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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات كمك آموزشي
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  قابل توجه نويسندگان و مترجمان: 
ـ مقاله هايي كه براي درج در مجله مي فرستيد، بايد با اهداف و ساختار اين مجله مرتبط باشد و قبًال در جاي ديگري چاپ نشده باشد.ـ  مقاله هاي ترجمه شده بايد با متن اصلي همخواني 
داشته باشد و متن اصلي نيز همراه آن باشد. چنان چه مقاله را خالصه مي كنيد، اين موضوع را قيد بفرماييد.ـ  مقاله يك خط در ميان، در يك روي كاغذ و با خط خوانا نوشته يا تايپ شود. 
مقاله ها  مي توانند با نرم افزار word و بر روي CD يا فالپي و يا از طريق رايانامه مجله ارسال شوند.ـ  نثر مقاله بايد روان و از نظر دستور زبان فارسي درست باشد و در انتخاب واژه هاي 
علمي و فني  دقت الزم مبذول شود.ـ  محل قراردادن جدول ها، شكل ها و عكس ها در متن  مشخص شود.ـ  مقاله بايد داراي چكيده باشد و در آن هدف ها و پيام نوشتار در چند سطر تنظيم 
شود .ـ  كلمات حاوي مفاهيم  نمايه (كليد واژه ها) از متن استخراج و روي صفحه اي جداگانه نوشته شوند.ـ  مقاله  بايد داراي تيتر اصلي، تيترهاي فرعي در متن و سوتيتر باشد.ـ  معرفي نامه ي 
كوتاهي از نويسنده يا مترجم همراه يك قطعه عكس، عناوين و آثار وي پيوست شود.ـ  مجله در رد،  قبول، ويرايش و تلخيص مقاله هاي رسيده مختار است.ـ  مقاالت دريافتي بازگردانده

 نمي شود.ـ  آراي مندرج در مقاله ضرورتاً مبين رأي و نظر مسئوالن مجله نيست.
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مـهربـخـش!
ــاس کار ما  مهر، مهربانی و مهرورزی اس
فرهنگی هاست، فرقی نمی کند مدير، مربی، 
ــاور يا... باشيم. برای همين هم هست که  مش
پاييز برای ما نه خزان که خيزان و رستاخيزی 
خدمت انديش در راستای برانگيختگی (بعثت) 
پيامبران است که طبيب نفوس و سنگ صبور 
ــار و مرهم گذار زخم های آنان بودند  غمگس
بلکه روی آوردی پيشگيرانه داشتند. مشاوره 
ــات اجتماعی  ــادی نوبنياد در حي اگرچه نه
مدرن انسان غربی است اّما برای ما شرقيان 
تی ديرپا  بويژه مسلمانان، سّنتی خدايی و همّّ
ــد چه از وظايف آدينه مان  از ديرينه می باش
صله ی رحم، دستگيری دردمندان و افتادگان 
ــاد نوباوگان و  ــان و راهنمايی و ارش از خويش

جوانان است.
ــور افزايش  ــه منظ ــماره، ب ــا اين ش ام
آگاهی و آشنايی هرچه بيشتر روان شناسان 
ــاوران مدارس در حوزه ی راهنمايی و  و مش
مشاوره و روان شناسی، در بخشی از نشريه به 
ارائه گفت وگو با صاحب نظران و پيشکسوتان 
و مشاورينی که تجارب ارزنده و قابل  توجهی 
در اين زمينه دارند خواهيم پرداخت. آشنايی 
ــارب موجب  ــا، رويکردها و تج ــا ديدگاه ه ب
می شود تا به دانايی و بصيرت بهتری برسيم، 
تاريخ علم راهنمايی و مشاوره را در جهان، و 
کشور خودمان خصوصًا در آموزش وپرورش 
ــاس  ــورمان بدانيم، اين که اين علم براس کش
ــرايطی و چه زمانی  ــا و در چه ش ــه نيازه چ
ــير تغييرات و  ــد. س وارد آموزش وپرورش ش
تحوالت و فرايند آن چگونه بوده، بنيانگزاران 
اين رشته در کشورمان چه کسانی بوده اند و 
چه کارهايی را انجام داده اند، وضعيت فعلی 
چگونه است دغدغه ها و چالش ها و نيازهای 

فعلی مهم کدامند.

ــاوره  ی مدرسه ای در  در حال حاضر مش
جهان، در کشورهای توسعه يافته چگونه عمل 
ــا با توجه به آن چه که گرفته ايم  می کند و م
ــرايط فعلی فرهنگی، دينی و اجتماعی  و ش

خودمان کجا ايستاده ايم و چه بايد بکنيم.
از اين رو در همين شماره گفت وگويی با 
دکتر باقر ثنائی ذاکر استاد پيشکسوت دانشگاه 
ــران و دارای بورد تخصصی  ــم ته تربيت معل
ــواده و گروه داريم. مصاحبه ی  در زمينه خان
فوق شامل ديدگاه های ايشان  راجع    به تاريخ 
ــوالت اين  ــير تح ــاوره و س راهنمايی و مش
ــته در آموزش وپرورش کشورمان و بحث  رش
ــاوره ی خانواده در برنامه های مشاوره ای  مش

مشاوران در مدارس می باشد.
همين طور گفت وگويی داريم با محمدرضا 
ــاور و دبير راهنمايی  ــمتی به عنوان مش حش
ــاله ای راجع به  مجربی که تجربه ی چندين س

ارائه ی راهنمايی در مدارس دارند.
ــماره  ــد از اين ش همان گونه که گفته ش
ــم ديدگاه های مختلف  ــد بنای آن داري به بع
مربوط به مشاوره را درج نمائيم. تا هم مسائل 
مربوط به حوزه ی کاری خودمان (راهنمايی و 
مشاوره) را بدانيم و هم با ديدگاه های مختلف 
در اين حيطه آشنا شويم تا به درک دقيق تر و 
جامع تری دست يابيم. لذا، اين ديدگاه ها  بعضًا 
تعارضات زيادی خواهند داشت که تا حدودی 

طبيعی است.
ــاوران  ــار داريم مخاطبان و مش ما انتظ
ــف را مطالعه کنند  ــز ديدگاه های مختل عزي
ــل برای ما  ــد، در صورت تماي ــه نقد بگذارن ب
ــريه آمادگی دريافت و درج  ــال دارند، نش ارس
ــان را دارد. بيان ديدگاه ها و  ديدگاههای ايش
رويکردهای مختلف فرصتی برای چالش ايجاد 
می کند و چالش ها رشد دهنده اند. اميد است 

ــمندتان به  ــا ارائه نظرات و تجربه های ارزش ب
تغيير و تحوالت بنيادين و رو به رشد شرايط 
فعلی کمک و ياری نمائيد. روز پيوند اولياء و 
ــبت هايی است که  مربيان و روز خانواده مناس
ــا حرفه ی ما  ــقيمی ب ارتباط تنگاتنگ و مس
مشاوران دارند. از جمله موارد مهمی که بايد 
به آن پرداخت  ارتباط با والدين و يا به عبارتی 
ايجاد ارتباط ميان خانه و مدرسه است که به 
شيوه های گوناگونی تحقق پيدا می کند. يکی 
از اين موارد سلسله بحث های آموزش خانواده 
است که در صورت طراحی و اجرای هدفمند، 
ــجم و با برنامه، کمک شايان توجهی به  منس
ــتحکام خانواده و  ارتقاء فرهنگ عمومی و اس
ــی آن ها در اين زمينه  افزايش کارکرد تربيت

خواهد بود.
ــا  ــردی ب ــای ف ــر ارتباط ه ــورد ديگ م
خانواده هاست که بنا به شرايط مختلف می تواند 
ــورت دهی  ــرد. يعنی نقش مش ــورت پذي ص
ــا در زمينه هايی مثل  ــا خانواده ه ــاوره ب مش
شناخت اجتماعی و کمک به ديدگاه، اصالح 
رفتار و برنامه ريزی تحصيلی و شغلی مشاوران 
ــرايط مختلف به  می توانند در موقعيت ها و ش
ــناخت درست تر  والدين کمک کنند تا به ش
ــرايط و  ــری از ش ــر و عميق ت و درک دقيق ت
اقتضائات سنی و رشدی فرزندشان پيدا کنند 
که می توانند به افزايش  مهارت های ارتباطی و 
اجتماعی، تعديل باورها و تصحيح نگرش ها، 
توسعه ی مهارت های مقابله ای مؤثر و اصالح و 
ترميم رفتارها کمک کنند. همين طور، مشاوران 
می توانند در تبيين برنامه های مدرسه و اسناد 
تحول بنيادين آموزش وپرورش برای والدين و 
همراه کردن آن ها با خود و... برنامه ريزی کنند. 
خدايا چنان کن سـرانجام کار تو خشنود 

سردبيرباشی و ما رستگار.
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دكتر هادي بهرامي، استاد دانشگاه عالمه طباطبايي
مهرنوش عباسيان فرد، كارشناس ارشد روان شناسي تربيتي

بررسي رابطه ي خودكارآمدي با انگيزه ي پيشرفت در دانش آموزان دختر 
دوره پيش   دانشگاهي شهر تهران سال تحصيلي ٨٩ - ١٣٨٨

چــــكــيــده
در اين پژوهش خودكارآمدي در ابعاد پنج گانه ي خودتنظيمي، خودباوري، خودرهبري، خودسنجي 
ــگاهي شهر تهران  ــرفت در دانش آموزان دختر دوره پيش دانش و خودتهييجي در ارتباط با انگيزه ي پيش

بررسي شده است.
ــگاهي شهر تهران به روش نمونه گيري  به اين منظور، ۳۴۰ نفر از دانش آموزان دختر دوره پيش دانش
ــدند و با آزمون خودكارآمدي (B.D.P)  ۱ و انگيزه ي پيشرفت هرمنس۲  تصادفي چند مرحله اي انتخاب ش

(۱۹۷۰) مورد بررسي قرار گرفتند. داده هاي پژوهش با روش رگرسيون چند متغيره تجزيه و تحليل شد. 
نتايج نشان داد كه خودكار آمدي در چهار بعد خودرهبري، خودتنظيمي، خودتهييجي و خودباوري 
ــنجي، بين خودكارآمدي و انگيزه ي پيشرفت، رابطه اي  ــرفت رابطه دارد و در بعد خودس با انگيزه ي پيش

مشاهده نشد.
كليد واژه ها: خودكارآمدي۳، انگيزه ي پيشرفت۴ و دانش آموزان دختر دوره پيش دانشگاهي.

مــــقــدمــه
ــان تربيتي بود و نبود و درجات آن را در دانش آموزان از  ــت كه روان شناس انگيزش متغيري فرضي اس
راه مشاهده ي رفتار در محيط هاي آموزشگاهي يا نمرات درسي اخذ شده استنباط مي كنند (ريو، ۲۰۰۵، 
ترجمه ي سيدمحمدي، ۱۳۸۲). منظور از انگيزه ي پيشرفت يا انگيزش موفقيت، «ميل يا اشتياق براي كسب 
ــت كه موفقيت در آن ها به كوشش و توانايي شخص وابسته است»  ــركت در فعاليت هايي اس موفقيت و ش
(اسالوين، ۲۰۰۶، ص ۳۲۶). پياژه، يكي از طرفداران روان شناسي تحولي، معتقد است كه تغييرات در تحول 

شناختي تدريجي هستند و هرگز به طور ناگهاني اتفاق نمي افتند (به نقل از شريفي درآمدي، ۱۳۸۰).

خـودكـارآمـدي
و  انـگيـزه ي پـيشـرفـت
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ــت  ــتيپك (۱۹۸۴) نيز معتقد اس اس
كه عقايد، ارزش ها و هيجان هاي مرتبط با 
پيشرفت، تحت تأثير تغييرات رشدي قرار 
مي گيرند. كودكان در اوايل كودكي كامًال 
ــف محورند؛ آن ها هم چنين اعتقاد به  تكلي
ــد اما در مراحل  ــبتًا بااليي دارن توانايي نس
ــي خود را به  ــد، اعتقاد به تواناي بعدي رش
ــطه ي ارزيابي هاي خود با هم ساالن و  واس
ــان به دست  از طريق آموزگاران و والدينش
مي آورند (به نقل از سيدمحمدي، ۱۳۸۶).

ــت تأثير  ــناختي تح اين مؤلفه ي ش
ــوق هاي  ــه مش ــف از جمل ــل مختل عوام
محيطي، گرايش هاي شخص، توانايي هاي 
ــدي  خودكارآم ــژه  وي ــه  ب ــري  يادگي

دانش آموزان قرار مي گيرد.

تكانه ها (خودرهبري۸) قرار دارد. اين عوامل 
ــوزان حتي بيش از  ــي از دانش آم در برخ
توان يادگيري، موجب پيشرفت و موفقيت 
تحصيلي مي شوند (بهرامي، ۱۳۸۶؛ به نقل 
ــت، ۱۳۸۶). پياژه معتقد  از پورجعفردوس
ــت كه طرح واره هاي خودكارآمدي طي  اس
ــازي هاي بي شماري  درون سازي و برون س
كه در محيط هاي غني رخ مي دهد، شكل 

مي گيرند.
ــطه ي انگيزه ي  خودكارآمدي به واس
ــرد به طور  ــود كه ف ــي موجب مي ش درون
ــالش كند و به  ــه در محيط ت خودانگيخت
باورهاي كارآمدي خود دست يابد. طبيعت 
ــي نامرئي فرد را به جنب و  هم چون معلم
ــي دارد تا ظرفيت هاي مختلف  جوش وا م
تحول را در مراحل متنوع و متفاوت آشكار 
ــو، به نقل از شريفي درآمدي  ــازد (روس س

۱۳۸۰، ص ۳۵)
ميان انگيزه ي پيشرفت و خودكارآمدي، 
ــود دارد.  ــي و تعاملي وج ــه ي تداخل رابط
معموًال دانش آموزان با خودكارآمدي باال به 
موفقيت هاي چشم گيري در موقعيت هاي 
تحصيلي دست مي يابند (بندورا، ۱۹۸۶). 
وايتن۹(۱۹۸۹) نيز معتقد است كه انگيزه ي 
پيشرفت با نياز به تسلط بر تكاليف دشوار، 
بهتر از ديگران عمل كردن و پيروي كردن 
ــاالي برتري ارتباط دارد (به  از معيارهاي ب

نقلي از كارن۱۰ و همكاران، ۲۰۰۵).
ــرفت  ــتن انگيزه ي پيش بنابراين، داش
ــرد از حداكثر  ــود كه ف ــاال موجب مي ش ب
ــيدن به هدف استفاده  توان خود براي رس
ــي از  ــطح باالي ــه س ــه، ب ــد و در ادام كن
ــت  ــت يابد. بديهي اس خودكارآمدي دس
ــاي خودكارآمدي و  كه بين زيرمجموعه ه
انگيزه ي پيشرفت نيز چنين تعامل پويايي 
ــت  ــود دارد. هنگامي كه فرد از شكس وج
نمي هراسد (خودتهييجي) و براي رسيدن 
ــزي مي كند، در تنظيم  ــه هدف برنامه ري ب
ــر مي گيرد  ــود را در نظ ــا توان خ برنامه ه

(خودسنجي) و با توجه به مقدمات تنظيم 
شده ي قبلي به موفقيت خود اميدوار است 
ــاوري) و در نهايت، با كنترل گام به  (خودب
ــيدن به هدف نهاده  گام رفتار خود در رس
ــد، همواره از  ــده خود را رهبري مي كن ش
انگيزه پيشرفت بااليي نيز برخوردار است؛ 
چرا كه عوامل ياد شده ارتباط مستقيمي با 
كسب موفقيت دارند و تجارب موفقيت آميز 

زمينه ساز انگيزه ي پيشرفت اند. 
ــت كه  از طرف ديگر، اعتقاد بر اين اس
باورهاي خودكارآمدي نقش مهمي در رشد 
ــن نيروي دروني  ــزش دروني دارند. اي انگي
زماني رشد مي يابد كه تمايل به دست يابي 
ــود و در  ــا در فرد ايجاد ش ــه اين معياره ب
ــب نتيجه، فرد به خودسنجي  صورت كس
ــد. اين عالقه ي  ــت پيدا مي كن مثبت دس
دروني، موجب تالش هاي فرد در دراز مدت 
و بدون حضور پاداش هاي محيطي مي شود 

(كديور، ۱۳۸۲).
انگيزه ي پيشرفت در ابتدا تحت تأثير 
ــت اما پس از  ــرد در خانواده اس تجارب ف
ــه  ــالي در مدرس آن كه دانش آموز چند س
كسب تجربه مي كند، موفقيت و انگيزش بر 
يك ديگر اثر مي گذارند؛ بنابراين، نيرومندي 

يكي باعث قدرت مندي ديگري مي شود.
در مدارس، گرچه برنامه هاي درسي از 
ــيله ي وزارت آموزش و پرورش  قبل به وس
تدوين شده اند و خط مشي هاي آموزشي به 
طور هفتگي و روزمره به وسيله ي معلمان 
ــهم خودكارآمدي  ــوند، س ــم مي ش تنظي
ــوز نيز در  ــرفت دانش آم ــزه ي پيش و انگي
ــم گير است. چه  پيشرفت تحصيلي، چش
بسا دانش آموزاني كه صرفًا به دليل داشتن 
ــدرت مديريت  ــزه ي موفقيت باال يا ق انگي
رفتاري، كارآمدتر از دانش آموزاني بوده اند 
ــته اند (اما  كه توان يادگيري بيش تري داش
ــته اند) و  ــرفت بااليي نداش انگيزه ي پيش

نمرات بهتري گرفته اند (بندورا، ۲۰۰۱).
و  ــرفت  پيش ــزه ي  انگي ــويي  هم س

ــخصيتي  ــدي به بنيه ي ش خودكارآم
ــيدن  ــائل در رس ــرد در رويارويي با مس ف
ــاره دارد و  ــت او اش ــداف و موفقي ــه اه ب
ــر هوش و  ــه تحت تأثي ــر از اين ك بيش ت
ــد، تحت  ــري دانش آموز باش ــوان يادگي ت
ــخصيتي از جمله باور  تأثير ويژگي هاي ش
ــتن خود (اعتماد به نفس)، تالش گر  داش
ــدن (خودتهييجي۵)،  ــليم ش ــودن و تس ب
وارسي علل عدم موفقيت به هنگام ناكامي 
ــد مقدمات  ــنجي۶)، آرايش جدي (خودس
ــيدن به هدف  ــاي اجتماعي رس و روش ه
ــت كنترل درآوردن  (خودتنظيمي۷) و تح

خـــودكار آمــدي در 
چـهار بــعد خـودرهبـري، 
خــودتـنظيمي، 
خـــودتهـييـجي و 
خـودبـاوري بـا انـگيزه ي 
پيــشرفت رابـطه دارد
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خودكارآمدي در سطح باال موجب مي شود 
كه فرد از  حداكثر توان بالقوه ي يادگيري 
ــس اين موضوع  ــتفاده كند و عك خود اس
منجر به آن مي شود  كه فرد نتواند به توان 
بالقوه ي خودـ  گرچه سرشارـ  دست يابد و 
آن توان هم چون گنجي دست نخورده باقي 
ــد و از اين رو، بازدهي تحصيلي روز  مي مان
به روز تنزل مي كند. پس، بهترين موقعيت 
آن است كه آرزوهاي فرد با توانايي هاي او 

هم ساز باشند (سيف، ۱۳۸۴).
ــش از ۳۰ هزار دانش آموز دختر در  بي
ــگاهي مدارس دولتي و  دوره ی پيش دانش
غيرانتفاعي در شهر تهران (طبق آمار اعالم 
ــغول به تحصيل اند. يكي از  ــده۱۱) مش ش
اهداف آموزش و پرورش در همه ي جوامع، 
ــب خودكارآمدي  ــك به فرد براي كس كم
ــت. براي اين كه يك فرد در بزرگ سالي  اس
كارآمد باشد، بايد اين خصوصيت را از دوران 
طفوليت و دانش آموزي ياد بگيرد. اين هدف 
با برنامه ريزي هاي از پيش تعيين شده در 
جهت كارآمدي هر چه بيش تر نوجوانان و 
هم چنين، ارتقاي سطح انگيزه ي پيشرفت 

آن ها به همين منظور تحقق مي يابد.
ــير به عنوان  ــان نيز در اين مس معلم
ــت آموزش كارآمدي،  الگويي مؤثر در جه
ــد فرهنگي و افزايش  ايجاد زمينه هاي رش
ــوزان، نقش  ــرفت دانش آم ــزه ي پيش انگي

مهمي ايفا مي كنند (سيف، ۱۳۸۶).
ــي  تربيت ــان  روان شناس ــن،  هم چني
معتقدند كه كنش هاي متقابل ميان والدين 
ــن دو مؤلفه ي  ــد اي ــدان نيز در رش و فرزن
ــخصيتي تأثير به سزايي دارند (ماسن۱۲  ش
ــايي،  ــه ي ياس ــكاران، ۱۹۸۰، ترجم و هم
ــك توانايي  ــرا كه كارآمدي ي ۱۳۷۳)؛ چ
ــت و پنج مؤلفه ي خودباوري  ــي اس زايش
(اعتماد به نفس، حل مسئله، تفكر مثبت و 
خودپنداره)، خودتنظيمي (خويشتن داري، 
ــيدن به افكار و رفتار خود براي  نظم بخش
ــيدن به هدف مورد نظر)، خودسنجي  رس

(خود ارزش يابي)، خودرهبري (مثبت گرايي، 
كنترل رفتارهاي خود به منظور رسيدن گام 
به گام به هدف مورد نظز)، و خودتهييجي 
(ايجاد انگيزه در خود، مبارزه با شكست) را 
شامل مي شود (بهرامي، ۱۳۸۶، به نقل پور 

از جعفردوست، ۱۳۸۶).
ــاد به خود و توانايي  از آن جا كه اعتم
ــاز براي  ــئله دو فاكتور زمينه س ــل مس ح
ــتند، طي  ــاي خودكارآمدي هس مؤلفه ه
مراحل رشد دست خوش تغييرات فراواني 
ــاد به نفس  ــاني كه اعتم ــوند. كس مي ش
بيش تري دارند و به موجب آن از احساس 
خودكارآمدي بااليي برخوردارند، بر موانع 
ــه مي كنند  ــكالت موجود بهتر غلب و مش
(بندورا، ۱۹۸۶)؛ بنابراين، آموزش و محيط 
پرورشي كودك در نحوه ي رشد و تغييرات 

در اين دو فاكتور سهم به سزايي دارند.
ــين،  ــه پژوهش هاي پيش ــا توجه ب ب
مشاهده مي شود كه خودكارآمدي به عنوان 
يك نمره ي عمومي و كلي، محاسبه شده و 
مؤلفه هاي آن كم تر مورد توجه بوده است؛ 
ــعي پژوهش گر در اين تحقيق  بنابراين، س

پرداختن به فرضيه ي زير است:
ــدي (خودتنظيمي،  ــن خودكارآم بي
ــنجي،  ــاوري، خودس ــري، خودب خودرهب
ــرفت  ــزه ي پيش ــا انگي ــي) ب خودتهييج
دانش آموزان دختر دوره ی پيش دانشگاهي، 

رابطه وجود دارد.

روش
اين تحقيق از نوع هم بستگي پيش بين 
است كه در آن انگيزه ي پيشرفت به عنوان 
متغير مالك و خودكارآمدي (خودباوري، 
خودتهييجي،  ــنجي،  خودس خودرهبري، 
خودتنظيمي) به عنوان متغير پيش بين در 
نظر گرفته شدند. جامعه ي آماري پژوهش، 
دانش آموزان دختردوره ی پيش دانشگاهي 
ــي ۸۹ ـ  ــال تحصيل ــران در س ــهر ته ش
ــامل ۳۴۰ نفر با  ۱۳۸۸ بودند. نمونه اي ش

ــري چند مرحله اي انتخاب  روش نمونه گي
ــا از ۱۶ تا  ــني آزمودني ه ــد.دامنه ي س ش
ــال و انحراف  ــال (با ميانگين ۱۷ س ۱۸ س

استاندارد ۱ سال) بود.
 B.D.P از پرسش نامه ي خودكارآمدي
(۱۳۸۶) كه شامل پنجاه سؤال در مقياس 
ــرت و داراي پنج مؤلفه ي خودرهبري،  ليك
ــنجي  خودس خودباوري،  ــي،  خودتنظيم
ــراي اندازه گيري ميزان  ــي ب و خودتهييج
ــتفاده شده است.  خودكارآمدي است، اس
ــط پورجعفردوست  ــش نامه توس اين پرس
ــده و پايايي آزمون  (۱۳۸۶) هنجاريابي ش
ــراي ۷۹ درصد  ــا ضريب آلفاي كرانباخ ب ب
ــت. هم چنين، ضريب  ــت آمده اس به دس
ــن آزمون و  ــتگي ۶۱ درصد بين اي هم بس

آزمون مقياس عزت نفس در سطح ۰/۰۵ 
معني دار بوده است.

ــرفت  ــش نامه ي انگيزه ي پيش از پرس
ــامل ۲۹ سؤال چهار  هرمنس (۱۹۷۰) ش
گزينه اي در ۱۰ بعد (تنش تكليف، سطح 
آرزو، ادراك زمان، رفتار بازشناسي، انتخاب 
ــرفت، تحرك به طرف  دوست، رفتار پيش
ــردن، ديدگاه مربوط  ــك ك باال، رفتار ريس
ــنجش ميزان  به زمان و مقاومت) براي س
انگيزه ي پيشرفت آزمودني ها استفاده شد. 
ــب پايايي اين  ــيخ فيني (۱۳۷۲) ضري ش
آزمون را از طريق آلفاي كرانباخ ۸۴ درصد 

مــنظور از انــگيزه ي پـيشرفـت
 يـا انگيـزش مــوفقـيت،

 «ميــل يـا اشـتيـاق بـراي 
كسـب مـوفـقـيت و شــركـت 
در فـــعاليــت هـايي اســت كه 

مـوفقـيت در آن هـا بـه  تــالش و 
تــوانـايي شـخص وابـستـه اســت»
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ــت آورده است. هم چنين، هرمنس  به دس
ميزان باالي ضريب هم بستگي اين آزمون 
را با آزمون (TAT) تأكيدي بر روايي قابل 

قبول آزمون به شمار آورد.

روش جــمع آوري و تــجــزيه 
و تـــحلـــيل

ــور در كالس ها  ــان ضمن حض محقق
پرسش نامه ها را بين دانش آموزان توزيع و از 
آنان خواستند كه بدون توجه به محدوديت 
ــي آن ها را تكميل كنند. براي تجزيه و  زمان
تحليل داده ها و آزمون سؤال هاي پژوهش، 
از محاسبه ي شاخص هاي آمار توصيفي و نيز 

تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شد.

يـــافتــه هــاي تـحقـــيق
ــاس پرسش نامه ي  اطالعات زير براس
و  ــد  ش ــل  تكمي ــرفت  پيش ــزه ي  انگي
ــطوح  ــتورالعمل مربوط به تعيين س دس
انگيزه ي پيشرفت دانش آموزان استخراج 

گرديد؛ به اين ترتيب كه ابتدا شاخص هاي 
ــينه، ميانگين  ــامل كمينه، بيش آماري ش
ــرفت  ــزه ي پيش انگي ــار  ــراف معي و انح
ــد. در مرحله ي  دانش آموزان محاسبه ش
ــاس كم ترين و بيش ترين نمره  بعد، براس
ــرات انگيزه ي  ــن نم ــن، ميانگي و هم چني
ــرفت دانش آموزان، طبقه بندي الزم  پيش
انجام شد و با توجه به ميانگين و انحراف 
ــطح پايين،  ــه س معيار، نمرات افراد در س
ــط و باال مشخص شد كه نتايج آن  متوس
به ترتيب در جدول شماره ي ۱ ارائه شده 

است.
اطالعات جدول باال نشان مي دهد كه 
در مجموع، ۱۷/۷ درصد از افراد انگيزه ي 
انگيزه ي  ــته اند؛  ــي داش پايين ــرفت  پيش
پيشرفت ۶۶/۴ درصد متوسط بوده است 
ــرفت  ــز انگيزه ي پيش ــد ني و ۱۵/۹ درص

بااليي داشته اند.
به منظور پيش بيني و تبيين رابطه ي 
انگيزه ي  ــا  ب ــدي  ــاي خودكارآم مؤلفه ه

ــر، از تحليل  ــرفت دانش آموزان دخت پيش
ــيون چند متغيره استفاده شد كه  رگرس
ــماره ي ۲ نشان  نتيجه ي آن در جدول ش

داده شده است.
ــن  بي ــتگي  ــب هم بس ــزان ضري مي
انگيزه ي  ــا  ب ــدي  ــاي خودكارآم مؤلفه ه
پيشرفت دانش آموزان دختر۰/۵۱۳ است 
و ۲/۶۳ درصد از واريانس متغير، انگيزه ي 
ــر را تبيين  ــرفت دانش آموزان دخت پيش

مي كند.
ــاي جدول  ــدرج در ترازه ــام من ارق
ــان مي دهد كه مؤلفه هاي خودباوري،  نش
خودتنظيمي، خودرهبري و خودتهييجي 
ــرفت دانش آموزان دختر  در انگيزه ي پيش
ــه ي  ــي در مؤلف ــاداري دارد ول ــر معن اث

خودسنجي، اين تأثير معنادار نيست.

نـــتيـجــــه گــيري
يافته هاي پژوهش نشان مي دهند كه 
بيش تر مؤلفه هاي خودكارآمدي با انگيزه ي 

جدول مشاره ي ۱ 
توزيع فراواين افراد منونه ي آماري براساس سطوح انگيزه ي پيشرفت

متغري
باالمتوسطپايني

درصدفراوايندرصدفراوايندرصدفراواين

انگيزه ي 
پيشرفت

۶۰۱۷/۷۲۲۵۶۶/۴۵۴۱۵/۹

جدول شماره ي ۲ 
خالصه ي نتايج تحليل رگرسيون مؤلفه هاي خودكارآمدي براي پيش بيني انگيزه ي پيشرفت

RR ۲BwPمتغريها

۰/۵۱۳۰/۲۶۳

بعد خودباوري كارآمدي

بعد خودتنظيمي كارآمدي

بعد خود رهربي كارآمدي

بعد خود تهييجي كارآمدي

بعد خودسنجي كارآمدي

-۰/۲۳۲

۰/۲۹۲

۰/۳۹۸

-۰/۷۷۴

۰/۰۷۶

-۰/۱۴۹

۰/۱۹۲

۰/۱۳۸

-۰/۴۱۷

۰/۰۴۱

۰/۰۴۳

۰/۰۱۰

۰/۰۳۳

۰/۰۰۰

۰/۵۴۲
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ــته اند.  ــرفت دانش آموزان رابطه داش پيش
ــين  اين نتايج با يافته هاي تحقيقات پيش
(اصغرزاده، ۱۳۸۳؛ اميني،۱۳۸۲؛ طاهري، 
ــلويك، ۲۰۰۹؛ لو،  ــالويك و ش ۱۳۸۷؛ ش

۲۰۰۸) هم سويي دارد.
ــئوالن آموزشي به تدارك  توجه مس
ــي متناسب با مقتضيات  برنامه هاي درس
ــن  ــناختي و رواني نوجوانان در اين س ش
ــي در جهت جذب  ــد عامل مهم مي توان

دانش آموزان به مطالب درسي باشد.
همان طور كه قبًال هم گفتيم، از جمله 
ــا خودكارآمدي دانش آموزان  عواملي كه ب
هم سويي دارد، انگيزه ي پيشرفت آن هاست 
كه نيرويي مضاعف براي رسيدن به هدف 
ايجاد مي كند؛ چرا كه به واسطه ي انگيزه ي 
ــرفت باال دانش آموزان مي توانند در  پيش
ــتياق فراوان به آموزش  كالس درس با اش
ــتكار براي  معلم توجه كنند، تالش و پش
آن ها لذت بخش است، تكاليف درسي خود 
را در منزل با عالقه انجام مي دهند و براي 
سرگرمي هاي ديگر وقت مناسبي درنظر 
مي گيرند؛ موفقيت در جامعه و هم چنين 
ــت، از  ــان مهم اس رضايت والدين برايش
ــا معلم خود  ــتن رابطه ي صميمي ب داش
احساس خوبي دارند، براي جلب رضايت 
ــود را به كار  ــعي و تالش خ ــت س او نهاي
مي گيرند تا از مفاهيم درسي درك كاملي 

داشته باشند.

ــده استنادي بر كنش  مطالب ياد ش
ــا  ــدي ب ــاي خودكارآم ــل مؤلفه ه متقاب
ــت بهبود و  ــرفت در جه ــزه ي پيش انگي
ــرد دانش آموزان در  ــطح عملك ارتقاي س
ــگاهي است. هم چنين  محيط هاي آموزش
به توجه بيش از پيش برنامه ريزان آموزش 
ــي و اولياي  ــاوران تحصيل و پرورش، مش
ــخصيتي  ــوزان به مؤلفه هاي ش دانش آم
ــر توانايي هاي  ــان در كنار ديگ فرزندانش

تحصيلي آن ها اذعان دارد.
كيفيت كارآمدي در مراحل گوناگون 
ــت؛ بنابراين،  ــد و تكامل مختلف اس رش

ــنايي با مباني روان شناسي تحولي در  آش
ــئوالن  ــه ي خودكارآمدي براي مس حيط
آموزش و پرورش امري ضروري و پيش بيني 
ــادي در برنامه ريزي هاي  ــول بني آن از اص
آموزشي است. مسئوالن پرورشي با توجه به 
اين امر در كنار توجه به تغييرات هر ساله ي 
ــه موفقيت هاي  ــي مي توانند ب كتب درس
ــرورش همه  ــد و پ ــم گيرتري در رش چش
ــت يابند كه در نتيجه ي  جانبه ي فرد دس
ــرفت دانش آموزان نيز  ــزه ي پيش آن، انگي
ارتقا خواهد يافت (شعاري نژاد، ۱۳۶۶، ص 

.(۲۴ ،۲۳
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يــافتــه هــاي پـــژوهـش 
نــشـان مــي دهــند كـه 
بـــيش تـر مــؤلـفه هــاي 

خــودكــارآمــدي با انــگيــزه ي 
پيــشرفــت دانــش آمـــوزان 

رابــطه داشــته انـد
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صدراله خسروی   عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد واحد فيروزآباد
امير قمرانی  دانشجوی دکترای روان شناسی، دانشگاه اصفهان

محمدرضا برديده  عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد واحد فيروزآباد

چــــکـــيده
ــی  هدف اوليه از پژوهش حاضر، بررس
عوامل مؤثر بر شادکامی دانشجويان دانشگاه 
ــا در گام بعدی  ــد فيروزآباد۱ بود ت آزاد واح
ــاور  تعميم عوامل مثبت را به همکاران مش
خود پيشنهاد دهيم. در راستای اين هدف، 
ــته های  ــجويان رش تعداد ۲۰۰ نفر از دانش

ــی می دانند و در  معادل موفقيت و کامياب
باالترين سطح، شادکامی مورد نظر ارسطو 
ــی از معنويت قرار می گيرد  شادکامی ناش
ــطو  (آيزنک، ۱۳۷۸). به عبارت ديگر، ارس
ــی معنوی  ــارت از زندگ ــادکامی را عب ش
ــت تعادل  ــون آن را حال ــد و افالط می دان
ميان سه عنصر استدالل، هيجان، و اميال 
ارزيابی می کند (عابدی، ميرشاه جعفری و 
لياقتدار، ۱۳۸۵). از ديدگاه روان شناسان، 
ــود دارد: نوعی از  ــادکامی وج ــوع ش دو ن
ــوس زندگی  ــرايط محس آن از رهگذر ش
همچون زناشويی، تحصيل، شغل، آسايش 
و به طور کلی امکانات مالی و رفاهی حاصل 
می شود که به آن وجه عينی شادکامی 
ــد و نوع ديگر آن، متأثر از حاالت  می گوين
درونی و ادراکات شخصی است که از آن به 
شادکامی ذهنی يا احساس شادکامی 
ــکاران،  ــی و هم ــود (حقيق ــر می ش تعبي
۱۳۸۵). بر اين اساس، شادکامی بر نگرش 
و ادراکات شخصی مبتنی است و بر حالتی 
داللت می کند که مطبوع و دل پذير است و 
از تجربه ی هيجان های مثبت و خشنودی 
از زندگی نشئت می گيرد (آرگايل، ۱۹۹۵ 

ــتفاده از روش  ــا اس ــف تحصيلی، ب مختل
نمونه گيری طبقه ای نسبی انتخاب شدند و 
مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور ارزيابی 
ميزان شادکامی دانشجويان، از پرسش نامه ی 
شادکامی آکسفورد استفاده شد که از روايی 
و پايايی مطلوبی برخوردار است. نتايج حاصل 
از تحليل رگرسيون چندمتغيری نشان داد 
که ميزان درآمد، تأهل و رشته ی تحصيلی، 
به ترتيب بيش ترين قدرت پيش بينی برای 
ــجويان را دارند؛ عالوه بر  ــادکامی دانش ش
ــن، جنسيت و  ــد که س ــخص ش اين، مش
محل سکونت دانشجويان قدرت پيش بينی 

شادکامی را ندارند.
ــته های  رش ــادکامی،  ش کليد واژه هـا: 

تحصيلی، ميزان درآمد، تأهل.

مــــقــدمــه
ــات مثبت  ــتان به احساس از عهد باس
ــده  ــادکامی۲ توجه ش ــان از جمله ش انس
است. به عقيده ی ارسطو، دست کم سه نوع 
ــطح  ــادکامی وجود دارد؛ پايين ترين س ش
شادکامی همان لذت است. در سطح بعد، 
عقيده ی مردم عادی است که شادکامی را 

بررسـی عـوامـل مـؤثر 
بـرشـادکـامی دانشـجويان 

دانـشگـاه آزاد واحـد 
فـيروزآبـاد
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ــدی و عابدی،  ــی، احم ــل از نصوح به نق
۱۳۸۳). جان الک و جرمی بنتام معتقدند 
ــداد وقايع  ــر تع ــادکامی مبتنی ب ــه ش ک
لذت بخش است (آيزنک، ۱۳۷۸). آرگايل و 
همکاران (۱۹۹۵، به نقل از ميرشاه جعفری 
و همکاران، ۱۳۸۱) شادکامی را ترکيبی از 
ــت۳، فقدان عاطفه ی  وجود عاطفه ی مثب

منفی۴ و رضايت از زندگی۵ می داند.
ــل از عابدی  ــوون (۱۹۹۴ به نق وينه
ــادکامی را صفتی  ــکاران، ۱۳۸۵) ش و هم
ــه معياِر ثبات زمانی،  می داند که دارای س
ثبات موقعيتی و علت درونی است. آرگايل 
ــی،  ــه نقل از گروس ــکاران (۱۹۹۶ ب و هم
مانی و بخشی پور، ۱۳۸۵) معتقدند که اگر 
شادکامی تنها متضاد افسردگی باشد، نيازی 
به اندازه گيری آن نيست؛ زيرا افسردگی به 

خوبی شناخته شده است.
ــاه  ــوون (۱۹۸۸ به نقل از ميرش وينه
ــکاران، ۱۳۸۱) در تعريفی  ــری و هم جعف
متفاوت، شادکامی را قضاوت فرد از درجه 
ــت کل زندگی  ــزان مطلوبيت کيفي يا مي
می داند. استراک (۱۹۹۱ به نقل از علی پور 
ــت که افراد  و همکاران، ۱۳۷۹) معتقد اس
شادکام کسانی هستند که سوگيری آن ها 
در پردازش اطالعات در جهت خوش بينی۶ 
ــی، اطالعات را  ــت: يعن و خوش حالی اس
به گونه ای پردازش و تفسير می کنند که به 

خوش حالی آن ها منجر می شود.
دی آنجليس (۱۳۸۱) معتقد است که 

ــان حال و لحظه ی  ــادکامی فقط در زم ش
اکنون قابل درک و تجربه است.

