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ركورد شغلي
بســیاری از شغل ها با شــیوع بیماری کرونا به شدت تحت تأثیر قرار 
گرفته اند. در این میان نباید حرفة مشاوره را مستثنا دانست. مشاوران در 
روش ها و برخوردهای خود تغییرات فراوانی اعمال کرده اند. مراجعان نیز 
تاحدی از حضور در دفتر مشاوره پرهیز می کنند و ترس دارند كه مانند 
قبل، از نزدیک و با خیال آســوده مشکالتشان را با مشاور خود در میان 
بگذارند. مشاوران دیگر نمی توانند صرفًا در دفتر خود بنشینند و منتظر 
بمانند تا مردم برای دیدنشــان و گرفتن راهنمایی و مشــاوره به آنان 
مراجعه کنند. حتی شاید الزم باشد مشاوران متناسب با حرفه و تخصص 
خود، به  دنبال یافتن راهي براي مشكل مراجعان براي امر مشاوره باشند 

و یا راه حلی برای منابع درآمدی جدید باشند. 

به همین ترتیب، قوانین و روش های معمول مشــاوره نیز متناســب 
بــا این تغییرات نیاز به بازنگری دارنــد: از قوانین و مقررات مربوط به 
اخذ مجوز فعالیت گرفته تــا ویژگی های مرتبط با صالحیت حرفه ای، 
قوانین تهیة تجهیزات ارزان و حتی قوانین تعرفه ای و بیمه ای مرتبط با 
حرفة مشاوره و روان شناسی. این تغییر در همة ابعاد و سطوح مشاوره، 
پرسش هایی را به ذهن متبادر می کند؛ برای مثال: آیا سازوکارهای الزم 
برای مشــاورة مؤثر غیرحضوری، مجازی، برخط، تلفنی و یا چگونگی 
پرداخت برخط هزینه های مشــاوره فراهم آمده اســت؟ آیا مشاوران 
توانسته اند با شناسایي نگراني هاي این روزهاي مراجعان، خود را براي 

كمك به آنان آماده كنند؟ 
این نوشتار كوتاه تالشي است براي ارائة راهكارهایي پاسخ گو به این 
مســائل و پرسش ها، تا شــاید كمك كوچكي براي مشاوران در جهت 

مرتفع كردن این مشكالت باشد. 

تأثیر ویروس کووید ۱۹ بر حرفۀ مشاوره
تغييرات مثبت و هوشمندانه



چالش هاي مشاوره در شرايط شیوع بیماري كوويد 19
متأسفانه پیام رســان ها و نرم افزارهای ارتباط مجازی، نظیر ایتا، شاد، 
اسکایپ، زوم، واتساپ و تلگرام، چه داخلی و چه بین المللی، به گونه ای 
طراحی نشــده اند که بر اصول اخالقی و قواعد حرفه اي مشاوره منطبق 
باشــند. به  عنوان نمونه، معلوم نیســت در بهره گیری از این نرم افزارها، 
وضعیت »رازداری«1، به عنوان یکی از اصول اساســی مشاوره که ایجاب 
مي كند فقط شخص مشــاور در جریان رازهای شخصی مراجعان قرار 
گیرد، چه خواهد شــد و چند نفر یا چه تعداد از افراد یا حداقل مدیران 
این شــبکه های ارتباطی به این اطالعات دسترسی پیدا خواهند کرد. 
در ایــن مورد، موضوع رازهای شــخصی و خانوادگــی مراجعان دارای 
جایگاه اجتماعی یا شــغلی رفیع در سطح یک جامعه، اهمیت مضاعف 
هم می یابد. به  نظر می رسد در شرایط فعلی، بزرگ ترین چالش مشاور، 
»شــیوة ارتباط با مراجعان« باشــد. بســیاری از مشــاوران به صورت 
متوقف کردن تعامل حضوری با مراجعان و برگزاری جلســات تلفنی یا 
مبتنی بر رســانه های ارتباط الکترونیکی، به این چالش واکنش نشان 

