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يادداشت سردبير

نرگس  نفر

مقدمه
پيشگيری  مسئله ی  به  ابتدای صبح  از 
مدرسه ای  مشاوره  ی  در  عمده  رويكرد  ـ 
از  شاهد  اتفاقی  به طور  كه  می انديشيدم 
غيب رسيد و شنونده ی صبحگاه مدرسه ی 
كرد:  سخن  آغاز  گوينده  شدم.  دخترانه ای 
عزيز  بچه های  الرحيم،  الرحمن  »بسم اهلل 
بياييد از همين آغاز كار ]سال[ خودمان را بيمه 
كنيم، قران بخوانيم، دعا بخوانيم، آرام باشيم 

]تا به آرامش برسيم[«.
شخصاً از اين كه مدرسه ای به پيشگيری 
ارزش های  و  فرهنگ  بر  تكيه  با  هم  آن 
دينی خودمان فكر و توصيه می كرد، خيلی 
خوشحال شدم، مصمم شدم لحظاتی درنگ 
كنم و بيشتر گوش كنم. ناگهان گوينده از 
كوره در رفت و با پرخاش كسی را عتاب كرد 
كه: »دختر! با تو هستم! مگر نمی بينی كه دارم 
نمی خواهی  چرا  كن  گوش  می زنم؟!  حرف 

بفهمی؟! برای تو حرف می زنم!«

راستش از اين حادثه شوكه شدم و با 
خودم نجوا كردم كه اين چگونه بشارت دادن 
و انذار نمودنی است؟! چرا آن آغاز خوب را با 
اين طاقت از كف دادن و عصبانيت خراب كرد. 
آيا اين كنش و واكنش، خود حاوی پيام های 
متناقض و نقض كننده ی امنيت روانی نيست؟ 
آيا ما كه دعوت به پيشگيری در زمينه های 
می كنيم  روانی  امنيت  به  رسيدن  و  ناامنی 
هم زمان با زبان رفتارمان با آن پرخاش های 
آرامش  و  ذهنی  تمركز  ناگهانی،  و  كالمی 

موجود بچه ها را به هم نمی زنيم؟
برنامه ريزی پيشگيرانه شايد در مرحله ی 
تصّور )ذهنی( برای ما مشاوران امری سهل 
و  عوامل  آن  با  تحقق  فرايند  در  اما  باشد 
در  موجود  متعدد  و  متنوع  مداخله گرهای 
بقول ديوئی جامعه ای در حجم  مدرسه كه 
كوچكتر است، كاری بس مهم و ظريف است. 
اين همان حقيقتی است كه فيلسوفان به آن 

عنوان سهل و ممتنع می دهند.

موضوع  اين  به  پيشين  سرمقاله ی  در 
پرداخته شد،كه در صورتی كه بخواهيم نگاه 
علمی و حرفه ای به برنامه ريزی پيشگيرانه 
و جايگاه و نقش مشاور مدرسه در اين كار 
خطير داشته باشيم الزم است اموری را دنبال 
امر را محقق می سازند. يكی  اين  كنيم كه 
از اين موارد ارزيابی از عملكرد خودمان در 
مدرسه است. در ارزيابی به پيامدهای مثبت 
و منفی عملكردمان خواهيم رسيد در واقع 
ارزيابی، تصويری جامع و دقيق از عملكرد ما 
را فراهم می كند و در عين حال تصوير روشنی 
راجع به اين كه چه سازه هايی را در برنامه بايد 
داشته باشيم. چه كنيم تا دچار كاستی های 
گذشته نشويم و چه كنيم تا ارتقاء، رشد و 
بهزيستی مناسبی داشته باشيم را فراروی ما 

قرار می دهد.
اساساً برنامه ريزی و تصميم گيری های 
معقول و منطقی بر مبنای واقعيت های موجود 
صورت  پيشگيرانه  مداخالت  قالب  در  و 
می پذيرد. مداخالت پيشگيرانه ای كه هم از 
بروز آسيب ها و شرايط تهديد كننده جلوگيری 
می كند و هم آسيب های فعلی را كنترل می كند 
را  بالندگی  و  رشد  شرايط  زمينه ساز  هم  و 

فراهم می سازد.

اهميت و ضرورت پيشگيری
يعنی  جامعه  در  پيشگيری  كلی  به طور 
تالش در جهت جلوگيری از وقوع امور نامطلوب 
و آن چه كه زندگی سالم را تهديد می كند. اما با 
توجه به اين كه اين موضوع بسيار كلی است اگر 
بخواهيم تفكيكی از مسئله ی مطرح شده داشته 
باشيم، می توانيم پيشگيری را در حيطه ی جسمی 
ـ پزشكی و حيطه ی بهداشت روان مطرح كنيم. 
پيشگيری در زمينه  ي جسمیـ  پزشكی را همواره 
عموم مردم و صاحبان حرف پزشكی و پيراپزشكی 
به عنوان ضروری ترين، كارآمدترين و باارزش ترين 
رويكرد پذيرفته اند و تا حدود زيادی در برنامه های 
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی تعريف 
و برنامه ريزی شده است و با كوچک ترين تهديدی 

پیشگیری،رویکرد عمده
  در مشاوره  ی
 مدرسه ای

٢
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كل جامعه از رسانه های جمعی مثل صدا و سيما 
تا روزنامه ها در اين امر اهتمام دارند. اما در بحث 
بهداشت روانی نه برنامه ريزان توجه كافی را در 
اين زمينه دارند و نه بسياری از مردم اهتمام الزم 
را مبذول می دارند. هم از اين روست كه متأسفانه 
و  هزينه ها  بيشترين  پيشگيری،  به جای  هنوز 
انرژی ها صرف دارو و درمان می شود. به عبارتی 
مردم بيشتر بعد از ابتالء از اقدامات درمانی مراكز 

مربوطه استفاده می كنند.
غيردولتی  انجمن های  از  بسياری  امروزه 
)NGO(ها نظير گروه های Na )معتادان گمنام( 
از  حمايت  گروه های  و  دولتی ها  انجمن های  و 
آسيب ديدگان، انجمن  دفاع از قربانيان خشونت و 
انجمن دفاع از حقوق كودكان و... را داريم اما كمتر 
برنامه های آموزشی پيشگيرانه مثاًل آموزش جنسی، 
آموزش مهارت های پايه و ارزش ها و آداب زندگی 
را داريم. حتی بعضاً با اين موارد موافق نيستند و 
با اين گونه فعاليت ها مقابله می كنند. گو اين كه 
آگاهی دادن در اين زمينه ها را برابر با انجام دادن 
آن ها می دانند و اين باوری قابل تأمل است چرا كه 
برخی مخالفت ها ناشی از نگرانی هايی است كه 
اين مهارت ها بومی نيستند )هرچند در اين زمينه 

هم می شود اقداماتی را انجام داد و كار كرد(.
بهداشت  حوزه ی  در  پيشگيری  بخش  در 
روانی مدرسه حائز جايگاهی بسيار مهم و اساسی 
دارد.  را  خود  ويژه  شرايط  واقع  به  كه  می باشد 
دانش آموزان بخش هشيار و فعال زندگی خود را 
بيش تر در مدرسه می گذرانند. ما به عنوان مربی، 

مشاور و مدير در اين زمينه  چه كرده ايم؟
رويكرد اساسی مشاوره در مدرسه پيشگيری 
است. خدمات راهنمايی و مشاوره در مدرسه عمدتًا 
خدمات  اين  طرفی  از  دارند.  پيشگيرانه  ماهيت 
به  رسيدن  برای  كه  هستند  جمعی  فعاليت های 
تمامی  همكاری  نيازمند  آن  در  مستتر  اهداف 
مدرسه  درون سازمانی  و  سازمانی  برون  عوامل 
يعنی مدير، معاونين، معلمين ، مشاورين و مربيان 
تربيتی و نيروهای خدماتی و حتی اولياء دانش آموزان 

می باشد.
يک  هر  مسئوليت های  شدن  مشخص  با 
برنامه ی  در  آن ها  همكاری  و  شده  ياد  افراد  از 

راهنمايی و مشاوره از بسياری آسيب ها پيشگيری 
می شود يعنی اهداف برنامه ها با موفقيت بيشتری 

محقق می گردد.
رزن و ريگيو خدمات اساسی در راهنمايی و 
مشاوره را تحليل فرد، مشاوره، جايگزينی، پيشگيری 

و خدمات اطالعاتی معرفی می كنند.
همچنين توجه داريم كه مداخالت پيشگيرانه 
در سطوح مختلف از جمله خانواده، مدرسه و در 
شرايط مختلف اجتماعی، فرهنگی و سياسی قابل 
طرح هستند. الگوی پيشگيری در بهداشت روانی 
)الگوی  پزشكی  در  پيشگيری  الگوی  همان  از 
كاپالن( پيروی می كند كه در سه سطح اولين، 

دومين و سومين مشخص می شود.
پيشگيری در سطح اول شامل برنامه های 
بزرگی  نسبتاً  و  خاص  گروه های  برای  هدفمند 
اختالل  از دانش آموزان كه در حال حاضر دچار 
از  را  آن ها  كه  هدف  اين  با  نيستند  مشكل  و 
برنامه ی  داريم.  نگه  دور  اختالل  به  دچار شدن 
جمعيت  شامل  می تواند  سطح  اين  در  مدارس 
كل دانش آموزانی باشد كه جريان عادی زندگی 
به طور طبيعی در  را طی می كنند كه  تحصيلی 
اين فرايند با مشكالت و موانعی مواجه می شوند. 
برای اين كه شرايط عادی و بالنده ی خود را داشته 
باشند برنامه ی پيشگيرانه برای اين جمعيت كثير 
می تواند اين باشد كه بستر و زمينه ی مناسبی را 
فراهم كنيم تا در صورت بروز موانع، قدرت مقابله 
داشته باشند. اين برنامه می تواند شامل زمينه سازی 
جهت يادگيری بهتر و مناسب تر باشد. الزمه ی 
مستمر  و  منظم  نشست های  برنامه ای  چنين 
مشاورين با دبيران از طرفی، پيش بينی برنامه های 
آموزشی ويژه و نشست های تبادل نظر با خانواده ها 
و تعامالت گروهی با دانش آموزان می باشد. اين 
يعنی داشتن نگاه همه جانبه نگر به موضوع، اهداف 

و فرايند تربيت و يادگيری.
پيشگيری در سطح دوم شامل تشخيص 
است  اشخاصی  درباره ی  و مداخله ی مشاوره ای 
كه دچار مراحل اوليه ي اختالل شده اند. بديهی 
است درمان در مراحل اوليه مؤثرتر از زمانی است 
كه اختالل گسترده و عميق شود. برنامه ی مؤثر 
)اثربخش( در مدرسه در اين سطح می تواند شامل 

تشخيص مسئله ی دانش آموزانی باشد كه دچار 
افت تحصيلی شده يا اختالل يادگيری دارند و يا 
حتی در نظر گرفتن برنامه های تكميلی و جانبی 
برای دانش آموزان تيزهوش و مستعد و در صورت 
لزوم ارجاع آن  ها به مراكز مربوطه و مشاوره ی فوق 

برنامه ای باشد.
پيشگيری در سطح سوم عبارت است 
اختالل  پيشرفت  از  جلوگيری  جهت  در  تالش 
فرد  و  دهد  كاهش  را  آن  اثرات  كه  نحوی  به 
آسيب ديده را توانبخشی كند. پيشگيری در اين 
سطح در مدارس می تواند شامل در نظر گرفتن 
برنامه های آموزشی از جمله تشکيل کالس های 
آموزشی و طراحی جزوات آموزشی در 
ارجاع  نهايتاً  و  بوده  خاص  موضوع  همان 
دانش آموزان مشکل دار به مراکز مشاوره 

و پيگيری آن باشد.
پيشگيری در مدرسه فقط شامل مداخالت 
پيشگيرانه در زمينه موضوع يادگيری و آموزش 
نيست بلكه می تواند شامل تمام آن چه كه زندگی 

سالم را تهديد می كند. صورت پذيرد.
سنی  و  رشدی  نيازهای  مبنای  بر  يعنی 
آداب  به  مربوط  بحث  جمله  از  دانش آموزان 
زندگی،  ارزش های  زندگی،  مهارت های  و 
مهارت های ارتباطی و مقابله ای، آموزش جنسی، 
برنامه های پيشگيرانه اعتياد در مدارس، مشاوره ی 
اوقات  از  مناسب  استفاده ی  ازدواج،  از  قبل 
فراغت، تغيير سبک های ناكارآمد زندگی، و حّتی 
برنامه ی بهداشت جسمی و تغذيه ای آن ها، دادن 
آگاهی های الزم در زمينه  مشاغل، آماده كردن 
دانش آموزان برای انتخاب رشته و انتخاب شغل 

بر مبنای عاليق، استعداد، رغبت و... 
و  والدينی  مهارت های  آموزشی  جلسات 
با  مؤثر  ارتباط  برقراری  جهت  در  فرزندپروری 
فرزندانشان، دادن اطالعات در زمينه ی ويژگی ها و 
نيازهای سنی، نشست های تبادل نظر با والدين و...

تشكيل شوراهايی با دبيران و كادر آموزشی و 
تربيتی مدرسه در جهت برنامه ريزی و اجرا برای 
رسيدن به اهداف آموزش و تربيتی دانش آموزان به 
اميد ايرانی آبادتر، پيشرفته و سرافراز در چشم انداز 

سال 1404. )ان شاءاهلل(.



اشاره
 هدف اين مقاله بررسی رشد دوران اوليه ی نوجوانی، فلسفه ی وجودی مدارس دوره ی 
راهنمايی و چگونگی تأثير اين دو بر ساز و كار مشاوره ی راهنمايی و الگوی ملی انجمن 
مشاوره در مدارس آمريكا است. مفاهيم بلوغ2، شكل گيری هويت3 و گسترش دادن 
انتخاب ها در اين مقاله مد نظر قرار گرفته است. ديدگاه انجمن ملی مدرسه ی راهنمايی 
درباره ی وضعيت مدرسه ی راهنمايی در ساز و كار مشاوره ی مدرسه بررسی شده است. 
درنهايت، منحصر به فرد بودن مشاوره ی مدرسه ي دوره ي راهنمايي در چارچوب مدل 

ملی انجمن مشاوره ی مدرسه ی آمريكا4، نشان داده می شود.
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ماهیت منحصر به فرد 
مشاوره ی مدرسه ی 

دوره ي راهنمایی
پاتريك آكوس1

ترجمه ي محسن سيفی )دانشجوی دكتری مشاوره(

بعد از دوران نوزادی، هيچ مرحله ای از زندگی 
رشدی  با  نوجوانی  اوليه ی  دوران  اندازه ی  به 
اين چنين بزرگ، سريع و متفاوت، همراه نيست 
از  مرحله  اين  سنتی،  به طور   .)2000 )پرويت5، 
رشد به عنوان مرحله ی طوفان و استرس شناخته 
از  مرحله  اين  در واقع،   .)1969 )فرويد،  می شود 
نظر خطر كردن و شكستن مرزها، تا حدی شبيه 
مرحله ی به راه افتادن در رشد كودک است. اگرچه 
مدرسه ی  دانش آموزان  كه  خطرهايی  از  برخی 
راهنمايی می كنند )مانند مصرف مواد مخدر، الكل، 
كشيدن سيگار و مسائل جنسی( عواقب شديدتری 

را درپی خواهد داشت.
اوليه ی  دوران  در  بی شماری  چالش های 
نوجوانی وجود دارد. درواقع انتقال از دوره ی كودكی 

رشد دوران اوليه ی نوجوانی: دانش آموزان
 در حال تغيير

كليد واژه ها:  نوجواني ، مشاوره ي مدرسه راهنمايي ،
                  بلوغ ،                           تصميم گيري و انتخاب ،

                  هويت
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به نوجوانی كه مبتنی بر سن است، تعاملی پيچيده 
ميان تغييرات درونی )مانند خودكاوی و گسترش 
حال  در  و  جديد  محيطی  با  تعامل  و  عقالنی( 
تغيير )مانند ابتدايی به راهنمايی و به دبيرستان، 
وتعامل همساالن( است. اين تغييرات هم چنين 
فرصت های جالبی را فراهم می كند. دانش آموزان 
دوره ی راهنمايی به برنامه ريزی و آرمانی بودن، 
گرايش پيدا می كنند؛ حوزه های مبهم در بحث های 
اخالقی را بررسی می نمايند و می توانند ساختارهای 
اجتماعی مهم و پيچيده را بسازند. اگرچه بررسی 
كامل رشد دوران اوليه ی نوجوانی فراتر از اين مقاله 
است، ولی درک پديده های رشدی برای كاربست 
مؤثر مشاور مدرسه ی راهنمايی، ضروری است. 
نيروهای رشدی در دوران اوليه ی نوجوانی )بلوغ، 
رشد هويت و افزايش در انتخاب های خودمختارانه( 
بر  منحصر به فردشان  تأثير  دادن  نشان  برای 
مورد  راهنمايی  مدرسه ی  مشاوره ی  كاربست 

بررسی قرار گرفته اند.

بلوغ
در طول دوران بلوغ، نوجوانان با شماری از 
تغييرات هورمونی و جسمانی رو به رو می شوند. عدم 
توازن ميان سطوح بلوغ آن ها و آن چه در بدن خود 
احساس می كنند، اغلب موجب سردرگمی می شود. 
بلوغ با تغييرات وسيعی در رشد همراه است كه 
دربرگيرنده ی نظام های توليدمثل، افزايش قد و 
وزن و ساير تغييرات جسمانی جديد )مانند موی 
شرمگاهی و تغيير صدا(مي باشد.)پرويت، 2000(. از 
آن جايی كه هيچ گاه دو انسان دارای الگوی رشدی 
يكسان نيستند، مشاوران مدرسه ی راهنمايی در 
با چالش  متنوع است،  فرايند رشد  اين كه  درک 
براساس  نتايج  تعيين  درواقع،  هستند.  روبه رو 

مشاوران مدرسه ی راهنمايی می توانند 
با به وجود آوردن محيطي پاسخگو در 

مدرسه ی راهنمايی نيازهای رشدی 
دانش آموزان را برآورده سازند



مشاوره ی  برنامه های  برای  ملی  استانداردهای 
اين  دليل  به   )1997 داهير،  و  )كمپبل  مدرسه 
آن  با  دانش آموزان  و رشد سريع كه  پراكندگی، 
مواجه اند، چالش برانگيزتر می شود. اين چالش ها 
هم چنين بر مداخالت نيز تأثير می گذارند. به عنوان 
آگاهی  مستلزم  فردی  مشاوره ی  جلسات  مثال، 
و  اخالقی  شناختی ـ  رشد  كه  است  امر  اين  از 
برای  او  توانايی  بر  چگونه  دانش آموز  هيجانی 
برقراری ارتباط تأثير می گذارد. اگرچه ممكن است 
راهبردهای شناختی رفتاری در بررسی فراشناخت 
تنظيم و فكر كردن در مورد تفكر خود(  )مانند 

برای برخی دانش آموزان مناسب باشد، ولی حل 
كردن تعارضات برای ساير دانش آموزان مستلزم، 

كنترل های رفتاری ملموس تر است.
به طور كلی دختران يک تا دو سال زودتر از 
پسرها به بلوغ می رسند، و در برخی از فرهنگ ها 
آغاز  زودتر  بلوغ،  آمريكايی ها(  آفريقايی ـ  )مانند 
می شود )ديويس6 و تامپسون7، 2005(. پژوهش ها 
نشان داده اند پسرانی كه سريع تر رشد می كنند، 
در زمينه های ورزش و بازشناسی اجتماعی ممتاز 
هستند، درحالی كه دختران با رشد سريع تر، بيشتر 
مورد توجه همساالن خود قرار می گيرند )ايكلس8، 
رشد  چه  هنجار،  از  انحراف  هرگونه   .)1999
سريع تر و چه كندتر از ساير همساالن، می تواند 
به ناسازگاری روانی اجتماعی منجر شود )ويسنر 
مدرسه ی  مشاوران  بنابراين،   .)2002 ايتل،  و 
در  زمان بندی  و  فرهنگ  اهميت  بايد  راهنمايی 
رشد را درک كنند. مشاوران مدرسه ی راهنمايی 
می توانند به طور عميق به بررسی وضعيت روانی 
و اجتماعی دانش آموزانی بپردازند كه دارای بلوغ 
مربيان  با  مشاوران  هستند.  دير رس  يا  زودرس 
آموزش  برای  را  بستری  می توانند  پرورشی 
دانش آموزان  به  هم چنين  و  كنند  فراهم  روانی 
كمک نمايند تا چگونگی تأثير بلوغ بر عملكرد 

تالش  خود  هويت  کشف  برای  نوجوانان 
آن ها  می دانند،  اين  وجود  با  و  می کنند 
جزيی از يک گروه اجتماعی هستند )کوب، 
افزايش  با  نوجوانان  دوره  اين  در   .)2001
از  و  می شوند  مواجه  همساالن  با  رقابت 
اين که عقب بيافتند يا ناهنجار تلقی شوند، 

دچار هراس می گردند

روزانه ی آن ها، گروه های همسال و صميميت و 
شكل گيری هويت آن ها را درک كنند. به اعتقاد 
بدن  تصوير  ارتقای   ،)2002( لويت10  و  آكوس9 
سالم يكی از اهداف مرتبط با برنامه های مشاوره ی 
عنوان  به  می تواند  و  است،  راهنمايی  مدرسه ی 
عاملی حمايتی در رشد اوليه ی نوجوانی مؤثر باشد. 
هم چنين مشاوران مدرسه ی راهنمايی بايد در مورد 
چگونگی بيان اين رشد و تغييرات به صورت مثبت 
)مانند توانايی ورزش( و يا منفی )مانند آزار جنسی( 

هشيار باشند.

شكل گيری هويت
حال  در  هويت  بلوغ،  دوران  طول  در 
شكل گيری، يكی از مهم ترين مسائل نوجوانان 
اريكسون،  اجتماعی  روانی  نظريه ی  می شود. 
دوران اوليه ی نوجوانی را به عنوان حركتی به سوی 
سخت كوشی و هويت )در مقابل احساس حقارت و 
آشفتگی نقشی( توصيف می كند )كوب11، 2001(. 
مشاوران مدرسه ی راهنمايی بايد با مدير و كاركنان 
دانش آموزان  توانايی  افزايش  به منظور  مدرسه 
برای كشف استعدادها و زمينه های پيشرفت در 
برنامه های آموزشی مانند موسيقی، هنر، تكنولوژی 
كنند.  گفت وگو  شغلی،  رشد  كالس های  و 
همين طور، درگير شدن در فعاليت های فوق برنامه 
با نتايج مهم رشدی )احساس تعلق و پيوستگی( 
مثبتی  همبستگی  باالتر(  )نمرات  تحصيلی  و 
تمپلتون، 2002؛  و  اكليس  )اكوس، 2005؛  دارد 
ماهونی12، كايرنس و فارمر، 2003(، و در به وجود 
آوردن توانايی جهت رشد در زمينه های مورد عالقه 
بسيار مؤثر است. هم چنين سخت كوشی و هويت 
در تعامل با ساير جنبه های محيط مدرسه )مانند 

گروه های همساالن( ارتقا می يابند.
تالش  خود  هويت  كشف  برای  نوجوانان 
می كنند و با وجود اين می دانند، آن ها جزيی از 
در   .)2001 )كوب،  هستند  اجتماعی  گروه  يک 
اين دوره نوجوانان با افزايش رقابت با همساالن 
مواجه می شوند و از اين كه عقب بيافتند يا ناهنجار 
حدی،  تا  می گردند.  هراس  دچار  شوند،  تلقی 
احساس صميميت  به رشد  همساالن می توانند 
يا پيوستگی و توانمندی اجتماعی كمک كنند. 
مشاوران مدرسه ی راهنمايی می توانند با استفاده 
رشدی  اهميت  از  مشاور  به عنوان  همساالن  از 
آنان برای كمک به شكل گيری هويت های مثبت 

كمک بگيرند. پژوهش ها نشان داده اند ، نوجوانانی 
دارای عملكرد بهتر تحصيلی هستند كه اهداف 
متمايل به پيشرفت بيش تری دارند و بيش تر به 
آينده فكر می كنند )زيركل، 2002(. برنامه ريزی 
همساالن )مانند واسطه گری13 همساالن، آموزش 
همساالن و نمايندگان همساالن در برنامه های 
انتقالی( به ويژه برای مشاوران مدرسه ی راهنمايی 
می تواند مؤثر باشد، زيرا هم می تواند استفاده ی 
مثبت از فشار همساالن را گسترش دهد و هم بر 

هويت تأثيرگذار باشد.
مشاوران مدرسه می توانند در زمينه ی نقش های 
مختلف و هويت های در حال رقابت دانش آموزان به 
والدين آموزش دهند. هم چنين يافتن راه هايی برای 
بررسی چگونگی تأثير اين تجربيات و انتخاب ها 
در  آن ها  سؤال های  و  شايستگی ها  احساس  بر 
مورد اين كه چه كسی خواهند شد؛ برای مشاوران 

مدرسه ی راهنمايی ضروری است.

انتخاب های جديد و مهم
نوجوانان  تالش  از  بخشی  كردن،  انتخاب 
اين  و  است  هويت  و  صالحيت  كسب  برای 
نيرويی زيست شناختی يا روانی ـ اجتماعی نيست. 
دانش آموزان در تمامی سطوح انتخاب می كنند، 
اغلب،  راهنمايی  مدرسه ی  دانش آموزان  ولی 
برای اولين بار، انتخاب هايی مستقل و خودمختار 
می نمايند، كه تا حد قابل مالحظه ای مسيرهای 
رشد را می توانند شكل دهند. تمايل به انتخاب  های 
مستقل و مسئوليت بيشتر، رشد محسوب می شود. 
اين زمانی است كه نوجوانان تالش می كنند از 
والدين خود متمايز شوند، و بايد به انتخاب هايی 
كه در محيط جديد مدرسه راهنمايی با آن مواجه 
می شوند، پاسخ دهند. مشاوران مدرسه ی راهنمايی 
به  و  دهند  ارتقا  را  مسأله  مهارت های حل  بايد 
دانش آموزان كمک كنند تا منابع مفيدی را برای 

انتخاب كردن تعيين كنند.

فلسفه ی مدرسه ی راهنمايی پاسخ گو14
براساس ماهيت چالش برانگيز دوران اوليه ی 
نوجوانی و نياز به محيطی كه از اين منحصر به فرد 
بودن حمايت كند، انجمن ملی مشاوره ی مدرسه ی 
راهنمايی در سال 1973 تأسيس شد، و فلسفه ی 
جديدی را با شعار »اين اعتقاد ماست«15 )1982( 
ارائه كرد. اين نسخه در سال )1995( مورد بازبينی 

}
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قرار گرفت. جدول شماره ی يک مهم ترين رئوس 
اين فلسفه را نشان می دهد. اين موارد شامل عقايد 
برنامه ای كه پاسخ گوی  فرهنگی و ساختارهای 

نيازهای رشدی نوجوانان است، می باشد.
مدرسه ی  مشاوره ی  ملی  انجمن  اعتقاد  به 
راهنمايی، برای اين كه اين مدارس توفيق يابند، 
برای  باشند؛  داشته  موفقی  دانش آموزان  بايد 
اين كه دانش آموزان موفقی داشته باشيم، سازمان، 
برنامه های درسی، آموزش و برنامه های مدرسه بايد 
مبتنی بر آمادگی، نيازها و عاليق رشدی نوجوانان 
باشد. اگرچه نوجوانان در دوران اوليه ی نوجوانی 
پرتوقع هستند، ولی مشاوران مدرسه ی راهنمايی 
می توانند با به وجود آوردن محيطي پاسخگو در 
مدرسه ی راهنمايی نيازهای رشدی دانش آموزان 
را برآورده سازند. بيشتر مشاوران مدرسه درمورد 
رشد محيطی  ولی  ديده اند،  آموزش  فردی  رشد 
)بروفرن برنر، 1979( يا تعامل و استقالل خود و 
خرده نظام های متنوع )مانند گروه های همساالن، 
كالس درس، مدرسه و خانواده( به همان اندازه 
برای مشاوران مدارس راهنمايی ضروری است. در 
واقع كيز و كوكارت )1999( برنامه هايی را برای 
برای  چند نظامی  مداخله ی  و  محيطی  ارزيابی 
مشاوران مدرسه به وجود آورده اند كه از مداخله ی 
غيرمستقيم برای كنترل محيط به منظور كمک به 

دانش آموزان استفاده می كند.
يكی از مهم ترين پيشنهادهای انجمن ملی 
برای   )2003( راهنمايی16  مدرسه ی  مشاوره ی 
مشاوران مدرسه، راهنمايی چندجنبه ای17 و خدمات 
)شامل  درس  كالس  راهنمايی  است.  حمايتی 
راهنمايی  حمايت كننده(،  و  مشورتی  برنامه های 
و  واسطه گری  كوچک،  گروه های  و  يک به يک 
آموزش همساالن، مشورت با معلمان و والدين و 
تسهيل برنامه های انتقالی برای بخش راهنمايی 
چندجنبه ای و خدمات حمايتی ضروری اند )انجمن 
»مشاوران  راهنمايی(.  مدرسه ی  مشاوره ی  ملی 
مدرسه، خدمات حمايتی نظام مدرسه را هماهنگ 
می كنند و مؤثرترين نحوه ی استفاده از متخصصانی 
و  مددكاران  مدرسه،  روان شناسان  هم چون 
انجمن  می كنند«.  تعيين  را  درمانگران  گفتار 
عملكردهای  هم چنين  مدرسه،  مشاوره ی  ملی 
می شود  متذكر  و  می كند  رد  را  غير مشاوره ای18 
كه »مشاوران، متخصصانی مهم با مهارت های 
مردم گرا هستند و نبايد مسئوليت های مديريتی يا 

گزارشی به آن ها محول شود«.
دانش آموزان با انتقال از مدرسه ی ابتدايی به 
راهنمايی وارد محيطی جذاب می شوند. انجمن 
ملی مشاوره ی مدرسه )2003( بر روی برنامه های 
انتقال كه دربرگيرنده ی برنامه ريزی های شغلی و 
آموزشی جامع می باشد، تأكيد می كند؛ برنامه هايی 
كه برای مرتبط كردن دانش آموزان با مدرسه ی 
راهنمايی و آماده كردن آن ها برای دشواری های 
مدرسه ی  مشاوران  آمده اند.  به وجود  دبيرستان 
رهبران  و  مدافعان  به عنوان  بايد  راهنمايی 
برنامه های انتقالی خدمت كنند )آكوس، 2003؛ 
هم  ويژه  نقش  اين  گاالسی، 2004(،  و  آكوس 
برای مشاوره ی مدرسه ی راهنمايی منحصر به فرد 
است و هم در به وجود آوردن محيطی جذاب در 

مدرسه ی راهنمايی، حياتی است.

مشاوران اين مدارس بايد با همكاران مشاور 
در مدارس ابتدايی، جهت فراهم نمودن زمينه ی 
مناسب برای انتقال دانش آموزان به اين دوره، در 
آماده نمودن آن ها و والدينشان همكاری و مشاركت 
نمايند و به منظور كمک به مرتبط كردن و درگير 
نمودن دانش آموزان، برنامه های جهت دهی ترتيب 
دهند. نگرانی های سازمانی، تحصيلی و اجتماعی 
2002؛  )آكوس،  پژوهشگران  به وسيله ی  كه 
درباره ی   )1998 شوماخر19،  گاالسی؛  و  آكوس 
است  عنوان شده  راهنمايی  به مدرسه ی  انتقال 
با استانداردهای ملی هماهنگ هستند )كمپبل20 
به  واگنر23  و  لوتز22  ويگفيلد21،  داهير، 1997(.  و 
بررسی نقش مشاور مدرسه ی راهنمايی در افزايش 
انگيزش دانش آموزان و ارتقای روابط بزرگ سالی 

مثبت در انتقال به مدرسه ی راهنمايی پرداخته اند.

که  نوجوانی  به  کودکی  دوره ی  از  انتقال 
پيچيده  تعاملی  است،  سن  بر  مبتنی 
ميان تغييرات درونی )مانند خودکاوی و 
گسترش عقالنی( و تعامل با محيطی جديد 
و در حال تغيير )مانند ابتدايی به راهنمايی 

و به دبيرستان، تعامل همساالن( است

}

}

درک  در  راهنمايی  مدرسه ی  مشاوران 
اين که فرايند رشد متنوع است، با چالش 

روبه رو هستند
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و  مشورتی  برنامه های  اين،  بر  افزون 
بزرگ سالی  روابط  ارتقای  منظور  به  گروه بندی 
مثبت و محيطی حمايتی در مدرسه ی راهنمايی 
به كار می روند. برنامه های مشورتی به دنبال بهبود 
ارتباط معلم ـ دانش آموز، ارتقای رشد اجتماعی و 

جدول شماره ی 1. دیدگاه انجمن ملی مشاوره ی مدرسه ی راهنمایی برای مدرسه ی راهنمایی موفق

انجمن ملی مشاوره ی مدرسه  به این موارد معتقد است:
ویژگی های مدارس موفق برای نوجوانان عبارت اند از:

 مربیانی که برای کار کردن با این گروه سنی ارزش قائل هستند و آمادگی انجام آن را دارند.
 رهبری شجاعانه و مشارکتی.

 دیدگاهی مشترک که به تصمیمات جهت می دهد.
 محیطی جذاب، حمایتی و امن.

 انتظارات باال برای هریک از اعضای اجتماعی در حال یادگیری.
 دانش آموزان و معلمان درگیر در یادگیری فعال.

 بزرگ سالی که از هریک از دانش آموزان دفاع کند.
بر این اساس مدارس موفق باید بتوانند این زمینه ها را فراهم نمایند:

 برنامه ای درسی که مرتبط، چالش برانگیز، منسجم و اکتشافی باشد.
 رویکردهای یادگیری و آموزش متنوع که به تنوع آن ها پاسخ می دهد.

 برنامه های ارزیابی و ارزشیابی که یادگیری کیفی را ارتقا می دهد.

هيجانی و به وجود آوردن احساس تعلق و توجه 
است )گاالسی، گولج و كوكس، 1998(. مرداک24 
و ميلر25 )2003( دريافتند كه روابط بهتر معلم ـ 
دانش آموز، موجب افزايش انگيزه در دانش آموزان 
كالس سوم راهنمايی می شود. آن ها حتی معتقد 
بودند كه رابطه ی مثبت، ميان يک دانش آموز و 
معلم می تواند به جبران فقدان حمايت آموزشی از 
دانش آموزان و خانواده كمک كند )اگرچه دريافت 
حمايت از همه مطلوب تر است(. در عمل، به دليل 
تنوع برنامه های مشورتی جمع بندی های كلی در 
مورد اين تأثيرات محدود می باشد؛ با وجود اين، به 
نظر می رسد در مورد اهميت بوجود آوردن روابط 

بزرگ سال ـ دانش آموز هم رأی هستند.
كه  معتقدند   )1998( همكاران  و  گاالسی 
به عنوان  راهنمايی می توانند  مدرسه ی  مشاوران 
رهبر  يا  ناظر  مربی،  مشورت دهنده،  راهنما، 
برنامه های مشورتی به فعاليت بپردازند. هر كدام 
از اين نقش ها دارای مزايا و معايبی است، ولی 
مشاوران مدرسه ی راهنمايی بايد آشكارا به حمايت 
هم چنين  آن ها  بپردازند.  مشورتی  برنامه های  از 
می توانند با كمک كردن به مشورت دهندگان در 
درک ماهيت رشد دانش آموزان و به وجود آوردن 
يک برنامه ی درسی يا فعاليت های مناسب از نظر 
رشدی در آغاز كردن و تداوم برنامه های مشورتی، 
نمونه های  كنند.  كمک  راهنمايی  مدرسه ی  به 

با  از: بحث كردن  فعاليت های مشورتی عبارتند 
دانش آموزان در رابطه با مشكالت، ارائه ی اطالعات 
و  نفس  به  اعتماد  راهنمايی، گسترش  و  شغلی 
رهبری دانش آموزان و بحث كردن در مورد مسائل 
درسی )مک ايور26، 1990، ص 459(. به اعتقاد 
 )2000( ديويس  و  جكسون 
مشاوره ی  معنای  به  مشورت 
ولی  نيست،  فشرده  فردی 
مؤثر  ابزاری  به عنوان  می تواند 
برای ارائه برنامه های راهنمايی 
و احتمااًل منبعی ارجاعی برای 
راهنمايی  مدرسه ی  مشاوران 

به كار رود.
همانند  نيز،  گروه بندی 
فراهم  به  می تواند  مشورت، 
بيشتر  فرصت های  آوردن 
روابط  آوردن  به وجود  برای 
و  دانش آموزان  ميان  معنادار 
معلمان كمک كند. گروه های 
تدريس در مدارس راهنمايی معمواًل شامل دو يا 
چهار معلم است كه تمام مسائل اصلی را به گروه 
قرار  با  می دهند.  درس  دانش آموزان  از  كوچكی 
دادن معلمان و دانش آموزان در گروه ها، مدارس 
راهنمايی می توانند اجتماعات يادگيری كوچكتری 
بوجود آورند كه با نتايج بهتر )مانند موفقيت بيشتر 
)فاربر27،  است  مرتبط  تعلق(  احساس  افزايش  و 
1988(. جكسون و ديويس )2000( معتقدند كه 
برای  روان شناختی  خانه ای  می توانند،  گروه ها 
وابستگی گروه  به  فراهم كنند كه  دانش آموزان 
همساالن كمک می كند و ساختاری برای تدريس 

مؤثر به معلمان ارائه می دهد.
مفاهيم منحصر به فرد ديگری نيز در فلسفه ی 
كه  دارد  وجود  راهنمايی  مدرسه ی  مشاوره ی 
راهنمايی  مدرسه ی  مشاوران  به وسيله ی  بايد 
قرار  استفاده  مورد  نوجوانان  رشد  ارتقای  برای 
گيرد. يادگيری فعال و برنامه ی درسی اكتشافی، 
همان طور كه پيشتر اشاره شد، روش هايی آرمانی 
برای كمک به دانش آموزان در گسترش احساس 
شايستگی و رشد هويت هستند. هر دوی آن ها 
اين فرصت را برای دانش آموزان فراهم می نمايند 
كه انتخاب كنند، يادگيری متقابل را تجربه نمايند 
و ارزش شغلی بالقوه داشته باشند )انجمن ملی 
مدرسه ی  مشاوران   .)2003 مدرسه،  مشاوره ی 

راهنمايی می توانند رشد شغلی را به عنوان بخشی 
از برنامه ی درسی اكتشافی رهبری كرده يا به طور 
مشاركتی تدريس كنند. حتی درگيری والدين، در 
حالی كه در تمام سطوح مدرسه مطلوب است، 
در  می باشد.  ضروری تر  راهنمايی  مدرسه ی  در 
مجموع، مشاوران مدرسه ی راهنمايی می توانند از 
مفاهيم اصالح مدرسه ی راهنمايی حمايت كنند 
)مانند، گروه ها، مشورت دهی و يادگيری فعال( كه 
از نظر رشدی، پاسخگو هستند و يک برنامه ی 
مشاوره ی مدرسه ی جامع را تكميل می كنند. اين 
امر، نشان می دهد كه كاربست مشاوره ی مدرسه ی 
راهنمايی، نيازمند اصالح آموزشی وسيع تري است 
و مشاوره ی مدرسه را به عنوان بخشی جدا نشدنی 
از برنامه ی آموزشی مطرح می كند )انجمن ملی 

مشاوره ی مدرسه، 2003(.