ــه نقل از نصوحی و  آرگايل (۱۹۹۵ ب
ــت که برای  ــکاران، ۱۳۸۳) معتقد اس هم
شادکامی، بايد چهار مؤلفه را در نظر گرفت: 
عاطفه ی مثبت، رضايت از زندگی، فقدان 

اضطراب، و افسردگی.۸
ــه نقل از  ــواس (۲۰۰۰ ب دينر و بيس
ــرد، ۱۳۸۳) معتقدند  ــری و هاديان ف مظف
ــادکامی به چگونگی ارزيابی مردم از  که ش
زندگی خود اشاره دارد و متغيرهايی چون 
رضايت از زندگی، رضايت از وضع زناشويی، 
ــردگی و اضطراب،  رضايت از کار، نبوِد افس
و وجود عواطف و خلقيات مثبت را شامل 
ــخص از خود ممکن  ــود. ارزيابی ش می ش
است به شکل شناختی باشد؛ مثًال هنگامی 
که شخص به طور کلی در مورد رضايت از 
زندگی خود يا جنبه هايی از زندگی مانند 
ــيند.  تفريحات، به قضاوت آگاهانه می نش
ــت عاطفی  ــن اس ــخص ممک ــی ش ارزياب
ــات و خلقيات  ــد (تجربه ی هيجان نيز باش
ــايند و خوشايند مردم در رويارويی  ناخوش
ــود  ــا زندگی خود)؛ بنابراين، گفته می ش ب
ــخص رضايت از زندگی و اغلب،  که اگر ش
خوشی را تجربه کند و فقط گاه گاهی که به 
هيجاناتی مثل غمگينی و خشم دچار شود، 
دارای شادکامی باال خواهد بود و برعکس، 
اگر از زندگی خود ناراضی باشد و خوشی و 
عالقه ی اندکی را تجربه کند و به هيجانات 
پيوسته منفی، مثل خشم و اضطراب دچار 

باشد، دارای شادکامی پايينی است.
مايرز و دينر (۱۹۹۵ به نقل از گروسی 
و همکاران، ۱۳۸۵) می گويند که وقتی از 
ــود، فرد شادکام چه  ــيده می ش مردم پرس
کسی است، در پاسخ، به شبکه ی حمايتی 
از روابط زندگی فردی در يک فرهنگ اشاره 
می کنند که به تعبيری مثبت و خوش بينانه 

از رويدادهای زندگی می انجامد.
ــتراک (۱۹۹۳ به نقل از  شوآرتز و اس
ــپهری، ۱۳۸۵) معتقدند که  ــوکار و س ج

شادکامی عالوه بر جزء عاطفی و شناختی، 
جزئی اجتماعی نيز دارد که گسترش روابط 
ــران و افزايش حمايت  ــا ديگ ــی ب اجتماع

اجتماعی را به دنبال دارد.
ــو، لوکاس و اسميت (۱۹۹۹  دينر، س
به نقل از آيزنک، ۱۳۷۸) در تعريف خود از 
شادکامی به سه مؤلفه ی رضايت از زندگی، 
عاطفه ی مثبت خوشايند، و عاطفه ی منفی 

ناخوشايند اشاره می کنند.
در باب اهميت شادکامی، ليوبوميرسکی، 
کينگ و دينر۹ (۲۰۰۵) معتقدند که افراد 
شاد، در حوزه های چندگانه ی زندگی نظير، 
ــغلی و سالمتی،  ازدواج، درآمد، عملکرد ش
ــالوه بر اين،  ــادند؛ ع ــر از افراد ناش موفق ت
نتايج تحقيقات مختلف نشان می دهد که 
ــادکامی، صرف نظر از چگونگی به دست  ش
ــمانی و  ــالمت جس آوردن آن، می تواند س
ــرز، ۲۰۰۱ به  ــد (ماي روانی را بهبود بخش
ــکاران، ۱۳۸۳). به  ــی و هم نقل از نصوح
اعتقاد وينهوون (۱۹۹۳ به نقل از حقيقی 
و همکاران، ۱۳۸۵) شادی، فعاليت فرد را 
ــی  برمی انگيزد و روابط اجتماعی و سياس
ــخص  ــهيل می کند. هم چنين، مش را تس
ــاد احساس امنيت  ــده است که افراد ش ش
ــم  ــان تر تصمي ــد، آس ــری می کنن بيش ت
ــارکتی  ــه ی مش ــد، دارای روحي می گيرن
ــتند و نسبت به کسانی که  بيش تری هس
ــاس  با آن ها زندگی می کنند، بيش تر احس
ــه نقل از  ــد (مايرز، ۲۰۰۱ ب ــت دارن رضاي

نصوحی و همکاران، ۱۳۸۳).
ــور و همکاران  ــی که علی پ در تحقيق

انـــبوهـــی از داده هـــا 
آشــکار کـــرده 

اســـت کــه مـــردم 
اغــلــب هـــنگامــــی 

کـــه احـــســاس 
تــــعلـــق مــــی کـنند، 

شــادمــان تـرنـد
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ــد که  ــخص ش (۱۳۷۹) انجام دادند، مش
ــام ايمنی بدن۱۰  ــادکامی با عملکرد نظ ش
ــه ای که در گروه دارای  ارتباط دارد؛ به گون
ــه با گروه دارای  ــادکامی زياد در مقايس ش
ــادکامی کم، عملکرد نظام ايمنی بدن  ش
بهتر است. شايد بزرگ ترين توصيه در مورد 
اهميت شادکامی همان باشد که در دومين 
جلسه ی بيانيه ی استقالل آمريکا از شادی 
به عنوان يکی از حقوق جدايی ناپذير انسان 

ياد شده است (آيزنک، ۱۳۷۸).
ــکاران (۲۰۰۱ به نقل  ــالوی و هم س
ــکاران، ۱۳۸۱)  ــاه جعفری و هم از ميرش
معتقدند که شادکامی، فعاليت های قلبی ـ 
عروقی و سيستم ايمنی را بهبود می بخشد. 
به اعتقاد اسکوينکتن، مک آرتور و سامرست 
ــکاران،  ــل از عابدی و هم ــه نق (۱۹۹۷ ب
۱۳۸۵)، شادکامی بخش مهمی از کيفيت 
ــادکامی  ــت. ش زندگی و باالتر از ثروت اس
می تواند مولد انرژی، شور و نشاط و حرکت 
و پويايی باشد و هم چون سپری، آدمی را در 
برابر فشارهای روانی و مشکالت محافظت 

کند (حقيقی و همکاران، ۱۳۸۵).
ــاه  ــوون (۱۹۸۸ به نقل از ميرش وينه
ــدی و دريکوندی، ۱۳۸۱) در  جعفری، عاب
ــادکامی، بر اين باور است  مورد اهميت ش
که تا سال ۱۹۶۰ کل پژوهش های مربوط 
ــادکامی و مقوله های وابسته به آن از  به ش
جمله رضايت، لذت و احساسات مثبت، ۶۲ 
ــال ۱۹۶۰، ده برابر  ــورد بوده و پس از س م

شده است.
با توجه به اهميت و نقش شادکامی در 
ابعاد همه جانبه ی زندگی افراد، در سال های 
ــی  ــر، پژوهش گران مختلف به بررس اخي
عوامل مؤثر بر شادکامی عالقه مند شده اند 
(برای مثال نگاه کنيد به؛ ميکالوس، ۱۹۹۱؛ 
آستين، کورن و ريگز، ۱۹۹۳؛ باس، ۲۰۰۰، 
ــکی و همکاران،  علوی، ۲۰۰۷؛ ليوبوميرس
۲۰۰۵؛ سيفگی ـ کرينکه و گلهار، ۲۰۰۸). 
در اين زمينه پرسش های مهمی مطرح شده 
است؛ ازجمله اين که شادی را بايد در ثروت 

ــت و جو کرد يا در تحصيل؟ آيا شادی  جس
ــت يا در اجتماع؟ آيا  در خانواده نهفته اس
ــه در محيط دارد يا وراثت؟ آيا  شادی ريش
بين جنسيت و شادی رابطه ای وجود دارد؟ 
آيا بين شادی و سن رابطه ای وجود دارد؟ 
ــه ی گوهری و  ــل ۲۰۰۱ ترجم و... (آرگاي
همکاران، ۱۳۸۲). چنين پرسش هايی نشان 
از اهميت بررسی عوامل مؤثر بر شادکامی 
ــجويان که  ــد. اين مهم در مورد دانش دارن
قشر آينده ساز جامعه اند، اهميتی دوچندان 
ــاس، پژوهش حاضر بر  می يابد. بر اين اس
ــت تا با هدف شناسايی عوامل مؤثر  آن اس
ــگاه آزاد  ــجويان دانش ــادکامی دانش بر ش
فيروزآباد، زمينه های الزم جهت شادابی و 
نشاط هرچه بيش تر دانش جويان ياد شده 
را فراهم نمايد. در اين راستا پرسش اصلی 

پژوهش حاضر به شرح زير است.
ــای  متغيره ــا  ي ــل  عوام ــهم  س
ــن، جنسيت،  ــی (نظير س جمعيت شناس
ــد، بومی يا غيربومی  وضعيت تأهل، درآم
ــته ی تحصيلی) در پيش بينی  بودن و رش
ــگاه آزاد واحد  شادکامی دانشجويان دانش

فيروزآباد چه قدر است؟

روش شــــنـــاســـی
ــه: جامعه ی  ــاری و نمون جامعه ی آم
ــجويان  آماری پژوهش حاضر کليه ی دانش
ــالمی فيروزآباد بود که از  دانشگاه آزاد اس
ــه حجم ۲۰۰ نفر از  اين جامعه نمونه ای ب

کليه ی رشته ها انتخاب شدند.

روش نــــمـونـــه گــيـری
ــن پژوهش، از روش نمونه گيری  در اي
طبقه ای نسبی استفاده شد؛ به گونه ای که 
ــجويان در هر رشته نسبت به  نسبت دانش
کل دانشجويان، در نمونه نيز لحاظ گرديد.

طــــرح پژوهـــــش
ــات  ــوع تحقيق ــر از ن ــش حاض پژوه
ــق پديده ها  ــون محق ــت؛ چ توصيفی اس

ــی می کند  ــتند بررس ــه که هس را آن گون
ــردازد.  ــت کاری متغيرها نمی پ ــه دس و ب
ــوه ی اجرای تحقيق نيز از طريق توزيع  نح

پرسش نامه بين دانشجويان بود.

ابـزار گــردآوری اطــالعـات
به منظور جمع آوری اطالعاِت پژوهش 
ــفورد۱۱  ــادکامی آکس ــش نامه ی ش از پرس
استفاده شد. پايه ی نظری اين پرسش نامه 
تعريف مارتين، آرگايل و کروسلند (۱۹۸۷) 

از شادکامی بوده است.
به باور آرگايل و همکاران (۱۹۸۹) اين 
ــش نامه نقطه ی مقابل پرسش نامه ی  پرس
افسردگی بک است. اين پرسش نامه دارای 
۲۹ ماده چهار گزينه ای است که گزينه های 
ــذاری  ــا ۳ نمره گ ــر ت ــب از صف آن به ترتي
می شود و نمره ی هر آزمودنی بين صفر تا 

۸۷ قرار می گيرد.
ــکاران (۱۹۸۹) پايايی  ــل و هم آرگاي
پرسش نامه ی آکسفورد را به کمک ضريب 
آلفای کرونباخ ۹۰ درصد و پايايی بازآزمايی 
ــه ۷۸ درصد گزارش  آن را طی هفت هفت
کرده اند. روايی هم زمان اين پرسش نامه با 
ــتفاده از ارزيابی دوستان افراد درباره ی  اس

آن ۴۳ درصد محاسبه شد.
هم چنين، از آن جا که شادمانی دارای 
ــت و نبود  ــه بخش عاطفه مثبت، رضاي س
ــده، هم بستگی  ــته ش عاطفه ی منفی داش
پرسش نامه ی شادکامی آکسفورد با مقياس 
ــرن ۳۲/۵ درصد، با  ــت برادب عاطفه ی مثب
شاخص رضايت از زندگی آرگايل ۵۷ درصد 
و با پرسش نامه ی افسردگی بک ۵۲ درصد، 
محاسبه شد (فرانسيس و همکاران ۱۹۹۸).

ــکاران (۱۹۹۸) در  ــيس و هم فرانس
پژوهشی بين فرهنگی برای روايی و پايايی 
ــفورد در  ــادکامی آکس ــش نامه ی ش پرس
دانشجويان انگليسی، آمريکايی، استراليايی 
و کانادايی ضريب آلفای اين پرسش نامه را 

بين ۸۹ تا ۹۰ درصد گزارش دادند.
ــادکامی  ــش نامه ی ش ــران پرس در اي
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آکسفورد توسط علی پور و نورباال (۱۳۷۸) 
ــردان آن به  ــتی برگ ــده و درس ترجمه ش
تأييد هشت متخصص رسيده است. روايی 
ــجوی  ــش نامه با ۱۱۰ دانش صعودی پرس
کارشناسی دانشگاه های عالمه طباطبايی 
ــه آلفای  ــده ک ــران آزمون ش ــاهد ته و ش
ــاخ ۹۸ درصد و پايايی دونيمه کردن  کرونب
۹۲ درصد بوده است. هم چنين، پايايی به 
روش بازآزمايی پس از سه هفته ۷۹ درصد 

به دست آمد.
ــدی (۱۳۸۱، ۱۳۸۲)  ــران عاب در اي
ــر روی ۷۲۷ نفر از  ــش نامه را ب اين پرس
دانشجويان دانشگاه اصفهان هنجاريابی 
ــبه ی پايايی چند  ــرای محاس ــرد. او ب ک
روش به کار برده و برای تعيين هم سانی 
ــا روش آلفای کرونباخ، ضريب  درونی، ب
ــت داده است.  آلفای ۸۵ درصد را به دس
ــپيرمن  ــش نامه به روش اس پايايی پرس
ــراون ۷۹ درصد و به روش گوتمن ۷۸  ب
ــت. هم چنين،  ــبه شده اس درصد محاس
ــی به روش بازآزمايی،  برای تعيين پاياي
ــت  ــا فاصله ی دو ماه ۷۳ درصد به دس ب

ــت. آمده اس

شيــــوه ی تـجزيه و تـحـليل 
داده هـا

به منظور تجزيه و تحليل داده های پژوهش 
از روش رگرسيون چند متغيری (به شيوه ی 

هم زمان) و رگرسيون مجازی استفاده شد.

نـــتايــج و يـــافــته هـــا
در اين بخش ابتدا به يافته های جانبی 
ــای اصلی  ــه يافته ه ــپس ب ــش و س پژوه

پرداخته می شود.

١. يــــافــته هـای جـــانبی
در اين بخش، ميانگين و انحراف معيار 
ــجويان رشته های مختلف  نمره های دانش
ــی  ــادکامی بررس ــی در آزمون ش تحصيل
می شود. الزم به يادآوری است که با توجه به 
تعداد کم گروه نمونه در برخی از رشته های 
ــه نوع رشته ی تحصيلی کلی  تحصيلی، س
ــانی، فنی و  ــته های علوم انس ــامل رش ش
ــی و علوم پايه در نظر گرفته شد.  مهندس
نتايج اين تحليل در جدول شماره ی ۱ ارائه 

شده است.
جدول شماره ي ۱

همان گونه که از نتايج جدول شماره ی 
۱ مشخص می شود، دانشجويان رشته های 
علوم انسانی از بيش ترين ميزان شادکامی 
ــجويان  ــد و پس از آن ها، دانش برخوردارن
رشته های علوم پايه قرار دارند. عالوه بر اين، 
مشخص می شود که دانشجويان رشته های 
فنی و مهندسی کم ترين ميزان شادکامی را 

در بين دانشجويان همه ی رشته ها دارند.

٢. يـــافــته هــای اصــــلی
ــش اصلی  ــه پرس ــش ب ــن بخ در اي
ــهم پيش بينی کنندگی  پژوهش، يعنی؛ س
در  ــک  دموگرافي ــای  متغيره و  ــل  عوام
ــجويان، پرداخته می شود.  شادکامی دانش
ــيون چند  ــل رگرس ــور از تحلي بدين منظ
ــان) و تحليل  ــيوه ی هم زم متغيری (به ش
ــتفاده شد. يادآوری  رگرسيون مجازی اس
ــازی برای  ــيون مج ــه رگرس ــود ک می ش
بررسی سهم پيش بينی کنندگی متغيرهای 
طبقه ای (مقوله ای) به کار گرفته شد. نتايج 
ــماره ی ۲  تحليل های مذکور در جدول ش

ارائه شده است.
جدول شماره ي ۲

سطح معنی داریبنا٢ RRمتغير مستقل

سن

٠/٩٠٠/٨١

٠/١٠٠/٤٠

٠/٠٤٠/٦١جنسيت

٠/٥٨٠/٠٤تأهل

٠/٤٨٠/٠٥رشته ی تحصيلی

٠/٧٨٠/٠٢درآمد

٠/٠٩٠/٤٨بومی يا غير بومی بودن

جدول شماره ی ۲: نتايج تحليل رگرسيون سن، جنيست، تأهل، رشته ی تحصيلی، ميزان درآمد و بومی يا 
غير بومی بودن بر نمره ی شادکامی دانشجويان

جدول شماره ی ۱: ميانگين و انحراف معيار نمره های دانشجويان در 
شادکامی به تفکيک رشته ی تحصيلی

شاخص آماری

رشته ی تحصيلی

علوم انسانی

علوم پايه

فنی و مهندسی

کل

انحراف ميانگين
معيار

تعداد

٤٨/٦٨        ١١/٢٧         ٨٣

٤٤/١٤       ١٤/١٠          ٦٩

٣٦/٦٦       ٢١/٩١         ٤٨

٤٣/١٦        ١٥/٧٦       ٢٠٠
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ــماره ی  ــه از جدول ش ــور ک همان ط
ــود، در بين متغيرهای  ــخص می ش ۲ مش
ــيت، و بومی يا  ــن، جنس دموگرافيک، س
غير بومی بودن، قدرت پيش بينی معنی دار 

درباره ی شادکامی دانشجويان را ندارند.
ــود  ــخص می ش ــوی ديگر، مش از س
ــه متغير تأهل، رشته ی تحصيلی و  که س
ــادکامی دانشجويان را به صورت  درآمد، ش
ــد که در  ــی می کنن ــی داری پيش بين معن
ــزان درآمد  ــن ميان، به ترتيب متغير مي اي
بيش ترين قدرت پيش بينی را دارد و پس از 
آن، متغير تأهل و رشته ی تحصيلی بهترين 
پيش بينی کننده های شادکامی دانشجويان 

هستند.

بـــحــث و نـتيجـــه گيـری
هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل 
مؤثر بر شادکامی دانشجويان دانشگاه آزاد 
ــير، از بين  واحد فيروزآباد بود. در اين مس
عوامل گسترده ی مؤثر بر شادکامی، به تأثير 
متغيرهای دموگرافيک بر شادکامی توجه 
ــد. به ظور کلی، نتايج پژوهش نشان داد  ش
که ميزان درآمد، وضعيت تأهل و رشته ی 
تحصيلی بر شادکامی دانشجويان مؤثر است 
ــن، جنسيت، و بومی يا غير بومی بودن  و س
تأثيری در شادکامی دانشجويان ندارد. در 
ادامه، به تبيين هريک از يافته های پژوهش 

به طور مجزا پرداخته می شود.

١. ســــن و شـــادکـــامـــی
ــد که  ــخص ش در پژوهش حاضر مش

سن با شادکامی دانشجويان ارتباط ندارد. 
اين يافته با نتايج پژوهش های بين المللی 
ــال، در مجموعه  ــت؛ برای مث هم خوان اس
ــارت (۱۹۹۰) که در  ــگل ه ــات اين مطالع
شانزده کشور دنيا صورت گرفت، مشخص 
شد که دوره ی سنی مشخصی را نمی توان 
ــادی اختصاص داد. عالوه  به شادی يا ناش
ــاره کرد که  بر اين، می توان به اين نکته اش
تفاوت های سنی دانشجويان که يک گروه 
ــيار کم و در حد ۲ يا  ــتند، بس همگن هس
ــت که اين ميزان تفاوت سنی  ــال اس ۳ س
ــادکامی  نمی تواند باعث ايجاد تفاوت در ش
دانشجويان بزرگ تر و کوچک تر (به لحاظ 

سنی) باشد.

٢. جنـسيــت و شـــادکـــامـــی
ــان داد که  يافته های اين پژوهش نش
ــجويان با ميزان شادکامی  جنسيت دانش
ــا نتايج  ــدارد. اين يافته ب ــا ارتباط ن آن ه
ــکاران (۱۹۹۹)، علوی  تحقيق دنيرو و هم
ــکاران (۱۹۸۴ به  (۲۰۰۷)، هارينگ و هم
ــری، محمدی فر  ــل از کرمی نوری، مک نق
ــوس (۱۹۹۱)  ــی، ۱۳۸۱) و ميکال و يزدان
ــت. دنيرو و همکاران (۱۹۹۹ به  هم سو اس
نقل از ميرشاه جعفری و همکاران، ۱۳۸۱) 
ــان و مردان از نظر رضايت  معتقدند که زن
ــادمانی تفاوتی ندارند اما  ــی و ميزان ش کل
هنگامی که افسردگی را در نظر می گيريم، 
ــود. به اين  ــوع اندکی پيچيده می ش موض
ــادی يکسان زنان و  صورت که با وجود ش
ــردگی در زنان بيشتر از مردان  مردان، افس
است. دنيرو و همکاران (۱۹۹۹) در توضيح 
اين امر چنين می گويند که زنان نسبت به 
ــی بيش تر و هم  ــردان هم عاطفه ی منف م
عاطفه ی مثبت بيش تری را تجربه می کنند 
ــادی زنان  ــد اين دو نوع عاطفه، ش و براين
ــازد. در پژوهش  ــان می س و مردان را يکس
ــه بين  ــد ک ــخص ش علوی (۲۰۰۷) مش
دانشجويان دختر و پسر دانشگاه های ايران 
ــود ندارد.  ــادکامی تفاوتی وج به لحاظ ش

هارينگ و همکاران (۱۹۸۴ به نقل از کرمی 
نوری، مکری، محمدی  فر و يزدانی، ۱۳۸۱) 
در فراتحليلی که بر روی ۱۴۶ مطالعه انجام 
دادند، دريافتند که از نظر ميزان شادکامی و 
احساس بهزيستی، بين زنان و مردان تفاوتی 
ــيت، به تنهايی، کم تر از  وجود ندارد و جنس
ــتی را پيش بينی  ۱ درصد واريانس بهزيس
ــه در پژوهش ميکالوس  ــد. اين يافت می کن
ــجويان ۳۹ کشور  (۱۹۹۱) که بر روی دانش

دنيا صورت گرفت، نيز تأييد شد.

٣. مــحل ســـکونت و شـادکامـی
در پژوهش حاضر، بين محل سکونت 
ــادکامی آن ها  ــزان ش ــا مي ــجويان ب دانش
ــد؛ به عبارت ديگر،  ــاهده نش رابطه ای مش
بين دانشجويان بومی و غيربومی به لحاظ 
ميزان شادکامی تفاوتی وجود نداشت. اين 
ــاه جعفری،  ــا نتايج پژوهش ميرش يافته ب
ــدار (۱۳۸۳) مبنی بر عدم  عابدی و لياقت
ــادکامی دانشجويان بومی  تفاوت ميزان ش
ــوی ديگر،  و غيربومی هم خوانی دارد. از س
ــوان به موقعيت  ــن اين يافته می ت در تبيي
ــاره  ــگاه آزاد فيروزآباد اش جغرافيايی دانش
ــودن آن به  ــا توجه به نزديک ب ــرد که ب ک
شيراز (مرکز استان فارس) می توان انتظار 
ــجويان غيربومی دانشگاه،  داشت که دانش
کم تر سکونت در خوابگاه های دانشجويی را 
ــا احتمال بيش تری پس از  برگزيده اند و ب
پايان کالس های آموزشی به شهر خويش 
و نزد خانواده برمی گردند. اين امر به نوبه ی 
ــرات دوری از خانواده و  خود می تواند تأثي
زندگی به تنهايی را بر شادکامی، به حداقل 

ممکن برساند.

٤. مـيزان درآمــد و شـــادکــامی
ــد  ــخص ش ــش حاضر، مش در پژوه
ــد از بيش ترين قدرت در  ــزان درآم که مي
پيش بينی شادکامی دانشجويان برخوردار 
ــاير تحقيقات  ــت. اين يافته با نتايج س اس
مشابه هم سو است؛ برای مثال، در پژوهش 

افــراد مـتأهـل در مـقـايسـه 
بـا کــسانی کـه هـرگـز ازدواج 
نــکرده انـد و بـــه خـصـوص 
در مــقايـسه بــا کســانـی کـه 

مـتارکــه کـرده اند، شـادتـــر و 
از زندگــی راضــی تـرند
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آستين، کورن و ريگز (۱۹۹۳) مشخص شد 
که درآمد و وضع اقتصادی مناسب، نقش 
اول را در احساس رضايت مندی دانشجويان 
ــکی و همکاران  ــد. ليوبوميرس ايفا می کن
ــز از پژوهش خود دريافتند که  (۲۰۰۵) ني
ــه وجود دارد.  ــادمانی رابط بين درآمد و ش
ــادمانی چنين  ــه ی بين پول و ش در رابط
ــت که پول از طريق تأمين  فرض شده اس
ــی و رفع نيازهای  ــاج اوليه ی زندگ مايحت
ــی از قبيل غذا، مسکن و بهداشت و  اساس
هم چنين، افزايش منزلت اجتماعی موجب 
افزايش شادی فرد می شود (ليوبوميرسکی 

و همكاران، ۲۰۰۵).

٥. تــــأهـــل و شــــادکـــامــی
ــش حاضر،  ــر يافته های پژوه از ديگ
وجود ارتباط بين تأهل و شادکامی بود. در 
اين پژوهش مشخص شد که افراد متأهل از 
شادکامی بيش تری در قياس با افراد مجرد 
ــن اين يافته می توان  برخوردارند. در تبيي
ــتناد  ــتن۱۲، اس ــه نياز افراد به تعلق داش ب
ــکار کرده است  کرد. انبوهی از داده ها آش
که مردم اغلب هنگامی که احساس تعلق 
ــادمان ترند. درهمين جهت،  ــد، ش می کنن
ــرر در اروپا و آمريکای  زمينه يابی های مک
شمالی به يک نتيجه ی ثابت ختم شده اند: 
افراد متأهل در مقايسه با کسانی که هرگز 
ازدواج نکرده اند و به خصوص در مقايسه با 
کسانی که طالق گرفته يا متارکه کرده اند، 
شادتر و از زندگی راضی ترند (ميرز ۲۰۰۰ 
ــری و هاديان فرد، ۱۳۸۳)  ــه نقل از مظف ب
عالوه بر اين، نظرسنجی های به عمل آمده 
ــور، هم بستگی  از ۲۰۸۰۰ نفر در ۱۹ کش
ــادمانی را تأييد می کنند  ــن ازدواج و ش بي
ــل از مظفری و  ــا، ۱۹۹۴ به نق (ماستگاس

هاديان فرد ۱۳۸۳).
ــرو و همکاران  ــير، دني در همين مس
ــری و  ــاه جعف ــل از ميرش ــه نق (۱۹۹۹ ب
همکاران، ۱۳۸۱) دريافتند که افراد متأهل 
ــانی که هرگز ازدواج نکرده  نسبت به کس

ــر خود را از دست  ــده اند يا همس يا جدا ش
داده اند، بيش تر احساس شادی و شادمانی 
ــاس (۲۰۰۰) در پژوهش خود  می کنند. ب
ــورت کنترل  ــی در ص ــان داد که حت نش
متغيرهای سن و درآمد، نيز، باز هم ميزان 
شادکامی افراد متأهل از افراد مجرد بيش تر 
است. در داخل کشور نيز، تحقيق ميرشاه 
ــه روی  ــکاران (۱۳۸۳) ک ــری و هم جعف
ــجويان انجام شده بود، اين  گروهی از دانش

يافته را تأييد کرد.

٦. رشته ی تحصيلی و شادکـامــی
ــد  ــخص ش ــر مش ــش حاض در پژوه
ــجويان و  ــته ی تحصيلی دانش که بين رش
ــادکامی آن ها ارتباط وجود دارد.  ميزان ش
عالوه بر اين، مشخص شد که دانشجويان 
رشته های علوم انسانی از بيش ترين ميزان 
و دانشجويان رشته های فنی و مهندسی از 
کم ترين ميزان شادکامی برخوردارند. اين 
ــاه جعفری و  يافته با نتايج پژوهش ميرش
ــکاران (۱۳۸۳) و پژوهش کرمی نوری  هم
ــی دارد. در  ــکاران (۱۳۸۱) هم خوان و هم
ــکاران  ــری و هم ــاه جعف ــش ميرش پژوه
(۱۳۸۳) مشخص شد که رشته ی تحصيلی 
دانشجويان بر ميزان شادکامی آن ها تأثير 
دارد؛ به گونه ای که دانشجويان رشته های 
دندان پزشکی بيش ترين ميزان شادکامی، و 
دانشجويان رشته های توان بخشی کم ترين 
ــادکامی را داشتند. عالوه بر اين،  ميزان ش
در پژوهش کرمی نوری و همکاران (۱۳۸۱) 
نيز مشخص شد که دانشجويان رشته های 
ــادکامی و  ــانی از بيش ترين ميزان ش انس
ــته های فنی و مهندسی  ــجويان رش دانش
ــادکامی برخوردارند.  از کم ترين ميزان ش
ــاوت تا حدی  ــد که اين تف به نظر می رس
ناشی از ماهيت متفاوت رشته های مذکور 
ــد؛ چه آن که قابل پيش بينی است که  باش
ــته های مهندسی به دليل  دانشجويان رش
ــوارتر،  ــی دش رويارويی با محتوای آموزش
ــترس های تحصيلی بيش تری را تجربه  اس

ــادکامی  می کنند و همين امر بر ميزان ش
آن ها تأثيرگذار است.

پيـــشــنهادهـــــــا
الف) پيشنهادهــای کـاربردی

ــاط بين ميزان  ــا توجه به وجود ارتب ب
درآمد، تأهل و رشته ی تحصيلی دانشجويان 
با ميزان شادکامی آن ها پيشنهادهای زير 

ارائه می شود.
ــوان از طريق  ــه بت ــی ک ۱. در صورت
افزايش مشارکت دانشجويان در طرح های 
پژوهش، گسترش فعاليت های دانشجويی، 
ــغلی مرتبط با  ــای ش کارورزی و فعاليت ه
ــت)، امکان  ــته (حتی به صورت پاره وق رش
اشتغال دانشجويان و کسب درآمد را برای 
ــود که  آن ها فراهم کرد، پيش بينی می ش
گامی مهم در جهت ارتقای شادکامی آن ها 

برداشته شود.
۲. با توجه به وجود ارتباط بين تأهل و 
شادکامی، فراهم سازی و تسهيل ازدواج های 

دانشجويی توصيه می شود.
ــودن ميزان  ــه پايين ب ــه ب ــا توج ۳. ب
ــته های فنی و  ــادکامی دانشجويان رش ش
مهندسی، برگزاری کارگاه های آموزشی در 
زمينه ی راه کارهای مديريت استرس، غلبه بر 

افسردگی و شادمانه زيستن توصيه می شود.

ب) پيــشنهـادهای پژوهـــشـی
ــر بر  ــل مؤث ــاير عوام ــی س ۱. بررس
ــجويان (نظير ويژگی های  شادکامی دانش

شخصيتی، افسردگی و...)

دانـــشـجـويــان رشـتـه هـای 
انـــسانـی از بيـش تـريـن
 مــيزان شـادکـامـی و 

دانـشجـويان رشـتـه هـای فــنی 
و مـهندسـی از کم تــرين
 مـيـزان شـادکــامـی 

بـرخـوردارنـد
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ــادکامی  ــه ی ش ــی و مقايس ۲. بررس
ــجويان با ساير اقشار جامعه به منظور  دانش
ــادکامی  ــگاه در ش تأثيرگذاری نقش دانش

دانشجويان.
ــادکامی  ــه ی ش ــی و مقايس ۳. بررس
ــاظ  ــق به لح ــق و ناموف ــجويان موف دانش

تحصيلی.

پی نوشت
- اين پژوهش با حمايت مادی و معنوی معاونت 
ــگاه آزاد واحد فيروزآباد  محترم پژوهشی دانش
انجام شده است که بدين وسيله مراتب تشکر و 

قدردانی اعالم می گردد.
2. Happiness
3. Positive affect
4. Negative affect
5. Life satisfaction
6. Optimism
7. Anxiety
8. Depression
9. Lyubomirsky, King & Diener
10. Immune system
11. Oxford happiness inventory
12. Belong
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تمثيل كاربردي در مشاوره و روان درماني
 فردي و گروهي

حسين سليمي
دكتراي مشاوره و مدرس مراكز تربيت معلم

ــال ها قبل از دست داده بود،  ــوهرش را س ــت خود ناراضي بود او فقيرتر از ديگران بود، ش زني از سرنوش
ــده بود و سالمتي خانواده اش در خطر بود.  ــت، تحملش كم ش خوراك الزم به اندازه ي هفت بچه اش را نداش
ــه اي خالي به او داد و سفارش كرد كه  ــد و كيس ــته اي بر او ظاهر ش ــب وقتي خيلي نااميد بود، فرش يك ش
ــه خيلي سنگين شده بود اما فرشته دست او  ــكالت و نيازهايش را در آن بريزد. كيس همه ي ناراحتي ها،  مش
ــه را همراه خود مي برد، در راه ناله و شكايت مي كرد. وقتي  ــت برد. زن همان گونه كه كيس را گرفت و به بهش
به بهشت رسيد، شگفت زده شد؛ زيرا همواره بهشت را به گونه اي ديگر تصور مي كرد. همه ي ابرهاي آسمان 
ــئوليت ها بودند و روي بزرگترين كيسه پيرمردي  ــه هايي از مشكالت، ناراحتي ها و مس ــكل كيس آن جا به ش
ــخص نشسته بود. آن پيرمرد از مشكالت و ناراحتي هاي زن اطالع داشت؛ زيرا مدت ها بود دعاها،  دانا و متش
نيايش ها و نفرين هاي زن را مي شنيد. پيرمرد به زن دستور داد كه كيسه اش را بر زمين بگذارد و به او گفت 
بقيه ي كيسه هايي را كه آن جا بود باز كند و محتواي آن ها را ببيند. سپس، يكي را انتخاب كند و به زندگي 
زميني اش باز گردد. زن كيسه ها را باز كرد و برخالف انتظارش مشكالت، تعارض هاي فشارآور، خستگي ها و 
ــياري از آن ها براي زن عجيب بود. مردد بود كه قبًال همه ي آن ها را ديده  ــابه اين ها را ديد. بس چيزهايي مش
است يا نه. براي اين كه كيسه ها را به اطراف پرت كند، انرژي زيادي مصرف كرد تا به كيسه ي آخر رسيد؛ آن 
ــه ي قبلي خودش است. وقتي آن را بلند كرد، به نظرش رسيد  ــد. دريافت كه گويا كيس را باز كرد و راضي ش
كه سبك تر شده است و ديگر ناراحتي هايش براي او مزاحمت ايجاد نمي كنند. از آن به بعد، دردهايش بيش 
از رنج هايي كه كشيده بود، به نظر نمي رسيد و به جاي آن ها او سختي هاي واقعي را لمس كرد و مي دانست 

كه ديدن آن ها به زحمتش مي ارزد.
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زهرا حسني، كارشناس علوم تربيتي آموزش وپرورش ناحيه ي يك كرمانشاه
سعيد عسكري، استاديار دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه رازي

اشـــــــــــاره
نقش شــگفت انگيز تعليــم و تربيت در 
زندگي انسان بر هيچ خردمندي پوشيده نيست؛ 
زيرا تعليم و تربيت صحيح مي تواند فرد را به 
اوج ارزش ها برساند و اگر غلط باشد، وي را 

به سقوط بكشاند.

چــكــــــيـده
ــت كه  ــر آن اس ــر ب ــه ي حاض مقال
ــي  ويژگي هاي عصر كنوني هدايت جنس
كودكان و نوجوانان را مطرح كند. تالش بر 
آن است كه اين مختصر بتواند گامي مفيد 
و مؤثر در تحليل صادقانه ي اوضاع و شرايط 
تربيت جنسي كودكان و نوجوانان بردارد و 
راه بردهاي ارائه شده در آن كمك مؤثري به 
اين ارزشمندترين سرمايه هاي كشور، يعني 

جوانان و نوجوانان عزيز، باشد.
تربيت جنسي بايد در يك برنامه ريزي 
ــب با مقتضيات  ــده، متناس زمان بندي ش
ــل و مبتني بر  ــروي از عق ــني و به پي س
شناخت نيازها و قابليت هاي افراد صورت 
گيرد. عدم توجه به شرايط سني و ذهني 
در هر مرحله از رشد، و طرح شتاب زده ي 
ــيب زا باشد  ــي مي تواند آس مسائل جنس
ــود آورد كه  ــه وج ــي را ب و ناهنجاري هاي
ــازگارند.  ــد ناس ــفه ي تربيت و رش با فلس
هم چنين، بر صاحب نظران حوزه ي تربيتي 
ــت كه با توجه به  ــاوران اس و ديني، و مش
ــي، راه كارهايي  ــني و زمان ــات س مقتضي

مناسب در اين زمينه ارائه دهند.
كليدواژه ها: تربيت جنسي، هويت جنسي، 

تربيت ديني، مشاوران، خانواه، نوجوانان.

مــــقـــــدمـه 
ــوالن را  ــالم بعثت رس دين مبين اس
براي تربيت معرفي مي كند و براي همه ي 
مراحل و مقاطع زندگي دستورهاي ويژه اي 
ــان به بهترين وجه تعليم داده  دارد تا انس
ــود و براي مراتب عالي زندگي پرورش  ش

پيدا كند (اسالميه، ۱۳۸۵).
ــوم با شتابي  جهان در آغاز هزاره ي س
ــكل گيري تحوالت و  ــاهد ش تصاعدي ش
ــياري از ابعاد  دگرگوني هاي عميق در بس
ــدن، تنها در ابزار، روش و  است. اين نوع ش
ــه و نگرش  ــت بلكه انديش برنامه ي نو نيس
ــراف را نيز  ــان اط ــه خود و جه ــان ب انس

اثـــربـخـشي 
خـانـــواده در

تـــربـــيـت  
جــنـــســي 
كـــودكـــان 
ونــوجــوانـان
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در زمان حاضر، در كشور ما متوسط 
ــن ازدواج در  ــن بلوغ كاهش يافته و س س
ــن، عقايد  ــت. هم چني ــال افزايش اس ح
ــنتي در حال تغييرند و كاهش نفوذ و  س
تأثير خانواده، رواج شهرنشيني، مهاجرت، 
توسعه ي گردش گري و ارتباطات جمعي 
ــيعي در رفتار  ــرات وس ــوع تغيي در مجم
ــي و اجتماعي به وجود آورده است؛  جنس
ــروزي بيش از  ــان ام ــه، نوجوان در نتيج
گذشته در معرض ارتباط جنسي زودرس 

قرار دارند (امامي نائيني، ۱۳۸۶).
ــيم كه بسياري  ــته باش اگر باور داش
ــند  ــا و كج رفتاري هاي ناپس از كج روي ه
ــت به  ــي اس ــان و نوجوانان واكنش جوان
ــوي خود  ــالمي كه از س ــاي ناس كنش ه
ــت و در يك كالم، اگر  ــده اس ما ظاهر ش
ــاك» را جايگزين  ــم تربيت «طربن بتواني
ــوگناك» كنيم، آن گاه فرصت  تربيت «س
بروز هيجانات و زمينه ي تخليه ي تنش ها 
ــدان در قالب  ــارهاي رواني به فرزن و فش
ــود  فعاليت هاي خودانگيخته فراهم مي ش
ماجراجويي و لذت طلبي نوجوانان به جاي 

ــالم و هدايت شده  ــركوب، به شكل س س
تعالي مي يابد؛ هيجان ها و لذت طلبي ها و 
ماجراجويي ها در قالب ارزش ها، هنجارها، 
باورها و اعتقادات سازنده ي ديني و معنوي 
ــق مجازي به  ــوند؛ عش جهت داده مي ش
عشق حقيقي، لذت مادي به لذت معنوي، 
ــه ايثارگري، خودخواهي به  خطرپذيري ب
ــكوفايي، غريزه ي جنسي به عشق  خودش
متعالي، و گستاخي به حق طلبي در نسل 

آينده تبديل خواهند شد.
ــي در  ــي ما از تربيت جنس طرز تلق
ــه ي غرب كامًال  ــتر جنبه ها با انديش بيش
متفاوت است. غرض ما از تربيت جنسي، 
ــت نه  ــرورش و تعديل و جهت دهي اس پ
پروردن و اوج دادن؛ براي نمونه، ما وجود 
ــرم و حيا در زمينه ي تربيت جنسي را  ش
ــم و با آزادي و  ــاني مي داني يك اصل انس
ــي كامًال  ــه ي جنس ــاري در زمين بي بندب

مخالفيم (فرمهيني فراهاني، ۱۳۸۲).

اهـميـت تـربيت جــنسی
غريزه ی جنسی يکی از غرايز پرقدرت 

ــرعت  دربرمي گيرد. ماهيت پيچيده و س
ــان مي دهد كه شتاب  تحوالت جهاني نش
ــا دهه هاي قبل  ــدن ب فزاينده ي اين نو ش

قابل مقايسه نيست.
اين شتاب تصاعدي نه تنها در تغييرات 
ــي در ماهيت  ــزاري و فناوري بلكه حت اب
ــاني نيز رخ داده است و اين تغييرات  انس
سبب پيدايش تحوالت تازه در نظام تعليم 
ــؤال اساسي اين  ــود اما س و تربيت مي ش
است كه نهادهاي تربيتي ما، متوليان امر 
ــمي و غيررسمي) تا  تعليم و تربيت (رس
ــي با اين تغيير و  ــه اندازه براي روياروي چ
تحوالت آمادگي دارند؟ خانواده هاي ما به 
عنوان يكي از اركان اصلي تعليم و تربيت 
ــي منطقي و اصولي  تا چه ميزان روياروي
ــوالت را مي پذيرند؟ (جعفري،  ــا اين تح ب

.(۱۳۸۴

ديـن مبيــن اسـالم بعثت رسوالن 
را براي تـربيت معـرفي مـي كند و 

بــراي همه ي مراحـل و مقـاطع 
زنـدگـي دستـورهـاي ويژه اي دارد 

تا انسـان بـه بهترين وجه تعليم داده 
شود و براي مـراتب عـالي زندگـي 

پـــرورش پيــــدا كند

۱۷
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پيش از موقع
ــد (دوره ی ابتدايی)  اين مرحله از رش
ــردن و آموزش مقدمات  ــه ی ادب ک مرحل
ــت. نقش  الزم برای ورود به دنيای بلوغ اس
ــی در دوران کودکی و  اصلی تربيت جنس
ــب به عهده ی پدر  ايجاد عادت های مناس
ــت. آن ها بايد خود آموزش های  و مادر اس
الزم و روشن در زمينه ی تربيت جنسی را 
دريافت کنند و به آن ها کمک شود تا برای 
پاسخ گويی به پرسش  های جنسی و زيستی 
فرزندانشان از طريق مراجعه به کتاب های 

مناسب و متون مذهبی آمادگی يابند.
ــبت به  ــالگی نس کودک در ۳ تا ۵ س
ــمانی خود و تفاوت های  خصوصيات جس
ــت و  ــر کنجکاو اس ــی دختر و پس جنس
ــناختی  ــًا جنبه ی ش ــکاوی او صرف کنج
ــش های کودک  ــف دارد. نوع پرس و کش
ــش خود، کيفيت  ــوالً  در مورد آفرين معم
ــا آمدن خود  ــش و چگونگی به دني پيداي
ــؤال هايی از قبيل «مرا از کجا  ــت، س اس
ــوزاد از کجا می آيد» و «من  آوردی» و «ن
کجا بوده ام». اين سؤال های آنان طبيعی 
ــت. ديد کودک درباره ی بدن  و عادی اس
خود و هم ساالن، مانند ديد والدين نيست؛ 
ــش ها هم  ــخ به اين پرس از اين رو در پاس
ــت که  همواره بايد به اين نکته توجه داش
روند آموزشی کودک بايد تدريجی باشد و 
نبايد همه ی جزئيات را يک باره در اختيار 
ــش ها بايد کوتاه و  او گذاشت. پاسخ پرس

ساده باشد (اوحدی، ۱۳۸۰).
در ۶ـ۵ سالگی فعاليت هورمون های 
ــالگی، پسران  ــی کم است؛ در ۷ س جنس
نسبت به دختران ابراز عالقه می کنند اما 
ــتی دارد نه  ــن ابراز عالقه جنبه ی دوس اي
جنبه ی جنسی. گاهی کودکان به هنگام 
ــتحمام، توالت يا تعويض لباس به بدن  اس
خود نگاه می کنند يا برای کنجکاوی آلت 
تناسلی خود را دست کاری می کنند. اين 
ــی  ــکالت جنس رفتار گاهی به جهت مش
ــکی پوست آلت يا خارش يا سوزش  (خش

آن) است. در مواردی اضطراب، باعث اين 
ــود و از اين راه، کودک کسب  رفتار می ش
ــی، اين رفتار  ــش می کند. به طور کل آرام
ــی، خستگی،  ــتحمام، بازيگوش هنگام اس
بی حوصلگی، هنگام حرکت در خودرو، و 
هنگام مطالعه (در سنين تحصيل) بيش تر 
وجود دارد. در اين گونه موارد، والدين بايد 
ــردی خود را حفظ کنند و کودک  خون س

را از اين گونه رفتار بازدارند.
ــدر و مادر در  ــائلی که پ يکی از مس
شکل گيری آن نقش مؤثری دارند، «هويت 
ــت. هويت جنسی مفهومی  جنسی»۱ اس
ــه عنوان يک مرد  ــت که فرد از خود ب اس
ــا زن دارد. در واقع، تصويری که هر فرد  ي
از زن يا مرد بودن خود دارد و برداشت او 
ــت، هويت  از اين که زن يا مرد چگونه اس

او را می سازد.
ــا نقش  ــی ب ــت جنس ــع، هوي در واق
ــک دارد. مرد و زن  ــی ارتباط نزدي جنس
ــن هنجارهای  ــی دارد و اي هر کدام نقش
ــخص می کند زن يا  جامعه است که مش
ــام دادن چه کارهايی مجاز و  مرد، در انج
در چه کارهايی غيرمجازند؛ در اين زمينه، 
ــی» دارند؛ بايد  ــز نقش «الگوي والدين ني
ــر آموخت  احترام به زن را به نوجوان پس
ــا آن، احترام به مرد را نيز به  و هم زمان ب

دختران آموزش داد.
ــی های علمی نشان داده اند که  بررس
ــاز  ــی، زمينه س ــداری نا به هنگام جنس بي
ــت،  ــای نادرس ــاره ای از هوس ه ــروز پ ب
عادت های نامناسب و انحراف آميزی چون 
ــرار دادن خود در معرض  ــی، ق خودارضاي
ــی، و باالخره،  ــتفاده های جنس ــوء اس س
ــت؛ از  ــد و آلودگی هاس ــعه ی مفاس توس
ــی بيداری جنسی  اين رو، بايد از پيش رس
ــخن بدان  کودکان جلوگيری کرد. اين س
معنا نيست که کودک را در مورد اعضای 
ــه داريم  ــل و جاهل نگ ــودی اش غاف وج
ــه زور تصنع  ــت که ب بلکه غرض اين اس
ــز و به دنبال آن،  و تحريک، بيداری غراي ۱۸
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ــر است که اگر برای مهار و هدايت آن  بش
به موقع اقدام نشود و از راه صحيح تعديل 
ــت  ــار آدمی را به دس ــردد، زمام اختي نگ
ــرکش،  ــد گرفت و چون طوفانی س خواه
ــاد و تباهی خواهد  او را به منجالب و فس

کشاند (علی مردانی، ۱۳۸۶). 
غريزه ی جنسی از لحظه ی تولد در نهاد 
فرد وجود دارد. ارضای غريزه ی جنسی بر 
اثر لذتی که به دنبال دارد، کودک و نوجوان 
ــی دارد. تالش برای  ــغول م را به خود مش
ارضای درست و مناسب اين غريزه نه تنها 
مذموم نيست بلکه بسيار نيکو و پسنديده 
نيز هست اما بايد از طريق آموزش صحيح، 

کنترل و هدايت شود.
ــی  ــری تدريج ام ــی  ــت جنس تربي
ــاس  ــه بايد بر اس ــت ک ــه ای اس و مرحل
ــودکان و نوجوانان صورت  ــای ک ويژگی ه
ــاس  ــان بر اس ــتعدادهای انس ــرد. اس گي
ــی تدريجی، در  ــش و با حرکت توانايی هاي

جهت کمال مطلق شکوفا می شود.
ــرف ارا ئه ی  ــی، ص ــت جنس در تربي
ــه رفتار و  ــات کفايت نمی کند بلک اطالع
ــبت به امور جنسی در  نگرش والدين نس
ــوزش اهميت  ــدی آم ــی و کارآم اثربخش

به سزايی دارد (قائمی، ۱۳۲۸).

