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سـرمقاله

ــی که در  ــالش و مجاهدت با تمام ت
ــا اظهارنظرهای  ــم، بعضًا ب ــان داري کارم
ــرف برخی منتقدان  ــزی از ط چالش انگي
مواجه هستيم. مانند اين که از ما مشاوران 
گله مند هستند. و يا حداقل نگاه چندان 
ــد و يا اميدی  ــاوران ندارن مثبتی به مش
ــاوران ندارند! چقدر  ــه نتايج کار ما مش ب
ــکايت ها توجه می کنيم و آن ها  به اين ش
ــاکيان معموًال در  را جدی می گيريم. ش

مدرسه چه کسانی هستند؟
و  ــران  مدي ــان،  معلم ــن،  والدي
ــرادی که با  ــه ی اف ــوزان و کلي دانش آم
ــد و به نوعی  ــر و کار دارن ــوزان س دانش آم
برنامه و اهداف و فعاليت هايشان با مشاور 
ــاوره گره خورده و نياز به مشاور را  و مش
ــد. در اين ميان  ــاس می کنن دقيقًا احس
اگرچه ظاهراً شکايت مطرح می شود، اما 
ــانه ها و سرنخ های  در اين اظهارنظرها نش
ــد پذيرش نهاد  ــياری می بينيم. مانن بس
ــاوره ای،  ــاوره، خدمات ياورانه ی مش مش

اميد،... اعتنا و اهميت به نقش و عملکرد 
ــت که  ــن پيام اس ــه حامل اي ــاور ک مش
ــاور بسيار جدی  نقش ما را به عنوان مش

گرفته اند.
اگر ما بخواهيم به عنوان مشاور علمی 
و حرفه ای عمل کنيم، نيازمند همکاری و 
ارتباط متقابل و تعامل پيوسته ی همين 
ــان، مديران و  ــراد يعنی والدين، معلم اف
ــن تعامل  ــتيم، و در اي ــن و... هس معاوني
ــبينانه ی نه چندان  نگرش مثبت و خوش
ــش و هويت  ــبت به نق ــکار آن ها نس آش
ــيار حائز اهميت است.  شغلی مشاور بس
ــه  ــکار عمومی مثبت در مدرس اصوًال اف
ــاعدی برای ايفای  و جامعه زمينه ی مس
نقش حرفه ای ما مشاوران فراهم خواهد 
ــاوره از جمله مشاغلی است که  کرد. مش
ــگاه و نگرش و همکاری  ــور کلی با ن به ط
ــه  ــاد جامعه و به طور خاص در مدرس آح

ارتباطی تنگاتنگ دارد.
ــی و  ــه، تيم ــاور در مدرس کار مش

گروهی پيش می رود.
ــوارد  م ــی  برخ در  ــوز  هن ــه  اگرچ
مشاوره ی مدرسه ای را همانند مشاوره ی 
ــا تجربه ی  ــور می کنند، ام کلينيکی تص
ــد که  ــان می ده ــی نش ــه ای و علم حرف
ــرايط خاص و  ــه ای ش ــاوره ی مدرس مش
ــودش را دارد. به طور مثال اگر  ويژه ی خ
ــه بخواهد صرفًا مشاوره ی  ــاور مدرس مش
فردی داشته باشد، و فقط با دانش آموزان 
ــته باشد بسياری از فرصت ها  ارتباط داش
را از دست می دهد و به اهداف مورد نظر 
در اين زمينه نخواهد رسيد. بنابراين اگر 
بخواهيم مشاوره ی مدرسه ای را به صورت 
ــته بندی را خواهيم  جامع ببينيم اين دس
ــاوره ی با  ــاوره ی فردی، مش داشت: مش
والدين دانش آموزان و مشاوره ی با معلمان 
و مدير و معاونين و... که اولی تحت عنوان 
ــاوره تعريف می شود و دو مورد ديگر  مش
ــورتگری يا مشورت دهی  از مصاديق مش
ــد. اگرچه اين  counseltation می باش
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ــورد توجه  ــفانه م ــورت) متأس واژه (مش
ــی از فعاليت های  قرار نمی گيرد، اما يک
ــاوران  مهم تربيتی و حوزه های کاری مش

مدرسه ای کاربرد اين موضوع است.
ــورت دهنده) کسی  (مش ــورتگر  مش
ــوزه ی کاری خودش از  ــه در ح ــت ک اس
ــص، دانش، فن و مهارت و تجربه ی  تخص
ــن وجهه ی  ــت. درضم باال برخوردار اس
اجتماعی و شخصيت پذيرفته شده ای نيز 
ــب می تواند از طريق  ــه اين ترتي دارد و ب
ارائه ی مشورت به فرد، مؤسسه، سازمان 
ــيدن به برنامه ها  ــه آن را در رس يا مدرس
ــورتگر  و اهداف کمک نمايد. درواقع مش
ــی  ــزن را دارد، و زمان ــش راي ــتر نق بيش
ــورتگری اتفاق می افتد که تخصص و  مش
تجربه ی مشورتگر مورد نياز يا درخواست 

شخص يا سازمان ديگر قرار گيرد.
ــه والدين کمک  ــال، ب ــوان مث به عن
می کند تا مهارت های ارتباطی يا اجتماعی 
ــدان خود افزايش دهند و يا به  را در فرزن

ــت تر  معلمان کمک می کند درک درس
و  عميق تری از رفتار دانش آموزان داشته 

باشند.
ــور های   ــای اخير، در کش در دهه ه
پيشرفته ی دنيا مشورتگری به عنوان يکی 
از فعاليت های اساسی مشاوران در مدارس 
ــطه و  ــم از ابتدايی و راهنمايی و متوس اع
ــات آموزش عالی در نظر  حتی در مؤسس
ــت، و اين نياز در مدارس  گرفته شده اس
توسط والدين و معلمان احساس می شود، 
ــاوران تعريف  ــط مش ــا اين مقوله توس ام
ــده و يا احيانًا به عنوان فعاليتی جانبی  نش
در نظر گرفته شده است. در حالی که اگر 
ــوری و چهره به  ــاوره را ارتباطی حض مش
ــاور و مراجع تعريف کنيم،  چهره بين مش
مشورت دهنده ياوری است که در مثلثی 
شامل مشورت جو و هدف مورد نظر عمل 
ــه ی درمانی ندارد  ــورت جنب می کند. مش

بيشتر جنبه ی رايزنی و راهنمايی دارد.
برای انجام مشورتگری، موارد زيادی 

را بايستی در نظر بگيريم. ازجمله اين که 
ــورتگر از تخصص ويژه و متناسب  آيا مش
ــراد برخوردار  ــه ی کمک به اف جهت ارائ
ــت؟ آيا اطالعات الزم را در اين زمينه  اس
ــه ی الزم در اين زمينه  ــا از تجرب دارد، آي
برخوردار است؟ از نظر صالحيت شخصی 
ــای موجود و در  ــت؟ آيا نيازه چگونه اس
حد مطلوب فرد يا مدرسه را می شناسد؟ 
ــام و اجرای  ــوان انج ــورت جو ت آيا مش

توصيه های مشورتگر را دارد؟
ــات  خدم ــرای  ب ــا  تقاض ــش  افزاي
ــواع  ان ــکل گيری  ش ــه  ب ــورت دهی  مش
ــب در اين زمينه شده که  الگوهای مناس

مجال صحبت در اين باره را نداريم.
ــت  ــورت دهی الزم اس در فرايند مش
به مشورت جو کمک کنيم تا شايستگی و 
توان حل مشکالت خود را پيدا کند و به 
ــود و  خود رهبری و خودمديريتی نائل ش
نگاه جامع تر (همه جانبه نگر) و جديدتری 

به موضوع پيدا کند.
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فاطمه ترک الدانی
کارشناس ارشد روان شناسی

مشاور مدرسه پيش دانشگاهی شاهد حضرت مهدی(ع)، ناحيه ۵ اصفهان

ــزش،  ــدی، انگي کليدواژه هـا: خودکارآم
موفقيت.

مقدمه
ــراد در  ــادی بر موفقيت اف ــل زي عوام
زندگی مؤثر است. خودکارآمدی به عنوان 
يک عامل شناختی می تواند به افراد کمک 
کند و مسير رسيدن به موفقيت را برايشان 
هموار سازد؛ بنابراين، شناخت اين عامل و 
راه های تقويت آن برای پيشبرد اهداف در 

زندگی اهميت فراوان دارد.

مـفهوم خـودکـارآمـدی
ــای توانايی  ــه معن ــدی۱ ب خودکارآم
ادراک شده ی فرد در انطباق با موقعيت های 
ــت و به قضاوت افراد درباره ی  مشخص اس
ــام دادن يک کار يا  ــا در انج ــی آن ه تواناي
انطباق با يک موقعيت خاص مربوط است. 
خودکارآمدی به احساس عزت نفس، ارزش 
خود، احساس کفايت و کارايی در برخورد 
با زندگی اطالق می شود (بندورا، ۱۹۹۷)۲. 
ــخص در  ــکاری (۱۳۸۵) باورهای ش پوراف

مورد توانايی برای کنار آمدن با موقعيت های 
متفاوت را خودکارآمدی می داند.

برداشت انسان از خـودکـارآمـدی
ــدی  خودکارآم از  ــان  انس ــت  برداش

گسترده است و موارد زير را دربرمی گيرد:
۱. افراد به چه فعاليت هايی می پردازند.

۲. برای چه مدت در مقابل موانع ايستادگی 
می کنند.

ــراد به هنگام  ــای هيجانی اف ۳. واکنش ه
پيش بينی يک موقعيت يا هنگام وقوع آن 

چگونه است؟
ــر، انگيزش،  ــه تفک ــت ک بديهی اس
احساسات و رفتار انسان در موقعيت هايی که 
به توانايی خود احساس اطمينان    می  کند، 
ــار وی در موقعيت هايی  ــا رفت ــاوت ب متف
ــاس عدم امنيت  ــه در آن ها احس ــت ک اس
ــان از  ــدان صالحيت دارد. درک انس يا فق
ــر الگوهای تفکر، انگيزش،  خودکارآمدی ب
عملکرد و برانگيختگی هيجانی فرد تأثير 
ــه ی  ــولتز ۱۹۹۰  ۳، ترجم ــذارد (ش می گ

کريمی و همکاران، ۱۳۸۴).

 تـأثير خـودکارآمــدی
 بـر موفـقيت  افـــراد
 در زنــدگــــــی
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سـنجـش خودکـارآمـدی
برای سنجش خودکارآمدی، از راهبرد 
ــتفاده می شود.  تحليل فرد در تحقيق۴ اس
ــری  ــات اندازه گي ــرد، جزئي ــن راهب در اي
خودکارآمدی فرد پيش از پرداختن به رفتار 
ــخص می شود؛  در موقعيت های خاص مش
بنابراين، از آزمودنی خواسته می شود که پس 
از برگزيدن يک موقعيت مشخص، کارهايی 
را که می تواند انجام دهد و ميزان اطمينان 
خود از انجام موفقيت آميز آن کارها را تعيين 
کند. اين راهبرد نشان می دهد که قضاوت 
ــا به موقعيت های خاص  خودکارآمدی تنه
مربوط است و بيان گر يک حالت کلی نيست 
ــش نامه ی شخصيت  که بتوان آن را با پرس
ــال، از فردی که در  ــدازه گرفت؛ برای مث ان
ــرکت می کند، خواسته  يک آزمون زبان ش
می شود کارهايی را که می تواند انجام دهد و 
ميزان اطمينان خود را در انجام موفقيت آميز 

آن ها تعيين کند.

تأثيـــــر خــودکـارآمـــدی بر 
فـراينـدهـای انگيزشــی

ــای در نظر گرفتن  انگيـزش به معن
هدف ها يا معيارهايی برای خود و استفاده 
ــت؛  ــا برای ارتقای عملکرد فرد اس از آن ه
ــزش فرد در تحصيالت تا  برای مثال، انگي
ــت که معيارهای باال، نتايج  وقتی باقی اس
ــاس غرور از دست يابی به اين  مثبت احس
ــدی از اين  ــاس توان من ــا، و احس معياره
دست يابی ها هم چنان در وی حفظ شود. از 
طرف ديگر، مالک و انگيزه ی پايين وقتی 
به سراغ فرد می آيد که معيارهايش پايين 
باشد؛ پاداش های بيرونی يا درونی کمی از 
انجام دادن کار حاصل شود يا فرد احساس 
ــرد موفق،  ــت يابی به عملک ــه دس کند ک

غيرممکن است.
ــای خودکارآمدی قوی به عنوان  باوره
يک منبع شخصيتی نيرومند در رويارويی 
با موقعيت های استرس زا مطرح اند. باورهای 
خودکارآمدی با عملکرد تحصيلی رابطه ی 

مستقيم و مثبت دارد (کيم، ۲۰۰۳).۵
ــدی در نحوه ی  ــای خودکارآم باوره
ــای مختلف  ــراد با موقعيت ه ــه ی اف مقابل
ــداف تأثير می گذارند  ــت يابی به اه در دس
(پروين و جان۶، ۲۰۰۱، ترجمه ی جوادی 
ــيعی بر  ــور). آن ها هم چنين اثر وس و کدي
ــی دارند. اين فرايندها  فرايندهای انگيزش

عبارت اند از:
ــدی با  ــای خودکارآم ۱. انتخـاب: باوره
ــد (يعنی افراد  ــداف درارتباط ان انتخاب اه
ــای خودکارآمدی باال، اهداف  دارای باوره
پيچيده تری را، که متضمن تالش بيش تری 

هستند، انتخاب می کنند).
۲. تالش، پشتکار و عملکرد: افراد دارای 
باورهای خودکارآمدی باال، تالش و مداومت 
ــه با  ــری در کارها دارند و در مقايس بيش ت
ــراِد دارای باورهای خودکارآمدی پايين،  اف

عملکرد بهتری از خود نشان می دهند.
ــای  باوره دارای  ــراد  اف هيجـان:   .۳
خودکارآمدی باال در مقايسه با افراد دارای 
خودکارآمدی پايين در زمينه ی انجام دادن 
ــری دارند (يعنی  تکاليف خلق و خوی بهت
ــری را تجربه  ــردگی کم ت ــراب و افس اضط

می کنند).
۴. مقابله با موقعيت های فشارزا: افراد 
ــه  ــا باورهای خودکارآمدی باال در مقايس ب
ــای خودکارآمدی پايين،  ــراد با باوره با اف
بيش تر می توانند با موقعيت های فشارزا و 

نوميدکننده کنار بيايند.
اگر افراد مطمئن باشند که می توانند 
ــوار برآيند، تالش  ــده ی تکاليف دش از عه
ــدن می کنند. به  جدی تری برای موفق ش
ــرادی که در موقعيت خاصی (تحصيلی،  اف
ارتباطی، شغلی و...) کارايی شخصی ندارند، 
ــه توانايی خود  ــوان آموزش داد که ب می ت
ــدن بيش تر اعتماد کنند و  برای موفق ش
بدين ترتيب، احساس ارزش مندی و امکان 
ــود را تقويت کنند (هالجين و  موفقيت خ
ويتبورن، ۲۰۰۳، ترجمه ی سيد محمدی، 

.(۱۳۸۷

خـودکارآمدی و عمـلکـرد
ــرد از کارآمدی خود به عنوان  ادراک ف
ــت.  ــان اس ــل انس ــناختی عم ميانجی ش
ــان تأثير  ــر تفکر و عمل انس ــن ادراک ب اي
ــه دانش آموزان  ــرای کمک ب ــذارد. ب می گ
می توان آنان را ترغيب کرد که وظايف خود 
را به اهداف جزئی تقسيم کنند. نظارت بر 
ــرد و دادن بازخورد به آنان، به نحوی  عملک
که موجب افزايش احساس خودکارآمدی 
در آن ها شود، عالقه ی آنان را به يادگيری 
افزايش می دهد و سطح عملکرد آنان را باال 

می برد.
ــد عاليق درونی در صورتی تحقق  رش
ــت يابی به  ــرای دس ــه فرد ب ــرد ک می پذي
معيارهای هيجان انگيز تالش کند. در اين 
صورت، هم يک حس خودکارآمدِی بالقوه 
برای دست يابی به اين گونه معيارها در فرد 
ايجاد می شود و هم در صورت دست يابی به 
آن ها، فرد به خودسنجی مثبتی از خويش 
دست می يابد. اين عالقه ی درونی می تواند 
ــدت و در  ــان را در درازم ــای انس تالش ه
شرايط فقدان پاداش های محيطی تسهيل 
کند؛ برای مثال، به رغم جاذبه ی بسيار زياد 
هنرپيشگی (بازيگری)، فرد وقتی انگيزه ی 
ــاس کند  اين کار را پيدا می کند که احس
ــف الزم برای  ــام دادن وظاي ــی انج تواناي
هنرپيشگی را داراست. در صورت نبوِد اين 
حس خودکارآمدی، ستاره ی سينما شدن 
بيش تر يک خيال پردازی است تا هدفی که 

قابل تبديل به رفتار باشد.
در يک بررسی، آزمودنی هايی از هر دو 
جنس برای رقابت در يک مهارت حرکتی 
ــتند. باورهای خودکارآمدی  ــرکت داش ش
آن ها در يک گروه با گفتن اين که «با فردی 
ــيب  رقابت می کنند که از ناحيه ی زانو آس
ديده است» (خودکارآمدی باال) و در گروه 
ديگر، با بيان اين که «آن ها با يک ورزش کار 
ــتند» (خودکارآمدی  حرفه ای روبه رو هس
پايين) دست کاری شد. درنهايت، عملکرد 
۵گروه اول با گروه دوم به وضوح متفاوت بود 
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(پروين و جان، ۲۰۰۱، ترجمه ی جوادی و 
کديور، ۱۳۸۴).

سطح خودکارآمدی در موقعيت های 
ــالمتی جسمانی مؤثر است و  درمانی و س
ــخص درباره ی اين که  بر انتظارات يک ش
ــز خواهد بود يا نه،  آيا درمان موفقيت آمي
تأثير می گذارد. از سوی ديگر، هرچه درمان 
اثربخش تر باشد، احتمال بيش تری وجود 

دارد که سطح کارآمدی فرد را باال ببرد.

داوری در مــــــورد ســــــطح 
خــودکـارآمـدی

ــطح  س ــورد  م در  داوری  بنـدورا 
ــار منبع  ــی بر چه ــدی را مبتن خودکارآم

اطالعاتی می داند.
ــرد۷: تجربه های  ــه عملک ــت يابی ب ۱. دس

موفقيت آميز پيشين از تکاليف مختلف
ــدن ديگران  ــينی: دي ۲. تجربه های جانش
ــين در  در حال عملکرد موفقيت آميز پيش

تکاليف مختلف
۳. متقاعدسازی کالمی۸ و ساير انواع نفوذ 
اجتماعی۹: گفتن اين نکته به فرد مورد نظر 
که «او از توانايی های پيش نياز برای رسيدن 
به آن چه می خواهد به آن برسد، برخوردار 
ــت»، به طور واقع بينانه ای باعث افزايش  اس

خودکارآمدی می شود.
ــی۱۰: از فردی  ۴. برانگيختگی فيزيولوژيک
ــته  ــش و اضطراب بيش از حد داش که تن
باشد، نمی توان انتظار موفقيت داشت. بايد 
سطح برانگيختگی به يک ميزان متوسط و 

غيرآزاردهنده برسد.

مـراحــل رشــد الـگوگيــری و 
خـودکـارآمــدی

ــن  خودکارآمدی به عنوان تابعی از س
ــود. در دوره ی  ــد ايجاد می ش و سطح رش
نوزادی الگوگيری به تقليدهای آنی و فوری 
محدود است. در حدود دو سالگی، کودکان 
ــی پس از  ــک رفتار را مدت ــد که ي آماده ان

مشاهده ی آن، تقليد کنند.
ــود زندگی،  ــد: «بهب ــدورا می گوي بن
بيش تر مديون افراد دارای پشتکار است تا 
ــاور به خود ضرورتًا موفقيت  افراد نااميد. ب
را تضمين نمی کند ولی باور نداشتن خود 
مسلمًا زمينه را برای شکست فراهم می کند. 
رسيدن به معيارهای عملکرد خود و حفظ 
آن ها احساس خودکارآمدی فرد را افزايش 
می دهد و ناتوانی در رسيدن به اين معيارها 

از احساس خودکارآمدی می کاهد.
افرادی که معيارهای بسيار باال و غير 
واقع بينانه ای برای عملکرد وضع می کنند، 
ــانی که انتظارهای رفتاری خود  يعنی کس
ــق های فوق العاده  را بر مبنای رفتار سرمش
موفق و مؤثر قرار می دهند و به طور مداوم 
می کوشند که به رغم شکست های پياپی، 
ــانند، ممکن  ــه آن معيارها برس ــود را ب خ
ــت خود را به شدت تنبيه کنند. چنين  اس
ــردگی،  ــانی می تواند به افس ــه آس کاری ب
دل سردی و احساس بی ارزش بودن منجر 
ــاس خودکارآمدی  شود. افراِد دارای احس
ــی دارند و در  ــاس درماندگ ضعيف، احس
ــر رويدادها  ــه نفوذ و تأثير ب اعمال هرگون
ــر قرار  ــان را تحت تأثي ــه آن ــرايطی ک و ش
می دهند، ناتوان اند؛ درنتيجه، معتقدند که 
کوشش هايشان بی فايده و بی نتيجه است. 
ــت که آنان اندوهگين و  جای تعجب نيس
به شدت نگران اند و وقتی با مانع يا مسئله ای 
ــوند، اگر کوشش های اوليه ی  روبه رو می ش
ــرعت  ــود، به س ــا با ناکامی مواجه ش آن ه

تسليم می شوند.
افرادی که از نظر احساس خودکارآمدی 
ــتند، معتقدند که به طور مؤثر از  قوی هس

عهده ی رويدادهای زندگی خود برمی آيند، 
در کوشش های خود ثابت قدم اند، در انجام 
دادن تکاليف خود پشتکار دارند و عملکرد 

آن ها در سطح بااليی است.

ارزيابی کارآمدی در سنين مختلف
نخستين تجربه های سازنده ی کارآمدی 
ــن تمرکز با  ــت. اي ــن متمرکز اس در والدي
ــترش يافتن  ــودک و گس ــن ک افزايش س
ــران، برادران و  ــان او تحت تأثير خواه جه
ــاالن قرار می گيرد. مدارس از طريق  هم س
تأثير گذاشتن بر رشد قابليت های شناختی 
ــه هر دو  ــئله، ک ــل مس ــای ح و مهارت ه
ــه ی جنبه های  ــرکت مؤثر در هم برای ش
ــدی تأثير  ــد، در خودکارآم زندگی الزم ان
می گذارند. مدارس می توانند خودکارآمدی 
دانش آموزان ضعيف و دارای پيشرفت اندک 
را با استفاده از گروه بندی برحسب استعداد 
نابود کنند. اين عمل، اعتماد به نفس کسانی 
را که در گروه های ضعيف قرار داده شده اند، 

پايين می آورد.
ــدی در دوران نوجوانی به  خودکارآم
ــه توانايی های  ــبت ب اعتمادهای اوليه نس
ــتگی دارد در دوره ی جوانی  ــخصی بس ش
ــازگاری  ــدی تأثير زيادی بر س خودکارآم
ــدن و  ــويی، پدر و مادر ش در زندگی زناش
ــغل می گذارد. در  ــلط و چيرگی بر ش تس
ــالی با توجه به اين که افراد  دوره ی ميان س
ــان  دائمًا توانايی ها، مهارت ها و هدف هايش
را ارزيابی می کنند، همواره با منابع تازه ای 
ــوند. ارزيابی  ــار روانی روبه رو می ش از فش
ــوار  ــنين پيری دش ــدی در س خودکارآم
ــت؛ تنزل توانايی های جسمی و ذهنی،  اس
بازنشسته شدن از کار فعال و کناره گيری 
ــدی از خودارزيابی را  ــی، افق جدي از زندگ
ايجاب می کند. کاهش خودکارآمدی ناشی 
ــمی و  از اين ارزيابی ها بر کارکردهای جس
ــی، بدنی و  ذهنی، مانند فعاليت های جنس

فکری، تأثير منفی دارد.
به طور خالصه، احساس خودکارآمدِی 

خـودکـارآمـدی  به معنـای 
شده ی فـرد  تـوانايی ادراک 
در انطـباق با مـوقـعيت های 
مشـخـص اسـت
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ــناختی و  ــث کاهش کارکرد ش پايين باع
ــن تدريجی  ــت رفت ــاری فرد و از دس رفت

عاليق و مهارت های او می شود.
از  ــل  نق ــه  ب  (۱۹۸۸) ــوس۱۱  متي
ــط ذهن  افالطون می گويد: «واقعيت توس
ــاخته ی  ــود؛ زندگی هر فرد س خلق می ش
ــت». در انجيل نيز آمده  انديشه هايش اس
ــر آن چيزی است که در طول  است: «بش

روز به آن انديشيده است».
ــای نامعقول  ــس۱۲ (۱۹۷۹) باوره الي
ــبی  ــبب بروز هيجانات منفی نامناس را س
ــاس گناه،  ــی، احس ــی افراط ــل کم روي مث
تحمل کم ناکامی، احساس بی عرضه بودن، 
ــت، آزردگی  ــی افراطی، عصباني کمال گراي
ــان و خودکارآمدی پايين  ــديد از اطرافي ش
ــتفاده از  ــد و برای مقابله با آن با اس می دان
 ۱۳(A-B-C) فنون درمان عقالنی ـ هيجانی
توصيه به کشف باورهای نامعقول می کند که 
ــتن آن ها می توان با مشکالت  با کنار گذاش
مقابله کرد، خودکارآمدی خود را افزايش داد 
و زندگی شادمانه ای به دست آورد (ترجمه ی 

فيروزبخت و عرفانی، ۱۳۸۷).

راه کــارهايــی بــــرای غلـــبــه 
بــر ضـــــعف ها و رســيدن به 
خـودکــارآمـدی باال و مـوفقيت 

و تسـلط در زنـدگـی
۱. قرار دادن/ گرفتن در معرض تجربه های 
موفق از طريق ترتيب دادن هدف های قابل 
دسترس و بدين وسيله، افزايش دادن امکان 

حصول عملکرد.
ــخص در معرض  ۲. با قرار دادن/ گرفتن ش
ــبی که در عمل موفق اند و  الگوهای مناس
بدين وسيله، افزودن تجربه های جانشينی 

موفق او.
۳. فراهم آوردن متقاعدسازی و تشويق های 
ــق روش های  ــت عملکرد موف کالمی جه
ــه می توان گفت که  مختلفی دارد؛ ازجمل

من توانايی عملکرد موفق را دارم.
ــت برانگيختگی فيزيولوژيکی از  ۴. با تقوي

ــی،  طريق رژيم غذايی و برنامه های ورزش
ــی را می توان  ــرژی حيات ــدی و ان نيرومن

افزايش داد.
ــناخته ها، استقبال از  ۵. جست و جوی ناش
ــن مطلب که «زيبايی  تغييرات و قبول اي

زندگی در تغييرات آن است».
ــبت به هم نوعان خود احساس تعلق  ۶. نس
داشتن، عدم خودبينی و از خود راضی بودن.

۷. تحرک و پويايی در مقابله با بی عدالتی و 
کشف يک راه حل خالق و حفظ آرامش.

ــويقی و نيروهای  ــه خودتش ــه ب ۸ . توج
برانگيزاننده ی درونی.

۹. از زندگی شکوه و شکايت نداشتن؛ (فرد 
با احساس خودکارآمدی پايين، شکوه های 
ــش را با ديگران درميان می گذارد که  خوي

حمايت آنان را به دست آورد).
۱۰. عدم احساس نگرانی نسبت به کسانی 

که او را رد می کنند.
ــت، به  ــن نکات مفيد از شکس ۱۱. آموخت

همان ميزان که از موفقيت می اموزد.
۱۲. عدم احساس مالکيت نسبت به ديگران 

و مصونيت نسبت به حسادت.
ــرای افزايش  ــون را ب ــدورا اين فن بن
ــی از قبيل  ــدی در موقعيت هاي خودکارآم
نواختن يک ابزار موسيقی، سازگار شدن با 
جنس مخالف، تسلط يافتن بر رياضيات و 
مهارت های کامپيوتر، ترک سيگار، غلبه بر 
هراس ها و دردهای جسمی، و بهبود يافتن 

حمله ی قلبی به کار برد.

پی نوشت
1. self efficacy
2. Bandura
3. Schultz
4. Microanalytic research strategy
5. kim
6. pervin and John
7. Performance attainment
8. Verbal persuation
9. Social influence
10. Physiological arousal
11. Matthews
12. Ellis

13. Activating experience 
consequences
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ادراک فــرد از 
کـارآمـدی خـود به عنوان 

مـيانجـی شناخـتی عمل 
انـسان است. ايـن ادراک 
بر تفـکر و عمـل انسان 

تـأثير مــی گذارد
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رامين لطافتي بريس
كارشناس ارشد مشاوره ي خانواده

چــــــكيـده 
تاكنون تعريف هاي متفاوتي از ســـــالمت 
ــت: فقدان بيماري، داشتن  روان ارائه شده اس
ــازش اجتماعي، احساس  تعــادل عاطفي، س
ــخصيت،  ــايش، يك پارچگي ش ــي و آس راحت
شناخت خود و محيط، خود واقعي بودن، عدم 
ــف ديگر. آن چه  ــياري تعاري ايفاي نقش و بس
ــي مفاهيم  مختلف «سالمت رواني»  در بررس
ــود، اختالف نظرهايي است كه بين  ديده مي ش
ــي و  ــمندان و صاحب نظران روان شناس انديش
مشاوره وجود دارد. برخي از اين نظريه پردازان 
مانند آلپورت، اريك فرام، راجرز، مزلو، اريكسون، 
يونگ و فرانكل به جنبه ي سالم طبيعت آدمي 

ــان در تالش براي  مي پردازند. اين روان شناس
غنا بخشيدن به شخصيت انسان اند و در مورد 
رشد رواني و كمال انساني نگرش هاي منحصر 
ــاد آنان،  ــد. به اعتق ــردي عرضه مي كنن به ف
سالمت رواني بسي بيش از نداشتن روان نژندي 
ــت. روان كاوان بر استفاده ي  يا روان پريشي اس
ــم هاي دفاعي و برقراري تعادل  كم از مكانيس
بين سطوح سه گانه ي شخصيت با ميانجي گري 
ــريح  «من» تأكيد مي كنند. رفتارگرايان به تش
ــي مي پردازند و  ــا بيماري روان ــاري ي نابه هنج
ــالمت روان  ــد كه س ــپس نتيجه مي گيرن س
ــت.  ــاوي با عدم بيماري رواني اس در واقع مس

ــازي تعامالت اعضاي  سيستمي ها به غني س
خانواده توجه دارند و يك پارچه نگرها استفاده 
از شيوه هاي متعدد با توجه به وجود مختلف 
ــاس  ــنهاد مي كنند. براس ــخصيت را پيش ش
ــازمان بهداشت جهاني، سالمتي نه  تعريف س
ــت بلكه  فقط فقدان بيماري و نقص عضو اس
حالت رفاه كامل جسماني، رواني و اجتماعي 

را نيز دربرمي گيرد.
كليدواژه ها: سالمت روان، شخصيت، 

ــت،  فردي ــالت،  تعام ــي،  زندگ ــاي  معن
ــي و عالقه ي  تحقق خود، يك پارچگ

اجتماعي.
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مـــــقدمه
«بخش مركزي سـالمت، سالمت 

روان است»
ــي  انگليس واژه ي  ــوي  لغ ــه ي  ريش
 haelp»،» ــاي  واژه ه  ،«health»
 (heal)» ــاي كل) و ــه معن haelth»» (ب
ــه ي  ــم، و كلم ــي قدي haelen» انگليس
 «heilen» و «heilida» ــم ــي قدي آلمان
ــام۱ (۱۹۹۲)  ــت. گراه (به معناي كل) اس
اين ريشه هاي لغوي را با كلمات انگليسي 
ــم «heilig»، به  ــي قدي «halig» و آلمان
معناي مقدس، ارتباط داده است؛ بنابراين، 
از نظر ريشه ي لغوي، سالم بودن به معناي 
ــتن يا مقدس بودن» است و  «كليت داش
بدين ترتيب، ويژگي هاي معنوي و فيزيكي 
ــود. از  ــامل مي ش (و نه فقط فيزيكي) را ش
ــارتريوس۲ (۱۹۱۸، نقل از يعقوبي،  نظر س
ــالمتي ديدني نيست و مستلزم  ۱۳۷۴) س
ــتقل رواني،  تظاهر كاركرد بخش هاي مس
ــمي و اجتماعي است. ماني۳ (۱۹۹۳)  جس
ــالمتي  اين رويكردهاي كل نگر در مورد س
ــد و  ــترش مي ده ــان گس ــه كل جه را ب
سالمتي بشر را از سالمتي سياره ي زمين 
ــل از تودور،  ــر مي داند (به نق جدايي ناپذي
ــالمت روان را  ۱۹۹۶). تودور۴ (۱۹۹۶)، س
ــالمت  ــرح زير تعريف مي كند: (۱) س به ش
روان شامل توانايي زندگي كردن ... همراه 
ــادي، بهره وري و بدون وجود دردسر  با ش
ــالمت روان مفهومي انتزاعي  است (۲). س
و ارزيابي نسبي گرا از روابط انسان با خود، 
جامعه و ارزش هايش است و نمي توان آن را 
جدا از ساير پديده هاي چند عاملي دانست 
كه فرد را به موازات اين كه در جامعه دست 
ــالمت  ــازند (۳). س به عمل مي زند، مي س
ــيوه ي سازگاري آدمي با دنياست؛  روان، ش
انسان هايي كه مؤثر، شاد و راضي هستند، 
حالت يك نواختِي خلقي، رفتار مالحظه گرانه 
و گرايش شاد را حفظ مي كنند (۴). سالمت 
روان عنوان و برچسبي است كه ديدگاه ها 
ــدم وجود  ــف مانند ع ــات مختل و موضوع

ــده، يك پارچگي كاركرد  عاليم ناتوان كنن
ــر در زندگي  ــلوك مؤث ــناختي، س روان ش
ــخصي و اجتماعي، احساسات مرتبط با  ش
ــتي اخالقي و معنوي، و مانند آن را  بهزيس
در برمي گيرد (۵). براي ارائه ي يك تئوري 
در مورد سالمت روان، موفقيت برون  رواني 
ــت و بايد سالمت درون رواني را  كافي نيس
به حساب آوريم (۶). سالمت روان، ظرفيت 
ــت (۷). سالمت  ــد و نمو شخصي اس رش
روان، يك موضوع مربوط به پختگي است 
ــاي هماهنگي  ــالمت روان به معن (۸). س
ــا، و نگرش ها در  ــا، عالقه ه ــن ارزش ه بي
حوزه ي عمل افراد و در نتيجه، برنامه ريزي 
واقع بينانه براي زندگي، و تحقق هدف مند 
ــالمت روان  ــت (۹). س مفاهيم زندگي اس
ــالمت جسم نيست بلكه به  در قياس با س
ديدگاه و سطح روان شناختي ارتباطات فرد 
ـ محيط اشاره دارد. بخش مركزي سالمت، 
ــت؛ زيرا تمامي تعامالت  سالمت روان اس
ــالمت به وسيله ي روان انجام  مربوط به س
مي شود (۱۰). سالمت روان ظرفيت كامل 
زندگي كردن به شيوه اي است كه ما را قادر 
به درك ظرفيت هاي طبيعي خود مي كند 
و به جاي جدا كردن ما از ساير انسان هايي 
كه دنياي ما را مي سازند، نوعي وحدت بين 
ما و ديگران به وجود مي آورد (۱۱). سالمت 
ــق ورزيدن و خلق كردن  روان، توانايي عش
ــت؛ نوعي حس هويت بر تجربه ي خود  اس
به عنوان موضوع و عامل قدرت فرد است، 
ــا درك واقعيت درون و بيرون از خود  كه ب
ــد واقع بيني و استدالل همراه است.  و رش
ــالمت روان  ــازمان بهداشت جهاني، س س
ــت  ــت: «بهداش را چنين تعريف كرده اس
رواني در درون مفهوم كلي بهداشت جاي 
ــي توانايي كامل  ــت يعن مي گيرد و بهداش
ــي، رواني،  ــاي نقش هاي اجتماع براي ايف
جسمي و بهداشتي. سالمتي تنها در نبود 
ــت (گنجي،  ــاري يا عقب ماندگي نيس بيم
۱۳۷۶ و شاملو، ۱۳۶۳). تعريف گينزبرگ۵ 
از بهداشت رواني عبارت است از: «تسلط و 

مهارت در ارتباط با محيط، به خصوص در 
سه فضاي زندگي، عشق، كار و تفريح». اين 
شخص و همكارانش براي توضيح بيش تر 
ــتعداِد يافتن و ادامه ي كار،  مي گويند: «اس
ــتن خانواده، ايجاد محيط خانوادگي  داش
خرسند، فرار از مسائلي كه با قانون درگيري 
ــتفاده ي  ــذت بردن از زندگي و اس دارد، ل
صحيح از فرصت ها، مالك تعادل و سالمت 
ــت (ميالني فر، ۱۳۷۴). ونتيس۶،  روان اس
 ،(۱۹۶۶) ــودور  ت از  ــل  نق ــه  ب  ،(۱۹۹۵)
ــاس ادبيات  ــالمت روان را براس تعريف س
ــالك مي داند  ــته به هفت م موضوع، وابس
كه عبارت اند از: ۱. فقدان بيماري، ۲. رفتار 
ــي از نگراني و  ــب، ۳. رهاي اجتماعي مناس
گناه، ۴. كفايت فردي و خودمهارگري، ۵. 
خويشتن پذيري و خودشكوفايي، ۶. تفرد و 
ــخصيت و ۷. گشاده نگري  سازمان دهي ش
ــمند، با  و انعطاف پذيري. به نظر اين دانش
توجه به ادبيات موجود نمي توان با قاطعيت 
ــده ي جهاني  ــه ش ــاي پذيرفت از مالك ه
ــالمت روان سخن گفت؛ بنابراين،  براي س
ــي  ــاي گوناگون ــالمت روان از ديدگاه ه س
ــالمت  ــود و هر تعريف از س تعريف مي ش
ــي ذاتي خود را  ــاي فرهنگ روان، فرضيه ه
داراست. در اين جا مختصري از ديدگاه هاي 
روان شناسان و مشاوران مشهور را در مورد 

سالمتي روان توضيح مي دهيم.

١. نظريـه ي روان كـاوي فرويد٧
«نگاهت را متوجـه درون كن؛ به 
اعمـاق وجودت بنگر؛ يـاد بگير اول 

خودت را بشناسي.»
ــه ي عطف  ــه اي كه نقط ــن نظري اولي
ــي بود، توسط  يافته هاي كهن روان شناس
زيگموند فرويد، ارائه شد (تبريزي، ۱۳۷۷). 
ــروع مي كنيم: در  ــا نظريه ي او ش ما نيز ب
ــان متعارف و سالم كسي  نظر فرويد، انس
ــد رواني ـ جنسي۸ را  است كه مراحل رش
ــد و در هيچ يك از  با موفقيت گذرانده باش
اين مراحل، بيش از حد تثبيت نشده باشد. 
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ــاني متعارف به حساب  از نظر او، كم تر انس
ــوي غيرمتعارف  ــر فرد به نح ــد و ه مي آي
است. هسته ي اصلي حالت هاي روان نژندي 
ــت و اضطراب  ــك، اضطراب اس ــا نوروتي ي
ــدف از روان  ــت. ه مرحله ي اول نوروز اس
درماني در روان كاوي، ايجاد سالمت رواني 
است. سالمت رواني داراي دو جنبه است: 
يكي سازگاري با محيط بيروني، و ديگري 
ــي. در نظر فرويد،  ــازش با محيط درون س
تعامل و تعارض پوياي سه ساخت «نهاد»۹، 
«من»۱۰ و «فرامن»۱۱ تعيين كننده ي رفتار 
ــت و فردي از نظر رواني سالم است كه  اس
بين سه سطح شخصيت وي تعادل برقرار 

باشد (شفيع آبادي، ۱۳۷۵).
يكي از شاهكارهاي فرويد، كه ما را در 
شناخت رفتار انسان و در نتيجه شخصيت 
او راهنمايي مي كند و آموزش آن مي تواند 
ــاند،  ــالمت روان ياري رس ــاي س ــه ارتق ب
مكانيسم هاي رواني يا دفاعي۱۲ است. گرچه 
اين سازوكارها از نظر سالمت فكر، منطقي 
نيستند و جنبه ي فريب و گول زدن را دارند 
ــت مي دهند كه  ــون به بيمار فرص ولي چ
بتواند به طور منطقي با مشكالتش مواجه 
شود، مفيدند. همه ي ما از اين مكانيسم ها 
به نحوي و تقريبًا هميشه استفاده مي كنيم. 
ــم هاي ياد شده زماني  استفاده از مكانيس
ــود مي گيرند كه  ــه خ ــه ي مرضي ب جنب
ــتفاده شود  به طور مكرر و دائمًا از آن ها اس
ــبب جدايي از واقعيت گردند؛ در اين  و س
حال ما با يك بيمار رواني سروكار خواهيم 
داشت. (ميالني فر، ۱۳۷۴). به نظر فرويد، 
ــالم بيش تر از مكانيسم هاي  انسان هاي س
دفاعي نوع دوستي۱۳، شوخ طبعي۱۴، پارسايي 
ــتفاده مي كنند  و رياضت۱۵ و وااليش۱۶ اس
ــال و ليندزي۱۷،  (خدارحيمي، ۱۳۷۴ و ه
۱۹۷۰). به نظر فرويد، شوخ طبعي بهترين 
نوع مكانيسم دفاعي است، شوخ طبعي يك 
ــتثنايي و نادر است كه به ما  ــتعداد اس اس
ــازه مي دهد در مواجهه با تنش به خود  اج
بگوييم: «نگاه كن، اين است معناي دنيايي 

ــود؛ مثل  كه ظاهراً خطرناك ناميده مي ش
بازي بچه هاست كه خيلي خنده دار است» 

(كلينكه، ترجمه ي محمدخاني، ۱۳۸۲).

٢. مكــــتب وجــــــــودي١٨ 
(فــرانكـــل و ديگـــران)

شـكرگزارم كه سرنوشت به من 
سـخت گرفتـه اسـت؛ چـون از آن 

درس هاي بسياري آموخته ام.»
از نظر اين مكتب، «دروغ گويي اساس 
ــت. دروغ گويي تنها راهي  آسيب رواني اس
است كه مي توانيم از نيستي بگريزيم؛ براي 
اين كه اجازه نمي دهد اضطراب وجودي۱۹ به 
تجربه ي ما راه يابد. وقتي با نيستي مواجه 
ــاب داريم: يا مضطرب  ــويم، دو انتخ مي ش
مي شويم يا دروغ مي گوييم. شايد ترجيح 
ــم؛ به اين صورت كه به  دهيم دروغ بگويي
ــم از خانواده ي  ــان بگوييم اگر چش خودم
خود برنداريم، مي توانيم جلوي پيشامدها 
ــرمان را نزديك  را بگيريم، فرزندان و همس
ــي آن ها در  ــه مي داريم و وقت خودمان نگ
کنارمان هستند، احساس آرامش مي كنيم. 
ــن دروغ مؤثر مي افتد و  در اين صورت، اي
ــراب وجودي  ــدن با اضط ــا از مواجه ش م
ــتي  ــامدها اجتناب كرده  ايم اما نيس پيش
ــه حضور دارد و ما را تهديد مي كند  هميش
كه وارد هشياري مان خواهد شد. دروغ گويي 
ــراب روان رنجور۲۰ مي انجامد. اين  به اضط
ــخ بدلي (نااصيل) به هستي  اضطراب، پاس
است؛ در حالي كه اضطراب وجودي، پاسخ 
ــت (پروچاسكا۲۱،  ــتي اس صادقانه به نيس
ــيب  ــون دروغ گويي منبع آس ۱۹۹۹). چ

رواني است، راه حل از بين بردن نشانه هاي 
ــت. با توجه به  بيماري نيز «صداقت» اس
ــت،  ــدف روان درماني اصالت اس اين كه ه
افزايش دادن هشياري يكي از فرايندهاي 
ــق آن به  ــراد از طري ــت كه اف ــي اس حيات
جنبه هايي از دنيا و خودشان كه دروغ گويي 
آن را پنهان كرده است، پي مي برند. چون 
دروغ گويي به نوعي به فعل پذيركردن خود 
ــي آن، توانايي  ــود كه ط ــم منجر مي ش ه
ــاي ديگر،  ــا انتخاب ه ــا ي تصميم گيري ه
ــود، پس، درمان بايد شامل  تجربه نمي ش
ــرد از طريق آن ها  ــد كه ف فرايندهايي باش
ــان منبع).  ــد (هم ــد به صداقت برس بتوان
ــر از مفاهيم مكتب وجود گرايي  يكي ديگ
ــان ها براي به دست  و ويژگي هاي بارز انس
ــالش براي درك  ــالمتي روان، ت آوردن س
«معني و هدف» در زندگي است. در اين جا 
ــان مفاهيم يكي از نظريه پردازان اين  به بي
مكتب، يعني فرانكل، مي پردازيم كه واضع 
روش «معنادرماني۲۲» است؛ به نظر فرانكل 
(۱۹۶۳)، عشق عالي ترين هدفي است كه 
انسان ها در سر دارند و راه نجات ما از طريق 
عشق است. اين كه ما در هر موقعيت حق 
ــت كه  ــاب داريم، موضوع ديگري اس انتخ
تجربيات او در اردوگاه هاي اسرا آن را تأييد 
كرد. او معتقد بود كه حتي در موقعيت هاي 
ــت ناك نيز مي توانيم كم ترين آزادي  وحش
ــتقالل ذهن را حفظ كنيم. او  معنوي و اس
ــه صورت تجربي ياد گرفت كه همه چيز  ب
را مي توان از انسان گرفت، به جز يك چيز: 
ــانـ  انتخاب  «باقي مانده ي آزادي هاي انس
ــر موقعيت  ــش در ه ــردن نگرش خوي ك
ــتن».  ــردن راه خويش ــاص، انتخاب ك خ
فرانكل معتقد بود كه جوهر انسان بودن در 
جست وجو براي معني و هدف نهفته است 
ــئوليت  ــوري۲۳، ۲۰۰۵). ما زماني مس (ك
ــتور بدون قيد  ــود را مي پذيريم كه دس خ
ــرط معنا درماني را بپذيريم:  «چنان  و ش
ــت  زندگي كن كه انگار اكنون بار دوم اس
ــگار بار اول همان  ــه زندگي مي كني و ان ك

براســاس تعريف سازمـان 
بهداشت جهـاني، سالمـــتي 
نـه فــــــقط فقدان بيماري 
و نقص عضـو اســت بلكه 
حالـت رفاه كـامل جسماني، 

رواني و اجتماعي را نيز 
دربرمــي گيرد
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اشتباهي را مرتكب شده اي كه اكنون قرار 
ــت مرتكب شوي». اگر با چنين آگاهي  اس
عميق و احساس مسئوليتي با هر لحظه ي 
زندگي مواجه شويم، مي توانيم در زندگي 
معنايي بياييم؛ معنايي كه در اين لحظه ي 
ــت؛  خاص زندگي ما منحصر به خود ماس
ــي را مي توان از اين  بنابراين، معناي زندگ
ــت: راه اول: راه كار و فعاليت  ــا درياف راه ه
ــق  ــولتز، ۱۹۶۷)؛ راه دوم: معناي عش (ش
ــلطاني، ۱۳۶۲)؛  (اريك فرام، ترجمه ي س
ــج (فرانكل، ترجمه ي  ــوم: معناي رن راه س
ــارم: ايمان؛ راه  ــي، ۱۳۷۵)؛ راه چه معارف
پنجم: مذهب و اعتقادات ديني؛ راه ششم: 
ــفه ي زندگي؛ راه هفتم: سيال  داشتن فلس

بودن (كوئليام۲۴، ۱۳۸۴).
ــالمت روان،  ــه س ــكل ب ــرش فران نگ
ــر اراده ي معطوف به معنا  ــور عمده ب به ط
تأكيد مي كند. جست وجوي معنا مستلزم 
ــخصي است. هيچ  پذيرفتن مسئوليت ش
ــان معنا  ــچ چيز به زندگي انس كس و هي
نمي دهد مگر خودش. انسان بايد با احساس 
مسئوليت، آزادانه با شرايط هستي و زندگي 
ــود و معنايي در آن بيابد. به نظر  روبه رو ش
فرانكل، ماهيت وجودي انسان از سه عنصِر 
معنويت، آزادي و مسـئوليت تشكيل 
شده است و سالمت روان مستلزم تجربه ي 
شخصي اين سه عامل است. معيار سنجش 
ــت  ــودن زندگي، كيفيت آن اس معنادار ب
ــول و كاربرد معنويت،  نه كميت آن. حص
ــئوليت با خود انسان است. به  آزادي و مس
ــودن يعني با  ــان كامل ب نظر فرانكل، انس
كسي يا چيزي در فراسوي خود پيوستن. 
به عقيده ي فرانكل، جست وجوي هدف در 
ــت خويش است؛ بنابراين وي  خود، شكس
هدف رشد و تكامل انسان را نه تحقق خود 
بلكه آن را چيزي فراتر از رفتن، جذب معنا 
و مفهومي شدن مي داند و معتقد است كه 
ــورت، خود نيز به طرز طبيعي و  در اين ص
خودبه خود تحقق نمي يابد. به طور خالصه 
ــوردار از  ــخص برخ ــوان گفت كه ش مي ت

سالمت رواني به عقيده ي فرانكل داراي اين 
ويژگي هاست: ۱. آزادي انتخاب عمل دارد. 
ــئوليت هدايت زندگي و سرنوشت  ۲. مس
ــرد. ۳. معلول نيروهاي  ــش را مي پذي خوي
خارجي نيست. ۴. از زندگي معناي مناسبي 
يافته است. ۵. بر زندگي تسلِط آگاهانه دارد. 
۶. ارزش هاي خالقيتي، تجربي و گرايشي 
ــازد. ۷. آينده نگر  ــكار مي س را نمايان و آش
ــت. ۸. تعهد حرفه اي و شغلي دارد. ۹.  اس
ــق را دارد. ۱۰.  توانايي ايثار و دريافت عش
ــخص برخوردار از  ــق، هدف نهايي ش عش
ــت. به عقيده ي  سالمت روان شناختي اس
ــن صفات و  ــه واجد اي ــاني ك فرانكل انس
ــاِن از خودفرارونده  خصوصيات باشد، انس
ناميده مي شود» (شولتز، ۱۹۶۷ و فرانكل، 

ترجمه ي معارفي، ۱۳۷۵).

