
مشاوره تخصصی

هــر کار و حرفه ای اصول و قواعد خاص خودش را دارد که برای 
موفقیت در آن حرفه باید از مسیر درست آن وارد شویم و در همان 
مسیر تا رسیدن به هدف ادامه دهیم. حرفة درمانگری و مشاوره نیز 
از این قاعده مستثنا نیست. ما به عنوان مشاور مدرسه باید توانمندی 
جذب و ترغیب افراد را به استفاده از خدمات مشاوره کسب کنیم 
و به کار ببریم. یکی از حوزه های مهم در رشــتة مشاوره و تربیت 
مشــاوران که مورد غفلت قرار گرفته، آموزش مناسب و کاربردی 
به منظور جذب افراد به خدمات مشــاوره توســط مشاوران است. 
در همین راســتا در ســال های گذشته پژوهشــی در دانشگاه 
تهران انجام شــد و دیدگاه  دانش آموزان دربارة خدمات مشــاوره 
مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که دانش آموزان نسبت 
به دانــش عمومی و تخصصی مشــاوران در زمینه های روش های 
مشاوره، پوشش نیازهای دانش آموزان، تشخیص درست و مناسب 
و ارائة خدمات مناســب برای رشد شخصی و شغلی بی اعتمادند و 

این خدمات مشاوران با مطلوب دانش آموزان فاصله دارند.
با توجه به رشــد سریع و چشمگیر همة عناصر در زندگی امروز 
بشر، متخصصان حرفة مشــاوره و روان درمانگری  نیز به بازبینی، 
بازنگری و روزآمد کردن مهارت های حرفه ای و تخصصی خود نیاز 
دارند. چرا که کارکردن با انســان در حال رشــد به قاعده و اصول 
رشــدیافته احتیاج دارد. بر همین  اساس در این نوشتار نکاتی را 
مرور می کنیم که کمک می کنند به عنوان مشاور مدرسه عملکرد 

مؤثرتری داشته باشیم.
قبل از هر چیز، به عنوان مشــاور مدرســه باید مطلع باشیم که 
مشــاور در مدرســه چه فعالیت هایی انجام می دهد. متخصصان 
مشــاوره در مدرســه ها خدمات مستقیم و غیرمســتقیمی را به 
دانش آموزان ارائــه می دهند. آن ها همچنیــن برنامه های  جامع 

مشاوره ای  را که بر وضعیت سالمت روان دانش آموزان متمرکزند، 
تدوین و اجرا می کنند. »برنامه ریــزی دانش آموزی فردی« یعنی 
فعالیت هایــی که برای کمک به  دانش آموزان در تعیین هدف ها و 
تدوین برنامه های آیندة آن ها  طراحی شده اند. خدمات وابسته نیز 
یعنی رفع نیازها و نگرانی های دانش آموزان در هر دو محیط فردی 
و  خانوادگی. در ادامه برای بهبود ارائة خدمات مشاوره ای در محیط 

مدرسه نکاتی را شرح می دهیم: 

● صداقت کلید موفقیت است
اصل اساسی و مهم در مشــاوره و روان درمانی »صداقت« است. 
مطلوب است به عنوان مشاور حوزه های  تخصص خود را مشخص 
کنیم و در معرض دید عموم قرار دهیم. نسبت به سایر حوزه هایی 
هم  که در آن ها توانمندی الزم را نداریم، ادعاهای کاذب نداشــته 
باشیم.  مطلوب است در مورد هدف ها، فعالیت ها، چگونگی عملکرد 
مشــاوره و وظایف، ابزارها و ســازوکار تأثیر مشاوره و مشاوران در 
رسیدن افراد به هدف هایشان اطالعات الزم را به مخاطبان خود به 

روش های گوناگون ارائه کنید.

● الزم است خدمات مبتنی بر نیاز دانش آموزان باشند
مطلوب است نیازسنجی مناسبی از مجموعه نیازهای دانش آموزان 
انجام پذیرد و ارائة خدمات مبتنی بر نیازهای دانش آموزان باشــد. 
لزومًا  ارائة خدمات مشاور مدرسه به تکمیل پرونده های تحصیلی 
محدود نمی شود. بلکه رسیدگی به مسائل و مشکالتی که زمینه ساز 
افت تحصیلی، کاهش اشتیاق تحصیلی، مشکالت خانوادگی مؤثر 
بر شرایط روانی دانش آموزان، مسائل رابطه ای ، رشدی، شناسایی 
و هدایت شغلی، و تشخیص استعداد و هویت یابی،  و ... از مجموعه 

مشاوره مؤثر در مدارس
ضرورت ها و راهکارها
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خدمات مشاوره در مدرسه ها هستند. همچنین یکی از نکات مهم 
در ارائة خدمات مشــاوره در مدرســه، توجه به نیازهای رشدی و 
محیطی دانش آموزان اســت. شما به عنوان مشاور چه خدماتی به 
نوجوانان در حال بلوغ یا چه خدماتی به نوجوانانی که یک ســال 
در شرایط قرنطینة کرونا به ســر برده اند،  برای سازگاری در خانه 

ارائه کرده اید؟ 

● ارتباط گر خوبی باشید
برقراری ارتباط و ارتباط مؤثر در هر رابطة کاری مهم است. شما 
به عنوان مشاور باید شــبکه های ارتباطی مناسب و اثربخشی بین 
خود با سایر قسمت های مدرسه و دانش آموزان برقرار کنید و دائم 
به پویایی این ارتباط بیفزایید. در برابر هرگونه انتقاد یا پیشنهادی 
که با شما به اشتراک می گذارند، باز باشید. عالوه بر محیط مدرسه، 
شما گاهی باید در صورت لزوم با اهالی محله و والدین دانش آموزان 
خــود ارتباط مؤثری  برقــرار کنید. پس ضــرورت دارد، بهترین 
شــبکه های ارتباطی را برای ارتباط با هر کدام شناســایی کنید و 
آمادگی استفاده از همة روش ها را به صورت الکترونیکی، رو در رو 

یا کاغذی داشته باشید.