كاربسـت پاسـخگو؛ مدل ملی انجمن 
ملی مشاوره ی مدرسه برای مدرسه ی 

راهنمايی
مفاهيم زيادی در رابطه با رشد دوران اوليه ی 
نوجوانی و فلسفه ی مشاوره ی مدرسه ی راهنمايی 
مطرح شد، ولی در گسترش و اجرای برنامه های 
جامع مشاوره ی مدرسه، در آن ها بايد به اين موارد 

نيز توجه كرد.

مبنا
اجزای اصلی يک مبنا در مدل ملی انجمن 
از:  عبارتند   )2003( آمريكا  مدرسه ی  مشاوره ی 
عقايد و فلسفه، بيان يک وظيفه و استانداردهای ملی 
انجمن مشاوره ی مدرسه ی آمريكا )كمپبل و داهير، 
1997(. اصول و عقايدی كه برنامه ی مشاوره ی 
بر  مبتنی  را هدايت می كند  راهنمايی  مدرسه ی 
فلسفه ی  هم  است.  مدرسه  و  منطقه  موقعيت 
مشاوره ی مدرسه ی راهنمايی )جدول شماره ي1( 
و هم توصيه های انجمن مشاوره ی مدرسه، اصول 
مبنايی مشتركی برای برنامه ی مشاوره ی مدرسه ی 
راهنمايی ارائه می كنند. سپس، اين اصول بايد با 
نوجوانی  اوليه ی  دوران  رشد  فلسفه ی  و  عقايد 
)مانند، ناهمگنی28 رشد، ارتباط شايستگی و هويت 
دانش آموزان(  نيازهای خودمختاری  از  و حمايت 

تركيب شوند.
با پيروی از اين عقايد و اصول راهنما، ارائه ی 
مدلی كه مقصود و اهداف برنامه را توصيف می كند، 



مشاوران  تالش های  مطمئناً،  است.  ضروری 
پذيرش  مورد  كامل  به طور  راهنمايی  مدرسه ی 
هستند و زمانی دارای ارزش بيشتری است كه با 
تمركز بر روی موفقيت تحصيلی هماهنگ باشند. 
از آن جايی كه دانش آموزان مدارس راهنمايی در 
معرض كاهش موفقيت های تحصيلی هستند، اين 
امر دارای اهميت بيشتری است )يک29، 2003(. 
مستقيم  به طور  راهنمايی  مدرسه ی  مشاوران 
برنامه های تحصيلی را دريافت نمی كنند، ولی بايد 
به نتايجی كه با يادگيری دوران اوليه ی نوجوانی 
مثال،  به عنوان  باشند.  داشته  توجه  مرتبط است 
انگيزش تحصيلی و يادگيری خودگردان30 )الپان، 
و  است  بسيار ضروری  ترنر، 2002(  و  كارداش 
می توانند بوسيله ی مشاوران مدرسه ی راهنمايی 

تحت تأثير قرار گيرند.

نظام توزيع31
مبنايی كه براساس ارتقای رشد مطلوب بنا 
شده است، ساختار منحصر به فردی را به فعاليت ها 
مدرسه ی  مشاوره ی  ساز و كار  روش های  و 
ملی  الگوی  اگرچه  می كند.  تحميل  راهنمايی 
انجمن مشاوره ی مدرسه ی آمريكا )2003( يک 
توزيع زمانی را برای مشاوران مدرسه ی راهنمايی 
پيشنهاد می نمايد كه براساس آن 25 تا 30 درصد 
برای برنامه های راهنمايی، 15 تا 25 درصد برای 
برنامه های فردی دانش آموزان، 30 تا 40 درصد 
برای خدمات پاسخگويی و 10 تا 15 درصد برای 
حمايت از نظام اختصاص می يابد، اين ها می توانند 
برای متناسب بودن با رشد دوران اوليه ی نوجوانی 
و آموزش مدرسه ی راهنمايی تغيير يابند. به عنوان 
به  راهنمايی  مدرسه ی  مشاوران  اگرچه  مثال، 
توسعه ی يک برنامه ی راهنمايی كمک می كنند، 
ولی اين امر به وسيله ی ساير كاركنان مدرسه نيز 
از طريق برنامه های مشورتی قابل دستيابی است. 
هم چنين می توان برنامه های راهنمايی را به جای 
مشاوران  كرد.  اجرا  گروه ها  برای  درس  كالس 
مدرسه ی راهنمايی هم چنين می توانند برنامه های 
راهنمايی را در يک كالس اكتشافی در مورد رشد 

شغلی ارائه كنند.

سـاير مسائل در مشـاوره ی مدرسه ی 
راهنمايی

ممكن است مبنا و نظام توزيع در مدرسه ی 

راهنمايی منحصر به فرد باشد، الگوی ملی انجمن 
مشاوره ی مدرسه ی آمريكا )2003( شامل اجزايی 
است )مانند نظام های مديريتی و مسئوليت( كه 
الزاماً منحصربه فرد نيستند يا فاقد شواهد كافی 
برای ارائه ی پيشنهادهای قوی هستند. به عنوان 
مشاوره ی  انجمن  ملی  الگوی  از  بخشی  مثال، 
مدرسه ی آمريكا مربوط به گمارش مشاور است. 
به عنوان  راهنمايی  مدارس  در  معمواًل  مشاوران 
يک گروه كار می كنند )معمواًل دو يا سه مشاور(. 
نظام  كدام  اين كه  مورد  در  پژوهشی  متأسفانه 

گمارش مؤثرتر است، وجود ندارد.
مدرسه ی  مشاوره ی  انجمن  همين طور، 
آمريكا )2003( توصيه می كند كه هشتاد درصد 
از وقت مشاور به ارتباط مستقيم با دانش آموزان 
به منظور تأمين نيازهای آن ها و بازداشتن مشاوران 
از فعاليت های غير مشاوره ای اختصاص يابد. با توجه 
به رشد دوران اوليه ی نوجوانی، به نظر می رسد 
كه برنامه های همساالن در مدرسه ی راهنمايی 
ضرورت بيشتری می يابد، و موجب افزايش خدمات 
غيرمستقيم از طريق همكاری با برنامه های مرتبط 
مشاوره  انجمن  درواقع،  می شود.  همساالن  با 
حمايتی  گروه های  و  همساالن  واسطه گری  از 
آوردن  بوجود  برای  ابزاری  عنوان  به  همساالن 
محيطی سالم و امن در مدرسه حمايت می كند 

)جكسون و ديويس، 2000(.
راهنمايی،  در مجموع، مشاوره ی مدرسه ی 
مستلزم طراحی و اجرای منحصر به فرد برنامه ی 
جامع مشاوره ی مدرسه است. هم چنين الزمه ی 
مشاوره ی مدرسه، پژوهش های پيوسته ای است 
نظام های  مطلوب،  يا  مؤثر  توزيع  نظام های  كه 
مديريتی و كاربست را برای دوران اوليه ی نوجوانی 

تعيين می كند.

سخن پايانی
ساده انگارانه خواهد بود اگر فرض كنيم كه 
از نظر رشدی، پاسخگو  تمام مدارس راهنمايی 
هستند و فلسفه ی مدرسه ی راهنمايی را به طور 
كامل اجرا كرده اند. اگرچه برخی پژوهش ها )فلنر 
و همكاران، 1997( نشان داده اند كه دانش آموزان 
مدرسه ی  برنامه های  كه  راهنمايی  مدارس 
راهنمايی را اجرا كرده اند نتايج بهتری گرفته اند، 
 )2003 آنافرا،  و  رونی  )بران،  پژوهش ها  ساير 
نتايج بهتر را به عوامل سازمانی مختلف نسبت 

داده اند. مشاوران مدرسه ای كه به نوجوانان خدمت 
می كنند اين فرصت را در اختيار دارند كه نظام های 
مختلف را در مدرسه اجرا كنند )مانند گروه های 
تدريس( و مسئوليت به وجود آوردن كاربست های 
مناسب برای ارتقای رشد و موفقيت مطلوب در 

دانش آموزان را برعهده بگيرند.
در حالی كه دوران اوليه ی نوجوانی چالش های 
هم چنين  می نهد،  فرا روی  را  بی شماری  رشدی 
خانواده ها و متخصصان مدرسه را كه با آن ها كار 
می كنند نيز به چالش می كشد. مشاوران مدرسه ی 
راهنمايی اين فرصت منحصر به فرد را در اختيار 
دارند تا برنامه های جامع مشاوره ای را با تمركز بر 
رشد دوران اوليه ی نوجوانی، در محيطی پاسخگو 

اجرا كنند.
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خودآگاهان سالم ترند
سالمت روان به روش گشتالت

مقدمه
سالمت روان، مقوله ی بسيار مهمی است و برای تعريف آن ديدگاه های گوناگون وجود دارد. بنا به تعريف سازمان بهداشت جهانی، سالمت 
فكر و روان عبارت است از: »قابليت ارتباط موزون و هماهنگ با ديگران، تغيير و اصالح محيط فردی و اجتماعی، حل منطقی، عادالنه و مناسب 

تضادها و تمايالت شخصی )ميالنی فر، 1374(«.
يكی از روش های مهم ارتقای سالمت روان، استفاده از فنون و روش های »گشتالت درمانی1« است كه بيش تر حاصل كار »فردريك پرلز« 
می باشد. »عبارت گشتالت« اشاره به مفهوم يك سازمان كامل و پويا دارد كه با كل وجود فرد، سروكار دارد، فردی كه به او بيش از حاصل 
رفتارهايش نگريسته می شود. برای ادراک يك فرد نمی توان ابتدا بازوها، بعد گوش ها، سپس صورت و ديگر اجزای او را جزء به جزء نگاه كرد و 
در عين حال او را به صورت يك فرد، تصور نمود. بلكه بايد به كل چهره اش نگاه كرد. دانش آموز برای مطالعه ی جبر بايد فرمول های آن را بفهمد، 
ولی زمانی قادر به حل مسئله خواهد بود كه همه ی اين فرمول ها را با هم بياورد و از هر فرمول، با توجه به معلومات مسئله استفاده كند. سالمتی، 
موازنه ای است مناسب و هماهنگ از تمام آن چيزهايی كه ما هستيم. ما يك كبد و يك قلب نداريم؛ ما، كبد، قلب و... با هم هستيم. ما حتی جمعی 

از قسمت ها نيستيم، بلكه يك كل هماهنگ هستيم. پس مسئله از نوع بودن است نه داشتن )پرلز، ترجمه اسد بيگی، 1376(.
آسيب در گشتالت درمانی، به طور خيلی خالصه عبارت است از: تأكيد بيش  از حد بر حمايت اجتماعی و وابستگی به ديگران، عدم 
مسئوليت پذيری، خود واقعی نبودن و ايفای نقش با خود و ديگران؛ و درمان آن عبارت است از: افزايش خود مختاری، تعامل سازنده با ديگران، 
تحقق بخشيدن به خود و از همه مهم تر، به حداكثر رساندن آگاهی به خود )رحيميان، 1377 و شيلينگ، ترجمه آرين 1382(. در اين مقاله چند 
مورد از فنون مهم گشتالت درمانی را به طور كاربردی، مختصر و ساده، توضيح می دهيم. اين مطالب می تواند برای مشاوران، مربيان كالس های 

مهارت های زندگی، آموزش خانواده و زندگی شخصی مفيد واقع شود:

رامين لطافتی بريس ،كارشناس ارشد مشاوره خانواده
ليال حيدرنيا، كارشناس روان شناسی

كليد واژه ها: سالمت روان ، درمان ، بن بست ، برون فكني ،       
             حمايت شخصي ، آسيب ، درون فكني
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فنون گشتالت درماني
1. در پی حمايت شخصی باشيم نه حمايت 
محيطی: به نظر »پرلز« 2، بالندگی انتقال از حمايت 
محيطی به حمايت شخصی و پذيرفتن مسئوليت 
از  را  زندگی خويش است. جنين تمام حمايتش 
نوزاد  و...(.  گرما  غذا،  )اكسيژن،  مادرش می گيرد 
تا متولد می شود، الزم است نفس بكشد، در اين 
لحظه، ما اولين نشانه ی مرضی را پيدا می كنيم كه 
نقشی بسيار قاطع در گشتالت درمانی بازی می كند. 
اين حالت »بن بست«3 نام دارد. بن بست، نقطه ی 
تعيين كننده ی درمان است؛ همان جايی كه تغيير 
شروع می شود. همان طور كه كودک در شكم مادر 
كامالً  به مادر وابسته است وقتی متولد می شود، 
نفس  )خودش  می يابد  كاهش  وابستگی اش 
می كشد، رفته رفته ياد می گيرد كه راه برود و منابع 
درونی اش را به حركت در آورد(. ما نيز در زندگی 
خود بايد هم زمان با افزايش سن، استقالل عمل 
خود را افزايش دهيم و كودكانمان را نيز رفته رفته 
تا آن جا كه خودشان  بياوريم  بار  متكی به خود، 
بتوانند تصميم بگيرند. )البته اين به منزله ی كمک 
نخواستن از ديگران نيست، بلكه شخص، بايد از 
ديگران كمک بخواهد و به نظرات مختلف ديگران 
گوش فرا دهد؛ البته تصميم گيری نهايی با خود 
اوست نه با ديگران(. نكته ی مهم اين است كه 
وقتی كودک به مرحله ی بالندگی می رسد، بايد او 
را ناكام گذاشت، اين مسئله باعث پرورش اوشده و 
به وی كمک می كند تا امكانات و استعدادهای خود 
را كشف نمايد، سازگاری با محيط را بياموزد و از 
حمايت محيطی به حمايت شخصی نائل گردد و 
مستقل شود. )مثاًل، سئواالت او را به راحتی جواب 
ندهيم، نظر خودش را در مورد سؤالی كه می پرسد، 
اختيارش  در  خواست  كه  را  هرچيزی  و  بپرسيم 
برای مقاصد  نگذاريم( در گشتالت درمانی، سؤال 

كشف  از  امتناع شخص  برای  جمله،  از  فراوانی 
واقعيت، حفظ حالت كودكانه و حمايت محيطی 
به كار می رود و باعث كاهش حس مسئوليت پذيری 

فرد می شود )شفيع آبادی، 1375(.
2. خود واقعيمان باشيم و نقش بازی نكنيم: 
به  نبايد  ديگران  دادن  قرار  تأثير  تحت  برای 
جمع آوری مطالب و لغات قلمبه و سلمبه بپردازيم 
و آن را با آب و تاب بيان كنيم. بلكه بايد با زبان 
می فهمد  مقابل  طرف  كه  زبانی  با  و  خودمان 
صحبت كنيم. بايد زبان حركاتمان با زبان گفتارمان 
هماهنگ باشد؛ وقتی مهمان به خانه ی ما می آيد، 
كه  خوشحالم  »بسيار  می گويد:  گفتارمان  زبان 
تشريف آورديد.« اما چهره يمان می گيرد و زبان 
زبان  متأسفم«،  آمدنت  »از  می گويد:  حركاتمان 
شده ام«  خسته  دستت  »از  می گويد  گفتارمان 
ولی زبان حركاتمان می خندد. وقتی به مهمانی 
از  اين كه  با  غذا  از صرف  بعد  می شويم  دعوت 
»خيلی  می گوييم:  نيامده  خوشمان  غذا  كيفيت 
خوشمزه بود«. اين مسئله با ميل درونی و ابراز 
بيرونی، مغايرت دارد. بهتر است بگوييم: »دست 
شما درد نكند خيلی زحمت كشيديد«. وقتی به 
نمره ی كم فرزندمان نگاه می كنيم، به خاطر اين 
نمره ی ضعيف از درون ناراحت هستيم، نبايد ظاهر 
خود را آرام نشان  دهيم زيرا قيافه ی ما دروغ مان را 
فاش می سازد. اگرچه براحتی می توانيم با زبانمان، 
دروغ بگوييم ولی اين كار از طريق حركات بدنمان 
به دشواری صورت می گيرد. خود واقعی مان باشيم، 
ناراحتی ها و شادی هايمان رابا واژه ی مناسب يا 
نرساند  آسيب  مقابلمان  طرف  به  كه  به صورتی 
ابراز نماييم )شوستروم، ترجمه قاضی، 1369(. نبايد 
برای بهتر جلوه دادن خودمان و يا تأثير گذاشتن 
روی ديگران، نقش آدم های مهم و يا ناتوان را 

بازی كنيم، بلكه خود واقعيمان باشيم.

فرد  نقش  در  وقتی  نباشيم:  گريان  من   .3
گريان وارد عمل می شويم، 15 دقيقه اول را به 
ذكر فضاحت اوضاع جاری و كسب وكار می گذرانيم 
و در اين مورد اغراق می كنيم. گريان بودن، نه تنها 
در  اختالل  باعث  بلكه  نمی كند،  را حل  مشكل 
ارتباط با ديگران و خود نيز می گردد )همان منبع(. 
همه ی واقعيت ها را بيان كنيم، با خود، طبيعت و 

ديگران منصفانه برخورد كنيم و كل را ببينيم.
شخص  اگر  كلی گو:  نه  باشيم،  دقيق   .4
پيروزی  برای  باشد،  مجلس  نماينده  می خواهد، 
انتخابات از واژه های كلی كه تعريف دقيقی  در 
ندارد استفاده می كند. يا از اجرای برنامه ای سخن 
می گويد كه توانايی انجام آن را ندارد )همان منبع(. 
اگر مادر باشد، به فرزندش می گويد: »مودب باش، 
دختر خوبی باش، برای من ارزش قائل شو«. در 
دقيق گويی، انتظارات كامالً  واضح و آشكار است 

سالمت فكر و روان عبارت است از: »قابليت 
ديگران،  با  هماهنگ  و  موزون  ارتباط 
تغيير و اصالح محيط فردی و اجتماعی، 
حل منطقی، عادالنه و مناسب تضادها و 

تمايالت شخصی«

به  نمی گردد.  مقابل  طرف  سردرگمی  باعث  و 
بزرگ ترها سالم كن. هنگام شستن ظرف ها به 
مامان كمک كن، برای روز تولدم كادو بخر، وقتی 
مريض می شوم حالم را بپرس و...، از جمله بيانات 

جزئی و دقيق هستند.
ياد  را  تماس  ايجاد  مطلوب  روش های   .5
گوش  چشمی(،  )تماس  كردن  نگاه  بگيريم: 
دادن، لمس كردن، حركت نمودن، لبخند زدن و 
مزه كردن، روش هايی مناسب برای ايجاد تماس 
هستند. بايد ياد بگيريم در موقعيت های مناسب، از 
اين كاركردها بيش تر استفاده كنيم. گويا هيچ كس 

}
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گوشی برای شنيدن ندارد همه فقط دارای زبان 
هستند و دوست دارند حرف بزنند، انتقاد كنند و 
ديگران به حرف هايشان گوش دهند، اما چه كسی 
گوش می دهد؟ امروزه گوش كردن كار سختی 
است. در اين حالت »پرلز« می گويد: »ذهن را كنار 
در  )به جای سير  بپردازيد«  به حواس  و  بگذاريد 
تخيالت آينده و زندگی در گذشته(، با حواس تان 
زندگی كنيد )شارف4، 2000(. كسی را كه واقعَاً 
دوستش داريد، ببوسيد. هنگامی كه واقعاً ناراحت 
هستيد، گريه كنيد. عالقه مندی يا تأسف خود را 
ابراز كنيد. حرف های ديگران را قطع نكنيد و از 
ته دل و تا آخر به آن ها گوش دهيد. به بلورهای 

زيبای برف نظاره كنيد و در آن غلط بزنيد.
ويژگی  اين  پرلز،  نكنيم:  فكنی5  درونی   .6
شخصی را با فرايند زيستی »هضم و جذب غذا« 

تشكيل می دهد؛ بدين ترتيب، شخصيت فرد رشد 
و نمو پيدا می كند. اما اگر او اين مفاهيم، واقعيت ها، 
معيارها و... را بدون اين كه هضم كند، يكباره ببلعد، 
در آن صورت اين مفاهيم، واقعيت ها و معيارها 
شكل  فرد  درون  در  بيگانه  عضوی  به صورت 
می گيرد و در شخصيت فرد، نهادينه نمی شود. به 
نظر پرلز اگر همه ی مفاهيم، عقايد و نظريات از آن 
خود شخص نباشد، و بيش از اندازه و به طور كامل 
بلعيده گردد، در اين صورت فرد نمی تواند شخصيت 
يكپارچه5و يكتا خود را پيدا كند )پروچاسكا، 1999(. 
مانند كودكان كه نظرات پدر و مادرشان را بدون 
چون و چرا می پذيرند و آن را حقيقت تلقی می كنند. 
اگر اين اندوخته های ذهنی در بزرگسالی از صافی 
دليل و برهان عبور نكند، باعث دردسر و ناراحتی 
می گردد. روش تفكر انتقادی و شيوه ی  پذيرش يا 
رد درست و صحيح كردن را از بدو تولد می توان در 

شخصيت كودكان نهادينه نمود.
7. فرافكنی6 نكنيم: »من، تو هستم، من دارای 
نيازهايی هستم؛ اما تو را به خاطر داشتن همان 
نيازها محكوم می كنم.« فرافكنی به معنای، جدا 
كردن برخی از جنبه های منفی خودمان از طريق 
نسبت دادن آن ها به ديگران است. شخصی كه از 
اين روش دفاعی استفاده می كند به طور افراطی 
به اختالل »پارانويا« )شک كردن افراطی( مبتال 
می شود. مردی كه از رفتار شهوانی يک زن ايراد 
می گيرد، شايد واقعيت آن باشد كه نتوانسته است 
احساسات شهوانی خودش را بپذيرد، در صورتی كه 
يک انسان سالم )مبتال به پارانويا نباشد( از مشكل 
خود آگاهی دارد. ضرب المثل »كافر همه را به كيش 
)كوری7،  است  مبين همين شكل  پندارد«  خود 
2005(. دانش آموزی كه در امتحان فيزيک نمره 
قبولی نمی گيرد، آن را به سخت بودن سؤاالت و 

به بدجنس بودن معلم نسبت می دهد. اين مشكل 
زمانی بروز پيدا می كند كه فرد بين خود و ديگران 
مرزی نمی بيند. يا به بيانی بهتر، او يا با ديگران 
به طور افراطی بسيار صميمی می شود )قاطی( يا از 
آن ها كناره گيری )اجتناب( می كند. در اين شرايط 
شخص نه قادر است به تعامل با ديگران بپردازد و 
نه می تواند از آن ها كناره گيری كند. بين همه ی 
از  اين كه  برای  دارد. هركس  افراد، مرزی وجود 
طرف ديگران پذيرفته شود. از احساسات واقعی 
خود صرف نظر می كند. لذا تشخيص احساسات و 
افكار واقعی اين دسته از افراد حتی برای خودشان 
نيز دشوار است و اين احتمال وجود دارد كه در مقابل 
ديگران همواره دارای يک نقش ثابت باشند. مانند 
پدری كه وقتی دخترش ازدواج می كند و تشكيل 
زندگی جديدی می دهد، هنوز همان رفتاری را دارد 
كه دخترش در خانه بوده است. يا دختر، بعد از 
ازدواج نيز هنوز نمی تواند مستقل تصميم بگيرد و 
يا به شكل مؤدبانه و قاطعانه بگويد »نه«. خالصه، 
اگر از ديدن خصوصيات يا ويژگی هايی در ديگران 
خيلی ناراحتيم خودكاوی كنيم، احتمااًلَ خود ما نيز 

دارای آن باشيم ولی هرگز آن را نپذيرفته ايم.
8. خشم مربوط به خارج از خود را به خود 
معطوف نكنيم: فرد آن چه را كه دوست دارد درباره 
ديگران انجام دهد، بر سر خود می آورد يا با خود 
انجام می دهد. لذا خود را جانشين محيط می كند و 
هدف قرار می دهد. او نمی تواند احساسات خود را 
درباره ی ديگران به راحتی نشان دهد. زيرا قادر به 
سرزنش آن ها نيست، در نتيجه خود را سرزنش 
می كند. چون نمی تواند به آن ها پرخاشگری كند، به 
خود حمله می نمايد. احتمال دارد، در وضعيت های 
وخيم تر، به خودكشی روی آورد. لذا الزم است به 
شيوه ای مسالمت آميز، مودبانه و قاطعانه، از حق و 

آسيب در گشتالت درمانی، به طور خيلی 
خالصه عبارت است از: تأکيد بيش  از حد 
بر حمايت اجتماعی و وابستگی به ديگران، 
عدم مسئوليت پذيری، خود واقعی نبودن و 

ايفای نقش با خود و ديگران

كه الزمه ی رشد و نمو بدن است، مقايسه می كند. 
به عقيده ی او اگر كودک غذا را از محيط بگيرد 
و بدون اين كه هضم كند يكباره ببلعد، اين غذا 
جذب بدن او نمی شود و سبب ايجاد اختالل در 
ارگانيسم می گردد. لذا غذا بايد بعد از هضم بلعيده 
شود. در سطح روان نيز روال بدين صورت است. 
آدمی، مفاهيم، واقعيت ها و اخالق را از محيط خود 
می پذيرد، آن ها را هضم می كند سپس به صورت 
بخشی از وجود خويش جذبشان می نمايد، آن چه 
هضم و جذب شده بخشی از شخصيت فرد را 

}
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12. در اين جا و اكنون زندگی كنيم: به نظر 
انسان های   ،)1369 قاضی  )ترجمه ی  شوسترم، 
سلطه جويی  انسان های  آينده گرا،  و  گذشته گرا 
هميشه  گرا،  گذشته  سلطه جوی  انسان  هستند. 
به  را  ناله، سرزنش و رنجش  و  آه  گناه، تأسف، 
خاطرات  نشخوار  حال  در  هنوز  او  دارد.  همراه 
مادرم  و  پدر  »اگر  است.  گذشته  نشده ی  هضم 
مرا به مطالعه تشويق می كردند، به آن عالقه مند 
می شدم«. انسان سلطه جوی آينده گرا، هميشه در 
خيالی،  ترس های  و  انتظارات  طرح ها،  هدف ها، 
زندگی می كند. گذشته گرا، غصه ی قصه ی گذشته 
را می خورد و آينده گرا در حسرت روزهای نيامده 
است. آن ها آن چه را كه دارند فراموش كرده اند و 
به آن چه كه ندارند، فكر می كنند. اما، حال گرای 
بيش  سلطه جو  حال گرای  داريم.  هم  سلطه جو 
بپردازد فقط در مورد آن  كار  انجام  به  از آن چه 
صحبت می كند. تجربيات گذشته تأثيری در او 
ندارد. هدف های آينده اش با حال او پيوند نخورده 
است. اين افراد، از كار كردن در باغچه، احساس 
مزه  به  غذا  خوردن  هنگام  مي كنند.  پيدا  خوبی 
آهنگ  به  موسيقی،  به  دادن  موقع گوش  و  آن 
دلنواز آن توجه كامل می كنند. هنگام مسافرت 
تنها به مقصد فكر نمی كنند، بلكه از هم صحبتی 
با بغل دستی و تماشای مناظر بين راه هم لذت 
می برند. به هر اتفاق خوب و بدی كه در خود يا 
اطراف شان می افتد آگاهند. نتيجه ی رهايی وضع 
موجود و توسل به گذشته و حال اضطراب است 
)شيلينگ، ترجمه آرين، 1384(. ما »حال« نداريم 

چون »حال« نداريم.
مختلف  قطب های  بين  گفتگويی   .13
شخصيت مان برقرار كنيم: در بعضی از مواقع به 
ناراحت هستيم  يا  زمانی كه عصبانی  خصوص 

حقوق خود دفاع كنيم و در صورت بروز مشكل در 
روابط بين فردی، سعی كنيم آن را حل نماييم و اگر 
در اين روابط موفق نشديم، نيازی نيست افسوس 
بخوريم و خود را افسرده سازيم. هيچ وقت فراموش 
نكنيم، اولين كسی كه بايد دوستش داشته  باشيم 
خودمان هستيم )شيلينگ، ترجمه آرين، 1384 و 

فرام، ترجمه پوری سلطانی، 1362(.
9. اندوه روز نيامده يمان را به روز آمده يمان 
را  موجود  وضعيت  كه  وقتی  انسان  نيافزاييم: 
احتمالی،  نقش های  آينده،  درباره  و  می كند  رها 
پيامدهای ناگوار و انتظارات بد آن می انديشد دچار 
اضطراب می گردد. برای مثال: »اگر حرف معلمم 
را قبول نكنم دوستم نخواهد داشت. اگر هفته بعد 
كنفرانس بدی بدهم همه از من ناراضی خواهند 
فاجعه آميز،  را  اعمالمان  عواقب  احتماالً   شد.« 
می كنيم  تفسير  و  تعبير  وحشتناک  افتضاح و 

)شفيع آبادی، 1375(.
10. احساساتمان را در هاله ای از سلطه جويی 
بيان نكنيم: سلطه جو می گويد: »اگر تو در درس 
من نمره زير ده بياوری اخراجی و نبايد در كالس 
من حاضر شوی«. خويشتن ساز می گويد: »تو 
بگيری من  ده  زير  نمره ی  اگر  منی،  دانش آموز 
ناراحت می شوم ولی در كالس من حاضر باش«.

11. مسئوليت احساسات، افكار و اعمالمان را 
بپذيريم: اگر مرتكب خطا و اشتباهی می شويم يا 
در امتحانی مردود می گرديم و يا باعث مشاجره 
بين دو نفر می شويم، فقط ديگران را مقصر ندانيم؛ 
بلكه بررسی كنيم. اگر ما نقشی در ايجاد مشكل 
مشكل دار  انسان های  بپذيريم.  را  آن  داشته ايم 
بيش تر ديگران را مقصر قلمداد می كنند و آن ها را 
مسبب مشكالتشان می دانند )پروچاسكا8، 1999 و 

شفيع آبادی، 1376(.

گويا  حالت  اين  در  می زنيم،  حرف  خودمان  با 
درون ما جنگی رخ داده است )شوسترم، ترجمه 
هم،  با  شخصيت مان  قطب  دو  قاضی، 1369(. 
درگير می شوند. گاهی ما اين درگيری يا بحث و 
گفتگوی درونی را ناديده می گيريم. نبايد از اين كار 
دوری كنيم زيرا نوعی فرار از مشكالت به حساب 
می آيد، بهتر است در خلوت خود نقش قطب های 
شخصيت مان را باز كنيم. با صدای بلند به جای 
آن ها سخن بگوييم و آن ها را رو در روی هم قرار 
دهيم سپس بين آن دو آشتی برقرار سازيم به 
عبارتی ديگر به جنگ قطب ها خاتمه دهيم. اين 
عمل و ساير تكنيک های ذكر شده باعث افزايش 
آگاهی ما نسبت به خودمان می شود. اين آگاهی، 
در گشتالت درمانی، كليد اساسی سالمت روان 

است )رحيميان، 1382(.
تغيير  » نخواستن«  به  را  »نتوانستن«   .14
دهيم: اغلب، كاربرد واژه ی »نتوانستن« به شخص 
اين احساس را القا می كند كه وی قادر به انجام 

كاری نيست.
مثال: من نمی توانم حواس خود را متمركز 

كنم.  ← غلط
من نمی خواهم حواس خود را متمركز كنم.      

← درست
لغت »نخواستن«، به بيمار اين احساس را 
القا می كند كه: »من اين كار را به داليل مختلفی 
انجام نمی دهم« و »هر زمانی كه بخواهم، قادر به 

انجام آن خواهم بود.«
»نياز«  را  ترجيحات«  و  »خواهش ها   .15
نيازها  از  خواهش ها  فهرست  اغلب،  ندانيم: 
اشتباه،  به  موارد  از  بعضی  در  است.  طوالنی تر 
اشتباه  نيازهايمان  رابا  خود  عاليق  و  ترجيحات 

می گيريم.
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مثال: من نياز دارم مشهور شوم. ← غلط
من می خواهم مشهور شوم، من عالقه دارم 

مشهور شوم. ← درست
همه بايد از مقاله ی من خوششان بيايد.  ← 

غلط
دوست دارم مقاله ی خوبی بنويسم تا مفيد 

باشد. ← درست
16. »انتخاب هايمان« را با حالت »اجبار« بيان 
نكنيم: معمواًل »خواسته «ی ما از »اجبارها«يمان 
بيش تر هستند. بهتر است، افراد از فعل خواستن 

استفاده كنند تا فعل مجبور بودن.
برای مثال: من مجبور هستم ازدواج كنم.  ← 

غلط
- من ازدواج كردن را انتخاب كرده ام/ من با 

اختيار خود می خواهم ازدواج كنم.  ← درست
- من مجبورم تا فردا صبح نخوابم. ← غلط

 ← نخوابم.  فردا صبح  تا  - من می خواهم 
درست

است  اضطراب آور  كمتر  دوم،  جمله های 
نشان  را  ما  بودن  عامل  و  مسئوليت پذيری  و 

می دهند.

17. »اما« را به »و« تبديل كنيم: مثال: من 
می خواهم وزن كم كنم اما هنوز پرخوری می كنم 

← غلط
- من می خواهم وزن كم كنم و هنوز پرخوری 

می كنم ←درست
و  مسئوليت پذيری  احساس  دوم،  جمله  در 

صاحب اختيار بودن بيش تر است.
18. كل نگر باشيم: اين بسيار نادر است كه ما 
عاشق شخصی بشويم؛ آن چه ما را عاشق می كند، 
عشق به ويژگی خاصی است كه در آن شخص 
وجود دارد. آن ويژگی خاص با رفتارمان همسان 
است يا رفتار ما را كامل می كند )يا شبيه ماست(، 
ما فكر می كنيم كل اين شخص را دوست داريم. 
اين  ديگر  جنبه های  از  كه  است  اين  حقيقت 
شخص  اين  اگر  و  غافليم.  يا  بيزاريم  شخص، 
كند،  ايجاد  نفرت  ما  در  كه  كند  رفتار  طوری 
آن گاه دوباره نمی گوييم فالن رفتارت نفرت آور 
است، بلكه می گوييم، كل شخص تو نفرت آور 
است. خودمان را نيز با چند ويژگی منفی ارزيابی 
نكنيم. بلكه كل شخصيت مان را در نظر بگيريم 
يا به قول معروف فقط به نيمه ی خالی ليوان نگاه 
نكنيم و از نيمه پر آن نيز غافل نباشيم )كوئيليام10، 
ترجمه حسينی، 1384 و شوسترم، ترجمه قاضی، 

.)1369
19. رابطه يمان با ديگران رابطه ی شیء با 
شیء نباشد: انسان سلطه جو رابطه اش با ديگران، 
با شیء است. اگر هدف، نيل به  رابطه ی شیء 
منافع شخصی خودش است، انسانيت و فرديت 
شخص ديگر را زير پا می گذارد. )شوسترم، ترجمه 
قاضی، 1369(. رابطه ی ما بايد »رابطه ی انسان با 

انسان« باشد نه »رابطه ی شی با شی«.

ـ اگر »خياط« هستيم، مشتری در چشم ما 
»لباس« نباشد.

ـ اگر »بانک دار« هستيم مشتری در چشم ما 
»ريال« نباشد.

ـ اگر »سلمانی« هستيم، مشتری در چشم 
ما »سر« نباشد.

ما  چشم  در  شاگرد  هستيم،  »معلم«  ـ 
»حقوق« نباشد.

ذهن  و  چشم  در  »انسان«  هستيم،  هركه 
ما »انسان« باشد نه شیء. صادق بودن با خود و 
ديگران از اهداف درمانی اكثر مكاتب درمانی از 

جمله گشتالت درمانی و وجود گرايی است.
20. از غيبت كردن جلوگيری كنيم: جلوگيری 
از سخن چينی و غيبت مراجع درباره شخصی كه در 
جلسه حاضر نيست، از تكنيک های مهم گشتالت 
درمانی است. )رحيميان، 1377(. سعی كنيم اگر از 
شخصی گله داريم، او را آشكارا مورد خطاب قرار 
دهيم ولی پشت سرش بدگويی نكنيم. بدگويی 
پشت سر ديگران در اسالم نهی شده و بر ترک آن 

تأكيد فراوان گرديده است. 
را همان طوری كه  ديگران  و  21. خودمان 
فكر  اگر  نهايت،  در  بپذيريم:  و هستند،  هستيم 
بايد  هستيم،  سالمی  و  خويشتن ساز  آدم  كنيم، 
بدانيم، انسان هستيم و اشتباه می كنيم و بدانيم 
كه ديگران نيز انسان هستند و اشتباه می كنند 
)شوسترم، ترجمه قاضی، 1369(. همان طوری كه 
ويژگی های مثبت شخصيتمان را قبول داريم، بايد 
ويژگی های منفی مان را نيز بپذيريم. در زندگی، 
همان طوری كه شب و روز و دست چپ و راست 
را، توامان پذيرفته  و باور كرده ايم و از هردو استفاده 
می كنيم، با ويژگی های منفی شخصيت مان نيز رو 

کسی  اولين  نكنيم،  فراموش  هيچ وقت 
خودمان  باشيم  داشته  دوستش  بايد  که 

هستيم

را  گذشته  قصه ی  غصه ی  گذشته گرا، 
آينده گرا در حسرت روزهای  و  می خورد 

نيامده است

}

}
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راست باشيم و آن ها را بپذيريم، و از مواجهه با آن ها 
اجتناب نكنيم.

نظر  به  بگيريم:  جدی  را  روياهايمان   .22
پرلز روياها اجزای سلب شده ی شخصيت آدمی 
تلقی می شوند. ما بعلت ترس و اجتناب از آگاهی، 
غالباً موضوعاتی را كه مربوط به ماست به بيرون 
انداخته و  آن ها را در شخص يا چيزهای ديگر 
ظاهر  ما  روياهای  در  فرافكنی ها  اين  می بينيم. 
می شود. شخص سالم به جای تحليل و تفسير اين 
روياها آن را به زندگی برمی گرداند )همان منبع( و 
نسبت به آن ها آگاه می شود، آن ها را می پذيرد و 
به جای سلب و انكار، آن ها را جزء شخصيت خود 
قرار می دهد. مطمئناً مقدمه هر تغييری پذيرش 

آن می باشد.
23. ارتباط تحكم آميز داشته باشيم: به نظر 
پرلز شكل حقيقی واقعيت، تحكم است. برای مثال، 
وقتی از كسی سؤالی می پرسيم، در واقع ضرورتی 
بگوييم:  اين كه  به جای  می كنيم.  ايجاد  او  برای 
»دوست داری امشب به سينما برويم؟«، بايد قاطع 
باشيم و بگوييم: »بيا امشب برويم به سينما«. با 
اين روش موضع و انتظار خود را دقيقاً مشخص 
می كنيم و آن شخص نيز به جای پاسخ دادن به 

سؤال ما، صريحاً به تحكم ما جواب می دهد.
بيان  »من«  زبان  با  را  اظهاراتمان   .24
برخورد  با  »تو  بگوييم:  اين كه  به جای  كنيم: 
ناخوشايند واقعًا مرا عصبانی می كنی«، بگوييم: 
»از اين كه به تو اجازه می دهم با من برخورد 
عصبانی ام،  واقعًا  باشی  داشته  ناخوشايندی 
برخورد  و  باش  رفتارت  مراقب  بعد  به  اين  از 
از دست  يا »من  باش«.  داشته  با من  بهتری 

تو عصبانيم«.

پی نوشت
 1. Geshtalt Therapy
2. Perls
3. Stuck pohnt
4. sharf
5. Introgection
6. Projection
7. Corey
8. Prochaska
9. Anxiety
10. Koeliam

منابع
1. پرلز، گشتالت درمانی، )حسین اسد بیگی، مترجم 1376(. 

تهران، انتشارات طریق.
2. پروچاسکا، جیمزاو، و نورکراس، جان سی )1999(. 
نظریه های روان درمانی، )یحیی سید محمدی، مترجم 1385(. 