داده اند. به  هر حال مسئلة مشاوران مدرسه قدری متفاوت است. 
بتانی بِری2 )2020( دربارة چالش های معلمان و مشــاوران مدرســه 
می نویســد: »اکثر مشــاوران و معلماِن مدرســه، پس از سال ها حضور 
فعال در مدرســه، خــود را درگیــر تعطیالتی غیرمنتظره، ناخواســته 
و طوالنی مــدت و حتــی وقفــه ای ناگهانــی یافته اند. بســیاری از این 
متخصصان شــیوه ای مشابه همکاران مشــاور بالینی خود پیدا کرده اند 
و به اســتفاده از فناوری هــای جدید روی آورده اند تــا بتوانند به صورت 
برخــط به پشــتیبانی و حمایت از دانش آمــوزان خود ادامــه دهند.«
بــِری ادامه می دهد: »عالوه بر این چالش ها، رکود شــدید اقتصادی 

باعث شده است که بسیاری از مشاوران درگیر نگرانی های مالی 

و حتی نداشتن ضمانت شغلی باشند، چرا که به رغم گزارش های وسیع 
از افزایش مشــکالت مربوط به بهداشت و سالمت روان در میان مردم، 
تعداد مراجعان از یک سو به دلیل ترس از ابتال به کرونا، و از سوی دیگر، 
به دلیل وضعیت ناگوار اقتصادی و مالی مردم، کاهش بسیار چشمگیری 

داشته است.«
در سطح مدرسه های کشور خودمان نیز مشاوره اوضاع بسیار متفاوتی 
با گذشته پیدا کرده است. بیشــتر مدرسه ها خدمات تخصصی خود را 
به  صورت غیرحضوری و مجازی ارائه می کنند. در واقع اکثر دانش آموزان 
دیگر به مدرســه نمی آیند تا مشاور در میان آنان حضور یابد و بتواند با 
مشاهدات میدانی خود سعی کند مشکالتشان را بیابد و برای کمک به 
آن ها دست به کار شود. شــیوع ویروس کووید19، نه تنها مانع از حضور 
دانش آموزان در مدرسه شده، بلکه شرایطی به  وجود آورده است که آنان 
ضمن تحصیل در خانه، تقریبًا بیشــتر وقت خود را نیز صرفًا با خانواده 

سپری کنند. 
در تحلیل این موضوع، از یک منظــر می توان گفت که دانش آموزان 
کمتــر در معرض آســیب های اجتماعی قرار خواهنــد گرفت و ظاهراً 
مشکالتشان کمتر خواهد شد. از سوی دیگر اما، نیاز ذاتی فرزند انسان 
به حضور در اجتماع و تعامل با هم ســاالن و هم نوعان، باعث می شــود 
به شــدت تحت تأثیر قرار گیرند و با توجه بــه افزایش و تکرار روزهای 
خانه نشینی، احساس کسالت، تنهایی و بی حوصلگی بیش  از  حد داشته 
باشند. به این موضوع، مشکالت ضرورت حضور طوالنی مدت فرزندان در 
فضای مجازی، به بهانة تحصیِل برخط یا برون خط را نیز اضافه کنید که 

خود می تواند دربر دارندة آسیب های اجتماعی فراوانی باشد. 
به  لحاظ مسائل حرفه ای نیز باید گفت: هر مشاوِر کارکشته و ماهری 
می داند، در مشاوره عواملی مانند »ارتباط چشم  با  چشم«، »زبان 
بدن«، »چینش وســایل در اتاق مشاوره« و »نحوة نشستن 
مشــاور و مراجع« و گاهی حتی صرفًا »سکوت« مشاور، تا 
چه اندازه با میزان اثربخشی و نفوذ كالم و توصیه هایش بر 
مراجع همبستگی دارد. در اتاق مشاوره که مشاور پشت 
میــزکار خود و روی یک صندلی بــزرِگ گردان قرار 
می گیرد، و مراجع روی یک صندلی محقر و ســاده، 
در سطحی پایین تر می نشیند، مشاور در موضع و 
رأس قدرت است و مراجع با هر سمت و جایگاهی 
که باشد، تأثیر می پذیرد. همین امر باعث می شود، 
توصیه ها و دستورات مشاور را تقریبًا به  طور کامل 
بپذیرد. بنابراین، از آنجا که در مشــاورة مجازی و 
تلفنی همة این موارد از دست می روند، کار حرفه ای 
مشاور، چه در کلینیک های مشاوره و چه در اتاق های 
مشــاورة مدرســه، به شــدت تحت تأثیر قرار می گیرد. 
مورگان اشتاین، مشاور بالینی و عضو »انجمن روان شناسی 
آمریکا«، در ایــن خصوص می نویســد: »بزرگ ترین چالش من 

