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ــی، تـالش شـده اسـت تـا بـه نقـد جایگـاه  در این تحقیق، با کاربرد روششناسی کیف
مشاوران مــدارس و موانـع مشـاورۀ روانشـناختی پرداختـه شـود. شـیوه دسـتیابی بـه 
ـــدارس  کــار در گروههــای متمرکــز، بحــث گروهــی و  انگارههـای ذهنـی مشـاوران م
ذهنانگـیزی (بـارش افکـار) بـود. یافتـهها در چنـد محـــور طبقــهبندی شــدند: جایگــاه 
ـــرش دانشآمــوزان بــه  کنونـی مشـاوران مـدارس، نگـرش مسـئوالن بـه مشـاوران، نگ
ــه خـود و رشـته خـود، آمیختـن نقـش مشـاور بـا نقشهـای  مشاوران، نگرش مشاوران ب
دیگـر، نگـرش اجتمـاع و شـیوههای ارتقـای جایگـاه مشـاوران در مـدارس. نتـایج، ایـــن 
ـــاعث عملکــرد معیــوب  فـرض را «کـه عـدم شـکلگـیری سـاختارهای ذهنـی مناسـب، ب
ـــاوش  مشـاوره روانشـناختی شـده اسـت»، تـأیید میکنـد. تجزیـه و تحلیـل یافتـهها، ک

ــه راه حلهـا و پیشـنهادها، اسـت.     برای رسیدن ب
 
 
 
 
 
 
 
 

 
دکتر حسین کاویانی1 

گروه روانپزشکی  
دانشگاه علوم پزشکی تهران  
مریم نوریزاده  
مؤسسۀ مطالعات علوم شناختی 
مهرانگیز پورناصح 
مرکز مشاورۀ چالش مهر 
سیمین قدس میرحیدری 
وزارت آموزش و پرورش 

مقدمه 
فرض1 اساسی این تحقیق ناظر بر این انگاره است که «ساختار 
ــاختارهای ذهنـی  مشاوره روانشناختی، به دلیل عدم شکلگیری س
الزم، دچـار عملکـرد معیـوب اسـت». بـه نظـر میرسـد کـه موانــع 

موجود بر سر راه مشاوران در مدارس، ناشی از «نگاه مخدوش»  
 

                                                           
1 نشانی تماس: تهران، خیابان کارگر جنوبی، پایینتر از چهارراه لشگر، 

بیمارستان روزبه 

ــــیز کـــاربران ایـــن نـــوع خدمـــات باشـــد.                   کــارگــزاران و ن
ــاضر بـا اسـتفاده از روش کیفـی، بررسـی ایـن عوامـل را  تحقیق ح

هدف قرار داد.  
ــی از پیشـرفتهای  برنامههای مشاوره و راهنمایی مدارس، یک
ــه از شـاخصهای مدنیـت و  آموزش و پرورش قرن پیشین است ک
ادارۀ علمی جامعه به شمار میرود. مشاوره یــک رابطـه یاورانـه دو 
ــل  نفری است که بر نیاز فرد به رشد، سازگاری، تصمیمگیری و ح
مشکل تکیه دارد. (گیبسون، ترجمه فارسی، 1373). به نظر بلکــهام 
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ــه فارسـی، 1373) مشـاوره رابطـهای اسـت  (نقل از گیبسون، ترجم
ــع فرصـت یـاد گرفتـن، احسـاس  منحصر به فرد که در آن به مراج
کردن، فکر کردن، تجربه کردن و تغییر دادن به شیوهای متناسب با 
خود، داده میشود (گیبسون، ترجمه فارسی، 1373). با این تعریف 
از مفهوم مشاوره، یک مشاور به فرد دارای مشکل کمک میکنــد 
ــایل و مشـکالت خـود، راهحلهـای احتمـالی  تا ضمن شناخت مس
مشکل را ارائه دهد و سرانجام به حل آن بپردازد. مشاوره به دانــش 

و مهارتهای بسیاری نیازمند است.   
بررسـیها در کشـورهای غربـی چنـد نقـــش کلــی را بــرای 
مشاوران (به ویژه مشاوران مدرسه) مشخص میکنند که عبارتاند 
از: اطالعرسانی و راهنمایی، حمایت، پیشگیری و ارتقای بهداشـت 
روانی، کارهای اجرایی و دفتری، توانایی به کارگیری آزمونهـای 
روانشناختی، ایجاد یک شــبکه محکـم میـان کارکنـان مدرسـه و 
ــن و دانشآمـوزان،  سایر متخصصان مراکز خارج از مدرسه، والدی
حفـظ اسـرار مراجعـان، ارجـــاع بموقــع و مناســب، نظــارت بــر 
ــا عالقـه بـا  فعالیتهای فوق برنامه، برقراری ارتباط مناسب و توأم ب
 Manitoba) والدیـن، مشـاوره گروهـی، ضبـط و ثبـت ارجاعـات
 school counselor’s association, (1997), Ministry of