٣. نـظريه ي انتخـــاب يا واقعيت 
درمـــاني٢٥ گـــالسر٢٦

«تنها فردي كه مي توانيم كنترل 
كنيم، خودمان هستيم.»

ــاب»، ما به  ــاس «نظريه ي انتخ براس
صورت لوح سفيد به دنيا نيامده ايم كه منتظر 
بمانيم تا نيروهاي پيرامون، ما را به صورت 
ــي با انگيزه كنند بلكه با پنج نياز، كه  بيرون
ــده اند، به دنيا  به طور ژنتيكي رمزگذاري ش
آمده ايم؛ اين پنج نياز عبارت اند از: بقا، محبت 
و تعلق پذيري، قدرت يا پيشرفت، آزادي يا 
ــا را در زندگي  ــه م ــتقالل، و تفريح، ك اس
ــك از ما همه ي  ــه مي كنند. هر ي برانگيخت
اين نيازها را داريم ولي نيرومندِي آن ها در 
انسان ها تفاوت دارد؛ براي مثال، همگي به 

ــم ولي نياز برخي  ــت و تعلق نياز داري محب
به محبت بيش تر از ديگران است. نظريه ي 
ــتوار است كه چون  انتخاب بر اين اصل اس
ما به طور ذاتي موجوداتي اجتماعي هستيم، 
نياز داريم محبت كنيم و محبت ببينيم. اين 
ــتين است؛ زيرا ما براي ارضا  نياز، نياز نخس
كردن ساير نيازها به افراد ديگر محتاجيم. 
ــوارتر  در ضمن، ارضاي اين نياز، از همه دش
ــت؛ زيرا بايد قدرِت ياري بخشي داشته  اس
باشيم تا به ما كمك كنند و اين نياز را ارضا 

كنيم (كوري، ۲۰۰۵).
ــان سالم  ــر، انس بنابر نظريه ي گالس
داراي ويژگي هاي زير است: الف) بر تغيير 
خود بيش از هر كس ديگر تأكيد مي كند. 
اصل بنيادي نظريه ي انتخاب، كه درك آن 
براي مراجعان اهميت زيادي دارد، اين است 
كه: «تنها فردي را كه شما مي توانيد كنترل 
كنيد، خودتان هستيد». ب) واقعيت را انكار 
نمي كند و درد و رنج موقعيت ها را با انكار 
كردن ناديده نمي گيرد بلكه با موقعيت ها 
به صورت واقع گرايانه روبه رو مي شود. پ) 
ــق و محبت  هويت موفق۱ دارد؛ يعني، عش
ــم دريافت  ــق و محبت ه ــي ورزد و عش م
مي كند. هم احساس ارزش مندي مي كند 
ــاس ارزش مندي او را  ــم ديگران احس و ه
ــئوليت زندگي و  ــد مي كنند. ت) مس تأيي
ــكل مسئوالنه  رفتارش را مي پذيرد و به ش
رفتار مي كند. پذيرش مسئوليت كامل ترين 
ــالمت رواني است. ث) بر زمان  نشانه ي س
ــته، و  ــال و آينده تأكيد دارد نه بر گذش ح
ــه ي دورنگري  ــد او بر آينده نيز جنب تأكي
دارد، نه خيال پردازي. ج) توجه او به لذات، 
درازمدت تر، منطقي تر و منطبق با واقعيات 
ــت. واقعيت درماني گالسر، بر سه اصل  اس
قبول واقعيـت، قضاوت در درسـتي 
ــتوار  رفتار و پذيرش رفتار و اعمال اس
است و چنان چه در شخصي اين سه اصل 
ــالمت روان اوست  تحقق يابد، نشان گر س
ــر، ۱۹۶۵، به نقل از ايرواني، ۱۳۷۸  (گالس

و خدارحيمي، ۱۳۷۴).

سالمــت روان به معناي 
هماهنـگي بين ارزش ها، 
عالقه هــا، و نــگرش ها 
در حوزه ي عمـــل افراد و 
در نتيجه، بـــرنامه ريزي 

واقع بينانه براي زندگـــي، و 
تحقــق هـدف مند مفـاهيم 

زندگــي اسـت
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هستيم تا نيازهاي اساسي خود را در امنيت 
و به طور شايسته برطرف كنيم. بسياري از 
ــكالتي كه ما تجربه مي كنيم، به ترس  مش
ــدن در گروه هايي كه براي  از پذيرفته نش
ــوند. اگر  آن ها ارزش قائليم، مربوط مي ش
به احساس تعلق پذيري ما بي توجهي شود، 
ــد. فقط در صورتي  اضطراب حاصل مي آي
ــران متحديم،  ــم با ديگ ــاس كني كه احس
مي توانيم هنگام روبه رو شدن با مشكالت، 
جسورانه عمل كنيم (آدلر، ۱۹۹۶، به نقل 

از كوري، ۲۰۰۵).
ــا بايد بر  ــه م ــت ك ــر معتقد اس آدل
ــلط يابيم: برقرار  ــه تكليف همگاني تس س
ــتي (تكليف اجتماعي)،  كردن روابط دوس
ــق ـ  ــردن صميميت (تكليف عش برقرارك
ــه  ــتن در جامع ــاركت داش ازدواج)، و مش
ــغلي). همه ي افراد صرف نظر از  (تكليف ش
سن، جنسيت، فرهنگ يا مليت خود بايد 
ــف را انجام دهند. دريكورس۳۱ و  اين تكالي
موزاك۳۲ (۱۹۶۷) دو تكليف ديگر زندگي را 
به اين فهرست اضافه كردند: تفاهم داشتن 
ــري)، و پرورش دادن بعد  با خود (خودپذي
معنوي خودمان (از جمله ارزش ها، معني، 
اهداف زندگي و رابطه با جهان). اين تكاليف 
ــان مهم اند كه  ــه قدري براي زندگي انس ب
ــاخص  اختالل در هر يك از آن ها اغلب ش
ــت (انجمن روان پزشكي  اختالل رواني اس

آمريكا، ۲۰۰۰، به نقل از كوري، ۲۰۰۵).
ــالم در زندگي  ــرد س ــه نظر آدلر، ف ب
ــت و  ــد و غايت مدار اس ــش هدف من خوي
اعمال او مبتني بر تعقيب اين اهداف است. 
ــخصيت سالم، تحقق  غايي ترين هدف ش

ــاي ديگر  ــت. از ويژگي ه ــتن۳۳ اس خويش
ــناختي اين است كه فرد  ــالمت روان ش س
سالم به طور مرتب به بررسي ماهيت اهداف 
ــتباهاتش  ــود مي پردازد و اش و ادراكات خ
ــت  را برطرف مي كند. چنين فردي از دس
يازيدن به اشتباهات اساسي پرهيز مي كند. 
ــي در نظام روان درماني و  اشتباهات اساس
مشاوره ي آدلر عبارت اند از: تعميم مطلق، 
ــت  ــت و محال، درك نادرس اهداف نادرس
ــع از زندگي، تقليل يا انكار  و توقع بي موق
ــا و باورهاي  ــدِي خود، و ارزش ه ارزش من

غلط (شاملو، ۱۳۶۳ و گنجي، ۱۳۷۶).

٥. نظريه ي تحليل تبادلي٣٤ برن٣٥
«نگـرِش «من خوبـم، تو خوبي»، 
بهترين وضعيتي اسـت كه مي توانيم 

داشته باشيم.»
ــاط  ــل ارتب ــه ي تحلي ــاس نظري براس
ــاد كسي  ــعادت مند و ش محاوره اي، فرِد س
است كه در او سه ساخت شخصيت، يعني 
حالت هاي «مِن كودكي۳۶»، «مِن بالغ۳۷» و 
«مِن والديني۳۸» همگي با يك ديگر هماهنگ 
و دم ساز باشند. به عبارت ديگر، شخص به 
ــخصي است كه به خوبي سازمان  هنجار ش
و تشكيل يافته باشد و مرزهاي شخصيتش 
ــخص و نفوذپذير باشند. چنين فردي  مش
ــمكش هاي  ــت در معرض كش ــن اس ممك
ــديد قرار گيرد ولي قادر است كه  دروني ش
ــه گانه ي ياد شده را طوري از  ارگان هاي س
ــه هر يك از آن ها  يك ديگر تفكيك كند ك
ــبتًا پايدار ايفاي  ــد به شيوه اي نس قادر باش

نقش كند (شفيع آبادي، ۱۳۷۵).
تحليل ارتباط محاوره اي ساده درصدد 
ــدام «حالِت  ــخيص دهد كه ك ــت تش اس
ــاوره اي را ايجاد كرده و  ــن» محرك مح م
ــخ محاوره اي  كدام يك از اين حالت ها پاس
ــاده ترين  ــت. در س مربوط را ارائه داده اس
ــاوره اي،  ــخ مح ــا، محرك و پاس محاوره ه
ــن محاوره صادر  ــر دو از ابعاد بالغ طرفي ه
ــوند و ُبردار آن ها با هم موازي است.  مي ش ۱۲

هـــمه چيز را مــي توان از انسان 
گرفت، به جـــز يك چيز: 

«باقـي مانده ي آزادي هاي انسانـ  
انتخاب كـــردن نگــرش خــــويش 

در هــــر مـــوقعيت خـــاص، 
انتـــخاب كــردن راه خـــويشتن»

٤. نــــــظريه ي روان شناســي 
فردي٢٧ آدلــر٢٨

«عالقـه ي اجتماعـي يعنـي بـا 
چشمان ديگران ببينيم، با گوش هاي 
ديگران بشـنويم و با قلـب ديگران 

احساس كنيم.»
در اين نظريه، «عالقه ي اجتماعي۲۹ و 
ــاس مشترك، شاخص اصلي سالمت  احس
ــوردار از عالقه ي  ــراد برخ ــت. اف روان اس
اجتماعي، تالش خود را به سمت جنبه ي 
سالم و از لحاظ اجتماعي سودمند هدايت 
ــرورش دادن  ــد آدلر، با پ ــد. از دي مي كنن
عالقه ي اجتماعي، احساس هاي حقارت۳۰ 
ــش مي يابد. افراد، عالقه ي  و بيگانگي كاه
ــترك و  ــي را از طريق فعاليت مش اجتماع
احترام متقابل ابراز مي كنند. روان شناسي 
ــتوار  ــر اين عقيده اس فردي ب
است كه خشنودي 
و موفقيت ما عمدتًا 
با اين پيوند اجتماعي 
ــاني  كس دارد.  ــط  رب
ــاس  ــه فاقد اين احس ك
ــوس  مأي ــترك اند،  مش
مي شوند و سرانجام، كارشان 
به جنبه ي بي حاصل زندگي 
مي انجامد. آدلر چنين بيان 
ــا از لحاظ  ــه م ــد ك مي كن
ــده ايم  اجتماعي تثبيت ش
و نمي توانيم در حالت جدا 
از بستر اجتماعي شناخته 
ــواده و  ــويم. ما در خان ش
جامعه به دنبال جايگاهي 
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هستند و روابط هم خواني با ديگران برقرار 
مي كنند. آن ها به جاي آن كه مجذوب خود 
باشند، ارتباط هم دالنه اي با ديگران برقرار 
مي كنند و درست و غلط را بر مبناي دركي 
كه از نيازهاي ديگران و خود دارند، مشخص 
مي كنند. به نظر راجرز خودشكوفايي، يك 
ــان ها با  ــت و انس ــت يافتني اس آرمان دس
ــوي هدف  برقراري رابطه ي مؤثر به اين س
حركت مي كنند. هدف راجرز به عنوان يك 
ــروه و درمان گر اين  عضو خانواده، رهبر گ
بود كه شخِص هم خوان، پذيرنده و فهيمي 
ــارف۴۱،  ــود و به ديگران كمك كند (ش ش

.(۲۰۰۰
ــالمت روان عبارت  ــه نظر راجرز، س ب
است از: حالت هم خوان بين خود و تجربه؛ 
ــردي خود را يك  ــال  زماني كه ف براي مث
ــجوي خوب مي داند و در امتحان رد  دانش
مي شود، تجربه اش با خودپنداره ي او جور 
درنمي آيد. ناهمخواني تعديل شده ممكن 
ــت با دليل تراشي آشكار شود: «معدل  اس
ــت؛ هنوز هم  ــدازه ي كافي باالس من به ان
«الف» مي گيرم.» ناهمخواني شديد ممكن 
است با انكار نشان داده شود: «اين ورقه ي 
ــت» يا با رفتار نا مأنوس:  امتحاني من نيس
ــي رو كه باعث شكست من  «من اون كس
شد، پيدا مي كنم.» (شيلينگ۴۲، ترجمه ي 

آرين، ۱۳۸۲).
ــرز، آفرينندگي۴۳  ــده ي راج ــه عقي ب
ــالم است.  ــان س مهم ترين ميل ذاتي انس
ــروط۴۴» و  ــه مثبت غيرمش ارضاي «توج
دريافت غيرمشروط محبت و تأييد ديگران 
ــالمت رواني فرد با  ــد و تكامل س براي رش
ــه اين توجه  ــرادي كه ب ــت. اف اهميت اس
مثبت غيرمشروط دست مي يابند، نقاب و 
ــك ندارند و با خود روراست هستند.  ماس
ــه را دارند؛   ــرادي آمادگي تجرب ــن اف چني
ــته نيستند، انعطاف پذيرند،  بنابراين، وابس
ــان ها  حالت تدافعي ندارند و از بقيه ي انس
ــف مثبت و منفي  ــد؛ زيرا عواط عاطفي ترن
وسيعي را در مقايسه با انسان هاي تدافعي 

ــالم به ارگانيزم  ــان س تجربه مي كنند. انس
خود اعتماد مي كند، آمادگي كسب تجربه، 
ــاس آزادي، از  ــتي مدار و احس زندگي هس
ــت (خدارحيمي،  ــاي اوس ــر ويژگي ه ديگ
ــه ي قاضي، ۱۳۶۹،  ــرز، ترجم ۱۳۷۴، راج

وهال و ليندزي، ۱۹۷۰).
پی نوشت

1. Graham
2. Surterioss
3. Mani
4. Tudor
5. Ginsburg
6. Wentiss
7. Freud
8. psychosexual
9. id
10. ego
11. super ego
12. defense mechanisms
13. altruism
14. Humor
15. acsetisism
16. sublimation
17. Hall & Lindze
18. existentialism
19. existential anxiety
20. neurotic anxiety
21. prochaska
22. logotherapy
23. Corey
24. Couliam
25. reality therapy
26. Glasser
27. individual psychology
28. Adler
29. social interest
30. inferiority feelings
31. Dreikurs
32. Mosak
33. self-actualization
34. transactional analysis
35. Bern
36. child ego
37. adult ego
38. parent ego
39. client centered
40. positive regard
41. Sharf
42. Shilling
43. creativity
44. uncontioned positive regard

محاوره هايي كه از نظر سادگي در درجه ي 
ــان دو حالت  ــتند، محاوره هاي مي دوم هس
ــت.  ــي» و «مِن والديني» اس «مِن كودك
ــاوره، محاوره هاي مكمل اند  اين دو نوع مح
ــالم ظاهر  و به دنبال نظم طبيعي روابط س
ــوند. پس، زماني محاوره مكمل است  مي ش
كه پيام ارسالي از يك حالت من، به دريافت 
پيام موردنظر از جانب فرد ديگر منجر شود 
(همان منبع). شخصيت سازگار شخصيتي 
ــت آن، در موقعيت  ــه حال ــت كه هر س اس
ــب  ــبي به كار رود و هم چنين، برحس مناس
ــات وضع موجود، از يك حالت خود  ضروري
به حالت ديگر آن جابه جا شود (پروچاسكا، 
۱۹۹۹). براي استفاده ي بيش تر از اين نظريه 
ــنايي با روش هاي درماني و مشاوره اي  و آش

آن به « فرهنگي (۱۳۸۳)» مراجعه شود.

نظريه ي مراجع محوري٣٩ راجرز 
«خـود و ديگران را بـدون قيد و 

شرط بپذيريم.»
ــك حركت  ــان را ي ــد انس راجرز، رش
ــد. مفهوم  ــال مي دان ــا نوعي كم مثبت ي
ــه مثبت»۴۰  ــكوفا نيز با «توج ــخص ش ش
ــن فردي به  ــود. چني ديگران ايجاد مي ش
ــد. او مي تواند  ــت مي كن ــود توجه مثب خ
كارايي روان شناختي بهينه اي داشته باشد. 
ــي و پختگي رواني  ــر راجرز، هم خوان از نظ
عبارت اند از: سـعه ي صدر، خالقيت، و 
مسئوليت پذيري. راجرز (۱۹۶۹) معتقد 
است كه انسان خود شكوفا و سالم، تدافعي 
عمل نمي كند بلكه به استقبال تجربه هاي 
جديد مي رود. اين ظرفيت برقراري روابط 
ــخص  ــران و خود، به ش ــوان با ديگ هم خ
ــاي جديد و  ــد با وضعيت ه ــازه مي ده اج
ــته باشد. وي  قديمي برخوردي خالق داش
ــرِي زيادي  ــت تأثير چنين انطباق پذي تح
ــد و مي تواند براي  به آزادي دروني مي رس
ــرد و در قبال  زندگي خويش تصميم بگي
ــود. انسان هاي خود  آن مسئوليت پذير ش
* منابع در دفتر مجله موجود است.شكوفا متوجه مسئوليت هاي اجتماعي خود 
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اولين همايش رسانه، اعتياد و سالمت 
اجتماعي در تاريخ ۲۲ تير ۸۹ با همكاري 
ــهرداري منطقه ي ۷، وزارت بهداشت و  ش
ــكي تهران در باشگاه  ــگاه علوم پزش دانش

جهان ديدگان خاقاني برگزار شد.
ــاور  در آغاز همايش دكتر تأملي مش
ــگاه علوم پزشكي  ــتي دانش معاون بهداش
تهران با اشاره به آمار منتشره در رسانه ها، 
ــمي در مورد  ــار رس ــتند: آم ــار داش اظه
ــاد در منابع مختلف  ــال به اعتي افراد مبت
ــر و آمار  ــا ۲۰۰۰۰۰۰ نف از ۱۴۰۰۰۰۰ ت
غيررسمي تا ۴۰۰۰۰۰۰ نفر گزارش شده 
است. فرد معتاد هم خودش و هم خانواده 
ــا او زندگي مي كنند،  ــي را كه ب و جمعيت

ــر مي كند. در واقع اعتياد هم فرد را  درگي
مبتال مي كند و هم سالمت اجتماعي فرد 

را تحت تأثير قرار مي دهد.»
سپس مهندش پشمچي زاد، شهردار 
منطقه ي ۷ تهران ضمن تشكر از اصحاب 
ــانه و جرايد كه دين خود را نسبت به  رس
ــي و موضوعات فرهنگي  مباحث اجتماع
ــتند براي اداره ي  ادا مي كنند، اظهار داش
ــهر با كيفيت مناسب و هزينه  مطلوب ش
ــًا بايد بخش قابل توجهي از  معقول، حتم
ــه اجتماعي هدايت  فعاليت ها را در زمين
كنند و منابع را به سمت آن سوق بدهند؛ 
ــهري در چند  اين تصميم در مديريت ش
سال اخير نمود روشن و مشخصي داشته 

ــرم تهران در  ــهردار محت به طوري كه ش
ــهري مطرح كردند كه در حال  بخش ش
ــوي سازمان خدماتي به  گذار از سمت وس
ــتيم و همه ي  ــوي نهاد اجتماعي هس س
ــه كار گيريم تا هم به  ــوان خود را بايد ب ت
ــاط با زندگي خوب  تعهدات خود در ارتب
ــهروندان  ــهروندان عمل كنيم و هم ش ش

متوجه تحوالت خوب در شهر شوند.
ــخنان  ــان در بخش ديگري از س ايش
ــان كردند كه امروز اعتياد  خود خاطرنش
ــت  ــر طبقه محروم نيس ــط گريبان گي فق
ــت.  بلكه طبقات مرفه هم با آن درگير اس
ــت كه در اين ارتباط هم انديشي  الزم اس
ــه كار گيريم و  ــم و فكرهاي برتر را ب كني

، رســـــــــــانه
 اعـــــــــــتياد، 
ســــالمت اجــتماعي
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ــتگاه هاي اجرايي  شهرداري از جمله دس
است كه مي تواند با استفاده از موضوعات 

به نقش پذيري خود ادامه دهد.
ــخنران بعدي دكتر خرازيها مدير  س
ــالمت رواني و اجتماعي دانشگاه  گروه س
علوم پزشكي تهران بود كه ضمن خيرمقدم 
به حضار به نمايش اساليدهاي منتخب در 
رابطه با اعتياد پرداختند و مروري كوتاه بر 
ــانه اي در رابطه با اعتياد و  محصوالت رس
آسيب هاي اجتماعي داشتندـ  اساليدهاي 
ــت هاي مختلف افراد با  ــامل ژس اوليه ش
ــيگار را دروازه ورود به  سيگار بود، وي س
اعتياد دانست و بيان نمود كه اهالي رسانه 
از دود سيگار خوششان مي آيد. كساني كه 
عكاسي مي كنند (عكاسان) از سيگار براي 

جذابيت استفاده مي كنند.
ــيگار جنبه  ــراه با س ــت هاي هم ژس
مشوق دارند و هيچ گاه جنبه پيشگيري از 

اعتياد نداشتند و جنبه نوآوري دارند.
ــه  ــري در فيلم «هميش ــران مدي مه
ــه  ــت» هميش ــاي يك زن در ميان اس پ
ــت، مي دانيم كه  ــيگار برگ بر لب داش س
تكيه كالم هاي وي در برنامه هاي تلويزيوني 

ورد زبان بچه ها و مردم شده است.
 POP ــاپ ــك پ ــاي موزي ـ چهره ه
ــمبول  (چهره داريوش) قبل از انقالب س
ــمبول مبارزه با  اعتياد و بعد از انقالب س

اعتياد است.
ــت و فلسفه افرادي  ـ در عالم سياس

هستند كه ژست هايي با سيگار دارند.
ـ مارادونا فوتباليست محبوب سيگار 
به لب دارد و در كاريكاتورها سيگار به لب 

دارد و يا كوكائين مصرف مي كند.
ــان در دهه ي ۳۰  ـ در ادبيات خودم
ــب اشكي مي ريزد»  و ۴۰ در كتاب «امش
ــد. اين  معضل اعتياد به خوبي پرداخته ش
ــته  ــگيرانه داش كتاب مي تواند نقش پيش
ــاني  ــد، و مطالعه ي اين كتاب به كس باش

ــتند توصيه  ــتانه ي اعتياد هس كه در آس
مي شود.

ــينمايي،  س ــاي  فيلم ه ــورد  م در 
ــران در  ــينماي اي ــخص ترين فيلم  س مش
ــت.  ــه ي اعتياد فيلم «گوزن ها» اس زمين
ــي دارد و در  ــت تاريخ ــم اهمي ــن فيل اي
ــگيري از اعتياد نقش خوبي داشته و  پيش
ــه ي اين فيلم بازي  اثرگذار بوده، هنرپيش
ــت با كمي  ــه كرده اس ــيار خوبي ارائ بس
دقت نظر متوجه مي شويم كه هنرپيشگان 
ــت گريم شوند و تصاوير  سينما بايد درس
فرسودگي ناشي از اعتياد به خوبي نمايش 
ــه تخريب چهره  ــود. هر اندازه ك داده ش
هنرپيشه ها بيش تر توسط گريمور نمايانده 
شود مي تواند نقش پيشگيرانه تري داشته 

باشد.
ــردي را براي  ــم «تاراج»، ف ـ در فيل
ترك اعتيادش به زيرزمين مي اندازند كه 
ــه ي بدآموزي آن بيش تر  به نظر من جنب
ــت، در فيلم  ــت آن اس ــاي مثب از جنبه ه
ــده استفاده از مواد مخدر به وضوح  ياد ش

نمايش داده مي شود.
ــاي زيادي  ــعود كيميايي فيلم ه مس
ــت كه از  ــاخته  اس ــه ي اعتياد س در زمين
ــم» اشاره  جمله مي توان به «تيغ و ابريش
كرد. فيلم سازان اندكي در زمينه ي اعتياد 
ــم خانم  كار كرده اند. در فيلم تيغ و ابريش
فريماه فرجامي نقش يك معتاد را خيلي 

خوب بازي كرده است.
ــريال ها، سريال «آينه ي  ـ در مورد س
ــاخته شد و در  ــري س عبرت» در چند س
ــت كه  ــي طرفدار داش ــان پخش خيل زم
بيشتر به علت بازي خوب جواد گلپايگاني 
بود. سريال آينه ي عبرت جاي بحث دارد. 
اين سريال جنبه ي بدآموزي دارد. رسول 
توكلي يكي از بازيكنان اين سريال به دليل 
ــريال  بدآموزي آن از ادامه بازي در اين س
صرف نظر كرد. چون «آقا تقي» شخصيت 

ــت كه حالل مشكالت و مغز  معتادي اس
ــه بنابر واقعيت،   ــت در حالي ك متفكر اس

معتاد نبايد قهرمان نمايي شود.
در فيلم «شليك نهايي»، رضا كيانيان 
نقش يك معتاد را خيلي خوب بازي كرده 
ــت. صرفًا گريم نيست بلكه بازي كردن  اس

هم مهم است.
سريال «تب سرد»، به مسأله حشيش 
ــتاني در مورد بچه  ــه داس مي پرداخت ك
دزدي داشت و پس از آن، گروه بچه دزدها 
مي گفتند به تقليد از يك سريال تلويزيوني 
ــانه چقدر  ــن كار را كرديم، ببينيد رس اي
مي تواند آسيب زا يا آسيب زدا باشد، رسانه 
هم مي تواند اعتياد زدا و هم اعتياد زا باشد.
داراي  ــاد»،  ب در  ــمعي  «ش ــم  فيل
ــت، در اين فيلم  بدآموزي هاي زيادي اس
ــازي  ــيني ب ــهاب حس ــرام رادان و ش به
ــينماي ايران  مي كنند. بهرام رادان در س
ــت هاي او با  ــت و ژس ــتاره (Star) اس س
ــيار بدآموزي دارد. در جريان  ــيگار بس س
ــه ها نوعي مواد  فيلم هر كدام از هنرپيش
ــد و يا  ــتفاده مي كن ــرك و مخدر اس مح
ــود. در اين فيلم  يكي به ايدز مبتال مي ش
ــاد نمايش داده  ــاي مختلف اعتي حوزه ه

مي شود.
ــربازهاي جمعه» ساخته ي  فيلم «س
ــق خانم  ــا بازي موف ــعود كيميايي ب مس
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ــياري از تزريق را  فوالدوند صحنه هاي بس
نشان مي دهد. در اين فيلم صحنه اي هست 
كه خانم فوالدوند با دندان تزريق مي كند 
او از نادر بازيگراني است كه نقش معتاد را 

خوب بازي مي كند و مي درخشد.
ــا  ــان مامان»، پارس ــم «مهم در فيل
پيروزفر نقش يك معتاد حالل مشكالت را 
بازي مي كند كه اين فيلم خيلي بدآموزي 
دارد و به اعتياد تشويق مي كند. فرد معتاد 
ــت و در جاهايي مغز متفكر  همه كاره اس

محسوب مي شود. 
ــن فيلم هايي  ــبانه»،  از اولي فيلم «ش
ــرك را بيان  ــت كه اعتياد به مواد مح اس
ــم معتاد مناظر  مي كند و از دريچه ي چش
ــان مي دهد، متأسفانه تا اين فيلم ها  را نش
جا نيفتند و معرفي نشوند مردم استقبال 
ــد و ديده  ــرز مي رون ــه ه ــد و ب نمي كنن
ــوند در صورتي كه فيلم «شبانه»  نمي ش

فيلم مهمي است.
ــم  فيل ــن  اي ــنتوري»،  «س ــم  فيل
ــياري دارد. پيام پنهان  بدآموزي هاي بس
فيلم اين است كه اعتياد مي تواند خالقيت زا 
ــد. ـ ما در ادامه ي همايش در پانل از  باش
ــاري مي پرسيم كه آيا  خانم دكتر مستش
ماده محرك مي تواند خالقيت زا باشد يا نه 
ـ ژست ها در اين فيلم جنبه مشّوق دارد، 
سرنگ مثل سيگار، در دست هنرپيشه ي 
فيلم است. يك صحنه قابل بحث در فيلم 

ــت كه فرد معتاد را در  ــنتوري اين اس س
ــكي بستري كرده و  بيمارستان روان پزش
او را ECT يا الكتروشوك تراپي مي كنند. 
ــوك تراپي اساسًا جزء درمان هاي  الكتروش
ــن روش مردود و غلط  ــت و اي اعتياد نيس

است.
سينما هم مي تواند پيام هاي بهداشتي 
را تقويت كند و هم تخريب كند. با نمايش 
اين صحنه، معتاد فكر مي كند كه استفاده 
از شوك برق اعتيادش را بهبود مي بخشد، 
ــان مي دهد كه  ــن تصاوير نش ــش اي نماي
ــان، ذي ربط  ــا متخصص ــت آن ها ب درياف
ــت و اگر  ــورت نگرفته اس ــاوره اي ص مش
ــتباهي علمي فاحشي  بخواهيم چنين اش
ــش نيايد بايد  ــون پي ــينما و تلويزي در س
ــاوره طبي  قانونمند كردن لزوم مجوز مش
از انجمن هاي روان شناسي و نظام مشاوره 
و متخصصين مربوطه اين حوزه را جدي 
بگيريم، صحنه هايي كه معتاد را در حالت 
آشفته نشان بدهد خيلي جنبه خوبي دارد 
اما اگر در حالت آرامش و يا كامياب نشان 

داده شود جنبه بدآموزي دارد.
ــعود  ــاخته مس ــس»، س ــم «رئي فيل
كيميايي با بازي لعيا زنگنه در نقش يك 
ــئله اعتياد پرداخته  معتاد تزريقي، به مس
ــاخته ي رخشان  و فيلم «خون بازي»، س
ــر واقعي از دختري  بني اعتماد يك تصوي
ــر مرفه را نشان داده  معتاد و جوان از قش
ــه واقعيت خيلي  ــت. فيلم خون بازي ب اس
ــاد اهل  ــم بني اعتم ــت. خان ــك اس نزدي
پژوهش و تحقيق است. در جريان تحقيق، 
افراد معتاد به خانم بني اعتماد گفتند كه 
نگرش هاي آن ها تحت تأثير سريال آيينه 
ــريال بدآموز  ــرت تغيير كرده و اين س عب
ــون بازي فيلم  ــت، به هر حال خ بوده اس

قابل بحثي است.
ــريال «بزنگاه» بچه هاي كوچك را  س

ــتقيم در جريان  ــم البته به طور غيرمس ه
ــتعمال مواد مخدر وارد كرده بود، رضا  اس
ــت برو چيز  ــه دخترش مي گف عطاران ب
ــاور، همچنين در  ــات) را براي من بي (نب
ــتعمال موادمخدر را  يكي از صحنه ها اس
در ماشين نشان مي داد كه اين صحنه در 
ــاد مي گويد اگر در خانه  واقع به فرد معت
ــن كار را انجام  ــين اي نمي تواني، در ماش
بده. اين سريال نقش فوق العاده بدآموزي 

داشت.
ــي يك  ــرگ تدريج ــريال «م ـ در س
ــتاره اسكندري نقش يك دختر  رويا»، س
الكليك را بازي مي كند و از معدود مواردي 
است كه يك خانم در تلويزيون ايران نقش 
الكليك را بازي مي كند. شايد در دهه ۶۰ 
ــي ناممكن بود كه  و ۷۰ تصور چنين نقش

چنين شخصي بر روي پرده جان بگيرد.
ـ در سريال «به كجا چنين شتابان» 
ــيدن هاي خانم نگين صدق  با سيگار كش
ــروصدا  گويا و آرايش آن چناني خيلي س

به پا كرد.
ــه  جمل از   «۳ ــر  «كالنت ــريال  س ـ 
ــت كه قرار است در پانل  سريال هايي اس
ــريال مخربي  ــود و فوق العاده س بحث ش
ــاي  ــًا صحنه ه ــريال علن ــن س ــت، اي اس
ــدر و  ــواد مخ ــتعمال م ــي و اس خودكش
ــان  قصد تجاوز به يك دختر جوان را نش
ــن ترتيب برخالف جهت  مي دهد و به اي
 HIV ــگيري  پيش ــت گذاري هاي  سياس
ــد و كامًال اطالعات  (ايدز) حركت مي كن
غلط در مورد HIV به بيننده ها مي دهد. 
ــوراي سياست گذاري صدا  از نماينده ي ش
ــيما مي پرسيم كه چرا اين سريال به  و س
سري ۳ رسيده و من مطمئنم كه به سري 
۴ هم خواهد رسيد. هر چند كه به دور از 
انصاف است اگر نگويم به لحاظ ساختاري 
و مضموني آقاي شاه محمدي خيلي پخته 

 در آمــريكا روزانه ۱۰۸۰ نفر تحت 
تأثير فيلم هـايي كه هنرپيشه هاي 
آن سيـگار مـي كشند به دخانيات 
عالقه مند می شـوند
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عمل كرده اند.
ــاوان»، صحنه هاي  ــريال «ت ـ در س
ــيب هاي  ــدر و آس ــواد مخ ــتعمال م اس

اجتماعي خيلي بدمنعكس مي شود.
ــت كنند  ــانه اي دق ــتان غيررس دوس
ــا افتاده،  ــورهاي پيش پ زمان چاپ بروش
ــت كه اهالي  ــته و االن وقت اين اس گذش
ــت و درمان به سراغ رسانه ها بروند  بهداش
و تصاوير جذاب ايجاد كنند. بعد از بيانات 
ــل، خانم دكتر  ــر خرازيها اعضاي پان دكت
ــناس  ــك و كارش ــاري، روان پزش مستش
كاهش تقاضاي دفتر مقابله با جرم و مواد 
ــازمان ملل؛ دكتر مجيد خليفه  مخدر س
سياست گذاري  شوراي  نماينده  سلطاني، 
ــيما و دكتر خرازيها به  ــالمت صداوس س
ــاليدهاي  ــون اس ــي پيرام ــث و بررس بح

منتخب نمايش داده شده پرداختند.
دكتر خليفه سلطاني ضمن تشكر از 
بانيان همايش بيان نمودند، اين كه رسانه ها 
ــد فرصت يا تهديدي براي گفتن  مي توانن
ــالمتي باشند فرصت بسيار  موضوعات س
خوبي است. اميدوارم كه جرقه ي زده شده 
ــد و كارهاي بهتري صورت  ــتدام باش مس
ــام انتقاداتي كه جامعه  ــرد. من به تم بگي
ــانه دارد كامًال آگاهم، بر  بهداشتي به رس
نقاط ضعف و قوت رسانه ها تقريبًا اشراف 
دارم، و از دخانيات شروع مي كنم؛ مطلبي 
ــام كروز خواندم، عينكي را كه  را درباره ت
ــم زده بود،  ــروز در فيلمي به چش ــام ك ت
ــاالنه  ــال باال رفت. س فروش آن در آن س
۸۰۰۰۰۰ آمريكايي به علت بيماري قلبي 

ناشي از سيگار مي ميرند.
اگر در آمريكا روزانه ۱۰۸۰ نفر تحت 
ــه هاي آن  ــي كه هنرپيش ــر فيلم هاي تأثي
ــند به دخانيات عالقه مند  سيگار مي كش
ــق اين فاجعه پي  ــوند مي توانيد به عم ش
ــه روزانه  ــان داده ك ــد. تحقيق ها نش ببري

ــه  ــودك را ب ــد ۶۰۰۰ ك ــينما مي توان س
ــال ۲۰۰۳  دخانيات عالقه مند كند. در س
از انبوه فيلم هاي پرفروش در آمريكا تنها 
يك فيلم كارتوني بود كه صحنه دخانيات 
ــتفاده از سيگار در تمام دنيا  نداشتند، اس
ــكل در  ــانه ها وجود دارد. اين مش در رس
ــرم، اگر  ــت و من مي پذي ــران هم هس اي
ــينما مقايسه كنيم  ــيما و س بين صداوس
مشكالتي كه در سينما وجود دارد بيش تر 
ــت. در اين كه سريال آينه  از صداوسيماس
ــريال بدآموزي بود متفق القوليم  عبرت س
در سال هاي ۶۵-۶۴ كه اين سريال پخش 
ــايد اين قدر عميق نگاه نمي شد،  ــد ش ش
ــكالت را  ــعي مي كردند مش هنرمندان س
ــان كردن را بلد  ــان كنند ولي نحوه بي بي

نبودند.
ــا  ب ــه  رابط در  ــاري  مستش ــر  دكت
گزارش  هاي مستند پخش شده از سيماي 
جمهوري اسالمي اشاره كردند كه خيلي 
ــكالتي  ــا مش ــتند م ــاي مس از گزارش ه
ــكالت اصلي اين است  دارند، يكي از مش
ــرد، در  ــطرنجي كردن صورت ف ــه با ش ك
ــد، انگار كه ما  ــع هويت زدايي مي كنن واق
ــي از  ــراد را كه بخش ــم اين اف مي خواهي
ــتند و داراي  ــان هاي اين جامعه هس انس
مشكالت جدي اند انكار كنيم، اين انكار و 
ــئله ممكن است به  پاك كردن صورت مس
ما كمك نكند، ضمن اين كه جنبه مثبت 
ــت كه صورت فرد نبايد نشان  آن، اين اس
ــم صورت فرد را  ــود، ما حق نداري داده ش
در هر وضعيتي نشان دهيم اين از حقوق 
ــت اما، شطرنجي كردن  ــلم فردي اس مس

تكنيك خوبي نيست. 
ــان  ــي وقت ها ما آخر خط را نش بعض
ــه اين تنها  ــد ك مي دهيم، به نظر مي رس
سناريويي است كه در صداوسيما استفاده 
ــد كارآيي اش  ــر مي آي ــود و به نظ مي ش

باالتر از آن چيزي هست كه تخمين زده 
ــد كه پيشگيري  ــود. به نظر مي رس مي ش
ــگيري هاي بعدي  اوليه  اثربخش تر از پيش
ــت كه آخر خط را نشان مي دهد. اين  اس
ــناريوها خيلي تكرار مي شود وقتي كه  س
ــد حواس ما ديگر آن  چيزي زياد تكرار ش
را خوب نمي گيرد، توجه كنيد اگر صدايي 
ــر ما به آن  ــد ديگ ــدام به گوش ما برس م
توجه نمي كنيم و حواس ما آن بخش را از 
سيستم مركزي پردازش اطالعات حذف 

مي كند.
ــاري  در ادامه همايش، دكتر مستش
ــگيري از انتقال  ــيوه هاي صحيح پيش ش
ويروس ايدز را توضيح دادند. ايشان گفتند: 
ــتمر  ــه در ارتباط مس ــوهري ك «زن و ش
مسائل زناشويي هستند اگر از وسايل طبي 
ــتفاده كنند ايدز را منتقل نمي كنند،  اس
اقداماتي در مورد جنين مي توان انجام داد 
كه ويروس HIV به جنين منتقل نشود. 
 HIV .گرفتن به معني ايدز نيست HIV
سال ها طول مي كشد به ايدز برسد. به نظر 
مي آيد كه اگر برنامه ريزي كنيم، هدف را 
روشن كنيم و اين كه بدانيم چه پيامي به 
ــم بدهيم و با تحقيق  مخاطب مي خواهي
ــم مي توانيم الگويي  و پژوهش پيش بروي
موفق ارائه دهيم. به عنوان مثال در فيلم 
ــهر» تحقيق ميداني  قومي  «زيرپوست ش
ــا در فيلم «خون   ــود و ي ــورت گرفته ب ص
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با شــطرنجي كـردن صـورت فـرد، 
در واقع هـويت زدايــي مـي كـنند، 
انـگار كــه مــا مـي خواهيــم اين 

افـراد را كه بخـشي از انسان هـاي اين 
جامـعه هسـتند و داراي مشكالت 

جـدي اند انكار كــنيم
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ــه در  ــازي» خانم كوثري چندين جلس ب
جلسات معتادان گمنام حضور داشتند و 
از نزديك بيماري اعتياد را حس كردند و 

بازي موفقي را ارائه دادند. 
ــت در بازاريابي  ــن اس ــؤال من اي س
ــاي  كج در  ــالمت  س ــش  نق ــانه اي  رس
ــب نمودار  ــت و به چه ترتي صداوسيماس
را در  ــوان آن  ــه مي ت ــود و چگون مي ش
ــرار داد. صحنه هاي مصرف مواد  اولويت ق
ــي نمايش داده  ــاوز به عنف به راحت و تج
ــود اما خانواده محوري، عشق بين  مي ش
ــان داده مي شود،  ــوهر كمتر نش زن و ش
ــيرهاي سالم تر حركت  بهتر است در مس
كنيم، سالمت براي بيننده از مسائل مهم 
است و كاالي سالمت قابل عرضه است و 
كاالي بي خريداري نيست و نهايتًا يكي از 
ــت  غرايز مهم مادر جهان زنده ماندن اس
ــه چطور بهتر زنده  ــي بفهمد ك و اگر كس
بماند، كيفيت زندگي را باال ببرد و سالم تر 
ــن كاال را خريداري  ــي كند قطعًا اي زندگ
مي كند. ارائه اين كاال به شكل هاي جذاب 

بسيار مهم است.
ــر خليفه  ــي دكت ــه گردهماي در ادام
ــن  ــه آخري ــد ك ــار نمودن ــلطاني اظه س
ــردم بيش از  ــه ك ــه مطالع ــي ك تحقيقات
ــان را از تلويزيون  ــردم اطالعاتش ۸۰٪ م
ــرد»  ــد، فراموش نكنيم «تب س مي گيرن
ــريال ها در مورد ايدز  يكي از فاخرترين س
ــيما مشغول به  بود. هزاران نفر در صداوس
كارند، يك فيلم نامه نويس به فكر مي افتد 
ــع اين كه ما اين  ــردازد، در واق ــه ايدز بپ ب
ــخص را پيدا كنيم و ذهن او را پااليش  ش ۱۸
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كنيم كاري راحت نيست. االن سالمت، به 
معني توانمندسازي آحاد جامعه است. اين 
فرمول براي هنرمندان هم صادق است در 
ــورد تلويزيون خودمان مردم روزانه ۴/۵  م
ــد، ۸۵٪ مردم  ــاعت تلويزيون مي بينن س
اهل تماشاي تلويزيون هستند، تلويزيون 
ــن  پراعتبارتري و  ــن  پرنفوذتري از  ــي  يك
رسانه ها است. من به راه برون رفت اشاره 
مي كنم، اينكه يك پيام رسانه اي و موضوع 
سالمتي در رسانه چطور توليد مي شود و 
ــت، به مشكالت  چه خروجي خواهد داش
ــاس  ــود. پيام براس ــاره مي ش ــم اش آن ه
ــت. اين يك  بيماري مثل اعتياد مهم اس
ــت، هنرمند فكر مي كند اگر  پيام خام اس
ــان دهد  ــتقيم نش آن را عريان كند و مس
ــرده، در حالي كه اين پيام در  همدردي ك
ــتي مضر است. بهتر است  قسمت بهداش
ــي بپردازيم، اگر نقدها  ــه ما به نقد علم ك
ــود كارگردان ها و تهيه كننده ها  بيش تر ش

هم بيش تر متوجه خواهند شد.
ــتند كه  ــه بيان داش ــان در ادام ايش
ــت، مي دانم كه  ــن يك اصل بديهي اس اي
ــازي در مورد ايدز و  ــه فرهنگ س در زمين
ــيما چه قدر زحمت  مباحث روان، صداوس
كشيده است اما معضالت مملكت، يكي، 
ــانه ها جزئي از آموزش  ــت، رس دوتا نيس
هستند اما همه چيز نيستند و يك ابزارند 
ــه عالقمندي خود  ــا توجه ب و هر كس ب
مي تواند استفاده كند، يقين داشته باشيد 
اولويت ما سالمت است، اگر اشتباهي رخ 
ــما بايد تذكر دهيد. بهتر است  مي دهد ش
در بين افراد علمي، همنوايي صورت گيرد، 
ــرص «ترامادول»  مثًال در مورد مصرف ق
ــد اطالعات  ــتي مي گوين ــاي بهداش علم
ــن خطر وجود دارد  ــم يا ندهيم و اي بدهي
كسي هم كه آن را نمي شناسد به مصرف 
آن رو بياورد، برداشت مردم متفاوت است 
من به جنبه ي مثبت آن پيام اشاره دارم و 

افراد جنبه منفي آن را دريافت مي كنند.
ــود دارد:  ــه عنصر وج ــانه س در رس

ــما پيام خام  ــاختار و مخاطب. ش پيام، س
ــد در مورد اعتياد  ــد و مي گويي را مي دهي
ــل خانم  ــايد همه مث ــت كنيد، ش صحب
بني اعتماد به تحقيق نپردازند، هنرمندان 

متفاوت عمل مي كنند.
ــاوره گفتند،  ــورد مش ــان در م ايش
اين كه چه كسي مشاوره بدهد مهم است، 
اجماعي در نظرات مشاورين وجود ندارد. 
ــه پيام را چه طور و چگونه  در مورد اين ك
بگوييم، بهتر است مشاورين و متخصصين 
ــد ما را  ــاي علمي باي ــوند. آدم ه وارد ش
ــا بايد ضد و نقيض گويي  تقويت كنند، م
ــي را از بين ببريم و به يك  ــراد علم در اف
جمع بندي برسيم، براي هر پيام رسانه اي 
ــد كه ساختار آن  ــه عنصر اشاره ش به س
ــد، پيام را  ــخص مي كن را كارگردان مش
ــاده كنند، محتوا  ــتي بايد آم افراد بهداش
ــت ما بايد  ــترس نيس ــه راحتي در دس ب
ــانه اي  بودجه هايي صرف آموزش هاي رس
ــي  ــانه را آموزش بكنيم، صرف اين كه رس
ــت  ــتي آن در دس ــم و بعد سرپرس بكني
ــد، بايد مشخص  ــتي باش آدم هاي بهداش
شود كه كارگردان سواد بهداشتي دارد يا 
نه؟ بهتر است كه افراد بهداشتي نقد كنند 
ــراي اين كه محتوا را  ــر دهند، ما ب و تذك
بگوييم نمي توانيم كتاب كاپالن را دست 
ــت ها  ــما بايد سياس كارگردان بدهيم، ش
ــود را در  ــانه اي خ ــداف و اصول رس و اه
ــتي بيان كنيد. چرا در  هر معضل بهداش
حوزه ي ايدز كار قوي تر انجام شده، چون 

دكتر مستشاري بهتر عمل كردند.
سخن پاياني دكتر خليفه: 

به نظر مي رسد خروجي همايش اين 
ــكيل شود،  ــد كه يك تيم فكري تش باش
ــاالن،  ــود؛ خردس ــخص ش مخاطبان مش
ــنجي ها  ــان و...، نيازس ــودكان، نوجوان ك
صورت بگيرد، خوراك رسانه اي در اختيار 
ــكل  هنرمندان قرار بگيرد و براي هر مش
ــالمتي (نه فقط ايدز و اعتياد) خوراك  س

رسانه اي مناسب توليد شود.

