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روان شـــــناسی سالمت،
ــًا درمانی به  ــردی صرف ــاذ رويک اتخ
ــکالت پيش آمده در مدرسه ناشی از  مش
ــت.  ــی نگاه جزءگرايانه و جبرانی اس نوع
ــاوری که به اين رويه عمل می کند،  مش
ــوز، معلم يا  ــد تا دانش آم منتظر می مان
ــوند و پس از  ــکل مواجه ش ــر با مش مدي
ــدام به مداخله می کند. حال آن که  آن اق
ــاوره در  ــول راهنمايی و مش ــد تح فراين
ــخگو  ــن رويکردهايی پاس ــه چني مدرس
ــم نگاهی جامع  ــاز داري ــند و ني نمی باش
ــگيرانه به  ــتمی و کل گرايانه و پيش سيس
ــيم و حتی االمکان از  اين امر داشته باش
ــاير منابع بهره  ــانی و س ــة منابع انس هم
ببريم. به اين ترتيب اگر بخواهيم براساس 
ــاورة مدرسه عمل کنيم  برنامة جامع مش
ــل يکی از اهداف مهم می تواند اين  حداق
ــه می توانند  ــاوران مدرس ــد که مش باش
ــم تربيتی عمل  ــوان اعضای يک تي به عن
کنند. بر اين مبنا، آن ها با معلمان، مدير، 

سـرمقاله

کادر اجرايی مدرسه به گونه ای همکاری 
ــد تعليم و  ــا فراين ــی دارند ت و هماهنگ
ــهيل کرده و تا  ــه تس تربيت را در مدرس
ــاز شکل گيری هويت  حد ممکن زمينه س
ــد  ــوند و به رش موفق در دانش آموزان ش
ــک کنيم. همکاری  همه جانبة آن ها کم
ــًا در درس هايی نظير  با معلمان خصوص
روان شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی 
ــت که  ــی اس ــه گام هاي ــالمت، ازجمل س
ــود.  ــته ش ــتا برداش می تواند در اين راس
ــی و تبيين درس  ــذا در ادامه به معرف ل
ــالمت در برنامه درسی  ــی س روان شناس

دوره متوسطه پرداخته می شود.
در برنامة درسی دورة متوسطه عالوه 
ــی  ــر دروس اجباری، ۲ تا ۴ واحد درس ب
ــی  ــت عنوان دروس انتخابی ـ پرورش تح
ــدف اين بوده  ــت و ه ــده اس گنجانده ش
ــت که نوجوانان براساس عاليق خود،  اس

اين دروس را انتخاب کنند.

ــی  ــی از دروس انتخابی ـ پرورش يک
ــی ۸۸-۸۷ به صورت  ــال تحصيل که از س
ــتان ها معرفی شد درس  سراسری به اس
ــالمت بود. محتوای اين  روان شناسی س
ــال ۱۳۸۴ با تدارک راهنمای  درس از س
برنامه درسی در دفتر برنامه ريزی وتأليف 
ــی آغاز و پس از تهيه راهنما،  کتب درس
ــبت به تأليف کتاب کار دانش آموز و  نس
کتاب راهنمای معلم  روان شناسی اقدام 
ــال تحصيلی  ــد و اين درس طی ۲ س ش
و  ــران  ته ــهر  ش در  و ۸۶-۸۷   ۸۷-۸۸
از  ــاره ای  پ در  ــران  ته ــتان های  شهرس

دبيرستان ها اجرا شد.
ــی درس  ــان اجرای آزمايش در جري
ــهر تهران و شهرستان های تهران،  در ش
اعتباربخشی از برنامة مذکور انجام  و پس 
از اصالح راهنمای برنامه درسی نسبت به 
ــالح کتاب کار و کتاب راهنمای معلم  اص
ــال  ــال ۱۳۸۸ اقدام و از ابتدای س در س
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نـرگس نفر
محمود اوحـدی

ــزاری همايش  ــی ۸۹-۸۸ با برگ تحصيل
ــی استان ها در  ــرگروه های روان شناس س
مهر ۸۸ عمًال در چرخة اجرا قرار گرفت و 
قرار شد استان ها براساس امکانات نسبت 
ــرای دانش آموزان  به اجرای اين درس ب

پايه اول متوسطه اقدام نمايند.
ــور  مذک درس  ــه  برنام ــای  راهنم
ــم  ــای معل ــاب راهنم ــاب کار و کت و کت
نشان دهندة اين سند است که اين درس 
می خواهد زمينه های پيش گيری اوليه 
در بهداشـت روانـی را فراهم نمايد و 
ــه دانش آموزان،  از طريق آگاهی دادن ب

زمينة سالمت روانی آنان را تأمين کند.
محتوای درس مذکور شامل ۴ فصل 
است که در فصل اول خود مورد بررسی 
ــوای آن، عالوه بر  ــرار گرفته و در محت ق
ــود، خودپنداره،  ــواع خ ــوم خود، ان مفه
ــود ايده آال  ــس، خودواقعی و خ عزت نف

مطرح شده است.

در فصل دوم ارتباط با ديگران شامل 
ــاط، ارتباط  ــاط، اجزای ارتب مفهوم ارتب
کالمی و غيرکالمی، مهارت های ارتباطی 
ــل ايجادکنندة ارتباط کارآمد  مؤثر، عوام

مورد بحث قرار گرفته است.
ــوم سبک اسناد و اين که  در فصل س
نوجوان اتفاقات زندگی خود را به چه چيز 
نسبت می دهد مورد بررسی قرار گرفته و 
ــناد و تأثير هريک بر  انواع سبک های اس
سالمت نوجوان مطرح و راه های مقابله با 

درماندگی نيز ارائه شده است.
ــی  ــس از بررس ــارم پ ــل چه در فص
مفهوم فشار روانی مطالبی در زمينة انواع 
ــارهای روانی اعم از فشارهای روانی  فش
ــنايی  ــديد و آش ــارهای ش معمول تا فش
ــار  دانش آموزان با منابع ايجادکنندة فش
ــخصيتی در  روانی و نقش ويژگی های ش

بروز فشار روانی مطرح شده است.
ــة اين درس،  ــب در زمين ــة جال نکت

ــرای دانش آموزان  ــاب کار ب ــتن کت داش
ــالل يک  ــوزان درخ ــت که دانش آم اس
ــی، فعاليت هايی را در زمينه  جلسة درس
ــر در درون  ــم مورد نظ ــک از مفاهي هري
ــه،  کالس انجام داد. و در پايان هر جلس
ــام  ــدرس انج ــط م ــی کار توس ارزش ياب
ــتن کتاب راهنمای  می پذيرد، البته داش
معلم و هدايت جريان ياددهی ـ يادگيری 
ــبب شده است  در فرايند کار تدريس س
ــياری از مناطقی که  که اين درس در بس
ــته اجرا شده، شاهد  ــال های گذش در س
ــتقبال دانش آموزان عزيز از اين درس  اس

باشد.
از آن جا که آشنايی مشاوران و دبيران 
ــی با اهداف، رويکرد،  محترم روان شناس
ــن درس ضروری  ــوای اي ــه و محت برنام
می باشد لذا تالش می شود از شماره پاييز 
۱۳۹۰ طی ۳ شماره خوانندگان مجله با 

اين برنامه آشنا شوند.

درســــی برای پيش گيری
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ــاي  كارگاه ه ــه اي در  ــت حرف فعالي
و  ــان  معلم ــن،  والدي ــراي  ب ــي  آموزش
ــي را براي ما  ــوزان تجربة باارزش دانش آم
ــه همراه  ــاور ب ــناس مش در مقام روان ش
ــا حاضران در  ــل ب ــاط متقاب دارد. در ارتب
ــي، نگرش ما تغيير می کند  كارگاه آموزش
و مهارت هاي ما ورزيده مي شود و عملكرد 

حرفه اي ما را متحول و پويا مي كند.

موردنظر  ــي  آموزش ــاي  كارگاه ه در 
ــت كه افراد به اين اصول  تالش بر اين اس
ــت يابند: اول اين كه تنها كسي را كه  دس
ــا «تغيير»  ــرل» كنند ي ــد «كنت مي توانن
ــدا از  ــت. يعنی ابت ــان اس ــد، خودش دهن
ــروع کنند بعد سراغ ديگران  خودشان ش
بروند. دوم اين كه در روابط بين فردي تنها 
ــران مي توانند انجام  ــه براي ديگ كاري ك

دهند، ارائة درست «اطالعات» است. 
ــي در كارگاه  ــي از مباحث اساس يك
آموزش، نقش «هوش هيجاني/ اجتماعي» 
يا مهارت  هاي اساسي زندگي در «سالمت 
ــت» در كودكان و نوجوانان  روان و موفقي

است.
وسـايل مورد نيـاز كارگاه: همان 
ــك كالس عادي وجود  ــايلي كه در ي وس
ــذ، تخته، گچ يا  ــه: قلم، كاغ دارد؛ از جمل

ماژيك، كاربرگ.
ــارش  روش آمـوزش در كارگاه: ب

مغزي، ايفاي نقش، مشاركت گروهي.

كارگاه ارتقای«سالمت رواني- مـوفقيت» 
و «هـوش هيـــجاني- اجتــماعي»

نزديـک و نزديـک تر
مهدی حاج اسماعيلی
کارشناس ارشد روان شناسی ، مشاور و مدرس
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ــراد به صورت  ــكان، اف در صورت ام
ــكل قرار مي گيرند. پس  نيم دايره يا U ش
ــامدگويي با حاضران، به  ــالم و خوش از س
ــات كارگاه و  ــا در جلس ــش فعال آن ه نق
ــاره مي كنيم. خوب  انتقال به يك ديگر اش
ــه يا  ــه قلم و كاغذ دارند، س حاال كه هم
ــيد كه اگر كودكان  ــج ويژگي را بنويس پن
ــته باشند فكر مي كنيد از  و نوجوانان داش
سالمت رواني و احساس موفقيت باالتري 

برخوردارند.
ــه  ــد ك ــراد بگوين ــت اف ــن اس ممك
نمي توانيم شفاهي بگوييم. مي گوييم كه 
ــس خودش  ــه، فقط هر ك ــن مرحل در اي
ــت كند و اگر متوجه شديم كسي  يادداش
مهارت نوشتن ندارد، مي گوييم فكر كند و 
به خاطر بسپرد. تأكيد مي كنيم كه مشورت 
و تبادل نظر با ديگران براي مرحلة بعدي 

است. (كاربرگ ويژگي ها)
ــديم تقريبًا  پس از اين كه مطمئن ش
ــته ايم  ــة افراد آن چه را از آن ها خواس هم
ــي  ــورت آزاد و انتخاب ــه ص ــته اند، ب نوش
مي پرسيم: «چه كسي يكي از ويژگي هاي 
ــت،  ــته اس ــه نوش ــود را ك ــر خ موردنظ
مي خواند؟» ويژگي هايي را كه مي خوانند، 
روي تخته مي نويسيم و پيشنهاد مي كنيم 
ــت  ــم در برگة خود يادداش ــراد ه ــه اف ك

كنند.
تذكر مي دهيم فعًال هركس يك مورد 
بخواند تا همه بتوانند يك ويژگي موردنظر 
خود را بيان كنند. جلسه را طوري مديريت 
مي كنيم كه بيش تر افراد در بحث كارگاه 

مشاركت داشته باشند.
ــه ويژگي ها  در حالي كه اعضاي جلس
ــب ضرورت و  ــرح مي كنند، برحس را مط
ــت مخصوصًا مواردي را كه به هوش  اهمي
هيجاني/ اجتماعي اشارة مستقيم دارد با 

بينش روان شناختي خود توضيح مي دهيم. 
ــيم: حال كه  ــراي مثال، از افراد مي پرس ب
«مسئوليت پذيري» يا «اعتماد به نفس»، 
ــد منظورتان  ــد، بفرمايي ــرح كردي را مط
چيست؟ دنبال بحث را خودمان بيش تر با 
مثال هاي عيني ادامه مي دهيم. اگر فرصت 
ــب ضرورت با ايفاي  داشته باشيم، برحس
ــان، مواردي  ــط اعضا يا خودم نقش توس
مانند اعتمادبه نفس يا مسئوليت پذيري را 

به نمايش مي گذاريم.
ــه طرح  ــبي ك ــش هاي مناس با پرس
ــرح مي كنيم،  ــا خودمان مط ــد ي مي كنن
ــات  افراد كارگاه را با افكار، رفتار و احساس
ــم. به اين  ــان به چالش مي اندازي خودش
ــاي كيفي يا باورهاي آن ها  ترتيب، به دني
ــا با ما  ــويم و متقابًال آن ه ــك مي ش نزدي
احساس نزديكي مي كنند و انتقال جهِت 
تغييِر افراد به طور طبيعي ممكن مي شود.

در كارگاه هايي كه گروه هاي متفاوت 
ــركت كننده وجود دارد، معموًال بر اين  ش
ويژگي ها تأكيد مي كنند: اجتماعي بودن، 
ــت گويي، مراقبت  ــاط با ديگران، راس ارتب
ــم و انضباط،  ــتن، نظ از خود، دوست داش
ــس، احترام  ــتقل بودن، اعتماد به نف مس
ــاد بودن،  ــتن، ش ــران، ايمان داش به ديگ
پشتكار،  ــئوليت پذيري،  مس خوش رويي، 
انتقادپذيري، برنامه داشتن، داشتن جرئت 
نه گفتن، حل مشكالت خود، نوع دوستي 

و... 
ــتن يك ويژگي  برخي افراد به نداش
ــاره مي كنند؛ به آن ها يادآوري  منفي اش
ــاره كنند كه  مي كنيم كه به ويژگي اي اش
ــد و مي خواهند فرزندشان آن  مثبت باش
ــد. مثًال اگر گفتند عصباني  را داشته باش
ــود، مي گوييم منظورتان اين است كه  نش
ــته باشد. در فرايند  كنترل عصبانيت داش

آموزش تالش مي كنيم كه افراد خودشان 
به تصحيح گفتار يا نظريات خود بپردازند؛ 
ــت فكر كردن  ــرا در اين صورت، فرص زي
براي افراد فراهم مي آيد و اين الگويي براي 
ــود يا ديگران  ــاط آن ها با فرزندان خ ارتب

مي شود.
ــت كارگاه معموًال  ــد مديري در فراين
ــاهده مي شود كه يكيـ  دو نفر خيلي  مش
دوست دارند كه بيش تر بحث و گفت وگو 
در جلسه را به خودشان اختصاص دهند. 
ــي  ــه را بايد به روش ــاس، جلس بر اين اس
ــي اعضا فرصتي  ــت كنيم كه تمام مديري
ــند.  ــته باش براي طرح نظريات خود داش
اين، يكي از عوامل انگيزة شركت افراد در 

جلسات است.
پس از اين كه همة موارد طرح شده را 
بر روي تخته ثبت كرديم، افراد را متوجه 
اين موضوع مي كنيم كه آن چه شما تحت 
ــالم و موفق» به  ــوان «ويژگي افراد س عن
ــتيد، در علم روان شناسي  ــاره داش آن اش
ــي/  ــوش هيجان ــف ه ــاي مختل جنبه ه
ــت  ــازمان بهداش ــت كه س اجتماعي اس
ــا عنوان  ــا را ب ــورد از آن ه ــي ده م جهان
ــته بندي  ــي زندگي دس مهارت هاي اساس
ــي از اين  ــت. بعض ــذاري كرده اس و نام گ
ــن فردي،  ــد از: روابط بي ــوارد عبارت ان م
ــئله، تفكر خالق،  تصميم گيري، حل مس
راه هاي مقابله با خشم، روش هاي كنترل 

برخــي افـراد به نداشتن يـك ويژگــي 
منفي اشاره مي كـنند؛ به آن ها يــــادآوري 

مي كنيم كـه به ويژگي اي اشاره كــــنند كــه 
مثبت باشد و مي خواهند فــرزندشـــان آن را 

داشـته باشد
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استرس و اضطراب و اعتماد به نفس.
مشاهده مي كنيد كه در بيش تر موارد، 
ــالمت روان و موفقيت را مستلزم  شما س
ــي زندگي يا  ــاي اساس ــتن مهارت ه داش
باال بودن هوش هيجاني/ اجتماعي كودكان 
ــان مي دانيد. در ارتباط متقابل با  و نوجوان
ــيار  ــود آيا به اين موضوع بس فرزندان خ
ــر در روش هاي  ــي توجه داريم؟ اگ اساس
ــدان اين موضوع را  ــي خود با فرزن ارتباط

رعايت نكنيم، چه اتفاقي مي افتد؟
ــدن اين موضوع، در  ــن  ش براي روش
ــيب هاي  ــه مورد از آس برگة خود دو يا س
ــن افراد  ــايع در بي ــي ـ اجتماعي ش روان
ــودكان و نوجوانان،  جامعه، به خصوص ك
ــا مي خواهيم  ــت كنيد. از آن ه را يادداش
ــه  ــر روي تخت ــا را ب ــا آن ه ــد و م بگوين
ــادآوري مي كنيم كه اگر  ــيم و ي مي نويس
دوست دارند، مي توانند يادداشت بردارند؛ 
ــداوم از تخته،  ــتفادة م چون به خاطر اس
ــم، آن را پاك كنيم. معموًال افراد  مجبوري
ــد: اعتياد،  ــاره دارن ــيب ها اش ــه اين آس ب
ــدم اعتماد  ــي، ع ــري، خودكش پرخاش گ
ــكالت جنسي،  به نفس، دزدي، قتل، مش
افسردگي، اضطراب، روسپي گري، مصرف 

الكل، ايدز و... .
ــؤال را طرح  ــا اين س ــه كمك اعض ب
مي كنيم. «بين هوش هيجاني/ اجتماعي يا 
مهارت هاي اساسي زندگي و ميزان شيوع 
آسيب هاي روانيـ  اجتماعي در كودكان و 
نوجوانان چه رابطه اي وجود دارد؟» تقريبًا 

بسياري از افراد چنين نتيجه مي گيرند كه 
هرچه كودكان و نوجوانان در مهارت هاي 
اساسي زندگي توان مندتر باشند يا هوش 
ــب تر رشد  هيجاني/ اجتماعي آن ها مناس
ــد، احتمال آسيب پذيري آن ها  كرده باش

كاهش مي يابد.
پس از اين مرحله، از افراد  مي خواهيم 
اگر سؤالي برايشان پيش آمده است، اول 
ــپس از آن ها  ــد. س ــت كنن آن را يادداش
ــؤاالت خود را طرح كنند.  مي خواهيم س
ــؤاالت مهم، كه معموًال افراد با  يكي از س
ــوند، اين است: «اگر قرار  آن مواجه مي ش
ــد كودكان و نوجوانان در مهارت هاي  باش
اساسي زندگي توان مند شوند يا به عبارت 
ــي آن ها  ــي/ اجتماع ــر هوش هيجان ديگ
پرورش پيدا كند، چه بايد كنيم؟ براي باال 
ــطح هوش هيجاني/ اجتماعي از  بردن س

چه روش هايي مي توانيم استفاده كنيم؟
ــه، از اعضا مي خواهيم  ــن مرحل در اي
ــتفاده  ــي را كه خود از آن ها اس روش هاي
ــد آن گاه فرصت  ــت كنن كرده اند، يادداش
ــان را  ــاي خودش ــه روش ه ــم ك مي دهي
ــه روش هاي  ــد. آن ها معموًال ب بيان كنن
ــه،  تنبي ــه،  مقايس ــويق كردن،  تش
ــئوليت دادن و مواردي اشاره مي كنند  مس
ــان روشن نيست. در اين  كه براي خودش
ــدن نوع ارتباط و  ــمت براي روشن ش قس
رفتارشان با ديگران «كاربرگ عادت هاي 
ــازنده» را به آن ها  ــرب و س ارتباطي مخ
ــه ارزيابي رفتارها و  مي دهيم تا هر فرد ب
ــران بپردازد.  ــي خود با ديگ روش ارتباط
ــراد بايد وضع  ــم كه اف ــادآوري مي كني ي
ــي رفتارهاي ارتباطي ـ اجتماعي خود  فعل
ــه ايده آل  ــه آن چه ك ــي كنند ن را ارزياب

آن هاست.
پس از اين كه كاربرگ را پر كردند، از 
آن ها خواهش مي كنيم برداشت و تفسير 
ــش نامه يا نتيجه اي كه  خود را از اين پرس
دريافت كرده اند، يادداشت كنند. از آن ها 
ــت دارد نظر  مي خواهيم كه هركس دوس

خود را بخواند. در اين كاربرگ، افراد يك بار 
ــود را با ديگران  ــي رفتار خ به طور اجمال
ــن تر و  ــناخت روش مرور مي كنند و به ش
ــفاف تري از رفتار خود دست مي يابند.  ش
ــراً بيش تر  ــد: ظاه ــال مي گوين ــراي مث ب
ــوع روش هاي باالي اين  رفتارهاي ما از ن
پرسش نامه است؛ در حالي كه اگر بخواهيم 
ــته باشند و در  ــالمت روان داش بچه ها س
ــوند، مي بايست از  زندگي فردي موفق ش
روش هاي پاييني اين پرسش نامه بيش تر 
ــه اعضاي  ــس از اين ك ــتفاده كنيم. پ اس
كارگاه به برخي از موارد در كاربرگ اشاره 
ــخص  ــد. به كمك آن ها به طور مش كردن
مثًال تفاوت بين شيوة سكوت و قهركردن، 
ــي را كه هر  نصيحت و گفت وگو و احساس
كدام در طرف مقابل ايجاد مي كند، روشن 
ــازيم. با مثال هاي روشن شيوه هاي  مي س
ــه،  تحقير، تهديد، گوش دادن براي  مقايس
ــي، طرح سؤالي و...  همدلي و هم احساس
ــا افراد در  ــراي درك عيني و عملي ب را ب

كارگاه به بحث مي گذاريم.
ــه توضيح  ــش از كارگاه ب ــن بخ در اي
ــيوة متفاوت  رابطة افراد با فرزندان با دو ش
ــرل دروني  ــرل بيروني و كنت ــوع كنت از ن
ــيوة كنترل  ــم. گروهي كه از ش مي پردازي
ــد، در واقع در  ــتفاده مي كنن ــي اس بيرون
ــمارة  بيش تر موارد از عادت هاي رفتاري ش
ــش نامة عادت هاي ارتباطي  ۱ تا ۱۳ پرس
بهره مي جويند كه همواره يك نفر از بيرون 
ــيار  «ديگري را ارزيابي» مي كند. اين، بس
ناخوشايند است و به اين ترتيب، «مقاومت» 
ــوان در برابر تغيير و اصالح  ــودك و نوج ك
ــر معتقد  ــود. گالس رفتار پيچيده تر مي ش
ــت كه در اين فرايند، كودك و نوجوان  اس
ــعي مي كنند از والدين يا مربيان فاصله  س
ــمان اعتماد و  بگيرند. به اين ترتيب، ريس
ــود و احتماًال  ــاس تعلق نخ نما مي ش احس
ــني آسيب هاي رواني ـ  آن ها در باتالق ش
ــه فرد و اطرافيان  اجتماعي مي افتند كه ب

هزينة سنگيني را تحميل مي كند.

هرچه كودكـان و نوجوانان 
در مهارت هاي اساسي زندگي 
توان مندتر باشند يا هوش هيجاني/ 
اجتماعي آن ها مناسب تر رشد كرده 
باشد، احتمال آسيب پذيري آن ها 
كاهش مي يابد
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ــرل دروني  ــيوة كنت گروهي كه از ش
ــاي رفتاري  ــد، عادت ه ــتفاده مي كنن اس
شمارة ۱۴ تا ۲۲ را بيش تر به كار مي بندند. 
ــود ـ ارزيابي» در كودك و  اين امر به «خ
ــراي آن ها  ــود كه ب ــوان منجر مي ش نوج
ــت. به اين ترتيب، نه تنها  ــايند اس خوش

كودك يا نوجوان مقاومت را كنار مي گذارد 
ــاس تعلق و اعتماد او  بلكه روزبه روز احس
نسبت به مربي يا والدين افزايش مي يابد. 
در اين حالت، كودك و نوجوان به والدين 
نزديك و نزديك تر مي شود و احتمال مؤثر 
ــه والدين يا معلم به  بودن «اطالعاتي» ك

فرزندان يا دانش آموزان مي دهند، بيش تر 
است و در فرايند اين رابطة كنترل دروني 
ــي/ اجتماعي يا  ــوش هيجان ــت كه ه اس
ــي زندگي، كه در شروع  مهارت هاي اساس
ــد، تحقق عملي و  ــاره ش كارگاه به آن اش

عيني مي يابد.

كاربرگ (٣)
عادت هاي ارتباطي مخرب و سازنده 

ميزان استفادة خود از عادت هاي ارتباطي با ديگران (فرزند، همسر، شاگرد، همكار و...) را ارزيابي كنيد.

هميشهاغلبگاهي اوقاتبه ندرتهيچ وقترفتارهاي ارتباطيرديف
نصيحت۱

تنبيه۲

تهديد۳

تحقير۴

نق زدن۵

گير دادن۶

عيب جويي۷

شكوه و گاليه۸

دادن باج يا رشوه۹

انتقاد۱۰

جر و بحث۱۱

مقايسه۱۲

تشويق۱۳

سكوت۱۴

گفت وگو۱۵

گوش دادن۱۶

طرح سؤال۱۷

مسئوليت دادن۱۸

تحسين كردن۱۹

مترصد رفتارهاي مطلوب (مثبت) بودن۲۰

الگودادن۲۱

حمايت۲۲

برداشت كلي از رفتارهاي ارتباطي خود با فرزند و ديگران را بنويسيد. ....................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
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چکيده
ــريع و  ــرات فناورانه، فرهنگی و اجتماعی س ــه دليل تغيي ب
ــتاب جوامع امروز، دوران نوجوانی برای تعدادی از نوجوانان  پرش
با بروز مشکالت فراوان جسمی، روانی و اجتماعی همراه است و 
پاية بسياری از رفتارهای پرخطر و آسيب های اجتماعی ناشی از 
ــته می شود. تحقيق حاضر با هدف  آن در اين دوره در آنان گذاش
تعيين عوامل مستعدکننده و بازدارندة بروز آسيب های اجتماعی 
در دانش آموزان استان سمنان انجام شد تا اطالعات به دست آمده، 
در برنامه ريزی های مسئوالن مورد استفاده قرار گيرد. اين تحقيق 
يک مطالعة کيفی به روش دلفی است. جامعة آماری شامل کلية 
مشاوران روان شناسی در مناطق ۱۰ گانة آموزش و پرورش استان 
ــمنان و حجم نمونه، ۱۲۰ نفر (کل جامعة آماری) بوده است.  س
ــاوران مدارس، علل مستعدکنندة بروز آسيب های  از ديدگاه مش
ــامل: ويژگی های  اجتماعی در دانش آموزان، به ترتيب اولويت ش
ــکاف فکری و  ــته، ش ــی (نظير خانواده های از هم گسس خانوادگ
ــن و فرزندان، ضعف اخالقی و بی بندوباری در  عاطفی بين والدي
خانواده ها)، دوستان ناباب و فشار گروه هم ساالن، نداشتن آگاهی 
ــت، هم چنين،  نوجوانان در زمينة مهارت های زندگی و... بوده اس
ــد اين افراد، راهکارهای پيش گيری در اين زمينه، به ترتيب  از دي
ــامل: ايجاد و برقراری ارتباطات مناسب و صميمانه تر  اولويت ش
ــدان، احترام به  ــتر فرزن بين والدين و فرزندان (نظير درک بيش
ــخصيت و عقايد آنان و دادن آزادی منطقی به آنان)، آموزش  ش
ــه والدين (کالس های آموزش  ــای زندگی و اجتماعی ب مهارت ه
ــت فرزندان)،  ــوزش روش های صحيح و علمی تربي ــواده، آم خان
ــد  ــی و افزايش ايمان و دين باوری می باش ــه به تربيت دين توج

بـررسی عوامـل مستـعدکننده 
و بازدارندة بروز آسيب های اجتماعی

 در دانش آمـوزان

دو نيـمة آسيب ها
دکتر سيد موسی طباطبائی

ش استان سمنان
ش و پرور

س دکترای روان شناسی تربيتی آموز
مدر

س
ش نف

الهه آت
ش پرستاری، دانشکده پرستاری و پيراپزشکی سمنان

س آموز
س، فوق ليسان
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در نوجوانان و... است.از ديدگاه نمونه های 
ــی،  ــات خانوادگ ــوة ارتباط ــش، نح پژوه
برخورداری از مهارت های زندگی و تربيت 
دينی، سه عامل اساسی در ارتقای سالمت 
روانی ـ اجتماعی نوجوانان و پيش گيری از 
آسيب های اجتماعی در آنان است. اقدامات 
پيش گيری کننده بايستی، در مراحل زود 
ــامل برنامه های پی گير،  هنگام شروع و ش
ــه و جامع بوده و بر تأثير خانواده  همه جانب
ــاالن بر رفتارهای نوجوان توجه و  و هم س

تأکيد داشته باشد.

ــيب های اجتماعی،  کليد واژه ها: آس
روش دلفی، رفتارهای پر خطر.

مـــقدمــــه
جوامع در حال گذار، به دليل تغييرات 
ــا تضادهای  ــدد، معموًال ب ــوع و متع متن
ــاخت های  ــاختارها و زيرس مختلف در س
ــی، فرهنگی و اجتماعی  اقتصادی، سياس
ــراد  ــی، اف ــن جوامع ــد. در چني مواجه ان
ــا محيط  ــد خود را ب ــختی می توانن به س
سازگار و با تغييرات و دگرگونی های تازه 
و سريع همراه کنند. بنابراين، از اين حيث 
دچار ناهنجاری و کشمکش های مختلف 
ــطحی  ــی، ازخودبيگانگی و در س اجتماع
از هم گسيختگی  ــازمانی و  وسيع تر، بی س
ــن بی نظمی ها و  ــوند. اي ــی می ش اجتماع
ــادل و بی ثباتی  ــازمانی ها به عدم تع بی س
اجتماعی و افزايش بحران ها و آسيب های 
ــران از يک  ــود. اي ــی منجر می ش اجتماع
طرف در حال تجديد حيات طيبه اسالمی 
ــور در  ــت و از طرفی به عنوان يک کش اس
ــذار از مرحلة  ــعه و در حال گ ــال توس ح
ــنتی به مدرنيسم، از اين قاعده مستثنا  س
نيست و درنتيجه سرعت تغييرات در ابعاد 
ــی و اقتصادی،  فرهنگی، اجتماعی، سياس
آسيب ها و تهديدات اجتماعی متنوعی بر 
جامعه ايران وارد شده است، به طوری که 
طبق گزارش های سازمان بهزيستی کشور، 

طی سال های اخير، آسيب های اجتماعی 
ــور ما به طور متوسط هر سال، ۱۵  در کش
درصد رشد داشته اند (ستاد مبارزه با مواد 

مخدر؛ ۱۳۸۷).
ــی  اجتماع ــيب های  آس ــی،  به عبارت
مشکالت و پديده هايی هستند که موجب 
سقوط ارزش های اخالقی در شعاع گسترده 
ــوند، هنجارهای قانونی  ــه می ش در جامع
ــکالت  ــی را زير پا می گذارند و مش و عرف
ــود فرد يا  ــری را در خ ــالالت ديگ و اخت
ــيب های  ــوند. آس اطرافيان موجب می ش
بزرگ  ــای  بحران ه می توانند  ــی  اجتماع
ــته باشند  اقتصادی و اجتماعی درپی داش
ــور را  ــی در مواردی امنيت يک کش و حت
به خطر اندازند (گلزاری، ۱۳۸۷).افزايش 
آسيب های اجتماعی در يک جامعه نشانة 
ــت و پيش گيری از آسيب های  بحران اس
اجتماعی در هر جامعه به شناخت علمی 
ويژگی ها و قانونمندی های حاکم بر تحول 
آسيب ها در جامعه و به کارگيری يافته های 
ــزی اجتماعی  ــی در فرايند برنامه ري علم
موکول می شود. ميزان موفقيت هر کشور 
در امر پيش گيری از آسيب های اجتماعی 
معرف کارآيی نظام اجتماعی غالب بر آن 

جامعه است (گوهرمنش، ۱۳۸۷).
ــان، نوجوانان از گروه های  در اين مي
ــال به  ــة ابت ــيب پذير در زمين ــيار آس بس
ــيب های اجتماعی هستند. طبق آمار،  آس
ــان را نوجوانان  يک پنجم از جمعيت جه
ــه ۸۵ درصد از اين  ــکيل می دهند؛ ک تش
ــنی در کشورهای در حال توسعه  گروه س
ــه  ــادن و توج ــد. ارج نه ــی می کنن زندگ
ــمی، روانی و اجتماعی  ــالمت جس به س
ــرای آيندة  ــرمايه گذاری ب ــان، س نوجوان
ــالم و  ــت؛ زيرا نوجوانان س ــور اس هر کش
تندرست فرصت بهتری برای تبديل شدن 
ــئول و بهره ور  ــاالنی سالم، مس به بزرگس
ــازمان جهانی بهداشت،  دارند (گزارش س
ــی از بحرانی ترين  ــی يک ۲۰۰۳)، نوجوان

ــود و  ــوب می ش دوره های زندگی محس
ــور ما با داشتن سرمايه های عظيمی  کش
برنامه ريزی های  ــد  نيازمن ــان،  نوجوان از 
دقيق در زمينة رشد و سالمت اين گروه 
سنی است (پرويزی و همکاران، ۱۳۸۲: 

.(۲۴۵
ــرح و برنامه های  ــه قوانين و ط البت
ــتی و ارتقای  ــائل بهداش ــوط به مس مرب
ــالمتی در نوجوانان و جوانان به توجه  س
فوری نياز دارد؛ زيرا منابع مادی و معنوی 
ــل توجهی برای آموزش و تربيت آنان  قاب
ــياری از  ــود و بس ــرمايه گذاری می ش س
الگوهای رفتاری در بزرگ سالی درخالل 
ــت می گردند.  ــروع و تثبي اين دوران ش
ــرمايه ها و  ــان در آينده س ــن، آن هم چني
ــادی جامعه  ــاری و اقتص قدرت های تج
ــود؛ بنابراين، توجه به نيازهای  خواهند ب
بهداشتی، رفتارهای پرخطر و انحرافات و 
آسيب های اجتماعی نوجوانان از وظايف 
ــت  ــت اندرکاران امر بهداش ــی دس اساس
ــت.  ــرورش اس ــوزش و پ ــان و آم و درم
ــر می تواند به بروز  ــدم توجه به اين ام ع
ــده در آنان  ــکالت عدي ــا و مش بيماری ه
ــدرت بهره وری و  ــود و کاهش ق منجر ش
به هدر رفتن سرمايه گذاری های اجتماعی 
ــته  برای اين گروه عظيم را به دنبال داش
ــازمان بهداشت جهانی در  باشد (دفتر س

منطقة غرب اقيانوس آرام، ۲۰۰۳).

جـوامع در حال گــذار، به دلــــيل 
تغييرات مــتنوع و متعدد، معموًال 

با تضادهــای مختلـــف در 
ساختــــارها و زيرساخـــت های 
اقتصادی، سياسی، فـــرهنـگی و 

اجتماعــی مــواجه انــد
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در همين رابطه، در تحقيقات متعدد 
در زمينة بزهکاری، انحرافات و آسيب های 
اجتماعی در دانش آموزان، برخی از آن ها 
ــر ارتباط با  ــکالت اخالقی نظي دارای مش
ــتن آرايش و پوشش  جنس مخالف، داش
نامناسب و غيرمتعارف و مشکالت رفتاری 
ــگری و درگيری  ــی نظير پرخاش گوناگون
فيزيکی با گروه همساالن، فرار از مدرسه و 
يا منزل، تخريب اموال مدرسه و تقلب در 
امتحانات تشخيص داده شده اند (رحمتی 

و باپيری، ۱۳۷۹).
ــای پرخطری  ــه رفتاره ــن افراد ب اي
ــرف الکل و  ــيگار، مص ــيدن س نظير کش
ــدام می کنند و انگيزة آن ها  مواد مخدر اق
ــرای اين اقدام، حس کنجکاوی و تجربة  ب
چيزهای تازه، فشار گروه همساالن، کسب 
ــاس بزرگی و اعتمادبه نفس بيشتر،  احس
جبران ضعف ها و شکست های تحصيلی، 
ــتن الگوهای  ــران، داش ــه ديگ جلب توج
ــه،  ــب در خانواده و مدرس غلط و نامناس
ــت (آدريان و  ــی و... اس ــای روان کمبوده
ــک گاورن، ۲۰۰۴: ۲۰۲۳؛ و کلی دی و  م

رولينگز، ۲۰۰۵: ۳).
ــيار  ــه به تأثير بس ــن، با توج بنابراي
ــيب های اجتماعی بر سالمت  مخرب آس
ــی نوجوانان و  ــمی، روانی و اجتماع جس
آسيب پذيری بيشتر آنان و اين که متأسفانه 
بسياری از رفتارهای پرخطر از اين دوران 

ــود و منجر به بروز  شروع و تثبيت می ش
آسيب های اجتماعی می گردد، شناسايی 
ــدة بروز  ــتعدکننده و بازدارن ــل مس عوام
ــيب های اجتماعی در اين گروه سنی  آس
اهميت ويژه ای دارد. بنابراين، پژوهشگران 
ــام دادن يک  ــا انج ــا ب ــده اند ت ــر آن ش ب
ــی (به روش دلفی) از ديدگاه  تحقيق کيف
مشاوران روان شناسی در مدارس، عوامل 
ــتعدکنندة بروز آسيب های اجتماعی  مس
ــوزان و راه های پيش گيری از  در دانش آم

آن ها را شناسايی کنند.

مـــواد و روش هــا
ــة کيفی به  ــق يک مطالع اين تحقي
ــدف تعيين  ــت که با ه ــی۱ اس روش دلف
ــدة بروز  ــتعدکننده و بازدارن ــل مس عوام
دانش آموزان  در  ــی  اجتماع ــيب های  آس
ــطه و پيش دانشگاهی استان  دورة متوس
سمنان از ديدگاه مشاوران مدارس انجام 
گرفته است. بررسی بر مبنای ارسال يک 
ــه و جمع بندی نظريات  ــش نامة اولي پرس
ــتان سمنان در اين  ــاوران مدارس اس مش
ــش نامة دوم که با  ــال پرس ــه و ارس زمين
هدف آگاهی نمونه ها از نظريات يکديگر و 
ارائة نظرهای تکميلی خود بوده اجرا شده 
ــاوران مدارس دورة  ــت. کل تعداد مش اس
ــگاهی (۱۲۰ نفر)  ــطه و پيش دانش متوس

به عنوان نمونه در نظر گرفته شد.
برای اجرای پژوهش، با هماهنگی ای 
که با مسئول واحد مشاوره در هر منطقة 
ــتان سمنان صورت  آموزش و پرورش اس
اول  ــری  س ــش نامه های  پرس ــت،  گرف
ــطه و  ــاوران مدارس دورة متوس برای مش
ــة آموزش  ــگاهی در هر منطق پيش دانش
ــد، در اين بخش از  و پرورش فرستاده ش
ــس از تکميل،  ــش نامه ها پ مطالعه، پرس
ــک پاکت که از قبل دارای آدرس  درون ي
ــگر و مهر جواب  ــتی پژوهش صندوق پس

قبول ادارة پست بود، گذاشته شد و ارسال 
ــش نامه ها،  ــس از دريافت پرس گرديد. پ
ــاوران در اين زمينه مطالعه و  نظريات مش
دسته بندی شد. سپس، براساس نظريات 
ــن افراد  ــش نامة دوم برای اي ــان، پرس آن
ــد تا ضمن آگاهی مشاوران از  ــال ش ارس
ــر و اولويت بندی  نظرات مختلف يک ديگ
ــط آنان (در زمينة  ــده توس عوامل ذکرش
ــيب های اجتماعی و پيش گيری  بروز آس
ــان نيز  ــی آن ــات تکميل ــا)، نظري از آن ه
ــط  ــان روش توس ــه هم ــع آوری و ب جم

پژوهشگران دريافت شود.
ــل داده ها  ــه و تحلي ــورد تجزي در م
ــت که پس از جمع آوری  ــايان ذکر اس ش
ــدارس،  م ــاوران  مش ــات  نظري ــة  اولي
ــت آمده در زمينة عوامل  اطالعات به دس
ــتعدکنندة بروز آسيب های اجتماعی  مس
در  آن  از  ــری  پيش گي ــای  راهکاره و 
ــگاهی و  ــردی، خانوادگی، آموزش ابعاد ف
ــپس،  ــدند. س ــته بندی ش اجتماعی، دس
ــيب های  ــتعدکنندة بروز آس ــل مس عوام
ــوزان و راهکارهای  اجتماعی در دانش آم
ــش نامة  ــری از آن ها که در پرس پيش گي
ــده بودند، توسط مشاوران  دوم مطرح ش
مدارس اولويت بندی و گزارش شدند و در 
رابطه با سؤاالت مطرح شده در پرسش نامة 
ــتر نمونه های پژوهش  دوم نيز، نظر بيش
ــؤال گزارش  ــخ نهايی به س به عنوان پاس

گرديد.

