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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 ،گردآوری موضوعات مهم مشاوره
میباشد که از جمله موارد مهم در مشاوره ،چگونگی مصاحبه یا گفتگو با فرد
نیازمند ،مهارتهای مشاوره و آموزشهای روانشناسی 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
و اهمیت آن در این مکتب ،بیان اصول و مهارتهای الزم برای مشاوره،
مبانی اخالقی و دینی و چگونگی کاربرد آن در عرصههای مختلف زندگی و
افراد نیازمند به مشوره ،بیان فرایند مشاوره و در اخیر این نوشته ،مراکز و
نهادهایی که در عرصههای 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 ویژگیهای مشاوران واجد صالحیت
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ـ ارتقاء سطح فعالیتهای خدماتی مشاوره.
ـ دادن آگاهیهای دقیق در مورد خدمات صحیح راهنمایی و مشاوره
برای نیازمندان در این خصوص.
ـ برقراری ارتباط با افراد متخصص و متن ّفذ برای ارائه خدمات مشاوره.
ـ حفظ مصالح انسانی و اسالمی افرادی که نیازمند به خدمات مشاورهاند.
ـ تالش برای ارائه مناسبترین راهکارهای مشاورهدهی برای مشاوران.
این تحقیق در واقع اساسی ترین گامی است که از سوی تیم حقوقی
موسسه محترم "ندای زن" به رشته تحریر درآمده است.
امید است مطالب این اثر تحقیقی ،برای آنانی که در حوزه مشاوره و
فعالیتهای اجتماعی فعالیت دارند ،بهخصوص برای وکالی محترم ،اربابان
و متن ّفذینی که نقش بسیار ارزنده و سازنده در جهت رفع مشکالت مردم
دارند ،مفید واقع شود.

مقدمه
عقل را با عقل دیگر یار کن

امرهم شوری خبوان و کار کن

«موالنا»

همه ما غالباً در معرض مشکالت و مسائلی قرار میگیریم که به دلیل
محدودبودن دانش و تجربیات ما نیاز به همفکری با دیگران پیدا میکنیم.
میدانید که حتی با ثباتترین افراد نیز گاهی از بحرانهای عاطفی مصون
نیستند .تحوالت و تغییراتی که در زندگی رخ میدهد مانند قبولی در
پوهنتون ،ازدواج ،دورشدن از خانواده و دوستان ،بیماری و از دستدادن
آنهایی که دوستشان داریم ،گاهی ما را دچار اضطراب ،تردید ،نگرانی،
تعارض و حتی بحران میسازد.
انسان موجودی است اجتماعی و باید در اجتماع زندگی کند؛ چون انسان
جزء الینفک اجتماع است و لذا خالی از حاجات و نیازها نمیباشد و این
نیاز ناشی است از روابط افراد در اجتماع ،همچنان وجود او در اجتماع و
مکلفیتهایی که در قبال دیگران دارد .همان طور که خودش در مقابل
دیگران مکلفیت دارد ،برعکس دیگران نیز در مقابلش مکلفیت دارند .پس
انسان ناچار از روابط با دیگران است؛ لذا بر اساس این روابط است که عضویت
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در اجتماع را حاصل میکند و اگر با مشکالت هم روبهرو شود ،مجبور است به
افراد خبره مراجعه کند و مشکالت خویش را با آنها در میان بگذارد؛ بهخاطر
اینکه هیچ انسانی ذاتاً جامعالکماالت نمیباشد 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 راهحل عاقالنه را بیابد .پس آن چیزی که ما را برای فائقشدن به آنچه
نمیدانیم و یا در مورد آن شک داریم کمک میکند ،شور و مشورت است.
بنابراین میتوان گفت که راهنمایی و مشاوره به معنای عام آن به قدمت
تاریخ بشر است؛ زیرا انسانها از همان آوان آفرینششان محتاج راهنمایی
در امور زندگی بودند .از روزی که بشر پا در عرصه حیات گذاشته است،
راهنمایی و مشاوره هم بوده است .پس میتوان گفت راهنمایی و مشاوره،
امر اجتنابناپذیری است و بقای بشر بسته به یاوری متقابل انسانها در
زندگیشان دارد .انسان در بُعد فردی و اجتماعی نیازمند و محتاج کمک و
یاری دیگراناند؛ و لزوماً کسانی میتوانند 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 ازدستدادن سالهای متمادی از زندگیشان ،توانستهاند آن
را به دست بیاورند؛ و مشاوره در واقع این دانش چندینساله را که به بهای
عمر مشاور به دست آماده است ،با طبق اخالص در اختیار مشورهگیرنده قرار
میدهد ،تا از آن به عنوان مناسبترین و بهترین گزینه جهت دستیابی به
زندگی سالم و شاد ،استفاده شود.

فصل اول
مفهومشناسی
شــناخت ،یکــی از مهمتریــن ابزارهــا بــرای درک متقابــل میــان افــراد
میباشــد .واژگان و عبــارات نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند؛ زی ـرا
الفــاظ و عبــارات هــر کدامشــان بــرای یــک مفهــوم خاصــی وضــع
شــدهاند ،ولــی برخــی اوقــات یــک کلمــه مفاهیــم متعــددی را افــاده
میکنــد؛ بــه همیــن دلیــل اســت کــه مفهومشناســی در تحقیقــات از
اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت.
الف) تعریف شورا

تعریــف لغــوی :شــورا ،مشــوره و مشــاور ،کلمههایــی عربیانــد
کــه مفاهیــم مختلفــی را افــاده میکننــد« .شــور /مشــورتکردن:
رأیزدن» در عربــی تنهــا بــه ایــن معنــی نیامــده بلکــه بــه معنــی چیــدن
عســل ،ریاضـتدادن اســبان ،تــا ســوار شــوند بــر آنهــا در وقــت فــروش
و آزمایــش ،فربهشــدن (شــتر و اســب) و هویداکــردن ،اســتعمال شــده

  14مشاوره و نقش آن در زندگی

اســت 1.در لســانالعرب آمــده اســت کــه« :أشــار علیــه بالــرأی ،و أشــار
یشــیر ،زمانــی کــه رأی و نظــری را بیــان دارد» 2.شــورا مصــدر اســت
ماننــد فتیــا بــه معنــای تشــاور 3.تشــاور یعنــی اســتخراج رأی 4.تشــاور در
5
لغــت بــه معنــای اســتجماع رأی نیــز بــکار رفتــه اســت.
-2تعریف اصطالحی شورا

علمــا در روشــنی معنــای لغــوی شــورا و مشــورت ،تعاریــف
مختلفــی از شــورا و مشــورت ارئــه دادهانــد کــه اینــک بــه برخــی از آنهــا
اشــاره میشــود:
ـ همــکاری بـرای یکجاکــردن رأی عمــوم در رابطــه بــا موضوعــی
خــاص ،تــا صاحــب آن از درســتبودن آن اطمینــان حاصــل
کــرده و بــر اســاس آن مســئولیت را بپذیــرد؛ و یــا جمعکــردن آراء
عمومــی در رابطــه بــا قضیــه عــام تــا چنیــن نشــود کــه یــک فــرد
از روی دیکتاتــوری آن را انجــام دهــد و جمعــی بــاز مســئولیت
6
آن را بــه دوش کشــند.
از تعاریــف فــوق دانســته میشــود کــه شــورا و مشــورت عبــارت از
ایــن اســت کــه تعــدادی از انســانها یــا جمعــی از اهــل رأی و نظــر و
یــا گروهــی از افــراد خبیــر و آگاه بــه خاطــر غــور و بررســی پیرامــون
موضوعــی مشــخص در ی ـک جــا جمــع شــوند و هــر کــدام نظــر خــود
 .1فرهنگ معین ،ج  ،۲ص .۲۰۸۵
 .2لسانالعرب ،ج  ،۳ص .۳۹۱
 .3تفسیر النسفی ،ج  ،۲ص .۱۰۹
 .4جامعاالحکام القرآن ،ج  ،۳ص .۱۷۲
 .5التفسیر الکبیر ،ج  ،۶ص .۱۰۶
 .6الشوری و الدیمقراطیه :اشکاالت المصطلح و المفهوم ،ص .۱۰
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را اب ـراز کننــد تــا در نتیجــه ،رأی و نظــر صــواب و نزدیــک بــه حــق بــه
دســت آمــده ،احتمــال خطــا بــه حدأقــل ممکــن برســد.
ب) تعریف مشاوره

 -1تعریــف لغــوی :مشــاوره ،کلمــهای عربــی و یــک مصــدر
اســت .معنــای واژگانــی آن ،مشــورتکردن و اقــدام بــه تشــکیل شــورا و
مشــورت بــا دیگـران اســت .همچنــان مشــاوره بــه معنــی همکاریکــردن
و رأی دیگــری را در انجــام کاری خواســتن اســت .همچنیــن بــه راهنمایی
بــه هدایــت ،رأیزنــی ،نشــاندادن راه ،رأیزنــی بــا برخــی از متخصصــان
و راهبــری اشــاره دارد .راهنمــا کســی اســت کــه دیگــری را هدایــت کنــد.
راهنمــا بــه معنــی ورق ـهای آمــاده اســت کــه در آن شــخصی را از امــور
معینــی آگاه کنــد مثــل راهنمــای شــهر .عمــل نشــاندادن راه و ارائــه
طریــق را نیــز راهنمایــی میخواننــد.
مشــاوره از لغــت «شــور» مشــتق شــده و بــه معنــی اســتخراج و
بیــرونآوردن اســت .مشــورت ،اســتخراج رأی اســت از فــرد مــورد
پذیــرش؛ زیــرا کــه رأی از او اخــذ میشــود .در کتــب لغــت فارســی،
«شــور» بــه معنــی مشــورتکردن ،رأیدادن و رأیزنیکــردن ذکــر شــده
اســت.
تعریــف اصطالحــی :همانگونــه در مفهــوم لغــوی مشــاوره
تصریــح شــد ،مشــاوره در خصــوص ریشــه آنکــه عربــی اســت از بــاب
«مفاعلــه» اســت؛ یعنــی دو طــرف قضیــه عالقهمنــد بــه مطرحکــردن
موضوعیانــد کــه میخواهنــد برایــش راهحــل منطقــی و مناســب
پیــدا کننــد .بــا چنیــن نگرشــی میتــوان گفــت کــه مفهــوم اصطالحــی
مشــاوره چنیــن اســت :مشــاوره بــه رابطــه حرف ـهای بیــن یــک مشــاور
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آموزشدیــده و فــرد مشــورهگیرنده داللــت میکنــد .بــه طــور کلــی،
مشــاوره یــک نــوع رابطـهای اســت انســانی و اخالقــی بیــن مشــورهگیرنده
و مشــاور کــه بــدان وســیله بــه مشــورهگیرنده کمــک میشــود تــا پــس
از شــناخت خویــش ،تصمیمــات معقــول و مقبولــی اتخــاذ کنــد .بــه
بیــان دیگــر ،مشــاوره جریــان بحــث و بررســی مشــکالت و مســائلی
اســت کــه ُمراجــع بــا آنهــا مواجــه اســت و عالقهمنــد بــه طــرح آنهــا
میباشــد .مشــورهگیرنده از طریــق بحــث و گفتگــو دربــاره مشــکلش
بــا مشــاور در یــک جریــان رابطــه مشــاورهای تــوأم بــا درک و تفاهــم،
بــه خودشناســی و کشــف راهحــل موفــق میشــود و س ـرانجام تصمیــم
معقــول و مناســبی اتخــاذ میکنــد.
مشــاوره نوعــی بســتگی و رابطــه بیــن دو فــرد اســت کــه یکــی
قصــد دارد دیگــری را در حــل مشــکالت خــود در زمینــه خودشناســی،
ً
خانوادگــی و تعلیمــی کمــک کنــد و ایــن نــوع کمــک نیــز معمــوال از
طریــق مصاحبههــای شــخصی و بعــد از گــردآوری اطالعــات و حقایــق
مربــوط بــه آن شــخص و مطالعــه و بازنگــری اطالعــات بهدس ـتآمده
انجــام میشــود 1.در مجموعــه خدمــات راهنمایــی ،مشــاوره کــه یــک
فراینــد کمکــی در کمــک بــه حــل مشــکالت افـراد نیازمنــد بــه مشــوره
اســت ،یــک اصــل و ضــرورت بــه شــمار م ـیرود؛ امــا تــا زمانــی کــه
بــرای خدمــات مشــاورهای ،زمینهســازیها و آمادگیهــای مناســب
و مســاعد انجــام نشــده باشــد ،بــه نتایــج موفقیتآمیــز ایــن برنامــه
نمیتــوان امیــدوار بــود 2.بنابرایــن هــدف اصلــی مشــاوره ،فراه ـمآوردن
موقعیتــی مناســب بــرای فــرد نیازمنــد بــه مشــوره اســت تــا بتوانــد
 .1شعارینژاد ،علیاکبر ( ،)1384فرهنگ علوم رفتاری ،انتشارات امیرکبیر ،تهران.
 .2نوابینژاد ،شکوه ( ،)1373راهنمایی و مشاوره ،انتشارات معاصر ،تهران.
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راحتتــر و رضایتبخشتــر بــه زندگــیاش ادامــه دهــد .مشــاوره بــا
تســهیل فراینــد رشــد ،شناســایی و حــل مشــکالت زندگــی ،شــیوههای
تصمیمگیــری درســت و نحــوه مواجهــه بــا بحرانهــای زندگــی هم ـراه
اســت و بــه گســترش بینــش حــل تعارضهــای درونــی و رشــد روابــط
1
ســازنده بــا دیگــران میانجامــد.
ج) تعریف مشاور

در تعریــف مشــاور میتــوان گفــت کــه :وی فــردی متخصــص
و آگاه بــه اصــول مشــاوره اســت کــه بــا همــکاری ُمراجــع در جهــت
تســهیل تصمیــم بــه فــرد کمــک میکنــد .بایــد توجــه داشــت مشــاور
تســهیلکننده اســت نــه تصمیمگیرنــده .مشــاور فــرد متخصــص و
دلســوزی اســت کــه بــا عالقــه بــه دلمشــغولیهای شــما گــوش داده و
بــه شــما کمــک میکنــد تــا درک بهتــری از آنهــا داشــته باشــید و بتوانیــد
بــا راحتــی و کارآمــدی بیشــتری بــا مشــکالتتان مواجــه شــوید.

 .1شــفیعآبادی ،عبداهلل و ناصری ،غالمرضا ( ،)1383نظریههای مشاوره و رواندرمانی ،مرکز
نشر دانشگاهی ،تهران.

فصل دوم
مبانی مشاوره
ارزشهــای حاکــم در جوامــع ،برخاســته از یکســری اصولیانــد کــه
در واقــع ســاختار اصلــی آن ارزشهــا را تشــکیل میدهنــد .شــور و
مشــوره بــه عنــوان یــک ارزش در جوامــع مختلــف بشــری قابــل توجــه
بــوده و همــه بشــریت بــه نوعــی از آن اســتفاده و بهــره بردهانــد .جامعــه
افغانــی مــا نیــز ماننــد ســایر جوامــع و ملــل جهــان ،شــور و مشــاوره را
یکــی از ارزشهــای ملــی و اســامی خویــش دانســته و در تمــام مــوارد
زندگیشــان از آن بهــره میجوینــد .اگــر بــا دقــت بــه مبانــی ارزشــی
جامعــه مــا نگریســته شــود ،بــه وضــوح مشــاهده خواهــد شــد کــه ایــن
موضــوع ریش ـهای عمیــق در فرهنــگ ملــی ،دینــی و حقوقــی مــا دارد.
اول) مبنای اسالمی شور و مشاوره

ســخن از اســام و نظــر ایــن مکتــب در خصــوص مشــاوره اســت.
بــاور مــا در ایــن عرصــه ایــن اســت کــه اســام دیــدی جدیــد و پردامنــه
دربــاره مشــاوره دارد و بــر اهمیــت آن تأکیــد بــس اساســی کــرده اســت.
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توصیههــا و ســفارشهای اســام در ایــن عرصــه فــراوان اســت و
شــامل مســائل فــردی ،خانوادگــی و اجتماعــی میشــود تــا حــدی
کــه ذکــر همــه مــوارد ،نیازمنــد چندیــن جلــد میشــود .مشــورت در
کارهــا باعــث بهترشــدن کار و اســتمرار آن میشــود .در قــرآن مجیــد
َْ َ َ
َ َ
ـاو ْر ُه ْم ِفــی ال ْمـ ِـر فـ ِـإذا
ـ
ش
بــه پیامبــر
(ص) َ َخطــاب َّ شــده اســت کــه «و ِ
ْ
َ َ ْ َ ََ َ
ــه»؛ 1یعنــی :ای پیامبــر! در کارهــای مهــم
عزمــت فتــوکل علــى الل ِ
بــا مســلمانان مشــورت نمــا و وقتــی تصمیــم گرفتــی ،بــر خداونــد
تــوکل کــن .ایــن آیــه بــه چنــد مطلــب اشــاره دارد :اول اینکــه قبــل
از تصمیمگیــری بــا افــراد مؤمــن مشــورت شــود .دوم ،مشــورت در
کارهــای مهــم صــورت گیــرد .ســوم ،پــس از مشــورت ،تصمیمگیــری
کننــد و چهــارم ،پــس از تصمیمگیــری ،بــر خداونــد تــوکل کننــد و بــه
رحمــت او و توفیــق در کارهــا امیــد داشــته باشــند.
منابــع مــا در ایــن مدعــا قــرآن ،ســنت و ســیره نبــوی اســت .آیــات
قــرآن و روایــات و اســناد اســامی در ایــن عرصــه بســیار اســت .مــا
مــوارد آن را در کتــب تفســیری و در کتــب روایــی بــه عیــان میبینیــم.
اگــر از ایــن مســئله بگذریــم ،مالحظــه در ســیره پیامبــر اســام و عملکرد
آنــان ،پردههــای دیگــری از ایــن حقیقــت را بــاال میزنــد تــا حــدی کــه
مــا در هیــچ مذهــب و مکتبــی ،مباحــث مربــوط بــه مشــاوره را بــا ایــن
دامنــه و وســعت نمیبینیــم.
مشوره از منظر قرآن کریم

قــرآن مجیــد اولیــن و اســتوارترین قانــون اساســی مســلمانان اســت
کــه در تمــام مســائل ،اول بــه آن مراجعــه میکننــد و در صــورت
 .1سوره آل عمران159 /
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پیداشــدن حکــم مســئله در قــرآن ،اطمینانشــان حاصــل میشــود.
البتــه بعضــی از مســائل و موضوعــات در قــرآن مجیــد بــه صــورت کلــی
نشــان داده شــده و جزئیــات آن بــه خــود انســانها واگــذار شــده اســت
تــا مطابــق بــا ش ـرایط و امکانــات خــود ،آن را عملــی کننــد.
شــورا و مشــاوره یکــی از همیــن مســائل اســت کــه منحیــث اصــل و
مبــدأ در قــرآن مجیــد آمــده اســت .امــا تعییــن وقــت شــورا و موضوعاتی
کــه بایــد در شــورا طــرح شــود و چــه کســانی اهــل شــورا باشــند و...
بــه خــود انســانها محــول شــده اســت تــا قســمی کــه الزم میداننــد،
عمــل کننــد .بــه همیــن خاطــر میبینیــم کــه تمــام مســلمانان بــه اینکــه
بایــد کارهــای جمعــی بــه شــکل شــورایی اداره شــود ،متفقانــد؛ ولــی
در جزئیــات بــا هــم اختــاف نظــر دارنــد.
 -2مشوره از منظر سنت نبوی

حــاال اگــر در ســنت و ســیرت رســول اکــرم (ص) غــور کنیــم ،بــه
وضاحــت درمییابیــم کــه آن حضــرت بــه جــز مــواردی کــه از طــرف
خــدا حکــم صریحــی دریافــت کــرده بودنــد ،در تمــام مســائل جمعــی
بــا یــاران خــود مشــوره میکردنــد؛ حتــی میتــوان ادعــا کــرد کــه در
دوران بیستوســه ســاله حیــات پیامبــری خویــش در یــک مــورد هــم
بــدون مشــوره بــا اصحــاب خویــش اقــدام بــه کاری نکردهانــد .در ایــن
بــاره میتــوان بــه ســنت قولــی و عملــی آن حضــرت (ص) در مــوارد
متعــدد استشــهاد کــرد.
عــن علــی(رض) قــال قلــت یــا رســولاﷲ 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 خاصـ ٍـة»

1

از حضــرت علــی (رض) روایــت اســت کــه فرمــود :گفتــم ای
رســول خــدا اگــر بــا مســئلهای 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 عبــداﷲ بــن عبــاس فرمودنــد:
«تجعلونــه شــوری بیــن العابدیــن مــن المؤمنیــن و التقضونــه بــرأی
خاصــة» 2:وقتــی بــا چنیــن مســئلهای 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 رســولاﷲ (ص) مــا شــقی
عبــد قــط بمشــورة و مــا ســعد باســتغناء رأی 3:روایــت اســت از ســهل
بــن ســعد ســاعدی از رســولاﷲ (ص) کــه فرمودنــد :هرگــز بنــدهای
بعــد از مشــوره بدبخــت نشــده و بــا احســاس بینیــازی از آراء دیگـران،
ســعادت نیافتــه اســت.
عــن ابیهریــره ،قــال رســولاﷲ (ص)« :المستشــار مؤتمــن»:
ابوهریــره روایــت میکنــد کــه رســولاﷲ (ص) فرمودنــد« :کســی کــه
4
بــا او مشــوره میشــود ،امیــن دانســته شــده».

