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﹟آ︾︀ز  ﹟︨

️ ﹨︀ی ︣﹁﹥ ای ﹉ ﹝︪︀ور ﹫︀﹚︮
ــاور تبريك عرض كرده، از خداوند بزرگ براي تمامي  ــال تحصيلى 93- 92 را به تمامى همكاران مش آغاز س
ــادابى، تحرك، پويايى، سالمِت جسم و جان و اخالق،  ــالى سرشار از ش ــور، س آحاد جامعة بزرگ فرهنگي كش
كماِل علمى، اجتماعى و اخالقى در ساية ايمان به خداوند بزرگ و پيروي از راه اولياء الهي، آرزومندم. نشرية 
رشد مشاور مدرسه، ضمن آرزوى توفيق براى تمامى همكاران فرهنگى، برخود فرض مى داند كه نكاتى چند را 

دربارة اعتالى جايگاه مشاوره در مدارس به همكاران محترم يادآور شود.
ــمار مى آيد اّما در درون خود جايگاهى انسانى بلكه الهى  ــاوره اگرچه در نگاه اول يك جايگاه شغلى به ش مش
است. اين جايگاه در صورتى كه در مسير پويايى خود قرار بگيرد و راه شايستة خود را به خوبى طى كند، به تدريج 
از جايگاه شغلى خود جدا و به يك شأن انسانى تبديل مى شود. مشاورى كه به حقيقت در مسير رشد درونى 
و متعالى خود حركت مى كند، به جايى مى رسد كه احساس الهى و انسانى وارستگى و آزادگى را مى يابد. اين 
حس او را از وابستگى هاى اجتماعى و سازمانى جدا كرده، به او استقالل از هر تعلقى، به غير از تعلق به خداوند، 

را هديه مى كند.
ــانى بايد عالوه بر افزايش دانش تخصصى برخى از مهم ترين  ــاور براى رسيدن به اين سطح از تعالى انس مش
ــاختار شخصيتش، متحد سازد. تمامى  ــد دهد و آن ها را با تمامى س ــاوره اى خود را نيز رش صالحيت هاى مش
مشاوران با نقش «رازدارى» در مشاوره آشنايى دارند. رازدارى نه تنها يك صالحيت پايه براى كار مشاوره، بلكه 
يك موهبت الهى براى اوست. اگر مشاورى بتواند ادعا كند كه تاكنون هيچ كس از طريق او از رازهاى مراجعانش 
اطالع پيدا نكرده است، از موهبتى الهى سخن مى گويد نه يك مهارت و صالحيت خاص؛ زيرا رازدارى در چنين 
سطحى ديگر تالش و كوششى براى حفظ اسرار ديگران نيست بلكه يك توفيق الهى است. مشاور براى رسيدن 
ــير حفظ اسرار مراجعان  ــطحى از صالحيت، بايد از خداوند كمك بگيرد و از او بخواهد كه در مس به چنين س

يارى اش كند. او بايد در اين مسير، دست خدا را پيوسته همراه خويش ببيند.
تكيه بر تقوا و دانش در طريقت كافرى است

راهرو گر صد هنر دارد، توكل بايدش
«وحدت يافتگى شخصيت  مشاور»، در مواجهه با مشكالت مراجعان، نكتة محورى ديگرى است كه مشاور به 
ــأن حقيقى خود نزديك و نزديك تر شود. مشاورى كه هنگام  ميزان تحقق آن در درون خويش، مى تواند به ش
رديابى مسائل و مشكالت مراجع، در ذهن خويش به دنبال آنچه پيش از اين آموخته است مى گردد و براى درك 
او در ميان انبوه آموخته هاى خود جست  وجو مى كند تا شايد بتواند سرنخى بيابد، هنوز به سطح وحدت يافتگى 
ــطح از توانايى و تخصص، كار  ــت. هرچند بايد تأكيد كنم رسيدن به اين س ــيده اس ــاوره نرس خود در كار مش
ساده اى نيست و مشاوران جوان يا كسانى كه در مسير رشد خود تنها به اندوختن دانسته هاى اكتسابى اكتفا 
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دكتر على اصغر احمدى

ــادگى به سطح وحدت يافتگى شخصيت خويش در كار مشاوره و روان درمانى رسيده  كرده اند، نمى توانند به س
باشند. «وحدت يافتگى شخصيت مشاور» از تركيب منحصر به فرد دانش روان شناختى و مشاوره اى از يك سو، 
حياِت زيستة شخص مشاور، يعنى زندگى طبيعى و عادى خود او، فرهنگ جامعه اى كه در آن زندگى مى كند 
و سازمان شخصيتى مراجع از سوى ديگر ساخته مى شود. مشاور و روان شناس به مرور زمان در درك مراجع 
خود به كل يا گشتالتى مى رسد كه تنها نزد او حاضر است. اين مشاور مى تواند مشكل درمان جو و مراجع خود 
را توضيح دهد اّما نمى تواند به راحتى نحوة رسيدن به تشخيص خود را بيان كند. تشخيص او محصول و ميوة 
ــخيصى را كه از چنين بسترى بيرون مى آيد، با رضايت  ــخصيت وى است. مراجع چنين تش وحدت يافتگى ش
ــاورى كه مشكل او را تنها براساس دانش اكتسابى خود توضيح  ــبت به روان شناس و مش مى  پذيرد. مراجع نس
ــاور مواجه مى شوند، به  ــيارى از مراجعان وقتى با نگاه محدود مش ــاس بى اعتمادى مى كند. بس مى دهد، احس
سرعت اعتماد خود را نسبت به او از دست مى دهند و به ادامة مشاوره تمايلى نشان نمى دهند. يكى از مشكالت 
مشاوران، محدودنگرى در كار مشاوره و روان درمانگرى است. مراجع بايد احساس كند كه با يك موجود زندة 