۸۵٪ مـردم اهـل تـماشـاي 
تـلويـزيون هستند، تـلويزيون 
يــكي از پـرنفـوذتــرين و 
پـراعتبارتـرين رسـانـه هـا است
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چکيده
در دنيای کنونی، نيروی انسانی کارآمد و خالق عامل توسعه ی جوامع تلقی می شود و با وجود چنين قدرت مهمی 
زمينه های الزم برای توسعه و بالندگی کشور فراهم می آيد. بديهی است که هزينه های زيادی صرف آموزش نيروی انسانی 
می شود تا در آينده بتواند در چرخه ی توليد و صنعت و در جهت پيشرفت و دست يابی به هدف های متعالی جامعه مؤثر 
ــی از آفت های تحليل برنده ی  ــانی را پايين بياورد.  يک ــد. عوامل زيادی می تواند عملکرد و بازده نيروی انس ــد باش و مفي
ــترس و فشار روانی در سازمان هاست. البته استرس در  ــانی با توجه به مقتضيات زندگی امروز، اس فعاليت های نيروی انس
حد طبيعی باعث ايجاد انگيزه و افزايش توان مقابله با چالش های کاری است ولی اگر از حد طبيعی خارج شود، صدمات 
و خسارت های جبران ناپذيری را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراين، الزم است شرايط مناسبی برای بهره وری بهتر از نيروی 
انسانی فراهم آيد و راه کارهای منطقی و علمی مانند هدف گرايی، افزايش تاب آوری در افراد، مثبت نگر بودن برای کاهش 
تنش و فشار روانی به کار گرفته شود. در نهايت، با اين تدابير می توان بهداشت و سالمت جسمانی و روانی نيروی کار را 
ــکوفايی و بهره وری  ــوی ديگر، زمينه برای ش تأمين کرد. بدين ترتيب، عملکرد و بازده کاری افراد افزايش می يابد و از س

اقتصادی فراهم می شود.

کليد واژه ها: استرس، استرس شغلی، فرسودگی شغلی، مثبت نگری، تاب آوری.

طاهره حسينی قمی
دانشجوی کارشناس ارشد روان شناسی تربيتی
دانشگاه عالمه طباطبايی
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اهـميـت کــار و اشــتغال
ــتغال برای ادامه ی زندگی و بقای  اش
ــت.  ــی اجتناب ناپذير اس ــه ضرورت جامع
زندگی هر فرد از طريق کار کردن تأمين 
می شود و خودکفايی هر کشور به ميزان و 
ــاغل آن بستگی دارد  نوع عملکرد افراد ش
ــت  تحقيقات متعدد مؤيد اين واقعيت اس
ــدت  ــاد ش که اوًال با افزايش بی کاری، فس
ــتغال مناسب و رضايت  می يابد و ثانيًا، اش
ــادابی انسان  ــاط و ش ــغلی موجب نش ش

می شود (شفيع آبادی، ۱۳۸۳).
ــماری از  ــد ش ــو می توان کار از يک س
ــان هم چون پرورش  نيازهای اساسی انس
ــم، برقراری ارتباط اجتماعی،  روح و جس
ايجاد حس ارزشمندی، اعتماد به نفس و 
ــتگی را ارضا کند اما از سوی ديگر،  شايس
ممکن است منبع اصلی بروز استرس نيز 

باشد (پاول وانرايت، ۱۳۸۶).

تعريــف اســترس
ــار يا  ــام به تنش، فش ــالح ع در اصط
ــردگی، اسـترس گفته می شود. در  افس
ــکی هم استرس بر افزايش  اصطالح پزش
ــتم و ساختار بدن  فشار و تنش در سيس
ــمی و  داللت می کند؛ همان آمادگی جس
ذهنی بااليی که الزمه ی برخورد با شرايط 
و موقعيت های حاد و بحرانی است (گريجا 

کانا، ۱۳۸۶).
ــترس را  ــال ۱۹۹۱ اس سـليه۱ در س
ــدن که موجب  ــارهای وارد بر ب پيامد فش
تغييراتی برای سازگار شدن و تداوم زندگی 
است، معرفی می کند. به طور کلی، استرس 

اجتناب ناپذير است و الزامًا مضر نيست.

ــامل  ــترس ش ــه اعتقاد سـليه اس ب
اسـترس ناخوشايند و استرس مفيد 

است۲ (ديويسون۳، ۲۰۰۶).
الزم به ذکر است که در اين جا منظور 
ما از استرس، جنبه ی منفی آن است؛ چرا 
که استرس در حد طبيعی و متعادل باعث 
ايجاد انگيزه و تالش در فرد می شود، رغبت 
ــتر می کند، کارايی  ــه کار را در فرد بيش ب
ــانی افزايش  ــره وری را در نيروی انس و به
می دهد و توان مقابله با چالش های محيط 
کار را باال می برد. برعکس، وقتی استرس 
ازحد طبيعی فراتر رود، مشکالتی را برای 
ــی آورد و آثاری منفی بر  ــرد به همراه م ف
زندگی فردی و اجتماعی او دارد که مانع 

پيشرفتش خواهد شد.

مــاهيت استـرس
ــه کار  ــی ب ــترس را به راحت واژه ی اس
می بريم؛ در حالی که شناخت بسيار ناچيزی 
از آن داريم. استرس چيز مبهمی است و 
ــدارد اما همه ی  ــف کامل و دقيقی ن تعري
ــم. بدين ترتيب،  ــه کرده اي ــا آن را تجرب م
استرس چيست؟ چه عاملی آن را به وجود 
می آورد؟ واقعيت اين است که استرس در 
ــکل های متفاوتی بروز  افراد گوناگون به ش
می کند و می تواند منشأ مشکالت متعدد 
و جدی در سالمت ما باشد. واکنش افراد 
در برابر استرس با يک ديگر متفاوت است 
ــت. واکنش  و چندان قابل پيش بينی نيس
به استرس، بيش از آن که به شدت محرک 
به وجود آورنده ی آن بستگی داشته باشد، 
ــتعداد  ــيت فيزيکی و ميزان اس به حساس

ــتگی دارد. برخی  ــخص بس ــی ش هيجان
افراد در برابر استرس، آرام و خون سردند، 
ــاوت واکنش ها  ــن، گوناگونی و تف بنابراي
ــوع را پيچيده و در عين حال جذاب  موض
می کند و درک و شناخت آن را ارزشمند 

می سازد (گريجا کانا، ۱۳۸۶).

افــراد چـــگونه بـــه اســترس 
پاســخ مــی دهند؟

ــرايط پراسترس و  واکنش افراد در ش
پرتنش، بسيار گوناگون و غيرقابل پيش بينی 
ــاری همانند  ــخ های رفت ــن پاس ــت. اي اس
چهره ی کسانی که در خيابانی شلوغ و پر 
ــرح و نقش روی  رفت وآمد می بينيم يا ط
ــيار دارد. شرايط و اوضاع  برگ ها، تنوع بس
مشابه و يکسان در افراد مختلف و حتی در 
يک شخص خاص، واکنش های گوناگونی 
ايجاد می کند و اين امر به ذهنيت هر فرد 
بستگی دارد. نوع و چگونگی عکس العمل 
ــار  ــب تعيين کننده ی ميزان فش فرد، اغل
روانی وارد بر اوست؛ به طوری که به راحتی 
می توان بر ميزان خشم و عصبانيت فردی 
ــت مثل آب  ــت افزود؛ درس که ناراحت اس
ــه ی جوش  ــرعت به نقط ــی که به س گرم
می رسد. افراد عصبی و متخاصم سريع تر و 
راحت تر عصبانی می شوند؛ اشخاص عجول 
ــری  ــت پاچگی بيش ت ــتاب زدگی و دس ش
ــراد عصبی و  ــان می دهند و اف از خود نش
ــس و نگران  ــرعت دل واپ ــرب به س مضط

می شوند.

آســتانه ی استـــرس
آستانه ی تحريک پذيری افراد مختلف 
است و به هنگام رويارويی با موقعيت هايی 
مثل درد، سرو صدا، خشونت، ترس، خشم، 
اضطراب و غيره با يک ديگر تفاوت دارد. در 
حالی که فردی بدون تغيير و تحول درونی 
زياد استرس و فشار را تحمل می کند، فرد 
ــن عامل محرکی از  ديگری با کوچک تري
ــود. اين  کوره در می رود و عصبانی می ش

در اصـــطالح عــام بــه 
تنــش، فــشار يــا افسردگــی، 
اســـترس گــفته می شود
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ــبيه به تفاوت های زيادی است که  امر ش
ــراغ  ــا در توانايی های افراد گوناگون س م
ــی،  داريم؛ توانايی هايی مانند سخت کوش
ــه، ارتباط با  ــی، تمرکز روی حرف کم خواب
ــيت نسبت به حوادث  ديگران، يا حساس

پيرامون خود.
ــان ها را می توان به  ــاوت ميان انس تف
ــينه ی خانوادگی و  ساختار ژنتيکی، پيش
ويژگی های شخصيتی، عادت های تربيتی 
ــبت داد. در صورت  و تأثيرات محيطی نس
ــينه و ساختار شخصيتی و  آگاهی از پيش
ــوی فرد، می توان واکنش او را در  خلق وخ
برابر وضع پرتنش و پر استرس پيش بينی 

کرد (گريجا کانا، ۱۳۸۶).

اســـترس شـــغلی
ــغلی را می توان روی هم  استرش ش
جمع شدن عامل های استرس زا و آن گونه 
ــغل دانست که  وضعيت های مرتبط با ش
ــترس زا بودن  ــبت به اس بيش تر افراد نس
ــارت ديگر،  ــد. به عب ــاق نظر دارن آن اتف
استرس ناشی از شغل، استرسی است که 
ــر شغل معينی دچار آن  فرد معينی بر س

می شود (راس رندال، ۱۳۷۷).
ــد نکته ی مهم  ــف، چن ــن تعري در اي
ــاغل تا چه  ــت؛ شخص ش قابل توجه اس
اندازه از تجربه برخوردار است (کارآزموده 
ــت يا تازه کار)، ميزان قدرت و ضعف او  اس
ــرايط موجود چه قدر است  در مقابله با ش
ــازگاری است)، و او چه  (منظور قدرت س
نوع شخصيتی از خود در محيط کار نشان 

می دهد.
پژوهش ها نشان می دهند که تجارب 
نامطلوب افراد با وجود فشارهای روحی و 
ــختی ها و  روانی به مرور قدرت تحمل س
توانايی رويارويی با مشکالت و ناماليمات 
ــه  ب ــه،  ــد و در نتيج ــش می ده را کاه
ــودگی شغلی و بروز مشکالت فراوان  فرس
در زمينه های رفتاری، شناختی و هيجانی 
منجر می شود (سلطان محمدی، ۱۳۸۸).

عــوامل ايــجاد استـــرس
عوامل ايجاد استرس را به سه دسته ی 
ــازمانی  ــازمانی و برون س عوامل فردی، س
ــن ميان،  ــرد که از اي ــيم ک می توان تقس
ــازمانی خود به دو گروه عمده ی  عوامل س
ــازمان، و عوامل  عوامل مربوط به خود س

مربوط به شغل تقسيم می شود.

é عوامل فــردی
منابع گوناگون فشار در افراد مختلف 
ــاوت منجر  ــای متف ــروز واکنش ه ــه ب ب
ــايرين  ــود. برخی از مردم بهتر از س می ش
ــل مقابله کنند و از  می توانند با اين عوام
برآيند؛  ــای محيط  مبارزطلبی ه عهده ی 
ــردم با توجه  ــياری از م ــه بس در حالی ک
ــتعد  ــات و خصوصيات فردی، مس به صف
ــتند و در برابر آن ها  فشارهای روانی هس
ــد؛ بدين معنا که اگر  ــالً  بی مقاومت ان کام
ــارزا قرار می گيرند، از  در موقعيت های فش
عهده ی مقابله با عوامل فشار بر نمی آيند 

و دچار مشکل می شوند.
در يک آزمون روانی شخصيتی افراد 
به دو گروه (الف) و (ب) تقسيم شده اند و 
ــدام از اين گونه ها خصوصيات روانی  هر ک
ــای مربوط به  ــد. واکنش ه ــژه ای دارن وي
رويدادهای فشارآور نيز اغلب به گونه های 

(الف) و (ب) در افراد مربوط می شود.

افراد گونـــه ی الف دارای صفاتی 
به شرح زيرند:

ــدازه ی الزم کار می کنند و  ــش از ان é بي
ــتراحت،  ــای تعطيل نيز به جای اس روزه

وقت خود را به کار می گذرانند.
é پرخاش گرند و کارها را به گونه ای خشن 

انجام می دهند.
ــار می آورند که هر کاری به  é به خود فش

موقع انجام گيرد.
é به وقت و زمان بسيار اهميت می دهند.

ــب  ــد و اغل ــکون ندارن ــش و س é آرام
بی قرارند.

ــم انتخاب  ــدف را با ه ــد ه ــب چن é اغل
ــه ی کارها را  ــند هم می کنند و می کوش

يک جا انجام دهند.
é از کمِی وقت نگران اند و اغلب شتاب زده 

به نظر می رسند.
به طور کلی، اين گروه از مردم، پرخاش گر، 

رقابت طلب و دارای معيارهای برترند.

افراد گروه ب خصوصيات روانی 
زيــر را دارنـــد:

é آرام و بردبارند.
é صبر و شکيبانی دارند.

é کارهايشان همراه با تفريح است و از کار 
لذت می برند.

é در برخورد با ديگران ماليم و آرام اند.
ــبت به وعده های خود خيلی نگران  é نس

نيستند.
é با ديگران به رقابت نمی پردازند.

é بدون احساس گناه استراحت می کنند 
و از اوقات فراغت خود لذت می برند.

ــا را به ترتيب انجام می دهند و در  é کاره
يک زمان، چند کار نمی کنند.

ــان  ــی خوشش گزافه گوي و  زدن  از الف   é
نمی آيد.

ســليه  در ســال ١٩٩١ اســترس را
 پـيامــد فشـارهـای وارد بـر بــدن کــه 

مـوجـب تغــييراتــی بــرای سازگـار شــدن و 
تداوم زنــدگــی است، مـعرفــی می کـند
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به طور کلی، افراد گروه ب شخصيت هايی 
آرام و آسان گيرند، موقعيت ها را همان گونه 
ــت می پذيرند؛ در برابر حوادث و  که هس
وقايع خون سردند و کم تر از فشار عصبی 

رنج می برند.
ــاد  ــروه ي ــه ی دو گ ــه، مطالع به طوری ک
ــان می دهد، مديرانی که دارای  ــده نش ش
ــند، بيش تر از  ــخصيت گونه ی الف باش ش
ــتعداد درگير شدن  مديران گونه ی ب اس
ــار روانی و  ــائل روانی و ابتال به فش با مس
عصبی را دارند. مديران گروه الف از لحاظ 
ــترس پذيرترند و در نتيجه،  شخصيت اس
آسيب پذيرتر از مديران گونه ی ب هستند 

(علوی، ۱۳۷۱).

é عــوامل سازمـــانی
اين عوامل از روابط جمعی در سازمان، 
بين افراد و محيط سازمان حاصل می شود 
ــوان در دو گروه عوامل  ــا را می ت که آن ه
ــاختار و فضای ساختمان، و  مربوط به س

عوامل مربوط به شغل جای داد.
١. عوامـل مربـوط به سـاختار و جّو 

سازمانی
ــردن در يک  ــئله ی کار ک صرف مس
ــه کار را با  ــرد چگون ــازمان و اين که ف س
استقالل فردی و آزادی های خود تطبيق 
می دهد و هم چنين موقعيت، خود منبعی 

برای فشار روانی بر افراد به شمار می آيد:
ــر نقش عمده ای  ــن زمينه، موارد زي در اي

دارند.
é خط مشی های سازمانی،

é ساخت سازمانی،
é فرايندهای سازمانی،
é مناسبات ميان افراد،

é مسئوليت،
é مسئوليت به خاطر بعضی چيزها.

٢. عوامل مربوط به شغل
ــغل،  ــيدگی به امور مربوط به ش رس

ــده ای از فعاليت های روزمره ی  بخش عم
افراد را تشکيل می دهد و در هر شغل نيز 
ــار روانی  تعداد متنابهی از پيامدهای فش
ــن منابع تا هنگامی که فرد  وجود دارد. اي
درگير فعاليت های شغلی است، آرامش او 
را بر هم می زنند. مهم ترين عوامل شغلی 

ايجاد استرس عبارت اند از:
é ماهيت شغل
é شرايط کاری

é نقش فرد

é عــوامل برون سـازمـانی
ــی منابع  ــته از عوامل، يعن ــن دس اي
بيرونی موجد فشار روانی در کار، فراگيرتر 
ــاير منابع اند و تمامی آن چه را که در  از س
ــل ميان زندگی فرد در درون  کنش متقاب
و بيرون سازمان کاری او مطرح می شود، 
ــش می دهند. عواملی نظير شرايط و  پوش
مشکالت خانوادگی، اتفاقات غيره منتظره 
در زندگی شخصی مثل جدايی از همسر 
ــکان و عزيزان، بيماری های  يا مرگ نزدي
سخت و العالج، مشکالت مالی، اختالف 
ــراد محل کارش، تضاد  عقيده ی فرد و اف
ميان خواسته ها و نيازهای خانواده و محل 
کار، از جمله عوامل برون سازمانی هستند 

که می تواند بر فرد فشار وارد کنند.

نشانه هــای استـرس شــغلی
نشانه های استرس شغلی را می توان 
به سه گروه تقسيم کرد: نشانه های روانی، 
نشانه های جسمانی، و نشانه های رفتاری.

الف) نشانه های روانی:
ــی و  ــکالت عاطف ــته از مش آن دس
ــتند که بر اثر ناراحتی های  شناختی هس
ــغلی بروز می کنند.  ــترس ش ناشی از اس
ــغل از رايج ترين پيامدهای  نارضايتی از ش
ــت. ديگر نشانه های  ــغلی اس ــترس ش اس
ــردگی، اضطراب۴،  روانی عبارت اند از: افس

مالمت، احساس ناکامی، انزوا و بيزاری.

ب) نشانه های جسمانی:
ــانه ها و  ــغلی و نش ــترس ش بين اس
ــمانی، رابطه ای معين و  بيماری های جس
خاص وجود دارد. از مهم ترين بيماری های 
جسمانی برای اين افراد بيماری های قلبی 
ــورت گرفته   ــت. مطالعات ص و عروقی اس
ــترس زای کار و  ــرايط اس ــر رابطه ی ش ب
ــن قلبی و عروقی  ــای خطرآفري بيماری ه
ــده ای و  ــد. ناراحتی های مع ــت دارن دالل

آسـتانه ی تحـــريک پذيـری افراد 
مـختـلف و به هــنگام رويارويی با 
مــوقعيت هـايی مثل درد، ســرو صدا، 
خشونت، تـرس، خــشم، اضطراب و 
غيره با يک ديـگر تفاوت دارد
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روده ایـ  مانند زخم های گوارشیـ  رابطه ی 
تنگاتنگی با استرس شغلی دارند. از ديگر 
بيماری هايی که در نتيجه ی استرس های 
ــوند انواع حساسيت ها  شغلی ايجاد می ش
(آلرژی ها) و بيماری های پوستی، اختالل 
ــردرد و ناراحتی های تنفسی  در خواب، س

هستند (سلطان محمدی، همان منبع).

پ) نشانه های رفتاری:
ــانه ها را به دو دسته می توان  اين نش

تقسيم کرد:
ــتقيم  ــانه هايی که به طور مس ۱. نش
به شغل افراد ارتباط دارند؛ مانند خودداری 
ــتيزه جويانه در  از کار کردن، رفتارهای س
برابر همکاران يا اعضای خانواده، و به طور 

کلی مشکالت ميان فردی.
۲. نشانه های رفتاری که پيامد آن ها 
به سازمان و تشکيالت اداری بر می گردد 

ــوان به غيبت از  ــه ی آن ها می ت و از جمل
ــغل، افزايش حادثه های  کار، رها کردن ش
ــی از کار و فقدان بهره وری اشاره کرد  ناش

(سلطان محمدی، همان منبع).

استرس شـــغلــــی و کـــاهش 
بهـــره وری نيروی انـــسانی

ــيده نيست که هر نوع  بر کسی پوش
حرفه و شغلی مقداری تنش و اضطراب با 
ــخاص با آمادگی  خود به همراه دارد و اش
جسمی و ذهنی الزم می توانند بيش ترين 
توان خود را به کار گيرند تا به موفقيت و 
ــرفت مربوط به حرفه ی خود برسند.  پيش
ــديد و مداوم و محيط  ــترش شغلی ش اس
ــخص  ــی که ش ــب، در صورت کار نامناس
ــترس را نداشته  ظرفيت کافی پذيرش اس
ــت. شخصی که  ــد، تحريک کننده اس باش
تحت چنين شرايطی قرار دارد، به تدريج 
ــتگی مزمن را در  عاليم افسردگی و خس
ــد و هم چنين به اين  ــکار می کن خود آش
ــت و کاری  ــه ناتوان اس ــد ک باور می رس
ــالً  ياد  ــت و اص ــاخته نيس ــتش س از دس
ــد. ممکن است  می گيرد که درمانده باش
ــخص پزشک، مدير شرکت، معلم،  اين ش
ــی دفتر،  ــر متخصص کارخانه، منش کارگ
ــغله يا کارگر ساده ای باشد  تاجری پر مش
که کاری خسته کننده و يک نواخت انجام 
می دهد؛ بنابراين، شخص از حرفه ی خود 
ــه آن ندارد.  ــرد و عالقه ای ب ــذت نمی ب ل
ــترس زمانی می تواند  ــد اس به نظر می رس
ــته باشد که انسان  تأثير منفی بر فرد داش

به بن بست برسد و باور کند که ديگر هيچ 
راه حلی وجود ندارد (گريجا کانا، ۱۳۸۶).

ــرمايه ی انسانی  اکنون صحبت از س
ــت. با آغاز هزاره ی سوم، هر روز نقش  اس
ــود و از آن  ــانی پررنگ تر می ش منابع انس
ــب مزيت رقابتی  به عنوان تنها عامل کس

پايدار ياد می کنند. (صانعی، ۱۳۸۶).
امروزه سرمايه های انسانی با ۶۷ درصد 
ــورهای  ــروت آفرينی در کش نقش اول ث
توسعه يافته را به خود اختصاص می دهد. 
اين در حالی است که مجموع سهم منابع 
ــورها  طبيعی و منابع فيزيکی در اين کش
تنها ۳۳ درصد است (هاشمی فر، ۱۳۸۶).

پس، الزم است به اين قدرت مهم در 
ــرفت و تعالی جامعه توجه  توسعه و پيش
ــه بی توجهی  ــردد؛ چرا ک الزم مبذول گ
ــانی و عدم تأمين بهداشت  به نيروی انس
جسمانی و روانی نيروی کار باعث کاهش 
کارايی می شود و از سوی ديگر، تأثير آن 
ــارت های  بر چرخه ی توليد می تواند خس

جبران ناپذيری را به دنبال داشته باشد.

فــرسودگـــی شــغــلی
ــغلی۵ معموًال به عنوان  فرسودگی ش
ــانگان فرسودگی، و کارآمدی حرفه ای  نش
ــت (آرنولد  ــده اس کاهش يافته تعريف ش

باکر۶ و همکاران، ۲۰۰۶).
ــغلی اصطالحی است  ــودگی ش فرس
که گاهی به جای آن از معادل هايی چون 
بی رمقی، از توان افتادگی، دل زدگی از کار، 
تحليل رفتگی، خستگی مفرط، تهی شدگی 
ــايش روانی می توان استفاده کرد.  و فرس
ــغلی را با استرس  ــودگی ش گروهی، فرس
ــغلی يکی می دانند. پژوهشگرانی چون  ش
پانيز و ارونسون (۱۹۸۱) فرسودگی شغلی 
ــن پيامدهای اجتناب ناپذير  را از عمده تري
ــغلی می دانند که تا زمانی که  ــترس ش اس
استرس از ميان برداشته نشود، هم چنان 

ادامه خواهد يافت (راندال ۱۳۷۷).

استــرس ناشـی از شـغل، استرسی 
اسـت کـه فـرد معيـنی بـر سـر شـغل 

معــينی دچـار آن مــی شـود
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ــودگی شغلی از دست  نتيجه ی فرس
ــرژی و کاهش  ــتياق، ان رفتن انگيزه، اش
ــرز و  ــت (ويگ ــی اس ــرد در زندگ عملک
همکاران، ۱۹۸۲ به نقل از سلطان محمد 

.(۱۳۸۸
حتی گاهی مشاهده می شود که يک 
شغل رضايت بخش به مرور زمان به منبع 
ــود و شخص را به  نارضايتی تبديل می ش
ــوق می دهد.  ــمت فرسودگی شغلی س س
ــانه های فرسودگی شغلی عبارت اند از:  نش
ــتگی  ــالت، بی توجهی، ناکامی و خس کس
ــلطان محمدی،  ــردی (س ــی دل س و حت

.(۱۳۸۸

برخـــــی از راهــــکارهــــای 
کاهـــش استرس شــغلی

ــد  ــترس هرچه باش ــل ايجاد اس عام
ــش تأثيرات مخرب آن  ــا بايد برای کاه م
ــم و ذهن خويش راه هايی بيابيم.  بر جس

برخی از اين روش ها عبارتست از:
é تجربه در کار

é استراحت و رفع خستگی
é هدف گرا بودن

é انجام فعاليت های بدنی و ورزش
ــه  ــک ب ــتی و کم ــکاری، نوع دوس é هم

ديگران
ــتانه و صميمی با  é برقراری ارتباط دوس

همکاران
é مثبت نگر بودن

é باال بردن قدرت تاب آوری در افراد
é نقش دعا و نيايش در کاهش استرس

é استفاده از مکانيزم پاداش دهی

نتــــيجــــه
ــاط و  ــالم و با نش ــانی س نيروی انس
خالق در هر سازمان اهميت ويژه ای دارد 
و ثروت مهم و با ارزش آن سازمان به شمار 
ــان با انگيزه و بانشاط، مسلمًا  می آيد. انس
عزت نفس و خودکار آمدی بااليی دارد، از 
توانمندی ها و خالقيت بسياری برخوردار 
است و باعث ايجاد تنوع و افزايش توليد و 
باال رفتن کيفيت کار و بهره وری اقتصادی 
ــود. چنين فردی با وجود اين گونه  می ش
توانمندی ها و نگرش مثبت قادر به مقابله 
ــت.  ــغلی اس ــکالت و تنش های ش با مش
ــه عزت نفس پايين و  ــانی ک به عکس، انس
انگيزه ی کمی دارد، فرد ضعيف و ناتوانی 
است که دچار درماندگی می شود و به اين 
باور می رسد که کاری از او ساخته نيست؛ 
در نتيجه، به افسردگی و فشار روحی دچار 
می شود و تنش و فشار عصبی، کارآمدی 
ــت  او را تحليل می برد؛ بنابراين، الزم اس
ــالمت  ــت تأمين س ــترهای الزم جه بس
ــانی فراهم  ــمانی و روانی نيروی انس جس
آيد. بايد اذعان داشت که برای کشورهای 
ــعه، بحث  ــه و در حال توس ــعه نيافت توس
ــمانی و روانی نيروی انسانی  سالمت جس
ــوب می شود.  ــائل محس از مهم ترين مس
ــر  ــش جدايی ناپذي ــترس بخ ــه اس اگرچ
ــمار می آيد  ــازمانی امروز به ش زندگی س
ــت به جای گرايش به استرس  اما بهتر اس
ــترس  تحليل برنده، مخرب و منفی به اس
مثبت، نيروزا و سازنده توجه شود؛ چيزی 
که انگيزه و ميل به انجام کار را در نيروی 

انسانی افزايش می دهد.
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ــي صاحبي در  ــاي دكترعل جناب آق
ــال ۱۳۴۳ در گرگان متولد شدند و در  س
ــانس  ــال هاي ۶۲ تا ۶۹ دوره هاي ليس س
ــته  ي  ــود را در رش ــانس خ ــوق ليس و ف
ــي  ــران ط ــگاه ته ــي در دانش روان شناس
كردند، ايشان دكتراي خود را در رشته ي 
روان شناسي باليني از دانشگاه «نيوساوت 
ــال ۱۳۷۵  ــيدني در س ــهر س ولز» در ش
ــود را به  ــتند و اولين اثر خ ــت داش درياف
ــت در كنكور و  ــي موفقي نام «روان شناس
راه هاي غلبه بر اضطراب امتحان» در سال 
ــان مدت هاي  ــر كردند، ايش ۱۳۷۵ منتش
زيادي عضو هيئت علمي دانشگاه مشهد 
بودند. دكتر صاحبي به طور كلي در طي 
سال هاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶، ۱۷ جلد كتاب 
ــي باليني به چاپ  در قلمروي روان شناس

رسانده اند. 
ــازمان بهداشت جهاني  ــان با س ايش
ــي در حوزه ي  ــش علم ــه پژوه در زمين
ــواس) همكاري  (وس اختالالت اضطرابي 

ــان در بيمارستان «وست ميد»  دارند.ايش
ــه عنوان  ــي ب ــواده درمان ــش خان در بخ
ــد و در  ــد فعاليت دارن ــناس ارش روان ش
انستيتوي واقعيت درماني ويليام گالسر، 
ــه ي انتخاب و واقعيت  در حوزه ي «نظري
ــوند  ــوب مي ش درماني» متخصص محس
ــتيتو همكاري مستمر دارند.  و با اين انس
ــان در كلينيك خصوصي خود به كار  ايش
مشاوره و روان درماني با رويكرد شناختي 

و فعاليت هاي پژوهشي مشغول هستند.
برخي كتاب هاي آقاي دكتر صاحبي 
ــل كاربردي رؤيا، تمثيل  عبارتند از: تحلي
درماني، قصه درماني، زبان انتخاب، روش 
تحقيق كيفي، مائيم كه اصل شادي و كان 

غميم 
ــي  آموزش ــاي  كارگاه ه ــن  همچني

متعددی برگزار مي كنند با عنوان: 
ــويي،  ــر در زندگي زناش ــاط مؤث ارتب
افزايش عزت نفس،  ــي،  مهارت هاي زندگ
ــراب و  ــي گروهي، اضط ــناخت درمان ش

ــتراليا، راه هاي  ــران و اس ــردگي در اي افس
ــاي  ــدان، راه ه ــزه در فرزن ــش انگي افزاي
ــترك،  ــاد ارتباط مؤثر در زندگي مش ايج
ــي تا  ــر، از خودشناس ــي تغيي روان شناس
خودشكوفايي، آرام سازي رواني، ۱۰ اصل 
ــودك دروني،  ــا، مالقات با ك ــي پوي زندگ
ــكوفا،  افراد خودش بنيادين  ــاي  ويژگي ه
ــودكان و  ــاد به نفس در ك ــش اعتم افزاي
ــدد كارگاه  ــاي متع ــان، و دوره ه نوجوان
آموزش نظريه ي انتخاب و واقعيت درماني 

در تهران، تبريز و مشهد.
كليدواژه ها: واقعيت درماني، انتخاب، 
ــاي پنج گانه،  ــي دروني، نيازه برانگيختگ

شادكامي.

é فراينـد گـذر ويليـام گالسـر از 
روان پزشـكي بـه رويكـرد نظريه ي 
انتخاب به چه شـكلي بوده اسـت و 
چه مراحلي را طي كـرده تا به اينجا 
رسـيده اسـت و مطلب ديگر اين كه 

گگفت وگو با دكتر علي صاحبي

«نـظريه ي انـتخاب»
 و «واقعيت درمـاني» 

در مـدرســـه
گفت و گو : مهدي حاج امساعيلي

تنظيم: فرزانه اسالمي

گفت و گـو
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اين رويكرد را چه كساني در سيستم 
آموزش وپرورش آورده اند.

ë گالسر مثل خيلي ديگر از نظريه پردازان 
كه در حيطه ي روان شناسي نظريه پردازي 
ــه ي (بك گراند)  ــک زمين ــد از ي می کردن
ــتم روان  ــده و در سيس ــكي آم روان پزش
تحليلي يعني نظام فرويدي و تحليل رفتار، 
ــد اليس كه پس از  ــوزش ديده و همانن آم
ــال فعاليت در روان تحليلی به اين  چند س
نتيجه مي رسد كه نظريه هاي تحليل گري 
رفتارهاي ما را تبيين نمي كند و آن چه كه 
از انسان ها سرمي زند الزامًا آن طور كه فرويد 
ــای فرويدي  ــت و با روش ه مي گويد نيس
نمي توان به افراد كمك كرد و به اين ترتيب 
به جست وجوي روش هاي نوينی می پردازد 
که ۱. رفتارها را تبيين كند و ۲. اندازه پذير 
ــد و ۳. قابليت دستكاري داشته باشد،  باش
ــر نيز در اين فرايند تحصيل مي كند  گالس
ــاهده ي بيماران  ــول خودش از مش و به ق
سايكوتيك و اسكيزوفرني ها به اين نتيجه 
ــاري در  ــانه هاي بيم ــد كه اين نش مي رس
واقع رفتارهايي هستند كه افراد خودشان 

انتخاب مي كنند.
ــر وارد مرحله ی  ــه اين ترتيب گالس ب
ــش يعني نظريه پردازي  جديدي از زندگي
ــي به نام  ــال ۱۹۶۰ كتاب ــود و در س مي ش
«واقعيت درماني» در مقابل درمان تحليلي 
چاپ مي كند و مدعي مي شود، افراد بايد ياد 
بگيرند كه چگونه با واقعيت زندگيشان كنار 
ــئوليت زندگي و رفتارشان را  بيايند و مس
بپذيرند، و از همان سال ها شروع به آموزش 
روش خود به روان پزشك ها مي كند مبني 
بر اين كه غير از روان تحليل گري، روش هاي 
ــخيصی و درمانی ديگري هم هست و  تش
افراد دارای اين نشانه ها، بيمار نيستند بلكه 
رفتارهايي را از خودشان نشان مي دهند كه 
در واقع تالش هاي نامؤثر آن ها براي رسيدن 
ــان است. گالسر  به اهداف زندگي روزانه ش
ــوان يك رفتار عمومي  ــه اش را به عن نظري
ــان  ــر مي گيرد كه هر چيزي از انس در نظ

ــت، چه اين رفتار  سرمي زند يك رفتار اس
نشانه ي يك بيماري مثل وسواس باشد يا 
يك هذيان باشد يا فرار از مدرسه يا اجتناب 
از انجام تكاليف درسي باشد، در هر صورت 
ــي اين رفتار را  فرقي نمي كند كه چه كس
ــور كلي رفتارها براي  انجام مي دهد، به ط
ــود. گالسر پس  منظور خاصي انجام مي ش
از اتمام تحصيالتش، اولين قرارداد خود را 
با يك مركز نگهداري و تربيت نوجوانان و 
جوانان بزهكار می بندد و در اين باره معتقد 
ــگرانه و بزهكارانه ی  بود، رفتارهاي پرخاش
آن ها رفتارهايي است كه خودشان انتخاب 
مي كنند چون فكر مي كنند كه اين رفتارها 
مي تواند آن ها را به اهدافشان برساند درواقع 
ــاد نگرفته اند.  ــئوالنه تري ي آن ها رفتار مس
پس از اين، مدارس به او مراجعه مي كنند 
تا از اين نظريه براي نظام رفتاري بچه ها در 
مدارس استفاده كنند. گالسر پس از كار با 
ــدارس، به تدريج نظريه اش را به  مديران م
عنوان «نظريه ي انتخاب» تدوين مي كند 
ــه رفتارهاي  ــتر به طور اختصاصي ب و بيش
ــه و  ــاي بچه ها در مدرس ــي، رفتاره كالم
كالس و رفتارهاي تعاملي و تعامالت بين 
ــردازد و نظريه اش  معلم و دانش آموز مي پ
ــد و به اين ترتيب كتاب  را قانونمند مي كن
«مدارس بدون شكست» را با اين مضمون 
ــتي  ــد كه اگر مدارس درك درس می نويس
ــته باشند مي توانند به  از رفتار كودك داش
گونه اي برنامه ريزي كنند كه همه ي بچه ها 
ــند؛ پس از اين به صورت  در آن موفق باش
ــز با مدارس كار مي كند تا اين كه با  متمرك
بحث كنترِل «ويليام پاورز» آشنا مي شود 
ــت واقعيت درماني  و چون قبل از آن داش

مي كرد... .
é يعنـي واقعيـت درماني مقـدم بر 

نظريه ي انتخاب است؟
ــا واقعيت درماني يك  ــازش بله، ام ë در آغ
ــت و نظريه ي انتخاب يك نظريه  روش اس

است و آن روش براساس يك تئوري است.
گالسر در ابتدا اعتقاد داشت هر چه از 

مردم سرمي زند، «انتخاب» خود آن هاست. 
اما او تبيين درستي از آن نداشت كه مردم 
چرا و چگونه يك رفتار را انتخاب مي كنند، 
ــه را انتخاب  مثًال چرا بچه اي فرار از مدرس
مي كند. گالسر تبييني براي اين چرايي ها 
نداشت، تا اين كه با نظريه ي «کنترل» ويليام 
پاورز آشنا مي شود كه فرد را به مثابه ي يك 
سيستم كنترلي در نظر مي گيرد و تبيين 
مي كند. به اين ترتيب چند سالي با ويليام 
پاورز روي يك نظريه كار مي كند تا اين كه 
براساس آن، نظريه اي به عنوان «نظريه ي 
ــه در ابتدا به  ــاب» تدوين مي كند ك انتخ
ــه ي كنترل» مي گفت اما بعدها  آن «نظري
متوجه شد برداشتي كه مردم از «كنترل» 
ــت كه گالسر مد  دارند همان معنايی نيس
ــر به مردم مي گفت كه  نظر داشت. گالس
ــد ديگران را كنترل كنيد،  از باال نمي تواني
سعي نكنيد ديگران را تحت كنترل خودتان 
درآوريد و به آن ها زور بگوييد. بنابراين در 
سال ۱۹۹۸ تصميم گرفت اسم نظريه اش 
را «نظريه ي انتخاب» بگذارد، چون از همان 
ابتدا آن چه كه از ما سر مي زند رفتار است، 
ــت و  همه ي رفتارها معطوف به هدفي اس
هدف همه ي رفتارها ارضاي يك نياز است 
ــا رفتاري را انتخاب مي كنيم تا يكي از  و م
نيازهايمان را ارضا كنيم. نظريه ي انتخاب 
ــتيبان  ــروزه به عنوان يك نظريه ي پش ام
ــطوح مختلف  ــراي انواع مداخالت در س ب
ــي براي  ــود، يعن ــوب مي ش جامعه محس
روش هاي به كار گرفته شده در مدارس به 
عنوان مشاوره، در بحث بهداشت رواني به 
عنوان روان درماني يا در مديريت به عنوان 

مديريت رهنمون.
é اگر بخواهيم نظريه ي انتخاب را در 
ساختار تعليم و تربيت آموزش وپرورش 
بحـث كنيم، اين نظريـه با آن چه هم 
اكنون در جريان اسـت، چـه ايده ي 

متفاوتي دارد؟
ــر در كتاب مدارس بدون شكست  ë گالس
ــًا در  ــر و مخصوص ــاي ديگ و در فعاليت ه
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ــته است  آموزش هايي كه براي معلم داش
اين نكته را برجسته مي كند كه هر چيزي 
از بچه به عنوان انسان سرمي زند يک رفتار 
است و رفتار بچه ها به اين جهت است كه 
يك كيفيتي را به زندگيشان اضافه كنند. 
حال اگر مواد برنامه درسي از ديدگاه بچه ها 
به گونه اي باشد كه بچه فكر بكند اين درسی 
ــودمندي در شرايط  كه مي خواند هيچ س
ــدارد و كيفيت زندگي او  فعلي زندگيش ن
ــي به  ــاء نمي دهد، بچه هيچ گرايش را ارتق
ــدارد، بنابراين تا زماني كه  ــام آن كار ن انج
ــرش باشد ممكن  ــويق باالي س زور و تش
است انجام بدهد اما احتمال اين كه از درون 
ــن آن از درون برانگيخته  ــراي فرارگرفت ب
شود، وجود ندارد. بنابراين اساس نظريه ي 
انتخاب و نفوذش و تأثيرش در برنامه ريزی 
درسي به گونه اي است كه بچه ها احساس 
ــن برنامه ها  ــي اجراي اي كنند در چگونگ
ــرف بزنند،  ــاركت دارند، مي توانند ح مش
ــه مهم تر اين كه  ــر كنند و از هم اظهارنظ
ــي كه به آن ها آموزش مي دهيد  مواد درس
ــته باشد،  بايد با منطق بچه هم خواني داش
يعني دليلي داشته باشد كه چرا اين كار را 
مي كند و چه سودي برايشان دارد، گالسر 
اعتقاد دارد هنگام تصميم به انجام هر كار، 
به طور ناخودآگاه پشت مغزمان يك راديو 
ــود  ــن مي ش روي طول موج wiifm روش
ــي در  ــه?what is in it forme  يعن ک
ــودي براي من وجود دارد؟  اين كار چه س
ــم كه فايده اي ندارد اصًال  اگر نتيجه بگيري
رغبتي به انجامش نخواهيم داشت. بنابراين 
در برنامه ريزي درسي، بايد ۵ نياز گالسري 
ــان ها براي  ــه اعتقاد او همه ي انس را كه ب
ــوند مدنظر  ارضاي آن ها برانگيخته مي ش
ــا دانش آموزان  ــم، و معلم بايد ب قرار دهي
ــد به گونه اي كه بچه ها  ارتباط داشته باش
ــاركت داشته باشند و منطق پشت هر  مش
درس را بدانند و از طريق اين پيوند بتوانند 
ــش مؤثري  ــي را به عنوان بخ ــواد درس م
ــان بدانند. تأثير  در زندگي كنوني خودش

ــي است. يعني  ــر بيشتر تأثير نگرش گالس
ــبت به  ــي را نس ــرش برنامه ريزان درس نگ
موضوعشان كه همان دانش آموزان هستند 
بر اين اساس تغيير مي دهد كه دانش آموز 
در َخالء رفتار نمي كند و به واسطه ي معلم 
ــه از درون و براي  ــار نمي كند بلك هم رفت
ارضاي نيازهايش برانگيخته مي شود. حاال 
اگر بخواهيد مواد درسي را خوب ياد بدهيد 