 .1مجمعالزواید ،ج  ،1ص .178
 .2طبرانی ،ســلیمان بن احمد بــن ایوب بن مطیراللخمی الشــامی ،أبوالقاســم الطبرانی.
( 1415ق) المعجم الکبیر .قاهره :مکتبه ابن تیمیه .ج  ،11ص .371
 .3جامعاالحکام القرآن ،ج  ،4ص .151
 .4سنن ابیداوود ،ج  ،4ص .495
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دوم) اهمیت مشاوره و جایگاه آن در قوانین موضوعه:

اهمیــت وجــودی یــک شــیء وابســته بــه اثــر و پیامــدی اســت کــه
میتوانــد بــا خــود داشــته باشــد .مســئله دیگــری کــه ممکــن اســت بــه
اهمیــت یــک پدیــده اشــاره داشــته باشــد ،پشــتوانه علمــی ،فرهنگــی و
دینــی اســت کــه از آن پدیــده صــورت میگیــرد .ب ـرای درک جایــگاه و
اهمیــت شــور و مشــوره بایــد دیــد کــه مشــوره در متــون دینــی و فرهنگــی
مــا از چــه جایگاهــی برخــوردار اســت.
شــورا و مشــوره بــه عنــوان یکــى از مهمتریــن وســایل حــل مســائل
اجتماعــى در طــول تاریــخ اســام مطــرح بــوده؛ چراکــه انســان هرچنــد
از نظــر فکــرى و ایمانــى ،نیرومنــد و قــوى باشــد ،بــه مســائل مختلــف
فقــط از یــک یــا چنــد ُبعــد محــدود مینگــرد و ابعــاد دیگــرش از منظــر
او مجهــول و مخفــى مىمانــد .امــا وقتــى مشــکل یــا مســئلهاى بــه
مشــورت گذاشــته شــود و علــم و تجــارب دیگـران بــه کمــک همدیگــر
بونقصتــر مىشــود و از خطــا
بشــتابند ،مســئله پختهتــر و کمعی 
و لغــزش مصونتــر مىمانــد .تأکیــد ایــن مســئله در قــرآن کریــم
بهگونــهاى آمــده اســت اســت کــه آن را یــک کار مســتمر و جــارى در
زندگــى مؤمنــان مىدانــد.
بنـ ً
ـاء اهمیــت مشــاوره بــه میزانــی اســت کــه عــدهای آن را م ـرادف

تربیــت دانســتهاند و حدأقــل فوایــد آن ایــن اســت کــه میتوانــد جریــان
تربیــت را تســهیل کنــد و راه کمــال و رشــد را بــه آدمــی نشــان دهــد .اگــر
آدمــی در مســیر زندگــی کســی را نداشــته باشــد کــه بــا او همفکــری
ً
و تبــادل رأی کنــد ،جــدا احســاس تنهایــی و غربــت خواهــد کــرد.
شــاید بــه همیــن ســبب اســت کــه مشــاوره را نــوع پشــتیبانطلبی ذکــر
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کردهانــد.
از فوایــد دیگــر مشــاوره ،دوری از پشــیمانی اســت و در واقــع
مشــاورهخواهی نوعــی طلــب خیــر اســت و در طلــب خیــر ،حیــرت و
ســرگردانی نیســت .از دیگــر فوایــد آن میتــوان بــه :شــناخت خــط و راه
صــواب و خطــا ،کاهــش احتمــال شکســت ،ایجــاد شــخصیت و اعتمــاد
بــه خــود ،تأمیــن منافــع خــود و دیگـران ،تضمین و احیــای حالــت تکاپو
و تــاش بــرای زندگــی بهتــر ،اصــاح لغزشهــا و انحرافــات ،زدودن
اشــتباهات ،دورداشــتن از اضطــراب ،تــوان و جــرأت تصمیمگیــری،
تعدیــل دیدگاههــا و خواســتها اشــاره کــرد.
مســئله شــورا و مشــورت چــه در گذشــته و چــه در زمــان حاضــر،
یکــى از مســائل مطــرح در حــوزه اندیشــه اســامى بــوده اســت .ایــن
مســئله مربــوط مىشــود بــه هــر آنچــه در جامعــه اســامى رخ مىدهــد
أعــم از سیاســت ،اقتصــاد و مســائل اجتماعــى...
قوانیــن حاکــم بــر جوامــع و ملــل ،ریشــه در باورهــا و ایدئولــوژی
ملتهــا دارد؛ زیـرا آنــان قوانیــن را بـرای راحتــی خــود و تأمیــن عدالــت
در ســرزمین خــود میســازند .روی همیــن اصــل اســت کــه قوانیــن
مجــزا از عقایدشــان نیســت .در جامعــه مــا نیــز قوانیــن ریشــه در
باورهــای مــردم دارد و قانــون اساســی مــا نیــز ایــن موضــوع را در مــواد
مختلــف خویــش ،تصریــح و تثبیــت کــرده اســت.
سوم) اهداف مشاوره

هــر عمــل و فعالیتــی کــه بــدون هــدف و مقصــد صــورت بگیــرد،
نتیج ـهای جــز پشــیمانی بــه هم ـراه نــدارد .انســان عاقــل هرگــز کاری را
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کــه پیامــد مثبتــی نداشــته باشــد ،انجــام نمیدهــد و چنیــن رفتارهایــی
از انســانهای خردمنــد بعیــد بــه نظــر میرســد .ایــن بــه عنــوان یــک
اصــل پذیرفتهشــده اســت کــه بایــد هدفمندانــه کاری انجــام داد و
فعالیتــی را شــروع کــرد .شــور و مشــاوره یــک فعالیتــی اســت اجتماعــی
ً
و یقینــا هدفمنــد .شــاید بســیاری از کارهــا را بتــوان بــدون هــدف انجــام
داد ولــی هرگــز نمیتــوان مشــوره را بــدون هــدف انجــام داد .بــه همیــن
دلیــل اهــداف راهنمایــی و مشــاوره را میتــوان بــه ایــن صــورت،
فهرس ـتوار بیــان کــرد:
 )1کمــک بــه تغییررفتــار مشــورهگیرنده :یکــی از اهــداف مشــاوره
تغییــر رفتــار مشــورهگیرنده اســت .بــا تغییــر رفتــار مشــورهگیرنده،
عملکــرد او بهتــر خواهــد شــد و بــا رضایــت خاطــر بیشــتری زندگــی
خواهــد کــرد .ایــن تغییــر رفتــار ،رابطــه فــرد مشــورهگیرنده را بــا خانــواده
و مــردم بهبــود میبخشــد.
راجــرز کــه یــک متخصــص در حــوزه اجتماعــی اســت ،تغییــر رفتــار
را نتیجــه ضــروری فراینــد مشــاوره میدانســت .تغییــر رفتــار بــه عنــوان
هــدف ،شــامل تصحیــح پاســخها نســبت بــه تعارضهــای درونــی،
اصــاح نگرشهــا نســبت بــه مــردم و خویشــتن میشــود .در ایــن
صــورت فــرد مشــورهگیرنده میتوانــد از اضط ـراب خــود بکاهــد ،خــود
را ببپذیــرد و نگــرش مثبتــی بــه خــود و دیگ ـران داشــته باشــد.
 )2بهبــود کارایــی شــخصی فــرد مشــورهگیرنده :راهنمایــی و مشــاوره
بــه فــرد نیازمنــد کمــک میکنــد تــا تواناییهــای خــود را بشناســد؛
آنهــا را شــکوفا کنــد و بــر کارایــی خــود بیفزایــد .بــه عقیــده دانشــمند
بــزرگ ،بالکــر ،راهنمایــی و مشــاوره دو هــدف را دنبــال میکنــد.
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الــف) افزایــش آزادی فــرد بــا توجــه بــه محدودیتهایــی کــه محیــط
بــر او تحمیــل میکنــد.
ب) افزایــش کارایــی و توانمندیهــای فــرد ،بدیــن وســیله کــه
فــرد کنتــرل خــود بــر محیــط و پاســخهای مناســب بــه محیــط را
فرامیگیــرد .
 )3کمــک بــه تصمیمگیــری فــرد مشــورهگیرنده :کمــک بــه فــرد
نیازمنــد در انتخــاب و تصمیمگیــری ،یکــی از اهــداف راهنمایــی و
مشــاوره اســت .در جریــان مشــاوره ،فــرد نیازمنــد یــاد میگیــرد تــا
مشــکل خــود را شناســایی ،اطالعــات الزم را کســب و راهحلهــای
احتمالــی را پیشبینــی کنــد و ســپس مناس ـبترین راهحــل را برگزینــد.
 )4توســعه روابــط متقابــل و انســانی بــا دیگــران :توســعه روابــط
متقابــل انســانی یکــی از اهــداف راهنمایــی و مشــاوره اســت .در جریــان
مشــاوره فــرد نیازمنــد بــه مشــوره ،تجربیــات مثبتــی را کســب میکنــد.
فضــای تــوأم بــا اعتمــاد و پذیــرش بــدون قیــد و شــرط همـراه بــا تفاهــم
و همدلــی ،وضعیتــی را در رابطــه مشــاوره ایجــاد میکنــد کــه فــرد
نیازمنــد ،بــه بیرونریــزی مشــکالت خــود میپــردازد و رابطــهای بــاز
و صریــح بــا مشــاور ایجــاد میکنــد .در ایــن صــورت مقاومتهــا
شکســته میشــود و فــرد مشــورهگیرنده راحتتــر بــه بیــان مشــکالت
خــود میپــردازد و بــا کمــک مشــاور بــه راهحــل مناســبی میرســد.
در مشــاوره گروهــی ،میتــوان بــه آمــوزش تبــادل تجــارب اجتماعــی
پرداخــت و ش ـرایطی را ایجــاد کــرد کــه مراجعیــن ،نحــوه برخــورد بــا
یکدیگــر را فراگیرنــد.
 )5تأمیــن صحــت روانــی فــرد مشــورهگیرنده :تأمیــن صحــت
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روانــی یکــی از اهــداف راهنمایــی و مشــاوره اســت .رســیدن بــه چنیــن
هدفــی باعــث هماهنگــی شــخصیت ،تطابــق درســت و مناســب بــا
محیــط ،مــردم و قبــول مســئولیت میشــود .مشــاوره در ایجــاد ش ـرایط
مناســب بـرای فــرد نیازمنــد ،درخودپذیــری ،پذیــرش واقعیــت ،برخــورد
مناســب بــا دیگــران و اتخــاذ روشهــای واقعبینانــه و تعــادل روانــی
کمــک میکنــد.
 )6دســتیافتن بــه معانــی زندگــی :برخــی از افــرادی کــه مشــوره
میگیرنــد ،معنــای درســت زندگــی خــود را نمیداننــد و امیــدواری
خــود ب ـرای تــداوم زندگــی بــا آرامــش را از دســت دادهانــد .ایــن دســته
ـال یافتــن معنایــی ب ـرای وجــود و بــودن خویــش هســتند
از اف ـراد ،دنب ًـ ِ
و اصطالحــا از بحــران وجــودی خــود رنــج میبرنــد .مشــاوران در
برخــورد بــا چنیــن افــرادی تــاش میکننــد و بایــد تــاش کننــد تــا
میــدان دیــد آنــان را نســبت بــه امکانــات بالقــوه خویــش و شــرایط
محیــط توســعه دهنــد ،تــا از ارزش خویــش و نقــاط مثبــت شــخصیت
خودآگاهــی یابنــد .بایــد بــه آنــان فهمانــده شــود کــه انســان بایــد بــا
داشــتههای خــود زندگــی کنــد نــه بــا داشــتههای دیگــران .درک ایــن
مفهــوم ،بــه فــرد نیازمنــد مشــوره کمــک میکنــد تــا مفهــوم زندگــی را
بهتــر بشناســد .فرانکلــی ( )1962بـرای درک معنــای زندگــی ســه طریقه
را پیشــنهاد میکنــد:
الف) انجام کارهای شایسته
ب) درک ارزشهای معنوی
ج) پذیــرش رنــج :پذیــرش رنــج موقعــی پیــش میآیــد کــه
انســان بــا وضــع غیــر قابــل اجتنابــی روبهروســت .در چنیــن
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وضعیتــی عمیقتریــن معنــای حیــات یعنــی پذیــرش رنجبــردن
1
آشــکار میشــود.
ســادهترین کار در جهــان ایــن اســت کــه خــود باشــی و ســختترین
کار در جهــان ایــن اســت کــه کســی باشــی کــه دیگـران میخواهنــد.
چهارم) انواع مشاوره

تنــوع مشــورهدهی بســتگی بــه ایــن دارد کــه موضــوع مشــوره
چیســت؟ یــا چــه کســی از مــا مشــوره خواســته؟ آیــا موضــوع اجتماعــی
اســت یــا فــردی؟ و امثــال ایــن پرسـشها کــه در واقــع نوعیــت مشــوره
را بــرای مشــاور روشــن میســازد.
الف) مشاوره فردی

ً
انســانها ذاتــا موجوداتیانــد شناختهنشــده ،مخلوقیانــد دارای
رمــز و رازهــای فـراوان و اسـراری پنهــان کــه دوســت ندارنــد هیــچ کــس
حتــی عزیزانشــان از آنهــا اطــاع حاصــل نماینــد .بــه همیــن دلیــل
اســت کــه افــرادی کــه دچــار مشــکل میشــوند و راحــت نمیتواننــد
مشکلشــان را بــا دیگــران مطــرح نماینــد ،درونگــرا میشــوند و در
خــود فرومیرونــد و در نتیجــه اگــر تــداوم یابــد ،افســرده و منــزوی
میشــوند.
بهتریــن راه درمــان ایــن نــوع بیماریهــا و خالصــی از چنــگال
چنیــن مشــکالتی ،فقــط مشــوره اســت آن هــم مشــوره فــردی .زیــرا
مشــاور در واقــع حافــظ اس ـرار و امیــن رازهایــی اســت کــه نمیشــود
 .1دیبــرد ،رتبرت ()۱۳۹۱مهارتهای مشــاورهای ،ترجمه اســماعیل اســدپور و دیگران،
انتشارات انسان برتر ،تهران ،صص .75-61
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بــه دیگ ـران گفــت .پــس مشــوره فــردی عبــارت اســت از گفتگــو بیــن
دو نفــر (مشــاور و مشــورهگیرنده) ب ـرای یافتــن مناس ـبترین راه جهــت
دســتیابی بــه اهــداف مــورد نظــر.
اینکــه ایــن نــوع مشــوره را فــردی میگوینــد ،بــه ایــن دلیــل اســت
کــه افــراد معــدودی در جریــان آن قــرار دارنــد و عمومــی نیســت کــه
همــه از آن اطــاع داشــته باشــند؛ زیـرا واقعـهای کــه رخ داده ،بــه دیگـران
مرتبــط نیســت و نیــازی هــم نیســت کــه مطلــع شــوند .از ســوی دیگــر
شــاید موضــوع مــورد مشــوره از مــواردی باشــد کــه عــزت ،آبــرو و
حیثیــت فــرد در گــرو آن باشــد و نبایــد کــس دیگــری از آن آگاهــی یابــد؛
زی ـرا از منظــر شــرع مــا مأمــور هســتیم تــا اس ـرار را حفــظ کــرده و از
هــر آنچــه کــه ســبب ریختــن آبــرو و شــرف انســانی میشــود ،اجتنــاب
کنیــم .مشــاوره فــردی ســه هــدف عمــده را دنبــال میکنــد:
 )1پیشگیــری :در مشــاوره فــردی تــاش میشــود تــا بــا ارائــه
اطالعــات روانشــناختی و آمــوزش مهارتهــای الزم بــه مشــورهگیرنده
کمــک شــود تــا بــا موقعیتهــای مختلــف زندگــی ســازگاری مناســب
داشــته باشــد.
 )2رشــد :مشــاوره فــردی بــه تســهیل رشــد مشــورهگیرنده و
شــکوفایی اســتعدادها و تواناییهــای او کمــک میکنــد.
 )3مداخلــه درمانــی :مشــاوره فــردی بــه شــناخت و کشــف راهحــل
بــرای مشــکالت رفتــاری مشــورهگیرنده میپــردازد.
مشاوره فردی به صورتی است که:
ـ رابطــه دوجانبـهای برقـرار میکنــد و فرصتــی را بـرای تبــادل نظــر
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بیــن مشــاور و ُمراجــع ایجــاد میکنــد.
ً
ـ موقعیــت کامــا محرمانــهای را بــرای طــرح و کشــف راهحــل
مشــکالت رفتــاری تأمیــن میکنــد.
ـ متناســب بــا تــوان یادگیــری و درک مشــورهگیرنده انجــام
میشــو د .
ـ در شــناخت و کشــف راهحــل مشــکالت رفتــاری ،بــه
تفاوتهــای فــردی مراجعیــن توجــه میکنــد.
ـ از روشهــای متناســب و متنــوع مداخلــه درمانــی اســتفاده
میکنــد .
مشــاوره فــردی ابتــدا تغییــری در ادراکات و عواطــف و ســپس در
برداشــتها و طــرز فکرهــا و آنــگاه در رفتــار مشــورهگیرنده ایجــاد
میکنــد .مــواردی کــه در ایــن تحقیــق بــه آن اشــاره شــده ،بیشــتر همیــن
نــوع مشــوره فــردی اســت کــه از زوایایــی مختلــف مطــرح و مــورد بحث
ق ـرار گرفتــه اســت .چــون مشــوره گروهــی کــه بیشــتر بــه مــوارد کلــی،
اجتماعــی ،سیاســی و ملــی میپــردازد ،بــه ایــن بحــث مرتبــط نیســت و
نیــازی هــم بــه مطرحکردنــش نمیباشــد.
ب) مشاوره گروهی

انســان موجــودی اجتماعــی اســت و اعمــال و رفتارهــای او متأثــر از
آداب و رســوم قوانیــن اجتماعــی اســت .انســان بــدون تعلــق بــه گــروه
احســاس امنیــت نمیکنــد .مشــاوره گروهــی بــهطــور کلــی رابط ـهای
یاریدهنــده اســت کــه بــدان وســیله بــه فــرد کمــک میشــود تــا
دنیــای درونــی خــود را از اغتشــاش ،ابهــام ،درد و رنـج رهایــی بخشــد و
شــیوههای بهترزیســتن بــا خــود و دیگ ـران را یــاد بگیــرد.
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مشــاوره گروهــی عبــارت اســت از یــک فراینــد دوجانبــه انســانی
کــه در آن مشــاور و یــک گــروه همســال بــه بررســی مشــکالت،
احساســات ،نگرشهــا و ارزشهــا میپردازنــد و کوششــی اســت در
جهــت تعدیــل و اصــاح نگرشهــا و ادراکات فــرد تــا بتوانــد در مــورد
مســائل و مشــکالت تکاملــی خــود بهتــر و مؤثرتــر اقــدام نمایــد.
کوهــن ،مشــاوره گروهــی را چنیــن تعریــف میکنــد :مشــاوره
گروهــی ،یــک فراینــد انســانی پویاســت کــه در آن تکنیکهــای مشــاوره
در مــورد افـراد بههنجــار بــه کار گرفتــه میشــود .اعضــای گــروه همـراه
بــا مشــاور ،فعاالنــه بــه بررســی مشــکالت و احساســات خــود در آن باره
میپردازنــد .هــدف از ایــن کوشــش ،تفســیر نگرشهــا و ارزشهاســت
بهگونـهای کــه بهتــر قــادر بــه مقابلــه بــا مســائل و موقعیتهــای تربیتــی
و تکاملــی شــوند .اعضــای گــروه مشــاوره گروهــی از  6تــا  10نفــر
تشــکیل شــده کــه بــا همــکاری یــک مشــاور متخصــص در موقعیتــی
غیرپزشــکی عمــل میکننــد؛ و مشــاوره یــک فراینــد کمکــی اســت
کــه هــدف آن ،راهنمایــی اف ـراد بــه شــناخت هرچــه بهتــر رفتــار خــود
و دیگــران اســت .ایــن جریــان میتوانــد متوجــه یــک مشــکل ویــژه،
الگوهــای زندگــی ،هویتیابــی و یــا ترکیبــی از اینهــا بــوده باشــد.
پیشــرفت مشــاوره گروهــی بســتگی تــام بــه احت ـرام ،اعتمــاد و پذیــرش
متقابــل دارد.
در رابطــه بــا ایــن مفهــوم ماهلــر ،مشــاوره گروهــی را ایــن طــور
تعریــف میکنــد :جریــان و فراینــدی اســت کــه در آن از تعامــل و
تکامــل گــروه جهــت تســهیل خودپذیــری و خودشناســی عمیقتــر
اســتفاده میشــود .بنابرایــن الزمــه آن محیطــی سرشــار از احتــرام و
پذیــرش متقابــل اســت تــا آنکــه اف ـراد بتواننــد آزادانــه از مکانیزمهــای
دفاعــی خــود بــه بررســی معنــا و مفهــوم رفتــار خــود و نیــز شــیوههای
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تــازه رفتــار بپردازنــد .آنچــه بیشــتر بــه عنــوان مســئله مــورد توجــه اســت،
وظایــف و تکالیــف تکاملــی اعضــای گــروه میباشــد نــه موانــع روانــی
1
و انحــراف از واقعیــت.
همچنیــن مشــاوره گروهــی عبــارت از عرضــه تجــارب سازشــی و
تکاملــی متعــارف در گــروه اســت .تمرکــز مشــاوره گروهــی بــر یــاوری
ُمراجــع ب ـرای مقابلــه بــا مســائل سازشــی و تکاملــی روزمــره اســت .از
جملــه اینکــه «گــروه» ممکــن اســت بــر اصــاح رفتــار ،کســب مهــارت
رابطــه بــا دیگــران ،مســائل مربــوط بــه جنــس مخالــف ،ارزشهــا،
نگرشهــا و باألخــره اتخــاذ تصمیمــات شــغلی ،متمرکــز باشــد .گــزدا
( )1984معتقــد اســت کــه مشــاوره گروهــی میتوانــد تــوأم بــا رشــد
باشــد؛ زیــرا شــوق و انگیــزه مشــارکت گروهــی ،تغییراتــی را فراهــم
2
میکنــد کــه معطــوف بــه مصالــح ُمراجــع اســت.
بــه اعتقــاد اولســن ( ،)1970مشــاوره گروهــی یــک سلســه
فعالیتهــای ســازمانیافته اســت کــه بــا تعــداد معینــی شــرکتکننده
در یــک زمــان انجــام میگیــرد .ایــن فعالیتهــا جنبــه درمانــی و
پیشگیرانــه دارنــد .در مشــاوره گروهــی ،گاهــی یــک و یــا دو مشــاور
ً
بــا تقریبــا هشــت نفــر شــرکتکننده دور هــم مینشــینند و بــه
بررســی و تجزیــه و تحلیــل موضوعــی عاطفــی و روانــی میپردازنــد
و تــاش میکننــد راهحلــی بــرای مشــکل بیابنــد .از ایــن رو ،هــدف
ً
مشــاوره گروهــی در وهلــه اول معمــوال حــل مشــکل و در مرحلــه بعــد،
 .1نوابینژاد ،شــکوه ( ،)۱۳۷۴راهنمایی و مشــاوره گروهی ،نشر جهاد دانشگاهی چاپ دوم،
تهران ،صص .43-44
 .2گیبســون ،رابرت و میشل ،ماریان ( ،)۱۳۷۳مبانی مشاوره و راهنمایی ،ترجمه باقر ثنایی،
چاپ اول ،ویراستار ،تهران ،ص .241
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جلوگیــری از بــروز مشــکالت میباشــد.