تــربيـــت جــــــنسی در
دوره ی کـــودکـــی 
(پيش دبستانی و ابتدايی)

ــه بايد در  ــی ک ــن موضوعات مهم تري
تربيت جنسی کودکان در اين دوره رعايت 

شود، عبارت اند از:
۱. ايجاد عادت های مطلوب جنسی يا 
در واقع، پيش گيری ازعادت های نامطلوب 

جنسی
۲. دادن پاسخ  متناسب و در خور فهم 

کودکان به پرسش های جنسی آن ها
۳. کمک به شکل گيری هويت جنسی 

متناسب با جنسيت کودک
ــی  ــداری جنس ــری از بي ۴. پيش گي
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ــد نياوريم  ــهوت را در او پدي ــوس و ش ه
(فرمهينی فراهانی، ۱۳۸۷).

ــاله ی دبستان، دوره ای  دوره ی پنج س
حساس و از نظر تثبيت شخصيت اخالقی 
ــت.  ــاز اس ــی، مهم و سرنوشت س و تربيت
ــن دوره، دوره ی فراگيری آموزش های  اي
ــی، پايه گذاری عادت ها،  زيربنايی و اساس
ــران، و آغاز پيدايش  روابط کودک با ديگ
پاره ای از لغزش ها و انحراف هاست. اگر به 
ــه در مورد مراحل  ــالمی ک روايت های اس
ــد آمده است، دقت کنيم، در  مختلف رش
ــه بخش  ــد به س می يابيم که مراحل رش
ــده اند؛ برای  ــه هفت سال تقسيم ش يا س
ــادق(ع) می فرمايد: «اجازه  نمونه، امام ص
دهيد فرزندتان تا هفت سالگی بازی کند، 
ــب قرار گيرد  ــال بعد تحت تأدي هفت س
ــوم، مالزم شما باشد»  و در هفت سال س

(قائمی، ۱۳۷۷).
ــان ۷ تا ۱۲  ــياری از روان شناس بس
ــن نهفتگی» يا «اختفای  ــالگی را «س س
ــن،  ــد؛ بنابراي ــی کرده ان ــی» معرف جنس
ــم بايد با اين  ــی ه برنامه ی تربيت جنس
ــد. اطالعات نبايد  نهفتگی هماهنگ باش
ــث بيداری زود  ــد که باع به گونه ای باش
ــت  ــدی نيس ــردد. تردي ــی گ رس جنس
ــت، به ويژه  ــه در رابطه با تربي که مدرس
ــل را دارد و  ــی، نقش مکم تربيت جنس
ــئوليت اصلی تربيت جنسی کودک  مس
ــت.  ــوان به عهده ی پدر و مادر اس و نوج
ــن بايد در  ــه معلمان و والدي ــه ای ک نکت
ــته باشند،  ــنين به آن توجه داش اين س
ــی  ــه دختران از نظر جنس ــت ک اين اس
ــبت به پسران آسيب پذيرترند؛ زيرا از  نس
ــران ضعيف ترند و ديگر  اين جهت از پس
اين که سن بلوغ در آن ها پايين تر از سن 
ــران است. دختران معموالً در  بلوغ در پس
ــن بلوغ از آگاهی ها و تعليمات جنسی  س
ــت  ــد؛ بنابراين، ممکن اس الزم بی بهره ان
ــانی در دام انحراف جنسی بيفتند  به آس

(فرمهينی فراهانی، ۱۳۸۷).

تــربيـــت جــــــنسی در
دوره ی  نـــوجـوانی 

(راهنمـايی و دبيـرستــان)
در دوره ی نوجوانی، تأثيرات نيرومند 
ــی،  ــات مربوط به تمايالت جنس احساس
ــم  ــورات و مفاهي ــياری از تص ــای بس ج
ــدون ترديد، واقعه ی  ذهنی را می گيرد. ب
ــا، و نوجوانی  ــوغ از مهم ترين روي داده بل
ــان  ــل زندگی انس ــاس ترين مراح از حس
ــت  ــت. نوجوانی دوران پرتالطمی اس اس
ــی، روانی و  ــمانی، جنس که تغييرات جس
ــراه دارد. در ۱۱ـ۱۰  ــی را به هم اجتماع
سالگی نوجوان درباره ی خصوصيات خود، 
مسائل زندگی زناشويی، و ارتباط با جنس 
ــت. در اين دوره، آثار  مخالف کنجکاو اس
ــکارا  ــی در رفتار او آش ــتگی جنس دل بس
ــت نوجوانان در  ــود؛ طبيع منعکس می ش
ــی تغيير می يابد؛ آن ها  دوره ی بلوغ جنس
ــرکش می شوند. اين  بيش تر عصبانی و س
ــی ـ اعم از  ــرات با ظهور ميل جنس تغيي
ــده ـ در برخی از  ــده يا نش اميال ارضا ش
آن ها آشکار می گردد (نوابی نژاد، ۱۳۷۶).

معموًال دختران در ۱۱ـ۱۰ سالگی و 
ــران در ۱۲ تا ۱۴ سالگی به سن بلوغ  پس
می رسند. بلوغ در دختران با عادت ماهانه 
ــای منتهی به انزال  ــران با روياه و در پس
همراه است. الزم است آموزش ها از سنين 
ــروع  ــالگی، ش پايين تر، يعنی از ۱۰ـ۹ س
ــا پديده ی بلوغ  ــود تا هنگام برخورد ب ش
ــرای دختران نکته ی  ــی ب و دوران قاعدگ
ــته باشد؛ زيرا آنان در  مبهمی وجود نداش
ــی و عاليم خلقی،  ــرات جنس مورد تغيي
ــيار  ــی و اجتماعیِ بلوغ، اطالعات بس روان
کمی دارند و اين امر در مورد عاليم روانی 

و تحول رفتاری محسوس تر است.
ــفتگی دوران  ــر والدين از آش بيش ت
ــاتی  بلوغ آگاه اند و اين دوران را با احساس
ــان يا بدترين  ــض مانند بهترين زم متناق
زمان، سن دانايی يا سن نادانی، بهار اميد 
ــر می آورند.  ــتان نااميدی به خاط يا زمس

البته همه ی اين احساسات حاکی از فراز 
ــيب های روح نوجوان است؛ او گاهی  و نش
ــرزنده و گاهی  ــاداب، خوش حال و س ش

پژمرده، اندوهگين و ساکت است.
ــتقالل  مهم ترين ويژگی نوجوان، اس
ــت دارد انتخاب گر  ــت. او دوس طلبی اس
ــران، به خصوص  ــورد تأييد ديگ ــد، م باش
هم ساالنش، قرار گيرد، در برابر زورگويی 
ــی دارد، و  ــورش بر م ــر به ش و تحکم س
می کوشد در انتخاب دوست بر هم ساالنش 

پيشی جويد (قائمی، ۱۳۷۷).
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دوســـــتـــــــــــی ها در
 ســـنين مــختـــلــــف

ــتی ها عميق  ــالگی دوس ٭ بين ۴ تا ۸ س
نيست بلکه ارتباطی يک طرفه است.

ــالگی افراد از دوستان  ٭ بين ۱۰ تا ۱۴ س
خود تأثير می پذيرند.

ــه ی  ــالگی وارد مرحل ــس از ۱۴ س ٭ پ
ــاس  ــتی پايدار و احس ــت و دوس صميمي

وابستگی خاصی می شوند.
٭ عميق ترين و با دوام ترين دوستی ها بين 

۱۴ تا ۲۰ سالگی است.
ــی دوران  ــت حيات ــه اهمي ــه ب توج
ــژه از نظر  ــی فرد به وي ــی در زندگ نوجوان
ــت. دختران نوجوان  تربيتی، ضروری اس
بايد به دختر بودن و حفظ شرافت و پاکی 
ــد راه کارهای  ــود افتخار کنند. مادر باي خ

در تربيت جنسی، صرف 
ارا ئه ی اطالعات کفايت 

نمی کند بلکه رفتار و نگرش 
والدين نسبت به امور جنسی در 
اثربخشی و کارآمدی آموزش 

اهميت به سزايی دارد 
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مربوط به بهداشت آلت تناسلی در هنگام 
ــی را به دخترش توضيح دهد.  بلوغ جنس
پسران نوجوان هم به عفت، پاکی، نزاکت و 
ادب، به ويژه در رابطه با دختران، نياز دارند؛ 
ــن رو، پدر بايد بتواند به طور صحيح بر  از اي
پسر نوجوانش تأثير بگذارد، آگاهانه اعمال 
ــوب، را زير  ــواه بد و خواه خ ــار او، خ و رفت
ــر نوجوان خود  ــته باشد و با پس نظر داش
درباره ی تغييراتی چون احتالم، تغيير صدا 
و غيره گفت وگو کند. آگاه کردن والدين و 
آموزش دادن به آن ها به افزايش اطالعات، 
بهبود نگرش و ارتقای عملکردشان منجر 
می شود و در آنان نگرشی مثبت نسبت به 
پديده ی بلوغ و قبول تغييرات فيزيولوژيک 
ايجاد می کند. اين امر در نهايت، باعث رفع 

نوجوانان امروز با آن روبه رو هستند، تربيت 
ــی اهميت ويژه ای دارد. بايد اعتراف  جنس
کرد که اين مشکل با ماشينی شدن هرچه 
بيش تر زندگی، افزايش مدت تحصيل، راه 
ــه اغلب خانواده ها، و تزلزل  يافتن تجّمل ب
ــران به  ــران و پس ــاد دخت ــای اعتم پايه ه
يک ديگر ابعاد گسترده تر و پيچيده تری به 
خود گرفته است. بسياری از ناهنجاری های 
اجتماعی ناشی از طغيان تمايالت جنسی 
است که سبب برهم خوردن نظم اجتماعی 
ــالمت جامعه می شود  و به خطر افتادن س

(جعفری، ۱۳۸۴).
ــالم تنها راه ارضای طبيعی  از نظر اس
ــت.  ــی، ازدواج اس و فطری غريزه ی جنس
برخالف تصور بعضی ها که پيوند زناشويی 
ــای خواهش های  ــا در خدمت ارض را تنه
ــنت  ــالم از اين س ــانی می دانند، اس نفس
بزرگ الهی و اجتماعی، گذشته از تأمين 
ــته ها، اهداف مهم و ارزشمندی را  خواس
ــان الهی همواره به مردم  مدنظر دارد. ادي
ــای فطری را  ــفارش کرده اند که نيازه س
ــروع برطرف کنند و  ــی و مش از راه طبيع
ــد. دين مبين  ــراط و تفريط بپرهيزن از اف
اسالم نيز بر اساس توجهی که به نيازهای 
ــان دارد، برای ارضای صحيح  فطری انس
ــرده و  ــبی وضع ک ــررات مناس ــا مق آن ه
ــان  ــی در اين زمينه نش ــی منطق راه هاي
ــت. ازدواج از نظر اسالم، تنها راه  داده اس
تعديل غريزه ی جنسی است و استفاده از 
آن سعادت انسان را در پی خواهد داشت 

(علی مردانی، ۱۳۶۸).
ــوان، والدين فعلی  ــان و مردان ج زن
ــل آينده هستند که بايد به  يا والدين نس
ــا ظرفيت خود  ــود ت آن ها فرصت داده ش
ــالمت کامل توسعه دهند،  را در جهت س
نحوه ی پرورش فرزندان سالم را بياموزند 
ــروع زودرس  ــی از ش ــای ناش و از خطره
ــی برای خود و جامعه  فعاليت های جنس
ــوند و از آن بپرهيزند. اهميت اين  آگاه ش
ــم باالی جمعيت جوان،  امر به دليل حج

ــت (امامی نائينی، ۱۳۸۶).  چشم گير اس
ــاوران و والدين بايد با توجه  مربيان و مش
ــت مخاطبان و فرزندان  به توانايی و قابلي

خود، تکاليف جنسی را معين کنند.
توصيه هايی که والدين به فرزندانشان 
ــد، بايد در  ــر) می کنن ــه دختر چه پس (چ
ــه ی روابط  ــی در زمين ــده ی اطالعات بردارن
ــائل  ــی، رعايت مس ــانی، هويت جنس انس
ــتی، مهارت های زندگی، ارزش ها و  بهداش
خالقيت های انسانی، بيان احساسات، نيازها، 
تصميم گيری های مسئوالنه، و افزايش عزت 

نفس آنان باشد (سلحشور، ۱۳۸۴).

مــــنابـــع
ــی، مهدی (۱۳۸۳)؛ تربيت دينی، قم،  ۱ـ ابوطالب
مرکز انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشي امام 

خمينی (ره).
۲ـ اسالميه، حميدرضا (۱۳۸۵)؛ نگاهی به تعليم 
و تربيت در سيره ی نبوی، تهران، سازمان بسيج 

فرهنگيان، مرکز علمی فرهنگی جنات.
ــرگان (۱۳۸۶)؛ آمـوزش  ــی، مه ــی نائين ۳ـ امام
مسائل جنسی به کودکان و نوجوانان، نشريه ی 

طبيب مردم، ص۳۰.
۴ـ اوحدی، بهنام (۱۳۸۰)؛ تمايالت و رفتارهای 

جنسی انسان، تهران، ناشر: مؤلف، چاپ دوم.
ــم (۱۳۸۴)؛ تحوالت جهانی  ــری ابراهي ۵ـ جعف
آينـده، بيم هـا و اميدها در کانـون خانواده، 

نشريه ی نگاه، آبان ماه، ص۶.
۶ـ دهنوی، حسين (۱۳۸۶)؛ نسيم مهر (۲). ناشر: 
انتشارات خادم الرضا (ع)، چاپ نهم، ص۱۵۸ـ۱۵۷.
ــی، م. (۱۳۸۷)؛ نگاهی گذرا  ۷ـ فرمهينی فراهان
بر تربيت جنسی در مقاطع مختلف تحصيلی، 

سالمت روان، ۱، ۲۸ـ۱۹.
۸ـ قائمی، علی (۱۳۷۷)؛ تربيت جنسـی. تهران، 

انتشارات رشد.
ــی (۱۳۷۸)؛ هدايـت جنسـی و  ــی، عل ۹ـ قائم
ــده  مسـائل مربوط به ازدواج، از مقاالت ارائه ش
ــارات  در کتاب پنجم آموزش خانواده، تهران، انتش

انجمن اوليا و مربيان، چاپ سوم.
اهميـت تربيـت  م. (۱۳۸۴)؛  ــور،  ۱۰ـ سلحش
جنسـی در کودکان و نوجوانـان در خانواده، 

نشريه ی پيوند، شماره ی ۳، ص۴۰.
ــی، ع. (۱۳۸۶)؛ ازدواج سـنت  ــی مردان ۱۱ـ عل

نبوی، شميم معرفت، شماره ی ۱۲.
۱۲ـ ُدبس، موريس (۱۳۷۴)؛ مراحل تربيت (علی 
ــارات دانشگاه  محمد کاردان، مترجم) تهران، انتش

تهران، چاپ دهم.
۱۳ـ نوابی نژاد، شکوه (۱۳۷۶)؛ رفتارهای بهنجار 

و نابهنجار، تهران، انجمن اوليا و مربيان.

ــاد به نفس،  ــا، تقويت حس اعتم نگرانی ه
ــود. ناآگاهی  ــتن می ش و احترام به خويش
ــی می تواند سرچشمه ی  ــائل جنس از مس
تنيدگی ها، اضطراب ها، تنش های روانی و 
افسردگی باشد. برخی از جوانان و نوجوانان 
برای غلبه بر اين گونه حالت های نامطلوب 
ــکل و مواد مخدر  ــوء مصرف ال روانی به س
ــال ها و حتی تا  ــد و عمًال س روی می آورن

پايان عمر در دام اعتياد گرفتار مي مانند.

بــــحــث و نتيجـه گـيـری
در بيش تر کشورهای در حال توسعه، 
ــت های منسجم و مدونی  برنامه ها و سياس
برای حفظ صيانت و تربيت جنسی نوجوانان 
ــکالتی که  وجود ندارد. در ميان انبوه مش

بسياری از روان شناسان ٧ تا 
١٢ سالگی را «سن نهفتگی» 
يا «اختفای جنسی» معرفی 
کرده اند؛ بنابراين، برنامه ی 
تربيت جنسی هم بايد با اين 
نهفتگی هماهنگ باشد
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شناخت و ايجاد توانايی ها می تواند بر بهبود خودپنداره، مؤثر باشد و به عنوان عاملی مداخله گر به شمار آيد. روان شناسی مثبت بر 
اين مدعاست که اگر شيوه ی پرورش توانايی ها، انعطاف پذيری و خوش بينی به افراد آموخته شود، آنان زندگی شادتر و پربارتری خواهند 
داشت، از اين رو شالوده ی اصلی اغلب پژوهش ها و مطالعات اخير، يا درباره ی ايجاد و پرورش توانايی هاست. هدف پژوهش حاضر سنجش 
ــی مثبت و به منظور  ــد. اين مداخله بر پايه ی اصول روان شناس ــی بر خودپنداره ی دانش آموزان می باش تأثيرات مداخله های روان شناس
ياری رساندن به دانش آموزان در آموختن دو عامل روان شناسی مثبت و توانايی های شخصيتی طراحی شده است. شرکت کنندگان در 
ــال کانادايی بودند، و به اين ترتيب ۲۶ دانش آموز که دچار ناتوانی يادگيری بودند به دو گروه  اين طرح، گروهی از کودکان ۱۰ تا ۱۵ س
آزمايش و کنترل تقسيم شدند. گروه آزمايش در يک دوره ی مداخله ی سه هفته ای در مورد روان شناسی مثبت شرکت کردند. به منظور 
شناسايی توانايی های فردی اين افراد، از سياهه ی VIA (۲۰۰۳ ,Park & Peterson) استفاده شد، همچنين پيش از برنامه ی مداخله 
ــان داد که بين دو  ــد. نتايج آزمون «تی» نش ــنامه ی توصيف خود (Marsh ,۱-SDQ, ۱۹۹۲) روی افراد اجراء ش و پس از آن، پرسش
ــت؛ با اين حال مداخالت مذکور بر خودپنداره کودکان گروه مداخله  گروه آزمايش و کنترل از نظر آماری تفاوت معناداری وجود نداش

در زمينه ی رياضی، خواندن و خودپنداره کلی تحصيلی، تأثير جزيی داشته است.

تـأثير مـداخـله هـاى 
روان شـناخـتـى مـثبت بـر 

خـودپـنداره ى دانـش آمـوزان
 بـا اخـتالالت يـادگـيـرى
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ماهيتًا قابل تعريف نيست.
ــار آن مي توان  ــا از آث ــت را تنه é خالقي
ــده است كه  ــناخت. از اين رو گفته ش ش
و  ارزش آفريني  ــردازي،  نوپ ــي،  «نوآفرين
كارآفريني محصول اين قوه ي دروني [در 

انسان] يعنی «خالقيت» است.
ــناخته است اما از  ــأ خالقيت ناش é منش
ديدگاه معرفت شناسي، خالقيت پديده اي 
ــا با  ــه ت ــي، جامع ــت؛ يعن ــي اس اجتماع
ارزش هاي تازه روبه رو نشود به آن ها پاسخ 

نمي دهد.
é هيچ تغيير و تحّولي بي حضور و فعاليِت 
ــان آن پديد  ــواي خـــالقه ي صاحب قــــ

است.  نيامده 
شكوفايــي قواي 
مستلزم  خالقـــــه 
هنجارشكني و خـــــــرق 
ــالف آمد عادت  عادات  مألوفه و خ
(چارچوب گريزي) است و البته، در غيبت 
ــي از قيد و بندها (به  آزادي و بدوِن رهاي
ــم ِاصـر و اغالل خود  ــر قرآن كري تعبي

ساخته) ممكن و محّقق نمي شود.
ــود و تحجر فكري، ترك  é رهايي از جم
ــد تربيتي،  ــيوه هاي تقليدي و ناكارآم ش
ــجاعانه از خودباختگي، اعتماد به  عبور ش
ــنت و فرهنگ ناب  ــاي اصيل س ارزش ه
خودي، به تحريِك قواي خالق و شكوفايي 
موهبت هاي خداداده ي انساني مي انجامد.

ــان با  ــز در مواجهه ي انس ــت ج é خالقي
محيط آزاد روي نمي دهد.

ــت و  ــي، فراغ ــادگي، بي تكلفـــــ é س

ابوالفضل نفر
كارشناس ارشد فلسفه 

مدرس مراكز تربيت معلم

مـيزگـرد
 واكـاوي مـبانی 
فـــلســـفـي

 خـــالقـيـت

بــخش چـهارم و پـايـاني

كليــدواژه هـا: 
خــــــالقه،  خالقيت، 

ونداليسم، انسان، خيال، علم.

اشـــــــاره 
ــين  ــمـــاره هاي پيــــــــش در ش
(۱۷/۱۸/۱۹) به بيان ديدگاه هاي اعضاي 
ميزگرد پرداختيم و توضيحاتي پيراموِن آن 
ديدگاه ها ارائه داديم. مهم ترين موضوعات 
و مسائل مطرح شده در بخش هاي پيشين 

عبارت اند از: 
é قوه ی خالقيت کسب کردنی نيست، بلكه 
ــت و وجهي از شأن خليفه  موهبتي الهي اس
اللهي وي است که با آموزش شکوفا می گردد.

ــت.  ــان اس ــت وصف ذهن انس é خالقي
ــت و  ــا كه وصف تابع موصوف اس از آن ج
موصوف (انسان) قابل تعريِف ماهوي مورد 
اتفاق همگان نيست؛ بنابراين خالقيت نيز 
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ــراب كاري مي كنند  ــدام به خ بي مهابا اق
ــير خود بيابند  ــر آن چه را كه در مس و ه
(هنجارها را) مي شكنند و برهم مي زنند! 
ونداليست ها در مقايسه با افراد هنجارمند 
اغلب هوش اجتماعي پاييني دارند (رشد 
ــال ۱۳۸۵)؛ در  آموزش علوم اجتماعي س
ــبت به  ــراد خالق و نوآور، نس حالي كه اف
ــت ها  افراد معمولي باهوش ترند. ونداليس
ــع محكمي برخورد كنند،  چنان چه با مان
ــده و خاموش مي شوند اما  ــرخورده ش س
ــتند و قلب  ــت نمي ايس ــا از حرك خالق ه
ــت. با  ــان هم چنان جويا و پوياس تپنده ش
ــاوران  اين مالك ها معلمان، مديران و مش
ــايرين، افراد خالق را  ــدارس پيش از س م
ــايي مي كنند و با جدا كردن آن ها  شناس
ــان و ونداليست ها،  از بيماران، روان پريش
ــورد حمايت قرار داده  آن ها (خّالق) را م
ــازنده و  ــق آرمان هاي س ــرايط تحق و ش
ــان را فراهم مي كنند. به اين  ارزشمندش
ــاط، جرئت ورزِي  ــرزندگي، نش ترتيب، س
مثبت، پويايي، جنب وجوش و سازندگي را، 
كه از ويژگي هاي دانش آموزان، هنرجويان، 
معلمان و كاركناِن خالق است، مي توان به 
ساير اعضاي جامعه ي مدرسه تّسري داد و 
اميدوار بود كه آموزشگاه شايسته ي عنوان 
«مدرسه ي زندگي» خواهد شد (مقاله ي 
برنامه ي  ــه ي  ويژه نام زندگي  ــه ي  مدرس
ــي ملي ـ ذوعلم ۱۳۸۶ و ماه نامه ي  درس

زمزمه و سايت مربوط). 
ــم و  ــت به ونداليس در اين جا بد نيس

ونداليست ها نيز بينديشيم!
ــالوه بر ويژگي هاي  ــام علي (ره) ع ام
ــت و از جمله  ــدادادي كه داش ذاتي و خ
ــر (ص) باليد  ــت تربيت ويژه ي پيامب تح
ــه ي فوق العاده،  ــد، تجرب ــزرگ ش و ب
ــز  ــمندانه اي ني ــيار هوش و بس
درباره ي گروه ها و تيپ هاي 
آن  ــت.  داش ــي  اجتماع
واكــاوي  در  حضــرت 

قوه ی خـالقيت کسب 
کردنی نيست، بلـكه مـوهبتــي

 الهـــي اسـت و وجهي از شـأن خــليفه اللهـي 
وي اسـت که بـا آموزش شـکوفا مي گردد

ــردازي در كالس، ميدان را براي  فرصت پ
ظهور فعل خالقه مهيا مي كند.

ــان ها  é عرصه ي ظهور قواي خالقه ي انس
به وسعت ميدان هاي حضور آن ها گسترده 

است.
é پيش بيني هدف در طراحي هاي تربيتي 
و برنامه هاي درسي (طرح درس ها)، مانع 
ــكوفه دادن در محيط هاي  ــكفتن و ش ش

تربيتي و آموزشي مي شود.
ــهيد مطهري (قدس  ــا به تحقيق ش é بن
ــّره)، از نظر قرآن كريم، ظرفيت علمي  س
ــّدي از حدود  ــان به هيچ ح و عملي انس
ــان مجموع  ــت. انس طبيعي محدود نيس
همه ي فطرت ها را در خود دارد و عصاره ي 

همه ي موجودات است.
ــوزش، و آموزش  ــفه ي تربيت و آم é فلس
فلسفه به كودكان و جوانان، زماني به اهداف 
ــه فراگيرندگان  ــد كه ب عالي خود مي رس
فرصت داده شود تا در عرصه هاي فكري، 
ــي، روشي،  علمي، هنري، صنعتي، ورزش
ــردي و... اقدام به آزمون و خطا كنند  راه ب
(البته نه در تجربه هاي برگشت ناپذير!). در 
ــورانه اند  اين صورت «رفتارهاي نو»، جس
ولي «نورفتارها» تأمين كنندگان مقدمات 

خوداتكايي و استقالل ملي اند.

جـــســتارگــــشــايي
ــر حكايت  ــن دفت ــان آمد اي ــه پاي ب

هم چنان باقي است.
ــرد واكاوي  ــاي ميزگ ــج بحث ه نتاي
ــفي خالقيت هرچه باشد و به  مباني فلس
ــه بينجامد، از يك جهت مورد اتفاق  هرچ
ــت و آن، اين كه تنها اراده هاي  همگان اس

ــتگي  شايس ــه  ك ــازند  آشكارس
محيط هاي خالق  ــري  رهب

ــي را  ــي و تربيت آموزش
[آشكارسازي  دارند. 

خالقيت]  ظرفيت 
معلمان  مديران، 

ــعه ي صدر و  و كارگزاران تربيتي جز با س
احترام به كرامت، شرافت و خالقيت ذاتي 
ــالت الهي خود  متربيان نمي توانند به رس

عمل كنند.

مــــدرســــه، خــانـــواده
و افــــراد خــــالق

ــه (مربيان  والدين و كارگزاران مدرس
خانه و مدرسه) با شيوه هاي سخت گيرانه 
(مستبدانه) قادر به رهبري و تربيت افراد 
ــايد مهم ترين خدمتي  خالق نيستند. ش
ــا به عنوان مربي (چه در خانه و چه  كه م
ــان ارائه  ــه) مي توانيم به متربي در مدرس
ــا را درك كرده  ــت كه آن ه كنيم، اين اس
و بزرگوارانه تحمل كنيم. آن ها (نوآوران) 
و  ــان  نافرم ــتيز،  هنجارس ــي  خودباوران
ــبت به هر سكون  چارچوب گريزند و نس
ــد. اينان قالب هاي  و ركودي پرخاش گرن
ــت» را برنمي تابند  ــاده و «يك نواخ جاافت
ــان  ــكاوي و نوجويي ش ــتهاي كنج و اش
ــبت به افراد معمولي بسيار بيش تر و  نس
ــت. آن ها آن چه را كه  ــيري ناپذيرتر اس س
بوي كهنگي بدهد، خراب مي كنند اما نه 
در عالم واقع بلكه در آغاز در ذهن خويش، 
و سپس، چنان چه امكان و فرصتي بيابند، 
ــه تخريب  ــت ب ــع نيز دس ــان واق در جه
ــكل هاي موجود مي زنند تا  صورت ها و ش
ــود را به آن  ــكل دل خواه خ ــورت و ش ص
ــز آن ها با  ــن ويژگي وجه تماي بدهند. اي
ونداليست هاست؛ زيرا ونداليست ها بدون 
آن كه قصد و منظور روشن، و طرح و فكر 
ــخصي براي جايگزيني داشته باشند،  مش
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ــاني و رفتارها و منشأ رفتارهاي  نفس انس
ــان ها مي فرمايد: «اگر نفس را [به كار  انس
ــو را به خود  ــغول نكني، او ت مثبتي] مش
ــام از كالم ياد  ــا اله ــغول مي كند.» ب مش
ــده، مي توان اين فرضيه را مطرح كرد  ش
ــت ها پيش از آن كه  ــا ونداليس كه اي بس
ــب و ماجراجويي  ــراب كاران فرصت طل خ
بشوند و همه چيز را به هم بريزند، افرادي 
ــز (دگرانديش  كنجكاو و يك نواخت گري
ــركوب  ــواه) بوده اند كه به علت س و نوخ
ــان در خانواده  شدن حس تحول خواهش
ــرخورده، مأيوس  يا مدرسه، به تدريج س
شده اند.  ــرده  افس و 

كه  ــت  واقعي ــن  اي
ونداليست ها غالبًا افرادي ترك 
تحصيل كرده و كم سواد و جوان هستند، 
فرضيه ي اخير را تقويت مي كند؛ به طوري 
ــئله ي  كه مي توان آن را در حد «يك مس
ــق» ارتقا داد و درباره ي آن پژوهش  تحقي
ــه ي بين  ــود كه رابط ــن ش ــرد تا روش ك
ــركوب و خالقيت چيست،  ــم، س ونداليس
ــت، و رابطه ي  خاستگاه ونداليسم كجاس
افسردگي، پرخاش گري و ماجراجويي، با 

قوه و استعداِد خالقيت چگونه است.
در پايان اين بخش، خواننده ي محترم را 

  
           خـالقيت را تــنها 

از آثـار آن مــي تـوان
 شـناخت. از اين رو گــفته شـده

 اسـت كـه «نـوآفـرينـي، 
نـوپـردازي، ارزش آفـرينـي و 

كـارآفـرينـي مـحصول
اين قــوه  درونـي [در انــسان]

  يعنی «خــالقـيت» اســت

به مطالعه ي زندگي نامه ي مبتكران و مخترعان 
ــان در  و نوآوراني كه در كودكي و نوجواني ش
ــه ها سركوب، تحقير يا  خانواده ها و يا مدرس

اخراج شده اند، ارجاع مي دهم.

ادامــه ي گـــزارش دكـــتر 
حسنــي 

ــبت به  اجازه مي خواهم در اين جا نس
ــتان نقدهايي را يادآور  برخي بيانات دوس

شوم.
ــر تعامل  ــن هم بر تأثي ــه م ۱. اگرچ
ــه به  ــوه ي خالق ــك ق ــي در تحري گروه
ــكوفايي تأكيد دارم اما صرِف  فعاليت و ش
ــرايِط بروز خالقيت، به تعامل  ــتن ش داش
قوه ي ياد شده با محيط را كافي نمي دانم. 
ــتن محيط به شرايط  ضمنًا منحصر دانس
بيروني را هم درست نمي دانم؛ مگر اين كه 
محيط را شامل محيط ذهني و دروني نيز 

بدانيم.
ــي كه صورت  ــاي گروه ۲. صحبت ه
گرفته از نظر فلسفي درست است؛ يعني، 
فكر و گفتمان ما مثل يك پايگاه فكري اين 
ــدـ  كه آن هم محيط فكري استـ  و  باش
البته تكيه و تأكيد ما بر اين است كه فكر 
بايد متحول بشـود؛ يعني همان سخن 
ــه مي گفت تحول در  ــنهاد هگل ك و پيش
سازمان ها باعث فكر مي شود. اين موضوع 
بايد به صورت انقالبي و استمرار رئاليسم 
بحث شود كه مباني فلسفي خيلي دورتر 

از آن را نيز بايد بررسي كنيم.

دكـــتر ابراهــيم زاده 
ــم اين بود  ــن از ابتداي بحث هدف م
ــناختي، فلسفي و  كه تعريف هاي روان ش
ــناختي خالقيت را بيان كنم اما  جامعه ش
ــپس بنا داشتم فلسفه ي  فرصت نشد. س
آن را تعريف كنم كه بحث ناگهاني انگيزه 

پديد آمد.
ــني خواستم كه به  از آقاي دكتر حس
دنبال اين تحريك انگيزه ها تعاملي داشته 

باشيم ولي نشد كه اين بحث را بشكافيم.
ــروع  ــع، بحث را از واقعيتي ش در واق
ــني  ــاب آقاي دكتر حس ــم كه جن كردي
ــي زمينه هاي تربيتي  ــرح كردند؛ يعن مط
ــد. حال من  ــورد بحث ش ــن م ــه در اي ك
ــما يادداشت هايي  ــاس حرف هاي ش براس
ــمنان  ــؤالي دارم؛ اين كه دش كرده ام و س
ــاني اند؟ خوِد فرد  اصلي خالقيت چه كس
ــه؟ محيط هاي  ــم؟ يا جامع ــت يا معل اس
ــتيبان خالقيت كدام اند؟ مسائلي كه  پش
ــث قرار مي گرفت عبارت اند  بايد مورد بح
ــگري ها، الهام، مستندسازي، و  از: پرسش

تدريس خالق براي خالقيت.
ــر فرمودند  ــور كه خانم دكت همان ط
ــت مي داند  ــودش را رئاليس ــون خ افالط
ــال حقيقي  ــده يا مث ــد يك اي و مي گوي
خاستگاه خالقيت است. در صورتي كه ما 
ــت؛ چون افالطون  مي گوييم اين طور نيس
ــرده و نه  ــده اي را مطرح ك ــودش نه اي خ

رئاليست است.

دكــــتر حـــســني
ــث،  ــدان بح ــا در مي ــد در اين ج باي
انديشه هاي افراد را مي آورديم و درباره ي 
مباني فكر مي كرديم. حال آقاي دكتر ما را 
متهم كردند كه واگويي كرديم نه واكاوي! 
اين ادعا بايد مبتني بر شواهد باشد. بحث 
ــان مطرح كنيم.  ــاي خودم را از ديدگاه ه
ــه وارد يكي  ــتي ك حتي آقاي دكتر بهش
ــالمي  ــفه ي اس ــمند فلس از مباحث ارزش
شده اند گفتند من يكي دو ماه پيش رفته 
ــوادي آملي؛ يك  بودم خدمت آيت اهللا ج
ــان و گفتند  ــي آمدند خدمت ايش گروه
ــم بومي كنيم؛ و من  ما علم را مي خواهي
ــحال شدم اما ايشان (آيت اهللا  خيلي خوش
جوادي) گفتند: «حرف هايي را كه گفتيد 
بنده شنيدم؛ درباره ي بومي شدن علم اين 
ــه آخر مگر  ــه را مي خواهم بگويم ك نكت
ــود؟! و گفتند: علم براي  علم بومي مي ش
ــي را خلق  ــت و هركس علم ــريت اس بش
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هــــيچ تغيـــير و
 تــحّولـــي بـــي حـضـور 

و فــعالـــيِت قـــواي
 خـــالقــه ي صـاحـبان

 آن پــديـد نـيامــده اســت

تاحدودي  خالقيت 
وابسته به مبناهايي است كه بنده 

ــت مي گذارم  ــام آن را مفاهيم خالقي ن
ــه اصًال  ــود ك ــن ش ــا يك مقدار روش ت
ــت. اگر فرزند  دغدغه ي اصلي من چيس
ــانه هايي از  ــت و ما نش ايراني خالق اس
خالقيت را در خانواده هايمان مي بينيم 
ــؤاالت  كه مثًال فالن كودك معصوم س
زيادي از اطرافيان خود مي پرسد، براي 
اين  است كه اين كودك تا شش سالگي 
ــت اما متأسفانه  در كنار خانواده اش اس
ــالگي كه وارد نظام آموزشي  از شش س

ــت و بايد براي آن ارزش  اين خالقيت اس
قائل شويم؟ اين معيار از كجا مي آيد؟

پــرسـش هــاي مـكتــوب
ــتي مي پرسم كه آيا  é از آقاي دكتر بهش
ــتند  ــم به ذات داراي خطا هس عقوِل قائ
ــتند؟ اين كه اگر در آن ها هم خطا  يا نيس
ــان است يا  اتفاق مي افتد، آيا در تكوينش

خير؟
é مسئله ي ديگر اين كه با توجه به آن چه 
آقاي دكتر ضيمران از مالصدرا فرمودند، 
ــته و  ــري تاريخ مند و بس ــاي بش ابداع ه
ــته به سنت اند و در فضاي خأل اتفاق  وابس

نمي افتند، يعني چه؟
é اين سؤال را از آقاي دكتر بهشتي داشتم 
ــه آيا در حالت اعطاي خالقيت از طرف  ك
ــدرا مي فرمايد  ــان، كه مالص عقول به انس
اين ابداع در خأل صورت مي گيرد، نقطه ي 
ــه؟ در واقع، نقطه هاي  ــي دارد يا ن عزيمت
ــيار زياد است يا اصًال نقطه ي  عزيمت بس

عزيمتي ندارد؟
é براساس سؤال دوم، برايم سؤال ديگري 
ــِف ما از  ــن تعري ــود كه اي ــرح مي ش مط

خالقيت، ما را به كدام سو مي برد؟
ــه خالقيت)  ــگاه (ب ــم از اين ن ــا عل é آي

اكتشافي است يا ابداعي؟
ــتي درخواست دارم  é از آقاي دكتر بهش
ــل و عالم  ــاره ي عالِم خياِل متص ــه درب ك

خيال منفصل توضيح دهند.
ــاس از خالقيت  ــي كه بر اين اس é تعريف
ــاس معرفت است. چون اين  داريم، براس
ــت؛  ــده اس نوع نگاه ها بر علم النفس بنا ش
پس نوع نگاه به خود آموزش وپرورش چه 
خواهد بود؟ آيا براساس تعريفي كه آقاي 
دكتر حسني در مورد برخي ساده گرايان 
غربي داشتند، ما بايد هم چنان اكتشافي 

بودن را حفظ كنيم؟
ط مسئله ي ديگري كه اصًال مشخص نشد 
ــعيدي فرمودند: در  اين كه، خانم دكتر س
ــي فرهنگي نخواهيم  ــت ُنخبه گراي خالقي

ــريت  مي كند، آن علم متعلق به تمام بش
ــت. حتي شما حق اين را نداريد كه از  اس
ــف بگيريد؛ چون وقتي  آن فرد حق التألي
ــد يعني اين كه آن را  حق تأليف مي گيري
براي خودتان انحصاري كرده ايد. اين تفكر 

اسالمي نيست.»

خانـــم مــــــلكي 
(عضـــو گـروه فـــلسفه ي دفـتر 

تأليف)
ــب علم و  ــر بنده، ما براي كس به نظ
دريافت علم در قرآن آيات فراواني داريم؛ 
ــم اهللا» و «اِن  ــوا اهللا ُيَعّلُمُك ــل: «َفاتَّق مث
تّتقوا اهللاِ َيجَعل َلُكم ُفرقانَا» و «ُيزكّيهم و 

ُيَعّلُمُهم الكتاَب و الِحكمه».
ــالمي تأكيد  ــفه ي اس از طرفي فالس
ــردن قوانين  ــرف به كارب ــد كه ِص كرده ان
ــاند بلكه  ــه علم نمي رس ــا را ب منطقي م
ــش از طرِف عقل فعال  علم در واقع بخش
است. من مي خواهم بگويم همان طور كه 
ــهود در نظر گرفته شده  براي علم يك ش
ــردن منطق يا قوانين  ــت، ما با به كار ب اس
منطقي وارد علم نمي شويم. اگر تقوا پيشه 
نكنيم، در واقع علم را دريافت نمي كنيم. 
ــراي خالقيت  ــت كه آيا ب ــؤال اين اس س
ــهودي را در نظر  ــم مي توانيم چنين ش ه
ــًال از مقوله ي علم  ــم؟ خالقيت اص بگيري

نيست يعني هيچ شرطي الزم ندارد.

