
بازیگری به نام مشاور
سید مهدی شاهمیریفنون و مهارت های راهنمایی و مشاوره )6(  ////

ــود، برقراری  ــت مورد توجه قرار گرفته و حفظ ش ــاوره الزم اس ــر فرآیند مش ــائلی که در سرتاس ــاره:  یکی از مس اش
ــاط را به کار  ــراری ارتب ــول و قواعِد برق ــا، اص ــاور روش ه ــت. در صورتی که مش ــا ُمراجع اس ــر ب ــوب و مؤث ــۀ خ رابط
ــه ُمراجع  ــتقیم، ب ــورت غیر مس ــود و به ص ــر خواهد ب ــاوره ای موفق ت ــداف مش ــه اه ــیدن ب ــّلمًا در رس ــرد، مس گی
ــاوره ای  ــاد رابطۀ مش ــه ایج ــین راجع ب ــد. در مقاله پیش ــاد کن ــی ایج ــاط خوب ــران ارتب ــا دیگ ــه ب ــوزد چگون می آم
ــی ُمراجع، همدلی  ــکل و ناراحت ــی مش ــانه ها، بررس ــان دادن به نش ــاوره، واکنش نش ــی در مورد »آغاز مش مطالب
ــی می کنیم.  ــاوره را بررس ــد مش ــتار، ادامه فرآین ــن نوش ــد. در ای ــرح ش ــش ُمراجع« مط ــی بین ــع و بررس ــا ُمراج ب
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نشان دادن مهارت های حرفه ای
ــاور به مسئله و مشکل ُمراجع پی برد     وقتی مش
و با او همدلی کرد، الزم است مهارت ، تخصص و 
ــان دهد تا ُمراجع متوجه  توانایی های خود را نش
ــکل  ــاور صاحیت مدیریت و حل مش ــود مش ش
ــل از ُمراجعه، در  ــان قب ــًا ُمراجع او را دارد. عموم
ــاور، تحقیق کرده و او را انتخاب  مورد توانایی مش
می کنند؛ ولی بیان مجّدد آن توسط مشاور تأثیر 
ــث دلگرمی او  ــته و باع ــی روی ُمراجع داش مثبت
ــان مطالب زیر مفید  ــود. به این منظور، بی می ش

است:
1.   آگاه ک��ردن ُمراج��ع به اینکه او 
تنها فردی نیست که به این ناراحتی 
و مش��کل مبتال اس��ت؛ بلک��ه افراد 
دیگری نیز این مشکل یا شدیدتر از 
آن را داش��ته و توانسته اند آن را حل 
ی��ا مدیریت کنند. وقت��ی ُمراجع به 
این مطلب توج��ه کند، امیدی برای 
پیگیری مشکل و حل آن، در او ایجاد 

می شود. 
ــاور این مطلب را به ُمراجع انتقال دهد که  2. مش
ــکل او آشنا است و اطاعات خوبی در این  با مش
زمینه دارد. برای این کار می توان با مطرح کردن 
سؤاالت مرتبط و بیان عائم و ریشه های مشکِل 
ــد تا  ــب کرد و باعث ش ــع را جل ــاد ُمراج او، اعتم
ــتر آشکار  ُمراجع، نگرانی های پنهان خود را بیش
ــتفاده از عباراتی مانند: بنده اطاعات  کند. اس

ــما دارم. قبًا به چند  ــکل ش ــادی در مورد مش زی
ُمراجع که شبیه مشکل شما را داشته اند، مشاوره 
ــد-  ــه واقعًا این گونه باش ــی ک داده ام، -در صورت

مفید است.
ــنایی  ــکل ُمراجع آش ــت  اگر با مش ــی اس    گفتن
کاملی ندارید، بهتر است صادقانه به او بگویید که 
ــکل محدود است  اطاعات من در مورد این مش
ــتری در این  ــق و مطالعه بیش ــت تحقی و الزم اس
زمینه انجام دهم. چنانچه توانایی حل مشکل را 
ــت او را به فرد دیگری که در  ــته اس ندارید، شایس
آن زمینه تخصص دارد، ارجاع دهید؛ 
چراکه توصیه های نابجا ممکن است 

وضعیت ُمراجع را بدتر کند.
ــع به آینده  ــردن ُمراج ــدوار ک 3.   امی
ــت؛ چراکه بسیاری از  بسیار مهم اس
ُمراجعان مدت طوالنی قبل از ُمراجعه 
برای مشاوره از مشکل خود رنج برده 
ــت از  ــرای برون رف ــان ب و تاش هایش
ــته است؛  ــان حاصلی نداش مشکلش
البته نباید انتظارات غیرواقعی و کاذب در ُمراجع 
به وجود آورد. مثًا نمی توان به صورت قطعی به 
ــکل تو را حل  ــان داد که »من مش ُمراجع اطمین

می کنم«.