تهران، انتشارات رشد، چاپ سوم.
3. شارف، ریچارد، اس. نظریه های روان درمانی و مشاوره، 
)مهرداد فیروز بخت، مترجم 1381(. تهران، نشر رسا، چاپ 

اول.
 ،)1375( غالمرضا.  ناصری،  و  عبداهلل  شفیع آبادی،   .4

نظریه های مشاوره و روان درمانی. تهران: انتشارات رشد.
5. شفیع آبادی، عبداهلل )1376(، فنون و روش های مشاوره. 

تهران، انتشارات ترمه.
6. شیلینگ، لوئیس، نظریه های مشاوره، )خدیجه آرین، 

مترجم 1382(، تهران، انتشارات اطالعات.
)قاسم  انسان سلطه جو،  اورت، روان شناسی  7. شوستروم، 

قاضی، مترجم 1369(. تهران، نشر سپهر.
نظریه ها و روش های  بانو )1382(،  8. رحیمیان، حوریه 

مشاوره و روان درمانی. تهران، انتشارات مهرداد.
9. فرام اریک، هنر عشق ورزیدن، )پوری سلطانی، مترجم 

1362(. تهران، انتشارات مروارید.
10. کوئیلیام، سوزان، تفکر مثبت، )حمدعلی حسینی، مترجم 

1384(. تهران، نشر سارگل.
و  »مشاوره  کاربست  و  نظریه  جرالد،  کوری،   .11
روان درمانی« )2005(، )سید یحیی سید محمدی، مترجم 

1385(. تهران، نشر سبالن.
تهران،  روانی،  بهداشت   .)1374( بهروز  میالنی فر،   .12

انتشارات قومس.
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اشاره
آينده ي شغلي ـ  آينده و دغدغه ي  به  نگاه 
سال هاي  دانش آموزان  مسئله هاي  از  معيشتي 
آخر متوسطه و پيش دانشگاهي است كه با انتخاب 
رشته ي تحصيلي دانشگاهي )تحصيالت عالي( به 
هم گره خورده اند. از طرفي با كيميا و كمياب شدن 
فرصت اشتغال، بخشي از دانش آموزان سال هاي 
دوم و سوم متوسطه و پيش دانشگاهي خود را در 
گزينش حرفه و تشخيص امكان اشتغال در آن 
اين باره  در  از تصميم گيري  و  ديده  ناتوان  شغل 
مطالعه ي  به  را  مدارس  مشاوران  درمي مانند. 

مقاله ي زير فرا مي خوانيم.

تصمیم گیري شغلي،
 مشكالت و
 راهبردها

علي قره داغي
دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره 

نی
جا

الری
م 

عظ
 از ا

س
عک

كليد واژه ها: تصميم گيري ،          
             انتخاب شغل،

                    بي تصميمي   



١٧

88
ن  

ستا
 زم

/ ٢
 ی

اره
شم

م / 
نج

ی پ
ره 

دو

مقدمه
تصميم گيري يكي از سازه هاي بنيادي در 
حوزه علوم رفتاري است. دانشمندان گام هاي 
مختلفي براي آن تدوين نموده اند و اين از 
ارزش فرايندهاي آن حكايت مي كند. يكي 
از حوزه هاي مهم رفتار بشر، انتخاب شغل 
مي باشد. از اين روي الزم مي نمايد به او كمك 
شود تا از آسيب هاي منتظره و غيرمنتظره در 
فرايند اخذ تصميم، جلوگيري شود يا حداقل 

اين آسيب ها تقليل يابند.

وقايع  پيچيده ترين  تا  ساده ترين  بررسي 
جزء  تصميم گيري  كه  مي كند  معلوم  زندگي، 
از زندگي  قابل تفكيكي در هر لحظه و مرحله 
مي باشد. تصميم گيري عملي فعال و خالق است 
كه به وسيله ي آن فرد به انتخاب راه حل مناسبي 
موفق مي شود و مشكلي را حل مي كند. فرد با در 
نظر گرفتن عوامل اجتماعي، اقتصادي و شخصي 
زندگيش  شيوه ي  با  هم  كه  مي گيرد  تصميمي 
هماهنگ باشد و هم او را به هدف هايش برساند 

)شفيع آبادي، 1386(.
هر نوع شک و ترديد و ناتواني در انتخاب 
انتخاب  بي تصميمي  مشكالت  زمره  در  شغل 
عدم  باعث  بي تصميمي،  مي گيرد.  قرار  شغل 
براي  نشدن  آماده  نتيجه  در  و  شغل  انتخاب 
مختلف،  نظريه هاي  براساس  مي گردد.  اشتغال 
افزايش  با  شغل  انتخاب  در  بي تصميمي 
از  به نقل  )كارتر،  كارتر  مي يابد.  كاهش  سن 
بي تصميمي  است،  معتقد   )1386 شفيع آبادي، 
پديده اي آموخته شده، مي باشد. يعني افرادي كه 
در زندگي گذشته خود هيچ گاه اجازه تصميم گيري 
مستقل را نداشته اند در آينده در انتخاب شغل و 
خواهند  روبه رو  ترديد  و  شک  با  تصميم گيري 
در  است كه  آن  مويد  شد. مشاهدات هم چنين 
سن بلوغ، بي تصميمي در انتخاب شغل در بين 
نوجوانان بيش تر است. شايد يكي از علل چنين 

شده،  آموخته  پديده اي  بي تصميمي 
زندگي  در  که  افرادي  يعني  مي باشد. 
گذشته خود هيچ گاه اجازه تصميم گيري 
مستقل را نداشته اند در آينده در انتخاب 
ترديد  و  شک  با  تصميم گيري  و  شغل 

روبه رو خواهند شد

شک و ترديدي تنوع و ناپايداري رغبت ها در سن 
بلوغ باشد. يعني نوجوانان به زودي به چيزهاي 
تازه عالقه مند مي شوند و پس از گذشتن زماني 
كوتاه چيز جديدتري را جايگزين اولي مي نمايند.

از شفيع آبادي،  نقل  به  )تايلر،  تايلر  نظر  به 
1386( چهار عامل باعث بي تصميمي و ترديد فرد 

در انتخاب شغل مي باشد:
1. خواسته و ايده ي خانواده و دوستان مي تواند 
درباره ي  فرد  ترديد  و  تصميم گيري  عدم  سبب 
انتخاب شغل گردد. اگر تمايالت و خواسته هاي 
والدين با رغبت هاي فرد مغايرت داشته باشد، فرد 

در انتخاب شغل مردد خواهد بود.
خاص  شغلي  به  نسبت  فرد  تلقي  طرز   .2
ممكن است، مشكالتي را در انتخاب مناسب و 
صحيح فراهم آورد. ارزش اجتماعي شغل و حرفه 
نيز ممكن است فرد را در انتخاب دچار شک و 

ترديد كند.
انتخاب ممكن  3. بي تصميمي و ترديد در 
است زاييده ي تساوي در استعدادهاي فردي باشد، 
فردي كه توانايي و استعداد انجام مشاغل متعددي 
با  انتخاب مناسب ترين شغل  احتمااًل در  را دارد 

مشكل مواجه خواهد شد.
4. انسان ممكن است بر اثر عدم يادگيري 
و نيز محدودبودن فرصت ها دچار شک و ترديد 
گردد. يعني فرد هيچ گاه نياموخته  است كه در يک 
موقعيت، قاطعانه تصميم بگيرد و آن را به مرحله 

عمل درآورد.
دينک ليچ )دنيک ليچ، به نقل از شارف، 1992(، 
هشت راهبرد متفاوت را براي تصميم گيري شغلي 

توصيف مي كند.
عدم  باعث  كه  روش هايي  و  سبک ها 
تصميم گيري شغلي در افراد مي شود عبارتند از: 
تأخير1، تقديرگرايي2، تسليم3 و فلجي يا بي نيرويي4. 
تصميم گيري  باعث  كه  روش هايي  و  سبک ها 
شهودي5،  از:  عبارتند  مي شوند  افراد  در  شغلي 

تكانشي6، تقالكننده7 و مدبر8.

      
تأخير )درنگ(

اساساً اين حالت يک تعويق9 يا مسامحه10 
است كه در آن شخص تصميم مي گيرد در فرصت 
عادي تصميم بگيرد. به طور مثال، دانش آموزي كه 
براي يک انتخاب مهم تا لحظه آخر صبر مي كند. 
يا شخصي كه از شغل خود ناخشنود است، اما در 
حقيقت نمي خواهد حاال درباره آن، به درستي فكر 
كند و يا دانش آموزي كه نمي داند آيا به كالج برود 
يا مدتي طوالني صبر كند تا چند دانشگاه محدود 

او را بپذيرند يا به كار گمارند.

تقديرگرايي
تقديرگرايي گونه اي از عدم انتخاب است كه 
فرد به ديگران اجازه مي دهد به جاي او، انتخاب 
درباره  كارگري كه تصميم مي گيرد  مثاًل  كنند. 
مشكل كاري خود با سرپرست خود، منفعل برخورد 
كند، به اميد تقدير، راه حلي برنمي گزيند. عموماً فرد 
با عمل نكردن، مسيري را با كمترين مانع، در پيش 
مي گيرد. كسي كه به اميد تقدير، تصميم گيري 
درباره ي رفتن يا نرفتن به دانشگاه را رها مي كند 

معمواًل به دانشگاه نخواهد رفت.

تسليم
زماني كه شخص تسليم نقشه هاي ديگري 
مي شود و به او اجازه مي دهد كه برايش، تصميم 
بگيرد. براي مثال، كودكي كه والدين او مي خواهند 
پزشک شود، ولي او اين شغل را نمي خواهد. گاهي 
اوقات، اشخاص به خاطر اين تسليم، منفعل عمل 

}
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مي نمايند و يا احساس مي كنند كه شكلي از قدرت 
بر آن ها تحميل مي شود.

فلجي يا بي نيرويي
وقتي فرد خيلي مي ترسد يا بسيار هيجان زده 
است، احتمال دارد قادر به تصميم گيري نباشد، يا 
ممكن است احساس كند از طرف خود يا ديگران 
براي تصميم گيري تحت فشار است و يا از نتايج 
بترسد. آن هايي كه در تصميم گيري مشكل دارند، 

با گذشت زمان احساس راحتي مي كنند و ممكن 
است نسبت به تصميم گيري هاي آينده بي ميل 
را  مهمش  اهداف  كه  دانش آموزي  مثاًل  باشند. 
چهار بار تغيير مي دهد، ممكن است نخواهد دوباره 

آن ها را تغيير دهد.
بر  داللت  حالت،  چهار  اين  از  يكي  وجود 
فقدان تصميم گيري دارد. البته روش هاي ديگري 
نيز هستند ولي مانند اين چهار وضعيت عمومي و 

رايج نيستند.
تصميم گيري  سبب  كه  روش هايي  زير  در 

شغلي مي شوند، آمده است.

شهودي
تصميم گيري درباره ي آن چه فرد مي خواهد، 
از احساس گرفته تا فكر، روش شهودي نام دارد. 
تصميم هاي شهودي ممكن است كاماًل مناسب 
باشد، در عين حال اين قدرت و توانايي هاي فرد 

}
سبک ها و روش هايي که باعث عدم 
تصميم گيري شغلي در افراد مي شود عبارتند 
از: تأخير، تقديرگرايي، تسليم و فلجي يا 
بي نيرويي. سبک ها و روش هايي که باعث 
تصميم گيري شغلي در افراد مي شوند عبارتند 
از: شهودي، تكانشي، تقالکننده و مدبر



88
ن  

ستا
 زم

/ ٢
 ی

اره
شم

م / 
نج

ی پ
ره 

دو

است كه مي تواند مكمل آن باشد. فرد در انتخاب 
براساس  كه  دارد  تمايل  بيش تر  معين  مشاغل 

احساسات خود عمل كند تا شناخت.

تكانشي
فردي كه در يک تصميم گيري بسياري از 
جنبه ها را به طور جدي در نظر نمي گيرد، يک 
تصميم گيرنده تكانشي است. به طور مثال اگر فرد 
داخل يک رستوران شود و اولين قلم در فهرست 
غذا را بدون توجه به بقيه ي ليست، انتخاب كند، 
اين مسئله، يک مصيبت نمي باشد، اما اگر او به اين 
طريق، يک شغل را انتخاب كند، فقدان برنامه ريزي 
مناسب، ممكن است مشكالت بسياري را براي او 

ايجاد كند.

تقال كننده
بعضي از اشخاص، درباره ي خودشان و مشاغل 
دسته بندي  و  جمع آوري  را  اطالعاتي  مختلف 
مي كنند. اما در استفاده از اطالعات دچار مشكل 
مي شوند. مثاًل دانش آموزي كه مي داند، مي خواهد 
مهندسي بخواند ولي نمي تواند در مورد شاخه آن 
تصميم بگيرد، ممكن است از دانشكده هاي متعددي، 
درباره ي بخش هاي مربوط و رشته هاي مختلف آن،  
اطالعاتي كسب كند، اما در تصميم گيري و انتخاب 

بين آن ها مشكل داشته باشد.

مدبر
هنگامي كه  قادرند  افراد  رويكرد،  اين  در 
مي خواهند تصميمي بگيرند، نقشه بكشند. آن ها 
در فرايند تصميم گيري، هم به احساسات و هم 
و  رغبت ها  توانايي ها،  درباره ي  خود،  دانش  به 
طبقه بندي ها،  اين  دارند.  توجه  ارزش هايشان 
روش هاي متفاوت تصميم گيري شغلي را نشان 
ديگري  روش هاي  و  سبک ها  مطمئناً  مي دهد. 
نيز وجود دارد. طبقه بندي  دينک ليچ، ممكن است 

در فهم سبک هاي ناهمسان تصميم گيري شغلي 
مراجع، مؤثر واقع شود )شارف، 1992(.

كرومبولتز، ميشل و جالت )1975(، كرومبولتز 
و هامل )1977(، كرومبولتز و نيكلز )1990(، ميشل 
و كرومبولتز )1996، 1990( و كرومبولتز )1996(، 
)به نقل از زونكر، 2006( نظريه ي جامع تري از 
تصميم گيري شغلي ارائه كرده اند. به نظر آن ها،  
تجارب يادگيري بي همتاي هر فرد در گستره ي 
زندگي، تأثير زيادي بر انتخاب شغل دارد. بنابراين 
يادگيري، يک عامل كليدي در مشاوره و راهنمايي 
شغلي است؛ از اين رو وظيفه ي اصلي مشاور افزايش 
فرصت هاي يادگيري براي مراجعان است. افزايش 
يادگيري از طريق ترتيب دادن روش هاي گسترده 
و مؤثري صورت مي گيرد كه از كودكي آغاز و در 

تمام عمر ادامه مي يابد.
و  پيچيده  بسيار  مشاور،  نقش  حيطه ي 
فراگير است، به گونه اي كه مهارت ها، دانش ها و 
روش هاي بسياري را براي برخورد با مشكالت 
فردي و شغلي دربرمي گيرد. اين مشكالت فردي 
و شغلي به عنوان مرزها و موانع دستيابي به اهداف 
عمل مي نمايند. مشاور شغلي ممكن است،  نقش 
آموزشگر صميمي، مربي يا معلم را اتخاذ كند. او 
بايد براي رفع باورهاي منحصر به فرد مراجعان 
كه رشد فردي آن ها را به تعويق مي اندازد، آماده 
باشد. كرومبولتز معتقد است، مشاور به عنوان معلم، 
محيطي را براي مراجع فراهم مي كند تا عالئق، 
بسياري  و  كاري  عادات  ارزش ها،  و  مهارت ها 
از  دهد.  توسعه  را  فرديش  ويژگي هاي  از  ديگر 
ديدگاه يادگيري، مي توان مراجع را تشويق نمود 
تا فعاليت هايي را انجام دهد كه موجبات زندگي 
رضايتبخش براي او را در حال و آينده فراهم كند. 
براي آينده ي بهتر، مشاور به مراجع كمک مي كند 
تا عوامل رضايت از زندگي را شناسايي نمايد. البته 
او بايد بداند كه اين عوامل در طول زمان تغيير 
تغيير  با  چطور  بگيرد،  ياد  به خصوص  مي كند، 

شرايط و تغيير مداوم محيط كاري، كنار بيايد.
طبق اين مدل، مراجع كسي است كه در حال 
امكانات و تصميمات موقتي  كشف و تجربه ي 
است. نبايد مراجع به سبب رها كردن هدف در 
روند اكتشافي يادگيري درباره ي خودش، محيط 
كار و مشاغل سرزنش شود. در حقيقت، كرومبولتز 
قوياً بر اين باور است كه مراجع نبايد براي به نتيجه 
رسيدن، دست به تصميم گيري شغلي بزند بلكه 
بيشتر بايد تشويق شود تا كشف كند، حذف نمايد و 
تمرينات موقتي در فرآيند يادگيري داشته باشدتا از 
اين طريق به سمت تحقق اهداف فردي به پيش 
 رود. با توجه به اين ديدگاه، بي تصميمي مشكلي 
است كه انتظار مي رود مراجع درصدد رفع آن باشد. 
اين مشكل نبايد به عنوان يک تشخيص منفي 
مدنظر قرار گيرد بلكه بايد به عنوان شرايط فعلي 
مراجعي ديده شود كه براي يادگيري و كشف آماده 

است )زونكر، 2006(.
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مژگان بنگر
دبير مركز راهنمايی پيش حرفه ای و متوسطه ی حرفه ای تالش ـ شهرستان نوشهر

كليد واژه ها: اعتياد ، خانواده معتاد ،،والدين معتاد



در دنيای مدرن امروز، برای شروع هر كاری به 
تخصص، صالحيت و ارائه ی مدرک علمی قابل 
قبول نياز است. احتمااًل تنها جايی كه تخصص، 
صالحيت و دانش جدی گرفته نمی شود فرزندداری 
است. والدين، مسئول پايه گذاری هسته ی گروهی 
هستند كه از گستره ی فاميلی جدا می شوند اما 
ارتباط خود را با اقوام و آشنايان حفظ می كنند. 
والدين كه خود كودكان خانواده های ديروز بودند، 
بدون آن كه آموزش كافی ببينند و دوره های الزم 
را طی كنند يا نيازی به ارائه ی شواهدی مبنی بر 
آمادگی عملی و روانی برای فرزندپروری داشته 

باشند، فرزندانی به دنيا می آورند.
آن ها به كودكان خود كمک می كنند تا به 
دنيای بزرگ سالی وارد شوند، مهارت ها را آموزش 
می دهند، حد و مرزی برای كودكان و نوجوانان 
خود تعيين می كنند و جهان واقعی را در اندازه های 
كنترل پذير به آن ها ارائه می دهند. با بزرگ شدن 
فرزندان، والدين در مراحل همسرگزينی به فرزندان 
نقش  به تدريج  و  می كنند  كمک  خود  جوان 
پدربزرگ و مادربزرگ را ايفا می نمايند. فرزندان 
جديدی متولد می شوند و نسل قديمی می ميرد 
يا به حاشيه ی خانواده رانده  شود. به اين ترتيب 
خانواده با تمام مشكالت و شادكامی هايش برقرار 

می ماند.
هر مشكل و نابهنجاری در ساختار چند نسلی 
خانواده، تأثير مستقيمی بر كودكان دارد. يكی از 
است.  اعتياد  خانواده ها،  معضالت  مخرب ترين 
می پردازند  مخدر  مواد  مصرف  به  والدين  گاهی 
و گاهی نسل اول يعنی پدربزرگ و يا مادربزرگ 
خانواده معتاد هستند. كودكان به شيوه های متفاوتی 
تأثير  آن ها  اعتياد  از  و  دارند  ارتباط  نسل  هر  با 
می پذيرند. كودكان والدين معتاد و الكلی در خانه ای 
بزرگ می شوند كه فضای آن توأم با بد رفتاری، طرد 
و بی توجهی است. برخی از اين كودكان از همان 
ابتدا با سندرم جنين الكلی متولد می شوند. در موارد 

ديگر، والدين يا يكی از آن ها بعد از تولد كودک 
شروع به مصرف مواد می كنند و پيامدهای آن 

وارد چهره ی شاخص خانواده می شود.
وقتی كه پدربزرگ يا مادربزرگ معتاد است، 
والدين نمی توانند به سهولت ارتباط فرزند خود را 
با آنان قطع كنند و مانع تشكيل ارتباطی آسيب زا 
با معتادين شوند. گاهی تصور می شود كه با مرگ 
عضو معتاد و پير خانواده، مشكل ايجاد شده نيز 
خواهد مرد. اما شواهد نشان می دهد كه گاهی 
پدر يا مادر بعد از مرگ والدين معتاد خود دچار 
استرس شديد و آشفتگی های خانوادگی می گردند 

و خود شروع به مصرف مواد مخدر می نمايند.

اعتياد چگونه سيمای خانواده را تغيير 
می دهد؟

مواد مخدر و الكل موادی هستند كه منجر 
به تغييرات اساسی در تفكر، رفتار و عواطف افراد 

می شوند.
به  مربوط  پژوهش هاي  پرخاشگری: 
مواد  است كه مصرف  داده  نشان  پرخاشگری 
مخدر، تنها به دليل تركيبات سمی خود، شاخص 
علت  اين  به  بلكه  نيستند،  خانواده  در  خطر 
را  خطرناک هستند كه عوامل خطرساز ديگر 
تشديد می كنند. درحالی كه احتمال خشونت و 
بدرفتاری با كودكان به خودی خود نيز باال است، 
قدرت  تقليل  با  می تواند  مخدر  مواد  مصرف 
كنترل، كاهش بازداری های فردی و اجتماعی 
و اختالل در قضاوت اين خطر را به چند برابر 

افزايش دهد.
تخريب حافظه و توجه: اغلب حافظه و توجه 
معتادان به شدت مختل می شود و بی توجهی 
آنان نسبت به كودكان افزايش می يابد. در اين 
خانواده ها، نيازهای جسمی، عاطفی و شناختی 
می گيرد.  قرار  غفلت  مورد  شدت  به  كودكان 
تأخير  است  داده  نشان  مختلف  پژوهش های 

درحالی که احتمال خشونت 
و بدرفتاری با کودکان 

به خودی خود نيز باال است، 
مصرف مواد مخدر می تواند با 
تقليل قدرت کنترل، کاهش 

بازداری های فردی و اجتماعی 
و اختالل در قضاوت اين خطر 

را به چند برابر افزايش دهد
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شناختی در كودكانی كه والدين آنان معتاد است 
نسبت به كودكان معمولی، به طور محسوس قابل 

مالحظه است.
روابط جنسی: روابط جنسی معتادان نيز دچار 
عملكرد  كاهش  می گردد.  دگرگونی  و  اختالل 
بازداری های  موقتی  رفتن  دست  از  و  جنسی 
متعارف اجتماعی در لحظه ی مصرف مواد و الكل، 
احتمال تجاوز به عنف را افزايش می دهد. اين در 
حالی است كه معتادان تمايل دارند اعمال خالف 
عفت خود را به اين دليل كه تحت تأثير مواد مخدر 

يا الكل بوده اند، تبرئه نمايند.
ُخلق: مواد مخدر خلق افراد را تغيير می دهد 
و منجر به افزايش افسردگی، اضطراب و پارانويا 
می گردد. اين مشكالت خلقی تمام اعضا خانواده 
را دربرمی گيرد. در خانواده ای كه يک عضو، معتاد 
به مواد مخدر است، افراد ديگر در معرض بيشترين 

خطر ابتالء به اختالالت روانی قرار دارند.
بيداری،  و  خواب  الگوهای  بيداری:  خواب/ 
افراد  الگوهای خوردن و ويژگی های شخصيتی 
در هنگام مصرف مواد كاماًل دگرگون می شود. 
كودكانی كه دارای پدر معتاد هستند دو تصوير 
متفاوت از پدر دارند. يک پدر هشيار، عاقل، بد رفتار 
و آسيب رسان و يک پدر مست، مخمور، بی تفاوت و 
حتی با محبت. كودكان از هر دو تصوير می هراسند 

و آزار می بينند.

اعتياد چقدر دوام دارد؟
اين سؤال آسان نيست. يک والد  به  پاسخ 
در نهايت اعتياد خود را كنترل می كند و ديگری 
ادامه می دهد. يک فرد  اعتياد خود  به  همچنان 
و  افسردگی  اما  می كند  ترک  عمر  تمام  برای 
اضطراب، هشياری كوتاه مدت فرد ديگر را درهم 
اعتياد  كه  وقتی  بازمی گردد.  اعتياد  و  می شكند 
ماندگار می شود، كودكان، والدين يكديگر و يا پدر و 
مادر والدين خود می شوند. خانواده كه بر اثر مرگ، 
اعتياد، فشارهای  از  ناشی  سانحه و جنايت های 
مضاعفی را تحمل می كند، هم چنان به اعتياد خود 

فراموش  نه تنها  خانواده  به تدريج،  ادامه می دهد. 
می كند كه تمام اين رنج ها ناشی از اعتياد است 
بلكه فقط بر رنج های خود تمركز می كند و مقدار 
مصرف افزايش می يابد. در اين مرحله، خانواده با 
روش های متنوعی، كودكان را مجبور به پذيرش 

اين نابهنجاری می كند.
انكار عمومی ترين الگوی اين خانواده هاست. 
شدت پرخاشگری، بد رفتاری، برون ريزی، فرار از 
منزل، دير كردن و تأخير در بازگشت به منزل و 
فعاليت های جنسی نابهنجار كودكان و نوجوانان 
از طرف والدين معتاد انكار می شود. كودكان ياد 
می گيرند كه اعتياد والدين خود را انكار كنند و 
والدين نيز مشكالت رفتاری و هيجانی كودكان 
خود را كه بازتاب اعتياد آن هاست ناديده می گيرند.

از عهده ی  معتاد  والدين  موارد  از  برخی  در 
نگهداری فرزندان خود برنمی آيند و آن ها را به پدر 
و مادربزرگ می سپارند. اين والدين قديمی كه در 
اثر تربيت غلط، فرزندان خود را به طرف اعتياد 
سوق داده بودند، همين روش را درباره ی تربيت 
نوه های خود نيز به كار می گيرند و زمينه ی بروز 

پديده ی اعتياد را در آن ها فراهم می كنند.
گاهی والدين دارای پدر و مادر معتاد هستند. 
ياد  را  خود  والدين  اعتياد  انكار  كودكی  از  آن ها 
رانده  مواد  مصرف  طرف  به  به تدريج  گرفته اند. 
به  اعتراف  از  بی شماری  داليل  به  بنا  و  شدند 
مشكل خود و تقاضای كمک سر باز زدند و اكنون 
افزايش مصرف و يا شروع اعتياد فرزندان خود را 
نيز انكار می كنند و تمام رفتارها را ناديده می گيرند. 
به اين ترتيب فرزندان نيز به انكار اعتياد والدين و 

خودشان عادت می كنند.
والدين معتاد در مواجهه با مشكالت رفتاری 
فرزندان خود، در يک زمان از روش های خشن 
استفاده می كنند و در زمانی ديگر تمام مشكالت 
نديده  را  خود  تازه معتاد  نوجوانان  و  كودكان 

می گيرند.
روش های حل مسئله در خانواده های دارای 

عضو معتاد ويژگی های خاصی دارد.

کودکانی که دارای پدر معتاد 
هستند دو تصوير متفاوت از 
پدر دارند. يک پدر هشيار، 

عاقل، بد رفتار و آسيب رسان 
و يک پدر مست، مخمور، 

بی تفاوت و حتی با محبت. 
کودکان از هر دو تصوير 

می هراسند و آزار می بينند

درمان معتادان 
مستلزم شناخت انواع 

ساخت های خانواده 
است
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راه حل ها دارای كانون كوتاه مدت و محدودند 
و در بلندمدت كارآيی ندارند. مثاًل پدر برای آن كه 
از تأثير اعتياد خود بر فرزندان بكاهد، در هنگام 
مصرف مواد كودک بزرگ تر را مسئول كودكان 
كوچک تر می كند تا شاهد مصرف مواد نباشند و آن 
را ياد نگيرند. اين روش در كوتاه مدت مفيد است اما 

در بلندمدت مشكالت بيشتری ايجاد می كند.
موجب  عادی  مواقع  و  موارد  در  راه حل ها 
می شوند كه ساختارها در جای مناسب خود قرار 
از  به سرعت  بحران  در هنگام  اما  باشند  داشته 
هم می پاشند. به همين دليل است كه در فضای 
و  تنش ها  از  بااليی  سطح  معتاد  خانواده های 

هيجانات بالقوه و پراكنده را احساس می كنيم.
راه حل ها معمواًل به شدت واكنشی هستند و 

بار هيجانی زيادی به همراه دارند.
الگوی ساختاری اين خانواده ها با هرج و مرج و 

تداوم آشفتگی مشخص می شود.
جريان عادی و روزمره دارای ثبات متعارف 
نيست. كودكان زمان خواب و بيداری ثابتی ندارند. 
زمان صرف غذا، انجام تكاليف و ديگر فعاليت ها 

هيچ نظمی ندارد.
نمی شود.  حفظ  خانواده  جاری  عادت های 
يک شب شام را با هم صرف می كنند و در شب 
ديگر، مجبورند از هم فاصله بگيرند چون والد معتاد 
به تازگی مواد مصرف كرده و يا مواد به او نرسيده 
است. يک شب، نوجوان بايد تحت نظارت پدر و 
مادر باشد و در شب ديگر حامی خواهر و برادران 

ديگر خود و يا ساقی پدر مخمورش باشد.
قرار  استفاده  سوء  مورد  آييني  تشريفات 
می گيرد. مثاًل پدر در جشن ها و اعياد به مصرف 
مواد می پردازد و مرز بين زشتی اعتياد و اعياد ملی 
درک  غيرقابل  و  مبهم  كودک  برای  مذهبی  و 
می شود. روابط خانواده های معتاد نيز دچار اختالل 

و دگرگونی می شود.
وقتی كه پدر يا مادر به تازگی مواد مصرف 
كرده است، بسيار با محبت و نرم می شود. اعضاي 
خانواده در يک وابستگی مضاعف نسبت به هم 

قرار می گيرند. مثاًل زن با شوهر معتاد خود می ماند 
زيرا معتقد است او سرانجام از اين مشكل خالص 
اميدواری  هاله ی  يک  در  همه چيز  شد.  خواهد 

كاذب و يا يک نااميدی هولناک قرار دارد.
گاهی يكی از اعضای خانواده، اعتياد ديگری 
را سرعت می بخشد. به عنوان مثال پدر می داند كه 
مادر بعد از نوشيدن مقداری الكل آرام تر می شود، 
پس هميشه قبل از بيان يک مشكل حاد او را 

تشويق می كند كه مقداری الكل بنوشد.
روابط اسكيزوفرنيک گونه رشد می يابد. خانواده 
به كودكان آموزش می دهد كه به كسی اعتماد 
نكنند و در مورد بد رفتاری والدين، ناكامی خودشان، 
خشونت و اعتياد حرفی نزنند. پدر يا مادر معتاد قادر 
به تشخيص و كنترل عواطف خود نيست. بنابراين 
نمی تواند اين مهارت را به كودک خود بياموزد.  او 
به فرزند خود می آموزد كه احساسات خود را انكار 

و سركوب كند.
سنين  در  معتاد  والدين  كودكان  درنهايت 
نوجوانی تمايل به مصرف مواد پيدا می كنند و اين 
واقعه با توجه به سيمای خانوادگی آن ها غيرطبيعی 
تلقی نمی شود. نوجوانی كه شاهد اعتياد پدر خود 
است، برای آرام نگه داشتن خود شروع به مصرف 
سيگار و... می نمايد و اين آغاز اعتياد است. گاهی 
و  خريد  به  شروع  بلكه  نمی شود  معتاد  نوجوان 
احساس  اين وسيله  به  او  می كند.  مواد  فروش 
می كند به موادی كه او را گرفتار پدر يا مادر معتاد 

كرده است كنترل كامل دارد.
والدين معتاد احتمااًل مديريت مالی، انضباط، 
مهارت های خانه داری و كنترل استرس را ندارند 
و از طرف جامعه نيز طرد می شوند. اين وضعيت، 

مشكالت كودكان آن ها را بيشتر می كند.

چه بايد كرد؟
اعتياد در طی نسل ها منتقل می شود. والدين، 
تعارضات حل نشده ي خود را به فرزندان انتقال 
به عنوان  را  معتاد  مادر  يا  پدر  جامعه،  می دهند. 
والدين شكست خورده و ناموفق به حساب می آورد. 

برای ترک، كاهش  را  بدين ترتيب تحمل آن ها 
می دهد. اما اين چرخه ی معيوب قابل شكستن و 

بازسازی است.
يک  ايجاد  برای  پزشكی:  و  دارويی  درمان 
دوره ی هشياری، هرچند كوتاه مدت بسيار مفيد 
است. قبل از گسستن وابستگی جسمی به مواد 
روان شناختی  وابستگی  شكستن  امكان  مخدر، 
دوره ی  همين  در  فرد  كه  چه بسا  ندارد.  وجود 
هشياری به تعارضات زيربنايی خود بينش پيدا كند 

و فعاالنه خواستار تغيير و درمان شود.
در  تغيير  آغاز  برای  فردی:  درمان های 
پويايی های درونی و عملكردهای نارسا، تصحيح 
و تكميل مهارت های ناقص و آشكار كردن مسائل 

مشكل ساز زيربنايی خانواده بسيار مفيد است.
بندهای  و  قيد  مرمت  برای  خانواده درمانی: 
جهت  جديد  روش های  يادگيری  از هم گسسته، 
نزديک يا دور شدن از ديگران، شناسايی امكان 
و  تشريفات  تصفيه،  و  درمان  برابر  در  مقاومت 
جشن های ملی، خانوادگی و مذهبی و پاک كردن 
نتايج درمانی  الكل دارای  از مواد مخدر و  آن ها 

فراواني است.
انواع  شناخت  مستلزم  معتادان  درمان 
بايد  هم چنين،  است.  خانواده  ساخت های 
فعاليت های زوجی خانواده، تحصيالت و مسائل 

اقتصادی را به درستی مورد توجه قرار داد.
برای اطالع بيش تر به آدرس

www.psychpage.com مراجعه نماييد.

}

خانواده که بر اثر مرگ، سانحه و جنايت های 
ناشی از اعتياد، فشارهای مضاعفی را تحمل 
ادامه  خود  اعتياد  به  هم چنان  می کند، 
می دهد. به تدريج، خانواده نه تنها فراموش 
می کند که تمام اين رنج ها ناشی از اعتياد 
تمرکز  خود  رنج های  بر  فقط  بلكه  است 

می کند و مقدار مصرف افزايش می يابد

٢٣



٢٤
دوره ی پنجم / شماره ی٢ / زمستان 88

مدیریت خشم در نوجوانان 
رویكردي خالق در
 مشاوره ي گروهي
كارلين اولينك، جان، اف آرمان
ترجمه ي عصمت هفت تناني
كارشناس ارشد مشاور خانواده

در  روزه  هر  نوجوانان  كنوني،  جوامع  در 
موقعيت هايي قرار مي گيرند كه در بروز عصبانيت 
و خشم آن ها نقش دارد. عوامل دخيل در عصبانيت 
آن ها بسيار زياد است، برخي از اين عوامل عبارتند 
از: فقر، طالق، آزار بدني و رواني، غفلت و ناديده 
گرفته شدن و اعتياد به الكل )تامپسون، رودلف 
و هندرسون 2004(. در حقيقت اكثر نوجوانان هر 
روز با چندين موقعيت تعارض آميز مواجه مي شوند 
پژوهش هاي   .)2003 گراوس،  و  الگار  )آرلت، 
قرار  كه  مي كنند  حمايت  فرضيه  اين  از  زيادي 

گرفتن در معرض تماشاي برنامه هاي خشونت آميز 
رسانه اي در بروز پرخاشگري هاي بعدي مؤثر است 

)آندرسون، كارنگ و ايوبانگس، 2003(.
براي اين كه نوجواناني سالم و ايمن داشته 
باشيم، بايد آن ها را به مهارت هايي مجهز سازيم 
كه بتوانند به گونه اي خالق با عصبانيت خود مقابله 
نيروي  خشم،  مديريت  گروه هاي  بيش تر  كنند. 
براي گسترش  نوجوانان  به  بالقوه جهت كمک 
منابع مديريت خالقانه و كارآمد عصبانيت را دارند.

به  مربوط  پژوهش هاي  اين،  بر  عالوه 

اثربخشي درمان گروهي، نشان مي دهد كه اين 
درمان، اساساً در بيش تر مسائل از جمله خشم، 
به اندازه ي درمان هاي فردي مؤثر و كارآمد است 
با  كار  بنابراين  و كيمي سيس، 2001(.  )پالوک 
گروهي از نوجوانان، دسترسي مشاوران به تعداد 
جوانان بيش تري را در آن واحد فراهم مي كند، و 
همزمان احساس جدايي و تنهايي نوجوانان را در 

ارتباط با مسئله خشم كاهش مي دهد.
در محيط مدرسه، نوجوانان تا خشم خود را 
بروز ندهند، در معرض مشاوره ي مديريت خشم 
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از  خارج  مشاوره ي  مراكز  در  نمي گيرند.  قرار 
مدرسه، اهميت اقدامات پيشگيرانه و مداخله در 
مديريت خشم، به راحتي ناديده گرفته مي شود؛ 
چون جواناني كه در اين محيط ها تحت درمان 
قرار مي گيرند غالباً مسائل بسيار حادتري دارند. 
مشاوران چه در محيط  مدرسه و چه در مراكز خارج 
از مدرسه، ضروري است 
تا پيامدهاي هيجاني 
درازمدت  و  مضر 
را  نشده  درمان  خشم 
در نظر بگيرند، خشمي كه 
مي تواند، خود را زير نقاب طغيان گري هاي دوره 

نوجواني پنهان كند )اكانر و اسكافر، 1994(.
مرد  و  زن  يک  لزوماً  نوجواني  هر  اگرچه 
عصباني نيست، اما همه نوجوانان مي توانند از منابع 
يادگيري مديريت خشم، بهره مند شوند )گلدون، 
2004(. رفتارهاي پرخاشگرانه با شدت كمتر از 
قبيل فحاشي، قانون شكني و اخالل گري مي تواند، 
مضرتر  پرخاشگري هاي  براي  باشد  مقدمه اي 
مانند تهديد كالمي، تخريب و حمالت )هيوجز، 
نوجوانان  به  كمک   .)2001 كونولي،  الگريسيا 
در يادگيري نحوه كنترل و مهار خشم مي تواند، 
پرخاشگري هاي شديد را قبل از بروز، متوقف كند.