يــــــافته هــا
ــات و ديدگاه های  ــه نظري با توجه ب
ــاوران  مش ــوی  س از  ــده  اولويت بندی ش
ــه روش دلفی،  ــة دوم تحقيق ب در مرحل
عوامل مستعدکننده و بازدارندة بروز 
آسـيب های اجتماعی در دانش آموزان 
ــطه و پيش دانشگاهی استان  دورة متوس

سمنان، به ترتيب اولويت عبارت اند از:

افـــــراد به رفتارهای پرخطری 
نظير کشيدن سيگار، مصرف الکل و 
مــواد مخدراقدام می کنند و انــــگيزة
 آن ها بــرای اين اقــدام، حس 
کنجکاوی و تجربة چيزهای تازه، 
فشار گـروه همساالن، کسب 
احساس بزرگـی و......
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 عوامل مستعدکنندة بروز آسيب های اجتــــماعی
١. ويژگی های خانوادگی (نظير خانواده های از هم گسيخته 
شکاف فکری و عاطفی بين والدين و فرزندان، ضعف اخالقی 

و بی بند و باری در خانواده ها)
٢. دوستان ناباب و فشار گروه همساالن

٣. نداشتن آگاهی نوجوانان در زمينة مهارت های زندگی
٤. برخوردهای نامناسب والدين

ــنين بلوغ (نظير  ــتن در س ــنی و قرار داش ٥. ويژگی های س
خودمحوری، استقالل طلبی، سرکشی در مقابل بزرگ ترها، 

اختالل در هويت فردی)
ــدم آگاهی والدين از اصول تعليم و تربيت و مهارت های  ٦. ع

زندگی
ــب برای استفاده از فناوری های امروز  ٧. نبود فرهنگ مناس

نظير اينترنت و ماهواره 

٨. در دسترس بودن مواد مخدر، سيگار، CD های غيرمجاز و...
٩. مشکالت مالی و فقر اقتصادی

١٠. نابه سامانی های اجتماعی (نظير بی نظمی های درون جامعه 
و محيط نامناسب اجتماعی)

١١. درآمدهای کاذب و عدم تعادل اقتصادی (به عبارتی، فاصلة 
طبقاتی زياد در جامعه)

ــب در رسانه های  ١٢. تأثيرات منفی برنامه ها و محتوای نامناس
جمعی که سبب گرايش نوجوانان و جوانان به رفتارهای پرخطر 

و آسيب های اجتماعی می شود.
ــر اصولی برای  ــب و غي ــی نامناس ١٣. برنامه ريزی های آموزش

دانش آموزان در مدرسه

 عوامل بازدارندة بروز آسيب های اجتــــماعی
١. برقرای ارتباطات مناسب و صميمانه تر بين والدين و فرزندان 
ــخصيت و  ــتن به ش (نظير درک بيش تر فرزندان، احترام گذاش

عقايد آنان و دادن آزادی منطقی به آن ها) 
٢. آموزش مهارت های زندگی و اجتماعی به والدين (کالس های 
آموزش خانواده، آموزش روش های صحيح و علمی تربيت فرزند 

و...)
ــان و دين باوری در  ــش ايم ــت دينی و افزاي ــه به تربي ٣. توج

نوجوانان
٤. باال بردن عزت نفس در نوجوانان

٥. آموزش مهارت های زندگی و اجتماعی به نوجوانان (آموزش 
مهارت های زندگی، آموزش رفتارهای پرخطر و عواقب آن)

ــرات اجتماعی و  ــدان با تغيي ــدن والدين و فرزن ــگام ش ٦. هم
فناورانه، که از ايجاد شکاف بين دو نسل پيش گيری می کند. 

ــالم  ــالم و قرار گرفتن در گروه های س ــتان س ــتن دوس ٧. داش
اجتماعی

ــات فراغت نوجوانان  ــزی برای پر کردن صحيح اوق ٨. برنامه ري
ــالم و خالق و  ــای س ــتن فعاليت ه ــه داش ــان ب ــويق آن و تش

ورزش کردن
٩. استفاده از مشاوران آگاه و با تجربه (به عبارتی، توجه بيش تر 

به امر مشاوره در مدارس) 
١٠. افزايش آگاهی اوليای مدرسه از ويژگی های دوران نوجوانی 

و برخورد صحيح و اصولی با دانش آموزان
١١. کنترل و نظارت اجتماعی (نظير کنترل مکان های تفريحی 
و اجرای طرح های ضربتی برای جلوگيری از ورود و پخش مواد 

مخدر در کشور)
ــا بروز  ــی در رابطه ب ــاز فرهنگ ــل زمينه س ــن عوام ١٢. تعيي

آسيب های اجتماعی در نوجوانان و جوانان
١٣. ايجاد شبکة حمايت های اجتماعی (نظير منابع ياری رسان، 
ــده، ايجاد فضاهای سالم تفريحی و  حمايت از زندانيان آزاد ش

سرگرم کننده و مقابله با فقر و بيکاری)
١٤. مقابله با عادی بودن رفتارهای غلط و پر خطر نظير مصرف 

مواد مخدر، بدحجابی، داشتن ارتباط با جنس و مخالف و...
١٥. کنترل و نظارت بر وسايل ارتباط جمعی

١٦. جلوگيری از تبليغات گستردة مؤسسات توليدکنندة انواع 
لباس های نامناسب، سيگار و...

ــة رفتارهای پرخطر و  ــرح موضوعات تحقيقی در زمين ١٧. ط
ــوارض و عواقب آن به دانش آموزان و دادن جايزه به بهترين  ع

طرح ها
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* براساس يافته های پرسش نامة اول، 
ديدگاه هايی از سوی برخی مشاوران مطرح 
گرديد که به نظر پژوهشگران، برای کسب 
اتفاق نظر مشاوران، می بايست بررسی های 
ــتری صورت گيرد. بنابراين، سؤاالت  بيش
زير در پرسش نامة مرحلة دوم روش دلفی 
ــخ آن ها به شرح زير  ــد که پاس مطرح ش

است.
سؤال (۱): «ايجاد بحران های کاذب 
ــتانة تحمل  ــواده برای افزايش آس در خان
ــطح توانايی فرزندان برای  و بردباری و س
رويارويی با مشکالت آتی زندگی، راهکاری 
مناسب است». بيش تر نمونه های پژوهش 
با اين نظر موافق نبودند و ايجاد بحران های 
ــتانة  ــواده برای افزايش آس کاذب در خان
تحمل و بردباری و سطح توانايی فرزندان 
ــکالت آتی زندگی را  برای رويارويی با مش
ــب نمی دانستند. به داليل  راهکاری مناس
ــا اين نظر مخالف  ــاوران مدارس ب زير مش

بودند:
ــر فقط در خانواده بحران ايجاد کنيم  é اگ
ولی آموزش راهکارهای مقابله با بحران را 
ــيم، خود اين بحران  به نوجوان نداده باش
آسيب زاست. آسيب زايی اين راهکار ممکن 
ــد که نوجوان در  است زمانی بيش تر باش
ــاعدی  محيط خانوادگی و اجتماعی نامس

زندگی می کند يا افت تحصيلی دارد.
ــکار می تواند در خانواده تنش  é  اين راه
ــفتگی ايجاد کند و آثار سوئی داشته  و آش
ــد. نيز ممکن است نتيجة عکس دهد  باش
ــر ايجاد تنش عاطفی و بلوغ زودرس  (نظي

در نوجوان و کاهش عزت نفس).
é  به دليل وجود بحران بلوغ در اين سنين، 
اگر خانواده نيز بخواهد بحران کاذب ايجاد 
ــوان افزايش  ــراب نوج ــطح اضط کند، س
می يابد. هم چنين، در زندگی های امروز به 
ــران وجود دارد و نيازی به  اندازة کافی بح

ايجاد بحران کاذب در خانواده نيست.
ــی از نمونه های  ــن زمينه، برخ  در اي

ــرای افزايش  ــب ب ــش راهکار مناس پژوه
ــکالت را در آموزش  توان رويارويی با مش
مهارت های زندگـی به نوجوان عنوان 

کردند.
سـوال (۲): «آيا والدين بيشتر نياز 
ــرات اجتماعی  ــا فناوری ها و تغيي دارند ب
ــا نوجوانان؟ حدود  ــوند ي امروز همگام ش
نيمی از نمونه های پژوهش اعتقاد داشتند 
ــم والدين و هم  ــه هر دو گروه، يعنی ه ک
ــا يک ديگر، به تطابق با  نوجوانان همگام ب
ــا و تغييرات اجتماعی در جامعة  فناوری ه
ــع و توان و تا  ــروز نياز دارند و بنابر وس ام
ــا فناوری ها و  ــه اين هماهنگی ب جايی ک
ــرع و عرف تضاد  تغييرات اجتماعی، با ش
ــتی اين تطابق صورت  نداشته باشد، بايس
پذيرد. نيمی ديگر فقط والدين را نيازمند 
ــتند. از نظر  تطابق با اين موضوع می دانس
ــاوران، نوجوانان خود در  ــن گروه از مش اي
اين دگرگونی ها سهيم و با دنيای متمدن و 
جديد امروز آشنا هستند اما اين تغييرات 
ــای آن ها به کندی صورت می گيرد  در اولي
و والدين بايد خود را به نوجوانان برسانند 
تا از ايجاد شکاف ميان نسل ها جلوگيری 

شود.
سـؤال (۳): «اميد دادن به فرزندان 
ــرای انتخاب  ــی ب ــود در دوران نوجوان خ
ــت. نوجوان در  ــر راهکاری مفيد اس همس
ــر خود را انتخاب  اين ايام، می تواند همس
کند و مدت ۲ تا ۳ سال اين آشنايی برقرار 
ــرگرم اين آشنايی باشد و به  باشد تا او س
ــد.» اکثر نمونه های  چيز ديگری فکر نکن
ــق نبودند و اين  ــش با اين نظر مواف پژوه
ــتند.  ــب نمی دانس روش را راهکاری مناس
به داليل زير مشاوران مدارس، با اين نظر 

مخالف بودند:
ــاخت های فکری در  ــا توجه به زيرس é  ب
ــائل فرهنگی جامعه، امکان  والدين و مس
ــرايط فعلی وجود  ــن موضوعی در ش چني
ــواده و جامعه  ــدارد و هنوز فرهنگ خان ن

پذيرای چنين ارتباطی نيست؛ زيرا فرهنگ 
ما با کشورهای غربی تفاوت دارد.

ــنين  ــس مخالف در س ــا جن ــط ب é  رواب
ــود يکی از معضالت مهم اين  نوجوانی، خ
ــت؛ زيرا نوجوانان در اين دوره از  دوره اس
ــه پختگی کامل  ــاظ عقلی و عاطفی ب لح
ــت اين ارتباطات،  نرسيده اند و ممکن اس
آن ها را از امور مهم زندگی بازدارد و باعث 
ــت تحصيلی آن ها  ــغوليت ذهنی و اف مش

شود.
ــی برای  ــن دوران، دورة خوب é  اي

ــر نيست و با توجه  انتخاب همس
ــارب،  ــنی، تج ــرايط س ــه ش ب

قدرت تفکر و آينده نگری در 
نمی توانند  ــان  آن نوجوانان، 
ــی  ــدف از ازدواج و زندگ ه

مشترک و مسئوليت های آن 
را در اين سنين به خوبی درک 
کنند. درنتيجه طرف مقابل را 
با احساسات انتخاب می کنند 
ــين در اين  و عشق های آتش
ــت؛ بنابراين،  ــاد اس دوران زي

ــد بعد از  ــر باي ــاب همس انتخ
ــی از  ــوغ و بحران های ناش دوران بل
ــرد دچار  ــا در آينده، ف ــد ت آن باش

پشيمانی نشود.
ــود رابطه با جنس  ــورت وج é  در ص

ــي با نيت  ــنين (حت مخالف در اين س

روابط بـا جنس مخالف در ســـنين 
نوجوانی، خـود يکی از معضالت مهم 
اين دوره است؛ زيرا نوجوانان در اين 
دوره از لحاظ عقلی و عاطفی به پختگی 
کامل نرسيده اند و ممکن است اين 
ارتباطات، آن ها را از امور مهم
 زندگی بازدارد



۱۳
دوره شــشــم
شـمـــــارة۴
تابســـتان٩٠

ــاني و كنترل  ــي، جهت اطالع رس آموزش
اين معضالت مفيد بوده اند ولي فيلم هاي 
سينمايي و سريال ها متأسفانه بيش تر در 
جهت سوق دادن جوانان به سوي رفتارهاي 

پرخطر گام برداشته اند.
ــيما با  ــاي صداوس ــواي برنامه ه é  محت
ــت (از نظر محتوا، نوع  سينما متفاوت اس
ــش ظاهري بازيگران و...)، فيلم هايي  پوش
ــوند،  اغلب به   ــينما اكران مي ش كه در س
بروز آسيب هاي اجتماعي در جامعه دامن 

مي زنند.
é  البته تعداد اندكي از نمونه هاي پژوهش 
نيز معتقد بودند كه برنامه هاي صداوسيما 
ــيب هاي  آس از  ــري  پيش گي ــت  جه در 
ــج در حال  ــه، به تدري ــي در جامع اجتماع
پيشرفت است و اين رسانه نيز به ابزارهايي 
ــر ماهواره و اينترنت خوب عمل كرده  نظي

است.
سؤال (۵): «آموزش به طور مستقيم 
ــيب هاي  ــاي پرخطر و آس ــارة رفتاره درب
ــوان را  ــس كنجكاوي نوج ــي، ح اجتماع
ــت نتيجة  ــر مي انگيزد و ممكن اس بيش ت
ــد ولي خانواده را بايد  ــته باش عكس داش
ــو اصولي و صحيح،  ــوزش داد تا به نح آم
نوجوانش را كنترل كند» اكثر نمونه هاي 
ــه آموزش به هر  ــش معتقد بودند ك پژوه
ــروه، يعني هم نوجوان و هم والدين،  دو گ
همگام با هم، مؤثرتر و اثربخش تر خواهد 
بود. به داليل زير مشاوران با آموزش همگام 
ــوان و والدين در زمينة پيش گيري و  نوج
ــيب هاي  ــرل رفتارهاي پرخطر و آس كنت

اجتماعي موافق بودند: 
ــورت عدم آموزش به نوجوان، در  é  در ص
ــيب زا،  صورت مواجهه با موقعيت هاي آس
ــن معضالت چگونه  ــد كه با اي وي نمي دان

برخورد كند.
ــان در جمع هاي  ــت نوجوان é  ممكن اس
ــتانة خود در اين موارد با هم صحبت  دوس
ــي را به يك ديگر  ــات غلط ــد و اطالع كنن

انتقال دهند يا از ساير منابع (نظير برخي 
از سايت هاي اينترنتي) اطالعات ناكامل و 
نامناسبي را دريافت كنند. پس بهتر است 

آنان نيز همگام با خانواده آموزش ببينند.
ــني، حس  ــن دورة س ــان در اي é  نوجوان
كنجكاوي و سؤاالت فراواني در درون خود 
دارند و به دنبال پاسخ آن ها هستند. حال 
ــرف فردي آگاه و  ــر اين آموزش ها از ط اگ
دل سوز انجام شود، نوجوان ديگر به سراغ 
ــخ  ــتان و افراد ديگر نمي رود كه پاس دوس

نادرست و نامناسب دريافت كند.
ــياري از چيزها و خطرها را نوجوان  é  بس
بايد به طور مستقيم بشناسد؛ مثًال آشنايي 
ــا خطر تماس با مار گزنده يا خطرافتادن  ب
ــان در زمينة  ــگاه؛ بنابراين، نوجوان از پرت
ــيب هاي اجتماعي  رفتارهاي پرخطر و آس

بايد به طور مستقيم آموزش ببينند.
é  البته بسياري از نمونه هاي پژوهش اعتقاد 
ــتند كه: كيفيت و محتواي آموزشي و  داش
چگونگي ارائة آن به نوجوانان مهم است و 
ــني و  اين امر بايد با روحيه، مقتضيات س
ــد. به عبارتي،  انتظارات آنان هماهنگ باش
ــود كه  ــروع ش چنانچه آموزش از آن جا ش
ــود  ــوان مي خواهد و به جايي ختم ش نوج
ــدگان مي خواهند، تأثير زيادي  كه فرادهن
خواهد داشت. هم چنين، بهتر است آموزش 
ــرح  به نوجوانان در اين زمينه به صورت ش
ــات اضافي و غيرضروري  جزئيات و اطالع
ــايي راه هاي استفاده از مواد يا  نظير شناس
معرفي جزئيات نباشد. در نهايت، چنانچه 
آموزش به نوجوانان در زمينة پيش گيري 
از رفتارهاي پرخطر و آسيب هاي اجتماعي 
ــه روش معقوالنه و با تدبير و برنامه ريزي  ب
باشد و حس كنجكاوي آنان به طور صحيح 
مديريت شود، راهكاري مفيد و مؤثر است.

بحـــــث و نتيجه گيري
ــرايط  ــه دوران عبور از ش جوامعي ك
ــدرن را طي مي كنند،  ــنتي به دوران م س

ــي براي  ــا تضمين ــر)، آي ــاب همس انتخ
سالم ماندن اين رابطه وجود دارد؟

سؤال (۴): «به نظر شما، برنامه ها و 
محتواي موجود در رسانه هاي جمعي ايران 
(مطبوعات، صداوسيما، سينما و...) تاكنون 
ــرل و پيش گيري  در جهت كمك به كنت
از رفتارهاي پرخطر و آسيب هاي اجتماعي 
ــت؟»  ــوده يا بيش تر به آن دامن زده اس ب
ــا و  ــش، برنامه ه ــاي پژوه ــر نمونه ه اكث
ــانه هاي ايران  محتواي موجود در رس
را تا حدودي مثبت ارزيابي كرده 
ــه آنان اعتقاد  ــد. در اين رابط بودن

داشتند كه 
ــة بعضي از فيلم ها و  é  در تهي
ــريال ها در صداوسيما، دقت  س
ــة  ــود و در زمين ــي نمي ش كاف
مسئله حجاب، ارتباط دختر و پسر 
ــادي، اصول  ــي و اعتق ــر فرهنگ از نظ
رعايت نمي گردد و اين، نوعي تبليغ براي 
اين مسائل است، هم چنين، مواردي نظير 
تجمالت، زيبايي گرايي و رفاه طلبي تبليغ 

شده است.
é  در سال هاي اخير در جهت پيش گيري 
از رفتارهاي پرخطر و آسيب هاي اجتماعي 
ــت ولي در برخي  ــده اس ــاني ش اطالع رس
ــاهده شده كه حس كنجكاوي  موارد، مش

نوجوانان را برانگيخته است.
ــتند و  é  برنامه هايي از نوع فيلم هاي مس

آمـــوزش به نوجــوانان در زمــينة 
پيش گــيري از رفتارهــاي پرخــطر و 

آسيب هاي اجتماعـــي بايــد به
 روش معقـــوالنه و با تــــدبير و 

برنـــامه ريزي باشد و حس كنجكاوي 
آنان به طــور صحـيح

 مديريت شـــود
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ــت  ــيب هاي اجتماعي فراواني دس ــا آس ب
ــيب ها يكي از  ــن آس ــد و اي ــه گريبان ان ب
ــت  ــكالت جامعة امروز اس مهم ترين مش
ــه در بندهاي  ــور، ۱۳۸۳). چنان ك (خاكپ
ــالمت  ــر س ــاي دفت ۳۲ و ۳۷ مأموريت ه
ــي  ــيب هاي اجتماع ــري از آس و پيش گي
ــالش  ــر ت ــز ب ــرورش ني وزارت آموزش وپ
براي شناسايي انواع آسيب هاي اجتماعي 
ــدي و برنامه ريزي  ــدارس، اولويت بن در م
ــا مقابله با  ــري ي ــرل، پيش گي ــن كنت اي
ــاره و تأكيد شده است. بنابراين،  آن ها اش
ــب ترين بستر براي  آموزش وپرورش مناس
ــيب هاي  ــري از آس ــاي پيش گي برنامه ه
اجتماعي و واكسيناسيون فرهنگي جامعه 

تلقي مي شود (فريدي، ۱۳۸۶).
علل مستعدكنند ة بروز آسيب مشاوران 
ــي (نظير  ــاي خانوادگ ــدارس: ويژگي ه م
خانواده هاي از هم گسيخته، شكاف فكري 
ــن و فرزندان، ضعف  ــي بين والدي و عاطف
ــا)،  ــاري در خانواده ه ــي و بي بندوب اخالق
ــار گروه  ــاب و فش ــتان ناب ــتن دوس داش
ــي در زمينة  ــتن آگاه ــاالن و نداش هم س
مهارت هاي زندگي، از جملة مهم ترين اين 
عوامل ذكر شده است. شايان ذكر است كه 
در رابطه با تأثير قوي ويژگي هاي خانواده 
ــيب هاي  ــروز رفتارهاي پرخطر و آس بر ب
ــياري از  ــان در بس ــي در نوجوان اجتماع
ــت كه  ــخص گرديده اس ــات مش تحقيق
ــان مبادرت به  دانش آموزاني كه والدينش
انجام رفتارهايي نظير استعمال دخانيات، 
ــدر مي كنند، به  ــرف الكل و مواد مخ مص
ميزان بيش تري درگير رفتارهاي پرخطر 
و آسيب هاي اجتماعي مي شوند (جليك، 
ــن،  ــكي، ۲۰۰۴: ۱۱۵). هم چني كلينوس
ــودن وضعيت  ــه پايين ب ــواردي از جمل م
ــجام و  ــي، عدم انس ــادي ـ اجتماع اقتص
ضعف ارتباطات خانوادگي و اعتياد والدين 
ــن نوجوان  ــرار گرفت ــونت ق يا مورد خش
ــن و  ــواده (توهي ــاي خان ــوي اعض از س
ــبت به وي، مورد  بي احترامي در جمع نس

ــن، تهديد و  ــي قرارگرفت ــزا و فحاش ناس
ــاندن نوجوان از طريق گفتار و رفتار  ترس
ــونت آميز و پرتاب اشيا به طرف وي)،  خش
ــيب هاي اجتماعي در نوجوانان  با بروز آس
ارتباط معنادار و قوي دارند (رابرتز وكلين، 
ــن روابط ضعيف و  ۲۰۰۳: ۱۵۷)، هم چني
ــب خانوادگي (خاكپور، ۱۳۸۳) و  نامناس
سردي و نداشتن روابط صميمي و عاطفي 
با والدين، كمبود مراقبت، اعتماد و حمايت 
ــوي والدين، كمبود احساس تعلق و  از س
ــتگي  ــه والدين و عدم هم بس ــتگي ب وابس
خانوادگي با افزايش بروز رفتارهاي پرخطر 
در نوجوانان همراه است (نيازي، ۱۳۸۲)، 
 ،(۱۳۷۲ ــعيدي،  (س  ،(۱۳۷۳ ــري،  (كوث
ــتاني، ۱۳۸۲: ۱۰۱). در  ــق سروس (صدي
حالي كه وجود روابط گرم عاطفي و دريافت 
حمايت از افراد بزرگ سال، ارتباط نزديك 
ــود ارتباطات  ــن والدين و فرزندان، وج بي
ــوي والدين با كاهش بروز  ــادي از س ارش
ــيب هاي اجتماعي  رفتارهاي پرخطر و آس
ــاط دارد (اونز و ديگران،  در نوجوانان ارتب
ــران، ۱۹۹۹:  ــروك و ديگ ۲۰۰۴: ۲۱)، (ب
ــران، ۲۰۰۳: ۴۵۶)،  ــوم و ديگ ۴۵۷)، (بل

(برير و ديگران، ۲۰۰۰: ۳۲۷).
ــار گروه هم ساالن  در زمينة تأثير فش
ــيب هاي  ــروز رفتارهاي پرخطر و آس بر ب
ــوان اظهار  ــان، مي ت ــي در نوجوان اجتماع
ــه نوجواناني كه در  ــت به دليل اين ك داش
يك گروه قرار مي گيرند به انجام رفتارهاي 
ــابه تمايل دارند و با عنايت به اين كه  مش
نوجوانان زمان زيادي را در مدرسه و خارج 
ــود مي گذرانند  ــتان خ ــه با دوس از مدرس
ــالت) بايد بيش  ــًا در زمان تعطي (خصوص
ــتعدكننده توجه  از پيش به اين عامل مس
داشت. در همين زمينه تحقيقات بسياري، 
ــاالن را بر بروز اين  تأثير منفي گروه هم س
ــخص كرده اند؛  ــا در نوجوانان مش رفتاره
ــت در يك گروه  ــي چون عضوي رفتارهاي
ــكار، گذراندن بيش تر وقت  خالف و خراب
خود با گروه هم ساالن و احساس نزديكي 

ــتن  ــراد خانواده، داش ــان بيش از اف ــا آن ب
دوستان ناباب (صديق سروستاني، ۱۳۸۲: 
۱۰۱) و (ويليامز و اسميت، ۱۹۹۳: ۲۸۹)، 
ــان، ۱۳۸۰)  ــرگلزائي، ۱۳۸۰) و (باقري (س
ــدي راد،  (صم و   (۱۳۸۰ ــن زاده،  (حس و 

 .(۱۳۸۱
ــي در زمينة  ــر، ناآگاه ــوي ديگ از س
ــارها و  ــاي زندگي و مقابله با فش مهارت ه
ــتفاده از  ــت ها به روش صحيح، اس شكس
ــتراتژي هاي تطابقي نامطلوب متعاقب  اس
ــوار زندگي  ــي و ناگ ــوادث منف ــوع ح وق
ــر و  ــاي پرخط ــروز رفتاره ــش ب ــا افزاي ب
ــيب هاي اجتماعي در نوجوانان همراه  آس
است (سرگلزائي، ۱۳۸۰) و (اورباخ، ۲۰۰۷: 
ــري، ۱۳۸۰)؛ درحالي كه  ۲۸۵۰) و (برزگ
ــا كاهش  ــاي زندگي ب ــوزش مهارت ه آم
ــالمت  ــي و افزايش س ــاي تكانش رفتاره
رواني و عزت نفس نوجوانان مي تواند سبب 
كاهش بروز رفتارهاي پرخطر و آسيب هاي 
اجتماعي در آنان شود (پورشريفي، بهرامي، 
ــزي، ۱۳۸۵: ۴۰) و (حقيقي و  طايفه تبري
همكاران، ۱۳۸۵: ۶۱) و (فالي و ديگران، 

.(۳۷۷ :۲۰۰۴
ــرل  ــري و كنت ــاي پيش گي راهكاره
ــاوران مدارس: ايجاد  آسيب ها از ديد مش
و برقراري ارتباطات مناسب و صميمانه تر 
بين والدين و فرزندان (نظير درك بيش تر 
ــخصيت و عقايد  ــرام به ش ــدان، احت فرزن
ــان و دادن آزادي منطقي به آن ها و...)،  آن
آموزش  مهارت هاي زندگي و اجتماعي به 
والدين و نوجوانان، توجه به تربيت ديني و 
افزايش ايمان و دين باوري در نوجوانان از 
ــدند.  جملة مهم ترين اين راهكارها ذكر ش
ــياري از تحقيقات  در همين رابطه، در بس
ــت كه  ــخص گرديده اس ــده مش انجام ش
ــار حفاظتي  ــوب والدين آث ــرد مطل عملك
كوتاه مدت و بلندمدت را بر پيش گيري از 
ــيب هاي اجتماعي  رفتارهاي پرخطر و آس
ــردارد و وجود ارتباط باز  در نوجوانان درب
ــوان و والدين و  ــا كيفيت باال بين نوج و ب
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ــة نقش حياتي خود به عنوان راهنما  زمين
ــاني  و ناصح براي نوجوانان خود اطالع رس
ــند (برير و ديگران:  ــته باش و آموزش داش

.(۱۲۷ :۲۰۰۰
ــان  ــج مطالعات نش ــن، نتاي هم چني
ــتن باورهاي ديني قوي و  مي دهد كه داش
پررنگ بودن نقش مذهب در زندگي فردي، 
ــيدن  ــا كاهش بروز رفتارهايي نظير كش ب
سيگار، مصرف الكل و ماري جوانا، رفتارهاي 
ــي پرخطر و داشتن افكار خودكشي  جنس
ــت. اين امر  ــا اقدام به آن همراه بوده اس ي
ــي و معنوي  ــانگر اهميت مفاهيم دين نش
جهت كمك به سالمت رواني و اجتماعي 
ــعت بخشيدن به  فرد و لزوم توجه به وس
ابعاد معنوي نوجوانان جهت پيش گيري از 

رفتارهاي پرخطر است.
ــت كه از راهكارهاي  ــايان ذكر اس ش
ــط مشاوران مدارس  مهم ديگري كه توس
عنوان شد، مي توان به آموزش به نوجوانان 
و والدين آنان اشاره كرد. طي پژوهش هاي 
متعدد مشخص گرديده است كه برنامه هاي 
ــي ـ  ــاي عاطف ــه در حوزه ه ــي ك آموزش
اجتماعي (نظير آموزش معيارهاي انتخاب 
دوست، نحوة مناسب  گذران اوقات فراغت 
و...) با توجه به مسائل فرهنگي دانش آموزان 
و متناسب با سطح رشد و تكامل آنان بوده 
ــه و به  ــي ارائ ــن دورة تحصيل و در چندي
نوعي تكرار مي شوند، مي توانند در كاهش 
ــيب هاي اجتماعي  رفتارهاي پرخطر و آس
در نوجوانان مؤثر باشند (السينی و ديگران، 
ــا و  ــن، آموزش ه ۲۰۰۵: ۲۶۷) ، هم چني
برنامه هاي خانواده محوري كه سبب ارتقاي 
ــن و فرزندان و  ــي ارتباط بين والدي پوياي
ــواده مي گردد، بيش  افزايش عملكرد خان
از برنامه هاي رفتارمحور سبب كاهش بروز 
ــيب هاي اجتماعي  رفتارهاي پرخطر و آس
در نوجوانان مي شود. اين مداخالت شامل 
ــح والدين  ــوة درگيري صحي ــوزش نح آم
ــكالت نوجوان و آموزش  ــائل و مش با مس
ــي مؤثر بين والدين و  تكنيك هاي ارتباط

ــران، ۲۰۰۷:  ــت (پرادو و ديگ فرزندان اس
.(۹۱۴

با توجه به عواقب زيان بار آسيب هاي 
ــاد فردي،  ــان در ابع ــي در نوجوان اجتماع
ــش  ــي، تمام كوش ــي و اجتماع خانوادگ
ــت و درمان  ــت اندركاران حوزة بهداش دس
ــيب ها معطوف  بايد بر كاهش بروز اين آس
شود. طبق نظر خبرگان و كارشناسان، اين 
ــترش مفهومي  مهم از طريق ايجاد و گس
به نام «سرمايه هاي تكاملي۳» جهت ايجاد 
ــان امكان پذير  ــپر حفاظتي در نوجوان س
ــي كيفيات و  ــرمايه هاي تكامل ــت. س اس
تجارب مثبتي هستند كه به نوجوان كمك 
مي كنند كه رشد روانيـ  اجتماعي سالمي 
ــاالني مراقب  ــد و به بزرگ س ــته باش داش
ــرمايه ها  ــود. اين س ــئول تبديل ش و مس
ــورت دروني و بيروني  ــه مي توانند به ص ك
ــرد دارند؛  ــند، نفوذي قوي بر رفتار ف باش
ــكالت رفتاري و  ــوري كه از بروز مش به ط
آسيب هاي اجتماعي جلوگيري مي كنند و 
ــبب ارتقاي رفتارها و نگرش هاي مثبت  س
ــرمايه هاي تكاملي  ــوند. س ــرد مي ش در ف
مي توانند به عنوان ويژگي هاي مثبت فرد 
ــند؛ نظير وجود  و محيط پيرامون وي باش
ــات مثبت  ــي و ارتباط ــت خانوادگ حماي
ــر، توجه والدين  ــواده با يك ديگ افراد خان
ــكالت نوجوان از طريق  ــائل و مش به مس
ارتباط اوليا و مربيان، واضح و روشن بودن 
ــون، مرزها و قيودات در خانواده، وجود  قان

خانــواده هايي كــه در شيـــوه هاي 
فرزندپروري خـود از اصل همكــاري و 

دموكـراسي در روابط پيروي 
مي كنند، توانايي بيش تري براي انطباق

 با تغييرات دارند و شرايط مناسبي 
را بـراي رشد فرزندان 

فــراهم مي كنند

بررسي و كنترل فعاليت هاي نوجوانان در 
پيش گيري از اين آسيب ها مؤثر است. به 
عبارتي، «روش  مقتدرانة تربيتي۲» توسط 
ــج بهتري براي  ــن عمومًا داراي نتاي والدي
نوجوان خواهد بود (بلوم و ديگران، ۲۰۰۳: 
۴۵۶) و (ديور، ۲۰۰۵: ۴۶۰). رفتار والدي 
مؤثر نظير كنترل و نظارت بر فعاليت هاي 
نوجوان، صحبت كردن راجع به رفتارهاي 
پرخطر و آسيب هاي اجتماعي ناشي از آن 
و برقراري ارتباط خوب و مناسب با نوجوان 
ــن به دليل  ــر ماليمت و گرمي والدي نظي
افزايش اعتماد به نفس در نوجوانان سبب 
پيش گيري از رفتارهايي نظير مصرف الكل 
ــتعمال  و مواد مخدر نظير ماري جوانا و اس
ــي دارد  ــود و اثر حفاظت ــات مي ش دخاني
ــران، ۲۰۰۵: ۹۰۰)، (پاركر  (كلولند و ديگ

و بنون: ۲۰۰۴: ۵۱۹). 

تـأثير شيوه های فرزند پروری
یبا توجه به سه شيوة فرزندپروري شامل 
ــتبدانه و اقتدار  ــهل گيرانه، مس ــيوة س ش
منطقي، مي توان اظهار داشت كه كاركرد 
ــيوه اقتدار منطقي  ــواده معموًال در ش خان
ــت. به عبارتي، خانواده هايي  نيرومندتر اس
كه در شيوه هاي فرزندپروري خود از اصل 
ــي در روابط پيروي  ــكاري و دموكراس هم
مي كنند، توانايي بيش تري براي انطباق با 
ــرايط مناسبي را براي  تغييرات دارند و ش
رشد فرزندان فراهم مي كنند، در خانواده با 
الگوي سالم، اعضاي خانواده مورد حمايت 
يك ديگرند، انتظارات مربوط به نقش هاي 
افراد روشن و داراي انعطاف است، مقررات 
ــح و انعطاف پذيرند و بي مرز  ــواده واض خان
نيستند (صدرالسادات، شمس، امامي پور، 
ــوي ديگر، ارتباط با يك  ۱۳۸۴: ۴۳). از س
ــدون توجه به  ــال قابل اعتماد، ب بزرگ س
اين كه آيا والد نوجوان است يا خير، تأثيري 
مثبت بر زندگي، تكامل روحي و رفتارهاي 
نوجوان دارد، بنابراين، الزم است مراقبان 
بهداشت به والدين (هم مادر و هم پدر) در 
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ــال در خانواده و  ــاي مثبت بزرگ س الگوه
ــه براي نوجوان، مدت زمان حضور  مدرس
ــا والدين، ميزان نظارت  در خانه و بودن ب
ــاي انتظامي) و  ــوي نيروه ــمي (از س رس
ــازمان هاي  (س ــمي  غيررس ــاي  نظارت ه
غيردولتي، انجمن ها، همسايگان) در سطح 
جامعه، عملكرد مثبت رسانه ها، بسيج هاي 
ــتم هاي قوي  ــاني و وجود سيس اطالع رس
مشاوره، كاهش بيكاري، وجود منابع كافي 
ــات فراغت نوجوانان  براي برنامه ريزي اوق
ــش روي آوردن آنان به فعاليت هاي  و افزاي
ــكالز،  ــي و هنري (رلكپاريتان و اس ورزش

.(۲۰۰۷
در نهايت اين كه برنامه هاي پيش گيري 
ــيب هاي اجتماعي و ارتقاي سالمت  از آس
رواني ـ اجتماعي نوجوانان بايد در مراحل 
ــود و برنامه هاي ادامه دار و  ــروع ش اوليه ش
ــد و به تأثير  پيگير، همه جانبه و جامع باش
ــاالن بر رفتارهاي نوجوان  خانواده و هم س
توجه و تأكيد داشته باشد (انستيتو سرچ، 

.(۲۰۰۸

پي نوشت
ــر  ب ــی  مبتن ــن روش  اي روش دلفـی:   .۱
نظرسنجی، اخذ پيشنهادها و پيش بينی آينده 
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«هوش هيجاني» مهارتي ضروري در زندگي به ويژه در روابط و تعامالت اجتماعي به شمار مي رود، از 
اين رو پرورش آن از كودكي يك اصل مهم مي باشد. كتاب مذكور در معرفي و ارائه ي راهكارهاي پرورش 
هوش هيجاني موفق عمل كرده و در ۷ فصل به نكات مهمي پرداخته است. در فصل ۱ با عنوان «پرورش 
هيجان اساس پرورش هوش هيجاني در كودكان»، به اثرات پرورش هيجان در تحول و خودگرداني اشاره 
مي كند. فصل ۲ به ارزيابي سبك فرزندپروري اختصاص دارد كه سبك هاي چهارگانه ي والدين بي توجه، 
والدين ناراضي، والدين آسان گير و والديِن مربي هيجان مي پردازد. فصل ۳ به پنج مرحله ي اصلي پرورش 
هيجان يعني آگاهي از هيجانات كودك؛ در نظر گرفتن هيجانات، فرصتي براي ايجاد صميميت بيشتر 
ــذاري هيجاناتش و... مي پردازد. فصل ۴  ــودك؛ گوش كردن همدالنه با كمك به كودك براي نام گ ــا ك ب
به راهبردهاي پرورش هيجان مي پردازد فصل ۵ به ازدواج، طالق و سالمت هيجاني فرزندان اختصاص 
ــد كودك  ــي مي كند و درنهايت فصل ۷ به پرورش هيجاْن همپاي رش دارد. فصل ۶ نقش پدر را بررس
مي پردازد. مطالعه ي اين كتاب به مشاوران به ويژه مشاوران مدارس و مشاوران كودك و نوجوان و كليه ي 

عالقه مندان توصيه مي شود.