بايد با نيازهاي بچه ربطش دهيد.
é آيـا در سـاختار آموزش وپرورش و 
در سـطوح مختلف پيش دبسـتاني، 
دبسـتان، راهنمايي و دبيرستان بايد 
برنامه هاي ويژه اي براسـاس نظريه ي 
انتخاب طراحي شـود و آيـا در آنجا 
برنامه ي ويژه ي خاصي دارد و در تمام 

اين سطوح به كار گرفته مي شود؟
ë بله در تمام سطوح، گالسر معتقد است از 
زماني كه كودك از نظر زبانی رشد می کند 
ــد مفاهيم را بفهمد و درك بكند  و مي توان
ــؤال ببرد و به سؤاالت پاسخ دهد،  و زير س
مي توانيم نظريه ي انتخاب را در موردش به 
ــي و نحوه ي  كار بگيريم و چون مواد درس
ــع گوناگون  ــا در مقاط ــا بچه ه برخورد ب
متفاوت است، قطعًا به كارگيري نظريه ي 
ــود، اما اصولش  انتخاب هم متفاوت مي ش
يكسان است، بحث اصلي نظريه ي انتخاب 
ــه عنوان رئيس  ــت كه بين معلم ب اين اس
ــين بايد  ــا به عنوان مرئوس كالس و بچه ه
ــه ي دوجانبه ي مبتني بر احترام  يك رابط
ــته باشد، گالسر شديداً  متقابل وجود داش
ــوري است كه  اعتقاد دارد، ترس زمين ش
ــد، وقتي  ــي در آن نخواهد روئي ــچ گل هي
رابطه ي بين معلم و دانش آموز، بين والدين 
ــد، در اين خاك  و بچه مبتني بر ترس باش
شور، هيچ گل زيبا و معطري كه زندگي را 
ــد، نخواهد روئيد. بنابراين در تمام  زيبا كن
دوره هاي پيش دبستان، دبستان، راهنمايي 
ــتان رابطه ي معلم و دانش آموزان  و دبيرس
ــد،  بايد مبتني بر احترام و تعلق خاطر باش
ــه، به كالس  ــوزان بايد به مدرس دانش آم

ــان احساس تعلق  درس و به مواد درسي ش
بكنند تا آن كار را انجام دهند، و مواد درسي 
ــود كه از  بايد به گونه اي به بچه ها ارائه بش
باال به پايين و به عنوان تكليف و به عنوان 
ــه دردتان مي خورد  ــزي كه در آينده ب چي
ــه «االن» را مي خواهد و  ــد، زيرا بچ نباش
همين االن مي خواهد، زود هم مي خواهد، 
آنچه را كه مي خواهد، االن است، بنابراين 
ــه و اوليا دانش آموز بايد بدانند  اوليا مدرس
ــاب نمي توان به  ــه ي انتخ ــه طبق نظري ك
ــه زور ياد داد و يا او را  هيچ كس چيزي را ب
ــرد. افراد انتخاب  مجبور به انجام كاري ك
ــام دهند. وقتي  ــد كه كاري را انج مي كنن
رابطه وجود نداشته باشد، نفوذ هم نيست، 
ــه ي دوره های  ــر در هم ــاد گالس به اعتق
تحصيلی اوليا مدارس و اوليا دانش آموز بايد 
ياد بگيرند كه اگر مي خواهند دانش آموزان 
از برنامه ي موردنظر آن ها پيروي كنند بايد 
ــد و با ترس و  ــوزان نفوذ كنن در دانش آم
ــان   اجبار و انتقاد و تهديد نمي توان در انس
ــت،  ديگري نفوذ كرد، بحث هم همين اس
در همه ي مقاطع همين اصول صادق است 
ــود. در مدارس  ــد در همه جا انجام ش و باي
گالسر هم بين دوره هاي ابتدايي، راهنمايي 
ــورد با  ــر نحوه ي برخ ــتان از نظ و دبيرس
دانش آموزان و نحوه ي ديدن آن ها به عنوان 
موضوعات اصلي يادگيري و ياددهي، هيچ 
نگرش متفاوتي وجود ندارد، دانش آموزان 
ــتند، همه شان رفتار  همه شان انسان هس

اگـــر مــدارس درك درستي 
از رفتار كـــودك داشته باشند 
مي تــوانند بــه گــــونه اي 

بـــرنامه ريـــزي كــنند كــه 
همــه ي بچـــه ها در آن 

مـــوفق باشـند
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مي كنند و رفتارشان معطوف به هدف است، 
هدف همه شان هم ارضاي نيازهايشان است. 
ــوزان در دوره هاي  ــه نيازهاي دانش آم البت
گوناگون، متفاوت مي شود بنابراين سبك 

رفتار نيز بايد تا حدی متفاوت بشود.
é مـا در سـاختار آموزش وپـرورش 
اساسـي  موضوعـات  يك سـري 
داريم، مثـل ارزش يابـي تحصيلي و 
درسـي، ارتقاء انگيزش يادگيری در 
دانش آموزان، بهبود شيوه هاي كنترل 
انضباطي مدارس يا كيفيت بخشي به 
سـمت يادگيري به جـاي ياددهي، يا 
ارزش يابي معلمان، كه هر يک مسائل 
و مشـكالت خاصـي را در سـاختار 
آموزش وپـرورش، هم براي معلمين و 
هم براي دانش آموزان به وجود آورده 
اسـت مـی خواهيـم نـگاه نظريه ی 
انتخاب را در رابطه با اين موضوعات 

بدانيم.
ë نظريه ي انتخاب و واقعيت درماني اساسًا 
ــر كه در حوزه ي  برخالف نظريه هاي ديگ
ــت، تكنيك مدار نيست،  علوم رفتاري هس
فرايندمدار است و فرايندمدار يعني از ابتدا 
ــورد رفتار  ــن در م ــك نظريه كامًال روش ي
وجود دارد مبني بر اين كه چرا انسان رفتار 
ــار مي كند. در نظام  ــد و چگونه رفت مي كن
ــرورش معلم بايد بداند آن چه از  آموزش وپ
دانش آموز سر مي زند و از خودش سرمي زند 
ــت و نسبت به اين كه چرا  يك «رفتار» اس
ــان می دهد و  ــوز اين رفتار را نش دانش آم
ــد تا بتواند  ــه رفتار مي كند آگاه باش چگون
ــتي از رفتار دانش  آموز پيدا كند؛  فهم درس

يادگيري يك رفتار است، اين كه دانش آموز 
انتخاب مي كند مشق خود را بنويسد يك 
ــق نمي نويسد  ــت، اين كه مش «رفتار» اس
ــتيش را  ــت، اين كه بغل دس يك رفتار اس
اذيت مي كند رفتار است اين كه به موقع به 
كالس نمي آيد يك رفتار است، حاال معلم 
بايد درك درستي از دانش آموز داشته باشد 
ــار مي كند و چگونه رفتار  اين كه چرا رفت
ــان ها وقتي رفتاري را  مي كند، همه ي انس
نشان مي دهند، رفتارشان معطوف به هدف 
است و هدف هم ارضاي يكي از نيازهايشان 
ــت، يكي از نيازهاي پنج گانه شان يعني  اس
ــق، قدرت، آزادي و تفريح.  نياز به بقا، عش
ــت  اين ها نيازهاي جدي دانش آموزان اس
ــؤالي كه  ــركالس مي آيند. س وقتي كه س
ــت آيا يك  ــر مطرح مي كند اين اس گالس
ــان رانندگي مي كند و  ــي كه در خياب آدم
ــت  ــير و جهتش درس فكر مي كند كه مس
ــه مي خواهد  ــه آن جايي ك ــت و او را ب اس
مي برد، حاال اگر ۱۰۰ نفر هم به او توضيح 
ــره بدهند و ارزش يابيش كنند،  بدهند، نم
آيا جهت گيريش را تغيير مي دهد؟ نه، يك 
ــده زماني جهت خود را عوض مي كند  رانن
ــد، اين راه  ــودش به اين نتيجه برس كه خ
ــه آن جايي كه مي خواهم  كه مي روم مرا ب
ــاند. بنابراين ما شديداً در نظريه ي  نمي رس
ــخص توسط  ــدن ش انتخاب، با ارزيابی ش
ديگران مخالفيم زيرا ارزيابي ما کمکی به 
ــير و جهتش نمي كند.  ــرد در تغيير مس ف
ــيرخود را تغيير مي دهد و  ــرد زماني مس ف
ــل مي كند، درس  ــيوه ي ديگري عم به ش
ــد يا در كالس  ــق مي نويس مي خواند، مش
ــد كه خودش با ارزيابي  حضور پيدا مي كن
شخصي خودش به اين نتيجه برسد، روشي 
ــت او را به آن جايي  كه در پيش گرفته اس
ــاند و او را بيشتر با  كه مي خواهد نمي رس
مشكالت روبه رو مي كند و از هدفش دورتر 
مي سازد. براي همين در نظريه ي انتخاب 
اساسًا ارزيابي مدرسه، كالس درس و معلم 
ــوزان كمكي نمي كند، فقط به  به دانش آم

والدين دانش آموز كمك مي كند كه بچه را 
سرزنش يا تشويق كنند. دانش آموز زماني 
ــد  مي تواند وضعيت خودش را بهبود بخش
ــش و رفتارش را  ــيوه ي درس خواندن يا ش
ــد با کمک  ــه خودش بتوان اصالح كند ك
معلم، رفتارش را ارزيابي كند، البته معلمي 
كه نظريه ي انتخاب را بلد است و مي تواند 
ــرايطي مواجه كند كه خودش  بچه را با ش
ــي كند كه من چه  ــاس ارزياب را بر اين اس
ــم، االن چه كاري مي كنم، از چه  مي خواه
مسيري مي روم، كجا مي خواهم بروم، االن 
از چه مسيري مي روم، اگر از اين مسير بروم 
آيا مرا به آن جايی كه مي خواهم مي رساند 
يا نه. به محض اين كه فرد از طريق ارزيابي 
خودش مي فهمد آن چه را كه مي خواهد با 
ــر نمي شود، اين جاست كه  اين شيوه ميس
ــد. وقتي نظريه ي  خودش را تغيير مي ده
ــوزش مي دهيد،  ــاب را به معلمين آم انتخ
هيچ كس معلم را از باال ارزيابي نمي كند كه 
ــت يا  آيا نظريه ي انتخاب را ياد گرفته اس
ــت كه خودش  نه، بلكه اين خود معلم اس
را بر اين مبنا ارزيابي مي كند ما (معلم) که 
ــاب ياد گرفتيم كه رفتار  در نظريه ي انتخ
ــرد و آيا وقتي  ــرا و چگونه انجام مي گي چ
ــكل دارد مي توانيم تشخيص  كه بچه مش
بدهيم يا خير. مثًال به معلم مي گويند: االن 
ــكل بچه را تشخيص بدهي؟  مي تواني مش
اگر نمي تواني كجاها ضعف داري، در كجاها 
بايد بيشتر مطالعه كني؟ و به عنوان مثال 
ــخ مي دهد: بين ۱۰۰ و صفر  اگر معلم پاس
من فكر مي كنم ۶۰٪ بلدم. به او مي گويند: 
ــيار خب، اگر ۶۰٪ بلد هستي، همين  «بس
ــر  ــه؟ اگ ــراي اداره ي كالس كافي ۶۰٪ ب
خودش بگويد كافيه، مي گويند: بسيار ُخب 
ــر كالس و اگر بگويد كافي نيست،  برو س
مي گويند: پس بايد چه كار كني؟ مي گويد: 
بايد بيشتر بخوانم. مي گويند: ديگه بايد چه 
كار كني؟ مي گويد بايد بيشتر تمرين كنم. 
مي گويند ديگرچه كاري مي كني؟ مي گويد 
ــم. بنابراين  ــا همكارهايم صحبت مي كن ب

آن چه كـه از مــا سـر مـي زند 
رفتار است، هـمه ي رفتارهـا 
معطوف به هـدفي اسـت و 

هدف همــه ي رفتارهـا ارضـاي 
يك نيـاز است و مــا رفتاري 
را انتخاب مي كنيم تا يـكي از 

نيازهايمان را ارضا كنيم
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چون معلم خودش به اين ارزيابي مي رسد 
و فرد ديگري مثًال مدير مدرسه كارامدي او 
را زير سؤال نمی برد به اين ترتيب، خودش 

به ميل خودش تالش مي كند.
é حاال اگر معلم بگويد كافي اسـت، 
بـا توجه به اين كـه او ۶۰٪ امكانات و 
شرايط را براي آموزش دارد، بعد چه 

اتفاقي مي افتد؟
ــم. به معلم  ــر مي گيري ــم را در نظ ë معل
مي گوييم: «آيا اين ۶۰٪ دانشي كه نسبت 
ــي كمك كردن  ــار بچه ها، چگونگ به رفت
ــان  ــراي ارزيابي رفتار خودش ــه بچه ها ب ب
ــئوليت پذيري و تفكر  ــان به مس و دعوتش

مسئوالنه داري، آيا كافي است؟ 
ــند: «حاال  اگر بگويد بله، بعد مي پرس
ــور  ــه را چه ط ــت كالس و مدرس وضعي
مي بيني؟ آيا با بچه ها راحتي؟ آيا با بچه ها 
ــداري؟ كارآمدي كالس  ــكلي ن هيچ مش
چه طوريه؟ مي خواهي كارنامه هاي رفتاري 
ــه با  ــت را ببيني، اين كه در مقايس بچه هاي
ــاير كالس ها چه  تعداد از بچه هاي تو به  س
ــر) مي آيند؟ اين را چه طور  دفتر من (مدي
ــر از معلم  ــي؟ در واقع مدي ــن مي كن تبيي
بازخواست نمي كند بلكه مي کوشد معلم، 
ــد و از او  ــودش را ارزيابي كن ــودش، خ خ
ــت داري سر اين  مي پرسد: «چه قدر دوس
ــودش مي داند چه  ــي؟ فرد خ كالس باش
مي خواهد و چه دارد. بنابراين ارزيابي يعني 
ــه مي خواهم و از چه چيزي  اين كه من چ
برخوردارم و آيا اين همان چيزي است كه 
ــم. عمًال نظريه ي  ــن در نهايت مي خواه م
ــت كه مچ كسي را  انتخاب نظريه اي نيس
ــه ديگران كمك  بگيرد، بلكه مي خواهد ب
ــان  ــت يابي به خواسته هايش كند تا در دس
شيوه هاي بهتر و مؤثرتري را انتخاب كنند. 
دانش آموز وقتي فكر مي كند كه معلمش او 
را از باال ارزيابي نمي كند، و اين طور نيست 
ــز را مي داند و مي خواهد  كه معلم همه چي
ــه دانش آموز ياد بدهد، بلكه مي خواهد با  ب
ــا او نيازهايش  ــوز همكاري كند ت دانش آم

ــخ دهد، در اين جا  ــور مؤثرتري پاس را به ط
ــكاري خواهد  ــا معلمش هم دانش آموز ب
كرد. بسياري مي گويند اغلب اين روش ها 
ــز مي گوييم ُخب  ــا ني ــت، م منفعالنه اس
روش هاي فعال شما به كجا رسيده است، 
ــه بچه ها نمره  ــن روش هايي كه دائمًا ب اي
مي دهد و زير اشتباه هايشان خودكار قرمز 
مي كشد، آيا اين روش ها منجر به عملكرد 
بهتر بچه ها مي شود؟ نظريه ي انتخاب يك 
نوع دعوت به مسئوليت پذيري براي اصالح 

رفتار است.
é لطفـًا در مورد مسـئوليت پذيري 
در سـاختار آمـوزش  و پـرورش و 
چگونگي عملكـرد معلم در ترغيب 
دانش آموز به سوي مسئوليت پذيري 

را توضيـح دهيـد.
ــم اوليه  ــاز و در واقع مفاهي ــد از آغ ë باي
نظريه ي انتخاب شروع كنيم،  در اين نظريه 
ــان  ــت، هر آن چه از انس اصل اوليه اين اس
ــرمي زند يک «رفتار» است گريه کردن،  س
ــتن، همه ی اين ها  دعوا کردن، مشق نوش
رفتار است و همه ي رفتارهاي ما به منظور 
ارضاي يك يا چند نياز از نيازهاي پنج گانه، 
از دورن برانگيخته مي شوند، بنابراين در هر 
ــاي نيازهاي خودمان،  موقعيتي براي ارض
ــی يا تاريخچه اي  تحت تأثير عوامل بيرون
ــتيم، ما به  ــت، نيس ــته اس كه بر ما گذش
برانگيخته نمي شويم،  تاريخچه مان  خاطر 
ــما اآلن با هم صحبت  ــن كه من و ش همي
مي كنيم به اين معناست که حتمًا يكي از 
نيازهاي من در اين موقعيت ارضا مي شود 
كه وقتم را به شما مي دهم، من عمًال بايد از 
درون برانگيخته شوم، يعني يك چيزي در 
اين جا بايد براي من وجود داشته باشد و از 
آن جايي كه تمامي رفتارهاي من از درون 
برانگيخته مي شوند و من تصميم  مي گيرم 
ــراي ارضاي فالن  ــاب مي كنم كه ب و انتخ
نيازم اين رفتار را انجام دهم و اين رفتار كه 
ــما انجام مي دهم چه خوبي براي  االن با ش
من دارد، پس تنها كسي كه مسئول ارضاي 

ــت خودم هستم، و هيچ كس  نيازهايم اس
نمي تواند نيازهاي مرا ارضا كند و مورد بعد 
اين كه من بايد نيازهايم را به گونه اي ارضا 
ــد و  كنم كه هزينه اش به دوش خودم باش
ــان  مانع ديگران در ارضاي نيازهاي خودش
ــود. اساس مسئوليت پذيري هم همين  نش
است، نيازهاي تو از درون خودت برانگيخته 
ــوند نه از بيرون، و عوامل درونيت تو  مي ش
ــمت يك رفتاري سوق مي دهد نه  را به س
ــراي ارضاي نيازهايت  عوامل بيروني. تو ب
ــه اي نيازهايت را  ــد به گون ــئولي و باي مس
ــه اش به دوش ديگران  ارضا كني كه هزين
ــد. بنابراين معلم با ارسال اين پيام و  نباش
ــا، آن ها را به  ــوزش اين مفهوم به بچه ه آم
ــد، مثًال  ــوت مي كن ــئوليت پذيري دع مس
ــوز) حوصله ات  ــد اگر تو (دانش آم مي پرس
ــوخي  ــررفته و مي خواهي در كالس ش س
ــا مزاحم بچه هاي  ــي و تفريح كني، آي كن
ــوي كه  ــا مانع نمي ش ــتي؟ آي كالس نيس
نيازهايشان را ارضا كنند؟ و اگر تو مشكلي 
داري چه كسي بايد مشكل تو را حل كند؟ 
خودت. اساس مسئوليت پذيري اين است، 
و چون رفتار از درون ما نشأت مي گيرد و نه 
از عوامل بيروني يا عوامل تاريخچه اي، پس 
من اين رفتار را مسئوالنه و كامًال مختارانه 
ــخگوي آن  انتخاب كردم و خودم هم پاس

هستم.
é يعني در اين نظريه، عوامل جانبي و 
محيطي و تاريخچه ي فردي دانش آموز 

در نظر گرفته نمي شود؟
ــود ما  ــر گرفته مي ش ــه در نظ ــه ك ë البت
مي گوييم آن چه كه در گذشته بر ما رفته 
ــه من امروز  ــت، صددرصد بر آن چه ك اس
هستم، تأثير غيرقابل انكار دارد. اما آن چه 
ــت عامل ايجاد  ــته ي فرد رفته اس بر گذش
رفتار در لحظه ي كنوني او نيست هنگامي 
ــتش  ــر كالس درس يا با دوس ــه فرد س ك
ــاس  ــار اين جا و االن براس ــت، اين رفت اس
نيازهاي همين لحظه ي او و نحوه ي تفكر او 
شكل مي گيرد، اين كه مثًال ۲ سال قبل با او 
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بدرفتاري شده است و حاال او به هر كسي 
ــد يك خودكار به پهلويش فرو كند و  برس
بعد بگويد كه چون قبًال با او بدرفتاري شده 
ــار مي كند، اصًال  ــت او هم اين طور رفت اس
ــه در واقعيت به اين  ــت. بلك پذيرفته نيس
صورت است كه او چيزي را از همكالسيش 
مي خواسته و همكالسي به او نداده است و 
ــت آوردن شي  راهي را كه فرد براي به دس
«مورد نظرش» انتخاب مي كند فرو كردن 
خودكار به پهلوي همكالسيش است. پس 
ــكل  ــه دليل نياز االن فرد ش ــن رفتار ب اي
ــاس تجربه اي كه دو سال  مي گيرد نه براس
ــت و نه اين كه چون قبًال  ــته اس قبل داش
كسي اين كار را با تو كرده است. تو مسئول 
ــتي و مسئول رفتارهاي  نيازهاي خود هس
ــودت و چون رفتارها در لحظه به وجود  خ
مي آيد پس عوامل بيروني نقشي ندارد. ما 
 perceive world در نظريه ي انتخاب به
يعني دنياي دريافتي يا ادراك اعتقاد داريم. 
ــاي خودمان  ــاس نيازه ــا جهان را براس م
ــم يعني فرد  ــر لحظه ادراك مي كني در ه
براساس اين که در هر لحظه به چه چيزي 
ــاز دارد و چه ادراكي دارد جهان را درك  ني
مي كند. اما جهان در مقابل همه ثابت است 
ــاس نيازها فرق مي كند.  ــا براس و ادراك م
ــزي در اين  ــما االن چه چي مثًال به نظر ش
آب و هوا لذت بخش است؟ من چون سرما 
خورده ام مي گويم خواب اما براي شما شايد 
تفريح، ميهماني... باشد، ادراك ما براساس 
ــون در اين لحظه  ــت، من چ نيازهاي ماس
ــت خواب را  ــتراحت اس نياز كنوني ام، اس
انتخاب مي كنم حاال اگر از هواپيما جابمانم 
ــئوليتش را بپذيرم زيرا من براي  بايد مس
ــاي نياز خودم خوابيدم پس نمي توانم  ارض
توجيه كنم كه چون مريض بودم از هواپيما 
ــودم نياز به  ــدم، بلكه چون مريض ب جامان
استراحت پيدا کردم و تصميم گرفتم كه به 
اين نياز، االن پاسخ بدهم بنابراين خوابيدم 
ــئوليت جاماندن  و از هواپيما جاماندم، مس
ــت نه  ــا به عهده ي خود من اس از هواپيم

ــض بودم و از  ــه بهانه بياورم كه مري اين ك
هواپيما جاماندم. در نظريه ي انتخاب هيچ 
ــي مبني بر اين كه  نوع بهانه اي از هيچ كس
رفتارش براساس عوامل بيروني شكل گرفته 
است پذيرفته نمي شود، مثًال دانش آموز به 
معلمش مي گويد: «ديشب مادرم مهماني 
داشت من نتوانستم مشق هايم را بنويسم» 
در اين جا دانش آموز بر عوامل بيروني تأكيد 
ــاس آن ها توجيه مي كند،  مي كند و براس
ــرار بود  ــد بگويد: اگر ق ــن معلم باي بنابراي
ــئول درس  ــي مس درس بخواني چه كس
خواندن توست؟ تو يا مامانت؟ وقتي مهمان 
داشتيد تو چه كار مي كردي؟ نشسته بودم 
ــتي كار ديگري  (دانش آموز)، آيا مي توانس
بكني؟ چه كارهايي كردي كه جواب نداد؟ 
ــر عوامل بيروني اجتناب  يعني از  تأكيد ب
مي كنيم، البته عوامل بيروني گاهي به طور 
ــان تأثير  ــد اما در هم ــر دارن ــي تأثي موقت
ــم مي گيرد كه در  ــی نيز، فرد تصمي موقت
ــخ  آن لحظه، چگونه به عوامل بيروني پاس
دهد. بسياري معتقدند عوامل بيروني كنش 
ــان مي دهيم، اما  مي كنند و ما واكنش نش
ــل بيروني كنش  ــت. عوام ــن طور نيس اي
مي كنند، اما ما به آن كنش، پاسخ مي دهيم 
ــم مي گيريم به مهماني برويم،  مثًال تصمي
ــن امتحان دارم، آيا  گاهي مي گوييم كه م
مي شود  مهماني را زمان ديگر يا جاي ديگر 
بگذاريد؟ در واقع من براي حل مشكل چه 
كار كردم. آمدن ناگهاني مهمان مسئوليت 
ــت، چون هر لحظه ممكن است  من نيس
هر اتفاقي براي من بيفتد، اما وقتي اتفاقي 
براي من افتاد، موضع گيري و پاسخ من به 
ــئوليت من است و بچه هم  آن اتفاق، مس
ــت. البته قبل از آموزش اين  همين طور اس
موارد به دانش آموزان نمي توان اين ها را از 
او انتظار داشت. اغلب مردم، عوامل بيروني 
ــان مي دانند و بر  را تعيين كننده ي رفتارش
اين اساس رفتارشان را توجيه مي كنند. به 
ــه ي انتخاب، زماني در كالس  نظر ما نظري
درس مؤثر است كه معلم آن را به درستي 

فهميده باشد و بر اساس آن با دانش آموزان 
تعامل داشته باشد و خودش هم مسئوالنه 
ــر روزي دير به كالس  ــار كند، مثًال اگ رفت
ــكل داشتم و دير  آمد توجيه نكند كه مش
كردم بلكه بگويد من امروز دير آمدم چون 
ــدم، ببخشيد،  ــوار اتوبوس نش به موقع س
مسئولش خودم هستم و مسئولش ترافيك 
ــل بيروني را  ــي عوام ــت. يعن و غيره نيس
ــرزنش نكند. چنين مواردي را مي توان  س
ــئوليت پذيري در  ــوان دعوت به مس به عن

نظريه ي انتخاب مطرح كرد.
é شـما به ايـن نكته اشـاره كرديد 
كـه معلـم بايـد ايـن رويكـرد را به 
دانش آمـوزان آموزش دهـد، به نظر 
شـما فرايند آمـوزش ايـن رويكرد 
بـه دانش آمـوزان در مقاطع مختلف 
به چه شـكلي هسـت تـا آن فرايند 

مسئوليت پذيري اتفاق بيفتد.
ë يك نكته خيلي مهم است، اوًال معلم بايد 
ــاب را خوب آموزش  خودش نظريه ي انتخ
ديده باشد و اين طور نيست كه يك كتاب 
تئوري انتخاب را بخواند بلكه بحث اين است 
كه معلم بايد دوره ي رسمي نظريه ي انتخاب 
را بگذراند به دليل اين كه بيشتر رفتارگرايي 
و روان شناسي كنترل بيروني بر نظام فكري 
ــت. اول بايد  افراد در جامعه حاكم بوده اس
معلم ياد گرفته باشد كه براساس نظريه ي 
ــود؟ رفتار از  انتخاب، چرا رفتار صادر مي ش
چه مؤلفه هايي ساخته مي شود؟ چگونه يك 
ــه وجود مي آيد و چگونه يك  رفتار در ما ب
ــار ادامه مي يابد، بعد كه اين را آموخت  رفت
آنگاه بتواند اين را با دانش آموز شريك كند 
ــاس آموزش هم اين است، بچه ها هر  و اس
چيزي كه از ما سر مي زند يك رفتار است، 
وقتي شما شلوع مي كنيد اين هم يك رفتار 
است، شما هنگام خشم نمي توانيد بگوييد 
ــر روي اعصاب من راه رفت، اول  كه يك نف
ــان نظريه ي انتخاب  بايد زبان بچه ها را زب
ــوز: خانم (معلم) ما  بكنيم. مثال ـ دانش آم

انتخاب كرديم او را هول بدهيم.
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é چرا اين را انتخاب کردی؟
ــينه ام نشسته بود و داشت  ë آخه روی س
ــاره ای نديدم جز  ــه ام می کرد و من چ خف

اين که هولش بدهم.
بنابراين از گريه گرفته تا شادی، بازی 
در حياط مدرسه، اجازه گرفتن برای رفتن 
ــت و افراد  ــويی، ... همه رفتار اس به دستش
بايد بدانند که رفتارهايشان معطوف به يک 
ــت و هدف رفتارهايشان ارضای  هدف اس
ــان ها برای ارضای  ــت و چون انس نياز اس
ــان از درون برانگيخته می شوند،  نيازهايش
ــان را بايد  ــه بيرونی برای رفتارهايش توجي
ــوز با تکيه بر  ــار بگذارند، مثًال دانش آم کن
ــت به اين شکل  عوامل بيرونی ممکن اس
رفتارش را توجيه کند که مرا هول داد من 
ــش دادم، خودکارم را گرفت و من  هم هول

هم او را زدم.
ــد به  ــع می توان ــن مواق ــم در اي معل
دانش آموز بگويد: وقتی خودکارت را گرفت، 
يکی از انتخاب هايی که کردی اين بود که 
ــه انتخاب های  ــر از اين، چ ــی. غي او را بزن
ديگری می توانستی بکنی؟ وقتی او را زدی، 
ــتی به چی برسی؟ پس رفتاری  می خواس

ــی «زدن» برای اين  ــان دادی يعن که نش
ــتی به خودکارت برسی.  بود که می خواس
ــر از زدِن او  ــودکارت غي ــرای گرفتن خ ب
ديگر چه کارهايی می توانستی بکنی؟ اگر 
ــچ کاری. معلم ادامه  دانش آموز بگويد: هي
ــنهاد بدهم؟  می دهد، می خواهی من پيش
ــتی دستت را بلند کنی و به  مثًال می توانس
ــودکارت را گرفته، يا به  ــن بگويی که خ م
خودش می گفتی که خودکارت را بدهد، يا 
می آمدی نزديک ميز من و به من می گفتی. 
ــودکارت بود و  ــی تو گرفتن خ هدف اصل
اولين راهی که به مغزت رسيد زدِن او بود 
البته ديدی که کارهای ديگری هم می توان 
کرد، پس عامل بيرونی «گرفتن خودکار» 
باعث نشده که او را بزنی، تو فقط خودکارت 
را می خواستی و در ذهن خودت فکرکردی 

تنها راِه حل مشکل، زدن اوست.
ــه بچه ها آموزش دهيم  درواقع بايد ب
برای انجام هر رفتاری همواره چند انتخاب 
ــد گزينه ای را انتخاب کنند که  دارند و باي
ــد نه  ــان باش هزينه اش روی دوش خودش
روی دوش ديگران و مسئوالنه باشد و آن ها 
را به هدفشان برساند. اين درواقع شيوه ی 

آموزش است.
é با توجه به اشـاره ی شـما در مورد 
اين کـه افراد عـادت کرده انـد برای 
توجيه رفتارهايشان از کنترل بيرونی 
اسـتفاده کنند و با توجـه به قوانين 
متمرکز نظـام آموزش و پـرورش در 
جامعـه، به نظر شـما به کارگيری اين 
رويکرد در چنين سـاختار متمرکزی 
چگونه خواهد بود. البته اگر بخواهيم 
اين را به عنوان يک عامل سنتی نگاه 
نکنيم چـون طبق نظريـه ی انتخاب 
اساسـًا طرح اين جمله نيز خود يک 
نوع نگاه کنترل بيرونی اسـت. اما به 
هرحال به عنوان يک واقعيت بيرونی 
فکر می کنيد به کارگيری اين رويکرد 
در اين سـاختار دارای چه مسـائل و 

مشکالتی باشد؟
ë به نظر من اصًال هيچ ربطی به اين ندارد، 
اين هم توجيه ديگری است برای زمانی که 
افراد می خواهند رفتارهای جديدی داشته 
باشند اما با تکيه بر عامل يا عوامل بيرونی، 
رفتارشان را توجيه می کنند مثًال در اين جا 
ــوزش و پرورش و يا تأثير  نظام متمرکز آم

دانـش آموز در َخالء رفـتار 
نمي كند و به واسطه ي معلـم 

هم رفتــار نمي كنـد، بلــكه از 
درون و براي ارضـاي نيازهايش 
برانگيخته مي شود. حـاال اگـر 

بخـواهيد مــواد درسي را 
خــوب يــاد بدهـيد بايد با 
نيازهاي بچه ربـطش دهـيد
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ــت  ــه بر فرد يک عامل بيرونی اس تاريخچ
که افراد براساس آن توجيه می کنند که ما 
نمی توانيم کار ديگری بکنيم. نه اين طوری 
نيست. همين اآلن در همين نظام آموزش 
ــران معلمينی يافت  ــرورش متمرکز اي و پ
می شوند که به زيبايی و بدون اين که حتی 
نظريه ی انتخاب را خوانده باشند براساس 
اصول نظريه ی انتخاب با دانش آموزانشان 
ــت  رابطه دارند، دانش آموزان معلم را دوس
ــد، با او يک رابطه ی متقابل زيبا دارند  دارن
ــد.  ــام می دهن ــم را انج ــای معل و درس ه
ــه ی انتخاب را ياد  معلمينی که ذاتًا نظري
ــد، زورگويی، تنبيه،  گرفته اند، بدون تهدي
ــاب دادن به دانش آموز، او  انتقاد، حق حس
را جذب می کنند، هميشه چنين معلمينی 
داشته ايم. در زمان تحصيل من هم چنين 
ــن ديگری هم  ــد و معلمي معلمينی بودن
ــر کالس می آمدند و  بودند که با چوب س
اساسًا می خواستند ما را بترسانند. هميشه 
ــت. در حال حاضر و در  همين طور بوده اس
همين نظام آموزش و پرورش هم معلمينی 
ــتند که با تهديد و تنبيه و ايجاد رعب  هس
ــا کار می کنند. به اين  ــت با بچه ه و وحش
ترتيب چنين وضعيتی اصًال کاری به نظام 
متمرکز و غيرمتمرکز ندارد، نظام متمرکز 
و غيرمتمرکز برای خودش بخشنامه هايی 
ــد که در کالس  ــما نمی گوي دارد اما به ش
درس اگر دانش آموزی چند بار گفت خانم 
ــويی؟ يا بريم بيرون؟ يا  يا آقا بريم دستش
دلمون درد می کنه، شما در پاسخ بگوييد 
بتمرگ، بشين و چرت و پرت نگو يا بگوييد 
که عزيز من فکر نمی کنی که داری کالس 
درس را به هم می ريزی، اگر همه ی بچه ها 
بخواهند چند بار بيرون بروند من چه طوری 
ــوزش و  ــم. نظام آم ــم درس بده می توان
ــدام از دو روش برخورد باال  پرورش هيچ ک
ــت که  را نمی گويد بلکه اين خود معلم اس
به صورت يک فرد واحد بدون اين که نظام 
ــخصًا به او بگويد که  آموزش و پرورش مش
چگونه با مشکالت رفتاری دانش آموز رفتار 

ــاس فهم خودش از رفتار، رفتار  کند، براس
ــوزش و پرورش چه کار با  می کند. نظام آم
شمای معلم دارد؟ آن يک ارزش هايی دارد 
ــا اين که در  ــما رعايت می کنيد، ام که ش
رابطه ی فردی با دانش آموزت چگونه رفتار 
کنی ارتباطی به نظام متمرکز يا غيرمتمرکز 
ــًال می توانيد  ــوزش و پرورش ندارد، مث آم
ــه او بگوييد اگر  ــاس کنترل بيرونی ب براس
ــر و صدا کنی می فرستمت دفتر مدير،  س
يا اخراجت می کنم، و يا می توانيد بگوييد: 
ــه کار داری؟ من چه طور  ــو چ عزيز من ت
ــر  ــت کنم که راحت تر س ــم کمک می توان
کالس بشينی؟ در نظام آموزشی آمريکا هم 
ــری  امروزه تمام مدارس دارای نظام گالس
نيستند، بلکه بسياری از مدارس به صورت 
غيرمتمرکز است و مدير مدرسه همه چيز 
را تعيين می کند، و بسياری از مديران نيز 
هنوز با روان شناسی کنترل بيرونی يعنی با 
تشويق و تنبيه مدرسه شان را اداره می کنند. 
اما در همين مدارس و در همه ی نظام های 
ــن و مديرانی  ــرورش معلمي ــوزش و پ آم
هستند که ذاتًا نظريه ی انتخاب را می دانند 
ــنا هستند که هيچ کس  و به اين اصول آش
ــوان مجبور به انجام کاری کرد که  را نمی ت
خودش دوست ندارد و در برابر دومين اصل 
مربوط به کنترل بيرونی که می گويد «من 
ــالت اخالقی دارم که از تو (دانش آموز)  رس
ــازم. من نه تنها به صالح  انسان بهتری بس
ــو را هم بهتر از  خودم واقفم بلکه صالح ت
ــان مورد نظر معتقدند  تو می دانم»، معلم
ــت که از دانش آموز  رسالت آن ها اين نيس
انسان بهتری بسازند، بلکه رسالتشان اين 
است که ارتباط قشنگ تری با دانش آموزان 
ــا بتوانند در صورت تمايل و  برقرار کنند ت
ــا را به عهده  ــا هدايت آن ه ــش بچه ه گراي
ــوم موجود  ــل اصل س ــد و در مقاب بگيرن
ــه می گويد مقررات،  ــرل بيرونی ک در کنت
ضوابط و ارزش ها مهم تر از شأن و حيثيت 
انسان است، معلمان پيرو نظريه ی انتخاب 
ــأن و حيثيت انسان مهم تر از  می گويند ش

درس، نمره، مدرسه و ضوابط است.
ــه  ــال اگر يک معلم بخواهد اين س ح
ــی از نظام  ــرد چه کس ــل را به کار گي اص
ــه او ايراد  ــز ب ــرورش متمرک ــوزش و پ آم
ــام آموزش و  ــرد؟ اصًال ربطی به نظ می گي
ــت برای  پرورش ندارد، اين يک توجيه اس
معلمی که مدعی می شود مثل روش های 
ــت برقراری ارتباط با دانش آموزان را  درس
نمی تواند به کار بندد چون بخشنامه ای در 
اين مورد ابالغ نشده است. در همين نظام 
هم در هر مدرسه ای معلمينی هستند که 
شديداً از کنترل بيرونی پرهيز می کنند و 
ــديداً از کنترل بيرونی  ــا معلمينی که ش ي
استفاده می کنند و اين موضوع هيچ ربطی 

به نظام متمرکز آموزش و پرورش ندارد.
é امـروزه دغدغه ی اصلـی والدين و 
معلمين در جامعه، بحث عدم امنيت 
و عـدم تأمين آينـده ی فرزنـدان و 
مسـأله ی کنکور اسـت، به طوری که 
وقتی رفتارهـای مبتنی بـر رويکرد 
کنتـرل بيرونـی را بـا آن هـا مطرح 
می کنيم، سؤال و توجيه اساسی شان 
اين اسـت که با اين عدم امنيت چه 
می توان کـرد، و متعاقبًا و سـريعًا به 
رويکرد کنترل بيرونی پناه می آورند. 
حال به نظر شما چه پاسخی می توان 
در مـورد واکنـش و ديـدگاه آن هـا 

داشت؟
ë آن ها قدرت و اثربخشی کنترل درونی را 
نمی دانند و از طرفی ديگر والدين هيچ گاه 
ــرل بيرونی حتی  ــه نکرده اند که کنت توج
ــرايطش هم اثربخش نيست  در بهترين ش

دانـش آموزان همه شان 
انسان هستند، همه شان 
رفتار مي كـنند و رفتارشان 
معطوف به هدف است، 
هدف همه شان هم 
ارضاي نيازهايشان
 اســـــت
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کوتاه مدت ممکن  ــورت  به ص البته 
ــت تغييراتی ايجاد کند، اما واقعًا چه  اس
ــی با کنترل بيرونی با تهديد، تنبيه و  کس
اعمال فشار توانسته است بچه را به شکل 
ــت به  دلخواه تربيت کند، البته ممکن اس
ــاد نوعی بدهکاری  ضرب چماق و يا ايج
ــور به ادامه ی  ــی در بچه، او را مجب عاطف
تحصيل در رشته ی خاصی کرد و او هم به 
دستاوردهای شگرفی می تواند دست يابد 
و موفق شود، اما آيا او رشته اش را دوست 
دارد؟ آيا يک انسان خشنود و شادمان شده 
است؟ چه کسی توانسته به ضرب چماق 
فرد ديگری را خشنود سازد؟ نه، نمی توان 
ــن فکر می کنند نه  ــن کار را کرد والدي اي
ــان بلکه صالح بچه را  تنها صالح خودش
ــودش می دانند بنابراين  ــی بهتر از خ حت
ــای کيفی بچه ها و  ــا ناديده گرفتن دني ب
ــان را در  ــای آن ها، نيازهای خودش نيازه
ــد و بچه ها را تحت  ــت قرار می دهن اولوي
فشار می گذارند. بايد توجه اين والدين را 
ــيوه ی والدين نسل قبل از خودشان  به ش
جلب کنيم و بپرسيم آيا والدين قبلی که 
ــا رفتار می کردند،  ــار و زور با بچه ه با فش
آيا آن بچه ها امروز شادمانند؟ نه نيستند. 
ــد و به دنبال چه چيز  واقعًا چه می خواهي
هستيد؟ بايد توجه داشت کنترل درونی 
به اين معنا نيست که بچه را رها کنيد تا 
به ميل خودش هر کاری خواست بکند، نه 

اصًال اين طور نيست.
ــًال گفتيم کنترل  ــه که قب همان گون
ــار، تهديد، تنبيه،  بيرونی يعنی زور، اجب
ــاب دادن، شکايت کردن، غرغر  حق حس

کردن و اين شيوه نه تنها بچه ها را به سمت 
دستاوردهای خوب و رضايت بخش نمی برد 
بلکه فاصله ی بين والدين و معلم را با بچه ها 
بيشتر و و بيشتر می کند و وقتی اين فاصله 
بيشتر باشد، نفوذ ما حداقل است و در اين 
حالت نفوذ جامعه بيشتر از نفوذ ما خواهد بود 
و اين چيزی نيست که ما می خواهيم. برای 
نفوذ بيشتر در بچه ها بايد بتوانيم رابطه ی 
معنادار مبتنی بر احترام متقابل به نيازهای 
هر دو طرف را داشته باشيم نه آن که بچه 
را رها کنيم تا هر کاری خواست بکند، بلکه 
ــت که بچه را ترغيب کنيم تا  بحث اين اس
ــخصی  ــودش را ارزيابی کند، ارزيابی ش خ
ــه می خواهم؟ چه  ــی بر اين که من چ مبن
ــون چه کار می کنم؟ و اين کاری  دارم؟ اکن
که می کنم آيا مرا به آن چه که می خواهم 
ــت داريم بچه ها  ــر ما دوس ــاند؟ اگ می رس
ــه ما می خواهيم،  چيزهايی را بخواهند ک
ــيم  ــته باش ــد روی آن ها نفوذ داش اول باي
ــتلزم رابطه ی متناسب  ــتر مس و نفوذ بيش
زيبا با آن هاست. اين نکته ی بسيار مهمی 
است. حاال اين که در جامعه امنيت نيست 
و ناامنی است، آيا برخورد ديکتاتورمآبانه با 
بچه ها برايشان امنيت می آورد؟ مگر امنيت 
ــت؟ يک بخشش  صرفًا يک امر بيرونی اس
بيرونی است اما يک بخش درونی هم دارد. 
ــاس امنيت اين است که من چه قدر بر  اس
عناصر مختلف زندگی خودم کنترل دارم، 
ــه فکر می کند  ــار ما بچ حاال با اعمال فش
در تعيين سرنوشت خودش کنترل ندارد. 
ــت  بنابراين، اين حرف کامًال توجيهی اس
ــازی  برای نپذيرفتن فرصتی، جهت بازس

نظام فکری خودمان.
é امروزه هـوش هيجانی ـ اجتماعی، 
بحث مهمی اسـت که روان شناسان 
مطرح می کنند و در سـاختار آموزش 
و پـرورش هـم به دليل مشـکالت و 
آسـيب های روانی ـ اجتماعی موجود 
در دانش آمـوزان و خانواده هـا توجه 
بيشـتری به آن می شـود و سـازمان 

بهداشـت روانـی مؤلفه هـای هوش 
به عنـوان  را  اجتماعـی  هيجانـی ـ 
مهارت هـای اساسـی زندگـی يـاد 
می کند، حـال با توجه بـه تحقيقات 
موجود، اين سـؤال مطرح اسـت که 
کارکرد نظريـه ی انتخـاب در ارتقاء 
سطح کيفی هوش هيجانی ـ اجتماعی 
نسلی که از سيستم آموزش و پرورش 

بيرون می آيد چيست؟
ــاب، دعوت به  ــم ديگر نظريه ی انتخ ë اس
ــت، مسئوليت پذيری  مسئوليت پذيری اس
ــردی، خانوادگی و اجتماعی  يک عنصر ف
ــل  مقاب در  ــئوليت پذيری  مس ــت.  اس
ــئوليت پذيری در  ــای خودمان، مس نيازه
ــواده و  ــت های اعضای خان ــل خواس مقاب
مسئوليت پذيری در مقابل رفاه ساير افراد 
ــتند و به اندازه ی تو  جامعه که مثل تو هس
حقوق دارند و مثل تو بايد نيازهای خودشان 
ــت، به  ــا کنند. اين بحث اصلی اس را ارض
نظريه ی انتخاب، روان شناسی مثبت گرای 
نظريه ی انتخاب می گويند، يعنی نظريه ی 
ــی مثبت است  انتخاب يک نوع روان شناس
زيرا بر اين اعتقاد است که تنها انگيزه و تنها 
دليل و هدف زندگی بشر در کره ی خاکی، 
ــت يافتن به يک شادمانی و شادکامی  دس
ــت. درواقع  اصيل و درونی و همه جانبه اس
نظريه ی انتخاب هيچ هدف ديگری را برای 
ــد، تنها هدف هر فردی  زندگی نمی شناس
ــادکامی است. اين که  از کودکی تا انتها، ش
نيک بخت باشد، احساس خوشبختی کند، 
ــاب اين را تعريف می کند.  و نظريه ی انتخ
نظريه ی انتخاب معتقد است يک فرد زمانی 
خوشبخت است که ۴ عنصر را با هم داشته 
باشد و الزم است که اين ۴ عنصر در بچه ها 
پرورش يابد، به طوری که اگر هر چيزی در 
بچه ها پرورش يابد اما اين ۴ عنصر نباشد، 
ــوند يعنی  ــا در زندگی موفق می ش بچه ه
ــگرف و پيشرفت های  ــت آوردهای ش دس
ــًال از  ــت اما اص ــد داش ــمگير خواهن چش
احساس خوشبختی و شادکامی که غايت 

معــلمان پيـرو نظريه ی 
انتخاب می گـويند شأن 
و حيثيـت انسان مهـم تر 
از درس، نمره، مدرسـه

و ضـوابط است
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اصلی زندگی است برخوردار نخواهند بود، 
بنابراين هوش هيجانی و هوش اجتماعی 
ــان  در درون همين ۴ مؤلفه قرار دارد. انس
ــادکام انسانی است که بتواند اين ۴ گام  ش
را در زندگيش بردارد. هدف اصلی تعليم و 

تربيت نيز تقويت اين ۴ عنصر است:
ــبکی از زندگی برای  ۱. فرد بتواند س
خودش بسازد که در آن لذت ببرد، به بيان 
ــبک يا شيوه ای لذت بخش  ديگر ايجاد س
در زندگی که بتواند از مصاديق روزانه اش، 
فعاليت هايش، کارهايش و رفت و آمدهايش 

لذت ببرد.
۲. توانايی خوب کنار آمدن با عزيزان 
يا اطرافيان؛ برای تعامل مطلوب با ديگران 
الزم نيست آن ها را حتمًا دوست بداريم يا 
ــيم بلکه الزم است با آن ها  عاشقشان باش
ــت  ــم، مثًال نيازی نيس ــار بيايي خوب کن
همسايه مان را حتمًا دوست داشته باشيم 
ــی در تعامل با او  ــون خواهی نخواه اما چ
ــتيم پس می توانيم خوب کنار بياييم  هس
ــدن در نظريه ی  ــوب کنار آم و معنای خ
انتخاب، همان مضمونی است که موالنا از 

قول خدا به سليمان می گويد:
ای سليمان در ميان زاغ و باز

حلم حق شو با همه مرغان بساز
مرغ جبری را زبان جبر گوی

مرغ پر شکسته را زبان صبر گوی
ــا افراد  ــدن ب ــوب کنار آم ــاس خ اس
پيرامونی اين است که در روابطمان با آن ها 

انرژی منفی وجود نداشته باشد.