تغييرات  با  ديگر  هيجانات  مثل  هم  خشم 
فيزيولوژيكي و بيولوژيكي همراه است. زماني كه 
عصباني مي شويد، ضربان قلب و فشار خونتان 
افزايش مي يابد، ميزان انرژي بيش تري در بدنتان 
آدرنالين،  مانند  هورمون ها  برخي  مي شود،  آزاد 
نورآدرنالين نيز رو به افزايش مي گذارد )پنكيک، 

.)2000
به طور كلي هدف از برنامه مديريت و مهار 
و  هيجاني  احساسات  كنترل  و  كاهش  خشم 

است.  از خشم  ناشي  فيزيولوژيک  برانگيختگي 
اگرچه بيش تر نوجوانان نمي توانند افراد يا وقايعي 
را كه موجب بروز احساسات خشمگينانه در آن ها 
مي شوند حذف نمايند، يا آن ها را تغيير دهند يا 
از آن ها اجتناب كنند، اما مي توانند، نحوه كنترل 
واكنش هاي خود را بياموزند )انجمن روان شناسي 

آمريكا، 2004(.
به نظر گلدن )2004(، مديريت مناسب خشم 
نوجوانان از طريق كمک به آن ها در رسيدن به اين 

شناخت ها صورت مي گيرد.
1. شناخت و تشخيص هيجانات منفي كه در 

پشت خشم آن ها پنهان است. 
2. شناخت، مبارزه و جايگزين كردن انتظارات 

و نتيجه گيري هاي غيرواقع بينانه.
و  تن آرامي  مهارت هاي  يادگيري   .3

استراتژي هاي كاهش استرس
4. رشد و گسترش مهارت هاي حل مسئله 

تشـكيل گروه هاي مداخله در خشـم و 
عصبا نيت

به روش هاي  را مي توان  گروه  شكل گيري 
نصب  با  رساند.  نوجوانان  اطالع  به  مختلف 
در  چاپي  خبرنامه ي  دست نويس،  آگهي هاي 
مدرسه يا مراكز درماني بيرون از مدرسه، فرستادن 
آگهي به خانه ي افراد يا ارسال ايميل به پست 
الكترونيک آن ها. مشاوران، درمانگران، معلمان، 
مبلغان، مراقبان و اعضاي خانواده توانايي اعضاي 
گروه را مورد بررسي و ارزيابي قرار مي دهند. بعد از 
آن كه توانمندي كلي اعضاي گروه مشخص شد، 
با آنان مصاحبه مي شود تا ويژگي آن ها براي شروع 
جهت  ابزاري  بايد  مشاور  گردد.  تعيين  پژوهش 
بررسي وضعيت افراد تهيه كند، تا اطمينان يابد افراد 

مناسب را براي گروه برمي گزيند. بعد از غربال، بايد 
با والدين يا سرپرستان آن ها تماس گرفته شود تا 
رضايت كتبي خود را مبني بر شركت فرزندشان 
در گروه اعالم كنند. در اين حين فرصتي فراهم 
مي شود تا والدين، سؤاالت خود را در باب گروه 
مطرح كنند تا نگراني هاي آنان رفع گردد. گروه 
شامل شش يا هفت دانش آموز است كه سطح 
تحصيلي  پايه ي  يک  در  و  دارند  يكساني  رشد 
از  نامتجانس  گروهي  تشكيل  مي خوانند.  درس 
لحاظ نژاد، جنسيت، موقعيت اجتماعي، اقتصادي 
حاكي از خردمندي مشاور است. گروه در يک زمان 

مناسب در مدت هشت هفته تشكيل مي گردد.

روزه  هر  نوجوانان  کنوني،  جوامع  در 
در  که  مي گيرند  قرار  موقعيت هايي  در 
بروز عصبانيت و خشم آن ها نقش دارد. 
عوامل دخيل در عصبانيت آن ها بسيار 
زياد است، برخي از اين عوامل عبارتند 
از: فقر، طالق، آزار بدني و رواني، غفلت و 

ناديده گرفته شدن

}

جلسه ي مقدماتي
در اولين جلسه، كانون توجه گروه، چگونگي 
سازماندهي و عملكرد افراد و رئوس مطالب هر 
رازداري  جلسه مي باشد. محدوديت هاي گروه و 
افراد مورد بحث قرار مي گيرد و خط مشي كلي 
گروه نيز وضع مي شود. درمانگر، قوانين و حالت هاي 
مختلف گروه را تهيه مي كند. خط مشي كلي گروه 
عبارت از مقرراتي است كه به وسيله ي مشاور و 
اعضاي گروه تهيه مي شود. گروه، با كمک درمانگر 
اهدافش را انتخاب مي كند. براي كارايي الزم و 



تعلل كه ميليون ها نفر را تحت تأثير قرار داده و يكي از مشكالت 
گريبان گير همه  ماست، تقريباً هميشه بر بهره وري و بهزيستي انسان 
آثار سوئي دارد. از طرف ديگر ارزش زمان و اهميت آن با توجه به 
دنياي رقابتي فعلي، روزبه روز بيش تر مي شود. اين مشكل يكي از 
مهم ترين علل شكست و يا عدم موفقيت دانش آموزان در يادگيري 

و دستيابي به برنامه هاي پيشرفت تحصيلي است
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هر انساني در يكي از اين پنج حوزه خشم 
را تجربه مي کند:

خشم   .2 ديگران  به  نسبت  ما  خشم   .1
ديگران نسبت به ما 3. خشم و عصبانيت 
ما از دست خودمان 4. خشم باقي مانده از 
گذشته 5. خشم و عصبانيت مبهم و خيالي 

)انيگرام، 2002(

مفيد، اهداف گروه، بايد از اين ويژگي ها برخوردار 
باشد. 1. همه ي اعضاي گروه بايد روي اهداف، 
سرمايه گذاري كنند. 2. اين اهداف بايد به گونه اي 
باشند كه مشاور انگيزه ي الزم را براي كمک به 
اعضا جهت دست يابي به آن ها دارا باشد، 3. اهداف 

بايد قابل اندازه گيري باشند )جونز، 1980(.
اعضاي گروه بايد يادداشت هاي روزانه تهيه 
كنند و تشويق شوند تا هر شب پنج تا ده دقيقه 
را به رديابي احساسات مربوط به خشمشان و نيز 
يادداشت افكار و احساساتشان در آن روز صرف 
كنند. سپس بايد يادداشت هاي روزانه، داوطلبانه 
در جلسات گروه به بحث گذاشته شود. سرانجام 
اعضاي گروه در فعاليتي با عنوان كشتي يخ شكن، 
شركت مي كنند اين فعاليت مشاور، براي همدلي و 

برقراري اعتماد، طرح ريزي شده است.

}

جلسه  ي دوم
در جلسه ي دوم اعضا خط مشي كلي گروه 
را دريافت مي كنند و يک نسخه از آن را نيز امضا 
مي نمايند تا مشاور آن را در اتاق جلسات نصب 
كند. مي توان با توافق اعضاي گروه، در هر زمان 

قواعد جديدي به آن افزود.
هر انساني در يكي از اين پنج حوزه خشم را 

تجربه مي كند:

1. خشم ما نسبت به ديگران 2. خشم ديگران 
دست  از  ما  عصبانيت  و  ما 3. خشم  به  نسبت 
خودمان 4. خشم باقي مانده از گذشته 5. خشم و 

عصبانيت مبهم و خيالي )انيگرام، 2002(.
از اعضاي گروه خواسته مي شود، تا عوامل 
بروز خشم خود را شناسايي كرده و پرسش نامه اي 
كنند  پر  خشمشان  برانگيزاننده  علل  مورد  در 

)فيليپس و الهانه، 2002(.
اين كار، اعضاي گروه را به نشان دادن عوامل 
تأثيرگذار بر احساس خشمشان ترغيب مي كند. از 
همين نقطه، درمانگر مي تواند، بحث را به موضوع 
علل ايجاد خشم، افراد درگير و ساير احساساتي كه 
در كنار خشم حس مي شود، بكشاند. هم چنين افراد 
گروه مي توانند از ساير احساسات همراه با خشم و 
نام گذاري آن ها مثل غم و نااميدي صحبت كنند 

)اينگرام، 2002(.
انسان ها از ديرباز تاكنون چه در نقاشي هاي 
نقاشي هاي  چه  و  غارها  ديوار  روي  بجاي مانده 
مدرن امروزي، از هنر براي مقاصد درماني استفاده 
فرايند  و  هنر  ديگر،  موقعيت هاي  در  كرده اند. 
براي  خاص  ابزاري  به عنوان  مي تواند  خالقيت 
بيان و درک  پرداختن به تجاربي به كار رود كه 
آن ها دشوار است. فرايند خالقيت مي تواند در ايجاد 
حس  رهايي از تنش، خاصيت درماني داشته باشد و 

ابزاري براي خودابرازي به شمار رود.

جلسه ي سوم
در بررسي وسايل هنري مختلف، مشخص 
و  محبوب ترين  رنگ  سپس  رس  خاک  شد 

پرطرفدارترين مواد هستند )رابين، 1984(.
بعد از آن كه اعضاي گروه سومين جلسه را 
بازبيني ها شروع كردند،  و  بررسي ها  با يكسري 

انتخابي  احساس  كه  مي كنند  درست  ماسكي 
آن ها را نشان مي دهد. به دانش آموزان خاک رس 
نيمه خشكي داده مي شود و به آن ها دستور ساخت 
ماسكي كه نشان دهنده حس يا احساساتي باشد، 
ارائه مي شود. اين حس يا احساس مي تواند هيجان 
يا حسي باشد كه غالباً با آن مواجه مي شوند، يا 
احساس مورد عالقه ي آن ها است و يا احساس 
و هيجان موردنظر آن ها در همان روز باشد. اين 
هر  يا  خشمگين  غمگين،  شاد،  مي تواند  چهره 
نوع حالت ديگري باشد. آن ها ماسک را با دست 
مي سازند سپس با استفاده از ابزار متنوع آن ها را 

طراحي مي كنند.

جلسه ي چهارم
ماسک هايي  تزئين  صرف  چهارم  جلسه 
مي شود كه اعضا در جلسه قبل درست كرده اند. 
براي طراحي و تزئين ماسک ها از رنگ، تكه هاي 
بريده شده ي مجالت، نخ، مهره، و وسايل متنوع 
ديگر استفاده مي كنند. بايد چند ماسک به عنوان 
نمونه با پيچيدگي هاي مختلف در زمينه تزئين 
و احساس در اختيارشان قرار گيرد تا الهام بخش 
نوبت  به  بايد  دانش آموزان  باشد.  آن ها  ايده هاي 
درباره ماسک ها و احساسات هيجاني كه در ماسک 

آن ها تصور كرده اند صحبت كنند.

جلسه ي پنجم
خوب است در اين جلسه اعضا به شناسايي 
احساسات  به  واكنش  در  بپردازند كه  رفتارهايي 
خشم، سازنده و ثمربخش نيست. در طول اين 
به  مربوط  احتماالت  و  گزينه ها  اعضا،  جلسه، 
بررسي  مورد  را  خشم  با  مؤثر  برخورد  نحوه ي 
قرار مي دهند. اعضاي گروه تشويق به شناسايي 
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مرد  و  زن  يک  لزوماً  نوجواني  هر  اگرچه 
عصباني نيست، اما همه نوجوانان مي توانند 
از منابع يادگيري مديريت خشم، بهره مند 

شوند )گلدون، 2004(

مانند  خشم  به  منفي  پاسخ هاي  درباره  بحث  و 
و  پرخاشگري  منفعالنه،  تهاجمي  رفتارهاي 
ديتامارو،  و  )كرانز  مي شوند  غيرمنطقي  تفكرات 
براي  آن ها   .)2002 الهايه،  و  فيليپس  1995؛ 
در  كه  شوند  مثبتي  رفتارهاي  متوجه ي  اين كه 
گذشته انجام داده اند و به وسيله ي آن ها توانسته اند 
احساسات خشمگينانه خود را درست مديريت كنند، 
مورد تشويق قرار مي گيرند. اين گونه مهارت هاي 
مثبت بايد مورد گفت وگو قرار بگيرد و در صورت 

امكان در قالب نمايش، اجرا شود.

جلسه ي ششم
در طول جلسه ششم دانش آموزان درباره ي 
فرضيه ها و نتيجه گيري هايي صحبت مي كنند كه 
مي تواند، منجر به بروز خشم در آن ها شود. آن ها 
درباره تعميم بيش از حد، ذهن خواني، برچسب زدن، 
تفكر همه يا هيچ و فاجعه سازي، اطالعاتي كسب 
مي كنند. هم چنين آن ها درباره مفهوم خودگويي و 
تأثير آن بر احساسشان درباره ي خويش و نيز نحوه 
مقابله با خشم گفت وگو مي كنند )اينگرام، 2002؛ 
پي كک، 2000(. بعد از اين كه درباره ي روش هاي 
مثبت  و مؤثر تفكر مباحثي صورت گرفت، آن ها 
با استفاده از راهبردهاي مثبت انديشي براي كمک 
به مديريت خشم، به نوشتن داستان مي پردازند. 
داستان نويسي،  جلسه ي  طول  در  گروه  اعضاي 
آن  با  كه  زندگي  در  واقعي  موقعيت هاي  درباره  
مي نويسند.هم چنين  مطلب  كرده اند،  برخورد 
مي توان سناريويي در اين باره به آن ها ارائه كرد 
تا درباره آن بنويسند. مثاًل ممكن است درمانگر با 
چنين جمله اي شروع كند: »زماني كه داشتم وارد 
كالس مي شدم دانش آموز جلويي در را ُهل داد و 
محكم به صورت من خورد. اين كار او باعث خنده 

ديگران شد. وقتي در ناحيه ي بيني خود احساس 
درد و سوزش كردم، با خود فكر كردم كه... آن ها 
نوع  درباره  سپس  مي نويسند،  را  خود  داستان 
نگاهشان به آن موقعيت، در قالب شيوه اي خالق، 

بحث مي كنند. 

جلسه ي هفتم
اطالعات  گروه  اعضاي  جلسه،  اين  در 
بيش تري درباره ي روش هاي خالق مديريت خشم 
دريافت مي كنند. برخي از ايده هاي مفيد براي اين 
جلسه عبارتند از: شناخت احساسات و بيان درست 
آن ها، داشتن اعتماد به نفس در مقابل پرخاشگري، 
مسئوليت پذيري،  تن آرامي،  و  استرس  كاهش 
يادگيري گوش دادن به ديگران، اجتناب از بحث 
با افراد مشاجره گر، ناديده گرفتن تحقير و توهين از 
طرف ديگران، خود را به جاي ديگران گذاشتن و 
رفتار و برخورد شايسته با ديگران، به گونه اي كه 
مايل است ديگران با او رفتار كنند. آن ها به بازي 
در نقش هايي مي پردازند كه بيان گر راهبردهايي در 
موقعيت هاي واقعي زندگي باشد و يا تمرين هايي 
را انجام مي دهند كه توسط مسئول گروه طراحي 

شده است.

جلسه ي هشتم
كانون توجه در اين جلسه، افزايش آگاهي افراد 
از استرس هاي زندگي اعضاي گروه است. اعضا بايد 
اطالعاتي در زمينه ي علت ها و نشان هاي استرس، 
روش هاي تن آرامي جهت كاهش استرس مانند 
تنفس عميق دريافت كنند. آن ها جهت افزايش 
هدايت شونده ،  تجسم  برنامه هاي  در  تن آرامي 
شركت مي كنند. مشاور بايد جزواتي هم حاوي 
اطالعاتي در زمينه ي منابع كاهش استرس كه 

قباًل مورد بحث قرار گرفته و هم اطالعات ديگر 
تهيه كرده و در اختيار اعضا قرار دهد. در نهايت، 
فرايند گروه در پايان جلسه ي هشتم خاتمه مي يابد. 
اعضا به گفت وگو درباره ي آموخته هايشان در گروه 
و نحوه كمک اين آموخته ها در زندگي روزمره  شان 
تشويق مي شوند. هم چنين بايد به آن ها اطالع داد 
اگر زماني در برخورد با خشمشان نيازمند كمک 

بودند، به مشاور دسترسي خواهند داشت.
يادگيري مديريت و كنترل مناسب خشم نياز 
به تحمل، تمايل و تالش به استفاده از روش هاي 
متفاوت در برخورد با عصبانيت دارد و اين مستلزم 

تعهد و تمرين بسياري است )گلدن، 2004(.
كارآمد  و  مناسب  مديريت  كه  نوجواناني 
احساس خشمشان را مي آموزند به نحو چشمگيري 
مي دهند،  كاهش  را  متناقض  رفتارهاي  بروز 
خودپنداره ي  مي يابد.  افزايش  آن ها  خودآگاهي 
سالم تري را در وجود خود رشد مي دهند و توانايي 
آن ها براي برقراري روابط سالم و مثبت افزايش 
مي يابد.  اين برنامه ي گروهي از آن جهت طراحي 
مي شود تا به نوجوانان كمک كند، آگاهي بيش تري 
در مورد خشم و عوامل برانگيزاننده آن بيابند و به 
موازات آن ابزارهايي جهت مقابله كارآمدتر با آن را 
در اختيارشان قرار دهد. مشاوران مي توانند در هر 
محيطي اين روش را به  كار گيرند تا به نوجواناني 
مي برند،  رنج  خشم  به  مربوط  مشكالت  از  كه 

كمک كنند، رفتار سالم تري داشته باشند.

}
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آسيه شريعتمدار

چكيده
چه كسی يا چه چيزی سرنوشت شما را تعيين 
می كند؟ وقايع و حوادث زندگی روزمره ی خود را 
خوب درنظر بگيريد؛ چه كسی مسئول اين وقايع 
را  چه كسی  مشكالت  بروز  صورت  در  است؟ 
سرزنش می كنيد و در مورد موفقيت های به دست 
آمده چه كسی را مؤثر می دانيد؟ پاسخ شما به اين 
را نشان می دهد.  سؤاالت كانون كنترل شما 
انسان ها ياد گرفته اند كه وقايع زندگی را به نحو 

خاصی ببينند. »كانون كنترل« به نحوه ی نسبت 
دادن علت ها به وقايع زندگی گفته می شود. اين 
كجا  داريد  عادت  كه شما  می دهد  نشان  عامل 
داليل رويدادهای زندگی را جست وجو كنيد. هر 
انسانی به طور طبيعی يک دستگاه ادراكی دارد كه 
خودش از وجود آن باخبر نيست. اين عقيده كه 
چه چيزی در كنترل شماست، قوياً بر گفت وگوی 
زندگی  آن  در   كه  جهانی  و  خود  با  درونی تان 
ولی  ساده  سؤاالت  به  شما  دارد.  تأثير  می كنيد 
اساسی زندگی به شيوه ای قابل پيش بينی پاسخ 
می دهيد. چون ادراک شما در مورد اين كه وقايع 
زندگی چگونه كنترل می شود، معمواًل از يک ثبات 

نسبی برخوردار است. )مک گراو، 2001(
***

به عقيده ی راتر، يكی از ابعادی كه افراد را 
از يكديگر متمايز می كند، درجه ی كنترلی است 
كه افراد تصور می كنند بر رويدادهای زندگی خود 
بر  انسان ها  اعتقاد  ميزان  ديگر  به سخن  دارند. 
كنترل رويدادهای مؤثر در زندگی، عاملی است كه 
سبب تمايز آن ها از يک ديگر می شود. كسانی كه 
برای رسيدن به هدف تالش می كنند، انتظار تعميم 

يافته ای 
دارند كه اين گونه 

تالش ها نتيجه بخش 
خواهند بود. افرادی كه 

معتقدند می  توانند سرنوشت 
خود را تعيين كنند در مقايسه 

با كسانی كه معتقدند شانس، تقدير يا 
افراد قدرتمند و مهم ديگری سرنوشت 
آن ها را در اختيار دارند، در بسياری از 
رفتار  متفاوتی  به صورت  موقعيت ها 
می كنند )فيست و فيست، 1384(. افراد 
دارای جهت گيری بيرونی معتقدند كه در 

برابر نيروهای بيرونی ناتوان هستند.

دانشجوی دكترای مشاوره

درونی و بیرونی 
كليد واژه ها:كانون كنترل ،كنترل دروني ،

                   كنترل بيروني ، پيوستار كنترل دروني



افراد دارای كنترل درونی
درونی  كنترل  دارای  افراد  پنداره ی  خود 
به گونه ای است كه هر اتفاق خوب يا بد را به 
خود نسبت می دهند و خود را مسئول می دانند. به 
عبارت ديگر هر رويداد خوب يا بد را وابسته به خود 
می دانند. درون گرايان برای توجيه دست آوردهای 
و  صفات  فعاليت،  عدم  فعاليت ها،  خود،  زندگی 
خصوصيات خود را بررسی می كنند. آن ها تقريبًا 
هميشه نتيجه ی هر رويداد را به آن چه كرده يا 
نكرده اند مربوط می دانند. )مک گراو، 2001( اين 
افراد معتقدند كه می توانند با تالش هايشان امور 
را تغيير دهند. مثالً  می توانند در كار موفق شوند، 
ازدواج خوبی داشته باشند و به هدف هايشان برسند. 
افراد درون گرا در موقعيت های  )گنجی، 1380(. 
و  می كنند  كسب  بسياری  اطالعات  مختلف 
بنابراين  دارند)شولتز، 1378(.  بيشتری  يادگيری 
تمايل دارند در موقعيت های مختلف تسلط بر خود 
را حفظ كنند. زيرا معتقدند كه بايد منبع رويدادهای 
شادی باشند كه برای آن ها اتفاق می افتد. به طور 
درگير  بيش تر  و  بيدارتر  و  پوياتر  دروني،  كلی 
تالش هايی می شوند كه از طريق آن زندگی خود 
را هدايت و كنترل كنند )گنجی، 1380(. اين افراد 
برای قبول مسئوليت اعمال خود آمادگی بيشتری 

دارند.
پيامد ديگر متغير منبع كنترل، به راهبردهای 
تصميم گيری مربوط می شود. درونی ها تمايل دارند، 
راهبردهای خوب را نگه دارند و راهبردهايی كه با 
شكست روبه رو می شوند، كنار بگذارند )گنجی، 

.)1380

افراد دارای كنترل بيرونی
اين افراد عموماً باور دارند كه زندگی آن ها 

توسط نيروهای خارج از خودشان مانند شانس، 
سرنوشت، يا رفتار ساير افراد كنترل می شود. )فيست 
و فيست، 1384( افراد بيرونی معتقدند رفتارها يا 
مهارت هايشان در موفقيت يا عدم موفقيت آن ها 
تأثيری ندارد و در كوشش برای بهبود موقعيت خود 
فايده ای نمی بينند. آنان به امكان كنترل خود در 

زمان حال يا آينده باور چندانی ندارند.
نشان  را  افراد  از  نوع  دو  وجود  پژوهش ها 
رقابت  شديداً  كه  دفاعی،  بيرونی های  می دهند: 
طلب اند، اما ظاهراً ديگران را برای شكست خود 
مالمت می كنند؛ و بيرونی های غيرفعال كه رقابت 
جو نيستند و معتقدند كه زندگی آنان به طور كامل از 
سوی شانس  و اقبال كنترل می شود. )راتر به نقل 
از شولتر، 1378(. بيرونی های غيرفعال با نظريه ی 
راتر مطابقت دارند. و رفتار آن ها دقيقاً همان گونه 
است كه او پيش بينی كرده بود. اما بيرونی های 
دفاعی با اين نظريه كم تر هماهنگی دارند. چون 
در نظريه ی راتر افراد بيرونی اهل تالش نيستند. 
وقتی كه موفقيت وابسته به كوشش های خود فرد 
نيست، چرا بايد كوشش و رقابت كرد؟ )شولتز، 
1378( به احتمال، چنين افرادی در وسط پيوستار 
درونی ها و بيرونی ها قرار دارند كه موفقيت ها را به 
خود نسبت می دهند، اما شكست ها را به ديگران. 
امكان  كه  موقعيت هايی  در  افراد  اين  احتمااًل 
شكست در آن ها زياد است، تالش و رقابت را رها 
می كنند. پژوهش های بيشتری بايد برای روشن 
شدن وجود احتمالی اين نوع كانون كنترل صورت 

گيرند.

پيوستار كانون كنترل
ممكن است چنين تصور كنيم كه كنترل 
كنترل  و  جامعه پسند  صفات  بيانگر  باال  درونی 

بيرونی باال نشانگر خصوصيات ناخوشايند است. در 
عمل كسانی كه در آزمون مقياس كنترل درونیـ  
بيرونی در هر دو جهت نمرات بسيار باال می آورند، 
با احساسات و نتايج ناخوشايند همراهند. نمرات 
بيرونی بسيار باال ممكن است با بی تفاوتی و نااميدی 
ارتباط داشته باشد. به طوری كه افراد باور كنند هيچ 
كنترلی بر محيطشان ندارند؛ در حالی كه نمرات 
درونی بسيار باال به معنی آن خواهد بود كه افراد 
مسئوليت هر اتفاقی را كه برايشان پيش می آيد، 
مانند تصادفات، ورشكستگی، فرزندان بزهكار و 
افرادی هم  به  قبل  غيره می پذيرند. در قسمت 
اشاره كرديم كه در صورت احتمال موفقيت، انگيزه 
پيدا می كنند و به تالش می پردازند، نمرات دو حد 
نهايی كه به سمت كنترل درونی گرايش دارند، از 

همه مطلوب ترند )فيست و فيست، 1384(.

يكديگر  از  را  افراد  که  ابعادی  از  يكی 
متمايز می کند، درجه ی کنترلی است که 
افراد تصور می کنند بر رويدادهای زندگی 
اعتقاد  ميزان  به سخن ديگر  دارند.  خود 
در  مؤثر  رويدادهای  کنترل  بر  انسان ها 
زندگی، عاملی است که سبب تمايز آن ها 

از يک ديگر می شود

}

}
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افراد درونی از نظر جسمی سالم تر می باشند. 
آنان مستعد داشتن فشارخون پايين تر و 
حمله های قلبی کم تری هستند و اگر دچار 
حمله ی قلبی شوند، با کارکنان بيمارستان 
بيش تر همكاری می کنند و احتماالً زودتر 
بيمارستان مرخص  از  بيرونی،  بيماران  از 

می شوند



كسانی كه جزء گروه های اقليت هستند )به استثنای 
شرقی ها( دارای جهت گيری بيرونی هستند )به نقل 

از شولتر، 1378(.
راتر معتقد است كه هم موقعيت و هم شخص، 
دارند.  دخالت  شخصی  كنترل  احساس های  در 
بنابراين كسی كه در يک موقعيت، انتظار كلی 
برای موفقيت دارد ممكن است در موقعيتی ديگر، 
احساس كنترل شخصی كمی داشته باشد. )فيست 

و فيست، 1384(.

پی آمدها و تأثيرات كانون كنترل
بهداشت جسمانی: افراد درونی از نظر 
داشتن  مستعد  آنان  می باشند.  سالم تر  جسمی 
كم تری  قلبی  حمله های  و  پايين تر  فشارخون 
هستند و اگر دچار حمله ی قلبی شوند، با كاركنان 
احتمااًل  و  می كنند  همكاری  بيش تر  بيمارستان 
مرخص  بيمارستان  از  بيرونی،  بيماران  از  زودتر 
می شوند. آن ها نسبت به بهداشت خود محتاط ترند 
و به احتمال بسيار در مقايسه با بيرونی ها هنگام 
نشستن در اتومبيل بيشتر از كمربند ايمنی استفاده 
می كنند، بيش تر به ورزش می پردازند و بيش تر 
مثالً    .)1378 )شولتر،  می كنند.  ترک  را  سيگار 
مسلول  بيماران  كه  می دهد  نشان  پژوهش ها 
درون گرا از شرايط خود، آگاهی بهتری دارند، برای 
حفظ سالمتی خود بيش تر نيرو صرف می كنند و 
در مقايسه با افراد برون گرا بيش تر موفق می شوند. 

)گنجی، 1380(.
سالمت روانی و هيجانات منفی: طبق 
عادت،  اختالل های  مبتالبه  افراد  راتر  نظريه ی 
بايد منبع كنترل بيرونی داشته باشند. يعنی، آن ها 
معتقدند كه سرنوشت يا رفتار بوالهوسانه يا ناپايدار 
ديگران بر زندگی آن ها حاكم است. آن ها باور دارند 
دادن  انجام  از  را  نمی توانند جلوی خودشان  كه 
رفتارهای ناسالم بگيرند. پژوهشگران رابطه ی بين 
عادت های ناسالمی مانند سيگار كشيدن، مصرف 
الكل و خوردن نامعقول را با كانون كنترل بررسی كرده اند. 

نتايج نشان داد كه افراد بيرونی باال، اختالل های عادت 
بيش تری داشتند. )فيست و فيست، 1384(.

شواهدی در دست است كه نشان می دهد 
افراد درونی از بهداشت روانی بهتری برخوردارند. 
آنان كم تر دچار مسائل هيجانی می شوند و كم تر 
به الكل روی می آورند، آنان بين همساالن خود 
از ميان  محبوب هستند و در موقعيت هايی كه 
شقوق مختلف بايد دست به انتخاب بزنند، احساس 
انتخاب شخصی بيش تری دارند. آنان كمتر دچار 
می شوند.  روان پزشكی  نشانه های  و  اضطراب 

)شولتز، 1378(.
اما بيرونی ها عصبی، تحريک پذير، مملو از 
كينه، بی اعتماد و افسرده هستند و عزت نفس 
خطرناک  و  را خصمانه  دنيا  آن ها  دارند.  پايينی 
می بينند و معتقدند كه برای تغيير دادن اوضاع، 
كاری از دست آن ها بر نمی آيد. آن ها هميشه در 
دريايی از دلسردی ها غوطه می خورند و معتقدند 
كه نمی  توانند هيچ رويداد شادی آوری ايجاد كنند. 

)گنجی، 1380(.
موفقيت و شكست: وقتی فردی بسيار 
درونی، در آزمونی نمره ی كمی بگيرد، می گويد: 
»من به اندازه ی كافی باهوش نيستم تا از عهده ی 
اين آزمون برايم، من قدرت ذهنی الزم را برای 
غير  درونی  كانون  با  فردی  ندارم.«  آزمون  اين 
افراطی می گويد: »چون به اندازه ی كافی مطالعه 
نكردم، شكست خوردم.« تفسير فرد از اين رويداد 
بر عواملی متمركز است كه مربوط به او هستند و 
بنابراين می تواند آن ها را كنترل كند.« )مک گراو، 

.)2001
درونی ها در مدرسه و در آزمون های هنجار 
باالتری  نمرات  تحصيلی  پيشرفت  شده ی 
می گيرند. پژوهش ها نشان داده است كه اين افراد 
در تكاليف آزمايشگاهی در سطح باالتری عمل 
می كنند، كم تر تحت تأثير كوشش های ديگران 
قرار دارند و در مقابل تالش ديگران برای ترغيب 
و اجبار مقاوم تر، درک كننده تر، كنجكاوتر و در 

خود پن�داره ی افراد دارای کنترل درونی 
به گونه ای است که هر اتفاق خوب يا بد را 
به خود نسبت می دهند و خود را مسئول 

می دانند

ي�ا  رفتاره�ا  معتقدن�د  بيرون�ی  اف�راد 
مهارت هايشان در موفقيت يا عدم موفقيت 
آن ها تأثيری ندارد و در کوشش برای بهبود 

موقعيت خود فايده ای نمی بينند

نوسان در پيوستار كانون كنترل
نسبی  ثبات  از  ناخودآگاه  ادراک  اين  گفتيم 
برخوردار است. اين گفته بدان معناست كه امكان 
وجود  پيوستار  اين  روی  در  جابه جايی  و  تغيير 
دارد. راتر همواره تأكيد كرده است كه انتظارات 
كلی به شيب تعميم اشاره دارند و تحت شرايط 
خاص، كسی كه عمومًا  احساس كنترل درونی 
برسد كه  باور  اين  به  است  دارد، ممكن  بااليی 
پيامد رفتارش عمدتًا  ناشی از شانس، يا رفتار افراد 
قدرتمند است )فيست و فيست، 1384(. بررسی ها 
نشان داده اند كه كودكان، همزمان با رشد خود 
جهت گيری درونی پيدا می كنند. كنترل درونی از 
اواخر نوجوانی افزايش می يابد و تا سنين پيری 
در همان سطح باقی می ماند. )شولتر، 1378( اين 
كلبرگ  اخالقی  نظريه ی  با  می توان  را  واقعيت 
مقايسه كرد كه عملكرد افراد ابتدا براساس قوانين 
و نظارت اجتماعی است و در مراحل پايانی رشد 
اخالقی، افراد در مورد رفتارها بر اساس وجدان و 

احساس مسئوليت قضاوت می كنند.
در زنان بيرونی بودن، پس از طالق افزايش 
می يابد و بعد از مدتی به درونی بودن می گرايد. 
زنانی كه به وسيله ی همسران خود مورد بدرفتاری 
جسمانی قرار گرفته اند، در مقايسه با زنانی كه مورد 
بدرفتاری قرار نگرفته اند، بيشتر به كانون كنترل 
بيرونی گرايش دارند. افراد طبقات پايين اجتماع و 

}

}
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پردازش اطالعات كاراتر هستند. )شولتر، 1379( 
همان طور كه گفتيم، آن ها تمايل دارند راهبردهای 
خوب را نگهدارند و راهبردهايی را كه با شكست 
روبه رو می شوند، كنار بگذارند. راتر از اين مشاهده 
شگفت زده شد كه افراد درونی بعد از شكست های 
مكرر، انتظارات خود را كاهش ندادند. آن ها حتی 
بعد از چندين رفتار تقويت نشده، احساس كنترل 
گرايش ها  اين  كردند.  حفظ  را  زياد  شخصی 
به خصوص در موقعيت هايی وجود داشتند كه افراد 
آن ها را مبهم يا جديد می دانستند يا در مواقعی 
كه مطمئن نبودند پيامد رفتارشان ناشی از مهارت 
آن ها يا پيش آمد تصادفی است. )فيست و فيست، 

.)1384
اما افراد بيرونی طبق مشاهدات راتر حتی بعد 
از تجربه كردن موفقيت، احساس كنترل شخصی 
خود را افزايش ندادند. آنان پيامدهای موفقيت آميز 
خود را به صورت شانس يا تصادف توجيه كردند. 
)فيست و فيست، 1384(. بيرونی ها با اين خطر 
روبه رو هستند كه حتی پس از موفقيت روش خود را 
تغيير دهند و روشی را نگهدارند كه شكست خورده 
درست مثل اين است كه آن ها به خود می گويند: 
»خوب، اين روش، اين بار موفقيت آميز نبوده است. 
احتماالً  دفعه ی بعد موفقيت آميز خواهد بود«. گفته 
می شود كه بيرونی ها از خطای ادراكی شرط بندی 
رنج می برند، مثاًل اگر كسی ده بار متوالی يک سكه 
را به هوا بيندازد و هر ده بار شير بيايد، بار يازدهم 
خواهد گفت كه اين بار خط خواهد آمد. در حالی كه 
افراد تيپ درونی از خود خواهند پرسيد كه نكند هر 

دو طرف سكه شير باشد. )گنجی، 1380(.

كانون كنترل چگونه شكل می گيرد
و  درونی  كانون  افراد،  كه  است  معتقد  راتر 
در  ويژگی های شخصيت  ساير  مانند  را  بيرونی 
 .)1380 )گنجی،  می گيرند  ياد  خود  رشد  طول 
در  كنترل  كانون  كه  است  آن  از  حاكی  شواهد 
خاصی  الگوی  می شود.  آموخته  كودكی  دوران 

از رفتارهای والدين مسئول آموختن جهت گيری 
حمايت  قوياً  كودكان  اين  والدين  است.  درونی 
كننده اند، پيشرفت را می ستايند )تقويت مثبت( و 
در انضباط خود ثابت قدم عمل می كنند. آنان از نظر 
نگرشی، اقتدار طلب نيستند. هرچه فرزندان آنان 
بزرگ تر می شوند، اين والدين استقالل را بيش تر 
تشويق می كنند و اين كار را با كمتر درگير شدن در 

كار آنان عملی می سازند. )شولتز، 1378(.

 ادراک تعميم يافته ی بيرونی، پيامدهای منفی 
بر رفتار و هيجانات فرد دارد. اين ادراک حتی بر 
سالمت جسمی و امكان موفقيت و پيشرفت هم 
بيرونی  افراد  برای  بايد  دارد. پس  منفی  تأثيری 
كاری كرد. همان طور كه ديديم، شرايط موقعيتی، 
به  درونی  از  كنترل  كانون  تغيير  موجب  گاهی 
بيرونی می شود. اگر تغيير از مثبت به منفی ممكن 
باشد، پس برعكس آن نيز امكان دارد. گفتيم كه 
اين ويژگی شخصيتی آموختنی است. پس امكان 
تغيير آن از طريق يادگيری مجدد وجود دارد. اما 
تغيير دادن رفتاری كه در طول عمر آموخته شده، 
هميشه كار دشواری است. اگر عرصه ی فرد در 
مقياس  در  و  »متوسط«  بودن،  درونی  مقياس 
بيرونی يا افراد معتقد به شانس »باال« باشد، برای 
تغيير تالش زيادی الزم است. شانس يا قدرت 
كسانی كه می خواهند شما را تحت كنترل خود 
داشته باشند بر شما تأثيری نخواهد داشت. اگر 
خودتان را گول می زنيد كه نمی توانيد در موقعيت 
خود هيج تغييری به وجود آوريد، كمی درنگ كنيد. 
)گنجی، 1380( ابتدا كانون كنترل خود را بررسی 
كنيد. برای اين كار به روش پاسخگويی به وقايع 
و نوع تغيير آن ها توجه كنيد، تا به حال بايد سبک 
خاص خود را شناخته باشيد. اين دانش و بينش 
به شما قدرتی می دهد تا بر زندگی مسلط شويد. 
اّولين گام مهم پرداختن به اين عامل درونی، همين 
دانش و بينش است. )مک گراو، 2001(. سپس به 
افرادی بينديشيد كه با شرايطی شبيه شما روبه رو 

افراد، کانون درونی و بيرونی را مانند ساير 
ويژگی های شخصيت در طول رشد خود 

ياد می گيرند

بوده اند و بر اثر روش های خود توانسته اند آن ها را 
تغيير دهند. به دفعاتی فكر كنيد كه تالش های 
شما موفقيت آميز بوده و از آن ها نتيجه گرفته ايد. 
اگر برخی امور به طور كامل خارج از كنترل ماست، 
در عوض اعتماد به اين كه تالش های ما می تواند 
بارور باشد، راه را برای يک زندگی شاد، سالم و توأم 
با خوشبختی باز می نمايد. )گنجی، 1378(. يكی از 
راه های تغيير كانون كنترل، تعامل گروهی با افرادی 
است كه دارای كانون كنترل سالمی هستند. در 
گروه، افراد از تجارب يكديگر ياد می گيرند و در مورد 
شيوه های عملكرد خود بازخورد دريافت می كنند. در 
شماره ی بعد طرح تشكيل يک گروه درمانی برای 

تغيير مكان كنترل را ارائه خواهيم كرد.
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ساوالن

از  مملو  تحريک پذير،  عصبی،  بيرونی ها 
کينه، بی اعتماد و افسرده هستند و عزت 
نفس پايينی دارند. آن ها دنيا را خصمانه 
و خطرناک می بينند و معتقدند که برای 
تغيير دادن اوضاع، کاری از دست آن ها بر 

نمی آيد
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گزارش تحلیلِی میزگرد
 واکاوی مبانی فلسفی 
خالقیت
ابوالفضل نفر

اشاره
بخش اّول از گزارش و تحليل ميزگرد واكاوی مبانی فلسفی خالقيت ـ برگزار شده در 
يادآوری  با  آن  اينك بخش دوم  و  پيشين )17( چاپ شد  سازمان پژوهش  ـ در شماره ی 

پرسش هايی كه در آن نشست مطرح شد، جهت استفاده ی خوانندگان ارجمند ارائه می شود:
1. آيا بين خالقيت و ماهيت آدمی نسبتی وجود دارد؟ چه ديدگاهی درباره ی آدمی می تواند 

از خالقيت ذاتِی وی حمايت كند؟
2. چه نسبتی بين خالقيت، عقل ورزی، شهود و خيال وجود دارد؟

3. با توجه به مقوله ی »امر« و »خلق«، سهم انسان از خالقيت خداوند كه در وجود انسان 
به امانت نهاده شده، چقدر است؟

4. خالقيت از منظر فيلسوفان چگونه تبيين شده است؟ آيا به طور خاص به اين مقوله 
پرداخته شده است؟

5. امكان پرورش خالقيت با چه رويكرِد فلسفی قابل تبيين است؟

هين سخن تازه بگو
تا دو جهان تازه شود 

درآمدی بر بخش دوم 
در بخش دوم از ميزگرد كه با مشاركت فعال 
حاضران )مخاطبان( بحث نسبتاً چالشی برگزار شد 

 نقش معلم، مربی و مدرسه در شكوفايی 
ظرفيت های خالق

 نقش جامعه و خانواده در پرورش خالقيت
 تمدن و نسبت آن با خالقيت ذاتی انسان

* * *
مقدمه  تمهيد  در  محمدضيمران  دكتر 
برای ورود به جنبه ی هرمنوتيكیـ  تفسيرِی مفهوم 
خالقيت به كمبود آثار منتشر شده به ويژه تحت 
عنوان خالقيت از منظر و قلمروی ادبيات اشاره 
كرد آن گاه بيان داشت: »خالقيت علی االصول يک 
موضوع ]و پديده ی[ اجتماعی است و در حقيقت 
در حوزه ی جامعه است كه خالقيت ظهور و بروز 
پيدا می كند. بنابراين جامعه يک كنش و پديده ]ی 
كنشی[ را كشف و آن را خالق تلقی می كند و 
از طرف ديگر خالقيت اگر در قلمروی فلسفه به 
آن نگاه شود يک حمل است چيزی كه غربی ها 
تحت عنواِن اكسپرسيون از آن ياد می كنند. يعنی 
در نتيجه ی برخورد شیء با انديشه های گوناگون 
در جامعه، آن پديده به يک مسئله ی اجتماعی 
تبديل می شود، بنابراين خالقيت يک امر فردی 
]غيراجتماعی[ نيست« ضيمران بعد از تفسيرپذير 
بودن پديده های خالق در جامعه ای كه در آن كار 
خالقانه بروز كرده است، نسبتِ خالقيت با اساطير 
بيان كرد: »در اساطير به طور كلی و  اينگونه  را 
امری  و هزيود، خالقيت متضمن  آثار هومر  در 
فراطبيعی بوده است افالطون از زبان سقراط در 
آپولوژی بحث خالقيت را مطرح می كند و آن را 
به فلسفه ]ديالكتيک[ مستند می نمايد. در حقيقت 
اتهامی كه به سقراط وارد می شود همين  دليل 
خالقيت ]كه مستلزمِ گونه ای هنجارشكنی است[ 
بوده است، چرا كه وی )سقراط( تعاريف تازه ای 
از اشياء ارائه می دهد و معرفت تازه ای را عرضه 
]ارباب معرفت سنتی[  يونان  می نمايد. جامعه ی 
را  او  و  كرده  متهم  حقيقت  قلب  به  را  سقراط 

محاكمه می كنند«.
ی  انديشه  تاريخ  به  نقبی  سپس  ضيمران 
مدرن زد و فرانسيس بيكن واضع و مولِف ارغنون 
جديد را نخستين انديشمند غربی در عصر جديد 
دانست كه بحث ذهنيت و خالقيت را در قلمروی 

طبيعت مطرح كرد.