خـــانـــم دكـــتر سـعيـدي
بسم اهللا الرحمن الرحيم. اولين سؤالي 
ــتي دارم اين است  كه از آقاي دكتر بهش
كه رابطه ي خالقيت با معيارها چه خواهد 
شد؟ طبق تعريفي كه آقاي دكتر ضيمران 
ــد، خالقيت را  ــون مطرح كرده ان از افالط
ــر بگيريم،  ــاني در نظ اگر يك امر فراانس
ــود را دارد.  ــار داخلي خ خودبه خود معي
ــود حرف  ــه الهام مي ش ــا آن چيزي ك آي
ــت؟ آيا وقتي كه متوجه  ــمندي اس ارزش
ــويم چيزي به فكر انسان مي رسد،  مي ش

ــد  ــت؛ برهاني در اين زمينه ارائه نش داش
ــت  ــان ها از خالقي ــه ي انس ــا هم ــه آي ك
ــان هاي خاصي از  برخوردارند يا فقط انس
ــد؟ زيرا آقاي دكتر عيوضي  آن برخوردارن
گفتند بخشي از انسان هايي كه اخالق هاي 
خاص  دارند، خواستار خالقيت اند. منظورم 
اين است كه آيا خالقيت موهبتي است يا 

اكتسابي؟

آقـــاي دكــتر زمـــانــي
ــاب آقاي ابراهيم زاده  بنده موافق جن
هستم كه فرمودند خالقيت چه چيزهايي 

ارزش  ــتـــند.  هس



۲۶
دوره شــشــم
ی١ شـمـــاره 
پـــايـيــز٨٩

كوتاه عرض مي كنم. 
اگر باز سؤالي پيش آمد، 

براي نوبت هاي بعد مي گذاريم. 
ــروع  ــؤال خواهرمان ش به ترتيب اول از س

مي كنيم.
در پاسخ به اين پرسش كه «آيا رابطه ي 
خالقيت با تزكيه ي نفس منتفي نيست؟» 
ــس در هرگونه  ــوان گفت تزكيه ي نف مي ت
علمي شرِط الزم است؛ حال خالقيت باشد 
ــا هر علم ديگري. كتاِب «مراحل اخالق  و ي
در قرآن» آيت اله جوادي را مطالعه بفرماييد؛ 
ــه دارد. اين  ــخ هاي خوبي در اين رابط پاس
قاعده ي كلي است وقتي مي گويد «َيعَجْل 

َلُكم ُفرقانًا»، اين ديگر اطالق دارد.
مرجع تشخيص صور عقلي قائم بر ذات 

چيست؟
ــت، هم چون  مطابقت با نفس االمر اس
ــد مرجع  ــه ماده ان ــي كه قائم ب ــور حس ص
ــي هم مصداق  ــت. صور عقل آن ها ماده اس
نفس االمري دارند و با خود آن نبايد مقايسه 
كنيم. معيارمان هم توافق و تطابق با مفاهيم 
ــما را ارجاع مي دهم  ــت. ش نفس االمري اس
ــي  ــفه ي اساس ــي فلس به يك بحث اساس
ــي»، كه حكمت  ــي «بحث وجود ذهن يعن
وجود ذهني، و رابطه ي بين علت و معلول 

چيست.
پاسخ سؤال شما در همان مبحث وجود 
ذهني است. در آن جا بحث هاي وجود ذهني 

را مطالعه بفرماييد.
آيا ابداع صور عقلي قائم به ذات در خأل 

است؟
ــت. هيچ كس  ــا نگفتيم در خأل اس م
نگفته است؛ مالصدرا هم تصحيح و تنقيح 
ــت است؛ پس در خأل نيست  كرده و درس
ــت. حتي  ــا در مأل اس ــه همه ي آن ه بلك

قـــــرآن مـــــا را تــرغيـــــب 
مـي كنـد بــه تـــــحـــقيـق و
 تــفكـر و مـطــالعـه ي ايـن
 واقعـيــت كــه جــهـان 
خــالق دارد، مـقـصد
  دارد، مـبدأ دارد

آمد،
گذا

مـــــا رررررا تتــــــرررررغغغغغيييييـــــــــــــــــــببببب 
 بــه تــــــــــــححححــــــــقققققيـــــققققق ووووو
كـررررر ووووو مممممـطططططــااااالللللعععععـــــههههه ييييي اايييييــننننن
عـيــتتتتت كككككـــــــــههههه جججججــــــــهههههـــــاااااننننن
خــاالللللققققق دددددارددددد،،،،، مممممــقققققـــــصصصصصددددد
 دارررردددد،،،، مممممـــــبببببدددددأأأأأ دددداااارررررددددد

ــؤال هايش فروكش مي كند و  مي شود، س
تمام مي شود! ديگر يا اصًال سؤال نمي كند 

يا خيلي كم مي پرسد! چرا؟
يكي از موانعي كه به اين جست وجوگر 
خالق مي گويد سؤال نكنيد «مِن معلم» 
هستم كه مي گويم من از تو سؤال مي كنم؛ 
تو كتاب نخوان؛ فقط اين بخش از كتاب 
ــه من مي گويم بخوان؛ امتحان از اين  را ك

نمونه سؤال ها صورت مي گيرد و... .
ــتي انتظار  از جناب آقاي دكتر بهش
ــروع  ــه واقعًا با ديد باز بحث را ش دارم ك
ــا نظريه ي  ــل اين بحث را ب ــد. حداق كنن
ــت «آن چه  مالصدرا كه فرمودند گفته اس
در دنياي كنوني ايجاد مي شود يادگيري 
نيست بلكه يادآوري است» ادامه دهند. 
ــن را بر  ــت چگونه؟ اي ــادآوري اس ــر ي اگ
ــروع  ــي مي گويد؟ اين كه در ش چه مبناي
فرموديد انسان در رأس كائنات قرار دارد، 
ــت كه با تخيالت خود  آيا اين امكان هس
ــد يا اين كه انسان ذاتًا در  به اين مقام برس

رأس كائنات است؟

آقــــاي فـــاضـــلي
 (مـــعاون ســازمــان پــژوهـش)

ــه از كلمه ي  ــتي ك جناب آقاي بهش
ــد، آيا واقعًا اين  ــتفاده مي كنن «بديع» اس
ــد براي اثبات  ــواهد قرآني كه آورده ش ش
ــت مي كند؟ آيا  ــاي بزرگ كفاي اين مدع
ــفي ارتباط  ــرآن با اين بحث فلس آيات ق
ــت علم  ــاره ي حقيق ــتقيم دارد؟ درب مس
ــت.  ــاِم به نفس و قيام صدوري اس كه قي
ــاس آيه ي «و اِن ِمن شيٍء اِّال ِعنَدنا  براس
ــَدٍر معلوٍم (حجر  لُه اّال بَِق ــه و ما ُنَنزِّ َخزائُِن
ــه عمومًا با  ــت ك ــخص اس ۲۱)» آيا مش

خالقيت مرتبط مي شود؟
نكته ي بعدي خاستگاه بحث خالقيت 
است. بحث خالقيت در آخر دوره ي مدرن 
مطرح شده است و مدرنيست ها به دنبال 
اين هستند كه به نيازهاي جامعه ي بشري، 
ــده است،  كه با تغييرات فراواني روبه رو ش

ــخ دهند؛ در  با عبور از اين راه  ميان بر پاس
ــه در بحث خالقيت مي خواهيم از  حالي ك

اين هم فراتر برويم.

مـنتقدي از مــيان حـاضـران
خالقيت را ما نمي توانيم كشف كنيم 
ــت را به دوران  ــتگاه خالقي يا اين كه خاس
فلسفه ي مالصدرا برگردانيم. ما نمي توانيم 
ــازي جديد، بدون تعريف  براي يك بناس
ــويم.  جديدي از خالقيت با آن  روبه رو ش
ــاي جديد  ــت را كه در دني ــد خالقي نباي
تعريف شده است، همان چيزي بدانيم كه 

در فلسفه ي مالصدراست. 
نكته ي بعد اين كه اثبات تّجرد خيال 
ــفه ي مالصدرا بر ارزش مرحله ي  در فلس
ــه مجرد  ــت نمي كند. علم ك ــال دالل خي
ــص آن را باز كنيم، براي  ــت؛ اگر ما نق اس
اين است كه عامليت نفس سبب مي شود 

كه آن را مجرد بدانيم.
هر مرحله اي از علم كه باشد تجرد در آن 
هست؛ علما به كليات توجه چنداني ندارند 
اما حكما خيال را رهزن علم مي دانند. شما 
ــينا براي  مي دانيد آن عهدنامه اي كه ابن س
خودش نوشته اين است كه: «ديگر داستان 
نمي خوانم؛ زيرا سبب مي شود قوه ي خيال 
ــيب  ــن در همين تفكر مثالي بماند و آس م
ببيند.» تمام مراحل علم را شما در خودتان 
داريد. شروع كنيد و دانش آموز را به مرحله ي 
عقالني برسانيد. شما خيال را به بحث هاي 
خالقيت و قوه ي خيال منحصر مي دانيد و 
اين گونه است كه مالصدرا هم مالصدرا شده 
است. براي اين كه به آن كليات اصيل عالم 

عقل توجه كرده است.
ــه هاي اين رويكرد  بررسي اين كه ريش
ــكالتي در عرصه ي  ــت و با چه مش كجا اس
تاريخ روبه رو بوده است شايد بتواند براي ما 

هم عبرتي باشد.

پاســخ هـاي دكـتر بـهشتـي 
من جواب سؤال هاي دوستان را خيلي 
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الهاماتي  كه  آن جا 
مي شود و كشفي اتفاق 
مي افتد، آن هم در خأل نيست؛ 

آن ابداع هم مقدمات مي خواهد.
ــه آيا در  ــؤال ك ــخ به اين س در پاس
ــت يا  ــافي اس ــث خالقيت، علم اكتش بح
ــت، در حوزه ي قوه ي خيال،  اختراعي اس
ــت. هم  ــافي و هم اختراعي اس هم اكتش
ــاف است و هم اختراع؛ كشف يعني  اكتش
ــما پرده را از روي واقعيتي كنار  اين كه ش

بزنيد؛ نفس ما آن را ابداع مي كند.
ــادآوري  ــدرا قائل به ي ــه مالص اين ك
ــود يا  ــت؛ آيا «تخيل» يادآوري مي ش اس
ــش ديگر اين كه آيا با  «يادگيري»؟ و پرس
تخيل مي شود به عقول رسيد. در سوره ي 
ــوّيًا»  ــراً َس مريم اين آيه: «و تمّثل َلها َبَش
ــدس (س) براي  ــته ي بزرگ روح الق فرش
حضرت مريم به صورت بشر مستوي القامه 
تمّثل پيدا كرد. قرآن مي گويد َتمثُّل، يعني 
معقوالت و مجردات عقليه را مي توانيم با 
ــدازه ي خودمان درك  ــال به ان قوه ي خي
ــورا هست كه همسر  بكنيم. در تاريخ عاش
ــي گفت: در مطبخ، در تنور ديدم كه  خول
پرنده هاي سفيد رنگي از آسمان به سمت 
ــين (ع) مي آيند،  ــام حس ــر مبارك ام س
ــه بودند؟  ــفيد رنگ چ اين پرنده هاي س
ــات دارد كه آن ها اصحاب حضرت  در رواي
جبرئيل بودند كه وقتي رفتند، پرهايشان 
ــت؟ پري كه آني  ريخته بود. اين پر چيس
ريخته بود؟ اين براي پيامبران همان علم 
است اما براي اصحاب اين تمّثل مي تواند 
ــب با  ــد. قوه ي خيال متناس متفاوت باش
ــأن  ــودش، مقام خودش، ش ــه ي خ مرتب
خودش و منزلت خودش؛ مي تواند در هر 
انساني معقوالتي متناسب با خودش درك 

شود. اين قوه ي خيال حضرت مريم است 
ــما بود، ممكن بود  ولي اگر براي من و ش

جور ديگري دربيايد.
ــم قياِم  ــه آيا عل ــد ك ــؤال فرمودن س
صدوري است يا قياِم حلولي؟ پاسخ معلوم 
است؛ در فلسفه ي مالصدرا ما علم حلولي 
نداريم، اين قيام، قيام صدوري است؛ علم 
ــت. علم، حالِّ در نفس نيست،  حاّل نيس

نفس محل نمي شود براي علم!
آن قاعده ي اصلي كه ايشان دارد و از 
عرفا هم گرفته است، طبق قاعده ي اتحاد 
«معلوم و علم و عالم» يا اتحاد «معقول و 
عقل و عاقل» يا اتحاد «متخّيل و خيال و 
ــوس و حاّس»؛  تخّيل» يا «حس و محس
ــود. در يكي  ــا يكي مي ش ــه ي اين ه «هم
ــت؛  ــدن آن ها حال و محل مطرح نيس ش
ــس در همه ي  ــت. نف زيرا نفس فعال اس
مراتب فعال است. اين كه حدود خالقيت 
ــاني متناسب با  ــت، در هر انس چه قدر اس
خودش است. خالقيت در دنياي جديد را 

نبايد با مباني صدرايي يكي دانست.
ــيني فرمودند كه  ــر حس ــم دكت خان
ــث خالقيت  ــدرا بح ــفه ي مالص در فلس
ــگاه كنيم. كامًال  ــد اين طور كلي ن را نباي
ــت. اصًال اين ها در مباني با هم  صحيح اس
ــفه هاي جديد  فرق مي كنند. در اين فلس
ــي، روي  ــي و تربيت ــفه هاي تحليل و فلس
ــور مي دهند. «اصالت  خالقيت خيلي مان
ــد، با اصالت  ــه غربي مي گوي وجودي» ك
ــفه ي صدرا داريم،  وجودي كه ما در فلس
ــي دارد. اين مرزبندي ها  تفاوت هاي اساس
ــت و اّال خلِط  ــفه خيلي دقيق اس در فلس
ــود؛ بنابراين، ما قبول داريم  مبحث مي ش
ــد را نبايد با  ــه خالقيت در دنياي جدي ك
ــم. اين كه چرا  ــدرا يكي بگيري ــاي ص مبن
ــروع كردم، دليلش  من بحث را از قرآن ش
همين بود. گفتم كه اين آموزه هاي فلسفي 
ــان آن جاست. اين كه  صدرايي آبشخورش
فرموديد خيال  رهزن علم نيست، چه جور 
خيالي؟ كدام خيال رهزن علم است؟ آن 

ــد،  خيالي كه در خدمت قوه ي عاقله باش
ــما را به جلد اول  ــت. توجه ش رهزن نيس
كتاب «رحيق مختوم» از آيت اله جوادي 

آملي جلب مي كنم.

آيـــــــــا خـــالقـــيــت 
مـنحـصر بــه خـيال است؟

ــر به خالقيت  ــر! خالقيت منحص خي
ــت؟ ما اين را نگفتيم. خالقيت  خيال نيس
منحصر به خالقيت خيال نيست. البته از 
ــروع مي شود؛ اگر شما در اين جا  اين جا ش
ــت، خالقيت هاي  ــويد، خالقي متوقف ش
هنري و زيباشناختي است. من فقط اين 
را عرض مي كنم كه چرا قرآن راجع به آن 
ــي و انديشه هاي بنيادي  بخش هاي اساس
ــًال «اَ في اهللا  ــرح مي كند؟ مث ــؤال مط س
ــمواِت َو االرض»؛ اين يك  شٌك فاِطِر السَّ
ــل دارد. يعني ما را ترغيب مي كند به  تأم
تحقيق و تفكر و مطالعه ي اين واقعيت كه 
جهان خالق دارد، مقصد دارد، مبدأ دارد. 
اين رويكرد قرآن چگونه رويكردي است؟ 
ــور مي كند كه بپذيريم؟ نه!  آيا ما را مجب

مي فرمايد تحقيق و تأمل كنيد.

دكـــــتر حـسنــــي
ــاه  ــدي كوت ــك جمع بن ــان ي در پاي
ــد اين كه ما  ــر مي رس ــه نظ ــم. ب مي كن
ــته  ــم رويكردي در خالقيت داش بخواهي
باشيم، بايد متناسب با فلسفه ي خودمان 

باشد.
خالصه ي بحث ها اين بود كه انسان 
يـك ويژگي دارد به نـام خالقيت و 
ــن ويژگي در  قـدرت خلق كـردن. اي
ــد. همان طور  ــدا مي كن ــروز پي محيط ب
ــد خالقيت خلق  ــه خانم دكتر فرمودن ك
ــود؛ بنابراين، نتيجه ي تربيتي اين  مي ش
ــر روي محيط  ــت كه ما بايد خيلي ب اس
ــامان دهيم. در  ــم و محيط را س كار كني
پايان از همه ي همراهان به خاطر حضور 

فعالشان تشكر مي كنيم.
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اشاره
مجله رشد مشاور مدرسه بر آن است تا در 
جهت معرفي ديدگاه هاي بومـي و ارتقاء دانش 
و بينش مشـاوران مدرسه، سلسله مصاحبه هايي 
را با صاحب نظران اين رشـته ترتيـب داده و در 
اختيار مخاطبان قرار دهد. در فصل پاييز، شـاهد 
مناسبت هاي متعددي مثل روز خانواده هستيم، به 
همين دليل در اين شماره مصاحبه اي را با جناب 
آقاي دكتر باقر ثنايي ذاكر، اسـتاد پيشكسوت 
و صاحب نظـر حـوزه ي راهنمايي و مشـاوره و 
متخصص بحث خانواده و گروه در كشور، انجام 
داده ايم تا شما را با ديدگاه هاي ايشان در حوزه ي 

بحث راهنمايي و مشاوره بيشتر آشنا كنيم. 

دكــتر بــــاقر ثـــــــنايي ذاكـر 
در يـــك نگاه 

ــر، داراي دكتراي  ــي ذاك ــر باقر ثناي دكت
راهنمايي و مشاوره از دانشگاه كلرادوي آمريكا 
ــي و  ــانس راهنماي ــال ۱۳۵۸ و فوق ليس در س
ــال ۱۳۵۴ و  ــگاه تهران در س ــاوره از دانش مش
ليسانس راهنمايي و مشاوره از دانشگاه تربيت 
ــت. وي داراي  ــال ۱۳۵۰ اس معلم تهران در س
ــت. از  ــي متعددي اس ــوابق علمي تخصص س

جمله: 
استاد مشاوره از سال ۱۳۷۸ تا اكنون،

ــال هاي ۱۳۷۸ـ  ــاوره در س ــيار مش دانش

،۱۳۷۱

ــال هاي ۱۳۷۱ـ  ــاوره در س استاديار مش
،۱۳۵۸

مشاور مورد تأييد كشور كانادا (CCC) از 
سال ۱۳۸۲ تاكنون،

ــواده و ازدواج و فرد در مراكز  ــاور خان مش
مشاوره ي دان ميلز، تورونتو وانتاريو ۱۳۷۵

ــاوره ي ايران (ICA) از  عضو انجمن مش
سال ۱۳۷۵

ــاوره ي ايران از سال  و رياست انجمن مش
۱۳۸۲ تاكنون

ــاوره  ــان راهنمايي و مش ــس دپارتم رئي
دانشگاه تربيت معلم از سال ۱۳۸۵ تا اكنون،

عضويت شوراي مركزي نظام روان شناسي 
و مشاوره (PCO) از سال ۲۰۰۳،

ــاوره اي ازدواج و  ــيون مش ــس كميس رئي
خانواده در PCO از سال ۱۳۸۵،

ــار دكتر ثنايي ذاكر مي توان به كتاب  از آث
«مشاوره» چاپ ۱۳۵۷ و «معيارهاي ازدواج 
و خانواده» چاپ ۱۳۸۸ اشاره كرد. همچنين 
ــوان از كتاب هاي  ــال ها مي ت ــن س ــي اي در ط
«مقدمـه اي بـر راهنمايـي و مشـاوره»، 
«زبـان تـن»،  «روان شناسـي مثبـت»، 

«تكنيك هـاي گروه»، «درمـان مبتني بر 
حل مسئله: راهبردهاي نوين براي خانواده 
درمانـي مؤثـر» و «خانواده هـا و خانواده 
درماني» نام برد. وي مقاله هاي بسياري در طي 
سال هاي ۱۳۸۷ـ ۱۳۴۸ ارائه و ترجمه و تأليف 
كرده است و بيش از ۳۰ كنفرانس و سخنراني در 
طول سال هاي (۱۳۸۶ـ ۱۳۷۱) انجام داده است. 
«روان درماني مديريت استرس» ايشان در سال 
۱۳۵۷ در دانشگاه كلرادو از جمله ي چند كارگاه 
وي بوده و در سال هاي (۱۳۸۵ـ ۱۳۷۶) در ايران 
(تهران) كارگاه هاي آموزشي متعددي را هدايت 
و رهبري كرده اند. عنوان برخي از اين كارگاه ها 
ــاوره ي ازدواج»، «مداخله در  ــد از: «مش عبارتن
ــي درون  ــواده»، «آسيب شناس بحران هاي خان
سيستمي خانواده»، «اولين تا چهارمين سمينار 
انجمن مشاوره ي ايران»، «طبقه بندي مسائل و 
اختالالت»، «مشاوره ي تلفني، مشاوره ي خانواده 

و ازدواج» و «مسائل كودكان و بزرگساالن».
دكتر ثنايي پژوهش هاي متعددي، از جمله 
ــت تحصيلي  در زمينه ي عوامل مؤثر بر شكس
ــوزان درباره ي  ــوزان و نگرش دانش آم دانش آم
ــال هاي (۱۳۷۰ـ ۱۳۵۳) انجام  مشاوره، طي س
داده است، او چند فيلم آموزشي مانند «توجه 

نرگس نفر

گفت و گـو

گــفـت و گـو بـا دکـتر
ـنـــايی ذاکـر  بـاقـرـث

وضـعيت آمـوزش وضـعيت آمـوزش 
 خانواده ومـشـاور ه خانواده ومـشـاور ه
در ايــــــراندر ايــــــران
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ــاوره» و «من  به رفتار و زبان بدن (تن) در مش
هنوز يك كودك هستم» در سال هاي (۱۳۸۰ـ 
ــددي در  ــاي متع ــه و مصاحبه ه ۱۳۷۲) ارائ

سال هاي (۱۳۸۶ـ ۱۳۷۴) داشته است.

é درباره وضعيت فعلي مشـاوره 
در آموزش وپـرورش در ايـران حرف 
و حديث هاي بسـياري در رسـانه ها 
آمده اسـت و اينكه ساختار مقاطع و 
دوره هاي تحصيلي تغيير پيدا مي كند 
و... نظـر حضرت عالـي در ايـن باره 

چيست؟

ــن روزها صحبت از تعطيلي  é من اي
ــرورش را  ــي در آموزش وپ دوره ي راهنماي
مي شنوم و نمي دانم مسئوالن آيا اين كار را 
با مطالعه  انجام مي دهند، البته كسي با من 
به عنوان كارشناس اين رشته صحبت نكرده 
است و تا جايي كه اطالع دارم با همكاران من 
هم در انجمن مشاوره و نظام روان شناسي و 
ــاوره صحبتي نشده است. حتي من در  مش
آخرين جلسه ي انجمن مشاوران پيشنهاد 
ــرم آموزش وپرورش  ــا وزير محت دادم كه ب
ــتي انجام شود و در اين مورد صحبت  نشس
كنيم، يعني، انجمن مشاوره نسبت به اين 

مسئله بي تفاوت نباشد.
براي من اين مطرح است كه اگر به فكر 

مملكت و راهنمايي و مشاوره ي نسل جوان 
هستيم، بايد كارهايمان مطالعه شده باشد، 
زماني در حدود سال ۱۳۵۰ در اين مملكت 
تحوالتي تاريخي در آموزش وپرورش ايجاد 
شد و به آن جا رسيد كه راهنمايي و مشاوره 

به مدرسه آمد و اهدافي تبيين شد. 
ــال ۵۹ برنامه ي راهنمايي  در اوايل س
ــد، يعني، زير  ــل اعالم ش ــران تعطي در اي
سؤال رفته بود. رشته اي كه هدفش تعالي 
ــتعدادهاي نسل  ــايي اس مملكت و شناس
ــد  ــل به طرف رش جوان و هدايت اين نس
خود و رشد كشور بوده است، تعطيل شد. 
نمي توان انتظار داشت كه در طي هفت يا 
هشت سال، اين برنامه ايده آل شده باشد. 
راهنمايي كه يك برنامه ي علمي و مبتني 
ــر اصول علمي بود، گفتند كه بايد در آن  ب
ــد، بعد از آن برنامه  تجديدنظر به عمل آي
راهنمايي گاه به دبستان و گاه به دبيرستان 
رفت و بعد هم تغيير كرد و نيروهايي آمدند 

و رفتند.
حتي در دوره اي با مربيان امور تربيتي 
ــاور را به امور تربيتي  ــد، نقش مش توأم ش
ــاور را  دادند. در واقع بچه ها خأل وجود مش
ــان امور تربيتي پر  ــا روي آوردن به مربي ب
ــروع به تبيين برنامه ي  مي كردند. ما كه ش
ــت انتظاراتي كه  ــي كرديم،  به عل راهنماي

نظام داشت، يك دوره ي ليسانس مشاوره 
ــد، يعني ما مدتي  و امور تربيتي تدوين ش
ــاوره و امور تربيتي داشتيم و  ليسانس مش
دانشجويان در همان دو سال اول به مشاوره 
عالقه نشان دادند و ما استادان براي تربيت 
مربي امور تربيتي، براساس معناي موردنظر 
وزارت علوم آمادگي نداشتيم. بعد اين بخش 
جدا شد و به درون آموزش وپرورش رفت و 
به اين ترتيب، آموزش وپرورش مي خواست 
ــور تربيتي را با اهداف خودش  كه مربي ام
تربيت كند. به اين صورت، برنامه ي مشاوره 
از برنامه ي امور تربيتي منفك شد. از طرفي 
يك برنامه ي «طرح كاد» درست شد يعني 
يك برنامه ي مشاوره ي شغلي كه با شرايط 
و امكانات ما تناسب كافي نداشت و در يك 

گستره ي وسيع انجام گرفت.
آموزش وپرورش اگر از شكست هايش 
ــت، نه طرح كاد به  ــرد خوب اس درس بگي
يك برنامه ي راهنمايي شغلي تبديل شد و 
نه مربي امور تربيتي توانست مشاور بشود، 
چرا كه اهدافي كه براساس آن مربيان امور 
تربيتي به مدارس آمدند، با اهداف راهنمايي 
هماهنگ نبود، در واقع، مي خواستند كسي 
باشد كه گاهي كار راهنمايي انجام بدهد كه 
ــم انجام مي داد اما اين كه چه قدر  گاهي ه
ــخص نيست.  اين كار مؤثر بوده يا نه، مش

دكـتر ثنـايــي پـژوهـش هــاي 
مـتعددي، از جـمله در زمـينه ي 

عـوامل مـؤثـر بر شـكست 
تحـصيلي دانـش آمـوزان و 

نگـرش دانـش آمـوزان دربـاره ي 
مـشاوره انـجام داده اسـت
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به هر حال، به نظر من، آموزش وپرورش با 
اين كه ظرفيت ۳۰۰۰۰ مشاور را داشت كه 
اغلب هم رشته شان مشاوره يا روان شناسي 
ــت استفاده نكرد. من  بود،  از اين افراد درس
ــاوره  دورا دور مي ديدم كه راهنمايي و مش
ــل مي رود  ــرورش دارد تحلي در آموزش وپ
ــا برنامه ي  ــالش مي كردند ت ــاني ت و كس
راهنمايي و مشاوره را سروسامان بدهند اما 
نشد چون اولويت الزم را نداشتند. به نظر 
من اولياي امور از اهداف راهنمايي بي خبر 
ــئوالن  بودند. حاال هم فكر مي كنم كه مس
فعلي نمي توانند پاسخ بدهند. به هر حال، 
ــاوره «اظهر  نياز جامعه به راهنمايي و مش
ــه وزارت  ــت و وقتي ك ــمس» اس من الش
ــرورش آن نقش تاريخي خود را  آموزش وپ
ــت انجام دهد، اين نياز در خارج از  نتوانس
وزارت آموزش وپرورش شروع به رشد كرد. 
امروز دانشجوي مشاوره دنبال اين است كه 
ــاي آموزش وپرورش بيرون بياد و در  از فض
بستري كه از كار او استقبال مي كند، مشغول 
ــعه ي مراكز مشاوره  ــود. حاال شما توس ش
ــارج از آموزش وپرورش مي بينيد،  را در خ
ــتي، شهرداري، سازمان  در سازمان بهزيس
ملي جوانان و ديگران در واقع هم اكنون با 
تصويب سازمان نظام روان شناسي و مشاوره 
نظم و سازماني پيدا كرده است. حاال وقتي 
ــكيالت مشاوره در  مي گوييد مشاوره، تش
ــارج از وزارت آموزش  و پرورش  بيش تر  خ
ــم مي آيد تا آموزش وپرورش. امروز  به چش
هم وقتي مي گويند برنامه ي راهنمايي در 
ــف مي خورم  ــود، من تأس ايران تعطيل ش
ــري احتماًال بدون  از اينكه اين تصميم گي
ــن حرفه (علم) در ايران  آگاهی از تاريخ اي
كمي شتابزده است و بدون توجه به داليل 
ايجاد برنامه ي راهنمايي در ايران كه دكتر 
مشايخي در سال ۱۳۳۲ مطرح كرده انجام 

شده است.
ــه  ــود ك ــد ب ــايخي معتق ــر مش دكت
ــي در دارالفنون  ــا وقت ــرورش م آموزش وپ

شروع شد، درس و عمل در كنار هم بودند. 
مهندسان دارالفنون، خيابان ناصريه ي آن 

زمان را آسفالت كردند.
ــابي و ديگران كه در  امثال دكتر حس
دانشگاه تهران بودند، به دنبال عمل بودند 
كساني كه برنامه ي راهنمايي را در مدارس 
ايجاد كردند، هدفشان اين بود كه بچه ها 
نه فقط مفروضات ذهني و نظري بلكه كار 

عملي را ياد بگيرند.
ــدف از راه اندازي برنامه ي راهنمايي  ه
ــفانه مورد بي توجهي قرار  اين بود اّما متأس
گرفت، هيچ كار عملي چشم گير و مقبولي 
در دوراني كه من در دانشگاه و وزارت خانه 
دست اندركار بودم، انجام نشد. من ۳/۵ سال 
در وزارت آموزش وپرورش مشاور بودم، در 
ــال ها كه برنامه ي راهنمايي در ايران  آن س
ــد، واقعًا مي ديدم كه مدارس  ــيس ش تأس
ــه رفته در حال جهت گيري  راهنمايي رفت
به سمت اهداف موردنظر بودند. بعدها كه 
ــراي تحصيالت دكترا به امريكا رفتم  من ب
ــر از برنامه هاي  ــتم، ديدم كه ديگ و برگش
ــداف پيش  ــا و اه ــا آن معن ــي ب راهنماي
ــم بچه ها را با كار عملي  گفته، كه بخواهي
ــت و  ــنا كنيم، خبري نيس در مدارس آش
بچه ها در همين دوران در مدارس تحصيل 
مي كردند و من با مدارس هم ارتباط داشتم 

ولي اين تصويري بود كه من داشتم.
ــرافراز است.  ــاوره بسيار س امروز مش
ــاوران و  ــن، مجالت و مش ــازمان، انجم س
هم چنين مقاطع تحصيلي دانشگاه ها مثل 
ليسانس، فوق ليسانس، و دكترا و تأسيس 
ــگاه هاي دولتي و آزاد،  ــته در دانش اين رش
ــاوره در  ــعه  ي مش همه و همه بيانگر توس
زمان حاضر است، و من متأسفم كه وضع 
راهنمايي را در ايران به اين شكل مي بينم.

é يعني اين شـرايط پاسـخگوي 
نيازهـاي دانش آموزان نيسـت و خأل 
موجود، در سـاير جاهـا، مثل مراكز 
مشـاوره و كلينيك ها، پر مي شود كه 

خيلي هم گسـترده شـده اند و حتي 
شـهرداري هم در ايـن زمينه متولي 

است.
ــهرداري در راهنمايي  ــه، االن ش é بل
ــر و  ــرورش فعال ت ــاوره از آموزش وپ و مش
ــهرداري خودش  موفق تر عمل مي كند. ش
ــبت به آموزش وپرورش ذي ربط تر و  را نس

ذي نفع تر مي داند و عمًال فعال تر است.
ــم كه بنا و  ــن اولياء و مربيان ه انجم
ــش مربوط به آموزش وپرورش است،  اساس
ــاوره ي خارج از  ــل مراكز مش ــع مث در واق
ــد. وزارت  ــل مي كن ــرورش عم آموزش وپ
ــته كه اين  ــايد نخواس آموزش وپرورش ش
ــه  ــي ك ــد، در صورت ــه او باش زيرمجموع
ــراي عالي  ــت. دانش س صاحب آن بوده اس
ــاوره را به  ــه ي مش ــال ۱۳۴۶ برنام در س
درخواست وزارت آموزش وپرورش تأسيس 
ــيس شد و داشت شكل  كرد. مشاوره تأس
مي گرفت، ما يك دفتر راهنمايي تحصيلي 
داشتيم كه برنامه ها را سازمان دهي مي كرد، 
تحصيل كرده هاي اين رشته آن جا بودند، 
متخصص دعوت مي كردند و روي مسائل 
ــا همه ي اين ها  ــف كار مي كردند ام مختل
ــت كه  ــه اش اين اس ــد و نتيج تعطيل ش
ــم.ـ با توجه به شـرايط فعلي،  مي بيني

توصيه ي شما چيست؟ 
ــمم آب نمي خورد به اين  é من چش
ــرد اّما ما، اين  ــا كاري صورت بگي زودي ه
ــت كرديم،  ــت ها را با وزير درخواس نشس
ــود.  ــت كه موافقت ش ــه معلوم نيس گرچ
وزارت آموزش وپرورش بايد طالب برنامه ي 
ــژه اگر ما  ــد بوي ــاوره باش راهنمايي و مش
ــوان را برومند و  ــل ج مي خواهيم اين نس
ــل جواني  ــد كنيم ما االن داريم نس كارآم
ــان مهاجر  ــت مي كنيم كه اغلب ش را تربي
كشورهاي ديگر مي شوند. تحصيل كرده ترين 
و با كفايت ترين مهاجراني كه به كشورهاي 
توسعه يافته مي روند، ايراني ها هستند. چرا 
ــت بدهيم. آقاي دكتر  ــد آن ها را از دس باي
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مشايخي در سال ۱۳۳۲ برنامه ي راهنمايي 
ــت: «بـراي اين دوره  را اين طور نوشته اس
از تحصيـالت، هـدف اصلي، شناسـايي 
اسـتعدادها و راهنمايي شـاگردان براي 
انتخاب رشـته هاي تحصيلـي و انتخاب 
ــا هنوز يك  مشـاغل و فنـون اسـت». م
دايره المعارف شغلي نداريم كه نشان دهد 
در اين مملكت چند شغل وجود دارد، چه 
ــده اند، كدام ها در حال  ــيس ش زماني تأس
ــكوفايي و كدام ها در حال از بين رفتن  ش
هستند، اهداف شان چيست؟ شرايط احراز 
ــت و آينده اش كدام است،  هر شغل چيس
امروزه شغل در كشور استاندارد نيست.اين 
بخش در وزارت كار بايد در دست تحصيل 
كرده هاي مشاوره ي شغلي باشد. نياز جامعه 
ــنجيم، با موج حركت مي كنيم.  را نمي س
ــداد دكتر نياز  ــه چه تع ــگاه نمي كنيم ب ن
داريم و چقدر مشاور مي خواهيم كه تربيت 
ــتخدام مي شوند  كنيم. افرادي هم كه اس
تخصصشان كم تر مورد توجه است و اين با 
اهداف راهنمايي مغايرت دارد. البته در هيچ 
ــت يابي ايده ال به اين اهداف  جاي دنيا دس
ــد اما نمي توانيم كامًال از  شايد ميسر نباش
ــي كنيم. دانشگاه ها بدون  آن  ها چشم پوش
توجه به نياز تخصصي كشور كار خودشان 
ــي را  ــد. بايد بدانيم كه هر كس را مي كنن
ــاخته اند. ما بايد افراد را براي  بهر كاري س
ــم و تخصص  هايي  كارهايي كه مي خواهي
ــازيم. وقتي در  كه به آن  كار نياز داريم، بس
سال ۱۹۵۸، روس ها «اسپوتنيك يك» را 
در مدار زمين قرار دادند، آمريكا شوكه شد 
ــو زدند. ثمره ي اين  ــد كه روس ها جل و دي
ــد كه در همان سال، برنامه ي  اتفاق اين ش
ــه ي اين هدف كه  ــي آمريكا برپاي راهنماي
ــن كارها گمارده  ــا بايد به بهتري بهترين ه

شوند، به شدت توسعه يافت.
هر كسي بايد به كاري گمارده شود كه 
ــت و اين جز با راهنمايي  در آن توانمند اس
ــي  ــت. ما بايد ببينيم چه كس ــر نيس ميس

استعداد مثًال رياضي دارد و او را به اين رشته 
بفرستيم يعني راهنمايي مي كنيم كه تو در 
اين رشته موفق تري وگرنه اجباري نيست. 
البته در جامعه ي ما حسن نيت وجود داشته 

اما برنامه ريزي و دانش نبوده است.
é يعني بايد يك هماهنگي با افراد 
صاحب نظر مثًال به صورت نشست هايي 
وجود داشته باشد تا برنامه ها به شكل 

اصولي صورت بگيرند.
ــا  ــرادي در وزارت خانه ه ــًا، اف é دقيق
ــد اداري دارند. در  ــًا دي ــتند كه بعض هس
واقع، بايد محورّيت و خط، علمي و مبتني 
ــد و اين افراد بايد كانال هاي  بر اصول باش
ــي را پيدا كنند در واقع بايد برنامه را  اجراي

بخواهند.
é به نظر شما آن چه مي تواند ما را 
از اين معضالت نجات دهد چيسـت؟ 
يعني بايد فرهنگ سازي شود. با توجه 
به مسئوليت شـما در نظام مشاوره و 
روان شناسي يا در انجمن مشاوره اين 
سؤال مطرح مي شود كه آيا در آن جا 

فكري به حال اين وضع شده است؟
ــت كه همان طور  é اعتقاد من اين اس
كه انجمن مشاوره بايد دل سوز باشد، انجمن 
ــازمان نظام هم بايد اين  ــي و س روان شناس
ــته باشد، در غير  ــوزي و توجه را داش دل س
اين صورت، همه صدمه مي بينند. وقتي در 
ــه ي انجمن به من گفتند كه آخر اگر  جلس
حرف هم بزنيم كسي گوش نمي كند، من 
نظرم اين بود كه اگر اظهارنظر كنيم، دست 
كم سرافرازيم كه نظرمان را داده ايم و بعدها 
كسي نمي گويد كه شما به ما نگفتيد. موضع 

ما بايد رسماً و كتباً مشخص شود.
é در واقع، صاحب نظران اين رشته  

در مملكت حق اظهارنظر را دارند.
ــناس بايد  ــه،  ما به عنوان كارش é بل
ــرم را بدهم،  ــر كنيم. اگر من نظ اظهارنظ
ــا وقتي  ــت ام ــد اين نظر شماس مي گوين
ــد، آن گاه اين نظر  ــرش را بده انجمن نظ

تبديل به يك «موضع» مي شود. جامعه ي 
ــاوره بايد موضع گيري  روان شناسي و مش

داشته باشد.
é من به عنوان يك آموزش وپرورشي 
خوش حالم كه صاحب نظران نسـبت 
به اين موضوع حساسـيت و دغدغه 
دارند. سـؤال ديگري كـه از زاويه ي 
ديگـر مطـرح اسـت اين كـه آيا آن 
مباحـث آكادميك كه دانشـجويان 
مشـاوره هم مي آموزند، پاسـخ گوي 
نيازهـاي فعلي آن ها هسـت، گاهي 
زمزمه هايـي از آن ها مي شـنويم كه 
چيزي ياد نگرفته ايم و ياد نمي گيريم.

ــتمي  ــناس سيس براي من كه كارش
هستم، همه چيز به هم مربوط است؛ مثًال 

ــخص  براي نظام آموزش وپرورش بايد مش
ــاور چه مي خواهد؛ يعني،  ــد كه از مش باش
مشخص شود كه وظيفه ي مشاور چيست 
ــورت متخصصان  و هدف ها هم بايد با مش
تبيين شود. سپس از متخصصان بخواهند 
كه در اين زمينه فعاليت كنند. در كشورهاي 
ــردي را براي كاري  ــعه يافته وقتي ف توس
مثًال خدمات كامپيوتري، مي خواهند، از او 
نمي پرسند كه مدركت چيست؛ مي گويند 
ما اين برنامه را از تو مي خواهيم. سپس افراد 
متخصص، فرد داوطلب را بررسي مي كنند 
ــده  ــورد تخصصي كه مدعي آن ش و در م
است، با دقت كامل از او توضيح مي خواهند 

هـر كـسي بايـد بـه
كـاري گـمارده شـود 

كـه در آن تـوانمنـد
 اسـت و ايـن جـز با 

راهنـمايـي ميـسر نـيست
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ــتگي الزم را در وي ديدند، به  و اگر شايس
او مي گويند كه چه قدر حقوق مي خواهي. 
ــت او هم قيمت را باال مي برد و آن ها  آن وق
ــون مي بينند كه توانايي انجام دادن كار  چ
مورد نظرشان را دارد، به درخواست هايش 

توجه مي كنند.
اين جا جايي است كه اهداف موسسان 
ــما  راهنمايي تحقق پيدا مي كند، يعني ش
مي آييد و نيروهايي را مي گيريد كه توانايي 
الزم را دارند اما وقتي صرفًا ُپستي هست و 
فردي هم هست كه فقط مي تواند آن پست 
ــت،  ــي را پر كند و غايت هدف اين اس خال

هيچ اتفاقي نمي افتد.
é براي تربيت مشاور كارآمد براي 
آموزش و پرورش چه تمهيداتي الزم 

است؟
é اين جمله را بايد يادمان باشد: «آنان 
كه تاريخ را نمي دانند، محكوم به تكرارند.» 
ــورهاي  ــد تاريخ كار خودمان و كش ما باي

ديگري را كه اين راه را رفته اند، بدانيم. در 
هيچ جا، دانشگاه آن قدر كه ما از آن انتظار 
داريم، نمي تواند سنگر كار عملي باشد. من 
ــال پيش، در روز تأسيس شوراي  ۷-۶ س
ــخص  مركزي گفتم كه بايد افرادي را مش
كنيد كه صالحيت آموزش عملي را داشته 
ــن كنيد كه اين  ــند و مراكزي را معي باش
آموزش را انجام دهند. دانشجوها در مراكز 
ــده بايد كار عملي را ياد بگيرند. اين  ياد ش
ــگاه هاي دنيا وجود  ــه در اغلب دانش برنام
ــجويان آموزش داده  ــي، به دانش دارد؛ يعن
ــود و پيشرفت آن ها، مثٌال سه ماه به  مي ش
سه ماه، مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد 
ــه كار را ياد بگيرند و اين روالي  تا آن جا ك
است كه در دنيا هست و نتايجش مشخص 

و آشكار است.
اعتقاد من اين است كه آموزش وپرورش 
ــود را در  ــورد نظر خ ــق دارد اهداف م ح
ــتفاده از مشاور مشخص كند.  زمينه ي اس

ــخص شد، دنبال نيرويي  وقتي اهداف مش
ــا را بتواند انجام  ــه آن كاره ــم ك مي گردي
ــگاه خواهد ديد كه  ــد فالن دانش دهد. بع
ــي  ــمت كس ــرورش در اين قس آموزش وپ
ــر اين كه چنين  ــتخدام نمي كند مگ را اس
ــد. االن نظام به  ــته باش ــخصاتي داش مش
ــي كه در روان شناسي عمومي مدرك  كس
گرفته است، پروانه ي مشاوره نمي دهد. ما 
ــو پروانه ي كار با مراجع  مي گوييم كه به ت
ــا پروانه ي تحقيق و  ــم بدهيم ام نمي تواني
ــو برو تحقيق كن،  ــس را مي دهيم؛ ت تدري
ــخص شود،  تدريس كن. وقتي هدف مش
ــان را تطبيق  ــگاه ها خودش نيروها و دانش

مي دهند.
é در اين بخش واقعًا خوب كار شده 
است اما مشـكلمان االن در مدارس 
است. تعداد زيادي از فارغ التحصيالن 
كار  آموزش وپـرورش  در  مشـاوره 
مي كنند. آن ها نبايدكار دفتري  كنند، 

اعــتقاد من ايـن اسـت 
كـه آمـوزش وپـرورش بـايد 
اهـداف مورد نـظر خـود را در 
زمـينه ي اسـتفاده از مـشاور 
مشـخـص كند



۳۳
دوره شــشــم
ی١ شـمـــاره 
پـــايـيــز٨٩

يـا کار معاونـت  كنند و... بايد شـرح 
وظايف اين افراد مشـخص شود. اگر 
مشاور بخواهد اين طور باشد، فرسوده 

مي شود و رضايت شغلي ندارد.
é بله؛ در واقع اگر هر كار زمين مانده اي 
را به مشاور بگوييم كه بيايد و انجام بدهد؛ 
ــت نيست. يكي از فصل هاي كتاب  اين درس
«زمينه ي مشاوره و راهنمايي» اثر گيبسون، 
«برنامه ريزي و سازمان دهي برنامه ي مشاوره» 
ــه در مركزي  ــت. از طرفي ما براي اين ك اس
مشاوره كنيم، به مكان، پروانه و متخصص نياز 
داريم؛ يعني، اسباب كار بايد موجود باشد و 
آموزش وپرورش بايد اسباب را تهيه كند و به 

هر کسی اجازه ی اين کار را ندهد.
é جهت و سـوگيري متوليان امر 
در آموزش وپرورش بايد چگونه باشد 

و از كجا بايد شروع كنند؟
ــور كه در  ــا، همان ط ــر هدف م é اگ
ــاوره و راهنمايي بوده است،  ــيس مش تأس

ــراي امور  ــاي متخصص ب ــرورش نيروه پ
مملكت باشد، پرورش كساني كه شايستگي، 
ــود هدف  توانايي و عالقه دارند، اين مي ش
ــد،  راهنمايي. اگر اين هدف راهنمايي باش
ــم و بگوييم كه تو  ــص بياوري بايد متخص
ــد بتواني روي توانايي هاي اين افراد كار  باي
ــاغل كار  ــايي مش كني. او بايد روي شناس
كند و ما بايد بدانيم كه چند نفر را در چه 
جهتي مي خواهيم. اين كارهايي است كه 
ــال ۱۳۳۲ انجام شده است؛ يعني در  در س
اين مملكت اين برنامه ها شروع شده بود اما 

مي بينيم كه متأسفانه رها شده است.
é از سـال ۱۳۶۴ كـه هسـته ي 
مشـاوره تشكيل شد (و در سال ۷۱-
۷۰ كه مشاوره به مدارس آمد) بيش از 
بيست سال مي گذرد و انتظار مي رود 
كه اين هسته اكنون سازماني داشته 
باشـد و منسجم باشـد مي بينيم كه 
مشكالتي در اين مورد وجود دارد. در 

حوزه ي كاري خود شما مشاوران چه 
كار مي توانند انجام دهند؟ اين مورد 
را با توجـه به بعد تخصصي خودتان، 

يعني خانواده، بفرماييد.
ــل در آمريكا  ــن در دوران تحصي é م
ــدم. در آن  به بعد «خانواده» عالقه مند ش
ــا هم هنوز اين زمينه خوب  زمان در آن ج
جا نيفتاده بود. وقتي من برگشتم و مباحث 
مربوط به خانواده را در اين جا مطرح كردم، 
ــدت در برابر من مقاومت شد. حتي  به ش
همان هايي كه آن جا تحصيل كرده بودند، 
ــن چه مباحثي  ــيدند كه اي از من مي پرس
است كه شما مطرح مي كنيد. من در سال 
ــواده» را  ــاب «روان درماني خان ۱۳۶۴ كت
چاپ كردم. قبل از آن يعني بين سال هاي 
۶۲-۶۰ هم كه در رشته ي مشاوره دوره ي 
ليسانس تجديدنظر مي كرديم، در آن جا من 
درس «مشاوره ي خانواده» را براي دوره ي 
ــنهاد كردم و خيلي مقاومت  ليسانس پيش

صـّحت رابطه ي زن و
 شوهر، محور را تشــكيل 
مي دهد و اگر اين رابــطه 

درست نشود، رابــطه ي
 «ولي ـ فرزنــدي» هم 

درست نمي شود
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ــوراي عالي هم اين بود كه  شد. دستور ش
ــتاد و كتاب ندارد، نگذاريد.  درسي كه اس
ــتادش من و كتابش هم  من هم گفتم اس
آماده است و به اين ترتيب آن ها را ُمجاب 
كردم و درس را  گذاشتيم. بعد من پيشنهاد 
دوره ي فوق ليسانس مشاوره را دادم و براي 
آن برنامه ريزي كرديم و حاال اين راه بسيار 
ــت و من معتقدم كه بايد  پررهرو شده اس
ــود، در زمان  به كيفيت كار اين ها توجه ش
ــي شدن خانواده ها در  حاضر، بحث متالش
ــت، حدود ۶۰ درصد طالق  دنيا مطرح اس
در دنيا بويژه در كشورهاي غربي، و حدود 
۲۰ درصد طالق در شهرهاي بزرگ، مثل 
تهران، صورت مي گيرد اما در مناطق دور و 
سنتي تر حدود دو تا چهار درصد است. االن 

دولت و سازمان جوانان آمده اند و تصويب 
ــري كه مي خواهند  ــد كه هر دو نف كرده ان
ــاعت دوره ي  ــد ۱۶ س ــد، باي ازدواج كنن
آموزشي را بگذرانند و گواهي داشته باشند 
ــا محضرها اين ها را عقد كنند. البته قبًال  ت
ــاعت بود. اين در كل  اين آموزش چهار س
خوب است اما اين كه چگونه اجرا شود مهم 
ــا اين برنامه را اجرا كنيم و  ــت. چه بس اس
ــايد اين  ــا افزايش يابد. ش ــزان طالق ه مي
ــري مسائل توجه  نيروها بروند و به يك س
ــد.  ــد و اين  توجه ها ويران كننده باش بدهن
اين كه ما چه چيزي را مي خواهيم در اين 

۱۶ ساعت ياد بدهيم و چه كسي و با چه 
نگرشي مي خواهد ياد بدهد، مهم است.