1

پنجم) فرایند مشاوره

مهمتریــن هــدف در مشــاوره ،کمــک بــه افــراد بــرای کشــف
راهحلهایــی ب ـرای مشکالتشــان اســت .مشــاور کارآمــد ایــن فراینــد
را تأییــد کــرده و بــا آن کار میکنــد .چیــزی کــه بــرای مــن درســت
ً
اســت ،الزامــا ب ـرای شــخص دیگــری ممکــن اســت درســت نباشــد و
چیــزی کــه بـرای مــن بااهمیــت اســت بــه طــور حتــم بـرای دیگـران هــم
ممکــن اســت بااهمیــت نباشــد .مشــاور ،فردیــت هــر فــردی و قــدرت
بالقــوه او را میشناســد یــا میخواهــد قــدرت افــراد را بشناســد و آزاد
کنــد نــه اینکــه آن را انــکار کنــد و بــا آن بجنگــد .بنابرایــن هــدف مهــم
مشــاور ایــن اســت کــه بــه فــرد نیازمنــد بــه مشــوره کمــک کنــد کــه
خــودش راهحــل مشــکلش را پیــدا کنــد.
 -1پیداکردن مشکل

حکمــت و فلســفه ایــن موضــوع بــه ایــن اســت کــه مــا بایــد بــا
ً
کســانی مشــوره کنیــم کــه قبــا نســبت بــه آنــان آشــنایی داشــته و بــر
صداقــت و تجربهشــان بــاور داشــته باشــیم؛ زیــرا شــروع یــک رابطــه
مشــاورهای بســیار مشــکل اســت و نحــوه شــروع ایــن رابطــه بســتگی
ً
بــه رابط ـهای دارد کــه قبــا بیــن مشــاور و مشــورهگیرنده وجــود داشــته
و همچنیــن بــه مشــکلی کــه آیــا آن دو دوســت دارنــد دربــاره آن بحــث
کننــد و یــا از طــرح آن میترســند.
 .1شــفیعآبادی ،عبداهلل ( ،)۱۳۷۲پویایی گروه و مشــاوره گروهی ،رشد ،چاپ دوم ،تهران،
صص .53-54
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در هــر صــورت ،هرچــه مســئلهای کــه شــخص نیازمنــد بــه مشــوره
عالقهمنــد بــه حــل آن اســت ،جدیدتــر و حســاستر باشــد ،او
ســختتر آن را مطــرح خواهــد کــرد .ابتــدا بــه صــورت کلــی و مبهــم
دربــاره مشــکل صحبــت خواهــد کــرد .آگاهانــه یــا ناآگاهانــه بســیار
مختصــر دربــاره مشــکل حــرف خواهــد زد تــا ببینــد اگــر فضــا مناســب
اســت ،جلوتــر بــرود؛ و یــا در صــورت لــزوم ،بــدون اینکــه زیــادهروی
ً
کــرده باشــد ،دیگــر ادامــه ندهــد .احتمــاال بــا خــود کشــمکش درونــی
دارد کــه تــا چــه انــدازه میتوانــد دربــاره خــودش صحبــت کنــد و چــه
مکانیــزم و روشــی را بـرای 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.
 -2جستجوی راهحل منطقی

مشــاوره یــک تقابــل اســت .بـرای مشــاورین بــدان معنــی اســت کــه
او در تــاش اســت تــا بــه دنیــای خصوصــی شــخص دیگــری کــه بـرای
کمــک بــه او مراجعــه کــرده ،وارد شــود تــا بــا یافتــن اصــل مشــکل،
بهتریــن راهحــل و مناسـبترین مشــوره را بـرای وی ارائــه نمایــد .مشــاور
در ایــن فراینــد تــاش مــیورزد تــا وارد زندگــی شــخصی شــود کــه
نیــاز بــه کمــک دارد ،کــه در اصطــاح آن را «ورود بــه فضــای زندگــی»
برمیشــمارند .اینکــه فضــای زندگــی چیســت؟ و یــک مشــاور موفــق
چگونــه میتوانــد وارد آن شــود تــا اعتمــاد فــرد نیازمنــد را جلــب کــرده
و او را در جهــت دسـتیابی بــه بهتریــن راه یــاری رســاند؟ قابــل بحــث
و تبــادل نظــر اســت.
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دسترســی بــه دنیــای درونــی افـراد یــک امتیــاز ویژه اســت .مشــاوران
زمانــی کــه بــه فضــای زندگــی فــرد دیگــری دعــوت میشــوند ،بایــد
قــدر ایــن اعتمــاد را بداننــد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه انتقــاد موجــب
خرابشــدن فراینــد مشــاوره میشــود.
ً
انتقــاد اساســا بــه مقایســه یــک فــرد بــا معیارهــای دیگ ـران و بیــان
اینکــه رفتــار و عملکــرد آنهــا از اصــول و معیارهــای الزم پایینتــر اســت،
گفتــه میشــود؛ کــه در واقــع یــک سوءاســتفاده از موقعیــت مشــاوره بوده
و تجــاوز بــه اســتقالل فــردی مراجعیــن بــه مشــاوره محســوب میشــود.
انتقــاد بــه ناچــار فراینــد مشــاوره را متوقــف میکنــد .احســاس مــورد
انتقــاد قرارگرفتــن ،همچــون احســاس تهدیدشــدن اســت و بــه هنــگام
مشــاوره ،هــر کســی کــه احســاس تهدیــد کنــد ،بــه ســرعت مشــاور را از
یرانــد .ایــن عمــل هماننــد موقعیتــی اســت
فضــای زندگـیاش عقــب م 
کــه مهمانــی وارد خانــه میشــود و از وســایل خانــه و یــا از نحــوه تزئیــن
آنهــا شــروع بــه انتقــاد میکنــد .مؤدبانــه از چنیــن کســی خواســته
میشــود تــا بــه ســرعت از خانــه خــارج شــود.
از آنجایــی کــه فضــای زندگــی هــر فــردی منحصــر بــه خــود او
اســت ،لــذا راهحلهــا بـرای هــر مشــکل نیــز بایــد متناســب بــا ایــن فضــا
ً
باشــد .ایــن موضــوع باعــث میشــود کــه پیشــنهادهای دیگ ـران معمــوال
نامناســب بــه نظــر برســند؛ یــا وقتــی کــه مــورد پذیــرش قـرار میگیرنــد،
نامطلــوب و حتــی خطرنــاک باشــند .در مشــاوره بایــد از پیشــنهادهایی
کــه بــر نظـرات و تجربیــات دیگـران اســتوارند و جمالتــی از قبیــل« :اگــر
مــن بــه جــای تــو بــودم »...اجتنــاب شــود .بایــد توجــه داشــت کــه
راهحلهــای مناســب و واقعــی متناســب بــا الگــوی کلــی رفتــار فــرد و
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همخــوان بــا شــخصیت وی باشــد .بــه ایــن دلیــل اســت کــه مشــاوران
بایــد همــواره متوجــه احساســات دیگ ـران باشــند و تشــخیص دهنــد کــه
هــر گونــه نصیحــت مســتقیم و یــا راهنمایــی ّ
مصرانه بـرای ایجــاد تغییر در
ً
عقایــد ،در طوالنیمــدت احتمــاال پذیرفتــه نخواهــد شــد و مقاومــت فــرد
نیازمنــد بــه مشــوره را برخواهــد انگیخــت.
بهپایانبــردن جلســه مشــاوره همچــون شــروعکردن آن نیازمنــد
مهارتهــای زیــادی اســت .اگــر مشــاور توانســته باشــد بــه فضــای
زندگــی فــرد دیگــری وارد شــود ،پــس او بایــد بــه شــیوهای درســت و در
زمــان مناســب از آن فضــا خــارج شــود .داشــتن یــک زمــان مشــخص و
تعیینشــده بســیار مهــم اســت .از آنجــا کــه ایــن موضــوع ،افـراد را در یــک
فشــار ســازنده ق ـرار میدهــد تــا بــه ســوی اهــداف پیــش برونــد ،آنهــا را
قــادر میســازد تــا اســتفاده مطلــوب از زمــان را ببرنــد .بـرای مثــال ،بعضی
مســائل بــه جــای آنکــه در شــروع گفتــه شــوند ،فقــط در انتهــای مصاحبــه
گفتــه خواهنــد شــد .ایــن بــدان معنــا اســت کــه مشــاور میتوانــد بــا توجه
بــه زمانــی کــه در اختیــار دارد ،ســؤاالتش را ســازماندهی کنــد .وقتــی کــه
ایــن موضــوع اتفــاق نمیافتــد و انتظــارات طرفیــن بــرآورده نمیشــود،
آنهــا آرزو میکننــد کــه کاش زمــان بیشــتری در اختیــار داشــتند.
بــا توجــه بــه عقبنشــینی از فضــای زندگــی ،ایــن موضــوع بایــد بــه
شــیوهای کــه فــرد مشــورهگیرنده احســاس راحتــی و رضایــت کنــد و همـراه
بــا یــک تکلیــف شــخصی انجــام شــود .او نبایــد احســاس خودشــکفتگی
ً
کنــد امــا در عیــن حــال بایــد واقعــا احســاس کنــد کــه موفــق شــده اســت
تــا حــدی کمکهــای واقعــی و چیــزی مهــم ،ســازنده و مفیــد از ایــن
فراینــد بــه دســت آورد.

فصل سوم
اصول و مهارتها
ایــن فصــل در واقــع بــر ایــن موضــوع متمرکــز اســت تــا بـرای آنانــی کــه
حــس دلســوزی و مســئولیتپذیری دارنــد و در جهــت رفــع نیازهــای
فــردی و اجتماعــی تــاش میورزنــد و بــه صــورت رضاکارانــه و بــه
عنــوان یــک انســان مصلــح در خدمــت اف ـراد آســیبپذیر جامعــه ق ـرار
دارنــد ،راهکارهایــی را نشــان دهــد تــا آنــان را در جهــت دسـتیابی بــه
اهــداف انســانی و الهیشــان یــاری رســاند.
اول) اصول مشاوره

اصــول یــا معیارهــای فعالیــت کاری نشــانه کامیابــی و موفقیــت
بــه شــمار میرونــد و در حــوزه فعالیتهــای اجتماعــی از جایــگاه
خاصــی برخوردارنــد« .اصــول» بــرای ســازماندهی برنامههــا،
برانگیختــن و هدایــت فعالیتهــا ،یــک چارچــوب فلســفی بــه
وجــود م ـیآورد .اصــول ،رهنمودهایــی اســت کــه از روشهــا ،نتایــج
ّ
پژوهشهــا و تجــارب حرفــه سرچشــمه میگیــرد و تجلــی نظــرات
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اکثریــت کارشناســان حرفــه اســت .اثربخشــی عملکــرد حرفــهای بــا
رعایــت اصــول و قواعــد مربــوط ،بســیار همبســته اســت .مــوارد زیــر
تحــت عناویــن اصــول و قواعــد در منابــع مختلــف ذکــر شــدهاند:
 )۱مشــاوره و راهنمایــی ،جریــان مســتمر و مــداوم اســت کــه بایــد
در طــول زندگــی فــرد ادامــه یابــد .هــر مرحلــه از رشــد ،خصوصیــات
ویــژه خــود را دارد .راهنمایــی و مشــاوره بــه فــرد کمــک میکنــد
تــا از ویژگیهــای هــر مرحلــه از رشــد آگاه شــود و متناســب بــا آن
ویژگیهــا بتوانــد در هــر مرحلــه از آن بــه خوبــی عمــل کنــد و بــا
کســب مهارتهــای الزم ،از عهــده مشــکالت مربــوط برآیــد.
 )۲مشــاوره و راهنمایــی بــر تکریــم شــخصیت آدمــی و کرامــت
و فضیلــت انســانی و همچنیــن حــق انتخــاب و آزادی و اســتقالل در
انتخــاب متکــی اســت .بــه خاطــر شــأن و قــدری کــه فــرد دارد ،بایــد او
را محتــرم شــمرد.
 )3راهنمایــی و مشــاوره امــری اســت مبتنــی بــر کمــک بــه ُمراجــع

نــه اجبــار وی بــه انجــام فعالیتــی خــاص

 )4راهنمایــی و مشــاوره بــر پیشگیــری تأکیــد دارد و بــا افــراد
در رشــد و ســازگاری درونــی و برونــی کمــک میکنــد .راهنمایــی
و مشــاوره تســهیلکننده رشــد اســت و در جهــت خودشــکوفایی و
بارورکــردن اســتعدادها و توانمندیهــای خــود حرکــت میکنــد.
مشــاوره بــه تصمیمگیریهــا و حــل مشــکالت موقعیتــی مراجعیــن
کمــک میکنــد .وقتــی مراجعــان در همــه زمینههــا رشــد کننــد و
بــه خودشــکوفایی برســند و در حــل مشــکالت موقعیتــی اقــدام کننــد
و تصمیــم درســتی بگیرنــد ،از ضایعــات روانــی آنــان پیشگیــری
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میشــود.

ً
 )5مشــاور بایــد کامــا بــه حرفهــای او گــوش بدهــد و از ارزیابــی،
قضاوتکــردن ،ســرزنشکردن و یــا گرفتــن قیافــه و ایجــاد صداهایــی
کــه ایــن معانــی را بــه همـراه داشــته باشــد ،پرهیــز کنــد.
 )6راهنمایــی و مشــاوره کمکــی اســت کــه بــه اف ـراد داده میشــود
بــرای اینکــه بــه انتخــاب عاقالنــه دســت بزننــد ،طــرح بریزنــد ،بــه
تفســیر بپردازنــد و ســازگاریهای الزم را بــه دســت بیاورنــد .موانعــی
کــه بــر ســر راه تدابیــر و نقشــههای پیشــرفت فــرد وجــود دارد ،بایــد
شــناخته شــده و از میــان برداشــته شــود.
 )7مشــاوره و راهنمایــی بــر مســئولیت هــر فــرد در برابــر خالــق
هســتی ،خــود وی و جامعــهاش تأکیــد دارد.
قابــل توجــه اســت کــه مشــاور نســبت بــه احساســات و نگرانیهــای
مشــورهگیرنده اب ـراز درک ،پذیــرش و همحســی میکنــد نــه ه ـمدردی.
صداقــت و خلــوص نیــت نیــز از ضرورتهــای کار مشــاوره میباشــد
فــرد نیازمنــد بــه مشــوره ،بــدان وابســته اســت.
و اعتمــاد و اطمینــان ِ
مشــاور بایــد نســبت بــه نگرانیهــا و آنچــه کــه فــرد نیازمنــد تجربــه
کــرده ،حســاس باشــد؛ آنهــا را بــه رســمیت بشناســد و درک نمایــد.
مطرحکــردن تجــارب شــخصی خــود یــا بــه نحــو مناســب از دیگ ـران،
ممکــن اســت بــه شــخص نیازمنــد کمــک کنــد تــا دریابــد کــه مشــکل
او منحصــر بــه خــودش نیســت؛ بلکــه دیگـران نیــز مشــکالت مشــابهی
داشــتهاند و بــا تدبیــر توانســتهاند بــر آنهــا پیــروز شــوند.
احتـرام مثبــت غیرشــرطی بــه معنــی احتـرام 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 زمین ـهای غیرتهدیدآمیــز را فراهــم میکنــد
کــه در آن شــخص مشــورهگیرنده ،خــود و موقعیــت خــود را کاوش کنــد.
ایــن حالــت بــرای آشکارســاختن مســائلی الزم اســت کــه بــه بــاور
افـراد نیازمنــد بــه مشــوره ،مــورد قبــول و تأییــد دیگـران نیســت.
 )8برنامــه مشــاوره بایــد مبتنــی و متناســب بــا نیازهــا و ویژگیهــای
منحصــر بــه فــرد مشــورهگیرنده و محیطــی باشــد کــه مصــروف خدمــت
بــه آنهــا اســت .مشــاوران بایــد بــه نیازهــای روانــی اجتماعــی ،مالــی و
معنــوی اف ـرادی کــه مشــوره میگیرنــد ،توجــه کننــد .از طــرف دیگــر،
بیــن مســائل مرتبــط بــا ســامتی و محیــط روانــی اجتماعــی (شــامل
روابــط و پیوندهــای خانوادگــی و اجتماعــی) تأثیــر و تأثــر متقابــل
وجــود دارد؛ از ایــن رو ،بســیار مهــم اســت کــه نســبت بــه محیــط
روانــی اجتماعــی افـراد نیازمنــد و نیــز محیطــی کــه مشــاوره در آن انجــام
میشــود ،هوشــیار باشــیم؛ و خانــواده ،مهمتریــن نظــام اجتماعــی
نیازمنــدان اســت.
دوم) خصوصیات و مهارتهای مشاوره

ریشــه مهارتهــای مشــاوره در نظریــه و فراینــد آن اســت و
پشــتوانه مهارتهــای مشــاوره ،کار عملــی و تحقیقــی اســت .مشــاور،
ایــن مهارتهــا را از راه تحصیــل و کار عملــی و تحقیــق بــه دســت
مــیآورد .مشــاور ایــن خصوصیتهــا را از راه تحصیــل و کار عملــی
کســب میکنــد .مهارتهــای مشــاوره ،اســاس فراینــد درمــان اســت
کــه مشــاوران صرفنظــر از جهــت گیــری نظــری ،خــود آن را بــه کار
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میگیرنــد .اســاس هــر گونــه رابطــه در فراینــد مشــاوره ،بهکارگیــری
مهارتهــای مشــاوره اســت.
در واقــع ایــن مهارتهــا هــر چقــدر در وجــود شــخص مشــاور قــوی
باشــد ،بــه همــان انــدازه در پیش ُبــرد وظیفــه مشــورهدهی خــود موفــق
خواهــد بــود .ایــن مهارتهــا در واقــع بــه دو دســته قابــل تقســیماند:
یــک نــوع آن مهارتهــای عمومــی اســت کــه بایــد مشــاور آنهــا
را بــه دســت بیــاورد و در جهــت دســتیابی بــه آنهــا بایــد تــاش و
کوشــش نمایــد کــه در واقــع بــه نوعــی شــامل مهارتهــای تئــوری
میشــود.
نــوع دوم ،مهارتهــای خــاص اســت کــه هــر فــردی شــاید نتوانــد
ایــن مهارتهــا را بــه علــت ظرافــت در عمــل و دقــت و باریکبینــی
در اجــرای مشــاوره ،داشــته باشــدً .
بنــاء ایــن نــوع مهارتهــا خــاص
اف ـرادی اســت کــه از قــدرت و توانایــی بلنــدی برخــوردار میباشــند.
مهارتهــای خــاص دو بخشانــد :مهارتهــای خــاص و
مهارتهــای محــدود .هــر کــدام از ایــن نــوع مهارتهــا در جایــش
قابــل تأمــل و بررســی اســت.
 -1مهارتهای عمومی

ایــن یــک امــر مســلم اســت کــه رفتــن نــزد یــک فــرد ناشــناس و
بیــان اســرار خویــش و طلبکــردن رفــع مشــکل خیلــی دلهــرهآور و
سزاســت .شــخص مشــاور بایــد ب ـرای غلبــه بــر چنیــن ترسهــا
استر 
و اضطرابهــا و همچنیــن بــرای اجتنــاب از تهمتهــا و برچســبها،
بســترهای مناســبی را فراهــم ســازد تــا هــم خــودش و هــم مشــورهگیرنده
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بــا آرامــش بتواننــد مشــکل را شناســایی و راهحــل منطقــی را برایــش
بیابنــد .ایــن بســترهای مناســب همــان مهارتهایــی اســت کــه در ذیــل
بــه آنهــا اشــاره میشــود:
الف) داشتن دانش مسلکی

ایــن رکــن اول و اساســی مشــاوره اســت .ایــن یــک اصــل اســت کــه
تنهــا رأی عاقــل اســت کــه عامــل نجــات میشــود .مشــاور بایــد فــردی
عاقــل ،فهمیــده ،دوراندیــش و دارای تمرکــز در قــوای درونــی باشــد و
بتوانــد نظــر مشــورتگیرنده را دریابــد .عالــم و درســتکار باشــد.
پیامبــر اســام (ص) در ایــن رابطــه میفرماینــد« :شــاوروا العلمــاء
الصالحیــن»؛ یعنــی :بــا دانشــمندان صالــح مشــوره کنیــد.
در اســام ،مشــاوره و مشــورت بــا اف ـراد بخیــل ،حریــص ،ترســو،
نــادان ،لجــوج و دروغگــو منــع شــده اســت .ایــن اف ـراد نمیتواننــد در
جهــت رفــع مشــکالت رفتــاری بــا دیگـران کمــک کننــد .مشــاور بایــد
اهــل محبــت و عاطفــه ،دلســوز و صمیمــی باشــد .مشــاور بایــد در
خصــوص حــل مشــکل دیگ ـران از خــود رغبــت نشــان دهــد.
صاحــب اندیشــه باشــد .حضــرت علــی (رض) فرمودنــدَ :
«مــن
شــاو َر ذوی االلبــاب َّدل علــی َّ
َ
الصــواب» :کســی کــه بــا صاحبــان
اندیشــه مشــاوره نمایــد ،بــه راه خیــر رهنمــون شــود.