بخش دّوم

هر يک از اعضای نشست، سعی در عينی نمودن 
مفاهيم كردند. ايشان به اشاره و يا به كنايه موارد 

زير را يادآور شدند:
 ظرفيت شناسی خالقيت در انسان
 نسبت خالقيت با نوآوری و ابتكار

 رويكردهای كلی در پرورش انسان خالق
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محمدضيمران روی آورد مبتكرانه ی بيكن 
را علّت پيدايش گسست معرفتی بسيار اساسی در 
طبيعت شناسی و روشی كه بعدها به روش تجربی 
شهرت يافت می داند. وی دكارت و كانت و سايرين 
را پيروان و ادامه دهندگان و استفاده كنندگان اين 
رهيافت تازه ی معرفت شناختی كه كنشی خالقه 
بود دانست و اينان را متأثر از دستاوردهای رساله ی 
بيكن  فرانسيس  اثر  علم«  »پيشبرد  به  موسوم 
می داند. از نگاه ضيمران، در هرمنوتيک خالقيت 

بايستی به  چهار محور توجه كرد:
معرفت  يعنی  1. تاريخی بودن معرفت؛ 
امری تاريخی است. خالقيت بدون اين كه انسان 
در گستره ی جامعه و تاريخ قرار بگيرد قابل تحقق 

نخواهد بود.
2. فرا داده های سنت؛ پديده های اين چنينی 
در متن سنت متولد و شكوفا می شوند ]غيبِت سنت، 

امری محال است[.
و  پيش انگاره ها  پيشفرض ها؛  وجوِد    .3
جامعه  بطن  در  تاريخ  طول  در  پيش داوری ها 
شكل گرفته است. اين منظر كه همان قلمروی 
اپيستمولوژی )معرفت شناسی( است بسيار مهم 
است، چرا كه نقطه ی عزيمِت تازه ها همين قلمرو 
است. خالقيت كه يک پديده ی اجتماعی است 
در برخورد افق های انسان های گوناگون محقق 
افق های  آميزش  از  بنابراين كار خالقه  می شود 
فكری متكثر و متفاوت، متولد می شود. تا زمانی كه 
چند افق فكری باهم برخورد نكنند، امر خالق 

حاصل نمی شود.
4. فهم؛ دريافت يا تلّقی. چهارمين محور در 

هرمنوتيِک  خالقيت است.
همين فهم و دريافت است كه سايرين آنرا به 
تفسير و تعبير می نشينند. و اين همان چيزی است 

كه ريكور و گادامر مّدنظر قرار داده اند. 

تحليل
هم چنانكه مالحظه شد، ضيمران كسانی را 
كه سنت را ناديده می گيرند تلويحاً مورد انتقاد قرار 
داده و سنت را از اركاِن فعِل خالقه و زمينه ساز و 

حاوی مواد و عناصر الزمه ی آن می داند.
او كه پيشتر در آغاز نشست ]چاپ شده در 

شماره ی پيشين رشد مشاور مدرسه[، دو ديدگاه 
خالقيت(  بودن  طبيعی  فرا  به  )قائل  افالطون 
و ارسطو )معتقد به ذهنی بودن خالقيت( را در 
تقابل با يكديگر مطرح كرده بود، در اين بخش 
از اظهاراتش هيچ اشاره ای به ذاتی بودن قوه ی 
خالقيت نكرد و تنها به زمينه ها و بسترهای ظهور 
فعل های خالقه پرداخت. در حالی كه جا داشت به 
را آن  افالطونی كه اصل هر چيزی  ديالكتيک 
جهانی )برين( دانسته اشاره ای می كرد و وضعيِت 
كنش های كنشگران در جامعه را در روبه رو شدن 

با آثار خالقه روشن می نمود.
كه  ـ  ارتباطی  كنش  نوع  می رسد  به نظر 
و  توسعه  در  ـ  باشد  عقالنی تر  يا  احساسی تر 
فلسفی  تعبير  به  يا  و  خالقه  بازدارندگیِ آثار  يا 
عرفانی، شكوفايی و تجلّی قوه ی خالقيت نقش 
مدل  اين كه  توضيح  باشد.  داشته  فوق العاده ای 
كنش ارتباطی يک پدر با فرزند و يا يک معلم 
با شاگرد و حتی يک مشاور با مراجع خود ممكن 

است يكی از گونه های زير باشد:
1. مشاور كنشگر باشد و مراجع كنش پذير.
2. مشاور كنش مند باشد و مراجع كنش مند

در مدل شماره ی 1 مشاور شبيه من والد با 
مراجع خود به مثابه ی من كودک )منفعل( روبه رو 
ارتباطی،  مدل  اين  كه  است  معلوم  و  می شود 
فرصت و زمينه ی هرگونه فعل خالقه مثاًل ابداع 
با حل مسئله را كمتر پيدا  راهبردهای متناسب 
می كند در حالی كه فرض بر اين است كه مراجع از 
توانمندی های بالقوه ی خود كه در جلسه ی مشاوره 
تحريک به فعليت )شكوفايی( شده است بهره ببرد. 
اّما در گونه دوم از مدل های كنش ارتباطی، كه بر 
باور مشاور به عموميِت قوه ی خالقه در همگان 
و توانمندی و آزادی خدادادِی مراجع مبتنی است 
زمينه ی بروز فعل خالقه و ابتكار عمل در وی 
فراهم می شود، چرا كه در اين مدل ارتباطی هر 
دو كنش آزاد دارند و ای بسا در تعامل دو طرف؛ 
راهبردها، تكنيک ها و نقد نگرش ها بروز كرده و 

به طور تصاعدی و كيفی پيشرفت كنند!
فرهنگی  رويكردهای  كه  ديگری  نكته ی 
دارند  تأكيد  آن  به  نيز  فرهنگ گراها  و  تربيتی 
امكان دادن به مراجع يا فرزند و دانش آموز است 

كه از ساير قابليت های خود از آن جمله فراداده های 
تاريخی فرهنگِی جا خوش كرده در ناخودآگاِه طرِف 

مقابل بهره گرفته شود.
)دكتر  نشست  دبير  را  ضيمران  دكتر  نقد 
حسنی( يادآوری و مورد تأكيد قرار داده و اظهار 

داشت:
»خالقيت يا يک امر جديد حتماً بر پايه ی 
است كه  داده های سنت  سنت ممكن می شود. 
تجددی  هيچ  می شود.  مفيد  امر  يک  موجب 
نمی تواند بدون سنت )از خالء( پديد بيايد. برخورد 
ظهور  به   افراد  تعامالتِ آزاد  و  فكری  افق های 
انديشه های خالقه و بكر و تازه می انجامد. اين 
همان چيزی است كه خانم دكتر حسينی از آن به 

بارش مغزی )طوفان ذهنی( تعبير كردند«.
از  دوم  بخش  در  بهشتی  سعيد  دكتر 
بيانات خود با اشاره به پرسشی كه در آغاز اين 

بخش مطرح شد اظهار داشت:
»اينكه آيا خالقيت از عدم ]بدون هيچ داده ی 
می كنم  عرض  می كند؟  پيدا  تحقق  پيشينی[ 
كه خالقيت نمی تواند از عدم سر بزند. از منظر 
فلسفه ی صدرايی خالقيت از عدم ممكن نيست. 
به قرآن هم كه مراجعه می كنيم در بحث خلقت 
واژه های خالق، خالق، َخلََق و يخلق همه از مصدر 
»َخلْق« اند. و در كنار اين ها، قرآن كريم از واژه های 
ديگری همچون »بديع« استفاده كرده است يكی 
و  )بديع السموات   101 آيه ی  انعام  سوره ی  در 
االرض و...( و ديگری در سوره ی بقره آيه ی 117 
)بديع السموات واالرض َواِذاَقضي اَمراً فانما َيُقوُل لُه 

ُكن َفَيكون(.«
بهشتی ابداع را آفريدن بدون هيچ زمينه ی 
پيشينی و منحصراً از آِن خداوند دانست. وی با 
و  االشارات  كتاب  در  ابن سينا  بيانات  به  اشاره 

التنبيهات، )نمط پنجم( گفت:
شيخ الرئيس )ابن سينا( در اشارات فصلی دارد 
آن  را  ُصنع  وی  ابداع«،  و  »ُصنع  عنوان  تحت 
كارهايی می داند كه خدای متعال چيزی را خلق 
می كند مسبوق به چيزهای ديگر، اما ابداع، آن 
كارهايی است كه مسبوق به هيچ چيز ديگری 
نيست. حاجی مال هادی سبزواری نيز در شرح 
منظومه ی خود برای افعال خدا چهار مناط ذكر 
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كرده است كه عبارتند از: 1ـ ماده و مده )زمان( 2ـ 
تماميت و نقصان 3ـ تأثير و تأثر 4ـ مبدأ

از  )مخلوقات( خداوند  افعال  اساس،  اين  بر 
چهار دسته بيرون نيست:

الف: افعالی كه نه ماده دارند و نه زمان )نه 
مسبوق به ماده اند نه مسبوق به مّدت( اين ها را 
مجردات يا مبدعات گويند كه در زبان دين به آن ها 

فرشته )ملک( گفته می شود.
ب: افعالی كه هم ماده دارند و هم زمان مندند 
)هم مسبوق به ماده اند و هم مسبوق به مّدت( اينها 
را مخلوقات مادی گويند كه همان جمادات، نباتات 

و حيوانات می باشند.
فاقد  ولی  ماده اند  به  كه مسبوق  افعالی  ج: 
زمان هستند. اين ها را در فلسفه ی قديم فلک و 

جمع شان را افالک می گفتند.
د: چهارمين دسته از افعال )مخلوقات( الهی 
چيزی است كه تنها فرض ذهنی است و واقعيت 
ندارد و آن فعل يا مخلوقی است كه ماده ندارد اما 

زمان مند بوده و مسبوق به مدت )زمان( است!
درباره ی خالقيِت خداوند بنابر برداشتی كه از 
قرآن داريم، بايد بگويم كه مخلوِق خداوند خالق، 
ممكن است بعضی اش مسبوق به عدم باشد و 
بعضی اش مسبوق به عدم نباشد. اما خداوند در 
مقام ُمبِدع، فعل و خلقش مسبوق به عدم است 

اين يعنی خالقيتِ ]محض[.
بديع  واژه ی  قرآن  در  آن جاهائيكه  بنابراين 
به كار رفته است از جنس همين دسته از افعال 
و مخلوقات است كه نه مسبوق به ماده اند و نه 
مسبوق به مّده )زمان(. صدرالمتألهين شيرازی در 
جلد اول اسفار صفحه ی 264 می گويد: »خداوند 
است  آفريده  به گونه ای  را  انسانی  نفوس  تعالی، 
كه قدرت بر ايجاد صورت های اشيايی دارد كه 
از  زيرا  )زمان (اند،  مّده  و  ماده  از  عاری  و  مجرد 
سنخ ملكوت اند و ملكوتيان )فرشتگان( قدرت بر 
ابداع صور عقلی دارند. ]وجودشان نيز اين گونه اند 
يعنی عاری از محدوديت های ماده و زمان اند[«، و 
اين نيست مگر اين كه انسان از سعه ی )گستره ی( 
اين  و  است.  برخوردار  فوق العاده ای  وجودِی 
صورت ها شبيه مفاهيم رياضی است. و البته توانايی 
ايجاد صوِر قائم به ذات برای همه ی انسان ها بالفعل 
نمی شود. مالصدرا هم چون عرفای مسلمان معتقد 
است كه »العارُف يخلق بهمته ما يشاء«، انساِن 
عارف با اراده ی خودش با همت خودش آن چيزی 

را كه می خواهد خلق می كند.
محی الدين عربی عارف بلندپايه ی مسلمان 
می گويد انسان دو گونه صورت می آفريند يكی 
به مواد و ديگری صور عقلی  قائم  صورت های 
]محض[ قائم به ذات. وی سپس می گويد: انسان 
با قوه ی عقل آن صوری را ايجاد می كند كه در 
قلمروی خيال موجوديت دارند »هذا هوا االمر العاُم 
لكّل االنسان« و اين همان خالقيت است كه در 
همه ی انسان ها وجود دارد. بنابراين خالقيت عام 

است و در همه ی انسان ها وجود دارد.
از ابتكارات مالصدرا اثبات تجّرِد قوه ی خيال 
است. قوه ی خيال در تعليم و تربيت و پرورش 

حس و فهم هنری نقش اساسی دارد.

نقد و تحليل دكتر عيسی ابراهيم زاده بر 
سخنان دكتر بهشتی

از نظر دكتر ابراهيم زاده، آن چه تحت عنوان 
اخيراً  يادگيری  روان شناسی  در  سازنده گرايی 
به  ناظر  است  شده  مطرح  نظريه  يک  به عنوان 
همين توانايی ابداع ُصَور است كه دكتر بهشتی با 

استناد به فلسفه و عرفان اسالمی بيان كردند.
در  كه  نظريه هايی  از  يكی  ابراهيم زاده: 
معناست  اين  به  ناظر  است  مطرح  روان شناسی 
كه انسان ها علم و دانش را كشف نمی كنند بلكه 
و  را خلق  علم  انسان ها  می آفرينند.  دوباره  آن را 
ابداع می كنند. ما انسان ها دائماً مفاهيمی را خلق 
می كنيم كه موجِب شناسايِی ما از محيط اطرافمان 
می شود. در لغت نامه ی پنگوئن، خالقيت اينگونه 
تعريف شده است: يک فرايند ذهنی است كه منجر 
سازی ها، شكل های  مفهوم  راه حل ها،  يافتن  به 
هندسی و نظريه ها و فرآورده های بی همتا و تازه 
می شود. بنابراين هم چنان كه دكتر بهشتی بيان 
داشتند، انسان ها از ظرفيت فوق العاده ای در توليد 
كارهای خالقه برخوردارند. البته درباره ی خداوند 
گونه ی ويژه ای از خالقيت وجود دارد كه همين كه 
بخواهد چيزی بشود بدون سابقه ی قبلی )از عدم( 

آن شیء وجود پيدا می كند »قال كن فيكن«.
مدعی  خالق  انساِن  ذهن  واكاوی  در  وی 
است: ما انسان ها وقتی با يک فرايند خالق روبه رو 
می شويم شِک شناختی به ما دست می دهد، در 
بايد يک واكنش درست و مناسبی  اين هنگام، 
با مسئله داشته باشيم كه البته نحوه ی واكنش 
نشان دادن می تواند آموختنی باشد. به نظر می رسد 

پيدا می كنند چنانچه  افرادی كه شک شناختی 
فرايند  به  دهند،  بروز  مناسبی  واكنش  بتوانند 
خالقيت وارد شده اند و اين فعاليت ممكن است 
برابر  بيشتر واكنش هايی كه در  پيدا كند.  تداوم 
مسئله ها داريم پايه های فرهنگی دارد. اين فرهنگ 
و جامعه است كه زمينه ی آن فرايند را برای فرِد 
خاّلق فراهم می كند. اين فرهنگ اجتماعی است 
كه می تواند اين چيزها را تبديل به يک جريان كلی 
كند. برای مثال، مخترع برق رفتارهای عجيبی 
داشته، موقع غذا خوردن تا حجم غذای موجود 
در بشقاب غذا را محاسبه نمی كرد، غذا نمی خورد، 
هنگام راه رفتن گام های خود را می شمرده است! 
و يا اديسون فردی هنجارشكن بود از اين رو پدر 
و مادرش از وی ناراحت بودند. اين نكته را نيز 
اضافه كنم كه از نظر يكی از فيلسوفان امريكايی، 
اگر خالقيت يک فرايند ساده بود تاكنون به صورت 
يک فرمول در آمده بود. يعنی با استفاده از هوش 
افراد می توانستيم هنرمندان و دانشمندان و افراد 
خالق بسياری را تربيت كنيم بقول فرويد، بين 
نبوغ و ديوانگی مرز خيلی خيلی باريكی وجود دارد 
كه تشخيص آن ناممكن است. پس ما تنها كاری 
كه در آموزش می توانيم انجام دهيم اين است كه 
زمينه ها را تقويت كنيم و موانع را برطرف نماييم تا 
فرد بتواند رفتارهای هنجارشكن خود را هنجارمند 
كند و محصولی توليد كند كه شوک شناختی در 
اطرافيان ايجاد كند. مخترع، آن گاه كه چيز تازه ای 
خلق می كند در واقع ارزش توليد كرده است و 

جامعه به اين ارزش واكنش نشان می دهد.
و  »نو«  حال  هر  در  حسينی:  دكتر  خانم 
از خالقيت مطرح  به دنبال بحث  »نوآوری« كه 
می شود اين است كه امر نو، يعنی هنجار جديد. 
پس محصول خالقيت بايد بار ارزشی داشته باشد 
تا زمينه ی نگرش ]مثبت نسبت به خودش را[ در 

جامعه فراهم آورد.
از  چه  باشد،  كه  هرچه  خالقيت  محصوِل 
مقوله ی فكر باشد و چه از مقوله ی اختراعات فنی 
و تكنولوژيک، به نظر می رسد كه ما سه تا مفهوم 
بر مبنای سه رويكرد كلی در خالقيت داشته باشيم 
كه می توانيم از آن ارزش های تازه را استنتاج كنيم. 
آن سه تا؛ يكی مفهوم خلق، يكی مفهوم كشف و 

ديگری مفهوم الهام است.
اگر خالقيت از مقوله ی الهام باشد اينرا دكتر 
ضيمران می فرمايند كه در انديشه های ايران باستان 
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تحت عنوان مفهوم جن زدگی وجود داشته است، 
يعنی می پنداشته اند كه جن به فرد خالق چيزهای 
كه  است  اين  منظور  شايد  می كند!  الهام  را  نو 
انسان ها را برای دريافت الهامات بايد آماده كرد. 
الهام می شود.  ماورايی،  از جايی  بيرون،  از  يعنی 
و اگر از مقوله ی كشف باشد پس بايد زمينه های 
مواجهه ی درست با خارج ]از ذهن[ را فراهم كنيم تا 
كشف هرچه زودتر صورت بگيرد. اما اگر خالقيت از 
مقوله ی خلق باشد، بايد زمينه های ذهنی را فراهم 
كنيم، بايد يک سری مهارت ها و توانمندی ها را 

برای جوشش خالقيت فراهم كنيم.«
حسينی  افضل السادات  دكتر  خانم 
و  آموزش وپرورش  در  خالقيت  مقوله ی  در  كه 
شناخته  چهره ی  تقريباً  كودكان،  در  خالقيت 
شده ای هستند در ادامه ی بياناتشان، فيلسوفان را 
جزو افراد خالق كه انديشه های نو خلق می كنند 
كه  ويتگنشتاين  زبانی  بازی های  بر شمرد. وی 
حاوی نقش های مختلف و حاكی از صورت های 
انسانی است را محصول خالقيت  متنوع حيات 
می داند. ساختار شكنی ها در حوزه ی فعاليت های 
فلسفی از مصاديق عمل خالقانه است. فلسفه با 
خالقيت گره خورده است، فيلسوفان همواره خالق 

انديشه های نو بوده اند.
دكتر حسينی از نگاه پوزيتويستی به خالقيت 
در حوزه های تجاری، صنعتی و آموزش وپرورش 
انتقاد كرد، و پيشنهاِد رويكرد تازه به خالقيت از 
منظر فلسفه های جديدتر را مطرح نمود. رويكرد 
فرهنگی به خالقيت و رّد نخبه گرايی و از جنس 
نبوغ و ويژه افراد نابغه دانستِن خالقيت از انتقادهای 

ايشان بود.
مشروط  را  كودكان  به  فلسفه  آموزش  وی 
به اين دانست كه به كودكان فرصت بدهيم تا 
پيرو و تابع نباشند، خودشان به جمع بندی و نتيجه 

برسند.
كودكان  به  فلسفه  آموزِش  من  اعتقادِ   »به 
با بحث خالقيت گره خورده است و حاال  دقيقاً 
اين كه چگونه بايد وارد آن شد ]بنظرم[ در بحث 
آموزش فلسفه به كودكان مبنای آن اين است 
كه ما سعی كنيم به كودكان فرصت بدهيم كه 
پيرو نباشند، تابع نباشند، خودشان به جمع بندی و 
نتيجه برسند. ما ]در گروه كاری خودمان[ مقوله ی 
خالقيت را با بحِث آموزش فلسفه از منظر فلسفی 
با فرايند خالق داريم انجام می دهيم و نتايج كار را 

پيگيری می كنيم«.
در ادامه ی نشست، آقای نفر از كارشناسان 

دفتر كمک آموزشی دو پرسش زير را مطرح كرد:
را كه  كه  بهشتی می خواهم  دكتر  آقای  از 
مفهوم لَْم يلد در سوره ی مباركه ی توحيد به خلق 
مستمر و آفرينش علی الدوام )دوام فيض( و خلق 
جديد و نوبه نو اشاره دارد، را توضيح بدهند. و از 
روان بنه  نسبتِ شكل گيرِی  حسينی،  دكتر  خانم 
)طرحواره(ها با رويكردهای آموزشی و تربيتی را كه 

بيان بفرمايند. دكتر بهشتی در پاسخ بيان داشتند:
خداوند مثل ندارد، خداوند اجزاء ندارد تا انسان 
جزئی از روح خدا باشد؛ اما خداوند كه سميع و بصير 
است در قرآن می فرمايد انسان را نيز سميع و بصير 
قرار داده است. در بحث و هوالخالق العليم نيز 
می شود برداشت كرد كه انسان كه تجلّی خداوند 
است و از شئونات الهی است، او )انسان( نيز می تواند 
خالق باشد. و اين نتيجه البته مستقيماً به لم يلد 
ربطی ندارد. دكتر حسينی در پاسخ به سؤال نسبت 
بين طرحواره ها با خالقيت چنين اظهار داشت: اين 
مقوله ی مفصلی است اما در اين جا سعی می كنم 
پاسخ كوتاهی را عرض كنم. به اعتقاد اين جانب، 
ديدگاِه نخبه گرايان فرهنگی كه خالقيت را ويژه ی 
انسان های خاص ]نوابغ[ می دانند امروزه ديگر قابل 
قبول نيست، خالقيت، همگانی است و در همه ی 
انسان ها به شكل های مختلف به وديعه گذاشته 
شده است. موهبت خالقيت را هر كودكی دارد. ما 
بايد به كودک ياد بدهيم كه به سخنان و نظرات 
از  را  موضوع  آن گاه  بدهد  گوش  خوب  ديگران 
زوايای مختلف بررسی كند. اين كه كودک خودش 
دست به انتخاب ]راهبرد حل مسئله[ بزند يک گام 
اساسی ]در شكل گيری منطقی روان بنه های پايه[ 
او خلق  برای  را  ]راه حلّی[  نبايد چيزی  است. ما 
يعنی فرصت  به كودكان  فلسفه  آموزش  كنيم، 
ايجاد كنيم تا خودشان خلق كنند، بينديشند و توليد 

انديشه كنند.

نتيجه گيري
در بخش اخير از نشست واكاوی مبانی فلسفِی 

خالقيت اين مطالب مطرح شد:
  خالقيت يک پديده ی اجتماعی است.

  جامعه تا با ارزش تازه ای روبه رو نشود به 
آن پاسخ مثبت نمی دهد ارزش گذاری بر كار خالقه 
به نوع فرهنگ و ذهنيت تاريخی و اسطوره های 

حاكم بر جامعه بستگی دارد. بنابراين پديده های 
خالقه، تفسيرهای مختلفی به خود می گيرد.

آفرينی  )ارزش  نو  ارزش های  خلق    
اتفاق  سنت  غيبت  در  و  عدم  در  ]كارآفرينی[( 
نمی افتد. فرا داده های سّنت، تاريخی بودن معرفت 
و فهم و تلقی ويژه در پيدايش ارزش های تازه 

نقش كليدی دارند.
  خالقيت ويژگی ذاتی همه ی مخلوقات 

انسانی ]انسان ها[ است.
  رويكردهای پرورشی تربيتی در شكوفايی 
خالقيت كاركردهای خود را دارند. هر رويكردی، 

نتايج ويژه ی خود را دارد.
  در تعامل بين انسانی، مدل های ارتباطی 
گوناگونی )ُكنش گریـ  كنش پذيری، كنش مندی 
ـ كنش مندی و...( وجود دارد كه نسبت ويژه ای با 

درجه ی شكوفايی خالقيت دارند.
  گونه ای از خالقيت ]از عدم[ وجود دارد 
كه ويژه ی خداوند است و هيچ مخلوقی به علت 
هويت تعلقی اش به آفريدگار يكتا، امكان خلق از 

عدم را ندارد.
  ظرفيت آفرينشگری )خالقيت( در انسان 
)در مقايسه با ساير مخلوقات( تا پيش از محدوده ی 

خداوند متعال )عالم الوهيت( گسترده است.
  خالقيت آموختنی نيست اما چگونگی 
شكوفايی و بهره وری آن، امری تربيتی و آموزشی 
است. )نحوه ی واكنش به چيزها، آموختنی است(.

افكنی  ترديد  و  شناختی  شک  ايجاد    
تكنولوژيک،  و  هنری  صنعتی،  ارزش های  در 

آفرينشگری را تحريک و فعال می كند.
ساير  در  دينی،  و  اخالقی  امور  به جز    
هنجارشكنی،  زندگی؛  و  يادگيری  ساحت های 
هم  در  و  رفتن  فراسيستم  و  شكنی  ساختار 
ارزش  و  خالقيت  لوازم  از  موجود،  ريختنِ نظم 

نوآفريدن است.
  هنر، صنعت، ورزش و بازی و تفريح، 
روش ها و راهبردهای حّل مسئله  و... از عرصه های 

جّدی ظهور خالقيت است.
 فلسفه با خالقيت گره خورده است. 

  آموزش فلسفه به كودكان در شكل گيری 
شناختی،  )طرحواره( های  روان بنه  تصحيح  و 
عاطفی، اجتماعی، منطقی و... می تواند كارآمدی 

بااليی داشته باشد.
ادامه دارد...
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آديس كراسكيان
دانشجوي دكتراي روان شناسي

ميان  در  تفاوت  موجب  مختلفی  عوامل 
اخير  سال های  در  آن چه  می شود.  يادگيرندگان 
بيشتر از بقيه ی عوامل نظر روان شناسان پرورشی 
و متخصصان آموزشی را به خود جلب كرده، تنوع 
سبک های يادگيری و تفكر و راهبردها و روش های 
يادگيری و مطالعه است. اين تفاوت ها عمدتًا  در 
موضوع های  با  يادگيرنده  برخورد  چگونگی 
فراگيری،  نحوه  و  يادگيری  مختلف 
يادگيری ها  آن  از  استفاده  و  نگهداری 

مطرح می باشد.
سبک يادگيری را می توان به عنوان 
روشی كه يادگيرنده در مسير يادگيری خود 
به روش های ديگر ترجيح می دهد، تعريف كرد. 
به همين سبب، بعضی از روان شناسان پرورشی از 
جمله وولفلک )2004، به نقل از سيف، 1386(، 
اصطالح ترجيح يادگيری3 را بهتر از سبک يادگيری 
می دانند و در تعريف آن می گويند: »راه های 
مورد پسند فرد برای مطالعه و يادگيری، 
مانند استفاده از تصاوير به جای كتاب، 
كار كردن با ديگران به عوض تنها 
موقعيت های  يادگيری  كردن،  كار 
موقعيت های  مقابل  در  ساختاری 

غيرساختاری و غيره.«
سبک   )1973( كلب4  همچنين 
يادگيری را روش فرد در تأكيد بر انتخاب 
برخی از توانايی های يادگيری قلمداد می كند و 
فورد5 )1981( آن را راهبردی انطباقی در واكنش 
به موقعيت های ويژه يادگيری می داند كه ممكن 
است به عواملی نظير سطح اضطراب يا سبک های 
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ثابت مرتبط با ويژگی های انگيزشی و شخصيتی 
شمس  و  )امامی پور  باشد  داشته  بستگی  فرد، 

اسفندآباد، 1386(.
نكته ای كه بايد در اين جا يادآور شويم اين 
است كه بر خالف هوش و استعداد كه توانايی 
هستند، سبک يادگيری توانايی نيست. از اين رو، 
ياد  يادگيرنده چگونه  اين كه  به  يادگيری  سبک 
می گيرد اشاره می كند نه به اين كه به چه خوبی از 

عهده يادگيری بر می آيد )سيف، 1386(.

)ILS( پرسش نامه سبك های يادگيری
پرسش نامه ی )سياهه( سبک های يادگيری، 
شامل 120 گويه است كه دانش آموزان هر گويه 
را مطالعه كرده و ميزان موافقت خود را روی يک 

مقياس درجه بندی می كنند.
اين پرسش نامه ابتدا در سال 1994 توسط 
جان. دی. اچ.ام ورمونت7تدوين شد و سپس او و 
همكارش فرانک ا.دبليو.ام.ون ريجسويک8 در سال 
1998 با استفاده از تحليل عاملی اكتشافی9، روايی 
و مناسب بودن آن را برای اندازه گيری چهار مؤلفه، 
مورد بررسی قرار دادند. اين چهار مولفه عبارتند از:

1. راهبردهای پردازش
2. راهبردهای نظم دهی

3. انگيزه های يادگيری و جهت گيری آن
4. عقايد و باورها درباره ی يادگيری

فرعی  طبقات  به  مؤلفه ها  اين  از  يک  هر 
تقسيم شده اند، و در مجموع 16 طبقه ی فرعی 
وجود دارد كه به وسيله اين پرسش نامه می توان 
به طور  فرعی  طبقات  اين  كرد.  ارزيابی  را  آن ها 

پرسشنامه ی



عقاید و باورها درباره ی یادگیریانگیزه های یادگیری و جهت گیری آنراهبردهای نظم دهیراهبردهای پردازش

جذب دانشمدرک گراییخودتنظیمیپردازش عمیق

ساخت دانششغل گراییتنظیم بیرونیپردازش گام به گام

استفاده از دانشآزمون گراییفقدان نظمپردازش عینی

تدریس برانگیزندهعالقه شخصیــــــ

استفاده از همساالندوسوگراییــــــ

خالصه در جدول زير معرفی شده اند:

 )2003( ليوی12  دون  و  دوفی11  بويل10، 
اعتبار13  ضريب  تأييد  ضمن  خود  پژوهش  در 
محاسبه شده برای پرسش نامه گزارش كردند كه 
پرسش نامه مورد نظر، با استفاده از روش تحليل 
عاملی تأييدی14، بررسی شد و نتيجه بررسی نشان 

داد كه اين ابزار برای اندازه گيری چهار مؤلفه مورد 
نظر ورمونت مناسب است كه نشان دهنده روايی15 

قابل قبول برای پرسش نامه است.

p استاندارد كردن پرسش نامه 
سبك های يادگيری ورمونت در ايران

خود  پژوهش  طی   )1387( محمودی 
پرسش نامه ی سبک های يادگيری ورمونت را بر 
روی دانش آموزان دوره متوسطه استان مازندران 
استاندارد كرده است. اين پژوهش بر روی يک 

نمونه 486 نفری انجام گرفته است.
بنابراين سياهه سبک های يادگيری از روايی 

كافی برخوردار است.

پی نوشت
1. learning style

2. Woolfolk A E.

3. learning preference
4. Kolb
5. Ford
6. Inventory Learning Styles (ILS)
7. Jan D.H.N. Vermunt
8. Frank A.W.M Van Rijswik
9. exploratory Factor analysis
10. Royle, F.
11. Duffy, T.
12. Dunleavy, K
13. reliability
14. Confirmatory factor analysis
15. Validity

 سبک های یادگیری
 منابع

ـ امامی پور، سوزان. و شمس اسفندآباد، حسن. )1386(. 
سبک های یادگیری و شناختی: نظریه ها و آزمون ها. تهران: 

سمت.
ـ سیف، علی اکبر. )1386(. روان شناسی پرورشی نوین. 

تهران: نشر دوران.
ـ محمودی، نعمت اهلل. )1387( استاندارد ساختن پرسش نامه 
روی  بر  ریجسویک  و  ورمونت  یادگیری  سبک های 

پایان نامه  مازندران.  استان  متوسطه  دوره  دانش آموزان 
کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشکده روان شناسی و علوم 

اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.

 .Boyle, E., Duffy, T., & Dunleavy, K. (2003)ـ
Learning styles and academic outcome. 
 The validity and utility of Vermunt’s ـ
inventory of learning styles in a British 
higher education setting. British Journal of 
Educational Psychology, 73,267-290.
construct Validity ـ
Principal Components analysis(PC) ـ

٣٧

88
ن   

ستا
 زم

/ ٢
 ی

اره
شم

م / 
نج

ی پ
ره 

دو



چكيده
فرايند  در  مهم  فنون  از  يكي  سؤال كردن 
به طور  است.  نوجوانان  و  كودكان  با  مشاوره 
كلي تأكيد بر اين است كه مشاوران در كار با 
از فن سؤال  امكان  تا حد  نوجوانان  و  كودكان 
كردن استفاده نكنند. با اين وجود چنان چه از فن 
سؤال كردن در جاي مناسب و به شيوه درست 
استفاده شود، مي تواند ذهن مراجع را سامان دهد 
و اين روش، هم سبب افزايش درک مراجع از 
خود مي شود و هم درک مشاور را نسبت به او 
با  مدارس  مشاوران  آشناسازي  مي نمايد.  بهتر 
فن سؤال كردن شامل موارد بجاو نابجاي سؤال 
فن  از  استفاده  چگونگي  و  سؤال  انواع  نمودن، 

سؤال كردن است.
مهم ترين  از  برخي  به  قبلي  مقاله هاي  در 
مهارت هاي ارتباطي كالمي و غيركالمي اشاره 
پاسخ هاي  مانند  مهارت هايي  كرديم. مشاوران 
و  همدلي كردن  فعال،  دادن  گوش  كوتاه، 
مي برند  به كار  را  محتوا  و  احساسات  انعكاس 
به طرح مسائل  بتوانند  نوجوانان  و  تا كودكان 
اين  از  استفاده  بپردازند.  خودشان  مشكالت  و 
مهارت ها به كودكان و نوجواناني كه به مشاور 
القا  را  احساس  اين  مي كنند  مراجعه  مدرسه 
مي نمايد كه مشاور به صحبت هاي آن ها به طور 
دقيق گوش مي دهد و آن چه را آن ها در جلسه 
مشاوره مي گويند، درک كرده است. در عين حال 
موجب  انعكاس دادن  مهارت هاي  به كارگيري 
مي شود كه مراجع  شناخت بهتري از احساسات، 
و  آورد  به دست  خودش  رفتارهاي  و  افكار 
بدين  ترتيب تمايل پيدا مي كند به صحبت هاي 

خويش و بيان مشكالتش ادامه دهد.
يكي از مشكالت خاص مشاوره با كودكان و 
نوجوانان اين است كه اغلب كودكان و نوجوانان 
نمي توانند افكار و احساسات خودشان را به راحتي 
ابراز كنند و درک روشني از آن چه در درونشان 
مي گذرد ندارند و ذهن آن ها مغشوش و آشفته 
به نظر مي رسد. در اين گونه موارد هرچند تنها گوش 
دادن به صحبت هاي مراجع مفيد است ولي اگر 

فن سؤال كردن
شهناز شيبانی، كارشناس ارشد روانشناسی
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كليد واژه ها: فن سؤال كردن ، شيوه سؤال كردن ،
                    مهارتهاي انعكاس دادن ، سؤال باز ،

                    سؤال بسته
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مشاور مي خواهد درک بهتري از صحبت هاي او 
به دست آورد، الزم است مهارت هايي را به كار ببرد 
تا بتواند افكار پراكنده اش را دسته بندي كند و بر 
مهم ترين مشكالت و موضوعات نگران كننده اش 
متمركز شود )گلدارد و گلدارد ترجمه يوسفي لويه 

و همكاران، 1387(.
در نظر داشته باشيم كه كودكان به ندرت از 
يكديگر سؤال مي كنند. به جاي آن، درباره ي آن چه 
مي خواهند انجام دهند يا اين كه هم بازي شان چه 
مي كند مي پرسند. ولي وقتي با بزرگساالن مواجه 
مي گردند، معمواًل مجبور مي شوند به سؤال هاي 
بسياري  واكنش  دهند.  پاسخ  آن ها  متعدد 
فشار  مقابل  در  نوجوانان  حتي  و  كودكان  از 
سؤال هاي بزرگترها، ارائه پاسخ هاي مورد انتظار يا 
منطقي آن هاست و به گونه اي پاسخ مي دهند كه 
بزرگترها انتظار دارند زيرا خودشان به طور معمول 
اعتقادي به آن پاسخ ها ندارند و با تجربه هاي شان 
پرسيدن  با  مشاور  نتيجه  در  نيست.  همخوان 
نوجوانان  و  كودكان  درون  در  آن چه  به  سؤال 
مي گذرد، پي نخواهد برد. بدين ترتيب كودكان و 
نوجوانان در جلسه مشاوره به جاي آن كه آزادانه 
تحت  بپردازند،  افكار خود  و  احساسات  بيان  به 
نفوذ و كنترل مشاور درمي آيند؛ اين امر موجب 
بي فايده شدن فرايند مشاوره مي شود )گلدارد و 
گلدارد، ترجمه پرنياني(. به عبارت ديگر آن ها با 
ارائه پاسخ هاي جامعه پسندانه به مشاور، فقط در 
صدد راضي كردن او برمي آيند و اين مانع از حل 

مشكالت آن ها مي شود. 
يكي  آن  انجام  چگونگي  و  كردن  سؤال 
كودكان  با  مشاوره  در  اساسي  مهارت هاي  از 
و نوجوانان است، لذا ضرورت دارد كه مشاور با 
حساسيت باال و دقت هوشمندانه به طرح سؤال 
بپردازد. آن چه كودكان و نوجوانان را به بيان افكار و 
احساسات شان بيش تر ترغيب مي كند مهارت هاي 
انعكاس دادن است نه سؤال كردن هاي متوالي. 
وقتي كه كودكان و نوجوانان خودشان در جلسه 
مشاوره به بيان مشكالت مي پردازند، بهترين كاري 
كه مشاور مي تواند انجام دهد، همان مهارت هاي 

گوش دادن فعال است ولي به هر حال گاه ضرورت 
دارد كه مشاور به طرح سؤال هايي در مورد آن چه 
مهارت هاي  اين جا  در  بپردازد.  مي گويند،  آن ها 

سؤال كردن همراه با مثال ارائه مي شود.
سؤال كردن از جمله مهارت هايي است كه 
به مراجع كمک مي كند بر مشكالت اصلي خود 
متمركز شود. پيش از پرداختن به مهارت سؤال 
فرايند  در  نوجوانان،  و  كودكان  از  به ويژه  كردن 

مشاوره توجه به چند نكته ضروري است:
1. تا حد امكان از سؤال كردن بپرهيزيم.

