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سیده هانیه حسنی 
کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

چالش بزرگی که این روزها همه و همه گرفتارش شده ایم و راه 
گریزی از آن نیســت، چالش»کرونا« است. البته ناچار باید این 
شرایط را بپذیریم و عالوه برحفظ سالمت جسمی و روانی خود 
و دیگران، به ارتقا و پیشرفت خود نیز بیندیشیم. امروزه نگرانی 
از ابتال به بیماری کرونا و استرس و اضطراب ناشی از آن، با ورود 
ویروس به کشــور و همه گیری آن در بیشتر مناطق، بسیاری از 
هم وطنان را درگیر خود کرده است. استرس و اضطراب یکی از 
راه های مقابلة بدن ما با رویدادهاست که می تواند منشأ حرکت و 
پیشرفت باشد. اما اگر این استرس ها مدیریت نشوند، مخرب و 

ویرانگر خواهند بود.

کلیدواژه ها: روان شــناس نماها، مشاور مدرســه، چالش کرونا، 
مدیریت استرس

در این دوران ممکن است خیلی از قشرهای جامعه درآمد خود را 
از دست داده باشند و این  همه گیری در اقتصاد کشور تْأثیرگذاشته 
باشد. ولی بعضی ها هم متأســفانه در این شرایط، در فضای مجازی 

وحقیقی، خود را به جای روان شناس، مشاور و جامعه شناس جا زده اند 
و دربارة مسائل روان شناختی، خانوادگی، کودکان- نوجوانان، و سبک 
زندگی مردم مشاوره می دهند. این گروه فعالیت های گسترده ای هم 

داشته اند و از آب گل آلود ماهی گرفته اند.
تا قبل از این، هر روزه مراجعانی به دلیل مشکالت رفتاری، تحصیلی، 
خانوادگی، اضطراب و ... به مراکز مشاوره، کلینیک ها  و اتاق مشاورة 
مدرســه ها می آمدنــد و خدماتی را دریافت می کردنــد.  اما در این 
دوران به دلیل ویروس »کووید19« عملکرد مشــاغل مختلف کمی 
کم رنگ شده است، و نیاز جامعه به روان شناس و مشاوره و خدمات 
روان شناختی بیشتر شده است. چرا که خیلی ها دچار استرس های 
ناشــی از مرگ ومیر، استرس حفظ سالمت خود، مشکالت روحی و 

روانی، و وسواس تمیزی شده اند.
آمارها نشان  می دهند که تنها ۳4 درصد از مشاوران مدرسه های 
کشــورمان در رشتة مشــاوره تحصیل کرده اند که از این میزان نیز 
تعداد کسانی که در رشتة »مشاور مدرسه« تحصیل کرده اند، بسیار 
کمتر اســت. بخش زیادی از مشاوران مدرسه ها در کشور ما افرادی 
متخصص نیستند و حتی اگر دارای مهارت ارتباطی خوبی نیز باشند، 
اما دارای تحصیالت دانشــگاهی و علمی مرتبط نیســتند. این در 

 مشـــــاوره،    فراتر از برنامـــــــه ریزی درســــــی

| رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة شانزدهم | شمارة 2 | زمستان 1399 38



حالی اســت که برای مشاوران مدرسه، نیازمند متخصصانی فراتر از 
کارشناس مشاورة مدرسه هستیم. 

در تحقیقــی که به صورت کار کیفی در مدرســه ها صورت گرفته 
بود، مصاحبه هایی با دانش آموزان در سه محور رشدی »تحصیلی«، 
»شخصی-عاطفی- اجتماعی« و »شغلی« صورت گرفت. اغلب آنان 
مشاوران مدرســه را افرادی می دانستند که تنها برنامه ریزی درسی 
انجام می دهند و این خود یک ظلم مضاعف است. متأسفانه مدیران 
مدرســه ها نیز بر این باور هســتند که تنها کار مشــاوران مدارس 
برنامه ریزی درسی دانش آموزان است. این گفتمان نادرست تا حدی 
شکل گرفته است که خود افراد نیز بر این باور هستند. اما برنامه ریزی 
درســی، تنها یکی از محورها و مؤلفه های مشاورة تحصیلی است و 