 .(education, (2002)

ــکالت مشـاوره  تحقیقات ایرانی در زمینه شناسایی موانع و مش
روانشناختی و نقش واقعی مشاوران معدود است. برخی تحقیقات 
نشان میدهد که مشاوران، تعریف روشن و مشترکی از حرفه خود 
ــها  ندارند که این موضوع به عملکردهای متفاوت و گاه متناقض آن

منجر میشود (احمدی، 1376). 
جرج و کریستیانی (1990) وجود چند خصیصه را در کارآیی 
ــارتاند از: توانـایی ایجـاد رابطـه  مشاوران ضروری میدانند که عب
ــا  صمیمانه و عمیق با دیگران، پذیرش خویشتن، آگاهی از ارزشه
و عقاید خــود، پذیـرش مسـئولیت، داشـتن تجربـه و مـهارت الزم، 

داشتن اهداف واقع بینانه. 
شرتزر و استون (1974) مشاوران کارآمد و غیر کارآمد را در 
ــه و عوامـل شـخصیتی از یکدیگـر تفکیـک  زمینه تجربه، نوع رابط
ــته  میکنند. از طرفی، داشتن حداقل درجه کارشناسی ارشد در رش
مشاوره از دیگر شــرایطی اسـت کـه در بسـیاری از کشـورها بـرای 
احراز شغل مشاوره ضروری میباشد. هرمن ویژگیهای شخصیتی 

ــه  مشاور از قبیل ایجاد تفاهم، همدلی، توجه به مراجع و ایجاد رابط
ــه نقـل از پترسـون و  باز را مهمترین عامل کیفیت درمان میداند. (ب

نیسنهولز، 1995).    
ــادی (1370) بـا مطالعـه روی 190 دانشـجو در مـورد  شفیع آب
اینکه مشاور چه ویژگیهایی باید داشته باشد، نشان داد که غــیر از 
تعهد (73 مورد)، عالقه به مشاوره (61 مورد)، رازداری (30 مورد) 
و نظم در کار (18 مــورد)، بـه نظـر اکـثر دانشـجویان (132 مـورد) 
مشاور باید از اصول مشاوره آگاهی کــامل داشـته باشـد و بـر کـار 
خود مسلط باشد. بدیهی است کــه مشـاور بـاید در زمینـه مشـاوره، 
تجربه علمی و عملــی داشـته باشـد. بررسـی وضعیـت مشـاوران در 
مدارس، قبل و بعد از انقالب اسالمی، نشان میدهد که آنان بیــش 
از مشاوره بــه امـور دفـتری و اداری پرداختـهاند (احمـدی، 1376؛ 
احمدی و باباگلی، 1374). بر اســاس یافتـههای ایـن تحقیـق، 24/4 
درصد از مشاوران نظــام جدیـد آمـوزش متوسـطه در نمونـه مـورد 
ــن فعـالیت بـا فعالیتهـای  مطالعه، به کار دفتری پرداختهاند. اگر ای
اجرایـی مشـاوران جمـــع شــود، حــدود یــک ســوم فعالیتهــا، 

فعالیتهای غیر مشاورهای بوده است. 
ــه  در این تحقیق تالش شده است تا با استفاده از روش کیفی ب
ــیرامون جایگـاه مشـاوران و امکـان  پرسشهایی پرداخته شود که پ
ارتقای سیستم آموزش و پرورش مطرح است. مؤلفــان بـاور دارنـد 
ــاضر بـه طـرح پرسـشهای جدیدتـر نـائل شـود،  که اگر تحقیق ح

دستاورد مهمی است. 
 

روش 
 

  (focus group) گروه متمرکز
گروه متمرکز، شــامل 12 نفـر از مشـاوران مـرد و زن یکـی از 
نواحی آموزش و پرورش شهر تهران بود. یک روان شـناس بـالینی 
در طی دو جلسه 90 دقیقهای (مجموعاً سه ساعت) اداره بحثهای 
گروهی را به عهده داشــت. پـس از معرفـی و آشناسـازی اعضـای 
گروه، روانشناس سؤاالتی (به عنــوان سـخنان راهنمـا یـا cue) در 

زمینههای زیر طرح کرد: 
 - جایگاه و نقش مشاوران در مدارس  

 - ویژگیهای مشاوره و تمایز آن با کار مربیان پرورشی 
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ــی و تربیتـی بـا مشـاوره تحصیلـی و   - تداخل مسایل اخالق

مشاوره روانشناسی 
 - شرایط اعتماد دانشآموزان به مشاور 

 - تمیز مشاوره از پند و اندرز و موعظه 

 - آگاهی دانشآموزان از نقش مشاور 

 - آگاهی مشاوران از نقش خود 

 - چگونگی ارتقای جایگاه مشاوران 

کـار آسانسـازی مشـارکت اعضـا در بحـث گـروه، بـا شــیوۀ 
ـــه ایــن ترتیــب،  ذهنانگـیزی (brain storming)، انجـام شـد. ب
اطالعات بیشترین به بحـث وارد میشـد. بحثهـا بـه وسـیله ضبـط 

صوت، ضبط گردید و بعداً مورد بازشنود قرار گرفت. 
 