ــا را در همين مراكز  ما چه قدر آدم ه
ــان به  ــاوره مي بينيم كه ازدواج هايش مش
ــه از خانواده  ــه ي غلط ك ــر يك نكت خاط
ــده اند، از هم  ــا راهنمايي ش ــاد گرفته ي ي
ــت. اين كه بياييم و بگوييم كه  پاشيده اس
ــكيالت و آن تشكيالت در كارند،  اين تش
ــت كه آن برنامه موفق  معنايش اين نيس

مي شود.
é پـس بـه نظـر شـما اول بايد 
امكانات و شـرايط و منابع سنجيده 

شود.
é ۶۷ درصد اثر مشاوره بر مراجعين، 
تأثير وجود خود مشاور  يا روان شناس است؛ 
3 محتواست؛ در 

1 3 خود مشاور و 
2 يعني، 

3 خود مربي است و 
2 واقع، در اين آموزش 

3 آن چه درس مي دهد.
1

ــنتي درباره ي  ــي س ــما نگرش اگر ش
ازدواج داريد و چند تا مطلب خوانده ايد و 
چند تا حرف هم به شما گفته اند اما بينش 
ــما را اصالح نكرده اند،  نمي توانيد برويد  ش
سر كالس و كار كنيد و نتيجه ي مطلوب 

هم بگيريد.
اين برهه ي بسيار حساس و پيچيده اي 
ــه مي خواهند  ــت؛ راهنمايي دو نفر ك اس
ازدواج كنند و نسلي را بسازند و جامعه را 
اداره كنند و در اين رابطه خوش بخت هم 
باشند، كار بسيار پيچيده اي است. اين كار 
را نمي شود با درست كردن صورت و ظاهر 
ــت كرد. آقاي دكتريان كه در  قضيه درس
تاريخ راهنمايي هم اسمش به عنوان اولين 
ــت، در  ــتاد راهنمايي در ايران آمده اس اس
تأسيس برنامه ي راهنمايي، ديدش اين بود 
كه معلم ها را بگيرند و مشاور بكنند و من 
يادم هست كه در همان دوران به او گفتم 
كه من با اين ايده مخالفم؛ چون يك معلم 
ــد و نمي تواند  ــت معلمانه پيدا مي كن هوي

ــود. اين نظر من بود به عنوان  ــاور بش مش
ــناس خيلي خام به استادي كه  يك كارش
از آمريكا دعوت شده بود و بسيار برجسته 
و مطرح هم بود. بعد از ۲۵-۲۰ سال آقاي 
ــان به من گفتند كه حق با تو بود و  دكتري
من در اين باره اشتباه كردم. اشتباهي كه 
ــا در يك زمان مي كنيم، صدمات زيادي  م

وارد مي كند.
ــلي را از طالق و  شما مي خواهيد نس
ــي خانواده نجات دهيد. اين برنامه  فروپاش
مي تواند كمك كند اگر كار به طور صحيح 
ــته باشد. كار در  ــود و هدفي داش انجام ش
صورت خالصه نمي شود و اين محتواست 
ــت كه  ــت؛ يعني ما الزم نيس كه مهم اس
ــر مملكت بر همه ي كساني كه  در سرتاس
ــد، آموزش دهيم.  مي خواهند ازدواج كنن
ــنتي دارند، اصًال  مثًال افرادي كه ازدواج س
ــايد ۲ درصد)، آن وقت ما  طالق ندارند (ش
ــوزش مي دهيم و  ــاعت به آن ها آم ۱۶ س
طالق در ميان آن ها افزايش مي يابد. ما بايد 
براي كساني كالس بگذاريم كه ۲۰ درصد 
طالق دارند. به اين ترتيب، مي توانيم افراد 
كم تر اما سالم تر و واجد شرايط تري به كار 

بگيريم.
é مثًال در كالن شهرها اين كار را 

بكنيم. 
ــه قانون بگذاريم كه  é بله، اما اين ك
ــرار بگيرند،  ــت آموزش ازدواج ق همه تح
شايد الزم نباشد. به هر حال، اين ديد من 
ــت كه مي تواند در كنار ساير ديدگاه ها  اس
ــرار بگيرد و حاصل آن به صالح مملكت  ق

باشد. 
از وظايـف مشـاورها در  يكـي 
مدرسه، آموزش خانواده است و حاال 
بخشـي از آموزش خانواده به دست 
اوليا و مربيان اسـت درگذشـته هر 
كـس با هـر مدركي اگـر در امتحان 
موردنظـر نمره مـی آورد، بـه عنوان 

مـا در جـامعـه ي خـودمان 
عالوه بـر فـرهنـگ اصيل 
اسالمي وهجوم  فـرهنگ 
غـربي، فـرهـنگ سنتـي 
قـبل از اسـالم را هم داريم كـه 
رگه هايـش را گـاه، مـي بينيم
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مـدرس مي توانسـت بـه خانواده ها 
آمـوزش دهد. البتـه اغلب آن ها هم 
نمي توانند با خانواده ها ارتباط برقرار 
كنند. ما در نشـريه بخشي با عنوان 
راهنمايي و مشاوره ي خانواده داريم 
و هدفمان از تدارك اين بخش، كمك 
به مشـاور ها در اين زمينه است. من 
مي خواهم نظر شـما را در اين زمينه 
بپرسم كه مشاورها چه كار مي توانند 

بكنند؟
ــت كه هدف  é باز اعتقادم بر اين اس
ــخص باشد، در بحث  و برنامه مان بايد مش
آموزش خانواده آن چه به نظر من مي رسد 

اين است كه: 
۱. روي رابطه ي «ولي ـ فرزندي» كار 
كنيم. اين مسئله اي كليدي است و صرفًا 
ــوزش به بچه ها نمي توانيم اين رابطه  با آم
را درست كنيم بلكه بايد والدين را درگير 
ــروع كنيم  كنيم. مي توانيم از بچه هايي ش
ــكل دارند؛ مثًال در  ــه در اين زمينه مش ك
خارج از ساعات مدرسه با والدين و بچه ها 

صحبت كنيم.
ــه ي «والدين با  ــورد ديگر، رابط ۲. م
ــت. در واقع صّحت رابطه ي  هم ديگر» اس
ــكيل مي دهد و  ــوهر، محور را تش زن و ش
اگر اين رابطه درست نشود، رابطه ي «ولي 
ــود؛ زيرا  ــت نمي ش ــدي» هم درس ـ فرزن
«مثلث رابطه» شكل مي گيرد و بچه ها به 
ابزار تبديل مي شوند و از همه بدتر اين كه 
بچه ها الگوي زناشويي مناسب و مطلوبي 

نخواهند داشت.
در آموزش خانواده بايد بسيار مراقب 
ــيم كه كار خراب نشود. مربي آموزش  باش
ــبت به مشكالت خانواده  خانواده نبايد نس
ــد. در زمان حاضر،  ــته باش ديد منفي داش
روابط دخترها و پسرها به طرز بي قاعده ا ي 
ــت. همين امر آمار طالق  افزايش يافته اس
ــبت به  را باال مي برد و ذهنيت افراد را نس

ــموم  ــس مخالف تغيير مي دهد و مس جن
مي كند. 

ــد معضالت را به عنوان واقعيت  ما باي
بپذيريم و به دنبال راه كار باشيم. 

در  خانـواده  آمـوزش  بحـث   é
مدارس، بعضًا كليشـه اي شده است؛ 
به نظر شـما مـا بايـد روي معضالت 
كنوني جامعـه، مثل روابـط دختر و 
پسر، متمركز شـويم و روي همين ها 
كار كنيم و آموزش ها در همين جهت 
باشـد؟ در كالن شـهرها مـا شـاهد 
هسـتيم كه با توجه به بحران ايجاد 
شـده، در خانواده ها دوستي دختر و 
پسـر بتدريج ُعرف مي شود، در واقع 
ما نه نگاه سـنتي خودمان را داريم و 

نه نگاه مدرن درست را.
ــي،  ــط جنس ــي در رواب é كثرت گراي
ــت، باز هم  ــورت ازدواج موق ــي در ص حت
ــت و در واقع با اين كار،  ــكل آفرين اس مش
ــري را زير سؤال مي بريم و اين  تك همس
الگوسازي براي بچه ها بسيار آسيب زاست.

و  الهـي  دينـي،  ارزش هـاي   é
فرهنگي ما زير سـؤال رفته اسـت و 
ما بايد بـا توجه به فرهنـگ خود از 
علم مشـاوره اسـتفاده كنيم. حاال با 
توجه به همين شـرايط، مشـاور چه 
كار مي توانـد بكنـد؟ آيا الزم اسـت 
مشاوران آموزش ويژه اي ببينند؟ آيا 
در اين مورد، به ويژه در كالن شهرها 
كاري انجام شده است؟ البته جامعه ي 
امروز ما با يك وضعيت چند فرهنگي 
مواجه اسـت، اين كه يك مشـاور از 
جايـي به جـاي ديگر مـي رود، آيا با 
فرهنگ آن منطقه آشنا هست يا نه. 
به عالوه، بحث تعارض و تعدد نقش ها 
مطرح اسـت. توصيه ي شـما در اين 

زمينه چيست؟
ــه در  ــئله ي فرهنگ ها هميش é مس

ــت. اكنون دنيا به  مشاوره مطرح بوده اس
ــمت چند فرهنگي شدن مي رود. ما در  س
جامعه ي خودمان عالوه بر فرهنگ اصيل 
ــالمي و هجوم فرهنگ غربي، فرهنگ  اس
ــم داريم كه  ــالم را ه ــل از اس ــنتي قب س

رگه هايش را گاه، مي بينيم.
اين سه فرهنگ در جامعه ي ما وجود 
دارند و مشاوران ما بايد قابليت فعاليت و كار 
در اين شرايط را داشته باشند. من معتقدم 
كه يك سري مسائل هست كه علمي است 
و ما اگر آن ها را درست بلد باشيم، مي توانيم 
ــا همواره  ــالوه، خانواده ه ــم. به ع كار كني
ــر بوده اند و  ــر با تربيت بچه ها درگي بيش ت
اين ظرفيت را داشته اند. ما اگر مي خواهيم 
ــد خانواده را  ــل كار كنيم، باي روي اين نس
ــع، آن قدر كه خانواده  درگير كنيم. در واق
مي تواند روي بچه اثر بگذارد، معلم و مشاور 
و روحاني و حكومت نمي توانند. ميزان اثر 
و نفوذ خانواده ها روي افراد از جميع موارد، 
حتي آموزش وپرورش، بيش تر است. مشاور 
ــد نه  ــته باش بايد براي خانواده جاذبه داش

اين كه احساس گناه ايجاد كند.
é در شـهرهاي سـنتي، دخترها 
زودتر بـه چرخه ي زندگي مشـترك 
وارد مي شوند؛ مشاور در اين شرايط 

چه كار بايد بكند؟
ــتر طبيعي، جرياني  وقتي در يك بس
طبيعي وجود دارد، ما نبايد دخالت كنيم. 
ما بايد جايي دست كاري كنيم كه مشكلي 
وجود داشته باشد؛ مثًال ما اين ۱۶ ساعت 
ــي كنيم كه  آموزش قبل از ازدواج را بررس
آيا وضع را بدتر مي كند يا بهتر. البته من در 
اين مورد خوش بين نيستم. بايد هوشيارانه 
ــيم و هدف  ــل كرد؛ بايد هدف مند باش عم
ــد. هيچ چيز غيرحقيقي و  بايد معقول باش

غيرذاتي جواب نمي دهد.
ــويم،  بايد آن چه را كه مروجش مي ش

خوب بشناسيم؛ آن وقت جواب مي دهد.
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«در مـدارس كشـور، بايد ادبيات 
راهنمايـي پررنگ تـر شـود و به جاي 
ادبيات مشاوره بنشيند. امروزه بيش تر 
دانش آموزان بـه راهنمايي نياز دارند 
نـه مشـاوره. تنها تعداد بسـيار كمي 
از دانش آمـوزان نيازمند مشـاوره اند. 
مشاوره امري كلينيكي است كه به طور 
خـاص در كلينك هـا مي تـوان به آن 
پرداخت. ما بايد در مدارس پيش گيري 
كنيم نه درمان، و اين نيازمند توجه به 

روي كرد راهنمايي است.»
مطالب باال بخشـي از ديدگاه هاي 

ــه پيش گيري  ــه ما ب ــت؛ در صورتي ك اس
ــدم بر درمان  ــم و پيش گيري مق نيازمندي

است.
ــكندري  ــين اس به گفته ي دكتر حس
ــاوره، «ما امروز مشاور  ــبق مش مديركل اس
مدرسه را مسئول پرداختن به نابه ساماني ها 
ــئول  ــاور، مس ــه مش ــم؛ در حالي ك مي داني
سامان دهي و راهنمايي است.» ما نشسته ايم 
ــپس از مشاور  ــود و س ــكل ايجاد ش تا مش
ــد؛ در صورتي  ــه آن را حل كن ــم ك بخواهي
ــاني  كه راهنما نقش رهبري و هدايت كس
را دارد كه اركان تعليم و تربيت مدارس اند. 
ــي را فراموش كرده ايم  ما روي كرد راهنماي
ــال كنيم،  ــرد را اعم ــن روي ك ــي اگر اي ول
ــه ملزم به تعامل  همه ي حاضران در مدرس

با يك ديگرند.
é به نظر شـما چرا رويكرد راهنمايي 
نسبت به رويكرد مشـاوره در مدارس 

ما ضعيف است؟
به اعتقاد من، عمده ترين مسئله اي كه ما در 
آموزش وپرورش با آن درگيريم، نداشتن نگاه 
صحيح تطبيقي است؛ براي مثال، ما آن چه 
از مشاوره در آموزش  وپرورش ساير كشورها 
مي بينيم، مي خواهيم عينًا در مدارس كشور 
ــه ها و  ــان پياده كنيم؛ يعني، به ريش خودم

گفت وگو از نصراهللا دادار

گفت وگـو با  محمدرضا 
حشمتي، سردبيرمجله ي 
رشد آموزش راهنمايي 

 فــرهـنـگ و
 ادبــيــــات 
راهنــمـايـي

آقـاي محمدرضا حشـمتي، يكي از 
كارشناسـان راهنمايي و مشـاوره 
دربـاره ي جايـگاه راهنمايـي در 
مدارس كشـور است. او كه بيش 
از هفده سال سابقه ي كار راهنمايي 
در مدارس تهـران دارد؛ داراي مدرك 
و  مشـاوره،  و  راهنمايـي  ليسـانس 
فوق ليسانس آموزش وپرورش تطبيقي 
است و تاكنون در حوزه ي كاري خود به 

نتايج ارزش مندي دست يافته است.
نتايـج مطالعات و تجـارب آقاي 
حـوزه ي  در  حشـمتي  محمدرضـا 
راهنمايي و مشاوره را در گفت وگويي 

با ايشان جويا مي شويم.

éاولين پرسـش ما دربـاره ي جايگاه 
راهنمايي و مشاوره در مدارس كشور 
است. تحليل شما از وضع راهنمايي و 

مشاوره در مدارس ايران چيست؟
ــاي حاكم بر  ــروزه فض ــن، ام ــر م ــه نظ ب
ــور ما، فضا  آموزش وپرورش و مدارس كش
ــت و راهنمايي نقش  و ادبيات مشاوره اس
ــرايطي  كم رنگي در مدارس دارد. اين در ش
است كه بيش تر دانش آموزان به راهنمايي 
ــاوره، ادبيات درمان  نيازمندند. ادبيات مش

گفت و گـو
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ــه نداريم.  ــي خود توج ــته هاي فرهنگ داش
ــته ها  ــه در بعضي از رش ــاي ديگري ك خط
داريم، فاصله گرفتن از نگاه كاركردي است. 
ــه ي دانش راهنمايي و  وقتي ما به تاريخچ
ــور نگاه مي كنيم، مي بينيم  مشاوره در كش
ــروع شده  ــخصي ش ــت گاه مش كه از خاس
است. رشته ي راهنمايي و مشاوره براساس 
مجموعه اي از مباني، روش ها و فنون خاص 
در مدارس ما ارائه شده است و به اين دليل، 
ــده در فرهنگ ما  ــناخته ش با راهنمايي ش
ــروز مطرح  ــاوت دارد. موضوعاتي كه ام تف
ــوند، اگر با نگاه فرهنگي مورد بررسي  مي ش
ــه هاي فرهنگي خودمان  قرار بگيرند با ريش
هم تناسبي داشته باشند، بسيار سودمندتر و 

اثربخش تر خواهند بود.
ــت؛ به  ــوب اس ــي خ ــاس فرهنگ اقتب
ــاهدات و الگوبرداري ما با  ــرط آن كه مش ش
ــت برخي تغييرات و مبتني بر فرهنگ  رعاي
ــات راهنمايي  ــود. ادبي ــان اعمال ش خودم
ــينه اي  ــگ داراي پيش ــاوره در فرهن و مش
ــت. در سال ۱۳۴۶ كه موضوع گنجاندن  اس
ــاختار  ــاوره و راهنمايي تحصيلي در س مش
آموزش وپرورش مطرح شد و از دانشكده هاي 
ــت تربيت كارشناس  علوم تربيتي درخواس
راهنمايي و مشاوره ي تحصيلي به عمل آمد، 
ــود كه با توجه به موضوعات  به اين  خاطر ب
ــاي  ــدارس و قابليت ه ــي م ــد آموزش جدي
ــرايط نياز به  دانش آموزان، به مقتضيات ش
راهنمايي دانش آموزان احساس مي شد و اين 
فلسفه ي ايجاد دوره ي راهنمايي تحصيلي، 
ــي از ۶-۳-۳ به  ــاي تحصيل ــر دوره ه تغيي

دوره هاي ۵-۳-۴ بود.
ــال ۱۳۴۷ اداره ي كل راهنمايي  در س
تحصيلي تشكيل شد تا به دانش آموزان در 
ــه جانبه كمك كند. ما  ــد متعادل و هم رش
نبايد فلسفه ي به وجود آمدن اصل موضوع 
را فراموش كنيم. راهنمايي به معناي هدايت 
است. ما در اين مقطع به افراد كمك مي كنيم 
ــان را بشناسند و بتوانند  تا خود و محيطش
ــوند. پس، كسي كه به  با محيط سازگار ش

ــاي تحصيلي فعاليت مي كند،  عنوان راهنم
ــت كه دانش آموز را در شناختن  ــي اس كس
محيط، از جمله محيط مدرسه، موضوعات 
مدرسه و محيط بيرون، ياري مي دهد. معلم 
راهنمايي تحصيلي در عين حال، كسي است 
كه در حقيقت در اين زمينه باالتر از معلمان 
قرار دارد، دست راست مدير مدرسه است و 
ــه معلمان و والدين بچه ها (خانواده ها) هم  ب
ــم و تربيت كمك مي كند. او به  در امر تعلي
ــه كالس را اداره  ــان كمك مي كند ك معلم
كرده و فرايند تعليم و تربيت را شكل دهند. 
هم چنين، دانش آموزان را ياري مي دهد كه 
از درس بهتر بهره برداري كنند و با استفاده 
از ادبيات روز، در كالس حضور فعالي داشته 
ــند، به مديران مدرسه كمك مي كند تا  باش
بتوانند امور را هماهنگ، و مديريت اجتماعي 
ــري كنند. اين ها از  ــه را راهب و رواني مدرس
ــناس راهنمايي و مشاوره  وظيفه هاي كارش
است. شكل اجراي اين وظايف هم اين گونه 
ــه مورد نياز  ــرد آن چه را ك ــت كه اين ف اس

دانش آموزان است، ارائه مي دهد.
ــا عنوان  ــاعت هايي ب ــا هم اكنون س م
ــي در مدرسه داريم. اگر  كالس هاي پرورش
اين ساعت ها به راهنمايي تحصيلي اختصاص 
ــور فعال در كالس به  يابد تا چگونگي حض
دانش آموزان آموزش داده شود، نتايج بهتري 
ــوزان ما، برنامه هاي  دارد. نيازهاي دانش آم
آموزشي، مهارت هاي تحصيلي، مهارت هاي 
زندگي و مشورت دهي به دانش آموزان است. 
ــئله ي افت تحصيلي را  اين كه ما امروز مس
ــه ما راهنماي  ــت ك داريم، به اين علت اس
ــا مهارت هاي  ــي نداريم. بچه هاي م تحصيل
ــد. دانش آموز از  ــراي تحصيل را ندارن الزم ب
دوره ي ابتدايي به دوره ي راهنمايي مي رود؛ 
در دوره ي ابتدايي با يك معلم كار مي كرده 
ــت، ولي در دوره ي راهنمايي چند معلم  اس
دارد. هر معلمي براي تدريس روش خاصي 
ــاد گرفتن  ــي ي ــوز چگونگ دارد و دانش آم
ــه نوعي مهارت  ــئله ب ــد. اين مس را نمي دان
ــی و نحوه ي  ــاز دارد. چگونگ ــي ني تحصيل

درست گوش كردن، يادداشت برداري، درس 
خواندن، مطالعه كردن، تكليف انجام دادن و 
نوشتن، جزء مهارت هاي تحصيلي هستند. 
ــدارس راهنمايي در هفته يك  ــر ما در م اگ
ــه دانش آموزان  ــا را ب ــاعت اين مهارت ه س
ــه قابليت هاي الزم  ــم، آن ها ب آموزش دهي

دست پيدا مي كنند.
ما سال گذشته براي بازديد به منطقه ي 
جوادآباد ورامين رفتيم و با بچه هاي روستاي 
بخش جوادآباد صحبت كرديم. آن ها دقيقًا 
همين مسائلي را كه گفتم مطرح مي كردند؛ 
ــري را  ــه روش يادگي ــد ك ــا مي گفتن آن ه
ــز را مي دانند  ــد. در خانه همه چي نمي دانن
ــه و در مقابل معلم  ــط مدرس ولي در محي
ــكل دارند. اگر مدرسه ي  در پاسخ گويي مش
ــت، هم  ــا يك راهنماي تحصيلي داش آن ه
ــوزان بپردازد و هم  ــت به دانش آم مي توانس

كمكي براي معلمان باشد.
é فكـر نمي كنيد كه با ايـن تعريف و 
روي كرد از راهنمايي و مشاوره، بيش تر 
افراد، خود را راهنما بدانند و از آن جا 
كه اين يك موضوع عمومي و فرهنگي 
است، خود را در اين  جايگاه قرار داده 

و راهنمايي هاي غلطي ارائه دهند؟
ــي داريم  ــه موضوعات خاص ــا در مدرس م
ــد در مورد آن ها  ــه همه ي افراد نمي توانن ك
ــوز بچه ها  راهنمايي كنند. امروز همه دل س
ــا راهنماي  ــتند اما ويژگي هاي آن ها ب هس
مشاور متفاوت است. كسي كه امروز در اين 
ــرد، از روش هاي علمی  ــگاه قرار مي گي جاي
ــده تري  ــده، دقيق تر و حساب ش و تجربه ش
استفاده مي كند. من به عنوان يك پدر قادر 
به راهنمايي فرزندم هستم اما همه ي ابعاد 
ــه  مهارت هاي تحصيلي را نمي دانم. مدرس
ــن راهنمايي  ــي دارد كه قادر به اي جايگاه
ــت. امروز در جامعه ي ما كتاب هاي اين  اس
نوع راهنمايي هاي آموزشي و تحصيلي وجود 
ــمت مطالعه ي اين  ــاي ما به س دارد. بچه ه

كتاب ها رفته اند.
ــائل شخصي آن ها  آيا اين كتاب ها مس
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ــي به آن ها  ــد يا اطالعات كل را حل مي كن
مي دهد؟ نگاه يك نويسنده در زمان نوشتن 
ــت. هم اكنون  يك كتاب، نگاهي عمومي اس
ــود دارد  ــري بحث هاي عمومي وج يك س
ــم و آن ها را با  ــا از آن ها غافل مانده اي كه م
بچه ها در ميان نگذاشته ايم. اگر اين بحث ها 
ــوند، دغدغه ها كاهش  ــه بچه ها منتقل ش ب

مي يابند.
راهنماي مشاور كسي است كه پايين تر 
ــه قرار گيرد و بازوي تربيتي  از مدير مدرس
ــه خاطر اين  ــد. او ب ــه می باش مدير مدرس
ــم در اداره ي بهتر كالس  ــه بتواند به معل ك
ــد فنون كالس داري را بداند  كمك كند، باي
ــنا باشد تا بتواند  و با روش هاي تدريس آش
ــود. اين جايگاه، جايگاه  با معلم هم كالم ش
سبكي نيست. به نظر من ظلم به راهنمايي 
ــت كه هر كسي حس كند مي تواند  اين اس
ــد و  ــراي دانش آموز باش ــاي خوبي ب راهنم
ــرار كند. راهنماي  ــبي برق با او ارتباط مناس
ــطه ي ارتباط با  ــاور در حقيقت، به واس مش
مدير، معلم، والدين و دانش آموزان به نوعي 
ــده دارد. اين به  ــت را به عه ــت تربي مديري
عبارتي مديريت منابع متكثر تربيت است. 
ــا اتفاق مي افتد،  خطايي كه در جامعه ي م
همين است؛ اين كه به عنوان مدير مدرسه، 
ــي را بايد  ــيم كه چه كس به دنبال اين نباش
ــم. هر کس در هر  ــن جايگاه قرار دهي در اي

موقعيت بحث های کلی را ارائه می دهد.
ــرای تدريس  ــگاه ب ــتاد دانش ــرا اس چ
دانش آموزان اقدام نمی کند؟ آيا سواد کم تری 
دارد؟ توانايی انتقال مطلب، مهم است. معلمی 
که در مراکز تربيت معلم آموزش ديده است، 
در رابطه با دانش آموز بسيار موفق تر از استاد 
ــه  ــگاه عمل می کند. به نظر من هر س دانش
کالس به طور تمام وقت به يک نفر راهنمای 
ــکل بهتر، برای هر  ــاوره نياز دارد. در ش مش
ــق يابد. اگر ما  ــن امر بايد تحق دو کالس اي
بخواهيم سطح خودکارآمدی بچه ها را ارتقاء 
دهيم تا معضالت افت تحصيلی و اجتماعی 
ــائل توجه  کمتر پديد بيايد، بايد به اين مس

ــاوره گام  ــم. اگر بخواهيم با ادبيات مش کني
ــر در روز پنج  ــاور حداکث برداريم، يک مش
ــا ادبيات راهنمايی  ــر را می بيند اما اگر ب نف
ــم، می توانيم به راهنمايی گروهی  جلو بروي
بپردازيم و معلمان را هم تحت پوشش قرار 
دهيم. مشکلی كه امروز در ساختار آموزش 
ــخص  و پرورش ما وجود دارد، جايگاه نامش
راهنمايی و مشاوره ی تحصيلی است. معلم ها 
ــش دارند؛ فکر  ــا ابهام نق ــبت به راهنم نس
می کنند که من به عنوان راهنما فقط بايد با 
دانش آموزان ارتباط داشته باشم. معلم برای 
ارتباط بهتر با دانش آموز، بايد با معلم راهنما 
ــئله  ــاط برقرار كند. من نگران اين مس ارتب
هستم. اگر فضايي وجود داشته باشد كه در 
ــكالت امروز جامعه را، كه  آن ما بتوانيم مش
گيريبان گير دختران و پسران ما مي شود، به 
آن ها توضيح دهيم و آن ها نيز مشكالتشان 
ــالت اجتماعي كم تر  ــا معض ــد، آي را بگوين
ــئله را به صورت  ــود؟ من كه اين مس نمي ش
ــور و تراكت  مكتوب بيان مي كنم و با بروش
ــردازم، چرا  ــه آن مي پ ــات كتبي ب و اطالع
نمي توانم اين فضا را ايجاد كنم؟ دانش آموز 
ــي مي تواند حرفش را  من كجا و به چه كس
ــد؟ او هم اكنون گرفتار موضوعات جديد  بزن
جامعه است؛ موبايل، فضاي اينترنت، فضاي 
جامعه و ارتباط با جنس مخالف، همه و همه 
براي او گرفتاري ايجاد مي كند و بايد در اين 
موارد راهنمايي شود. ما نمي خواهيم به اين 
مسائل به طور مقطعي نگاه كنيم. بلكه بايد 
به طور فرايندي و اصولي به آن ها توجه كنيم 

و راه هاي حل مشكالت را بيابيم.
دانش آموزي مي گويد كه مشاور ما، تنها 
ــي فعاليت مي كند و به  در زمينه هاي درس
ــا توجه دارد؛ درحالي  نمره ها و رتبه هاي م
ــري دارم. اين  ــائل مهم تر و ديگ كه من مس
ــوزش و پرورش، در  ــوز در مهد آم دانش آم

منطقه ي ۲ تهران، اين مشكل را دارد.
é آيا مسائل تربيتي را هم مي توان در 

اين جايگاه ديد؟
ــئله، مديريت منابع متكثر تربيت   اين مس

است. شما هيچ نهادي را در جامعه نمي توانيد 
ــد اين نقش را ايفا كند؛  پيدا كنيد كه بتوان
يك روش دقيق علمي داشته باشد كه بتواند 
براي همه نقش راهنما داشته باشد. مدرسه 
تنها نهادي است كه اين ويژگي ها را دارد و 

مي تواند تأثيرگذار باشد.
é مهم ترين مانعي كه در زمان حاضر بر 
سر راه پررنگ كردن موضوع راهنمايي 
در آموزش و پرورش و مدارس كشـور 

وجود دارد، چيست؟
ــث نظري اين ديدگاه  هنوز در زمينه ي بح
ــرح دقيق اين  ــود دارد. بايد با ط ــام وج ابه
ــاخت و  ــدگاه، ابهام هاي آن را برطرف س دي
ادبيات راهنمايي را به مرور پررنگ كرد. بحث 
ما اين است كه روي كرد راهنمايي مي تواند 
نگاه پيش گيرانه داشته باشد و براي بسياري 
از مشكالت و معضالت چاره ساز باشد. به نظر 
من اگر ادبيات راهنمايي در مدارس پررنگ 
ــياري از مسائل امروز مدارس حل  شود، بس

خواهند شد.
éبراساس كدام مطالعات و داليل ادعا 
مي كنيد كـه اگر روي كـرد راهنمايي 
در مدارس پررنگ شـود، بسـياري از 
مشـكالت و معضـالت مـدارس حـل 

مي شوند؟
ــی، بومی و  ــات جهان ــاس تجربي من براس
ــتاني كه در مدارس  تجربيات خودم و دوس
چنين روي كردي داشته اند، عرض مي كنم 
كه با روي كرد راهنمايي، بسياري از مشكالت 
مدارس حل مي شود. بعضي از افراد روي اين 
مسئله كار كرده اند و دانش آموزان حتي پس 
ــت سال ها، هنوز هم با آن ها ارتباط  از گذش
ــياري از مسائلشان، به  دارند و براي حل بس
آن ها مراجعه مي كنند. آن ها با دانش آموزان 
ــيار قوي و مستمر دارند و  خود رابطه اي بس
ــغلي و تشكيل  ــائل ش حتي در رابطه با مس
ــا را راهنمايي مي كنند. البته  خانواده، آن ه
تجربه ي من مربوط به مدارس خاص است 
ــوان يك مدل و  ــوان به آن به عن ولي مي ت
روش نگاه كرد. مدلي كه آزموده شده است 
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و قوت و ضعف هايي هم دارد.
ــراي هر پايه  ــا در دوره ي راهنمايي ب م
ــر به عنوان «معلم راهنمـا» داريم.  يك نف
بنيان گذار اين حركت در مدارس خاص ايران 
مرحوم «رضا روزبه» در مدرسه ي علوي بود 

كه با عنوان «معلم راهنما» عمل مي كرد.
é نحوه ي تعامل شـما به عنوان «معلم 

راهنما» با دانش آموزان چگونه بود؟
ــئله ي ما در ادبيات قديم اين بوده است  مس
كه با بچه ها زندگي كنيم و در موقعيت هاي 
ــا را راهنمايي كنيم؛  ــف زندگي آن ه مختل
ــه، اردو و زندگي را با آن ها  ــاي مدرس فضاه
باشيم. شما اگر در تابستان به مدرسه ي ما 
ــود ندارد يعني  ــد، انگار تعطيالتي وج بيايي
ــل نكرده ايم،  ــي را تعطي ــت و راهنماي تربي
ــت ولي  ــتاني اجباري نيس پايگاه هاي تابس

همه ي دانش آموزان حضور دارند.
يكي از مشكالت ما در اين جا اين بود كه 
وابستگي به مدرسه را بيش از وابستگي به خانه 

اشاعه داديم كه اين خطاي ما بوده است.
شـما ايـن كارهـا را در مـدارس   é

غيردولتي كرده ايـد. آيا فكر مي كنيد 
در مـدارس دولتـي هم مي تـوان اين 

كارها را انجام داد؟
ــه؛ در مدارس دولتي هم اين كارها  بله، البت
ــده و نتيجه داده است. اين ارتباط  انجام ش
ــه اين ارتباط  ــت و مدارس ب امكان پذير اس

نيازمند هستند.
é اين نگاهي كه شـما بـه آن عنايت 
داريد، در دهه هاي چهل و پنجاه هم در 
كشور وجود داشته و از سويي، حتي در 
نظام مكتبـي ما هم به آن توجه جدي 
مي شده است. استاد حسن زاده آملي 
مي گفت كه من وقتي مدرسه مي رفتم، 
خانمي معلم مـا بود كه واقعًا از همه ي 
مسائل دانش آموزان در مدرسه، خانه 
و كوچه اطالع داشـت؛ چـون جايگاه 
معلم به درستي تعريف شده بود. شما 
فكر نمي كنيد ما در دهه هاي اخير اين 

جايگاه را به هم ريخته ايم؟
ــث نظام  ــدي ما بح ــالت ج ــي از معض يك
ــت. ما تربيت معلم را بعد از  تربيت معلم اس

انقالب گاهي خيلي جدي گرفته ايم و گاهي 
حتي رها كرده ايم. همين بحث استخدام چهل 
ــاعته معلم  هزار نفر كه با يك دوره ي ۸۰س
شده اند، از اين نوع كارهاست، البته رشد كمي 
دانش آموزان و افزايش ناگهاني تعداد مدارس 
در راستای ايجاد فرصت های آموزشی برای 
ــی از بركات انقالب  ــه و عدالت اجتماع هم
ــالمي، ناگهان ما را با كمبودهايي روبرو  اس
ــال  ــي كه دو س ــرده بود. در هرحال كس ك
زندگي معلمي داشته و در خوابگاه معلمان 
ــت، ادبيات اصل استقرار و  زندگي كرده اس

تداوم را مي داند.
اصل تداوم در تعليم و تربيت اصل مهمي 
ــاور با دانش آموز چه قدر ارتباط  ــت. مش اس
دارد؟ اگر اين ارتباط در فضاي كالس باشد، 
اين اصل محقق مي شود. ما در فضاي كالس 
بعضًا مسائل جديد و روز دانش آموزان را حل 
مي كنيم. بچه ها را مي بينيم و مي شنويم. در 

كجاي مدرسه هاي ما اين فضا وجود دارد؟
ــا را نداريم. تأكيد  ــا امروزه اين فضاه م
مي كنم كه اين كار نبايد عجوالنه صورت بگيرد. 

ادبيــات راهنـمايـی بـايـد 
جــای گـزيـن ادبيــات مـشاوره 
در مــدارس شــود. بـيش تــر 

دانــش آمــوزان بـه راهنـمايـی 
نـياز دارنـد، نـه مـشاوره
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روي كرد 
ــت  همي ا
بايد  دارد؛ 
پنج  ــراي  ب
سال ديگر اين 
كار را انجام دهيم 
ــت نيـروي  و به تربي
آن  ــراي  بـــــ ـــاني  انس
زمـــان مبــــادرت ورزيــــم. آن چه 
آموزش و پرورش ما را نجات مي دهد، به نظر 

من، وجود اين افراد در مدارس است.
ــي  ــوزش و پرورش ــث، فرا آم ــن بح اي
ــالت  ــي از معض ــت. بخش ــي اس و فرهنگ
ــت كه  ــه دليل آن اس ــدان ما ب ــروز فرزن ام
راهنمايي هاي كلي نمي شوند. اگر راهنما در 
جايگاه خودش قرار بگيرد و با حساسيت به 
اين موضوع بپردازد، مي تواند كمك مؤثري 
ــد. ادبيات پيش گيري مي تواند به حل  باش
مشكالت و معضالت اجتماعي كمك مؤثري 

كند.
é شـما گفتيد كه مي خواهيد موضوع 
«راهنمايـي» را بـه صـورت علمي در 
مدرسـه دنبال كنيد و اين مسـئله با 
راهنمايي عام در جامعه متفاوت است. 
قطعًا مي دانيد كـه دانش آموزان با چه 
مسـائل گوناگون و پيچيده اي روبه رو 
هستند و چه چيزهايي از درون، آن ها 
را بي قرار، خسـته و افسرده مي كند و 
انگيزه هايشان را براي ادامه ي تحصيل 
كاهـش مي دهد. آيا فكـر مي كنيد كه 
اساسـًا مي توان بسـتري در مدرسـه 
فراهم كرد كه دانش آموزان به راحتي 
بتوانند مسائلشان را با «معلم راهنما» 

مطرح كنند؟
باالخره اگر راهنمايي هم صورت بگيرد امكان 
ــائل و  ــكل وجود دارد. بيش تر مس بروز مش
مشكالت ما در دوره هاي تحصيلي راهنمايي 
ــت. ما قبل از اين دوره ها و  ــطه اس و متوس
حتي از كودكي بايد امور راهنمايي را شروع 
كنيم و اين مسئله تضمين كننده ي كاهش 

ــت. ما بايد مسائل راهنمايي و  مشكالت اس
ــي انجام دهيم  ــاوره را در دوره ي ابتداي مش
ــنا  ــا مرجعي در اين مورد آش ــا را ب و بچه ه
كنيم. نقص ما در ابزارهاي راهنمايي است. 