َ
«خ ُ
یــر
صاحــب تجربــه باشــد .حضــرت علــی (رض) فرمودنــد:
َ
َ َ َ ُ ُّ
ُ َّ
َ
َ
ـزم» :کســی
مــن شــاورت ذووا النهــى و ِ
ـار ِب و الحـ ِ
العلـ ِـم و اولــو التجـ ِ
کــه بــا آنهــا مشــورت میکنــی ،صاحبــان اندیشــه و علــم و دارنــدگان
تجربــه و دوراندیشــی هســتند.
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ب) مورد اعتماد بودن

اعتمــاد همــان ریســمان مســتحکمی اســت کــه افـراد را بــه هــم پیوند
میزنــد و بــه همیــن دلیــل مشــاور بایــد بــه آنچــه مشــوره میدهــد،
خــودش نیــز عامــل باشــد .پیامبــر اســام در بیــان خصوصیــات مشــاور
فرمودنــد« :و ان اشــار فلیشــیر بمــا لــو نــزل بــه فعلــه»؛ یعنــی :اگــر
مشــاور بــه مطلبــی اشــاره کنــد ،بایــد چنــان باشــد کــه اگــر در آن مقــام
ق ـرار گرفــت ،خــود بــه آن عمــل کنــد.
صداقــت در گفتــار داشــته باشــد .آزاد ،متدیــن ،صمیمــی و اهل عدل
باشــد .امان ـتدار باشــد .باتقــوا و خــدا تــرس باشــد .نبــی اکــرم (ص)
فرمودنــد :بــا پرهیزگارانــی کــه آخــرت را بــر دنیــا و کارهــای شــما را بــر
کار خودشــان ترجیــح داده و ایثــار میکننــد ،مشــورت کنیــد.
ج) قدرت افهام و تفهیم

یکــی از مشــکلترین حــاالت ب ـرای انســانهایی کــه فعالیتهــای
اجتماعــی ،علمــی و فرهنگــی دارنــد ،عــدم تواناییشــان در انتقــال
مفاهیــم و برقــراری ارتبــاط مفیــد بــا دیگــران میباشــد .خیلــی از
افــراد :عالــم ،فرزانــه ،محقــق ،جامعهشــناس ،صــادق ،امانــتدار،
مــورد اعتمــاد و ...هســتند ،ولــی بــه ضعــف انتقــال مفاهیــم دچارنــد
و نمیتواننــد بــه ســادگی و بــه راحتــی حــرف دلشــان را بــه شــنونده
خــود بفرســتند .بنـ ً
ـاء اگــر مشــاوری دچــار چنیــن ضعفــی باشــد ،هرگــز
در کارش موفــق نخواهــد بــود؛ زی ـرا چنیــن اف ـرادی وقــت را از دســت
میدهنــد ،درک گفتــارش بـرای مشــورهگیرنده مشــکل شــده و در نتیجــه
ســبب خســتگی و دلســردی فــرد نیازمنــد خواهدشــد .پــس بــرای
موفقیــت در مشــوره عــاوه بــر دانــش کافــی ،قــدرت انتقــال مفاهیــم
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و برقــراری ارتبــاط ســالم و ســازنده بیــن فرســتنده و گیرنــده نیــز الزم
و ضــروری بــه نظــر میرســد .داشــتن دانــش مســلکی بــدون داشــتن
قــدرت افهــام و تفهیــم ب ـرای حــل مشــکالت مشــورهگیرندهها ،مفیــد
واقــع نخواهــد شــد.
د) داشتن سابقه نیک

افــرادی کــه بــه نــزد دیگــری میرونــد تــا بــرای مشکلشــان
َ
راهحــل مناســبی بیابنــد ،یقینــا میخواهنــد از وقــوع مشــکل بزرگتــری
جلوگیــری کــرده باشــند؛ و بـرای اینکــه بــه ایــن هــدف برســند ،هرگــز بــه
س ـراغ آدمهــای مفســد و بیخاصیــت کــه سوءســابقه دارنــد ،نخواهنــد
رفــت .زی ـرا چنیــن اف ـرادی نهتنهــا مشــکلی را حــل نمیکننــد ،بــدون
شــک بــر پیچیدهترشــدن مشــکل نیــز میافزاینــد .پــس وجــود
ســابقه نیــک و صالــح ب ـرای مشــاور امــری اســت واجــب و غیــر قابــل
اغمــاض .مشــاور بایــد در همــه امــور و رفتــار خــود ،پایــه اندیشــه و
عمــل را صداقــت ،پاکــی ،طهــارت و اخــاص قــرار دهــد .باتقــوا و
ً
خداتــرس باشــد .چنانکــه نبــی اکــرم (ص) قبــا اشــاره داشــتند کــه :بــا
پرهیزگارانــی کــه آخــرت را بــر دنیــا و کارهــای شــما را بــر کار خودشــان
ترجیــح داده و ایثــار میکننــد ،مشــورت کنیــد.
ه) شنونده خوب باشد

شــنونده خــوب بــودن در واقــع یــک نــوع موفقیــت اســت کــه
میشــود یــک مشــاور بــه آن آراســته باشــد .زیــرا زمانــی کــه فــردی
مشــکلش را بــا مشــاور مطــرح میکنــد ،انتظــار دارد کــه مشــاور بــه
عنــوان یــک طبیــب روحــی و یــک دوســت دلســوز بــه آن توجــه داشــته
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باشــد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه گــوشدادن نبایــد فعالیــت منفعالنــه
باشــد؛ اگرچــه دانشــمند و جامعهشــناس مشــهور« ،کارل راجــرز»،
اولیــن کســی اســت کــه اصطــاح «گــوشدادن فعــال» را ابــداع کــرده،
ولــی دیــن مقــدس اســام قبــل از وی بــه ایــن امــر پرداختــه بــوده
اســت .ایــن کار یعنــی انجــامدادن کاری مثبــت بــه جــای طفرهرفتــن از
صحبتکــردن .گــوشدادن فعــال شــامل پیامهــای غیرکالمــی ذهــن و
بــدن اســت کــه بــه مشــورهگیرنده فرســتاده میشــود؛ بــه ایــن معنــی کــه
در ایــن لحظــه شــما مهمتریــن فــرد زندگــی مــن هســتید؛ چیزهایــی
کــه میگوییــد ب ـرای مــن جالــب اســت و م ـرا نگ ـران میکنــد؛ تمــام
توجــه مــن بــه شــما اســت.
فایــده کــه بــدون شــک اثــر درمانــی دارد ،ایــن اســت کــه بــا
وجــود شــنوندهای پذی ـرا ،فــرد قــادر خواهــد شــد تــا مشــکالت خــود
را بیــرون بریــزد کــه اولیــن قــدم بـرای رهایــی از مشــکل اســت؛ و همیــن
کار باعــث تخلیــه هیجانــی بــزرگ میشــود و عــاوه بــر ایــن ،باعــث
بــه وجــود آمــدن احســاس تأییــدی میشــود کــه بــه طــور خــودکار از
صحبتکــردن بــا شــنوندهای فعــال بــه دســت میآیــد؛ بــه ایــن جهــت
کــه وی بــه عنــوان یــک انســان ،احســاس ارزشــمندی میکنــد.
و) بردبار باشد

یکــی دیگــر از ویژگیهــای مهــم مشــاور یــا راهنمــا ،اســتقامت و
پایــداری در برابــر حــوادث ناگــوار اســت .از دیــدگاه اســام ،مشــاور
و راهنمــا بایــد بــر احساســات خــود مســلط بــوده و هیــچ عاملــی
نتوانــد ســبب تزلــزل وی شــود .مشــاور بایــد فــردی مقــاوم و مســتقل و
دوراندیــش ،دارای جنبــه اعتمــاد بــه نفــس ،احت ـرام بــه خــود ،صبــور و
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بردبــار ،اهــل نظــر و اهــل فهــم و نیــز اهــل منطــق باشــد.

1

مــوارد فــوق ،مهارتهــای عمومــی بــود کــه بایــد یــک فــرد مشــاور
بــه آنهــا مجهــز باشــد تــا بــه اهــداف اصالحــی دســت یابــد.
 -2مهارتهای خاص

تاکنــون ایــن نوشــته بــه زوایــای مختلفــی از مشــاوره پرداختــه تــا
آنچــه را کــه طــی فراینــد مشــاوره اتفــاق میافتــد ،شــرح دهــد؛ امــا
مشــاوره در واقــع بخــش علمــی نظریههایــی اســت کــه در تأثیرگــذاری
عملکــرد مشــاوره حــرف اول را میزننــد .زیـرا افـرادی کــه مــورد توجــه
مردمانــد و احســاس میکننــد کــه میتواننــد بــرای رفــع مشکلشــان
بــه آنهــا مراجعــه کــرده و حــل مشــکل نماینــد ،بایــد یکســری اصــول
خــاص را داشــته باشــند؛ زی ـرا مشــاور در واقــع میخواهــد بــه دنیــای
خصوصــی شــخص دیگــری وارد شــود کــه بـرای کمــک بــه او مراجعــه
کــرده؛ و ایــن میطلبــد تــا فــرد خــود را بــا فضــای زندگــی آن آشــنا
ســازد .مطالــب زیــر ،اصــول خاصــی اســت کــه مشــاوران را در جهــت
اجـرای جلســه مشــاوره خــوب یــاری میدهــد .اگرچــه اطــاق مهــارت
بــر مــوارد ذیــل شــاید از دیــد بعضیهــا مناســب نباشــد؛ زیــرا ایــن
مــوارد در قالــب طــرح چنــد ســؤال اســت کــه مشــاور بایــد پاســخ آنــان
را بدانــد و دانســتن ایــن پاس ـخها در واقــع ،دانــش و مهــارت مشــاور را
بــه نمایــش میگــذارد:

 .1مردی ،مجید ( ،)1388آشــنایی با اصول و مبانی راهنمایی و مشــاوره ،انتشــارات اداره
بهداشت و درمان ارتش ،تهران ،صص .166-154
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الف) داشتن هدف مشخص از جلسه مشاوره

ـدف
مشــاور در صــورت امــکان ،بایــد زمانــی را بــه فکرکــردن بــا هـ ِ
داشــتن جلس ـهای مفیــد اختصــاص دهــد .دالیــل داشــتن یــک جلســه
مفیــد مشــاوره میتوانــد همــه و یــا برخــی از مــوارد زیــر باشــد:
ـد مشــوره ب ـرای رهایــی از مشــکل ایجــاد
 )1کمــک بــه فــرد نیازمنـ ِ
شــده
 )2کمک به او برای درک واضحتر خود و مشکلش
 )3حمایــت از او بــه منظــور پیداکــردن راهحــل و تصمیمگیــری
مناســب
 )4به منظور نشاندادن عالقه و توجه خالصانه
ب) مشخصکردن اطالعات مورد نیاز

مشــاور بایــد اطالعــات هرچــه بیشــتری دربــاره فــردی کــه بــه
مشــاوره میآیــد ،داشــته باشــد .اگــر جلســه مشــاوره دربــاره ارزیابــی
عملکــرد اســت ،بایــد بدانــد کــه در جلســه گذشــته چــه اتفاقــی افتــاده
و دســتآوردها و شکســتهای اخیــر شــخص نیازمنــد بــه مشــوره
کدامانــد .مشــاور بایــد زمانــی را بــرای مرتبکــردن اطالعــات
اختصــاص دهــد .خالص ـهای از آنهــا تهیــه کنــد تــا بتوانــد بــه راحتــی
در طــول جلســه بــه آنهــا مراجعــه کنــد .بــرای مشــورهکننده بســیار
ً
دلســردکننده اســت کــه ببینــد مشــاور دائمــا بــه دنبــال مدارکــی
ً
میگــردد کــه بایــد قبــا بــه عنــوان یــک فــرد مصلــح و راهنمــا در
اختیــار میداشــت.
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ج) انتخاب بهترین برنامه برای جلسه مشاوره

جلســه مشــاوره بــرای اینکــه مفیــد باشــد ،بایــد بــه درســتی
برنامهریــزی شــود و توســط مشــاور بــه خوبــی رهبــری شــود .ایــن
اتفــاق زمانــی میافتــد کــه مشــاور یــک برنامــه اجمالــی تهیــه کنــد تــا
بتوانــد از همــه وقــت در دســترس ،اســتفاده مفیــد کنــد .یــک رویکــرد
پایــه کــه در زبــان انگلیســی « »WASPیــاد میشــود کــه ایــن کلمــه،
مخففــی اســت کــه هــر حــرف آن بیانگــر یــک حالــت ب ـرای بیــان و
ارائــه جلســه مناســب مشــورهدهی اســت:
 :Wخوشآمدگویی

1

 :Aکسب اطالعات

2

 :Sکاربرد اطالعات

3

 :Pجداسازی و گزینش اطالعات

4

یــک برنامــه کامــل ایــن اطمینــان را میدهــد کــه فراینــد مشــاوره در
وقــت معیــن و بــه طــور کامــل انجــام شــده اســت.
د) مشاوره باید چگونه شروع شود؟

ً
مشــاوره یعنــی مکالمـهای هدفدار .در شــروع یــک مکالمــه معموال
افــراد دربــاره مســائل نامرتبطــی مثــل آب و هــوا ،ورزش ،وضعیــت
1. welcome
2. acquiring information
3. supplying information
4. parting
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ســامتی طرفیــن و ...صحبــت میکننــد .امــا ایــن جمــات آغازیــن
هدفــی دارنــد و آن ایــن اســت کــه جملههــا در واقــع آغــاز مناســبی
بـرای شــروع بحــث دربــاره مســائل مهمتــر هســتند و گفتگــو را تســهیل
ً
میکننــد و در مــورد شــروع یــک مصاحبــه هــم دقیقــا بــه ایــن صــورت
اســت .مشــاور بایــد ابتــدا خوشآمدگویــی کــرده و فضــا را بــرای
صحبــت آمــاده کنــد .هرچــه ُمراجــع احســاس راحتــی بیشــتری داشــته
باشــد ،دربــاره احساســاتش راحتتــر و شــفافتر حــرف خواهــد زد.
ه) وجود رابطه مشاور و مشورهگیرنده

رابط ـهای کــه در جلســه مشــاوره بــه وجــود میآیــد ،بازتــاب همــان
رابطــه روزمــرهای اســت کــه بیــن اف ـراد وجــود دارد .اگــر روابــط آن دو
ســرد بــوده باشــد ،بایــد کاری صــورت گیــرد تــا فضــای دوســتانهتر و
گرمتــر 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

در مشــاوره الزم اســت بــه حقیقــت دســت یافــت .اغلــب چیــزی
ً
کــه ب ـرای یــک نفــر حقیقــت اســت ،ضرورتــا ب ـرای دیگــری حقیقــت
محســوب نمیشــود .اگــر جلســه دربــاره عملکــرد اســت ،مشــاور بایــد
هرچــه بیشــتر دربــاره دســتآوردهای وی و نحــوه انجــامدادن کارهــا
ً
اطالعــات بــه دســت بیــاورد .اگــر شکســتهایی بــوده ،بایــد دقیقــا
دربــاره آنهــا همــه چیــز را بدانــد و بــه روش غیرتهدیدآمیــز بــا فــرد
مشــورهگیرنده صحبــت کنــد.
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ً
نهایتــا هــدف مشــاوره غلبــه بــر مشــکالتی مثــل عملکــرد ضعیــف
ً
اســت نــه صرفــا نقــش یــک قاضــی مســتبد را بازیکــردن .ب ـرای فــرد
بایــد برخــی امیدهــا را داد تــا متوجــه شــود کــه چــه کاری بایــد انجــام
دهــد تــا در آینــده شــانس خــود را افزایــش دهــد .ایــن امــر هرچنــد
دشــوار اســت ،ولــی گاهــی او اذعــان میکنــد کــه هیــچ شانســی ب ـرای
پیشــرفت در آینــده نــدارد؛ امــا مشــاوره بــه او کمــک میکنــد تــا ایــن
واقعیــت را بپذیــرد و بــر آن غلبــه کنــد.
سوم) مسئولیتها و وظایف مشاور

مشــاوره ،رابطــهای اســت بیــن دو فــرد کــه در آن یکــی میکوشــد
تــا دیگــری را درک و در حــل مســائل ســازگاری و انطباقــی کمــک کنــد.
زمینــه مشــاوره انطباقــی ،بیشــتر شــامل مشــاوره تحصیلــی ،مشــاوره
حرفــهای و اجتماعــی و نظایــر آنهاســت .انســانها در موقعیتهایــی
کــه قــرار میگیرنــد ،همانگونــه کــه از یکســری حقــوق و امتیازاتــی
ً
برخوردارنــد ،در مقابــل یــک نــوع مســئولیتهایی را هــم الزامــا دارنــد
کــه بایــد آنهــا را مراعــات کننــد؛ در غیــر آن صــورت ،در حرفهشــان
موفــق نخواهنــد بــود .امــا افــراد در شــرایط مختلــف بــه روشهــای
گوناگونــی عمــل میکننــد .یــک فــرد منطقــی میتوانــد بــا آرامــش
خاطــر و بــا درک مســئولیت خویــش ،تمــام ابعــاد و جوانــب یــک
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 افـراد در ســاحات مختلــف زندگــی اســت .وقتــی کــه ایــن
تغییــر رفتــار بســیار شــدید باشــد ،ممکــن اســت اینگونــه تعبیــر شــود

مشاوره و نقش آن در زندگی 51 

کــه افـراد تغییــر کردهانــد .پــس ایــن تفــاوت در شــخصیت افـراد اســت
کــه مشــاور را وامــیدارد کــه تصمیــم مناســب گرفتــه و مســئولیتش را
ســنجیدهتر انجــام دهــد.
مشــاوره کارآمــد و مفیــد ،بــه رابطــهای بــاز و قابــل اعتمــاد میــان
مشــاور و شــخص نیازمنــد بــه مشــوره ضــرورت دارد .امــا بایــد در
نظــر داشــت کــه گاهــی عوامــل بیرونــی ،فشــارهایی را وارد میســازند
کــه مشــاوره را تــا حــد زیــادی بــه مشــکل مواجــه میســازد .امــا ایــن
معیارهایــی کــه بــه عنــوان مســئولیتهای مشــاور مطــرح اســت،
میتوانــد در جهــت مؤثریــت مشــاورهای کــه از ســوی شــخص
مشــاور ارائــه میشــود ،خیلــی مفیــد واقــع شــود .ایــن مســئولیتها
و یــا وظایــف کــه بایــد از ســوی فــرد مشــورهدهنده مراعــات شــود،
عبارتانــد از:
 )۱تعهد در برابر مشورهگیرنده

ارزش وجــودی انســانها بــه تعهــدات آنــان اســت کــه بایــد در
مقابــل همدیگــر رعایــت کننــد .مشــاور هــم بــه عنــوان انســان شایســته
و مــورد احتـرام همــه ،بایــد بیشــتر از ســایرین بــه ایــن امــر توجــه داشــته
باشــد؛ زیــرا فــرد مشــورهگیرنده بــا بیــان اســرار زندگــی و اعتمــاد بــه
مشــاور ،همــه را در طبــق اخــاص پیشــکش میکنــد .او بایــد بــه
ایــن اعتمــاد بیاحترامــی نکنــد .او بایــد حرمــت ایــن امــر مقــدس را
حفــظ کنــد .عمــل بــه تعهــدات ،یــک امــر شــرعی و انســانی اســت
و حرفهایــی کــه بیــن مشــاور و مشــورهگیرنده رد وبــدل میشــود،
ماننــد گنجینــهای امانتــی اســت نــزد مشــاور و او بایــد در حفــظ آن
َْ َ ُ َْ َ
ـس ِبال َمانـ ِـة» یعنــی :اینکــه مجلــس و موضــوع
کوشــا باشــد« .المج ِالـ
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مشورهشــان امانــت اســت و ً
بنــاء شــخص مشــاور بایــد در حفــظ آن
کوشــا باشــد.
 )۲ارائه مشاوره سودمند

مشــاور قاضــی نیســت ،مشــاور ناصــح هــم نیســت ،مشــاور یــک
انســان خردمنــدی اســت کــه فقــط افـراد را جهــت رســیدن بــه آرزوهــای
مشروعشــان کمــک میکنــد .تنهــا هــدف مشــاور ،ارائــه راهحلهایــی
ب ـرای مشــورهگیرنده اســت تــا از میــان چندیــن راه ،بهتریــن راهــی کــه
مفیدتــر و مؤثرتــر باشــد ،را انتخــاب کنــد.
اگــر در اوصــاف ،وظایــف و مســئولیتهایی کــه بــرای مشــاور
برشــمردهایم ،دقــت شــود ،بــه راحتــی دانســته میشــود کــه مشــاور
انســان عــادی نیســت و شــخصی اســت باتجربــه ،مؤمــن ،درسـتکار،
صــادق و مــورد اعتمــاد .از چنیــن انســانی جــز ارائــه مشــوره ســودمند
چیــز دیگــری انتظــار نمــیرود .پــس ارائــه مشــوره ســودمند ،مفیــد،
صادقانــه و مؤثــر ،نــه یــک مســئولیت و وظیفــه بلکــه رســالت ایمانــی
و الهــی اســت کــه بــر دوش مشــاور گذاشــته شــده اســت .آنانــی کــه در
ادای رســالت و مسئولیتشــان ،اصــول و معیارهــای الهــی و انســانی
را نادیــده گرفتــه و برخــاف ارزشهــای انســانی و اجتماعــی عملــی را
انجــام میدهنــد ،هرگــز از ســوی خــدا و جامعــه مــورد بخشــودگی قـرار
نخواهنــد گرفــت.
 )۳رعایت اصل محرمیت

ً
موضــوع مشــاوره کامــا شــخصی و محرمانــه اســت کــه تنهــا
مربــوط بــه دو نفــر اســت و نبایــد از دایــره ایــن دو نفــر بیــرون بــرود .زیرا
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فــرد مشــورهگیرنده ،مشــاور را محــرم اسـرار خــود دانســته اســت و او نیــز
نبایــد بــه ایــن اعتمــاد ،خیانــت کنــد .پیامبــر اســام (ص) میفرمایــد:
َْ َ ُ َْ َ
ـس ِبال َمانـ ِـة» و نبایــد خیانتــی در ایــن امانــت صــورت بگیــرد.
«المج ِالـ

مشــاوره یــک تقابــل اســت .ب ـرای مشــاور بــه معنــای ایــن اســت
کــه وی در تــاش اســت تــا بــه دنیــای خصوصــی شــخص دیگــری
کــه ب ـرای کمــک بــه او مراجعــه کــرده ،وارد شــود .در جریــان مشــاوره
ً
اطالعــات زیــادی دربــاره مشــکالت و مســائل خصوصــی و احتمــاال
پریشــانکننده مراجعیــن ب ـرای مشــاور بیــان میشــود .ایــن اطالعــات
بایــد در مقابــل دیگـران و حتــی بســتگان نزدیــک فــرد مشــورهگیرنده بــه
عنــوان راز حفــظ شــود .در غیــر ایــن صــورت ،بــه اعتمــاد ُمراجــع بــه
1
مشــاور خدشــه وارد میشــود.
 )۴عدم جانبداری

بیطرفــی در ارائــه نظــر یــک اصــل انســانی اســت ،فرقــی هــم
نــدارد کــه مشــاور باشــد یــا قاضــی .در هــر صــورت عــدم جانـبداری
در ارائــه نظــر و دیــدگاه ،نشــانه عدالــت بــه شــمار م ـیرود .بــه همیــن
دلیــل یکــی دیگــر از اصــول مشــاوره ســالم و ســازنده عــدم جانـبداری
در ارائــه راهحــل در مشــوره بــه شــمار م ـیرود .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
َ
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ِ
 .1شعارینژاد ،علیاکبر ( ،)1364فرهنگ علوم رفتاری ،انتشارات امیرکبیر ،تهران.
 .2سوره مائده /آیه .۸
 .3سوره نساء /آیه .۱۳۵
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 )۵ایجاد فضای اعتماد

اعتمــاد ،زبیاتریــن و در عیــن حــال قویتریــن ابــزاری اســت کــه
میشــود از آن بــرای یافتــن مشــکل و ارائــه راهحــل مناســب بــرای
شــخص نیازمنــد بــه مشــوره اســتفاده کــرد .مشــاور در واقــع میخواهــد
وارد حریــم خصوصــی فــرد دیگــری شــود و در ایــن مســیر یــک مشــکل
وجــود دارد و آن بیاعتمــادی اســت کــه بایــد برداشــته شــود .مشــاور
بایــد فضــای مملــو از اعتمــاد متقابــل ایجــاد کنــد تــا فــردی کــه ب ـرای
مشــاوره آمــده اســت ،داوطلبانــه درهــای فضــای زندگ ـیاش را بــه روی
مشــاور بگشــاید تــا وی بتوانــد بــه آن وارد شــود .اگــر از قبــل رابطــه
خوبــی بیــن آن دو وجــود داشــته باشــد ،ایــن فراینــد بــه آســانی انجــام
میشــود و مشــاوره مفیــد شــروع بــه پیشــرفت میکنــد .اگــر ایــن رابطــه
خــوب وجــود نداشــته باشــد و مشــاور خواســته باشــد کــه خــودش را
ً
فــردی قابــل اعتمــاد ،شایســته و بــدون ضــرر نشــان دهــد ،قطعــا وقــت
بیشــتری خواهــد بــرد.
اگــر مــا شــاهد یــک رابطــه مناســب و بااعتمــاد میــان مشــورهگیرنده
ً
و مشــاور نباشــیم ،مشــاوره کامــا بیاثــر میشــود و مشــاور نمیتوانــد
بــا فــردی کــه تمــام تــاش و انــرژیاش را بــرای دفــاع از زندگــی
خصوصــیاش از دســتدرازیهای دیگــران صــرف میکنــد ،ارتبــاط
برق ـرار کنــد .دسترســی بــه دنیــای درونــی اف ـراد یــک فرصــت مناســب
ب ـرای یافتــن اصــل مشــکل بــوده و یــک امتیــاز ویــژه اســت .مشــاوران
بایــد زمانــی کــه بــه فضــای زندگــی خصوصــی فــرد دیگــری دعــوت
میشــوند ،بایــد قــدر ایــن اعتمــاد را بداننــد .زیــرا ایجــاد فضــای
اعتمــاد موضوعــی نیســت کــه بــه آســانی بــه دســت بیایــد و نیازمنــد
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صــرف نیــروی مــادی و معنــوی فراوانــی اســت.
 )۶ایجاد زمینه میانجیگری