پرورش هـوش هيجاني در كـودكـان 
می

سال
نه ا

رزا
ف

سی
شنا

روان
د 

رش
س ا

شنا
کار

نويسنده: دکتـــــر جــــــــان کاتمن
با مــــــــــــقدمة دانيــــــل گلمن
ـــا بــلــوچ ـــم: حــمــيــد رض ـــرج ـــت م
ـــارات رشــد ـــش ـــت ـــــر: ان ـــــاش ن
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مـی تونی عشـقو 
واسـم توضيـح بـدی؟ 

رضا شهال
کارشناسی ارشد روان شناسی

نقد فيلم  «مري و مكس» ساختة آرام 
ايلوت محصول ۹۰۰۲ استراليا

شايد 
اگر بگوييم بزرگ ترين درد انسان امروزی 

فاصله ای است که ميان او و پديده هاي زنده و انساني 
به وجود آمده است، سخنی دور از حقيقت نگفته ايم. با وجود اينکه ما در 

عصر شبکه های اجتماعی و ارتباطات اينترنتی زندگی می کنيم، تحقيقات نشان 
می دهد که انسان های اين دوره بيش از هر زمان ديگری احساس تنهايی می کنند. چندی 

پيش کتابی به نام تنهايی نوشتة اميلی وايت در آمريکا به چاپ رسيد که به سرعت به تيتر اول 
بسياری از خبرها تبديل شد. اين کتاب در مورد يک وکيل جاه طلب ۳۰ ساله و مجرد است که به 

سختی کار می کند و هيچ خانواده و دوست نزديکی ندارد. احساس تنهايی مزمن باعث می شود که اين 
زن يک زندگی اجتماعی کامًال خيالی را آغاز کند تا بتواند با اين وضعيت دشوار کنار بيايد. او برای مخفی 

کردن احساس تنهايی خود زندگی فرضی را آغاز می کند که در آن مرتبًا با دوستانش قرار می گذارد و افرادی 
هستند که دائمًا از حال او خبر می گيرند. او هر روز در مورد مکان های جديدی که با دوستانش رفته است، 
با همکارانش صحبت می کند تا اين حقيقت را که او از احساس تنهايی رنج می کشد، مخفی کند. به نظر 

می رسد اين موضوع چندان هم عجيب نيست.
تحقيقات نشان می دهد بسياری از افراد از همين روش برای فرار از تنهايی استفاده می کنند. با 
وجود اينکه امروزه بيش از هر زمان ديگری راه برای اتصال و ارتباط با ديگران وجود دارد، انزوای 

اجتماعی به يکی از بزرگ ترين مشکالت دنيای مدرن، خصوصًا برای نسل فيس بوکی ها، 
تبديل شده است. آخرين تحقيقات که توسط بنياد سالمت ذهنی انگلستان به 

چاپ رسيده است، نشان می دهد که افراد بين ۱۸ تا ۳۴ ساله امروز 
دو برابر افراد باالی ۵۵ سال ممکن است احساس 

تنهايی کنند.

نقــد فيلم

كليد واژه ها: شبكه هاي اجتماعي و ارتباطات اينترنتي، 
انزواي اجتماعي، فيس بوك.

۱۸
دوره شــشــم
شـمـــــارة۴
تابســـتان٩٠



۱۹
دوره شــشــم
شـمـــــارة۴
تابســـتان٩٠

ــت  ــؤال مهم اين اس در اين ميان، س
ــه ارتباط برقرار کردن  که چرا در زمانی ک
ــر دورة ديگری  ــاده تر از ه ــران س ــا ديگ ب
ــياری از ما نمی توانيم برای پر  ــت، بس اس
ــردن خأل عاطفی خود با ديگران رابطة  ک

ــدا کنيم؟ تنهايی زندگی  معناداری پي
بسياری از ما را فرا گرفته است. توجه 
ــه امروزه  ــعرها و آهنگ هايی ک به ش
طرفداران زيادی دارند، مطالبی که در 
ــخصی نوشته می شوند  وبالگ های ش

ــه کلينيک های  ــداد بيمارانی که ب و تع
ــه  ــد، هم ــه می کنن ــی مراجع روان شناس
نشان دهندة افزايش تعداد افرادی است که 
از احساس تنهايی رنج می کشند. بسياری 
تصور می کنند که سالمندان تنهاترين افراد 
جامعه هستند اما برخالف باور عمومی اين 
جوانان هستند که بيشتر احساس تنهايی 
می کنند. برای مثال، در کشور انگلستان ۱۰ 
درصد از جمعيت عمومی جامعه احساس 
ــد اما اين رقم در بين افراد  تنهايی می کنن
ــال به بيش از ۶۰ درصد  بين ۱۸ تا ۳۴ س
ــد. کارشناسان معتقدند که يکی از  می رس
مهم ترين داليل بروز حس تنهايی در ميان 
ــتند که  جوانان دقيقًا همان چيزهايی هس
با هدف کاهش حس تنهايی و سهولت در 
برقراری ارتباط با ديگران طراحی و ساخته 
ــده اند. بيش از ۳۰ درصد از نسل جوان  ش
ــن تحقيقات اعالم کرده اند که بخش  در اي
ــا را ارتباطات  ــی از زندگی روزانة آنه مهم

آنالين تشکيل می دهد.
ــتن ارتباط  ــاس تنهايی و نداش احس
عاطفی با ديگران می تواند تأثير بسيار بدی 
بر کيفيت زندگی و سالمت روحی داشته 
باشد. تحقيقات نشان می دهد که احساس 
ــورت مزمن  ــر به ص ــی اگ ــزوای اجتماع ان
دربيايد، می تواند باعث افزايش فشار خون، 
ــش خطر ابتال به  ــترس، نگرانی و افزاي اس
آلزايمر شود. اين حس همچنين می تواند 
ــش انگيزه، بی هدفی، بی تفاوتی  باعث کاه
ــده و خطر اقدام به خودکشی را افزايش  ش

به اعتقاد کارشناسان 
حــوزة رســــانه، سينما ديـگر فقط 

يک تفريح نيست بلــکه در ساده تــرين 
شـکل خـود به تماشاگـر آمـوزش می دهد 

و بيننده را همراه خود به دل قصه می بــرد و 
با ايجاد حس همذات پنداری و درگير کـردن 

ذهن تماشاگر، تلنگری به وی می زند تا 
بيننده دربارة خود قضاوت کـــند و 

عملکردهای خود را بسنجد

ــح هورمون  دهد. عالوه بر آن، ميزان ترش
ــاس تنهايی  ــترس در افرادی که احس اس
می کنند افزايش پيدا می کند که اين عامل 
می تواند به افسردگی و بيماری های قلبی و 
عروقی منجر شود. اين افراد معموًال تحرک 
ــتر اقدام به خوردن  بدنی کمی دارند، بيش
ــد و معموًال دچار  ــالم می کنن غذاهای ناس

اضافه وزن می شوند.

تنـــها بـودن يا تنهايي؟! 
 البته بايد توجه داشت بين تنها بودن 
و احساس تنهايی تفاوت زيادی وجود دارد. 
يک فرد ممکن است مدت زمان زيادی تنها 
ــد اما اگر بتواند در هر زمانی با شخص  باش
ــد و ناگفته های  ــری ارتباط برقرار کن ديگ
ــان بگذارد، ديگر تنها به  خود را با او درمي
حساب نمی آيد. فرد تنها شخصی است که 
نمی تواند هيچ کسی را برای ارتباط برقرار 
ــاس ديگرخواهی  ــردن و پر کردن احس ک
خود پيدا کند. در بسياری از موارد، مقصر 
ــان ها خودشان هستند.  اصلی تنهايی انس
شايد آنها مهارت برقراری و ايجاد يک رابطة 
ــايد هم از بيماری های  جديد را ندارند و ش
ــردگی مزمن رنج می برند  روانی مانند افس
که باعث می شود چندان تمايلی به برقراری 
ــته باشند. شايد هم  رابطه با ديگران نداش

تمايل به برقراری رابطه دارند ولی در دنيای 
ــا او تجربة خود  ــی را که بتوان ب امروز کس
ــودن را فارغ از نقش ها و بازی های  واقعی ب

اجتماعی حس کنند، نمی بينند.
ــينمای امروز نقش مهمی در  س
تغيير باورها، نگرش ها و ديدگاه های 
افراد نسبت به خود، ديگران و دنيای 
اطراف دارد. به اعتقاد کارشناسان 
حوزة رسانه، سينما ديگر فقط يک 
ــت بلکه در ساده ترين  تفريح نيس
ــاگر آموزش  ــه تماش ــکل خود ب ش
ــد و بيننده را همراه خود به دل  می ده
قصه می برد و با ايجاد حس همذات پنداری 
ــاگر، تلنگری به  و درگير کردن ذهن تماش
ــده دربارة خود قضاوت  وی می زند تا بينن

کند و عملکردهای خود را بسنجد.

مـــــری و مــــکس
ــری و مکس»  ــن «م ــم  انيمسش فيل
ــول ۲۰۰۹  ــوت و محص ــاختة آدام الي س
ــت که در چند جشنوارة معتبر  استرالياس
ــت.  ــين قرار گرفته اس مورد تقدير و تحس
ــتان اين انيميشن دربارة «مری ديزی  داس
ــاکن  ــاله و س ــکل» دختری هشت س دين
ــهری کوچک در استرالياست. او پدری  ش
دارد که شغلش بستن نخ به چای کيسه ای 
ــت و اغلب در خانه نيست. مادرش هم  اس
ــت، بدترين حرفی را  که مشروب خوار اس
ــت، به او زده:  ــود به يک بچه گف که می ش
«به دنيا اومدنت يه اشتباه بود». مری پس 
ــت. او  ــيار تنهاس ــرگ پدربزرگش بس از م
مخصوصًا به خاطر قيافة غيرجذاب و خال 
ــانی اش است،  بزرگ قهوه ای که روی پيش
ــتی ندارد. يک روز مری به اين  هيچ دوس
فکر می افتد که در دفترچة تلفن، يک اسم 
جالب پيدا کند تا به او نامه بنويسد و با هم 
دوست شوند. او «مکس جری هاروويتز» را 
انتخاب می کند که ساکن نيويورک است. 
ــن دو، بيننده با  در نامه نگاری های بين اي
سؤاالت کودکانة مری و شخصيت مکس، 



ــاله و يک يهودی بی خدا  که مردی ۴۴ س
ــيار چاق است،  ــپرگر و بس و مبتال به آس
آشنا می شود. نامه نگاری طوالنی مدت آنها 

تا بزرگسالی مری و پيری مکس ادامه 
می يابد و حوادث زيادی را به دنبال 

دارد. اين قصة دو انسان است که 
بدون اينکه با هم مالقاتی داشته 
ــيلة نامه و کامًال  باشند، به وس
اتفاقی بينشان دوستی عميقی 
ــهروند  ــود. دو ش ــاد می ش ايج

ــده و متعلق به دو  تنها وطرد ش
ــرادی که با وجود  قارة مختلف؛ اف

ــباهت اند.  ــات ظاهری پر از ش اختالف
شباهت و تفاهم آنها از عالقة مشترکشان 
ــا» فراتر  ــريال تلويزيونی «نوبلت ه ــه س ب
ــندة فيلم نامه با هر فصل و  می رود و نويس
ــخصيت اين دو را موشکافی  در هر نامه ش
ــن روابط،  ــد. در خالل اي و واکاوی می کن
ــس هر دو می فهمند که چقدر  مری و مک
به هم نياز دارند و چقدر به هم نزديک اند. 
انسان هايی که در جامعة خود جايی ندارند 
و هميشه طرد شده اند، به اصطالح عامه، به 
پست هم می خورند و همين باعث می شود 
با وجود کيلومترها فاصله برقراری ارتباط با 
ــت واقعی را برای اولين بار تجربه  يک دوس
کنند. در اين فيلم ما دو انسان را که از نظر 
ــی و اعتمادبه نفس در سطح  ضريب هوش
پايينی قرار دارند، به عنوان قهرمانان داستان 
می بينيم. با وجود برتری های نسبی مری از 
نظر هوشی، هيچ يک از اين دو دوست باالتر 
ــده است و هيچ کدام  از ديگری تصوير نش
ناجی ديگری نيست بلکه هر دو بايد برای 
ــت يکديگر  ــم کمک کنند و دس بقا به ه
ــن دو در اين دنيا  ــد. چون انگار اي را بگيرن
کسانی را جز همديگر ندارند. بارزترين نکتة 
فيلم مری و مکس شخصيت پردازی و خلق 
ــاده و در عين حال پيچيده  کاراکترهای س
ــنده و کارگردان در  ــت. به راستی نويس اس
ــيدن اين دو شخصيت موفق اند.  به ثمر رس
اين فيلم به دليل داشتن صحنه های سياه 

ــب، برای بينندگان کم سن و  و گاه نامناس
ــال توصيه نمی شود، اما برای بزرگ ترها  س
ــت روزمرگی،  حرف های جالبی با محوري
ــه گيری، نياز به هم صحبتی،  تنهايی، گوش
ــرس دارد. آدم های  ــای کوچک و ت آرزوه
اين فيلم، مثل قهرمان بقية انيميشن ها از 
ــگ و با رواياتی قهرمانانه يا  دنيای پر از رن
ــی واقع گرايانه که با پی گيری و تحمل  حت
سختی ها به هدف خود می رسند، نيستند. 
آن ها اصًال قهرمان نيستند. بزرگ ترين اتفاق 
زندگی مکس و مری، تماشای يک کارتون 
ــير غليظ شيرين و  تلويزيونی و خوردن ش
ــايه اين  ــکالت داغ و برای پيرمرد همس ش
اتفاق، غلبه بر ترس از محيط اطراف و عبور 

از خيابان است.
ــته های آنها  ــراف به خواس دنيای اط
ــد و اصًال بود و نبود آن ها  اهميتی نمی ده
برای جامعة اطرافشان فرقی نمی کند. آن ها 
ــان تأثيری نمی گذارند  بر زندگی اطرافش
ــان قرار نيست جهان را  و گفته ها و عملش
ــی جلوتر ببرد. آدام اليوت دربارة فيلم  قدم
ــد: «فيلم های  ــينمايی اش می گوي بلند س
انيميشن معموًال فيلم های سرگرم کننده ای 
هستند که با هدف شاد کردن تماشاگران 
ــوند اما فيلم من افسانه ای  ــاخته می ش س

ــکالت جهان معاصر است و  غمگين از مش
هيچ ربطی به قصه های شاه و پريان ندارد. 
کاراکترهای اصلی فيلم در دنيای مدرن رها 
ــده اند و به نوعی در ترس زندگی  و گم ش
ــه آدم ها دارند زندگی  می کنند. با آن ک
می کنند ولی خبری از زندگی کردن 
نيست. البته اين موضوع در دل قصة 
ــت و شما در ظاهر  فيلم پنهان اس

قضيه چيزی نمی بينيد.»
ــتان و طريقة  فيلم از نظر داس
ــت که  ــت آن تا اين حد تواناس رواي
ــرای دقايقی درگير  دنيای بيننده را ب
ــخصيت ها می کند. بيننده را وامی دارد  ش
ــود نگاهی بيندازد  ــای درونی خ تا به دني
ــم همذات پنداری  ــخصيت های فيل و با ش
ــت. هر  ــده اس ــاب ش کند. همه چيز حس
عنصر منفردی که در فيلم ديده می شود، 
ــه گرفته تا  ــگ های مرد تنها در خان از س
ــتر، مگس های  گدای خيابانی، ماهی، تس
ــهر  ــم، انعکاس معکوس برج های ش مزاح
نيويورک در تنگ ماهی و... تک تک اجزا با 
ظرافت فوق العاده ای در کنار هم انيميشن 
را تشکيل داده اند. نمايش حلزون ها داخل 
ــت، پاکت چيپس دور گردن  صندوق پس
مری، آرزوهای افراد خانواده همچون پيرزن 
ــدر مری و روايت پوچ انگاری در زندگی  و پ
آنها همه و همه اجزای اين قصه اند. آدم های 
فيلم بسيار ساده اند و دغدغه های به ظاهر 
کوچکی دارند که شايد هر کسی در دنيای 
خود سهمی از آنها داشته باشد. به طور کلی، 
ــت از زندگی  مری و مکس طنز تلخی اس
ــيمان  ــان هايی که در جهنم آهن و س انس
ــتی، دوست داشتن  و آسمان خراش، دوس
ــت وجو می کنند.  ــی کردن را جس و زندگ
ــاده و تأمل برانگيز  ــری قصة س مکس و م
مکِث نه چندان کوتاه انسان ها در کنار هم 
ــان هايی که نمی خواهند از کنار  است. انس
ــد و اين تالش ظريف  هم بی تفاوت بگذرن
ــتاقانه برای زندگی کردن ـ و نه فقط  و مش
ــت که از  ــان چيزی اس ــده ماندن ـ هم زن ۲۰

دوره شــشــم
شـمـــــارة۴
تابســـتان٩٠



البه الی نامه ها و بسته های پستی، که بين 
مکس و مری رد و بدل می شود، مخاطب را 
به تحسين وامی دارد. فيلم سعی می کند با 
پرداختی استعاری و داستان گونه بر رابطة 

انسان مدرن با جامعه اش نقدی وارد کند. 
ارتباط هايی که جامعه بر افراد تحميل 
ــت هرچه  ــد، همگی در جه می کن
بيشتر ماشينی تر کردن انسان است. 
با نگاهی موشکافانه تر مری و مکس 
را می توان اثری در ستايش تنهايی 

ــخصيت  ــه هر دو ش ــت ک هم دانس
داستان به آن دچارند. تنهايی که آدمی 

امروز با تمام دغدغه های جهان بزرگش با 
همة پيشرفت هايش در حوزه های مختلف 
ــوز از پس آن  ــای توانايی هايش، هن با ادع
برنيامده است. شايد فيلم يکی از پيام های 
ــکالتی که کودکی به  ــی خود را در ش اصل
ــه: «اول  ــد، بيان می کند ک مکس می ده

خودتو دوست داشته باش.»

مــــــــری
ــدای فيلم، بيننده با چند نمای  در ابت
ــرد اطراف زندگی مری  ــته از فضای س بس
مواجه می شود و در سکانس های بعد همين 
ــس فضا را در خانة مکس هم می بيند.  جن
ــادری زندگی می کند که  ــری با پدر و م م
ــت و  هريک درگير دنيای درونی خود اس
ــب بازنشستگی پدر  ــکانس ش به جز در س
مری، ما هيچ وقت اين خانوادة سه نفری را 
با هم نمی بينيم. مری تنهايی سنگينی را 
ــرفت  تحمل می کند. جامعة در حال پيش
ــام نزديک ترين  ــنگدلی تم اطرافش با س
ــت.  اعضای خانواده اش را از او دور کرده اس
ــدت از خود  مادری دائم الخمر، دزد و به ش
ــر کار يا  بيگانه، پدری کارگر و دائما در س
مشغول خشک کردن پرنده های مرده اش، 
ــت کردن  ــر موضوع ثاب ــی درگي پدربزرگ
ــوز زنده  ــردی که هن ــودش به عنوان ف خ
ــت و نبايد از جامعه دور انداخته شود.  اس
مری در شهری زندگی می کند که ماشين 

ــغال می ريزد و در  ــغال جمع کنی، آش آش
ــه ای درس می خواند که معلم از او  مدرس
ــد  می خواهد که بخندد ولی از او نمی پرس
که دليل نخنديدنش چيست! خيابان رو به 
روی خانة مری به قدری خطرناک است که 
باعث بروز بيماری در همساية روبه رو شده 
است. بيماری ای که مری آن را وحشت از 
ترک خانه می نامد ولی تصاوير فيلم گويای 
مهاجم بودن خيابان های دنيای مدرن است 

نه بيماری همسايه!
مری در مدرسه به خاطر خالش مورد 
ــخر بچه ها قرار می گيرد و بی توجهی  تمس
ــيلة خندة  مادرش در دوختن لباس او وس
ــان های دور و بر  ــت. مری از انس بچه هاس
خود خوشش نمی آيد و با آنها ارتباط برقرار 
ــرآغاز تمايل وی  ــايد س نمی کند و اين ش
ــردن با فردی از دنيايی  به ارتباط برقرار ک
ديگر است؛ به اين اميد که آنجا (نيويورک) 
شرايط از اينجايی که او زندگی می کند بهتر 
ــد. در کارتون نوبلت ها شخصيت مورد  باش
ــل به مضمون):  ــة مری می گويد: (نق عالق
ــت  اون مغروره که می خواهد با همه دوس
ــوان به خود  ــن جمله می ت ــه. در همي بش
ــرد؛ او می خواهد از اين  ــده آل مری پی ب اي
شرايط رهايی يابد مغرور باشد تا در مدرسه 

بتواند جواب دوستانش را بدهد و اينکه او 
می خواهد با همه دوست شود در دنيايی که 
حتی يک دوست ندارد. شايد مری به نوعی 
ناتوانی اجتماعی دچار است. به اعتقاد 
روان شناسان، تجربيات موفقيت آميز 
اجتماعی پديدآورندة خودپنداره ـ 
توافق  ــی و  احساس خودارزش
ــداره ای  ــت. خودپن درونی اس
که به وجود آورندة يک تجربة 
ــت. کمبود تجربيات  موفق اس
ــه  ب ــی  اجتماع ــز  موفقيت آمي
ــرخوردگی، کم شدن  نااميدی، س
اعتماد به نفس و ضعف در خودپنداره 

منجر می شود.
ــه اش از تنها فردی که با  مری در نام
او احساس نزديکی می کند، يعنی مکس، 
ــؤاالتش را از  ــد و همة س کمک می خواه
ــه او هم  ــد ب ــعی می کن ــد و س او می پرس
ــرايط موجود  ــنهاداتی برای بهبود ش پيش
بدهد. در يکی از نماهای زيبای فيلم مری با 
سخاوتی دلپذير شيشه ای از اشک هايش را 
برای مکس می فرستد تا به دوستش کمک 
کند. در يکی از نامه هايش به مکس سؤال 
اساسی خود را از او می پرسد که «می تونی 
ــدی و اينکه من  ــم توضيح ب ــقو واس عش
چطوری می تونم عاشق باشم؟» مری جوان 
ــته ای درس  ــگاه می رود و در رش به دانش
می خواند که به دوستش کمک کند. مری 
ــر تمام دوران کودکی  خالش را که دردس
خود می داند، عمل می کند و وقتی با چهرة 
جديد و حالتی حاکی از اعتمادبه نفس نزد 
ــتش کثيفی روی  ــتش می رود، دوس دوس
کفشش را به او تذکر می دهد و ما می بينيم 
ــابق می شود؛ به  که باز مری همان مری س
گريه می افتد و به کنج اتاقش برمی گردد. 
ــردن خالش هم نمی تواند  مری با عمل ک
ــت بياورد،  ــود را به دس ــس خ اعتمادبه نف
ــيار رواج پيدا کرده  پديده ای که اکنون بس
ــه در اين باور غلط دارد که با  ــت و ريش اس
ــون می توان يک  ــای زيبايی گوناگ ۲۱عمل ه
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ــود» جديد به وجود آورد که با تکيه بر  «خ
آن می توان بهتر با خويش و دنيای موجود 
کنار آمد. مری با اعتمادبه نفس ظاهری در 
دانشگاه می درخشد و کتابی دربارة بيماری 
مکس چاپ می کند و پله های ترقی را يکی 
ــری می پيمايد ولی خيلی زود  پس از ديگ
ــن تالش ها رنگ می بازند، ارتباط مری و  اي
مکس قطع می شود و مری برخالف مکس 
ــان ناراضی  ــودش راضی و از جه که از خ
است، سعی دارد خود را تغيير دهد تا دنيا 
از او راضی باشد. درواقع، مری با بی توجهی 
و بی احترامی مداوم اش به فرديت خويش 
ــی در جهت  ــای مکس که همگ و اندرزه
ارزش گذاری به وجود يگانه مری در دنيای 
ــتر احساس  ــت، هر لحظه بيش متکثر اس
تنهايی می کند. همسرش او را رها می کند 
ــد: «از اينکه  ــه ای برايش می نويس و در نام
ــه تصويری از  ــو داری تبديل ب ــم ت می بين
کسی که من زمانی عاشقش بودم ميشی، 
ــت» و در ديالوگی ديگر،  برام عذاب آور اس
اين تلنگر را به مری می زند که «هيچ کرم 
ــبه  ــه يه ش ــی ای وجود نداره که بش زيباي
ــد و چين و چروک  ــت دنيا مالي روی پوس
ــا فيلم اين  ــرد». در اينج ــو از بين ب هاش
ــاگر می فرستد که به جای  پيام را به تماش
عوض کردن دنيا و تالش برای حل کردن 
ــدنی دنيا، سعی کن در  مشکالت تمام نش
اين شرايط زندگی کنی. مری برای تبديل 
ــری از جامعه تالش  ــود به عنص کردن خ
ــه راه اصلی برای  ــی ک ــد، در صورت می کن
ــدن، خويشتن پذيری  عضوی از جامعه ش
ــت. اين درحقيقت به ديدگاه شناختی  اس
ــاره دارد که مشغوليت  در روان شناسی اش
ذهنی به ثابت کردن ارزشمان را مهم ترين 
مانع بر سر راه لذت بردن از زندگی می داند. 
ــردگی شده است و هر روز  مری دچار افس
ــود. در سويی  ــتر شبيه مادرش می ش بيش
ــاية مری در طول اين سال ها  ديگر، همس
مشغول دست و پنجه نرم کردن با ترسش 
ــت. چه دقيق در صحنه ای از فيلم  بوده اس

در يک طرف مری را نااميد و گوشه نشين 
ــم و در طرف  ــی می بيني در حال خودکش
ــاية او را می بينيم که توانسته  ديگر، همس

است بر ترس خود غلبه کند.

مــــــــــکس
ــورک زندگی می کند.  مکس در نيوي
ــده از نيويورک سياه  تمام تصاوير ديده ش
ــفيد است و نيويورک را شهری کثيف  و س
ــد. مکس مردی پا  ــان می ده و بی روح نش
ــن گذاشته است؛ او عاشق شکالت و  به س
ــه ديدن کارتون  همانند مری عالقه مند ب
ــت: «چون اونها طبق يه اصول  نوبلت هاس
اجتماعی خاص و روشنی زندگی می کنند 
ــزی که در  ــد»، چي ــی دارن ــد دائم و عقاي
ــود و  ــای اطراف مکس ديده نمی ش آدم ه
همين باعث آزار مکس شده است و او را از 
ــتر درگير دنيای خود  آنها جدا کرده و بيش
ــت. کاراکتر  و موجودات اطرافش کرده اس
ــت. او به  ــش از اندازه آرمانی اس مکس بي
ــالم است و ذهن پرسشگر و  فکر دنيايی س
کنجکاوش قدرت تحمل تناقض های محيط 
ــؤال ها و  زندگی او را ندارد. او در دام اين س
تناقض ها گرفتار شده است و چون راه حلی 
ــد، ارتباطش را با ديگران محدودتر  نمی ياب
ــد. فيلم در جمله ای از جانب مکس  می کن
ــا غيرطبيعی  ــد «چرا م ــؤال می کن که س
ــتيم؛ وقتی که به مردم عجيب دور و  هس
بر نگاه می کنم که چطور خودشونو طبيعی 
می دونند» چه زيبا اشاره دارد به کسانی که 
ــای امروز برای هر حرکت و کالمی  در دني
ــتند  ــتر نگران مردم اطراف خود هس بيش
ــر اينکه «ديگران  ــاس بهانة خود را ب و اس
ــه می گويند»  ــد» و «چ ــه فکر می کنن چ
می گذارند و بودن خود را براساس ديگران 
ــه انتظارات اجتماعی  تعريف می کنند و ب
ديگران بيش از اندازه بها می دهند. مکس 
ظاهراً يک بيمار روانی است و بيماری روانی 
او همان قدر شديد است که ترس همساية 
ــام طول مدت  ــرک خانه. در تم مری از ت

فيلم حرفی يا رفتاری از مکس نمی بينيم 
ــان دهندة بيماری او  ــنويم که نش و نمی ش

ــد. توانايی مکس در سازگاری  باش
با شرايط را می توان در نحوة 

استفاده او از تلويزيون ديد 
نمی داند  ــس  مک ولی 
چرا مردم قوانينی را 
ــع می کنند که  وض
اجرا نمی کنند «چرا 
او برای مرگ هنری 
نمی کنه؟»  ــه  گري

نمی داند چرا دکتر به 
او می گويد که دوست 

ــه دردش  ــی او ب اختراع
ــس لبخند  ــورد. مک نمی خ

ــات  ــت و احساس ــد نيس زدن بل
ــان درک نمی کند  ديگران را از چهره ش

اما قلب او کلمات و احساساتش را به روی 
ــس در کودکی  ــذ منتقل می کند، مک کاغ
دچار ضربه های عاطفی زيادی شده است؛ 
تنها گذاشتن مکس و مادرش توسط پدر، 
خودکشی مادر، ... ولی مکس هنوز هم در 
هنگام مواجه شدن با اتفاقات جديد دست 
به واکنشی می زند که اولين  بار در کودکی 
ــورد از آن  ــت بچه ها کتک خ وقتی از دس
ــت دفاعی رفتن  ــتفاده کرد؛ يعنی، حال اس
ــة اتاق و گرفتن صورت خود  به يک گوش
ــه از زبان مکس  ــدن. حرف هايی ک و لرزي
بيان می شوند، بسيار با دقت و سنجيده اند. 
ــردن او  ــس در توصيف آزاد ک ــی مک وقت
ــط پليس می گويد: «وقتی فهميدند  توس
ــری ايجاد  ــی خط ــه کس به جز خودم واس
نمی کنم، منو آزاد کردند». در همين جمله 
هم می توان دليلی ديگر برای دوری کردن 
ــرد. چون آنها  ــاهده ک او از ديگران را مش
ــکالتش بی توجه اند و هيچ کس  به او و مش
ــدن به او برنمی دارد  گامی برای نزديک ش
ــده می گيرند که  ــی حضور او را نادي و حت
باعث می شود گاهی وانمود کند که فضايی 
ــت. مری در هر نامه و سؤالش تلنگری  اس

تمام تصاوير ديده 
شده از نيويورک 
سياه و سفيد است و 
نيويورک را شهری 
کثيف و بی روح نشان 
می دهد. مکس مردی 
پا به سن گذاشته است؛ 
او عاشق شکالت
 و همانند مری 
عالقه مند به ديدن 
کارتون است
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ــس می زند که باعث  ــه خاطرات تلخ مک ب
آشفتگی مکس و واکنش عصبی پرخوری 

در او می شود.
ــؤاالت  مکس به همة س
مری می تواند پاسخ دهد 
ــری از او  ــی م اما وقت
«می تونی  می پرسد: 
عشقو واسم توضيح 
ــه  اينک و  ــدی  ب
می تونم  ــوری  چط
باشم» دچار  عاشق 
ــود.  می ش ــکل  مش
ــق  عش ــد  می توان او 
ــی  ــد ول ــاس کن را احس
ــد آن را ابراز کند و  نمی توان
توضيح بدهد. مشکلی که مکس 
ــم دارد و به مری  ــورد خنديدن ه در م
توصيه می کند که «دربارة خنديدن نگران 
نباش. دهان من تا حاال لبخند به خودش 
نديده ولی اين دليل نميشه که توی ذهنم 
ــا حلزون  ــه ت لبخند نمی زنم». مکس س
ــتين و  ــان را نيوتن، اينيش دارد که اسمش
ــته است؛ سه دانشمندی  هاوکينگ گذاش
ــم فيزيک را  ــان دنيای عل که با نظرياتش
ــتند که از  ــکالتی داش تکان دادند اما مش
آنها انسان های خاصی ساخته بود. نيوتن با 
تندمزاجی و فعاليت های ضدکاتوليکی اش، 
ــدک و حمايت  ــتان ان ــتين با دوس اينيش
ــم و هاوکينگ با بيماری  از توليد بمب ات
العالج ALS اش؛ هريک از آنها به گونه ای 
ــخصيت چندوجهی مکس  ــوه ای از ش جل
است اما نبايد از نظر دور داشت که هر سة 
ــمندان به همراه مکس در طول  اين دانش
ــان در حال اثبات ارزش وجودی  زندگی ش
خود به جهان بوده اند. البته سطحشان با هم 
فرق دارد ولی اساس کارشان، يعنی تالش 
برای شناخت خويش و ادراکی که در پی 
ــد و عرضة آن به جهان پيرامون،  آن می آي
ــترک است. پزشکان  در هر چهار نفر مش
با تشخيص افسردگی و چاقی مکس را ۸ 

ماه تحت درمان قرار می دهند و مکس بعد 
ــرار کردن با مری  ــان در ارتباط برق از درم
دودل است. هر چند که مزة دوستی واقعی 
ــت اما آقای راويلی  ــيده اس را با مری چش
(دوست خيالی) خود را مطمئن تر از مری 
می داند. آقای راويلی کاراکتر جالبی که در 
ــه ای نشسته و در  تمام طول فيلم در گوش
حال مطالعة کتاب های روان شناسی است 
اما بعد از مدتی، آقای راويلی هم کمتر به 
ــرانجام هم يک  مکس توجه می کند و س

روز برای هميشه او را ترک می گويد.
مکس تصميم می گيرد خود واقعی اش 
ــک نامه از  ــان دهد و در ي ــه مری نش را ب
ــرای مری می گويد. اکنون  خصوصياتش ب
ــتن پذيری رسيده است؛  مکس به خويش
ــا و ناتوانايی هايش  ــام توانايی ه ــا تم اما ب
ديگر خودش است. او ديگر خود را پنهان 
نمی کند و به اين نتيجه رسيده که «خود 

بودن» بهتر از «خود نبودن» است.
ساموئل بکت در اين زمينه می گويد: 
«اين که آدم خودش نباشد، دردناک است 
و از آن دردناک تر آن است که آدم خودش 
ــد،  ــون وقتی آدم خودش باش ــد... چ باش
می داند چه کار کند تا کمتر خودش باشد. 
ــد،  در صورتی که وقتی آدم خودش نباش
می شود هرکس و ناکسی باشد و احتمال 

محو شدنش بيشتر می شود.»
ــبی بودن خود را پذيرفته  مکس نس
ــر در خود و  ــرای تغيي ــت و اصراری ب اس
ــمتی از فيلم دربارة  ديگران ندارد و در قس
ــپی  ــود می گويد: «من از آس ــاری خ بيم
ــم مياد؛  ــپرگر) خوش ــودن (اختالل آس ب
مثل اين ميمونه که بخوام رنگ چشمامو 
ــا فيلم تلنگری می زند  عوض کنم». اينج
ــاگری که مدام به دنبال پوشيدن  به تماش
ــت و تالشی نافرجام برای  معايب خود اس
ــت دارد  فرار از «خود واقعی» دارد و دوس
هر کسی باشد به جز خودش. مکس دليل 
بخشش مری را ناکامل بودن او، خودش و 

همة انسان ها می داند.

فـــرجام کــار
ــا فرزندش به  ــال بعد مری ب يک س
خانة مکس می آيد ولی مکس صبح همان 
ــت! مسئله برانگيزترين  روز درگذشته اس
ــدت تأثيرگذار و  ــة فيلم پايان به ش نقط
سنگين فيلم است. اين پايان دليلی است 
ــان ها که در کل  ــيختگی انس بر از هم گس
ــده است. اگر  ــالوده اش ريخته ش فيلم ش
بخواهيم روايتی کالسيک را از اين اتفاق 
برداشت کنيم، بايد به سراغ داستان های 
ــق را  ــقانه برويم و معنای اصلی عش عاش
ــيدن عاشق و معشوق  که در به هم نرس
ــم هرچند  ــم. در اين فيل ــت، بجويي اس
ــقانه ای ايجاد نشده است ولی  رابطة عاش
ــق را در جنس  ــا کارکردهای خود عش م
ــور  رابطة مری و مکس می بينيم. پروفس
ــتنفورد در  ــگاه اس ــی از دانش ــان مک ش
کاليفرنيا دربارة عشق می گويد: زمانی که 
انسان ها احساس عشق و عالقه را تجربه 
می کنند، تغييرات زيادی در روحية آنها 
ــان را از درد  به وجود می آيد که تجربه ش
ــان معتقدند فهم  ــر می دهد. محقق تغيي
ــيوة تأثيرگذاری عشق بر انسان، راه را  ش
برای ساخت متدهای جديد کاهش درد 
ــانة غمگين از  ــوار می کند. فيلم، افس هم
مشکالت جهان امروز است؛ شخصيت ها 
ــده اند و به  ــای مدرن رها و گم ش در دني
ــی می کنند. با آنکه  نوعی در ترس زندگ
آدم ها دارند زندگی می کنند ولی خبری 

از زندگی کردن نيست.
در آخر هم می توان پيام اصلی فيلم 
ــه می گويد:  ــنيد ک ــان مکس ش را از زب
ــه زندگی هر  ــه من گفت ــناس ب «روان ش
ــت. بعضی  ــی مثل يه راه بی انتهاس کس
ــتند و  ــده هس ــا صاف و آسفالت ش راه ه
ــکاف،  ــی ديگر مثل راه من پر از ش بعض
پوست موز و سيگار» و سکانس پايانی را 
می توان زيباترين صحنة فيلم دانست که 
يادآور اين است که: «داشتن يک دوست 

عاليه، حتی دم مرگ!»

مسئله برانگيزترين 
نقطة فيلم پايان به 

شدت تأثيرگذار و 
سنگين فيلم است. 

اين پايان دليلی است 
بر از هم گسيختگی 
انسان ها کـه در کـل 

فيلم شالوده اش 
ريخته شده است
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غالمرضا شاهمرادی
ليسانس مشاوره، کارشناس مشاورة ادارة آموزش و پرورش منطقة جی
اعظم نقوی
فوق ليسانس مشاوره، مشاور هستة مشاورة آموزش و پرورش منطقة جی، ادارة آموزش و پرورش منطقة جی
مريم جعفرعلی
ليسانس شيمی، کارشناس ادارة آموزش و پرورش منطقة جی

چکيده
مقالة حاضر به بررسی فرصت ها، 

تهديدها، ضعف ها و قوت های گسترش راهنمايی 
و مشاوره در دورة عمومی می پردازد. همان گونه که در بيش تر 

متون روان شناسی آمده است، کودکی و نوجوانی دو دورة حساس زندگی 
هستند. بسياری از روان شناسان معتقدند که پايه های اصلی شخصيت افراد 

بزرگ سال در دوران کودکی آن ها شکل گرفته است. با توجه به اين که کودکان 
سازندة فردای جامعه هستند، توجه به رشد همه جانبة آنان و کمک به حل مسائل 

و مشکالت ويژة اين سنين موضوعی حياتی است. در اين ميان، هنوز جای نيروهای 
متخصص با سمت مشاوره در مدارس خالی است و برخی از کودکان با مشکالت بی شمار 

خود دست وپنجه نرم می کنند. زمانی که آن ها به سن دبيرستان می رسند و به مشاور 
مراجعه می کنند، مشکالتشان به قدری عمق يافته که گاه قابل درمان نيست. به نظر 

می رسد که بررسی فرصت ها و تهديدهای گسترش راهنمايی و مشاوره در دورة 
عمومی گامی در جهت حل اين موضوع حساس باشد. در اين پژوهش، به 

برخی از نکات کليدی مربوط به اين مسئله اشاره شده است.
کليد واژه: شخصيت، دوره های بحرانی رشد، 

رفتارهای آسيب زا.