متعادل کردن نقش ها
ــاور و  ــاوره، هر یک از مش ــد مش ــول فرآین    در ط
ُمراجع، با توجه به شخصیت خود و طرف مقابل 
ــی را از خود بروز  ــل، نقش های ــارات متقاب و انتظ

به    امیدوار کردن ُمراجع 
است؛  مهم  بسیار  آینده 
چراکه بسیاری از ُمراجعان 
از  قبل  ط��والن��ی  م���دت 
از  مشاوره  برای  ُمراجعه 
و  ب��رده  رنج  خود  مشکل 
ت��الش ه��ای��ش��ان ب��رای 
مشکلشان  از  برون رفت 

حاصلی نداشته است؛
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ــی کاملی از  ــت آگاه ــاور الزم اس می دهند. مش
این نقش ها و تأثیر آنها داشته باشد تا بتواند بین 
ــازد. برای  ــا، هماهنگی و تعامل برقرار س نقش ه
ــه نقش های  ــه اختصار ب ــدن مطلب ب ــن ش روش

مختلف مشاور و ُمراجع، اشاره می کنیم.
 نقش های مشاور

ــاور از خود  ــت مش ــن اس ــه ممک ــی ک    نقش های
ــنوندۀ همدل،  بروز دهد، عبارتند از: ش
ــاور  ــلطه گر. مش ــاور س متخصص و مش
ــا به طور  ــی این نقش ه ــر، از تمام متبّح
ــاز  ــاس نی ــر اس ــب، ب ــگ و مناس هماهن
ُمراجع بهره مند می شود. حالت مطلوب 
ــه با  ــاور، در طول جلس ــت که مش آن اس
ــا انعطاف پذیری  ــت و ب ــه موقعی توجه ب
ــرار کند.  ــع ارتباط برق ــا، با ُمراج نقش ه
ــط در این زمینه، آثار منفی  افراط و تفری
بر ُمراجع می گذارد. در صورتی که مشاور 
ــرده یا آن نقش  ــط از یک نقش بهره ب فق
ــاورۀ او غالب باشد، ممکن است  در مش
ــود و به رابطه  ــاط مطلوبی برقرار نش ارتب

مشاوره ای صدمه وارد شود.    
ــدل  ــنوندۀ هم ــاور، ش ــی مش    در صورت

ــت که ُمراجع را در حالت آسوده و راحتی قرار  اس
داده، به ناراحتی های او حّساسیت نشان دهد و 
ــفقت خود را ابراز  کند. البته باید توجه داشت  ش
ــش از حد با  ــدارای بی ــای م ــی به معن ــه همدل ک
ُمراجع نیست؛ بلکه الزم است فاصله ای حرفه ای 

ــنجیده با ُمراجع حفظ شود؛ زیرا در غیر این  و س
صورت مشاور به دوستی مهربان تبدیل می شود 
که با ُمراجع رابطه ای -صرفًا- صمیمی و هیجانی 
ــد و از ِاعمال نقش های دیگر عاجز  برقرار می کن
است. برای مثال سکوت و تحمل مشاور در مورد 
ــور وی بدون عذر و  دیر آمدن ُمراجع یا عدم حض
اطاع قبلی، یا عدم انجام تکالیف، مدارای بیش 

از حد است؛ نه همدلی.
ــاوری  ــاور متخصص، مش    منظور از مش
ــاوره به عنواِن  ــت که نگرش او به مش اس
ــه کارگیری آن  ــک دانش اطاعاتی و ب ی
ــع را در دانش  ــاز ُمراج ــت و نی دانش اس
ــرای همدلی  ــد و ب ــود خاصه می کن خ
ــی قائل نیست یا همدلی را چیزی  ارزش
ــد. برای چنین  ــاف وقت نمی دان جز ات
ــدارد که آیا ُمراجع به  افرادی، اهمیتی ن
توصیه های او عمل می کند یا نه؛ زیرا به 
ــت که از عواقب  نظر آنها، این ُمراجع اس

مشکل خود رنج می برد، نه مشاور.   
   مشاوری سلطه گر است که در طول فرآیند 
ــتور دادن و توصیه کردن  ــر دس ــاوره، ب مش
تأکید دارد و توقع دارد ُمراجع آنها را، بدون 
چون و چرا، اجرا کند و توجه چندانی به توانایی ها و 
امکانات و وضعیت ُمراجع ندارند. این گونه افراد نیز 

اهمیتی به ایجاد رابطه با ُمراجع نمی دهند.
ــود تکیه  ــه تخصص خ ــط ب ــه فق ــاورانی ک    مش
می کنند یا تنها نقش سلطه گری دارند، مشاوره 

مشاور،  صورتی  در 
همدل  ش��ن��ون��دۀ 
را  ُمراجع  که  است 
و  آسوده  حالت  در 
راحتی قرار داده، به 
او  ن��اراح��ت��ی ه��ای 
نشان  حّساسیت 
دهد و شفقت خود 
البته  ابراز  کند.  را 
داشت  توجه  باید 
به  ه��م��دل��ی  ک���ه 
م��ع��ن��ای م����دارای 
با  ح��د  از  ب��ی��ش 

ُمراجع نیست.
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را پزشکی می انگارند و ُمراجع را بیمار. بسیاری از 
ُمراجعان در برخورد با چنین مشاورانی، بی میل و 
سرسخت شده و همراهی نمی کنند یا مضطرب 

شده و احساس ناامنی می کنند.