۳. برخورداری از يک هدف ارزشمند در 
زندگی، يعنی داشتن کاری فراسوی کارهای 
روزمره ای که فرد برای تأمين غذا و پوشاک 
و مسکن انجام می دهد، يک کار ارزشمند، 
ــمند در ذهن فرد  اين که يک پروژه ی ارزش
ــد، يک هدف، يک معنا، يک مقصودی  باش

که او را برای فعاليت تحريک کند.
ــه مورد  ــه ی اين س ــرد بايد هم ۴. ف
ــه مانع از اين  ــه گونه ای انجام بدهد ک را ب
ــود تا ديگران به عناصر سه گانه ی خود  نش
ــانگر  ــند، بنابراين، عنصر چهارم، نش نرس
مسئوليت پذيری فرد است. يعنی هر فردی 
ــه گانه ی خود را با هزينه ی  بايد عناصر س
ــاند. بنابراين  ــخصی خودش به ثمر برس ش
ــتری رشد می کند  فردی که در چنين بس
توانايی ايجاد يک سبک زندگی لذت بخش 
ــران،  ــدن با ديگ ــار آم ــوب کن ــالم، خ س
ــمند و رفتار  برخورداری از يک هدف ارزش
ــان يک انسان  ــئوالنه را دارد. اين انس مس
ــان کامًال نيک بخت،  ــالم است، يک انس س
البته اين انسان تجربه های منفی هم خواهد 
ــکالی ندارد  چون می تواند در  ــت، اش داش
سايه ی تالش و افزايش توانمندی هايش با 
ديگران به خوبی کنار بيايد، حتمًا با ديگران 
و ديگران با او دعوايشان می شود و در اين 
ــی خوب کنار آمدن يعنی اين  رابطه تواناي
ــأله اش را به خوبی حل  که او می تواند مس
کند. می توان گفت هوش اجتماعی و هوش 
هيجانی در اين ۴ عنصر به خوبی جا گرفته 
ــت و فردی که اين توانايی ها را دارد به  اس
راحتی می تواند در جامعه با ديگران زندگی 

توأم با همکاری داشته باشد.
é به طـور کلـی، دوره هـای آمـوزش 
نظريـه ی انتخـاب بـرای معلميـن و 
خانواده ها، دارای چه سـرفصل هايی 

است؟
ــه ی انتخاب که از طرف  ë دوره های نظري
مؤسسه ی ويليام گالسر، بنيان گذار نظريه ی 

انتخاب، ارائه می شود ۴ دوره است:
۱. دوره ی ابتدايی يا دوره ی آموزشی پايه

۲. دوره ی عملی پايه
۳. دوره ی پيشرفته

۴. دوره ی عملی پيشرفته
در هر کدام از دوره ها، نظريه ی انتخاب 
و چگونگی مداخله در مسائل روزمره گفته 
می شود، پرداخته می شود، عمل می شود و 
ــود و به اين ترتيب افراد ياد  تمرين می ش
ــاال دو موضوع جدی و اصلی  می گيرند. ح
مطرح می شود، يکی بحث آموزش نظری 
ــت اين که ما  و عملی نظريه ی انتخاب اس
چرا رفتار می کنيم، چگونه رفتار می کنيم، 
رفتارهای ما چه معنايی دارد، چگونه رفتار 
در ما برانگيخته می شود و چگونه ما برای 
پاسخ دادن به اين برانگيختگی يا انگيزش 
رفتار می کنيم. ديگر اين که وقتی فهميديم 
چرا رفتار می کنيم، حاال بايد بدانيم چگونه 
رفتار را تغيير دهيم، چگونه رفتار را اصالح 
ــا نيازهای فرد  ــار را ب ــم و چگونه رفت کني
متناسب کنيم تا او بتواند به ۴ عنصر مورد 
ــد يعنی زندگی سعادت مندانه و  نظر برس
خوب کنار آمدن با ديگران، داشتن اهداف 

متعالی و رفتار مسئوالنه.
ــرفصل ها عبارت  ــن همه ی س بنابراي
ــت از نظريه ی انتخاب، واقعيت درمانی  اس
ــا معتقديم، ۴ نوع  ــت رهنمون. م و مديري
ــمی در جامعه وجود دارد که  رابطه ی رس
ــا راهکار ارائه  ــه ی انتخاب برای آن ه نظري

می دهد. اين روابط عبارتند از:
اول. رابطه ی بين والدين و فرزند

دوم. رابطه ی بين مدير و کارمندان
ــا هم  ــران ب ــن همس ــه ی بي ــوم. رابط س

(زوجين)
چهارم. رابطه ی بين معلم و دانش آموز 

(استاد و دانشجو)
ــاب در فرايند دوره های  نظريه ی انتخ

چهارگانه اش به اين روابط می پردازد.
é لطفـًا رويکرد يـا درواقـع فرآيند 
واقعيت درمانی را که مشاورين از آن 
استفاده می کنند، کمی توضيح دهيد.

ë اين فرايند اگرچه ساده می نمايد اما بسيار 

والـــدين فــکر می کنند نــه تنها 
صــالح خودشـان بلـکه صالح بچه 
را حتــی بهـتر از خودش مــی دانند 
بنابراين با نـــاديده گــرفتن دنيای 
کيــفی بچــه ها و نيازهــای آن ها، 

نيازهـای خــودشان را در اولويت قرار 
مـی دهند و بچه هــا را تحت فشار 

مـــی گـــذارند
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پيچيده است و البته معلمين از طريق اين 
مصاحبه نمی توانند درک درستی از واقعيت 
ــس به طور خالصه  ــدا کنند. پ درمانی پي
ــت واقعيت درمانی يک فرايند  می توان گف
حل مسأله با استفاده از آموزه های نظريه ی 
انتخاب مبنی بر اين است که همه ی آن چه 
ــت يک اختالل نيست، يک  در مقابل ماس
آسيب نيست، يک بيماری نيست بلکه يک 
ــت و هر رفتاری از ۴ مؤلفه ی  «رفتار» اس
ــل (کنش يا تصميم)، فيزيولوژی  فکر، عم
يا حالت بدنی و احساس يا هيجان تشکيل 
شده است و اين ۴ مؤلفه يا چرخ همواره با 
هم هستند، و در واقعيت درمانی به معلم، 
مشاور يا والدين آموخته می شود که هرگاه 
ــاری می کند، اين ۴  بچه يا فرد بالغی رفت

چرخ او با هم حرکت می کنند.
پس بايد به گونه ای با طرح پرسش های 
ــقراطی اين چهار چرخ را از هم متمايز  س
ــان دهيم که چرخ های  کرده و به فرد نش
رفتاری او همواره با هم حرکت می کنند. در 
صورت تشبيه عناصر رفتاری به چرخ های 
ماشين، می بينيم که راننده صرفًا با فرمان 
به دو چرخ جلويی، بر ماشين مسلط است 
و می تواند آن را عقب و جلو ببرد، بنابراين 
می توان گفت چرخ های جلويی رفتارهای 
ــت  ــی «فکر» و ديگری «عمل» اس ما يک
ــر دهيم، اما  ــه می توانيم هريک را تغيي ک
«فيزيولوژی بدن» و «احساس و هيجان» 
ــم.  ــر دهي ــتقيمًا تغيي ــم مس را نمی تواني
نظريه ی انتخاب به ما آموزش می دهد، به 
افراد کمک کنيم تا چرخ های جلويی شان 
ــا بتوانند در  ــه گونه ای هدايت کنند ت را ب
همان مسيری که فکر می کنند در راستای 
رسيدن به ارضای نيازهايشان است، پيش 
ــد اصلی با اين  ــد. به اين ترتيب فراين برون
ــؤال اول ـ تو  ــروع می شود» س ۴ سؤال ش
ــن رفتارت چه  ــه می خواهی؟ اآلن از اي چ
می خواهی، درنهايت از زندگيت، از مدرسه، 
ــی؟ می خواهی  ــه می خواه ــودت چ از خ
ــخ توسط  ــوی؟ و پس از ارائه ی پاس چه ش

ــؤال بعدی ُخب اآلن داری چه کار  فرد، س
می کنی؟ و سؤال سوم ـ اين کاری که االن 
ــا تو را به آن جايی  داری انجام می دهی آي
ــاند؟ و اين جريان،  که می خواهی، می رس
ــخصی محسوب  خودارزيابی يا ارزيابی ش
ــود. حاال اگر فرد به سؤال آخر پاسخ  می ش
منفی داد، ما می پرسيم ديگر چه راه هايی 
ــی که می خواهی  ــيدن به آن جاي برای رس

وجود دارد؟
ــا والدين به  ــاور ي ــد معلم يا مش و بع
ــا بچه  ــه بايد ب ــند ک ــن نتيجه می رس اي
ــی کار کنند، يک  ــک برنامه ی عمل روی ي
ــر رفتار که  ــه ی مدون مبنی بر تغيي برنام
ــتای  ــير در راس ــوز را به يک مس دانش آم
ــت يابی به هدفش قرار دهد. از ديدگاه  دس
نظريه ی انتخاب، اين «طرح و برنامه» بايد 
«هوشمند» باشد يعنی «اندازه پذير» باشد، 
«ساده» باشد، «قدم هايش» کوچک باشد، 
ــد يا از يکی  ــر يکی از نيازها باش مبتنی ب
ــأت بگيرد يا به يکی از نيازها  از نيازها نش
کمک کند و در يک «بازده ی زمانی» کامًال 
ــود. پس به طور کلی  ــخص تدوين ش مش
واقعيت درمانی می پرسد چه می خواهی؟ 
اآلن برای رسيدن به آن چه که می خواهی 
چه کار می کنی؟ آيا کاری که االن می کنی 
ــه آن جايی که می خواهی  تو را درنهايت ب

می برد يا نه؟
اين فرايند، «خودارزيابی» است، يعنی 
ــه خودش،  ــت بلک ــی ما از فرد نيس ارزياب
خودش را ارزيابی می کند. اگر بگويد «نه»، 
ــيم ـ چه راه های ديگری می توانی  می پرس
بروی؟ ممکن است بگويد ـ نمی دانم. اين جا 
معلم يا مشاور کمکش می کند و می گويد ـ 
می خواهی کمکت کنم؟ می خواهی بدانی 
ــکل مشابه تو چه راه هايی  بچه هايی با مش

را رفتند؟
ــک راه را  ــم ي ــد از او می خواهي و بع
ــاب کند و متعاقبًا طرح و برنامه ريزی  انتخ

برای حرکت تدوين می شود.
é برای افراد مشتاق آموزش نظريه ی 

انتخـاب و واقعيت درمانـی، قبـل از 
آمـوزش اين دوره، چه پيشـنهاداتی 
در زمينه ی مطالعـه ی مرتبط داريد؟ 
به طور کلی برای مطالعه در اين زمينه 

چه پيشنهادهايی داريد؟
ــينه های  ــت ادبيات و پيش ë البته الزم اس
ــه کنند اما  ــود را مطالع ــی موج مطالعات
ــفانه در ايران ترجمه حالت پريشانی  متأس
ــی حالت بيمارگونه  ــدا کرده و يا به نوع پي
ــدون صالحيت علمی و  ــی ب دارد و هرکس
نظری الزم، هر کتابی را که خوشش بيايد، 
ترجمه می کند؛ االن برخی آثار گالسر در 
بازار ترجمه شده است اما يکی دو تا را که 
من مقابله کردم متوجه شدم که مترجمين 
ــته اند و  ــتی از نظريه نداش اصًال فهم درس
فهم درستی را هم به دست نداده اند حتی 
می توانم بگويم به اندازه ی ۶۰٪ هم درست 
ترجمه نشده و مشکل دارد و معلم و والدين 
اگر آن را بخوانند چون متن منسجم نيست 
احتماًال فکر می کنند نظريه منسجم نيست. 
کتاب های گالسر و کتاب  های درخصوص 
واقعيت درمانی يا نظريه ی انتخاب را الزم 
ــت بخوانيم، اما با توجه به وضع موجود  اس
ترجمه ی کتاب، من توصيه می کنم يکی، 
دو مصاحبه ای را که من داشته ام و در ايسنا 
هست ببينيد کتابی هم هست به نام «زبان 
نظريه ی انتخاب» مبنی بر اين که نظريه ی 
ــاب چگونه صحبت می کند که دارای  انتخ
ــر و مقدمه و درآمدی از  مقدمه ای از گالس
من و يک سری نمونه هايی از چگونگی کار 
با دانش آموزان هست که می توانند مطالعه 
ــاب» را نيز  ــد و کتاب «نظريه ی انتخ کنن
خودم ترجمه کرده ام که تا دو ماه آينده به 

بازار خواهد آمد.
ــمی  ــدان می توانند به وبگاه رس عالقه من

ويليام گالسر مراجعه کنند ومقاالت را ببينند:
www.william Glaser Institue.com

و يا می توانند به وبگاه شخصی من بروند 
که دارای يک سری مقاالت در زمينه ی نظريه ی 

انتخاب است.
www.drsaheby.com
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سخنران: دکتر غالمعلی افروز
ــن جمع  ــه در اي ــاکرم ک ــدای را ش خ
بسيار ارزش مند حاضرم و از دست اندرکاران 
محترم همايش سپاس گزارم. يکی از صفات 
انسان های عاقل اين است که از تجارب علمی 
ــورت  ــران بهره می برند. هيچ کس از مش ديگ
بی نياز نيست. در فرايند جامع شدن در دنيای 
ــی که روز به روز  پيچيده ی امروزی و تعامالت
ــش می روند، غيرممکن  به صورت مجازی پي
ــاوره احساس بی نيازی شود.  است که به مش
ــت که  آن چه بنده بر آن تأکيد دارم، اين اس
ــاوره به عنوان يک  ــم از مش ــه می تواني چگون
ضرورت حيات فردی، خانوادگی، اجتماعی و 

حرفه ای به نحو شايسته بهره ببريم.
بی ترديد آموزش و پرورش معبری برای 
انتقال دکترين و نظام ارزشی حاکم بر جامعه 
ــت. اگر  از طريق دانش آموزان به خانواده هاس
ــاوره را نداشته باشيم  در اين معبر ارکان مش
و مشاوره های ما ناقص باشد، با مشکل مواجه 
ــويم و نمی توانيم پيام های ارزشی را از  می ش
ــا انتقال دهيم.  ــدارس به خانواده ه طريق م
ــه  ــال ارتباطی حاکميت از طريق مدرس کان
ــا مهم تلقی  ــا در همه جای دني ــا خانواده ه ب
می شود. مدارس محافلی رسمی و اجتماعی 
را در اختيار دارند ولی ما از اين ظرفيت خوب 
بهره نمی بريم. به همين لحاظ، در کشورهای 

رشد يافته از انسان هايی فرهيخته، انسان هايی 
ــت،  ــزه ای از عطوف ــان آمي ــه شخصيتش ک
محتسب و منطق است، افرادی که باالترين 
ــخصيتی  ــش را دارند، از خصيصه های ش دان
ممتاز برخوردارند، قدرت و محبوبيت دارند، 
به خصوص در دوره ی ابتدايی استفاده می شود. 
در آموزش و پرورش بايد بهترين ها را به عنوان 
علم و چراغ راه هدايت و راهنما و مشاور قرار 
دهند. من دست معلمان باسواد و بزرگواری را 
که شرايط تدريس در دانشگاه ها و ساير مراکز 
آموزش عالی را دارند ولی در آموزش و پرورش 
مانده اند و با تواضع به کارشان ادامه می دهند، 
می بوسم. آن ها می دانند که آموزش و پرورش 
يعنی چه. اگر من هم قدرت انتخاب داشتم، 
ــل می کردم.  ــاس اين باور عم به يقين براس
هرچند که در حال حاضر نيز بخش اعظمی 
از اوقات ما با کمال افتخار در حوزه ی تعليم و 
تربيت می گذرد؛ زيرا سرنوشت ما اين جا رقم 

می خورد.
ــام آموزش و پرورش، نظامی  بهترين نظ
ــال را  ــد بچه های ۶ تا ۱۸ س ــت که بتوان اس
ــب  ــه دارد و نگه داری مناس ــه نگ در مدرس
ــاوره، و در  دانش آموزان در مدارس بدون مش

کنار آن مددکاری، امکان پذير نيست.
ــت که چند درصد از  ــؤال ما اين اس س
ــای ما حضور  ــه، در کالس ه بچه های مدرس

بخش دوم
محمدرضا مقدادی

در بخـش اول اين گـزارش، 
کـه در فصل نامه ی شـماره ۲۱ به 
نظر شما خوانندگان عزيز رسيد، 
برنامه ی افتتاحيه و خالصه ای از 
سخن رانی های آقای دکتر صافی و 
خانم دکتر شکوه نوابی نژاد تقديم 
شـد. در اين شماره، فشرده ای از 
سخن رانی آقای دکتر افروز، رئيس 
محترم سازمان نظام روان شناسی 
و مشـاوره، به همراه نقد و نظری 
اجمالی تقديم شما فرهيختگان 

ارجمند می شود.

گــــزارش هـمــــايـش 
چــــشـم انـداز راهـنمايي 
و مــــــشاوره در نـــظام 
آمـــوزش وپــــرورش در 
بــرنـامـه ي پـنجم تـوسعـه

گــزارش
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دارند؟ چرا اين قدر کاهش داريم؟ االن رقابت 
ــر اين است که  ــورهای پيش رفته بر س کش
بتوانند بيش از ۹۵ تا ۹۸ درصد از افراد ۶ تا ۱۸ 
ساله (سنين مدرسه) را در مدرسه نگه دارند. 
ــياری از معذوريت های شناختی و  به رغم بس
ــت که در طول ۱۲  رفتاری، تأکيد بر اين اس
ــال بچه ها در دست حاکميت باشند و اين  س
ــت  معبر را به هيچ وجه خالی نکنند و در دس
ــد. واماندگی از تحصيالت  ديگران قرار ندهن
درد بزرگی است. بيش از ۵۰ درصد بزهکاران 
ما در جامعه، واماندگان از تحصيالت هستند. 
پس اين مشاورها چه می کنند؟ کجا هستند؟
ــی کم تر  ــه با بهره ی هوش بچه هايی ک
ــدارس راهنمايی  ــا به م ــتان پ از ۸۶ از دبس
می گذارند، مردود می شوند؛ زيرا هيچ نسبتی 
ــای دوره ی  ــواری درس ه ــب دش ــن ضري بي
ــا وجود  ــی بچه ه ــی و بهره ی هوش راهنماي
ــدارد. وقتی که اين را می فهميم، چرا کاری  ن
نمی کنيم؟ پس شوراهای مختلف آموزش و 
پرورش چه می کنند؟ مردودی های دو ساله 
ــال  ــه کجا می روند؟ چه کار می کنند؟ در س ب
ــته از تعداد يک ميليون و دويست هزار  گذش
نفر دانش آموز سال سوم متوسطه، فقط ۵۴۰ 
هزار نفر وارد دوره ی پيش دانشگاهی شده اند. 
ــتند؟ اگر افرادی مثل  بقيه ی اين ها کجا هس
ــت ۲۴ تا ۲۵ نفر  محمد بيجه، که در پاکدش
ــه می رفتند، اين  ــه را نابود کرد، به مدرس بچ

فاجعه رخ نمی داد.
امروز بيش از هر زمان ديگر به بازنگری 
ــاوره نياز داريم. ما برای هر ۳۰۰  و اجرای مش
ــاور نياز داريم که  ــر دانش آموز به يک مش نف
ــود. بنابراين،  ــوع ۴۰ هزار نفر می ش در مجم
ــکده های علوم  بايد ۸۰ درصد ظرفيت دانش
ــور را به آموزش و  تربيتی و علوم پايه ی کش
ــت  پرورش اختصاص دهيم. نظر من اين اس
ــی  ــه بيش از ۸۰ درصد ظرفيت کارشناس ک
ارشد و دکترا به فرهنگيان اختصاص يابد. بايد 
ــی ارشد و دکترا  عالوه بر دوره های کارشناس
ــدت و بلند  ــان دوره های کوتاه م برای معلم
بگذاريم؛ آن هم برای معلمانی که بين بچه ها 
محبوب اند. آن ها را جذب مشاوره کنيم تا کار 
مشاوره ای کنند. مشاور حاذق می تواند به طور 
ــتقيم و غيرمستقيم بستر هدايت بچه ها  مس
را فراهم کند. بعضی از نوجوانان درون گرايی 

ــت دارند از دل و  فوق العاده ای دارند ولی دوس
زبان هم ساالن خود بشنوند. مشاور بصير گاهی 
اوقات در جلسات گروهی، آن چه را که بچه ها 
ــيده اند ولی دغدغه ی ذهنی آن هاست،  نپرس
مطرح می کند؛ يعنی، مشاوره های غيرمستقيم 
و در سايه بسيار مهم اند. ازجمله ی دغدغه های 
ــود آن ها را بر  ــان هم نمی ش بچه ها که رويش
ــائلی درباره ی خودارضايی،  زبان بياورند، مس
نماز، غسل، خويشتن داری، قاعدگی، مسائل 

ازدواج، دوست دختر، دوست پسر و... است.
ــد. او  ــاور بايد هدايت گر واقعی باش مش
ــر، معلمان،  ــت و بايد به مدي ــرداز نيس کارپ
ــاوره ای  خانواده ها و دانش آموزان خدمات مش

ارائه دهد.
ــه مگر ما  ــت ک ــه ی مهم تر اين اس نکت
ــته باشند؟  نمی خواهيم بچه ها خالقيت داش
ــا عنوان  ــه هزينه ب ــاله اين هم مگر همه س
ــا و پژوهش هايی تحت  ــات، همايش ه جلس
عنوان خالقيت نمی شود؟ با توجه به تعريف 
خالقيت، که آميزه ای از هوش و خصيصه های 
ــت، فرد بايد احساس  ــخصيت اس متعالی ش
ــر و کله  ــايل س خود ارزش مندی کند، با وس
ــاط باشد، دلش آرام باشد، اميدوار  بزند، با نش
ــد و...    . اين ها را بايد  باشد، اهل بخشايش باش
مشاوره، معلم و خانواده ها برای بچه ها فراهم 
ــا آموزش و آميزه های  کنند. خالقيت فقط ب
خالق جواب نمی دهد بلکه بايد بستر تربيت 

را فراهم کنيم.
ــوص آموزش  ــی ما، به خص نظام آموزش
ــه يک نظام  ــود و ب ــطه، بايد عوض ش متوس
عمومی، کاربردی، مهارت محور و خالق پرور 
ــته های تحصيلی فعلی و  ــردد. رش تبديل گ
ــئله ی کنکور، خانواده ها را دچار عذاب و  مس
ــت. ما در حدود يک ميليون  ناامنی کرده اس
ــم و ترتيب چهل هزار نفر  کالس درس داري
مشاور برای آن ها کار سختی نيست. بايد اين 
ــته باشيم و اگر اين کار را به فردا  توان را داش

واگذاريم، دير است.
ما در سازمان نظام روان شناسی با کمک 
دوستان کميسيون تخصصی روان شناسی و 
مشاوره ی مدرسه را تشکيل داده ايم و دوست 
ــوزش و پرورش در  ــم که چند نفر از آم داري
ــند. يکی از کارهای  آن جا حضور داشته باش
اين کميسيون، بررسی و صدور پروانه ی کار 

ــت. برای همه ی شما  در حوزه ی مدرسه هاس
آرزوی موفقيت دارم.

در پايان اين همايش نيم روزی، ميزگردی 
تحت عنوان چالش های برنامه ی راهنمايی و 
مشاوره در آموزش و پرورش و چشم انداز آن 

در برنامه ی پنجم توسعه تشکيل شد.
اعضای ميزگرد خانم ها دکتر نوابی نژاد، 
ــتهارديان و آقايان دکتر  دکتر احقر، دکتر اش
صافی، دکتر فرزاد، مهندس اميری و مهندس 

نويد بودند.
مهنـدس نويـد (دبيرکل شـورای 
ــکر از  عالـی آموزش و پـرورش): با تش
تشکيل اين نشست... اعالم آمادگی می کنم 
ــت به اقتضای شرايط زمان  که اگر قرار اس
ــوالت در برنامه ها و مقررات مربوط به  و تح
ــود، در کوتاه ترين زمان  مشاوره بازنگری ش
ممکن کار را در دستور شورای عالی آموزش 
ــاوره  و پرورش قرار دهيم... اهميت کار مش
نسبت به قبل از ضريب مضاعفی برخوردار 
ــت... تحوالت به گونه ای رقم خورده که  اس
بچه های ما را با چالش و مشکل مواجه کرده 
ــرايط محيط مستلزم  ــت... پيچيدگی ش اس
ــاب بهينه از  ــت و انتخ ــل و بصيرت اس تأم
ميان گزينه های فراوان، به دانش و تجربه ی 
ــاوره نياز دارد... ما در سند ملی آموزش  مش
ــند تحول بنيادين) به خوبی به  وپرورش (س

امر مشاوره پرداخته ايم.
آقای اميری (مديرکل دفتر مشاوره 
ــاوران بايد فرصت  امـور تربيتـی): ... مش
ــرای مطالعه و تأمل  بيش تری در مدارس ب
داشته باشند اما ساعت کار مشاوران را از ۲۴ 
ساعت به ۳۰ ساعت در هفته افزايش دادند 
و اين نشانه ی بی توجهی به کارکرد مشاوره 
ــاوره نمی تواند  بود. بازآمدند گفتند که مش
ساعات غيرموظف تدريس در مدارس را به 
ــفانه بر کم  خودش اختصاص دهد که متأس
اهميت بودن مشاوره تأکيد شد!... از استادان 
ــه به ما کمک کنند  محترم انتظار داريم ک
ــی و اداری  ــه ی ارتقای جايگاه علم تا زمين
ــود. ما اکنون ۱۲۵۰۰ نفر  مشاوره فراهم ش
ــاور داريم و با توجه به قوانين و مقررات  مش
ــر نيرو مواجهيم.  ــی با کمبود ۲۵۰۰ نف فعل
اين کمبود بيش تر در مناطق محروم و نقاط 

۳۷مرزی کشور احساس می شود.
دوره شــشــم
ی٢ شـمـــاره 
زمــستــان٨٩



۳۸
دوره شــشــم
ی٢ شـمـــاره 
زمــستــان٨٩

چکيده
ــوزش ايجاد يادگيری در ميان  هدف آم

ــری اهميت دارد، تغيير  ــت و آن چه در يادگي يادگيرندگان اس
نسبتًا پايدار نام دارد که تا اندازه ی زيادی نتيجه ی فعاليت های فردی است. 

نتايج پژوهش ها نشان می دهد که بزرگ ساالن توانايی يادگيری را تا سنين باال حفظ 
ــری بهره ببرند. دو عامل نياز و هدف  ــد و می توانند از قانون تمرين و قياس در يادگي می کنن

ــته و حال بزرگ ساالن قرار می گيرند.  از عوامل مهم انگيزه اند که بيش تر تحت تأثير تجربيات گذش
ــيله ی آموزش يار در اين مسير انگيزه ی بزرگ ساالن را برای  ــت يافتنی به وس انتخاب اهداف واقعی و دس

يادگيری افزايش می دهد.
ــث کاهش اعتمادبه نفس آنان  ــای کنونی هراس دارند و اين امر باع ــورد جدی با دني ــاالن از برخ بزرگ س
می شود؛ بنابراين، ايجاد تصور مثبت در يادگيری بزرگ ساالن نقش مهمی دارد. مربی می تواند موقعيت يادگيری 
را طوری فراهم آورد که موجب ايجاد تعادل روانی، و افزايش دقت و عالقه به يادگيری در بزرگ ساالن شود و 

هيجانات مثبت را در آنان تقويت کند.
ــنايی مربی آنان با مسائل فرهنگی،  ــته اند؛ بر اين اساس، آش ــدت به فرهنگ وابس ــاالن به ش بزرگ س

شيوه های ارتباطی مردم منطقه، هم دلی و هم زبانی با بزرگ ساالن برای يادگيرِی بيش تر ضرورت دارد. 
مربی بزرگ سال بايد به شخصيت و نيازهای اساسی بزرگ ساالن توجه کند، دنيای فراگيرندگان را 

تغيير دهد، انعطاف پذير باشد و روابط عاطفی گرم و مناسبی با بزرگ ساالن برقرار کند.

کليد واژه ها: يادگيری، تمرين، قياس، نياز، هدف، تغيير، انگيزه، تصور 
مثبت، فرهنگ، زبان بومی.

بـزرگ ساالن چـگونـه 
ياد می گيرند و در يادگيری 
توفــيق مـی يابند؟
کريم عباسی اول
کارشناس ارشد روان شناسی تربيتی
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مــقـدمـه
ــه  ــل ب ــاالن مي ــوزش بزرگ س در آم
ــود يادگيری اهميت  يادگيری بيش از خ
ــاالن اجبار به  ــرا معموًال بزرگ س دارد؛ زي
ــور در کالس را کم تر  ــا حض ــری ي يادگي
ــاس می کنند. تمايل به يادگيری در  احس
ــاالن، ممکن است از يک عالقه ی  بزرگ س
شديد، ولو به طور موقت، به برخی از مسائل 
ــاز به بعضی از  ــاس ني و موضوعات يا احس
دانش ها و مهارت ها برای حل يک مشکل 
ــده باشد. معلمان، رهبران يا افراد  ناشی ش
ــاالن نيز ممکن است  مورد احترام بزرگ س
ــد و تا اين  ــه ای را ايجاد کنن ــن عالق چني
ــد، بزرگ ساالن کم تر  انگيزه و عالقه نباش
ــوند. بديهي است  حاضر به يادگيري مي ش
ــدازه ي زيادي نتيجه ي  ــه يادگيري تا ان ك
فعاليت هاي فردي است اما آن چه از دست 
معلم ساخته است و امر يادگيري را تسهيل 
ــل و زمينه ها  ــد، فراهم كردن عوام مي كن
ــده به يادگيري  ــويق فراگيرن به منظور تش

است (ابراهيم زاده، ۱۳۷۲).
ــان، اصول كلي  ــدگاه روان شناس از دي
روان شناسي تربيتي و تئوري هاي يادگيري، 
ــازنده اي  در مجموع كاربردهاي مثبت و س
ــرفت يادگيري بزرگ ساالن دارند.  در پيش
ــاالن،  ــن در آموزش بزرگ س ــي قواني برخ
بيش تر از ديگران قابل استفاده اند؛ مثًال ثابت 
شده است كه قانون تمرين و تكرار، و تكيه 
بر معلومات اكتسابي پيشين بزرگ ساالن 
نتيجه ي بهتري به بار مي آورد؛ زيرا فرصت 
ــتن معلومات  ــن و تكرار، و به كار بس تمري
ــت.  ــاالن بيش تر فراهم اس براي بزرگ س
بزرگ ساالن مي توانند از قانون هاي قياس 
ــخي نيز استفاده كنند؛ زيرا در  و چند پاس
قانون قياس، فرد بزرگ سال از تجربه هاي 
خود كمك مي گيرد و بر اين اساس، معلم 
ــه دارد فرصت هايي را براي او فراهم  وظيف
سازد تا هم ساني بين موقعيت هاي جديد 
و قديم را بازشناسد. در قانون چندپاسخي 
نيز بزرگ ساالن مي توانند از راه آزمايش و 

خطا عمل كنند؛ يعني، به يك محرك چند 
پاسخ بدهند تا پاسخ رضايت بخش به دست 

آيد (پارسا، ۱۳۷۴).

تـعريف و مـفهوم يـادگيـري
بين روان شناسان بر سر تبيين يادگيری 
ــته است. در  ــاجرات زيادی وجود داش مش
ــکيل  ــا، يادگيری را تش ــی رويکرده برخ
ــرطی می دانند؛ درحالی که  تداعی های ش
رويکردهای ديگر بر ماهيت شناختی فرايند 
ــان يادگيری  ــری تأکيد دارند. جري يادگي
ــا افراد  ــب ب ــت و متناس ــری دائمی اس ام
مختلف فرق می کند. در جريان يادگيري، 
ــت دارد؛ يعنی،  ــخصيت فرد دخال کل ش
جنبه های بدنی، خصوصيات روانی، هدف ها 
و تمايالت فرد و نحوه ی ارتباط آن ها با هم، 
ــخصيت فرد را تشکيل می دهد،  که کل ش
ــده  تأثير دارند. معروف ترين تعريف ارائه ش
ــيله ی کيمبل پيشنهاد  از يادگيری، به وس
ــت: کيمبل يادگيری را «تغيير  ــده اس ش
نسبتًا پايدار در رفتار بالقوه که درنتيجه ی 
ــده رخ می دهد»، تعريف  تمريِن تقويت ش

کرده است (عباسی اول، ۱۳۸۶).
ــاژه درخصوص اهميت تجربه، بين  پي
ــری به معنای محدود و يادگيری به  يادگي
معنای وسيع تمايز قائل می شود؛ يادگيری 
ــت  به معنای محدود، آن نوع يادگيری اس
که نتيجه ی آن براساس تجربه ی به دست 
ــد و يادگيری به معنای وسيع، از  آمده باش
ــی يادگيری بر معنای محدود و  يک پارچگ
فرايند تعادل جويی تشکيل می شود (همان 

منبع).

ضرورت يادگـيری بـزرگ سـاالن
يک فرد بزرگ سال برای اين که بتواند 
ــد، بايد نيازهای  ــود ادامه ده به حيات خ
گوناگون خود، مانند نياز به غذا، آب، تعلق، 
احترام، عزت نفس، خودشکوفايی و فعاليت 
جنسی، را برطرف کند و برای اين منظور 
بايد با محيط خود به کنش متقابل بپردازد. 

ــاالن کمک  ــری به بزرگ س فرايند يادگي
ــد تا خود را با محيط در حال تغيير  می کن
ــال برای  ــازگار کنند. يک فرد بزرگ س س
ــرايط محيطی گوناگون  آن که بتواند در ش
ــد، بايد بياموزد  ــی خود ادامه ده به زندگ
ــيای محيطی مثبت اند (به بقا  که کدام اش
کمک می کنند)، کدام منفی هستند (برای 
ــد)، و کدام بی اثرند (ربطی به بقا  بقا مضرن
ــد). عالوه بر اين ها وی بايد ياد بگيرد  ندارن
که چگونه رفتار کند تا محرک های مثبت 
ــت آورد و از محرک های منفی  ــه دس را ب

دوری کند.

ظـرفيت يادگـيری بـزرگ سـاالن
ــرض بر اين  زمانی ف

ــه به  ــود که عالق ب
ــری و  يادگيـــ

توانايـــی آن 
ــنين  ــا س ت
معيـــــن 
ـــان  در انس
ــود دارد  وج

ــه  ب آن  از  و 
يادگيری  ــد،  بع

ــيار دشوار  کاری بس
ــت، اما امروز بحث در  اس

ــت که بزرگ ساالن هم می توانند  اين نيس
ــاد بگيرند و  ــودکان و جوانان ي همانند ک
کاهش توانايی يادگيری، از نظرگاه علمی 
آن چنان ناچيز است که به راحتی می توان از 
آن چشم پوشی کرد؛ مثًال گزارش شده است 
ــراد، توانايی يادگيری  ــه در تعدادی از اف ک
مهارت های رياضيات جديد با افزايش سن، 
ــات انجام يافته  ــش می يابد اما تحقيق کاه
روی هوش بزرگ ساالن نشان می دهد که 
اين گونه کاهش ها به سرعت پاسخ گويی و 
ــتفاده ی کم و نامنظم از اين مهارت ها  اس
ــی از اميدوارکننده ترين  ــتگی دارد. يک بس
ــت که  ــج، مربوط به پژوهش هايی اس نتاي
وارنـر شـه و همکارانش (۱۹۷۴) در اين 

بزرگ سـاالن 
بـه شـدت بـه فـرهـنگ 

وابسته اند؛ بــر اين اسـاس، آشنايـی 
مـربی آنان با مـسائل فرهـنگی، 
شيوه هـای ارتباطی مـردم منطقه، 
هـم دلی و هم زبـانی با بـزرگ ساالن 

برای يادگيرِی بيش تـر ضرورت 
دارد
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ــد. آن ها به اين نتيجه  زمينه انجام داده ان
رسيده اند که در تمام طول زندگی می توان 
ياد گرفت. نتايج بااليی که اشخاص مسن 
در آزمون شه و همکارانش کسب کرده اند، 
نشان می دهد که آن ها توانايی يادگيری را 
تا سنين باال حفظ می کنند (ابراهيم زاده، 

.(۱۳۷۲
ــراز  ــان اب ــروز روان شناس ــه ام آن چ
ــت و توان  ــت که ظرفي ــد اين اس می دارن
ــيار  ــن، کاهش بس يادگيری با افزايش س
ناچيزی پيدا می کند اما سرعت يادگيری 
ــی به طور  ــوای فيزيک ــش ق ــر کاه بر اث

محسوس کاهش می يابد.
ــی عوامل مانند ترديد در صحت  برخ
ــقم کار، محافظه کاری، کم بوِد عالقه،  و س
ــغل و  ــه خانواده، ش ــکالت مربوط ب مش
ــث  باع ــی  ــتغاالت ذهن اش
جلوگيری از يادگيری 
ن  ال ــا گ س ر بز
مثًال  ــوند؛  می ش
بزرگ ساالنی که 
در يک موقعيت 
ــرار  ق ــدود  مح
کارهای  و  دارند 
روزانه شان تکراری 
انعطاف ناپذير است،  و 
ــر و حل  ــه تفک ــدرت ب به ن
مسائل جديد نياز پيدا می کنند و درنتيجه 

کم تر به يادگيری عالقه مندند.

نقش انگيزه در يادگيــــــــری 
بزرگ سـاالن

ــيله ی  به وس ــاالن  بزرگ س ــه ی  هم
ــه گاهی همه با هم  انگيزه های درونی، ک
ــر قرار می گيرند. هر  درتضادند، تحت تأثي
ــته باشد،  اندازه فرد آگاهی بيش تری داش
ــرک، عقايد  ــدازه خواهان تح به همان ان
جديد، استقالل، تغيير و مسئوليت پذيری 
است. افراد بی سواد يا کم سواد به امنيت، 
ــته و وابستگی فردی  ثبات، ميراث گذش

تمايل بيش تری دارند.
از ميان عوامل مؤثر بر انگيزه، دو عامل 
نياز و رسـيدن به هدف در برنامه های 
ــه ی  ــه مطالع ب ــاالن  ــی بزرگ س آموزش
جداگانه احتياج دارند، اين عوامل بيش تر 
تحت تأثير تجربيات قبلی و موقعيت های 
ــال  ــته و ح ــادی گذش ــی ـ اقتص اجتماع
ــاالن قرار می گيرند. بزرگ ساالن  بزرگ س
ــاد حال نگرند نه  ــه احتمال زي ــواد ب بی س
آينده نگر؛ بنابراين، انگيزه ی ناچيزی برای 
ــد. اهداف  ــردن زندگی خود دارن ــر ک بهت
آنان به توقعات روزمره ی متوسط و گاهی 
ــود؛  ــد به زنده ماندن خالصه می ش به امي
ــزی برای  ــل، در برنامه ري ــن دلي به همي
بزرگ ساالن بايد هدف های دقيق و واقعی 
را مورد توجه قرار داد و نيازهای حال آنان 
را در نظر گرفت. انتخاب اهداف نزديک و 
قابل حصول، انگيزه ی بزرگ ساالن را برای 
يادگيری افزايش می دهد؛ زيرا موفقيت در 
کارهای مقطعی و با اهداف واقعی، عاملی 
ــت كه بزرگ ساالن را برای ادامه ی کار  اس
برمی انگيزد. بزرگ ساالن به نيازهای فردی 
خود می انديشند؛ بنابراين، مسئوليت دارند 
ارتباط بين نيازهای شخصی يادگيرنده و 

احتياجات گروهی را متعادل سازند.

نقـش تصـور فـرد بزرگ ســال از 
خود، در يادگــيری

ــاران در  ــت آموزش ي ــزارش فعالي گ
ــه اگر تضاد و  ــان می دهد ک کالس ها نش
تناقضی ميان تصور بزرگ ساالن بی سواد 
ــان  ــاران از آن ــور آموزش ي ــود و تص از خ
ــاد اضطراب و  ــد، موجب ايج ــود آي به وج
ــاالن بی سواد می شود؛  نگرانی در بزرگ س
ــت که ميان تصور فرد  زيرا ثابت شده اس
ــتقيم  ــری، رابطه ای مس ــود و يادگي از خ
ــود دارد. به طوری که يک تصور واقعی  وج
از خود، بزرگ ساالن را به يادگيری، تحمل 
ــی  ــئوليت آموزش ــکالت و قبول مس مش

خويش تشويق می کند.

هيجــــــان و  يادگيـــــــــری 
بـزرگ ســـاالن

ــت؛  ــاس فردی اس هيجان يک احس
ــک موقعيت،  ــه ي ــت ک ــی ممکن اس يعن
ــمگين کند يا بترساند  فردی را کامًال خش
ــی را  ــرد ديگر هيچ واکنش ــا در مورد ف ام
ــراب يادگيری  ــود نياورد؛ مثًال اضط به وج
ــم  ــت به خش در حضور ديگران ممکن اس
و پرخاش گری يادگيرنده منتهی شود و با 
ايجاد عدم تعادل روانی، مانع يادگيری فرد 
شود اما در برخی موارد هم، چنين حالتی 
دقت و عالقه به يادگيری را در فرد افزايش 
ــی سازنده ايفا  می دهد و در يادگيری نقش
ــال، عکس العمل هايی که  می کند. به هرح
اساس آن ها هيجانات روحی است و تأثيرات 
ــاالن  مثبت يا منفی در يادگيری بزرگ س
می گذارند، در بيش تر مواقع با موفقيت های 
ــته ارتباط دارند؛ بنابراين،  ــی گذش آموزش
ــا تغيير در موقعيت  ــار می تواند ب آموزش ي
ــر اضطراب های قبلی  آموزش و کاهش اث
در آن ها، وضع آموزش را بهبود بخشد. به 
اين معنا که بزرگ ساالن را با محرک های 
خوشايند مواجه سازد و عوامل ناخوشايند 

را در آنان از بين ببرد.

نقــش عوامــل فرهنگـــــی در 
يادگـيری بزرگ سـاالن

فرهنگ يک جامعه ويژگی های افراد 
آن جامعه را متجلی می سازد و الگويی است 
که افراد آن جامعه بايد خود را به قالب آن 
درآورند. استعدادها و توانايی های فرد برای 
تکامل جسمی و روحی، پيوسته به وسيله ی 
نيروهای مؤثر محيط و ارزش های فرهنگی 
ــوند و  ــه طرح ريزی می ش حاکم بر جامع
شکل می يابند. حتی در افرادی که از نظر 
وارثتی يکسان اند (دوقلوهای هم سان)، اين 
اختالف ارزش ها و الگوهای فرهنگی سبب 
ــود  ــاد خصايص و صفات متنوع می ش ايج

(گنجی و همکاران، ۱۳۷۸).
ــاالن بی سواد به فرهنگی که  بزرگ س

يـک 
فـرد بزرگ سال برای 

آن کـه بتواند در شرايط محيطی 
گوناگون به زندگی خـود ادامه دهد، 

بايد بياموزد کـه کدام اشيـای محيـطی 
مثبت اند (به بقا کمک می کنند)، 
کـدام منفی هستند (برای بقا 
مضرند)، و کــدام بی اثـرند 

(ربـطی به بـقا ندارند)
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زاييده ی شرايط اقتصادی ـ اجتماعی آنان 
ــت و باعث ايجاد نظام زندگی و فکری  اس
و حتی زبان خاصی برای آنان می شود، به 
شدت وابسته و پای بندند. آهنگ صدا، حالت 
چهره و نحوه ی حرکات و رفتار بزرگ ساالن 
و مربيان آنان ممکن است تعبيرات متفاوتی 
ــاد کند و به  ــن هريک از آن ها ايج در ذه
ــبت به هم  مخالفت، يأس و بی اعتمادی نس
ــاالن  منجر گردد؛ بنابراين، مربی بزرگ س
بايد با مسائل فرهنگی و شيوه های ارتباطی 
مردم منطقه ای که در آن تدريس می کند، 
ــد و آن ها را به طور دقيق  ــنا باش کامًال آش
ــود در برخی  ــکال موج ــت کند. اش رعاي
ــناخت و درک  ــتن ش آموزش ياران، نداش
درست از فرهنگ منطقه ای است که در آن 
تدريس می کند. او بايد راه نفوذ به فرهنگ 
بسته ی آن منطقه را بيابد تا به راحتی بتواند 
ــی خود را سامان دهد.  فعاليت های آموزش
حاصل کالم اين که معلم بزرگ ساالن بايد 
از کلمه ها و جمله هايی استفاده کند که از 
بار عاطفی و فرهنگی که برای بزرگ ساالن 

معنی دار است، برخوردار باشند.