2. از پرسيدن سؤال هايي كه تنها كنجكاوي  
مشاور را ارضا مي كند، اجتناب كنيم.

3. هنگامي كه كودک يا نوجوان در جلسه 
براي  است  عاطفي  برون ريزي  حال  در  مشاوره 
مثال گريه مي كند يا با خشم و عصبانيت در حال 

صحبت كردن است، سؤال نكنيم.
به طور  نوجوان  يا  كودک  كه  حالي  در   .4
خودانگيخته در حال بيان مسئله يا مشكل است با 

سؤال كردن، صحبت هاي او را قطع نكنيم.
5. به صورت متوالي و پشت سر هم سؤال 
گفتار  به  تا  دهيم  فرصت  مراجع  به  و  نكنيم 
خود ادامه دهد و در بين سؤال ها از مهارت هاي 

گوش دادن فعال و انعكاس دادن استفاده كنيم.
براساس پيش فرض هاي خودمان سؤال   .6
نكنيم، زيرا در اين صورت، صحبت هاي مراجع به 
سمتي سوق پيدا مي كند كه ما مي خواهيم، همين 
باعث مي شود كه او را از مشكل اصلي خودش 

دور كنيم. 
7. گاه ممكن است كودک يا نوجوان هنگام 
و  شود  خارج  موضوع  از  خود  مشكالت  بيان 
ماجراي ديگري را تعريف كند، در اين گونه موارد 
با طرح كردن سؤال هايي مانند )چي شد كه اون 
چيزي رو كه گفتي ادامه ندادي؟( او را مجبور به 
بازگشت به مسئله اوليه نكنيم، زيرا وقتي كودک يا 
نوجوان هنگام بيان مشكالت تغيير مسير مي دهد، 
ممكن است مسائلي را مطرح كند كه بيانگر افكار و 

احساسات پنهاني و مشكالت اساسي او باشد.
8. اگر مسئله اي براي كودک بسيار حساس 

چه زماني براي سـؤال كردن مناسـب 
است؟

سؤال كردن در فرايند مشاوره براي هدف هاي 
زير مناسب است:

بر  تمركز  براي  نوجوان  يا  ياري كودک   .1
مشكل اصلي خود.

2. ياري كودک يا نوجوان براي بيان قصه ي 
زندگي خود.

يا  از موقعيت كودک  بهتر مشاور  3. درک 
نوجوان )گلدارد و گلدارد، ترجمه يوسفي لويه و 

همكاران 1378(.

سـؤال كردن با هدف ياري مراجع براي 
تمركز بر مشكل اصلي وي

كه  است  زماني  سؤال كردن  موارد  از  يكي 
بر  فرد  كردن  متمركز  براي  آن  باشيم  مطمئن 
مهم ترين مسايلي كه او را آشفته و پريشان مي كند، 
سودمند است. براي روشن تر شدن مطلب به مثال 

زير توجه كنيد:
سارا در كالس پنجم ابتدايي درس مي خواند. 
معلمش متوجه شد، سارا خيلي ساكت است، در 
فعاليت هاي كالسي كمتر شركت دارد و هنگام 
عصباني  زود  همكالسانش  با  ارتباط  برقراري 

آن  انجام  چگونگي  و  کردن  سؤال 
مشاوره  در  اساسي  مهارت هاي  از  يكي 
با کودکان و نوجوانان است، لذا ضرورت 
باال و دقت  با حساسيت  دارد که مشاور 

هوشمندانه به طرح سؤال بپردازد

آن چه کودکان و نوجوانان را به بيان افكار 
و احساسات شان بيش تر ترغيب مي کند 
انعكاس دادن است نه سؤال  مهارت هاي 

کردن هاي متوالي

}

}

است و كودک در برابر طرح آن مسئله يا بيان 
ممكن  كردن  سؤال  دارد،  مقاومت  احساساتش 
است موجب افزايش مقاومت او شود )يوسفي لويه، 

.)1386
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 .2 باز  سؤال   .1 است:  نوع  دو  بر  سؤال 
سؤال بسته. براي استفاده مناسب از فن 
سؤال کردن بايد تفاوت سؤال باز و بسته را 
بدانيم. هر دو نوع سؤال سودمند مي باشند 

ولي هدف هاي متفاوتي را دنبال مي کنند

}

بهتر است مشاوران تا حد امكان سؤال هايي {
با استفاده از »چه« و »چطور« به کار برند، 
مدرسه  به  دير  که  مي شه  »چي  مانند: 

مي رسي؟«

مي شود و پرخاشگري مي كند. معلم او را به مشاور 
مدرسه ارجاع مي دهد. سارا در جلسه ي مشاوره از 
همكالسي هايش شكايت مي كند ولي نمي تواند 
به مسئله يا بدرفتاري خاصي از جانب آن ها اشاره 
كند و بيش تر به كلي گويي مي پردازد: »نمي دونم 
چطور مي شه ولي با دوستام دعوام ميشه؟« »اصاًل 
حوصله مدرسه رو ندارم«، »توي خونه هم حوصله 
درس خوندن ندارم مامانم هم وقت نداره«. مشاور 
ضمن گوش دادن فعال و به كارگيري مهارت هاي 
انعكاسي متوجه شد كه سارا نمي تواند روي يک 
مسئله متمركز شود و چندبار به شرايط داخل خانه 
و شيوه عملكرد مادرش به طور غيرمستقيم اشاره 
دارد و در اين گونه موقعيت ها صداي او تغيير كرده 
و كمي بغض مي كند ولي فوري موضوع صحبت 
را عوض مي نمايد. در اين مورد مشاور همراه با ارائه 

بازخورد، به طرح سؤال مي پردازد:
توي  در مورد شرايط  »متوجه شدم چندبار 
خونه و مامان حرف زدي، دلت مي خواد در اين 

زمينه بيش تر صحبت كني؟«
هم چنين مشاور مي تواند بگويد:

»وقتي درباره ي شرايط توي خونه و مامان 
صحبت مي كردي چه احساسي داشتي و توي دلت 

چه گذشت؟«

در حالت نخست مشاور با طرح سؤال، سارا را 
ترغيب مي كند تا در مورد مشكالتش در خانه و در 
ارتباط با مادر بيش تر صحبت نمايد. در حالت دوم 
مشاور با طرح سؤال، سارا را ترغيب مي كند تا به 
احساساتش بيش تر توجه كند و با ابراز احساساتش 
آن را لمس و تجربه نمايد و در فضاي ايمن مشاوره 
احساساتش را برون ريزي كند. بدين ترتيب سارا بر 

مشكل اصلي خويش متمركز مي شود. 

سـؤال كردن با هدف ياري مراجع براي 
بيان قصه ي زندگي خودش

است  دشوار  معمواًل  دانش آموزان  براي 
به طور مستقيم و به سادگي در مورد مشكالتشان 
صحبت كنند. آن ها ممكن است با حاشيه پردازي 
يا طفره رفتن از بيان مشكل شان اجتناب كنند يا به 
بيان برخي مطالب به شيوه انتخابي اكتفا نمايند. در 
اين گونه موارد مشاور مي تواند به گونه اي مراجع 
را ترغيب كند تا به طور دقيق و جزئي به مشروح 
ماجرا بپردازد. براي مثال ممكن است سارا پس 
از سؤال هاي مشاور به بيان ناراحتي خودش از 
مادر بپردازد و بگويد: »مادرم ميره سر كار وقتي 
هم مياد همش داره توي خونه كار مي كنه يا به 
داداش كوچيكم مي رسه«. در اين هنگام مشاور 
مي تواند اين گونه بپرسد: »سارا دلت مي خواد در 
مورد همين مسئله كه مادرت يا داره كار مي كنه 
يا به برادرت توجه مي كنه بيش تر برام بگي و 
مثاًل بگي كه همين ديروز از وقتي مامان اومد 
چيكار كرد و چه اتفاقي افتاد؟« يا مشاور مي تواند 
به صورت كوتاه تر بپرسد: »دقيق تر بگو كه دلت 
 مي خواد مامان توي خونه چه كارهايي بكنه؟«

سؤال كردن با هدف درک بهتر موقعيت 
مراجع

درباره ي  نوجوانان  يا  كودكان  كه  هنگامي 
مسائل و مشكالتشان صحبت مي كنند، گاه ممكن 

است به شيوه ي انتخابي عمل نمايند يا در مورد 
برخي از موضوعات كمتر صحبت كنند يا مشاور 
درک مبهمي از مسئله پيدا كند و نيازمند اطالعات 
بيش تر باشد تا بتواند تصوير دقيق و روشني از 
موقعيت مراجع به دست آورد. طرح  كردِن سؤال 
در اين گونه موارد مي تواند به مشاور در درک بهتر 

موقعيت ياري كند.

انواع سؤال
سؤال بر دو نوع است: 1. سؤال باز 2. سؤال 
سؤال كردن  فن  از  مناسب  استفاده  براي  بسته. 
بايد تفاوت سؤال باز و بسته را بدانيم. هر دو نوع 
سؤال سودمند مي باشند ولي هدف هاي متفاوتي 
پاسخ هاي  بسته  سؤال هاي  مي كنند.  دنبال  را 
فرد  و  دارند  و »خير«  »بله«  و مشخص  كوتاه 
آزادانه تشويق نمي كنند. در واقع  را به صحبت 
فرد نمي تواند در پاسخ به آن ها در مورد مشكلش 
براي مشاور بيش تر توضيح دهد )گلدارد و گلدارد، 
وقتي  و همكاران، 1387(.  لويه  يوسفي  ترجمه 
مشاور مي خواهد كودكان يا نوجوانان را به تشريح 
افكار و احساسات شان تشويق كند، روشن است 
كه به كارگيري سؤال هاي باز مفيدتر از سؤال هاي 
آزادانه تر  مراجع  باز،  سؤال هاي  با  است.  بسته 
صحبت مي كند و پاسخ هاي كاملي ارائه مي نمايد. 
افزون بر اين مراجع در پاسخ به سؤال هاي باز 
افكار  از  غيرمنتظره اي  اطالعات  است،  ممكن 
كه  بدهد  مشاور  به  رفتارهايش  و  احساسات  و 
رنج  آن ها  از  كه  به سمت مشكالتي  را  مشاور 
مي برد، هدايت كند. در عين حال، وقتي مشاور 
به پاسخ هاي دقيق و مشخصي نياز دارند استفاده 
از سؤال هاي بسته مفيد است )گلدارد و گلدارد، 

ترجمه يوسفي لويه و همكاران، 1387(.
نمونه هاي سؤال هاي بسته عبارتند از:

ـ آيا مدرسه را دوست داري؟
ـ آيا با همكالسي هايت مشكل داري؟
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برام بگو بين تو و رضا چه اتفاقي افتاد؟جرا با رضا دعوا كردي؟

وقتي ميري كالس چه احساسي داري؟چرا توي كالس شلوغ مي كني؟

وقتي دوستت مسخره ات مي كنه چه كار ديگه اي مي توني بكني؟وقتي دوستت مسخره ات كرد چرا زديش؟

چه احساسي به برادرت داري؟چرا با برادرت دعوا مي كني؟

فكر مي كني چي كار مي توني كني كه تكاليفت به موقع تموم بشه؟چرا تكاليفت رو به موقع انجام نمي دي؟

چطوري مي شه كه اتاقت زود به هم مي ريزه؟چرا اتاقت هميشه به هم ريخته است؟

ـ از پدرت ناراحتي؟
ـ خواهرت را دوست داري؟

نمونه هاي سؤال هاي باز عبارتند از:
ـ نظرت در مورد مدرسه چيه؟

ـ دلت مي خواد در مورد همكالسي هايت برام 
بگي؟

ـ از پدرت برام مي گي؟
ـ احساست در مورد خواهرت چطوريه؟

اسـتفاده از سؤال هاي »چه« و »چطور« 
به جاي »چرا«

در زندگي روزمره بزرگترها در ارتباط با كودكان 
و نوجوانان اغلب سؤال هايي را به كار مي برند كه با 
»چرا« شروع مي شود، مانند: »چرا اغلب اوقات دير 
به مدرسه مي آيي؟« اين گونه سؤال ها به جاي اين كه 
كودكان و نوجوانان را به بيان افكار و احساسات شان 
تشويق كند، آن ها را در موقعيت دفاعي قرار داده و 
در نتيجه به جاي بيان آن چه در درونشان مي گذرد، 
مي آورند.  روي  عقالني سازي  و  تراشي  به دليل 
بنابراين بهتر است مشاوران تا حد امكان سؤال هايي 
با استفاده از »چه« و »چطور« به كار برند، مانند: 
»چي مي شه كه دير به مدرسه مي رسي؟« افزون بر 
اين سؤال هايي كه با »چرا« شروع مي شوند اغلب 
بر گذشته تمركز دارند در حالي كه سؤال هاي »چه« 

و »چطور« بر افكار، احساسات و رفتارهاي فرد در 
زمان حال متمركز است.

شيوه هاي سؤال كردن
گاربارينو و استات3 ) به نقل از تامپسون4 و 
رودلف5 ترجمه طهوريان( در خصوص سؤال كردن 
از كودكان و نوجوانان در فرايند مشاوره موارد زير 

را يادآور شده اند:
با  به گونه اي طرح كنيد كه  را  1. سؤال ها 

سطح رشد كودكان و نوجوانان مناسب باشد.
امكان واژه هاي مورد  تا حد  2. در سؤال ها 

استفاده ي خود كودكان و نوجوانان را به كار ببريد.
باشد.  امكان كوتاه  تا حد  باز  3. سؤال هاي 
استفاده از سؤال هاي باز طوالني موجب آشفتگي 

ذهني كودكان مي شود.
و  كودكان  نام  از  »تو«  ضمير  به جاي   .4
نوجوانان استفاده كنيد حتي از نام خانوادگي نيز 

استفاده نكنيد.
نگوئيد  نوجوانان  و  كودكان  به  خطاب   .5
»فهميدي«، »مي فهمي« بلكه از آن ها بخواهيد 
آن چه را كه شما گفته ايد تكرار كنند. )خب يک بار 

برام بگو قرارمون چيه؟(
نوجوانان  و  كودكان  كه  سؤال هايي   .6
نمي فهمند، تكرار نكنيد. زيرا آن ها تصور مي كنند 
پاسخ درستي نداده و مي كوشند پاسخي دهند كه 

شما را راضي كند. در اين گونه موارد به جاي تكرار 
سؤال خود، آن را به شكلي ديگر مطرح كنيد.

مي دهد،  پاسخ  سؤالي  به  فرد  وقتي   .7
بلكه  نكنيد،  مطرح  را  بعدي  سؤال  بالفاصله 
پاسخ هاي او را انعكاس دهيد يا با ارائه  خالصه اي 
كوتاه از پاسخ هاي فرد، او را تشويق كنيد تا پاسخ 

قبلي خودش را بيش تر توضيح دهد.

پی نوشت
1. Geldard
2. Garbarina
3. Stott
4. Tompson
5. Rodolf

منابع
ـ تامپسون، چارلز و ردولف، لینداب )1384(. مشاوره با 

كودكان. )جواد طهوریان، مترجم(
ـ گلدارد، كاترین و گلدارد، دیوید )1387(، مهارت هاي 
مشاوره در زندگي روزمره. )مجید یوسفي لویه، منا خاطري 

و آذر متین، مترجمان(. تهران: انتشارات زرباف اصل.
راهنماي   .)1382( دیوید  گلدارد،  و  كاترین  گلدارد،  ـ 
عملي در مشاوره با كودكان. )مینو پرنیایي، مترجم(. تهران: 

انتشارات رشد.
ـ یوسفي لویه، مجید )1386(. روش ها و فنون روان درماني 
كودكان و نوجوانان. مركز خدمات روان شناسي و مشاوره 

آرمش )جزوه منتشر نشده(

در اين جا نمونه هايي از سؤال هاي »چرا« و سؤال هاي »چه« و »چطور« آورده شده است:
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همه ی ما از اهميت انگيزه در زندگی آگاهی 
كامل داريم با اين حال بيش تر ما احساس می كنيم، 
در زندگی به اندازه ی كافی دارای انگيزه نيستيم. 
انگيزه به ما كمک می كند تا احساس رضايت خاطر 
كنيم، درباره ی خودمان احساس مسئوليت نماييم 

ـ بی توجهی و بی دقتی
ـ تمايل نداشتن به فعاليت های بدنی

ـ آوردن بهانه های متعدد برای انجام ندادن كارها
ـ داوطلب نشدن برای انجام كارها

ـ عاجز بودن در تنظيم فعاليت حال و آينده
حالت  در  داشتن  قرار  به  دائمی  ميل  ـ 

استراحت
ـ به سر بردن دائمی در رويا
ـ قدرت تمركز فكری پايين

ـ تنبلی نمودن و از زير بار مسئوليت، شانه 
خالی كردن )عليخانی، 1383(

عوامـل مختلفـی كه منجر بـه كاهش 
انگيزه در دانش آموزان می شود:

ـ عدم هماهنگی بين ميزان تكاليف مدرسه با 
توانايی های دانش آموزان

ـ يكنواخت بودن محيط آموزشی با توجه به 
پيشرفت های عصر حاضر كه می توان از وسايل 
كمک آموزشی مثل نوار ويديو، سی دی، اينترنت 

و... استفاده كرد.
وضعيت  به  نسبت  والدين  كنترل  عدم  ـ 

تحصيلی فرزندانشان
ـ بی ارتباط بودن تكاليف با نيازهای روزمره

نمودن  نظير محول  ـ مشكالت خانوادگی 
كارهای منزل به فرزندان از طرف والدين

ـ انجام كاری برای دريافت حقوق و ساعات 
اقتصادی  وضعيت  به  كمک  برای  مدرسه  غير 

خانواده.
ـ تشويق نشدن برای انجام تكاليف منظم

ـ افسردگی های خفيف
اثر تماشای  ـ كمبود خواب و استراحت در 

برنامه های تلويزيونی تا ديروقت )فرقانی، 1383(
ـ انتظارات زياد از دانش آموز

راهبردهاي رويارويي با مشكالت رفتاري و عاطفي دانش آموزان

كليد واژه ها: انگيزه ، نشانه هاي بي انگيزگي ،
راهبرد هاي افزايش انگيزه  ،
عوامل كاهش دهنده انگيزه

و بر زندگی خود تسلط داشته باشيم. شرط اساسی 
رشد شخصيت، رضايت خاطر و موفقيت انگيزه است. 
بدون انگيزه، نيروی بالقوه ی ما دست نخورده 
باقی می ماند،يا به جايی می رسيم كه هدايت 
ما برعهده ی شانس و اقبال می افتد و ديگر خود 
بر زندگی خويشتن كنترلی اعمال نمی كنيم. 
در هر دو مورد ممكن است دچار احساس 
نااميدی شويم و احساس حسرت بار »فقط 
اگر...« ممكن است احترام به خويشتن را 
ببرد  بين  از  به تدريج  وجودمان  در 
)ناهيدی، 1384(. بی انگيزگی در بين 
دانش آموزان اين نگرانی را در والدين 
و معلمان به وجود می آورد كه شايد آن ها 
نتوانند در مورد خود به درستی عمل كنند، به بيراهه 

بروند يا حتی زندگی خود را تلف كنند.
موقعيت و شرايط محيط آموزشی از جمله 
عواملی است كه با بی انگيزگی دانش آموزان ارتباط 
نزديک دارد. معلم مهم ترين نقش را در مدرسه 
ايفا می كند و چگونگی عملكرد دانش آموز به رفتار 
معلم بستگی دارد. برای معلم انگيزه ی دانش آموز 
وسيله ی  به عنوان  هم  و  هدف  به عنوان  هم 
بااليی  پيشرفت در ساير زمينه ها اهميت بسيار 
دارد. لذا در اين بحث به طور مختصر ابتدا با عالئم 
دانش آموزان بی انگيزه و سپس به سبب شناسی و 
راهكارهای مناسب جهت باال بردن انگيزه ی الزم 

در دانش آموزان خواهيم پرداخت:

نشانه های بی انگيزگی در دانش آموزان
ـ ناتمام گذاشتن كارها

ـ خودداری از انجام تكاليف
ـ عدم تالش برای حل مشكل خود

ـ مشكل در تصميم گيری
ـ انتظار كمک از ديگران
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ـ داشتن تجربيات و شكست های تلخ متعدد
ـ عدم برخورداری از تجربيات موفق

ـ در معرض شماتت و تنبيه بودن
ـ نقايص فيزيولوژيكی و بدنی

ـ وجود نابسامانی، مشاجرات لفظی و درگيری 
در خانواده

ـ طالق در خانواده
انجام كارهای  و  والدين  به  بودن  وابسته  ـ 

كودک به وسيله ی آن ها
ـ محروميت از امكانات اوليه

ـ داشتن بيماری شديد
)عليخانی،  معلم  توانايی  به  اعتماد  عدم  ـ 

)1383
در  انگيـزه  افزايـش  راهبردهـای 

دانش آموزان
ـ اطمينان از وضعيت جسمانی دانش آموز از 

نظر معاينه ی شنوايی و بينايی
ـ عدم تداخل ADHD 1 )اختالل كم توجهی/ 
بيش فعالی( دانش آموز با وضعيت فعلی )جانگسما، 

)2007
عدم  از  كردن  حاصل  اطمينان  صورت  در 
نقص در موارد فوق راهبردهای زير جهت افزايش 

انگيزه در دانش آموزان مدنظر قرار می گيرد:
با  مدرسه  تكاليف  بين  هماهنگی  ايجاد  ـ 

توانايی دانش آموزان
ـ متنوع كردن محيط آموزشی با استفاده از 
وسايل كمک آموزشی مثل فيلم، عكس، ماكت 

و...
نيازهای  با  مرتبط  تكاليف  دادن  ـ 

دانش آموزان
تالش  و  كار  فرايند  حاصل  به  توجه  ـ 

دانش آموز )عدم نمره محوری در كالس(
ـ استفاده درست از كلمات و جمالت توسط 

والدين و معلمان.
والدين و معلمان گاهی از اوقات با سخنان 
به ظاهر ماليم و بی ضرر، موجب كاهش انگيزه 
در دانش آموز می شوند. آنان به دانش آموزی كه در 
آستانه ی مردود شدن است می گويند: »ما می دانيم 
تو يک نابغه نيستی، توقع هم نداريم معجزه ای از 
تو ببينيم. فقط می خواهيم در حد توانايی ات درس 
بخوانی، اگر نمره ی قبولی بگيری ما راضی خواهيم 

بود.«
اين نوع گفتار، ديگر به دانش آموز اين امكان را 

نمی دهد كه برای رسيدن به درجات عالی آموزش 
تالش كند؛ اگر هم نهايت كوشش خودش را هم 
به خرج بدهد، بيش از يک »قبولی« انتظاری ديگر 

از خود ندارد.
پيامی كه می تواند منجر به ايجاد انگيزه در فرد 
شود اين است: »ما انتظار داريم درس ياد بگيری 
و آدم تحصيل كرده ای بشوی. يادگيری يک امر 
تصادفی نيست، يادگيری مستلزم تالش و عزمی 

راسخ است. ما چنين چيزی را از تو توقع داريم.«
را  مسئله ای  كالس  در  دانش آموز  وقتی  ـ 
نمی فهمد، آن را به هوش او نسبت ندهيد. بلكه 
برای اين كه مانع از شرم ساری و كاهش انگيزه ی 
او شويد، می توانيد بگوييد: »من در روشن ساختن 
اين مسئله مشكل دارم. چطور است روش ديگری 

را به كار بگيرم.«
ـ دادن خودمختاری و استقالل به دانش آموز 

در جاهايی كه امكانش وجود دارد.
توصيفی،  شكل  به  كالمی  تشويق های  ـ 
خوب  را  ضرب  عمل  كه  می بينم  »رضا  مثال: 

فهميده ای.« )گينات، 1982(
ـ نشاندن دانش آموز در جلوی كالس يا در 
كنار هم كالسی هايی كه می توانند الگوی نقش 
در  دانش آموز  زدن  صدا  باشند،  او  برای  مثبت 
كالس در موارد متعدد، ارائه ی بازخورد در موارد 
بخش های  به  حجيم  تكاليف  تقسيم  متعدد، 

كوچک تر
ـ كمک به والدين در درک واقع بينانه از توان 

يادگيری دانش آموز.
به  دانش آموز  با  والدين  رابطه ی  ارزيابی  ـ 
منظور بررسی اين كه آيا حمايت افراطی والدين 
موجب  آن ها  حد  از  بيش  غفلت  و  بی خيالی  يا 

بی انگيزگی دانش آموز شده يا نه؟
مثبت  مقابله ای  مكانيزم های  آموزش  ـ 
مثبت2،  خودگويی  با  آرميدگی،  فنون  مثل: 
بازسازی شناختی3 به دانش آموز با اين هدف كه 
وی به هنگام مواجهه با اضطراب، ناكامی يا اشكال 

در كارهای مدرسه از آن ها استفاده كند.
ـ در مواردی كه دانش آموز در دروسی مشكل 
دارد می توان از راهبرد آموزش توسط هم ساالن 

كمک گرفت.
خودمختاری  برای  فرصت هايی  ايجاد  ـ 
دانش آموز توسط معلم. مثاًل: سپردن كالس به 
دانش آموز، سپردن كنترل برخی امور به دانش آموز 

به اين معنی نيست كه آن ها هر كاری را بخواهند، 
می توانند در سر كالس انجام دهند، بلكه هدف اين 
است كه دانش آموزان كنترل شخصی را تجربه كنند 
و شما فرصت هايی برای مشاركت آن ها در فرايند 
يادگيری به وجود آوريد. هنگامی كه دانش آموزان 
به اهميت كنترل شخصی و خودمختاری پی بردند، 
مسئوليت آن ها برای يادگيری و تغيير باورهايی كه 

خوشايندتر است، افزايش می يابد.
بيان  در  دانش آموزان  به  فرصت  دادن  ـ 
معلومات خود و آن چه خارج از كالس از خانواده 

و ديگران آموخته اند.
ـ دادن مسئوليت يادگيری به دانش آموزان؛ 
چنين شيوه ای منجر به جلوگيری از دو مشكل 
رويكرد معلم مدار در انتقال اطالعات خواهد شد: 
1. از افت يادگيری كه نتيجه ی مسئوليت ناچيز 
دانش آموز در توسعه بخشيدن به مهارت های الزم 
است  مرتبط  اطالعات  پردازش  و  تحقيق  برای 

پيشگيری می شود.
2. مشكل دوم كه مهم تر است، پيام ضمنی رويكرد 
معلم مدار می باشد كه معلم را ملزم می كند تمام 
اطالعات مربوط به موضوع را بداند، و مسئوليت 
درحالی كه  می اندازد  معلم  دوش  بر  را  كامل 
اطالعات و دانش معلم هم نسبی است و او نياز 
به اطالعات بيشتر دارد. با توجه به حجم اطالعات 
و دانش روز امكان گرد آمدن همه ی آن ها در يک 

فرد نمی باشد. )مک كومنز، پاپ ـ 2003(

پی نوشت
1. Attetion Deficit Hyperactivity Disorder
2. Positive self-talk
3. Cognitlve restructuring
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شیوه هاي
 فرزندپروري

شبكه ي  و  نظام  فرزندان،  و  والدين  روابط 
متقابل  اثر كنش  در  است كه  پيچيده اي  درهم  
شكل مي گيرد. اين نظام با نظام هاي گسترده تر 
مثل محله، جامعه و كشور در ارتباط است و به 
صورت مستقيم و غيرمستقيم از طريق روش هاي 
تربيتي روي فرزندان تأثير مي گذارد. در اين ميان 
تأثير خانواده، بر فرايند رشد بسيار بارز مي باشد. 
جو حاكم بر خانواده و رفتار والدين در چگونگي 

احساس فرد از خود و توانايي هايش مؤثر است.
نيست.  ساده اي  كار  فرزندپروري  واقع  در 
صرف  پشتكار،  و  تالش  مستلزم  فرايند  اين 
وقت، شكيبايي، آمادگي مداوم براي پذيرش خطا 
و تعديل رفتار تربيتي، باز بودن در برابر تجارب 
تربيتي،  شيوه هاي  پيامدهاي  و  نتايج  از  حاصل 

وقتي انتظارات و توقعات والدين يعني 
فرزندانشان  مورد  در  آنان  آرمان هاي 
با توجه به واقعيت وجودي آنان باشد، 
تصويري که کودک از خود مي آفريند، 
بسيار غني و سازنده است و همين عامل 
موجب ايجاد اعتماد به نفس در فرزندان 

مي شود

}
كليد واژه ها: انتظارات والدين ،

شيوه هاي فرزند پروري ،
والدين سخت گير ،
والدين سهل گير 
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بررسي  در  تربيتي  علوم  دانشمندان 
شيوه هاي فرزندپروري، رفتار والدين را به 
دو دسته تقسيم مي کنند: الف � پذيرش، 
محبت و گرمي در برابر طرد و خصومت. ب 
� سهل گيري، آزادي و خودمختاري دادن 
و  استبداد  کنترل،  برابر سخت گيري،  در 

توقع باال داشتن

يادگيري و گاه راهنمايي و مشاوره و باالخره كسب 
خودآگاهي است. مگر يادگيري حروف الفبا يا هر 

مهارت ديگري بدون تالش مداوم ممكن است؟
شيوه هاي تربيتي فرصتي است كه فرزندان 
بتوانند، در شرايط موجود به وسيله ي ارزيابي روابط 
خود با ديگران تصويري مثبت از خويش بيافرينند. 
وقتي انتظارات و توقعات والدين يعني آرمان هاي 
آنان در مورد فرزندانشان با توجه به واقعيت وجودي 
آنان باشد، تصويري كه كودک از خود مي آفريند، 
بسيار غني و سازنده است و همين عامل موجب 
ايجاد اعتماد به نفس در فرزندان مي شود. از طرف 
ديگر، سطح انتظار كودک از خود و دنياي اطراف 

هم به شيوه هاي تربيتي خانواده برمي گردد.
يادگيري  شامل  فرزندپروري  مهارت هاي 
مطالبي درباره ي چگونگي رشد و رفتار كودكان و 
درک اين كه در هر سني چه رفتاري را از آن ها بايد 
انتظار داشت، يادگيري راه هاي مثبت و مؤثر براي 
كنار آمدن با رفتارهاي ناشايست، كسب مهارت در 
اطمينان خاطر دادن و محبت كردن به فرزندان 
يادگيري خوب گوش دادن و صريح و قاطع  و 

صحبت كردن مي شود.
پيش از ورود به شيوه هاي فرزندپروري، براي 
كسب خودآگاهي در مورد كاربرد شيوه هاي زير در 

ارتباط با فرزندانتان بينديشيد:
ـ آيا شما محدوديت هاي غيرمنطقي اعمال 
آزادي  يا  نمي دهيد  آزادي  كودكان  به  مي كنيد، 

كمي مي دهيد؟
ـ آيا آزادي بدون قيد و شرط و محدوديت به 
آن ها مي دهيد و آن ها را به حال خود مي گذاريد تا 

همه چيز را خود تجربه كنند؟
ـ آيا بين آزادي و محدوديت  تعادلي ايجاد 

مي كنيد؟
دانشمندان علوم تربيتي در بررسي شيوه هاي 
فرزندپروري، رفتار والدين را به دو دسته تقسيم 
مي كنند: الف ـ پذيرش، محبت و گرمي در برابر 
و  آزادي  سهل گيري،  ـ  ب  خصومت.  و  طرد 
خودمختاري دادن در برابر سخت گيري، كنترل، 
استبداد و توقع باال داشتن. با توجه به اين موضوع، 

شيوه هاي فرزندپروري و پيامدهاي آن در سه طبقه 
قرار مي گيرد: 

ـ والديني كه دايم دستور مي دهند و فرزندان 
كه  مي شوند  موجب  مي كنند،  طرد  را  خود 
فرزندانشان يا دعوا و رقابت را در پيش گيرند يا به 
اين باور برسند كه راه دستيابي به احساس تعلق، 

رئيس بودن است.
ـ والديني كه اهل تسليم هستند و گاه كودک 
را به حال خود رها مي كنند و گاه او را مورد توجه 
افراطي قرار مي دهند، سبب مي شوند فرزندشان به 
اين باور برسد كه فقط آن چه به او مربوط است، 
اهميت دارد و خواسته هاي هيچ كس ديگري مهم 

نيست.
ـ والديني كه به فرزندان حق انتخاب مي دهند 
و با آن ها با محبت و صميمت رفتار مي كنند و در 
عين حال محدوديت هاي معقول ايجاد مي نمايند، 
به فرزندان خود ياد مي دهند كه همكاري با مردم 
فرزندان چنين  است.  زيستن  با هم  براي  راهي 
والديني به اين باور مي رسند كه همه ي مردم مهم 

هستند.
اين شماره را به شيوه ي اخير يعني شيوه ي 
فرزندپروري متعادل اختصاص مي دهيم و در دو 
شماره ي بعد شيوه هاي ديگر را بررسي خواهيم 

كرد. 
شيوه ي فرزندپروري متعادل

گفتيم يكي از ابعاد شيوه هاي فرزندپروري، 
محبت والدين به فرزندان است. اگر والدين فضايي 
ايجاد كنند كه فرزندان بتوانند در منزل احساس 
آسودگي، آرامش و امنيت كنند، به والدين اعتماد 
ميان  در  آنان  با  را  خود  مسائل  و  كرد  خواهند 
خواهند گذاشت. تهديد، سرزنش، تكيه بر نقاط 
ضعف و گوش به زنگ بودن در مقابل خطاهاي 
مي كند.  ايجاد  ناامني  احساس  آنان  در  فرزندان 
برعكس خانواده ي با محبت، نوازشگر، مهربان و 
آرام موجب احساس امنيت و ايجاد جوي مبتني 
هر  والدين  اگر  مي شود.  يكديگر  به  اعتماد  بر 
روز هم به فرزندشان بگويند كه دوستش دارند 
به او آسيبي از حيث لوس شدن وارد نمي كنند. 

كه  مي دهند  نشان  فرزندشان  به  موفق  والدين 
براي آن ها منبع شادي و خوش بختي است.  او 
يافتن نقاط قوت و ستايش صميمانه ي فرزند، در 
جايي كه واقعاً استحقاق آن را داشته باشد نيز به 
او احساس دلگرمي و امنيت مي دهد. پژوهش ها 
نشانگر رابطه ي بين ميزان ابراز محبت والدين به 
فرزندانشان و تعادل و سازگاري رواني آنان است. 
اين تصور غلطي است كه ابراز محبت به فرزندان 
موجب لوس شدن آنان مي شود. برعكس، لوس 
محبت،  جاي  به  امتيازات  دادن  از  ناشي  شدن 
چشم پوشي مدام از خطا، داشتن انتظارات اندک 
از فرزند و خريد هديه هاي لوكس و تشويق مكرر 
مادي است. وقتي والدين حدودي براي فرزندان 
قائل نمي شوند يا به خاطر مهربان جلوه دادن خود 
انتظاراتشان را از آنان كم مي كنند يا اسباب بازي 
و  خالصانه  واقعي،  محبت  جايگزين  را  جايزه  و 
اما  مي بيند.  آسيب  كودک  مي نمايند،  بي شائبه 
چنانچه فرزندان احساس كنند كه والدين صادقانه 
آنان را دوست دارند احساس امنيت و بي نيازي از 
ديگران مي كنند. متأسفانه گاهي والدين آن قدر 
درگير رشد ذهني و درس فرزندان مي شوند )و باز 
هم متأسفانه گاهي مدارس و جامعه اين شيوه ها را 

تشويق يا تحميل مي كنند( كه نيازهاي اساسي تر 
از قبيل امنيت، توجه و محبت را ناديده مي گيرند. 
به  مدام  كه  است  متقابل  روابطي  ايجاد  نتيجه، 

احساس ناكامي والدين و فرزندان منجر مي شود.
در گروه اول شيوه هاي فرزندپروري، عالوه بر 
محبت، ستايش پيشرفت ها و موفقيت هاي فرزندان 
نيز مهم است و سبب اعتماد به نفس و دلگرمي 
آنان مي شود. ستايش بايد متوجه محصول كار و 

}
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دستآوردهاي فرزند شود؛ نه اينكه به خاطر كاري 
كه كرده است نسبت به او بيشتر اظهار محبت 
گردد. چون در اين صورت در مورد او قضاوت شده 
است. فرزندان نبايد احساس كنند محبت و دوست 
داشتن منوط به موفقيت آنان مي باشد. به عالوه، 
بهتر است ستايش معطوف به تالش و موفقيت 
فرزند باشد نه خصوصيات ذاتي و طبيعي  او. اگر 
فرزند را مثاًل به خاطر هوشش ستايش كنيم، ممكن 
است او را دچار غرور كرده و اين موهبت ذاتي را 
ضايع كنيم. اما اگر فرزند به خاطر سخت كوشي و 
تالش زياد ستايش شود، در صورت شكست هاي 
احتمالي، مسئله را به ويژگي هاي ذاتيش معطوف 
نمي كند و به خودش مي گويد، دفعه ي بعد بيشتر 

تالش خواهم كرد. 
فرزندپروري،  شيوه هاي  از  ديگر  گروه 
در  يا  و  سخت گيري  برابر  در  آسان گيري 
ميزان  و  انضباط  امر  به  پرداختن  نحوه ي  واقع 
محدوديت هاي اعمال شده است. والدين كارآمد 
انتظاراتي از فرزندان دارند و مايلند فرزند مطابق 
اين  تحقق  منظور  به  كند.  عمل  انتظارات  آن 
هدف، انتظارات بايد روشن و قابل درک باشند. 
اگر انتظارات به روشني بيان نشوند، احتمال دارد 
را  كاري  همان  كند،  تصور  نوجوان  يا  كودک 
مي كند كه والدين از او انتظار دارند. انتظارات بايد 
براي فرزند قابل درک باشند. در غير اين صورت 
او همواره در حال تالش براي رسيدن به اهداف 
دست نيافتني خواهد بود. اين امر موجب جريحه دار 

شدن احساسات او مي شود.
بچه ها در تمام سنين، حتي وقتي به نوجواني 
رسيده باشند، نياز به راهنمايي ها و دستورالعمل هاي 

مشخص و روشن دارند. والدين در تشريح انتظارات 
خود، الزم است انتظارات را با تمام جزئيات شرح 
دهند. علت ديگر روشن نبودن انتظارات اين است 
روشن  هم  والدين  خود  براي  انتظارات  آن  كه 
نيستند. در اين صورت هيچ راهي وجود ندارد تا 
فرزند بفهمد آن ها چه مي خواهند. مثاٌل وقتي كه 
والدين عادت دارند فرزند خود را با ديگران مقايسه 
كنند، انتظاراتشان روشن نخواهد بود. آن ها هرگاه 
خود  فرزند  به  نسبت  برتري  ديگر  كودكي  در 
مي بينند، به سرزنش فرزند خود مي پردازند. اين كار 
به پرخاشگري يا خشم پنهان و احساس ناكامي در 

كودک منجر مي شود.
هدف از ايجاد محدوديت و بيان انتظارات، 
و  مسئوليت پذيري  سوي  به  فرزندان  هدايت 
آموزش انضباط خودكار است. آنان با اين كار ياد 
با ديگران همكاري كنند و به حقوق  مي گيرند 
آنان احترام بگذارند. ياد مي گيرند كه هم نيازهاي 
ديگران مهم است و هم نيازهاي آنان و نبايد جهت 
ارضاي نيازهاي خود، حقوق و نيازهاي ديگران را 

ناديده بگيرند.
شيوه هاي غالب والدين براي اعمال انضباط، 
توسل به محروميت و تنبيه و دادن پاداش است. 
در حالي كه تنبيه به كودكان مي آموزد كه از والدين 
بترسند و از آن ها بدشان بيايد و اين مغاير با بعد 
محبت و دلگرمي دادن است. تنبيه به رابطه ي 
سالم خدشه وارد مي نمايد و عزت نفس فرزندان 
را كم مي كند. تنبيه به فرزندان ياد مي دهد كه 
راه  از  مثاًل  را  ديگران  مي توانند  هم  خودشان 

قلدري كردن تنبيه كنند.
انضباط  ايجاد  بهينه ي  شيوه ي  هم  پاداش 
نيست. پاداش به كودكان ياد مي دهد كه چيزي به 
دست آورند، نه اين كه اهل همكاري باشند. پاداش، 
مدام بايد افزايش يابد وگرنه اثرش از بين مي رود.