اکثــر افــرادی کــه میخواهنــد بــرای رفــع مشــکالت زندگیشــان
بــا فــرد دیگــری مشــوره کننــد و از وی کمــک بخواهنــد ،در واقــع بــه
صــورت غیرمســتقیم هدفشــان زمینهســازی بــرای آشــتی و نوعــی
کنارآمــدن بــا آن مشــکل اســت؛ و بــا مشــوره بــا فــرد ثالــث بــه شــکلی
از وی میخواهنــد کــه میانجیگــری کــرده و نگــذارد مشکلشــان
از ایــن هــم حادتــر و بغرنجتــر شــود .بنابرایــن میتــوان ایــن
موضــوع را اینگونــه تعبیــر کــرد کــه مشــاور بایــد حقایــق زندگــی فــرد
مشــورهگیرنده را کشــف و ب ـرای آشــتیدادن وی بــا آن موضــوع ،راهحــل
خوبــی را پیشــنهاد کنــد .نقــش مشــاور ،تمرکزکــردن روی دیگـران (افراد
نیازمنــد بــه مشــوره) اســت تــا آنهــا هــم بــا تمرکــز روی مشکالتشــان،
بــه کمــک واقعــی دســت پیــدا کننــد .ب ـرای مشــاور ،ایــن بــه معنــای
بهدســتآوردن اعتمــاد دیگــران اســت کــه میتوانــد بــه آنهــا کمــک
کنــد تــا فضــای زندگیشــان را کشــف کننــد و بــا آن مشــکل آشــتی
کننــد .در واقــع مشــاور نقــش میانجیگــری را بــازی میکنــد کــه بــا
اصــول خاصــی آشناســت و ایــن امــر بــه وی کمــک میکنــد تــا زودتــر
بــه اهدافــش کــه همــان میانجیگــری اســت ،دســت یابــد .امــا نــوع کار
و فعالیتــی کــه مشــاور و یــا همــان میانجیگــر میتوانــد انجــام دهــد،
بســتگی بــه نــوع مشــکل ،شــخص مراجعهکننــده و شــدت و خفــت
خــود مشــکل دارد .بــا مطالعــه روی ایــن مــوارد میشــود راهکارهــای
متعــددی را پیشــنهاد کــرد کــه بــه صــورت خالصــه مشــاور میتوانــد در
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ســه جهــت مشــخص بــرای مراجعهکننــده کمــک کنــد:
ً
اول) افــراد معمــوال تمایــل دارنــد تــا خاطــرات و واقعیتهــای
سرانــی کننــد.
ناخوشایندشــان را در انتهــای ذهنشــان واپ 
بنابرایــن بهتریــن کار برایشــان همــان فراموشــی اســت .یــک
مشــاور متخصــص ،کاردان و باتجربــه میتوانــد بــه افـراد کمــک
کنــد تــا موضوعاتــی را کــه خیلــی قبلتــر فرامــوش شــدهاند و
ً
احتمــاال بــر بــروز مشــکالت جــاری اثــر گذاشــتهاند ،بــه یــاد
بیاورنــد .چــون از خــال آنهاســت کــه میتــوان راه درمــان
مشــکل را یافــت.
دوم) مشــاور میتوانــد بــه اف ـراد کمــک کنــد تــا موضوعــات را از
زاویــه دیگــر بنگرنــد .فقــط یــک نــگاه متفــاوت و یــک حــس نو و
نــگاه بــا عینــک شــفاف و ســاده میتوانــد بینشهــای جدیــدی
را در مــورد موضوعــات بـرای افـراد ارمغــان بیــاورد.
ســوم) مشــاور میتوانــد بــه افــراد کمــک کنــد تــا آنهــا نتایــج
احتمالــی و دالیــل اعمالشــان را در نظــر بگیرنــد و بررســی
کننــد .ایــن روش ممکــن اســت بــا مطرحکــردن ســؤاالتی
همچــون« :اگــر شــما فــان کارهــا را انجــام بدهیــد ،فکــر
میکنیــد کــه چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟» انجــام شــود؛ کــه
ً
پاســخ بــه ایــن پرســش احتمــاال ایــن باشــد کــه «مــن تــا بــه حال
هرگــز بــه ایــن موضــوع فکــر نکــرده بــودم» .در حقیقــت ایــن
مهــارت مشــاور اســت کــه یــک فــرد را وادار میکنــد تــا ابعــاد
دیگــری از مشــکل را کــه نمیخواســته بــه صــورت دیگــری حــل
شــود ،در نظــر بگیــرد.
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ّ
 )۷عدم تحکم و تصمیمگیری در مشاوره

یکــی از عوامــل عمــدهای کــه ســبب میشــود افـراد از اطرافیانشــان
ّ
گریــزان باشــند ،همیــن موضــوع تحکــم و تصمیمگیــری برایشــان
اســت بــدون آنکــه آنــان را در فراینــد حــل مشــکل ســهیم بداننــد .بــه
همیــن دلیــل اســت کــه فــرد نیازمنــد بــه مشــوره از چنیــن وضعــی فـرار
کــرده و ب ـرای حــل مشــکلش بــه مشــاوره روی م ـیآورد .زی ـرا او فکــر
میکنــد کــه مشــاور ماننــد یــک دوســت اســت کــه بــه حرفهــای وی
گــوش داده و بـرای برونرفــت از مشــکل ،گزینههــای مختلفــی را پیــش
روی او قــرار میدهــد .مشــاور نــه حاکــم اســت و نــه هــم قاضــی،
بلکــه یــک دوســت اســت کــه ب ـرای رهانیــدن دوســتش از مشــکل بــه
او کمــک میکنــد تــا بــا کمــک یکدیگــر بهتریــن گزینــه برونرفــت را
پیــدا کننــد.
تفــاوت مشــاوره بــا حکمیــت و قضــاوت در ایــن اســت کــه مشــاوره،
فــرد نیازمنــد بــه مشــوره را قــادر میســازد تــا خــودش راهحــل مشــکل را
بیابــد .در ایــن میــان ،مشــاور مســئولیت مشــکل فــرد نیازمنــد را بــه دوش
نمیگیــرد و در واقــع بــه فــرد نیازمنــد کمــک میکنــد تــا مســئولیت
کامــل آن را بپذیــرد و از اینکــه در صــورت امــکان خــود را کنــار بکشــد،
خوشــحال میشــود.
مشــاور هیـچگاه نصیحــت نمیکنــد و همچنیــن از فــرد نیازمنــد بــه
مشــوره انتقــاد نمیکنــد .او معتقــد اســت کــه فــرد نیازمنــد ،خــودش
میدانــد کــه چــه چیــزی برایــش بهتــر اســت؛ و بــه او کمــک میکنــد
تــا بهتریــن گزینــه را از میــان گزینههایــی کــه در ذهنــش وجــود دارد،
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انتخــاب کنــد .مشــاور بیشــتر بــه جــای اینکــه صحبــت کنــد ،گــوش
میکنــد و بــا اســتفاده از مهــارت سؤالپرســیدن ،فــرد نیازمنــد را وادار
میکنــد تــا مشــکل خــود را از زوایــای مختلــف ،کشــف و تحلیــل کنــد.
پــس خــوب اســت کــه بــه جــای نصیحتکــردن ،تحکمکــردن و
یــا قضاوتکــردن ،راهحلهــای خــوب و مناســب رشــد و ترقــی ارائــه
دهیــم .راهحلهایــی کــه فــرد نیازمنــد بــه مشــوره هرگــز بــه آنهــا فکــر
نکــرده و اکنــون مــا بــا ایــن روش اجــازه میدهیــم راهــی را انتخــاب
کنــد کــه بــه نظــرش درســت میآیــد.
 )۸عدم دخالت در امور ارزشی و حساسیتزا

هــر انســان بــرای خــود اصولــی دارد کــه نــزدش از ارزش واالیــی
برخــوردار اســت .ایــن ارزشهــا میتوانــد مــادی (نامــوس ،قومیــت،
منطقــه و )...باشــد یــا معنــوی (عقیــده ،ایمــان و ســایر مقدســات)
باشــد .انســانها وقتــی روی ایــن مــوارد دچــار مشــکل میشــوند،
نمیشــود بــر ســر آنهــا معاملــه انجــام داد .بــه همیــن دلیــل اســت
کــه شــخص مشــاور کــه در حقیقــت میخواهــد اصالحــی بــه
وجــود بیــاورد ،حــق نــدارد بــه مــوارد و موضوعاتــی کــه ارزشــی و
حساسیتزاســت ،وارد شــود و یــا دربــاره آنهــا اب ـراز نظــر کنــد .حتــی
قــرآن کریــم هــم مســلمانان را از توهیــن و بیاحترامــی بــه ارزشهــای
َ َ ُ ُّ َّ َ ْ ُ َ
یــن یدعــون
مشــرکین منــع کــرده اســت و میفرمایــد« :وال تســبوا ال ِذ
ْ
ّ َ
ّ َ ْ ً َ
ْ ُ
ون الل ـ ِه ف ُیسـ ُّـبوا الل ـ َه عــدوا ِبغیـ ِـر ِعلـ ٍـم» 1زی ـرا ایــن امــر ســبب
ِمــن د ِ
منازعــه و کشــمکش بیشــتر خواهــد شــد.
 .1سوره انعام.۱۰۸ /
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 )۹در نظرگرفتن عواطف و احساسات

همــه موجــودات عالــم بــه شــکلی از اشــکال ،دارای عواطــف و
احســاس هســتند و ایــن امــر را در وجــود انســانها بــه وفــور و کثــرت
ً
میتــوان یافــت .اصــا نمیتــوان انســانی یافــت کــه احســاس و
عاطفــه نداشــته باشــد؛ و اگــر ســراغ داریــد ،بدانیــد کــه او شــکل
انســانی دارد و در واقــع یــک موجــود بیجــان اســت .پــس احســاس
و عاطفــه جــزء اصلــی زندگــی انســانها بــه شــمار مــیرود .افــرادی
کــه بــه مشــوره نیــاز دارنــد ،در واقــع کســانیاند کــه بیشــتر از همــه،
احساســات و عواطفشــان جریح ـهدار شــده اســت .همیــن امــر آنــان
را واداشــته تــا ب ـرای التیــام و تــداوی ایــن آســیب ،نــزد کســانی برونــد
کــه گمــان میکننــد میتواننــد آنــان را در جهــت غالبشــدن بــر
ایــن معضــل و التیامبخشــیدن زخمهایــش کمــک کننــد .پــس فضــای
زندگــی یــک فــرد دنیایــی اســت کــه خــودش تجربــه کــرده و آن را بـرای
خــود ســاخته اســت؛ ولــی نکتــه اساســی ایــن اســت کــه دنیایــی کــه
تجربــه میشــود ،فقــط یــک ُبعــد از زندگــی اســت؛ ُبعــد دیگــر زندگــی
1
را عواطــف و احساســات مــا تشــکیل میدهنــد.
فــردی کــه مشــکلی را نــزد شــخص مشــاور راجــع میســازد،
احساســات و عواطــف در آن دخالــت خواهنــد داشــت کــه ممکن اســت
ایــن عواطــف قــوی باشــند یــا ضعیــف .برخــی اوقــات مؤلفههــای یــک
مشــکل ،عاطفــه و احساســات قــوی ماننــد عشــق یــا نفــرت نســبت
 .1اردبیلی ،یوسف ( ،)1389اصول و فنون راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش ،انتشارات
بعثت ،تهران ،صص.270-260
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بــه فــردی اســت کــه نمیتــوان آن را آشــکار ســاخت .عــدهای از اف ـراد
بــه راحتــی متوجــه احساساتشــان میشــوند و میتواننــد صریــح
و شــفاف آن را بیــان کننــد .ولــی در مقابــل ،عــدهای دیگــر هســتند
کــه خــود را جــدا از احساساتشــان میداننــد و نمیتواننــد آنهــا را
بیــان کننــد و از ظاهرشــان هــم چیــزی پیــدا نیســت و نمیتــوان آن را
تشــخیص داد.
در یــک مشــاوره مؤثــر ،مشــاور بــه جســتجوی فرصتهایــی ب ـرای
ً
بیــان احساســات میپــردازد و ایــن فرصتهــا معمــوال بــه دو طــرف
قضیــه کمــک میکنــد تــا بتواننــد روی حــوادث و بحرانهــای مهــم
متمرکــز شــوند .هــر مشــکلی باعــث ظهــور احساســی ماننــد نگرانــی،
دلواپســی ،اضطــراب و تــرس میشــود کــه هرچــه قویتــر احســاس
شــود ،مشــکل بزرگتــر خواهــد بــود.
بــا درنظرداشــت مــوارد فــوق بــه ایــن نتیجــه میرســیم افــرادی
ً
کــه نیازمنــد مشــورهاند ،معمــوال دچــار یــک نــوع مشــکالتیاند کــه
آن مشــکالت ،عواطــف و احساساتشــان را جریحــهدار کــرده؛ و او
بــا مراجعــه بــه مشــاور ،در واقــع میخواهــد آن نادیدههایــش را کــه
دیگــران ندیدهانــد و بــه عواطــف و احساســات وی توجــه نکردهانــد،
بیــان کنــد .مشــاور ب ـرای یافتــن یــک روش معقــول ب ـرای حــل مشــکل
وی ،در گام نخســت بایــد بــه احساســات وی توجــه و احت ـرام بگــذارد
تــا بــا آرامســاختن وی ،راهــکاری را پیشــکش کنــد کــه میتوانــد ب ـرای
ُمراجــع مفیــد واقــع شــود و زندگ ـیاش را از فروپاشــی نجــات دهــد.

فصل چهارم
صالحیتها و عدم صالحیتهای مشاور
صالحیــت و یــا عــدم صالحیتهــای مشــاور ،در واقــع همــان
مســئولیت و عــدم مســئولیت مشــاور اســت کــه در جریــان ارائــه
خدمــات مشــوره بـرای افـراد بایــد در نظــر داشــته باشــد؛ کــه در البهالی
مباحــث بــه صــورت پراکنــده بــه آنهــا اشــاره شــده اســت .در ایــن فصــل
تــاش بــر آن اســت تــا بــه صــورت فشــرده و شــفافتر بــه ایــن امــر
پرداختــه شــود تــا افــرادی کــه بــه عنــوان افــراد ّ
خیــر و نیکســیرت
در بیــن مــردم مشــهورند و بــه همیــن دلیــل اف ـراد ب ـرای یافتــن راهحــل
معقــول بــرای مشکالتشــان نزدشــان میآینــد ،بداننــد کــه در وقــت
مشــورهدادن بــه چــه مــواردی وارد شــوند و از چــه امــوری پرهیــز کننــد
تــا بــا رعایــت ایــن اصــول ،مشــوره بهتــر و مؤثرتــری ب ـرای مراجعیــن
خــود ارائــه دهنــد.
الف :صالحیتهای مشاور

بهکاربســتن روشهــای ســادهای کــه در بــاال توصیــف شــدند،
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الأقــل توســط مشــاوری ماهــر ،فهمیــده و باتجربــه در یاریرســاندن
بــرای فــردی کــه نیازمنــد مشــوره اســت ،مفیــد و مؤثــر اســت .بــه
نظــر میرســد ایــن اصــول ،شــرایط الزم و کافــی بــرای دســتیابی
مشــورهگیرنده بــه راهحــل مناســب و مــورد نیــازش را در اختیــار او ق ـرار
دهــد .امــا صالحیتهایــی کــه مشــاور میتوانــد از آن برخــوردار باشــد
چیســت؟ بــه همیــن دلیــل هــرگاه ســخن از صالحیتهــا میشــود،
بالفاصلــه ذهــن مــا متوجــه یکســری اوامــر و نواهــی میشــود
ً
کــه معمــوال افــراد ذینفــوذ و مســئولین ادارات از آن برخوردارنــد و
بــه کارمندانشــان دســتور میدهنــد .ولــی زمانــی کــه ســخن از
صالحیتهــای مشــاور میشــود ،هرگــز منظــور از آن ،اوامــر و نواهــی
ّ
مــورد نظــر نبــوده و نمیباشــد؛ زی ـرا مشــاور نــه بــه عنــوان فــرد متنفــذ
بــه ُمراجعــش نــگاه میکنــد و نــه هــم بــه عنــوان قاضــی و یــا مســئول
اداری؛ بلکــه مشــاور ،فــرد اجتماعــی و ّ
خیــری اســت کــه هدفــش جــز
نشــاندادن راه بـرای فــرد راه گمکــرده ،چیــز دیگــری نیســت .همانگونــه
کــه تعریــف آن بــا ســایر اشــخاص متفــاوت اســت ،صالحیتهــای آن
نیــز متفــاوت میباشــد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه بایــد ایــن موضــوع
را بیشــتر توضیــح داد تــا تفــاوت صالحیتهــای مشــاور بــا ســایر افـراد
مشــخص شــود.
فعالیــت اصلــی مشــاور ایــن اســت کــه بــه شــخص نیازمنــد بــه
مشــوره و یــا خانــواده او کمــک کنــد تــا بــه شــناخت ،نگــرش ،باورهــا
و مهارتهــای مناســبی بـرای حــل مســئلهاش دســت یابنــد کــه آنــان را
قــادر بســازند بــا مســائل یــا تغییـرات ناشــی از اختــال در ســامتی ،بــه
نحــو مؤثــری عمــل کننــد و تطابــق یابنــد .در واقــع ایــن خــود یــک نــوع
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صالحیــت اســت کــه بــه وی اجــازه میدهــد تــا وارد زندگــی دیگــری
شــود و ب ـرای خالصــی وی از مشــکالت ،یــاریاش دهــد.
فعالیتهــا و صالحیتهــای ذیــل بــرای دســتیابی بــه اهــداف
مشــاوره کمــک میکنــد:
 )۱برقراری ارتباط مؤثر با ُمراجع
 )۲کســب و ارائــه اطالعــات الزم از طریــق بــه جریــان انداختــن و
هدایــت بحــث مشــاوره
 )۳شناســایی و درک مشــکالت مشــورهگیرنده و اب ـراز ایــن درک بــه
او .افــرادی کــه بــرای دریافــت یــاری مراجعــه میکننــد ،خواســتار آن
هســتند کــه توســط افـرادی کــه بــا آنهــا مشــاوره میکننــد ،درک شــوند.
بدیــن منظــور مشــاور ممکــن اســت بــا تــکاندادن ســر ،نگاهکــردن،
توجــه بــه مراودههــای کالمــی و غیرکالمــی ،پرســیدن و بازتــابدادن
آنچــه گفتــه شــده ،توجــه و درک خــود از ُمراجــع را ابـراز کنــد .هنگامــی
کــه فــرد احســاس میکنــد او را درک میکننــد ،خــود تســایی قابــل
توجــه اســت؛ حتــی اگــر چیــزی ارائــه نشــود ،ایــن احســاس همچنیــن
موجــب افزایــش اعتمــاد و مشــوق آشکارســاختن خــود میباشــد.
 )۴بررســی و تشــریح داللتهــا و اثــرات مشــکوک بــر کار،
زندگــی و روابــط اجتماعــی شــخص مشــورهگیرنده از طریــق گفتگــوی
مســالمتآمیز و مهربانانــه
 )۵اســتخراج و توصیــف تمــام مســائل و دغدغههــای مشــورهگیرنده،
آنگونــه کــه خــودش آنهــا را میبینــد.
 )۶توجــه و پرسوجــو دربــاره روابــط بــا خانــواده ،دوســتان،
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همــکاران و متخصصــان و ســایر پرســشهایی کــه ممکــن اســت در
ایــن زمینــه مطــرح باشــد.
 )۷صالحیــت و پرســشهایی کــه مشــاور میتوانــد از آن پرســان
کنــد ،ایــن نــوع پرســشها را شــامل میشــود:
الــف) آیــا فــرد دیگــری دربــاره مســئله اطــاع دارد و چــه
کســی؟
ب) چــه فــرد یــا اف ـرادی ممکــن اســت بیشــتر تحــت تأثیــر
باشــند و چگونــه؟
ج) چــه کســی تمایــل دارد کــه «در مراقبــت و حمایــت از
ُمراجــع» درگیــر باشــد؟
 )8صالحیــت یــاریدادن بــه مشــورهگیرنده از طریــق بحــث ب ـرای
تعییــن اولویتهــا و ترتیــب مســائل ب ـرای رســیدگی و حــل آنهــا
 )9صالحیــت تشــخیص اینکــه مشــورهگیرنده چگونــه بــه مشــکل
خــود بنگــرد و کمــک بــه او بــرای درنظرگرفتــن دیدگاههــای دیگــر و
شــناخت ابعــاد و جوانــب دیگــر مشــکل
 )10صالحیــت کمــک بــه مشــورهگیرنده بــرای اینکــه احســاس
کنــد گزینشهــای متعــددی بــرای او وجــود دارد.
در نتیجــه ناخوشــی یــا اضطــراب ناشــی از مواجهــه بــا مشــکل،
مشــورهگیرنده ممکــن اســت احســاس کنــد کــه راه چــاره و تصمیمــی
بـرای او وجــود نــدارد .بــا چنیــن احساســی ،فــرد مقــداری از اعتمــاد بــه
نفــس و اســتقالل خــود را از دســت میدهــد.
 )11صالحیــت حفــظ درجــهای از بیطرفــی در ارتبــاط بــا شــیوه
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زندگــی مشــورهگیرنده و تصمیماتــی کــه دربــاره نحــوه ســازگاری
بــا مشــکل خواهــد گرفــت .ایــن کار بــه افزایــش اعتمــاد بــه نفــس و
احســاس اســتقالل او کمــک میکنــد.
 )12کمــک بــه مشــورهگیرنده بــرای تدبیــر و حــل مســائل خــود
از طریــق ارتقــای ســطح دانــش و اطالعــات و قادرســاختن او بــرای
نگریســتن و تحلیــل موقعیــت خــود از جوانــب مختلــف و افزایــش دامنــه
انتخــاب و تصمیمگیــری آگاهانــه
 )13کمــک بــه تقویــت اعتمــاد بــه نفــس ،پذیــرش مســئولیت
مشــورهگیرنده و واگــذاری مســئولیت بــه او بــرای حــل مســئله
 )14صالحیتشناســایی موانعــی کــه ممکــن اســت مانــع تغییــر
شــوند و توجــه بــه راهکارهایــی ب ـرای غلبــه بــر آنهــا
ایــن امــر ممکــن اســت مســتلزم شناســایی تجربههــای موفــق
مشــورهگیرنده در گذشــته بــرای کســب اعتمــاد بــه نفــس ،یادگیــری
شــیوههای جدیــد بــرای تعامــل بــا افــرادی کــه مانــع محســوب
میشــوند ،کشــف و ابــداع برنامههــای جدیــد بــرای نیــل بــه هــدف
باشــد.
 )15صالحیــت کمــک بــه مشــورهگیرنده بــرای حفــظ امیــد
واقعبینانــه و تصدیــق تواناییهــای تطابقــی او
بدیــن منظــور تغییــرات مثبتــی کــه در زندگــی مشــورهگیرنده و در
مقابلــه بــا مشــکل رخ داده اســت را شناســایی و برجســته کنیــد.
 )16صالحیــت ترغیــب و کمــک بــه مشــورهگیرنده بــرای اینکــه
بــا اف ـرادی 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
تعامــل ســبب کاهــش وابســتگی بــه مشــاور یــا متخصصــان دیگــر
میشــود .صالحیــت تشــریک مســاعی بــا ســایر افــرادی کــه ممکــن
اســت بــا مشــورهگیرنده بــه نوعــی کمــک و همــکاری کننــد.
مــوارد فــوق در واقــع نوعــی از صالحیتهایــی اســت کــه مشــاور
میتوانــد در جریــان مشــورهدهی از آنــان بــرای مفیــد واقعشــدن
مشــورهاش اســتفاده کنــد .اگــر مــا ب ـرای مشــاور در ارائــه مشــورههایش
هیــچ نــوع صالحیتــی را در نظــر نگیریــم ،شــخص مشــاور نمیتوانــد
گام مفیــد و مناســبی بــرای یافتــن راهحــل بــرای مشــکل شــخص
مشــورهگیرنده ارائــه کنــد .امــا ایــن صالحیتهــا بــه معنــای داشــتن
قــدرت و اعمــال نفــوذ بـرای حــل مشــکل آنگونه کــه مشــاور میخواهد
نیســت ،بلکــه هــدف از آنهــا دادن فرصــت ب ـرای مشــاور اســت تــا بــا
تجزیــه و تحلیــل قضایــا ابعــاد مختلــف آنــان را ســبک و ســنگین کنــد.
ب :عدم صالحیت مشاور