فـرصت يا تـــهديد 
چنــــد و چـون گستـرش راهنمايی
 و مشـاوره در دورة عمومی



دوره شــشــم
شـمـــــارة۴
تابســـتان٩٠

مقـــــــدمه
ــی و راهنمايی دو دورة  دوران ابتداي
ــيار مهم در زندگی هرکس به حساب  بس
ــخص در حال  ــد. در اين دوره ها ش می آي
گذار از کودکی به نوجوانی است. سال های 
پيش از نوجوانی دورة بحرانی رشد به شمار 
ــمی،  ــريع جس ــی رود که با تغييرات س م

ذهنی و روان شناختی نمايان می شود.
ــان در حال تجربة  کودک در اين زم
ــای رفتاری  ــبک زندگی و الگوه انواع س
ــت که بعدها آن را به بزرگ سالی خود  اس
ــاس شخصيت يک  انتقال دهد. پايه و اس
کودک در اين دوران شکل می گيرد (کاتز، 
ــالمت هر جامعه  ــا که س ۲۰۰۵). از آن ج
وابسته به سالمت اعضای آن است، توجه 
ــالمت روانی دانش آموزان در  به رشد و س
دوران پيش از نوجوانی يا به تعبير آموزش 
ــی، حياتی  ــران، دورة عموم ــرورش اي و پ
است؛ چرا که رشد رفتارهای مثبت در اين 
دوره می تواند از رفتارهای ناسالم بعدی در 
زندگی پيش گيری کند به عالوه، سالمت 
روحی و عاطفی جهت پيشرفت تحصيلی 

ــيار ضروری است. معلمان و مسئوالن  بس
ــئول  ــی و راهنمايی، مس ــدارس ابتداي م
ــد تحصيلی و ذهنی دانش آموزان در  رش
ــار مراجعان  ــد. اما نگاهی به آم مدارس ان
ــاالی مراجعان  ــاوره و آمار ب به مراکز مش
ــن  ــی مبي ــی و راهنماي ــای ابتداي دوره ه
ــه در دورة عمومی،  ــت ک اين موضوع اس
ــئوالن مدارس جايگاه مشاوران را پر  مس
کنند؛ زيرا مشاوره امری تخصصی است و 

به آموزش های فراوانی نياز دارد.
هدف اصلی اين مقاله بررسی فرصت ها 
و تهديدهای گسترش راهنمايی و مشاوره 
ــت. ما در اين جا ابتدا  در دورة عمومی اس
ــاوره  به اختصار به تاريخچه و اهميت مش
در آموزش و پرورش می پردازيم و سپس 
فرصت ها و تهديدات اين برنامة بسيار مهم 

را بررسی می کنيم.

تاريخچه
ــونز اولين فردی معرفی  فرانک پارس
ــال ۱۹۰۸ اقدام به ايجاد  ــده که در س ش
ــغلی در آمريکا کرده  ــز راهنمايی ش مرک

ــغل»  ــت. کتاب وی به نام «انتخاب ش اس
سرچشمة بسياری از کتاب های اساسی در 
ــت و پس از آن، برنامه های  اين رشته اس
ــج در آمريکا  ــاوره و راهنمايی به تدري مش
ــل،  ــون ويش ــت (کيبس ــد کرده اس رش

.(۱۳۷۶
ــال ۱۳۳۲ برنامه های راهنمايی  از س
ــد. در سال های  ــور ايران شروع ش در کش
۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ لزوم راهنمايی در مدارس 
ــخيص داده شد و مرکز  امری ضروری تش
ــيس  راهنمايی در آموزش و پرورش تأس
ــال  ــی اين برنامه در س ــد اما به داليل ش
ــال  ۱۳۵۹ به حالت تعطيل درآمد. در س
۱۳۶۷ ضرورت وجود مشاوران در مدارس 
دوباره احساس شد و دانشگاه ها مجدداً در 
رشتة راهنمايی و مشاوره شروع به جذب 

دانشجو کردند (محمدخانی، ۱۳۸۴).

ضــرورت گســترش راهنمايــی و 
مشاوره در دورة عمــــومی

ــث  ــال ها بح ــس از س ــون پ هم اکن
ــد که بحث  ــر می رس ــه  نظ ــی، ب و بررس
ــاوره مبحثی است که به  راهنمايی و مش
مقطع دبيرستان محدود نمی شود. بسياری 
از اختالالت روانی و رفتارهای آسيب زای 
ــتان از دوران  ــن دبيرس ــان در س نوجوان
ــتان آغاز می شود و  راهنمايی و حتی دبس
ــود؛ زيرا  روزبه روز عميق و عميق تر می ش
ــه اين اختالالت هيچ درمان  افراد مبتال ب
ــد. زمانی  ــی ای دريافت نمی کنن تخصص
ــکالت خاص وارد دورة  که نوجوان با مش
ــکالت او به  ــتان می شود، گاه مش دبيرس
حدی رسيده است که حل کردن آن ها از 

عهدة مشاور خارج است.
از طرفی، کودکان در دورة عمومی با 
اختالالت خاصی روبه رو هستند. از جملة 
اين اختالالت می توان به اضطراب جدايی، 

بسياری از اختالالت روانی و رفتارهای آسيب زای 
نوجوانان در سن دبيرستان از دوران راهنمايی

و حتی دبستان آغاز می شود و روزبه روز
 عميق و عميق تر می شود
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ــای  ــی، ناتوانی ه ــردگی دوران کودک افس
ــد،  ــالالت رش ــم و اخت ــری، اوتيس يادگي
ــالالت حرکتی،  عقب ماندگی ذهنی، اخت
ــب ادراری،  ــلوک، تيک، ش ــالالت س اخت
ــی (پورافکاری،  ــالالت ارتباطی ـ دفع اخت
۱۳۷۹) اشاره کرد. اين مشکالت همگی در 
دوران ابتدايی بروز می کنند و مبتاليان به 

آن ها به کمک های تخصصی نياز دارند.
ــن اختالالت منجر به  عدم درمان اي
ــکالت بسيار زيادی در دوره های  بروز مش
ــود. برای مثال، گاهی  ــد می ش بعدی رش
ــری به عنوان  ــی يادگي ــا ناتوان ــودک ب ک
کودک عقب ماندة ذهنی شناخته می شود 
ــودک، پرخاش گری يا  ــی ک ــا بيش فعال ي
لج بازی تلقی می شود و درمان نشده باقی 

می ماند.
ــالالت، زمانی که  ــر اين اخت عالوه ب
ــد، دچار  کودک به دورة راهنمايی می رس
ــکالت عديدة ديگر می شود. اعتقاد بر  مش
ــبت به  ــت که نوجوانان امروز نس اين اس
ــل های گذشته زودتر به بلوغ جسمی،  نس
ــون،  ــند (گيبس اجتماعی و عقلی می رس
ــد  ــوالت مربوط به بلوغ، رش ۱۳۷۶). تح
ــتقالل طلبی،  فکری و روانی، تمايل به اس
ــمی از اين  تغيير ارزش ها و تحوالت جس
ــود. نوجوانان در اين دوره  سن آغاز می ش

ــاس، زودباور و تأثيرپذيرند.  ــيار حس بس
ــی ديگر از  ــس مخالف يک ــل به جن تماي
ــت که در  ــنی اس ويژگی های اين دورة س
ــاور در  صورت عدم آموزش و يا نبود مش
ــه، نوجوانان را به دام روابط ناسالم  مدرس

گرفتار می سازد.
ــد،  ــه مطالبی که بيان ش ــا توجه ب ب
برای تحقق اهداف تعليم و تربيت و رشد 
ــخصيت کودکان و نوجوانان می توان از  ش
خدمات راهنمايی و مشاوره استفاده کرد. 
مهم ترين عواملی که ضرورت راهنمايی و 
مشاوره و توسعة آن در نظام های آموزش 

و پرورش را نشان می دهد، عبارت اند از:
ــردی در  ــود تفاوت های ف ــف) وج ال
ــه به اين  ــرورت توج ــوزان و ض دانش آم

تفاوت ها در امر آموزش و پرورش
ــتعدادهای عمومی و  ــود اس ب) وج
ــوزان و ضرورت  ــی در دانش آم اختصاص
ــنجش  ــناخت و پرورش تدريجی و س ش

آن ها
ــکالت  مش و  ــائل  مس ــود  وج پ) 
رفتاری  ــی،  اجتماع عاطفی،  ــمانی،  جس
ــالق و رفتارهای  ــی از قبيل ط و خانوادگ

نابهنجارخانواده
ت) توسعة مشاغل و تنوع رشته های 
ــنايی با انواع آن ها در  تحصيلی و لزوم آش

دوره های ابتدايی و راهنمايی

نقــاط قـوت
پژوهش های انجام شده در ساير کشورها از 
تأثير مثبت مشاوره در دورة عمومی حکايت 
می کند ويتسون و توماس (۱۹۹۸) به اين 
نتيجه رسيده اند که فعاليت های راهنمايی 
ــه افزايش  ــدارس ابتدايی ب گروهی در م
ــس دانش آموزان  عزت نفس و اعتمادبه نف
منجر می شود. بريگمن و گمبل (۲۰۰۳) 
ــاوران متخصص،  ــده اند که مش متوجه ش

ــتند که بيش ترين تماس را با  افرادی هس
مشکالت هيجانی و رفتاری دانش آموزان 
ــمار  دارند و جزء منابع اولية حمايتی به ش
ــاس تحقيق هرناندز و سيم  می روند. براس
(۲۰۰۴) در مورد اثربخشی نقش مشاوران 
در مدارس راهنمايی، دانش آموزانی که در 
ــاور تحصيل می کنند،  مدارس دارای مش
ــاس رضايت تحصيلی باالتری دارند،  احس
ــان دارند و بيش از  روابط بهتری با معلم

سايرين به مدارج باالتر دست می يابند.
از ديگر نقاط قوت گسترش راهنمايی 
ــوارد زير  ــی، م ــاوره در دورة عموم و مش
ــاس  ــام برد. اين موارد براس ــوان ن را می ت
ــه در حيطة  ــندگان مقال ــات نويس تجربي

مشاوره به دست آمده اند.
۱) صرفه جويی در زمان و هزينه برای 
دانش آموزان و والدين: بسياری از مشکالت 
ــوزان در دورة ابتدايی و  ــاری دانش آم رفت
راهنمايی طی چند جلسه آموزش والدين 
ــت؛ برای  ــودک قابل حل اس ــا ک و کار ب
ــکالتی نظير شب ادراری، ناخن  مثال، مش
ــری کودک بدون علل  جويدن، پرخاش گ

روان شناختی و....
ــر اين گونه کودکان به  در حال حاض
ــاورة مناطق و نواحی آموزش و  مراکز مش
ــوند و مشکالت  پرورش ارجاع داده می ش
ــيار کم قابل حل  آن ها با صرف هزينة بس
ــاوره گاه به دليل آمار  ــت اما مراکز مش اس
ــک تا دو  ــان و نوبت های ي ــاالی مراجع ب
ــتند. در  ــه جواب گوی مراجعان نيس ماه
اين صورت، مراجعان مجبور به مراجعه به 
مراکز خصوصی و صرف هزينه های بسيار 
ــوند يا در مناطقی که دسترسی  باال می ش
ــخت تر است، کودک  به مراکز مشاوره س
ــود و  ــان تخصصی رها می ش ــدون درم ب

مشکل وی حل نشده باقی می ماند.
ــگام  ــريع و زودهن ــايی س ۲) شناس

 اگـر مشاور در 
مدرسـه حضـور 
داشته باشد، در اثـر 
تعامل با دانش آمـوزان 
و با گـزارش معلمان 
متوجه تغيير رفتارهای 
دانش آمـوزان می شـود



مشکل مراجع: اگر مشاور در مدرسه حضور 
داشته باشد، در اثر تعامل با دانش آموزان و 
با گزارش معلمان متوجه تغيير رفتارهای 
دانش آموزان می شود. در اين صورت، وی 
قادر خواهد بود مشکالت دانش آموزان را 
ــکان آن را رفع  ــايی و در صورت ام شناس
ــکل،  ــالوه، در صورتی که مش ــد. به ع کن
اختالل عميق روان پزشکی باشد، آن ها را 
ــع ذی صالح ارجاع می دهد. برای  به مراج
ــرح احيای نقش  ــال، پس از اجرای ط مث
ــاوره ای معلمان در مدارس راهنمايی،  مش
شناسايی و ارجاع زودهنگام دانش آموزان 
ــاوره  از طرف برخی از مربيان به مرکز مش
بسيار بيش تر از پيش بوده است و اين امر 

مسلمًا نتايج بسيار بهتری خواهد داشت.
۳) پيشرفت تحصيلی بيش تر: برخی 
ــائل تحصيلی،  ــل مس ــه دلي ــان ب مراجع
ــه مرکز  ــت تحصيلی ب ــی و اف بی انگيزگ
مشاوره ارجاع داده می شوند. در اين گونه 
ــاوره و بررسی  ــاور پس از مش موارد، مش
ــادر خواهد  ــت تحصيلی مراجع ق علل اف
ــک کند. هم چنين، می تواند  بود به او کم
ــيوه های  ــی، ش ــای گروه ــا راهنمايی ه ب
درس خواندن و برنامه ريزی را به دانش آموز 
ــاور در  آموزش دهد. درنتيجه، حضور مش
ــرفت تحصيلی و  ــه به افزايش پيش مدرس
کاهش افت تحصيلی دانش آموزان منجر 

خواهد شد.
ــالم:  ۴) پيش گيری از رفتارهای ناس
يکی از وظايف مهم مشاوران، نشان دادن 
ــه دانش آموزان  ــالم ب خطر رفتارهای ناس
ــت. مواردی چون آموزش مهارت های  اس
ــر موضوع  ــال های اخي زندگی، که در س
بحث برانگيزی در آموزش و پرورش شده 
ــاوران در  ــزء وظايف اصلی مش ــت، ج اس

مدارس است.
در  ــی  ــر خودشناس ام ــهيل  تس  (۵

دورة  در  ــوص  به خص ــوزان  دانش آم
راهنمايی: دانش آموزان دورة راهنمايی در 
دورة حساسی به سر می برند. جست وجوی 
و  ــس  اعتمادبه نف ــاس  احس ــت،  هوي
ــاالن  ــوذ گروه هم س ــتقالل طلبی و نف اس
ــن  ــاز اي ــاص و گاه خطرس ــائل خ از مس
ــده  ــت. اين موارد در دورة ياد ش دوره اس
ــور فردی را که در تماس تنگاتنگ با  حض
دانش آموزان باشد، ضروری جلوه می دهد. 
ــاور در مدرسه، وی  در صورت حضور مش
ــاس خطر  قادر خواهد بود زمانی که احس
ــود و به دانش آموز  می کند، وارد عمل ش

کمک کند.
ــازی  ــان و آشناس ــوزش معلم ۶) آم
ــاور می تواند  ــا انواع اختالالت: مش آنان ب
ــران در زمينة  ــورای دبي ــات ش در جلس
ــت کند.  ــکالت کودکان صحب ــواع مش ان
ــة اين آموزش ها روابط بهتر معلمان  نتيج
ــکل و کمک به  با دانش آموزان دارای مش

درمان بهتر آن ها خواهد بود.
۷) آموزش والدين: برخی از مشکالت 
ــائل خانواده ايجاد  دانش آموزان بر اثر مس
می شود و در صورت آموزش والدين، اين 
مسائل خود به خود برطرف خواهند شد. 
ــی که از خانواده های  برای مثال، مراجعان
ــاوره می شوند.  ــفته وارد سيستم مش آش
ــه  ــئوالن مدرس معموًال در اين موارد مس
موضوع و علت مشکل دانش آموز را متوجه 
می شوند اما زمان و توانايی کافی برای حل 
اين مسائل را ندارند. در اين جا با توجه به 
تخصص مورد نياز، يک مشاور قادر خواهد 
ــات آموزشی مستمر  بود با برگزاری جلس
ــا دعوت از والدين کودکان  برای والدين ي
ــکل و کار کردن با آنان، به حل  دارای مش
ــد. حداقل  ــکل دانش آموز کمک کن مش
ــه می تواند  ــاور در اين زمين ــت مش فعالي

ارجاع والدين به مشاور مرتبط باشد.

تهديدها و ضعف ها
۱) زمانی که از گسترش برنامة راهنمايی 
ــاوره در دورة عمومی سخن به ميان  و مش
ــش،  چال ــن  مهم تري و  ــن  اولي ــد،  می آي
ــانی است.  محدوديت منابع و نيروی انس
ــلمًا الزمة اجرای اين طرح، استخدام  مس
ــيار زيادی مشاور  و به کارگيری تعداد بس
متخصص است و استخدام اين خيل عظيم 
ــور نيز به برنامه ريزی های  ــطح کش در س

مديريتی نياز دارد.
ــای مربوط به  ــه و هزينه ه ۲) بودج
ــتخدام و به کارگيری مشاوران دومين  اس

عامل تهديدکننده است.
ــی از مديران به  ــدم اعتقاد برخ ۳) ع
ــاوره: در صحبتی  خدمات راهنمايی و مش
ــتيم، متوجه  ــا برخی از مديران داش که ب
ــياری از مشکالت  ــديم که آن ها به بس ش
ــد انضباطی  ــوز از دي ــائل دانش آم و مس
ــد و گاه اعتقاد  ــگاه می کنن و مديريتی ن
ــت.  دارند که دانش آموز قابل اصالح نيس
ــران تصور می کنند  از طرفی، برخی مدي
ــاوران مدارس کار چندانی ندارند  که مش
و بنابراين، حضور آن ها در مدرسه چندان 
ــدارد. در صورتی که اين تصور  ضرورتی ن
ــاالی آموزش و  ــران رده ب ــن مدي در ذه
ــد، مانع بزرگی بر سر راه  پرورش نيز باش
ــاوره در دورة عمومی وجود  گسترش مش

خواهد داشت.
۴) به کارگيری نيروهای غيرمتخصص 
به دليل کمبود نيرو و بودجه: ممکن است 

ــطح کشوری  اجرای اين طرح در س
ضروری تشخيص داده شود اما بنا 
ــودن رديف  ــه داليلی همچون نب ب

استخدامی يا کمبود بودجه ممکن است 
ــتفاده  ــتم اس از نيروهای موجود در سيس
ــاوره امری  ــه اين که مش ــود. با توجه ب ش
ــت استفاده از  ۲۷تخصصی است، ممکن اس

دوره شــشــم
شـمـــــارة۴
تابســـتان٩٠



۲۸
دوره شــشــم
شـمـــــارة۴
تابســـتان٩٠

ــص نتيجة معکوس  ــای غيرمتخص نيروه
ــال، در موردی  ــرای مث ــد؛ ب ــته باش داش
ــئوالن  ــت يکی از مس ــی نادرس راهنماي
ــی از دانش آموزان،  مدارس به والدين يک
در زمينة افت تحصيلی کودک منجر 
ــردودی آن  ــت بيش تر و م به اف
ــد؛ زيرا دانش آموز  دانش آموز ش
ــری بود اما  ــی يادگي دچار ناتوان
ــخت گيری های والدين و  ــه دليل س ب
توصيه های غلط مسئوالن مدرسه مشکل 
ــکل صحيح ارزيابی و حل نشد و  او به ش

همين امر به او بسيار زيان رساند.
ــن: برخی از والدين  ۵) ديدگاه والدي
ــبت به فرايندهای مشاوره نگرش  نيز نس
ــکالت  مثبتی ندارند يا آن قدر درگير مش
ــاور در  ــتند که تالش مش خانوادگی هس
ــاط با آن ها نتيجه ای  زمينة برقراری ارتب
ــت. اين گونه والدين احساس  نخواهد داش
می کنند که مشاور قدرت تغيير رفتارهای 
کودک يا نوجوانشان را ندارد. اين موضوع 
به ايران و جامعة ايرانی محدود نمی شود. 
ــر دنيا والدينی هستند که تمام  در سراس
تالش های مشاور را نقش بر آب می کنند؛ 
ــاور آمريکايی  ــک مش ــه ي ــور ک همان ط
می گويد: «زمانی که دانش آموزان به منزل 
ــن در عرض ۵۰  ــد، آثاری را که م می رون
ــرده ام، والدين  ــه کار با آنان ايجاد ک دقيق
ــه از بين می برند (کاتز،  در عرض ۵ دقيق

.(۲۰۰۵
ــان: در حال حاضر  ۶) محدوديت زم
ــاور تنها در مقطع متوسطه  نيروهای مش
مشغول به کارند و به ازای هر ۱۲ دانش آموز 
ــاوره به مدارس متوسطه  يک ساعت مش
ــکالت بسيار  تعلق می گيرد. به علت مش
ــاوران،  زياد نوجوانان و وظايف متعدد مش
ــرای تأمل و  ــا زمان کافی ب ــوًال آن ه معم

تعمق در مشکالت دانش آموزان را ندارند و 
نمی توانند پاسخ گوی تمامی دانش آموزان 
تحت پوشش خود باشند. گاه پيش می آيد 
ــکل يک دانش آموز يک روز کاری  که مش
وقت مشاور، مدير و حتی ديگر مسئوالن 
مدرسه را می گيرد. حتی گا هی پی گيری 
مشکالت خاص يک دانش آموز به چندين 
روز وقت حتی در ساعات خارج از مدرسه 
ــاور هم نقش  ــاز دارد. درواقع، مش نيز ني
مشاور و هم مددکار و روان شناس را بازی 
می کند. در چنين شرايطی که معموًال در 
ــود، مشاور توان  همة مدارس ايجاد می ش
ــائل همة دانش آموزان را  رسيدگی به مس
ندارد. مشاوری می گفت که انتظار نمی رود 
ــرف فقط ۲۵ دقيقه وقت در  که من با ص

هفته زندگی دانش آموز را تغيير دهم.
بنابراين، در صورتی که همين ميزان 
ــدارس ابتدايی و به خصوص  زمان برای م
مدارس راهنمايی که مشکالت بيش تری 
ــود، مشاوران دورة  دارند در نظر گرفته ش
ــه جواب گويی به همة  ــی نيز قادر ب عموم
ــد بود. البته همان  مراجعان خود نخواهن
ــاور  ــت؛ زيرا مش ــز غنيمت اس ميزان ني
ــکل  ــخيص مش ــادر به تش ــت کم ق دس
ــه ديگر مراکز  ــاع وی ب ــوز و ارج دانش آم

خواهد بود.
ــب  ــود فضا و امکانات متناس ۷) کمب
ــاور در مدرسه: يکی از نکات  با نقش مش
ــيار مهم و کليدی در موضوع مشاوره،  بس
ــرار  ــه بودن اس ــث رازداری و محرمان بح
ــت. در مدارس متوسطه  دانش آموزان اس
ــت که دانش آموزان  ــده اس بارها ديده ش
ــيار حاد و  ــتن مشکالت بس با وجود داش
ــاور  ــاک به دليل اين که مش حتی خطرن
ــته يا اتاق او با مدير و  اتاق جداگانه نداش
ــت، حاضر به مشاورة  معاون يکی بوده اس

ــده اند و تنها به نامه نگاری اکتفا  فردی نش
کرده اند. زمانی که دربارة حضور مشاوران 
ــی و راهنمايی صحبت  در مدارس ابتداي
ــؤال ها و تهديدها اين  می شود، يکی از س
ــتقر  ــت که اين فرد تازه وارد کجا مس اس

خواهد شد.
ــرح  ط در  ــی  اجراي ــکالت  مش  (۸
ــاوره ای معلمان در دورة  احيای نقش مش
راهنمايی: يکی از راهکارهای پيشنهادی 
جهت حضور مشاوران در مدارس، استفاده 
ــاور بوده  ــان به عنوان مش ــود معلم از خ
ــاعت آموزش  ــت اما تنها با چندين س اس
ــوان از معلمان انتظار  ضمن خدمت نمی ت
ــاور مجرب  ــت که هم چون يک مش داش
ــرح به صرف  ــد. اجرای اين ط عمل کنن
ــيار بيش تر و آموزش های مداوم  زمان بس
ــتمر نياز دارد. از طرفی، نگرانی های  و مس
مربوط به تداخل نقش معلم و مشاور نيز 

يکی از موانع اجرای اين طرح است.

پيشنهادها
ــود همه ضعف ها و  چگونه می توان با وج
تهديدها، روند گسترش فعاليت مشاوره را 
ــهيل کرد شايد موارد  در دورة عمومی تس

زير پاسخی به اين سؤال مهم باشد.
ــتفاده از نيروهای مازاد: ما در  ۱) اس
ــی مناطق و نواحی آموزش و پرورش  برخ
ــرای مثال،  ــرو مواجهيم. ب ــاد ني ــا ازدي ب
ــته تعداد  ــال گذش ــة جی در دو س منطق
ــاوره با  ــروی پاره وقت مازاد مش ۴ نفر ني
ــانس مشاوره و ليسانس  مدارک فوق ليس
روان شناسی داشته است. اين آمار شامل 
مشاورانی است که به دليل مازاد بودن در 
ــاير بخش ها به کار  مقطع متوسطه در س
ــده اند. در بين اين افراد، حتی  گمارده ش
ــانس مشاوره  شخصی با مدرک فوق ليس



وجود دارد که در حال تدريس در مدرسة 
ــت. يکی از فرصت ها استفاده  ابتدايی اس
از اين گونه افراد در دورة عمومی به عنوان 

مشاور است.
ــاوره ای معلمان:  ۲) احيای نقش مش
ــاس نقش تاريخی معلمان  اين طرح براس
ــاوره شکل گرفته  در امر راهنمايی و مش
ــر زمان و مکان از  ــت و بی ترديد در ه اس
ــد (جزوة  ــته نخواهد ش اهميت آن کاس
ــش راهنمايی معلمان، ۱۳۸۵).  احيای نق
ــيار کاربردی و  ــنهادهای بس يکی از پيش
ــترش نيروی مشاوره  مؤثر در زمينة گس
ــرح احيای نقش  ــی، ط در دورة راهنماي
ــت. در همة مدارس  راهنمايی معلمان اس
ــه حل  ــوند که ب ــت می ش ــی ياف دبيران
ــکالت دانش آموزان و کمک به آن ها  مش
ــيار عالقه مندند. در گام اول می توان  بس
ــرد. گام دوم  ــايی ک اين دبيران را شناس
آموزش مستمر و دائمی اين دبيران است. 
ــمت ضعف ها گفته  همان گونه که در قس
شد، تنها ۳۰ ساعت ضمن خدمت در يک 
ــارت و تخصص الزم  ــال نمی تواند مه س
برای مشاوره را به همکاران در حيطه های 
تخصصی ديگر بدهد. گام سوم تعديل بين 
ــاعات مربوط به نقش مشاوره ای معلم  س
ــده با ساعات تدريس وی است.  تعيين ش
در صحبتی که با دبيران شرکت کننده در 
اين طرح در سال ۸۵ داشتيم، آنان معتقد 
ــی و  ــد که فرصت اضافی برای بررس بودن
ــکالت دانش آموزان ندارند.  شناسايی مش
در واقعيت هم نمی توان از يک دبير انتظار 
ــت تدريس کند و  ــت که هم تمام وق داش
هم عهده دار گوشه ای از نقش يک مشاور 
ــد؛ مگر اين که مقداری از  در مدرسه باش
ـــــــاعات تدريس وی کاسته شود و  س
ــرای طرح را  ــار اج در ازای آن، از او انتظ

داشته باشيم.
ــای  ــری نيروه ــذب و به کارگي ۳) ج
ــاوره  ــته های مش ــال در رش ــوان و فع ج
ــيار  ــاله تعداد بس ــی: هر س و روان شناس
ــاوره  ــته های مش ــجو در رش زيادی دانش
می شوند.  فارغ التحصيل  ــی  روان شناس و 
ــگاه های آزاد و هم  اين افراد هم در دانش
ــياری از آنان  دولتی تحصيل کرده اند. بس
توانايی های بالقوه و استعداد بسيار زيادی 
در حيطة مشاوره دارند اما اغلب يا مشغول 
به کار نمی شوند يا در شغلی ناهماهنگ با 

رشتة اصلی شان به فعاليت می پردازند.
ــروه عظيم يکی از فرصت های  اين گ
گسترش مشاوره در دورة عمومی هستند. 
ــروی متخصص  ــا در زمينة ني درواقع، م
مشکل و کمبودی نداريم و مشکل اصلی 
رديف استخدامی و بودجة مورد نياز برای 

جذب و به کارگيری اين افراد است.

نتيجه گـــيری
با توجه به مراحل رشد و خصوصيات 
ــه گرفت که ارائة  ــر دوره می توان نتيج ه
ــوزان در زمينه های  ــه دانش آم خدمات ب
ــاره شد، می تواند  مختلفی که به آن ها اش
ديدی منطقی و اصولی برای تصميم گيری 
ــوزان  ــد. دانش آم ــه وی بده ــح ب صحي
ــاور، معلم و  ــک مش ــه کم ــد ب می توانن
ــير پيشرفت خود  خانواده تا حدودی مس
ــی و فعاليت های خويش را با  را پيش بين
آن هماهنگ کنند. در اين مسير، سالمت 
روانی، برای رفع موانع امری ضروری است 
ــا بهره گيری از آن می تواند  و دانش آموز ب
ــل هوش و  ــود خود مث ــات موج از امکان
استعداد، توانايی های منحصر به فرد خود و 
ــمه  تقويت انگيزه که از عاليق او سرچش

ــب محيطی  ــرايط مناس می گيرد و نيز ش
حداکثر استفاده را بکند. به وجود آوردن 
ــرايطی که دانش آموز را با اين امکانات  ش
ــازد، از وظايف  به طور جدی تری آشنا س

اصلی يک مشاور است.
ــکالت  ــل مش ــه ح ــک ب ــرای کم ب
ــی و  ــای ابتداي ــوزان در دوره ه دانش آم
ــان روان شناس  راهنمايی وجود کارشناس
و مشاور به صورت مستمر در اين مدارس 
ضروری به نظر می رسد؛ زيرا مشاور با ايجاد 
ــدار می تواند کودکان و  روابط عاطفی پاي
نوجوانان را جهت ورود به مقاطع مختلف 
ــيوة برخورد با مسائل و  ــازد و ش آماده س
ــی را به آن ها  ــکالت عاطفی و آموزش مش

بياموزد.
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مـــطالعة  مـــــــورديمـــطالعة  مـــــــوردي
روان درمــــانى كـودكروان درمــــانى كـودك

فرزانه اسالمي
كارشناس ارشد روان شناسي

مقدمه
با توجه به استقبال روزافزون مخاطبان 
ــم  ــراژ آن، تصمي ــش تي ــه و افزاي از مجل
ــان خود را  ــاي مخاطب ــم تا نيازه گرفتي
دقيق تر بشناسيم و در چينش مطالب آنها 
ــر قرار دهيم، در واقع پس از ارائة  را مدنظ
ــه و تحكيم مباني نظري  باكس هاي مجل
ــت  مباحث موردنظر، حال نوبت به كاربس
اين مباني در عمل رسيده است. بنابراين 
ــي را در مجله خواهيم  از اين به بعد باكس
ــت با عنوان «مطالعه ي موردي» كه  داش
ــردازد. در اين  ــر بار به يك مراجع مي  پ ه
ــا فرايند  ــر آن داريم ت ــعي ب مجموعه س
ــاورة كودك و نوجوان را از آغاز يعني  مش
تشكيل پرونده و گرفتن شرح حال شروع 
كرده، نكات مهم را بيان كنيم و در نهايت 
ــكل ـ آزمون هاي الزم و  به تشخيص مش
ــي ـ درماني  ــتخراج محورهاي آموزش اس
ــيم و در نهايت يك جلسه از فرآيند  برس

درمان را نيز عينًا بياوريم.

مراجع
نام و نام خانوادگي:  

سن (تاريخ تولد):

پايه ي تحصيلي:   

ترتيب تولد:

معّرف:

خانواده 
والدين:

نام و نام خانوادگي:   
سن:

تحصيالت:   
شغل:

مادر:   
پدر:

ساير اعضا: 
آيا والدين با يكديگر نسبت خوني دارند؟

وضعيت خانوادگي:
طالق:   

فوت:
فرزندخواندگي:

توجــه!
ـ هنگام پذيرش بسيار ضروري است 
ــه  ــواده با هم به جلس ــودك و خان كه ك

بيايند.
ـ هنگام ورود كودك و خانواده، نگاه 
ــودك متمركز  ــد ابتدا به ك ــر نباي درمانگ

باشد.
ــب ورود و  ــد به ترتي ــر باي ـ درمانگ
نحوه ي نشستن اعضا به ويژه كودك توجه 

كند.
ـ درمانگر ابتدا از مادر يا پدر مي پرسد 
ــاور آمده اند،  ــي نزد مش كه براي چه كس
ــپس درمانگر به كودك نگاه مي كند و  س
اطالعات اوليه را از كودك مي گيرد، طرز 
گفتار، محل و شكل نشستن و نگاه كودك 

حايز اهميت است.

ــپس اطالعات مربوط به خانواده  ـ س
ــود و قبل از  ــؤال مي ش ــادر يا پدر س از م
ــت خانوادگي،  ــه آيتم وضعي ــن ب پرداخت

كودك بايد بيرون فرستاده شود.

بيرون فرستادن كودك 
ـ وسايل اتاق بازي را به او نشان مي دهيم.

ـ به او مي گوييم كه الزم است بيرون 
منتظر باشد.

ـ به او قول ندهيد حتمًا او را خواهيد 
ديد، شايد وقت نشد.

ــنهاد انتخاب وسيله براي  ـ به او پيش
بازي بدهيد.

ــرون رفتن مراجع  ــه چگونگي بي ـ ب
دقت نماييد.

توجــه!
ــرون  ــن در بي ــش والدي ــه واكن ـ ب
فرستادن كودك دقت نماييد، (باج دادن، 

دستور دادن و تحكم)

توجــه!
ــت با والدين  ــدا هنگام صحب ـ در ابت
درمانگر بايد از جمالتي استفاده كند مثل: 
ــم/ موضوع چيه؟/  ــب من گوش مي كن خ

مسئله چيه؟
ـ درمانگر نبايد صحبت هاي والدين را 
طبقه بندي كند/ يا سخنان ايشان را قطع 
كند. زيرا در اين قسمت ايجاد رابطه بسيار 
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تاريخچه
 بارداری:

خواسته يا ناخواسته:  
مدت زمان بارداري:

وضعيت روحي و جسمي مادر
 در دوران بارداري: 

تولد:
نوع زايمان: 

فرآيندو تجارب رشد 
وضعيت نوزاد هنگام تولد: 

سابقة بيماري، جراحي و بستري و...:
ــن كودك در گذر از  فرآيند رشد (س
مراحل رشدی آيا متناسب يا زودتر يا توأم 

با تأخير بوده است)
سن از شير گرفتن: 

روش از شير گرفتن:
سن از پوشك گرفتن:  
روش از پوشك گرفتن:

سابقة بي اختياري در دفع:

سابقة يادگيري 
مهد کودک
سن كودك:

وضعيت جداشدن از خانه:
وضعيت يادگيري (تمركز و توجه):

رابطه با همساالن: 
دير يا سخت آشنا  سلطه پذير  

سلطه جو                سازگار

پيش دبستانی:
سن كودك:

وضعيت جدا شدن از خانه:
وضعيت يادگيري (تمركز و توجه)

رابطه با همساالن:
مدرسه

وضعيت هيجاني مراجع
عاليق و سرگرمي ها

بازي هاي مورد عالقه
ترس ها و نگراني ها

ناراحتي ها و خشم
é علت

é شكل ابراز
é واكنش والدين
خوشحالي ها  

é علت
é شكل ابراز

é واكنش والدين

مهارت هاي خودياري كودك
é بهداشت
é پوشاك
é خوراك

é سرگرمي

با كودك در جلسه
با كودك در مورد روان شناس كودك 

و مركز مشاوره صحبت مي كنيم.

توجــه!
نکات مهم در مشاهدات بالينی کودک:
ـ وجود تماس چشمي و تداوم آن

ـ سالمت جسم
ـ ميزان آراستگي
ـ وضعيت تمركز

ـ توانايي ادراك و انتقال معنا
تشخيص اوليه

آزمون هاي پيشنهادي:
................................................................
................................................................

وضعيت مراجع در طرح سنجش:
وضعيت جدا شدن از خانه:

رابطه با همساالن:
يادگيري: 

دروس موردنظر كه مراجع در آنها مشكل دارد:

وضعيت كودك در خانه
وجود اتاق مستقل

وسايل موجود در اتاق
كيفيت و كميت حضور كودك در اتاق

خواب (نظم، مستقل، غيرمستقل)
نظم و ترتيب

مسئوليت پذيري
* به بخش پايين توجه شود.

وضعيــت ارتباطــي مراجــع در 
خانواده

رابطة مراجع ـ پدر: 
ــش  مدت زمان حضور پدر در خانه (پرس

ساعت كار پدر)
فعاليت هاي مشترك با مراجع

روش تشويق
روش تنبيه

توجــه!
توضيح داده شود كه منظور از تنبيه 
ــه از اخم  تا  ــت بلك صرفًا تنبيه بدني نيس

كتك، تنبيه محسوب مي شود.
مادر:  رابطة مراجع-

مدت زمان و کيفيت حضور مادر در خانه 
فعاليت های مشترک با مراجع

روش تشويق
روش تنبيه

رابطة مراجع با ساير اعضاء:
۳۱
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رامين لطافتي بريس
كـــارشناس ارشد مشاوره ي خانواده

مـــعيارهاي
ســـــالمت روان
بخش اول مقالة « معيارهای سالمت روان» در مجلة شماره 
۲۲ به چاپ رسيده است و بخش دوم آن نيز در اين شماره 

ارائه می شود.