رهنمــودهای عـــملی بـــــرای 
افزايش يادگـيری بـزرگ سـاالن

آموزش يار بزرگ ساالن بايد:
۱. از مقايسه کردن بزرگ ساالن با يک ديگر 

و با کودکان بپرهيزد.
ــاالن، عاليق و  ۲. توان مندی های بزرگ س

نگرش های آنان را در نظر بگيرد.
ــا  ــبی ب ــرم و مناس ــی گ ــط عاطف ۳. رواب

بزرگ ساالن برقرار کند.
۴. شخصيت بزرگ ساالن و نيازهای اساسی 

آنان را مورد توجه قرار دهد.
ــاالن را  ــای اجتماعی بزرگ س ۵. مهارت ه

تقويت کند.

پيــشنهادهـای عمـــلی
معلم بزرگ سال الزم است:

۱. بزرگ سال را بشناسد و بداند که چه چيز، 

چه وقت و چگونه می خواهد به وی بياموزد.
ــب با دنيای  ۲. دنيای فراگيرنده را متناس

اطالعات تغيير دهد.
ــری را فراهم کند و  ــای يادگي ۳. فرصت ه

فرايند يادگيری را تغيير دهد.
ــک  ــردی تک ت ــه ی ف ــه ی تجرب ۴. زمين

بزرگ ساالن را فراهم کند.
ــيدن در زمينه ی کارهای  ۵. فرصت انديش

عملی را به بزرگ ساالن بدهد.
ــاالن را درگير کار کرده و توجه  ۶. بزرگ س

آن ها را به خود جلب کند.
ــيوه های مختلف تدريس استفاده  ۷. از ش

کند و به آموزش جذابيت ببخشد.
ــی خود، توقعات  ۸. در برنامه ريزی آموزش

بزرگ ساالن را در نظر بگيرد.
۹. انعطاف پذير باشد و خود را بيش از حد در 

چهارچوب برنامه ی کاری قرار ندهد.
ــی دی های  ۱۰. از مجموعه های رايانه ای و س
آموزشی درجهت ارتقای تدريس استفاده کند.

نتــيجــه گــيری
ــاالن از  تمايل به يادگيری در بزرگ س
ــديد يا احساس نياز ناشی  يک عالقه ی ش
ــاالن می توانند از قانون  ــود. بزرگ س می ش
ــخی درجهت  ــاس و چندپاس ــن، قي تمري
ــتفاده کنند. کاهش  ــری بيش تر اس يادگي
يادگيری در برخی مهارت ها به هوش افراد 
بستگی ندارد بلكه به سرعت پاسخ گويی و 
استفاده ی کم از اين مهارت ها وابسته است؛ 
زيرا برخی محققان به اين نتيجه رسيده اند 

که در سراسر زندگی می توان ياد گرفت.
ــای  ــق انگيزه ه ــاالن از طري بزرگ س
ــان عوامل  ــد و از مي ــی ياد می گيرن درون
ــزه، دو عامل نيـاز و هدف  ــر در انگي مؤث
بيش تر تحت تأثير موقعيت های اقتصادی ـ 
اجتماعی گذشته و حال بزرگ ساالن قرار 
ــر برنامه ی  ــد، به همين دليل، ه می گيرن
يادگيری برای بزرگ ساالن بايد با نيازهای 
ــاالن از  ــد. بزرگ س ــال آنان مرتبط باش ح
رويارويی با تحوالت صنعتی و اجتماعی و 

امکان اين که نتوانند خود را با آن ها سازگار 
ــوند. در چنين  ــازند، دچار نا امنی می ش س
حالتی، آنان پنداره ی منفی از خود خواهند 
ــال الزم  ــت؛ بنابراين، مربی بزرگ س داش
است اهداف نزديک، واقعی و دست يافتنی 
ــا در نظر بگيرد تا در آنان تصور  برای آن ه
ــد؛ زيرا تصور مثبت باعث  مثبت ايجاد كن
يادگيری بيش تر و افزايش اعتمادبه نفس در 

بزرگ ساالن می شود.
ــوارد باعث  ــز در برخی م هيجانات ني
ــاالن می شوند؛ زيرا دقت  يادگيری بزرگ س
ــرد افزايش  ــری را در ف ــه به يادگي و عالق
ــاس، مربی بزرگ سال  می دهند؛ بر اين اس
می تواند با بهبود بخشيدن به وضع آموزشی، 
هرگونه اضطراب را در بزرگ ساالن کاهش 
ــز در يادگيری  ــی ني ــد. عوامل فرهنگ ده

بزرگ ساالن نقش مهمی ايفا 
می کنند؛ بنابراين، معلم 

بزرگ سال بايد راه 
نفوذ به فرهنگ 
ــاالن  بزرگ س
ــد،  بشناس را 
ــيوه های  ش با 

ــی مردم  ارتباط
ــه ای که در  منطق

آن جا تدريس می کند، 
ــد و از جمله هايی  آشنا باش

ــار عاطفی و  ــه از همان ب ــتفاده کند ک اس
فرهنگی بزرگ ساالن برخوردار باشند.

منابع
۱. ابراهيم زاده، عيسی؛ آموزش بزرگ ساالن، 

تهران، انتشارات دانشگاه پيام نور، ۱۳۷۲.
ــا، محمد؛ روان شناسـی يادگيری  ۲. پارس
ــخن،  ــارات س بر بنياد نظريه ها، تهران، انتش

.۱۳۷۴
ــی اول، کريم؛ نگرشی نو بر فرايند  ۳. عباس
ــارات گلزار  ياددهی ـ يادگيری، تبريز، انتش

ادب، ۱۳۸۶.
۴. گنجی، حمزه و ديگران؛ روان شناسی سال 
ــته ی ادبيات و علوم انسانی،  سـوم نظری، رش

مرکز تهيه و توزيع کتاب های درسی، تهران.

ميان 
تصور فــرد از خـود 

و يادگيری، رابطه ای مـستقيم 
وجـود دارد. به طوری کـه يک 

تصور واقـعی از خود، بزرگ ساالن 
را به يادگيری، تحمل مشـکالت و 
قبول مسئوليت آمـوزشی خويش 

تشـويق مـی کند
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ــوگ در  ــوگ، هم دلي، علل س كليدواژه ها : س
کودکان

مقدمه 
ــه يك موضوع  ــرگ در جامعه هميش م
ــث و گفت وگو بوده  ــه (تابو) براي بح ممنوع
است. بيش تر بزرگ ترها وقتي صحبت از مرگ 
يا مردن پيش مي آيد، از آن طفره مي روند و با 
بيان اين كه براي صحبت درباره ي اين موضوع 
ــا صالحيت ندارند، با عذرخواهي  با جوان تره
خود را كنار مي كشند. به نظر مي رسد بحث 
درباره ي مرگ، ناراحتي، اضطراب، سردرگمي 
و رفتاري بازدارنده را در بزرگ ترها برمي انگيزد. 
ــه پذيرفته اند  ــتيم كه هم ــاهد هس اخيراً ش
صحبت كردن درباره ي مرگ مي تواند به افراد 
كمك كند كه آن را به عنوان جزئي از زندگي 
بپذيرند و بكوشند بر احساساتي كه از تصور 

آن عارض مي شود، غلبه كنند.
پيش از ورود به مباحث مربوط به نشانه ها 
و درمان سوگ، الزم است ابتدا با ميزان درك 
كودكان از مفهوم مرگ در هر مرحله ي سني 

آشنا شويم.
ــز همانند  ــودكان ني ــي، ك ــور كل به ط
بزرگ ساالن در رويارويي با پديده ي مرگ و از 
دست دادن عزيزان خود، دچار تنيدگي و غم 
و اندوه فراوان مي شوند. واژه هايي چون مرگ، 
ــتن، خودكشي، در فرهنگ  مردن، مرده، كش
لغات كودك از طريق گفت وشنود، بازي ها و 
تخيالت نمايان مي شود اما درك اين مفاهيم 
به حسب مراحل تحول رواني به عواملي چون 
نگرش، تجربيات عاطفي، آموزه ها و باورهاي 

مذهبي بستگي دارد.
طبق نظريه ي «ماري نگي»، يكي از اولين 
ــئله ي مرگ در نزد  محققاني كه در مورد مس
كودكان به تحقيق پرداخته است، كودكان تا 
ــيدن به درك مفهوم واقعي مرگ از سه  رس

مرحله ي متمايز از هم گذر مي كنند: 
۱. مرگ بـه عنوان رويـدادي قابل 
برگشـت (۳ تا ۵ سالگي): در اين مرحله، 
امكان بازگشت شخص مرده به زندگي عادي 
وجود دارد و كودك منتظر است كه روزي فرا 

رسد و فرد متوفي نزد وي بازگردد.
۲. مرگ به منزله ي رويدادي مجسم 
(۶ تـا ۹ سـالگي): در اين مرحله، كودكان 
درمي يابند كه مرگ پايان كار است و قطعيت 
ــور عمومي به آن  ــا به ط ــد ام آن را مي پذيرن
ــد كه از خارج  ــميت مي دهند و معتقدن جس

مي آيد و شايد قابل رويت باشد.
۳. مـرگ بـه عنوان توقـف اعمال 
حياتي (۱۰ تا ۱۲ سـالگي): در اين مرحله، 
مرگ نزد كودك به عنوان پديده اي زيستي و 

بازگشت ناپذير تلقي مي شود.

علل سوگ در كودكان 
ــوگ را  ــودكان درجات مختلفي از س ك
ــود تجربه مي كنند.  ــي روزمره ي خ در زندگ
تنها مرگ يك والد يا اقوام نزديك نيست كه 
ــوگ مواجه مي كند  كودكان را با پديده ي س
ــمار ديگري نيز هستند كه  بلكه وقايع بي ش
ــند  گرچه كوچك و بي اهميت به نظر مي رس
ولي براي بچه ها قابل توجه و مهم اند. از آن جا 

ــودكان در كالمي كردن  ــت ك كه ممكن اس
هيجانات دروني خود توان مندي كافي نداشته 
باشند، همين امر درك يك كودك سوگوار و 
ــوي بزرگ ساالن با مشكل  كمك به او را از س

مواجه مي كند.
ــه بچه ها را با  ــدادي از پديده هايي ك تع

واكنش سوگ مواجه مي كند، عبارت اند از: 
é  مرگ والدين و اقوام 

é  مرگ حيوانات خانگي
é طالق والدين

ــه داليلي غير از  ــود يك يا هر دو والد ب é نب
طالق

é نقل مكان و مهاجرت
é آزار جنسي

é از دست دادن وسايل شخصي و اسباب بازي ها 
é از دست دادن يا نداشتن توانايي و مهارتي 

خاص
é حوادث و بالياي طبيعي مثل سيل، زلزله و 

از دست دادن خانه و مدرسه بر اثر آن

مريم صياد شيرازي
كارشناس ارشد روان شناسي

آشـنايي با سوگ در 
كـودكـان و روش هاي 
بـرخورد با آن

راهربدهاي رويارويي با مشكالت 
رفتاري و عاطفي دانش آموزان
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 مجروح شدن والدين و بستري شدن طوالني 
مدت آن ها در بيمارستان

مراحل سوگ در كودكان
ــاس كرختي، بهت و  ــوك و انكار (احس  ش

گيجي و ناباوري)
ــفتگي و  ــاس آش ــراض، احس ــم، اعت  خش

دل خوري
 نااميدي و درهم ريختگي (بي قراري، گريه، 

احساس گناه، احساس تنهايي)
 بهبودي و سازمان يابي مجدد

ويژگي هـاي دانش آموزان سـوگوار در 
مقاطع تحصيلي مختلف

الف) دوره ي ابتدايي
ــه گير  ــرده و گوش ــدت افس  كودكان به ش

مي شوند.
ــبند و  ــش از حد به پدر و مادر مي چس  بي

بدون آن ها به مدرسه نمي آيند.

ــكل خواب (به گفته   تحريك پذيري و مش
والدين) بيش از يك ماه را تجربه مي كنند.
ب) دوره هاي راهنمايي و دبيرستان 

ــردرگم (نام خود،  ــوزان گيج و س   دانش آم
شهر و تاريخ را به ياد نمي آورند) مي شوند.

  اختالل حافظه پيدا مي كنند.
ــا  ــد يك ج ــفته (نمي توانن ــرار و آش  بي ق

بنشينند) اند.
 كناره گير مي شوند.

 به خود صدمه وارد مي كنند.
 فكر خودكشي به سر دارند.
 مواد مخدر مصرف مي كنند.
 توهم بينايي و شنوايي دارند.

 از تصميم گيري در مورد امور عادي زندگي 
ناتوان اند.

 زياد و بدون انقطاع صحبت مي كنند.
اكنون كه با علل و ويژگي هاي سوگ در 
كودكان آشنا شديد، الزم است وظيفه ي خود 
ــاور و والدين را نيز در اين مورد  به عنوان مش

بشناسيد.
ــوگ  ــي كه والدين در برخورد با س نكات

كودكانشان بايد طي كنند: 
همان طور كه كودكان دوران رشد و بلوغ 
خود را طي مي كنند، به تناسب افزايش سن، 
سؤال هايي را مطرح مي كنند كه به پاسخ هاي 

پيچيده تري نياز دارد.
ــت  ــان براي آموزش بهداش بهترين زم
ــت كه  رواني در برابر مرگ عزيزان، زماني اس
حادثه اي اتفاقي در ارتباط با مرگ يك جان دار 
رخ مي دهد. خواه اين جان دار حشره اي نظير 

ــك پرنده يا يك  ــد، يا ي ــور و مورچه باش زنب
حيوان خانگي. همين حادثه موجب مي شود 
ــا كودك، مردن موجود جان دار را از نزديك  ت
ــاهده كند تا چنان چه در زندگي خود با  مش
ــزان خود روبه رو  ــان ها، به ويژه عزي مرگ انس
ــي الزم را براي  ــد، آمادگي عاطفي و روان ش
ــد. زماني كه  ــته باش پذيرش اين رويداد داش
ــخص مرده را مي بيند، بهتر است  كودك ش
والدين توجه او را به خاطرات و وقايعي جلب 
كنند كه در مشاهدات خود از مردن حشرات 
و جانوران داشته است تا درك واقعيت مرگ 
ــان تر شود. مهم ترين نكاتي كه در  برايش آس
ــوگ و داغ ديدگي كودك بايد از  ــرايط س ش
ــرح  طرف والدين مورد توجه قرار گيرد، به ش

زير است: 
۱. صداقت و صراحت گفتار، ۲. استفاده 

از كلمات عيني و واقعي

١. صداقت و صراحت گفتار 
ــد نيات پنهاني  اغلب كودكان مي توانن
ــن را از پس گفته هاي آنان درك كنند.  والدي
در توجيه مرگ مادربزرگ يا پدربزرگ گفتن 
ــي رفته اند و  ــفري طوالن ــه آن ها به س اين ك
هرگز برنمي گردند، يك دروغ كامًال آشكار و 

بي اساس است.
نزديكان و اعضاي خانواده كه سعي دارند 
حقيقت مرگ عزيز از دست رفته را از كودك 
پنهان كنند، دير يا زود پيامدهاي ناگوار اين 
عدم صداقت را در رفتار كودك خود مشاهده 
خواهند كرد؛ بنابراين، والدين بايد واقعيت را 

ــ  تحريك پذيري و مش
والدين) بيش از يك ماه ر

كــودكان درجات مختلـفي از سـوگ را در زندگـي 
روزمره ي خود تجربه مي كنند. تـنها مــرگ يك والد 

يا اقوام نزديـك نيـست كـه كــودكـان را با پديـده ي 
سـوگ مـواجـه مـي كند بلـكه وقايـع بــي شـمار ديـگري 
نيز هستند كـه گـرچـه كــوچــك و بي اهـميت به نـظر 
مــي رسند ولي بــراي بــچه ها قــابل تـوجه و مهــم اند
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ــرايط مناسب و  ــت، در ش همان گونه كه هس
ــت و نگرش كودك خود به  با توجه به ظرفي
مرگ، صادقانه بيان كنند و از هرگونه فريب، 

تحريف و پنهان كردن واقعيت بپذيرند.

٢. استفاده از كلــمات عينـــي 
و واقــعي

ــنايي با گنجينه ي واژگان كودك و  آش
توجه به ظرفيت ادراكي مفاهيم و اصطالحات 
او مي تواند به والدين در گزينش درست واژگان 
عيني قابل فهم براي كودكان و دنياي واقعي 
آنان كمك كند. آن ها مي توانند به فرزند خود 
بگويند: «همان گونه كه گل ها مي ميرند، آدم ها 
نيز روزي مي ميرند.» اما گفتن اين كه مردن 
درست شبيه خوابيدن است، مي تواند كودك 
را دچار كابوس هاي شبانه و حتي بي خوابي و 

اضطراب در هنگام به خواب رفتن كند.

در گـــفتن  كلــمه ي «خـــــدا» دقت 
كنيد 

ــاركت و هم حسي  در عين حال كه مش
ــيار مهم  ــدوه كودك بس ــا غم و ان والدين ب
ــت اما بايد به اين موضوع توجه داشت كه  اس
ــزي باورهاي والدين با باورهاي كودك  درآمي
ــه تصويري مبهم و  ــد ك نبايد به گونه اي باش
برداشتي نادرست از جايگاه خداوند در ذهن 

كودك به وجود آيد.
ــت  ــر كودك عاجزانه از خدا درخواس اگ
ــت رفته اش  مي كند كه برادر يا خواهر از دس
ــه او بازگرداند و انتظار دارد كه خداوند به  را ب
ــت او پاسخ دهد، در اين هنگام بايد  درخواس
كودك را از عملي نبودن انتظار و درخواستش 
ــب رفتار  ــي موج ــن ناكام ــا اي ــرد ت آگاه ك
ــبت به خدا نشود.  خشمگينانه ي كودك نس
اين كه برخي والدين به كودكان خود اين گونه 
وانمود مي كنند كه شخص مرده نزد خدا رفته 
ــت و برنمي گردد، يا خدا او را از ما گرفته  اس
است يا توجيهات مشابهي از اين دست، ممكن 
است از همان ابتدا آموزه هاي نادرستي را نسبت 
به خالق عالم هستي در ذهن كودك القا كند و 
در دوره هاي بعدي رشد، مشكالت پيچيده تري 

را در اعتقادات ديني وي به وجود آورد.

هم دلــــــي و مشــــــاركـــت در 
احســاســات كــودكــان 

ــاالن هنگام  ــه كه ما بزرگ س همان گون
روي دادن يك واقعه ي مصيبت بار نيازمند كسي 
ــتيم كه غم خود را با او در ميان بگذاريم،  هس
ــدان مايل اند  ــترس فق كودكان نيز هنگام اس
احساسات  خود را با ديگري مطرح كنند. بهتر 
است والدين شرايطي را فراهم آورند كه كودك 
بتواند فشارها، ناراحتي ها و درد دل هاي خود 
ــه برون ريزي كند. در اين ميان، نقش  را آزادان
والدين در تعديل و تلطيف احساسات كودك، 
ــت. آن ها نبايد  ــاس و ظريف اس ــيار حس بس
كودك را در حالت غم و اندوه تثبيت و تشويق 
كنند و در عين حال نبايد احساسات واقعي او 
را ناديده انگارند يا به تمسخر بگيرند بلكه بايد 
ــو بين هم دلي و هم حسي، و از سوي  از يك س
ديگر، خارج كردن او از اين فضاي اندوهگين، 

نسبت شايسته اي برقرار سازند.
در اين جا فهرستي از توصيه هاي عملي 
ــان با استرس فقدان  به والديني كه فرزندش
مواجه شده اند ارائه مي شود. با به كار بستن اين 
ــت رواني  توصيه ها، مي توان در تأمين بهداش

اين گونه كودكان گام هايي برداشت.

الف ) بايدها (اقدامات تجويزي)
ــد به كودكان كمك كرد كه با توجه به   باي
قابليت درك و فهمشان به تدريج با مفاهيمي 
ــاهدات  ــردن از طريق مش ــرگ و م چون م
روزمره ي خود با گياهان و حيوانات و... آشنا 

شوند.
 هنگام رويداد مرگ، كودكان در هر مرحله 
بايد تشويق شوند كه به بزرگ ساالن بگويند 
ــي دارند، چه فكر  در مورد مرگ چه احساس

مي كنند و چه مي دانند.
 بايد به پرسش هاي كودكان هنگام برخورد 
ــان،  ــا مرگ عزيزان، مطابق با قدرت دركش ب
ــور واقع بينانه، توأم با آرامش و صداقت و  به ط

بدون احساسات افراطي پاسخ داد.
  بايد به كودكان اطمينان خاطر داد كه مرگ 
تنبيهي در مقابل رفتار غلط آن ها نيست و رنج 
و مرگ را نبايد با گناه و تنبيه الهي يا مجازات 

مرتبط ساخت.

 بايد به كودكان اجازه داد كه به شكل آزادانه 
ــات خود را در مورد مرگ  ــيال، احساس و س

عزيزان بيان كنند.
 متعاقب مرگ كسي كه كودك او را بسيار 
دوست داشته است، بايد سعي شود كه شرايط 
ــتي سابق براي كودك فراهم  محيطي و زيس
 شود؛ زيرا كودكان براي كنارآمدن با حوادث 

تنش زا به ثبات نياز دارند.
 تفسير و توجيه مرگ عزيزان بايد متناسب 
با سن، جنس، فرهنگ، اعتقادات و تفاوت هاي 

فردي كودكان باشد.
 بايد كودكان را در غم و اندوه خانواده سهيم 
ساخت و احساس غم و اندوه خود را صادقانه 

براي آن ها بيان كرد.
ــازه داد كه غم و اندوه  ــد به كودكان اج  باي
ــر طريقي كه مي خواهند، مانند  خود را به ه
ــم، نوميدي، احساس گناه،  گريه، بازي، خش
ــراض به  ــل خاطرات و اعت ــراز محبت، نق اب
بازگشت به رفتارهاي غيرقابل انتظار، بيرون 
بريزند؛ زيرا كودكاني كه پيوسته «فقدان» را 
انكار مي كنند و سعي در نشان دادن عاليم و 
تخليه ي احساسات خود ندارند، ممكن است 
اين فرايند را به تأخير بيندازند كه اين، خود 

نوعي مقاومت آسيب رساننده است.
 كودكان بايد مراحل تحولي سوگواري و انبوه 
(شوك، خشم، چانه زني، افسردگي و پذيرش) 
را با سرعت و به شيوه اي خاص طي كنند (با 
شيوه ي تخيل، بازي، تصورات جاي گزيني و 

روياهاي سازنده).
ــوگواري، بايد    در مواقع بحراني مرگ و س
ــودكان انعطاف  ــته هاي ك ــبت به خواس نس

بيش تري نشان داد.
 كودك بايد در بيان تخيالت دروني، ترس ها 
ــد و بتواند از هر  ــات خود آزاد باش و  احساس
ــادآوري از  ــراي درددل كردن و ي ــي ب فرصت

شخص متوفي استفاده كند.

هشــدارهـــا
توجه داشته باشيد كه كودكان مي توانند 
ــوگوار و ماتم زده شوند ولي تفاوت هايي در  س
ــاالن وجود دارد؛  ماتم زدگي آن ها با بزرگ س
ــد و تحول  ــودك در هر مرحله از رش زيرا ك
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روان شناختي خويش نسبت به فقدان برحسب 
خصايص موجود خود پاسخ مي دهد.

ـ توجه داشته باشيد كه تنيدگي فقدان 
ــكارا يك ضربه ي دردناك رواني  مي تواند آش
ــود ولي به طور ضروري در رشد  محسوب ش

كودك وقفه ايجاد نمي كند.
ــاله گروهي زخم پذيرند؛  كودك ۷-۵ س
ــازگاري ضعيفي دارند. اگرچه قبل از  زيرا س
اين سنين نيز همين گونه است. بايد درباره ي 
ــزء واكنش هاي كودك  ــايي جزء به ج شناس
ــي  و تغييرات آن بعد از ضربه ي فقدان بررس

عميق تري صورت گيرد.

ب) نبايدها (اقدامات پرهيزي)
ــودك را در  ــداد مرگ، نبايد ك ــگام رخ  هن
تالطم گيجي، بدون توجيه مناسب و مقتضي 

سنش رها ساخت.
 نبايد از تعبير و تفسيرهاي فلسفي و مذهبي 

براي كودكان كم سن و سال استفاده كرد.
 هنگام بروز غم، اندوه و سوگواري، نبايد مانع 

از ابراز احساسات و عواطف او شد.
ــانه اي كه  ــن هرگز نبايد با بيان افس  والدي
كودك روزي منكر آن خواهد شد، بر مسئله ي 

مرگ سرپوش بگذارند.
ــفر، خواب و بيماري  ــبيه مرگ به س  از تش

طوالني بايد خودداري كرد.
ــتن   والدين نبايد كودك را از امكان گريس
محروم سازند. هم چنين نبايد به او اصرار كنند 

كه به عواطف احساس نشده، تظاهر كند.

روش هاي مفيد مشــاوره اي براي 
برخورد با ســوگ در كـودكـان

ــاور مي تواند  الف) زبان فراخوان مش
ــات فرد را  از عبارت هاي محكمي كه احساس
برمي انگيزند، استفاده كند؛ مثًال «پدرت مرد» 
در برابر «پدرتان را از دست داديد». اين زبان 
ــول و حوش فقدان  ــورد مراقبت هاي ح در م
ــد و مي تواند برخي از  به مردم كمك مي كن
احساسات دردناك را، كه بايد احساس شوند، 
ــت از متوفي  ــك كند. هم چنين صحب تحري
ــد:  ــته مي تواند مفيد باش با افعال زمان گذش

«پدرتان ... بود».

ــع  ب) اسـتفاده از نمادهـا: از مراج
ــا خود به  ــاي متوفي را ب ــد عكس ه بخواهي
ــاوره بياورد. اين كار نه تنها به  ــات مش جلس
مشاور كمك مي كند كه در مورد آن شخص 
ــري پيدا كند، بلكه باعث ايجاد  درك واضح ت
ــي و كانوني  ــودن متوف ــاس بالفصل ب احس
ــت در مورد متوفي به جاي  واضح براي صحب
صحبت درباره ي او مي شود. نمادهاي ديگري 
ــند، نامه هاي متوفي،  كه مي توانند مفيد باش
نوارهاي صوتي يا ويدئويي متوفي و لباس ها 

و وسايل شخصي  اوست.
پ) نوشـتن: از مراجع بخواهيد نامه يا 
ــد و در آن افكار و  نامه هايي به متوفي بنويس

احساساتش را بيان كند.
ت) نقاشـي كردن: رسم تصاويري كه 
منعكس كننده ي احساسات و تجارب مرتبط 
ــتن  ــت، مي تواند هم چون نوش با متوفي اس

مفيد باشد.
ث) نقش بازي كردن: مي توان به مراجع 
كمك كرد كه با نقش بازي كردن و صحبت 
ــائلي كه موجب ترس يا  كردن درباره ي مس

ناراحتي اش مي شود، خود را تخليه كند.
ج) بازسازي شناختي: فرض زيربنايي 
در اين شيوه آن است كه افكار ما بر احساسمان 
تأثير مي گذارند. به ويژه؛ افكار آشكار و صحبت 
ــته در اذهانمان جريان دارد.  با خود كه پيوس
مشاور با كمك مراجع مي تواند از احساسات 
ــط افكار  ــده توس ــدازي ش ــز راه ان مالل آمي
غيرمنطقي معين از قبيل «هيچ كس بار ديگر 
به من عشق نخواهد ورزيد» بكاهد؛ فكري كه 

در حال حاضر اثبات شدني نيست.
چ) دفتر خاطرات: يكي از فعاليت هايي 
ــواده نمي توانند انجام دهند،  كه اعضاي خان
تهيه ي دفتر خاطراتي در مورد عضو از دست 
رفته ي خانواده است. اين دفتر مي تواند شامل 
ــي از قبيل  ــي، خاطرات ــاي خانوادگ رويداده
ــعار  عكس هاي فوري و عكس هاي ديگر، اش
ــده توسط اعضاي  ــي هاي كشيده ش و نقاش

خانواده در مورد متوفي باشد.
ح) تصويرسـازي ذهنـي: كمك به 
ــي خواه با  ــم كردن متوف مراجع براي مجس
چشمان بسته و خواه از طريق تجسم وي در 

يك صندلي خالي و تشويق كردن او به گفتن 
آن چه نياز دارد به متوفي بگويد.

ــته باشيم  به هر حال، بايد به خاطر داش
ــن،  ــب س ــه واكنش هاي كودكان برحس ك
هوش، فرهنگ، اعتقادات، روش هاي تربيتي 
و تجربيات شخصي متفاوت است و بنابراين، 
هيچ راه حل يا دستورالعمل ثابت و يك نواختي 
ــه اهميت دارد،  ــوان ابالغ كرد. آن چ را نمي ت
برخورد مناسب و مطابق با شرايط و موقعيت 
ــت؛ آن هم به  ــودك اس ــي و عاطفي ك روان
ــن گري  ــه اي كه فضايي از آرامش و روش گون
ــد، هم چنين شرايط  ــته باش را به دنبال داش
برحسب تفاوت هاي درون فردي و برون فردي 
ــي مي تواند  ــاختار خانوادگ و ويژگي هاي س
ــياري، از  ــد. به هر حال عوامل بس متغير باش
ــده تا چه اندازه به  جمله اين كه فرد فوت ش
ــت، ظرفيت تحمل و  كودك نزديك بوده اس

پذيرش كودك در مقابله با اين رويداد چگونه 
ــت، افراد جاي گزين شونده كه هم سنگ  اس
ــت رفته اند و مي توانند مورد عالقه  فرد از دس
و اطمينان كودك باشند، سالمت جسماني و 
عاطفي كودك، و هم چنين تجارب پيشين او 
از فقدان و اين گونه مفاهيم، در واكنش كودك 
با پديده ي مرگ و سوگواري دخالت دارند. هر 
كدام از اين عوامل به نوبه ي خود در چگونگي 
انتخاب روش كنارآمدن و رويارويي با رويداد 

مرگ مؤثر واقع مي شوند.
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و  ــش  پژوه ــازمان  س کليدواژه هـا: 
برنامه ريزی آموزشی، دفتر برنامه ريزی و تأليف 
کتب درسی، شورای برنامه ريزی، آيين نامه ی 
شورای برنامه ريزی، شورای برنامه ريزی گروه 
ــی،  ــای برنامه ی درس ــی، راهنم روان شناس

ارزش يابی تکوينی، ارزش يابی پايانی.

ــی دفتر برنامه ريزی و  گروه روان شناس
ــی همانند ساير گروه های  تأليف کتب درس
ــی، فرايند برنامه ريزی، نظارت و تأييد  درس
ــده دارد. جهت  ــی را به عه ــای درس برنامه ه
ــورای  ــی ش تحقق اين امر، در هر گروه درس
ــورای  ــاس آيين نامه ی ش ــزی براس برنامه ري
ــورای مديريت دفتر  ــزی مصوب ش برنامه ري

تشکيل می شود.
ــاس ماده ی ۱ آيين نامه ی شورای  براس
برنامه ريزی در هر گروه درسی، بايد يک شورا 
ــتادان دانشگاه، صاحب نظران،  متشکل از اس
ــی  ــان هر موضوع درس معلمان و کارشناس
ــود تا کار هدايت، برنامه ريزی،  ــکيل ش تش
نظارت، تصويب و تأييد برنامه های درسی و 
ــی در هر گروه با همکاری گروه  مواد آموزش

روان شناسی به سامان برسانند.
ــورای برنامه ريزی گروه روان شناسی  ش
ــکيل شده  ــاس آيين نامه ی مذکور تش براس

است و اعضای آن عبارت اند از:
ــی  ــئول گروه روان شناس ــناس مس ۱. کارش

(آقای محمود اوحدی)
ــر  ــان دکت ــی (آقاي ــان موضوع ۲. متخصص

محمدنقی فراهانی، عزت اهللا فوالدی)
ــالمی (آقای  ۳. متخصص تعليم و تربيت اس

سيد محمد روحانی)
۴. متخصص برنامه ريزی درسی (آقای يحيی 

فراوی)
۵. دو نفر دبير باتجربه و صاحب نظر (خانم ها 

مهديه اميدی و سوسن نيکو)
ــی (آقای  ــای آموزش ــده ی گروه ه ۶. نماين

عليرضا غالمی)
اين شورا براساس ماده ی ۷ آيين نامه ی 

مذکور وظايف زير را عهده دار است.
ــت ها و راهبردهای  ـ آگاهی از اهداف، سياس
ــزی  ــش و برنامه ري ــازمان پژوه ــوب س مص

آشـنايی با گـروه 
روان شـــناســی و 
فعالــيت های آن

آموزشی و خط مشی های دفتر برنامه ريزی و 
تأليف کتب درسی و تالش در جهت اجرايی 

کردن آن ها در برنامه ريزی  های شورا؛
ـ بررسی و بهره برداری از نتايج پژوهش های 
ــی  ــده در ارتباط با نيازهای آموزش انجام ش
دانش آموزان و ارائه ی پيشنهاد به دفتر جهت 

اقدام الزم؛
ـ توليد و تدوين راهنمای برنامه ی درسی در 

هر درس براساس چهارچوب مصوب؛
ــزی و تأليف  ــر برنامه ري ــکاری با دفت ـ هم
ــی در فرايند ارزش يابی تکوينی و  کتب درس

ارزش يابی پايانی برنامه های درسی؛
ــی پس از  ـ اصالح و تکميل برنامه های درس

مرحله ی ارزش يابی تکوينی؛
ـ بررسی صالحيت مؤلفان پيشنهادی در هر 
گروه درسی جهت تأليف کتاب درسی و ساير 

مواد آموزشی؛
ــی  ــوای آموزش ــنهاد محت ــی و پيش ـ بررس
ــی معلمان جهت اشاعه ی  دوره های آموزش

برنامه ی درسی؛
ـ بررسی نتايج ارزش يابی پايانی انجام شده از 
برنامه ها و کتاب های درسی و ارائه ی پيشنهاد 
ــی  ــر برنامه ريزی و تأليف کتب درس به دفت

جهت اقدامات الزم؛
ــول مرتبط با  ــاير امور مح ــام دادن س ـ انج

وظايف شورا.

در هر گروه درسی، شورای برنامه ريزی با 
توجه به وظايف ياد شده درحقيقت به عنوان 
بازوی علمی گروه درسی، کار هدايت و نظارت 
ــی را عهده دار است و کار  بر برنامه های درس
به صورت گروهی انجام می پذيرد. از هر گروه 
ــت کم دو نفر دبير روان شناسی،  ــی دس درس
ــتغال دارند،  ــی اش که به تدريس روان شناس
ــتاد دانشگاه، که آن ها نيز به  و نيز دو نفر اس
ــائل روان  تدريس و پژوهش در زمينه ی مس
ــغول اند، در شورا عضويت دارند.  شناسی مش
ــت کم ماهی  ــورا در حالت عادی دس اين ش
ــورا  ــورت نياز با تصويب ش ــار و در ص يک ب
ــد. الزم به  ــات بيش تری برگزار می کن جلس
گفتن است که مصوبات شورا با رأی اکثريت 
(نصف به عالوه ی يک) به تصويب می رسد که 
البته پس از تأييد مديريت دفتر برنامه ريزی و 

تأليف کتب درسی، رسميت خواهد يافت.
ــروه  گ  ۸۹-۹۰ ــی  تحصيل ــال  س در 
روان شناسی قصد دارد براساس خط مشی های 
دفتر نسبت به بررسی حاصل کار ارزش يابی 
ــوم  ــال س ــی س ــی از کتاب روان شناس پايان
ــالح و تغيير کتاب  ــت اص ــطه در جه متوس
ــه خوانندگان  ــدام کند. برای آن ک مذکور اق
ــان کار ارزش يابی پايانی قرار  گرامی در جري

بگيرند، ذکر مواردی چند صورت دارد.
کتاب روان شناسی سال سوم متوسطه 

محمود اوحدی
کارشناس مسئول گروه روان شناسی

دفتر برنامه ريزی و تأليف
 کتب درسی
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ــانی ـ علوم و  ــته های ادبيات و علوم انس (رش
ــالمی) براساس راهنمای برنامه ی  معارف اس
ــده در شورای برنامه ريزی در  درسی تهيه ش
ــط آقايان دکتر محمدنقی  سال ۱۳۷۹ توس
فراهانی و دکتر رضا کرمی نوری و با همکاری 
آقای محمود اوحدی تأليف شد. اين کتاب از 
سال تحصيلی ۸۱-۸۰ با ۴ فصل کليات، رشد، 
فرايندهای شناختی، سالمت روانی و بيماری 
ــتان های  ــه در دبيرس ــی در ۱۷۱ صفح روان

کشور تدريس شده است.
ــر برنامه ريزی و تأليف  روال کار در دفت
کتب درسی بدين صورت است که هر کتاب 
جديد التأليف پس از ۳ سال تدريس بايد مورد 
ــی پايانی قرار گيرد و در جريان اين  ارزش ياب
کار، نقاط قوت و ضعف برنامه مشخص شود. 
پس از تأليف کتاب روان شناسی و با گذشت 
سه سال از تدريس آن در دبيرستان ها، گروه 
ــی پايانی  ــنهاد ارزش ياب ــی، پيش روان شناس
ــنهاد کرد اما  برنامه ی مذکور را به دفتر پيش
متأسفانه کار ارزش يابی پايانی برنامه ی مذکور 
تا سال ۱۳۸۷ به تعويق افتاد. در همان سال 
اين کار توسط مؤسسه ی پژوهشی و نوآوری 
ــی و توسط آقای دکتر حسنی  برنامه ی درس
ــد. ارزش يابی از برنامه ی درس  پی گيری ش
روان شناسی در قالب گزارش مکتوب قرار بود 
ــال ۱۳۸۹ به گروه روان شناسی  تا ابتدای س

ــاس  ــود تا اين گروه بتواند براس ــال ش ارس
ارزش يابی انجام شده، کار اصالح و تغيير در 

برنامه ی درسی ياد شده را پی گيری کند.
ــس از دريافت گزارش  ــت پ بديهی اس
ــر در برنامه ی  ــالح و تغيي ــوب، کار اص مکت
ــای جديد  ــاس تدوين راهنم ــور براس مذک
ــی پی گيری  ــی روان شناس ــه ی درس برنام
ــاس راهنمای جديد، کتاب  می شود و براس
ــط مؤلفان تأليف  ــی توس جديد روان شناس

خواهد شد.
ــال ۱۳۸۴  ــی در س ــروه روان شناس گ
براساس نياز مخاطبان و نيز مطالعات انجام 
ــيد که دانش آموزان  شده به اين نتيجه رس
دبيرستان به آشنايی با مفاهيم و موضوعات 
مرتبط با بحث های روان شناسی نيازمندند؛ 
بنابراين، پيشنهاد ارائه ی يک درس انتخابی ـ 
ــی به نام روان شناسـی سـالمت  پرورش
ــتان را  ــال اول دبيرس برای دانش آموزان س
ــورای برنامه ريزی روان شناسی مطرح  در ش
کرد. اين پيشنهاد جهت بررسی به مديريت 
دفتر اعالم شد و مديريت دفتر با آن موافقت 
ــنهاد ياد شده در کميته ی دروس  کرد. پيش
ــد و پس از موافقت در  انتخابی نيز مطرح ش
سال ۱۳۸۵ راهنمای برنامه ی درسی مذکور 
تدوين گرديد. راهنمای ياد شده، در مراحل 
ــد و درنهايت، با  ــی ش مختلف، اعتباربخش

عنوان راهنمای برنامه ی درسی روان شناسی 
سالمت به تصويب رسيد.

ــی  ــای برنامه ی درس ــاس راهنم براس
ــه نام های کتـاب کار  ــوب دو کتاب ب مص
روان شناسی سـالمت کد ۲۱۴ و کتاب 
راهنمای معلم روان شناسـی سـالمت 
ــن دو کتاب را  ــدند. اي کد ۳۶۳/۱ تأليف ش
در سال تحصيلی ۸۷-۸۶ و ۸۸-۸۷ دبيران 
ــب  ــتان های منتخ ــی در دبيرس روان شناس
شهر تهران و شهرستان های تهران تدريس 

کردند.
ــی  هم زمان با تدريس درس روان شناس
ــهر تهران و  ــتان های ش ــالمت در دبيرس س
ــران، ارزش يابی تکوينی  ــتان های ته شهرس
ــران انجام  ــط پژوهش گ ــه نيز توس از برنام
پذيرفت. براساس ارزش يابی های انجام شده 
ــال ۱۳۸۸ تغييرات الزم در راهنمای  در س
برنامه ی درسی صورت گرفت و براساس اين 
ــرات، کتاب کار و کتاب راهنمای معلم  تغيي
ــالمت نيز اصالح شدند. در  روان شناسی س
ــال تحصيلی ۸۹-۸۸ درس روان شناسی  س
ــتان های سراسر کشور  ــالمت در دبيرس س
توسط سرگروه های روان شناسی و به شرط 
ــرايط اجرا در هر  ــودن امکانات و ش آماده ب
ــت در سال  ــد و قرار اس ــتان، تدريس ش اس
جاری نيز در دبيرستان های ديگر اجرا شود.

ــود، در  ــه که مالحظه می ش همان گون
ــی، کار به صورت گروهی و  گروه روان شناس
ــورای برنامه ريزی گروه پيش  با مشارکت ش
می رود. اميد است دبيران محترم روان شناسی 
ــال نظريات ارزش مند خود به نشانی  با ارس
ــتی ۱۵۸۵۵/۳۶۳ يا  ــدوق پس ــران، صن ته
خيابان کريم خان زند، اول ايرانشهر شمالی، 
ــی،  ــازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزش س
ــی،  ــزی و تأليف کتب درس ــر برنامه ري دفت
ــی يا به نشانی الکترونيکی گروه روان شناس
psychology-dest talil @ talif.  

sch.IR ما را در انجام کار برنامه ريزی ياری 
کنند.

در شماره ی بعد مجله، در زمينه ی کار 
ــی مطالب  ــزی در گروه روان شناس برنامه ري

بيش تر ارائه خواهد شد.

براساس ماده ی ١ آيين نامه ی شورای برنامه ريزی در 
هر گـروه درسی، بايد يک شورا متشکل از استادان 

دانشگاه، صاحب نظران، معلمان و کارشناسان 
هر موضوع درسی تشکيل شود تا کار هدايت، 

برنامه ريزی، نظارت، تصويب و تأييد برنامه های 
درسی و مواد آموزشی در هر گروه با همکاری

 گروه روان شناسی به سامان برسانند
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ــي، برنامه ي  كليدواژه هـا: روان شناس
ــري،  ــاي يادگي ــي، واحده درس روان شناس

روش هاي ارزش يابي.

ــي سال سوم  برنامه ي درس روان شناس
رشته هاي ادبيات و علوم انساني، علوم و معارف 
ــاس راهنماي برنامه ي درسي  ــالمي براس اس
توليد شده در شوراي برنامه ريزي روان شناسي 
ــده است.  ــال هاي ۷۵ تا ۷۷ تأليف ش طي س
اصوًال براي توليد هر برنامه ي درسي، روال كار 
در دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي اين 
ــت كه ابتدا راهنماي برنامه ي درسي براي  اس
آن درس توليد مي شود و سپس براساس آن، 

راهنماي برنامه ي درسي توليد خواهد شد.
ــي در حقيقت  ــاي برنامه ي درس راهنم
ــت كه در اختيار  ــه و راهنماي عمل اس نقش
توليدكنندگان برنامه ي درسي و مواد آموزشي 
ــاس آن برنامه ي درسي  قرار مي گيرد تا براس
را توليد كنند. اين راهنما شامل اهداف كلي، 
اهداف جزئي، جدول مفاهيم اساسي و تعميم ها، 
عناوين و سرفصل هاي درس، جدول دو بعدي 
ــاي يادگيري،  ــراي واحده ــدف و محتوا ب ه
ــازمان دهي و  روش هاي ارزش يابي، اصول س
ارائه ي محتواست كه در مرحله ي اول پس از 
توليد، در جلسات شوراي برنامه ريزي مورد نقد 
ــه و پس از آن به منظور  ــي قرار گرفت و بازبين
ــده، كار  ــاي توليد ش ــي از راهنم اعتباربخش
ارزش يابي از آن توسط متخصصان موضوعي، 
ــي، گروه هاي  ــان برنامه ريزي درس متخصص
ــي انجام شده  ــي و دبيران روان شناس آموزش
است. در نهايت، راهنماي برنامه ي درسي تأييد 
شد و مالك عمل براي توليد برنامه ي درسي 

قرار مي گيرد.

محمود اوحدي
كارشناس مسئول گروه روان شناسي

نسخه ي نهايي راهنماي برنامه ي درسي 
شامل مطالب زير است: 

ــمت اول برنامه ي درسي روان شناسي  ۱. قس
در اين شماره ارائه مي شود.

é مقدمه
é اهداف كلي درس روان شناسي سال سوم 

متوسطه
é اهداف جزئي درس روان شناسي سال سوم 

متوسطه
é جدول تعميم هاي جزئي و ويژه

é عناوين و سرفصل هاي درس روان شناسي 
سال سوم متوسطه

ــوا براي  ــدي هدف و محت ــدول دو بع é ج
واحدهاي يادگيري

é تصميم گيري در مورد نگرش ها و ارزش ها
é روش هاي ياددهيـ  يادگيري

é روش هاي ارزش يابي
é اصول سازمان دهيـ  ارائه ي محتوا

é منابع و مآخذ
ــي در  ــي درس روان شناس ــداف كل اه
ــات، ارزش ها و  ــه حيطه ي دانش و اطالع س
نگرش ها و مهارتي مشخص شده است. اين 

اهداف عبارت اند از: 

الفـ  حيطه ي دانش و اطالعات
۱. آشنايي با مقدمات علم روان شناسي

ــل، ابعاد و  ــد،  عوام ــناخت مفهوم رش ۲. ش
مراحل آن

۳. آشنايي با رشد در دوران مختلف زندگي با 
تأكيد بر دوره ي نوجواني

۴. آگاهي از فرايندهاي شناختي
۵. آشنايي با رفتار اجتماعي

ــواده و  ــاي فرد با خان ــناخت تعامل ه ۶. ش

هم ساالن
ــب دانش در مورد سالمتي و بيماري  ۷. كس

رواني
ــت رواني و انواع  ــناخت مفهوم بهداش ۸. ش

پيش گيري
ــنايي با مفهوم مشاوره، روان درماني و  ۹. آش

انواع خدمات مشاوره اي و روان درماني.