جمعآوری و جمعبندی یافتهها 
بحثهای ضبط شده روی نــوار، بـه وسـیله یـک روانشـناس 
(مستقل از روانشناسی که در گروه متمرکز حضور داشــت) ثبـت 
ــهایی  شـد. سـرانجام سـه روانشـناس بـه بـازخوانی و مقولـهبندی ن
یافتـههای کیفـی پرداختنـد. پاسـخها و بحثهـای مطـرح شــده در 

جلسات گروه متمرکز، در قالب چند مقوله دستهبندی شد: 
1- جایگاه کنونی مشاوران در مدارس 

2- نگرش مسئوالن به مشاوران 
3- نگرش دانشآموزان به مشاوران 

4- نگرش مشاوران به خود و رشتۀ خود 
5- آمیختن نقش مشاور با نقشهای دیگر 

6- نگرش اجتماع (مردم و نهادهای اجتماعی) به مشاور 
7- شیوههای ارتقای جایگاه مشاوران و مشاوران مدارس 

 

نتایــج 
ــزار  این تحقیق در چهارچوب یک طرح کیفی، با استفاده از اب
«گروه متمرکز»، در پی روشنســازی جایگـاه مشـاوران مـدارس و 

دستیابی به موانع رشد و ارتقای این جایگاه است. 
ــا شـیوههای مرسـوم درکـار گروهـی و  مؤلفان کوشیدهاند تا ب
تمرکز بر «تحلیل گفتمان  (discourse analysis)»، بـه موشـکافی 

بحثهای گروهی مشاوران در گروه متمرکز بپردازند. 

الف) جایگاه کنونی مشاوران در مدارس 
یکی از اهداف پرسش و بحث گروهی «جایگــاه مشـاوران در 

مدارس» بود. واکنش مشاوران چنین بود: 
«چه آن موقع که در شهرستان کار میکردم و چه حاال که در 
تهران هستم، این تجربه را دارم که مشاور جایگاه مثبتی در مدرسـه 
ــود جسـارت و پشـتکار، نتوانسـتهام  ندارد … و تا به حال هم با وج
ــن زمینـه حتـی بـا  جایگاه مشاور را در مدرسه جا بیندازم …  در ای
ــالش  مسـئوالن هـم درگـیر شـدهام. 80 درصـد مشـاوران گیـالن ت

میکنند تا از این حرفه بیرون بیایند.» 
ــت و جایگـاه مشـاوران در تـهران بـهتر از  «به طور کلی وضعی
ــه مشـاوره دارد پـا  شهرستانهاست. البته حرکتها نشان میدهد ک

میگیرد.» 
«نه کادر اداری ما را پذیرا هستند و نه دبیران. در واقع جایگــاه 

ما معلوم نیست.» 
ــدارس، بـه نگـرش افـراد بـه  «اشکال در جایگاه مشاوران در م
موضوع مشاوره و کار مشاور بر میگردد. تا این نگرشهــا هسـت، 

موقعیت ما هم عوض نمیشود.» 
ــرای مشـاوران نـدارد؛ ایـن بـدان  «اداره، هیچ ابالغ مشخصی ب

معنی است که ما هنوز جایگاه مشخصی نداریم.» 
 

ب) نگرش مسئوالن به مشاوران 
مشاوران در پاسخ به پرسشهایی دربارۀ «نگرش مســئوالن بـه 

مشاوره» چنین گفتند: 
ــیگـردد. اگـر نگـرش  «جایگاه مشاور … به نگرش مدیر بر م

مدیر پذیرا و راحت باشد، نقش و جایگاه مشاور بهتر جا میافتد.» 
«بعضی مدیران به مشاوره تحصیلی ارزش میدهند و بــرای آن 
ــن ترتیـب جـایی بـرای مشـاوره  جایگاه بهتری قائل هستند … به ای

تربیتی و روانی باقی نمیماند.» 
ــت و برخـی، از  «نگاه بعضی مسئوالن به مشاور، تحقیرآمیز اس

ما با لفظ «مشاول» یاد میکنند.» 
«یکی از مشکالت، دیدگاه مغرضانه و بسته بعضــی از مدیـران 
مدرسـه بـه کـار مشـاوره اسـت. ایـن مدیـران، مشـاور را در یـــک 
چهارچوب غیر اصولــی قـرار میدهنـد و او را از اصـول و اهـداف 