بخش دوم و پايانی
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٧. شــناخت درمانــي بــك٤٥ و 
اليس٤٦

«نگرشـي كه نسبت به امور پيدا 
مي كنيم ما را آشفته مي كند، نه خود 

وقايع.»
شناخت درماني، روش درماني مبتني 
ــت و بر اهميت نظام هاي  ــناخت اس بر ش
ــار و  ــن رفت ــادي در تعيي ــري و اعتق فك
ــات تأكيد مي كند. اصوًال شناخت  احساس
ــه جنبه هاي  ــت ك درماني بر اين باور اس
ــخص، تحت تأثير تعبير  مختلف رفتار ش
ــت كه او از جهان دارد؛ به  ــيري اس و تفس
عبارت ديگر، اين صرفًا خود اشيا و پديده ها 
ــتند كه در ما واكنش ايجاد مي كنند  نيس
ــه آن ها نيز مهم  ــبت ب بلكه ديدگاه  ما نس
است (شارف، ۲۰۰۰). اين شيوة درماني بر 
اين اصل نظري تكيه دارد كه شيوة تعبير و 
ارزيابي و بازآفريني فرد از جهان، در رفتار و 
عاطفة او تأثير مي گذارد. شناخت براساس 
ــته از  ــا و پيش فرض هاي برخاس نگرش ه
تجارب قبلي (طرح واره ها) شكل مي گيرد 
و هدف اصلي اين شيوه، زمينةابي و رشد 
دادن الگوهاي فكري و نگرش هاي منطقي 
ــازگار در فرد بيمار است (بلك برن و  و س
ــون۴۷، ۱۹۸۹، به نقل از لطافتي،  ديويد س

.(۱۳۸۳
ــه اي را به  ــيزده گان ــس، اصول س الي
مثابه معيارهايي براي سالمت روان در نظر 
ــت؛ اين اصول عبارت اند از: نفع  گرفته اس
ــخصي، رغبت اجتماعي، خود فرماني،  ش
انعطاف پذيري، پذيرش عدم اطمينان، تعهد 
و تعلق نسبت به چيزي خارج از وجود خود، 
تفكر علمي، پذيرش خود، خطر كردن، و 
ــا (خدارحيمي،  ــي بلندمدت پاي لذت گراي
ــالم  ــان هاي س ۱۳۷۴). به نظر اليس، انس
ــتند: ۱.  فاقد اين باورهاي غيرمنطقي هس
ــان، مثل اميال شهواني  اميال اساسي انس
و جنسي به اين دليل نياز تلقي مي شوند 
ــف مي كنيم (در  ــا آن ها را نياز تعري كه م
حالي كه آن ها ترجيحات ما هستند). ۲. ما 

نمي توانيم برخي رويدادها را تحمل كنيم؛ 
خواه اين رويدادها، اجبار به انتظار كشيدن 
ــد يا مواجه شدن با انتقاد، يا  در صف باش
طرد (در حالي كه اين رويدادها را مي توان 
تحمل كرد). ۳. موفقيت ها و شكست هاي 
ما با ويژگي هاي خاصي مانند هوش، ارزش 
ما را به عنوان انسان مشخص مي كنند. ۴. 
ــا بايد با ما عادالنه برخورد كند؛ گويي  دني
ــد از اميال ما پيروي كند.  كه دنيا مي توان
ــد رضايت ديگران را جلب كنيم؛  ۵. ما باي
ــتي ما به آن ها بستگي دارد. ۶.  گويي هس
برخي افراد، رذل يا شرورند و بايد به خاطر 
شرارتشان تنبيه شوند؛ گويي ما مي توانيم 
ــان را ارزيابي كنيم. ۷.  بي ارزش بودن انس
ــت داريم  وقتي اوضاع آن گونه كه ما دوس
نيست، گويي مفهوم وحشت ناك بودن را 
مي توان به صورت تجربي تعريف كرد. ۸. 
اگر فكر نمي كرديم كه اوضاع وحشت ناك 
ــا اضطراب  ــم ي ــت يا اگر به دليل خش اس
ناراحت نبوديم، نمي توانستيم عمل كنيم. 
ــيگار يا  ــي مانند س ۹. چيزهاي زيان بخش
ــي را بيش تر  ــي زندگ ــواد مخدر، خوش م
مي كنند يا مصرف اين مواد زيان آور، صرفًا 
ــرورت دارد كه گذراندن  ــن دليل ض به اي
ــت براي  ــدون آن ها ممكن اس ــي ب زندگ
مدتي ناخوشايند باشد. ۱۰. عامل بيروني 
موجب شادي آنان مي شود و ما نمي توانيم 
احساساتمان را كنترل كنيم. ۱۱. سابقه  و 
ــتة فرد تنها عامل تعيين كنندة مهم  گذش
رفتار فعلي اوست؛ گويي چيزي كه زماني 
ــدت تحت تـأثير قرار  زندگي فرد را به ش
داده است، براي هميشه بر آن تأثير دارد. 
ــي آموخته ايم  ــدي كه در كودك ۱۲. عقاي
ــواه اخالقي، يا  ــواه عقايد مذهبي، خ ـ خ
ــيـ  مي توانند راهنماي خوبي براي  سياس
بزرگ سالي باشند؛ حتي اگر تعصب آميز يا 

افسانه اي باشند (پروچاسكا، ۱۹۹۹).
ــازگاري هاي  ــت ناس ــه نظر بك عل ب
انسان،  عمدتًا افكار اتوماتيك۴۸ او هستند 
ــناختي۴۹،  ــاي ش ــورت خطاه ــه به ص ك

ــاي او را تحت تأثير قرار  عواطف و رفتاره
مي دهند و مهم ترين ويژگي شخصيت هاي 
ــت كه مي توانند اين افكار  ــالم اين اس س
ــد و با آن ها به  ــايي كنن ناكارآمد را شناس
مقابله برخيزند. استفاده از اين روش ها در 
ــكالت و اختالالت  ــياري از مش درمان بس
ــور خالصه،  ــت. به ط ــي مؤثر بوده اس روان
اين خطاهاي شناختي از ديدگاه شناخت 
ــران مختلف عبارت اند از: ۱. تفكر  درمان گ
ــي۵۰،  ۲. تعميم مبالغه آميز۵۱، ۳.  دوبخش
شخصي سازي۵۲، ۴. استدالل هيجاني۵۳، ۵. 
بزرگ نمايي و كوچك نمايي۵۴، ۶. برچسب 
ــي زدن۵۵، ۷. بي توجهي به امر مثبت،  منف
ــزاع انتخابي۵۷،  ــازي۵۶، ۹. انت ۸. فاجعه س
ــف) ذهن  ــاري۵۸، ال ــتنباط اختي ۱۰. اس
(فكر) خواني۵۹، ب) پيش بيني منفي، ۱۱. 
عبارت هاي «بايد»دار۶۰، تفكر تساوي گونه 

(لطافتي، ۱۳۸۷، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۸).

٨. گشتالت درمـــاني پرلز
«آن كه خود آگاه تر است، سالم تر 

است.»
يكي از روش هاي مهم ارتقاي سالمت 
ــاي  روش ه و  ــون  فن از  ــتفاده  اس روان، 
ــت كه بيش تر  ــتالت درماني۶۱» اس «گش
حاصل كار فردريك پرلز۶۲ مي باشد. عبارت 
ــتالت» به مفهوم سازمان پوياي يك  «گش
كل اشاره دارد و سروكار آن بيش تر با كّل 
ــه فرد بيش از  ــت؛ يعني، ب وجود خود اس
حاصل رفتارهايش نگريسته مي شود. براي 
ــك فرد نمي توان ابتدا بازوها، بعد  ادراك ي
گوش ها، صورت و ديگر اجزا را جزء به جزء 

معنا مستلزم پذيرفتن مسئوليت شخصي
 است. هيچ كس و هيچ چيز به زندگي انسان

 معنا نمي دهد مگر خودش. انسان بايد با احساس 
مسئوليت، آزادانه با شرايط زندگي رو

به رو شود و معنايي در آن بيابد
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ــورت يك فرد، تصور  ــم و او را به ص بنگري
ــور نگاه كنيم،  ــم بلكه بايد به كل تص كني
دانش آموز براي مطالعة جبر بايد فرمول هاي 
آن را بفهمد ولي زماني قادر به حل مسئله 
ــد بود كه همة اين فرمول ها را با هم  خواه
ــرايط  ــاورد و از هر فرمول، با توجه به ش بي
مورد نياز، استفاده كند. در سالمتي، ما يك 
ــب از هماهنگ بودن تمام آن   موازنة مناس
چيزهايي كه هست [معدل كل]، هستيم. 
ما يك كبد و يك قلب نداريم؛ ما كبد و قلب 
و غيره با هم هستيم. ما جمعي از قسمت ها 
ــتيم بلكه يك هماهنگي هستيم.  هم نيس
ــئله از نوع بودن است نه داشتن  پس، مس
ــد بيگي، ۱۳۷۶). به طور  (پرلز، ترجمة اس
خيلي خالصه، آسيب در گشتالت درماني 
عبارت است از: تأكيد بر حمايت اجتماعي و 
وابستگي به ديگران، عدم مسئوليت پذيري، 
ــود واقعي نبودن و ايفاي نقش با خود و  خ
ــان نيز افزايش خودمختاري،  ديگران. درم
تعامل سازنده با ديگران و تحقق بخشيدن 
به خود، و از همه مهم تر، به حداكثر رساندن 
ــت (رحيميان، ۱۳۸۲ و  آگاهي به خود اس
ــيلينگ، ترجمة آرين، ۱۳۸۲). لذا بايد  ش
ــعي كنيم: (۱) در پي حمايت شخصي  س
ــيم نه حمايت محيطي (شفيع آبادي،  باش
۱۳۷۵)؛ (۲) خود واقعي مان باشيم و نقش 
ــم (همان منبع)؛ (۳) روش هاي  بازي نكني
ــران را ياد  ــاس با ديگ ــوب ايجاد تم مطل
بگيريم (شارف، ۲۰۰۰)؛ (۴) درون فكني۶۳ 
نكنيم (پروچاسكا، ۱۹۹۹)؛ (۵) فرافكني۶۴ 
نكنيم (كوري، ۲۰۰۵) و... مطالب ياد شده 

ــالمت روان به روش گشتالت  با عنوان «س
ــد  ــي» به طور مفصال در مجلة «رش درمان
ــاور مدرسه» دوره ۵ شماره ۲ زمستان  مش

۸۸ به چاپ رسيده است. است.

٩. رفتار درمــاني٦٥ اســكيـنر٦٦
«بيش تر رفتارهاي بشـر آموخته 
شده اند؛ چه به هنجار چه نابه هنجار.»

سالمت رواني و انسان سالم، به عقيدة 
اسيكنر، معادل با رفتار منطبق با قوانين و 
ضوابط است. چنين انساني وقتي با مشكل 
ــي كه از طريق  ــود، تا هنگام روبه رو مي ش
جامعه به هنجار تلقي مي شود، براي بهبود 
ــيدن به رفتار خود و اطرافيانش و به  بخش
هنجار كردن آن ها به طور متناوب از شيوة 
ــد. به عالوه،  ــتفاده مي كن اصالح رفتار اس
ــالم بايد آزاد بودن خود را نوعي  ــان س انس
ــار او تابعي از  ــم بپندارد؛ بداند كه رفت توه
ــت و هر رفتار توسط معدودي  محيط اس
از عوامل محيطي مشخص مي شود. انسان 
ــت كه به خاطر رفتارهاي  ــالم كسي اس س
ــش تأييد  ــط و اطرافيان ــب از محي متناس
اجتماعي بيش تري دريافت مي كند. شايد 
ــر در مورد خصوصيات  معيار تلويحي ديگ
ــكينر اين باشد  ــان سالم از ديدگاه اس انس
ــان بايد از علم نه براي پيش بيني،  كه انس
بلكه براي تسلط بر محيط خويش استفاده 
كند. در اين معنا، فرد سالم كسي است كه 
ــراي به كارگيري هر روش، بيش تر  بتواند ب
ــد و به نتايج  ــتفاده كن از اصول علمي اس
ــد و مفاهيم ذهني مثل  سودمندتري برس
ــري و مانند  ــال، هدف مندي، غايت نگ امي
ــذارد (خدارحيمي، ۱۳۷۴ و  آن را كنار بگ
اسكينر، ۱۹۵۶، به نقل از ايرواني، ۱۳۷۸).

١٠. نظرية انسان گـرايي مازلـو 
«انسان ها مي توانند چيزي باشند 
كه بايد باشـند، آن ها بايد به ماهيت 

خود وفادار بمانند.»

ــان را خود شكوفا مي داند.  مازلو انس
انسان ها الگوهاي بلوغ، پختگي و سالمت اند؛ 
ــة قابليت ها و  ــتفاده از هم ــا حداكثر اس ب
ــتن خويش را  ــود، خويش ــاي خ توانايي ه
ــت اند  ــند. مي دانند كيس فعليت مي بخش
ــت اند و به كجا مي روند. در مسير  و چيس
ــو نمي كنند بلكه تكامل  تحقق خود، تكاپ
مي يابند. ويژگي هاي آن ها را مي توان چنين 
ــح واقعيت ها،  ــت كرد: ادراك صحي فهرس
پذيرش كلي طبيعت ديگران و خويشتن، 
ــادگي، طبيعي بودن،  ــي، س خودانگيختگ
توجه به مسائل بيرون از خويشتن، نياز به 
خلوت و استقالل، تازگي مداوم تجربه هاي 
ــتقل،  ــتي، كنش مس ــي، نوع دوس زندگ
ــاي عارفانه يا اوج، روابط متقابل با  تجربه ه
ــيله و هدف و خير  ديگران، تمايز ميان وس
ــر، حس طنز مهربانانه، آفرينندگي، و  و ش
ــت در مقابل فرهنگ پذيري. به نظر  مقاوم
ــان ها بايد در  ــزرگ، انس ــمند ب اين انديش
برآورده كردن اين نيازها بكوشند: نيازهاي 
فيزيولوژيكي، ايمني، تعلق پذيري و عشق، 
ــكوفايي. در ضمن، اين  ــرام، و خودش احت
ــا ضعيف ترين مرتب  نيازها از قوي ترين ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ن ن

مشکالت افراد تنها در خود آن ها نيست، 
در سيستمی است که در آن زندگی مـی کنند. 
برای اين که شخص از ســـالمت کـافی برخوردار 
بـاشد، بايد سيســـتم زنــدگی و ازجمـــله 
تعامالتش با ديگران بهــبود يابد



شده اند و قبل از اين كه نيازهاي سطح باالتر 
ــد، نيازهاي پايين تر بايد،  اهميت پيدا كنن
دست كم تا اندازه اي، ارضا شوند (شولتس، 
ــة رضواني، ۱۳۷۲ و  ۱۹۶۷ و مزلو، ترجم

مازلو، ۱۹۶۸).

١١. مكـتب روان كاوي يونگ
«همه چيز در ناهشيار ابراِز بيروني 
مي جويد و شخصيت نيز مي خواهد از 

شرايط ناهشياِر خود تكامل يابد.»
ــب يك پارچگي  ــه موج ــدي ك فراين
شخصيت انسان مي شود، فرديت يافتن۶۷ يا 
تحقق خود۶۸ است. اين فرايند خود شدن، 
فرايندي طبيعي است. اين كيفيت در واقع 
گرايشي چنان نيرومند است كه يونگ آن را 
غريزه مي داند. در انساِن فرديت يافته، هيچ 
ــخصيت مسلط نيست، نه  يك از وجوه ش
هشيار نه ناهشيار، نه يك كنش يا گرايش 
ــنخ هاي كهن،  ــك از س ــاص نه هيچ ي خ
بلكه هدف صرفًا پذيرش وجود آن هاست. 
ــد فرديت يافتن، ضرورت  گام بعدي فراين
ــي ـ رواني است.  سازش با دوگانگي جنس
ــص زنانه) و زن،  ــد آنيما۶۹ (خصاي مرد باي

ــه)اش را بيان  آنيموس۷۰ (خصايص مردان
كند. ويژگي ديگر، يك پارچگي خود است، 
ــخصيت، يك پارچگي و  همة جنبه هاي ش
ــه اي كه همة  ــي مي يابند؛ به گون هماهنگ
ــخاص سالم  ــوند. اش آن ها بتوانند بيان ش
ــه يونگ آن را  ــخصيتي برخوردارند ك از ش
شخصيت مشـترك خوانده است. چون 
ديگر هيچ جنبة شخصيت به تنهايي حاكم 
نيست، يكتايي فرد ناپديد مي شود. چنين 
ــخاصي را ديگر نمي توان متعلق به يك  اش
سنخ رواني خاص دانست (جاللي طهراني، 
۱۳۷۲ و شولتز، ترجمة خوشدل، ۱۳۶۴ و 

گنجي، ۱۳۷۶).

١٢. اريك فــــرام
«الزمة عشـق بارور، رابطة آزاد و 

برابر بشري است.»
فرام تصوير روشني از شخصيت سالم 
ــاني به طور  ــت مي دهد؛ چنين انس به دس
عميق عشق مي ورزد، آفريننده است، قوة 
تعقلش را كامًال پرورانده است، جهان و خود 
را به طور عيني ادراك مي كند، حس هويت 
پايدار دارد، با جهان در پيوند است و در آن 
ريشه دارد، حاكم و عامل خود و سرنوشت 
خويش است. فرام شخصيت سالم را داراي 
جهت گيري بارور مي داند. او با كاربرد واژة 
ــري، اين نكته را بيان مي كند كه  جهت گي
ــري، گرايش با نگرش كلي، يكي  جهت گي
ــاي زندگي، يعني  ــت كه همة جنبه ه اس
پاسخ هاي فكري، عاطفي و حسي به مردم 
ــا را، خواه در جهان و  و موضوع و رويداده
خواه در خود دربرمي گيرد. بارور بودن يعني 
به كار بستن همة قدرت ها و استعدادهاي 
بالقوة خويش. چهار جنبة شخصيت سالم 
در روشن ساختن مرام فرام از جهت گيري 
بارور مؤثر است. اين چهار جنبه  عبارت اند 
از: عشق بارور۷۱، تفكر بارور۷۲، خوش بختي 
و وجدان اخالقي۷۳. الزمة عشق بارور، رابطة 
ــت. طرفين رابطه  ــري اس ــر بش آزاد و براب

ــان را حفظ کنند. عشق  مي تواند فرديتش
بارور از چهار ويژگی برخوردار است: توجه، 
احساس مسئوليت، احترام و شناخت، تفکر 
بارور، مستلزم هوش، عقل و عينيت است. 
ــش جدايی ناپذير و پيامد  خوش بختی، بخ
ــتن در سوی موافق جهت گيری بارور  زيس
ــت. فرام  و همراه همه ی فعاليت های زاياس
ميان دو نوع وجدان اخالقی، که عبارت اند 
ــرا و وجدان  ــی قدرت گ ــدان اخالق از: وج
اخالقی انسان گرا، تفاوت قائل است. او اولی 
ــده  ــر قدرت خارجی درونی ش را نمايان گ
می داند، که رفتار شخص را هدايت می کند، 
ــی خود تلقی می کند، که  و دومی را تداع
ــت. عشق از  از تأثير عامل خارجی آزاد اس
ــت نه از  ــق اس نوع بودن، بهترين نوع عش
نوع داشتن (فرام، ترجمه ی پوری سلطانی، 

۱۳۶۲ و گنجی، ۱۳۷۶).

١٣. نظريه ی درمـان سيســتم های 
بوئن٧٦  (مينوچيــن٧٥،  خانواده٧٤ 

و...)
«هيچ چيز مستقل از هيچ چيز 

ديگری نيست.»
به نظر اين درمان گران، مشکالت افراد 
تنها در خود آن ها نيست بلکه در سيستمی 
ــد. برای  ــه در آن زندگی می کنن ــت ک اس
ــالمت کافی برخوردار  اين که شخص از س
ــی و ازجمله  ــتم زندگ ــد سيس ــد، باي باش
تعامالتش با ديگران بهبود پيدا کند. آن چه 
در مکاتب روان درمانی و مشاوره ای فردی 
دنبال می شود، تنها اصالح و تغيير يکی از 
اعضای سيستم است ولی از نگاه درمان گران 
ــن، اين فرد  ــتمی، از جمله مينوچي سيس
ــت که نشانه های  تنها يک بيمار معلوم اس
بيماری سيستم خانواده ی خود را به همراه 
دارد (مينوچين، ترجمه ی ثنايی، ۱۳۷۳). 
از مهم ترين نشانه های انسان سالم از نگاه 
اين درمان گران می توان به اين ويژگی ها 
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ــازی۷۸ ناسالم  ۱. عدم اتحادها۷۷ و مثلث س
بين اعضای خانواده، ۲. وجود مرزهای نسلی 
روشن و واضح و تعريف شده بين اعضا، ۳. 
توزيع متناسب قدرت در خانواده و رعايت 
ــله مراتب ها، ۴. سازگاری با دوره های  سلس
مختلف رشدی، ۵. وجود الگوهای تعاملی 
سازنده بين اعضا، ۶. تمايز هريک از اعضا 
از خانواده ی اصلی (پدری) و در عين حال، 
ماندن در نظام عاطفی خانواده، ۷. بازنگری 
ــته و آگاه بودن  يادگيری های دوران گذش
ــود، ۸. بلد بودن  ــی خ ــا در زندگ از آن ه
مهارت های ارتباطی و تقويت کنندگی، ۹. 
داشتن عزت نفس باال، ۱۰. اهل گفت و گو 
ــاس، ۱۲.  بودن، ۱۱. تفکيک عقل از احس
ــر، ۱۳. کاهش اضطراب  احترام به هم ديگ
گلدنبرگ۷۹،  ــری، ۱۳۸۶،  (نظ خانوادگی 
۲۰۰۰ و کارلسون۸۰ و همکاران، ترجمه ی 
نوابی نژاد، ۱۳۷۸). توضيح مفصل سالمت 
روان از ديدگاه خانواده درمانی، از عهده ی 

اين مقاله خارج است.

نتيجه گيری
«برای تغيير بهتـر، همه ی وجوه 

شخصيت را بايد درنظر گرفت.»
ــی چندوجهی و  ــخصيت، مفهوم ش
ــت. يکی از داليل گرايش به  ــترده اس گس
اين مفهوم آن است که چون هيچ نظريه ی 
واحدی برای توجيه پيچيدگی های رفتار 
انسان به قدر کافی جامع نيست، مخصوصًا 
ــکالت  زمانی که انواع درمان جويان و مش
ــم، بنابراين  ــاص آن ها را در نظر بگيري خ

هيچ مجموعه ای از فنون مشاوره برای کار 
کردن با مراجعان متنوع و ارتقای سالمت 
آن ها همواره مؤثر واقع نمی شود. اختالالت 
ــی از تأثير عوامل  ــوان ناش ــی را می ت روان
ــت که کامًال شناخته شده  متعددی دانس
نيستند. آسيب روانی معمولی حاصل يک 
يا چند مورد از عوامل زير است: احساسات 
ــد و نقيض،  ــاد يا ض ــای متض و واکنش ه
ــات غلط، توجه نکردن به اطالعات،  اطالع
ــای  کژکاری ه ــازگارانه،  ناس ــای  عادت ه
ميان فردی، موضوعات  زيستی، مشکالت 
ــی، عوامل  ــری منف ــه خودپذي ــوط ب مرب
استرس زای بيرونی و نگرانی های وجودی، 
ــئله در پژوهش های متعدد  ــن مس و... . اي
ــدن۸۱ و الزاروس۸۲ (۱۹۹۱)،  ازجمله دراي
از  ــل  نق ــه  ب  ،۱۹۸۹  ،۱۹۹۲) الزاروس 
پروچاسکا، ۱۹۹۹) به تأييد رسيده است. 
ــت يا غلط  هيچ نظريه ای را نمی توان درس
دانست. نظريه پردازان ابعاد شخصيت انسان 
ــی قرار  ــای متعدد مورد بررس را از زاويه ه
ــد. معيارهايی که همه ی آن ها برای  داده ان
ــالمت روانی و درمان بيماری ها  کسب س
ــود. اين  ــه می دهند، مفيد واقع می ش ارائ
ــی  ــرايط زندگ ــردی و ش ــای ف تفاوت ه
انسان هاست که سبب گرايش به معيارهای 
خاصی می شود. درضمن، يکی از مفاهيم 
ــت روانی،  جديدی که در زمينه ی بهداش
ــراً مورد توجه  ــاوره و روان درمانی اخي مش
ــياری از متخصصان قرار گرفته است،  بس
ــئله ی چند فرهنگی به عنوان «نيروی  مس
ــون۸۴،  ــت (گيبس چهارم»۸۳ در درمان اس
ــی، ۱۳۸۶). در اين روش،  ــه ی ثنائ ترجم
عالوه بر مهم شمردن ارزش ها و موضوعات 
فرهنگی، متفاوت بودن معيارهای سالمت 
ــان ها  ــيوه های روان درمانی انس روانی و ش
ــرای نيل  ــت؛ بنابراين، ب ــورد تأکيد اس م
ــه ی وجوه  ــالمت روان بايد به هم ــه س ب
شخصيت از جمله رفتار، عاطفه، شناخت، 
ــائل  ــی و بين فردی، مس ــات درون تعارض
زيست شناختی و... توجه کرد و با توجه به 

شرايط و ارزش های فرهنگی، چه به عنوان 
ــه به عنوان  ــر و چ ــاور و روان درمان گ مش
ــاص خود را انتخاب  مراجع، معيارهای خ

کرد و به کار بست.

پی نوشت
45. Beck
46. Ellis
47. Blackburng & Davidson
48. automatic thoughts
49. cognitive errors
50. Dichotomous thinking
51. Overgeneralization thinking
52. personalization
53. Emotional Reasening
54. Minimization & 
Magnification
55. Negative labeling
56. Catastrophizing
57. Selective abstraction
58. Arbitrary inference
59. mind reading
60. ought, shoud, must
61. gestalt therapy
62. Perls
63. introjection
64. projection
65. behavior therapy
66. skinner
67. individualization
68. self actualization
69. anima
70. animus
71. productive love
72. productive thinking
73. moral conscience
74. family system therapy
75. Minuchin
76. Bowen
77. alignments
78. triangulation
79. Goldenberg
80. Carlson
81. Driden
82. Lazarus
83. fourth force
84. Gibson

منابع در دفتر مجله موجود است.

از ديگر ويژگي هاي سالمت روان شنـاختي 
اين است كه فرد ســالم به طـور مرتب به بـررسي 
ماهيت اهداف و ادراكات خود مي پـــردازد 
و اشتــباهــاتـش را برطـــرف مي كند
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بيژن ادريسی در سال ۱۳۴۳ در شيراز متولد شد و در ۱۳۷۵ ليسانس روان شناسی 
بالينی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان، و در ۱۳۷۹ فوق ليسانس مديريت آموزشی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شيراز و در سال ۱۳۸۹، فوق ليسانس راهنمايی و مشاوره از 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت دريافت کرد.
ِسمت اصلی ايشان مشاور با ۲۰ سال تجربة کاری در حيطة مشاوره 

مدرسه می باشد.
ايشان دوره های آموزش خانواده، خانواده درمانی و اعتياد

 را گذرانده اند.

گفت و گـو

گفت و گو: زهرا نظری، کارشناس ارشد مشاوره

گفــت و گــو بـا بيــژن ادريسی

از حــاشيه
 بــه مـتن!



۳۸
دوره شــشــم
شـمـــــارة۴
تابســـتان٩٠

é چه قدر با مجلة رشد مشاور مدرسه 
آشنا هستيد؟

ــنا شدم،  é من با اين مجله در تهران آش
مجلة پرمغز و پرمحتوايی است و اطالعات 
ــاوران قرار  ــيار خوبی را در اختيار مش بس
ــيراز به همکاران  می دهد. من حتی در ش
ــه را تهيه و  ــن مجل ــه کردم که اي توصي
مطالعه کنند و از مطالب آموزشی آن بهره 

ببرند.
é بـا کـدام بخـش از مجلـه ارتباط 
بهتری پيدا کرديد و آن را مناسـب 

می بينيد؟
ــه مطالعة مطالب  ــة زيادی ب é من عالق
ــم بخش  ــح می ده ــد دارم و ترجي جدي
ــا، تازه های پژوهش و  چکيدة پايان نامه ه

معرفی کتاب ها را دنبال کنم.
چگونـه  را  مطالـب  کيفيـت   é

می بينيد؟
ــت. وقتی  ــب خوب اس ــت مطال é کيفي
ــود طبيعی است که  ــروع می ش کاری ش
ــته  در ابتدای کار نقاط ضعفی وجود داش
ــد اما به مرور زمان نقاط ضعف برطرف  باش
خواهد شد و مجلة رشد مشاور هم از اين 
ــت، شما خودتان در  قاعده مستثنی نيس
اين مجله هستيد و می بينيد که نسبت به 
شماره های قبلی اش بسيار بسيار متحول 
ــده و به طور حتم رشد بيشتری خواهد  ش
ــم اين مجله، مجلة رشد مشاور  کرد و اس
ــاور هميشه بايد  ــه است و يک مش مدرس

به دنبال رشد باشد.
é نقش مشـاور را در مدرسه چگونه 
می بينيـد و مشـاور در مدرسـه و يا 

در کل سيسـتم آمـوزش و پـرورش 
جايگاهـش کجاسـت و آيـا جايگاه 

مناسب خود را پيدا کرده است؟
ــرای مردم و  ــاوره هم ب ــفانه مش é متأس
ــت جا نيفتاده، برای  ــئولين درس هم مس
ــت،  ــر کاری به تخصص نياز اس ــام ه انج
ــک متخصص قلب و يک جراح  يک پزش
ــته باشد،  مغز و اعصاب بايد تخصص داش
همچنين بايد بپذيريم که يک مشاور هم 
ــد و تا زمانی که  بايد تخصص داشته باش
ــوع را نپذيريم هيچ اتفاقی برای  اين موض
ــتم آموزش  ــد. در سيس ــاوره نمی افت مش
ــران، معاونين و  ــن مدي ــرورش، در بي و پ
مسئولين رده باالتر استان ها و نواحی هنوز 
مشاوره به عنوان يک تخصص جا نيفتاده، 
ــاورين درخواست هايی  در مدارس از مش
ــاوره ای کامًال در  ــود که با روند مش می ش
ــت و ممکن است که بين مشاور  تضاد اس
و مسئولين مدرسه برخوردی ايجاد شود. 
ــت  ــاورين درخواس ــده که از مش بارها ش
ــود در صورت غيبت معلمی، برای  می ش
ــر کالس بروند،  ــم س ادارة کالس آن معل
ــت  ــت موجب از دس اجابت اين درخواس
دادن جايگاه مشاوره ای ما می شود، ديگر 
ــاوره نيست بلکه  ــت تخصصی ما مش پس
يک معلم جايگزين است و اين موضوع بر 
رابطة مشاوره ای بين دانش آموز (مراجع) 

و مشاور لطمه وارد می کند.
گاهی مسئولين مدرسه از مشاورين 
می خواهند که به عنوان مراقب در امتحانات 
ــعی می کنيم که  حضور يابند، خوب ما س
ــة امتحان به عنوان آرامش بخش  سر جلس

ــراب دانش آموزان  ــدة اضط و برطرف کنن
حضور يابيم و در صورت مشاهدة تخلفی 
از سوی دانش آموزان خود را درگير نکنيم 
ــتقيم با  ــی غيرمس ــان را به صورت و جري

مراقبين ديگر درميان بگذاريم.
é ما چه کار کنيم که مشاور به عنوان 
يک متخصص پذيرفته شود و مشاوره 
از حاشـيه خارج شود و در متن وارد 

شود؟
ــن و مهمترين کارهای  ــی از بهتري é يک
مشاورين اين است که مشاورين شخصيت 
ــان  ــئولين نش ــاوره ای خود را به مس مش
ــته باشند، علم  دهند، اطالعات به روز داش

و تخصص خود را کاربردی کنند.
é ضمن اين که يک مشـاور به عنوان 
يک متخصص عمل می کند، آموزش 
و پرورش و سيسـتم به مشـاور چه 

کمکی می تواند بکند؟
é در سيستم به خصوص در خانواده درمانی 
اين اصل مطرح است که اگر يکی از عناصر 
سيستم تغيير کند، بقية عناصر سيستم هم 
کماکان تحت تأثير قرار می گيرند، بنابراين 
ــت که ما از خودمان شروع کنيم  کافی اس
ــم در طوالنی مدت تأثيرات را  و به طور حت
ــاور بايد بتواند  خواهيم ديد. پس خود مش
ــتم  ــود را تثبيت کند و سيس ــگاه خ جاي
مجبور می شود اين جايگاه را بپذيرد، ضمن 
اين که مسئولين هم بايد نگرش مثبت تری 
نسبت به جريان مشاوره داشته باشند و يک 
سيستم حمايتی برای مشاور فراهم کنند 
و با به کار بردن عوامل تشويقی، انگيزه های 

درونی را تقويت کنند.

بهترين و مهمترين کــار اين 
است کــه مشاورين شخصيت 
مشاوره ای خـود را به مسـئولين 
نشان دهنـد، اطالعـات به روز 
داشته باشند، علـــم و تخصص 

خــود را کاربـردی کـنند
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يکی از کارهای وحشتناکی که در کار 
ــاوره انجام شد تبديل ساعات موظفی  مش
ــاعت به ۳۰ ساعت در هفته بود  از ۲۴ س
ــاورين ضربه زد و بهترين کاری  که به مش
ــاوران به اين تغيير  که در پی اعتراض مش
صورت گرفت برگشتن به روال اول يعنی 
۲۴ ساعت در هفته بود که واقعًا بهداشت 
ــر جايش  ــاره س ــاوران را دوب ــی مش روان
ــکر و قدردانی از  برگرداند و اين جای تش

مسئولين و دست اندرکاران دارد.
é يک مشـاور موفـق، موفقيتش در 

چيست؟
é يک مشاور وقتی موفق است که خود را 
به عنوان يک متخصص بپذيرد، جايگاهش 
ــم و تثبيت کند و از حمايت های  را تحکي

سيستم استفاده کند.
é آيا آموزش و پرورش دوره هايی را 
برای ارتقاء سـطح علمی مشاوران و 

به روز شدن آن ها برگزار می کند؟
é دوره هايی به نام دوره های ضمن خدمت 
ــام مقاطع  ــکاران در تم ــة هم ــرای کلي ب
ــفانه چند  ــی وجود دارد اما متأس تحصيل
مشکل عمده وجود دارد؛ استادی که برای 
ــود  ــس دروس در نظر گرفته می ش تدري
ــته  ــه در اين زمينه تخصصی نداش ممکن
ــد، مشکل ديگر اين است که جلسات  باش
ــتر به صورت سخنرانی  ضمن خدمت بيش
ــکل کارگاهی و عملی  ــود و ش ارائه می ش
ندارد و مشکل آخر اين که گاهی مسئولين 
می خواهند صرفًا يک دوره را برگزار کنند، 
ــای ضمن خدمت  ــن اگر دوره ه به نظر م
محدود شوند پرمحتواتر می شوند، در اين 

ــادی نمی برند،  ــا همکاران بهرة زي دوره ه
ــورت می گيرد و  ــط حضور و غيابی ص فق
ــور در کالس ها صادر  ــی جهت حض گواه

می گردد.
é برگزاری کالس های ضمن خدمت در 
زمينة ارائة کدام يک از مطالب سازشی، 

تحصيلی و شغلی صورت می گيرد؟
ــه مطالب در حوزة  ــال حاضر ارائ é در ح
سازشی صورت می گيرد، متأسفانه در اين 
ــنيديم  حوزه هم ما فقط مطالب نظری ش
ــته، يکی  ــًال وجود نداش ــی اص و کار عمل
ــا آن روبه رو  ــکالتی که نوجوانان ب از مش
ــتند برقراری رابطه با جنس متفاوت  هس
است و اين عمده ترين مشکل دانش آموزان 
در دورة راهنمايی و دبيرستان است و اين 
ــازی است  ــيار سرنوشت س دوره دورة بس
ــان بزرگ  به طوری که بعضی از روان شناس
ــار گفتند  ــون آن را دورة فش مانند اريکس
ــايل ارتباط  ــری که وس ــکالت ديگ و مش
ــت (چت)، ماهواره  جمعی از قبيل اينترن
ــان به وجود آورده،  ــل برای نوجوان و موباي
ــکالتی در داخل  ــن نوجوانان مش همچني
ــکالت  ــواده دارند، برای حل اين مش خان
ــت کارگاه هايی تخصصی برگزار  الزم اس
ــود و ما به عنوان درمانگر سيستمی در  ش
ــم. در حال حاضر  درمان آن ها اقدام کني
ــی که  ــای خانواده درمان ــن در کارگاه ه م
توسط اساتيد گراميمان در تهران تشکيل 
ــده شرکت می کنم اما همکاران من در  ش
شيراز که عالقه مند به شرکت در کالس ها 
ــرکت در اين کالس ها  ــتند و برای ش هس
ــت دارند  ــران محدودي ــه ته ــدن ب و آم

تکليف شان چه می شود؟
ــما در بعد مشاوره  در ادامه سؤال ش
ــده که  ــی، کارگاه هايی برگزار ش تحصيل
بسيار خوب بوده اما در بعد مشاوره شغلی 
ــوزش ضمن خدمت خاصی  ــا به حال آم ت

صورت نگرفته است.
اين مسائل تابو محسوب می شود، در 
حدود دو دهة پيش اگر پزشک متخصص 
ــدا و  ــت در ص ــان می خواس ــان و زايم زن
ــيما پيرامون مسائل زايمان و شيردهی  س
صحبت کند محدوديت داشت درحالی که 
اطالع رسانی و آگاهی دادن در اين زمينه 
ــيار  ــيما بس ــال حاضر در صدا و س در ح
راحت تر صورت می گيرد، مسائل جنسی 
ــت، تابو بايد  هم در حال حاضر يک تابوس
ــائل در حد فهم  ــکند، بهتر است مس بش
دانش آموز در مهدکودک ها و دورة ابتدايی 
ــود و در دورة راهنمايی و  توضيح داده ش
ــتان اطالعات تکميلی داده شود و  دبيرس
اگر نوجوان ما در اين دوره ها خواست وارد 
رابطه ای شود آگاهی الزم را داشته باشد.