کاربرد سکوت است.« 
در مشاورة از راه دور، سکوت می تواند معنای متفاوتی، مانند احساس 
اضطراب بیشــتر و راحتی کمتر، داشته باشد. او می گوید متوجه شده ام 

مشــاور و مراجع« و گاهی حتی صرفًا »سکوت« مشاور، تا 
چه اندازه با میزان اثربخشی و نفوذ كالم و توصیه هایش بر 
مراجع همبستگی دارد. در اتاق مشاوره که مشاور پشت 
میــزکار خود و روی یک صندلی بــزرِگ گردان قرار 
می گیرد، و مراجع روی یک صندلی محقر و ســاده، 
در سطحی پایین تر می نشیند، مشاور در موضع و 
رأس قدرت است و مراجع با هر سمت و جایگاهی 
که باشد، تأثیر می پذیرد. همین امر باعث می شود، 
توصیه ها و دستورات مشاور را تقریبًا به  طور کامل 
بپذیرد. بنابراین، از آنجا که در مشــاورة مجازی و 
تلفنی همة این موارد از دست می روند، کار حرفه ای 
مشاور، چه در کلینیک های مشاوره و چه در اتاق های 
مشــاورة مدرســه، به شــدت تحت تأثیر قرار می گیرد. 

مورگان اشتاین
آمریکا«، در ایــن خصوص می نویســد: »بزرگ ترین چالش من 

کاربرد سکوت است.« 
در مشاورة از راه دور، سکوت می تواند معنای متفاوتی، مانند احساس 
اضطراب بیشــتر و راحتی کمتر، داشته باشد. او می گوید متوجه شده ام 

مورگان اشتاین
آمریکا«، در ایــن خصوص می نویســد: »بزرگ ترین چالش من 

کاربرد سکوت
در مشاورة از راه دور، سکوت می تواند معنای متفاوتی، مانند احساس 
اضطراب بیشــتر و راحتی کمتر، داشته باشد. او می گوید متوجه شده ام 

چالش هاي مشاوره در شرايط شیوع بیماري كوويد 
متأسفانه پیام رســان ها و نرم افزارهای ارتباط مجازی، نظیر ایتا، شاد، 

در شرایط فعلي، بزرگ ترین 
چالش مشاور »شیوه ارتباط  

 با مراجعان« است 
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که در ارتباط ویدیویی و تلفنی، سکوت نشانة خداحافظی و این امر است 
که ما همة گفتنی  های الزم را گفتیم. به  هرحال ما در درمان از سکوت 
اســتفاده می کنیم تا به مراجع زمان بدهیــم، فکر کند و یک موضوع، 

پرسش یا ایدة جدید را مورد پردازش قرار دهد«.

برخي از امتیازهاي مشاورة غیرحضوري
هر چند مــوارد فوق حتمًا وجود دارند، اما پیامدهای شــرایط فعلی 
سراسر منفی نیســتند. این تفرد و پرهیز اجباری از حضور در اجتماع 
و کاهش تعامل هــای حضوری را می توان از یــک منظر فرصتی برای 
رجوع به خویشــتِن خویش و غنیمت شمردن فرصت هایی دانست که 
قباًل بیشتر صرف گپ و گفت های شاید بی حاصل می شد. بنابراین، انسان 
دوران كرونــا، اینک فرصت بیشــتری دارد تا با خــود خلوت کند و به 
کارهایی بیندیشــد که الزم اســت بر آن ها تمرکز کند یا کتاب هایی را 
که ســال ها فرصت مطالعة آن ها را نیافته اســت، مطالعه کند. فرصت 
انجام تمرینات نرمشی و ورزشی، در کنار اعضای خانواده و سپس صرف 
صبحانة کامل و بانشاط با حضور اکثر اعضای خانواده، از دیگر امتیازاتی 
است که خانه نشــینی برای اعضاي خانواده و به ویژه مادران غیرشاغل 