اصلی دور میکنند.» 
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«فکر میکنم بینش و ذهنیت منفی و یــا خنثـای مسـئوالن رده 
ــی از مشـکالت ایـن  باالی آموزش و پرورش به حرفه مشاوره، یک

حرفه باشد.» 
«فعالیتها و تالش مشــاور در مدرسـه، تظـاهر خـاصی نـدارد. 
ــاوره بـا دانشآمـوزان  ممکن است چندین ساعت در روز برای مش
بگذاریم  … ولی چون جایی مطــرح نمیشـود، مدیـر و همکـاران 
دیگر خیال میکنند که ما بیکار هستیم، اما معلمی کــه بسـته اوراق 

امتحانی زیر بغلش است، ممکن است نمود بیشتری داشته باشد.» 
ــود  «عدم توجیه مدیر مدرسه در مورد کار مشاوره باعث میش
که هر زمان مشاور را بیکار ببینند، کارهایی خــارج از وظـایف وی 

مثل اداره کالس بدون معلم و … به او بدهد.» 
«… در تصمیــمگیریهــای مــهم مدرســــه در ارتبـــاط بـــا 

دانشآموزان، از مشاور نظرخواهی نمیشود…». 
«دیـدگـاه مدیـران از عواملـی اسـت کـه حتـی بـر دیـــدگــاه 
دانشآموزان تأثیر میگذارد. مدیرانی که به هر دلیل، نگــاه مثبتـی 
بـه مشـاور دارنـد، مشـاور را تـأیید و زمینـه را آمـاده میکننـــد تــا 
دانشآمـوزان او را بپذیرنـد. بـر عکـس، برخـی از مدیـران کـه بــه 
ـــاطی تــأکید  مسـایل نگـاه پلیسـی دارنـد، بیشـتر روی مـوارد انضب
ــد و  میکنند و میخواهند مشاور، دستورات آنها را سریع انجام ده
برای به دست آوردن اطالعات عمــل میکنـد؛ در چنیـن شـرایطی 

بچهها از مشاور دور میشوند.» 
 

ج) نگرش دانشآموزان به مشاوران 
بحث درباره نگرشها، به «برداشت و انتظــارات دانشآمـوزان 

از مشاور» رسید. برخی نظرات چنین بود: 
«دانشآموزان نقش مشاور را درست نمیشناســند و اطالعـات 
ــس، مسـلّم اسـت کـه  کافی در این زمینه به آنها داده نشده است. پ

ذهنیتهای منفی قبلی آنها قویتر باشد.» 
«معمـوالً خـود دانشآمـوزان بـه مشـاور مراجعـه نمیکننـــد و 

مراجعه به مشاور بیشتر به آنها توصیه یا تحمیل میشود.» 
«انتقال تجربه دانشآموزان ســالهای بـاالتر از عملکـرد یـک 
مشاور، تأثیر زیادی بر موضعگیری دانشآموزان ســال پـایینی دارد 

… پس اطمینان یا عدم اطمینان بــه عملکـرد مـا، بـه سـالهای قبـل 
وابسته است.» 

«در مدارسی که در ابتدای هر سال، در جلسه اولیا و مربیــان و 
یا جلسات با دانشآموزان، نقش و هــدف مشـاوره گفتـه میشـود، 
نگرش بچهها مثبتتــر از جاهـای دیگـر اسـت و آنـها بیشـتر بـرای 

مشاوره مراجعه میکنند.» 
«نظر دانشآموزان در مورد مشاوره بیشتر تحت تأثیر عملکــرد 
قبلی ماست. وقتی ما با رعایت رازداری به بچهها کمک میکنیــم، 

معموالً نگرش آنها کمکم مثبت میشود …». 
 

د) نگرش مشاوران به خود و رشتۀ خود 
ــه پرسـشهایی کـه پـیرامون نگـرش آنـها  مشاوران در پاسخ ب

نسبت به خودشان و حرفه آنها پرسیده شد، چنین مطرح کردند: 
«جایگاه مشاوران بر اساس ذهنیتی که خودشــان از ایـن حرفـه 
ــا  دارند، مشخص میشود. مشاوری که کار مشاوره را قبول ندارد ی
در به کارگیری آن اعتماد به نفس ندارد، نمیتواند مشــاور خوبـی 

باشد و موقعیت مشاوره را دچار مشکل میکند.» 
«بیشتر همکاران در رشتۀ مشاوره، همان رویکرد مربیان تربیتی 