راهنمايي فقط سخن راني نيست.
é ما اين مسئله را به نحوي در حوزه ي 
فعاليت هـاي مسـئوالن امـور تربيتي 
ديده بوديم. امور تربيتي براي هدايت 
و تربيت درست شد. آيا اين موضوعي 
كه شما مطرح مي كنيد، به نوعي همان 

امور تربيتي نيست؟
ــامان دهي فوق برنامه  ــور تربيتي براي س ام
ــت شد. ولي ما  براي روي كردي خاص درس
ــور تربيتي در عين  ــتباه تلقي كرديم. ام اش
حال نقش راهنمايي و مشاوره كمتر داشت؛ 
مشاوره در سال ۵۹ تعطيل شد و اين مسئله 
به خاطر نداشتن نيروي انساني بود. اكنون ما 
بايد نيروي انساني مورد نياز را تربيت كرده 
و فضاي مورد نياز را در ساختار ايجاد كنيم 
كه نشان دهد «معلم راهنما» چه جايگاهي 

دارد و چه كمك هايي مي كند.
ــی  ــم راهنما کس ــم معل ــا می گويي م
ــت را مديريت  ــت که منابع متکثر تربي اس
ــای هماهنگی  ــد. اين مديريت معن می کن
ــبت به  ــی والدين نس ــش تربيت را دارد. نق
ــاور متفاوت است. معلم  معلم راهنمای مش
ــائلی که در  ــاور نسبت به مس راهنمای مش
خانه و خانواده وجود دارد و والدين به آن ها 
مسلط اند، شناخت کم تری دارد. چگونگی 
تعامل با ديگران نيز به عهده ی والدين است 
ــاور، به عنوان کسی  ولی معلم راهنمای مش
ــه دارد، می تواند  ــن زمينه مطالع كه در اي
ــنهاد دهد. امروز  روش حل معضل را پيش
ــی هستم که  ــه کس ــاور در مدرس مِن مش
ــی می کنم. در  ــط وضع نمره ها را بررس فق
ــگاه کاری که در رابطه با تکليف برای  دانش
ــته ی پيش دبستانی کردم،  دانشجويان رش
اين بود که گفتم مدرسه ی ايده آل خودتان 
ــيد. سپس گفتم  ــتم بنويس را در ۱۲ سيس
بياييد و مدرسه ی خودتان را مقايسه کنيد. 

ــد که مشاوره فقط  در مقايسه مشخص ش
در رسيدگی به حدود نمره ها خالصه شده 
ــکالت اصلی دانش آموزان  ــت و به مش اس

رسيدگی نمی کند.
é چگونه می توان ادبيات راهنمايی را 
در آموزش و پرورش و مدارس پررنگ 

کرد؟
ــن کار درک ضرورت موضوع راهنمايی  اولي
ــت. همه بايد بدانند که معضل مدارس  اس
ما با مشاوره حل نمی شود. اگر بپذيريم که 
وجود معلم راهنمای تحصيلی ضرورت دارد، 

بسياری از مسائل حل می شوند.
ــه بايد برای  ــت ک نکته ی ديگر اين اس
پررنگ کردن ادبيات راهنمايی برنامه ريزی 
کنيم. اهداف مشخص شود و تربيت نيروی 
انسانی،  توليد محتوا و تعيين جايگاه «معلم 
راهنما» در برنامه ی درسی صورت پذيرد. ما 
االن در مدارسی که خدمتشان هستم برای 
«معلم راهنما» جايگاه مشخصی داريم. عالوه 
بر اين، در برنامه ی درسی فوق برنامه ساعتی 
را به او داده ايم که اين مسئله را حل کند و با 
معلمان نشست داشته باشد. از طرف ديگر، 
با گفت و گو با اوليا مسائل را هماهنگ و حل 

و فصل کند.
é در حال حاضـر، آموزش و پرورش اين 
مسئله را به عهده ی مديران گذاشته است. 
به نظر شما آيا مديران توانايی يا فرصت 

کافی انجام دادن اين کار را دارند؟
ــادر به انجام دادن اين  مديران در صورتی ق
ــتند که برابر با يک فرد فوق ديپلم  کار هس
تحصيل کرده در رشته ی راهنمايی و مشاوره، 
ــته  آگاهی و دانش و تخصص موضوعی داش
ــند. يک مدير بايد از روان شناسی رشد  باش
آگاه باشد، شيوه های راهنمايی را بشناسد و 

ويژگی های نوجوان امروز را بداند.
البته براساس اعالن اخير وزير محترم 
آموزش و پرورش، قرار است ده هزار مشاور 
استخدام شوند که اين نشان دهنده ی توجه 
دست اندرکاران به اهميت اين موضوع است. 
اما نکته ی مهم اين است که ما بايد ادبيات 

اصـــــلــــی تـرين نـيازهـای
 دانــــــــــــش آمــــــوزان،
 بـرنــامـه هـــای آمـوزشـی،

 مهـارت هــای آمـوزشـی،
 مهارت های زندگـی و

 راهنمايی است
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ــاوره را به ادبيات راهنمايی تغيير دهيم.  مش
ــت،  ــه در آموزش و پرورش حاکم اس آن چ
ادبيات مشاوره است. اگر طبق مبانی علمی 
ــاوره يعنی يک گفت و گوی  گام برداريم، مش
ــاس آن فقط مسئله ی يک  رودررو که براس
ــود. به تعبير پزشکی، ادبيات  نفر حل می ش
ــت اما راهنمايی  ــاوره ادبيات درمان اس مش
ــم با انواع  ــه مثًال می تواني ــت ک اين گونه اس
ــای تحصيلی را برای يک  روش ها، مهارت ه
ــات مورد  ــم. ادبي ــن کني کالس درس روش
ــت پيش گيری  نياز، ادبيات پيش گيری اس
ــت و ما  ــک روی کرد پيامبرانه و قرآنی اس ي
ــئله رسيده ايم. مشاوره ی گروهی  به اين مس
ــود را دارد و موضوعات  هم ادبيات خاص خ
خاص را دنبال می کند ولی ما بايد راهنمايی 

گروهی را تقويت کنيم.
مشاوره به معنای گفت و گوی مشخصی 
است که با آگاهی طرفين از شرايط يک ديگر 
ــخص صورت می گيرد. به طور  در زمانی مش
کلی، ادبيات مشاوره به جا و امکانات و سوابق 
نياز دارد؛ درحالی که ما به اين چيزها نيازی 
ــه ی ما، فرهنگ  ــم. در فرهنگ جامع نداري
ــه  دار است.  راهنمايی قرآنی، پررنگ و ريش
البته اگر هر کسی برای خودش يک مشاور 
ــد خوب است اما اين  خانوادگی داشته باش
ــت که به مسئله و مشکل برخورد  زمانی اس
ــوارد در حال ايجاد  ــم. هم اکنون اين م کني
ــاوره های قبل از  ــت؛ ازجمله مش ــدن اس ش
ازدواج. مشاوره زمانی رخ می دهد که مسئله 
ايجاد شود ولی راهنمايی نوعی پيش گيری 

است.
é به نظر شـما از طريـق آموزش های 
ضمن خدمت، می تـوان اين ضعف ها را 

برطرف کرد؟
ــاس  بله؛ اگر آموزش های ضمن خدمت براس
ــته  ــند و کار عملی داش قاعده و اصول باش
باشيم، اين امکان وجود دارد اما اين مسئله، 
نيازمند تربيت اصولی نيروهای کارآمد است. 
ــی در  ــه دوره ی راهنماي ــال ۱۳۵۰ ک در س
ساختار دوره های تحصيلی تعريف و تأسيس 

شد، متأسفانه هنوز نيروی مناسبی برای اين 
ــده بود و به همين علت،  جريان تربيت نش
ــال ۱۳۵۹ تعطيل شد. در  اين جريان در س
سال ۱۳۶۷ مجدداً برای اين مسئله، جذب 
ــورت گرفت اما باز هم روی کرد  دانش جو ص
کسانی که به اين رشته جذب شدند، چندان 
به سمت مدرسه نبود. به عبارتی، دوباره ادبيات 
ــد و در قالب مشاوره ی  ــاوره پررنگ ش مش
ــفه ی  خانوادگی قرار گرفت. درحالی که فلس
ــته ی راهنمايی و مشاوره  به وجود آمدن رش
ــال ۱۳۴۶، تأمين نياز دانش آموزان و  در س
ــت. ما امروز در گرايش های  مدارس بوده اس
فوق ليسانس و دکتری گرايش مشاور مدرسه 
ــه می پردازد.  داريم که به موضوعات مدرس
ــرار می گيرند،  ــانی که در اين جايگاه ق کس
ــتعداد ويژه ای داشته  عالوه بر عالقه، بايد اس
باشند تا مهارت های الزم را به دست آورند و 

بر ابعاد موضوع احاطه پيدا کنند.
é با توجه به اين که مدير، ناظم و معلم 
قـدرت زيادی در مدرسـه دارنـد، آيا 
مانعی بر سـر راه روی کـرد راهنمايی 

نخواهند بود؟
ــه در  ــت ک ــی اس ــرا راهنما کس ــر؛ زي خي
ــر پايين تر و از  ــله مراتب اداری از مدي سلس
ــن راهنما را فرد  ــت. م مابقی افراد باالتر اس
می بينم؛ يعنی، آن کسی که مشاور است به 
نام راهنما فعاليت کند. مشاور کنونی شکل 
راهنمايی را در نوع ضعيف آن به عهده دارد؛ 
ــود ولی به  ــی انجام می ش ــع، راهنماي درواق

شيوه ای غيرتخصصی.
é آيـا معلمـان نمی تواننـد خود نقش 

«راهنما» را ايفا کنند؟
ــا گذراندن  ــه معلمان هم ب ــکی ندارم ک  ش
ــدودی می توانند  ــای الزم تا ح ــوزش ه آم
راهنماهای خوبی باشند، اما يک معلم فرصت 
کافی ندارد که همه ی جنبه های راهنمايی 
تحصيلی را پوشش دهد. به اعتقاد من، همه 
می توانند در ارتباط با راهنمايی تحصيلی فکر 
ــا کار راهنمايی، يک کار تخصصی  کنند ام
است و تنها کسانی که در اين زمينه تخصص 

دارند، می توانند عهده دار آن شوند.
é آيـا همه ی مدارس ما بـه راهنمای 

تحصيلی نياز دارند؟
ــدارس به راهنمای تحصيلی  بله؛ همه ی م
نيازمندند. اسم راهنماي تحصيلی روی آن 
ــه ی کوچک در  ــذارم. در يک مدرس نمی گ
ــتای دورافتاده، مدير هم می تواند  يک روس
ــه بايد دانش کافی و  ــن کار را بکند. البت اي
ــد تا از قضا  ــته باش مهارت های الزم را داش

نقض غرض نشود!
é وقتی آموزش و پـرورش نمی تواند 
اين همه نيروی انسـانی برای اين کار 

تأمين کند، چه بايد کرد؟
اگر ادبيات يک موضوع را مطرح می کنيم، 
ــب آن بپردازيم. اگر  ــه ی جوان بايد به هم
ــئله به صورت  آموزش و پرورش به اين مس
ــد کاری بکند.  ــی فکر کند، نمی توان مقطع
ــطه ی ايجاد اين  ــد که به واس ــا اگر بدان ام
نهاد، بسياری از مشکالت اجتماعی مرتفع 
ــوع فراتر از  ــبت به اين موض ــود، نس می ش

آموزش و پرورش سرمايه گذاری می کند.
é نشـريه ی رشـد مشـاور چه نقشی 
می تواند در گسترش فرهنگ و ادبيات 

راهنمايی ايفا کند؟
نشريه ی رشد مشاور مدرسه در اين زمينه 
ــيار مؤثری ايفا کند. من  می تواند نقش بس
ــاور در زمان حاضر،  فکر می کنم رشد مش
مسير مشاوره را طی می کند. اين نشريه به 
يک مجله ی تقريبًا دانشگاهی تبديل شده 
ــا و ادبيات تحقيق را  ــت که پايان نامه ه اس
درج می کند که برای دانش آموزان کارايی 

ندارد.
ــاور را با دقت می خوانم.  من رشد مش
ــدی دارد اما روی کرد آن  مطالب ارزش من
ــت و به روی کرد راهنمايی  راهنمايی نيس

توجه زيادی ندارد.
به نظر من اگر رشد مشاور به روی کرد 
ــد،  ــته باش راهنمايی توجه بيش تری داش
ــترش  ــيار مهمی در گس می تواند نقش بس

ادبيات راهنمايی بازی کند.
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دكتـرهاجــر تــــحــريري 
مــــــيرصـــــــفــــــت

 (رئيــس پژوهش گـــاه مطالعات 
تـــــعليم و تربيت):

ــاوره فرايندي مداوم و هميشگي  مش
ــت كه همه ي دوره ها را دربرمي گيرد.  اس
ــان، جديد و متفاوت  امروزه نيازهاي انس
ــد  ــم باي ــاوره ه ــن، مش ــده اند؛ بنابراي ش
ــد و ديدگاه ما هم  ــب باش متنوع و متناس
ــاوره جديد و جامع باشد.  ــبت به مش نس
آموزش وپرورش بايد متناسب با امكاناتش 
ــزي كند. اين  ــاوره برنامه ري براي امر مش
دليل و بهانه قابل توجيه نيست كه چون 
ــاوره  ــي امكانات وجود ندارد، به مش بعض
بي توجهي شود. در اهميت مشاوره همين 
ــران آن را مترادف با  ــه صاحب نظ بس ك
ــت كم  آموزش وپرورش مي دانند و يا دس
آن را تسهيل كننده ي تعليم  و تربيت تلقي 

مي كنند.
ــه  ــاوره در جامع ــي مش آسيب شناس

يكشنبه ٨٨/١٢/١٦ ـ سالن اجتماعات ساختمان 

مشاره ي ٥ وزارت آموزش وپرورش

گــــزارش هـمــــايـش 

چــــشـم انـداز راهـنمايي 

و مــــــشاوره در نـــظام 

آمـــوزش وپــــرورش در 

بــرنـامـه ي پـنجم تـوسعـه

اشاره 
اين همايش به همت 
پژوهـش گاه مـــطالعات 
ــرورش، بـــا  آموزش وپ
صاحب نظران،  ــور  حض
كارشناسان و جمعي از 
ــه صورت يك  مديران ب

روزه برگزار شد.
آن چه در پي مي آيد، 
ــه اي از مباحث و  خالص
سخن راني هاي همايش و 
نقد و جمع بندي مختصر 
پاياني است. اميد است 

مفيد واقع شود.
محمدرضا مقدادي

اهميت دارد. هم چنين در برنامه ريزي هاي 
ــري و  ــد بازنگ ــاوره باي ــه مش ــوط ب مرب
ــر به خود  ــود. بخش ديگ ــر ش تجديدنظ
ــه در اين ارتباط  ــاوران برمي گردد ك مش
نيز بايد آسيب شناسي به عمل آيد كه آيا 
ــاوران و امر مشاوره در  انتظاري كه از مش
ــده است.  آموزش وپرورش بوده برآورده ش
ــاس، مسئوالن اجرايي  يا خير. بر اين اس
ما بايد توجيه شوند و برنامه ريزي الزم به 

عمل آيد.
من از همكاران محترم خود در گروه 
پژوهشي راهنمايي و مشاوره و روان شناسي 
تربيتي مي خواهم كه با كمك و راهنمايي 
ــتادان به دنبال تدوين يك نظام  ساير اس
ــيم؛ نظامي كه روزآمد  جامع مشاوره باش

باشد و همه ي ابعاد را در بر بگيرد.
ــاي الزم براي  ــدي ابزاره ــث بع بح
استعداديابي و شناسايي توان مندي هاست 
ــا راهنمايي و  ــك مي كند ت ــه به ما كم ك

مشاوره به صورت صحيح انجام شود.
ــث عمومي كردن  ــه ي ديگر، بح نكت
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ــاوره است كه در اين بخش بايد به  مش
ــائل  ــائل فرهنگ خودي و نيز مس مس

مشترك توجه داشت.
ــر در آياتي كه  ــا تدب ــدوارم ب امي
ــه قرائت شد، در هركاري  ابتداي جلس
كه مي كنيم خدا را شاهد و ناظر بدانيم 

و سعي كنيم نّيتمان خالص باشد.

آقــاي دكــتر صـــــافي؛
عنوان ســخن راني: «بررســي 
وضع راهنمايي و مشــاوره در 
آموزش وپرورش و چشم انداز 

آن در برنامه ي پنجم توسعه»
ــرش و عكس العمل  يك فرد از نگ
ــود مي فهمد كه  ــبت به خ ديگران نس
ــا خير. اگر  ــت ي ــد بوده اس كارش مفي
ــرزنش و  ــي را س ما به طور مرتب كس
ــاس بي ارزشي  سركوب كنيم، او احس
ــورد بي توجهي قرار  ــد. ما اگر م مي كن
ــاس  ــاب نياييم و احس بگيريم، به حس
ــت؛ دچار  ــم كه كارمان مفيد نيس كني

فرسودگي مي شويم.
ساعت كار بايد با ميزان توان مندي 
ــود؛ زيرا خستگي ناشي  افراد تنظيم ش
ــي از عوامل  ــاعت كار طوالني يك از س
ــغلي است. اگر در محيط  فرسودگي ش
كار عده اي افراد فرسوده مشغول به كار 
باشند، آن كار فلج خواهد شد. اين افراد 
ــته سر موقع بيايند  در ظاهر ممكن اس
ــد ولي در نهايت،  ــر موقع هم برون و س
ــن خواهد  ــازده كار پايي ــره وري و ب به
ــت فردي  بود. از طرف ديگر، ممكن اس
ــاعت در روز سركار بيايد ولي به  دو س
ــران، كار  ــاعت كار ديگ اندازه ي ده س

انجام دهد.
ــياري از ناكارآمدي ها را  ما بايد بس
ــودگي جست وجو كنيم  در عوامل فرس
ــاوران داريم.  ــئله را در مش كه اين مس

۴۳
دوره شــشــم
ی١ شـمـــاره 
پـــايـيــز٨٩

براي اين كه بتوانيم كارآمدي مشاوران را 
باال ببريم، بايد راه هاي مبارزه با فرسودگي 
ــي كه ما در  ــغلي را پيدا كنيم. پژوهش ش
ــي  ــام داده ايم، بررس ــران انج ــطح ته س
ــاوران  ــغلي در مش ــودگي ش ميزان فرس
ــتان ها،  (در دبيرس آموزش وپرورش  نظام 
هنرستان ها و مراكز فني وحرفه اي) است. 
در جامعه ي آماري، ۴۲۷ نفر را به صورت 
ــه اي نمونه گيري و انتخاب كرديم و  خوش
به مشاوران موردنظر ۳ پرسش نامه داديم: 
ــه وضعيت  ــي ك ــش نامه ي عموم ۱. پرس
ــنجيد؛ ۲.  ــالمت عمومي آنان را مي س س
ــنجش تيپ A(فعال،  ــش نامه ي س پرس
 B ــرژي) و تيپ ــب و جوش و پران پرجن
ــاوت، كم تحرك)؛ ۳.  ــب، بي تف (راحت طل
پرسش نامه ي فرسودگي؛ در اين جا نتايج 

به اين شرح است: 
ــش از يك  ــي بي ــد (يعن ۳۸/۶ درص
ــاري ما) به  ــوم جمعيت و جامعه ي آم س
ــغلي باال دچار بودند. اين  ــودگي ش فرس
ــابه كه در ساير  يافته  با پژوهش هاي مش
كشورها انجام شده است، هم خواني دارد؛ 
ــغل  ــد كه اصوًال ماهيت ش به نظر مي رس

مشاوره، ايجاد فرسودگي مي كند.
حال بايد كاري كرد! قرار نيست فقط اين 
پژوهش ها انجام شوند بلكه بايد به كار بيايند 
ــوده نشدن مشاوران  و برنامه ريزان براي فرس

تدبيري بينديشند و آ ن ها را به كار ببندند.
در  ــاوره  مش كار  ــي  ــاعات طوالن س
ــترس زا بودن اين  ــه و اضطراب و اس هفت
ــغل، به خصوص براي افرادي كه از نظر  ش
ــخصيتي درپذيرش افراد انعطاف الزم  ش
ــته باشند، مشكل زاست؛ بنابراين،  را نداش
ــوند. هر كس  ــد گزينش ش ــاوران باي مش
نمي تواند مشاور باشد. من اين نكته را به 
ــنجش و وزارت خانه ها گفته ام  سازمان س
ــاوران بدون  ــش مش ــن و گزين كه تعيي
ــاور بايد محكم  مصاحبه باطل است. مش

ــوان و تعهد الزم  ــد و از ت ــاوم باش و مق
برخوردار باشد.

ــاوره، مراجع مي آيد  در فرايند مش
ــاور در  ــه ي زندگي خود را با مش و هم
ــذارد؛ بنابراين، بايد در مورد  ميان مي گ

ويژگي هاي مشاور دقت داشته باشيم.
ــه ۴۲/۱  ــه رغم اين ك ــا ب در اين ج
ــودگي  ــردان و ۳۵/۲ زنان دچار فرس م
ــان  ــا نتايج آزمون نش ــتند ام ــاال هس ب
ــه اين تفاوت از لحاظ آماري  مي دهد ك
معني دار نيست؛ يعني، در هر دو جنس 
ــردگي را  ــودگي و افس (زن و مرد) فرس

مي بينيم.
ــم كه  ــق ديدي ــن تحقي ــا در اي م
ــر،  باالت ــالت  تحصي داراي  ــاوران  مش
ــتند، از  ــخصيتي B هس داراي تيپ ش
ــالمت عمومي بيش تري برخوردارند  س
ــغلي كم تري را تجربه  ــودگي ش و فرس
ــه داراي تيپ  ــرادي ك ــد. در اف مي كنن
شخصيتي A هستند، حس رقابت طلبي 
ــديد است. ناآرامي، سرعت در گفتار،  ش
ــودن بيش از حد،  ــت، عجول ب در حرك
ــعي در به  ــش از حد، س ــاوره ي بي مش
ــاي  ــه ي جنبه ه ــرل درآوردن هم كنت
ــدم تحقق آن،  ــي و در صورت ع زندگ
ــي در آنان بيش تر  ــت و ناراحت عصباني
ــت كه بايد در  ــت. اين مسئله اي اس اس

گزينش مشاوران مدنظر قرار گيرد.
افرادي كه سطح تحصيلي باالتري 
ــطح  ــد، ياد گرفته اند كه چگونه س دارن
ــودگي خود را پايين تر  ــترس و فرس اس
ــودگي شغلي  نگه دارند؛ بنابراين، فرس

كم تري را تجربه مي كنند.
ــل كم تر دچار  هم چنين افراد متأه
افسردگي مي شوند؛ زيرا با خانواده صحبت 

مي كنند و كمك عاطفي مي گيرند.
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ــغلي بسيار مهم  هدايت ش
ــت ما،  ــغل، هوي ــت؛ چون ش اس
ــت. اگر  زندگي ما و همه  چيز ماس
ــد، بايد  ــات پيدا كني مي خواهيد نج
ــغلي و رفع بيكاري توجه  ــائل ش به مس

خاصي داشته باشيد.
ــاوره بايد  ــزي مش ــر برنامه ري در ام
ــم؛  ــك كني ــم تفكي ــت را از ه دو فعالي
ــي، بايد به عده اي  فعاليت هاي راهنماي
ــات بدهند،  ــه اطالع ــوند ك ــپرده ش س
ــا را آگاه  ــد و خانواده ه ــوزش بدهن آم
كنند. اين ها وارد فعاليت هاي مشاوره اي 
نمي شوند و كار راهنمايي بايد از مشاوره 
ــود. فعاليت هاي راهنمايي با  تفكيك ش
ــت.  اطالع دهي و پيش گيري همراه اس
پس از دادن اطالعات، مشكل براي حل 
ــدن به مشاور ارجاع مي شود. پس، او  ش
ــد تا  بايد فردي آرام،  توانا و با انگيزه باش

بتواند مشاوره كند.
مشاور در اولين مرحله مي خواهد با 
ــع هم دلي كند؛ بايد ببينيم كه آن  مراج
ــه هم دلي كند!  ــاور اصًال دل دارد ك مش
ــال يافتن  ــه در ذهنش به دنب ــي ك كس
مسائل خودش است، كسي كه فرسوده 
است، چگونه مي تواند مشاوره ي مؤثر و 

كارآمدي ارائه دهد.
ــاوره اي و  ــاي مش ــه فعاليت ه البت
ــت؛ يعني، يك  ــي اس ــي، جمع راهنماي
مجموعه بايد با همكاري در نظر گرفته 
ــدي است؛ يعني،  ــود. اين فرايند رش ش
ــود و  ــد ديده ش ــي باي از دوره ي ابتداي

همه جانبه باشد.
ــفه ي غرب به  امروزه حتي در فلس
اين معناگرايي رسيده اند كه وجود معنا 
ــج را قابل تحمل مي كند.  در زندگي، رن
ــه آزار و اذيت، بيماري،  ــل مادري ك مث
ــت بچه  ــو و تربي ــيردادن، شست وش ش

ــي و محفوظات و  ــا بر ُبعد ذهن فعاليت ه
ــر مي كنم اين  ــت. فك ــد بر آن هاس تأكي
ــالت آموزش وپرورش  ــئله ما را از رس مس
ــگفتي  ــت. خيلي جاي ش ــرده اس دور ك
ــوزان را با  ــروزه دانش آم ــه ام ــت ك نيس
ــام مشكالت دست به گريبان  انواع و اقس

مي بينيم.
ــه با  نمونه هاي اين تحقيق در مقايس
ــاي كم در دنيا  ــي كه با نمونه ه تحقيقات
انجام مي شود، زياد و بي نظير است. تعداد 
ــر  ــر در سراس ۱۰۰ هزار نفر دختر و پس
ــد. ۱۲۰۰نفر  ــور نمونه هاي تحقيق ا ن كش
ــناس مدت  مربي زير نظر ۱۲۰ نفر كارش
سه روز در تهران در نشست هاي آموزشي 
ــتند و هر ده نفر  ــي حضور داش و توجيه
ــناس كار  ــك نفر كارش ــي زيرنظر ي مرب
ــاي بين المللي  ــرد. ما طبقه بندي ه مي ك
ــم و از مجموع اين ها  اختالالت را گرفتي
ــار نفر متخصص آمار و روش  زيرنظر چه
تحقيق، پرسش نامه هاي جامع مقدماتي 

و تكميلي را تهيه كرديم.
ــي،  طوالن ــش نامه ي  پرس ــن  اي در 
مشكالت دانش آموزان را در هفت مقوله 
ــن مقوله ها عبارت  ــردآوري كرديم. اي گ
ــمي و  ــد (جس ــكالت رش ــد از: مش بودن
ــكالت  ــكالت تحصيلي، مش رواني)، مش
و  ــاري  رفت ــكالت  مش ــوري،  روان رنج ۴۴
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ــيدن در راه  ــل مي كند و رنج كش را تحم
ــت. ما  تربيت فرزند برايش لذت بخش اس
به معنويت عالقه داريم. فرهنگ ما بسيار 
ــت و بايد اين فرهنگ را آموزش  غني اس

دهيم.
ــه ي  ــل و مؤلف ــار اص ــد چه ــا باي م
ــاوره اي را در نظر بگيريم: باورمندي،  مش
همه جانبه بودن، جمعي بودن و رشدي 
ــن چهار اصل را مدنظر قرار  بودن. اگر اي

دهيم، برنامه ها خوب پيش مي روند.

آقــاي دكـــتـــر عبــداهللا 
شـــفيع آبــادي؛ 

عنوان ســــــــــخن راني: علل 
فرسودگي شغلي مشاوران 

ــاوره تفكيك  ــي بايد از مش راهنماي
ــت.  ــاوره، جمعي اس ــود. فعاليت مش ش
مشاوره بايد از ابتدايي ديده بشود. مشاوره 
همه جانبه است و به همه ي ابعاد انسان 
توجه دارد. اگر مشاوره درست و با برنامه 
ــود، موجب صرفه جويي در نظام  انجام ش
تحصيلي مي شود. و ميزان افت تحصيلي 

را مي كاهد.

خانــــم دكتر شــــــــكوه 
نــــوابــــي نــژاد؛ 

عنــوان ســخن راني: «اختالالت 
رفتــاري دانش آموزان سراســر 
كشور و چشم انداز آن در برنامه ي 

پنجم توسعه» 
ــزارش آن را خدمت  ــي كه گ تحقيق
ــه چهارده  ــما ارائه مي دهم، مربوط ب ش
ــفه ي  ــاس و فلس ــت. اس ــال پيش اس س
دانش آموزان اند  ــرورش  آموزش وپ وجود 
ــا هدف  ــات ب ــل و امكان ــه ي عوام و هم
ــه آنان  ــوزان و خدمت ب ــد دانش آم رش
فراهم آمده اند. رشد همه جانبه ي رواني، 
ــفانه آن گونه كه  اجتماعي، اخالقي متأس
ــده است و تمركز  بايد در نظر گرفته نش

هــدايت شـغلي 
بسيـار مـهم اسـت؛ 
چـون شـغل، 
هـويـت مـا، 
زنــدگي مـا و هـمه  
چيـز ماســت
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ــي و عاطفي،  ــكالت هيجان كرداري، مش
ــكالت اخالقي و جنسي، و مشكالت  مش

خانوادگي.
۱. در بخش مربوط به مشكالت رشد 
ــنوايي،  ــمي و رواني)، اختالالت ش (جس
ــزي، صرع  ــج مغ ــي، فل ــي، حركت بيناي
ــتي  كوچك، ناراحتي هاي عضوي و پوس
ــي  از جمله مواردي بودند كه مورد بررس
ــرار گرفتند. ۷/۴ درصد از دانش آموزان  ق

در اين قسمت مشكل داشتند.
ــكالت  ــوط، مش ــمت مرب ۲. در قس
ــواع اختالالت در  ــامل ان تحصيلي كه ش
ــتن، خواندن، افت  يادگيري از جمله نوش
ــي، عدم  ــوزي، بي دقت ــي، ديرآم تحصيل
ــل، فرار از  ــواس، ترك تحصي ــز ح تمرك
ــائلي از اين قبيل بود، ۲۲  ــه ومس مدرس
درصد دانش آموزان داراي مشكل بودند.

ــامل  ــكالت روان رنجوري ش ۳. مش
ــواس،  ــون اضطراب و وس ــي چ اختالالت
ــردگي، فكر اقدام به  اجتماع گريزي، افس
ــي، گوشه گيري زياد، و دردهاي  خودكش
ــت. ۳۰ درصد از كل  ــمي اس رواني جس
جامعه ي آماري ما مشكالت و اختالالتي 
ــتند كه ۱۷/۹ درصد  ــت داش از اين دس
ــر بودند (البته  ــان و ۱۲/۱ درصد پس زن
ــكالت پسران  در بقيه ي موارد، اغلب مش

بيش از دختران بود.)

ــكالت  ــوط به مش ــش مرب ۴. در بخ
ــل پرخاش گري،  ــرداري مث رفتاري و ك
ــي،  فحاش ــت،  عصباني ــي،  دروغ گوي
ــواردي از اين  ــي و م ــاي بدن درگيري ه
ــد از دانش آموزان مبتال  قبيل، ۹/۵ درص

و درگيرند.
ــكالت هيجاني و عاطفي مثل  ۵. مش
ــن جويدن،  ــك، لكنت زبان، ناخ ــواع تي ان
بي اختياري ادرار، اللي انتخابي؛ اين تحقيق 
۱۱/۱ درصد از دانش آموزان را مبتال به اين 
مشكالت نشان مي دهد. در اين موارد آمار 

پسرها بيش از دختران است.
۶. مشكالت اخالقي و جنسي شامل 
ــيگار،  ــر، اعتياد به س روابط دختر و پس
ــي و مانند  ــروبات الكل مواد مخدر و مش
آن؛ آمار به دست آمده نشان مي دهد كه 
۸/۲ درصد دانش آموزان مشكالتي از اين 
دست دارند. به طور قطع آمار از اين خيلي 
بيش تر است اما شما استحضار داريد كه 
ــاط مي كنند و در اين  ــراد خيلي احتي اف
ــت پاسخ نمي دهند؛ بنابراين،  موارد درس
ــا براي مطالعه و پژوهش در اين زمينه  م

بايد از روش هاي ديگر استفاده كنيم.
ــم و آخر  ــه ي هفت ــره طبق ۷. باالخ
ــكالت خانوادگي است. مشكالتي  ما، مش
ــه ي زن و  ــه، رابط از خان ــرار  ف ــد  مانن
ــبت به  ــن نس ــي والدي ــوهر، بي توجه ش
ــدان يا حمايت هاي افراطي از آن ها،  فرزن
ــي از اعضاي  ــتي، بيماري يك بي سرپرس
ــي از والدين، جمعيت  خانواده، فوت يك
ــواع اختالفات،  ــواده، طالق، ان ــاد خان زي
ــاد اخالقي در خانواده، اعتياد يكي از  فس
ــا يكي از اعضاي خانواده، وجود  والدين ي
ــي و رواني در خانواده   بيماري هاي عصب
مشكالت اقتصادي؛ در مجموع در ۵۹/۳ 
ــوزان، يعني بيش از  درصد كل دانش آم
نيمي از آنان، اين مشكالت گزارش شده 

است.
ــردم،  ــه عرض ك ــي ك ــا توضيحات ب

ــاي  ناهنجاري ه ــم انداز  چش
ــي دانش آموزان در  ــاري و روان رفت

ــيار  ــيار بس ــعه بس برنامه ي پنجم توس
نگران كننده است. اين آمار در برخي از 
اين حوزه ها، در تحقيقات بعدي افزايش 
ــي تا چند برابر  ــان داده و حتي گاه نش

گزارش شده است.
ــي از داليل عمده ي افزايش اين  يك
مشكالت اين است كه متأسفانه برنامه ي 
راهنمايي و مشاوره در كشور ما دوره ي 

ركود و انفعال را طي مي كند.
ــكالتي  ــن هفت طبقه مش اي تمام 
ــردم، حيطه هاي كاري  را كه گزارش ك
ــت. ما با درك اهميت اين  مشاوران اس
ــراوان خود و  ــاي ف ــوع و تجربه ه موض
دوستان، طرح جامع راهنمايي و مشاوره 
را ارائه داده ايم و آمادگي كامل داريم كه 
ــي راهنمايي و مشاوره  در گروه پژوهش
آموزش وپرورش  ــات  مطالع پژوهش گاه 
ــم تا به مورد  ــن طرح را بازنگري كني اي

اجرا گذاشته شود.
مشاوره و خدمات مشاوره، براي تمام 
ــت و به هيچ وجه به يك مقطع و  عمر اس

يك دوره محدود نمي شود.
ــاوره  ــاي مؤثر در امر مش ــا نهاده م
ــازمان نظام  داريم كه از جمله ي آن ها س
مشاوره و روان شناسي است كه چند سال 
قبل با مصوبه ي مجلس شوراي اسالمي 
ــد و اكنون با حضور استادان  تأسيس ش

محترم فعاليت مي كند.
ــت كه  ــنهاد بعدي من اين اس پيش
ــي و روش  گروهي از متخصصان پژوهش
تحقيق، و صاحب نظران موضوعي تشكيل 
ــج تحقيقات و  ــت نتاي ــود و به كاربس ش

پژوهش هاي علمي اقدام كند.
... ادامه گزارش و تحليل در
۴۵ شماره  ي آتي
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مـشاوره و خـدمـات 
مـشاوره، بـراي تـمام 

عمــر است و بــه 
هيچ وجـه بـه يــك 
مقطـع و يـك دوره 
محدود نـمـي شـود
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مژگان درويش محمدي
كارشناس ارشد روان شناسي

ــراز  اب كليدواژه هـا: 
قاطعانه،  ــار  رفت ــود،  وج

جرئت مندی.

مــــقــــدمـــــه
ــار  ــي كه با فش موقعيت هاي
هم ساالن و ساير فشارهاي اجتماعي 
همراه اند، ما را دچار استرس مي كنند. 
ــه در اين گونه  ــي از مهارت هايي ك يك
ــا كمك كند،  ــا مي تواند به م موقعيت ه
ــت. جرئت مندي  مهارت جرئت مندي اس
ــاي پرخاش گري، تنبيه، بي ادبي،  به معن
تقلب، نيرنگ، شكار كردن، جيغ كشيدن، 
فرياد زدن، عيب جويي كردن، ناله كردن، 
ــت  تهديد كردن يا ايراد گرفتن و نيز دس
ــيدن به  كم گرفتن قدرت ديگران و رس
خواسته ي خودمان در اثر تالش ديگران 
نيست. با جرئت بودن به معناي رويارويي 
با خطرها و به دست آوردن چيزي است 
ــوزش مهارت  ــخص مي خواهد. آم كه ش
جرئت مندي فرد را قادر مي سازد كه افكار، 
احساسات و عقايد خود را به طور مناسب، 
مستقيم، صادقانه و بدون بي احترامي به 
حقوق ديگران بيان كند. راه كارهايي كه 

در زير آمده اند، در بهبود بخشيدن مهارت 
ــوزان مي توانند  ــه ي دانش آم جرئت مندان
مفيد باشند. به دليل رابطه ي بين مهارت 
جرئت آموزي و قاطعيت، راه بردهايي از هر 

دو مهارت عنوان شده است.
۱. براي اين كه رفتار جرئت مندانه را در 
دانش آموزان تقويت كنيد، ابتدا بايد آن ها 
را با حقوق اساسي انساني شان آشنا كنيد 
ــئوليت هايي را  تا در كنار اين حقوق، مس
نيز بپذيرند. از جمله ي اين حقوق مي توان 

به موارد زير اشاره كرد.
ـ ما حق داريم كه ديگران به شيوه ي 
ــد،  در مقابل،  ــا رفتار كنن ــه با م محترمان
ــئوليت ما نيز اين است كه با ديگران  مس

رفتاري محترمانه داشته باشيم.
ـ ما حق داريم نظرمان را تغيير دهيم 
و در مقابل، به ديگران اجازه دهيم تا نظر 

و عقيده ي خود را عوض كنند.
ـ ما حق داريم احساسات خود را بيان 
ــات ديگران  كنيم و در مقابل، به احساس

توجه نشان دهيم.
ــت نامعقول  ـ ما حق داريم درخواس
ــاس گناه رد كنيم و  ديگران را بدون احس
در مقابل، مسئوليت داريم كه به ديگران 

افــزايـــــشافــزايـــــش
مـــهـــــارت مـــهـــــارت 
جـــرئـت مـنديجـــرئـت مـندي
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راهـبردهــــای 
روان شـنـاخـتی
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اجازه دهيم به طور جرئت مندانه و مودبانه 
درخواست نامعقول ما را رد كنند.

ــن حقوق  ــب اي ــود را صاح ــر خ اگ
ــت كه در قبال  ــد، به اين معناس نمي داني
شرايط و رويدادها، به طور منفعل واكنش 
نشان مي دهيد و احساس خشم و آسيب 

زيادي مي كنيد.
ــود به معناي  ــاي ابراز وج ۲. رفتاره
ــت. رفتار  ــه نيس ــاي پرخاش گران رفتاره
ــت از ايستادگي  پرخاش گرانه عبارت اس
ــختانه براي مطالبه ي حقوق خود و  سرس
ــات خود به شيوه ي  ابراز عقايد و احساس
نامناسب كه باعث زير پا گذاشتن حقوق 
ديگران مي شود ولي در رفتار جرئت مندانه، 
ــتن به خواسته ها و  ما ضمن احترام گذاش
احساسات ديگران، عقيده و احساس خود 

را بيان مي كنيم.
۳. به دانش آموزان بياموزيد كه وقتي 
كسي از آن ها انتقاد مي كند و مي دانند كه 
ــت، بايد بدون دليل تراشي آن  حق با اوس
را بپذيرند. اين رفتار باعث ايجاد رابطه ي 

بهتر با طرف مقابل مي شود.
۴. از فردي كه به شكلي كلي يا مبهم 
از شما انتقاد كرده است، بخواهيد منظور 

خود را صريح و روشن بيان كند.
ــويق كنيد تا  ــوزان را تش ۵. دانش آم
ــزرگ را به اجزاي كوچك  ابتدا كارهاي ب
ــپس، براي  ــل انجام تبديل كنند؛ س و قاب
به اتمام رساندن امور تا حد ممكن تالش 

كنند.
ــم،  ــات مختلف مثل خش ۶. احساس
ــادي، تنفر، عصبانيت، محبت، عشق و  ش
تعجب را به دانش آموزان آموزش دهيد و 
ــات را  به آنان كمك كنيد كه اين احساس
در خود شناسايي كنند و شيوه هاي مقابله 

با آن ها را نيز به آنان آموزش دهيد.
۷. به دانش آموزان آموزش دهيد كه 
توانايي در ميان گذاشتن احساسات خود 

ــات  ــران و گوش دادن به احساس ــا ديگ ب
ــت. به  ــراز وجود كردن اس ــان نوعي اب آن
ــن توانايي را در  ــا كمك كنيد كه اي آن ه

روابط شان به كار گيرند.
از  ــوزان  ــا دانش آم ب ــاط  ارتب ۸. در 
ــي  ــي و غيركالم ــي كالم ــاي منف پيام ه
ــًال «بي عرضه، هيچ  ــد؛ مث ــتفاده نكني اس
كاري از تو برنمي آيد»، «نپرس چرا؟ فقط 

كاري را كه گفتند بكن» و... .
از جمله خصوصيات پيام هاي كالمي 
منفي آن است كه اغلب با واژه هايي مثل 
ــروع مي شوند.  «نكن» يا «نمي تواني» ش
ــه پيام هايي در چارچوب منفي  كودكي ك
ــت مي آموزد  ــت مي كند، در حقيق درياف
ــد و  ــته باش ــود اطمينان نداش ــه به خ ك
ــد، انجام  ــًا مي خواه ــه را كه عميق آن چ
ندهد. دانش آموزي كه انبوه پيام هاي «تو 
نمي تواني» را دريافت مي كند، فكر كردن 
را كنار مي گذارد و حس مي كند نمي تواند 
ــد يا چيزي را تجربه كند؛ در  خودش باش
ــؤال كردن يا  ــه، در كالس براي س نتيج
ــر فعاالنه عمل  ــام دادن كارهاي ديگ انج

نمي كند.
ــوزان بياموزيد كه هر  ــه دانش آم ۹. ب
روز در كالس يك پيام مثبت به يك ديگر 

بگويند.
ــن كارت لذت  ــل: «من واقعًا از اي مث

مي برم»، «تو فوق العاده اي».
ــه  ــي از جمل ــات آرميدگ ۱۰. تمرين
آرامش تنفسي و بدني را به دانش آموزان 
ــيوه ي  ش ــاده ترين  س ــد.  دهي ــوزش  آم
آرميدگي، آگاهي از نحوه ي تنفس است. 
براي دانش آموزان توضيح دهيد هنگامي 
كه ما در وضع استرس آور هستيم، احتمال 
دارد كه نفس را حبس كنيم و بريده بريده 
ــه ايجاد  ــيم. همين موضوع ب نفس بكش
تنش در ساير اعضاي بدن منجر مي شود. 
ــبب مي گردد كه ما احساسي  به عالوه، س

از جــــمـله از جــــمـله 
خـــصوصـيــات خـــصوصـيــات 

پـيام هــاي كـالمـي پـيام هــاي كـالمـي 
منــفي آن اســت كـه منــفي آن اســت كـه 

اغـــلب بــا واژه هـايـــي اغـــلب بــا واژه هـايـــي 
مــــثل «نـكن» يــا مــــثل «نـكن» يــا 

«نـمي توانــي» شـــروع «نـمي توانــي» شـــروع 
مــي شـونــد مــي شـونــد 
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همراه با ناراحتي و عصبانيت در خود داشته 
ــيم و آن را به ديگران نيز منتقل كنيم.  باش
هنگامي كه از نظر جسماني احساس آرامش 
ــاس ناراحتي  ــري داريم، كم تر احس بيش ت
ــار مي كنيم و در ابراز وجود،  قاطعيت  و فش

بيش تري به خرج مي دهيم.
رفتار  ــي  غيركالم ــاي  ويژگي ه  .۱۱
ــه دانش آموزان آموزش  جرئت مندانه را ب

دهيد؛ از جمله: 
ــا ديگران به  ــگام صحبت كردن ب هن

چهره ي آنان نگاه كنيد.
ــدون فرياد و  ــا صداي محكم ولي ب ب

تنش صحبت كنيد.
ــمرده و واضح و با سرعتي  با كلمات ش
كه بيان گر اعتمادبه نفس باشد، حرف بزنيد. 