ــم از آموزش و  ــن می تواني به نظر م
ــئولين  ــک بگيريم و از مس ــرورش کم پ
ــی به  ــائل جنس بخواهيم که آموزش مس
ــاده و روان در کتاب های درسی  شکلی س

گنجانده شود.
é مشـاورين ما چه قدر می توانند در 
زمينة آگاهی دادن به اوليا و ارتباط 
بـا آنها مؤثر باشـند؟ چـه اقداماتی 
در ايـن زمينـه در مـدارس صورت 

می گيرد؟
ــه  ک ــت  مدتهاس االن  ــبختانه  خوش  é

يک مشاور وقــتی مـوفق 
اسـت کـه خـود را به عنوان 

يک متخصــص بپـــذيرد، 
جايگاهش را تحکيم و تثبيت 
کند و از حمايت های سيستم 

استفاده کـــند
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کالسهای آموزش خانواده برگزار می شود 
ولی متأسفانه کسانی به خانواده ها آموزش 
می دهند که ممکن است از اصول مشاوره 
ــند و اين امر به جای آن که در  بی خبر باش
ــود  ــد خانواده انجام ش جهت بهبود يا رش

موجب آسيب و زيان بيشتر شود.
é پـس منظورتان اين اسـت که اين 
کار بـه شـکلی تخصصـی صـورت 

نمی گيرد؟
ــط فردی  ــه، يک کار تخصصی توس é بل
ــی که  ــود. کس غيرمتخصص انجام می ش
ــواده آموزش بدهد بايد  می خواهد به خان
روان شناس و مشاور باشد. رشته های ديگر 
ــواده ندارند، صرف  ــی به آموزش خان ربط
ــی بخوانم،  اين که من ۴ کتاب روان شناس

می توانم اثرگذار باشم؟
é با وجود تعداد زيـاد دانش آموزان 
در مـدارس و اختصـاص ۱ سـاعت 
مشاوره برای ۱۵ دانش آموز، آيا يک 
مشاور مدرسه از عهدة اين همه کار 

برمی آيد؟
é اين سؤال دو بخش دارد، وقتی مشاوران 
فعاليت تخصصی خود را انجام نمی دهند 
ــی می پردازند  ــای غيرتخصص ــه کاره و ب
ــاور خوبی  ــئولين مدرسه مش از نظر مس
ــوند و از نظر دانش آموزان  محسوب می ش
مفيد محسوب نمی شوند اما در بخش دوم 
اگر مشاور بخواهد فعاليت تخصصی خود 
ــت ساير اعضای  را انجام بدهد ممکن اس
ــوند. اين که ۱۲  ــه دچار تناقض ش مدرس
ــده  دانش آموز به ۱۵ دانش آموز تبديل ش
و ميزان ساعت مشاوره ای همان ۱ ساعت 
می باشد اين ظلمی مضاعف به مشاورين 
ــاعت می توانيم  ــت. ما در عرض ۱ س اس
ــاوره بکنيم.  ــر با ۴ دانش آموز مش حداکث
استاندارد جهانی ۳ يا ۴ دانش آموز است. 
ــا دانش آموزی  ــاور چگونه می تواند ب مش
که مشکل تحصيلی، خانوادگی، ارتباطی 
(درگيری با دبير، دانش آموزان ديگر) دارد 
ــاور تا  در يک زمان محدود کار کند، مش

ــرد نوبت نفر بعدی  ــرح حال بگي بيايد ش
می شود و اين باعث می شود که مشکالت 
به صورت ريشه ای درمان نشوند. در مدرسه 
ــپ و گفت وگو تبديل  ــاوره به يک گ مش
شده، همان طور که می دانيم مشاوره يک 
ــاور  گفت وگوی هدفدار بين مراجع و مش

برای رفع آشفتگی مراجع است.
با اين وضعيت ما به مشكالت مراجع 
دامن مي زنيم، دانش آموز مي آيد مشكلش 
ــار كمك دارد  ــن انتظ ــد و از م را مي گوي
ــار  ــت زماني دچار فش ــن با محدودي و م
مي شوم و اين فشار كارآيي و عملكرد من 
ــر قرار خواهد داد و اين خود  را تحت تأثي

آسيب زاست.
é مشـاوران مدرسه با چه مشكالت 

ديگري روبه رو هستند؟
ــكل ما اين است كه اوليا  é مهمترين مش
و مسئولين فكر مي كنند كه ما مي توانيم 
ــك زمان كوتاه (در عرض يك هفته)  در ي
ــكالت را حل كنيم و همه از ما انتظار  مش

بيش از حد دارند.
é ميزان همكاري مسـئولين مدرسه 
(مدير، معاون و دبيران) با مشـاوران 

در چه حدي است؟
é اين ميزان از مدرسه اي به مدرسة ديگر 
ــت، اگر مديران خودشان قبًال  متفاوت اس

ــند به طور حتم رويكرد  ــاور بوده باش مش
ــاوره اي دارند و با مشاور ارتباط خوبي  مش

دارند.
é آيا مشاور مي تواند مدير بشود؟

é بله اگر مشاور، مدير بشود، رابطة بهتري 
ــرار مي كند چون قبًال  ــاور خود برق با مش
مشاور بوده و از نزديك مشكالت را لمس 
كرده. در كار مشاوره، اگر مديري اطالعات 
ــد هرگز با  ــاوره اي داشته باش علمي مش

مشاورش مشكلي پيدا نخواهد كرد.
در كشورهاي پيشرفته مسئولين در 
 TEAM WORK ــه به صورت مدرس
ــكل  كار مي كنند، همه با هم در حل مش
همكاري مي كنند، در مدارس ما مشكالت 
ــي مي شود، مشكل  به شكل فردي بررس
ــتم (مدرسه و  بايد در ارتباط با كل سيس

خانواده) بررسي شود و درمان شود.
ــفانه اتاق مشاوره آخرين جايي  متأس
ــت كه دانش آموز مراجعه مي كند، اين  اس
ــط معلم،  توس ــت، دانش آموز  آسيب زاس
ــخ و گاهي  ــي و مدير توبي معاون آموزش
تنبيه مي شود و در نهايت به مشاور ارجاع 
ــت كه در  ــود و جالب اين جاس داده مي ش

اين مرحله انتظار از مشاور باال مي رود.
ــم را از  ــاور كار يك تي ــران مش در اي
ــتار و...  ــناس، پرس جمله مددكار، روان ش

مشاوره آخرين جايي 
است كه دانش آموز مراجعه 
مي كند،  دانش آموز توسط 

معلم، معاون آموزشي و مدير 
توبيخ مي شود و در نهايت 

به مشاور ارجـــاع 
داده مي شـود
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ــي و  انجام مي دهد، مددكاري، روان شناس
موارد ديگر هر كدام حوزه اي تخصصي اند 
ــه در اين  ــود ك ــور مي ش ــاور مجب و مش
حوزه هاي تخصصي وارد شود ضمن اين كه 
ــن حوزه ها به تخصص  ــدن به اي با واردش

مشاوره اي خود لطمه مي زند.
مشـاوره اي  تجربيـات  براسـاس   é
خود در طي اين سـاليان بيشـترين 
مشـكالتـ  دانش آمـوزان را در چه 

مي بينيد؟
ــواده، خانواده ها نقش  é فقط و فقط خان
بسيار مهمي را ايفا مي كنند. اگر دانش آموز 
ــد در كالس درس،  در خانواده راحت باش
ــت و آمد در  ــگام رف ــه، هن حياط مدرس

سرويس، مشكلی نخواهد داشت.
é بـراي كمك به دانش آمـوزان چه 

پيشنهادي داريد؟
ــاور بايد بتواند با دانش آموز ارتباط  é مش
ــرار كند و از دانش آموز بخواهد  خوبي برق
خانواده را وارد درمان كند. قسمت اعظم 

كار ما، كار روي خانواده  است.
é در مدارس صندوق مكاتبه با مشاور 
وجـود دارد. اين صنـدوق در ايجاد 
ارتباط مشـاوران بـا دانش آموزان و 
پاسـخگويي به مسائل آن ها چه قدر 

مفيد است؟

ــال هاي اول خيلي  ــن صندوق در س é اي
ــام  ــوزان تم ــون دانش آم ــود چ ــوب ب خ
ــان را به صورت غيرمستقيم با  مشكالتش
ــاور در ميان مي گذاشتند اما به مرور  مش
ــد چون  ــات كمتر ش ــن ارتباط ــان اي زم
ــاوران از نقش هاي تخصصي خود دور  مش
شدند و مشاور به عنوان يك فرد غير رازدار 
ــد. مشاور براي كمك به  در نظر گرفته ش
ــر، معاون و  ــائل را با مدي ــوز مس دانش آم
معاون با معلم در ميان مي گذاشت و معلم 
ــائل را سركالس مطرح مي كرد و  اين مس
اين باعث مي شد كه دانش آموزان اعتماد 
ــبت به مشاور از دست بدهند.  خود را نس
اگر مشاور، مشاور خوبي باشد و در حرفة 
خود متخصصانه عمل كند و اصل رازداري 
را رعايت كند به طور حتم به اين صندوق 

نيازي نخواهد بود.
é يكي از وظايف مشـاورين مدارس 
تشـكيل پرونده هاي مشـاوره اي در 
دبيرسـتان اسـت، نظرتان در مورد 

تشكيل اين پرونده ها چيست؟
é تشكيل اين پرونده ها زماني مفيد است 
ــه كار روند، اين  كه به صورت كاربردي ب
پرونده ها چند فرم دارند در فرم شماره ۱، 
به اطالعات شخصي دانش آموز، عاليق او، 
ــواده اش، دين، مذهب،  تعداد اعضاي خان

ــود بيماري  ــواده، وج ــكالت در خان مش
خاصي در خانواده و... گزارش مي شود. در 
صفحة اول اين فرم فكر مي كنم در آخرين 
ــؤال، از دانش آموز پرسيده مي شود آيا  س
ــكل خاصي داريد كه با مشاور مطرح  مش
ــخ مي دهند  كنيد؟ اكثر دانش آموزان پاس
«خير» چرا که اين فرم در ابتداي سال در 
اختيار دانش آموزان قرار مي گيرد و هنوز 
ــنه بين دانش آموز و مشاور  آن رابطة حس
شكل نگرفته بنابراين بهتر است كه ۴، ۵ 
ــد اين فرم توزيع  ــال بگذرد و بع ماه از س
ــن پرونده ها  ــود. ما فقط مي خواهيم اي ش
ــود. به  ــم و كار زودتر تمام ش ــر كني را پ
ــد كه كيفيت كار خيلي مهم  نظر مي رس
ــوز مي تواند در  ــت، بنابراين دانش آم نيس
ــن فرم خيلي از حقايق را كتمان كند و  اي
ــس مي تواند حقايق را بگويد و ديگر  برعك
ــد. با توجه به  به مصاحبه فردي نياز نباش
اختصاص يك ساعت مشاوره براي هر ۱۵ 
نفر و زمان محدود براي آن ها، بهترين كار 
ــيار  ــت كه اين فرم ها در زمان بس اين اس
مناسب در اختيار دانش آموزان قرار بگيرد 
ــه نيازهاي  ــي را ك ــاور دانش آموزان و مش
ــاب كند و  ــژه اي دارند انتخ ــاص و وي خ
ــي روي آن ها كار  ــه صورت گروه حتي ب
ــاوره گروهي بدهد كه  كند و به آن ها مش
ــود  هم موجب صرفه جويي در وقت می ش
ــوند كه  ــم دانش آموزان متوجه مي ش و ه
ــاص و منحصر به فرد  ــكالت آن ها خ مش
ــائل و مشكالت  ــت و راحت تر با مس نيس

خود برخورد بكنند.
é ديده شـده كه دبيران رشـته هاي 
علوم انساني از جمله دبيران فلسفه 
و دينـي در حوزه هـاي مشـاوره اي 
مانند يـك مشـاور به ايفـاي نقش 
مي پردازند، ايـن تداخل نقش ها چه 

اثر مي گذارد؟
é وقتي دبيري غيبت مي كند از مِن مشاور 
ــد كه به كالس درس بروم، من  مي خواهن
ــي آن دبير  ــوزه درس ــم وارد ح نمي توان

مشاور بايد بتواند با 
دانش آمـوز ارتباط خوبي 

برقـرار كـند و از دانش آمــوز 
بخواهد خانــواده را وارد 

درمـان كنـد. قسـمت اعظم 
كار ما، كـــار روي 

خانواده  است
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ــوم، با ورود من به حوزه تخصصي آن  بش
ــت اشتباهاتي پيش بيايد  دبير، ممكن اس
ــوزة تخصصي  ــور كه من وارد ح همان ط
ــر هر دبيري  ــوم، اگ دبيران ديگر نمي ش
ــوزة تخصصي من  ــي در ح ــه داليل بنا ب
ــود، ممكن است مشكالت زيادي  وارد ش
ــه در ابتداي  ــه وجود بيايد همان طور ك ب
صحبت هايم عرض كردم مشاوره يك كار 
ــت حتي اگر دبيري دكتراي  تخصصي اس
ــته باشد هرگز نمي تواند  يك درس را داش
ــاوره  ــام دهد. ما در مش ــاوره انج كار مش
ــاور با  ــم و طبق آن اصل، مش اصلي داري
ــة  ــاوره اي خود وارد جلس ــخصيت مش ش
ــود،  يعني شخصيت مشاور  مشاوره مي ش
ــت دارد، يك دبير  ــم او اهمي ــش از عل بي
رياضي ممكن است دبير خوبي باشد ولي 
شخصيت او همانند شخصيت يك مشاور 
ــاور شخصيت  ــت كمااين كه يك مش نيس
ــي را نخواهد  ــك و رياض ــك دبير فيزي ي
داشت، بنابراين تلفيق اين موارد جز ضرر 

و زيان چيز ديگري نخواهد داشت.
é در مـدارس بعضي از دانش آموزان 
مشـكالت عميق و خاصي دارند، آيا 
در حيطة وظايف مشـاوران است كه 
براي حل مشـكالت دانش آموزان با 
ارگانـي خـاص ارتباط بگيرنـد و آيا 
ارگاني خاص حمايت از مشـاوران و 

دانش آموزان را به عهده مي گيرد؟
é تجربه شخصي من نشان داده كه بارها 
ــديدي  ــكالت ش و بارها دانش آموزان مش
داشتند و من آن ها را فقط به آن ارگان و 
واحد خاص معرفي كردم، من هرگز وارد 
ــوم، اين مسائل  روند كار آن ارگان نمي ش
ــت.  ــددكاري اجتماعي اس ــه م مربوط ب
وقتي كه از TEAM WORK صحبت 
مي شود يعني اين كه هركس وظايف خود 
ــام مي دهد. من در حدي كه بتوانم  را انج
ــو مي روم  ــي كنم جل ــوز را معرف دانش آم
ــا را فراتر نمي گذارم  ــي از آن به بعد پ ول

ما مشاورين معتقديم كه هرگز نمي توانيم 
ــة مراجعين را درمان كنيم و وقتي در  هم
درمان مراجعي ناتوان هستيم به طور حتم 
ــري كه از ما توانمندتر  او را به منابع ديگ

هستند ارجاع مي دهيم.
é بـا توجه بـه موارد اشـاره شـده 
مسئوليت مشاورين در مدارس بسيار 
سنگين مي باشد آيا آموزش وپرورش 
براي فرسـودگي شـغلي مشـاوران 

تدبيري انديشيده است؟
ــاوره در  é يكي از كارهايي كه مراكز مش
ــهر ما انجام مي دهند اين است  نواحي ش
ــاورين را به  كه هر ۳ يا ۴ ماه يك بار مش
سفرهاي تفريحي مي برند. اخيراً از طريق 
سازمان ما را به سفر ۴ روزة مشهد مقدس 
ــته اي  ــيار شايس ــد،  اين كار، كار بس بردن
ــت که توسط مسئولين انجام مي شود.  اس
ــاوران بلكه معلمان  ــدوارم نه تنها مش امي
ــي را دريافت كنند.  هم چنين حمايت هاي
من شنيدم كه در ژاپن وقتي يك نفر وارد 
ــود از تمام كارخانه ها  حرفة معلمي مي ش
براي او email مي آيد كه به او خوش آمد 
ــوت مي كنند كه از  ــد و از او دع مي گوين
ــدن كند، معلم به چند  كارخانة آن ها دي
ــرمي زند و آن ها ليستي  تا از كارخانه ها س
ــار او قرار  ــه در اختي ــالم آن كارخان از اق
ــد و معلم هر كدام را انتخاب كند  مي دهن
۵ تا ۱۰ درصد هزينة آن را كارخانه و بقيه 

را دولت پرداخت مي كند.
فرسودگي شغلي مشاوران و معلمان 
از فرسودگي شغلي پرستاران كمتر نيست. 
ما مشاوران در واقع نوعي پرستاري انجام 
مي دهيم؛ مراقبت از خانواده و دانش آموز 
براي پيشگيري از ابتالي دانش آموزان به 

آسيب هاي اجتماعي.
ــئولين درخواست مي كنيم كه  از مس
به اين مسأله توجه بيشتري بكنند و شايد 
ــال سابقة  ــال يا ۲۵ س ما بتوانيم با ۲۰ س

كاري بازنشست شويم.

é توصية شـما از طريق مجلة رشـد 
مشاور به همكارانتان چيست؟

é به طور خالصه مي توان به مواردي اشاره 
كرد مثل: 

ــات و كارگاه هاي  ــور در جلس ۱. حض
آموزشي و كاربردي و نه هر جلسه اي

ــت يابي به منابع جديد علمي  ۲. دس
ــالت، اينترنت (منابع  از طريق كتاب، مج

فارسي و انگليسي).
۳. استفاده از منابع در كار درمان 

من ۲۰ سال است كه مشاورم، حدود 
ــال آن را با ليسانس روان شناسي و  ۱۰ س
فوق ليسانس مديريت آموزشي كار كردم، 
ــانس مديريت  ــدم كه فوق ليس متوجه ش
آموزشي موجب ارتقاء سطح علمي من در 
بعد مشاوره نمي شود، سعي كردم خود را 
در رشتة مشاوره به روز كنم و از زماني كه 
ــدم اين تغيير تفكر  ــته وارد ش در اين رش

را مي بينم.
éپيشـنهادتان بـراي ارتقـاء مجله 

چيست؟
ــي  ــي با عنوان منابع انگليس é اگر بخش
اضافه شود خوب است. واقعيت اين است 
ــرب آمده،  ــات كاربردي ما از غ كه نظري
ــة آن ها با  ــت كه هم ــن اين نيس ــر م نظ
ــب است، ما آن مطالبي  فرهنگ ما متناس
را كه با فرهنگ  ما سازگاري دارد انتخاب 
ــت كه  مي كنيم، در قرآن كريم آيه اي اس
ــخنان را  ــاره مي كند اي مردم تمام س اش
ــن را انتخاب  ــنويد از بين آن ها بهتري بش
ــوع را حضرت  ــابه اين موض ــد و مش كني
ــي(ع) در نهج البالغه آورده اند كه تو به  عل
ــردم گوش بده و آنچه را كه بهتر  حرف م

است انتخاب كن.
ــينا  ــي اروپائيان طب ابن س يك زمان
ــود كردند و از آن  ــكي خ را وارد علم پزش
ــتفاده كردند، بنابراين منابع انگليسي  اس
ــرطي كه با فرهنگ ما سازگاري  هم به ش

داشته باشد، مفيد واقع می شود.
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 مهارت های
 روان شناختی

مقدمه
مراجع  زماني كه 

ــاوره  مش ــاق  ات وارد 
ــود، اغلب به اين  مي ش

ــت كه با مشكلي  دليل اس
روبه رو شده است. در فرايند 

ــش،  ــتين بخ ــاوره، در نخس مش
ــي خود  ــع قصة زندگ ــوًال مراج معم

ــه مهم ترين بخش  ــه البت ــد، ك را مي گوي
ــاب مي آيد.  گفت وگوي ياري گرانه به حس
ــال به صحبت هاي مراجع،  گوش دادن فع
موجب احساس ارزشمندي و احترام در او 
ــود و رابطه اي همراه با اعتماد ايجاد  مي ش
ــناخت مشكل  مي كند و در نهايت، به ش
ــود. گاه مراجع در همين جا  منتهی می ش
ــاس می کند که نيازش از يک رابطه  احس
مشاوره ای برآورده شده است و با شناخت 
مشکل اين فرايند مشاوره خاتمه مي يابد اما 
در بسياري از موارد، مراجع پس از شناخت 
ــكل دارد؛ چرا  مشكل، تمايل به حل مش
ــكل مي يابد،  كه خود را ناتوان از حل مش
ــان ابتداي  ــي مراجعان از هم (البته برخ
فرايند مشاوره، با نياز به حل مشكل و نيز 
ــرخوردگي در حل  احساس نااميدي و س
مشكالتشان وارد اتاق مشاوره مي شوند). 

عفت مير احمديان

حالت  ــن  اي در 
ــت  اس ضروري 
كه فرايند مشاوره 
ــز بر حل  ــا تمرك ب

مشكل ادامه يابد.

کليـد واژه هـا: گوش 
ــی،  دادن فعال، مهارت های انعکاس

پرسش های ياريگرانه

راه حـــل ها، چرايی و چگونگی؟
ــايند  ــاس ناخوش ــي اوقات احس گاه
ــكالت و نيز اينكه هيچ  گيرافتادن در مش
ــكالت  ــي براي حل مش راه حل محسوس
وجود ندارد، مراجع را در نااميدي، اضطراب 
ــت كه  ــار قرار مي دهد. در اين جاس و فش
ــايي راه حل ها به ياري  مشاور براي شناس
ــتابد اما به ياد داشته باشيد  مراجع مي ش
ــك مي كند تا  ــه مراجع كم ــاور ب كه مش
راه حل مشكالت خودش را بيابد نه اين كه 
ــكالت او پيدا مي كند يا  راه حل براي مش
به او مي گويد كه نظرش در مورد بهترين 
ــاوران، بايد به  ــا مش ــت. م ــل چيس راه ح
ــان  توانايي هاي ديگران در حل مشكالتش
احترام بگذاريم و به اين نكته توجه داشته 
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ــيم كه راه حلي را كه ما خودمان براي  باش
خودمان پيدا مي كنيم، ممكن است براي 

حل مشكالت ديگري متناسب نباشد.

احترام به انتخاب های مراجع
گاهي ممكن است كه فرد راه حلي را 
انتخاب كند كه به نظر ما ناكارآمد باشد؛ با 
وجود اين بايد به حقوق آن ها در انتخاب 
احترام بگذاريم. در غير اين صورت قدرت 
تصميم گيري را از افراد گرفته ايم. بنابراين، 
ــه توانايي  ــاور مي كنند ك ــا كم كم ب آن ه
ــكل خود را  ــردن راه حل براي مش پيداك
ــي را انتخاب  ــردي راه حل ــر ف ــد. اگ ندارن
ــرات منفي آن بر خودش يا  كرده كه تأثي
ــت، در اين  ــن اس فرد ديگري كامًال روش
ــئوليت اخالقي داريم كه او  صورت ما مس
را با پيامدهاي احتمالي اين تصميم گيري 
ــن كار را مي توان با طرح  مواجه كنيم. اي
اين پرسش انجام داد: «فكر مي كني نتيجة 
ــه خواهد بود؟» در  احتمالي اين رفتار چ
صورتي كه مراجع نتواند مشكل نهفته در 
«راه حل» را بشناسد، ضرورت دارد انديشه 

و تصور خود را به او بگوييم.

ياری گری در شناسايی راه حل ها
ــاري دادن مراجع در جريان  ـ براي ي
شناخت راه حل ها، شيوه هايي وجود دارد. 
اين شيوه ها عبارت اند از: (گلداردو گلدارد، 

مترجم: يوسفي لويه و همكاران ۱۳۸۷).
۱. فرصت دادن به فرد براي يافتن راه حل

ــه مهارت هاي گوش دادن  ۲. تكيه كردن ب
فعال و مهارت هاي انعكاسي

ــردن در مورد  ــه فكر ك ــوت فرد ب ۳. دع
ــاي مختلف) و  ــش (انتخاب ه انتخاب هاي
هم چنين، فكر كردن دربارة نتايج احتمالي 

هر كدام از راه حل ها.
ــاص براي  ــؤال هاي خ ــري س ۴. به كارگي

هدايت فرد در پيداكردن راه حل .

١. فرصت دهي
نخستين مرحله درخواست از مراجع 
براي فرصت دادن به خودش براي يافتن 
ــي فرد براي  ــت. در واقع، وقت ــل اس راه ح
ــكل خود در تكاپوست،  يافتن راه حل مش
ــت كه به او فرصت  ــيوه آن اس بهترين ش
داده شود تا بدون شتاب زدگي راه حل هاي 
ــد. هرچه مراجع  ــي كن احتمالي را بررس
ــار بيش تري تحمل كند،  در اين زمان فش
ــب و  ــردن راه حل مناس ــال پيداك احتم
كارآمد كم تر است. پس عمومًا بهترين راه 
ــي دقيق  ــت دادن به فرد براي بررس فرص

انتخاب هايش است (همان منبع).

تشويق
ــد تا نه تنها با  ــويق كني مراجع را تش
ــت و منفي هر راه حل  دقت به نتايج مثب
ــات خود را  ــه كند بلكه تمام احساس توج
ــنهادهاي متفاوتي كه قابل  در مورد پيش
ــي كند. اغلب مواقع،  ــتفاده اند، بررس اس
ــمت  تفكر منطقي يك فرد او را به يك س
ــاند؛ در حالي كه احساسات او را به  مي كش
سمت ديگر سوق مي دهد. بنابراين، بسيار 
ــت كه از يك مراجع بشنويم:  طبيعي اس
«اين چيزي است كه من مواقعًا مجبور به 
اجراي آن هستم و بايد آن را انجام دهم اما 
نمي خواهم اين كار را بكنم؛ چون انجامش 

احساس خوبي به من نمي دهد).
ــع در مورد  ــه مراج ــت ك ــح اس واض
ــاس  ــرد، بايد احس ــي كه مي گي تصميم
ــر اين صورت، مجبور  ــش كند، در غي آرام

است به طور غير مطلوبي با آن  سر كند.
آسـودگي خاطر مراجـع از نظر 
احساسـي، نسـبت بـه گزينش يك 
راه حـل، مهم تر از آن اسـت كه فكر 
كند معقول ترين راه حـل را انتخاب 

كرده است.
ــر بگيريد كه بين  ــي را در نظ مراجع

انتخاب ۲ راه حل الف و ب درمانده است. 
ــويق  براي كمك به چنين فردي، او را تش
ــي كند كه در  كنيد تا به طور كامل بررس
برابر انتخاب راه حل الف چه احساسـي 
ــرد و نتايج اين انتخاب را  پيدا خواهد ك
ــي كند. پس از آن، او را تشويق  نيز بررس
كنيد كه همين كار را براي راه حل ب نيز 
ــه بين ۲  انجام دهد. اين امر امكان مقايس
گزينه را براي او فراهم مي كند. (گلدارد و 

گلدارد، مترجم: حسينيان، ۱۳۸۶).
حل مشكل براي بيش تر مردم دشوار 
ــواري  ناشي از  ــي از اين دش ــت. بخش اس
ــت كه در درون فرد وجود  تضادهايي اس
دارد. براي مراجعان بسيار مفيد است اگر 
ــوان بخش هايي از  ــان را به عن مشكالتش
ــان توصيف كنيم. در اين حالت به  خودش
مراجع بگوييد: «بخشي از تو راه حل «الف» 
را مي خواهد و بخش ديگرت راه حل «ب» 
ــتند و هر  را. هر دو بخش جزئي از تو هس
ــر دوي آن ها در آن  دو داراي اعتبارند. ه
ــود دارند. حاال در  ــد در درون تو وج واح
ــورد آن بخش از خودت كه راه حل الف  م

را مي خواهد، براي من صحبت كن».
ــي راه حل الف مي توان  پس از بررس
ــل ب با مراجع  ــن كار را براي راه ح همي
ــام دادن اين كار، به  ــرار كرد. ما با انج تك
ــع فرصت مي دهيم كه هر دو بخش  مراج
متضاد درون خود را يكي كند و احساس 
سردرگمي نداشته باشد. نيز، آن دو بخش 
را به عنوان جزئي معتبر از وجود خود در 
نظر گيرد. گاهي اوقات مراجع درمي ماند 
و حتي پس از درك كامل موضوع قادر به 
ــت. مشكلي كه برخي از  حل مشكل نيس
ــاوران در اين جا به آن دچار مي شوند،  مش
ــاوره را به طور  ــة مش ــت كه جلس اين اس
ــد تا مراجع  ــروري طوالني مي كنن غيرض
ــت يابد. انجام دادن اين كار  به  راه حل دس
توسط مشاور بسيار غيرعاقالنه است. بسيار 
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ــت كه درماندگي مراجع را به  مفيدتر اس
خودش منعكس كنيم و بگوييم: «خوب 
ــت رسيده ايم.  به نظر مي آيد كه به بن بس
به نظر نمي رسد كه راه حل آساني وجود 
ــد. امروز درمانده ايد و اصًال  ــته باش داش
ــدام طرف برويد. بگذاريد  نمي دانيد به ك
ــش كنيم. يك وقت ديگر  همين جا تمام
ــاره دربارة همين موضوع  برگرديد تا دوب
ــن عبارت،  ــم». با گفتن اي ــت كني صحب
ــع هم چنان  ــا مراج ــاور مي گذارد ت مش
ــيمگي را از ميان  ــده بماند، سرآس درمان
برمي دارد و به مراجع نشان مي دهد كه به 
او اهميت مي دهد و آماده است كه دوباره 
ــة بعد  ــا او كار كند. گاهي مراجع جلس ب
ــردد و مي گويد: «من تصميمي  باز مي گ
ــت  ــخ نتيجة اين اس گرفته ام». اين پاس
ــد تا هم چنان در  ــه به او فرصت داده اي ك
ــوار خود باقي بماند و به طور  وضعيت دش
مؤثري در مورد آن چه در حالت گرفتاري 

به آن دچار بوده است، بينديشد.
بد نيست اگر اجازه دهيد مراجع 
در وضعيت درماندگي خود باقي بماند. 
اغلب مواقع تجربـة درماندگي براي 
مدتي قبل از پيشرفت ضروري است.

٢. به كارگيري مهارت هاي گوش دادن 
فعال بـراي ياري به فرد در كشـف 

راه حل ها

و  ــال  فع ــوش دادن  گ ــاي  مهارت ه
ــرد را در يافتن  ــي ف مهارت هاي انعكاس
راه حل ياري مي كنند. مشاور در صورتي كه 
ــه او مي گويد انعكاس  آن چه را مراجع ب
دهد و گاهي گفته هاي او را خالصه كند، 
معموًال او را به جايي مي رساند كه بتواند 

براي مشكلش راه حلي پيدا كند. 
به اين مثال توجه كنيد: دانش آموزي 
براي مشاوره مراجعه كرده و در ارتباط با 
حس تحقيرشدگي كه در كالس رياضي 
ــا او صحبت  ــت، ب ــده اس به آن دچار ش
مي كند. معلم صحبت هاي او را اين گونه 

خالصه مي كند: 
ــن گفتي كه مدتي  مشـاور: تو به م
است تمرين هاي رياضي ات را حل نكرده اي 
ــي ها  ــت در مقابل بقية همكالس و معلم
ــاس  ــت و تو احس ــه تو توهين كرده اس ب
ــدگي داري. من متوجه شدم كه  تحقيرش

تو خيلي از اين بابت ناراحتي.
دانش آموز: بله من احساس ناراحتي 
زيادي مي كنم و ادامه اين وضعيت خارج 
از توان من است. اگر به اين وضعيت ادامه 
بدهم، يعني معلمم باز هم مرا تحقير كند، 
ممكن است من هم جواب بدي به او بدهم 
ــم. در اين صورت، كار  ــه او توهين كن و ب
ــتباهي كرده ام و معلم من را از كالس  اش
ــدازد. (توجه كنيد كه مراجع  بيرون مي ان
ــه را مي خواهد  ــاي احتمالي آنچ پيامده

انجام دهد، يكي يكي عنوان مي كند).
مشـاور: تو نگراني كه صبرت تمام 
ــة خوبي برايت  ــود و اين حالت نتيج ش

نداشته باشد.
مراجع (دانش آموز): بله نمي توانم 
بگذارم چنين اتفاقي بيفتد، چون ممكن 
ــت نتايج خيلي بدي براي من داشته  اس
ــت كه خانواده ام  باشد. حداقلش اين اس
ــاي من  ــه كاره ــي ب ــراي جواب گوي را ب
ــد. (نتايج احتمالي راه حلش را  مي خواهن

بررسي مي كند).
مشاور: به نظر مي آيد كه دوست نداري 

اين اتفاق بيفتد. (انعكاس احساس مراجع).
ــه  ك ــت  اس ــوم  معل دانش آمـوز: 
ــح مي دهم كه قبل از  نمي خواهم. ترجي
ــد، با خود معلمم  ــه اين اتفاق بيفت اين ك
حرف بزنم و وضعيتي را كه در اين مدت 
ــزم را به هم زده  ــارش بوده ام و تمرك دچ
ــم تكاليف  ــت كه نتوان ــده اس و باعث ش
ــا او در ميان  ــي ام را انجام بدهم، ب رياض

بگذارم. (راه حل جديدي ارائه مي كند).
ــتفاده از  چنان كه ديديد تنها با اس
ــي و خالصه كردن  ــاي انعكاس مهارت ه
ــع، او به راه حل جديدي  گفته هاي مراج
ــتفاده از اين  ــرد، البته اس ــت پيدا ك دس
ــود و  ــا به همين جا ختم نمي ش مهارت ه
اين فرايند ادامه مي يابد تا مراجع دست 

به انتخاب راه حل بزند.

بد نيست اگر اجازه دهيد مراجع در وضعيت 
درماندگي خود باقي بماند. اغلب مواقع 
تجربه ي درماندگي براي مدتي قبل از 

پيشرفت ضروري است
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بررسي راه حل هاي احتمالي
اگر با وجود تالش شما در به كارگيري 
ــاوره اي، متوجه شديد كه  مهارت هاي مش
ــكلش  مراجع نمي تواند راه حلي براي مش
ــه او در انتخاب  ــت ب ــدا كند، بهتر اس پي
راه حل هايش به شكل مستقيم تري عمل 
ــن كار را با  ــت اي كنيد. هر چند بهتر اس
ــه (چنانچه  ــام دهيد چرا ك ــاط انج احتي
ــد)، احساس گيرافتادن  پيشتر اشاره ش
براي مدتي پيش از كشف راه حل ها، براي 
ــت و صبر كردن  ــراد يك امر عادي اس اف

كمك مي كند تا راه حل آشكار شود.
ــه نتواند  ــس از اين مرحل ــر فرد پ اگ
ــن صورت  ــد، در اي ــف كن راه حل را كش
مي توانيد به طور مستقيم وارد عمل شويد 
و همراه او راه حل هاي احتمالي را بررسي 

كنيد. به اين مثال توجه كنيد: 
ــته دچار  ــوز در انتخاب رش دانش آم
مشكل شده و براي هر سه رشتة انساني، 
ــب كرده  رياضي و تجربي نمرة كافي كس

است: 
دانش آموز: به نظر شما من بايد چه 

رشته اي را انتخاب كنم؟
ــو بايد چه  ــن نمي  دانم ت مشـاور: م
ــون من تو  ــاب كني، چ ــته اي را انتخ رش
ــتم اما فكر نمي كني بهتر باشد با هم  نيس
ــي كنيم. (دعوت به  اين وضعيت را بررس

بررسي وضعيت و شناخت راه حل ها).
دانش آموز: من نمي دانم بايد چه كار 

ــته اي را انتخاب كنم؛ چون  كنم و چه رش
انتخاب رشته برايم مهم است و آيندة مرا 

تعيين مي كند.
مشاور: به نظر مي رسد داري تصميم 
ــده ات تأثير  ــري كه در آين مهمي مي گي

دارد. (انعكاس محتوا).
دانش آمـوز: بله، اين تصميم خيلي 
برايم مهم است اما وضعيت فعلي اعصابم 

را خرد كرده است.
ــود تو  ــور ش ــاع چه ط مشـاور: اوض
ــاس بهتري پيدا مي كني؟ (پرسش  احس
ــوز به فكر كردن در  براي دعوت دانش آم

مورد راه حل ها).
ــواده ام  ــوب اگر خان دانش آمـوز: خ
قبول كنند كه من رشتة انساني را انتخاب 

كنم، خيلي خوب مي شود. (يك راه حل)
مشاور: خوب، يك راه حل اين است 
ــواده ات رو متقاعد  ــي خان ــالش كن كه ت
ــاني درس بخواني.  كني كه در رشتة انس

(انعكاس محتوا)
موافقت  ــز  هرگ آن ها  دانش آمـوز: 

نمي كنند.
مشاور: خوب اگر آنها موافقت نكنند، 
چاره چيست؟ (دعوت كردن از مراجع به 

بررسي راه حل هاي ديگر).
دانش آموز: ادامة تحصيل نمي دهم؛ 

چون من فقط اين رشته را دوست دارم.
ــت كه  مشـاور: كار ديگري هم هس
ــوت به يافتن  ــام بدهي؟ (دع ــي انج بتوان

راه حل هاي ديگر)
ــوب آره،  دانش آمـوز: نمي دانم، خ
مي توانم روي خواسته ام پافشاري كنم. در 
خانه دعوا و سروصدا راه بيندازم. اما خيلي 

دردسر دارد.
مشاور: راه ديگري هم داري؟ راه حلي 
ــد؟ (دعوت به  ــر نباش كه اين قدر پردردس

يافتن راه حل ديگر)
ــوب، مي توانم  ــه، خ دانش آمـوز: بل
علي رغم ميل باطني ام، طبق نظر خانواده ام 
رشتة رياضي را بخوانم اما مثل اين سال ها 
ــات انجمن ادبي شركت كنم و  توي جلس
به شعر گفتن ادامه بدهم. كسي براي اين 
كارها در خانه جلوي مرا نمي گيرد. اين قدر 

آزادي را دارم.
ــد راه حل  ــوب، تو به چن مشـاور: خ
اشاره كردي، ترك تحصيل كردن، صحبت 
با خانواده ات، دعوت و سروصدا راه انداختن 
و در نهايت، مصالحه با خانواده ات در مورد 
رشتة رياضي و ادامه دادن مطالعه در رشتة 
ــن راه حل ها فكر  ــاني). بيا راجع به اي انس
كنيم. مي تواني تصور كني كه ترك تحصيل 
كرده اي؟ اين كار در تو چه احساسي ايجاد 
مي كند؟ (خالصه كردن راه حل ها از طريق 

بررسي يك راه حل).
ــت؛  دانش آمـوز: اين يك فاجعه اس
ــًال نمي خواهم اين كار احمقانه را انجام  اص

بدهم. من بايد ادامه تحصيل بدهم.
مشاور: پس تو در حال حاضر نمي خواهي 

در فرايند بررسي راه حل ها، كم كم به 
حذف برخي راه حل ها مي رسيد، اين 

فرايند باعث مي شود كه دايــرة راه حل ها 
محدودتر شود و در نهايت مراجع به 

انتخاب نهايي برسد
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ترك تحصيل كني؟ (انعكاس محتوا)
دانش آموز: درست است.

ــه راه ديگر  ــوب پس س مشـاور: خ
داري؛ مي تواني با خانواده ات صحبت كني، 
ــتة رياضي  دعوا مرافعه راه بيندازي و رش
را انتخاب كني؛ اگر با خانواده ات صحبت 
ــي يكي  كني، چه اتفاقي مي افتد؟ (بررس

ديگر از راه حل ها).
ــاور به گوش  ــد، مش ــه ديدي چنان ك
ــكاس دادن ادامه داد؛ ضمن  ــردن و انع ك
ــن راه حل هاي  ــع را به يافت ــه مراج اين ك
احتمالي دعوت كرد. توجه كنيد كه مشاور 
در آغاز گفت وگو به دانش آموز گفت: «من 

نمي دانم تو چه كاري بايد انجام دهي.»
فرد مشكل دار توانايي و مهارت 

الزم را براي يافتن راه حل دارد.