را به مسائل دارند.» 
«بسـیاری از مشـاوران، تجربـۀ فعالیتهـای پرورشـی یـا امــور 
ــان کارهـا را میکننـد،  تربیتی را نداشتهاند، ولی در مقام مشاور هم
ــن کـرده  حل مسائل چون طبق وظایفی که آموزش و پرورش، معی
است مسائل اخالقی و تربیتی هم در دستور کار مشاوره قرار گرفته 

است» 
«نگرش غلط مشاور به مشاوره، باعث شده است که آنها بیشتر 
موعظه و پند و اندرز بدهند. در صورتی که یک مشــاور خـوب از 
تکنیکهای مشاوره استفاده میکند. گاه خود مراجع چنین چــیزی 
را القا میکند و میخواهد ما یک را حل بینقص و مطمئن جلـوی 

پایش بگذاریم.» 
«مشاوران، خودشان به وظایفشان آشنا نیستند و همیــن مسـئله، 

کار را خراب میکند و به اصل رشته صدمه میزند.» 
ــاید هـر  «یک نگرش غلط در کار مشاوره پیدا شده است که ب
چه زودتــر اصـالح شـود و آن ایـن اسـت کـه متأسـفانه، مشـاوران 
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اطالعات مناسب و کافی ندارند و غیر حرفهای برخورد میکننــد و 
بیشتر پند و اندرز میدهند … در صورتی که مربیان امور پرورشــی 
گرایش نصیحتگرایانه دارند … روی این نگرش غلط بــاید کـار 

کرد.» 
 

هـ) آمیختن نقش مشاور با سایر نقشها 
«ابتدا بهتر است شرح وظایف هر یــک از ایـن دو کـار (مربـی 
ــایف یـک مربـی  تربیتی و مشاور) روشن شود. به نظر میرسد، وظ
تربیتی برنامهریزی فرهنگی، هنری، تنظیم فــوق برنامـهها، اردوهـا، 
قبـول مسـئولیت در هـالل احمـر، اداره فروشـگاه یـــک مدرســه، 
آموزش و … باشد. حال بــاید پرسـید کـه آیـا فـردی بـا ایـن همـه 
ــه میتوانـد کـار حرفـهای و تخصصـی مشـاوره را  مسئولیت چگون

انجام دهد و به مسایل روانی افراد بپردازد؟» 
«یک مربی تربیتی با گذراندن دورههــای تخصصـی، میتوانـد 
مشاور خوبی هم باشد. ولی در کل، حجم هــر یـک از ایـن کارهـا 
آنقدر زیاد است که یــک نفـر نمیتوانـد، بـه طـور همزمـان، یـک 

مربی تربیتی متعهد و یک مشاور حرفهای باشد.» 
«بسیار مشکل آفرین است؛ چرا که مشــاوران بـه خصـوص در 
ــده  دبیرستان هم باید کارهای انتخاب رشته را انجام دهند، هم پرون
ــی دانشآمـوزان همـه  تشکیل دهند و ضمناً به مسایل روانی و تربیت
بپردازند؛ حجم کار بســیار بسـیار باالسـت (بـه خصـوص در مـورد 
دانشآموزان سال اول دبیرستان) و این از توان یک مشــاور خـارج 

است و نمیتواند به همۀ آنها بپردازد.» 
«بیشتر همکارانی که در حــال حـاضر کـار مشـاوره میکننـد، 
همان عملکرد امور تربیتی را دارند و همــان گرایشهـا و تعصبـات 

را دنبال میکنند.» 
«بعضـی از مشـــاوران قبــالً در رشــتههای دیگــری تدریــس 
میکردهانـد و نمیتـوان گفـت بیشـتر آنـها مسـئول امـــور تربیتــی 

بودهاند.» 
«وضع مشاوران نســبت بـه پنـج سـال گذشـته تغیـیراتی کـرده 
است. قبالً تداخــل کـار مربـی تربیتـی بـا مشـاوره بیشـتر بـود و در 
ــد. در حـال حـاضر،  مواقعی به امور تربیتی بهای بیشتری داده میش
وظایف مشخصتر شده و وضعیت تعدیل یافتــه اسـت، ولـی حجـم 

کار مشاور بیشتر شده است، چون موظــف اسـت کـه هـم مشـاوره 
تحصیلی و هم مشاوره فردی را انجام دهد.» 