فرزندان  احترام  بايد  محدوديت،  اعمال  در 
رعايت شود. هنگام ايجاد محدوديت الزم است 
انتخاب داده شود و محدوديت  به فرزندان حق 
اين  به  براي رسيدن  نباشد.  مطلق و صددرصد 

هدف والدين بايد به جاي نهي مداوم از كاري كه 
انتظارش را ندارند، حد و مرز را به صورت مثبت 
االن  بگويند  آن كه  جاي  به  مثالً   كنند.  اعمال 
نمي گذارم تلويزيون تماشا كني، مي توانند بگويند 
پس از انجام تكاليف مدرسه مي تواني تلويزيون 
تماشا كني. در اين موارد لحن والدين بسيار مهم 
قاطع  باشند.  و مهربان  قاطع  بايد  والدين  است. 
بودن حاكي از آن است كه آنان انتظار همكاري 
دارند و در ضمن براي شخص مقابلشان ارزش 
قائلند. الزم است در صدا و لحن والدين آرامش و 
صميميت وجود داشته باشد. جهت ايجاد حد و مرز، 
شيوه ي مناسب اين است كه والدين كمتر حرف 
بزنند و بيشتر عمل كنند. بنابراين چنانچه فرزند 
مثاًل تكاليف خود را نمي نويسد، سرزنش، تهديد 
و تذكر مداوم مفيد نيست. در عوض اجراي پيامد 
رفتار، احتمال وقوع رفتار مطلوب را در آينده بيشتر 
مي كند. والدين نبايد با فرزند دعوا كنند و سپس 
تسليم آن ها شوند. گاهي فرزندان ياد مي گيرند كه 
با جر و بحث و نق زدن يا لجبازي كردن والدين 
خود را وادار به تسليم شدن كنند. اين كار موجب 
ضايع شدن حد و مرزها مي شود. والدين بايد به 
فرزند احترام بگذارند و گاهي در موقعيت مناسب 
با او تبادل نظر كنند و به حرف هايش گوش دهند. 
اين كار به فرزند مي آموزد كه در صورت موافق 
نبودن با حد و مرزها به جاي لجبازي، با والدين 
والدين،  با  فرزند  گفت وگوي  اين  كند.  صحبت 
مشخص  را  مرزها  و  حد  برخي  بودن  نامناسب 
مي كند و اين امكان را به والدين مي دهد كه آن ها 

را تعديل نمايند.
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به  وقتي  حتي  سنين،  تمام  در  بچه ها 
نوجواني رسيده باشند، نياز به راهنمايي ها 
و دستورالعمل هاي مشخص و روشن دارند. 
والدين در تشريح انتظارات خود، الزم است 

انتظارات را با تمام جزئيات شرح دهند

}
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روش جداسازي
 دوقلوها 
دركالس درس

آذر متين
دانشجوي دكتراي روانشناسي

مشكالت رفتاري بيروني و دروني كودكان 
ناشي از دو عامل وراثت و تأثيرات محيط است. 
از محيط هاي  يكي  زمينه كالس درس  اين  در 
پژوهش  اين  است.  اهميت  با  و  تأثيرگذار  بالقوه 
دوقلوي  در 1941  رفتاري  بررسي مشكالت  به 
يک تخمكي مي پردازد كه والدين آن ها براساس 
شباهت در تعداد رفتارهاي مشكل آفرين، آن ها را 
ارزيابي و رتبه بندي كرده اند. وقتي اين دوقلوها در 
يک كالس هستند معلمان نيز آن ها را به همين 
شيوه ارزيابي كرده اند نه به عنوان دو دانش آموز در 

دو كالس جدا از هم.

حداقل در سال هاي آغازين مدرسه، والدين 
جدا  درباره ي  تصميم گيري  اجازه ي  بايد 
بودن يا نبودن دوقلوهاي خود را در مدرسه 

داشته باشند

تازه هاي پژوهش

مشكالت رفتاري بيروني و دروني کودکان 
تأثيرات محيط  و  وراثت  عامل  دو  از  ناشي 
از  يكي  درس  کالس  زمينه  اين  در  است. 

محيط هاي بالقوه تأثيرگذار و با اهميت است

}

}

نتايج ارزيابي هاي معلمان نشان داد، دوقلوهايي 
كه در يک كالس بودند نسبت به دوقلوهايي كه در 
كالس مجزا قرار داشتند، داراي رفتار مشكل آفرين 
پژوهش  اين  نتيجه  براساس  هستند.  شبيه تري 
مشخص شد، محيط كالس در پيش بيني تفاوت ها 
در ميان دوقلوها براساس رفتارهاي مشكل آفرين در 
مدرسه از اهميت به سزايي برخوردار است. افزون بر 
اين، درجه بندي والدين از رفتارهاي مشكل آفرين 
در مورد دوقلوهايي كه در يک كالس درس بودند 
پايين تر از دوقلوهايي بود كه در كالس مجزا قرار 
داشتند. بنابراين مي توان به اين نكته توجه داشت 

كه حداقل در سال هاي آغازين مدرسه، والدين بايد 
اجازه ي تصميم گيري درباره ي جدا بودن يا نبودن 

دوقلوهاي خود را در مدرسه داشته باشند؟

* مطالعه ي تأثيرات محيط كالس و رفتارهاي 
مشكل آفرين كودكان در مدرسه.

Lisabeth Fisher DiLalla & Paula Y. 
Mullineaux. (2008). The effect of classroom 
environment on problem behaviors: A twin 
study. Journal of School Psychology. 
Volume 46. Issue 2. Pages 107-128.
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راهبردهاي حل مسئله

مقدمه
در طول زندگي، همه ي ما با مسائل و مشكالت كوچك و 
بزرگي روبه رو هستيم. بعضي از مسائل كوچك و ساده هستند 
و بدون كوشش و تالش حل مي شوند، بعضي از مشكالت هم 
بسيار پيچيده و بزرگ هستند و با تالش فراوان قابل حل مي باشند. 
وقتي ما با موقعيت يا تكليفي روبه رو شويم كه نمي توانيم از طريق 
اطالعات و مهارت هايي كه در آن لحظه در اختيار داريم به انجام 
آن تكليف بپردازيم، گفته مي شود كه با مسئله اي روبه رو هستيم. 
لذا ضروري است كه نحوه ي حل صحيح مسئله را بياموزيم تا از 
به وجود آمدن مشكالت بيشتر پيشگيري كنيم و توانمندي ما در 
حل مسئله نيز آشكار گردد. لذا در اين راستا آموزش مهارت حل 
مسئله به دانش آموزان يكي از اهداف مهم برنامه هاي آموزشي 
به شمار مي رود. بنابراين آنچه كه در ذيل آمده راهبردهايي است كه 
مشاوران مي توانند براي آموزش حل مسئله به دانش آموزان ارائه 

دهند.

به دانش آموزان بياموزيد و به آن ها بگوييد:
سبب  كه  مشكالتي  با  مواجهه  هنگام   .1
نگراني و دستپاچگي مي شوند، ابتدا خود را آرام 

كنند.
مثال: 

»نفس عميق بكشند و بدن خود را سفت 
كنند و هنگام بازدم بدن خود را شل نمايند«

»تا 20 بشمارند«
»آب خنک بخورند« يا »به صورت خود آب 

خنک بزنند.«
2. خود را در آن وضعيتي كه هستند، ببينند.

3. به گفتار و صداي دروني خود )چه مثبت، 
چه منفي( گوش دهند و آن ها را بنويسند.

مثال: 
هنگامي كه نمره ي خوبي نگرفته ايد و يا برنده 
نشديد به خودتان چه گفتيد؟ اين صداي دروني 
شماست، صداي دروني هنگام مواجهه با مشكالت 
با من حرف مي زند«. صداي دروني مثبت به شما 
مي گويد: »نگران نباش، درست مي شه، مشكل 

براي هر كس پيش مي آيد.«

صداي دروني منفي به شما مي گويد: »تنبلي، 
براي تو  بي عرضه اي، بدشانس هستي، هميشه 

مشكل پيش مي آيد.«
صداي  بر  كه  بخواهيد  دانش آموزان  از   .4
بردن گفتار  به كار  با  دروني مثبت تمركز كنند 
به مثبت  را  دروني مناسب صداي دروني منفي 

تبديل نمايند.
5. به خودگويي هاي مثبت بپردازند و آن ها را 
براي خود فهرست كنند، از اين طريق براي مواجهه 

با مشكالت و رويارويي با آن ها آماده مي شوند.
مثال: 

»احتمااًل مشكل جدي است. اما به هرحال از 
عهده اش برمي آيم.«

»تجربه ي خوبي براي من خواهد بود.«
»احساس اضطراب مي كنم، اما در اين شرايط 

طبيعي است.«
»آرامش خود را حفظ مي كنم و توجهم را به 

كاري كه بايد انجام دهم جلب مي نمايم.«
6. با استفاده از مشاركت گروهي، فهرستي 
از جمالت مثبت را انتخاب كنند و براي تزيين 

كالس به كار گيرند.
7. براي خود بنويسند كه مشكل چيست؟

8. معنا و مفهوم مسئله را با زبان خودشان 
بيان كنند و آن را بنويسند و براي چند بار براي 

خود بخوانند.
9. مسئله را براي خود خرد كنند سپس آن 

را بنويسند.
مثال: 

»دوست ندارم مدرسه بروم.«
»هر وقت وارد كالس مي شوم بچه ها مرا 

مسخره مي كنند.«
»فكر مي كنم چون بچه ها مرا دوست ندارند، 

مسخره مي كنند.«
مرا  حسن  شدم  كالس  وارد  كه  »ديروز 

مسخره كرد.« )مسئله ي اصلي(
10. براي حل مسئله، ابتدا براي خود سؤال 

طراحي كنند.
مثال: 

»چرا اين مسئله به وجود آمد؟«
»چه راه هايي براي حل اين مسئله وجود دارد؟«
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»براي حل اين مسئله چه چيزي را مي توان 
تغيير داد؟«

11. براي حل مسئله زمان بگذارند.
12. دقت نمايند، آيا مسئله اي مشابه با اين 
داشته اند يا نه؟ اگر بوده چگونه آن را حل كرده اند.

13. چه دانش و اطالعات و تجربه هايي براي 
حل اين مسئله دارند؟ آن ها را براي خود بنويسند 

و عيني كنند.
14. از خود بپرسند كه يک مسئله مي تواند 

چند راه حل داشته باشد؟
مثالً: 

»از دانش آموزان بخواهيد كه براي رفتن به 
خانه از چند راه مي توانند بروند؟ اگر يک راه خراب 
شد يا بسته شد از چند راه ديگر مي توانند بروند؟«

15. فهرستي از راه حل هاي متفاوت و مختلف 
را براي خود بنويسند.

پيدا  بيشتري  راه حل هاي  اين كه  براي   .16
اطرافيان  يا  والدين  يا  از دوستان  شود مي توانند 

كمک بگيرند.
17. پيامد هر مسئله را بنويسند و پيش بيني 

كنند با استفاده از: 
اگر .............. آن وقت

مثال: 
»مريم از زهرا خواسته كه بعد از مدرسه به 

پارک بروند.« )مسئله(

پیش بیني پیامدها
پيامدهاي منفي:

اگر با دوستم بروم، آن وقت دوستم خوش حال 
مي شود، ولي مادرم ناراحت مي گردد.

اگر با دوستم بروم، آن وقت مادرم مرا كنترل 
مي كند.

اگر با دوستم بروم، آن وقت برخالف مقررات 
خانه عمل كرده ام.

پيامدهاي مثبت:
با خيال  آن وقت  بگيرم،  اجازه  مادرم  از  اگر 

راحت به پارک مي روم.
اگر بر طبق مقررات خانه عمل كنم، آن وقت 

به من اعتماد مي كند و خوش حال مي شود.
دارد  منفي  پيامدهاي  انتخاب هايي كه   .18

كنار بگذارند.
19. راه حلي را كه پيامد مثبت بيشتري دارد 

انتخاب كنند.
20. به راه حل هاي خود امتياز دهند و راه حلي 

كه باالترين امتياز را گرفته انتخاب كنند.
21. اگر مطمئن نيستند كه پيامد منفي يا 

مثبت دارد سؤاالت زير را از خود بپرسند.
ـ آيا برخالف مقررات و قواعد خانه، مدرسه 

و يا جامعه است؟
صدمه  ديگري  يا  من  سالمتي  به  آيا  ـ 

مي زند؟
ـ آيا براي من يا ديگران مشكل و دردسر به 

وجود مي آورد؟
ـ آيا باعث نگراني و ناراحتي من يا ديگران 

مي شود؟
22. مسئله و راه حل انتخابي را از نظر شخص 

ديگري نگاه كنند.
23. راه حل انتخابي را به طور ذهني تا پايان 

كار بروند.
24. راه حل انتخابي را امتحان كنند.

25. وقتي ياد بگيرند كه قبل از انجام در كاري 
پيامد و نتيجه ي آن را پيش بيني كنند و براي خود 

بنويسند كمتر اشتباه مي نمايند.
26. راه حل انتخابي را بررسي كنند كه چقدر 

خوب از آب درآمد.
27. در پايان درباره ي چيزهايي كه آموخته اند 

خودگويي داشته باشند.
مثال:

سخت  مي كردم  فكر  كه  هم  »آن قدرها 
نبود.«

»عملكرد خوبي در اين وضعيت داشتم، آفرين 
به خودم.«

»از اين كه توانستم بر مشكل فائق آيم، از خود 
راضي ام.«

»من تمام تالشم را كردم، خيلي از شرايط 
دست من نبود، دوباره تالش مي كنم.«

28. به دانش آموزان بياموزيد كه بعد از حل 
مسئله به خود پاداش دهند.«

حل مسئله بین دو نفر
1. براي حل مسئله با دوستان و اطرافيان خود، 

ابتدا آن را مشخص كنند و واضح بيان نمايند.
2. دو طرف احساس، خواسته و نياز خود را 

بگويند.

3. وقتي طرف مقابل در حال گفتن نظر خود 
است موارد زير را رعايت كنند.

الف( به او نگاه نمايند.
ب( به حرف او خوب توجه كنند.

ج( حرف او را قطع نكنند و هر وقت حرف هاي 
او تمام شد، شروع به صحبت نمايند.

كردن  حال صحبت  در  خودشان  وقتي   .4
هستند موارد زير را رعايت كنند.

الف( به طرف مقابل نگاه كنند.
ب( با صداي آرام و مؤدبانه صحبت نمايند.

ج( طرف مقابل را سرزنش نكنند.
نيازهاي  و  عاليق  بر  تأكيد  طرف  دو   .5

مشترک داشته باشند.
نيازها  قالب  در  را  مشكالت  طرف  دو   .6

تعريف كنند نه راه حل ها.
7. راه حل هاي ممكن را بررسي كنند و به 

پيامدهاي آن اشاره نمايند.
8 . براي پيدا كردن راه حل، نقطه نظرها و 

خواسته ي طرف مقابل را نيز در نظر بگيرند.
9. راه حل هايي را انتخاب كنند كه نيازهاي هر 
دو طرف را به بهترين وجه برآورده كند و پيامدهاي 

احتمالي را كنترل نمايد.
10. نظر خود را درباره ي اين كه كدام راه حل ها 
بهتر است اعالم كنند، توجه داشته باشند راه حلي 

مناسب است كه نيازشان را برآورده كند.
11. در مورد اين كه چه كسي، چه كاري را در 
كجا و چه موقع بايد انجام دهد، برنامه ريزي كنند.

12. بهترين راه حل را انتخاب و اجرا كنند.
كنند كه  ارزيابي  را  فرايند حل مسئله   .13

چقدر نتيجه خوبي داد.
14. اعضاي گروه يا طرفين اظهار دارند كه در 
طول فرايند حل مسئله چه احساسي داشتند؟ چه 
مواردي را بيشتر دوست داشتند؟ چه كسي را آزار 
داد؟ چه چيزهايي را كاش نمي گفتند؟ دفعه ي بعد 

چه كاري را مي توانند بهتر انجام دهند؟
نتوانستند  گروه  اعضاي  يا  افراد  اگر   .15
يا كس  نفر سوم  از  را حل كنند  مسئله ي خود 

ديگري كمک بگيرند.
16. در هنگام حل مسئله به جزئيات اصلي 

توجه كنند.
17. پي گيري و بررسي كنند كه تمام مراحل 

حل مسئله اجرا شده است يا نه؟
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مشاوره ی گروهی 
مشاور و مدرس مركز بالل حبشي تهران

را  خود  روان تحليلی  نظام  فرويد  كه  زمانی 
تدوين می كرد، تعدادی از روان پزشكان عالقه مند 
به رويكرد روان تحليلی مانند يونگ و آدلر نيز به طور 
جداگانه شخصيت انسان را مطالعه می نمودند. برخی 
مفاهيم بنيادی فرويد مانند جبرگرايی بيولوژيكی و 

تأكيد بر نيروی جنسی، مورد پذيرش آنان نبود.
آدلر ادعا داشت كه مشكالت اساسی افراد 
مربوط است به چالش در جهت »شدن آن چيزی 
روان شناسی  جای  به  او  باشند«.  می توانند  كه 
كمال  روان شناسی  بر  نابهنجار،  شخصيت 
با  كار  به صورت  را  روان درمانی  او  داشت.  تأكيد 
مفاهيم  توانست  و  درآورد  آموزشی  كالس های 
كاربردی  روش های  به صورت  را  روان شناختی 
برای كمک به گروه های مختلف در مواجهه با 

چالش های زندگی، تبديل كند.
درباره ی  بنياديش  مفروضات  به خاطر  آدلر 
ماهيت اجتماعی انسان به كار گروهي با مراجعان 
عالقه مند بود و به برگزاری جلسات آموزش خانواده 
و تأسيس كلينيک های راهنمايی كودک پرداخت. 
آدلر وقت زيادی صرف سخنرانی درباره ی كاربرد 
آموزش  و  كودكان  تربيت  در  نظريه  اين  اصول 

معلمان و والدين صرف نمود.
برای درک كامل نحوه ی رشد روان شناسی 
آدلری، نبايد از نقش آدولف درايكورس غافل شد. 
او اصول آدلر را تصحيح نمود و آن را به صورت 
كه  كرد  تدوين  آموزش  قابل  و  واضح  نظامی 
برای زندگی خانوادگی، آموزش، بهداشت روانِی 
عملی  كاربرد  روان درمانی،  به ويژه  و  پيشگيرانه 

داشته باشد )ترنر و پيو 1978(.
موقعيت  در  آن ها  والدين  و  كودكان  با  كار 
گروهی، شرايطی را برای درايكورس مهيا ساخت 
تا بتواند روان درمانی گروهی را طراحی نمايد. او 
گروه درمانی را به خاطر صرفه جويی در وقت توصيه 
فردی،  درمان  با  مقايسه  در  كه  دريافت  و  كرد 

كليد واژه ها: گروه درماني ، برتري جويي ،         
احساس حقارت  ، اختالالت عاطفي 
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مشاوره ی گروهی 
جهت اهداف و پيش بينی ما از آينده، بيش از آن چه 
در گذشته برای ما اتفاق افتاده است، اهميت دارد. 
رفتار فرد را در صورتی می توان فهميد كه شخص 
رفتار كل نگر داشته باشد و سبک زندگی خود را در 
راستای آن قرار دهد. هركدام از ما سبک زندگی 
منحصر به فردی داريم كه در اوايل كودكی بنا نهاده 
شده است. سبک زندگی بر تجارب زندگی و تعامل 
ما با ديگران تأثير می گذارد وعقايد ما درباره ی خود 
و جهان اطرافمان را دربرمی گيرد. رويكرد آدلری 
جهت  در  تالش  مسئوليت،  بر  تأكيد  خاطر  به 
برتری جويی و جست و جوی ارزش و معنی زندگی، 
يک مدل رشدی است )آنسباكر و آنسباكر، 1956( 
طرفداران آدلر اين عقيده را كه برخی از نظر روانی 
بيمار هستند و نيازمند درمان می باشند رد می كنند 

شيوه ی مؤثرتری برای ارتباط با افراد است.
درايكورس اولين كسی است كه گروه درمانی 
بينش در مورد  برای تسهيل  به عنوان روشی  را 

سبک زندگی هر كدام از اعضا به كار گرفت.
نظام آدلری به جای جنبه های بيولوژيكی، بر 
عوامل اجتماعی، هدفمندی و ماهيت غايت نگر رفتار 
تأكيد دارد، و معتقد است افراد اصواًل به وسيله ی 
تالش  و  می شوند  برانگيخته  اجتماعی  عوامل 
می كنند به اهداف خاصی نايل آيند كه مهم ترين 
آن تالش در جهت برتری است، برتری جويی با 
احساس حقارت بنيادی فرد مرتبط است كه او را 
نهايتاً به سمت كمال برمی انگيزد. بنابراين احساس 
حقارت می تواند بستر خالقيت و كمال باشد. پس 

هدف زندگی لزوماً لذت طلبی نيست.
اين نظريه بر خودمختاری و خودآگاهی به جای 
ناخودآگاهی به عنوان هسته ی شخصيت تأكيد دارد 
و معتقد است انسان قربانی سرنوشت نيست بلكه 
موجودی انتخاب گر، فعال و خالق است كه هر 
عمل او معطوف به هدف و معنی است. حركت در 

و كارشان را به عنوان آموزش راه های بهتر برای 
افراد به منظور چالش با تكاليف زندگی، اشتباهات 
اساسی، منطق شخصی و ترغيب افراد دلسرد و 

مأيوس می دانند.
عنوان  به  را  عاطفی  اختالالت  آدلر 
»شكست های زندگی« تلقی می كند. به نظر او 
سبک  می توان  را  روانی  و  رفتاری  اختالل های 
نادرست زندگی و فرض های اشتباهی تصور نمود 
كه دربرگيرنده هدف نادرست و عالقه اجتماعی 
آدلر معتقد  از آن جايی كه  نايافته می باشد.  رشد 
است مراجعان از يک بيماری رنج نمی برند، بلكه 
از نااميدی و شكست در حل مشكالت در رنج 
آموزشی  مدل  يک  براساس  درمان  لذا  هستند، 
بنا شده است نه براساس مدل پزشكی )پروت و 

براون، ترجمه ی فرهی، 1383(.
آن چه در گروه، درمان بخش می باشد تهييج و 
ترغيب اعضاست تا در مسير موفقيت گام بردارند. 
در گروه می توان به طور مؤثر احساس حقارت را 
و  مفاهيم  روبه رو شد.  آن  با  و  به چالش كشيد 
ارزش های نادرستی كه ريشه ی مشكالت هيجانی 
و اجتماعی هستند، در گروه تحت تأثير قرار می گيرد. 
برخی عوامل درمانی خاص كه دينک مير در گروه 

درمانی آدلری مؤثر می داند عبارت اند از:
فراهم  فرد  رفتار  برای  آينه ای  گروه،  ـ 

می سازد.
ـ اعضا بازخورد رفتارها را از طرف رهبر و ساير 
اعضای گروه می بيند و از اين تجربه ها بهره مند 

می گردند.
ـ اعضا به سايرين كمک می كنند و از آن ها 

كمک می گيرند.
ـ گروه فرصتی برای واقعيت آزمايی و آزمودن 

رفتارهای جديد، فراهم می سازد.
اعضا كمک می كند  به  تبادالت گروهی  ـ 
كه درک نمايند در محيط كار و خانه چگونه عمل 
كنند و آشكار می سازد آن ها چگونه درصدد يافتن 

موقعيت خويش در جامعه هستند.
ـ گروه باعث می شود اعضا بتوانند نياز به تعلق 

خود را ارضا نمايند.

اعضا بازخورد رفتارها را در رهبر و ساير 
تجربه ها  اين  از  و  می بيند  گروه  اعضای 

بهره مند می گردند

اساسی  مشكالت  که  داشت  ادعا  آدلر 
جهت  در  چالش  به  است  مربوط  افراد 
»شدن آن چيزی که می توانند باشند« او 
به جای روان شناسی شخصيت نابهنجار، بر 

روان شناسی کمال، تأکيد داشت

}

درمان بخش  آدلري  گروه،  در  آن چه 
تا  اعضاست  ترغيب  و  تهييج  می باشد 
گروه  در  بردارند.  گام  موفقيت  مسير  در 
می توان به طور مؤثر احساس حقارت را به 

چالش کشيد و با آن روبه رو شد

}

}

آدلری
 )2006( كارلسون  و  مير  دينک  نظر  به 
مشاوره ی آدلری چهار هدف عمده دارد كه با چهار 

مرحله فرآيند درمان توأم است:
1. برقراری رابطه همدالنه براساس احترام 

متقابل.
و  انگيزه ها  احساسات،  باورها،  شناخت   .2

اهداف.
3. ايجاد بينش نسبت به اهداف و رفتارهای 

نادرست.
انتخاب  و  مختلف  شقوق  مشاهده   .4

گزينه های جديد.
مشاوره ي  محتوی  به  بعد  شماره های  در 

گروهي آدلری خواهيم پرداخت.
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کودکان و نوجوانان، کاربردهای عملی در مراکز درمانی و مدارس. 

)فرهی حسن،  مترجم(تهران،  )1383(، انتشارات ارجمند.
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چكيده
راهبردهايي  ارائه  حاضر  مقاله ي  از  هدف 
با  است كه مشاوران و روان درمانگران مي توانند 
به كارگيري آن ها ضمن حفظ سالمت هيجاني، 
گام هاي  خود  رواني  سالمت  ارتقاي  براي 
ابتدا مطالبي درباره ي شيوه هاي  مؤثري بردارند. 
مي شود،  ارائه  هيجاني  بازسازي  زمان  شناسايي 
سپس راهبردهاي هيجاني مطرح مي گردد. اين 
هيجاني،  افزايش هشياري  از:  عبارتند  راهبردها 
هيجاني  مديريت  هيجاني،  خودآگاهي  افزايش 
)شامل خودپذيري هيجاني، گشودگي هيجاني، 
و  هيجاني  خودتنظيمي  هيجاني،  خودارزيابي 
)شامل  هيجاني  بسط دهي  خود  و  بودن(  خود 
انعطاف پذيري هيجاني، ارزش شناسي هيجاني و 
افزايش دگرآگاهي هيجاني(. در اين مقاله سعي 
شده است اين راهبردها به گونه اي عملياتي همراه 
با مثال ارائه شود تا قابليت كاربردي آن ها براي 

مشاوران و درمان گران افزايش يابد.
در چند شماره ي اخير، اين بخش از مجله 
روان  سالمت  ارتقاي  »راهبردهاي  عنوان  با 

اين  خودآگاهي هيجاني هم چنين شامل 
از احساسات و  بدانيم، هر يک  که  است 
هيجان هاي ما به چه عوامل دروني يا بروني 

مربوط است

}

مشاوران« كوشيده است توجه مشاوران را به خود 
جلب نمايد. مشاوران بايد اين واقعيت را بپذيرند 
كه حتي اگر از توانايي، مهارت و ظرفيت رواني 
بااليي برخوردار باشند، در اثر سختي كار مشاوره و 
روان درماني و گاه درگيري هاي بسيار سنگيني كه 
با مشكالت روان شناختي مراجعان تجربه مي كنند، 
به مرور ممكن است سالمت روان شان به مخاطره 
بيفتد. بنابراين بيش از اين كه در صدد رفع نيازها و 
مشكالت مراجعان باشيم، بهتر است بينديشيم كه 
خودمان از نظر سطح سالمت روان در چه وضعيتي 
انرژي و  نيازهايمان چيست؟ چه قدر  قرار داريم، 
توان خود را در فرايند مشاوره با مراجعان از دست 
مي دهيم و براي بازسازي آن چه راهبردهايي را 

به كار مي گيريم.

شناسايي زمان بازسازي
كتاب  در  گلدارد  و  گلدارد  كه  همان طور 
مهارت هاي مشاوره در زندگي روزمره )ترجمه ي 
يوسفي لويه، خاطري و متين، 1387( اشاره كرده اند، 
هيچ كس حتي مشاوران و روان درمانگران، منبع 
بي پايان انرژي نيستند. اگر مي خواهيم اثربخشي 
روان درماني  و  مشاوره  در  را  خود  كارآمدي  و 
حفظ كنيم، بهتر است پيش از آن كه انرژيمان به 
پايان برسد و دچار فرسودگي شغلي شويم،  هم 
نشانه هاي آن و هم زمان مناسب بازسازي انرژي 

كليد واژه ها: بازسازي هيجاني ، هشياري هيجاني ، 
                   خودآگاهي هيجاني ، مديريت هيجاني ، 

            خود بسط دهي هيجاني
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بدين منظور  بشناسيم.  خوبي  به  را  خود  توان  و 
مي توانيم از روش هاي زير استفاده كنيم.

برخالف  كه  زمان هايي  دانستن  الف( 
اين  رفتار مي كنيم.  ويژگي هاي شخصيتي خود 
پايين  ما  رخ مي دهد كه هشياري  زماني  حالت 
مي آيد، بر فرايندهاي شناختي خود تسلط كافي 
قرار  مراجعانمان  تأثير  تحت  راحتي  به  نداريم، 
مي گيريم، در جلسه مشاوره جهت كنترل مراجع 
تالش مي كنيم يا او را به سمتي كه مطابق با 
ميل خودمان است، سوق دهيم، وقتي احساس 
مي كنيم، نمي توانيم، آن طور كه مايليم در جلسه 
مشاوره حضور مؤثر و فعال داشته باشيم، اثربخشي 
و كارآمدي خود را در ارتباط با مراجعان رو به كاهش 
مي بينيم، با بي حوصلگي و بي انگيزگي در جلسه 
مشاوره حاضر مي شويم، آستانه ي تحريک پذيري 
ما در جلسه مشاوره پايين مي آيد، به مراجعان براي 
پيشرفت كردن و حل مشكالتشان فشار بي مورد 
وارد مي كنيم و انتظار بيش از حد از آن ها داريم، 
احساس مي كنيم آن ها بيش از حد از ما انتظار دارند 
و يا در جلسه مشاوره از مراجعان فاصله مي گيريم. 
تمام اين موارد نشانگر اين است كه ما در معرض 

خطر هستيم و نياز به بازسازي خويش داريم.
از گذشته  بيش  زماني  كنيم چه  توجه  ب( 
حالت  اين  مي آيد.  ما  سراغ  دردناک  احساسات 
هنگامي روي مي دهد كه بيش از گذشته احساس 
غم، ناراحتي و نگراني را تجربه مي كنيم؛ آسان تر از 
گذشته هنگام روبه رو شدن با مشكالت مراجعان 
غمگين مي شويم و حتي احساس مي كنيم دچار 
بغض شده ايم، نشانه هاي جسماني هيجان هاي 

ما به عنوان مشاور هر اندازه در کار توانمند 
و ماهر باشيم، ضرورت دارد احساسات و 
هيجان هاي خود را مانند شناخت ها، افكار 
بازسازي  و  بازنگري  مرتب  باورهايمان،  و 
کنيم، تا ضمن حفظ و ارتقاي سالمت روان 
خويش، بر اثربخشي و کارآمدي خود در 

فرايند مشاوره بيفزاييم

}



داغ را در خودمان بيش تر تجربه مي كنيم و بيش تر 
از گذشته غم، اضطراب يا خشم را چه در جلسه 
مشاوره و يا در زندگي روزمره تجربه مي كنيم. اين 
حالت ها نشان دهنده ي فرا رسيدن زمان بازسازي 

است.
حتي  و  ديگران  كه  بازخوردهايي  به  ج( 
مراجعان به ما مي دهند توجه كنيم. در نظر داشته 
باشيم به همان اندازه كه ما بر افكار، انگيزه ها و 
نيز  آن ها  داريم،  تمركز  مراجعان  عملكردهاي 
انگيزه ها و عملكردهاي ما  افكار، احساسات،  بر 
تمركز مي كنند و به دقت ما را مشاهده مي نمايند. 
بنابراين ممكن است چنان غرق كار خود باشيم كه 
متوجه شرايط خودمان نشويم. از اين نظر توجه 
به بازخوردهايي كه مراجعان و ديگران مي  دهند، 
بسيار اهميت دارد. براي نمونه ممكن است به ما 
بگويند: »امروز كمي تند شده ايد«، »امروز خسته 
هميشه  مثل  جلسه  »اين  يا  مي رسيد«  به نظر 
نيستيد«. اين گونه بازخوردها هرچند ممكن است 
موجب رنجش و موضع گيري دفاعي ما شود، ولي 
بهتر است به آن ها توجه كنيم. به  گفته هاي آن ها 
بينديشيم و دريابيم كه درون ما چه مي گذرد )براي 
مطالعه بيش تر مراجعه كنيد به فصل دهم كتاب 
مهارت هاي مشاوره و زندگي روزمره نوشته گلدارد 
و گلدارد، ترجمه يوسفي لويه و همكاران، 1387(. 
بنابراين ما به عنوان مشاور هر اندازه در كار 
احساسات  دارد  ضرورت  باشيم،  ماهر  و  توانمند 
و  افكار  شناخت ها،  مانند  را  خود  هيجان هاي  و 
كنيم،  بازسازي  و  بازنگري  مرتب  باورهايمان، 
روان خويش،  ارتقاي سالمت  و  تا ضمن حفظ 
فرايند مشاوره  اثربخشي و كارآمدي خود در  بر 
بيفزاييم. در مقاله ي حاضر راهبردهاي هيجاني 
ارائه مي شود. اين راهبردها كه نظام هيجاني ما را 
ايمن مي سازند و آن را ارتقا مي بخشند، عبارتند از:

از  منظور  هيجاني:  هشياري  افزايش   .1

هشياري هيجاني، ميزان توجه ارادي ما به احساسات 
و هيجان هايي است كه در زندگي روزمره و حتي 
در جلسه هاي مشاوره تجربه مي كنيم. مي توانيم به 
احساسات خود گوش دهيم و انواع احساسات و 
هيجان هايي را كه در موقعيت هاي مختلف تجربه 
مي كنيم، شناسايي نماييم. توجه داشته باشيم كه 
اغلب چگونه احساساتي را درک مي كنيم و هر يک 
از احساسات و هيجان ها را با چه عمق و شدتي 
تجربه مي نماييم. اين كار سبب مي شود نسبت به 
احساسات و هيجان هاي خويش ادراک دقيق تر 
روزانه ي  نوشتن  كنيم.  كسب  هوشيارانه اي  و 
احساسات و هيجانات در هنگام كار با مراجعان و 
شناسايي حالت هاي فيزيولوژيک و رفتاري ـ حركتِي 
ما، در هر يک از اين احساسات و هيجان ها موجب 

افزايش سطح هشياري هيجاني ما مي شود.
از  منظور  هيجاني:  خودآگاهي  افزايش   .2
خودآگاهي هيجاني آن است كه دريابيم احساسات 
به طور دقيق تر و  تا چه حد  را  و هيجان هايمان 
درست لمس و تجربه مي كنيم. توجه داشته باشيم 
كه ما زماني احساسات و هيجان هايمان را درست 
تجربه مي كنيم كه بدانيم در اين لحظه چه نوع 
جسماني  واكنش  آيا  اين كه  و  داريم  احساسي 
احساس  آن  تجربه ي  حين  در  ما  حركتي  يا  و 
با كيفيت آن تطابق دارد يا خير. براي مثال اگر 
حالتي  ما  در جسم  و عصبانيت  ناراحتي  هنگام 
نشود  دارد هويدا  اختصاص  اين وضعيت  به  كه 
يا اگر در هنگام ناراحتي يا عصبانيت مي خنديم 
يا بدنمان سرد مي شود. در اين صورت تجربه ي 
ما از احساسات ناراحتي و عصبانيت، تحريف شده 
است. اگر اين گونه تجربه ها به شكلي كه گفته شد 
رخ دهد ضرورت دارد به مشاوري متخصص و 

حرفه اي مراجعه كنيم.
خودآگاهي هيجاني هم چنين شامل اين است 
كه بدانيم، هر يک از احساسات و هيجان هاي ما به 

چه عوامل دروني يا بروني مربوط است. براي نمونه 
وقتي نگران هستيم و دلشوره داريم آيا به افكار 
و باورهاي خاصي در ما مربوط مي شود؟ آيا ياد 
خاطره و رويدادي در گذشته افتاده ايم؟ آيا تجربه ي 
ما در اكنون با تجربه اي در گذشته پيوند خورده 
است؟ آيا وقتي نگران هستيم چيزي در جهان 
خارج و روابط ما با ديگران موجب برانگيخته شدن 
اين نگراني شده است؟ آيا اين رويداد يا رابطه اي 
كه با ديگران از جمله مراجعان داريم با رويداد يا 

رابطه با فردي خاص در گذشته شباهت دارد؟
نوشتن و ثبت تجربه هاي عاطفي و هيجاني 
و تمام احتمال هاي ممكن در تجربه  هاي عاطفي 
و هيجاني كه در روابط خود با ديگران يا مراجعان 
مختلف به طور مكرر تكرار مي شود، مي تواند به ما 
در شناخت بهتر احساسات و هيجان هايمان كمک 
كند. در اين گونه موارد گاه گفت وگو با يک همكار 
مشاور يا مراجعه به يک مشاور متخصص مي تواند، 
سودمند واقع شود. در مواقعي كه نمي توانيم به 
تنهايي منشاء احساسات و هيجان هاي دردناک و 
مكرر خودمان را شناسايي كنيم و با آن ها مواجه 
شويم به ويژه زماني كه برخي مراجعان موجب باال 
آمدن اين احساسات و هيجان ها در ما مي شوند، 
با يک مشاور  را  اين مشكل  ضروري است كه 
متخصص در ميان بگذاريم تا بتوانيم با روبه رو 
شدن و تجربه كردن آن احساسات و هيجان هاي 
دردناک و حل مشكالت دروني خود در رابطه با 
تجربه هاي گذشته و كنوني، به آن ها خاتمه دهيم. 
پايان بخشيدن به مشكالت گذشته و كنوني كه 
از درگيري هاي هيجاني نسبتاً مداوم و پايدار ما 
هستند، مي تواند به رهايي احساسات و هيجان ها 
اين رهايي و  انرژي رواني ما منجر شود.  نيز  و 
آزادسازي خود، توانايي و ظرفيت سازش يافتگي و 
انطباق ما را افزايش داده و كارايي و اثربخشي ما را 

در كار مشاوره بيش تر خواهد كرد. 
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1. در برابر من از زور استفاده نكنيد. اين كار 
به من ياد مي دهد كه تنها چيزي كه مهم است و 
به حساب آورده مي شود، قدرت است. خيلي زود به 

راهنمايي ها پاسخ مي دهم.
2. بي ثبات نباشيد. اين عمل باعث سردرگمي 
من مي شود و سبب مي گردد كه هرچه بيشتر از 

كارها فرار كنم.
3. قول ندهيد. شايد نتوانيد عمل كنيد و اين 

وضعيت اعتماد مرا به شما از بين مي برد.
4. به راحتي در دام تحريک ها و اذيت هاي 

من نيفتيد. صبور باشيد و با درايت عمل كنيد.
5. كاري نكنيد كه من احساس حقارت كنم 
در غير اين صورت سعي مي كنم كاري انجام دهم 

كه شما مرا بزرگ بدانيد!
6. كاري نكنيد كه من فقط با عادت هاي بد 

توجه ي شما را جلب نمايم.
7. سعي نكنيد مرا نصيحت نماييد. اگر بدانيد 
خودم درست و نادرست را چه قدر خوب تشخيص 

مي دهم.