● یک مجموعه منابع تهیه کنید
ضرورت دارد، شما به عنوان مشاور در محیط شغلی خود نیازهای 
محیط شــغلی و منابــع و ظرفیت های موجود را بشناســید و در 
صورت لزوم، از شــرایط محیطی برای رســیدن به مطلوب نهایت 
اســتفاده را ببرید. برای مثال، در شهرستانی که شغل اکثر مردم 
کشــاورزی است، از مشاور انتظار می رود، دانش آموزان را با صنایع 
تبدیلی و چگونگی عرضة محصوالت آشنا کند. همچنین چگونگی 
کارآفرینی و فروش محصوالت و ســایر فعالیت هایی را که  سبب 
شــوند، دانش آموز بتواند حداکثر استفاده را از امکانات محیطی به 

عمل آورد، برای او شرح دهد. 

●مهارت های  ارزیابی و سنجش را در خود تقویت کنید
بخشــی از وظیفــة مشــاور ارزیابی دقیــق  دانش آمــوزان و  
آماده ســاختن آن ها برای زندگی فراتر از مدرسه است. مشاور باید 
بتواند ارزیابی دقیقی از موفقیت ها  و کاســتی های دانش آموز در 
مورد مشــکالت رابطه ای )رابطة دانش آموز با خود، با جهان اطراف 
و با دیگران( داشــته باشد و رشد شــخصی، انتخاب رشته، روش 
مطالعه، برنامه ریزی و هدف گذاری،  و ... دانش آموز را به دقت مورد 
توجه قرار دهد. انجام دقیق این ارزیابی ها و توانایی گزارش دادن و 
برنامه ریزی برای ارائة خدمات به دانش آموزان، مدرسه و خانواده ها، 

از مهم ترین رسالت های مشاور است. 

 ● قدرت رهبری )توانایی هماهنگی( را در خود
تقویت کنید

مشــاوران به عنــوان هماهنگ کننــدة بســیاری از برنامه ها و 
فعالیت های مدرســه فعالیت می کنند. در بازدید از دانشــگاه ها و 
مراکز علمی و فرهنگی، تعیین برنامه های آزمون استاندارد، و حتی 
کارهای اداری، مشاور باید بتواند هم زمان چندین کار را هماهنگ 
کند؛ هرچند گاهی ممکن اســت از بیــرون عملکرد او بی نظم  به 
نظر برســد. شما به عنوان مشاور باید توانایی برنامه ریزی مبتنی بر 
نیازها و ضرورت های زمانی و مکانی را داشته باشید. چرا که تأخیر 
در انجام کارها و فعالیت های  مربوط به مشــاور مدرســه می تواند 
صدمات جبران ناپذیری  داشته باشد. لذا ضرورت دارد ابتکار عمل 
را به دست بگیرید و به صورت منسجم برنامه ها را پیش ببرید. برای 
مثال ممکن است دانش آموزی عالوه بر خدمات جمعی، به خدمات 
خانوادگی یا فردی هم نیاز داشــته باشد که نباید هیچ کدام از این 

موارد در سایة انجام فعالیت دیگری قرار بگیرد.

● برای هر موقعیتی آماده باشید
مشــاور به عنوان یکــی از اثرگذارترین اعضای مدرســه باید از 
انعطاف و آمادگی الزم برای مواجهه با شــرایط مختلف  برخوردار 
باشــد. زیرا خیلی وقت ها زمان مدرسه امکان ارائة خدمات را به ما 
نمی دهد. خیلی وقت ها اتفاقات غیرمنتظره پیش می آیند و حتی 
گاهی شــرایط بحرانی می شــود؛ اتفاقاتی نظیر همین همه گیری 
ویروس کرونا که باعث تعطیلی چندین ماهة فعالیت های حضوری 
شــده است. مشــاوران باید توانایی ارائة خدمات مناسب را در هر 

شرایطی داشته باشند.

● مشاوره امری مبتنی بر بافت است
توجه به بافت و ارائة خدمات مبتنی بر بافت از مهم ترین  مالک های 
اثرگذاری مشاوره است. برای مثال، »عوامل مؤثر بر اشتیاق تحصیلی« 
در شــهر و روستا، در فرهنگ های متنوع کشــورمان، در فصل های 
گوناگون ســال، و در جنسیت های دانش آموزان، متفاوت است. لذا به 
عنوان مشاور باید نیازهای بافتی دانش آموزان را شناسایی کنیم و در 
صورت مشاهدة کاستی های سازمانی آن ها را پوشش دهیم. نیازهای 
بافتی در هر شهرستان نیز می توانند متفاوت باشند. ارائة خدمات در 
سال های گذشته و امسال قطعًا باید متفاوت باشند، زیرا در سال های 
گذشته شرایط قرنطینه و استرس های محیطی وجود نداشت و امسال 
نه تنها آن شرایط وجود دارد، بلکه نحوة ارائة درس ها و ارزیابی آن ها به 
طور کلی تغییر کرده است. پس ارائة خدمات نیز باید مبتنی بر همین 

شرایط باشد.
منابع در دفتر مجله موجود می باشد.
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