و... .
ــد در  ــوزان بياموزي ــه دانش آم ۱۲. ب
بيان افكار و احساسات خود از ضمير من 

استفاده كنند.
ــن  م  ،... دارم  ــت  دوس ــن  م ــًال  مث
مي خواهم ...، من فكر مي كنم ...، من اين 

كار را نمي كنم.
۱۳. گام هاي مهارت «نه گفتن» را به 

دانش آموزان آموزش دهيد.
ــن، ابتدا  ــه گفت ــارت ن گام ۱. در مه
تصميم بگيريد كه آيا دادن پاسخ مثبت به 
درخواست موردنظر به نفع شما هست يا 
خير. به عبارتي، پيامد كوتاه مدت و بلند 

مدت درخواست را بررسي كنيد.
ــته و  ــم يا خواس ــت تصمي گام ۲. عل

احساستان را بگوييد.
ــان دهيد  ــه طرف مقابل نش گام ۳. ب
ــته يا احساس او را درك  كه نظر و خواس

كرده ايد.
ــي ها از  موقعيـت: يكي از هم كالس
ــد كه كتابش را به او  دانش آموز مي خواه
ــودش به آن  ــد؛ در حالي كه خ قرض ده
كتاب احتياج دارد. پاسخ غيرجرئت مندانه: 
ــه؛ حاال كه  ــاس ناراحتي) «باش ــا احس (ب
ــخ  ــم را مي دهم» پاس ــي، كتاب مي خواه
جرئت مندانه: «نه، نمي توانم كتابم را به تو 
ــرض بدهم.» (گام ۱)؛ «خودم آن كتاب  ق
را الزم دارم.» (گام ۲)؛ «البته مي دانم كه 

تو واقعًا به آن نياز داري» (گام ۳).
ــد  ــوزان بخواهي ۱۴. از دانـــــش آم
موقعيت هايي را كه نه گفتن برايشان دشوار 
است، شناسايي كرده و گام هاي ياد شده را 

تمرين كنند.
ــوزان بخواهيد بعد از  ۱۵. از دانش آم
ــوار به روش  ــايي موقعيت هاي دش شناس

ايفاي نقش عمل كنند.
۱۶. به دانش آموزان آموزش دهيد در 
ــاس و  ارتباط خود با ديگران و بيان احس
افكار خود از پيام هاي سه بخشي استفاده 

كنند: 
بخش ۱. رفتار يا عملي را كه به تعارض 
ــده است، بيان  ــما منجر ش يا ناراحتي ش
ــده كه تو بدون  ــد؛ مثال: «چند بار ش كني

اجازه رفتي سراغ ميز كتاب هاي من؟»
بخش ۲. به فرد مقابل بگوييد كه رفتار 
خاص او چه احساسي در شما ايجاد كرده 

است؛ مثال: «اين منو ناراحت مي كنه.»
ــار را بر عملكرد  بخش ۳. اثر آن رفت
ــان بگوييد؛ مثال: «چون آن  و برنامه هايت
وقت احساس مي كنم كه روي دوستي ما 

اثر بدي مي گذاره.»
ــد كه  ــوزان بياموزي ــه دانش آم ۱۷. ب
براي بيان خواسته هاي خود، ابتدا شرايط 

خويش را توصيف كنند.
ــردا امتحان دارم و بايد  مثال: «من ف
در اتاق ساكت درس بخوانم. ميشه منو در 

اتاق تنها بگذاري؟»
ــد در  ــوزان بياموزي ــه دانش آم ۱۸. ب
ــور  ــد به ط ــه نمي توانن ــي ك موقعيت هاي
ــيوه هاي  ش از  ــد،  بگوين ــه  ن ــتقيم  مس
ــتفاده كنند. اين شيوه ها  غيرمستقيم اس
عبارت اند از: گفتن مسائل همان گونه كه 
ــت ندارم)، بهانه  هست (نه ممنونم؛ دوس
آوردن (نه ممنونم؛ عجله دارم بايد بروم)، 
ــايد  ــن (نه ممنونم؛ حاال نه ش طفره رفت
ــردن موضوع (نه بگوييد و  بعد)، عوض ك
ــرف بزنيد)،  ــپس از موضوع ديگري ح س
ــه خيلي ممنونم؛ نه، اصًال  تكرار كردن (ن
ــدن (بگوييد نه و  ــه اي ندارم)، دورش عالق
ــد)، اجتناب از موقعيت (به موقعيتي  بروي
كه احتمال دارد چنين درخواست هايي از 

شما بشود، وارد نشويد).

منابع
مهـارت  ــهرام؛  ش ــي؛  خان ــد  محم  .۱
جرئت مندانـه ي ويـژه ي دانش آمـوزان، 

تهران، انتشارات طلوع دانش، ۱۳۸۶.
ــي؛ پـرورش توانايي اظهار  ــد، ان ۲. تلون ان
ــم نظري،  وجود و قاطعيت، مترجمان: قاس

آرش موال، تهران، انتشارات به نشر، ۱۳۸۶.
۳. البرتي، رابرت، امونز، مايكل؛ روان شناسي 
ــدي قراچه  داغي،  ابـراز وجـود، مترجم: مه

تهران، علمي، ۱۳۸۵.
ــازارت، مالني؛ اعتماد به نفس سـالم؛  ۴. ب
ــمس الدين  ــيد ش مترجمان: الهام آرام نيا، س

حسيني، تهران، نشر پيكان، ۱۳۸۴.
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در مــهارت
" نــه گــفتن"، 
ابـــتدا تـصميم 
بــگــيريد كـــه آيـا 
دادن پــاسـخ مــثبـت 
بـــه درخــواســت 
مــوردنــظر بــه نــفع 
شـــما هــست 
يـــا خــير
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مريم صياد شيرازي
كارشناس ارشد مشاوره

براساس طبقه بندي DSM از اختالالت، 
افراد لج باز و نافرمان با ويژگي هاي زير معرفي 

مي شوند:
ــام دادن  ــال از انج ــب به طور فع ـ اغل
ــاالن  ــت قواعد بزرگ س ــته ها و رعاي خواس

سرپيچي مي كنند.
ــد موجب ناراحتي  ــب به طور عم ـ اغل

ديگران مي شوند.
ــتباهات و  ــب ديگران را براي اش ـ اغل

بدرفتاري خود سرزنش مي كنند.

ـ اغلب حساس و زودرنج اند.
ـ اغلب خشمگين و بد اخم اند.

ـ اغلب كينه توز و انتقام جو هستند.
كليدواژه ها: لج بازي، توجه، هيجان.

عــوامـل لج بـازي در كـودكــان 
۱. نـوع تــوجــه والـدين

چهار دسته توجه وجود دارد: 
الف ـ توجه كافي نمي كنند.

ــروط مي كنند. (اگر اين  بـ  توجه مش
كار را بكني پسرـ  دختر خوبي هستي.)

پ ـ توجه زياد مي كنند.
ــه منفي دارند (مثل داد زدن  ت ـ توج
ــه والدين  ــا لج كردن ب ــر بچه ها). بچه ب س
ــي بهتر از اين بگويي!  مي گويد: «ياد نگرفت

حاال كه اين طور است، پس بگير.»
۲. نــاكــامــي

۳. سـرزنــش زيـاد كـودكان؛ كودك 
مي گويد: «من به عنوان يك انسان حق دارم 
خطا كنم و به خاطر خطا هايم مستحق اين 

همه سرزنش نيستم».
والديــن در  انعطاف ناپذيــري   .۴

بــرابــر خــطاهــاي كــودك

راه بـردهــاي مـقابــله بـا لـج بازي 
در كـودكـان و دانـش آمـوزان

ــاي كودك: پذيرش  ۱. پذيرش خطاه
ــبت  ــخصيتش نس ــي رفتارش را به ش يعن
ــم و از آن جدا كنيم؛ در عين حال كه  ندهي
ــئول رفتارش مي دانيم، آن رفتار را  او را مس

عامل تخطئه كردن او قرار ندهيم.
۲. مشخص كردن دقيق انتظاراتمان از 

دانش آموز؛
ــالت  ــات و جم ــردن كلم ــه كار ب ۳. ب

مناسب در محاوره؛
ــتي  ــود (ُعرضه نداش مثال: گفته مي ش
ــت انجام دهي؟ آدمي كه  يك كاري را درس
مي خواهد اين كار را بكند بايد اين طوري... 
عمل كند) وقتي همان اول به كودك گفته 
ــداري، حرف هاي ديگر را  ــود كه عرضه ن ش

نمي شنود و ادراكي صورت نمي گيرد.
۴. گذاشتن چند راه انتخاب براي انجام 
امور درخواستي مثًال: اين فعاليت ها بايد در 
كالس انجام شود ۱..... ۲...... ۳..... چه كسي 

داوطلب است؟

۵. حفظ ثبات هيجاني از طرف والدين 
و معلمان.

ــرايطي كه بچه لج بازي مي كند،  در ش
ــات و حالت چهره  معلم يا والدين  در هيجان
تغييراتي پديدار مي شود. در چنين شرايطي 
ــه هدفش كه به  هم زدن آرامش و  كودك ب
ثبات است، رسيده است و تقويت مي شود؛ 
ــن و معلمان،  ــت والدي بنابراين ضروري اس

خود را از نظر هيجاني مهار كنند.
۶. شنونده ي خوبي براي بچه ها باشيم و 

فرصتي را براي حرف زدن به آن ها بدهيم.
ــطح مداخله ي والدين در  ۷. كاهش س

امور بچه ها.
ــه رفتارهاي مثبت  ــب ب ۸. توجه مناس

دانش آموز.
۹. آموزش مهارت حل مسئله.

۱۰. شناسايي نكات استرس آور زندگي 
كودك و كاهش و از بين بردن آن عوامل.

منابع
ــگ، كنت (۱۳۸۲)؛ چگونه كودكان را  ۱. ونين
ــت،  با خود همراه كنيم؟ (مهدي تهراني دوس

مترجم). تهران: انتشارات سنا.
ــكا. (۱۳۸۱).  ــكي امري ــن روان پزش ۲. انجم
ــخيصي و آماري اختالالت رواني  راهنماي تش
ــكاران، مترجمان).  ــا نيكخو و هم (محمدرض

تهران: انتشارات سخن.
ــد. (۱۳۸۶). جزوه هاي  ــفي لويه، مجي ۳. يوس
منتشر نشده. مركز خدمات مشاوره اي آرمش.
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راهـبردهــــای رويـارويـی
 بــا مـشکـالت رفـتاری و 
عـاطـفی دانــش آمـوزان
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مـــــقــدمــه 
ــت بايد  ــم و تربي ــر نظريه ي تعلي ه
ــخصيت باشد.  مبتني بر يك نظريه ي ش
ــد  ــتن نظريه اي در مورد رش ــدون داش ب
ــناخت  ش و  ــخصيت  ش ــكل گيري  ش و 
انگيزش هاي انسان، نمي توان در خأل، در 
ــم و  تربيت نظريه پردازي كرد.  مورد تعلي
در سال جاري، برآنيم كه مبحث آموزش 
خانواده را براساس نظريات اخالق اسالمي 
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آسيه شريعتمداری
دانشجوی دکترای مشاوره

و با موضوع انگيزش هاي انسان و نحوه ي 
پرورش اين انگيزش ها با هدف شكوفايي 

استعدادهاي انساني طرح كنيم.
* * *

انسان در فصول مختلف، تصميم هاي 
ــا و نبايدهاي  ــرد و بايده ــي مي گي مختلف
گوناگوني دارد، حتي در شبانه روز نيز بايدها 
ــي دارد؛ زيرا حوادث  ــاي گوناگون و نبايده
ــتند. مثًال گاهي، وقت كار و  ــان نيس يكس

ــت. اين بايدها  ــتراحت اس گاهي وقت اس
ــان با حوادث  و نبايدها به نوع رابطه ي انس
مختلف بستگي دارد؛ به عبارت ديگر، انسان 
بايدها و نبايدها را براساس روابطي كه بين 
ــان مي بيند، تنظيم مي كند. در  خود و جه
ــود  جهان آفرينش موجودي يافت نمي ش
ــاوي باشد. انسان  كه همه چيز براي او مس
نيز مانند ساير موجودات محدود است و به 
طور قهري، بعضي چيزها براي او سودمند، و 

راهـبردهــــای 
راهــــــنمايـی

 و آمــــــــوزش 
خـــــانــــواده
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برخي از آن ها براي وي زيان بارند؛ بنابراين، 
كارهايي كه انسان انجام مي دهد، يا به سود يا 
به زيان اوست. كار علوم طبيعي، كشف اسرار 
و عناصر طبيعت، و تنظيم و تدوين قوانين 
آن است؛ آن گونه كه اين قوانين به انسان در 
رام كردن طبيعت به مقتضاي مصلحتش و 
همراهي با او در رويارويي با مشكالت كمك 
ــي از درست ها  كند. هر علم در مورد بخش
و نادرست هاي نظام آفرينش نظر مي دهد 
(آملي، ۱۳۸۵). اخالق نيز در مورد درست 
و نادرست رفتاري اظهارنظر مي كند. اخالق 
به اين معنا يك علم است اما گاهي منظور 
از اخالق، مجموعه ي ملكات و صفاتي است 
ــوخ داشته باشد و  ــان رس كه در نفس انس
ــود كه رفتاري متناسب با آن  موجب آن ش
ــل و تفكر از وي  ــق، و بدون نياز به تأم خل
صادر شود (مسكويه، ۱۴۱۱). جوادي آملي 
(۱۳۸۵) اخالق را عبارت از ملكات نفساني 
ــود  و هيئات روحي مي داند كه باعث مي ش
ــاني از نفس  ــت يا زيبا، به آس كارهاي زش
ــئت بگيرند.  ــه اخالق خاص نش متخلق ب
نراقي (ترجمه ي مجتبوي، ۱۳۸۸) نيز ُخلق 
را اين گونه تعريف مي كند: «ملكه اي نفساني 
كه باعث صدور افعال به آساني و بدون نياز 
به تفكر و تأمل مي شود. ملكه كيفيتي است 
نفساني كه دير و به كندي زوال مي پذيرد. 
ــت نفساني كه  در مقابل، حال كيفيتي اس
ــي رود (ص ۲۱). در  ــرعت از ميان م به س
واقع تعريف اول، تعريف علم مطالعه ي اين 

ملكات و صفات است.
اين تعاريف به تعريف حالت هاي خلقي 
ــخصيتي كتل و رفتار  ــت در نظام ش و صف
بيان گر آلپورت نزديك است. كتل (به نقل 
از فيست، ترجمه ي سيد محمدي، ۱۳۸۴) 
ــه تعريف مي كند:  ــت خلقي را اين گون حال
«تغييرات موقتي در رفتار كه در نتيجه ي 
ــوري روي مي دهد».  ــرات محيطي ف تغيي

ــبتًا دائمي  اما صفت، ويژگي يا آمادگي نس
ــت كه مشخص مي كند يك نفر هنگام  اس
روبه رو شدن با موقعيتي مشخص چه كاري 
انجام خواهد داد. آلپورت (به نقل از شولتز، 
ترجمه ي كريمي و همكاران، ۱۳۷۸) رفتار 
بيان گر را اين گونه تعريف مي كند: «رفتاري 
است بيش تر خودانگيخته، بازتاب جنبه هاي 
ــي شخصيت، تغيير آن بسيار دشوار،  اساس
بدون هدفي مشخص و معموًال بدون اين كه 
ــكار مي شود». بين  ــيم، آش از آن آگاه باش
ــي فرد بودن،  ــف صفت و خلق، ويژگ تعري
ــت صدور افعال، و بين  ثبات در رفتار و عل
خلق و رفتار بيان گر آلپورت، ناآگاهانه بودن 

و دشواري تغيير، مشترك است.
ــد، چنين برمي آيد  ــه گفته ش از آن چ
ــت و تغيير دادن  كه اخالق آدمي ثابت اس
ــاده اي نيست؛ بنابراين،  آن، كار چندان س
چنان چه انسان به رفتاري خو گرفته باشد 
كه از نظر اخالقي رذيلت محسوب مي شود، 
چون رفتار خلقي، طبق تعريف، بدون تأمل 
صادر مي شود، تغيير دادنش سخت و بلكه 
ــت والدين  ــت. پس بهتر اس طاقت فرساس
ــكل گيري صفات ناپسند اخالقي  قبل از ش
در كودكان، نسبت به نحوه ي شكل گيري 
ــد، عوامل  ــدا كنن ــناخت پي فضيلت ها ش

شكل گيري اخالق عبارت اند از: 
الف ـ عوامل سرشتي: اولين عامل 
ــت  مؤثر در صفات و ملكات اخالقي، سرش
ــت ها در اصل  ــان است. برخي از سرش انس
خلقت، مستعد بعضي خلق وخوي هاست و 
برخي ديگر، مقتضي خالف آن است. برخي 
افراد با كم ترين سببي به خشم مي آيند يا 
مي ترسند يا غمگين مي شوند، و با كم ترين 
چيز خنده داري مي خندند (جوادي آملي، 

.(۱۳۸۵
نظريه ي شخصيتي صفات نيز با چنين 
نظري هم گرايي هايي دارد. آيزنك و كتل 
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ــتي شخصيت تأكيد زيادي  بر عناصر زيس
ــا معتقدند كه صفات به طور  كرده اند. آن ه
ــتي و  ــتند و عناصر زيس ــده ارثي هس عم
ژنتيكي نيرومندي  دارند. کتل و همکارانش 
ظرف مدت چندين سال مطالعه ۳۵ صفت 
ــخص  ــی يا صفات مرتبه ی اول را مش اصل
ــتی شخصيت  کردند که عمدتًا بعد سرش
را ارزيابی می کنند (فيست، ترجمه ی سيد 
محمدی، ۱۳۸۴). بنابراين، اين ويژگی ها و 
آمادگی های نسبتًا ثابت، از نظر کتل عمدتًا 

سرشتی هستند.
ب ـ عوامل محيطی و تربيتی: عامل 
ــق، تربيت يا عادت  دوم ايجادکننده ی خل
ــان در اثر الگوگيری، مجالست و  است. انس
همنشينی، تبعيت از آداب و سنن، صفاتی 
را کسب می کند که ممکن است در اثر تکرار 
ــدار درآيد. اصوًال  ــورت عادت های پاي به ص
اساس تربيت، پرورش استعدادهای درونی 
فرد است. اگر تربيت در مسير فطرت باشد، 
فرد متخلق به فضائل اخالقی می گردد و اگر 
در جهت خالف فطرت باشد رذائل اخالقی 

در فرد رسوخ می کند.
کتل نيز در تحقيقات تحليل عاملی به 
اين نتيجه رسيد که در مورد برخی از صفات 
عمقی (مثل درون گرايی/ برون گرايی) نيمی 
ــل توارت پذيری و نيمی  از واريانس به عام
ــود (فيست،  به عامل محيط مربوط می ش

ترجمه ی سيد محمدی، ۱۳۸۴).

انسـان دارای دو 
جــنبه يــا دو مـرتـبه 
اسـت: يــکی پـنهان 

و بـاطـن و ديـگـری 
آشــکار و ظــاهـر
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ج ـ اراده، صبـر و پايـداری: خلق 
اگرچه باعث می شود که عملی بدون تأمل 
ــود اما به اين معنی نيست  و تفکر صادر ش
ــد. قرآن کريم  که فرد از رفتارش آگاه نباش
می فرمايد بلکه انسان بر نفس خود بصيرت 
ــی به درون خود  ــی هر کس وقت دارد (يعن
سری می زند، خود را خوب می شناسد) هر 
ــد.۱ بنابراين  چند بخواهد عذرهايی بتراش
پس از شکل گيری اخالق در دوران کودکی، 
ايجاد خلق جديد ممکن است، هر چند اين 
ــالش و مجاهدت و  ــتوار، ت ــی اس کار عزم

استقامت می طلبد.
صدرالمتألهين (به نقل از آملی، ۱۳۸۵) 
ــان از حيوان را اراده و ميل  مرز جدايی انس
می داند. حيوان فقط با ميل، يعنی با نيروی 
ــش و جاذبه ی شهوت و غضب حرکت  کش
می کند. اما انسان می تواند عالوه بر حرکت 
ــل، تالش و  ــا رهبری عق ــل، ب از روی مي
کوشش کند و در اين صورت با اراده حرکت 

کرده است.

قــوای نــفسانــی 
(هرم انگيزش ها و نيازها)

ــا دو مرتبه  ــه ي ــان دارای دو جنب انس
است: يکی پنهان و باطن و ديگری آشکار و 
ظاهر، يکی روح و ديگری بدن. وجود انسان 
ــمانی اوست.  فراتر از ظاهر فيزيکی و جس
ــت. نفس  ــان، نفس اوس ــن وجود انس باط
ــب اعتبارات مختلف به صورت هاي  برحس
ــود. گاه در برابر  ــي نام گذاري مي ش مختلف
جسم از واژه ي روح استفاده مي كنيم؛ زيرا 
ــته است. گاه بعد  ــم به آن بس زندگي جس
غيرجسماني را عقل مي نامند؛ چون درك 
ــق آن صورت مي گيرد، و  معقوالت از طري
زماني آن را قلب مي خوانند؛ زيرا به وسيله ي 
خاطرات دگرگون مي شود (نراقي، ترجمه ي 

مجتبوي، ۱۳۸۸). 

ــناخت  ــرو ش ــان در گ ــعادت انس س
ــت. شناختن نفس چنان  نفس خويش اس
ــه آن را مايه ي معرفت خدا  اهميت دارد ك
برشمرده اند۱. تا نفس خويش را نشناسيم، 
ــا را پرورش  ــم فضيلت ه ــه مي تواني چگون
دهيم؟ امام محمد غزالي (به كوشش خديو 
ــناخت نفس  ــت ش ــم، ۱۳۵۴) در اهمي ج

خويش مي گويد: 
«پس تو را حقيقت خود طلب بايد كرد 
ــزي و از كجا آمدي و كجا  ــا خود چه چي ت
خواهي رفت و اندر اين منزل گاه، به چه كار 
آمده اي و تو را از بهر چه آورده اند و سعادت 
تو چيست و در چيست و شقاوت تو چيست 

و در چيست» (ص ۱۴).
ــوا يا  ــد ق ــس باي ــناخت نف ــراي ش ب
ــيم. نفس انسان  ــش هاي آن را بشناس كش
ــت: قوه ي عقالني،  ــش اس داراي چهار كش
ــهوت و قوه ي وهم  ــوه ي غضب، قوه ي ش ق

(نراقي، ترجمه ي مجتبوي، ۱۳۸۸).
هر موجودي دست كم يك خصوصيت 
ــت و او را از موجودات  دارد كه ويژگي اوس
ــا در عين حال  ــد ام ــر متمايز مي كن ديگ
مي تواند ويژگي هايي مشترك با موجودات 
ــر موجود به  ــد. كمال ه ــته باش ديگر داش
ــت. ويژگي  ــزان بروز ويژگي خاص اوس مي
ــان، قوه ي عقالني اوست كه به  خاص انس
ــوالت را درك مي كند و  ــيله ي آن معق وس
زشت و زيبا را از هم تميز مي دهد. به سبب 
داشتن همين ويژگي است كه رفتارهاي او 
به زشت و زيبا يا خير و شر تقسيم مي شوند 
ــهوت و غضب با  ــوه ي ش ــان در ق ــا انس ام
حيوانات مشترك است و اگر مجال دهد كه 
ــش در او  ويژگي هاي منبعث از اين دو كش
تسلط يابند، خود را از مرتبه ي انساني پايين 
آورده و به مرتبه ي حيواني تنزل داده است 

(طوسي، تصحيح همايي، ۱۳۶۳).
ــده، در زندگي  ــر يك از قواي ياد ش ه

بـــراي ايـن كـه بـتوانيم 
قــوه ي عــقالني را بر 
وجـود خـود مـسلط 
كـنيم، الزم اســت 
با اصـول پــرورش آن 
آشــنا شــويم

انسان نقشي ايفا مي كند، كار قوه ي شهوت 
ــت. پس،  ــه ي حيات بدن اس حفظ و ادام
مفهوم شهوت چيزي فراتر از قواي جنسي 
است و به هر چيزي كه براي كسب انرژي 
ــالمت بدن الزم است، مربوط مي شود.  و س
قوه ي غضب تندي و زياده روي قواي شهوي 
و شيطاني (قوه ي وهم) را درهم مي شكند 
و آن ها را تحت سلطه درمي آورد. پس اين 
قوه، تعديل كننده ي خودخواهي و حيله گري 
انسان است. كار قوه ي واهمه، ادراك معاني 
ــتنباط چاره ها براي رسيدن به  جزئي و اس
ــي، ترجمه ي  ــت (نراق ــد صحيح اس مقاص

مجتبوي، ۱۳۸۸).
نحوه ي اجتماع اين قوا در انسان همانند 
گردآمدن فرشته يا حكيمي است با سگ و 
خوك و شيطان در يك جا كه در ميان آن ها 
ــمكش باشد؛ به طوري كه هر كه غالب  كش
گردد، بر ديگران حاكم مي شود. نفس آدمي 
جايگاه كشمكش و تدافع اين قواست. اگر 
عقل بر همه ي قوا حاكم شود و قواي ديگر 
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ــنگي و گرما و سرما و نظاير اين هاست.  تش
ــا خيال حاصل از ادراك  لذت قوه ي وهم ي
معاني جزئِي ماليم و هماهنگ است، مانند 
ــاي يك اثر هنري زيبا، و درد قوه ي  تماش
ــت  ــل از ادراك ناماليمات اس خيال حاص
ــل در علم و معرفت، و  ــره، لذت عق و باالخ
ــت (نراقي، ترجمه ي  ــل اس دردش در جه

مجتبوي، ۱۳۸۸). 
ــر دو نوع اند: لذت هاي  ــه لذت ها ب البت
ــي  ــاي منفعل. لذات حس ــال۲ و لذت ه فع
ــت؛  مربوط به قواي غيرعقالني. انفعالي اس
ــت و ماندگار نيست اما  چون زوال پذير اس
لذت عقلي جنبه ي فعال دارد و با دگرگوني 
ــرايط زوال ناپذير است (نراقي، ترجمه ي  ش

مجتبوي، ۱۳۸۸، جوادي آملي، ۱۳۸۵).
ــه اگر قوه ي  ــت ك حاصل كالم آن اس
عقل بر ديگر قوا مسلط گردد، آن ها در ارضا، 
ــش مي گيرند و به ميزان  راه اعتدال در پي
الزم ارضا مي شوند. در اين صورت، لذت هاي 
ــي ماندگار منجر  انفعالي گذرا به لذت هاي
مي گردند؛ حتي اگر گاهي در اثر جلوگيري 
ــواي غيرعقالني، به  ــاي بي رويه ي ق از ارض
دردي گذرا دچار شود؛ يعني براي رسيدن 
ــته  ــت پيوس به لذت هاي ماندگار، الزم اس
ــذر و افراطي  ــاي زودگ ــه از لذت ه و فعاالن

صرف نظر كنيم.
ــائل اخالقي  يكي از پيچيده ترين مس
ــت كه بدانيم آيا به گونه ي اسيري  اين اس
ــد  ــا مانن ــم ي ــذت مي بري ــزار، ل خدمت گ
فرمان روايي حاكم؟ تهذيب اخالق آن است 
ــان مانند امير و فرمانده لذت ببرد  كه انس
ــير فرمان بردار (جوادي آملي،  نه مانند اس
۱۳۸۵). بهترين زمان براي يادگيري كنترل 
ــذات زودگذر، دوران  نفس و جلوگيري از ل
كودكي است؛ بنابراين، بر والدين الزم است 
ــرورش قواي  ــناخت كافي براي پ كه از ش
ــاني برخوردار باشند و در عين حال، با  نفس

تهذيب نفس خويش الگوي مناسبي براي 
ــا در كودكان و نوجوانان  پرورش فضيلت ه

باشند.
ــان در ارضاي هر يك از اين قواي  انس
ــت راه افراط پيش  چهارگانه هم ممكن اس
ــرد هم راه تفريط. افراط و تفريط در هر  گي
ــت خاصي منتهي  ــك از اين قوا به رذيل ي
ــان در ارضاي قوا، حد  ــود اما اگر انس مي ش
وسط در پيش گيرد، فضيلت هاي اخالقي 

به وجود مي آيند.
براي اين كه بتوانيم قوه ي عقالني را بر 
وجود خود مسلط كنيم، الزم است با اصول 
پرورش آن آشنا شويم. انسان بدون شناخت 
نمي تواند مهار غرايز شهواني و غضب خود را 
در دست گيرد. هم چنين، شناخت راه هاي 
ــراي حفظ اعتدال  ــراط و تفريط در قوا ب اف

الزم است.

تـــربــيت عــقالني انـسـان 
ــالم به كسب علم بسيار توصيه  در اس
ــب علم يعني آموزش و  ــت. كس ــده اس ش
ــب علم، تفكر و  فراگيري، اما مهم تر از كس
تعقل است. پرورش قدرت تفكر در كودكان، 
قدرت تشخيص صحيح حق از باطل را در 
ــراي پرورش صحيح  آنان ايجاد مي كند. ب
عقالني، الزم است به اصول زير توجه شود 

(مطهري، ۱۳۸۸:
ــرورش عقالني،  ــم پ ــي از اصول مه éيك
پرورش قدرت تميز و جداكردن است. تميز 
سخن راست از دروغ، تميز سخن ضعيف از 
سخن قوي، و سخن منطقي از غيرمنطقي. 
ــادت دهيم كه  ــع، ما بايد خود را ع در واق
شنيده ها را نقد و بررسي كنيم. عقل زماني 
ــكل غربال درآيد و هر  عقل است كه به ش
درون  دادي را سبك و سنگين كند. رسول 
اكرم (ص) مي فرمايد: «براي جهالت انسان 
همين بس كه هرچه مي شنود، نقل كند». 

انـــسان بـــايد 
حــقيقـت طلـب بـاشد 

و خــود را نـسبت بــه 
حــقايـق، بـي غرض و 
بـي طرف نـگاه دارد تــا 

چــيزهـا را همـان طـور 
كـه هـستند، بشــناسد

را تحت فرمان خود درآورد، به نحوي كه در 
هيچ كاري بدون اشاره ي او اقدامي نكنند، 
ــوند و  ــانده مي ش همگي به راه اعتدال كش
ــدار مي گردد اما  ــت در قلمرو تن پدي عدال
ــود، قوه ي غضب،  اگر عقل نتواند چيره ش
پيوسته انسان را به آزار و دشمني، و قوه ي 
ــاد و فحشا وامي دارد و  شهوت، او را به فس
ــه ي نيرنگ و مكر و  قوه ي واهمه در انديش
فريب است تا خواهش هاي دو قوه ي شهوت 
ــازد (نراقي، ترجمه ي  و غضب را عملي س

مجتبوي، ۱۳۸۸).
ــان نوعي  ــر يك از اين قوا براي انس ه
ــد؛ لذت قوه ي  ــا درد فراهم مي كنن لذت ي
غضب به مقتضاي طبيعتش در چيره شدن 
و غلبه يافتن است، مانند خوش حالِي حاصل 
ــاس  از پيروزي و نيل به جاه و مقام، و احس
دردش در مغلوب شدن. غريزه ي شهوت از 
ــيدن به غذا و رفع ديگر نيازهاي  طريق رس
بدن، به احساس لذت منجر مي شود و درد 
ــي از ادراك گرسنگي و  قوه ي شهوت ناش
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ــي را در رفتار خود  وقتي والدين اين ويژگ
نشان دهند، الگويي مناسب براي فرزندان 

خود خواهند بود.
é اصل ديگر، توجه به آينده و عواقب امور 
ــت. مولوي در اين  و نتايج نهايي كارها اس

زمينه مي گويد: 
اين هوا پر حرص و حالي بين بود

عقل را انديشه يوم الدين بود
هر كه آخر بين بود، او مؤمن است
هر كه آخور بين بود، او بيِدن است

é اصل ديگر همراه بودن تعقل و تفكر با علم 
است. اطالعات به منزله ي مواد خام است كه 
عقل روي آن  به تجزيه و تحليل، و استنتاج 
مي پردازد. اگر اطالعات نباشد، عقل در خأل 
ــودكان خود مطالعه و  ــل مي كند. به ك عم
تحقيق را به طور عملي آموزش دهيد. براي 
اين كار در برنامه ي روزانه ي خود، زماني را 
به مطالعه اختصاص دهيد. كودكان عالوه 
بر خوراك جسماني، به خوراك روحي هم 

نياز دارند.
ــل از  ــردن عق ــر، آزاد ك ــئله ي ديگ é مس
ــتيالي تلقين هاي محيط، عرف، عادت  اس
ــت. قرآن  ــنت هاي اجتماعي اس و نفوذ س

ــير تقليد از پدران و  بارها كساني را كه اس
گذشتگان هستند و تعقل و فكر نمي كنند، 
مورد نكوهش قرار مي دهد. قرآن مي خواهد 
ــه دريابند مقياس و  ــدار كند ك افراد را بي
ــخيص عقل و فكر باشد، نه  معيار بايد تش
صرف اين كه پدران ما چنين كردند. همه ي 
مخالفان پيامبران، دعوت پيامبر زمان خود 
ــنت هاي گذشته ي  را به اين دليل كه با س
پدرانشان متفاوت بوده است، رد كردند. در 
ــودكان، از تعابيري مثل «پدر  برخورد با ك
من چنين مي كرد» استفاده نكنيد. پدران 

مرجع درستي و حق نيستند.
ــت مورد ديگري  ــروي كردن از اكثري é پي
ــت كه به پرورش عقالني لطمه مي زند.  اس
ــاوت خود را از  ــل حكم مي كند كه قض عق
حاكميت عدد، و مالك بودِن اكثريت آزاد 
ــرو گمان و  ــون بيش تر مردم پي كنيم، چ
تخمين اند نه عقل و علم و يقين. موال علي 
ــز در راه هدايت، به  ــد: «هرگ (ع) مي فرماي
ــه در آن راه و جاده افراد كمي  دليل اين ك

هستند، وحشت نكنيد۳.»
ــه در ارتباط با مورد قبلي  ــورد ديگر ك é م
ــاي مردم  ــت كه قضاوت ه ــت، اين اس اس
ــان نبايد مالك تصميم گيري  درباره ي انس
باشد. انسان در امور مربوط به خودش، مثل 
احساسات و پوشيدن لباس، نبايد قضاوت 
ــود ترجيح دهد؛  ــت خ ديگران را بر خواس
ــه فرزندان خود نگوييد كه «اگر  بنابراين، ب
فالن كار را بكني، مردم به تو مي خندند»؛ 
شايد آن كار مورد عالقه ي او باشد، كودك 
ــاس خود احترام  ــد بياموزد كه به احس باي
بگذارد. اين برخورد به پرورش عزت نفس او 

كمك مي كند.
ــت.  é مطلب نهايي، پرورش روح علمي اس
دانشمند بودن با روح علمي و جست وجوگر 
داشتن تفاوت دارد. انسان بايد حقيقت طلب 

ــد و خود را نسبت به حقايق، بي غرض  باش
ــرف نگاه دارد تا چيزها را همان طور  و بي ط
ــد. غرض ورزي نقطه ي  كه هستند، بشناس
ــتن است. اگر در هر  مقابل روِح علمي داش
مورد جست وجوگر باشيد و كودك را نيز به 
جست وجو تشويق كنيد، از ديگران دنباله 

روي كوركورانه نخواهد كرد. 

پي نوشت
ــاُن علی نفِسِه بصيره. ولو القی  ۱. بل االنس

معاذيره (قيامت/ ۱۵-۱۴)
ــاره به حديث نبوي «َمن َعَرَف َنْفسه َفَقد  ۲. اش

َعَرَف َرَبه».
۳. در اصل متن، لذت فعلي گفته شده است.

۴. نهج البالغه، خطبه ي ۳۰۱

منابع
ــداهللا؛ مراحل اخالق در  ۱. جوادي آملي، عب
ــراء،  ــارات اس قرآن، چاپ پنجم، تهران، انتش

.۱۳۸۵
۲. شولتز، دوان. نظريه هاي شخصيت، چاپ 
ــي و همكاران،  ــف كريم دوم، مترجمان: يوس

تهران، انتشارات ارسباران، ۱۹۹۰.
ــي، نصيرالدين؛ اخـالق ناصري، به  ۳. طوس
ــا حيدري؛  ــش مجتبي مينوي و عليرض كوش

تهران، خوارزمي، ۱۳۶۹.
۴. غزالي، محمد؛ كيمياي سـعادت، تصحيح 
ــهامي  ــركت س ــين خديو جم، تهران، ش حس

كتاب هاي جيبي، ۱۳۵۴.
ــت، گريگوري (۲۰۰۲)؛  ۵. فيست، جس؛ فيس
ــدي، نظريه هاي  ــيد محم مترجم: يحيي س
شـخصيت، چاپ اول، تهران، انتشارات روان، 

.۱۳۸۴
۶. نراقي، مهدي؛ ترجمه ي جالل الدين مجتبوي، 
علم اخالق اسالمي، چاپ نهم، تهران، انتشارات 

حكمت، ۱۳۸۸.
و  تهذيب االخـالق  ــي؛  ابوعل ــكويه،  مس  .۷

تطهيراالعراق. قم، بيدار، ۱۴۱۱.
ــي. تعليـم و تربيت در  ــري، مرتض ۸. مطه
ــوم، تهران، انتشارات  اسالم، چاپ شصت و س

صدرا، ۱۳۸۸.

بـرخـی افـراد بـا 
کـمترين سبـبی بـه 
خشـم مـی آيـند يا 
مـی تـرسـند يا غـمگـين 
مـی شوند و با کـمتـرين 
چـيز تـعجـب آوری 
مـی خــندنـد
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ــل به طور مختصر  ــماره های قب در ش
ــی نظری و مفاهيم رويکرد آدلری  به مبان
ــماره و  ــن ش ــم، در اي ــروه پرداختي در گ
احتماًال شماره های آينده، اقدامات عملی 
ــی آدلری  ــات گروه ــوب جلس در چارچ
ــاوران ارجمند ارائه  ــتفاده ی مش برای اس
ــود. البته ذکر اين نکته نيز ضروری  می ش
است مادامی که به مبانی نظری رويکردی 
ــته باشيم استفاده از پروتکل  اشراف نداش

درمانی توصيه نمی شود.
مشاوره ی آدلری، فرايندی آموزشی و 
مشارکت جويانه بين درمانگر و مراجع است 
به گونه ای که وقتی مراجع درصدد شناخت 
و تصحيح تحريف ها، اغراق ها و اشتباه های 

ــناختی اش (سبک  موجود در طرحواره ش
زندگی) برمی آيد اين فرايند به عنوان يک 
ــمار  نوع تجربه ی يادگيری اصالحی۱ به ش
ــاوره ی آدلری  ــد. اهداف فرايند مش می آي
ــه ی اجتماعی،  ــد از: تقويت عالق عبارت ان
ــارت،  ــی و حق ــاس ناتوان ــش احس کاه
بازشناسی توانمندی ها و امکانات مراجع، 
جرأت بخشی، تغيير رفتار در درون سبک 
ــت (موساک،  زندگی، تغيير اهداف نادرس

.(۱۹۸۹
چهار مرحله ی فرآيند مشاوره که اهداف 

فوق را تسهيل می نمايد عبارت اند از:
ــا  ــوأم ب ــی ت ــراری رابطه درمان ـ برق

همکاری و مشارکت.

ــی باورها، اهداف و  ــل و بررس ـ تحلي
رفتارهای فرد که سبک زندگی را منعکس 

می کند.
ــير  ــق تفس ــش از طري ــاد بين ـ ايج
ــش آگاهی مراجع درباره ی  به منظور افزاي

خويش.
ـ جهت گيری مجدد تا مراجع بتواند 
ــن را در ارتباط با  ــای جايگزي چارچوب ه

تفکر، احساس و رفتارش به وجود آورد.
پروتکل مورد نظر شامل يک جلسه ی 
مقدماتی و يازده جلسه ی درمانی است که 
به علت محدوديت صفحات، در اين شماره 
ــکل در اختيار  ــه از کل پروت ــار جلس چه

خوانندگان ارجمند قرار می گيرد.

حسين سليمی بجستانی

دکترای مشاوره

 اولقـسمــت

پــروتـكــل 
مـشاوره ي گـروهـی 

آدلــــــــــری
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راهـنمــــايی و 
مشاوره گـروهـی
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جــــلسه ی مقدماتی
هــدف: ارائــه ی رهنمودهايــی برای 

مشارکت اعضا و انجام پيش آزمون
معرفی برنامه، رهبر گروه، آموزش ها و 

اعتبارنامه هايی که کسب کرده.
معرفی اعضا در گروه (يکی از نقاط قوت 
خود را نيز معرفی کنند. يکی از مواردی که 
در ساير اعضا جذاب يافته است نيز معرفی 
می نمايد. رهبر گروه می تواند اين کار را برای 

اعضا در ابتدا «مدل سازی» کند).
ــه  ذکر اين نکته که در پايان هر جلس
ــخص و ۱۵  ــه ی بعد مش تکاليفی تا جلس
دقيقه ی ابتدای هر جلسه به بررسی گزارش 
نحوه ی اجرای تکاليف توسط اعضا اختصاص 

خواهد يافت.

جـــــلســه ی اول
هدف: آشنايی بــا اهداف گـروه، ايـجاد 

ارتبـاط و هـمدلی
ــداف فرايند  ــردن اه ــخص ک ۱. مش

مشاوره ی گروهی
۲. توضيح خطوط کلی جلسات برای 
ــئوليت پذيری/  اعضای گروه: تأکيد بر مس
ــاوی اعضای گروه/ رعايت اصل  حقوق مس
ــل مداوم بين اعضا/  ــه و تعام رازداری/ توج
شرکت منظم اعضا در زمان و تاريخ معين 
جلسات/ ضرورت انجام تکاليف بين جلسات/ 
داشتن رويکرد توجه آميز و اميدوارانه/ تمرکز 
بر رويکرد آموزشی از طريق حمايت، چالش 
و مواجهه بين اعضا/ فعاليت در جهت فهم 
ــيوه ی زندگی/ پروراندن برخی  و بهبود ش
ــای زندگی که ممکن  عقايد درباره ی معن
است متفاوت از آن چيزی باشد که تاکنون 
ــارکت و رويکرد  ياد گرفته ايد/ داشتن مش

حمايت گرايانه با ساير اعضا و رهبر
ــر روابط  ــاور ب ــد بيش تر مش ۳. تأکي
ــکل،  ــه تا تمرکز صرف بر مش درمانگرايان
ــای تجزيه و  ــق دلگرمی دادن به ج از طري

تحليل
۴. (مصاحبه ی ذهنی) ورود به بحث و 

گفت و گو با اعضا: آيا شما هم شيوه ای برای 
ــيوه کدام است؟ آيا از  زندگی داريد؟ آن ش
شيوه ی زندگی فعلی تان راضی هستيد؟ آيا 
ــيد؟ چه کارهايی  می توانيد بهتر از اين باش
ــيوه انجام دهيد؟  ــرای بهبود اين ش بايد ب
پيش بينی می کنيد اگر شيوه ی زندگی تان 
عوض شود چه تغييری در زندگی تان اتفاق 

خواهد افتاد؟

جـــلســـه ی دوم
هدف: کاوش پـويش هـای فـرد، شناخت 

شيوه ی زندگی و عوامل مؤثر بـر آن
۱. معرفی مجموعه ی خانواده: (جايگاه 

ترکيبی هريک از اعضا).
ــواده: اعضا  ۲. تمرين مجموعه ی خان
ــان  ــه گروه هايی مطابق با ترتيب تولدش ب
در مجموعه ی خانوادگی تقسيم می شوند 
(تنها، بزرگ تر، ميانی، کوچک تر). هر گروه 
راجع به تشابهات و تفاوت های خود از نظر 
خصوصيات گفت و گو کنند. هر گروه پس از 
گفت و گو درباره ی شباهت ها و تفاوت ها، به 

گروه اصلی گزارش دهد.
ــل  عوام ــاير  س ــاره ی  درب کاوش   .۳
ــؤاالتی مانند چه  مجموعه ی خانواده: با س

کسی فرزند محبوب بود؟
۴. گفت و گو راجع مجموعه ی خانواده: 
ــواده وجود ندارد  ــن موقعيت در خان بهتري
بلکه آن چه مهم است اين که هر فرد چگونه 

جايگاه خود را در خانواده درک می کند.
۵. تکليف عملی: ويژگی های فرزندان 
با توجه به جايگاه تولد، در اختيار اعضا قرار 
ــه و تفکر در مورد آن،  می گيرد تا با مطالع
جلسه ی آينده راجع به جايگاه ترتيبی خود 
در دوران کودکی و بيان احساسات خود در 

آن زمان بپردازند.