فراهم آورده است. 
در رابطه با حرفة مشاوره نیز، هرچند شاید اثربخشی مشاورة حضوری 
بیشتر باشد، ولی مشاورة برخط فرصتی در اختیار بسیاری از مراجعانی 
قرار می دهد که به دالیلی مثل نداشــتن وقــت کافی یا حتی خجالت 
کشــیدن از بیان حضوری مشکالت خود، هیچ گاه مسائلشان را با هیچ 
مشاوری درمیان نگذاشــته بودند. از طرف دیگر، مشکل رفت و آمد نیز 
با این شــیوه حل می شود. شاید مشــاورة برخط یا تلفنی در حالی که 
هم مراجع و هم مشــاور در منزل خود نشســته اند، بســیار راحت تر و 
آرامش بخش تر نیز باشد. احتمااًل دانش آموزان نیز در حالی که والدینشان 
در خانه کنار آن ها هستند، با تشویق آنان بیشتر جرئت کنند مشکالت 
خود را تلفنی یا الکترونیکی برای مشاور مدرسه بیان کنند. مشاور هم 
می تواند در صورت نیاز، به بررســی زمینه های گسترده تر بروز مسئله، 

نظیر خانواده، بپردازد و در صورت لزوم خیلي آســان و فوري، یک 
جلســة مشــاورة گروهی با دیگر اعضای خانــواده و به ویژه والدین 
دانش آمــوزان ترتیب بدهد. همچنین امکان بهره مندی مشــاور از 

هم فکری و کمک والدین برای رفع مشــکالت دانش آموزان، به صورت 
هم زمان و البته برخط، راحت تر فراهم می شود.

اســتفن ُابوه3 )2020( در مقالــه اي با عنوان 
»اجراي مشاورة الكترونیك«4 می نویسد: »مفهوم 
اصلــی این مقالــه اطمینان یافتــن از اقدامات 
موقت مشــاورة الکترونیک، به نفــع مراجعان/ 
یادگیرندگان روســتایی و شــهری اســت.« 

چند راهكار مشاوره ای
اولین و مهم ترین نکته ای که الزم اســت 
مشــاوران به آن توجه کنند این اســت که 

در صــورت ضرورت، عالوه بــر دانش آموزان 

بــه کل اعضای خانــواده نیز که شــاید به دالیل متعــدد و از جمله 
خانه نشــینی بیش از حد اعضا و یا مشــکالت مالی ناشــی از شرایط 
حاضر، تحت فشار روانی بیش از حد قرار داشته باشند نیز توجه کنند. 
نكتة بعدي اینكه تحت تأثیر قوانین فاصله گذاري اجتماعي، »انزوای 
اجتماعــی« افزایش می یابد و ضرورت ارائة خدمات مشــاوره ای، هم 
بــه دانش آموز و هم به اعضای خانوادة او، بیشــتر می شــود. از آنجا 
که بیشــترین میزان دسترســی به افراد در اختیار مدرسه، معلمان و 
مشــاوران است، باید قدر این فرصت را بدانیم و به یاری هم وطنانمان 
بشــتابیم. در  این  میان، ارائه خدمات مشــاوره ای بــه دانش آموزان و 
خانواده هایی که یکی از عزیزانشان را در این شرایط از دست داده اند، 

در اولویت قرار می گیرد. 
مارک جونز )2020(، در مقاله ای که در ماه جاري منتشــر کرده 
است، به مشاوران توصیه می کند: »مداخالت پیشگیری از خودآزاري 
و حتی بررســی امکان ارتکاب خودکشی، براي همة دانش آموزانی که 
عالئم نشــان دهندة تالش تحصیلي و درسي از خود نشان نمي دهند، 
ضروری اســت. به  جای بررسی عمیق ریشــه یا علت مسئله، باید بر 
امیدبخشــي، منابع و توصیف یک آیندة ترجیحــی تمرکز کرد. این 

شیوه، تاب آوری کاهش یافتة افراد را تقویت می کند.« 
جونز خطاب به مشاوران می نویسد که هشت پرسش را برای بررسی 

مشکل دانش آموزان در نظر بگیرند: 
1. امسال بهترین آرزویت چیست؟

2. در یک مقیاس 1 تا 10 امتیازی که در آن 10 بیشــترین امکان 
دســتیابی به آرزو و 1 کمترین میزان حصول به آن 