«در تجربـه بـه ایـن نتیجـه رسـیدهاند کـه ایـن دو بـاید از هـــم 
ــا ابـالغ مشـاور بـه  تفکیک شوند و در حال حاضر عدهای از ابتدا ب
مدارس فرستاده میشوند و وظایف مشخصی دارنــد و یـک سـری 
هم با حکم مربی تربیتی و با وظایف معلوم و مشخص وارد مدرسه 

میشوند.» 
ــوز از نقـش مشـاوران آگـاه نیسـتند و اطالعرسـانی  «بچهها هن
کامل نیست. مثالً گاهی بچهها بــرای ثبـت نـام در اردوهـا بـه دفـتر 
ــم کـه مـا امـور تربیتـی  مشاوره مراجعه میکنند و وقتی ما میگویی
نیستیم، از ما میپرسند پس شــما کـی هسـتید؟ … و تـازه مـا بـاید 

خودمان را معرفی کنیم.» 
«وظایف مشاوران تعریف نشده است. در بعضی مدارس حتــی 
ــور و پیـام بـه عـهده مشـاور اسـت.  چسباندن تراکت، پوستر، بروش

حجم کارها بسیار باالست و نقشها قاطی شده است.» 
ــدارس چنیـن نیسـت و ایـن کارهـا بـه عـهده  «در بسیاری از م

مستخدم است.» 
 

و) نگرش اجتماع (مردم و نهادهای اجتماعی) 
ــی، مشـاوران دربـاره  در فرآیند پرسش و پاسخ و بحث گروه
اشکاالت موجــود در نگـرش (یـا نگرشهـای) اجتمـاعی، نظراتـی 

دادند: 
ــیر واقـعگرایانـه دارد. مثـالً  «جامعه از مشاور انتظارات باال و غ
ــرد  توقـع دارنـد کـه یـک مشـاور در ظـرف یـک سـاعت، یـک ف

بیانگیزه و بیعالقه به تحصیل را به درس خواندن وادارد.» 
«یکی از عوامل، تبلیغات منفی رســانههای عمومـی اسـت کـه 
مـانع کـار مشـاوره میشـود. در برخـی از سـریالهای تلویزیونــی، 
ــان «مشـاول»  مشاور به گونهای معرفی میشود که برداشت همه هم
خواهد بود. در حالی کــه یـک مشـاور متعـهد اصـالً بـه آن اعتقـاد 

ندارد.» 
ــوزش و پـرورش  «مشکالت کار مشاوران مدارس، مختص آم
نمیشود، بلکه ایــن نگـرش غلـط و عملکردهـای ضعیـف بـه کـل 

جامعه بر میگردد.» 



                  جایگاه مشاوران مدارس و موانع مشاوره: نقد کیفی  
                                                                                                                                                                                حسین کاویانی 

 

 
 تازههای علوم شناختی، سال 4، شمارۀ 1، 1381 

 

72

«در آغاز سال تحصیلی، اولیای مدرســه بـرای دانشآمـوزان و 
اولیای آنها جلسه میگذارند و وظایف مشاور و سایرین را توضیح 
ــد، ولـی در  میدهند و دانشآموزان را از نقش مشاور آگاه میکنن
طول سال بعضی از دانشآموزان به مربیان تربیتــی و سـایر معلمـان 
ـــی میشــوند و بــه طــرح  اعتمـاد پیـدا میکننـد و بـا آنـها صمیم
ــه میکننـد.  مشکالتشان میپردازند و  برخی هم به مشاوران مراجع
ــع نـیز خـود مدیـر و کارکنـان، دانشآمـوزان را بـه  در بعضی مواق

مشاور ارجاع میدهند.» 
«شرح وظایف و نقشها در مدارس مشخص شده و فقط ایــن 
مشاور است که باید چند سالی در یک مدرسه بماند تا موجودیــت 

و عملکردش را تثبیت نماید.» 
«مشاوران میبایستی در مقاطع مختلف تحصیلی همســو باشـند 
تا دانشآمــوزی کـه از یـک مقطـع وارد مقطـع دیگـری میشـود، 
ذهنیت اشتباهی در مورد عملکرد مشاور نداشته باشد و دقیقاً نقــش 

وی را بداند.» 
 

ز) شیوههای ارتقای جایگاه مشاوران در مدارس 
ــاوران هـم  گروه متمرکز، دربارۀ چگونگی ارتقای جایگاه مش

نظراتی داده است: 
ــدم درز مشـکالت دانشآمـوزان بـه  «رازنگهداری مشاور و ع
جاهای دیگر، کـم کـم، اطمینـان دانشآمـوزان را جلـب میکنـد. 
ــاور میخواهـد بنـا بـه هـر دلیلـی اولیـای یـک  حتی وقتی یک مش
دانشآمـوز را در جریـان موضوعـی قـرار دهـد، بـاید بـا رضــایت 

دانشآموز باشد.» 
«تناسب رشتۀ تحصیلی با حرفه مشاوره بسیار مهم است.» 