هــدف از ایــن بحــث ایــن اســت کــه مشــاور موفــق کســی اســت کــه
بــا اســتفاده از دانــش و مهارتهــای الزمــی کــه دارد ،مشــورهگیرنده را در
جهــت اتخــاذ تصمیــم مناســب کمــک کنــد .کمککــردن یــک فراینــدی
اســت کــه نبایــد در آن هیچگونــه اهــرم و یــا قــوه فشــاری وجــود داشــته
باشــد .شــخص مشــورهگیرنده بایــد خــود بــا درنظرداشــت تجــارب و
نظریــات فــرد مشــاور ،مســیر درســت و ســالمی را بـرای خــود برگزینــد.
ً
بــرای مشــاور ظاهــرا ضرورتــی نــدارد کــه بــه ســؤالهای خــاص
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.
 )1حکمکننده نیست

حکمکــردن وظیفــه و جــزء صالحیتهــای «حکمیــت» اســت.
حکمیــت یــک نــوع مصالحــه و یــا میانجیگــری اســت کــه توســط دو
شــخص کــه مــورد اعتمــاد اف ـراد متنــازع میباشــد ،صــورت میگیــرد.
در حکمیــت هیــچ نــوع صالحیــت و اختیــاری بـرای شــخص مــورد نظر
(کســی کــه در مــورد آن حکمیــت صــورت میگیــرد) مطــرح نیســت؛
فقــط خــود حکمینانــد کــه بــرای دســتیابی بــه راهحــل مناســب،
بحــث و گفتگــو کــرده و در نهایــت نتیجــه حکمیتشــان را بــه اطــاع
اف ـراد متنازعفیــه میرســانند؛ و هیــچ کــس هــم صالحیــت مداخلــه در
فیصلــه حکمیــن را نــدارد.
بــا درنظرداشــت مباحثــی کــه در خصــوص حکمیــت مطــرح شــد،
مشــاهده میشــود کــه چقــدر تفــاوت اســت میــان مشــورتدادن و
حکمیــت کــردن .بــا درنظرداشــت همیــن مــوارد اســت کــه مشــاور
نبایــد حکــم کنــد؛ زیــرا در وقــت مشــوره اگــر از حکمیــت اســتفاده
شــود ،آثــار مطلــوب و مؤثــری را مشــاهده نخواهیــم کــرد .چــون مشــوره
نشــاندادن راه و یــا راههــای مناســب ب ـرای حــل مشــکل مشــورهگیرنده
بــا همــکاری خــود اوســت؛ ولــی حکمیــت هیــچ نــوع نقشــی بـرای فــرد
مــورد نظــر نمیدهــد .بنابرایــن یکــی از مهمتریــن اعمالــی کــه مشــاور
نبایــد انجــام دهــد ،حکمکــردن ب ـرای فــرد مشــورهگیرنده اســت .اگــر
چنیــن کنــد ،هرگــز بــه هــدف اصلــی مشــوره کــه همــان راهنمایــی و
ارائــه راهحــل ب ـرای فــرد مــورد نظــر اســت ،دســت نخواهــد یافــت .بــه
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همیــن دلیــل توصیــه دانشــمندانی کــه ســالیانی را در ایــن عرصــه ،کار
و تجربــه کســب کردهانــد ،بــرای بــزرگان و شــخصیتهای علمــی و
مردمــی ایــن اســت :زمانــی کــه فــردی بــه عنــوان مشــاور مــورد توجــه
اف ـراد ق ـرار میگیــرد ،هرگــز نبایــد از قــدرت و نفــوذ خــود ب ـرای حــل
مشــکل اســتفاده کنــد؛ در غیــر آن ،دیگــر بــه عنــوان مشــاور از طــرف
مــردم احت ـرام نخواهــد شــد.
 )2عدم استفاده از کلمات و عبارت نامناسب

از آنجایــی کــه فضــای زندگــی هــر فــردی منحصــر بــه خود اوســت،
لــذا راهحلهــا بـرای هــر مشــکل هــم نیــز بایــد متناســب بــا ایــن فضــا
ً
باشــد .ایــن موضــوع باعــث میشــود کــه پیشــنهادهای دیگـران معمــوال
نامناســب بــه نظــر برســند؛ یــا وقتــی کــه مــورد پذیــرش قـرار میگیرنــد،
نامطلــوب و حتــی خطرنــاک باشــند .در مشــاوره بایــد از پیشــنهادهایی
کــه بــر نظـرات و تجربیــات دیگـران اســتوار اســت ،و جمالتــی از قبیــل
«اگــر مــن بــه جــای توبــودم »...و امثــال آن ،اجتنــاب شــود .بایــد توجــه
داشــت کــه راهحلهــای مناســب و واقعــی بایــد متناســب بــا الگــوی
کلــی رفتــار فــرد و همخــوان بــا شــخصیت وی باشــد.
همانگونــه کــه گفتــه شــد ،برخــی ویژگیهــای شــخصیتی و
رفتارهــای مشــاوره ،هدایتگــری فــرد مشــورهگیرنده را مختــل میکنــد
و فراینــد مشــوره را بینتیجــه خواهــد ســاخت .بنابرایــن عــاوه بــر
مــوارد فــوق ،مــوارد دیگــری نیــز هســت کــه از چشــم خیلیهــا پنهــان
مانــده اســت .بــه همیــن دلیــل تأکیــد و توصیــه مــا بــه همــه آنانــی کــه
بــه نوعــی در عرصههــای اجتماعــی و مشــورهدهی فعالیــت دارنــد ایــن
اســت کــه از برخــی رفتارهــا کــه میتوانــد بــر رونــد مشورهدهیشــان
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آســیب جــدی وارد ســازد ،اجتنــاب کننــد .ایــن رفتارهــا مــوارد زیــر را
شــامل میشــوند:
 )۱نیــاز بــه دوســت داشتهشــدن توســط مشــورهگیرنده :برخــی
اف ـرادی کــه نقــش مشــاور را بــازی میکننــد ولــی تجربــه چندانــی در
ایــن عرصــه ندارنــد ،احســاس میکننــد کــه بایــد توســط فــردی کــه از
آنــان مشــوره میگیــرد ،مــورد تحســین و تمجیــد ق ـرار گیرنــد؛ در غیــر
آن ،احســاس ناکامــی و اضطــراب کــرده و حتــی از خــود رفتارهــای
خشــن و پرخاشگرانــهای بــه ســوی شــخص مشــورهگیرنده ابــراز
میدارنــد.
 )۲بــروز برخــی رفتارهــای نامناســب :شــخص مشــورهدهنده
(مشــاور) بایــد از برخــی رفتارهــای نامناســب ،ماننــد :گپهــای
نامربــوط ،درددلهــای دوســتانه ،خندههــای بیجــا و مســخرهکننده،
افشــای مســائل و مشــکالت شــخصی و ...دوری جویــد.
 )۳کوشــش بــرای حــل مشــکل مشــورهگیرنده بــه صــورت
زودهنــگام :فــرد مبتــدی و نــو وارد بــه دلیــل فقــدان تجربــه و وجــود
فشــار و کمبــودی کــه در خــود احســاس میکنــد ،ب ـرای حــل مشــکل
آن فــرد خیلــی عجلــه دارد .بــه همیــن دلیــل قبــل از موعــد مقــرر اقــدام
میکنــد کــه در نهایــت حــل مشــکل و یافتــن راهحــل مناســب از پیشــش
گــم میشــود.
 )۴باقیمانــدن در ســطح ظاهــری مشــکالت :مشــاور موفــق کســی
اســت کــه بتوانــد در وقــت مشــاوره بــا فــرد نیازمنــد از ســطح ظاهــر
مشــکالت بیــرون شــده و بــه عمــق قضایــا وارد شــده و خــود را از آن آگاه
ســازد؛ ومشــاور موفــق بایــد ایــن مهارتهــا را در خــود افزایــش دهــد.
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 )۵ســتیزهکردن و مخالفــت و مشــاجره بــا فــرد مشــورهخواه :ایــن
کار از مخربتریــن حاالتــی اســت کــه میتوانــد در مشــوره نتیجــه
1
منفــی و معکــوس داشــته باشــد.
همانگونــه کــه بیــان شــد ،ایــن نــوع رفتارهــا نیــز ســبب میشــود
کــه مــا شــاهد یــک مشــاوره موفــق و مؤثــر نباشــیم .بنابرایــن رفتارهــای
آمرانــه ،نصیحــت و ســخنرانی ب ـرای فــرد مشــورهگیرنده نیــز از جملــه
رفتارهاییانــد کــه فراینــد یــک مشــاوره خــوب را تخریــب کــرده و ســبب
ظهــور پیامدهــای منفــی ناگــواری خواهــد شــد.
ج) پیامدهای مشاوره

هــر عمــل ،عکسالعملــی دارد و هــر فعالیتــی ،پیامــدی بــه هم ـراه
ً
دارد .مشــوره نیــز یــک فعالیــت اســت و یقینــا پیامدهایــی را میتــوان
ب ـرای آن در نظــر گرفــت؛ امــا اینکــه آیــا ایــن پیامــد مثبــت اســت یــا
منفــی؟ بســتگی بــه نــوع مشــاوره و خــود شــخص مشــاور دارد کــه در
ذیــل بــه ایــن مــوارد اشــاره میشــود:
الف) پیامدهای مثبت مشاوره

انســان عاقــل همیشــه در جســتجوی بهتریــن روشهــا ب ـرای حــل
یــک مشــکل اســت تــا بــا کمتریــن هزینــه بهتریــن دسـتآورد را داشــته
باشــد .ب ـرای دس ـتیابی بــه نتیجــه مطلــوب در مشــاوره ،مشــاور بایــد
بــا درنظرداشــت حــاالت مختلــف ،پیامدهــای مشــاورهاش را پیشبینــی
کنــد و بــرای دســتیافتن بــه ایــن امــر بایــد روشهایــی عملــی کــه
 .1مردی ،مجید ( ،)1388آشــنایی با اصول و مبانی راهنمایی و مشــاوره ،انتشــارات اداره
بهداشت و درمان ارتش ،تهران ،ص .170
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میتوانــد منتــج بــه نتیجــه مــورد نظــر شــود را تجربــه کنــد .امــا اینکــه
چگونــه بایــد بــا یــک پدیــده ناهنجــار برخــورد کنــد تــا پیامــد مطلوبــی
از مشــاوره حاصــل شــود ،بایــد در مــواردی کــه شــریعت اســامی
در ایــن حــوزه بیــان داشــته اســت ،دقــت بیشــتری صــورت گیــرد.
روشهــای برخــورد بــا مشــکالت رفتــاری از دیــدگاه اســام را میتــوان
بــه ســه دســته تقســیم کــرد:
دســته اول) روشهــای پیشگیرانــه :ایــن روشهــا از بــروز مشــکالت
رفتــاری جلوگیــری میکننــد .اگــر آدمــی در جهــت خداشناســی و
توجــه بــه مبــدأ هســتی ،خودشناســی ،شــناخت جهــان اط ـراف ،الت ـزام
عملــی بــه فرایــض ،آراســتگی بــه تقــوا ،الگوپذیــری از اولیــا ،بهــرهوری
و شــکر نعمتهــای خــدادادی ،عنایــت بــه خیــر خــود و مــردم،
مســئولیتپذیری و توجــه بــه اهــداف زندگــی حرکــت کنــد ،در ورطــه
آلودگیهــا و مشــکالت رفتــاری نمیافتــد .در قــرآن مجیــد َ
«آم ُنــوا
َ َ ُ
َّ َ
ـات» 1بــه کـ ّـرات آمــده اســت .در اســام ،ایمــان بــه
و ع ِملــوا الص ِالحـ ِ
عنــوان یــک عامــل حرکــت و ق ـرار ،بــه مثابــه بیــان باورهــا و اعتقــادات
و عمــل بــه عنــوان تحقــق موضــوع ،مــورد توجــه قـرار گرفتــه اســت .فــرد
مؤمــن بــه مبــدأ و معــاد بــه پیامبـران الهــی اعتقــاد دارد .بــه ایــن اعتقــاد
اعتـراف و بــر آن اســاس عمــل میکنــد .وجــود پیوســتار اعتقــاد ،اقـرار و
عمــل ،آدمــی را از آلودهشــدن بــه رفتــار ناشایســت بــاز م ـیدارد.
دســته دوم) روشهــای اصــاح رفتــار :از نظــر اســام انســان
َّ
مســئول رفتــار خویــش اســت .در قــرآن مجیــد آمــده اســتَ « :و کل
ـاه َطآئـ َـرُه فــی ُع ُنقــه َو ُن ْخــر ُج َلـ ُـه یـ ْـو َم ْالق َ
یامــة َکت ًابــا ْیل َقـ ُ
إ َنســان َأ ْل َز ْم َنـ ُ
ـاه
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
 .1سوره عصر.3 /
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َم ُنشـ ً
ـورا»؛ 1یعنــی :مــا برنامــه زندگــی هــر انســانی را بــه گــردن و دوش او
َْ
ُّ
َ َ ْ َ َّ َ َّ
َ َّ
َْ
«مـ ْ َ
انداختیــمَ .
یضــل
ـن اهتــدی ف ِإنمــا یهتــدی ِلنف ِسـ ِـه و مــن ضــل ف ِإنمــا ِ
ِ
ََ
علیهــا» 2:هــر کــس راه را یافــت ،بــه ســود خــود راه یافتــه اســت و آنکــه
گمــراه شــد ،بــه ضــرر خویــش در گمراهــی رفتــه اســت و آدمــی بــر
َ ََْ
نفــس خویــش و کارکــرد آن آگاه اســت«َ .ولـ ْـو ألقــى َم َع ِاذیـ َـرُه» 3:اگــر
پوزشطلبــی و دلیلتراشــی نکنــد و نخواهــد کار خــود را بــه ایــن آن
نســبت دهــد و مســئولیت عمــل خــود را بپذیــرد.
گاهــی آدمــی خطــا میکنــد .در ایــن صــورت بــه توجیــه رفتــار
خــود میپــردازد .گاهــی گنــاه خــود را بــه شــیطان نســبت میدهــد .در
َُ ُ َُْ
َ َ
ـا َت ُل ُ
4
ومــوا أنف َســکم»؛
وم ِونــی ول
چنیــن حالتــی شــیطان میگویــد« :فـ
یعنــی :مـرا ســرزنش نکنیــد و خــود را ســرزنش کنید .شــیطان مســئولیت
خطــای آدمــی را نمیپذیــرد .خــود شــما مســئول اشــتباه و خطــای
خویــش هســتید و بایــد قبــول کنیــد کــه اشــتباه کردهایــد .آدمــی بــا
پذیــرش اشــتباه خــود بــه اصــاح رفتــار خویــش میپــردازد .یکــی از
راههــای اصــاح رفتــار ،توبــه و بازگشــت بــه مســیر اصلــی اســت .توبــه
بــه معنــای بازگشــت از خطــا و حرکــت در راه درســت اســت .قــرآن
َ ِّ َ َ َّ ٌ ِّ َ َ َ َ َ َ َ َ
ـن َوع ِمــل
مجیــد در ایــن بــاره میگویــد« :و ِإنــی لغفــار لمــن تــاب وآمـ
َ
َصال ًحــا ُث َّ
ــم ْاه َتــدى»؛ 5یعنــی :همانــا مــن چشــمپوش و آمرزنــده
ِ
خطــای کســی هســتم کــه بازگــردد و ایمــان بیــاورد و عمــل شایســته
 .1سوره اسراء.13 /
 .2سوره اسراء.۱۵ /
 .3سوره قیامه.15 /
 .4سوره ابراهیم.22 /
 .5سوره طه.82 /
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داشــته باشــد و در راه درســت بیفتــد .ایــن آیــه ،چهــار مرحلــه بــرای
اصــاح رفتــار مشــخص میکنــد:
 )1بازگشت و توبه از گناه
 )2ایمــان و اعتقــاد قلبــی و شــناخت درونــی و آگاهــی از اینکــه
ب ـرای اصــاح رفتــار بایــد چــه حرکتــی انجــام دهــد.
 )3عمل صالح و اقدام به کار درست
 )4حرکــت در جهــت هــدف و هدایــت بــه ســمت رضــای خداوند
تــا دیگـران بــه گناه آلــوده نشــوند.
در اســام ،نظــام ثــواب و ِعقــاب بـرای اصــاح رفتــار در نظــر گرفتــه
َ َ ْ ْ ُ ْ ً َ ْ َ َ َّ َ
ـات
شــده اســت .بــه بیــان قـ
ـرآن َ«ومــن یأ ِتـ ِـه مؤ ِمنــا قــد ع ِمــل الص ِالحـ ِ
ْ
َُ َ
ُ
َ ُ ُ َّ
ُ
ــم الد َر َجــات العلــى»؛ 1یعنــی :آنکــه بــا ایمــان و عمــل
فأ ْول ِئــک له
صالــح رو بــه ســوی خــدا آورد ،دارای درجــات و مقامــات بلنــد و رفیــع
میشــودِ .عقــاب در اســام بــا ســرزنش درونــی شــروع میشــود .آنــگاه
آدمــی را بــه قصــاوت و ســنگدلی میرســاند و بــه زیــان و خــاری در
زندگــی میانجامــد و بــا مکافــات وضعــی ،قـراردادی و اخــروی همـراه
خواهــد بــود.
یکــی از روشهــای اصــاح رفتــار در اســام ،دعاکــردن اســت.
دعــا نوعــی درددلکــردن و امیــد بــه موفقیــت اســت .حضــرت یعقــوب
َ
ّ
َ َ َّ َ ْ
ِّ
ُ
در ف ـراغ یوســف میگویــد« :قــال ِإن َمــا أشــکو َبثــی َوح ْز ِنــی ِإلــى اللـ ِـه
ََ َ
َََْ ُ َ ّ
َ
ــه َمــا ال ت ْعل ُمــون»؛ 2یعنــی :مــن شــکایت ،درددل و
الل
وأعلــم ِمــن ِ
 .1سوره طه.75 /
 .2سوره یوسف.86 /
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انــدوه خــود را بــه خداونــد میگویــم و از جانــب او آنچــه را کــه شــما
نمیدانیــد ،میدانــم و انتظــار دارم.
دعــا نوعــی پیمــان اســت .در ایــن پیمــان ،انســان درخواســت
میکنــد تــا امــکان و توفیــق بیابــد و بتوانــد در راه خیــر و صــاح قــدم
ْ َ
ِّ
الصـ َـر َاط ْال ُم ْسـ َـتق َیم صـر َاط َّالذیـ َ
ـن
بــردارد.
در نمــاز َ میخوانیــم« :اه ِدن َــا َ ّ ّ ِ ِ
َ َ َ ََ
َ
َ
َ
َ
1
ـوب عل ِیهــم ول الضالیــن»؛ یعنــی :خدایــا
أنعمــت عل ِیهــم غیـ ِـر المغضـ ِ
مــا را بــه راه راســت هدایــت فرمــا! راه کســانی کــه مــورد رحمــت و
عنایــت تــو قـرار گرفتهانــد ،نــه راه آنــان کــه مــورد غضــب تــو هســتند و
نــه راه گمراهــان .ایــن نوعــی پیمــان اســت کــه بــا خداونــد میبنــدی تــا
بــه مــا توفیــق بدهــد تــا در مســیر درســت قــدم برداریــم و بــه گمراهــی
نیفتیــم .دعــا نوعــی تلقیــن بــه نفــس اســت.
در اســام بــه اصــاح اجتماعــی نیــز بــرای اصــاح رفتــار توجــه
توســه ســال دعــوت خــود،
شــده اســت .پیامبــر اســام در بیس 
اعـراب را بــه دوســتی ،یگانگــی ،بـرادری و برابــری فراخوانــد .رســولاﷲ
َُ ْ
ْ
ُ
ُ َ ُ ُ
َ
میفرمــود« :ال ُم ْسـ ِـل ُم أخــو ال ُم ْسـ ِـل ِم ُهـ َـو ع ُینـ ُـه َو ِم ْرآتـ ُـه َو َد ِلیلـ ُـه ل یخونـ ُـه
َ َ ْ َ ُ َُ َ ْ ُ َُ َ
َ ْ
یکذ ُبـ ُـه َو ل یغ َت ُابــه»؛ یعنــی :مســلمان بـرادر
و ل یخدعــه و ل یظ ِلمــه و ل ِ
مســلمان اســت .خــودش را بــا بـرادرش یکــی میدانــد و آیینــه او اســت
و عیــب او را نشــان میدهــد .راهنمــای اوســت و بــه او خیانــت و ســتم
نمیکنــد و نســبت بــه او مکــر نمــیورزد و بــه او دروغ نمیگویــد و
پشــت ســر او صحبــت نمیکنــد.
دســته ســوم) روشهــای تعالــی و کمــال انســان ،از دیــدگاه اســام
انســان بــه ســوی خــدا در حرکــت اســت .تعالــی و کمــال در تقــرب بــه
 .1سوره فاتحه ۶ /و .7
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َ
َّ
اللــه َتصیـ ُـر ُ
األمـ ُ
ـور»؛ 1یعنــی:
خداونــد و جلــب رضــای او اســت«ِ .إلــى
ِ
ِ
َّ ّ َّ
آگاه باشــید کــه بازگشــت همــه کارهــا بــه خداونــد اســت«ِ .إنــا ِللـ ِـه َو ِإنــا
َ
َ
ِإلیـ ِـه َر ِاجعــون»؛ 2یعنــی :مــا از خداییــم و بــه ســوی او بازمیگردیــم .این
آیــه قــرآن مقصــد زندگــی آدمیــان را روشــن میکنــد .انســان در صورتــی
بــه ســوی خداونــد حرکــت میکنــد کــه از همــه نیروهــا و اســتعدادها
و توانمندیهــای خــود اســتفاده کنــد و شــکر ایــن نعمتهــا را بــه جــا
آورد .شــکر نعمتهــای خداونــدی در ایــن اســت کــه:
 )1انســان بــرای شــناخت مبــدأ و مقصــد زندگــی از تمــام
توانمندیهــای خــود بهــره گیــرد.
 )2از عقــل خویــش ب ـرای شــناخت و حــل مســائل زندگــی
اســتفاده کنــد.
 )3از تواناییهــای خــود بــرای آبادکــردن ســرزمین خــود
ســود گیــرد.
 )4تــاش کنــد تــا نقــش خــود را در اداره خانــواده و جامعــه
خویــش ایفــا کنــد.
بــا درنظرداشــت راهــکاره و روشهــای تعامــل بــا مشــکل و
نابهســامانیهای فــردی و اجتماعــی در اندیشــه دینــی و بــا رعایتکــردن
اصــول اصالحــی مطرحشــده ،یــک مشــاور بــا رعایــت ایــن اصــول
میتوانــد بــه راحتــی در جهــت رســیدن بــه هــدف کــه همــان اصــاح
ذاتالبینــی اســت ،دســت یافتــه و مشــکل شــخصی کــه نیازمنــد مشــوره
اســت را مرتفــع ســاخته و دســتآوردیهای ذیــل را کمایــی کنــد:
 .1سوره شورا.53 /
 .2سوره بقره.155 /
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 -1حل منازعه

