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بیان مسئله
مشاوره آنالين به سرعت به الگوی محبوب برای حمايت از جوانان 
و ارائه خدمات به آن ها تبديل شــده اســت، از طريق سامانه هايي 
مانند شــبکه اجتماعی دانش آموزی )شاد(، ســامانه همگام )طرح 
نمــاد(، ســامانه 4030 و خطــوط آنالين حمايتی، ســرويس های 
اجتماعی مانند ۱۲۳ و شــماره هايی که مشــاوره آنالين می دهند،  
خدمات مشــاوره اي در اختيار دانش آموزان و افراد مختلف قرار داده 
مي شود. اين شيوة ارائه خدمات مزايا و مضرات خاصي دارد. در حال 
حاضر مطالعات بی شــماری حاکی از آن است که مشاوره اينترنتی، 
هنگامی که با درمان شناختی رفتاری تركيب شود، می تواند در انواع 
مختلف مشــکالت بالينی مؤثر باشــد. )1، 2، 3( مشاوره مجازي به 
ارائه خدمات مشاوره ای از طريق اينترنت اشاره دارد و ايميل، چت و 
دوربين وب را در بر می گيرد. اين نوع مشاوره با اسامی زيادی نظير 
مشاوره در فضای مجازی، آموزش الکترونيکی، مشاوره الکترونيکی، 

 مشاوره وب و مشاوره تلفنی ناميده مي شود. )4(

 در اين مقاله به برخی از مزايا و مضرات مشــاوره آنالين می پردازيم. و 

لیالکارگری
کارشناس مشاوره تربيتی و تحصيلی منطقه8

مشاوره آنالين

مشـاورۀ مجـازی 
و بررسی جوانب مثبت و منفی آن
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راه هايي را براي ايجاد امنيت بيشتر در فضاي مجازي پيشنهاد مي كنيم.

فواید مشاوره مجازي
دسترسی ـ مشاوره مجازي برای همه کسانی که مايل به استفاده 
از آن هستند به راحتی قابل دسترس است. به عنوان مثال، افراد ساكن 
مناطق روســتايی يا دورافتاده فاقد خدمات مشــاوره اي،  افراد دچار 
معلوليت جســمی، و ناتــوان از ترك خانه،  و افــراد با نقص بينايی و 
شنوايی می توانند از دسترسی به مشاوره مجازي بهره مند شوند. مشاوره 
مجازي در ترغيــب كودكان و نوجوانان به درمان، مؤثر بوده اســت. 
راحتیـ  هم درمانگر و هم مراجعه کننده در تعيين نوبت و زمان بندي 
در جلسات مشاوره آزادانه تر عمل مي كنند. مشاوره مجازی همچنين 
با گســترش خدمات مشــاوران باعث ارائه خدمات به افراد بيشتري 
مي شــود. اين نوع مشــاوره براي افراد با طيف خاصي از مشــكالت 
)هراس اجتماعي، آگورافوبيا يا اختالالت اضطرابی( مناســب تر است.
تــوانمالی ـ مشــاور از طريق فضــاي مجازي شــانس ارتباط 
بــا تعداد بيشــتري از افــراد را دارد كه با كاهــش هزينه هاي اجاره 
فضــاي خصوصي موجــب صرفه جويــي در هزينه ها خواهد شــد. 
برچســباجتماعی ـ مشــاوره مجازي بــا حــذف مراجعه به 
مراكــز در از بيــن بردن برچســب اجتماعــی مرتبط بــا دريافت 
كمك مؤثر اســت. مشــاوره مجــازي با گمنــام نگه داشــتن فرد،  
امــكان درخواســت كمــك علي رغم ترديــد و نگرانــي را مي دهد.
ناشــناسبودن ـ فقدان تمــاس چهره به چهره باعث می شــود 
کــه مراجعه كننــده بــدون دغدغه تعصب، نژاد، جنســيت، ســن، 
انــدازه و يــا ظاهری جســمی با صراحت بيشــتري ارتبــاط برقرار 
کنــد. كــه هميــن امر منجــر بــه افزايش ســطح صداقــت و در 
نتيجــه اعتبار بيشــتر محتواي افشــا شــده توســط وي مي گردد.
راه هــای مختلــف برای برقــراری ارتبــاط ـ مشــاوره مجازي به 
مراجعه كننده و مشاور اجازه می دهد تا به ارتباط خود )بيشتر به صورت 
مكتوب( توجه بيشتري کنند و قبل از بيان، درباره افکار و احساسات 
خود تأمل کنند. اين شــيوه برای افرادي کــه در بيان و ابراز خود از 
طريق کلمات مشــکل دارند مناسب تر است. مراجعان در اين محيط 
تحت تأثير عالئم غيرکالمی درمانگر قرار نمی گيرند. داشــتن سوابق 
کتبی به عنوان مرجع و مبناي اوليه در بحث، بررسی و ارزيابی آينده و 

ارزيابی تغييرات و پيشرفت درمان موثر است.