«سطح تحصیالت میتواند یکی از عوامل مهم باشد، اگــر چـه 
ممکن است همیشه و در مورد همگان صدق نکند، ولی به نظر می 
ــاالتر بـودن مـیزان تحصیـالت بـر توانمندیهـای فـرد تـأثیر  رسد ب

میگذارد.» 
«تجربههای عملــی و روحیـۀ فعـال همکـاران، صرفـاً، متـأثر از 

تحصیالت دانشگاهی است.» 
«بعضی افــراد اطالعـات زیـادی دارنـد، ولـی در حیطـۀ عمـل 
نـاتوان هسـتند. در واقـع تلفیـق دانـش و تجربـه مـــهمتر از دانــش 

تنهاست.» 
ــن خدمـت بسـیار مفیـد اسـت و حتـی گـاه  «آموزشهای ضم
ــه در آمـوزش ضمـن  کارآمدتر از دروس دانشگاهی است، چرا ک

خدمت موارد عینی مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرند.» 
«جدا کردن مشاورههای تحصیلی از مشــاورههای فـردی کـار 

مشاوره را تخصصیتر و اثربخشتر میکند.» 
«خود مشاوران میبایست تالش کنند تا جایگــاه خـود را پیـدا 
کنند و بهتر اســت در جلسـات و یـا در شـوراها و … دربـارۀ کـار 

مشاوره توضیح دهند» 
ــهارتها میشـود و بـه  «ارتقای سطح دانش، منجر به ارتقای م
دنبال آن فرد میتواند با قدرت بیشتری عمل کند و در نتیجه نقـش 

و جایگاه خود را بهتر به سایرین بشناساند.» 
«به نظر من مشاورۀ تحصیلی را باید از کارهای تربیتی و روانی 

جدا کرد. حجم کار به نسبت تعداد مشاوران زیاد است.» 
 

بحث  
ــتفاده از روش کیفـی و در قـالب جمـعآوری  این تحقیق با اس
اطالعـات، از طریـق بحـــث در گروههــای متمرکــز (متشــکل از 
ــــاوره  مشــاوران آمــوزش و پــرورش)، کــاوش در جایگــاه مش
روانشناختی و مشاوران، موانع ارتقای این رشته و مسائل پــیرامونی 
دیگر را هدف قرار داده است. همان گونه که بر پیشانی ایــن مقالـه 
ثبت است، به نظر میرسد کــه «سـاختار مشـاوره روانشـناختی بـه 
ــدم شـکلگـیری سـاختارهای ذهنـی الزم، دچـار عملکـرد  دلیل ع
معیوب است.» که اگر این انگاره درست باشد، پس شناسایی ابعــاد 

مسئله ما را در حل آن یاری خواهد کرد. 
ــته حـاکی از آن اسـت کـه مشـاوره  هر چند شواهد دهۀ گذش
روانشناختی، به تدریــج، حرکـت بطئـی رو بـه رشـدی را در کـل 
جامعه و به ویژه در آموزش و پرورش داشته است، لیکن یافتههای 
ــت کـه مشـاوره  این مطالعه گویای نقایص و اشکاالت متعددی اس
ــهای (optimal) قـرار نمیدهـد. بـه  روانشناختی را در جایگاه بهین
نظر میرسد چند عامل (نگرش مسئوالن و دانشآموزان به مشاوره 
ــده اسـت  و نگرش خود مشاوران به حرفه خود) موجد پدیدهای ش
که میتوان از آن به عنوان «سردرگمــی نقـش» نـام بـرد. یافتـههای 
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ــن مطالعـه وجـود چنیـن پدیـدهای را بیـن مشـاوران تـأیید  کیفی ای
میکند. 

ــدوش مسـئوالن بـه  یافتههای مطالعه حاضر گویای نگرش مخ
امر مشاورۀ مشاوره روانشناختی در آموزش و پــرورش اسـت. هـر 
ــم داد، امـا  چند نمیتوان این نوع نگرش را به تمامی مسئوالن تعمی
اگر چنین نگاهی دســت کـم در مدیـران رده پـایین (و نـه مدیـران 
میانی و باال) وجود داشته باشد، در واقع مانع مهمی بر سر راه رشــد 
و اثرمندی مشاوره است. توجــه بـه لفـظ «مشـاول» و تبدیـل آن بـه 
تکیه کالم، هم از این نــوع نگـرش برمیخـیزد و هـم میتوانـد در 
دیگران چنیــن نگرشـی را القـا کنـد. بـاید توجـه داشـت کـه اگـر 
ــاوران از نگـاه پلیسـی مدیـران واقعیـت داشـته  گلهمندی برخی مش
باشد، چگونه میتوان انتظار داشت که نقش مشاور (که یک عامل 
ــرف بـرای یـاری رسـاندن بـه دانشآمـوز اسـت) بـه  حرفهای بیط

درستی در بافت مدرسه شکل بگیرد. 
نگرش دانشآموزان، که کاربران اصلی خدمــات مشـاوره در 
ــهها گویـای  مدارس هستند، از اهمیت ویژهای برخوردار است. یافت

آن است که: 
ـــات مشــاوره روانشــناختی  1- دانشآمـوزان دربـاره خدم

آگاهی کافی ندارند. 
ـــه مشــاور، مقــاومت  2- دانشآمـوزان در مقـابل مراجعـه ب

میکنند. 
3- عدم اطمینان کافی به رازداری مشاور. 