است، به خودت چه امتیازی می دهی؟
3. برای مدیریــت درخانه ماندِن طوالنی مدت 

به كدام کار خود افتخار می کنی؟
4. اگر معلوم شود امسال سال واقعًا خوبی است،

 انسان دوران كرونا، اینک فرصت 
  بیشتری دارد تا با خود خلوت کند و 
   به کارهایی بیندیشد که الزم است 
  بر آن ها تمرکز کند یا کتاب هایی 

  را که سال ها فرصت مطالعة آن ها را 
   نیافته است، مطالعه کند 
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جدول 2. میزان پاسخ گويي به شاخص هاي تعريف شده ذيل پرسش 
مهم نگراني هاي دانش آموزان و والدين آنان نســبت به مســائل 

عمومي دوران كرونا

ایمني 
)درصد(

فاصلة 
مدرسه 
تا خانه 
)درصد(

خدمات 
بهداشتي 
)درصد(

برخورد 
مدرسه با 
كووید ۱۹ 

)درصد(

شركت در 
دوره هاي 
آموزشي 

برخط مدرسه 
)درصد(

شاخص 
پاسخ دهنده

دانش آموزان 
دورة اول 
دبیرستان

3252214488

دانش آموزان 
دورة دوم 
دبیرستان

669310089100

1001006910092والدین

پي نوشت ها
1. confidentiality
2 . Bethany Bray
3 . Oboh Stephen
4 . E-Counseling
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شناختي. سال 
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تو برای دســتیابي بــه این خوبی چــه کاری انجــام می دهی؟
5. چه کسی متوجه ]این خوبي ها[ خواهد شد؟

6. آیا در مدرسه و خانه احساس امنیت می کنی؟
7. اگر غمگین بشــوی، از بین بزرگ ترهای مورد اعتماد با چه 

كسي حرف می زنی؟
8. آیا حرف دیگری هست که بخواهی با من در میان بگذاری؟

این گونه پرســش ها به دانش آموزان کمک می کنند نظرشان را 
دربارة آیندة ترجیحی خود، منابعی که آن ها را در دستیابی به آن 
آینده یاری می کنند، و توصیف آن آیندة دوست داشتنی بیان کنند. 
در پایان، ســودمند به نظر می رســد میزان نگراني ســه گروِه 
دانش آموزان دورة اول دبیرســتان، دورة دوم دبیرستان و والدین 
آنان را نســبت به شاخص هاي تعریف شــده، ذیل پرسش مهمي 
كــه لویتز )2020( در پژوهش خود مطرح كــرد، بدانیم. یکی 
از پرســش های اصلی پژوهش لویتز این بــود که: »دانش آموزان 
و خانواده هــای آنــان در دوران بحران ویــروس کرونا نگران چه 
مواردی هستند؟« جدول های 1 و 2 میزان نگراني این سه گروه 

را نشان مي دهند.
به نظر مي رسد داده هاي جدول های ۱و ۲ به مشاور مدرسه كمك 
مي كنند تا خود را براي رســیدگي به دل نگراني هاي دانش آموزان 
و والدیــن آن ها آماده كنــد. در نهایت، همان طــور كه كاویاني و 
همكارانــش )1381( در مقالة خود نتیجه گیــري مي كنند: »خود 
مشــاوران مي باید تالش كنند جایگاه خود را بیابند و بهتر است در 

جلسه ها و یا در شوراها و ... دربارة كار مشاوره توضیح دهند.«

جدول 1. میزان پاسخ گويي به شــاخص هاي تعريف شده درذيل 
پرسش مهم نگراني هاي دانش آموزان و والدين آنان

ناتواني 
در انجام 
برنامه ها 
)درصد(

ناتواني براي 
شركت در 
تورهاي 
مدرسه 
)درصد(

هزینه ها 
)درصد(

تأثیر 
آزمون ها 

بر پذیرش 
دانشگاه ٪

تأثیر قبولي یا 
ردي در پایه هاي 

دبیرستان بر 
پذیرش دانشگاه 

)درصد(

شاخص 
پاسخ دهنده

دانش آموزان 
دورة اول 
دبیرستان

881005327100

دانش آموزان 
دورة دوم 
دبیرستان

1008398٪5853

817810010073والدین

  امکان بهره  مندی مشاور از همفکری 
  و کمک والدین برای رفع مشکل 

  دانش آموزان از دیگر امتیازهای مشاورة 
  برخط است  
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