منازعــه همــان کشــمکش و اختــاف نظــری اســت کــه بیــن
دو فــرد بــه وجــود میآیــد کــه ایــن اختــاف خیلــی شــدید
نبــوده ،بلکــه در مراحــل اولیــه خــود ق ـرار دارد .ایــن اختــاف
نظــر ممکــن اســت موضوعــی خانوادگــی باشــد یــا اجتماعــی و
یــا هــم تحصیلــی .در هــر صــورت مشــاور میتوانــد بــا رعایــت
اصــول فــوق ،ایــن منازعــه را حــل و از گســترش آن جلوگیــری
کنــد.
 -2ایجاد مصالحه

مصالحــه در واقــع نتیجــه تــاش منظــم ،آگاهانه ،دلســوزانه،
پدرانــه ،انساندوســتانه و شــرافتمندانهای اســت کــه مشــاور در
حــل منازعــه از خــود نشــان داده اســت .نتیجــه حــل منازعــه
همــان مصالحــه اســت .مصالحــه یعنــی بازگشــتن بــه حالــت
اولیــه زندگــی کــه مملــو از مهــر و صفــا و دوســتی بــوده اســت.
مصالحــه یعنــی درک متقابــل بیــن دو فــردی کــه از همدیگــر
آزردهخاطــر شــده بودنــد .مصالحــه یعنــی پیبــردن بــه
اشــتباهاتی کــه زندگــی را تلــخ میکنــد و دوریجســتن از آنهــا.
پــس در واقــع مصالحــه شــیرینترین لحظــه زندگــی اســت کــه
میشــود آن را تجربــه کــرد.
 -3کسب رضایت طرفین و رفع کدورتها

ایــن موضــوع در واقــع نتیجــه مصالحــه اســت .اگــر مــا ایــن
مــوارد را پــی هــم قـرار دهیــم ،درخواهیــم یافــت کــه ایــن مــوارد
ماننــد زنجیــرهای بــا هــم پیوســت دارنــد و در صــورت تحقــق
یکــی از آنــان ،میتــوان بــه همــه دســت یافــت .نتیجــه حــل
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منازعــه ،مصالحــه اســت و مصالحــه نتیجــه حــل منازعــات.
رفــع کدورتهــا و رضایــت طرفیــن از زندگــی نتیجــه مصالحــه
اســت .پــس مشــاهده میشــود کــه اگــر مشــاور در جهــت ارائــه
مشــورههای ســالم و ســازنده و رعایــت اصــول و معیارهــای
مناســب ،و درک وظیفــه مقــدس مشــاوره و آثــار و پیامدهــای
ً
خــوب و مفیــد آن قــدم بــردارد ،یقینــا کــه نتیجــهای غیــر از
مصالحــه و رفــع کدورتهــا را نمیتــوان انتظــار داشــت.
دوم) پیامدهای منفی مشاوره

ایــن امــری اســت بدیهــی کــه هــر فعالیــت اجتماعــی کــه صــورت
ً
میگیــرد ،یقینــا آثــار مفیــد و مؤثــر فراوانــی بــه هم ـراه دارد؛ ولــی ایــن
موضــوع ســبب نمیشــود کــه پیامدهــای منفــی آن را نادیــده بگیریــم.
مشــاوره غیرمســلکی کــه بــر اســاس اصــول و ضوابــط معینــه صــورت
ً
نگیــرد ،مطمئنــا آثــار و پیامدهــای ناگــواری را بــه همـراه خواهد داشــت.
پــس چــه خــوب اســت اگــر فــردی کــه تجربــه یــا دانــش ایــن موضــوع
را نــدارد ،از ارائــه مشــاورههای ناســالم و ناآگاهانــه خــودداری کنــد؛ در
غیــر آن شــاهد پیامدهــای منفــی فـراوان خواهیــم بــود.
مشــاوره غیرمســلکی یکــی از بدتریــن روشهــای آسیبرســانی بــه
شــخص مشــورهگیرنده اســت؛ زی ـرا اینگونــه مشــاورهها فــرد نیازمنــد
را بیشــتر متضــرر میســازد و حتــی ممکــن اســت بــه نابــودی وی منجــر
شــود .ایــن نــوع مشــاورهها زاییــده یــک سلســله عواملــی اســت کــه
کوتــاه بــه آنهــا اشــاره میشــود؛ کــه درصــورت پرهیــز از آنــان ،مشــاور
میتوانــد مشــوره مناســب و مؤثــری را بــرای فــرد نیازمنــد بــه مشــوره
ارائــه کنــد .ایــن ویژگیهــا و رفتارهــا مــوارد زیــر را شــامل میشــوند:

  78مشاوره و نقش آن در زندگی

 )1درگیرشــدن مشــاور بــه رفتارهــای نامناســب :مشــاور بایــد از
درگیرشــدن در رفتارهــای نامناســب ماننــد گپهــای بــیارزش و
بیمناســبت ،درددلهــای دوســتانه ،خندههــای احمقانــه (خندههــای
بــدون دلیــل) دوری جویــد و از افشــای مســائل و مشــکالت شــخصی
مشــورهگیرنده بپرهیــزد.
 )2فقــدان پاســخگویی ،نصیحتکــردن ،ســرزنشکردن و قضــاوت
و ارزشگــذاری رفتــار بیمــار توســط مشــاور میتوانــد بــه طــور جــدی
بــه فراینــد و هدایــت مشــاوره آســیب برســاند.
 )3مشــکل تحمــل ســکوت :ضــرورت دارد کــه مشــاوران از
ســکوتهایی کــه در فراینــد مشــوره پیــش میآیــد ،آگاهــی داشــته
باشــند و بداننــد کــه ســکوت بایســتی توســط آنــان یــا شــخص نیازمنــد
شکســته شــود.
 )4کوشــش بــرای ارائــه مشــوره بــه صــورت زودهنــگام بــدون
توجــه بــه اصــل مشــکل :مشــاوران مبتــدی بــه دلیــل وجــود اضط ـراب
و فشــاری کــه در دســتیابی بــه اهــداف خــود احســاس میکننــد،
َ
لزومــا بـرای ارائــه مشــاوره تعجیــل کــرده کــه در نهایــت فراینــد مشــاوره
را بــا اختــال همــراه میســازد.
 )5باقیمانــدن در ســطح ظاهــری مشــکالت :مشــاور در موقــع
مناســب میبایســت از ســطح ظاهــری مشــکالت فــرد نیازمنــد عبــور
کنــد .باقیمانــدن در ســطح ظاهــری مشــکالت و بیتوجهــی بــه
بررســی عمیــق آن میتوانــد انگیــزه دریافــت مشــوره را ضعیــف کنــد.
مشــاور بایســتی در ترغیــب فــرد نیازمنــد بــه بررســی الیههــای زیریــن
کشــمکشهای خــود و خطـرات ناشــی از تجربــه زودهنــگام مشــکالت
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مهــارت الزم را داشــته باشــد و بهگون ـهای مناســب بیــن ایــن دو تعــادل
برق ـرار کنــد.
 )6بیتوجهــی نســبت بــه زمــان کافــی بـرای 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.
 )7ســتیزهکردن و مخالفــت بــا فــرد نیازمنــد ،یکــی دیگــر از
ویژگیهــای تخریبکننــده در مشــوره محســوب میشــود .مــواردی
مثــل :فقــدان و جلوگیــری از خالقیــت ،ناتوانــی در بهکارگیــری از
م ـزاح ،ناتوانــی در انتقادپذیــری ،وحــدت فــردی ناکافــی ،کوتاهــی در
اطــاع از محدودتهــای خــود ،رفتــار آمرانــه و تبدیلشــدن مشــاوره
بــه ارتباطــی یکطرفــه و ســخنرانی ب ـرای فــرد نیازمنــد ،از رفتارهایــی
هســتند کــه فراینــد یــک مشــاوره مؤثــر را تخریــب کــرده و بــه فــرد
نیازمنــد آســیب جــدی وارد میکنــد.
 )8در برخــی مواقــع اتفــاق میافتــد کــه مشــاور بــه جــای توجــه
بــه حــل مشــکل فــرد نیازمنــدی کــه پیشــش آمــاده اســت ،بــه افــراد
دیگــری تمرکــز و توجــه میکنــد کــه ایــن عمــل ،خــاف آموزههــای
مشــورهدهی مناســب اســت.
بــا درنظرداشــت مــوارد فــوق میتــوان گفــت کــه از طریــق ایجــاد
رابطــه خــاص مشــاورهای ،مشــاور بــه فــرد نیازمنــد بــه مشــوره کمــک
میکنــد تــا راهحلــی بــرای مشــکل خــود بیابــد .بــه نظــر پاترســون،
ارائــه اطالعــات صــرف ،پنــد و انــدرزدادن و تلقیــن افــکار و عقایــد
بــه دیگ ـران را هی ـچگاه نمیتــوان مشــاوره دانســت .بــه نظــر او ،رابطــه
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حســنه بیــن فــرد مشــورهگیرنده 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) چگونگی ارجاع مستفیدین

تمــام مــواردی کــه میتوانــد مشــاور را در جهــت رســیدن بــه هــدف
اصلــی آن (کمــک بــه دیگـران بـرای یافتــن مســیر ســالم زندگــی) یــاری
رســاند ،در سراســر ایــن نوشــته بــه آن تصریــح شــده و راهنماییهــای
الزم صــورت گرفتــه اســت .ولــی یکــی از مهمتریــن موضوعاتــی
کــه مشــاوران در حــوزه جامعــه مــا بایــد بــه آن توجــه داشــته باشــند،
مواجهشــدن بــا مســائلی اســت کــه راهحــل آن را نمیداننــد و یــا
میداننــد ،ولــی حــل آن مشــکل از تــوان آنــان خــارج اســت .در چنیــن
حالتــی مشــاوران عزیــز چــه بایــد کننــد؟ در چنیــن مــواردی بهتریــن
کار ،ارجــاع یــا فرســتادن مســتفیدین (افـراد مشــورهگیرنده) بــه مراجعــی
اســت کــه در ایــن عرصــه از تجربــه کافــی برخوردارنــد؛ تــا ایــن اف ـراد
یــا نهادهــای باتجربــه بـرای افـراد نیازمنــد بــه مشــوره ،بهتریــن راهحــل را
نشــان داده و مســیر درســت زندگــی را ب ـرای آنــان معرفــی کننــد.
 )۱ارجاع قضایا جهت اخذ مشوره

َ َ ُّ
َ
لــم علیــم»1؛ یعنــی :همیشــه
بــه تعبیــر قــرآن «فــوق کل ذی ِع ٍ
اف ـرادی هســتند کــه از بعضــی دیگــر بیشــتر میداننــد و یــا در عرصــه
حــل معضــات اجتماعــی و خانوادگــی از تجــارب بهتــری نســبت
بــه مــا برخوردارنــد .مــا نبایــد بــه ایــن فکــر باشــیم کــه همــه چیــز را
 .1سوره یوسف.76 /
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میدانیــم؛ بلکــه کســانی هســتند کــه در ایــن عرصــه تالشهایــی
کردهانــد ،شکســت و پیروزیهایــی را تجربــه کردهانــد .پــس خــوب
اســت کــه مســتفیدین و مشــورهگیرندگان را بــه چنیــن افـراد و نهادهایــی
معرفــی کنیــم تــا از مشــکل و معضلــی کــه در اثــر عوامــل مختلــف ،وارد
زندگیشــان شــده ،بــه بهتریــن وضــع خــارج شــوند؛ بــه صلــح و صفــا،
آرامــش و امنیــت ،ســعادت و خوشــی دســت یابنــد.
 )۲ارجاع قضیه جهت حل مشکل مستفید شونده:

شــخصیتهای اجتماعــی جامعــه مــا کــه مــورد توجــه مردمانــد،
بایــد مــد نظــر داشــته باشــند اگــر آنهــا تــوان حــل معضــل و مشــکل
شــخص یــا فــردی را کــه بــه آنــان مراجعــه میکننــد ،ندارنــد ،بایــد
بــرای حلشــدن مشــکل آن فــرد ،او را بــه افــراد و نهادهــای باتجربــه
و فعالیــن اجتماعــی ارجــاع دهنــد .امــا موضــوع مهــم ایــن اســت کــه
ً
ارجــاع اف ـراد نیازمنــد بــه مراکــز مشــورهدهی ،قطعــا و بایــد بــا مشــوره
و رضایــت فــرد نیازمنــد انجــام شــود .زیـرا مشــکالت و معضــات وی
شــاید ُبعــد حیثیتــی داشــته باشــد و نخواهــد کــه دیگ ـران از آن باخبــر
شــوند .بنابرایــن قبــل از ارجــاع وی بــه اف ـراد یــا نهادهــا و مؤسســات
مشــورهدهی ،بــا فــرد نیازمنــد صحبــت کننــد و در ایــن مــورد رضایــت
وی را بــه دســت بیاورنــد .اگــر آن فــرد موافــق بــود ،او را بــه نهادهایــی
ارجــاع دهنــد کــه صادقانــه و بــدون هــدف ســوء ،خدمــات اجتماعــی
ارائــه میکننــد.
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نتیجهگیری

اگــر خواســته باشــیم مزایــا و نتایــج ایــن موضــوع یعنــی ارائــه
مشــوره مناســب و مفیــد را بــا درنظرداشــت اصــول و معیارهــای متذکــره
برشــماریم ،در مشــاوره بــه چنــد موضــوع مهــم خواهیــم رســید:
 )۱مشــاوره بــرای افــرادی کــه مشــکل شــخصی دارنــد ،روش
تأثیرگــذاری اســت .مشــاوره بــرای رفــع مشــکالت شــخصی افــراد،
زمینــه مناســبی را فراهــم میســازد.
 )۲مشــاوره روشــی اســت انســانی و الهــی کــه افــراد را قــادر
میســازد تــا بــر نابهســامانیهای زندگــی فایــق آینــد.
 )۳مشــکالت حلنشــده نهتنهــا باعــث بدبختــی میشــوند بلکــه
کارایــی و توانمندیهــای اف ـراد را نیــز کاهــش میدهنــد .ب ـرای مقابلــه
بــا ایــن معضــل ،مشــاوره روش بســیار مؤثــری اســت.
 )۴مشــاوره تصمیماتــی بــه همــراه دارد کــه نتایــج آنهــا بســیار
مانــدگار اســت.
 )۵مشــاوره باعــث رشــد و ترقــی انســان میشــود و افـراد را تشــویق
و کمــک میکنــد تــا بــه خودشــان فکــر کننــد و ب ـرای حــل مشــکالت
آینــده ،آمادهتــر شــوند.
 )۶مشــاوره افــراد را قــادر میســازد تــا خودشــان تصمیــم بگیرنــد
کــه چــه چیــزی برایشــان بهتــر اســت؛ و سیســتم «خــودت تصمیــم
بگیــر!» را در وجــود افــراد تقویــت میکنــد.
 )۷مشــاوره راهــی اســت کــه بــزرگان ،خانوادههــا ،معلمــان و
فعــاالن اجتماعــی میتواننــد قــدرت خــود را در آن بــه طــور مؤثــر امــا
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در قالبــی غیراســتبدادی محــک بزننــد.
 )۸مشــاوره ســبب رشــد شــخصیت اشــخاص شــده و بــه آنهــا
کمــک میکنــد تــا بــا حقیقــت اســتقالل شــخصیت خــود رو بــرو
شــوند وبداننــد کــه بــرای انتخــاب ،آزادنــد.
 )۹مشــاور همیشــه بــا تغییــر نگرشهــا نســبت بــه تحــوالت زندگــی
همگام اســت.
 )۱۰مشــاوره یکــی از راههایــی اســت کــه فرصتــی را ب ـرای خانوادههــا
بــه وجــود م ـیآورد کــه نگرانــی واقعــی نســبت بــه اعضایشــان را نشــان
دهنــد؛ و خانــواده را قــادر میســازد تــا رشــد و توســعه آنهــا را تســهیل
کنــد .مشــاوره باعــث میشــود تــا اعضــای خانــواده حــد و مــرز اقتــدارش
را تشــخیص دهنــد و ممنوعیتهــای عبــور از مرزهــا را بــه زیردستانشــان
نشــان دهنــد.
 )۱۱مشــاوره ب ـرای اف ـراد نیازمنــد بــه مشــوره فرصتهــای تحلیــل و
روشنســازی مشــکالت را فراهــم میســازد تــا آنــان بــا تجربهکــردن
روشهــای تــازه و دیدگاههــای مناســب ،راههــای جدیــدی را بــرای
بهترزیســتن فراهــم کننــد.

فصل پنجم
آشنایی با نهادهای ارائهکننده خدمات حقوقی رایگان
یکــی از مهمتریــن چالشهــای مقابــل افــراد جامعــه مــا ایــن اســت
کــه بــا فرهنــگ مشــاوره آشــنایی ندارنــد .ایــن امــر ســبب واردســاختن
آســیبهای ناگــواری بــر فــرد ،خانــواده و جامعــه شــده اســت .فــرد
مشــورهگیرنده فکــر میکنــد کــه اگــر بــا کســی مشــوره کنــد ،ضعــف
خــود را بــه دیگـران نشــان داده اســت .کســی هــم کــه مشــوره میدهــد،
فکــر میکنــد کــه دیگــران بــه او نیازمندنــد .همــه ایــن مــوارد ســبب
میشــود کــه افــراد نتواننــد بــرای حــل معضالتشــان بــه دیگــری
مراجعــه کننــد.
خوشــبختانه در ایــن اواخــر در اثــر رشــد جامعــه مدنــی و فرهنــگ
تبــادل نظــر بــه نوعــی در جامعــه مــا موضــوع مشــوره و مطرحکــردن
مشــکالت بــا افـراد متخصــص بــه صــورت خوبــی مطــرح شــده و بــار
اصلــی ایــن مســئولیت را هــم برخــی از نهادهــا بــه دوش دارنــد کــه
در واقــع گامــی اســت مؤثــر ب ـرای رفــع بســیاری از مشــکالت فــردی،
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خانوادگــی و اجتماعــی .ولــی بســیاری از شــهروندان مــا از وجــود
چنیــن نهادهایــی کــه خدمــات مشــورهدهی را بــه صــورت رایــگان ارائــه
میدارنــد ،بیخبرنــد .بــه همیــن دلیــل الزم دانســته شــد تــا بــا معرفــی
مختصــر برخــی از ایــن مؤسســات و نهادهــای مدنــی ،شــهروندان و
عالقهمنــدان در روشــنایی قــرار گیرنــد.
 )۱ریاست امور زنان

ریاســت امــور زنــان یکــی از ادارات کلیــدی بــوده کــه زیرمجموعــه
وزارت امــور زنــان در مرکــز میباشــد و ایــن ریاســت در تمــام والیــات
موجــود اســت .ریاســت امــور زنــان از طریــق مدیریتهــای مربوطـهاش
کــه زیرمجموعــه ایــن ریاســت اســت ،اهــداف و پالنهــای خــود را
تطبیــق میکنــد .ایــن ریاســت دارای مدیریتهــای حقــوق ،فرهنگــی،
صحــی ،اقتصــادی و اجتماعــی اســت.
مدیریــت عمومــی حقــوق از جملــه مدیریتهــای مهــم ایــن ریاســت
اســت .ایــن مدیریــت بــه مشــکالت خانوادگــی و اجتماعــی پرداختــه و از
طریــق مشــورهدهی در برطرفکــردن ایــن مشــکالت ســعی میکنــد.
ایــن ریاســت در طــول هفتــه عرایــض واصلــه را جمـعآوری میکنــد و در
هــر هفتــه یــک روز مشــخص را بـرای مشــورهدهی انتخــاب میکنــد .بــه
طــور مثــال مدیریــت عمومــی حقــوق والیــت هـرات روزهــای یکشــنبه،
جلســه مشــورهدهی دارد کــه در ایــن روز ،یــک نماینــده از مؤسســات و
نهادهــای همــکار و همچنیــن کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر آمــده و
بــرای خانمهایــی کــه مشــکالت حقوقــی دارنــد ،مشــورههای الزم را
میدهنــد .در نتیجــه بعضــی قضایــا مصالحــه میشــوند؛ امــا بعضــی
قضایــای دیگــر در صورتــی کــه مصالحــه نشــوند ،بــه مراجــع عدلــی و
قضایــی راهنمایــی میشــوند.
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 )۲ندای زن