4- در مدارسـی کـــه مشــاور توانــا کــار کــرده، نگــرش 
دانشآمـوزان بـه مشـاوره مثبـت اســـت. تغیــیر نگــرش 
دانشآموزان، در زدودن موانع رشد مشاوره در مــدارس 

نقش اساسی ایفا میکند. 
 

به نظــر میرسـد مشـاوران بـه دالیـل مختلـف، هنـوز از نقـش 
مشاور و مشاوره آگاهی کافی ندارند. همیــن موضـوع احتمـاالً بـه 
ــن میزنـد. یافتـههای ایـن  عدم اعتماد به نقس آنان در کارشان دام
مطالعه، نشانگر اعتماد به نفس ضعیــف مشـاوران شـرکتکننده در 
گروهها بود. شغلهای قبلــی برخـی از مشـاوران (مثـالً مربـی امـور 
ــه  تربیتـی یـا پرورشـی) از جملـه موانـع شـکلگـیری درسـت حرف

مشاوره در مدارس است. در واقع، فــردی کـه بـرای چنـد سـال در 
یک حرفه کار کرده است، در موقعیت جدید نـیز تمـایل دارد کـه 
ــا قـرار  چون گذشته رفتار کند. این تمایل که تحت تأثیر «عادت»ه
دارد هنگامی مشکلزا میشود که رویکرد حرفه جدید با رویکــرد 
حرفه قدیم کامالً متفاوت باشد. چنین تمایلی در رفتــار و رویکـرد 
ــی یـا پرورشـی بودهانـد،  برخی از مشاوران که قبالً مربی امور تربیت
ــر در ایـن زمینـه، غـیر حرفـهای عمـل  دیده میشود. از مسایل دیگ
کــردن مشــاوران مــدارس اســت. اگــر تکنیکهــای مشــــاوره 
ــه بدهنـد، هـم از  روانشناختی جای خود را به پند و اندرز و موعظ
ــه کاسـته میشـود و هـم ارزش کـار مشـاور در دیـد  اثرمندی حرف
ــه نوبـۀ خـود نگـرش نامناسـبی در محیـط  مراجع افت میکند که ب

ایجاد میکند. 
چنانچـه بـر ایـن موانـع، نگـرش مخـدوش جامعـه بـه مشــاوره 
روانشناختی و مشاوران را بیفزاییم، تصویر روشنتری از این معضل 
خواهیم داشت. عملکرد برخی از رسانههای همگانی در ارائه نقش 
ــه ایـن نگـرش غلـط دامـن زده اسـت.  مشاور در برنامههای خود، ب
ــای خـاص خـود روبـهرو بـوده  نتایج این تحقیق نیز با محدودیته
ــش از قـابلیت خـود تعمیـم بدهیـم،  بدون آنکه بخواهیم نتایج را بی
یافتـههای حـاصل از ایـن تـالش پژوهشـی، دسـت کـم میتوانـــد 
سؤاالتی را مطرح و توجه برنامهریزان را جلب کند. این پیشــنهادها 
شاید بتواند راهگشا باشند. بــا چنـد پیشـنهاد ایـن بحـث را بـه پایـان 

میبریم: 
ــرای تغیـیر نگـرش مسـئوالن،  1- تدوین برنامهای آموزشی ب
ــه مشـاوره روانشـناختی،  دانشآموزان و خود مشاوران ب
ــدون تردیـد اسـتمرار و تکیـه دراز مـدت بـر چنیـن  که ب

برنامهای میتواند آثار مثبتی در پی داشته باشد. 
2- ارائه تعاریف دقیق از مشاوره روانشــناختی و حیطـه آن، 
ــهها و نـیز ساختارسـازی  انشای آن در مقررات و آییننام
ــازمانهای مربـوط میتوانـد راه را  مناسب برای آن در س
برای رهایی از «سردرگرمی نقش» مشاوران هموار سازد. 
ــاور بـه دانشآمـوزان  3- معرفی درست مشاوران و نقش مش
میتوانـد نگـرش نامناسـب آنـها را اصـــالح کنــد و بــه 

رویآوردن بیشتر آنها به خدمات مشاوره بینجامد. 
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4- بازنگری رسانههای همگانی در ارائه نقش درست مشاور 
و ایجــاد تولیــدات نوشــتاری، شــنیداری، دیــــداری و 
ــن زمینـه میتوانـد مـانع «ذهنیـت  برنامههای واقعیتر در ای

ــاوره  نامناسـب جامعـه» را از سـر راه ارتقـای جایگـاه مش
روانشناختی بردارد.  
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