بـ  حيطه ي ارزش ها و نگرش ها 
۱. ايجاد نگرش مثبت به علم روان شناسي

ــي در  ۲. عالقه مندي به كاربرد روان شناس
زندگي فردي و اجتماعي

۳. كنج كاوي براي يافتن علل روان شناختي 
رفتارهاي خود و ديگران 

ــبت به تغييرات  ۴. ايجاد نگرش مثبت نس
دوره ي نوجواني

۵. تقويت روحيه ي مراقبت از خود به منظور 
حفظ و گسترش سالمت رواني.

پـ  حيطه ي مهارتي (ذهني و عملي)
ــه كارگيري بعضي از  ــب توانايي در ب ۱. كس

يافته هاي روان شناسي در زندگي روزمره 
ــب توانايي تجزيه و تحليل رفتارهاي  ۲. كس

خود و ديگران.
ــدن اهداف كلي در  پس از مشخص ش
ــه حيطه ي مذكور، اهداف جزئي براساس  س

اهداف كلي در سه حيطه مشخص شدند.

الفـ  حيطه ي دانش و اطالعات
۱-۱. آشنايي با معارف بشري و علوم تجربي 

به عنوان شاخه اي از معارف بشري
ــنايي با روان شناسي به مثابه يك  ۲-۱- آش

علم تجربي

(۱)
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ــاي گوناگون در  ــنايي با رويكرده ۳-۱- آش
روان شناسي

۴-۱- آشنايي با رفتار، به مثابه موضوع علم 
روان شناسي

۵-۱- كسب دانش درباره ي مؤلفه هاي رفتار
۶-۱- شناخت روش هاي بررسي رفتار

ــاخه هاي  ش ــن  مهم تري ــناخت  ش  -۱-۷
روان شناسي و نقش آن ها در زندگي روزمره 

۱-۲- آشنايي با مفهوم رشد
۲-۲- شناخت عوامل و ابعاد رشد

۳-۲- آشنايي با اهداف رشد 
۴-۲- آشنايي با ويژگي هاي رشد

ــناخت خصوصيات رشد در دوره ي  ۵-۲- ش
قبل از تولد و دوره ي كودكي

ــناخت خصوصيات رشد در دوره ي  ۶-۲- ش
كودكي اول

ــناخت خصوصيات رشد در دوره ي  ۷-۲- ش
كودكي دوم 

۸-۲- ويژگي ها و خصوصيات رشد در دوره ي 
نوجواني

ــنايي با رشد جسماني، شناختي،  ۹-۲- آش
عاطفي، اجتماعي و اخالقي نوجواني

۱-۳- آشنايي با مفهوم فرايندهاي شناختي
۲-۳- آشنايي با مفهوم ادراك، فرايند ادراك 

بينايي و انواع آن
۳-۳- آشنايي با توجه به انواع آن

ــه  ــر در توج ــل مؤث ــناخت عوام ۴-۳- ش
تقسيم شده 

۵-۳- شناخت مفهوم حافظه و سيستم هاي 
مختلف آن

ــن  قواني و  ــول  اص ــا  ب ــنايي  آش  -۳-۶
هدايت كننده ي حافظه

۷-۳- آشنايي با انواع حافظه و سيستم هاي 

مختلف آن
ــكل هاي  ــنايي با مفهوم زبان و ش ۸-۳- آش

گوناگون سيستم زبان 
۱-۴- آشنايي با مفهوم تعامل اجتماعي
۲-۴- آشنايي با مفهوم نفوذ اجتماعي

ــنايي با انواع گروه هاي اجتماعي و  ۳-۴- آش
تأثير آن ها بر رفتار

۴-۴- آگاهي از نقش رهبري در گروه 
۱-۴- آشنايي با تعامل نوجوان با خانواده 

۲-۴- شناخت عوامل مؤثر در تعامل نوجوان 
با خانواده 

۳-۴- كسب دانش در زمينه ي مسائل مربوط 
به هويت خانوادگي 

۴-۴- آشنايي با تعامل نوجوان با هم ساالن 
۵-۴- شناخت عوامل مؤثر در تعامل نوجوان 

با هم ساالن 
۶-۴- كسب دانش در زمينه ي مسائل مربوط 

به هويت نوجوان در گروه 
۱-۵- آشنايي با روان شناسي سالمت 
۲-۵- آشنايي با مفهوم سالمت رواني 
۳-۵- آشنايي با مفهوم بيماري رواني 

۴-۵- آشنايي با مالك هاي سالمت رواني 
۵-۵- آشنايي با مالك هاي بيماري رواني 

ــر در بيماري  ــل مؤث ــي از عوام ۶-۵- آگاه
رواني 

ــاي  ــن گروه ه ــا مهم تري ــنايي ب ۷-۵- آش
اختالل هاي رواني 

۱-۵- آشنايي با مفهوم بهداشت رواني 
ــواع  ــه ي ان ــش در زمين ــب دان ۲-۵- كس

پيش گيري
و  ــاوره  مش ــوم  مفه ــا  ب ــنايي  آش  -۵-۳

روان درماني 
ــز  ــاره ي مراك ــات درب ــب اطالع ۴-۵- كس

و  ــاوره اي  مش ــات  خدم ــده ي  ارائه كنن
روان درماني.

بـ  ارزشي و نگرشي
۱-۱- تقويت عالقه مندي به مطالعه ي بيش تر 

درباره ي موضوعات گوناگون روان شناسي
ــؤاالت  ــراي طرح س ــزه ب ــاد انگي ۲-۱- ايج

روان شناختي
ــاد انگيزه براي مطالعه ي تغييرات  ۱-۲- ايج

رفتاري خود در دوره ي نوجواني
۱-۴- عالقه مندي به مطالعه ي تأثير گروه هاي 

اجتماعي بر رفتار خود
ــل  ــه عوام ــه ب ــه و توج ــاد عالق ۱-۵- ايج

تأمين كننده ي سالمت رواني 
۲-۵- تقويت انگيزه به منظور پيش گيري از 

بيماري هاي رواني

پـ  حيطه  ي مهارتي (ذهني و عملي)
ــب مهارت  در مقايسه ي تأثير هر  ۱-۴- كس

يك از گروه هاي اجتماعي بر رفتار خود 
ــك فرد مبتال به  ــه ي گزارش از ي ۱-۵- تهي

بيماري رواني 
۲-۵- تهيه ي گزارش از يك مركز مشاوره يا 

روان درماني 
ــتفاده از راه هاي  ۳-۵- كسب توانايي در اس

پيش گيري از بروز بيماري  رواني 
ــتفاده از راه هاي  ۴-۵- كسب توانايي در اس

پيش گيري از بروز بيماري  رواني
ــدن اهداف كلي و  ــخص ش پس از مش
ــش و اطالعات،  ــه حيطه ي دان جزئي در س
ارزش ها و نگرش ها ومهارتي (ذهني و عملي)، 
ــد  جداول تعميم هاي جزئي و ويژه تدوين ش
ــورد آن ها توضيح  ــماره ي بعد در م كه در ش

داده خواهد شد.

راهنماي برنـامه ي درسي در حقـيقت نـقشه 
و راهنمـاي عـمل اسـت كـه در اخـتيار 

تولـيدكـنندگـان برنـامه ي درسـي و مـواد 
آمـوزشي قـرار مـي گـيرد
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دارد (ميرکمالی و خورشيدی، ۱۳۸۷).
تفکر خالق چيست و چرا وجود خالقيت 
ــت؟ خالقيت يعنی  در دانش آموزان مهم اس
ــائل يا  ــر به فرد بودن، برخورد با مس منحص
روبه رو شدن با زندگی با ديدگاه و نقطه نظر 
ــکالت زندگی  ــاص خود، و برخورد با مش خ
آن گونه که هر کس به عنوان يک فرد انتخاب 
می کند. مفهوم لفظی خالقيت «خلق و ايجاد 
ــس خالقيت  ــت. اما عک چيزی جديد» اس
ــينی بودن يا کند ذهن بودن» نيست  «ماش
ــت. دانش آموزان  بلکه تقليد و دنباله روی اس
ــه از آن ها  ــی از خالقيت باز می مانند ک وقت
ــط آن گونه که آموزش  بخواهيم کارها را فق
ــد (داير/پناهی، ۱۳۸۴).  ديده اند، انجام دهن
ــالق، نوعی  ــت که تفکر خ ــد توجه داش باي
ــت که می تواند از يک چيز عادی يا  تفکر اس
محصولی جديد به وجود آيد. کسی که تفکر 
خالق دارد، الزامًا يک فرد استثنايی يا باهوش 
به معنای خاص آن نيست بلکه کسی است 
که با کار زياد، تمرکز فراوان و سخت کوشی 
ــئله به نتايج جديدی می رسد.  روی يک مس
ــی که تفکر خالق دارد،  به عبارت ديگر، کس
ــود را بر يک چيز متمرکز  ــد ذهن خ می توان
ــدر به آن انرژی بدهد، تا واقعيت  کند و آن ق
ــود و مسئله  ــن ش امر در ذهن او کامًال روش

راهـبردهـای 
افـزايش خالقـيت
 در دانـش آمـوزان

ــی باشد و وقتی مقوله های  نظارت و فرمايش
ــی به روش سطحی تدريس  پيچيده ی درس
شوند، آنان فرصت چندانی برای بروز خالقيت 

به دست نمی آورند.
ــوزان رونق  ــی در دانش آم خالقيت وقت
می گيرد که آن ها برای کشف و بررسی آزمايش 
ــدن با فکرهای گوناگون فرصت و  و درگير ش
شرايط الزم را داشته باشد. دانش آموزان برای 
شکوفاسازی خالقيت خود به شرايط مناسب 
نياز دارند. آن چه باعث خالقيت در دانش آموزان 
می شود، يک کالس پرسش گراست جايی که 
ــش هايی غير معمول و  ــاگرد پرس معلم و ش
ــرح می کنند، جايی که  چالش برانگيزی مط
ــکل می گيرند؛ جايی که  پيوندهای جديد ش
فکرها و نظريه ها به روش های مختلف ديداری، 
ــوند؛ جايی که  بدنی و کالمیـ  عرضه می ش
راه کارها و راه حل های تازه ای برای مسائل يافت 
ــود و جايی که جلوه های انديشه و عمل  می ش
ــدر و قيمت تعيين کننده پيدا می کند. اين  ق
ايده که فکر کردن، راه را برای آموزش بيش تر 
باز می کند، پذيرفته شده است؛ به همين دليل، 
از نظر والدين اين که فرزندانشان چه می آموزند 
يا چه مطالعه می کنند مهم نيست بلکه اين که 
ــه چگونه فکر کنند،  ــان بياموزند ک فرزندانش
تصميم بگيرند و قضاوت کنند، بسيار اهميت 

ــالق، دانش آموز  کليدواژه ها: تفکر خ
خالق، معلم خالق، تفکر همگرا، تفکر واگرا، 

تفکر فراشناختی. 

مــقـدمه
ــی  مهارت های تفکر خالق، عامل اساس
ــی رود.  ــمار م ــری به ش ــت در يادگي موفقي
ــد در همه ی  ــدی باي ــن مهارت های کلي اي
ــدا کنند. رواج  ــی رواج پي موضوع های درس
ــی قدرت مند برای  ــالق روش دادن تفکر خ
ــت.  ــر کردن بچه ها با امر يادگيری اس درگي
بچه هايی که به تفکر خالق تشويق می شوند، 
روز به روز انگيزه و اعتماد به نفس بيش تری 
از خود نشان می دهند. هم چنين، خالقيت، 
ــری را که آنان برای  مهارت های انعطاف پذي
ــاز دارند،  ــده ای نامعلوم ني ــی با آين روياروي
ــازد. باال بردن ظرفيت  برايشان فراهم می س
خالقيت می تواند باعث غنای زندگی شود و 
به مشارکت در ساختن جامعه ای بهتر کمک 
ــالق به معلمان خالق  کند. دانش آموزان خ
نياز دارند اما موانع زيادی ممکن است جلوی 
ــايد  خالقيت را بگيرند. يکی ازاين مانع ها ش
تدريس تدافعی معلمان باشد. وقتی شاگردان 
ــا توقع اندک و فعاليت  برای مدت طوالنی ب
ناچيز کار کنند، وقتی ثمره ی کارشان تحت 
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حل شود (ميرکمالی و خورشيدی، ۱۳۸۷). 
ــود آوردن  ــوزش بايد به وج هدف اصلی آم
افرادی باشد که قابليت دست زدن به فکرها 
ــند؛ نه اين که  ــته باش ــای تازه را داش و کاره
ــل گذشته را تکرار کنند.  فقط کرده های نس
ــت راه های تازه برای حل مسائل  اگر قرار اس
ــکالت پيدا کنيم، پرورش خالقيت در  و مش
مدارس الزم و ضروری است تا بدين ترتيب 
فرصتی برای دانش آموزان ايجاد گردد تا آن ها 
ــتند، چه فکر می کنند و چه  بگويند، که هس
ــر و ويليامز/  ــی انجام می دهند (فيش کارهاي

چوبينه، ۱۳۸۷).

انــواع تفــکر خــالق
ــر هم گرا همان  ۱. تفکـر هم گرا: تفک
ــتدالل يا تفکر منطقی است که به دنبال  اس
ــردد. اين تفکر به  ــواب صحيح می گ يک ج
ــوز بدان  ــاره دارد که دانش آم ــدی اش فراين
ــق و تداعی ها را  ــيله تعداد زيادی حقاي وس
ــا را در ترکيب های  ــاب می کند و آن ه انتخ
قابل پيش بينی خاصی کنار هم می گذارد تا 
ــل آن ها يک جواب ممکن و صحيح  از حاص

به دست آيد.
ــرا نمايان گر نوع  ۲. تفکـر واگرا: تفکر واگ
بسيار باز و آزادتر عمل فکری است که تعداد 
زياد تداعی ها و راه حل های ممکن، وجه تمايز 
آن به شمار می رود. تفکر خالق با تفکر واگرا 

رابطه ی مستقيمی دارد.
۳. تفکر فراشناختی: تفکر فراشناختی به 
معنی انديشيدن درباره ی فرايند انديشيدن و 
تفکر است. فراشناخت به آگاهی خود کار ياد 
ــده از دانش و توانايی خود در فهميدن،  گيرن
کنترل و تسلط بر فرايندهای شناختی اطالق 
ــدی زاده و رضوانی،  ــر/ مه ــود (گاالگ می ش

.(۱۳۷۷

مکاتب و نظريه هـای خــالقيت
ــی از زوايای  مکاتب مختلف روان شناس

مختلف به خالقيت نگريسته اند؛

١. مکتب روان کاوی
در  ــت  خالقي ــکاوی،  روان ــدگاه  دي از 
نتيجه ی تعارضی است که در ذهن ناخودآگاه 
يا نهاد ايجاد شده است. در اين حالت، ذهن 
ناخودآگاه می کوشد راه حلی برای اين تعارض 
پيدا کند. اگر راه حل با بخش آگاه يا «خود» 
هماهنگی داشته باشد، معموًال راه حل، خالق 
خواهد بود اما اگر با بخش آگاه در تضاد باشد، 

احتماًال به نابه هنجاری روانی منجر می شود.

٢. ديدگاه رفتارگرايی
طبق اين نظريه، ارتباط دو ايده به تفکر 
ــود. وقتی ايده  ای در ذهن باشد،  منجر می ش
ايده ی مشابه آن نيز به دنبال ايده ی ياد شده 
ــئله ای  خواهد آمد، بنابراين، وقتی فرد با مس
روبه رو می شود، با تداعی اطالعات قبلی، که 
در ذهن دارد، به ايده ای تازه برای حل مسئله 

دست می يابد.

٣. مکتب گشتالتی
نظريه های اساسی اين مکتب پيرامون 
ــر درباره ی حل  ــت که تفک خالقيت، اين اس
مسئله بايد شکل کلی داشته باشد. در نظام 
ــود که ياد  ــی بايد به اين امر توجه ش آموزش
ــه عنوان يک  ــئله را ب دهنده يا مدرس، مس
موقعيت کلی ارائه دهد و فراگيرنده نيز برای 
يافتن جواب، مسئله را در شکل کلی ببيند. 

٤. مکتب انسان گرايی
ــا به امور  ــان گرايان خالقيت را تنه انس
خارق العاده نسبت نمی دهند و معتقدند که 
همه ی افراد می توانند از قوای خالق خويش 

بهره بگيرند. آن ها عقيده دارند که خالقيت 
نه تنها دستاوردها بلکه فعاليت ها، فرايندها 
ــا را هم دربرمی گيرد (مير کمالی،  و نگرش ه

خورشيدی، ۱۳۸۷).

خـالقـيت در مـدارس
مدرسه های خالق با تمرکز بر پرورش نه 
تنها دانش و مهارت های پايه بلکه نگرش ها و 
مهارت های خالقيت آميزی که زيرساز يک عمر 
دانش اندوزی خواهد بود، شاگردان خالق تری 
تحويل خواهند داد. چنين مدرسه هايی محرک 
ــازند  ــت داده های جديد را فراهم می س درياف

(فيشر، ويليامز/ چوبينه، ۱۳۸۷).
ــدارس ما  ــال حاضر م ــفانه در ح متأس
بيشتر به دنبال «اصل قطعيت» هستند. اصل 
قطعيت بر اين تفکر استوار است که برای هر 
ــش تنها يک پاسخ درست وجود دارد و  پرس
بقيه ی پاسخ ها غلط اند (گالسر؛ ترجمه حمزه، 

۱۳۷۳، به نقل از داير/ پناهی، ۱۳۸۸).
معلمان و به طور کلی آموزش و پرورش، 
ــتند که از نظر  درصدد آموزش مطالبی هس
ــخيص داده می شود  آن ها پاسخ درست تش
ــوند که غير از آن ها  و می خواهند مطمئن ش
ــت. به همين دليل،  چيز ديگری مطرح نيس
آموزش و تدريس امری تجويزی و تحميلی 
ــی محدود و  ــه در فضاي ــمار می آيد ک به ش
ــود و از امکان حرکت و  ــته مطرح می ش بس
تالش بسيار می کاهد. در نهايت، آموزش به 
ــته کننده مبدل می شود. يکی از  کاری خس
مشکالت مدارس ما تکيه بر محفوظات است 
ــطح آموزشی بيشتر در قلمرو و  که از نظر س
ــناختی و در سطوح اول و دوم  و  حيطه ی ش

آن چــه باعـث خـالقيت در دانــش آمـوزان 
مــی شـود، يـک کــالس پـرسـش گـراست جـايی کـه 

مـعلم و شـاگــرد پـرسش هـايـی غـير مـعـمول و 
چالـــش بـرانگـيزی مـطـرح مـی کـنند



۵۲
دوره شــشــم
ی٢ شـمـــاره 
زمــستــان٨٩

به ندرت در سطوح ديگر طبقه بندی بلوم قرار 
ــرد. مدارس و معلمان کم تر به افکار و  می گي
ــد. اگر فردی  ــار خالقانه اهتمام می ورزن رفت
حرف ها يا ابتکارات غير معمول و غير متعارف 
ــويق قرار  از خود بروز دهد، نه تنها مورد تش

نمی گيرد بلکه سرزنش نيز می شود.
ــدارس در  ــکالت م ــی، مش ــور کل به ط
زمينه ی تفکر خالق را بدين ترتيب می توان 

خالصه کرد:
é عدم تفکر در امور و مسائل مختلف فردی 

و اجتماعی
ــکوت در مقابل اظهار نظرهای  é فرهنگ س

معلم
é تأکيد بر تفکر هم گرا به جای تفکر واگرا

ــل به جای روش  ــری روش منفع é به کارگي
فعال

é عدم توجه به روش حل مسئله
é معلم مداری

é عدم تکيه بر تفاوت های فردی.
ــی می توانند در  مدرسه و مراکز آموزش
ــتعدادهای دانش آموزان نقش  ــکوفايی اس ش
ــی و تأثيرگذاری ايفا کنند. در حقيقت،  حيات
ــدارس می توانند خالقيت را پرورش دهند.  م
اين که فرايندهای آموزشی مدرسه مبتنی بر 
ــد فکر، ايده پروری و نظريه پردازی  تفکر، تولي
ــت که به سوی افزايش  ــد، دريچه ای اس باش
ــود. هم چنين،  ــی ش ــوده م ــت گش خالقي
ــز در افزايش  ــای تدريس معلمان ني روش ه
ــزايی دارد.  ــت دانش آموزان تأثير به س خالقي
فرايند يادگيری زمانی بيش ترين پيش رفت را 
خواهد داشت که بين دانش آموزان و معلمان و 
سبک يادگيری آن ها هماهنگی کاملی وجود 
داشته باشد. از آن جا که گاهی هماهنگی کامل 
ــت، معلمان بايد از روش های  امکان پذير نيس
ــرای افزايش خالقيت در  تدريس متعددی ب

دانش آموزان استفاده کنند.
ــده در ميزان  معلمان نقش تعيين کنن
خالقيت دانش آموزان دارند اما ساختار کالس 
درس هم در اين زمينه بی تأثير نيست. فضای 
ــب يابد که بتواند  ــی بايد آن گونه ترتي کالس

موجب برانگيختن قوای خالق دانش آموزان 
ــود. قرار دادن محرکات بصری در کالس،  ش
ــايل  ــدن ميزها و صندلی ها، وس ترتيب چي
ــاس نيازهای برنامه ی  ــی براس کمک آموزش
درسی از جمله مواردی هستند که در افزايش 

خالقيت دانش آموزان تأثيرگذارند.

ويژگـی هــای يک مدرســه ی 
خــــــالق

ــه ی خالق جايی است که در آن  مدرس
افراد، شاگردان و معلمان:

é  با انگيزه اند؛
ــد و آرمان های نهايی و مقصد  é  هدف مندن

مشترک دارند؛
ــرش کارهای تازه، نوآوری و  é- آمادگی پذي

کاوش گری را دارند؛
ــتياق پرشور دارند؛ خطر  é  برای موفقيت اش
کردن را از وظايف خود می دانند و تفاوت های 
ــوزان/ قدس و زاهدی،  فردی را می پذيرند (ب

.(۱۳۸۷
در زمينه ی پرورش خالقيت در دانش آموزان 

توجه به سه نکته حائز اهميت است:
۱) موضوعات درسی
۲) روش های تدريس

۳) مهارت های تفکر واگرا و مواد 
هم چنين، در اين زمينه، تورنس (۱۹۸۹) 
ــيدی، ۱۳۸۷)  (به نقل از ميرکمالی و خورش
ــت در  ــش خالقي ــرای افزاي ــی را ب راه کارهاي

دانش آموزان به معلمان توصيه کرده است.
éتفکر خالق را با ارزش بدانيد: هر مربی در هر 
مقطع بايد به عقايد جديدی که دانش آموزان 
طرح می کنند، توجه داشته باشد و آنان را تشويق 

کند تا استعداد خالقشان را توسعه دهند.
ــه محرک های محيطی  ــوزان را ب é دانش آم

حساس تر کند.
é دست کاری اشيا و عقايد را تشويق کنيد؛ 
ــان داده  مطالعات در تفکر خالق در افراد نش
است که بين درجه ی دست کاری و کيفيت و 
کميت پاسخ های ابتکاری هم بستگی زيادی 

وجود دارد (بوزان/ قدس و زاهدی، ۱۳۸۷).

ــد؛  ــاد کني ــالق ايج ــوی خ é در کالس ج
ــت که فضايی  محيطی دارای جو خالق اس

آزاد داشته باشد.
é اطالعات الزم در مورد فرايند خالقيت را به 

دانش آموزان ارائه دهيد؛
ــويق و ارزيابی کنيد؛  é خود يادگيری را تش
ــود يادگيری»  ــراد موجب «خ کنج کاوی اف

آن ها می شود؛
ــد؛ بايد در  ــعه دهي ــازنده را توس é انتقاد س
ــيد که در کنار هر موضوعی  نظر داشته باش
ــود، بايد فرصت هايی برای  که تدريس می ش
ــارت انتقاد  ــعه ی عادت و مه تقويت و توس

سازنده به وجود آورد.
é در حين تدريس پرسش های بحث برانگيز 

طرح کنيد. 
ــوزان بخواهيد، مطالب تدريس  é از دانش آم
ــاب را نقد و تجزيه و  ــده يا موضوعات کت ش

تحليل کنند.
é در صورت امکان، از طرح پرسش هايی که 

تنها يک جواب دارند، بپرهيزيد.
ــوزان بخواهيد که خود  ــی از دانش آم é گاه
مسئله را طرح کنند و به پاسخ آن بينديشند. 
é از روش بحث و گفت وگو نهايت استفاده را 

در سر كالس ببريد.
ــان دهيد كه كيفيت  é  به دانش آموزان نش
ــت آن ارزش  ــه با كمي ــري در مقايس يادگي

بيش تري دارد.
ــط  ــراً بي رب ــب و ظاه ــؤال هاي عجي é از س

دانش آموزان استقبال كنيد.
ــر دانش آموزي به جاي درك مطلب به  é اگ

از نــظر والدين ايــن کــه 
فـرزنـدانـشان چـه مــی آمــوزند 

يا چـه مــطالــعه مــی کننـد 
مــهم نيست بلـــکه ايـن کـه 
فـرزنــدانشـان بيـامـــوزند 

کـــه چــگـــونه فــــکر کنند، 
تصـــميم بگيـــرند و قضـــاوت 

کنند، بسيار اهــميت دارد
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حفظ آن پرداخت، بي اعتنايي كنيد و زماني 
كه مطلب را درك كرد، او را تشويق كنيد.

é روح پژوهش گري را در دانش آموزان ايجاد 
و تقويت كنيد.

é از ايجاد رقابت منفي بين دانش آموزان به 
شدت بپرهيزيد.

é قدرت تخيل دانش آموزان را تقويت كنيد.
ــي بيش ترين  ــك آموزش ــايل كم é  از وس

استفاده را بكنيد.
é  اعتماد به نفس دانش آموزان را تقويت كنيد.

ــن و  ــب با س ــراي دانش آموزان، متناس é ب
نيازشان، آرمان سازي كنيد.

ــش گري را در آن ها تقويت  é روحيه ي پرس
كنيد.

é كالس درس را به طور مشاركتي اداره كنيد 
و همواره به اين نكته توجه داشته باشيد كه 

كالس شركت سهامي فكر است.
ــركت در كالس هاي  é دانش آموزان را به ش
هنري مثل خط، نقاشي، موسيقي،و عكاسي... 

تشويق كنيد.
é محيط كالس را با نشاط كنيد؛ زيرا نشاط 

باعث خالقيت مي شود.
ــب با سن  é واقعيت هاي اجتماعي را متناس

دانش آموزان بيان كنيد.
ــم  ــه دانش آموزان تفهيم كنيد كه چش é ب
ــوش مي تواند بهتر  ــد بهتر ببيند، گ مي توان
ــواي ظاهري و  ــن ترتيب ق ــنود و... بدي بش
ــد؛ زيرا تمركز  ــاس آن ها را تقويت كني احس

حواس باعث حواس خالقيت مي شود.
ـ به دانش آموزان ياد دهيد كه از طريق حفظ 

كردن اشعار، گزارش نويسي، خالصه نويسي 
ــد؛ زيرا  ــت كنن ــود را تقوي ــه ي خ و... حافظ
ــت خالقيت  ــث تقوي ــه باع ــت حافظ تقوي

مي شود(ميركمالي و خورشيدي، ۱۳۸۷).

ويـــژگــي هــاي شـــخصيتي 
دانــش آمـوزان خــالق

مك كينون (۱۹۶۲) در مطالعه اي به بررسي، 
ــالق پرداخت و  ويژگي هاي دانش آموزان خ

چنين نتيجه  گرفت:
۱. دانش آموزان خالق تصوير مثبتي از خود 

دارند.
۲. آن ها قوه ي تخيل قوي دارند.

ــوزان،  ــارز اين دانش آم ــي  ب ــر ويژگ ۳. ديگ
جرئت مندی است. 

۴. به ريسك كردن عالقه دارند.
۵. محدوديت ها و موانع را نمي پذيرند و براي 
انجام دادن كارهاي ناممكن تالش مي كنند. 

(به نقل از داير/ پناهي،۱۳۸۸).
۶. كنجكاوند.

ــود را مصمم، هنرمند،  ۷. اين افراد اغلب خ
منطقي، سازگار و مستقل مي دانند (ميركمالي 

و خورشيدي، ۱۳۸۷).

عوامـل و مــوانـع موثر در پرورش 
خـالقيت در دانـش آمـوزان

گتزلز و جکسون۱ (۲۰۰۱) در مطالعات خود 
يكي از عوامل اساسي در پرورش خالقيت در 
دانش آموزان را نوع نگرش معلمان به مسئله ي 
ــت مي دانند. اين دو معتقدند كه اغلب  خالقي
افراد خالق، كم تر پيرو معلم و با او هماهنگ اند 

و رفتارشان غيرقابل پيش بيني است.
ــي۲(۱۹۹۹) در مطالعاتي، عوامل مؤثر  رنزول
ــه عنصر مدرس،  ــرورش خالقيت را س بر پ
ــي مي داند؛ بدين  فراگيرنده و برنامه ي درس
ترتيب، او مهم ترين مؤلفه ي پرورش خالقيت 

را عملكرد مراكز آموزشي مي داند.
يافته های اريك۳ (۲۰۰۵) مؤلفه هاي پرورش 
ــواي  محت ــوزان،  دانش آم در  را  ــت  خالقي
برنامه ي درسي، خانواده، روش هاي تدريس 

و محيط آموزشي ذكر كرده است (به نقل از 
ــيدي،۱۳۸۶). موانع مؤثر در خالقيت  خورش

دانش آموزان عبارت اند از:
ــه ي خالقيت   é تـرس از شكسـت: الزم
ريسك كردن و بررسي راه هاي مختلف است 
ــوردن از  ــت خ ــا زماني كه ترس از شكس ام
طرف معلمان به دانش آموزان القا شود، ميزان 

خالقيت در آن ها كاهش مي يابد.
ــه  ــوزان ب ــادت دادن دانش آم é عـادت: ع
ــئله باعث از بين  روش هاي تكراري حل مس

رفتن خالقيت آن ها مي شود.
ــياري از  é  عـدم اعتمـاد بـه نفس: بس
ــتعدادهاي  ــا و اس ــوزان از توانايي ه دانش آم
ــدم اعتماد به خود،  زيادي برخوردارند اما ع

مانع بروز قواي خالقه ي آن ها مي شود.
é  ترس از عدم استقالل: ترس از تحقير 
ــدن توسط معلم مانع بزرگ ديگر در بروز  ش
خالقيت و انجام دادن كارهاي تازه است (به 

نقل از مير كمالي و خورشيدي، ۱۳۸۷)
ــرده، همراه با مدت  ــي فش é  برنامه ي درس

زماني محدود براي ارائه درس.
ــار نظر به  ــا اظه ــث ي ــال بح ــدادن مج é ن
 / ــر  (گاالگ درس  كالس  در  ــوزان  دانش آم

مهدي زاده و رضواني، ۱۳۷۷).

پي نوشت
1.Gatzels & Jackson
2. Renzooly
3.Eric

منابع
۱. بوزان، توني؛ قدرت هوش خالق، مترجمان: 
ــارات  پروانه قدس و زهره زاهدي، تهران، انتش

جيحون، ۱۳۸۷.
۲. فيشر، رابرت؛ ويليامز، مري؛ شكوفا سازي 
ــه)، تهران،  خالقيـت، (مترجم: ناتالي چوبين

انتشارات پيك بهار، ۱۳۸۷.
۳. گاالگر، جيمز؛ آموزش كودكان تيزهوش، 
(مترجمان: مهدي زاده و احمد رضواني)، تهران، 

انتشارات آستان قدس رضوي، ۱۳۷۷.
۴. داير، وين؛ چگونه كودكان خالق داشته 
باشـيم، مترجم: علي علي پناهي، تهران، نشر 

آگاه
۵. ميركمالي، سيد محمد؛ خورشيدي، عباس؛ 
روش هـاي پـرورش خالقيـت در نظـام 

آموزش، نشر يسطرون، ۱۳۸۷. 

الزمــه ي خـالقيت  ريسـك 
كـردن و بررسـي راه هـاي 
مخـتلـف اسـت امـا زمـاني كـه 
تـرس از شـكـست خـوردن از 
طـرف معلـمان بـه دانش آمـوزان 
القا شــود، ميــزان خالقيت در 
آن ها كـاهـش مـي يابد 
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رضا شهال

كارشناس ارشد روان شناسي

آن ها را دوره مي كرديم و يك هفته، به انتظار 
ــرفت  ــان مي مانديم اما امروزه با پيش ديدنش
ــانه هاي  ــوزه ي رس ــًا در ح ــم، مخصوص عل
تصويري، نه ديگر آن كارتون هاي ساده براي 
بچه ها جذابيت دارد و نه حس كارتون ديدن 

در بچه ها ارضا شدني است.
ــي مهم ترين  ــاط جمع ــايل ارتب ۲. وس
شاخصه ي جامعه ي مدرن به شمار مي رود و 
تلويزيون نسبت به ساير رسانه ها برجسته تر 
ــا تحقق  ــن امر آن ج ــد. اي ــر مي رس ــه نظ ب
ــوان متقاضيان  ــودكان به عن ــد كه ك مي ياب
جدي برنامه هاي تلويزيون مطرح اند. امروزه 
تلويزيون در بيش تر خانه ها به يكي از اعضاي 
ــده است. كودكان نه تنها به  خانواده بدل ش
كلمات و حاالت چهره و حركات انسان هاي 
ــان مي دهند  ــش نش ــر واكن ــي دور و ب واقع
ــخصيت هاي صحنه ي نمايش نيز  بلكه از ش
ــون از طريق انتقال  تأثير مي پذيرند. تلويزي
مجموعه ي وسيعي از اطالعات و احساسات 
به كودكان، تأثير فوق العاده اي بر رشد و تعالي 

فكري و فرهنگ غالب بر آن ها دارد.
ــل  ــي مل ــان جهان ــاده ي ۱۷ پيم ۳. م
ــوق كودكان در ارتباط با  متحد در مورد حق
رسانه هاي جمعي است. در اين پيمان آمده 
است كه كشورهاي عضو به كاركرد ارزش مند 
ــانه هاي جمعي واقف اند و تعهد مي كنند  رس
ــات و منابع مختلف  ــه اطالع ــه كودكان ب ك
ــته باشند.  ــي داش ملي و بين المللي دسترس
ــته از منابع كه هدفشان  به خصوص آن دس
ارتقاي اطالعات اجتماعيـ  معنوي و اخالقي 
ــمي و رواني او است. از  كودك و صحت جس
حدود دو ميليارد كودك در جهان، حدود ۱۳ 
ــي و ۸۷ درصد در  ــورهاي غن درصد در كش
ــورهاي در حال توسعه زندگي مي كنند.  كش
ــارت والدين بر تفريحات كودك  ضرورت نظ
مهم است و والدين همان قدر كه روي درس 
ــد، بايد در  ــت كودكان تأكيد مي كنن و تربي
ــب براي او  ــاب برنامه ي تفريحي مناس انتخ
هم نقش داشته باشند. به راستي آيا همه ي 
والدين برنامه ريزي درستي براي بهره گيري از 

تلويزيون دارند؟

ــايل ارتباط جمعي،  كليدواژه هـا: وس
ــد، مهارت هاي  ــل متح ــي مل ــان جهان پيم

اجتماعي، پرخاشگري، انيميشن

۱. دوران كودكي آدمي مملو از خاطرات 
شيريني است كه با يادآوري آن ها، احساس ها 
و روياي كودكي تداعي مي شود. اواخر دهه ي 
ــا خاطرات زيبايي  ــياري از ما ب ۶۰ براي بس
ــش پررنگي در  ــه تلويزيون نق همراه بود ك
شكل گيري آن داشت. با گاليور و دوستانش 
زندگي مي كرديم، بچه هاي مدرسه ي والت را 
مشتاقانه مي ديديم و از تجربيات مجيد درس 
مي گرفتيم. ما در كنار اين شخصيت ها بزرگ 
ــي خود همواره  ــديم و در دنياي خيال مي ش
آن ها را مرور مي كرديم. در بازي هايمان نقش 
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ضـرورت نـظارت 

والـدين بـر تفريحـات كـودك

 مهم است و والـدين همـان قـدر

 كـه روي درس و تــربيت

 كـودكان تأكيـد مـي كنند، بايد

 در انتخاب بـرنامه ي تفريحي

 مـناسب براي اوهم نــقش

 داشتـه بــاشند

ضـرورت نـظارت

والـدين بـر تفريحـات كـودك

 مهم است و والـدين همـان قـدر
م و والـدين همـ

 كـه روي درس و تــربيت

 كـودكان تأكيـد مـي كنند، بايد

 در انتخاب بـرنامه ي تفريحي

 مـناسب براي اوهم نــقش

 داشتـه بــاشند

ــتن برنامه ي  ــد كه داش به نظر مي رس
ــب براي استفاده از  ــت و شيوه ي مناس درس
تلويزيون نيازمند اين است كه خود تلويزيون 
ــانه ي جمعي كشور  به عنوان بزرگ ترين رس
ــود. انتخاب برنامه ي مناسب  آموزش داده ش
در زمان درست و توجه به پيام هايي كه يك 
ــل مي كند، از جمله موارد اصلي  برنامه منتق
است كه بايد رعايت شود. پخش صحنه هاي 
دل خراش تصادف در ساعت هاي پاياني شب 
يكي از همان انتخاب هاي نادرست است كه 
ــاالن هم   نه تنها براي كودكان بلكه بزرگ س

زيان بار است.
ــپس نهاد تعليم و  ــاد خانواده و س ۴. نه
تربيت، اولين مراكز انتقال مفاهيم فرهنگي 
به كودكان هستند. با توجه به اهميت و نقش 
ــانه ها، روان شناسان هر يك از جنبه هاي  رس
مختلف محتواي رسانه ها را مورد مطالعه قرار 
داده اند. با توجه به تأثيرات شناختي رسانه ها، 
ــت كه  ــوان گف ــون، مي ت ــًا تلويزي مخصوص
تلويزيون بر الگوهاي رفتاري افراد و در نتيجه، 
بر سالمت رواني و اخالقي، و سازگاري افراد با 

جامعه اثرگذار است.
ــتفاده از  ــمار والديني كه اس امروزه ش
ــند،  ــون را در خانه ممنوع كرده باش تلويزي
ــاد برخي از  ــه اعتق ــد ب ــت. هر چن ــم اس ك
ــه در خانه هاي  ــي ك ــران، كودكان پژوهش گ
بدون تلويزيون بزرگ مي شوند، هم تخيالت 
انعطاف پذيرتري خواهند داشت و هم فرصتي 
ــه ي خانه ها  ــد. در هم ــت نمي دهن را از دس
ــاعت در روز  ــن بيش از ۷ س ــور ميانگي به ط
تلويزيون روشن است. از اوايل دهه ي ۱۹۶۰ 
ميالدي، دانشمندان رفتارگرا درباره ي نحوه ي 
تأثيرگذاري تلويزيون بر رشد كودكان تحقيق 
ــان مي دهد  كرده اند. نتايج اين تحقيقات نش
ــدون مراقبت و  ــاي تلويزيون ب كه اگر تماش
ــاي اجتماعي و  ــر مهارت ه ــد، ب نظارت باش
ــناختي كودك  ــالمت هيجاني و رشد ش س

تأثير منفي دارد.
ــدت زمان طوالني  با توجه به اين كه م
ــون به زندگي مردم مي گذرد،  از ورود تلويزي
والدين فكر مي كنند كه در اين مسئله كمتر 

ــد؛ در حالي كه  ــكل دارن ــان مش با فرزندانش
چنان چه برنامه هاي تلويزيون به سمتي برود 
كه خشونت و پرخاش گري در آن زياد باشد و 
سيستم ارتباطي خانواده نيز به گونه اي مختل 
ــد كه هيچ گونه بحث و تبادل نظري در  باش
بين اعضاي آن صورت نگيرد، مي تواند تأثير 

نامطلوبي بر روي رفتار كودك بگذارد.
و  ــينگر  جي س ــات  تحقيق ــه ي  نتيج
ــت  ــان داده اس همكارانش در اين زمينه نش
ــه كودكاني كه زياد تلويزيون مي بينند (۴  ك
ــر در روز) در بازي كردن با  ــاعت يا بيش ت س
ــري دارند؛  ــكالت بيش ت ديگر كودكان مش
يعني پرتوقع اند، خيلي زود عصباني مي شوند 
ــاركت  ــا ديگران به خوبي همكاري و مش و ب
نمي كنند. اين كودكان در سال هاي اوليه ي 
ــكالتي مواجه مي شوند.  ــه هم با مش مدرس
پرخاش گرترين اين كودكان كم تر فيلم هاي 
ــي و بيش تر، فيلم ها و كارتون هاي پر  آموزش
هيجان و پرخشونت مي بينند. عالوه بر اين، 
آنان به جز تلويزيون سرگرمي ديگري ندارند 
ــد توانايي ها و يادگيري مهارت به  كه در رش

آنان كمك كند.
جورج گرنبر، استاد دانشگاه پنسيلوانيا، 
ــاي بيش از اندازه ي  ــت كه تماش معتقد اس
ــت  ــندرم دنياي پس ــب س ــون موج تلويزي
 (world syndrome the mean)
مي شود. به اعتقاد وي، تماشاي بيش از حد 
ــون و برنامه هايي كه مختص كودكان  تلويزي
ــاس را به وجود  ــان اين احس ــت، در آن نيس
ــياري از  ــونت نادرست بس مي آورد كه خش
مشكالت را حل مي كند. به نظر مي رسد كه 
ــدون توجه به محتواي  ــاي تلويزيون ب تماش
ــر توان  ــوب متعددي ب ــرات نامطل آن، تأثي
يادگيري كودكان مي گذارد. حتي به اعتقاد 
برخي از پژوهش گران، تماشاي تلويزيون بر 
مهارت هاي اجتماعي و پرخاش گري كودكان 

نيز تأثيرگذار است.
ــتاد روان شناسي،  ــون، اس دانيل اندرس
ــال در مورد تأثير تلويزيون  كه بيش از ده س
روي كودكان تحقيق كرده، معتقد است كه 
بزرگ ساالن براي كاستن از فشارهاي روحي 

و وادار ساختن خود به تفكر، به 
ــاي تلويزيون مي پردازند؛ زيرا  تماش

قادر به درك اطالعات اند. حال آن كه اين 
ــيار نو و جذاب  اطالعات براي كودكان بس

ــاي اجتماعي و حتي  ــت. آنان آگاهي ه اس
شغلي را كه تأثيري بلندمدت بر آن ها دارد، 

جذب مي كنند.
نوجوانان و بزرگ ساالن اغلب در هيجان 
ــه در برنامه هاي تلويزيون و  و مخاطره اي ك
ــوند. آنان با  ــا وجود دارد، غرق مي ش فيلم ه
ــخصيت ها وجود  وجود آگاهي از اين كه ش
خارجي ندارند و فيلم واقعي نيست، خود را تا 
مرز خطر در فيلم جلو مي برند و باز مي گردند 
كه اين خود از نكات مثبت فيلم درماني براي 
بزرگ ساالن است اما كودكان تجربه و توان 
الزم براي ديدن فيلم ها و برنامه هاي دلهره آور 
ــان در ابتدا ممكن  ــان را ندارند. آن و پرهيج
است مات و مبهوت شوند ولي واكنش هاي 
بعدي شان رعب و وحشت است. كابوس هاي 
ــت ناك و ترس هاي شبانه در كودكان  وحش
ــاي چنين برنامه هايي  اغلب نتيجه ي تماش
است. تماشاي زياد تلويزيون موجب كاهش 
ــراي كودكان  ــاي اطراف ب ــاي دني جاذبه ه
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 . د ــو مي ش
وقتي كه كودك 
حالي  در  ساعت ها 
كه جذب جريان فيلم 
بنشيند،  بي حركت  شده، 
ــتاق يا  بيش تر از اين كه مش
كنج كاو شود، منفعل مي شود. 
در مقابل، تعريف كردن اصل يك 
ــتان براي كودك، از نسخه هاي  داس
ــي تر است. وقتي  هاليوودي آن آموزش
ــتان از طريق فيلم و كارتون تعريف  داس
ــچ امكاني براي  ــود، بچه ها تقريبًا هي مي ش
ــد. به اعتقاد  ــري تخيل خود ندارن به كارگي
برخي از كارشناسان، كارتون تخيل بچه ها 
ــكل  را به راه نمي اندازد؛ زيرا رنگ، اندازه، ش
ــان مشخص شده است  و صدا از قبل برايش
ــه حيوانات در  ــود ك ولي وقتي گفته مي ش
قلعه ي زيبايي زندگي مي كردند، هر كودك 
ــت و تجربه ي متفاوتي از اين جمله  برداش
دارد و زيبايي و فضاي قلعه را در تخيل خود 
ــازد. در صحنه هاي تصويري، همه ي  مي س
عناصر نمايش به طور آماده به كودك تحويل 
داده مي شوند و كودك هيچ فعاليت ذهني 

در تصويرسازي آن ها ندارد.
نتيجه ي يك نظرسنجي مركز تحقيقات 
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي كه 
ــال ۱۳۸۴ از والدين داراي فرزندان ۷  در س
ــرات تلويزيون بر  ــاله درباره ي تأثي تا ۱۲ س
كودكان انجام شده است، نشان مي دهد كه 
بچه ها در شبانه روز به طور متوسط ۵ ساعت 
و ۱۲ دقيقه تلويزيون مي بينند. هم چنين اين 
تحقيق نشان دهنده ي آن است كه به نظر 
والدين، تماشاي برنامه هاي بزرگ ساالن 
ــودكان و نوجوانان اثرات منفي  بر ك
ــر  ــي دارد. از نظ ــت مختلف و مثب
ــد والدين، تلويزيون بر  ۳۱ درص
ــان  عادت مطالعه ي فرزندانش
تأثير داشته و باعث كاهش 
ــه ي آنان  ــان مطالع زم

شده است.
حوزه ي  در 

كودكان و برنامه هاي مختص آن ها، به اعتقاد 
نگارنده، اوضاع از اين هم وخيم تر است. به جز 
ــكي، بيش تر  كارتون ها و نمايش هاي عروس
شبكه ها يك روند ساده دارند: يك مجري با 
ــك، خواندن شعر و بعد هم براي  چند عروس
آموزش مفاهيم (مثًال مسواك زدن)، مجري 
برنامه بايد از فوايد مسواك بگويد: پس همگي 
مسواك مي زنيم و بچه ها با صداي بلند آن را 

تأييد كنند!
ــان، اثربخشي و كارايي  برخي كارشناس
تلويزيون در رشد كودك را منوط به دو شرط 
ــراي كودكان  ــد: برنامه هاي مفيد ب مي دانن
ــاي تلويزيون  ــزان تماش ــود و مي انتخاب ش
ــرعت  ــرفت پرس ــد. امروزه پيش محدود باش
ــترس بودن  ــري و در دس ــانه هاي تصوي رس
فيلم ها و كارتون ها و در كنار آن عدم آگاهي 
ــاب فيلم و  ــبت به چگونگي انتخ عموم نس
ــب، مخصوصًا براي كودكان،  برنامه ي مناس
ــارت هاي  ــب وارد آمدن خس مي تواند موج

جبران ناپذيري بر كودكان باشد.
ــن به تلويزيون و به ويژه  عده اي از والدي
كارتون فقط از ديد سرگرمي و پركردن وقت 
مي نگرند و هر وقت خودشان درگير كارهاي 
روزمره باشند، كودك را به ديدن آن سفارش 
مي كنند. دسته ي ديگر از والدين بر اين باورند 
ــاي تلويزيون، مثل  ــودكان از برنامه ه كه ك
برنامه هاي آموزشي، لذت مي برند و در ضمن 

مي توانند چيزهاي جديدي هم بياموزند.
ــال ۲۰۰۶ در  فوتوس و گرگوري در س
ــوذ ديو و  ــا هدف دريافتن نف تحقيقي كه ب
ــرات آن بر كودكان كوچك انجام گرفت  تأثي
و با بررسي شخصيت هاي كارتوني فيلم هاي 
ــني و كارتون هاي دوران  ــركت والت ديس ش
ــيدند  ــه همراه بود، به اين نتيجه رس مدرس
كه تكرار تماس بچه ها با فيلم ها و كارتون ها 
ــخصيت هاي ديو  ــا، از ش ــري آن ه و يادگي
ــري در روابط و رفتارهاي  مانند، باعث درگي

پرخاش گرانه ي آن ها مي شود.
۴. در ادامه ي اين نوشتار، چند كارتون، 
ــخصيت هاي معروف  كاركردهاي مثبت و ش

آن  ها را بررسي مي كنيم: 

Up (باال):
پيرمردي ۷۰ ساله، سال ها پيش آرزوي 
رفتن به سرزميني رويايي در آمريكاي جنوبي 
را با همسرش، كه اكنون مرده، داشته است. 
«كاري» بايد خانه ي قديمي اش را ترك كند 
و به خانه ي سال مندان برود اما يادگاري هاي 
ــرش و قولي كه به او داده است كار را  همس
براي او دشوار مي كند. پس تصميم مي گيرد 
با خانه اش براي كشف سرزمين موردنظر پرواز 
كند. كارل پسربچه اي چاق و هشت ساله هم 
قاچاقي او را همراهي مي كند تا «كاري» تنها 
نباشد. رسيدن به سرزمين رويايي، آن ها را در 
مسيري سخت قرار مي دهد كه از آن سربلند 
ــالف كارتون هاي ديگر،  بيرون مي آيند. برخ
ــر دارد. مخصوصًا  ــن كارتون ديالوگ كم ت اي
۱۵ دقيقه ي ابتداي آن فقط تصاوير، داستان 
ــت را مي دهد  ــرد و اين فرص ــش مي ب را پي
ــت هاي ذهني خود را با  كه بينندگان برداش
تصاوير هماهنگ كنند. همانند كارتون عصر 
ــار، اين  ــركت پيكس يخي، ديگر محصول ش
ــيار ساده اي  كارتون هم از واقعيت گرايي بس
برخوردار است و كودك به راحتي انيميشن 
ــد. از ديگر نكات  ــاي آن را درك مي كن و فض
ــن  ــن، حركات زيبا و روش مهم اين انيميش
در ميميك صورت شخصيت ها و هماهنگي 
ــب با داستان  ــاس متناس آن در ارائه ي احس
ــت.  ــادي، غم ... اس از جمله خنده، گريه، ش
ــتان با قهرمان ضعيف و  ــدن داس ــروع ش ش
تالش وي براي رسيدن به مقصود كه كشف 
سرزمين جديد است، بيننده را وامي دارد كه 
ــر كند. پيام اصلي  ــه آرزوهايي بزرگ تر فك ب
فيلم، تالش تا آخرين لحظه براي رسيدن به 
ــت. از اين دست انيميشن ها، «شير  آرزوهاس
ــت. در آن كارتون هم شاهد تالش  شاه» اس
ــخصيت اصلي فيلم، براي باز  ــيمبا!» ش «ُاس
پس گيري تخت پادشاهي هستيم كه عاقبت 

به نتيجه ي تالشش مي رسد.