8. مرا مجبور نكنيد فكر كنم، اشتباه من گناه 
است من بايد ياد بگيرم بتوانم بدون احساس گناه 

اشتباه كنم.
9. سر من ُغر نزنيد. در غير اين صورت براي 
حفظ و نشان دادن خودم مجبور به عكس العمل 

خواهم بود.
از من نخواهيد دليل رفتار اشتباهم را   .10

توضيح دهم، چون واقعاً خودم هم نمي دانم.
تجربه  عاشق  من  كه  نكنيد  فراموش   .11

كردن هستم.
12. از من در برابر پيامدهاي رفتارم محافظت 

نكنيد، من بايد از تجربه هاي خودم بياموزم.
13. براي راست گويي بيش از حد به من فشار 
نياوريد. چون به قدري وحشت مي كنم كه مجبور 

به دروغ گويي مي شوم.
14. هرگز فكر نكنيد عذرخواهي از من در 
ايجاد  باعث  شأن شما نيست. عذرخواهي ساده 

صميميت و اعتماد مي شود.
نابود  من  در  را  صادقانه  پرسش  ذوق   .15

نكنيد.
نگران كمبود  با من هستيد  16. وقتي كه 
وقت نباشيد شيوه ي گذران همان وقت اندک مهم 

است..
17. به ياد داشته باشيد كه من از الگو بيشتر 

ياد مي گيرم تا از انتقاد و سرزنش.
18. به سؤال هاي بي معني و بي محتواي من 
پاسخ ندهيد. من از اين طريق مي خواهم شما را 

سركار بگذارم.
19. مرا مقابل ديدگان ديگران اصالح نكنيد. 
بيشتر توجه  با من صحبت كنيد  اگر در خلوت 

مي كنم.
20. همواره به ياد داشته باشيد كه من بيش 
از هر چيزي به دلگرمي و اميد احتياج دارم. مرا 

دلگرم كنيد!

منبع:
درایكورس )2004(، انضباط بدون اشك )حمید علیزاده و 

علیرضا روحي، مترجمان(

پیام دانش آموز
2در كالس!

دكتر حميد عليزاده وعليرضاروحي

درس هايي ازروان شناسي فردي آدلري
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چکيده ی پايان نامه ها
تنظيم: سيده طاهره سيدی

كارشناس ارشد روان شناسی و آموزش كودكان استثنايی

بررسی تأثیر روش یادگیری مشارکتی
 بر رشد مهارت های اجتماعی
 دانش آموزان پسر سال دوم دبیرستان
 شهرستان هشترود در سال تحصیلی 1382-83
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عنـوان: بررسـی تأثيـر روش يادگيری 
مشـاركتی بر رشد مهارت های اجتماعی 
دانش آموزان پسر سـال دوم دبيرستان 
شهرسـتان هشـترود در سال تحصيلی 

1382-83
نام دانشجو: محمدصادق سلطانی/ استاد 
راهنما: دكتر حسن شعبانی/ استاد مشاور: 

دكتر مرتضی امين فر
نام دانشگاه: عالمه طباطبايی، دانشكده ی 
تحصيلی:  سال  تربيتی/  علوم  و  روان شناسی 

بهار 1384

اين پژوهش به منظور بررسی تأثير يادگيری 
مشاركتی بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان 
پسر پايه ی دوم دبيرستان شهرستان هشترود در 

سال تحصيلی 83-1382 انجام گرفت.
اين پژوهش از نوع طرح های شبه آزمايشی با 
پيش آزمون و پس آزمون به همراه گروه كنترل است. 
جامعه ی آماری اين پژوهش كليه ی دانش آموزان 
پسر پايه ی دوم دبيرستان هشترود هستند كه در 
سال تحصيلی 83-1382 مشغول تحصيل بودند. 
نمونه گيری  روش  با  دانش آموزان  اين  ميان  از 
چندمرحله ای 4 كالس به عنوان گروه نمونه انتخاب 

گرديد. از بين اين 4 كالس، 2 كالس به عنوان 
گروه  به عنوان  ديگر  كالس  و 2  آزمايش  گروه 

كنترل، به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند.
در گروه آزمايش، از روش يادگيری مشاركتی 
و در گروه كنترل از روش سنتی معمول استفاده 
رشد  پيش آزمون  آموزش،  شروع  از  قبل  شد. 
اجرا  گروه  دو  هر  برای  اجتماعی  مهارت های 
شد و سپس هر دو گروه طی 8 جلسه در چهار 
هفته، متون از پيش تعيين شده را آموزش ديدند. در 
پايان از هر دو گروه پس آزمون رشد مهارت های 

اجتماعی گرفته شد.



انگيزه ی پيشرفت، خودکارآمدی و رغبت 
آموزش  تحت  که  دانش آموزانی  شغلی 
قرار گرفتند از دانش آموزانی که فاقد اين 

آموزش ها هستند بيش تر است

مهارت های زندگی و قدرت تجزيه و تحليل 
مسايل، ازجمله نيازهايی است که آموزش 
و پرورش بايد به آن ها توجه کند و آن ها را 

در برنامه های خود بگنجاند

}

}

به  اجتماعی  مهارت های  پژوهش  اين  در 
صورت فرضی به مؤلفه های: 1. احترام به ديگران 
2. انجام وظيفه 3. همكاری با ديگران 4. رعايت 
 .7 فردی  مسئوليت   .6 دوست يابی   .5 مقررات 
تفكر  تحمل پذيری 9.   . گروهی 8  فعاليت های 

انتقادی، تقسيم شدند.
برای تحليل داده ها از آزمون t مستقل برای 
و  پيش آزمون  ميانگين های  اختالف  مقايسه ی 
اين  نتايج  شد.  استفاده  گروه  دو  هر  پس آزمون 
يادگيری مشاركتی،  نشان می دهد كه  پژوهش 
ديگران،  با  همكاری  به  مربوط  متغيرهای  در 
و  گروهی  فعاليت های  مسئوليت پذيری، 
تحمل پذيری تأثير دارد، و در ساير متغيرها تأثير 
قابل توجهی مشاهده نگرديد. از اين رو، پژوهش 
نشان می دهد كه يادگيری مشاركتی باعث افزايش 
مهارت های همكاری با ديگران، مسئوليت پذيری، 

فعاليت های گروهی و تحمل پذيری می شود.

عنوان:  بررسی تأثير آموزش برنامه ريزی 
تحصيلی و شغلی، بر انگيزش پيشرفت 
رغبت شغلی  و  تحصيلی، خودكارآمدی 
دانش آموزان پسر سوم راهنمايی ناحيه ی 

2 شهر همدان
استاد  جديديان/  احمدعلی  دانشجو: 
راهنما: دكتر اسماعيل بيابانگرد/ استاد مشاور: 

دكتر ابوالفضل كرمی
ارشد  كارشناسی  تحصيلی:  رشته ی 

رشته روان شناسی تربيتی
نام دانشگاه: دانشگاه عالمه طباطبایی، 
دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی/ 

سال تحصیلی: 1384-85 
آموزش  تأثير  بررسی  پژوهش  اين  هدف 
انگيزش  بر  شغلی  و  تحصيلی  برنامه ريزی 
پيشرفت تحصيلی، خودكارآمدی و رغبت شغلی 

دانش آموزان پايه ی سوم راهنمايی است. جامعه ی 
پسر  دانش آموزان  كليه ی  پژوهش،  اين  آماری 
پايه ی سوم راهنمايی ناحيه ی )2( شهر همدان 
در سال تحصيلی 85-84 بود. نمونه آماری اين 
پژوهش 60 نفر برای گروه آزمايش و 56 نفر برای 
گروه كنترل در نظر گرفته شد كه به صورت روش 
نمونه گيری تصادفی خوشه ای از جامعه ی آماری 

مورد نظر انتخاب شدند.
روش پژوهش؛ آزمايشی از نوع پيش آزمون ـ 
پس آزمون همراه با گروه كنترل بود. ابتدا برای هر 
دو گروه آزمايش و كنترل، پيش آزمون اجرا شد، 
برنامه ريزی  درس  آزمايش،  گروه  برای  سپس 
تحصيلی و شغلی در 16 جلسه طی دو ماه و نيم، 
به طور  گروه  دو  هر  از  شد، سپس  داده  آموزش 
يكسان و هم زمان پس آزمون گرفته شد. ابزارهای 

مورد استفاده عبارت اند از:
 ،)I.S.M( 1. آزمون انگيزش پيشرفت تحصيلی
2. مقياس خودكارآمدی شرر و همكاران، 3. آزمون 

رغبت سنج تحصيلی شغلی هالند
اين  نتايج  داده ها  تحليل  و  تجزيه  از  پس 
پيشرفت،  انگيزه ی  كه:  داد  نشان  پژوهش 
كه  دانش آموزانی  شغلی  رغبت  و  خودكارآمدی 
تحت آموزش قرار گرفتند از دانش آموزانی كه فاقد 

اين آموزش ها هستند بيش تر است.



تأثیر
 ویژگی های 

معلم بر سبک 
مدیریت کالس

فرزانه اسالمی
كارشناس ارشد روان شناسی

 و آموزش كودكان استثنايی

مقدمه
مبنای  بر  تدريس،  نوين  روش های  امروزه 
نظريه ها و پژوهش های تربيتی ارائه می شود تا به 
كمک آن ها معلم بتواند اين فرآيند را به بهترين 
شكل ممكن به سوی كسب اهداف آموزشی سوق 
دهد، الزمه ی موفقيت و كارايی اين روش ها فراهم 
بودن شرايط مناسب كالسی است؛ يعنی فراهم 
بودن حد مطلوبی از آرامش، پذيرش و همراهی 
دانش آموزان با معلم )جرمين، 2002(. طبق نظر 
كالس  در  رفتاری  مشكالت  اگر  معلمان،  اكثر 
تدريس  در جريان  ارتباط  برقراری  باشد،  فراوان 
مختل می شود و نه آنان قادر به ادامه ی آموزش 
هستند و نه دانش آموزان قدرت يادگيری خواهند 
اگر  حتی  كه  است  اين جا  مهم  نكته ی  داشت. 
معلمان از مهارت بااليی در تدريس برخوردار باشند 
كالس  در  دانش آموزان  بدرفتاری  شروع  از  باز 
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آمنه عالی
دكتر امير امين يزدی

كليد واژه ها: مديرت كالس ، رويكرد مداخله گرايانه ،
رويكرد تعامل گرايانه،رويكرد غير مداخله گرايانه

 



و نه مانند غيرمداخله گرايان، دانش آموزمحور، بلكه 
اصل اساسی و محور كار در كالس »همكاری« 
است. رويكرد غيرمداخله گرايانه ـ در اين رويكرد، 
براساس باور انسان گرايان، فرض بر اين است كه 
كودک انگيزه ی درونی برای شناخت دنيای واقعی 
را دارد و نيازی به تحريک بيرونی ندارد، زيرا كه 
رشد، براساس غريزه پديد می آيد )مارتين و شوهو، 
2000(. در رويكرد انسان گرای كارل راجرز، تأكيد 
بر پذيرش و توجه مثبت غيرمشروط است، پذيرش 
كودک و دانش آموز از سوی معلم. اين پذيرش و 
محبت، مثبت و غيرمشروط است يعنی مشروط به 
رفتار خوب يا بد كودک نيست. راجرز اين توجه را 

طبق نظر اکثر معلمان، اگر مشكالت رفتاری 
در کالس فراوان باشد، برقراری ارتباط در 
جريان تدريس مختل می شود و نه آنان قادر 
به ادامه ی آموزش هستند و نه دانش آموزان 

قدرت يادگيری خواهند داشت

}

بيمناک هستند )لويز، 1997(.
به همين دليل، نخستين مسئوليت معلم در 
تدريس، »مديريت كالس« است تا در پرتو آن 
بتواند، بهترين فضا را جهت يادگيری فراهم نمايد 

)ماتين و شوهو، 2003(.
تعريف  در   )1986( گليكمن  و  ولفگانگ 
مديريت كالس می گويند: »كليه ی تالش های 
معلم برای سرپرستی فعاليت های كالسی شامل 
تعامالت اجتماعی، رفتار دانش آموزان و يادگيری 
مديريت كالسی ناميده می شود« در اين تعريف 
آن ها چهار جنبه برای مديريت كالسی برشمرده اند 

كه عبارتند از:
محيط روان شناختی )تعامالت دانش آموزان(، 
)نظام  ارتباط  تدريس(،  )سازماندهی  آموزش 
تكاليف(.  و  )قوانين  كالس  ساختار  و  بازخورد( 
بسيار  چارچوبی  گليكمن،  و  ولفگانگ  هم چنين 
و  كالس  مديريت  نظريه های  براساس  جامع 
آن  در  كه  داده اند  ارائه  يادگيری  روان شناسی 
مطرح  كالس  مديريت  به  اساسی  رويكرد  سه 
شده است. اين رويكردها در يک پيوستار كنترل 
مداخله گرايانه،  رويكرد  از:  عبارت اند  به ترتيب 
رويكرد تعامل گرايانه و رويكرد غير مداخله گرايانه. 
در اين پيوستار هرچه از مداخله گرايی به سمت 
غيرمداخله گرايی پيش رويم، ميزان كنترل كم و در 
مقابل مشاركت و مسؤوليت دانش آموز در كالس 

افزايش می يابد.
رويكرد مداخله گرايانه: براساس فرض اصلی 
اين رويكرد، محيط بيرونی، رشد را شكل می دهد. 
مكتب تغيير رفتار يا رفتارگرايی، پايه ی تئوريک 
اين رويكرد است. معلم رفتارگرا علت بدرفتاری 
دانش آموزان را تأثير نيروهای محيط بيرون می داند 
و براساس اين باور سعی بر دخالت و كنترل رفتار 
از  دانش آموز، جهت تغيير و بهبودی دارد. يكی 

معروف ترين نظريه های مديريت كالس مبتنی 
بر رويكرد مداخله گرايان، تئوری »انضباط جرأت 
 ورزانه«ی لی كانتر است. به عقيده ی وی، معلم 
جرأت ورز، معلمی است كه انتظاراتش را به وضوح 
بيان می كند؛ دانش آموزان را از پيامدهای ناشی از 
برآورده كردن يا برآورده نكردن اين انتظارات آگاه 
می نمايد و از خطاها چشم پوشی نمی كند. كانتر 
منوط  انضباطی،  نظام  هر  »اثربخشی  می گويد: 
به حفظ ارتباط مؤدبانه و حمايت كننده ی معلم و 
دانش آموز است. معلم مداخله گر، تالش می كند، با 
اعمال كنترل و نظارت بيش تر بر فعاليت ها و رفتار 
دانش آموزان و تأكيد بر قوانين و انضباط كالس، 

به اهداف آموزشی دست يابد.
رويكرد تعامل گرايانه: اين رويكرد كه در ميان 
دو رويكرد ديگر قرار دارد، بر مبنای پيش فرض های 
مكتب روان شناسی اجتماعی، هم بر فعاليت هايی 
كه فرد برای تغيير محيط انجام می دهد، تأكيد دارد 
و هم به عوامل محيطی كه بر فرد اثر می گذارد، 
نظری  چارچوب  ويليام گالسر، يک  دارد.  توجه 
است،  معتقد  و  آورده  به وجود  رويكرد  اين  برای 
دانش آموزان مسئول يادگيری در مدرسه هستند 
و معلم بايد به آن ها كمک كند تا رفتار خوب را 
انتخاب كنند. در نظريه ی گالسر، قواعد كالس 
طی  نامناسب،  و  مناسب  رفتارهای  درباره ی 
جلسات كالسی و مشاركتی تعيين می شود. در اين 
كالس ها كنترل و انضباط در فرآيندی تعاملی، ميان 
معلم و دانش آموز به وجود می آيد و دانش آموزان 
سهيم  كالس  سازماندهی  و  برنامه ريزی  در 
دانش آموزان فرصت می دهد  به  معلم  می شوند. 
تا ناظر فعاليت های خود باشند و درباره ی رفتار 
خود قضاوت كنند. در اين كالس، در يک فرآيند 
مذاكره ی دوطرفه ارزيابی صورت می گيرد. كالس 
تعاملی، نه مانند مداخله گرايان، معلم ـ محور است 

الزمه ی رسيدن به رشد همه جانبه و خودشكوفايی 
می داند؛ به عبارت ديگر معلم انسان گرا هيچ گاه به 
و چه چيز  نمی گويد چه چيز درست  دانش آموزان 
اشتباه است؛ يا برای حل مسئله چه كاری بايد 
انجام شود، زيرا معلم باور دارد، دانش آموزان، خود 
قادر به يادگيری و كنترل رفتار خويش هستند. 
آرتور كامبز )1965( معتقد است كه معلمان بايد 
برای يادگيری فرصت فراهم كنند. به نظر او معلم 
می دهد،  دستور  كه  نيست  شخصی  انسان گرا، 
می سازد، الگوسازی می كند، مجبور می نمايد، وادار 
می كند و ريشخند می زند بلكه معلم، ياری رسان 
و  است  داشته  وجود  قبل  از  كه  است  فرآيندی 
ادامه می يابد. چنين معلمی، تسهيل گر، مشوق، 

كمک كننده، همكار و دوست دانش آموز است.
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به طور كلی مديريت جامع كالس، ميزان 
برنامه ی  فعاليت های  در  را  دانش آموزان  اشتغال 
درسی افزايش می دهد و از هدر رفتن زمان برای 
رفع مشكالت رفتاری، جلوگيری می كند. بنابراين 
مديريت  اجرای  و  شناخت  با  می توانند،  معلمان 
و  افزايش  را  تدريس  كارايی  و  تأثير  صحيح، 
مشكالت رفتاری دانش آموزان را كاهش دهند. از 
اين رو پژوهش حاضر بر مبنای اهداف زير طراحی 

شده است:
شناخت روش های مديريت كالس معلمان، 
براساس سبک های سه گانه ی »مداخله گرا، تعاملی 
متغيرهای  ارتباط  مطالعه ی  و  غيرمداخله گرا«  و 
مربوط به معلمان )رشته ی تحصيلی، سابقه خدمت 
و سطح تحصيالت( با شيوه ی مديريت كالس 

آنان.
طرح پژوهش

پيمايشی  نوع  از  توصيفی  پژوهش،  روش 
كليه ی  حاضر،  پژوهش  آماری  جامعه ی  است. 
كالس های پايه ی پنجم مدارس دولتی دخترانه و 
پسرانه ی ناحيه ی 6 آموزش و پرورش شهر مشهد، 
در سال تحصيلی 84-1383 می باشد كه به روش 
تصادفی ساده 60 معلم )30 معلم زن و 30 معلم 

مرد( به عنوان گروه، نمونه انتخاب شدند.

سرپرستی  برای  معلم  تالش های  کليه ی 
تعامالت  شامل  کالسی  فعاليت های 
يادگيری  و  رفتار دانش آموزان  اجتماعی، 

مديريت کالسی ناميده می شود

به طور کلی مديريت جامع کالس، ميزان 
فعاليت های  در  را  دانش آموزان  اشتغال 
برنامه ی درسی افزايش می دهد و از هدر 
رفتاری،  مشكالت  رفع  برای  زمان  رفتن 

جلوگيری می کند

}

}

ابزار
مديريت  سبک های  سنجش  به منظور 
از پرسش نامه ی محقق ساخته، استفاده  كالس 
نظری  چارچوب  براساس  پرسش نامه  اين  شد؛ 
ولفگانک وگليكمن و با الگوگيری از پرسش نامه ی 
كالس  كنترل  زمينه ی  در  معلمان  باورهای 
از مارتين و همكاران )1998( طراحی   ) ABCC(

شده است.
برای  پرسش   25 دارای  پرسش نامه  اين 
سنجش مديريت رفتار، افراد و آموزش می باشد. 
تا  پاسخ هميشه، معمواًل،  برای پرسش ها چهار 
اندازه ای و هرگز انتخاب شده است. پاسخ گويی 
به پرسش نامه به روش خود گزارش دهی است. 
كه  شد  خواسته  آزمودنی ها  از  اجرا  مرحله ی  در 
)با  پرسش نامه  به  خود  كالسی  رفتار  براساس 
عالمت ضربدر( پاسخ دهند. نمره ی باال در اين 
طيف نشانگر سبک مديريت مداخله گر و نمره ی 
پايين سبک غيرمداخله گر است. روايی و پايايی 

ابزار نيز بررسی شده است.

بحث و نتيجه گيری
معلمان  بيش تر  كه  می دهد  نشان  يافته ها 
نمونه ی اين پژوهش به سبک مداخله گر، گرايش 
رويكرد  پذيرش  برای  احتمالی  توضيح  دارند. 
مداخله گرايانه در ميان معلمان، اين است كه هنوز 
معلمان خودشان، مسئوليت كامل تدريس را به عهده 
می گيرند. هنگامی كه تدريس، معلم ـ محور باشد، 
جو كالس مطيع و منفعل خواهد بود. به همين 
دليل در پی اجابت قطعی دانش آموزان است. وادار 
كردن دانش آموزان به اطاعت بی چون و چرا، سبب 
می شود كه معلمان، روزانه با مشكالتی در مديريت 
شوند؛  مواجه  دانش آموزان  انضباط  و  كالس 
درنتيجه برای مديريت كالس به اعمال كنترل 
بيش تر پناه می برند. وقتی هدف مديريت كالس، 

رفع »نياز معلم« باشد، اين باور سبب می شود كه او 
تالشی در جهت كاربرد روش های مسالمت آميزتر 
نكند، زيرا كه اين روش ها در پی رسيدن به هدف 
درازمدت خود انضباطی هستند و شايد در ايجاد 
نظم و برقراری سكوت لحظه ای كالس كارآمد، 
و  تعاملی  مديريت كالس  در  آن چه  اما  نباشند، 
غيرمداخله گر، به عنوان يک اصل كليدی مطرح 

است، »نيازهای رشد دانش آموزان« است.
هر  كاربرد  در  معلم  اصل،  اين  به  توجه  با 
شيوه ی مديريتی در كالس بايد به اين سؤال پاسخ 
دهد: هدف از اين شيوه رفع نياز رشد دانش آموز 

است يا نياز معلم؟
نقش  تأثير  ميزان  درباره ی  پژوهش  نتايج 
متغيرهای سطح تحصيالت، رشته ی تحصيلی و 
سابقه ی خدمت در انتخاب سبک مديريت كالس 
معلم  تحصيالت  سطح  هرچه  می دهد،  نشان 
بيش تر و رشته ی تحصيلی او با آموزش مرتبط تر 
باشد، نمره ی وی در پرسش نامه پايين تر است؛ 
يعنی او تمايل به استفاده از روش غيرمداخله گرايانه 
سبک  و  خدمت  سابقه ی  متغير  هم چنين  دارد. 
مديريت كالس، رابطه ی معناداری يافت نشد. در 
مجموع، نتايج مهم اين پژوهش حاكی از تسلط 
سبک مداخله گر در مدارس و اثربخشی آموزش 
و تحصيالت دانشگاهی و حرفه ای بر ايجاد تحول 
در سبک مديريتی معلمان برای رسيدن به تعامل 
و همكاری در جريان يادگيری است. همان طور 
كه معلمان نظريه های متفاوت تدريس را آموزش 
می بينند، نيازمند به آموزش نظريه های مديريت 
كالس نيز هستند، معلمان هم در مديريت كالس 
و هم در روش تدريس بايد يک چشم انداز نظری 

سازگار و هماهنگ داشته باشند )مارتين 2003(.
متن كامل اين مقاله در فصل نامه ی تعليم و 
تربيت سال 24/ شماره ی 1/ بهار 1387 چاپ شده 

است.



٦1

88
ن   

ستا
 زم

/ ٢
 ی

اره
شم

م / 
نج

ی پ
ره 

دو

تمرين سكوت ذهن، تمريني پايه اي است كه 
در مراقبه ي )Meditation( شرقي، فرد را براي مهار 
كردن ذهن آشفته و رساندن او به سكوت ذهني 

ياري مي كند.
براي  اجرا است و  اين تمرين همه جا قابل 
و  درس  در كالس  دانش آموزان  بيش تر  تمركز 

توجه به مطالب درسي، بسيار مؤثر مي باشد.
روي  آزمايشي  به صورت  تمرين  اين 
نتايج  اجرا شد؛  متوسطه  اول  دانش آموزان سال 
نشان داد آرامش دانش آموزان در كالس درس و 
هم چنين تمركز و دقت آن ها هنگام تدريس معلم 

به صورت معناداري بيش تر شده است.
از  قبل  مي توان  را  ذهن  سكوت  تمرين 
تدريس براي تمركز بيش تر و يا بعد از تدريس 
براي استراحت ذهني دانش آموزان انجام داد. مدت 
زمان اجرا 10 الي 15 دقيقه مي باشد. براي انجام 
اين تمرين از دانش آموز مي خواهيم اين مراحل را 

يک به يک انجام دهد.
1. راحت بنشيند و چشم ها را ببندد.

2. تمام افكاري كه باعث اختالل ذهني و 
حواس پرتي او مي شود، در ذهن تجسم كند. در 
اين مرحله او بايد ذهن خود را مانند حوضچه اي 
در نظر بگيرد كه تمامي افكار مزاحم در آن شناور 
هستند. )مدت زمان در اين مرحله 4 الي 5 دقيقه 

در نظر گرفته مي شود.(
3. يک كلمه آرام بخش )مانند واژه ي »رها« 
يا »آرامش«( را در ذهن مانند قطره جوهري كه بر 
روي آب مي چكد و در سطح آن پخش مي شود، 
بچكاند؛ به نحوي كه تمام سطح ذهن را پر كند 
و تمام افكار مزاحم را پاک نمايد و از بين ببرد. 
مرحله ي سوم تمرين را بايد همراه با تنفس هاي 
عميق انجام دهد و بهتر است هنگام بازدم كلمه 
رهايي را در ذهن ايجاد كند و تمام سطح ذهن را 
با آن پر نمايد. )مدت زمان در اين مرحله 8 الي 10 

دقيقه در نظر گرفته شود(.
دانش آموز مي تواند اين تمرين را قبل از شروع 

به خواندن دروس نيز انجام دهد.

سكوت ذهني
پروين اعتصامي 

كارشناس ارشد روان شناسي و مشاور مدرسه

از  قبل  مي توان  را  ذهن  سكوت  تمرين 
از  بعد  يا  و  بيش تر  تمرکز  براي  تدريس 
تدريس براي استراحت ذهني دانش آموزان 

انجام داد  تمرين سكوت ذهن، تمريني پايه اي است 
که در مراقبه ي )Meditation( شرقي، فرد 
را براي مهار کردن ذهن آشفته و رساندن او 

به سكوت ذهني ياري مي کند

}

}
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نحوه ي ارائه ي مطا لب به
نشریه ي رشد مشاور مدرسه

يك( مقاله هاي علمي
1. مقاله ي ارايه شده بايد به نحوي به مشاوران مدرسه مرتبط باشد.

2. فقط مقاله ها يا ترجمه هايي پذيرفته مي شوند كه پيش از اين در جاي 
ديگري چاپ نشده باشند. ارسال مطالب به اين نشريه به معناي تأييد اين 

موضوع است و هرگونه مسئوليتي متوجه ارسال كننده مقاله است.
3. ارسال مطلب به اين نشريه به معناي اعطاي حق امتياز به مجله رشد 
مشاور مدرسه است و هيئت تحريريه حق دارد به نحو مقتضي در آن دخل و 
تصرف كرده يا آن را در مجموعه هاي ديگر زير نظر اين سازمان به چاپ برساند.

 word 4. مطلب ارسالي ترجيحاً با فونت نازنين 14 در محيط نرم افزاري
تايپ شده و به همراه فالپي حاوي مطلب به اين نشريه ارسال شود. مطلب از 

نظر غلط اماليي يا تايپي مورد بررسي دقيق ارسال كننده قرار گرفته باشد.
• مطلب ارسالي داراي چكيده با حداكثر 100 كلمه باشد.

• عكس ها و نمودارها و جدول ها را در صفحه هاي جداگانه ارسال كرده و 
با مداد در پشت آن ها توضيح الزم را بنويسيد.

• در صورتي كه عكس يا تصويري مرتبط با مقاله ي خود داريد، آن را براي 
دفتر نشريه ارسال نماييد.

• درجه بندي دانشگاهي يا عنوان حرفه اي و نوع فعاليت ارسال كننده ي 
 )E-mail( مطلب، آدرس پستي و شماره تلفن و در صورت امكان پيام گير

ذكر شده باشد.
الفبا تنظيم  5ـ منابع در دو بخش فارسي و خارجي به ترتيب حروف 

مي شود.
الف: منابع فارسي

• اگر مطلب از يک كتاب تأليف شده ي فارسي باشد مانند نمونه ي زير 
عمل كنيد:

احدي، حسن و جمهري، فرهاد)1380(. روان شناسي رشد. تهران انتشارات 
رشد. 

• اگر مطلب از كتاب ترجمه شده باشد، مانند نمونه ي زير عمل كنيد:
ماسن، پاول هنري و ديگران) بی تا(، رشد و شخصيت كودک، )ترجمه ي 

مهشيد ياسايي، 1380(. تهران انتشارات مركز.
• اگر مطلب از مجله ي فارسي ذكر شده باشد، مانند نمونه ي زير عمل كنيد:

ايزدی، شهين)1385(. رابطه فرهنگ و روان شناسی. رشد مشاورمدرسه، 
.26-30 ،5

ب: منابع خارجي:
• اگر مطلب از كتاب خارجي ذكر شده است، مانند زير عمل كنيد:

 Sieifert, T. L., Hoffnug, R.L., & Hoffung, M. )1997(.
.Lifespan development. Boston: Houghton Mifflin

• اگر مطلب از مجله هاي خارجي ذكر شده است، مانند زير عمل كنيد:
 Maher, B. A, )1974(. Editorial. Journal of
.Consalting and Clinical Psychology. 42, 1- 3

• اگر مطلب از اينترنت ذكر شده است نام مؤلف يا مركز را بنويسيد و مانند 
نمونه ي زير عمل كنيد:

 Electronic reference formats recommended

 by the American Psychological Association )2000(,
October 12Retrieved October 23, 2000, from: //www.
 .apa.org/Joumals/webref.html
 Eid, M., & langehine, R. )1999(. The measurment
 of consistency and occasion specificity latent class
 Retrieved .116-models. psychological Method, 4, 100
 November 19, 2000, from psyc ART ICLES
 database
• اگر مطلب از فصلي از يک كتاب ويرايش شده است، مانند نمونه ي 

زير عمل كنيد:
 Sandyberg, S. )1986(. Overactivity: Behaviour or
 syndrome? In E.A. Taylor )Ed.(, the overactive child
.)PP.41- 72(. London: Mac KeithPress

دو( مقاله هاي پژوهشي:
در تهيه و ارسال مقاله هاي پژوهشي 4 بخش زير را رعايت كنيد:

1ـ مقدمه: در اين بخش، پژوهشگر بايد ضمن اشاره به زمينه و خاستگاه 
پژوهش، مفاهيم اصلي موجود در پژوهش خود را توضيح داده و سپس براساس 
پژوهش هاي انجام شده و منابع معتبر »مسئله«اي را كه مايل است بررسي 
نمايد، تبيين كند. الزم است پژوهشگر هدف، ضرورت و فرضيه  ها را در قسمت 

پاياني همين بخش مطرح كند.
2ـ روش: اين قسمت شامل آزمودني ها، ابزار و شيوه ي اجراست. در 
قسمت آزمودني ها توضيح مختصري در مورد جامعه، نمونه، روش نمونه گيري و 
ويژگي هاي آماري نمونه ارايه مي شود. در قسمت ابزار به معرفي ابزار، چگونگي 
تهيه و ساخت و روايي و پايايي ابزار و نحوه ي اجرا و نمره گذاري آن به طور 
مختصر اشاره مي شود و در قسمت شيوه ي اجرا به توضيح پيرامون روش 

گردآوري اطالعات و چگونگي بررسي يا كنترل متغيرها پرداخته مي شود.
3ـ يافته ها: پژوهشگر بايد يافته ها و نتايج به دست آمده در بررسي هاي 
خود را به همراه ارايه جدول ها، تصويرها و نتايج آماري نمودارهاي الزم ارايه 

كند و تأييد يا رد شدن فرضيه هاي پژوهشي خود را نيز مشخص كند.
4ـ بحث: در اين بخش، الزم است تا پژوهشگر ضمن مطرح كردن 
پژوهش هاي  نتايج  با  را  آمده  به دست  نتايج  خود،  فرضيه هاي  از  يک  هر 
ديگران مقايسه كند. پژوهشگر بايد داليل احتمالي مشابهت يا مغايرت نتايج 
پژوهش خود را با نتايج پژوهش هاي ديگر توضيح بدهد. سپس ضروري است 
تا محدوديت هاي موجود را در مراحل انجام پژوهش توضيح بدهد و كاربردهاي 
احتمالي نتايج به دست آمده را نيز شرح بدهد. ارايه چند پيشنهاد براي پژوهشگران 

بعدي در اين قسمت به غناي كار مي افزايد.



الگوي مصرف عمر

88
ن   

ستا
 زم

/ ٢
 ی

اره
شم

م / 
نج

ی پ
ره 

دو

٦٣

»اي انسان تو چيزي نيستي جز عده اي از روزها«
نهج البالغه، علي)ع(
غالبًا  مسلمان  فيلسوفان  است؟  كدام  آن  حقيقت  و  چيست  زمان 
زمان را مقدار حركت )تغييرات تكاملي دوري يا خطي( شيء مي دانند. 
و  مي داند.  وجود شيء  مقدار  را  زمان  بغدادي  ابوالبركات  ميان  اين  در 
مارتين هايدگر فيلسوف اگزيستانسياليست معاصر زمان را قريِن هستي 
او  از  و  انساني همراه  َهستومند  ذات  با  كه  يعني چيزي  انسان مي داند 

تفكيک ناپذير است.
صدرالمتألهين شيرازي در ابتكار فلسفي خويش، موجودات را به دو 
گروه؛ موجودات ثابت و موجودات سيال )تاريخ مند( دسته بندي كرد. وي 
انسان را موجودي سيال )شدني و تاريخ مند( مي داند. در اين ميان، از همه 
زيباتر همان تعريفي است كه حضرت علي عليه السالم در نهج البالغه 
فرموده اند، يعني سرمايه ي انسان تعداد هستي هاي زماني )روزها( است 
كه در اختيار وي گذاشته شده است. انسان مجموعه اي از روزهاست! در 

سخن ديگري از معصومي ديگر آمده است كه:
اگر دو روزت )روز گذشته و امروزت( را باهم مقايسه كردي آن گاه: 
و  مغبون  تو  بود پس  يكسان  افزوده  ارزش  نظر  از  ديروزت  با  امروزت 

مستحق سرزنش هستي!
و اگر امروزت از ديروزت ارزش  افزوده ي كمتري كسب كرده پس 
تو در خسراني يعني سرمايه را هم از كف داده اي پس مستحق عقوبتي!

و اما اگر امروزت نسبت به ديروزت ارزش افزوده ي فزون تري فراهم 
آورده است پس تو مورد غبطه و آرزو و الگوي شايستگاني.

آمدهاي  اسراف عمر در رفت و  اتالف و  بزنيم؛  آمار  به  اگر سري 
ميخ كوب   تلفن ها،  ماندن هاي  خط  پشت  كالن شهرها،  در  شهري 
تلويزيون شدن ها، هرز رفتِن وقت هاي مفيد جوان ها و كارمندها و... بر 

اثر بي برنامه گي، و فرزند زمان و به روزنبودن ها وووو ...
نتيجه اين كه؛

نصيحتي كنمت بشنو و بهانه مگير
هر آن چه ناصح مشفق بگويدت بپذير

ز وصل روي جوانان تمّتعي بردار
كه در كمينگه عمر است مكر عالم پير

ابوالفضل نفر
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برهم ُكنش اند!
دكتر حسين اسكندري نويسنده ی كتابی تحت همين عنوان )برنامه ی 

درسی پنهان( بر آن است كه:
»آن چه تعليم و تربيت رسمی در قالب فعاليت های سازماندهی شده به 
ديگران می آموزد؛ از نوع مفاهيم، كلمات، اطالعات و مهارت ها می باشد. ولی 
آن چه از آن ها به طرز تلقی، فلسفه ی زندگی، تعهد مسئوليت پذيری، 
هويت، الزام و پای بندی اخالقی تعبير می شود؛ تنها از طريق عمل و در 

قالب برنامه ای پنهان، و نه پنهانی، آموخته می شود.«
برنامه های درسی محصول مهندسی برنامه ريزان، معطوف به خواست 

ايشان و نقشه ی رسمی راه كارگزاران امر خطير تربيت است.
متخصصان تربيت و صاحب نظران و فيلسوفان عرصه ی ياد شده، انواع 
برنامه های درسی را كشف، فرض و اصطالح )تعبير( كرده اند؛ برنامه ی درسی 

رسمی، برنامه ی درسی پنهان، برنامه ی درسی غايب، و برنامه ی درسی...
آيا ماهيت هريک از گونه های برنامه ی درسی )ياد شده( چيست؟ ساختار 
آن ها كدام است؟ عالقه های درون ساختاری ـ روشی، برون ساختاری، قصدی، 
عملی ابزاری، و كيهان شناختی و فهم شناسانه ی هركدام از انواع برنامه ی درسی 

كداميک از انواع عقالنيت را بر ساخته )توليد( می كند؟
دكتر اسكندری در اثر فشرده و محققانه ی خود؛ مفهوم، ساختار، ابعاد، 
برداشت ها، كاركردها و پشت صحنه های برنامه ی درسی پنهان را واكاوی و 

بيان نموده است.
مطالعه ی كتاب »برنامه ی درسی پنهان« را به همه ی خوانندگان مجله 

جداً توصيه می كنيم.
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