خود مشاورة تحصیلی یکی از محورهای مشاورة مدرسه است.
این دید که مشاوران مدرســه ها  باید  در اتاق های خود بنشینند 
تــا دانش آموزان به آن ها مراجعه کننــد، نگاهی کاهنده به تخصص 
مشــاور مدرســه و ظلمی مســلم به دانش آموزان و نوجوانان است. 
دنیای مشــاورة مدرسه، دنیایی است بزرگ تر از آنچه که گفته شده 
و زاویه های قابل بررسی زیادی دارد. مشاورة مدرسه از سال ۱۸۹۸، 
یعنی در حدود ۱۲۰ ســال است که در آمریکا وجود دارد. در کشور 
انگلیس طول این مدت به ۷۰ ســال می رسد و در کشور ما از سال 

۱۳5۰ با عنوان »راهنمایی تحصیلی« آغاز به کار کرده است. 
در یک مقایســة طولی، امروزه رفتارهای آسیب زای دانش آموزان 
نسبت به ۲۰ سال گذشته تغییرات بسیاری کرده است؛ رفتارهایی  چون 
آسیب رساندن جدی به دیگران، و ... در نتیجه رسالت ما نیز به عنوان 
مشاوره مدرسه، متناسب با وضع موجود، تغییر کرده است.

مشاوران باید با مدیران مدرسه ها ارتباط خوبی 
برقرار کنند. توصیة من به شــما این است 
که اگر در مدرسه ای، مدیری توانمند و 
موفق یافتید که جایگاه شــما را در 
مدرســه درک کرد، آن مدرسه 
را رها نکنید؛ حتی اگر کار 

ســختی در آن مدرسه در انتظار شما باشــد. چرا که گاهی مدیران 
مدرسه ها خود مانع کار مشاوران می شوند. 

شــاید اشــکال کار از آنجایی شــروع می شــود که مدرسه های  
پیش دبستانی و حتی مهدکودک ها نیز تمام سعی خود را روی آماده 
کردن افراد برای یک حرفه و شــغل می گذارند. این در صورتی است 
که آماده ســازی افراد برای »زندگی کردن« نیز حائز اهمیت اســت. 
مشاور موظف اســت، ویژگی های رشد شناختی، هیجانی، عاطفی، 
اجتماعی و مذهبی را بشناسد و این موضوع ها را جدی بگیرد. هرگز 
باور ما این نیســت که مشاور در مدرسه منجی بشریت شود و مردم 
را نجات دهد! بلکه مهم وجود منش حرفه ای مشاور است. ما باید در 
مسیر این کار قرار بگیریم و نسبت به تعهدات حرفه ای خود متعهد 
باشیم. این باور نادرست را هم که تمام کار یک مشاور مدرسه، انجام 

برنامه ریزی درسی است، فراموش کنیم.
اگر مدرســه ای فاقد مشــاور مدرسه باشد، بهتر اســت تا اینکه 
مدرســه دارای مشاوری غیرمتخصص باشد. مشــاوران ما عالوه بر 
دانش آموزان با خانواده ها نیز کار می کنند و لزومًا باید آســیب ها را 

بشناســند و با نگاهی سیستمی بتوانند کار خود را در مدرسه با 
دانش آموزان، خانوادة آن ها،  معلمان و مدیران انجام دهند.

مشاور موظف است، ویژگی های 
رشد شناختی، هیجانی، عاطفی، 

جسمی، اجتماعی و مذهبی را 
بشناسد و این موضوع ها را جدی 
بگیرد. هرگز باور ما این نیست که 
مشاور در مدرسه منجی بشریت 

شود و مردم را نجات دهد! بلکه مهم 
وجود منش حرفه ای مشاور است