وال اي: 
داستان رمانتيك رباتي كه شغلش آشغال 
ــت و به همراه سوسكي كه در  جمع كني اس
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با تـوجه به تأثيرات

 شناختي رسـانه ها، مخصوصًا 

تلويزيون، مـي توان گـفت كـه 

تلـويـزيـون بر الـگوهـاي رفتاري

 افـراد و در نـتيجه، بـر سالمت

ي، و سـازگـاري
 رواني و اخـالق

 افـراد با جـامعه اثرگــذار است

ــت، به تنهايي در اين كره خاكي  كنارش اس
زندگي مي كند. او دل به رباتي ديگر مي بندد 
و از آن محافظت مي كند و در آخر هم ناجي 
آدم هاي تنبل سفينه اي مي شود كه همگي از 
فرط تنبلي چاق شده اند و ديگر توان حركت 
ندارند. اين ربات شيرين و جذاب به تنهايي در 
حال مرتب كردن شهر است. او هر روز صبح 
با آرامش و نظم و دقتي مثال زدني، مشغول 
انجام دادن وظايفش مي شود و اشيايي را كه 
ــند، پيش خود نگه داري  مهم به نظر مي رس
ــياري از كودكاني  ــراي بس ــايد ب مي كند. ش
ــئوليت پذيري  ــوز آموزش نظم و مس كه هن
ــام دادن امور مربوط به  ــد يا از انج را نديده ان
خود فراري هستند، اين صحنه ها بتواند موارد 
آموزش زياد داشته باشد. از نكات جذاب ديگر 
ــت كه انتقال پيام ها در  براي كودكان اين اس
بيش تر قسمت هاي فيلم به صورت غيركالمي 
ــت. اين داستان عشق را در ميان بهترين  اس

عناصر خود قرار داده است.

بــامبـي:
روايت گر آهويي دوست داشتني است كه 
دوستان زيادي در جنگل دارد و مهارت هاي 
ــي در جنگل و طبيعت را با  الزم براي زندگ
ــتانش باال مي برد اما با ورود يك  كمك دوس
ــكارچي، كه براي شكار گوزن وارد جنگل  ش
ــت، بامبي وظيفه ي رهبري و نجات   شده اس
ــده مي گيرد و از اين  گله ي گوزن ها را برعه
آزمايش موفق بيرون مي آيد و دوباره آرامش 
را به جنگل باز مي گرداند، اين كارتون ساده و 
صميمي و قابل فهم براي بچه ها، مهارت هايي 
ــودن، و  ــورت، با هم ب ــي، مش ــون هم دل چ
ــكلي بسيار زيبا به  محافظت از خود را به ش

كودكان آموزش مي دهد.

دامــبـو:
ــي كه به  همان فيل كوچك بازي گوش
ــدن  ــاي بزرگش از ظاهر ش ــر گوش ه خاط
ــد و هميشه مسخره  جلوي ديگران مي ترس
مي شود اما دوستي با موش سياه كوچكي، او 
را به شهرت جهاني مي رساند و به او مي آموزد 

ــتفاده كند.  كه از گوش هايش براي پرواز اس
ــن كامًال جنبه ي كاربردي دارد؛  اين انيميش
ــراي كودكاني كه نقصي دارند يا  مخصوصًا ب
خود را داراي نقص مي بينند و يا كساني كه 
عزت نفس كم تري دارند و به خاطر احساس 
ــد، رنج مي برند.  كمبودي كه تجربه مي كنن
مصداق اين نوع داستان را در سبك گشتالتي 
ــه از مراجع  ــتالت درماني مي بينيم ك و گش
ــن ضعف خود را نام  مي خواهند تا بزرگ تري
ــرد و درباره ي اين كه چگونه همين ضعف  بب
ــت، يك صفحه  در واقع بزرگ ترين قوت اوس
بنويسد. در اين تكنيك، فرد آگاه مي شود كه 
بزرگ ترين ضعف او مي تواند قوتش باشد و به 

تدريج مي تواند بر ضعف خود غلبه كند.
داستان جوجه اردك زشت هم تقريبًا از 
همين فضا برخوردار است. اين جوجه در آخر 
به قويي زيبا تبديل مي شود ولي دامبو به چيز 
ــود بلكه ضعفش را به  ديگري تبديل نمي ش
قوت تبديل مي كند و اين مهم ترين نكته ي 

اين انيميشن است.

كــارولـين: 
كارولين داستان دختري كه در خانه اي 
كه تازه به آن نقل مكان كرده  است دري پيدا 
ــدن به فضاي خاصي، با  مي كند و با وارد ش
تصويري ديگر از زندگي مواجه مي شود. پدر 
ــاي روزمره ي  ــرگرم كاره و مادر كارولين س
خود هستند و بيشتر مي كوشند او را از خود 
ــيار  دور كنند. فضاي خانوادگي كارولين بس
ــاي خانه كوتاه و  ــرد و مكالمات بين اعض س
ــت. حتي چينش وسايل خانه به  خشك اس
ــت كه بيننده سردي و بي تفاوتي  شكلي اس
ــاس مي كند. در اين فضا به نيازهاي  را احس
ــل غذاي گرمي كه  ــه ي كارولين، مث كودكان
ــدن با او و... توجهي  مادر بپزد يا هم بازي ش
نمي شود. جو خانه ي كارولين و نمونه هايي از 
ــدر و مادري را در جامعه ي امروز به  چنين پ
وفور مي توان پيدا كرد. به عبارتي، اصلي ترين 
ــن را به طرف آن در و وارد  دليلي كه كارولي
شدن به زندگي ديگر مي كشاند، همان حال 
و هواي خانه و آواز خواندن پدرش و جو گرم 

آن جاست كه سازندگان كارتون 
ــند.  به زيبايي آن را به تصوير مي كش

داستان فيلم يك رئاليسم جادويي است كه 
ــودكان و به كار انداختن  در جذب كردن ك

تخيل آن ها تأثير زيادي دارد.
ــه روي  ــي ك ــران در تحقيق پژوهش گ
كودكان تيزهوش انجام دادند، نشان دادند كه 
آنان نيز مانند ديگر بچه ها از شخصيت هاي 
ــخصيت هايي را  كارتوني لذت مي برند و ش
ــتي  ــه داراي صفاتي مثل وفاداري، دوس ك
ــين مي كنند.  ــجاعت اند، بيش تر تحس و ش
آن ها هم چنين تمايل دارند رفتارهايي مثل 
ــته باشند؛  ــخصيت هاي با استعداد داش ش
ــو و دلبر».  ــل» در كارتون «دي از جمله «ب
حتي دانشمندان نشان داده اند كه كودكان 
ــرك،  مولن و  تيزهوش كارتون هايي مثل ش
ــير، هركول و نجات يافتگان را جزو  شاه ش

كارتون هايي مي دانند كه دوست دارند.

منبع
ــي ۲۰۰۱،  ــرم ال و دروتي ج ــينگر، ج ۱. س
پـرورش خالقيت بـه كمـك بازي هاي 
وانمودي، مترجمان: حميد علي زاده، علي رضا 

روحي، تهران، انتشارات جوانه رشد.
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ــار رواني  ــون، فش به عقيده ي ساراس
واكنشي است نسبت به موقعيت هايي كه 
ــخص بايد انتظاراتي را برآورده  در آن ها ش
ــت  كند و با محدوديت ها يا موانع روبه روس
ــتفاده كند. قرار  ــا بايد از فرصت هايي اس ي
گرفتن در معرض فشار  رواني ممكن است 
واكنش هاي قابل مشاهده اي را موجب شود 
كه اضطراب ناميده مي شود. اضطراب يك 
حالت هيجاني نامطلوب است كه با نگراني، 
تنش، و تشويش همراه است. هنگامي كه 
ــويد، سيستم عصبي خود  مضطرب مي ش
مختار شما فعال مي شود، ضربان قلبتان باال 
مي رود، ضربان نبض افزايش مي يابد، كف 
ــت ها عرق مي كند. مقدار اضطرابي كه  دس
شخص تجربه مي كند، به لحاظي با شدت 
محرك ايجاد كننده ي فشار ـ آن گونه كه 
ــخص آن را درك مي كندـ بستگي دارد  ش

(شريفي،۱۳۷۶).

ــت: اضطراب  ــراب دو نوع اس اضط
ــت كه  ــك واكنش هيجاني اس حالت ي
ــر تفاوت  ــه موقعيت ديگ ــي ب از موقعيت
ــد. اضطراب صفـت يك ويژگي  مي كن
ــدت  ــت كه فراواني و ش ــخصيتي اس ش
واكنش هيجاني شخص نسبت به فشار را 
ــس مي كند و از اين نظر بين مردم  منعك
ــود دارد. اضطراب  ــكاري وج ــاوت آش تف
صفت، خصيصه ي شخص است نه ويژگي 
ــت  ــخص با آن روبه روس موقعيتي كه ش

(شريفي،۱۳۷۶).
ــپيل برگر   ــزدي. اش ــه ي چارل عالق
ــد كه  ــبب ش به اين دو نوع اضطراب س
نظريه ي حالت ـ صفت را تدوين كند كه 
آن هم به نوبه ي خود به تدوين سياهه ي 

اضطراب حالت ـ صفت منجر شد.
اضطراب،  فشاررواني،  كليدواژه ها: 

اضطراب حالت، اضطراب صفت

ســياهه ي اضطراب حــــالتـ  
(STAI) صفـت

ساختSTAI در سال ۱۹۶۴ تنها با 
يك مجموعه از ماده هايي شروع شد كه با 
تغيير عبارت هايي براي سنجش اضطراب 
صفت يا اضطراب حالت به كار مي رفت(فرم 
الف). در راهنماي آزمون اضطراب حالت، از 
مراجع خواسته مي شد كه به پرسش هاي 
آزمون مطابق با احساسي كه «هم اكنون» 
دارد پاسخ دهد اما طبق راهنماي اضطراب 
صفت، از وي خواسته مي شد كه بر حسب 
ــه محتواي  ــود ب ــگي خ ــاس هميش احس
ــخ گويد (مارنات، ۲۰۰۳،  ــش ها پاس پرس

ترجمه ي شريفي و نيكخو، ۱۳۸۷).
ــان  ارزيابي هاي بعدي در فرم الف نش
ــه صرفًا عبارت راهنماي آزمون براي  داد ك
ــودن برخي ماده ها  ــذف معناي صفت ب ح
ــرم ديگري  ــه، ف ــت. در نتيج ــي نيس كاف

دکترآديس كراسكيان

سـياهـه 
حالت - صفت 

ي

ابزارهای
 روان شناختی
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ــاس ابعاد صفت يا حالت خود ماده ها  براس
به نام فرم  X ساخته شد (مارنات، ۲۰۰۳، 

ترجمه ي شريفي و نيكخو،۱۳۸۷).
اين سياهه دو نمره به دست مي دهد: 
ــك نمره براي اضطراب صفت و يك نمره  ي
ــنجش  ــراب حالت. مقياس س ــراي اضط ب
ــاده و مقياس  ــراب صفت داراي۲۰ م اضط
سنجش اضطراب حالت نيز داراي ۲۰ ماده 
ــت. آزمودني بايد احساس خود را  ديگر اس
درباره ي هر ماده با يك مقياس۴ درجه اي 
ارزيابي كند. نمونه هايي از ماده هاي سياهه 

در جدول زير ارائه شده است.

 اضطراب حالت
ـ  احساس مي كنم عصباني و بي قرارم.

ـ  به آساني تصميم مي گيرم.

 اضطراب صفت
ـ  احساس مي كنم در فشار روحي هستم.

ـ  سرحال و شادابم.
 X ــت يك دهه از انتشار فرم پس از گذش
ــتفاده از تحليل عامليSTAI ، مورد  با اس
ــت و درك  ــرار گرف ــد نظر جدي ق تجدي
روشن تري از مفهوم اضطراب به دست آمد. 
هم چنين كوشش به عمل آمد تا ماده هايي 

ــردگي هم پوشي داشتند، حذف  كه با افس
 (Y فرم) شوند. اين نتايج به ارائه ي فرم فعلي
ــاده درباره ي اضطراب صفت و ۱۰  با ۱۰ م
ــد.  ماده درباره ي اضطراب حالت منجر ش
ــوص كودكان  ــك فرم مخص هم چنين، ي
موسوم به سياهه ي اضطراب حالتـ  صفت 
ــده  ــز تدوين ش ــودكان (STAIC) ني ك
است (مارنات، ۲۰۰۳، ترجمه ي شريفي و 

نيكخو،۱۳۸۷).

 شاخــص هـاي روان سـنجي
ــياهه از روش  ــار اين س ــب اعتب ضري
ــده  ــي بين۷۳/. تا ۸۶/. گزارش ش بازآزماي
ــاير مقياس هاي  ــياهه با س ــت. اين س اس
ــنجش اضطراب مانند مقياس اضطراب  س
ــتگي خوبي دارد كه  ــكار تيلور هم بس آش
نشان گر روايي مالكي اين ابزار است. ضرايب 
هم بستگي به دست آمده بين ۷۵/. تا ۸۵/. 

گزارش شده است (شريفي، ۱۳۷۶).

هنـجاريابي ســياهه ي اضـطراب 
حـالتـ  صـفت در ايـران

عبدلي (۱۳۸۴) در يك پژوهش اكتشافي 
ــاخص هاي  ــي ش بررس ــه  ب ــي  توصيف ـ 
 STAI ــنجي و هنجاريابي سياهه روان س

ــهر  ــتان ش در  دانش آموزان مقطع دبيرس
ــاه پرداخته است. در اين پژوهش،  كرمانش
براي بررسي هم ساني دروني از محاسبه ي 
ــده كه  ــتفاده ش ضريب آلفاي كرونباخ اس
ــاس آن، ضرايب اعتبار قابل توجهي  براس
ــت آمده است. براي تعيين روايي از  به دس
ــا تحليل مؤلفه هاي  روش تحليل عاملي ب
ــتفاده شده  اصلي و چرخش واريماكس اس
كه در هر دو پاره آزمون دو عامل استخراج 
ــت. نتايج پژوهش نشان دهنده ي  شده اس
ــياهه در  ــل قبول س ــي قاب ــار و رواي اعتب

جامعه ي پژوهش است.

منابع
ــرين؛ بررسـي عملـي بودن  ۱. عبدلي، نس
اعتبار و روايي و نرم يابي سياهه ي حالت 
ـ صفت در دانش آموزان مقطع دبيرستان 
شهر كرمانشاه. پايان نامه ي كارشناسي ارشد 
ــكده ي روان شناسي و علوم  ــده، دانش چاپ نش
ــالمي واحد تهران  ــگاه آزاد اس اجتماعي دانش

مركزي، ۱۳۸۴.
ــا؛ نظريه و كاربرد  ــن پاش ــريفي، حس ۲. ش
آزمون هاي هوش و شخصيت.تهران، سخن، 

.۱۳۷۶
ــراث(۲۰۰۳)؛ راهنماي  ــري گ ــات، گ ۳. مارن
سنجش رواني. مترجمان: حسن پاشا شريفي 
و محمدرضا نيكخو. تهران؛ رشدـ سخن (تاريخ 

انتشار به زبان اصلي ۲۰۰۳)، ۱۳۷۸.

فـشـار روانـي واكنـشي اسـت نسبـت بـه 
مـوقـعيت هـايـي كـه در آن ها شـخـص 
بـايد انتظاراتـي را بـرآورده كـند و بـا 
محـدوديـت ها يا مـوانـع روبه روسـت 
يـا بـايد از فـرصت هـايي استفـاده كـند
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در شـماره ی قبلـی فصل نامـه ی 
رشد مشـاور مدرسـه چهار جلسه از 
مداخالت آدلری توضيح داده شد، در 
اين شماره نيز مشروح جلسات پنجم 
تا هشـتم برای مطالعه و اسـتفاده ی 
مشاوران و عالقه مندان ديدگاه آدلری 

ارائه می گردد.

جــلسه ی پنجــم
هـدف: کاوش کـردن پويش های 
فرد، شـناخت و چالش با اشـتباهات 

اساسی زندگی
ــی مرتکب  ــا در طول زندگ ــه ی م هم
ــن  اي از  ــی  برخ ــويم.  می ش ــتباهاتی  اش
ــل  ــت و قاب ــز و کم اهمي ــتباهات ناچي اش
ــی و البته گذرا و موقتی است. ما  چشم پوش
ــبک زندگی  ــتباهات، جزئی از س برخی اش
ــا را به دفعات  ــده اند به طوری که آن ه ما ش
ــويم.خالصه ای از خاطرات  ــب می ش مرتک
ــی سبک زندگی دسترسی به  اوليه و بررس

اشتباهات اساسی را ممکن می سازند.
ــوان در ۵  ــی را می ت ــتباهات اساس اش

طبقه خالصه کرد:
ــمن من  ۱. تعميم افراطی مانند: «همه دش
هستند. هيچ کس به من اهميت نمی دهد، 

زندگی خطرناک است.»
ــش غيرواقع بينانه  ــای ايمنی بخ ۲. هدف ه
ــد: «من بايد همه را راضی کنم. با يک  مانن

اشتباه تلف خواهم شد.»
ــای آن  ــی و نيازه ــوء ادراک از زندگ ۳. س
مانند: «من نمی توانم در زندگی پيروز شوم، 

زندگی خيلی سخت است.»
ــت کم گرفتن ارزش خود: «من فقط  ۴. دس
يک معلم هستم، من هيچ چيز نيستم چون 

در امتحان رد شدم.»
۵. ارزش های نادرست مانند: «جلو بزن مهم 
ــت اين مال کيست، سعی کن هميشه  نيس
ــی پا روی  ــوی حتی اگر مجبور باش اول ش

شانه ی ديگران بگذاری.»
ـ از اعضا خواسته می شود تا با شرکت 
ــی به ويژه در  ــه ارائه ی مثال هاي در بحث ب

ــوارد فوق اقدام نمايند و با در نظر گرفتن  م
ــف اشتباهات  خاطرات اوليه ی خود، به کش
ــا را در گروه  ــی خود پرداخته و آن ه اساس

مطرح کنند.
هرگاه خاطره ای از دوران اوليه ی کودکی 
ــود به ياد می آوريد عامل مهم «گفت و گو  خ
با خود» وارد صحنه می شود؛ گفت و گوی با 
ــتم باورهای  خود، همان تعبير کردن سيس
شماست که در تمام طول روز افکار شما را 
ــد. اصول گفت و گو با  تحت تأثير قرار می ده

خود آموزش داده می شوند.
ــی از فرايند اصالح  ـ تغيير افکار، بخش
ــبک زندگی شماست.  داستان زندگی و س

اشتباهات اساسی شما کدام اند:
در درون هريک از ما جبهه ی جنگی از 
ــات  نيروها وجود ندارد بلکه افکار و احساس
ــيوه ی  ــکيل ش و رفتارهای ما با هم در تش

زندگی ما ترکيب شده اند.

ــار»:  ــن «دکمه ی فش ــتفاده از ف ـ اس
ــت که ما  ــن واقعيت اس ــور درک اي به منظ
ــی  می توانيم با اراده ی خود هر نوع احساس
ــه بخواهيم در درون خود بوجود آوريم  را ک
و صرفًا با اين تصميم که به چه چيزی فکر 
ــه آن را ايجاد  ــته ب ــاس وابس کنيم تا احس
ــت که ما خالق  ــم. اين به معنی آن اس کني

عواطف و افکار خود هستيم.

جـــلسه ی شــشم
هـدف: کاوش کـردن پويش های 

فرد، شناخت خاطرات اوليه
ــا در طول حيات خود تالش  همه ی م
می کنيم تا خود را بهتر بشناسيم. شخصيت 
ــی ما در البه الی  ــفه ی زندگ امروزی و فلس
اولين خاطرات ايام کودکی مان نهفته است 
ــوند  ــی ختم می ش ــؤال اساس که به يک س
ــتم؟ و آيا واقعًا کسی اهميت  «من که هس

پــروتـكــل 
مـشاوره ي گـروهـی 
آدلـــــــــری

 دومقـسمــت

حسين سليمی بجستانی

دکترای مشاوره

راهنمايي و
 مشاوره گروهي
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ــرات اوليه تان را از  ــعی کنيد خاط خود، س
ديدگاه تازه ای بازنويسی کنيد، واقعيت های 
خاطراتتان را تغيير ندهيد بلکه آن ها را در 
قالب طرحی نو بيان کنيد. شايد احساساتی 
که به خاطرات کودکی خود نسبت می دهيد 
ــد اما اکنون اين  ــان منطقی بودن در آن زم
ــما  ــات لزومًا بيانگر واقعيت های ش احساس
ــتفاده کنيد.  ــتند. از تفکر خالقتان اس نيس
ــدار در تغيير طرز تلقی  ــر دائمی و پاي تغيي
ــما از خاطراتتان نهفته است.  و برداشت ش
ــود به ياد می آوريد،  ــه که از کودک خ آن چ

نبايد واقعيت کنونی شما را شکل دهد.

جلــسه ي هفـتم
هدف: ترغيب كردن خودشناسي 
و بينـش، چالش با منطـق خصوصي، 
ارزيابـي دوباره هدف هـاي زندگي به 

منظور تقويت عالقه اجتماعي 
ــؤال بخش  ــما به اين س ــخ ش ۱. پاس
ــخص  ــما را مش ــخصيت ش ــري از ش ديگ

مي سازد: 
 ................... ــتم  ــه هس ــن اين گون ـ م
ــتند ................... جهان  ديگران اين گونه هس

اين چنين است ...................
شما پاسخ به اين پرسش ها را در اوان 
ــي كه فضاي  ــد يعني زمان ــي داده اي كودك
خانوادگي و ترتيب تولد وارد صحنه شدند. 
ــيوه زندگي همان روش و شيوه زيستن  ش
ــت يعني نحوه و طرز انجام كارهاي كه  اس
براي دستيابي به اهدافتان انجام مي دهيد 
ــما كه قبًال  و اين اهداف با طرح زندگي ش
ــي  ــتند. با بررس ــب هس بنا نهاديد، متناس
ــا و منطق خصوصي ويژه خود اين  انگيزه ه
ــبك زندگي خود  توانايي را مي يابد تا بر س
تا حدودي مسلط شده و گاهي آن را تغيير 
ــي الزامًا «خوب»  ــبك زندگ دهيد. هيچ س
ــي صرفًا به  ــبك زندگ ــت. س يا «بد» نيس
ــان مي دهد كه برداشت ما از جهان  ما نش
چگونه است و چگونه عمل مي كنيم تا اين 
ــوم بيايد. با  ــان معني و مفه زندگي برايم
بينش بر عوامل مؤثر بر سبك زندگي، شما 
ــبك  ــد تا حدود زيادي در اين س مي تواني

تغييرات رفتاري ايجاد كنيد.

ــؤال در اولين  ــخ س می دهد؟»، درواقع پاس
خاطرات ايام کودکی ما نهفته است.

الف ـ معـنای خاطـرات اولـيه
ــم و آن ها  ــی داري ــه ی ما خاطرات هم
ــی ما  ــخصيت کنون ــنی از ش ــاب روش بازت

هستند برای مثال:
ــما  ــرات دوران کودکی ش ــر خاط ـ اگ
ــخت و دشوار است احتماًال  يادآور ايامی س
فردی صرفه جو هستيد و برای شما امنيت 

و اسراف نکردن اهميت ز يادی دارد.
ــما  ــرات دوران کودکی ش ــر خاط ـ اگ
ــد،  ــدم آزادی و محدوديت باش ــادآور ع ي
ــا مراجع قدرت  ــالی ب ــاًال در بزرگ س احتم
ــتيز خواهيد بود ممکن است ميل به  در س
رهبری داشته باشيد که اين امر صرفًا برای 

محافظت از خودتان اتفاق می افتد.
ـ اگر خاطرات شما يادآور تنهايی است 

ــتات بسيار کمی داريد و برای  احتماًال دوس
جبران آن زياد مطالعه می کنيد و تلويزيون 
ــا می کنيد يا با کامپيوتر کار می کنيد  تماش

يا دوستدار حيوانات هستيد.

ب ـ کشـف خاطرات
ــن ۸ و  ــره قبل از س ــل ۳ خاط حداق
ــاد بياوريد. اگر  ــالگی خود را به ي يا ۱۲ س
ــت  ــکل اس به ياد آوردن آن ها برايتان مش
ــوار خاطرات  ــيد زيرا همه بر ن نگران نباش
ــما ضبط شده و جايی در ذهن شما قرار  ش
گرفته اند، اکثر افراد با يادآوری يک خاطره 
ــت درمی آيد اگر  ــان به حرک نوار خاطراتش
ــتورالعمل نحوه ی  ــد از دس ــان نيام به يادت
گشودن قفل خاطرات اوليه استفاده کنيد.

ج ـ بـازنويسی خاطرات
ــی از تغيير در برداشت  به عنوان بخش

شــخصيت امــروزی و 
فلســـفه ی زندگـــی مـــا در 

البـــه الی اولين خــاطرات ايام 
کــودکی مان نهفــته اســـت 
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هدف هاي شما كدامند؟
تمرين:

ق هر يك از اعضا يكي از رفتارهاي ناسازگارانه 
اخير خود را به ياد بياورند و در گروه تعريف 
ــد  ــه در ارتباط با ديگران باش كنند (چنانچ
مناسب تر است) مي خواهيم ببينيم شيوه ي 
ــما با موقعيت پيش آمده چگونه  مقابله ي ش
بوده است؟ سپس اجراي ديالوگ بين مشاور 
و مراجع تا به اين ترتيب اهداف توجه طلبي، 
ــا كناره جويي  ــري ي ــي، انتقام گي قدرت طلب

شناسايي شود.
ــه مراجعين ترغيب  ــت ك هدف اين اس
ــوند با ارزيابي دوره هدف هاي آينده شان  ش
ــمت واكنش  اثر آن ها را كاهش داده و به س
ــي» كه مبين  ــه اجتماع ــر يعني «عالق آخ
سالمت رواني است هدايت شوند، به عبارتي 
هدف هاي خودخواهانه را مورد ارزيابي مجدد 

قرار دهند.

اســتفاده از فنـــون
الف) تصويرسازي ذهني، ب) تقويت 
 e-mail و sms عالقـه اجتماعـي: در
بخشي به نام forward وجود دارد كنايه از 
ــه آن چه را داريد به ديگران هم بدهيد  اين ك
و منتظر پاداش و پاسخ ديگران هم نباشيد. 
ــام دهيد كه ديگران را  لذا هر روز كاري انج
به نحوي خشنود سازد. ج) مچ گيري خود: 
ــه عادت هاي  ــري از لغزيدن ب ــراي جلوگي ب

ــي، جلب توجه،  ــي (انتقام، قدرت طلب قديم
ــري) به طور مثال تصور كنيد كه در  كناره گي
ــتيد  حال ارائه هر يك از اين واكنش ها هس
ــده باشيد دستتان در  مثل اين كه متوجه ش
ظرف شيريني است پس مچ خود را بگيريد يا 
به خود نهيب بزنيد تا واكنش مؤثرتر يادآوري 
ــر رفتار خود كنترل  ــود و به اين ترتيب ب ش

دروني بيشتري داشته باشيد.

تكــــليف عملي:
ــه ي آينده بنويسيد تاكنون  براي جلس
چه نكاتي از جلسات گروه برايتان مورد توجه 

بوده و عمًال به آن پرداخته ايد.

جلــسه ي هشــتم
هدف: دلگرمي و جرأت بخشـيدن 

براي تغيير 
بررسي تكليف جلسه ي قبل (جمع بندي 
ــور ايجاد اميد و ادامه  نظرات اعضاء) به منظ
تالش براي بهبود رهبر آن چه را كه مراجعين 
ــويق  ــام داده اند تصديق و تش ــون انج تاكن
مي كند، به عنوان مثال آمدن مراجعين براي 

مشاوره و آن چه تاكنون انجام داده اند.
و  ــي  جرأت بخش ــث  مبح ــه  ادام در 

دلگرمي دادن مطرح مي شود: 
وقتي به افراد جرأت مي بخشيم در واقع 
ــده مي كنيم و كمكش  ــد را در آن ها زن امي
ــان ايمان  مي كنيم تا به خود و توانايي هايش
بياورند. ما آن ها را آماده مي سازيم تا در مقابل 
ــتادگي  ــياري از طوفان هاي زندگي ايس بس

كنند.
مؤلفه هاي جرأت بخشي عبارت اند از: 

الفـ  پذيرش: به معناي جدا كردن فعل 
از فاعل و رفتار از شخصيت است.

ــان دادن ايمان و اعتقاد: وقتي  ب ـ نش
بتوانيد فردي را همان گونه كه هست بپذيريد 
ــان دهيد كه به  ــه او نش ــد ب آن گاه مي تواني
توانايي اش براي آن كه به گونه ي ديگري رفتار 

كند، ايمان داريد.
پـ  گسترش دادن ارتباطات با ديگران 
ــته  ــر توانمندي ها و برجس ــه ب دـ  تكي
نمودن نقاط مثبت: هرچه بيشتر بر مثبت ها 

تأكيد كنيد، منفي ها كمتر ديده خواهند شد، 
ــتباه را به منزله ي فرصتي براي يادگيري  اش
ــودن را در خود  نظر بگيريد، جرأت ناكامل ب
ــرفت ها توجه  ايجاد كنيد، به تالش ها و پيش

كنيد.
تمرين گروهي: روي برگه براي هر يك 
ــه صفت برجسته بنوسيد.  از اعضاي گروه س
(سپس رهبر برگه ها را جمع آوري و تفكيك 
كرده به عنوان هديه گروه به هر يك از اعضاء 

مي دهد)
ــي و چگونگي  مهارت ويژه جرأت بخش
ــاي گروه  ــل به اعض ــان دادن آن در عم نش

آموزش داده مي شود.
جمالت دلگرم كننده (جرأت بخش) با 
مشاركت گروه، جمع بندي شده و استفاده از 

آن آموزش داده مي شود.

تــمرين: 
شخصي را در زندگي تان چه در گذشته 
ــر بياوريد كه وجودش  ــه در حال به خاط چ
برايتان دلگرم كننده و جرأت بخش بوده است. 
ــما احساس  تعدادي از كارهاي او را كه در ش
جرأت به وجود مي آورد بنويسيد. كه او انجام 
مي داده كه احساس جرأت كنيد را بنويسيد. 
از اين كه مانند او باشيد چه احساسي داريد؟

تــكليف عمــلي: 
ــي را در  اعضاء مهارت هاي جرأت بخش
ــران تمرين كرده و در  ارتباط با خود يا ديگ
ــه مورد موفقيت آميز آن  ــه آينده به س جلس

اشاره كنند.
ــيد  ــي برس براي اين كه به جرأت بخش
بايستي بدانيد كه: شما نمي توانيد چيزي را 
كه خود نداريد به ديگران بدهيد. پس پيش 
ــيم  از آن كه بتوانيم به ديگران جرأت ببخش
ــجاعت پذيرش ناكامل بودن را در  بايستي ش

خود ايجاد كنيم.
فهرستي از كارهايي را كه به كمك آن ها 
مي توانيد به خود و اعضاي خانواده تان جرأت 

ببخشيد بنوسيد.
ــات احتماًال در شماره  شرح ادامه جلس

آينده فصلنامه به چاپ خواهد رسيد.

وقـــتي به افـراد جــرأت 
مــي بخشيم در واقــع اميد 
را در آن ها زنــده مــي كنيم 
و كمـك مي كنيم تا به 
خـود و توانايي هــايشان 
ايمــان بياورند
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ــرل و انضباط درونی يکی از اهداف متعالی  کنت
ــت و به آن ها  ــی فرزندان ماس ــفه ی تربيت فلس
کمک می کند که مسئوليت پذيری را در زندگی 
تمرين کنند. بشر در صد سال گذشته پيشرفت 
فنی قابل توجهی کرده و از جمله از هواپيمای 
ابتدايی به جت مافوق صوت و از ارتباط با تلفن 
ــيده است. فهرست اين  هندلی به اينترنت رس
ــت ولی پيشرفت انسانی  پيشرفت ها بی انتهاس
چنين وضعيتی نداشته است و انسان ها از لحاظ 
ــرفت زيادی  ــر کنار آمدن با يک ديگر پيش بهت
ــرايط خانواده ها، مدارس  نکرده اند. آيا اکنون ش

و دانشگاه ها از دوره های پيش بهتر است؟
ــت و تقريبًا همه ی  ــرل بيرونی صرف، منبع اصلی بدبختی ما انسان هاس کنت
آدم ها آن را انتخاب می کنند؛ زيرا آنان را به خواسته هايشان می رساند. برای مثال، 
اين گونه کنترل را قدرت مندان ابزاری کارگشا برای رسيدن، هرچند به طور موقت، 

به اهدافشان می دانند.
با ياد گرفتن اصول نظريه ی انتخاب، ازجمله اصول برقراری روابط مؤثر و سازنده، 
می توانيم به بهبود شرايط آموزشگاهی و خانوادگی خود به طور سازنده کمک کنيم. 
ــوز  ــازمان ها و خانواده هايی را می يابيم که اعضای آن ها دل س ــدرت مدارس، س به ن
يک ديگر و در همه حال، در شرايط يادگيری باشند. آن ها نمی دانند که ممکن است 

از نظريه ی ديگری پيروی کنند و به طور تصادفی به نظريه ی انتخاب برسند.
کتاب نظريه ی انتخاب (CHOICE THEORY) اثر ويليام گالسر مبدع 
واقعيت درمانی است. اين کتاب را آقای مهرداد فيروزبخت ترجمه کرده و انتشارات 
رسا آن را به چاپ رسانده است. کتاب درباره ی اهميت روابط خوب در محيط های 
ــوهر، والدين و فرزندان، معلم و شاگرد، مدير و  ــانی، ازجمله رابطه ی زن و ش انس
ــت. در اين کتاب اصول نظريه ی انتخاب به روشنی توضيح داده شده و  کارمند اس
فصول کتاب به مباحثی از قبيل نيازهای اساسی، دنيای کيفی، رفتار کلی، خالقيت 
ــی، اجتماع کيفی و...  ــوزش و تعليم و تربيت در مدارس کيف ــق و ازدواج، آم عش

اختصاص يافته است.
ــتی از مديريت هدايتی  ــدارس ما به جای مديريت رياس ــه چه قدر در م اين ک
ــتفاده می شود، چه قدر تعليم و تربيت را استفاده از دانش به جای کسب دانش  اس
ــر و بهبودپذير در مقابل آموزش  ــم، و چه قدر به تعليم و تربيت تالش پذي می داني
خشک و بی روح معتقديم، و بسياری پرسش های ديگر بايد با مديران و مسئوالن و 

برنامه ريزان تعليم و تربيت کشور درميان گذاشت.

اثــر ويليـام گـالسـر
«نــظريه ی انـتخـاب»
دکتر حسين سليمی

ــه ی اين کتاب همراه با کتاب «هر دانش آموزی می تواند موفق  مطالع
ــد، رؤسای آموزش و  ــنده را به همه ی مديران ارش ــود» از همين نويس ش
ــی و کادر زحمت کش مدارس، ازجمله  ــای گروه های آموزش پرورش، رؤس

مديران، معاونان، مشاوران و معلمان عزيز، توصيه می کنيم.

دفتر انتشارات كمك آموزشي

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي 
 ( به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ) :

مجله هاي بزرگسال عمومي 
 (به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

 (به صورت فصلنامه و 4 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

مجله هاي رشــد عمومــي و اختصاصي بــراي آموزگاران، معلمــان، مديران و 
كاركنــان اجرايــي مــدارس، دانش جويان مراكــز تربيت معلم و رشــته هاي 
دبيري دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مي شوند. 

ــماره ي4  ــاختمان ش ــهر شمالي،س ايرانش ــان  ــران، خياب  نشـاني: ته
                آموزش وپرورش ، پالك 266، دفتر انتشارات كمك آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

مجله هاي رشـد توسط دفتر انتشـارات كمك آموزشي 
سـازمان پژوهش  و برنامه ريزي آموزشـي وابسـته به 
وزارت آمـوزش  و پـرورش تهيـه و منتشـر مي شـوند:

وزش ابتــدايي  رشد آموزش راهنمـايي تحصيلي  رشد تكنولوژي   رشد آـم

آموزشي  رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 رشد برهان راهنمايي (مجله رياضي براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)  
رشد برهان متوسطه (مجله رياضي براي دانش آموزان دوره ي متوسطه)  رشد آموزش 
قرآن  رشد آموزش معارف اسالمي  رشد آموزش زبان و ادب فارسي  رشد آموزش 
هنر  رشـد مشـاور مدرسه  رشد آموزش تربيت بدني  رشد آموزش علوم اجتماعي 
 رشـد آموزش تاريخ   رشـد آموزش جغرافيا  رشـد آموزش زبان  رشد آموزش 
رياضي   رشـد آموزش فيزيك  رشد آموزش شيمي   رشد آموزش زيست شناسي  
 رشد آموزش زمين شناسي  رشد آموزش فني و حرفه اي  رشد آموزش پيش دبستاني

مجله هاي بزرگسال اختصاصي

(براي دانش آموزان آمادگي و پايه ي اول دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)

(براي دانش آموزان دوره ي متوسطه و پيش دانشگاهي)

مجله هاي بزرگسال و دانش آموزي اختصاصي
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شرايط:
1. پرداخت مبلغ 70/000 ريال به ازاي يك دوره يك ساله مجله ي درخواستي، 
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باپست سفارشي. (كپي فيش را نزد خود نگه داريد.)

برگ اشتراك مجله هاي رشد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كداشتراك:

هّمت مضاعف،كار مضاعف

اثــر ورنون جی.زونـکـر

مـشاوره ی شـغـلی: 
رويـکـرد کـل نـگـــر

مترجمـان: دکتـر علی محمـد نظـری، فرشـاد 
محسن زاده، علی رضا بوستانی پور

انتشـارات: سـازمان مطالعه و تدوين کتب علوم 
انسانی (سمت)

چاپ: اول (۱۳۸۹) تهران
قيمت: ۹۴۵۰۰

ــبک  ــم تغييرات زيادی را در س ــت و يک قرن بيس
ــت. زندگی در سرعت  ــته اس زندگی افراد به دنبال داش
ــده است که تغييرات  و هجمه ی اطالعات، باعث آن ش
ــرعت بيش تری در زندگی بگيرند. جهان پيرامون  هم س
ــمت سرعت و دقت بيش تر پيش رفته است. شغل  به س
ــری،  ــه عنوان يکی از مهم ترين عناصر زندگی بش هم ب
ــت. ديگر انسان به عنوان  ــت خوش تغييراتی شده اس دس
فرد در نظر گرفته نمی شود؛ يعنی عنصری که فقط کار سيستم جهانی را پيش ببرد. انسان، 
ــان بودن است که ارزش مند تلقی می شود. رنگ پوست، قوميت و فرهنگ و نژاد،  به صرف انس
ــت، نه اين که  ــخص مهم اس ويژگی های ثانويه اند. برای صنايع بزرگ، انجام دادن يک کار مش
ــت و  ــی و با چه ويژگی هايی اين کار را انجام می دهد. زن بودن و مرد بودن، رنگ پوس چه کس
شکل ظاهری اصًال مهم نيست و هر کس وظايفش را بهتر انجام دهد، جذب می شود. الگوها 
ــنا کردن افراد با واقعيت های اين چنينی  ــاوره ی شغلی هم درصد آش و نظريه های جديد مش

دنيای مشاغل هستند.
شغل، کار، حرفه، تخصص، مهارت، همه و همه از دغدغه های افراد برای زندگی هستند. 
تغييرات سريع دنيای پيرامون، زندگی شغلی را هم تحت تأثير قرار داده است. کار مادام العمر 
بيش تر شبيه روياست. در موقعيت های مختلف، کار کردن نيازمند داشتن چندين مهارت است. 
يادگيری هميشگی است و پيش رفت دستگاه ها و روش های اجرايی در مشاغل هر روز تغيير 
می کنند. برای انجام دادن مشاغل بايد هر روز آموخت و ديگر نمی توان به صرف عالقه به دنبال 

شغل مشخصی بود. بايد با اين حقيقت کنار آمد که عاليق را هم می توان تغيير داد.
ــد تا با در نظر گرفتن جنبه های گوناگون  ــاوره ی شغلی با روی کرد کل نگر، می کوش مش
زندگی در قرن حاضر، پديده ی شغل و شيوه ها و مدل های مشاوره شغلی را به مشاوران معرفی 
ــت که بايد  ــده در اين کتاب در نظر گرفتن اين موضوع اس کند. مهم ترين موضوع مطرح ش
ــان ها را برای ورود به دنيای پرتالطم شغل آماده کرد. ديگر رسيدن به آرامش با استخدام  انس
در يک موقعيت شغلی امکان پذير نيست. در اين کتاب تالش شده است تا مشاوران با الگوها، 
نظريه ها، و روش های مشاوره شغلی آشنا شوند، روش های ارزيابی را بشناسند، مسائل فرهنگی، 
خانوادگی، قانونی  و تحصيلی مربوط به پديده ی شغل را بدانند و در نهايت، با روش های مختلف 
برنامه ريزی تحصيلی، دانش آموزان را آماده کنند تا عالوه بر انتخاب شغل مناسب، همواره برای 
آموختن آماده باشند، در سراسر عمر خود تالش کنند، و به دنبال مهارت های مختلف باشند.

ــت که در زبان فارسی وجود دارد.  ــاوره ی شغلی اس کتاب حاضر از متون ارزش مند مش
متاسفانه تاکنون همه ی متن های موجود به دنبال روش ها و تبيين اصول انتخاب شغل بوده اند. 
ــغل  ــی روش های انتخاب ش نظريه هايی هم که در بيش تر اين متون آمده اند، بيش تر به بررس
پرداخته اند اما در اين کتاب، عالوه بر بررسی بعد انتخابی نظريه های شغلی تالش شده است تا 
شيوه های مشاوره ی شغل، برای حل مشکالتی که ممکن است در مسير زندگی افراد اتفاق بيفتد 
هم معرفی شوند تا عالوه بر اطمينان در انتخاب شغل، مشاوران بتوانند شيوه های حل مشکالت 
شغلی افراد و کسب سازگاری با محيط را آموزش دهند و به رشد و ارتقای شغلی کمک کنند و 
ساير مسائل مرتبط را مطرح و معرفی نمايند. مطالعه ی اين کتاب به همه ی مشاوران مدارس، 

مشاوران شغلی و افرادی که در مراکز کاريابی فعاليت دارند، توصيه می شود. 
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