جـــلسه ی ســـوم
هدف: کـاوش پـويـش های فرد، آشنايی و 

چـالش با تـکاليف زنـدگـی
ــژه در دوران  ــيوه ی زندگی ما به وي ش

جوانی در تکاليف زندگی نمود می يابد، ما 
تکاليفی را در راستای اهدافمان برمی گزينيم 
ــم. برهه ای از  ــا اهميت می دهي ــه آن ه و ب
ــر بگيريد، به  ــان را در نظ ــی فعلی ت زندگ
کدام يک از تکاليف زير بيش تر می پردازيد؟ 
و اين تکاليف در راستای کدام يک از اهداف 

زندگی تان است.
ــرخ (چرخ  ــف را به يک چ ــن تکالي اي
ــبيه می کنند، به طوری که  ــالمت) تش س
ــتيد  ــز دايره نزديک تر هس ــه به مرک هرچ
کم تر به اين فعاليت می پردازيد و هرچه به 
محيط دايره نزديک می شويد بيش تر به آن 
ــد بنابراين نظر خود را با  فعاليت می پردازي
نقطه مشخص و سپس نقاط را به هم وصل 

کنيد.
ــم وصل کرديد  ــر نقاطی که به ه ـ اگ
ــکل دايره دور است، بايد تعادلی بين  از ش
ــور مثال چگونه  ــف برقرار کنيد به ط تکالي

صميميت در روابط را باال ببريم؟

شـيوه ی زنــدگی 
مــا بـه ويـژه در 
دوران جـوانـی در 
تـکالــيف زنـدگـی 
نــمـود   مـی يـابد
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رفـتارهای سودمند        رفـتارهای مـضر
  تشويق کردن                    غرغر کردن

   گوش دادن                      سرزنش کردن
  تقويت کردن                     قـــهر کردن

ــز رفتارهايی  ــاير تکاليف ني ـ برای س
پيش بينی کنيد. «نکته اينجاست که حتی 
اندکی توجه به زمينه های کمرنگ زندگيتان 
می تواند حرکتی را در وجود شما آغاز کند. 
پيشرفت در اين کار مثل پيشرفت در پرش 
ــت، عجله نکنيد، از فن مچ گيری  ارتفاع اس
استفاده کنيد، ببينيد به کدام يک از تکاليف 
ــکل افراطی  ــک به ش ــر و به کدام ي کمت
ــالمتتان  ــکل چرخ س ــد. اگر ش می پردازي
ــه در بعضی  ــت يعنی اين ک ــادل اس نامتع
زمينه های زندگيتان بی نصيب مانده ايد يا 
ــی صرف آن ها کرده ايد و بنابراين  وقت کم
کمرنگ باقی مانده اند، به اين ترتيب از هر 
فرصت برای تغيير هريک از تکاليف استفاده 
ــت  کنيد. اگر حس معنوی تان ضعيف اس
ــجد مورد عالقه تان برويد يا  دقايقی به مس

به موسيقی گوش بسپاريد يا به يک نقطه ی 
سرسبز سفر کنيد. چرخ سالمت موجود و 
چرخ سالمت مطلوب را ترسيم و آن ها را با 

هم مقايسه کنيد.

جـــلسه ی چـــهارم
هدف: کاوش پويش های فرد، شــناخت و 

چالش با اولويت های شخصيتی
ـ بررسی تکاليف پنج گانه ی زندگی (هر 
عضو گروه يکی از مهم ترين يافته های خود 
را از اين تکاليف، با گروه درميان می گذارد). 
ــه گونه ای متفاوت و منحصر  هريک از ما ب
ــه اين مجموعه  ــار می کنيم ک به فرد رفت
ــار، افکار و  ــکل از رفت منحصر به فرد متش
ــخصيتی ما است.  نگرش ها اولويت های ش
اعضا با ۵ تکليف مهم زندگی (کار، معنويت، 
ــود) می توانند  ــق، روابط اجتماعی ـ خ عش
اولويت های شخصيتی خود را نيز مشخص 
ــا توجه به دو  ــازند. اولويت را می توان ب س
بخش «ميزان عالقه ی اجتماعی» و «ميزان 

فعاليت» مشخص نمود:
جدول ۱

ـ تيپ سـودمند اجتماعی: چنين 
ــران همکاری می کنند، اهل  افرادی با ديگ
تالش و پويايی و تغييرات اجتماعی هستند، 
ــان های مثبت، پخته و دلسوز خانواده،  انس
ــتند. در عين حال  ــتان و جامعه هس دوس

هميشه ترس از رها شدن نيز دارند.
ـ تيپ سـلطه گر يـا حاکم: چنين 
افرادی بدون توجه به ديگران رفتار می کنند، 
آن ها نمی خواهند به طور ناموفق رفتار کنند 

ــدت  ــخر قرار گرفتن به ش و از مورد تمس
بيزارند. ديگران را کنترل می کنند. خطاها 
را نمی پذيرند. نوع افراطی اين تيپ، آزارگر، 

بزهکار و ضد اجتماعی هستند.
ـ تيپ گيرنده (راحت طلب): انتظار 
دارد خشنودی ديگران را جلب کند از اين رو 
به آن ها وابسته می شود. فرد برای لذت جويی 
به انتظار نمی نشيند و آن چه را می خواهد 
به دست می آورد و دراين باره باعث رنجش و 

آزردگی ديگران نيز می شود.
ــه برای  ـ تيـپ اجتناب کننـده: ن
خودش احترام قائل است و نه برای ديگران، 
اگر روابط او برای مدتی با ديگران ادامه يابد، 
نتايج و عواقب آن طرد، انزجار، ناکامی، يأس 

و غضب می باشد.
اولويت های شخصيتی، استراتژی هايی 
ــتند که ما برگزيده ايم تا به اهدافمان  هس
ــت؟ اولويت شما  برسيم، هدف شما چيس
ــت تغيير دهيد؟  ــت؟ آيا نياز هس کدام اس
ــه زندگی فعلی تان  ــه کارهايی را ب بايد چ
اضافه کنيد يا از آن کم کنيد، تا اولويتتان 
ــر يا عالقه ی  ــود؟ فعاليت بيش ت عوض ش
ــث و گفت و گو در  ــی بيش تر؟ (بح اجتماع
ــده ايد که انتخاب کدام  گروه) آيا متوجه ش
يک از اولويت های شخصيتی شما زمينه را 
برای انجام تغيير در تکاليف زندگی فراهم 

می آورد؟
ــات بعدی پروتکل در شماره ی  جلس

آينده فصل نامه به چاپ خواهد رسيد.

پی نوشت
1. Corrective Learning experience

عـالقه ی اجـتماعـی

سودمند اجتماعیسلطه گر و حاکم

خشنودکننده/ گريندهاجتناب کننده

زيادکم

زياد
کم

فعاليت

اولـويت هـای 
شــخصيـتی ، 

اسـتراتـــژی هايی 
هـستنـد کــه مـا 

بـرگــزيـده ايم تـا به 
اهـدافـمـان بـرسيم
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د

ــتفاده ی  ــه می کنند) و نحوه ی اس را تجرب
مؤثر از مهارت های شناختی و ارتباطی به 
تعامل بين فردی بهتر و درنتيجه، عملکرد 
ــد.  تحصيلی قابل قبول تر منجر خواهد ش
ــان می دهند که  ــا نه تنها نش ــن يافته ه اي
ــه  ــی مثبت فی نفس ــای اجتماع مهارت ه
بلکه  ــمندند  ارزش نتايجی  ــده ی  دربردارن
ــب دانش و  ــيله ای برای کس می توانند وس
تحول توانايی های شناختی باشند. مؤلفان 
ــه اغلب  ــه يادگيری (ک ــن باورند ک ــر اي ب
ــول نهايی آن تقليل  ــدارس به محص در م
می يابد) نه تنها يک روی داد بلکه فرايندی 
ــتره است و بديهی است  دارای عمق و گس
ــل توجه  ــد ماحص ــد نمی توان درک فراين
ــد. تمرکز بر نتايج و  انحصاری به نتايج باش
فراورده های آموزش، توان درک و دريافت 
آن چه را که در فرايند يادگيری نهفته است 
ــن فرايند، هيجان ها  ــل می کند و در اي زاي
ــير پيشرفت و موفقيت نهايی  می توانند س
دانش آموزان را تسهيل يا تضعيف سازند. از 
آن جا که عوامل هيجانی و اجتماعی چنين 
نقشی را برعهده دارند، مدارس بايد به اين 

ــواره  ــدارس هم ــی، م ــر تاريخ از نظ
ــودکان، تقويت  ــی ک ــوزش تحصيل بر آم
ــا در حوزه های خواندن،  مهارت های آن ه
ــتن، حساب کردن و نظاير آن متمرکز  نوش
ــن تصور وجود  ــد. اگرچه همواره اي بوده ان
داشته که کسب موفقيت آميز اين مهارت ها 
تأمين کننده ی آينده ی شخصی و حرفه ای 
ــروزه متخصصان  ــت، ام ــوزان اس دانش آم
آموزش و پرورش دريافته اند که چالش های 
ــته های کنونی جامعه  عصر جديد و خواس
نيازمند مهارت های افزوده ای در حيطه های 
ــری، تعامل  ــی، تصميم گي ــی هيجان آگاه
ــد. به رغم نبود  ــی و حل تعارض ان اجتماع
ــجام تجربی، برخی از الگوهای نظری،  انس
آشکارا عاطفه، شناخت و رفتار را مرتبط با 
يک ديگر دانسته اند و تأثير مستقيم توانايی 
فرد بر تنظيم هيجان های شديد (از جمله 
ــم، اضطراب و اندوه) و برخورداری از  خش
خودآگاهی (خواه اجتماعی يا تحصيلی) بر 
عملکرد فردی را پذيرفته اند. افزون بر اين، 
آموزش خودمهارگری به کودکان (به ويژه 
در شرايطی که هيجان ها يا تنيدگی شديد 

ــی،  هيجان ــوش  ه کليد واژه هـا: 
ناگويی ُخلقی، سالمت عمومی، پيشرفت 

تحصيلی .

مــــقـــدمـــــه
ــد  ــان می دهن نش ــر  اخي ــات  مطالع
ــتی در  ــی و بهزيس ــت عموم ــه موفقي ک
ــِی به کار  ــالی به يادگيری چگونگ بزرگ س
ــتن مهارت های اجتماعی و هيجانی در  بس
ــياری  خالل تحول و مواجهه ی مؤثر با بس
از چالش های زندگی به منظور کاهش خطر 
بروزاختالل های روانی وابسته است (چرنيس 
و آدلر، ۲۰۰۰). نظريه ی هوش هيجانی که 
«سالووی» و «مه رير» (۱۹۹۰) آن را مطرح 
کردند، چهارچوب نوينی را برای پژوهش در 
حوزه ی سازش يافتگی هيجانی و اجتماعی 
ــتراوس،  ــالووی و اش ــم آورد (لوپز، س فراه
ــوب نظری که  ــن رو، چهارچ ۲۰۰۳). از اي
مبتنی بر بنيان های هيجانی سازش يافتگی 
ــول  تح در  ــد  می توان ــت،  اس ــی  اجتماع
ــودمند  ــی و بالينی س روی آوردهای آموزش

واقع شود (پليتری، ۲۰۰۲).

آمـوزشآمـوزش
 هـوش هـيجـانـی، هـوش هـيجـانـی،

نـاگـــويی خـلقـــی،نـاگـــويی خـلقـــی،
سـالمـت عمـومی و پيـشرفـت   سـالمـت عمـومی و پيـشرفـت   

تــــــــحـــصيـلیتــــــــحـــصيـلی
تهيه کننده: فرزانه اسالمی

کارشناس ارشد روان شناسی/ مشاور
متن اصلی مقاله: دکتر منصوره نيکوگفتار

استاديار دانشگاه الزهرا

مــروری بــر
مــقــاالت
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جنبه از تعليم و تربيت با هدف حفظ منافع 
دانش آموزان بپردازند؛ چه طبق نظريه های 
ــردی آگاه،  ــرده، ف ــرد تحصيل ک ــر، ف اخي
مسئوليت پذير، عالقه مند و فاقد خشونت 
است. اين اظهارات بدين معناست که توجه 
ــای اجتماعی و هيجانی،  به ابعاد مهارت ه
ــر مهارت های  ــنتی ب جايگزين تمرکز س
ــناختی مانند بهره ی هوش شده است  ش
ــرس، ۲۰۰۱). يافته های  (الياس، هانتروک
ــر اهميت نقش  ــی ضمن تأکيد ب پژوهش
ــالمت روانی  هوش هيجانی در حوزه ی س
و سازش يافتگی های هيجانی و اجتماعی، 
يادگيری مهارت های هيجانی و اجتماعی را 
شبيه يادگيری ساير مهارت های تحصيلی 
دانسته اند که در آن تأثير يادگيری اوليه به 

شکل فزاينده ای افزايش می يابد.
ــان می دهد که چيرگی  بررسی ها نش
ــا با آموزش  ــدی در اين مهارت ه و کارآم
کالسی مؤثر، تعهد دانش آموز به انجام دادن 
ــی و  فعاليت های مثبت درون و برون کالس
ــترده ی دانش آموز، والدين و  مشارکت گس
ــرا و ارزيابی برنامه  ــه در طراحی، اج جامع
ــکل تحقق می يابد. مدارس،  به بهترين ش
ــازمان يافته را برای  ــمی و س محيطی رس
کودکان، نوجوانان و خانواده هايشان فراهم 
ــی،  ــائل آموزش ــا در کنار مس می کنند ت
ــالمت متناسب با سن، نظير  مقوله های س
ــوان را  ــودک و نوج ــکالت رفتاری ک مش
ــی ترين  ــورد توجه قرار دهند. چه اساس م
برنامه های پيش گيری مبتنی بر آموزش اند 
و همگانی شدن تحصيالت و اجباری شدن 
سطوح مختلف آن، مدارس را به جايگاهی 
ــالمت  آرمانی برای اعمال مداخله های س
ــت.  روانی در دانش آموزان تبديل کرده اس
ــا رفتارهای  ــی در کالس ب ــار اجتماع رفت
ــت و  ــط اس ــت مرتب ــمندانه ی مثب هوش
ــده ی  ــای هنجار ش ــرد در آزمون ه عملک
ــرفت تحصيلی را پيش بينی می کند؛  پيش
ــد اجتماعی، اغلب با  ــه رفتار ض درحالی ک

ــت. در  عملکرد تحصيلی ضعيف همراه اس
ــال های اخير، از موضوع هوش هيجانی  س
برای سازمان دادن به تالش های به کار رفته 
به منظور آموزش انواع گوناگون مهارت های 
مورد نياز دانش آموزان و ايجاد قابليت های 
خود نظارت گری و توسعه ی روابط اجتماعی 

استفاده می شود.
ــوزش  ــای آن از آم ــه ی برنامه ه دامن
مهارت های ناپيوسته مانند حل مسئله ی 
اجتماعی و مديريت تعارض تا زمينه هايی که 
حول موضوع های تحول اجتماعی سازمان 
يافته اند، گسترده است. به اعتقاد برخی از 
مؤلفان، اصطالح هوش هيجانی در بسياری 
ــای فردی  ــرای تبيين تفاوت ه ــوارد ب از م
مرتبط با موفقيت های زندگی که مشخصًا 
توسط مقياس های هوش سنتی اندازه گيری 
ــوند، به کار می رود. َبردی (۱۹۹۸)  نمی ش
که هوش عمومی را شامل هوش شناختی 
ــت که  و هوش هيجانی می داند، معتقد اس
ــانگر گرايش به ارائه ی  ابداع اين سازه، نش
تعريفی جامع تر از کنش وری عقلی است که 
عمدتًا از محدوديت پيش بينی پذيری قوای 
ــناختی در تعيين موفقيت های زندگی  ش
ــود. در اين پژوهش، آموزش  ــی می ش ناش
هوش هيجانی، متغير مستقل و پيشرفت 
ــوان متغيرهای  ــالمت به عن تحصيلی و س
ــب،  ــده اند؛ بدين ترتي ــف ش ــته تعري وابس
ــی  ــئله ی اصلی پژوهش حاضر، بررس مس
ــوش هيجانی بر عملکرد  نقش آموزش ه
ــالمت عمومی دانش آموزان  تحصيلی و س
دبيرستانی است. درحقيقت، اين پژوهش 

دو خط اصلی را دنبال می کند:
الف) گسترش هوش هيجانی،

ــی نقش هوش هيجانی در  ب) بررس
پيشرفت تحصيلی و سالمت عمومی.

ــق  ــن تحقي ــی اي ــای اصل فرضيه ه
عبارت اند از:

ـ آموزش هوش هيجانی به پيشرفت 
تحصيلی دانش آموزان می انجامد؛

ــی موجب  ــوش هيجان ــوزش ه ـ آم
ــی دانش آموزان  ــالمت عموم ــش س افزاي

می شود؛
ـ آموزش هوش هيجانی به افزايش آن 

می انجامد؛
ــوش هيجانی به کاهش  ــوزش ه ـ آم

ناگويی خلقی می انجامد.
ــده،  ــه در تحليل های انجام ش اگرچ
ــوش هيجانی و ناگويی ُخلقی  دو متغير ه
به صورت جداگانه مورد تحليل قرار گرفتند 
ــش را دنبال کردند:  اما پاسخ به يک پرس
آيا نمره ی باال در هوش هيجانی، و نمره ی 
ــتن  پايين در ناگويی ُخلقی به مفهوم داش

مهارت های هيجانی باال در افراد است؟

روش
ــاس يک طرح  ــش حاضر براس پژوه
تحقيق شبه تجربی تنظيم شد. گروه نمونه 
ــکل از ۵۰۰ دانش آموز دختر پايه ی  متش
ــهر تهران بود که از  ــتان در ش اول دبيرس
اين تعداد پس از اجرای ابزارهای پژوهش 
و تعيين دامنه ی نمره ها، ۴۰ نفر انتخاب و 
به دو گروه آزمايش و گواه به طور تصادفی 

تقسيم شدند.

ابــــزار پــــژوهــــش
ابزار پژوهش از چهار مقياس تشکيل شد.

* اندازه ی خودسنجی هوش هيجانی 
ــاس پنج درجه ای  ــاس مقي SEI که براس
ــا ۵= کامًال  ــًال مخالف ت ــرت (۱= کام ليک
موافق) نمره گذاری می شود، شامل عوامل 
«خوش بينی/ نظم دهی خلقی»، «ارزيابی 
ــای اجتماعی» و  ــا»، «مهارت ه هيجان ه

«استفاده از هيجان ها» است.
ــاده ای ناگويی خلقی  * مقياس ۲۰ م
ــه زير  ــکل از س ــو TAS-۲۰ متش تورنت

مقياس زير است:
ــواری در شناسايی احساس ها  ۱. دش

٨٩ز(DIF)؛
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ــاس ها  ــواری در توصيف احس ۲. دش
(DDF)؛

.(EOT) ۳. تفکر معطوف به بيرون
ــی  ــالمت عموم ــش نامه ی س * پرس
گلدبرگ «پرسش نامه ی سرندی» مبتنی 
ــت که در  ــی اس ــر روش خود گزارش ده ب
ــدف رديابی  ــا ه ــی ب ــای بالين مجموعه ه
ــالل روانی  ــک اخت ــه دارای ي ــانی ک کس
ــتفاده قرار می گيرد. اين  هستند، مورد اس
ــت برای نوجوانان و  پرسش نامه ممکن اس
ــاالن در هر سن و به منظور کشف  بزرگ س
ــای به هنجار و وجود  ناتوانی در عملکرده
ــفته کننده در زندگی استفاده  حوادث آش
ــش نامه دارای ۲۸ ماده و چهار  شود. پرس

زيرمقياس است:
ــانه های بدنی شامل  ـ زير مقياس نش
ــبت به  ــاس افراد نس موادی درباره ی احس
ــمانی خود و احساس  ــالمت جس وضع س

خستگی آن هاست؛
ــراب و بی خوابی  ــر مقياس اضط ـ زي
ــا عناوين آن  ــه ب ــت ک ــامل موادی اس ش

مرتبط اند؛
ــش وری  ــا کن ــاس نارس ــر مقي ـ زي

اجتماعی به قلمرو توانايی افراد در رويارويی 
ــته های حرفه ای و مسائل زندگی  با خواس
ــا درباره ی  ــاس های آن ه ــره و احس روزم
چگونگی کنار آمدن با موقعيت های متداول 

زندگی اختصاص يافته است.
ــم  ــردگی وخي ــاس افس ــر مقي ـ زي
دربرگيرنده ی موادی است که با افسردگی 
و گرايش مشخص به خودکشی مرتبط اند.

* فهرست تجديدنظر شده نشانه های 
R-۲۵-SCL ـ  ــاه)  کوت ــرم  (ف ــی  مرض
ــده ی اين فهرست  نسخه ی تجديدنظر ش
ــزار خودگزارش دهی  ــانه ای، يک اب ۹۰ نش
ــنجش آسيب شناسی روانی  رايج برای س
ــت که به طور اختصاصی برای سنجش  اس
ــمانی و روانی  ــته اختالل های جس آن دس
ــخ دهندگان اخيراً تجربه کرده اند،  که پاس

ساخته شده است.
ــوش  ــوزش ه ــش، آم ــن پژوه در اي
ــتقل و بر  ــوان متغير مس ــی به عن هيجان
ــه ی قوانين پويايی گروهی در قالب ۱۰  پاي
ــه ی ۹۰ دقيقه ای آموزش داده شده  جلس
ــه ی الگوی نظری  ــت. اين برنامه بر پاي اس
ــتناد به  ــر (۱۹۹۰) و با اس ــالووی ومه ي س
ــادی بريرلی  ــی پيش نه برنامه های آموزش
ــن  گلم ــادی  پيش نه ــول  اص  ،(۲۰۰۱)
ــی ايوان (۱۹۷۲)  (۱۹۹۸)، کارگاه آموزش
ــری  ــرای يادگي ــکاری ب ــه ی هم و اتحادي
ــی، اجتماعی و هيجانی، طراحی و  تحصيل
ــد. فعاليت های پيش بينی شده،  تنظيم ش
ــکيل دهنده ی  ــول محور مؤلفه های تش ح
ــد و دارای دو بعد  هوش هيجانی قرار دارن
ــتند.  برون فـردی هس و  درون فـردی 
ــدف از تجربه های درون فردی، کمک به  ه
ــور پردازش فرايندهای درونی  اعضا به منظ
است؛ فرايندهايی که ناظر بر خودشناسی 
ــته از تجربه ها ـ به طور  ــد. اين دس بيش ترن
ــناخت افزون تر خود به منزله ی  خاص ـ ش
ــرای اتخاذ تصميم های کارآمدتر،  پايه ای ب
ــار خود،  ــکار يا رفت ــاس ها، اف تغيير احس

ــای خويش  ــق قابليت ه ــرانجام، تحق و س
ــر يادگيری ها  ــرار می دهند و ب ــدف ق را ه
ــتن تمرکز يافته اند. هدف  درباره ی خويش
ــاندن  از تجربه های بين فردی نيز ياری رس
ــناخت، درک و  ــروه برای ش ــه اعضای گ ب
بهبود روابط «خود» با «ديگران» با تأکيد 
ــاس ها و هيجان هايی است که در  بر احس

تعامل های بين فردی پديد می آيند.

يــــــافـــته هــــا
ــی در ده جلسه آموزش  گروه آزمايش
ــوی نظری  ــی مبتنی بر الگ هوش هيجان
سالوی دمه ير (۱۹۹۰)، درخالل پنج هفته 
شرکت کردند. در پايان آموزش، آزمون های 
ــين برای دومين بار اجرا شدند. نتايج  پيش
تحليل واريانس و کوواريانس داده ها نشان 
ــوش هيجانی فقط  ــوزش ه ــد که آم دادن
افزايش مهارت های اجتماعی (زيرمقياس 
ــواری در  ــی) و کاهش دش ــوش هيجان ه
ــاس ناگويی  ــاس ها (زيرمقي توصيف احس
خلقی) را به دنبال داشت. تفاوت معناداری 
ــرفت تحصيلی و سالمت عمومی  در پيش

گروه های آزمايشی و گواه مشاهده نشد.

بــــحـــث و تـــفســــير
ــل از اين پژوهش در  يافته های حاص
ــی اند. محور  ــی قابل بررس ــار خط کل چه
ــن  ــده در اي ــت آم ــج به دس ــت نتاي نخس
ــوزش هوش هيجانی بر  پژوهش، نقش آم
ــت. يادگيری  بهبود عملکرد تحصيلی اس
ــی در قالب عملکرد  ــوب آموزش در چارچ
تحصيلی تجلی می يابد. عملکرد تحصيلی 
نوعًا به پيشرفت، يعنی سطحی که فرد برای 
ــت،  تکميل يک مهارت خاص آموخته اس
ــده  ــود. پژوهش های انجام ش اطالق می ش
ــت هيجانی ـ  ــتند که قابلي بيانگر آن هس
اجتماعی دانش آموزان به شکل های مختلف 
ــی می انجامد.  ــود عملکرد تحصيل به بهب
ــه رويارويی  ــی که قادر ب چه دانش آموزان

تـــمرکـز بـــر نــتايــج و تـــمرکـز بـــر نــتايــج و 
فـــراورده هـای آمـــوزش، فـــراورده هـای آمـــوزش، 
تــوان درک و دريــافــت تــوان درک و دريــافــت 
آن چه را کـــه در فــراينـــد آن چه را کـــه در فــراينـــد 
يــادگـــيری نــهفــته اســت يــادگـــيری نــهفــته اســت 
زايــل مـی کنـد و در اين فــرايند، زايــل مـی کنـد و در اين فــرايند، 
هـــيجـان هـا مــی تـوانـند سـير هـــيجـان هـا مــی تـوانـند سـير 
پيـــشرفــت و مــوفقـيت نـهـايی پيـــشرفــت و مــوفقـيت نـهـايی 
دانــش آمـــوزان را تــسهيل يــا دانــش آمـــوزان را تــسهيل يــا 
تـضعــيف ســازنــدتـضعــيف ســازنــد
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هوشمندانه با هيجان های خويش هستند، 
بااليی  ــس  اعتماد به نف ــتن دارترند،  خويش
ــالش بيش تری از  ــد، برای يادگيری ت دارن
خود نشان می دهند، خودانگيخته اند و برای 
رسيدن به هدف و انجام وظيفه، هيجان ها 
ــار می کنند؛  ــود را مه ــای خ و تنيدگی ه
ــی در ارتباط  ــوش هيجان يعنی اين که ه
ــی از نقش ميانجی يا  ــرفت تحصيل با پيش
تعديل کنندگی برخوردار است و چنان چه 
برخی از مؤلفان تصريح کرده اند، مداخله ی 
مستقيم در تعيين کننده های روان شناختی 
ــه هوش هيجانی از آن جمله  يادگيری (ک
است) از اثربخش ترين شيوه های اصالحی 
است. نتايج محور دوم دربرگيرنده ی نقش 
ــالمت  آموزش هوش هيجانی در بهبود س
عمومی دانش آموزان است. نتايج اين تحليل 
حاکی از عدم تفاوت گروهی در اين متغير 
و ناهم سويی با يافته های پژوهشی پيشين 

بود (کارت رايت، ۲۰۰۳؛ کيم، ۲۰۰۵).
نتايج محور سوم دال بر نقش آموزش 
ــه ی مهارت های  ــی بر مؤلف هوش هيجان
ــای ديگر  ــا يافته ه ــو ب ــی، هم س اجتماع
پژوهش های انجام شده است (کوئن و کولب، 
ــت، ۲۰۰۳). بنابر تعريف  ۱۹۹۵؛ کارت راي
شات و ديگران (۱۹۹۸) آن چه درخصوص 
ــورد توجه قرار گيرد، اين  اين يافته بايد م
است که برخورداری از مهارت های اجتماعی 
عبارت است از توانايی نظم دهی و مديريت 
ــران. در نوجوانی  ــای ديگ ــر هيجان ه مؤث
ــتان  ــه علت افزايش صميميت بين دوس ب
هم جنس و رغبت به جنس مخالف، تمرکز 
ــاگری و  ــر فعاليت های گروهی، خودافش ب
ــت، از ديگر  ــت و صداق ــای صميمي تقاض
ــت. شايد بتوان  دوره های تحول متمايز اس
گفت که ورزيدگی بيش تر در اين مهارت، 
ــر مقبوليت اجتماعی نوجوان، به ويژه نزد  ب
هم ساالن، می افزايد و موجب افزايش «خود 
دوست داری» نوجوان می شود و به تصويری 
ــت، صراحت و عمق  ــه وی در پی آن اس ك

بيش تری می بخشد؛ بنابراين، دور از انتظار 
ــت که نوجوان به آموزه های مرتبط با  نيس

آن توجه و رغبت بيش تری نشان دهد.
ــت آمده  ــارم نتايج به دس محور چه
ــوش  ــای ه ــش آموزش ه ــوص نق درخص
ــان  ــی در کاهش ناگويی ُخلقی نش هيجان
ــواری در  ــه در مؤلفه ی DDF (دش داد ک
توصيف احساس های فاعلی) بين گروه های 
ــاوت وجود دارد. چنين  آزمايش و گواه تف
ــا انجام دادن  ــان می دهد که ب يافته ای نش
ــاهد کاهش معنادارا در  عمل آزمايشی ش

مؤلفه ی DDF هستيم.
ــاس های فاعلی از آن جا  توصيف احس
که در سطح کالمی بروز و ظهور می يابند، 
عينی تر و عملياتی تر بوده و امکان پردازش 
و تصحيح آن در ميدان عمل بيش تر است؛ 
ــاهد کاهش آن در پس آزمون  از اين رو ش

هستيم.
ــطح کلی  ــر، در س ــش حاض در پژوه
مقياس ها بين پس آزمون هوش هيجانی با 
پس آزمون ناگويی خلقی رابطه ی معکوس 
ــا نتايج  ــو ب ــود دارد. اين يافته، هم س وج
ــران ۲۰۰۴)  ــر و ديگ ــای (پارک پژوهش ه
است که هوش هيجانی و ناگويی ُخلقی را 
ــازه ی مستقل اما قويًا هم بسته از نوع  دوس
ــته اند. گرينبرگ و ديگران  معکوس دانس
ــر برنامه های آموزش  (۲۰۰۳) با مروری ب
هوش هيجانی و مداخله های پيش گيرانه ی 
ــی که در پی  ــه به نتايج خانواده و مدرس

می آيند، اشاره کرده اند:
ــاله در مقايسه با  ـ برنامه های چند س
ــع و مزايای  ــای کوتاه مدت مناف مداخله ه

بيش تری دارند.
ــد محور  ــه بر چن ــی ک ـ مداخله هاي
ــه)،  ــرد، خانواده، مدرس ــتوارند (مثل ف اس
ــی که تنها بر فرد  ــه با برنامه هاي در مقايس
ــد؛ چه مداخله بايد در  متمرکزند، مؤثرترن
ــه  عين حال محيط خانوادگی و جو مدرس

را در نظر گيرد.

ـ تلفيقی از تأکيد بر تغيير رفتار فرد، 
ــه و  ــواده، روابط خانه ـ مدرس ــم و خان معل
ــايگان در ايجاد و  حمايت مدرسه و همس
ــالمت و رفتار رشد يافته، امکان  ارتقای س

موفقيت برنامه را افزايش می دهد.
ــر در برنامه های  ــی و تجديدنظ بازبين
ــان بر  ــد متمرکز و يکس ــی و تأکي آموزش
جنبه ها و زوايای ديگر هوش هيجانی با تکيه 
ــای دوره های تحولی، می تواند  بر ويژگی ه
ــد.  به اثر آموزش صراحت بيش تری ببخش
ــد که در تحقيقات آتی بايد  به نظر می رس
ــخص کردن  تالش های بيش تری برای مش
ــه، ارزيابی  ــای برنامه، روند مداخل هدف ه
اجرای برنامه، تشخيص چگونگی مداخله، 
ويژگی های شرکت کنندگان، و تعيين تأثير 

طوالنی مدت برنامه ريزی صورت گيرد.
ــن مقاله در فصل نامه ی  متن کامل اي
علمی ـ پژوهشی روان شناسان ايرانی سال 
پنجم، شماره ی ۱۹، بهار ۱۳۸۸ چاپ شده 

است.

دانـــش آمــوزانــی کـــه قــادر 
بــه رويـارويــی هــوشـــمـندانه 
بــا هــيجان هــای خــــويــش 

هـــستند، خــويشــتن دارتــرند، 
اعتــماد بـه نــفــس بـااليــــی 

دارنــد، بــرای يــادگـــيری تــالش 
بــيش تـری از خــود نشـان می دهـند، 
خـودانگـيختـه انـد و بــرای رسيـدن 

بــه هــدف و انــجام وظيــفه، 
هــيجان ها و تنيدگـی هـای خــود را 

مــهار مــی کنند
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ــپردن،  ــي يادگيري و به خاطر س تواناي
انطباق يابي ارگانيسم را افزايش مي دهد. اين 
در حالي است كه يكي از اجزاي مهم فرايند 
ــت؛ به گونه اي كه بدون  يادگيري، حافظه اس
حافظه ما به رويدادها به گونه اي واكنش نشان 
مي دهيم كه انگار پيش از اين، آن ها را تجربه 

نكرده ايم (يوسفي لويه، ۱۳۸۵).
حافظه يكي از بنيان هاي يادگيري، تفكر، 
ــزي و رفتار روزمره ي ما را  خالقيت، برنامه ري

سـنجـش حـافـظـه ي 
ديـداري بـه كـمك تـرسيم: 
آزمــون آنـــدره ري

تشكيل مي دهد. انسان در همه ي رفتارهاي 
اجتماعي خود به حافظه نياز دارد؛ به گونه اي 
ــتفاده از  ــت با اس كه بدون حافظه قادر نيس
ــاط برقرار كند،  ــم و زبان با ديگران ارتب عالي
آداب و رسوم خانوادگي يا قومي را اجرا كند، 
عواطف خود را به تناسب بروز دهد، چهره ي 
ــتان را از يك ديگر بازشناسد و حتي راه  دوس

خانه ي خود را بيابد (بهرامي، ۱۳۷۷).
كاركرد ذهني نگه داري اطالعات مربوط 
به محرك ها، رويدادها، تصاوير، ايده ها و مانند 
آن، نظام انباره اي فرضي درباره ي ذهن/ مغز 
كه اين اطالعات را نگه داري مي كند، اطالعاتي 
كه نگه داشته مي شوند، يادداري آن چه تجربه 

ــاد آوردن اطالعاتي كه  ــت، و به ي ــده اس ش
اندوزش شده اند، از جمله تعاريفي هستند كه 
ــده است (يوسفي لويه،  براي حافظه ارائه ش

.(۱۳۸۵

آزمـون آنــدره ري
ــم»  ــي دره ــر هندس ــون «تصاوي آزم
(حافظه ي ديداري) را پروفسور آندره ري 
در سال ۱۹۴۲ به منظور سنجش نوع فعاليت 
ــداري مراجعه كنندگان  ادراكي حافظه ي دي
به درمان گاه هاي روان شناسي و روان پزشكي 
 B و A ابداع كرد. آزمون متشكل از دو كارت
ــت كه هر يك به طور مجزا و به مناسبت،  اس

انتخاب و اجرا مي شوند.

هم چنين از اين كارت براي بزرگ ساالني 
ــديد دارند نيز  ــي ش ــه عقب ماندگي ذهن ك

استفاده مي كنند.
اجراي آزمون بعد از انتخاب هر كارت در 
ــود؛ در نوبت اول، كارت  دو نوبت انجام مي ش
ــب جلوي آزمودني  (A يا B) در جهت مناس
گذاشته مي شود و به او پيشنهاد مي گردد كه 
ــفيد بي خط  ــابه آن را روي يك كاغذ س مش
رسم كند. در نوبت دوم و در حالي كه كارت از 
جلوي آزمودني برداشته شده و سه دقيقه نيز 
گذشته است، از او خواسته مي شود اين بار به 
طور حفظي تصوير مشاهده شده ي قبلي را با 

دقت ترسيم كند (بهرامي، ۱۳۷۷).
ــي با توجه به  ــاوت درباره ي آزمودن قض

 A كــارت
ــكل از ۱۸ جزء ادراكي  ــن كارت متش اي
ــال به باال به كار  ــت و در مورد افراد ۴ س اس
ــن كارت براي افراد،  ــي رود. كارايي مؤثر اي م
ــراي نوجوانان و  ــت و ب ــال به بعد اس از ۷ س

بزرگ ساالن عمًال كاربرد بيش تري دارد.
شكل۱    

B كــارت
اين كارت كه از ۱۱ جزء هندسي تشكيل 
ــده، مكمل كارت A است و براي كودكان  ش
ــت. پر بودن و  ــاخته شده اس ــال س زير ۸ س
ــواري كارت A براي بسياري از كودكان  دش
ــئله آفرين است و به همين دليل، توصيه  مس
مي شود كه كارت B براي آن ها به كار گرفته 

شود.
          جاي شكل۲

مقايسه ي كاركرد او در هر دو مرحله ترسيم 
ــت  ــود. معموًال مرحله ي نخس ــام مي ش انج
ــاب توان رشـد ترسيمي  ــيم به حس ترس
ــته  و سـاخت يابي ادراكي آزمودني گذاش
ــود و مرحله ي دوم، با توجه به كميت  مي ش
ــت، سطح  ــيم مرحله ي نخس و كيفيت ترس
كاركرد حافظه ي ديداري او را نشان خواهد 

داد (بهرامي، ۱۳۷۷).

هـنجاريابي آزمــون حــافظه ي 
ديـداري آنـدره ري در ايـران

۱. پناهي (۱۳۸۳) به منظور هنجاريابي 
ــدره ري (كارت  ــون حافظه ي ديداري آن آزم
A) پژوهشي را روي دانش آموزان شهر تهران 
انجام داده است. نمونه ي پژوهش شامل ۳۰۰ 
نفر از دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي شهر 

ــي روايي  ــت. به منظور بررس تهران بوده اس

ر
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ابــزارهــــای 
روان شــناختی
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مالكي، هم بستگي بين نمره هاي مرحله  دوم 
ــوم  آزمون آندره ري و نمره هاي مرحله ي س
ــبه، و براي برآورد  آزمون كيم كاراد۲ محاس
اعتبار۳ از روش بازآزمايي۴ استفاده شده است. 
ضريب روايي مالكي برابر ۰/۵ و ضريب اعتبار 
۰/۶۲ به دست آمده كه هر دو ضريب ياد شده 
از نظر آماري در سطح ۰/۰۱ معنادار گزارش 

شده است.
۲. ناظري (۱۳۸۳) نيز كار مشابه پناهي 
(۱۳۸۳) را در مورد دانش آموزان دختر انجام 
ــش او ۳۰۰ نفر از  ــت. نمونه ي پژوه داده اس
دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي در شهر 
ــي مالكي در اين  ــوده و ضريب رواي تهران ب
ــتفاده از مالك مشابه پژوهش  پژوهش (با اس
ــي) برابر ۰/۵۹ و ضريب اعتبار بازآزمايي  پناه
ــت. ضرايب محاسبه  ــده اس ۰/۶۰ گزارش ش

شده از نظر آماري معنادار و قابل اعتمادند.

پي نوشت
1. Andre Rey

2. Kim karad visual memory test
3. reliability
4. test-retest

منابع
۱. بهرامي، هادي؛ آزمون هاي روانيـ  مباني 
ــارات  نظـري و فنون كاربردي. تهران، انتش

دانشگاه عالمه طباطبايي، ۱۳۷۷.
۲. پناهي، علي؛ هنجاريابي آزمون تصاوير 
روي  بـر   (A كارت) ري  آنـدره  درهـم 
دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي شهر 
ــد چاپ  ــي ارش تهران. پايان نامه ي كارشناس
نشده، دانشكده ي روان شناسي و علوم تربيتي 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن، ۱۳۸۳.
ــدي؛ هنجاريابـي آزمـون  ــري، مه ۳. ناظ
تصاوير درهم آندره ري (كارت A) بر روي 
دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهر 
ــد چاپ  ــي ارش تهران. پايان نامه ي كارشناس
نشده، دانشكده ي روان شناسي و علوم تربيتي 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن، ۱۳۸۳.
ــد؛ مقدمـه اي بـر  ــه، مجي ــفي لوي ۴. يوس
روان شناسي حافظه. تهران، انتشارات زرباف 

اصل، ۱۳۸۵.

 A كــارت

 B كــارت
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تهيه و تنظيم: طاهره سيدی
کارشناس ارشدروان شناسی مشاور

ارائه ی خدمات مشاوره ای (هدايت تحصيلی و 
سازگاری) از نظر دانش آموزان و دبيران مقطع 

متوسطه شهر اروميه در سال تحصيلی ۷۹-۸۰

دانشجو: ابراهيم پورامينی/ استاد راهنما: آقای هدايت نقيبی/ استاد مشاور: 
محمدرضا بهرنگی

رشته ی تحصيلی: کارشناسی ارشد روان شناسي
سال تحصيلی: ۱۳۸۰/ دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، دانشکده 

روان شناسی و علوم تربيتی
ميزان موفقيت مشاوران نظام جديد در ارائه ی خدمات مشاوره ای (هدايت 
تحصيلی و سازگاری) از نظر دانش آموزان و دبيران مقطع متوسطه ی شهر اردبيل 
از نوع  از اهداف اصلی اين پژوهش است. پژوهش  در سال تحصيلی ۷۹-۸۰ 

توصيفی است.
مقطع  دبيران  و  دانش آموزان  کليه ی  را  حاضر  پژوهش  آماری  جامعه ی 
متوسطه ی شهر اردبيل تشکيل می دهند. ۴۳۰ دانش آموز و ۲۱۱ دبير از طريق 

روش نمونه گيری طبقه ای به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند.
به منظور بررسی نظر دانش آموزان و دبيران در مورد موفقيت مشاوران نظام 
جديد، از پرسش نامه ی محقق ساخته ی ۲۴ سؤالی استفاده شد و داده های حاصل 

از طريق آزمون t، تحليل واريانس  و LSD تجزيه وتحليل شدند.
نتايج پژوهش نشان داد که ۱ـ دبيران نسبت به موفقيت مشاوران در مقايسه 
با دانش آموزان ديد مثبت تری دارند؛ ۲ـ موفقيت مشاوران در نظر دانش آموزان در 
هدايت تحصيلی بيش تر از هدايت سازگاری ارزيابی شده است؛ ۳ـ دانش آموزان 
پايه ی اول موفقيت مشاوران را در هر دو بحث تحصيلی و سازگاری بيشتر از 
پايه های دوم و سوم می دانند. دانش آموزان پايه ی دوم در مقايسه با دانش آموزان 
پايه ی سوم مشاوران را در هدايت تحصيلی بهتر ارزيابی کردند اما در هدايت 

سازگاری، تفاوت معناداری بين دانش آموزان پايه های دوم و سوم وجود ندارد.

چــکيده ی 
پايان نامه ها
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