معایب مشاورة مجازي
علي رغم مزاياي مشاورة مجازي،  انتقاداتي به اين شيوه مشاوره وارد 

است كه به برخي از آن ها اشاره مي كنيم.
عدم وجود نشــانه های کالمی و غيرکالمــیـ  اين موضوع همزمان 
به عنوان مزيت و مضّرت در نظر گرفته مي شــود. در فرايند مشــاوره 
فعل و انفعاالت کالمی و غيرکالمی برای ســنجش آنچه فرد احساس 
می کند و برای شناســايی اختالفات يا عــدم تناقضات بين رفتارهای 

کالمی و غيرکالمی، ضروری هستند.
محرمانهبودنوامنیتـ  مشاوران وظيفه اخالقی دارند تا اطالعات 
مراجعــان خود را محرمانه بدانند و در حفظ و نگهداري اين اطالعات 
محرمانه تالش كنند. در مشــاوره مجازي، امنيت سوابق و اطالعات 
افراد به دليل ماهيت اين رسانه و قابلت هك شدن آن به خطر مي افتد. 
لذا، مشاوران براي جلوگيري از مشكل،  مي بايست از آخرين نسخه از 
نرم افزارهاي امنيتی استفاده كرده و مرتبًا فناوری خود را ارتقا دهند.

اثربخشــی ـ عدم تعامل چهره به چهره می تواند خطر تشخيص 
نادرســت توســط درمانگر را افزايــش دهد در حــال حاضر درمان 
مجــازي برای تشــخيص مــوارد بالينــی مانند افســردگی مزمن 
و مــوارد اورژانس روانپزشــکی )خودكشــي و...( نامناســب اســت.

مشــکالتفنیوتكنولوژي ـ احتمال خراب شــدن رايانه و از 
بيــن رفتن اتصال اينترنت و مهارت ها و دانش رايانه اي مراجعه كننده 
تعيين كننــده توانايي فــرد در بهره مندي از خدمات مجازي اســت.
اعتبــاردرمانگــر ـ اعتبــار و صالحيــت درمانگــران مجازي 
بايد بررســي شــود تا از سواســتفاده افــراد بي تجربه ولــي با ادعا 
جلوگيري شــود. در اين شــرايط نقش نهادهــاي نظارتي تخصصي 
مانند ســازمان نظام مشــاوره و روانشناســي كشــور مهم اســت.

مســائلاخالقیـ  با افزايش خدمات مشــاوره مجــازي و افزايش 
محبوبيــت آن، کدهای حقوقی و اخالق حرفــه اي بايد مورد بازبيني 
قــرار گيرد. چراکه امروزه ارائه خدمات مشــاوره اي از مرزهای دولتی و 
بين المللی فراتر رفته، و باعث ايجاد نگرانی های قانونی و نظارتی بسياری 
شده اســت. مثاًل، متخصصي كه مجوز كار در شهري دارد آيا مي تواند 
به افرادي كه در خارج از آن شــهر زندگي مي كنند خدمات ارائه دهد؟ 

نتیجه گیري و خالصة بحث
درمان مجازي به سرعت در حال رشد است. اينترنت فقط برای گپ 
زدن با دوســتان و نزديکان نيســت. اگرچه اينترنت ارتباط با ايميل، 
اتاق های گفت وگو و خدمات پيام رســانی فوری را آسان تر کرده است، 
بسياری از افراد از اينترنت براي دستيابی به اطالعات در مورد سالمت 

روان استفاده مي كنند. 
مشاوره مجازي به وضوح برخی از مشکالت منحصربه فرد و همچنين 
برخــی از امکانــات منحصربه فرد را برای مراجــع و درمانگران ايجاد 
می کند. بدين ترتيب، هم متخصصان بهداشت روان و هم افرادی که 
مايل به دريافت چنين خدماتی هستند بايد از مزايا و محدوديت های 
اين روش درمانی مطلع شوند. درمان مجازي به طور بالقوه تمام مزايای 
مشــاوره معمولی رودررو را با هزينه كمتر و تناســب بيشتر و نيز به 
شيوه گسترده تر ارائه می دهد و در کنار فناوری پيشرفت می کند. افراد 
مختلف با توجه به شرايط خود و با آگاهي مي توانند اين نوع درمان را 

انتخاب نموده و از طريق آن به خدمات مورد نظر دست يابند.

٭منابعدردفترمجلهموجوداست.
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