پرسش هـای ياريگـــرانه
ــگام و يا متعدد  ــد از طرح زودهن باي
سؤال ها بپرهيزيم. اگر در گفت وگو خيلي 
ــدد بپردازيم، اين  ــؤال هاي متع زود به س
امر رابطة مشاوره اي را تهديد مي كند. در 
ــرد فرصت كافي براي بيان  اين صورت، ف
ــرايط و بازگوكردن  ــت و ش كامل موقعي
ــت  ــت و ممكن اس ماجرا را نخواهد داش
ــي زود  ــي كند و خيل ــاس بي ارزش احس
ــي پيدا كند كه  ــم بگيرد كه راه حل تصمي
آن راه حل براي او ارضا كننده نباشد. پس 
ــري مهارت گوش دادن فعال با  از به كارگي
ــكاس دادن و خالصه كردن،  تأكيد به انع
ــراي برانگيختن  ــد كه ب ــايد بهتر باش ش
ــؤال از  ــف راه حل، يكي دو س خود به كش
ــيد. به ياد داشته باشيد كه نبايد  او بپرس
بيـش از حد سـؤال كنيـم؛ با چنين 
كاري گفت وگوي مشـاوره اي به يك 

بازجويي تبديل مي شود.
ــش از اين، دو  ــه پي ــه اي را ك مكالم

ــد، دوباره بخوانيد.  قسمت قبل مطرح ش
مشاور سؤال هايي از مراجع پرسيد كه در 
ياري دادن او براي حركت به سوي يافتن 
راه حل مؤثر بود. اين سؤال ها عبارت بودند 

از:
ـ چه اتفاقي بايد رخ بدهد تا احساس 

بهتري داشته باشي؟
ـ چه انتخاب ديگري داري؟

ــرت  ــه نظ ــري ب ــز ديگ ــه چي ـ چ
مي رسد؟

ــه راه ديگري براي تو وجود دارد  ـ چ
كه اين مسئله را حل كني؟

ــراي تو وجود  ــه انتخاب هايي ب ـ چ
دارد؟

كشف پيامدها
فرايند يافتن راه حل معموًال مستلزم 
ــفته در مورد  ــرد آش ــه ف ــت ك ــن اس اي
راه حل هاي موجود فكر كند. وقتي كه فرد 
ــايي كرد، بهتر  راه حل هاي خود را شناس
است او را به فكر كردن در مورد پيامدهاي 
ــن راه حل ها دعوت كنيم. در  هر يك از اي
ــت راه حل ها را تك تك  اين مورد بهتر اس
ــي قرار بدهيم. شيوة مناسب  مورد بررس
ــه از مراجع  ــت ك ــن كار اين اس ــراي اي ب
ــم تصور كند يكي از اين راه حل ها  بخواهي
ــت. در اين صورت چه  را انتخاب كرده اس
ــي خواهد داشت و پيامدهاي اين  احساس
ــد بود. براي  ــراي او چه خواه راه حل ها ب

مثال: 
ــاب تو  ــن انتخ ــور ك ـ مشـاور: تص
ــوي خانه براي انتخاب  ــد كه... (ت اين باش

رشته ات دعوا راه بيندازي)؟
ــد از  ــؤال، مي تواني ــن س ــس از اي پ
ــتفاده كنيد تا فرد  سؤال هاي پيگيري اس
ــاب اين راه حل  براي او چه  دريابد كه انتخ
پيامدي خواهد داشت. براي مثال بپرسيد: 

ـ پيامد اين رفتار براي تو چيست؟
ـ فوايد و ضررهايش چه هستند؟

ـ با انجام دادن اين كار چه چيزي به 
دست مي آوري؟

ـ با انجام دادن اين كار چه چيزي را 
از دست مي دهي؟

ــؤال از فهرست باال مربوط  آخرين س
به اين نكته كه مراجع شما بداند كه وقتي 
ــت  ــزي را انتخاب مي كند مجبور اس چي
ــت بدهد، و درک اين  چيزهايي را از دس

مطلب اهميت زيادي دارد.
ــي راه حل ها، كم كم  ــد بررس در فراين
ــيد، اين  به حذف برخي راه حل ها مي رس
ــود كه دايرة راه حل ها  فرايند باعث مي ش
ــت مراجع به  ــود و در نهاي ــر ش محدودت
ــد. اين كار را به كمك  انتخاب نهايي برس
ــذف راه حل هايي كه كم تر  ــع و با ح مراج
ــام دهيد. اين  ــش جذابيت دارند، انج براي
ــري را براي مراجع  كار فرايند تصميم گي
ــت كه گاهي  ــان تر مي كند. جالب اس آس
مراجع در نهايت سراغ انتخابي مي رود كه 
در ابتدا براي او حداقل مطلوبيت را داشته 
ــه اي برخورد كنيد  ــت. بنابراين به گون اس
ــت به  ــاس كند براي برگش كه فرد احس
ــته است،  انتخاب هايي كه قبًال كنار گذاش
ــدارد. مترجم:  ــدارد و گل ــت. (گل آزاد اس

يوسفي لويه و همكاران).

منابع
۱. گلدارد، كاترين. گلدارد، ديويد؛ مهارت هاي 
مشاوره در زندگي روزمره. مترجم: مجيد 
يوسفي لويه و ديگران، تهران. انتشارات زرباف 

اصل، ۱۳۸۷.
۲. گلدارد، ديويد؛ (۱۳۸۶). مفاهيم بنيادي 
و مباحث تخصصي در مشـاوره، مترجم: 
ــارات كمال  ــران، انتش ــينيان، ته مهين حس

تربيت، ۱۳۸۶.
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ــماره هاي گذشته پس از شرح  در ش
ــاوره گروهي مفاهيم نظري  مقدمات مش
ــري را  ــاورة آدل ــي مش ــكل درمان و پروت
ــماره مفاهيم و  معرفي كرديم، از اين ش
ــپس پروتكل درماني مشاورة عقالني  س
ــي  ــس را معرف ــاري الي ــيـ  رفت ـ عاطف
ــال هاي متمادي  ــم كرد. اليس س خواهي
ــروه درماني عقالني هيجاني رفتاري  از گ
(REBET) ۱ حمايت كرده است. گروه 
ــل مالي توصيه  ــوًال به دالي درماني معم
ــود. اگرچه الزم است درمانگران به  مي ش
ــتفاده  ــل باليني از گروه درماني اس دالي
 (REBET) ،ــد تا داليل صرفًا مالي كنن
براي كساني كه مشكالت اجتماعي دارند 
ــيار مفيد به نظر مي رسد. گروه آن ها  بس
را وادار مي كند كه با ترس هاي اجتماعي 
ــا ديگران  ــوند. مواجهه ب خود روبه رو ش
ــاي اجتماعي كمك  ــاد مهارت ه به ايج
مي كند. عالوه بر اين، بهتر است مراجعان 
ــاورة فردي  را پس از يك دورة كوتاه مش
ــل كرد. پس از اينكه آن ها  به گروه منتق
ــات فردي شروع خوبي را تجربه  در جلس

ــه آنان كمك  ــد، تجارب گروه ب مي كنن
ــي هيجاني  ــد مهارت هاي كنترل مي كن

خود را بياموزند.
ــكل مي توان  از REBET به دو ش
ــكل نخست (گروه  ــتفاده كرد: در ش اس
ــكلي  ــروه به نوبت مش ــاز) هر عضو گ ب
ــورد آن  كمك  ــد در م ــه مي خواه را ك
دريافت كند، مطرح كرده و از توصيه ها 
ــاير اعضاي  ــاور و س و اظهارنظرهاي مش
ــتفاده مي كند. مراجعان بيشتر  گروه اس
ــي را در گروه  ــد راه حل هاي عمل مايل ان
ــاي كلي و  ــد تا راه حل ه ــنهاد كنن پيش
ــكل، گروه  ــي. دومين ش ــًا هيجان احيان
ــت در اين نوع  ــت. ممكن اس درماني اس
ــكل مشابهي داشته  گروه، همة اعضا مش
باشند. بر اين اساس، مشاوران مي توانند 
ــته بحث ها و تمرين هاي مرتبط  يك رش
REBET از مدل آموزش روان شناختي 
ــتفاده مي كند كه به زعم اليس آن را  اس
در كارگاه ها، كالس ها و گروه ها مي توان 
ــون و داگالس:  به افراد تعليم داد (تامس

.(۱۳۸۳

ــن فرض بنا  ــده بر اي رويكرد ياد ش
ــناخت، هيجان و رفتار  شده است كه ش
ــاني مجزا نيستند بلكه  ــه كاركرد انس س
ارتباطي دروني دارند و يك كليت اند. اين 
رويكرد قسمت هاي مهم ساير نظام هاي 
درماني را در خود جا داده است؛ همچون 
ــد. انگيزه هاي ناخودآگاه  روان كاوي فروي
ــتم هاي دفاعي مراجعان را فاش  و سيس
ــدون قيد  ــوم پذيرش ب ــد. از مفه مي كن
ــرد. همچون  ــرز بهره مي ب ــرط راج و ش
پيروان آدلر، مراجعان را با انرژي تمام به 
تغيير ترغيب مي كند. مانند رفتارگرايان 
ــن مي كند.  ــي منزل تعيي ــف عمل تكالي
ــي از روش هاي  ــتالت درمان ــه تبع گش ب
وجودي، مواجهه اي و احساسي استفاده 
مي كند. در يك كالم، اين رويكرد برخي 
از جنبه هاي نظريه هاي درماني را درهم 
مي آميزد و گاهي التقاطي عمل مي كند 

(اليس و مك الرن: ۱۳۸۵).
ــدل  م را  ــس  الي ــة  نظري ــاس  اس
در  ــه  ك ــد  مي ده ــكيل  تش  A-B-C
شناخت و تغيير شخصيت به كار مي رود. 

عقالني، عاطفي، هيجاني
مشـاورة گـــروهـي 

دكتر حسين سليمي
مدير مركز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه عالمه طباطبايي

 آموزش
 مشاوره گروهی

کليد واژه ها: گروه درمانی عقالنی هيجانی رفتاری، 
ــرس های اجتماعی، مهرت های اجنماعی، مهارت  ت

های کنترل هيجانی.
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ــود كه  ــوالً  در اين مدل، گفته مي ش اص
پيامدهاي   (A) فعال كننده  رويدادهاي 
رفتاري و هيجاني دارند اما اين پيامدها 
ــاي فعال كننده بلكه  نه معلول رويداده
ــام اعتقادي  ــدود زيادي معلول نظ تاح
ــث به وجود آمدن  ــتند كه باع (B) هس
پيامدهاي رفتاري هيجاني (C) مي شود. 
ــت كه با  ــاور اين اس ــي مش ــش اصل نق
ــه (D) در مورد عقايد و باورهاي  مباحث
غيرمنطقي به  طرق مختلف آن ها را زير 
ــؤال ببرد. توضيحات، باال اين رويكرد  س
را نسبتًا ساده جلوه مي دهند ولي انجام 
دادن آن كاري است دشوار كه با مطالعه 
و تجربة مستمر مي توان به آن نايل آمد 

(شارف: ۱۳۸۱).
ــلط بر كار  قبل از هر چيز، براي تس
ــه بايد با برخي مفاهيم عميق  اين نظري

آشنا شويم.

ســـــــه نـــوع بيـــنش 
ــن نكته توجه  ــاوران بايد به اي مش
ــند و به مراجعانشان  ــته باش كامل داش

ــه نوع بينش دست  كمك كنند كه به س
ــي  ــي كه اصول اساس ــد. بينش هاي يابن
ــكيل  ــي را تش ــردي و گروه ــات ف جلس
ــازگاري هاي افراد را بهبود  مي دهند و س

مي بخشد: 
ــن نقطه  ــان به اي بينـش ۱: مراجع
ــكالت  ــند كه آنچه موجب بروز مش برس
ــود، رويدادهاي فعال  ــالالت مي ش و اخت
ــته يا حال نيست، بلكه باورها  ساز گذش
ــبت  ــت كه آنها خود نس و اعتقاداتي اس
ــن رويدادها دارند و اين بينش الزم  به اي
ــافي در  ــت كه آن ها به صورت اكتش اس

گروه مورد بحث قرار گيرند.
ــان به اين موضوع  بينش ۲: مراجع
ــكالت  پي ببرند كه آنچه باعث ادامة مش
ــت كه آن ها در حال  ــت، اين اس آن هاس
ــل خودالقايي و تلقين اين  حاضر به دلي
ــود، همچنان به آن ها اعتقاد  باورها به خ

دارند و از اين باورها پيروي مي كنند.
بينش ۳: در نهايت، مراجعان بايد به 
اين مرحله برسند كه براي تغيير باورهاي 
ــيدن به بينش هاي  ــي تنها رس غيرمنطق

ــد بلكه براي  ــت نمي كن اول و دوم كفاي
ــي  ــر آن باورها تالش، سخت كوش تغيي
ــن باورها،  ــري مرتب با اي مداوم، درگي
ــاي جديد و تمرين آن ها به  ايجاد باوره
ــت (تامسون و  شكل عملي ضروري اس

داگالس: ۱۳۸۳).

مالك هـــــــــاي مــنطـــــقي 
يا غيــرمنطـــقي بــودن بــاورها 

ــي  عقالن ــاي  باوره ــاي  ويژگي ه
عبارت اند از: 

ــبي)/ منطبق با  انعطاف پذيرند (نس
واقعيت اند/ موجب ارتقاي سالمت رواني 
ــوند و آن ها را در رسيدن به  افراد مي ش

اهدافشان ياري كنند.
غيرعقالني  ــاي  باوره ــاي  ويژگي ه

عبارت اند از: 
انعطاف ناپذيرند (مطلق بودن)/ اين 
ــكل الزام ها، اجبارها،  باورها اغلب به ش
بايد و غيره ابراز مي شوند. الزام ها مبّين 
ــاور داريم  ــتند كه ما ب رويدادهايي هس
ــور قطعي رخ دهند. با واقعيت  بايد به ط

مشــاوران بايـد به مـراجعانشان كمـك كنند كـه 
به سه نوع بينش دست يابند. بينش هـايي كـه 

اصــول اساسي جلسات فــردي و گــــــروهي 
را تشكيل مي دهند و سازگـاري هاي افـــراد را 

بهبــــود مي بخــشد
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مخالف اند، مخل سالمت رواني هستند و 
مانع رسيدن فرد به اهدافش مي شوند.

زوج هـــاي چهارگـــانة بـاورهـا 
١. رجحان ها در برابر الزام ها 

باورهاي منطقي ماهيتي انعطاف پذير 
ــورت رجحان ها  ــه ص ــب ب ــد و اغل دارن
ابراز مي شوند.  ــته ها و...)  (آرزوها، خواس
ــكل كامل رجحان ها بايد  ضمن اينكه ش
به صورت غير جزمي و صريح بيان گردد. 
ــي انعطاف ناپذيرند و  ــاي غيرمنطق باوره
ــوند.  ــورت بايدها ابراز مي ش اغلب به ص
ــتند كه ما  الزام ها مبّين رويدادهايي هس
باور داريم بايد به طور قطعي رخ دهند يا 
مي خواهيم عدم وقوع آن ها قطعي باشد.

٢. فاجعه ستيزي در برابر فاجعه سازي
ــتيز منطبق بر واقعيت  باور فاجعه س
ــازنده است؛ چون در پيوستاري از ۰  و س
تا ۱۰۰ قرار مي گيرد؛ براي مثال، اگر در 
امتحان رد شوم، برايم خيلي بد مي شود 
ــود. از طرف  ــز نخواهد ب ــي فاجعه آمي ول
ديگر، باورهاي فاجعه ساز انعطاف ناپذيرند 
ــازي  ــرا وقتي فرد فاجعه س و مخرب؛ زي
ــت كه نبايد  ــد، در واقع معتقد اس مي كن
ــان  ــورت گيرد. انس ــتباهي ص مورد اش
ــتباه كند اما در اشتباه  ــت اش ممكن اس

نمي ماند.

٣. تحمـل بـاالي ناكامـي در برابـر 
تحمل پايين ناكامي 

باورهاي تحمل باالي ناكامي عقالني 
هستند و به شكل زير ابراز مي شوند: 

«تحمل شكست در امتحان رانندگي 
ــا در مقابل آن  ــت ام ــخت اس ــم س براي
تاب آوري دارم.» از طرف ديگر، باورهاي 
تحمل پايين ناكامي غيرمنطقي هستند؛ 
زيرا فرد توان خود را دست كم مي گيرد؛ 
به طوري كه در مقابله با ناكامي احساس 

خردشدگي به او دست مي دهد.

٤. خودپذيري و ديگرپذيري در برابر 
خود تحقيري و ديگر تحقيري

ــران  ــود و ديگ ــخصي خ ــي ش وقت
ــه او  ــد ك ــق مي كن ــرد، تصدي را مي پذي
ــت  ــاني بي نظير، پويا و جايز الخطاس انس
ــد و خنثا دارد. از  ــاي خوب، ب و ويژگي ه
ــود تحقيري به  ــرف ديگر، باورهاي خ ط
ــود و ديگران را  ــت كه فرد خ اين معناس
ــت مي داند.  ــم ارزش و بي لياق ناتوان، ك

(درايدن و يانكورا، ۱۳۸۰).
ــاي  ــرز (۱۹۸۲، ۱۹۸۸) تفاوت ه وات
ــودكان،  ك غيرمنطقي  ــاي  باوره ــان  مي
ــي كرد. او با  ــان و والدين را بررس نوجوان
ــه گروه  ــباهت هايي بين اين س ــه ش آنك
ــيد كه برخي  ــن نتيجه رس ــت، به اي ياف
ــتر  باورها در يك گروه يا گروه ديگر بيش

ــن  ــب س ــود و اين به تناس ــده مي ش دي
ــت  ــتاني اس دانش آموزان نوجوان دبيرس
ــاوران مدارس  ــان اصلي مش كه مخاطب
ــتند. در اينجا تعدادي از  ــطه هس متوس
ــه مي توانند هدف تغيير  ــن باورها را ك اي
ــند، يادآوري  در درمان هاي گروهي باش

مي كنيم.
ــر  ــود اگ ــد ب ــتناك خواه ۱. وحش
ــتم نداشته باشند يا  بچه هاي ديگر دوس

برنده نشوم.
ــوم؛  ــتباهي ش ــد مرتكب اش ۲. نباي

به خصوص نزد ديگران.
ــت كه من  ۳. تقصير پدر و مادرم اس

اين گونه هستم.
ــم و  ــم طور ديگري باش ۴. نمي توان

هميشه همين طور خواهم بود.
ــه اش عدل و داد  ــان بايد هم ۵. جه

باشد.
ــق ميلم پيش  ــي كارها مطاب ۶. وقت

نمي رود، وحشتناك است.
از  ــر  بهت ــري  درگي از  ــز  پرهي  .۷

خطركردن و شكست خوردن است.
۸. بايد هميشه با دوستان و هم سن  

و سال هايم همرنگ و همنوا باشم.
۹. نمي توانم انتقاد را تحمل كنم.

ــه مسئوليت  ۱۰. ديگران بايد هميش
كارهايشان را بپذيرند (تامسون و رودلف، 

.(۱۳۸۴

وقتــــي شخصي خــود و ديگران را 
مي پذيرد، تصديق مي كند كــه او انســاني 
بي نظير، پــويا و جــايز الخطاست و 
ويژگـي هـاي خــوب، بـد و خنــثا دارد
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به همين منوال باورهاي غيرمنطقي 
ــده  ــودكان و والدين نيز تدوين ش در ك
ــاوران عزيز براي جلسات گروهي  كه مش
ــاري ـ هيجاني  ــي ـ رفت ــاوره عقالن مش

مي توانند استفاده كنند.
ــم  ــاير مفاهي ــر س ــا از ذك در اينج
رويكرد اليس صرف نظر مي كنيم؛ چرا كه 
مشاوران عزيز مي توانند آن ها را در كتب 

نظريه ها مطالعه كنند.

فـرايند تغيـير در رويكــرد الـيس 
ــوزي مؤثر  ــري و كارآم ــراي فراگي ب
ــوم فرايند تغيير  ــتن مفه REBT دانس
ــتن اين  ــورت دانس ــت. در ص ــم اس مه
ــن مداخالت  ــما مي توانيد اي ــوم، ش مفه
ــه گروهي با  ــكل فردي و چ را چه به ش
ــه كار گيريد. پيش  ــب ترين توالي ب مناس
ــويم  ــت يادآور ش از اين حائز اهميت اس
ــن مراحل را در  ــا وجود اينكه ما اي كه ب
ــرار مي دهيم، توجه  ــخصي ق ترتيب مش
ــيد اين توالي، انعطاف  دارد و  داشته باش
الزم نيست به طور ثابت به كار برده شود. 
عالوه بر اين، چون تغيير به ندرت روندي 
ــت سر مي گذارد، مشكالتي  هموار را پش
ــروز خواهد كرد كه  ــير ب در طي اين مس
ــه در موانع زير دارند (موانع مربوط  ريش
ــاور و مراجعان ۲.  ــه ۱. ارتباط بين مش ب
ــوط به محيط  ــه مراجع ۳. مرب مربوط ب

بيرون ۴. مربوط به مشاور).
ــي دارد كه در  ــد تغيير مراحل فراين
ــه په (۱۹۹۰) توصيه  ــدن و دي گيبوس اي
ــداي كار اين  ــاوران در ابت ــد مش مي كن
مراحل را بياموزند و از آن ها پيروي كنند 
ــتباهات به دور باشند يا اطمينان  تا از اش
ــل را انجام  ــد كه همة مراح حاصل كنن

داده اند:
۱. مشكل را از مراجعان بپرسيد؛

ــه را تعيين و دربارة  ۲. اهداف جلس
آن ها به توافق برسيد.

۳. پيامدهاي (C) هيجاني و رفتاري 
را بسنجيد.

را   (A) ــاز  فعال  س ــاي  رويداده  .۴
بسنجيد.

ــه مراجعان  ــا C را ب ــة B ب ۵. رابط
بياموزيد.

۶. باورهاي غيرعقالني را بسنجيد و 
به بحث بگذاريد.

ــاي همراه  ــا را با هيجان ه ۷. باوره
آن ها مرتبط سازيد.

ــل گفت وگوي  ــا روش هايي مث ۸. ب
سقراطي، شوخ طبعي و... مجادله كنيد.

ــد كه  ــويق كني ــان را تش ۹. مراجع
ــي كه آموخته  ــبت به باورهاي عقالن نس

راسخ و پيگير باشند.
ــب كنيد كه  ــان را ترغي ۱۰. مراجع
ــك تكاليف  ــد را به كم ــري جدي يادگي

خانگي تمرين كنند.
۱۱. آن ها را تشويق كنيد تا در زندگي 
ــي يادگيري هاي خود را تمرين كنند  واقع

(تامسون و براون، ۱۳۸۳).

پي نوشت 
1. Rational Emotive Behavior 
Grouptherapy

منابع
ــرت، كاترين، مك الرن (۲۰۰۵)؛  ۱. اليس، آلب
درمان عقالني، هيجاني، رفتاري (راهنماي 
ــران،  ته ــت،  ــم: فيروزبخ ــران) مترج درمانگ

انتشارات رشد، ۱۳۸۵.
ــدا رودلف (۱۹۹۶)؛  ــون، چارلز و لين ۲. تامس
ــم: طهوريان،  مشـاوره بـا كـودكان، مترج

تهران، انتشارات رشد، ۱۳۸۴.
ــه و براون داگالس (بي تا)؛  ــون، پروس ۳. تامس
و  كـودكان  مشـاورة  و  روان  درمانـي 
نوجوانان (كاربردهاي عملي در مراكز درماني 
ــارات  ــدارس) مترجم: خرمي، تهران، انتش و م

ارجمند، ۱۳۸۳.
ــدن، ونيدي و يانكورا جوزف (۱۹۹۵)؛  ۴. دراي
روان درماني و مشاورة عقالني ـ هيجاني 
ـ رفتاري، مترجمان: رضايي و خضري مقدم، 

تهران، انتشارات ارجمند، ۱۳۸۰.
ــا)؛ نظريه هاي  ــارداس،  (بي ت ــارف، ريچ ۵. ش
روان درماني و مشاوره، مترجم فيروزبخت، 

تهران، انتشارات رسا، ۱۳۸۱.

فـــرايند تغيير مــراحلي دارد و مشاوران 
بايد در ابتداي كـار اين مـراحل را 

بياموزند و از آن ها پيروي كنند تــا از 
اشتباهات به دور باشند
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مقـــــــــدمــه
ــری که بر  ــالوه بر تأثي ــی ع ــرفت تحصيل پيش
ــهيل اجتماعی شدن دانش آموزان  خودپذيری و تس
ــالم دانش آموزان با همساالن و  دارد، بر تعامالت س
سالمت روانی و رفتاری آنان نيز آثار قابل مالحظه ای 
به جا می گذارد. از اين رو معلمان و مربيان حتی اگر بر 
مسئوليت آموزشی خود تأکيد داشته و پيشرفت های 
تحصيلی دانش آموزان را هدف قرار داده باشند، الزم 
است عالوه بر آشنايی با شيوه های آموزشی و تسلط 
بر آن ها، در استفادة به جا و سنجيده از فنون تربيتی، 
شناختی و رفتاری مهارت داشته باشند. بر اين منوال، 
نقش های تربيتی، مشاوره ای و مددکارانة معلمان و 
مربيان پررنگ تر می شود. اگر فضای آموزشی، شاد و 
سرزنده نباشد و تعامل ميان معلمان و دانش آموزان 
در بافتی مهرآميز و به سامان فراهم نشود، نه آموزش 
ــت، نه  ــی به تمامی امکان پذير اس مهارت های درس
تربيت و تقويت مهارت های زندگی. از اين رو، وظيفة 
معلمان و مربيان، سنگين تر و ضرورت آشنايی آنان 
ــی مهارت های زندگی  ــيوه های آموزش با فنون و ش
ــتن و  ــوزش خواندن و نوش ــود. آم ــن تر می ش روش
ــان را از توجه به  ــاب کردن نبايد مربی و معلم حس
ــد اجتماعی، آموزش مهارت های زندگی، تقويت  رش

خالقيت و تقويت کارآيی کودک و... بازدارد.
ــهور در زمينة  ــناس مش ــج (۱۹۶۵)، روان ش گي
آموزش و پرورش می گويد که هدف نهايی آموزش در 
ــد که دانش آموزان را به تدريج از  مدارس بايد اين باش
وابستگی به معلم جدا کنيم و به آنها آموزش دهيم که 
خودشان هرآنچه را برای راهنمايی و هدايت رفتارشان 

ضرورت دارد، انجام دهند. 
ــود پذيری،  ــرفت تحصيلی، خ کليد واژه ها: پيش

مهارت های زندگی.

راهبردهـــــــای 
خـودکـــــنترلـی رفتـار

زهرا حاتمی
کارشناس ارشد روان شناسی

 روان شناختی راهربدهای
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يــادگيــری احســاس مسئوليت به 
دانـش آموزان و اهمـيت آن

ــن اهداف  ــی از جامع تري ــايد يک ش
ــد  آموزش و پرورش در هر جامعه اين باش
ــود که  که به دانش آموزان آموزش داده ش
ــد؛ زيرا  ــود را بپذيرن ــئوليت اعمال خ مس
ــا در آن زندگی می کنيم،  ــه ای که م جامع
ــدارس، همان طور که  ــه م ــار دارد ک انتظ
ــتن و حل مسائل را به افراد  خواندن، نوش
آموزش می دهند، مسئوليت پذيری۱ را نيز به 
آنها بياموزند تا به شهروندانی مسئوليت پذير 
تبديل شوند. مسئوليت پذيری با مفهومی 
ــود، ارتباط  که منبع کنترل۲ ناميده می ش
ــه ادراک فرد از آنچه  ــع کنترل ب دارد. منب
ــاره دارد  ــت، اش ــده اس باعث رفتارش ش

(ويليامز، النگ ۱۹۷۹).۳
ــه اعمالش نتيجة  ــرد دريابد ک اگر ف
ــت، گفته می شود که او  عوامل بيرونی اس
ــی دارد. اين نيروهای  منبع کنترل بيرون
ــه مراجع  ــت مربوط ب ــی ممکن اس بيرون
ــند. افرادی  ــع اتفاقی باش ــدرت۴ يا وقاي ق
ــد، معتقدند که  ــی دارن که چنين احساس
ــاق می افتد، نقش  ــه برای آنها اتف در آنچ
ــير  ــع آنها خود را اس ــی دارند. درواق کم

ــرايط محيط بيرونی می کنند. شخصی  ش
که اعمالش را نتيجة عوامل درونی بداند، 
ــت. چنين  دارای منبع کنترل درونی۵ اس
ــی اتفاقاتی که  ــرادی خود را عامل اصل اف
برای آنها رخ می دهد، می دانند. اين افراد، 
ــير رخدادهای  ــه خود را اس به جای اينک
بيرونی بدانند، وقايع بيرونی را حداقل و تا 
حدی تحت کنترل خود می دانند. افراد با 
ــان را منبع و  منبع کنترل درونی، رفتارش
عامل اصلی پاداش ها يا تنبيه ها می دانند؛ 
ــان به پاداش يا تنبيه منجر  خواه اعمالش
ــر، افراد با  ــود. به عبارتی ديگ ــود يا نش ش
ــبت به رفتارشان  منبع کنترل درونی، نس

احساس مسئوليت می کنند.
ــا منبع  ــوزان ب ــور دانش آم همين ط
ــان را  کنترل درونی، خود و توانايی هايش

يـکی از جامع ترين اهداف 
آموزش و پرورش در هــر جامعه
 اين است که به دانش آمـوزان 

آمـوزش داده شــود که مسئوليت 
اعــمال خــود را بپذيرند
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ــت که  ــل موفقيت آنها در جامعه اس عوام
ــازگاری و تطابق فرد با محيط  منجر به س
ــود و افراد را به ميزان الزم  و اجتماع می ش
ــئوليت پذيری می رساند  به استقالل و مس

(وست رود: ۱۳۸۱).

ــيوه های  ــوزش ش ــوم: آم ــة س مرحل
ــوزش خودتعليمی به  ــئله و آم ــل مس ح

دانش آموزان
ــی  خودکنترل ــوزش  آم ــالح  اصط
ــای خودنظارتی۷،  ــار به اجرای روش ه رفت
ــاره دارد.  خودارزيابی۸، و خودتقويتی۹ اش
منظور از خودنظارتی حفظ توجه فعال به 
ــای هدفمند خاص  ــداد افکار و رفتاره رخ
ــاوت در مورد  ــی به قض ــت. خودارزياب اس
ميزان يا کيفيت رفتاری مربوط می شود که 
در مقابل برخی از مالک ها يا استانداردهای 
ــد. خودتقويتی به  ــر می کن ــود تغيي موج
اجرای تقويت توسط خود فرد، در صورتی 
ــت  که يک معيار خاص برای رفتار در دس

باشد، اشاره دارد.
ــئله و  ــی حل مس ــيوه های آموزش ش
آموزش خودتعليمی، از روش های مناسب 
ــت.  برای خودکنترلی در دانش آموزان اس
ــامل آموزش  ــئله، ش ــل مس ــوزش ح آم
راهبردهای منظم به افراد برای حل مسئله 
است. آموزش خودتعليمی، شامل آموزش 
ــت تا بتوانند در مواجهه با  دانش آموزان اس
مشکل، از طريق خودبيانی مسئله را برای 
ــان حل کنند. دانش آموزان در اين  خودش
ــه قبل از عمل فکر  ــاد می گيرند ک روش ي
ــکل آن را تشخيص  کنند و در مواقع مش
ــی را در نظر  ــای متفاوت ــد و راه حل ه دهن
ــب کار فکر کنند. موانع را  بگيرند؛ به عواق
ــان  پيش بينی کنند و برای کنترل رفتارش

راهبرد الزم را به خدمت گيرند.
بايد به آنها آموزش داد که يک راهبرد 
حل مسئلة پنج مرحله ای را از طريق آموزش 

خودتعليمی به خودشان بگويند.

پنج مرحله عبارت است از:
۱. توقف کن! مشکل چيست؟

۲. طرح ها چه هستند؟
۳. بهترين طرح ها کدام اند؟

۴. طرح را اجرا کن!
۵. آيا طرح نتيجه بخش بوده يا نه؟

ــود که خود را  ــته می ش از آنها خواس
ــيوه آموزش دهند و بدين وسيله  به اين ش
راهبرد حل مسئله به تدريج در دانش آموزان 

درونی می شود (محمد اسماعيل، ۱۳۸۴).
در ابتدا برای ايجاد خودکنترلی رفتار 

الزم است چند مرحله طی شود.
ــت: استفاده از روش های  مرحلة نخس
ــيلة معلم است؛ ازجمله  اصالح رفتار به وس
تقويت مثبت، محروم کردن، جريمه کردن، 

رهنمود دادن، حذف کردن و الگوسازی.
ــا توجه به محيط خارج از کالس  اما ب
ــدم ارائة پاداش و بازخورد مثبت  درس و ع
ــود تفاوت  ــوزان و وج ــه دانش آم فوری ب
ــرون از آن،  ــن کالس درس و محيط بي بي
ضرورت ايجاب می کند که به دانش آموزان 
آموزش دهيم که خودشان در مرحلة بعدی 
ــازند؛  بازخوردهايی را برای خود فراهم س
يعنی، خود را تقويت کنند. بازخوردی که 
خودکنترلی رفتار به وجود می آورد، هميشه 
توسط محيط ما فراهم نمی شود (ورکمن و 

کاتر، ۱۳۸۲).
تحقيقات نشان داده اند که شيوه های 
خودکنترلی رفتاری می تواند برای کاهش 
ــای مخل، و درنتيجه بهبود  رخداد رفتاره
ــگاهی، مورد استفاده قرار  عملکرد آموزش
گيرد. در بيشتر موارد، خودکنترلی رفتاری 
ــش رفتارهايی که با رفتار مخل  برای افزاي
ناسازگارند، به کار برده می شود. برای مثال، 
دانش آموزی ممکن است ياد بگيرد که برای 
ــر جای خود ماندن و باال بردن دستش  س
ــردن، از خودکنترلی  و با اجازه صحبت ک

رفتاری استفاده کند (کاکاوند: ۱۳۸۵).
راهبردهای زير برای کمک به معلمان 

ــاور دارند. به ويژه،  ــة رويدادها ب برای مقابل
ــان است که  آنها باور دارند که اين اعمالش
ــود نه  باعث به وجود آمدن رخدادها می ش
ــخاص صاحب قدرت؛  وقايع تصادفی يا اش
ــتری دارند که  بنابراين، آنها انگيزش بيش
ــان رفتار مثبت  ــيدن به اهدافش برای رس
انجام دهند (ورکمن، کاتز، ترجمه محمد 
ــه  ــماعيل، ۱۳۸۳). واکلر۶ (۱۹۷۹) س اس
ــيدن  مرحلة آموزش خودکنترلی برای رس
به منبع کنترل درونی به دانش آموزان را به 

شرح زير ذکر کرد:
ــامل ادارة  ــة اول: مرحلة اول ش مرحل
ــوز در کالس از طريق معلم  رفتار دانش آم
است. معلم با استفاده از روش های تقويت 
مثبت، محروم کردن، جريمه کردن، رهنمود 
ــذف پاداش بعد از بهبودی رفتار  دادن و ح
ــتفاده از روش الگوسازی  و همچنين با اس
ــر رفتارهای مثبت  ــز دانش آموز ب و تمرک
ــد رفتارهای  ــاالن، می توانن و منفی همس
نامناسب دانش آموزان را تغيير دهند (برگر، 

.(۱۳۸۸
ــيدن به مهارت  مرحلة دوم: برای رس
ــام دادن مرحلة دوم الزم  خودکنترلی، انج
است. اين مرحله مستلزم تغيير کنترل از 
شيوة مرحلة يکم به خود دانش آموز است. 
به عبارت ديگر، در اين مرحله به دانش آموز 
ياد می دهيم که بر رفتار خود نظارت کند 
و با رفتار مناسب، مثل انجام دادن تکليف، 
ــت خود بپردازد. وجود مهارت های  به تقوي
خودکنترلی دانش آموزان يکی از مهم ترين 

آمــــوزش خـودتعــليمی، 
شــامل آموزش دانش آمــوزان 
است تا بتــوانند در مــواجهه با 
مشکل، از طــريق خــودبيانی 
مسئله را بــرای خـــودشان
 حـــــل کنند



۵۵
دوره شــشــم
شـمـــــارة۴
تابســـتان٩٠

در آموزش خودکنترلی به دانش آموزان به 
شکل گروهی و انفرادی توصيه می شود.

۱. برای آموزش ۵ مرحله حل مسئله 
ــازی۱۰ و بازی ايفای نقش۱۱  از روش الگوس
در کالس به شکل گروهی استفاده کنيد. 
ــی از دانش آموزان به عنوان فردی که  از يک
ــده است و به دنبال راه حل  دچار مشکل ش
ــتفاده کنيد (همراه با اجرای  می گردد، اس

نمايش).
ــورد انواع  ــد در م ــا بخواهي ۲. از آنه
ــا مواجه  ــه در کالس با آنه ــکالتی ک مش
ــوند، مثال هايی را روی کاغذ بياورند  می ش
ــی از دانش آموزان را انتخاب کنيد  و گروه
و آن ها به شکل پانتوميم اين مثال ها را در 
قالب نمايش اجرا کنند، ديگر دانش آموزان 
هم مشکل را تشخيص دهند و راه حل هايی 

برای آن پيدا کنند.
ــوة مبارزه با عصبانيت و کنترل  ۳. نح

خشم را برای آنها توضيح دهيد.
ــه ای به آنها  ــد مرحل ــی چن ۴. تکليف
ــا بخواهيد که هر مرحله را  بدهيد و از آنه
ــی آرام برای خود بگويند و در حين  با بيان
ــود بازخورد  ــام دادن هر مرحله، به خ انج

مثبت بدهند.
ــازگار بخواهيد  ۵. از دانش آموزان ناس

که قوانينی را برای کالس وضع کنند.
۶. از آنها بخواهيد برای پاسخ گويی به 
ــؤاالتی در مورد خودشان، از روی متنی  س
ــار و ارائة  ــب با رفت که محتوای آن متناس

قانون است، بنويسند.
۷. قوانينی را در کالس ارائه دهيد و از 
دانش آموزان بخواهيد که با توجه به رعايت 
يا عدم رعايت قانون، به پيامدهای مختلف 
ــود را در هر مورد  ــر کنند و نظر خ آن فک

بگويند.
ــانی که  ــا بخواهيد برای کس ۸. از آنه
قانون کالس را رعايت نمی کنند، قوانينی 

وضع کنند.
ــار  ــوزی رفت ــه دانش آم ــی ک ۹. زمان

ــد، از او  ــان می ده ــبی از خود نش نامناس
ــه انواع  ــه در آن ب ــی را ک ــد متن بخواهي
ــِب منجر به تنبيه اشاره  رفتارهای نامناس

شده است، رونويسی کند.
ــوز  ــبی از دانش آم ــار نامناس ۱۰. رفت
ــازگار را مشخص کنيد و از او بخواهيد  ناس
ــی روز هر چند بار که آن رفتار خاص را  ط

انجام می دهد، آن را ثبت کند.
۱۱. متنی از کتاب درسی شان را برای 
ــد و از آنها بخواهيد  ــوزان بخواني دانش آم
ــتخراج و مطرح  ــؤاالتی را از آن متن اس س

کنند.
ــات برگه های امتحانی  ۱۲. گاهی اوق
ــود دانش آموزان برگردانيد تا آن را  را به خ

تصحيح کنند.
ــوزی رفتار  ــه دانش آم ــی ک ۱۳. زمان
ــام می دهد، از او  ــبی در کالس انج نامناس
بخواهيد با توجه به معيار خودارزش يابی، 
ــا ۵ نمره گذاری  ــارش را از مقياس ۱ ت رفت

کند.
ــوزی رفتار  ــه دانش آم ــی ک ۱۴. زمان
مناسبی انجام می دهد، او را تقويت کنيد و 
بعد از چند بار پاداش، زمانی که دوباره کار 
ــتی کرد، از او بخواهيد اين بار خودش  درس
ــی بدهد. اين کار را تکرار  به خودش پاداش
ــد خودتقويتی در  ــا زمانی که رون کنيد ت

دانش آموز شکل گيرد.
۱۵. سعی کنيد در تشويق دانش آموزان 
ــه پاداش های  ــای غيرکالمی ب از پاداش ه
کالمی برسيد و با کالم آنها را تحسين کنيد. 
بعد از چندبار تحسين، از آنها بخواهيد که 
خودشان بعد از انجام دادن کارهای مثبت، 

خود را تحسين کالمی کنند.
۱۶. با استفاده ز تصويرسازی بينايی۱۲ 
ــان را در حال  ــا بخواهيد که خودش از آنه
انجام کار مثبتی تصور نمايند و توجه مثبت 

معلمشان را جلب کرده اند
۱۷. از دانش آموزان ناسازگار بخواهيد 
ــگر مچی رفتار  ــتفاده از شمارش که با اس

نامناسبشان را مورد نظارت قرار دهند، و در 
ــب را برای  پايان کالس تعداد رفتار نامناس

شما بيان نمايند.
ــد ا هر بار  ــا بگوييد بع ــه آن ه ۱۸. ب
ــده) به  ــب ( از پيش تعيين ش رفتارمناس
خود ژتونی پالستيکی بدهند و بعد از اين 
ــد قابل مالحظه  ــداد ژتون ها به ح که تع
ــيد آن ها را به شما بدهند و از شما  ای رس

جايزه دريافت کنند.

