
»تحول در آموزش وپرورش« داراي ســه ركن اساسي است: تحول 
در ذهن؛ تحول در برنامه؛ تحول در عمل. چنان كه هر یك از این سه 
ركن به طرز صحیح و عمیق متحول نشود، دو ركن دیگر نمي توانند 

به درستي ایفاي نقش كنند.
بنیادي ترین تحول، تحول در ذهن و طرز تلقي هاي آدم هایي است 
كه كاروان تحول را رهبري مي كنند و این رســالت اساسي را گام به 
گام پیش مي برند. اگر آدم ها ســطحي نگر باشــند، تحول به حركت 

خودرویي شــبیه مي شود كه رانندة راه بلد و كارآمد ندارد. بي تردید 
همة تحوالت بیروني ریشه در تحول ذهن و نگرش دارند و با 
انســان هاي متعادل مي توان به این مهم جامة عمل پوشاند.
اكنون پرسش اساسي این است كه: تحول مبنایي چه لوازمي دارد؟ 
به ســخن دیگر، چه چیزهایي باید نباشــند تا صاحبان عزم  و ارادة 
تحول بتوانند برنامه هاي تحــول را كه به عنوان ركن دیگر از آن نام 

بردیم، پیش ببرند؟
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ذهن انســان ها، چه آناني كه مشمول برنامه هاي تحولي هستند و 
چه آناني كه برنامه ها را اداره مي كنند، نباید ناآرام باشد. این ناآرامي 
را ممكن اســت عوامل متعددي ایجاد كنند. ممكن اســت یك گره 
عاطفــي تعادل را به هم بزند. احتمال دارد حس ناكامي فرد را اذیت 
كند. ممكن است داشتن اختالف و درگیري با دولت، به عدم تعادل 
بینجامد. ممكن است عوامل دیگري در ذهن و نگرش افراد اختالل 
به وجــود آورند. اگر چنین وضعي پیش آمد چــه اقدامي باید كرد؟ 
بدون شــك این نوع موانع نه تنها تحول واقعي را با مشــكل اساسي 
مواجه مي سازند، بلكه ممكن اســت فرد را به یك عنصر ضدتحّول 

تبدیل كنند.
به همیــن ترتیب، عامــالن برنامه ریزي تحول و مشــموالن این 
برنامه هــا نباید از واقعیت هاي خود و جامعه غافل باشــند. آناني كه 
واقع بیني درستي ندارند، بعید است كه بتوانند به سوي آرمان هایي 
كه در اسناد تحولي معین شده اند، گام هاي استوار بردارند. مردان و 
زنان تحول خواه كساني هســتند كه هم واقعیت ها را به طور صحیح 
مي نگرند و هم از آرمان ها فهم درســتي دارند و قادر هســتند این 
دو را به هم گره بزنند. گاهي فرد ممكن اســت یكي از این دو را از 
برنامه هاي خود حذف كند و دچار نگرش »تك بیني« شــود. درست 
است كه ما به سوي آرمان ها در حال حركتیم، ولي از میان واقعیت ها 
باید عبور كنیم. نباید تسلیم واقعیت ها بشویم، ولي واقعیت ها را باید 

به درستي ببینیم.
بهر حال، انسان ها در راه تحول به وضع ذهني و رواني متعادل، آرام 
و پویا نیاز دارند. گاهي عواملي این سه چیز گران سنگ را مخدوش و 
مصدوم مي كنند. این جاست كه مشاور كارگشایي مي كند. این قطعه 
از زندگي آدم ها را فقط مشاوران متخصص  مي توانند مدیریت كنند. 
لذا مي توان گفت: مشــاوران راهگشاي تحول هستند و هر جا ندایی 
از نوع دردهاي دروني از فرد یا افرادي بلند شود، مشاور است كه به 

فریادشان مي رسد. اغلب دردمندان فریادهاي خاموش  دارند و صداي 
بلند فریاد آنان را باید در رفتارهاي نامتعادلشان دید.

رفتارهاي نامتعادل از علت هاي گوناگون ممكن است به وجود آمده 
باشد. آنچه كه كار مشاوره را ظریف و در عین حال مشكل مي سازد، 
وجود علت هاي متعدد و گاهي نامرئي اســت. چنانچه مشاوران، چه 
آناني كه با خانواده ها مواجه مي شوند، و چه آناني كه با دانش آموزان 
مرتبط هستند، واقعیت ها را به خوبي تشخیص ندهند، دردشناس و 
مسئله شناس نخواهند شد. مشاور باید متخصص، امین و بصیر باشد. 
تخصص شــرط الزم است، ولي كافي نیســت. اگر او امین نباشد و 
شایستگي هاي اخالقي الزم در او نباشند، چه بسا از تخصص خود و 

مشكالت مردم به مثابه یك دام استفاده كند.
متأسفانه چه در سطح بین المللي و چه در داخل، تجارب تلخي از 
خیانت هاي برخي مشاوران شنیده مي شود. بي تردید اغلب مشاوران 
در مســیر درست و سالم فعالیت مي كنند، لیكن برخي نیز به مسیر 
غلط افتاده اند. در این حالت، نه تنها مشاور و مشاوره راهگشاي تحول 
نخواهد بود، بلكه راه بندان تحول خواهد شد. یكي از مصائب خدمات 

مشاوره اي در همین نقیضه نهفته است كه مشاور امین نباشد. 
گاهي نیز ممكن اســت تخصص و امین بودن حاصل باشد، ولي 
مشــاور بصیر نباشد. قادر نباشد از تعامل با مراجع به فهم درست و 
دقیق مسئله برسد. در نتیجه نسخة ناصحیح بپیچد. با اینكه نسخة 
غلط انگیزة ناصحیح ندارد، ولي نتیجة آن مثل  نتایج مشــاوره های 
خائنانه اســت. چــون در هر دو حالت مراجع لطمــه مي بیند؛ هر 
چند در حالت انگیزة غیرانسانی مشاور، لطمه به مراجع سنگین  تر 

خواهد بود.
بدین ترتیب چنانچه از مشــاوران به عنوان راهگشــایان تحول نام 
مي بریم، مشروط به شرایطي است كه در مشاور باید باشد. اگر نباشد، 

آثار منفي باقي مي گذارد و مشاوره به ضدتحول تبدیل مي شود.

مشاوران راهگشاي تحول هستند و هر 
جا ندایی از نوع دردهاي دروني از فرد 
یا افرادي بلند شود، مشاور است كه به 

فریادشان مي رسد
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