نقش های ُمراجع   
ــای  ــاوره نقش ه ــه مش ــز در جلس ــان نی    ُمراجع
ــود را جزئی  ــکل خ ــی مش ــد. برخ ــی دارن مختلف
ــه  قائل  ــان فاصل ــود و مشکلش ــن خ ــته و بی دانس

ــدای از  ــکل را ج ــتند. یعنی مش هس
ــرده و خود را علت  ــان فرض ک خودش
ــدۀ آن نمی دانند. توقع  ــه وجود آورن ب
ــکل را به  ــت که مش این افراد این اس
ــاور کنترل کنند  وسیلۀ تخصص مش
ــدارد. مثًا  ــه همدلی ن ــتیاقی ب و اش
ــدی که با مافوق جدید خود در  کارمن
اداره به مشکل برخورده، از این گروه 
است. چنین فردی به دنبال چاره ای 
برای خارج شدن از این مشکل است 
ــدارد. بعضی از  ــازی به همدلی ن و نی
ُمراجعان در ناتوانایی های خود اغراق 
ــت تأثیر  ــام زندگی تح ــرده و در تم ک
ــتند. چنین افرادی  مشکل خود هس

قبل از توصیه های کارشناسانه، مشتاق و نیازمند 
همدلی و درک شدن هستند. برای مثال ُمراجعان 
افسرده این گونه هستند. مهم ترین خواسته ای که 

این ُمراجعان دارند، همدلی است.   
ــاور می تواند     با توجه به مطالب فوق، زمانی مش

ــازد که بتواند  ــا ُمراجع برقرار س ــۀ مطلوبی ب رابط
ــارات متقابل  ــع و انتظ ــود و ُمراج ــای خ نقش ه
ــرای مثال وقتی  ــازد. ب ــگ و متعادل س را هماهن
ُمراجع با سخنانش قصد طرد و مقابله با مشاور را 
دارد، بهتر است مشاور دالیل تهاجم او را بررسی 
ــد؛ نه اینکه به دفاع از خود پرداخته یا واکنش  کن
تهاجمی نشان دهد. مثًا ُمراجع در اوایل جلسه 
به مشاور می گوید: »توقع نداشته باش به چیزی 
ــم یا عمل  ــته باش ــه می گی اعتقاد داش ک
ــر دیگه  ــر یک نف ــدم از نظ ــم، فقط آم کن
ــه حرف های  ــی پیدا کنم. من ب هم آگاه
مشاورها اعتماد ندارم«. در اینجا باید قبل 
ــخص  ــز، علت عدم اعتماد مش ــر چی از ه
ــود؛ دفاع یا تهاجِم متقابل ثمری ندارد  ش

و رابطه را از بین می برد.  
   خاصه اینکه شایسته است، نقش مشاور 
ــت او در طول  ــع و وضعی ــا توجه به ُمراج ب
جلسه، متغیر و انعطاف پذیر باشد. زمانی 
ــکایت از وضعیت خود  که ُمراجع قصد ش
ــنوندۀ همدل مفید است.  را دارد، نقش ش
ــود فاقد  ــع دربارۀ وضعیت خ ــی ُمراج وقت
ــاور متخصص  ــت، نقش مش اطاعات اس
ــع تصمیم  ــی که ُمراج ــر دارد و هنگام ثم
منطقی گرفته، ولی در انجام آن مرّدد است، نقش 

مشاور مقتدر و توصیه کننده اثربخش است.    
معرفی کتاب: نظریه ها و روش های مشاوره و روان درمانی، 

نویسنده: دکتر قاسم قاضی، انتشارات جنگل، تهران.

مشاورانی که فقط به 
تکیه  خ��ود  تخصص 
می کنند یا تنها نقش 
دارن���د،  سلطه گری 
پزشکی  را  م��ش��اوره 
می انگارند و ُمراجع را 
از  بسیاری  بیمار. 
ُمراجعان در برخورد با 
م��ش��اوران��ی،  چنین 
سرسخت  و  بی میل 
ه��م��راه��ی  و  ش���ده 
یا مضطرب  نمی کنند 
اح��س��اس  و  ش���ده 

ناامنی می کنند.