مؤسســه نــدای زن ) (VWOیــک مؤسســه غیردولتــی ،غیرانتفاعــی،
غیرسیاســی و غیرجان ـبدار اســت کــه ب ـرای برگردانــدن نقــش زنــان در
جامعــه افغانــی از طریــق دادخواهــی بـرای حقــوق زنــان ،حمایتهــای
حقوقــی و اجتماعــی و ظرفیتســازی زنــان تــاش میکنــد .ایــن
مؤسســه بــه طــور غیررســمی در ســال  ۱۹۹۸میــادی (۱۳۷۷
خورشــیدی) در کابــل تأســیس شــد .در آن زمــان فعالیــت اولیــه ایــن
مؤسســه راهانــدازی مکاتــب پنهانــی بــه منظــور آمــوزش دختـران جــوان
در فضــای خطیــر رژیــم ســرکوبگر طالبــان بــود .ایــن مؤسســه در
ســال  ۲۰۰۲شــخصیت حقوقــی خــود را بــا کســب مجــوز قانونــی
و ثبتشــدن در دولــت افغانســتان بــه عنــوان نخســتین  NGOزنــان
افغــان بــه دســت آورد .بعــد از آن ،ایــن مؤسســه بـرای انکشــاف ســطح
اقتصــادی زنــان ،پروژههــای متعــددی را اجــرا کــرد.
مؤسســه نــدای زن بــه منظــور گســترش ســطح فعالیتهــای خــود
از کابــل بــه شــهر هـرات انتقــال یافــت .در اوایــل ،توجــه ایــن نهــاد روی
موضوعــات زنــان متمرکــز بــود کــه مطابــق بــا آن ،در ســال  ۲۰۰۵ایــن
مؤسســه اولیــن مرکــز حمایــوی زنــان ) (Shelterرا ب ـرای زنــان مواجــه
ً
بــا خشــونت در شــهر هـرات تأســیس کــرد .ضمنــا توجــه بیشــتری بـرای
ارائــه خدمــات رشــد مســاوات جنســیتی ،فراهمســازی تعلیمــات،
مســاعدتهای حقوقــی و اجتماعــی و افزایــش آگاهــی بــرای زنــان
معطــوف داشــت.
مؤسســه نــدای زن بــه تدریــج ســطح فعالیــت خویــش را گســترش
داد و در ســال  ۲۰۰۹دفتــر والیتــی خــود را در والیــت بادغیــس کــه
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محــور تمرکــز آن بیشــتر روی موضوعــات حمایتهــای اجتماعــی و
ً
حقوقــی زنــان ایــن والیــت بــود ،تأســیس کــرد .متعاقبــا در ســال ،۲۰۱۰
دفتــر والیتــی دیگــری را در والیــت غــور و در ســال  ۲۰۱۲در والیــت
فـراه تأســیس کــرد .بنــا بــر درخواســت مــردم و نیــاز مبــرم در زون جنوب
غــرب کشــور ،مؤسســه نــدای زن در ســال  ۲۰۱۳دفتــر والیتــی خــود
را در والیــت نیمــروز نیــز تأســیس کــرد .مؤسســه نــدای زن در پهلــوی
تأســیس مراکــز حمایــوی زنــان ،مراکــز مشــورهدهی فامیلــی را بــرای
ً
اولیــن بــار در والیــت بادغیــس و متعاقبــا در اکتوبــر  ۲۰۱۲در والیــات
غــور و ف ـراه ب ـرای حفاظــت از زنــان مواجــه بــا خطــر و خشــونتهای
فامیلــی تأســیس کــرد .ایــن مراکــز ،خدمــات مســاعدتهای حقوقــی
را ب ـرای زنــان مواجــه بــا خطــر و خانوادههایــی کــه مشــکالت حقوقــی
دارنــد ،فراهــم میکنــد.
مرکــز مشــاوره فامیلــی مرکــز حمایــوی زنــان مؤسســه نــدای زن در
والیــت ه ـرات ،مهمتریــن مرکــز مشــاوره خانــواده میباشــد کــه ب ـرای
مســتفیدین مرکــز حمایــوی ،خانوادههــای مســتفیدین و مراجعینــی
ِ
کــه نیازمنــد مشــاوره میباشــند در ســال  ۲۰۰۵میــادی (۱۳۸۴
ﻫ.ش) تأســیس شــده و تاکنــون خدمــات آن ادامــه دارد و خانوادههــا
بــه ایــن مرکــز جهــت دریافــت مشــاوره حقوقــی ب ـرای حــل مشــکالت
فامیلیشــان مراجعــه میکننــد و از جلســات مشــورهدهی حقوقــی و
میانجیگــری مســتفید میشــوند .همچنیــن ب ـرای قضایــای نیازمنــد بــه
مســاعدت حقوقــی ،وکالی مدافــع رایــگان بــرای پیش ُبــرد و تعقیــب
قضایــا در محاکــم تعییــن و معرفــی میشــود .هــدف از ایجــاد مرکــز
مشــاوره فامیلــی ،ارائــه مشــاوره حقوقــی بـرای مراجعیــن و بـرای قربانیان
خشــونت و خانوادههایشــان میباشــد تــا از واقعاتــی ماننــد فــرار از
منــزل ،خودکشــی و دیگــر خشــونتها جلوگیــری شــود.
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مــا بــر ایــن باوریــم کــه داشــتن یــک جامعــه مترقــی و اســتوار
مســتلزم توانمندســازی زنــان ب ـرای داشــتن ســهم فعــال در پروس ـههای
تصمیمگیــری ملــی و بینالمللــی و دادخواهــی از حقــوق آنهــا و
فراهمســازی زمینــه تحصیــل میباشــد.
 )۳دارالمشوره حقوقی رایگان

پــروژه دارالمشــوره حقوقــی رایــگان از مــاه جــوالی  2011بدینســو
در محکمــه اســتیناف والیــت ه ـرات جنــب محکمــه فامیلــی فعالیــت
میکنــد.
هدف:
ـ افزایــش دسترســی زنــان و ســایر اقشــار آســیبپذیر جامعــه بــه
عدالــت رســمی و ارائــه مســاعدت و مشــاوره حقوقــی رایــگان
مقاصد:
ـ افزایــش دسترســی زنــان و ســایر اقشــار آســیپپذیر جامعــه بــه
عدالــت رســمی
ـ باالبردن سطح آگاهی افراد پیرامون موضوعات حقوقی
ـ تقویــت و ظرفیتســازی نهادهــای همــکار روی موضوعــات
مبــارزه بــا خشــونت علیــه زنــان و موضوعــات حقــوق خانــواده
فعالیتها:
ـ ارائــه مشــوره حقوقــی (فامیلــی ،جزایــی و تجارتــی) بــه
اشــخاصی کــه مشــکالت حقوقــی دارنــد.
ـ ارائــه مســاعدت حقوقــی در قضایــای فامیلــی ب ـرای خانمهایــی
کــه مشــکالت فامیلــی دارنــد.
ـ تهیــه تحریــرات حقوقــی بــرای کســانی کــه مشــکل حقوقــی
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داشــته و بــه محکمــه مراجعــه میکننــد.
ـ ارجــاع قضایــای غیرفامیلــی کــه نیــاز بــه مســاعدت حقوقــی
دارنــد بــه ارگانهــا و دفاتــر ذیالربــط.
ـ دایرکــردن برنامههــای آگاهــی عامــه در مــورد موضوعــات
فامیلــی و قانــون منــع خشــونت در مکاتــب دخترانــه و شــوراهای
محــل و قریهجــات.
ـ دایرکــردن ورکشــاپهای ظرفیتســازی ب ـرای کارمنــدان ریاســت
عدلیــه ،آمریــت حقــوق و آمریــت مســاعدتهای حقوقــی
 )۴آمریت مساعدتهای حقوقی

اداره مســاعدتهای حقوقــی یکــی از ادارات مربوطــه وزارت عدلیــه
دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان اســت .هــدف کاری ایــن اداره،
دفــاع از حقــوق متهمیــن و مظنونیــن بیبضاعــت بــه صــورت رایــگان
و دسترســی آنهــا بــه عدالــت ،مطابــق مــاده  ۳۱قانــون اساســی ،قانــون
وکالی مدافــع ،مقــرره مســاعدتهای حقوقــی و ســایر قوانیــن نافــذه
کشــور میباشــد .بــرای پیش ُبــرد ایــن هــدف ،در مرکــز ریاســت
مســاعدتهای حقوقــی و در والیــات ،آمریــت مســاعدتهای
حقوقــی در تشــکیل ریاســت عدلیــه فعالیــت میکنــد؛ کــه در قضایــای
جنایــی بــرای متهمیــن و مظنونیــن بیبضاعــت و در صــورت امــکان
در قضایــای مدنــی بــرای «اطفــال و زنــان بیبضاعــت» مســاعدت
حقوقــی ارائــه میکننــد.
اداره مساعدتهای حقوقی دارای اهداف ،وظایف و صالحیتهای
ذیل میباشد:
ـ فراهمکــردن زمینــه دسترســی مظنونیــن و متهمیــن بیبضاعــت

مشاوره و نقش آن در زندگی 91 

بــه مســاعدت حقوقــی رایــگان
ـ تأمیــن حقــوق مظنــون و متهــم بیبضاعــت حیــن ارائــه
مســاعدت حقوقــی
ـ ارائــه مســاعدت حقوقــی قابــل اعتمــاد بــه مظنــون و متهــم بــه
صــورت دوامدار
ـ تنظیم ارائه مساعدت حقوقی رایگان توسط وکالی مدافع
ـ انســجام فعالیــت مســاعدین حقوقــی اداره مســاعدتهای
حقوقــی و مؤسســات غیردولتــی دارنــده جــواز فعالیــت
مســاعدت حقوقــی در قضایــای جزایــی و مدنــی
ـ نظــارت از مســاعدت حقوقــی و ارزیابــی اجرائــات مســاعدین
حقوقــی
ـ توظیــف مســاعد حقوقــی ب ـرای زنــان و اطفــال بیبضاعــت در
قضایــای مدنــی
ـ حصــول اطمینــان از همــکاری مســئولین ادارات حقوقــی و عدلی
بــا مســاعدین حقوقــی مربوطــه حیــن انجــام وظیفه
ـ در صــورت امــکان ،توظیــف مســاعد حقوقــی غــرض ارائــه
مســاعدت حقوقــی در قضایــای مدنــی بــرای اطفــال و زنــان
بیبضا عــت
ـ جمــعآوری احصائیــه دقیــق مســاعدتهای ارائهشــده بــه
مظنونیــن و متهمیــن
ـ نظــارت از اجرائــات مســاعدین حقوقــی مربــوط در هــر
مرحلــهای از تعقیــب عدلــی
ـ تنظیــم برنامههــای آگاهــی عامــه حقوقــی در ســطح والیــت
ب ـرای عامــه مــردم
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دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان زمینــه دسترســی مــردم بــه
عدالــت از طریــق ارائــه خدمــات حقوقــی رایــگان در قضایــای جزایــی
ً
بـرای همــه اقشــار و در قضایــای حقوقــی خاصتــا بـرای زنــان ،اطفــال و
همچنیــن ارائــه مشــورههای حقوقــی و آگاهیدهــی حقوقــی ارزنــده را
فراهــم میســازد.
 )۵انجمن مستقل وکالی افغانستان

نمایندگــی انجمــن مســتقل وکالی مدافــع در ه ـرات در مــاه قــوس
 1391بــه منظــور فراهــمآوری ســهولتهای الزم کاری بــرای وکالی
مدافــع ،توســعه فرهنــگ وکالــت دفــاع ،تدویــر برنامههــای آگاهیدهــی
حقوقــی بــرای مــردم ،توســعه حاکمیــت قانــون ،دسترســی مــردم بــه
عدالــت و خدمــات حقوقــی ،ارائــه مســاعدت و مشــورههای حقوقــی
رایــگان بــرای افــراد نیازمنــد و ســایر اهــداف تعیینشــده مطابــق
اســتراتژی و پــان در هــرات تأســیس و افتتــاح شــد.
ً
در انجمــن وکالی مدافــع هـرات تقریبــا تعــداد  400تــن (اعــم از زن
ً
ً
و مــرد) جــواز وکالــت داشــته و عمــا فعالیــت دارنــد کــه معمــوال وکالی
هـرا ت در ســه بخــش زیــر فعالیــت دارنــد:
 )۱تعدادیشــان در مؤسســات غیردولتــی مصــروف کار
هســتند( .انجوهــا و مؤسســات حقوقــی)
 )۲تعدادیشــان در ارگانهــای دولتــی مصــروف خدمــات
حقوقیانــد( .آمریــت مســاعدتهای حقوقــی)
 )۳تعدادیشــان بــه طــور آزاد فعالیــت دارنــد( .شــرکتها و
دارالوکالههــای حقوقــی)
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 )۶مؤسسه NRC

دفتــر هیئــت نــاروی بـرای مهاجریــن ) (NRCیــک نهــاد غیردولتــی،
بشردوســتانه و مســتقل اســت کــه در راســتای حمایــت و ارتقــای
حقــوق اف ـراد متأثــر از بیجاشــدگی /آوارگــی از طریــق اج ـرای برنامــه
سرپناهســازی ،تعلیــم و تربیــه ،معیشــت ،اطالعرســانی ،مشــاوره و
مســاعدت حقوقــی و پاســخ بــه نیازهــای عاجــل در ش ـرایط اضط ـراری
فعالیــت میکنــد .ایــن نهــاد در ســال  2003در افغانســتان آغــاز بــه کار
کــرد و از ســال  2005در والیــت هـرات فعالیــت میکنــد .ایــن دفتــر از
طریــق برنامــه اطالعرســانی ،مشــاوره و مســاعدت حقوقــی بــه آن عــده
از مهاجریــن ،عودتکننــدگان ،بیجاشــدگان داخلــی و ســایر جوامــع
متأثــر از بیجاشــدگی /آوارگــی کــه در رابطــه بــا مســکن ،زمیــن،
ملکیــت و اســناد مدنــی نیــاز بــه مســاعدت و یــا مشــاوره حقوقــی داشــته
باشــند ،بــه طــور رایــگان خدمــات حقوقــی ارائــه میکنــد.
بــه صــورت مشــخصتر ،برنامــه اطالعرســانی ،مشــاوره و
مســاعدت حقوقــی ایــن دفتــر شــامل فعالیتهــای ذیــل میباشــد:
ـ تدویــر دورههــای آموزشــی حقوقــی ب ـرای اعضــای سیســتم
عدلــی رســمی و غیررســمی
ـ تعقیــب قضایــای حقوقــی از طریــق سیســتم عدلــی رســمی
و غیررســمی
ـ اطالعرسانی و مشورهدهی
ـ اهــدای کتابهــای حقوقــی بــه ادارات عدلــی و قضایــی و
شــوراهای مردمــی
ـ تســهیل دورههــای کارآمــوزی بــرای تازهفارغــان
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ٔ
پوهنحیهــای شــرعیات ،حقــوق و اعضــای شــوراهای
محلــی
ـ ارجــاع قضایــای جزایــی بــه ســایر ارائهکننــدگان خدمــات
حقوقــی رایــگان
ـ ارجــاع قضایــای افــراد دارای نیازمندیهــای خــاص بــه
َمراجــع کمککننــده
 )۷کلینیک حقوقی پوهنتون هرات

کلینیــک حقوقــی پوهنتــون هـرات در ســال  1387بــه منظــور ارتقای
دانــش مســلکی و کســب مهارتهــای حقوقــی عملــی محصــان
ٔ
پوهنحیهــای شــرعیات و حقــوق بــا حمایــت مالــی مؤسســه »«OSA
بــه عنــوان اولیــن مرکــز کلینیکــی در ســطح افغانســتان در چارچــوب
ٔ
پوهنحیهــای مذکــور ایجــاد شــد .ایــن مرکــز بعــد از اخــذ مجــوز
رســمی از ســوی بــورد مســتقل مســاعدتهای حقوقــی در کنــار ســایر
نهادهــای حقوقــی مســتقر در والیــت هـرات ،تاکنــون در بخــش آمــوزش
ٔ
پوهنحیهــای شــرعیات و حقــوق،
مهارتهــای مســلکی بـرای محصــان
ارائــه مســاعدتهای حقوقــی رایــگان ب ـرای اقشــار بیبضاعــت ،زنــان و
اطفــال و آگاهیدهــی حقوقــی عامــه از طریــق برنامــه «اســتریت ال»
خدمــات ارزنــدهای را ارائــه میکنــد.
در بــدو تأســیس ،صــرف برنامــه ارائــه مشــوره مدنــی بــه اجــرا
ً
گذاشــته شــد .بعــدا نظــر بــه مؤثریــت ایــن برنامــه و نیازهــای بیشــتر
قشــر ّ
محصــل بــه کارهــای عملــی بیشــتر همســان بــا برنامههــای
ٔ
پوهنحیهــای حقــوق و شــرعیات ،برنامــه وکالــت دفــاع جزایــی
درســی
ً
نیــز نظــر بــه توجــه ادارات همــکار خاصتــا دفتــر محتــرم » «OSAبــه
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ً
فعالیــت آغــاز کــرد کــه رونــد فعالیــت هــر دو بخــش تقریبــا بــا هــم
یکســان اســت.
بـرای اولیــن بــار برنامــه آگاهیدهــی حقوقــی یــا» «street lawبــر اثر
ٔ
پوهنحیهــای حقــوق و شــرعیات و زحمتکش ـیهای
توجــه مســئولین
بیدریغانــه کارمنــدان کلینیــک حقوقــی پوهنتــون ه ـرات و حمایتهــای
پیگیــر و دوامدار دفتــر محتــرم » ،«OSAدر تاریــخ اول جنــوری ســال
 2011میــادی آغــاز بــه کار کــرد کــه رونــد ایــن برنامههــا تاکنــون تحــت
حمایــت دفتــر تمویلکننــده متذکــره ادامــه دارد.
از آنجایــی کــه معلمیــن در تربیــت و ســاختن نســلی موفــق در
جامعــه از اهمیــت بهســزایی برخوردارنــد و مــورد توجــه دولتهــا
قـرار دارنــد ،بدیــن منظــور خــوب اســت کــه کلینیــک حقوقــی پوهنتــون
ٔ
پوهنحیهــای حقــوق و شــرعیات پوهنتــون ه ـرات
ه ـرات بــا حمایــت
و همکاریهــای ریاســت محتــرم پوهنتــون و معــارف ایــن والیــت،
بــا درنظرداشــت ایــن امــر مهــم و حیاتــی و بــر اثــر درخواســت مکــرر
معلمیــن مکاتــب مختلــف شــهر هــرات و نیازســنجیهای آموزشــی
محصلیــن و شـرایط محیطــی و تحــت نظــر قـراردادن اقشــار آســیبدیده
جامعــه مبنــی بــر برگ ـزاری برنامههــای آگاهیدهــی حقوقــی و تحــت
پوشــش قرارگرفتــن آنــان چــه از طریــق مســاعدت و یــا برنامههــای
آگاهیدهــی و برگـزاری ورکشــاپ بـرای خانمهــا ،در راســتای انکشــاف
و گســترش ایــن برنامههــا و برنامــه جانبــی و آموزشــی حقوقــی دیگــری
قدمهــای اســتوار برداشــته و در راســتای آگاهیدهــی حقوقــی بــرای
معلمیــن نیــز اقــدام عملــی کنــد.
ایــن گام میتوانــد نقــش مؤثــری در بلندبــردن ســطح دانــش حقوقــی
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اقشــار مختلــف جامعــه علیالخصــوص قشــر آمــوزگاران و مربیــان و
جلوگیــری از ضیــاع حقــوق آســیبدیدگان داشــته باشــد .ایــن کار در
حقیقــت باعــث خواهــد شــد تــا گامهــای مهــم و بلنــدی در راســتای
پیشــرفت و ترقــی همهجانبــه کشــور برداشــته شــود و روزنــه امیــدی
ب ـرای فــردای بهتــر محســوب شــود .همچنیــن نظــر بــه مبرمیــت ایــن
موضــوع ،جهــت غنامندســازی ســکتور عدلــی و قضایــی افغانســتان و
بــر اســاس تصویــب ســمپوزیم ملــی کابــل و وزارت تحصیــات عالــی
ٔ
پوهنحیهــای حقــوق و شــرعیات
جــزء کاریکولــم و الیحــه کریدیــت
شــده کــه بــه عنــوان مضمــون اساســی دوکریدیتــه محســوب میشــود.
 )۸د قانون غوشتونکی

مؤسســه «د قانــون غوشــتونکی» در ســال  ۲۰۰۶در افغانســتان و بــه
ریاســت خانــم فرشــته کریمــی تأســیس شــد .عــاوه بــر دفتــر مرکــزی
ایــن مؤسســه ،دفاتــر ســاحوی آن هــم در چهــار زون غــرب ،شــرق،
جنــوب و مرکــز ایجــاد شــد کــه دفتــر زون جنــوب در ســال  ۲۰۰۹بــه
شــمال منتقــل شــد .عــاوه بــر مراکــز زونهــای متذکــره ۱۷ ،والیــت
دیگــر تحــت پوشــش فعالیتهــای ایــن دفتــر قــرار دارنــد .در کل،
فعالیتهــای ایــن مؤسســه در ســه دســته قابــل تقســیم اســت:
 )۱مســاعدت حقوقــی در قضایــای جزایــی و فامیلــی بــرای افــراد
نیازمنــد و بیبضاعــت
 )۲ارتقــای ظرفیــت کــه شــامل بلندبــردن دانــش حقوقــی و مســلکی
ّ
کارکنــان ادارات عدلــی و قضایــی اعــم از قضــات ،ثارنــواالن ،پولیــس،
ٔ
پوهنحیهــای حقــوق و شــرعیات میباشــد.
وکالی مدافــع و فارغــان
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 )۳آگاهیدهی که شامل:
الــف :تدویــر برنامههــای آگاهیدهــی و یــا کلینیکهــای ســیار
حقوقــی بـرای عامــه مــردم
ب :چــاپ و نشــر کتــب ،مجــات ،رســالهها ،بروشــور ،بیلبــورد
و پوســتر
ج :نشر برنامههای حقوقی از طریق تلویزیون
 )۹میدیکا افغانستان )(Medica Afghanistan

میدیــکا افغانســتان ،یــک مؤسســه ملــی غیردولتــی ،غیرانتفاعــی،
غیرحزبــی و بیطــرف زنــان افغــان میباشــد .هــدف اصلــی تأســیس
آن حمایــت از زنــان و دخت ـران آســیبدیده و متضــرر از جنــگ و ســایر
خشــونتها اســت .میدیــکا افغانســتان تــاش میکنــد تــا از طریــق
ارائــه مســتقیم خدمــات روانــی ـ اجتماعــی و خدمــات حقوقــی ،کیفیت
زندگــی زنــان را بهبــود ببخشــد .ایــن مؤسســه همچنیــن در عرصههــای
صحــت ،تعلیــم و تربیــه و قانــون ،ســطح آگاهــی و ظرفیــت آنــان را
بلنــد بــرده ،پالیس ـیهای محلــی و ملــی محــو خشــونت علیــه زنــان و
دخت ـران را دادخواهــی میکنــد .در یــک نــگاه کلــی فعالیتهــای ایــن
مؤسســه دربرگیرنــده مــوارد ذیــل میباشــد:
 )۱حمایــت از زنــان و دختـران دچــار آســیب روحــی :ایــن حمایــت
مشــتمل بــر مشــوره روانــی ـ اجتماعــی ،تعلیمــات غیررســمی،
مشــورههای حقوقــی ،وکالــت از حقــوق زنــان ،فعالیتهــای کار
اجتماعــی و میانجیگــری خانوادگــی میباشــد.
 )۲برنامــه مســاعدت حقوقــی :برنامــه مســاعدت حقوقــی بــه
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نیازمنــدی زنــان افغــان بــرای حصــول عدالــت رســیدگی میکنــد؛
ً
تــا باشــد خالئــی بــزرگ کــه همانــا خدمــات حقوقــی نهایتــا محــدود
بــرای زنانــی کــه تحــت پیگــرد قانونیانــد یــا دعــاوی مدنــی دارنــد،
را تکمیــل کنــد .خدمــات برنامــه مســاعدت حقوقــی شــامل :وکالــت
مدافــع قضایــای جرمــی ،نیابــت در اقدامــات مدنــی ،وســاطت ،ارتقــای
آگاهــی حقوقــی ،ارائــه مشــورههای حقوقــی و ادغــام مصــون زندانیــان
زن در خانوادههایشــان میباشــد.
 )۳برنامــه دادخواهــی بـرای حقــوق اســامی و قانونــی زنــان افغــان:
میدیــکا افغانســتان بــرای تطبیــق قانــون محــو خشــونت علیــه زنــان،
فعالیتهــای دادخواهــی انجــام میدهــد .برنامــه دادخواهــی در رابطــه
بــا تصویــب قانــون خانــواده کــه حامــی حقــوق زنــان اســت و در کمیتــه
تســوید قانــون خانــواده کــه مشــتمل بــر کارشناســان افغــان میباشــد و
از جانــب وزارت امــور زنــان تشــکیل شــده ،نقــش فعــال بــازی میکنــد.
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