پی نوشت
1. Taking Responsibility
2. Locus of control
3.Willams long
4.People in uthority
5.Internal locus of control
6.walker
7.Self-monitoring
8.Self-evaluation
9.Self-reinforcement
10.Modelling
11.Role playing
12.Visual image
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رفتــاری می تواند برای کـاهش 
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ددددد

محمود اوحدي
كارشناس مسئول گروه روان شناسي دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي

نى
ــا

 پاي
م و

 سو
ش

بخ

ــته دربارة برنامة  ــمارة گذش در دو ش
ــی صحبت شد. در اين  درسی روان شناس
ــای ياددهی ـ  ــة روش ه ــماره در زمين ش
يادگيری (الگوهای تدريس) و شيوه های 
ــه در جهت  ــز اصولی ک ــی و ني ارزش ياب
سازمان دهی و ارائة محتوای برنامة درسی 
ــی  ــی روان شناس در راهنمای برنامة درس

آمده است، صحبت خواهيم کرد.
ــد الگوهای  ــه می داني ــه ک همان گون
تدريس در جهت دهی های انسان و نحوة 
يادگيری او سهيم اند، اين الگوها به چهار 

خانواده تقسيم می شوند:
۱. خانـوادة اطالعات پردازی: اين 
ــزة فطری  ــای افزايش انگي ــر راه ه الگو ب
ــان در مفهوم سازی از جهان به وسيلة  انس

ــازمان دادن  ــت آوردن مطالب و س به دس
ــائل و يافتن راه حل  ــا، لمس مس به آن ه
ــد مفاهيم و زبان انتقال آن ها  آن ها و رش
ــت  ــون درياف ــواردی چ ــد دارد و م تأکي
مفهوم، تفکر استقرايی، آموزش کاوشگری 
رشد  يادسپاری،  ــازمان دهنده ها،  پيش س
عقل و کاوش گری علمی را دربرمی گيرد.

۲. خانوادة فردی: هدف اين الگوها 
ــکل  ــت که آموزش را به صورتی ش آن اس
دهند که فراگيرنده خود را بهتر بشناسد، 
ــش را به عهده  ــوزش خوي ــئوليت آم مس
ــد فعلی خود  گيرد و در حدی فراتر از رش
بياموزد تا قوی تر، حساس تر و خالق تر در 
جست وجوی زندگی در سطح مطلوب تری 
ــدگاه فردی  ــه به دي ــد. اين مجموع برآي
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زيـــر ذره بين
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استفاده قرار می گيرد.
ــرای  ب ــازمان دهنده ها  پيش س از   .۲
ــی رفتار استفاده  تدريس روش های بررس

می شود.
ــرای تدريس مفهوم  ــپاری ب ۳. يادس

روان شناسی مورد استفاده قرار می گيرد.
۴. از آگاهی يابی برای تدريس مفاهيم 
ــول و عوامل مؤثر بر آن،  تحول، ابعاد تح
مراحل تحول و ويژگی های تحولی نوجوان 

استفاده می شود.
۵. ايفای نقش برای تدريس مفاهيم 
ــل اجتماعی، نفوذ  ــار اجتماعی، تعام رفت
ــالمت روانی مورد استفاده  اجتماعی و س

قرار می گيرد.
ــوزی در بيان در تدريس  ۶. جرئت آم
ــر رفتار مورد  ــر گروه های اجتماعی ب تأثي

استفاده قرار می گيرد.
ــای  ــری از ديدگاه ه ــر، مختص در زي
ــس از آن،  ــا و پ ــن الگوه ــک از اي هري
ــا در تدريس محتوای  ــن الگوه کاربرد اي

پيش بينی شده بيان می شود.
۱. آمـوزش کاوش گـری: اين الگو 
ــاچمن» برای  ــتين بار «ريچارد س را نخس
ــوزان مطرح کرد. در  ــس به دانش آم تدري
ــتدالل علمی  اين الگو، دانش آموزان به اس
ــش، ساخت  ــدن در پرس و دقيق، روان ش
مفاهيم و فرضيه ها و آزمون آن ها هدايت 

می شوند.

مثًال يادگيری مشارکتی را با راهبردهای 
استقرايی و شبيه سازی ها به طور هم زمان 
ــی را با  ــی محتواي ــا بررس ــرد ي ــه کار ب ب
پيش سازمان دهنده ها همراه کرد و به دنبال 
ــپس  آن ها از ارائة مطالب بهره گرفت. س
آن ها را با تحليل مسائل ارزشی با استفاده 
از ايفای نقش يا الگوی کاوشگری حقوقی 
ــة الگوهای  ــوًال گنجين ــراه نمود. اص هم
ــی انعطاف پذير  ــده، منبع تدريس ذکر ش
برای استفاده در مدارس است. با استفادة 
متناسب و هم زمان از اين الگوها، می توان 

آثار هر کدام را تقويت کرد.
نکتة ديگری که بايد به آن اشاره کرد 
ــارت تدريس در  ــت که ارتقای مه اين اس
ــلط بر انواع الگوهای تدريس ذکر  گرو تس
ــتفاده مؤثر از آن ها در شرايط  ــده و اس ش
ــت. امروز اين نظريه پذيرفته  متفاوت اس
شده است که معلمان می توانند به سادگی 
ــب از ۶ يا ۸ الگوی  گنجينه ای غنی مرک
تدريس را تشکيل دهند و با بهره برداری از 
آن پاسخ گوی نيازهای برخاسته از تکاليف 
ــند. لذا در اين  و وظايف معلمی خود باش
ــی، الگوهايی که  ــة درس ــای برنام راهنم
ــی  می توانند در تدريس درس روان شناس
ــتفادة دبيران محترم قرار گيرند،  مورد اس

معرفی می شوند:
۱. آموزش کاوش گری برای تدريس 
ــان آن مورد  ــی و بي ــوم تجرب ــوم عل مفه

بيشتر توجه می کند و مشتمل بر تدريس 
آگاهی يابی،  بدايع پردازی،  ــتقيم،  غيرمس

ديدار در کالس درس است.
۳. خانـوادة اجتماعی: اصوًال افراد 
ــرژی جمعی  ــا يک ديگر، ان ــگام کار ب هن
ــد. الگوهای  ــد می کنن ــينرجی) تولي (س
ــتفاده از اين  ــی تدريس برای اس اجتماع
پديده ساخته شده اند و پژوهش گروهی، 
ايفای نقش، کاوش گری به شيوة حقوقی، 
ــگاهی و کاوش گری علوم  آموزش آزمايش

اجتماعی را شامل می شوند.
۴. خانوادة سيستم های رفتاری: 
هدف اين در آموزش اين موضوع است که 
«انسان ها دارای سيستم های ارتباطی خود 
اصالح گری هستند و رفتارشان را برحسب 
ــده دربارة نحوة انجام  اطالعات دريافت ش
ــر می دهند».  ــز وظايف تغيي موفقيت آمي
ــامل يادگيری در حد  ــده ش الگوی ياد ش
تسلط، آموختن کنترل خود، آموزش برای 
ــد مفهوم و مهارت و جرئت آموزی در  رش

بيان است.
ــک از اين  ــه هري ــم اين ک ــة مه نکت
ــی متمايز  چهار خانواده به تنهايی گرايش
ــری تضاد ندارد  ــت؛ با ديگ در تدريس اس
ــای ديگر  ــر راه خانواده ه ــی بر س و مانع
ــرای تأثيرگذاری  ــت. در عين حال، ب نيس
ــک از الگوهای اين  بيش تر، می توان هري
ــواده را با يک ديگر ترکيب کرد؛  چهار خان

انسان ها دارای سيستم های 
ارتباطی خـود اصالح گـری 

هستند و رفتارشـان را
 برحسب اطالعات 

دريافت شده دربارة نحوة 
انجام موفقيت آميز وظايف 

تغيير می دهند
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ــامل  ــده، تدريس ش در الگوی ياد ش
ــة اول: مواجهه با  ــت: مرحل ۵ مرحله اس
ــردآوری داده ها  ــة دوم: گ ــئله؛ مرحل مس
ــع آوری  جم ــوم:  س ــة  مرحل ــد)؛  (تأيي
ــة چهارم:  ــا (آزمايش گری)؛ مرحل داده ه
ــک توضيح)؛ و  ــن ي ــازمان دهی (تدوي س

مرحلة پنجم: تحليل جريان کاوش گری.
ــس مفهوم علوم  اين الگو برای تدري
ــن علوم و  ــر ويژگی های اي ــی و ذک تجرب
رابطة آن ها با روان می تواند مورد استفاده 

قرار گيرد.
۲. پيش سازمان دهنده ها: اين الگو 
ــده  ــط «ديويد آزوبل» مطرح ش که توس
است، به دانش آموزان کمک می کند تا به 
ــخن رانی ها و خواندنی ها  درک مطالب س
دست يابند. به اعتقاد آزوبل، برای تحقق 
ــان کمک کرد تا  ــن هدف بايد به معلم اي
اطالعات را به طور معنی دار و مؤثری انتقال 
ــرای تدريس روش های  دهند. اين الگو ب
بررسی رفتار در کتاب مورد استفاده قرار 
می گيرد و شامل سه مرحله است: مرحلة 
اول: ارائة پيش سازمان دهنده؛ مرحلة دوم: 
ارائة مطالب درسی و مرحلة سوم: تحکيم 

سازمان شناخت.
۳. يادسپاری: اين الگو راهبردهايی 
ــپردن و درونی کردن اطالعات  برای ياد س
ــان می توانند  ــار می گذارد. معلم در اختي
برای عرضة مطالب خود از ياد يارها بهره 
ــه دانش آموزان  ــيوه هايی را ب ــد و ش ببرن
ــد تا آن ها برای باال بردن اطالعات  بياموزن
ــی از اين  ــردی و جمع ــود به صورت ف خ

شيوه ها استفاده کنند.
ــامل چهار  ــن الگو ش ــس در اي تدري
ــی،  ــت: توجه به مطالب درس ــه اس مرحل
ايجاد ارتباطات، گسترش تصاوير حسی، 

تمرين و يادآوری.
ــوم  ــس مفه ــرای تدري ــو ب ــن الگ اي
روان شناسی، کاربرد روان شناسی به مثابة 
يک علم تجربی و شاخه های روان شناسی 

مورد استفاده قرار می گيرد.
۴. آگاهی يابـی: اين الگو در پی آن 
ــعة  ــه دانش آموزان برای توس ــت که ب اس
آگاهی از خويشتن و توان خويش در تفکر 
ــات کمک کند. الگوی ياد شده  و احساس
ــه ای از کارهای گروهی  مرکب از مجموع
ــانی،  ــبات انس ــت و تفکر دربارة مناس اس
ايجاد تصوير ذهنی از خود، آزمايش گری 

و تبيين خود را به وجود می آورد.
در اين الگو، تدريس شامل دو مرحله 
ــف، تحليل و  ــت: طرح و تکميل تکلي اس

بحث دربارة آن چه پيش آمده است.
ــرای تدريس  ــی ب ــوی آگاهی ياب الگ
مفاهيم تحول، ابعاد، عوامل مؤثر در تحول، 
مراحل و تحول نوجوان مورد استفاده قرار 
می گيرد و دانش آموز متناسب با نيازهای 
خود، با انجام دادن تکاليفی اين مفاهيم را 

مورد بحث و تحليل قرار می دهد.
۵. ايفـای نقش: اين الگو که «فانی 
و جرج شافتل» آن را تدوين کرده اند، در 
ــازمان دهی اطالعات دربارة  گردآوری و س
ــد همدلی با  ــی روز، رش ــائل اجتماع مس
ــد مهارت های  ــران و تالش برای رش ديگ

ــی به دانش آموزان کمک می کند.  اجتماع
ــت که  ــده اين اس ــوی ياد ش ــدف الگ ه
ــای درونی خود را  دانش آموزان تعارض ه
آشکار کنند و بياموزند که خود را به جای 
ديگران قرار دهند و رفتارهای احتمالی را 

مالحظه کنند.
اين الگو در مباحث مربوط به تعامل 
اجتماعی، نفوذ اجتماعی، سالمت روانی، 
ــاوره و روان درمانی  ــت روانی، مش بهداش
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــر م ــر و بهت بيش ت

می گيرد.
۶. جرئت آمـوزی در بيان: در اين 
ــو، دانش آموزان درحالی که به ديگران  الگ
اجازه می دهند تا بدون احساس مزاحمت 
در مذاکرات مربوط به نيازهايشان مشارکت 
کنند، می آموزند چگونه ارتباط هايی برقرار 
کنند و چه اطالعاتی را دربارة احساسات 
و اهدافشان به ديگران بدهند. اين الگو در 
ــارآور در کالس مؤثر  ــاد يک فضای ب ايج

است.
ــس  ــوزی در تدري ــوی جرئت آم الگ
ــا نيازهای دورة نوجوانی  مباحث مرتبط ب
ــی دارد. درحقيقت، با ايجاد فضايی  کاراي
مناسب در کالس می توان دانش آموزان را 
به سمت نيازهای واقعی خود سوق داد و 
نوجوانان را تشويق کرد که به تأثير هريک 
ــای اجتماعی بر رفتار خود دقت  از گروه ه

بيش تری داشته باشد.
ــس  تدري ــای  الگوه ــر  ذک از  ــس  پ
پيشنهادی، به روش های ارزش يابی که در 
ــوزان می توان آن ها را  ارزش يابی دانش آم

با ايجاد فضايی مناسب 
می توان دانش آموزان را به
 سمت نيازهای واقعی خود
 سوق داد و نوجوانان را

 تشويق کرد که به تأثير هر
يک از گروه های اجتماعی

 بر رفتار خود دقت بيش تری 
داشته باشد
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به کار گرفت، توجه شده است. اين روش ها 
عبارت اند از:

ارزش يابی  ــخيصی،  تش ــی  ارزش ياب
ــرح  ــی و ارزش يابی پايانی که به ش تکوين

آن ها می پردازيم.

انواع ارزش يابی
ــن  ۱. ارزش يابـی تشـخيصی: اي
ــنايی با  ــوًال به منظور آش ارزش يابی معم
ــبت به موضوع  ــت دانش آموزان نس ذهني
درس انجام می شود و گاهی نيز می تواند 
ــرار گيرد  ــی تکوينی ق ــای ارزش ياب به ج
(زمانی که مطالب مورد تدريس با مطالب 

جلسات قبل پيوستگی داشته باشد).
ــق  طري از  ــخيصی  تش ــی  ارزش ياب
سؤاالتی که دبير در کالس مطرح می کند، 
انجام می پذيرد. بهتر است اين ارزش يابی 

تا حد امکان به صورت کتبی اجرا شود.
ــن  اي تکوينـی:  ارزش يابـی   .۲
ــکل شفاهی و  کتبی  ارزش يابی به دو ش
ــورت تحقق  ــرد و به دو ص ــام می گي انج

می يابد:
الف ـ ارزش يابی از آموخته های قبلی 
ــؤاالتی از جانب  ــوزان با طرح س دانش آم

معلم
ــزان  ــای مي ــر مبن ــی ب ب ـ ارزش ياب
ــای  ــوزان در بحث ه ــارکت دانش آم مش
دادن  ــام  انج در  ــن  هم چني و  ــی  کالس
فعاليت هايی که در کتاب پيش بينی شده 
است. برای ارزش يابی از پيشرفت تحصيلی 
ــوزان نتيجة هريک از موارد، بايد  دانش آم

مورد نظر باشد.
ــان  ۳. ارزش يابـی پايانـی: در پاي
ــی، مجموعة  ــال تحصيل ــا س ــال ي نيمس
آموخته های دانش آموزان به صورت کتبی 
ــرايط  ــنجش قرار می گيرد. در ش مورد س
فعلی، اين ارزش يابی به صورت نهايی و از 

طريق سؤاالت هماهنگ انجام می پذيرد. 
توصيه اين است که شورايی متشکل از دو 
دبير و مؤلف يا مؤلفان يا کارشناس دفتر 
ــؤال  ــزی و تأليف وظيفة تهية س برنامه ري

امتحانی را به عهده داشته باشد.
ــا طی  ــه نمره ه ــود ک ــه می ش توصي
ــی (۵ نمره) با  ــال تحصيل ــال يا س نيمس
ــی و کارهای عملی  ــای کتب ارزش يابی ه
ــود و پيش از امتحان پايان  ــخص ش مش
نيمسال يا سال تحصيلی به دفتر مدرسه 

تحويل شود.
انجام  برای  ابزارهای ارزش يابـی: 
ــته های  دانس از  ــق  دقي ــای  ارزش يابی ه
دانش آموزان، ضرورت دارد برحسب روش 
تدريس به کار رفته از انواع ابزارها استفاده 

شود. مهم ترين اين ابزارها عبارت اند از:
۱. انواع پرسش ها شامل پرسش های 
ــور کردنی،  ــواب، ج ــريحی، کوتاه ج تش

چهارگزينه ای و تکميل کردنی.
ــامل  ش ــی  کالس ــای  فعاليت ه  .۲
ــوی  ــفاهی يا کتبی از س ارائة گزارش ش

دانش آموزان به صورت فردی يا گروهی.
از  ــه ای  نمون ــه  ک ــت  اس ــر  نظ در 
ــريحی در پايان هر فصل  پرسش های تش
ــش های  پرس از  ــه ای  نمون ــن  هم چني و 
چهارگزينه ای  ــی،  جورکردن کوتاه جواب، 
ــی در راهنمای معلم آورده  و تکميل کردن
ــتفاده از اين  ــود تا دبيران محترم با اس ش
ــوزان را  ــی دانش آم ــع کار ارزش ياب مناب

به خوبی انجام دهند.
توصيه اين است که معلمان با توجه 
ــده در  ــه گزارش های خواسته ش ــه نمون ب
ــم، نمونه های ديگری را که  راهنمای معل
ــند، به صورت  با مباحث کتاب مرتبط باش
تکاليف ابتکاری برای دانش آموزان مطرح 
کنند. دانش آموزان می توانند اين تکاليف 

را به صورت فردی يا گروهی ارائه دهند.

ــای برنامة  ــمت پايانی راهنم در قس
ــی که در  ــه اصول ــی، ب درس روان شناس
ــوا بايد به آن ها  ــازمان دهی و ارائة محت س
ــده است. اين اصول  توجه شود، اشاره ش
شامل دو بخش است: اصول نظری، اصول 
ــکلی که در زير شرح داده  ــی و ش نگارش

خواهد شد.

اصول سازمان دهی و ارائة محتوا
(تأليف)

برای دست يابی بهتر به اهداف درس 
ــيوه های  ــری ش ــی و به کارگي روان شناس
ــر ايجاد انگيزه  ــی (مبتنی ب جديد آموزش
ــردن آنان در  ــوزان و فعال ک در دانش آم
ــه اصول زير برای تهية  يادگيری) توجه ب

محتوای درس ضروری است.

الف ـ اصول نظری
ــی، همواره  ۱. در تدوين مطالب درس
بايد ديدگاه اسالمی در مورد انسان با توجه 
به فطرت الهی، عقل و اراده مد نظر باشد و 
امکان کنترل خويشتن و ارضای نيازهای 
گوناگون از راه های معقول و مشروع مورد 

توجه و تأکيد قرار گيرد.
ــی بايد توجه  ۲. در ارائة مطالب درس
ــای جبرگرايانه و  ــه گرايش ه ــت ک داش
ــر از خداوند ـ  ــان فرات ــة انس اصالت گرايان
ــب روان کاوی، رفتارگرايی و  ــه در مکات ک
پديدارشناختی وجود دارد ـ به دانش آموزان 

القا نشود.
ــی،  درس ــب  مطال ــت  اس الزم   .۳
ــی و توانايی های  دانش آموزان را به زندگ
ــازد و آنان را به سازگاری  خود اميدوار س

با خانواده و جامعه تشويق کند.
ــا زندگی  ــی بايد ب ــب درس ۴. مطال
متعارف نوجوان ايرانی پيوند داشته باشد 
ــائل  ــی رويارويی با مس ــا چگونگ و او را ب
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ــی  گوناگون و مربوط به حيطة روان شناس
آشنا کند.

شـکلی  و  نگارشـی  اصـول  ب ـ 
(صوری)

ــيم مطالب در قالب فصول و  ۱. تقس
دروس به گونه ای باشد که مجموعه دروس 
ــال  ــده در حد يک نيمس ــی ش پيش بين

متعارف تحصيلی يا سال تحصيلی باشد.
در اين زمينه پيشنهاد شد که کتاب 
ــوم حداقل ۱۴۰ و  ــی سال س روان شناس

حداکثر ۱۶۰ صفحه به شرح زير باشد:
فصل اول: «کليات» شامل ۲ درس 

حداقل ۲۰ و حداکثر ۲۵ صفحه
ــترة  در گس ــول  «تح فصـل دوم: 
ــامل ۲ درس، حداقل ۲۵ و  ــی» ش زندگ

حداکثر ۳۰ صفحه
فصل سوم: «فرايندهای شناختی» 
شامل ۲ درس، حداقل ۲۰ و حداکثر ۲۵ 

صفحه
ــی و  فصـل چهـارم: «روان شناس
ــامل ۲ درس، حداقل ۳۰ و  ــاع» ش اجتم

حداکثر ۳۵ صفحه
فصل پنجم: «سالمت روانی» شامل 
۳ درس، حداقل ۴۰ صفحه و حداکثر ۴۵ 

صفحه.
ــه گونه ای  ــد ب ــث درس باي ۲. مباح
طراحی شوند که امکان مشارکت فکری و 
عملی دانش آموزان را در فرايند ياددهی ـ 
ــاهده کنيد،  ــری فراهم آورند (مش يادگي

بحث کنيد، تحقيق کنيد، به منابع مراجعه 
کنيد و...).

ــوط به  ــوان مرب ــر درس، عن ۳. در ه
درس آورده شود.

ــی  ــر درس، طرح ــدای ه ۴. در ابت
ــماتيک از مفاهيم مورد بحث در درس  ش

ارائه شود.
۵. در ابتدای کتاب، فهرستی مفصل 
و سازمان يافته از کل محتوای کتاب ارائه 

گردد.
ــر درس با بيان مقدمه  ــه ه ۶. ورود ب
ــامل توضيحاتی مختصر و طرح يک يا  ش
ــی دانش آموزان  ــؤال برای آمادگ چند س

انجام پذيرد.
۷. در ارائة مطالب درسی، از تصاوير، 
ــتفاده  ــداول به گونه ای اس ــا و ج نموداره
ــود که پيامی گويا و مرتبط با درس به  ش
ذهن دانش آموزان منتقل شود. به همين 
ــر، نمودارها و  ــور، در تهيه ی تصاوي منظ
ــه در کتاب، دقت الزم  جداول به کار رفت

مبذول گردد.
ــه پژوهش ها  ــر بحث، تنها ب ۸. در ه
ــه مفهوم  ــود ک ــاره ش و آزمايش هايی اش
ــاده و روشنی از مطلب مورد بحث را به  س
ــا می کنند و در عين  ــن دانش آموز الق ذه
حال، امکان پذير بودن انجام پژوهش را با 

طراحی مناسب به او انتقال می دهند.
۹. برای برجسته کردن بعضی مطالب 
ــب جالب و مورد  ــم يا ارائة مطال و مفاهي
ــتفاده که به داليلی نمی توان آن ها را  اس

ــه الی مطالب از  ــن گنجاند، در الب در مت
ــا)ی ترجيحًا رنگی  ــا (کادره چارچوب ه

استفاده شود.
ــت در تدوين  ــف موظف اس ۱۰. مؤل
مطالب و سازمان دهی محتوا، به روش های 
ــده در  تدريس و ارزش يابی پيش بينی ش
برنامه نيز توجه داشته باشد، لذا متن درس 
بايد به نحوی طراحی شود که دبيران ملزم 
به استفاده از همه يا بيش تر اين روش های 

تدريس و ارزش يابی باشند.
ــت در تدوين  ــف موظف اس ۱۱. مؤل
ــوا به حيطة  ــازمان دهی محت مطالب و س
ــی) اهداف ۱-۱-  ــی (ذهنی و عمل مهارت
ــة گزارش از يک فرد مبتال به اختالل  تهي
ــک  ــزارش از ي ــة گ ــی و ۲-۱- تهي روان
ــاوره يا روان درمانی توجه کند؛  مرکز مش
به صورتی که دانش آموزان بتوانند در پايان 
ــده به تهية گزارش  بازديد از مراکز ياد ش

مربوطه اقدام کنند.
ــش اول برنامة  همان گونه که در بخ
ــی روان شناسی تذکر داده شد، برای  درس
ــدا راهنمای  ــی ابت توليد يک برنامة درس
ــه و  ــه درحقيقت نقش ــی، ک برنامة درس
ــت، توليد می شود. در  راهنمای عمل اس
ــماره، راهنمای برنامة درسی  ــه ش اين س
روان شناسی، که مالک توليد کتاب درسی 
ــت، ارائه شد. ان شاءاهللا در  و برنامة آن اس
ــی  ــد مراحل توليد کتاب درس ــش بع بخ
ــة  ــی از برنام ــی پايان ــپس ارزش ياب و س

روان شناسی توضيح داده خواهد شد.

برای توليد يک برنامة 
درسی ابتدا راهنمای 

برنامة درسی، که 
درحقيقت نقشه و 

راهنمای عمل است، 
توليد می شود



تـازه هـاي پژوهش
ــه نگرش هاي  ــدف از پژوهش  حاضر پي بردن ب ه
ــبت به عادي سازي كودكان با نيازهاي ويژه  والدين نس
در ۲ مدرسة خصوصي بود. از ۳۵ نفر از والدين كودكان 
ــر در مورد اختالل  ــري، با ۱۵ نف ــالل يادگي داراي اخت
يادگيري فرزندشان مصاحبه شد. نمونه گيري هدف مند 
بود و در آن، آزمودني هايي براي دست يابي راحت تر به 
دامنه اي از داده هاي مرتبط با رفتار هدف انتخاب شدند. 
ــع آوري و تحليل اطالعات، پي بردن به دو  هدف از جم
ــبت به جنبه هاي  ــوع بود: الف) نگرش والدين نس موض
ــكاري، بهبود وضعيت  ــازي يعني هم مختلف فراگيرس
تحصيلي و سازگاري اجتماعي با دانش آموزان عادي و 
ويژه و تغيير شيوه هاي آموزشي؛ ب) نگرش هاي مربوط 
به اطالعات دربارة انواع فراگيرسازي، انواع نيازهاي ويژه 
ــازي در مورد آن توصيه شده  ــطحي كه فراگيرس و س
است. پاسخ ها حاكي از نگرش مثبت والدين نسبت به 

جنبه هاي مختلف، انواع و سطوح فراگيرسازي بود.

Elzein, H (2009). Attitudes toward 
inclusion of children with special 
needs in regular schools (A. case study 
from parents' perspective). Educational 
Research and Review Vol. 4 (4), pp. 
164-172.

(مطالعة مــوردي از ديدگاه والدين)

نگـرش هايي نسبت به
 فراگيرسازي حضور كودكان با 
نيازهاي ويژه در مدارس عادي 

آذر متين
دانشجوی دکترای روان شناسی
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دكتر آديس كراسكيان

 ابزارهای
 روان شناختی

پرسـش نــامة عاليـق 
استــرانگ  - کـمپبـل

دكتر آديس كراسكيان

ــاورة تحصيلی و شغلی شايد  مش
بيش از هر عامل ديگر محرک بررسی 
رغبت ها بوده و گزينش و طبقه بندی 
ــغلی نيز نقش عمده ای در توسعة  ش
ــت.  ــته اس آزمون های اين حوزه داش
ــع ميزان  ــر کاری تاب ــرفت در ه پيش
ــه  ــت و گرچ ــه اس ــتعداد و عالق اس
ــتگی مثبتی بين اين دو متغير  هم بس
ــی که در  وجود دارد، با اين حال کس
ــی از دو مورد جايگاه باالتری دارد  يک
ــًا در متغير ديگر جايگاهی باالتر  الزام
نخواهد داشت. فرد به خصوصی ممکن 
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است از استعداد کافی برای فعاليت در 
ــغلی،  يکی از زمينه های تحصيلی، ش
ــد، بی آن که  يا تفريحی برخوردار باش
ــور توجهی به اين فعاليت  عالقة درخ
ــد يا برعکس ممکن است  داشته باش
ــد که استعداد  به کاری عالقه مند باش
ــت در آن را ندارد.  ــی برای موفقي کاف
ــای اندازه گيری  ــر به ج ــن، اگ بنابراي
يکی از اين دو متغير هر دو را ارزيابی 
ــم ميزان کارکرد  کنيم، بهتر می تواني
ــتازی۱،  فرد را پيش بينی کنيم (آناس

۱۹۶۷، ترجمة براهنی، ۱۳۷۹).

براساس نظرية کل نگر۲، شخصيت، 
ــص  خصاي از  ــتعدادها  اس و  ــق  عالي
ــمار می روند. برخالف  ــخصيت به ش ش
ــان  ــه اغلب روان شناس ــتعدادها ک اس
ــی می دانند، عاليق  آن ها را عمدتًا ذات
ــابی تلقی می کنند  ــص اکتس را خصاي
ــه به وجود می آيند. در  که بر اثر تجرب
ــم جديد رغبت ها گفته  يکی از مفاهي
ــت که رغبت ها بر اثر تجارب  شده اس
ــه وجود نمی آيند بلکه بازتاب  اتفاقی ب
ــدة نيازهای عميق و صفات  و بيان کنن
ــخصيتی افرادند (دارلی۳، ۱۹۵۵، به  ش
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دفتر انتشارات كمك آموزشي

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي مجله هاي دانش آموزي 
  ( ( به صورت ماهنامه و به صورت ماهنامه و 88 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند  شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ) ) ::

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

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

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

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

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

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

وزش ابتــدايي  رشد آموزش راهنمـايي تحصيلي  رشد تكنولوژي   رشد آـم
آموزشي  رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

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

مجله هاي بزرگسال اختصاصي

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

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

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

(براي دانش آموزان دورة راهنمايي تحصيلي)

(براي دانش آموزان دورة متوسطه و پيش دانشگاهي)

مجله هاي بزرگسال و دانش آموزي اختصاصي

ــانی را  دارند و کتاب ها و مجله های يکس
می خوانند. براساس اين يافته ها، استرانگ 
ــة عاليق  ــن آزمونی برای مقايس به تدوي
ــای يک گروه  ــق و ارزش ه ــراد با عالي اف
ــغل انتخابی خود موفق  ــالک که در ش م
بودند و از آن رضايت داشتند اقدام کرد. 
ــه روش کليديابی مالکی۷  ــن روش، ب اي
ــت.  ــروه مالک معروف اس ــا رويکرد گ ي
ــاس تدوين گرديد،  آزمونی که بر اين اس
ــغلی استرانگ۸ ناميده شد  رغبت سنج ش

(شريفی، ۱۳۷۶).
ــدة اين آزمون در  فرم تجديدنظر ش
ــاده در ۵۴  ــال ۱۹۶۶ دارای ۳۹۹ م س
طبقة شغلی برای مردان بود. فرم ديگری 
ــنجش عاليق شغلی زنان در  نيز برای س
ــد و دربارة  ــغلی تدوين ش ــة ش ۳۲ طبق
روايی۹ و اعتبار۱۰ آزمون مطالعات زيادی 
انجام گرفت. ضرايب اعتبار محاسبه شده 
ــتگی  ــبة ضريب هم بس ــق محاس از طري
ــؤال های زوج بين  ــرد با س ــؤال های ف س
۰/۸ تا ۰/۹ و از طريق بازآزمايی۱۱ حدود 
ــت. مطالعه دربارة  ــده اس ۰/۶ گزارش ش
ــان داد که آزمون برای  روايی آزمون نش
ــغلی آزمودنی ها از  پيش بينی موفقيت ش
ــت (استرانگ  کارايی کافی برخوردار اس
ــريفی،  ــل۱۲، ۱۹۶۶، به نقل از ش و کمپب

.(۱۳۷۶
ــب در مورد  ــی از يافته های جال يک
ــان داد که الگوهای  ــنج نش اين رغبت س
ــبتًا  ــق آزمودنی ها در درازمدت نس عالي
ثابت می ماند اما اين آزمون در سال های 
ــوگيری عليه  اول دهة ۱۹۷۰ به خاطر س
ــبب  ــای آزمون به س ــان در مقياس ه زن

نقل از شريفی، ۱۳۷۶).
ــاس، از زمان فرويد  بر همين اس
روان  ــب  مکت ــان  روان شناس تاکنون 
انتخاب  ــه  ک ــد  گفته ان ــری  تحليل گ
ــغل از صفات شخصيتی افراد تأثير  ش

می پذيرد.
ــن  ــا بي از پژوهش ه ــی  در بعض
ــراد  ــق اف ــخصيتی و عالي ــص ش خصاي
نسبت به فعاليت های مختلف رابطه هايی 

گزارش شده است.
ــه  ــه ب ــرادی ک ــال، در اف ــرای مث ب
ــور هنری  ــناختی يا ام ــات و زيباش ادبي
ــه روان رنجوری  ــد، گرايش ب عالقه دارن
ــن، بين صفت  ــت. هم چني ــبتًا باالس نس
ــه فعاليت های  ب ــه  ــی و عالق درون گراي
ــگری و عالقه به  علمی و نيز بين پرخاش
ــندگی رابطه وجود دارد  ــاغل فروش مش
(اسيپو۴، ۱۹۷۳ و سوپر۵، ۱۹۷۰، به نقل 

از شريفی، ۱۳۷۶).

é پرســش نامة عاليق اســترانگ ـ 
(SCII) کمپبل

ــی دوم،  ــس از جنگ جهان ــی پ کم
ــة  ــه مطالع ــش ب ــترانگ۶ و همکاران اس
فعاليت های مورد عالقة صاحبان مشاغل 
مختلف و فعاليت هايی که اين افراد عالقه 
ــتند اقدام کردند. آنان از اين  به آن نداش
ــيدند که صاحبان  ــه به نتيجه رس مطالع
مشاغل مختلف الگوهای عاليق متفاوت 
ــن نتيجه گرفتند که  دارند. آنها همچني
ــغلی مشابه  ــته های ش افرادی که در رش
ــانی  ــرگرمی های يکس ــد، س کار می کنن

در يکی از مفاهيم جديد رغبت ها گفته 
شده است که رغبت ها بر اثر تجارب 

اتفاقی به وجود نمی آيند بلکه بازتاب 
و بيان کنندة نيازهای عميق و صفات 

شخصيتی افرادند



۶۴
دوره شــشــم
شـمـــــارة۴
تابســـتان٩٠
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   در صورتي  كه قبًال مشترك مجله بوده ايد، شمارة اشتراك خود را بنويسيد:

                  
       امضا:

شرايط:
1. پرداخت مبلغ 70/000 ريال به ازاي يك دوره يك ساله مجلة درخواستي، 

به صورت علي الحساب به حساب شمارة 39662000 بانك تجارت شعبة
 سه راه آزمايش (سرخه حصار) كد 395 در وجه شركت افست.

2. ارسال اصل فيش بانكي به همراه برگ تكميل شدة اشتراك 
باپست سفارشي. (كپي فيش را نزد خود نگه داريد.)

برگ اشتراك مجله هاي رشد

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

é ضرايب بازآزمايی نيز برای مقياس های 
ــت  ــش نامه از ۰/۶۱ تا ۰/۹۱ به دس پرس

آمده است.
ــنج تحصيلی ـ  ــتفاده از رغبت س é با اس
ــغلی هالند روايی مالکی۱۶ قابل قبول  ش
ــة ضرايب بين ۰/۴۳  و معناداری با دامن
ــاس موضوع های کلی  تا ۰/۶۶ برای مقي

محاسبه شده است.
ــتفاده  é همچنين، روايی افتراقی۱۷ با اس
از مقايسة ميانگين دانش آموزان دختر و 

پسر مورد ارزيابی قرار گرفته است.

پی نوشت
1 .Anastasi ,Anne
2 .holistic
3 .Darley
4 .Osipow
5 .Super
6 .Strong E .K.
7. criterion keying
8. Strong Vocational Interest 
Blank (SVIB)
9. Validity
10. reliability
11. test-retest
12. Campbell D. P.
13. Strong-Campbell Interest 
Inventory (SCII)
14 .Holland
15 .Standardization
16 .criterion-referenced validity
17. differential (discriminant) 
validity

منابع
روان آزمايـی،  (۱۹۶۷)؛  آن  ــتازی،  آناس
ــگاه  مترجم: محمدنقی براهنی، تهران، دانش

تهران، (تاريخ انتشار به زبان اصلی ۱۹۶۷).
ــناس، ليال، محمدرضا، عابدی و ايران،  حق ش
ــان؛ «هنجاريابـی، تعييـن روايی و  باغب
پايايـی پرسـش نامة رغبت اسـترانگ 
در ميـان دانش آموزان دورة متوسـطة 
نظـری، فنی وحرفـه ای، کار و دانـش و 
دورة پيش دانشـگاهی شـهر اصفهان»، 
فصل نامة تازه ها و پژوهش های مشاوره. 

شمارة ۲۸، ۱۳۸۷.
کاربـرد  و  نظريـه  ــا.  ــريفی، حسن پاش ش
آزمون های هـوش و شـخصيت، تهران، 

سخن، ۱۳۷۶.

ــه برای زنان و  ــن دو آزمون جداگان تدوي
ــدان نظريه ای  ــبب فق مردان و نيز به س
ــد، مورد  ــر آن مبتنی باش ــون ب که آزم
ــال  ــان، در س انتقاد قرار گرفت. بدين س
ــدی از آزمون  ــل فرم جدي ۱۹۷۴ کمپب
ــر کرد و آن  ــترانگ را تدوين و منتش اس
را پرسش نامة عاليق استرانگ ـ کمپبل۱۳ 
ــؤال های فرم  ناميد. کمپبل با ترکيب س
ــرم واحدی تدوين کرد  ــان و مردان، ف زن
و در تجديدنظر و ساختن آزمون جديد، 
ــاغل را  ــر نظرية هالند۱۴، که مش آن را ب
به شش حوزة موضوعی شامل واقع بينی، 
انديشه ای يا پژوهشی، هنری، اجتماعی، 
ــنتی تقسيم  خطرجويی و قراردادی يا س
ــن آزمون  ــاخت. اي ــتوار س کرده بود، اس
ــق دانش آموزان  ــرای اندازه گيری عالي ب
ــتان و باالتر قابل  ــال های آخر دبيرس س

اجراست (شريفی، ۱۳۷۶).
پرسش نامة SCII ۳۲۵ ماده دارد و 
به هفت بخش شامل، مشاغل، موضوع های 
ــرگرمی ها، انواع  ــا، س ــی، فعاليت ه درس
مردم، رجحان بين دو فعاليت و خصايص 

تقسيم شده اند.

 é هنجاريابی در ايـــــران
 (۱۳۸۷) ــکاران  هم و  ــناس  حق ش
ــی را با هدف تعيين روايی، اعتبار  پژوهش
و هنجاريابی۱۵ پرسش نامة استرانگ برای 
دانش آموزان دورة متوسطة شهر اصفهان 
انجام داده اند. از اين پژوهش که در جريان 
آن ۸۰۰ نفر از دانش آموزان دورة متوسطة 
نظری، فنی وحرفه ای، کار و دانش و دورة 
ــگاهی مدارس نواحی پنج گانة  پيش دانش
شهر اصفهان به شيوة نمونه گيری تصادفی 
ساده انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند، 

نتايج زير گزارش شده است:
ــبة ضريب  é اعتبار آزمون از طريق محاس
ــن ۰/۴۵ تا ۰/۹۲ برای  آلفای کرونباخ بي
ــده  مقياس های مختلف آزمون گزارش ش

است.