متفكِر داراى قدرت درك عواطف انسانى و آشنا با فرايند زندگى در جامعة خود مواجه است. 
مراجع و درمان جو بايد در آيينة وجود درمانگر و مشاور، خود را ببيند نه موجودى بيگانه را. چنين صالحيتى 
در وجود مشاور محصول آن وحدت يافتگى اى است كه از آن سخن گفتيم. اين وحدت يافتگى به شدت تحت تأثير 
درك موقعيت و جايگاه روان شناختى مراجع است. مراجع بايد احساس كند كه در جريان مشاوره و تشخيص، 

توسط مشاور و درمانگر در حال كشف شدن است.
مشاور و درمانگر هم بايد جريان تشخيص را تا جايى ادامه دهد كه خود را به عنوان جزئى از مراجع احساس 
كند. او بايد آن قدر بكوشد كه بتواند به جهان از منظر مراجع نگاه كند. داشتن ديدگاه خود براى  مشاور مانع 
ــت. در چنين موقعيتى خوب گوش كردن، تنها داشتن تمركز روى سخنان مراجع  بزرگى در درك مراجع اس
نيست بلكه از خودميان بينى خارج شدن و درك همه جانبة ديدگاه مراجع را شامل مى شود. در اين مسير شايد 
الزم باشد بارها ديدگاه خود را با ديدگاه مراجع تطابق دهيم و ميزان صحت اين تطابق را از او جويا شويم. با اين 
كار به تدريج مى توانيم به نگاه مراجع نسبت به جهان نزديك شويم. در عين حال، كسب چنين صالحيت  هايى 

مى تواند به ما در نزد مراجعان، از جمله دانش آموزان و خانوادة آنان، جايگاهى رفيع ببخشد. 
در ماه مهر، دو مناسبِت هفتة بهداشت روان (هفتة اول آبان ماه) و هفتة  پيوند (بيست وچهارم تا سى ام مهر)، 
ــت كه جايگاه مشاوره و روان شناسى را به خانواده ها و دانش آموزان بشناسانيم. فرصت خوبى  فرصت خوبى اس
است كه مخاطبان ما به اهميت مشاوره در زندگى انسان واقف شوند و در عمل، پيوندى ناگسستنى بين آنان 

و مشاوره و روان درمانى برقرار گردد.
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كليدواژه ها: عزت نفس، اراده، متمايز بودن، قدرت، الگو.  

عزت نفس
ــتگى عميقى به ميزان ارزشى دارد كه  ــان از زندگى، وابس رضايت انس
ــت. اولين گام در راه ساختن شخصيت و هدايت  فرد براى خود قائل اس
ــد و به  ــرد از نيروهاى موجود در خود، آگاه باش ــت كه ف ــن اس درون اي
ــد. به عبارت  ــته باش ــتعدادهاى بكرى كه در او وجود دارد، باور داش اس
ديگر،  ابتدا فرد بايد خود را بشناسد و به نيروهاى عظيم موجود درونش 

پى ببرد. 
ــت كه ما براى  ــن حقيقت اصولى اس ــى از اي ــاز به عزت  نفس1،  ناش ني
بقاى خود و احاطة موفقيت آميز بر محيط، به استفادة مناسب از آگاهى 
ــيم و آن ها را به  نياز داريم. ما بايد به توانايى ها و ضعف هايمان آگاه باش
ــت كه  ــورت صحيح ارزيابى كنيم. ارزش عزت نفس صرفاً در اين نيس ص
ــيم بلكه به ما فرصتى  ــاس بهترى داشته باش به ما امكان مى دهد احس
مى دهد تا مؤثر زندگى كنيم، با مسائل و مشكالت زندگى روبه رو شويم 

و از فرصت هاى مطلوب بهره بردارى بيشترى كنيم. 
ــتر باشد، براى برخورد با مشكالتى  هرچه عزت نفس ما محكم تر و بيش
ــترى  كه در زندگى خصوصى، تحصيل و كار بروز مى كند، آمادگى بيش
ــت و سقوط روى  ــريع تر مى توانيم در پى هر شكس ــت. س خواهيم داش
پاى خود بايستيم، به واقعيت ها توجه كنيم، انتخاب هاى صحيح داشته 
ــب از  ــاف،  خودپذيرى و توانايى ابراز وجود را به طور مناس ــيم، انعط باش

خود متجلى سازيم. 
عزت نفس نوعى قضاوت نسبت به ارزشمندى وجودى انسان است. اين 
صفت در انسان حالت عمومى دارد و محدود و زودگذر نيست. احساس 
ــس در اثر نياز به نظر مثبت ديگران به وجود مى آيد. نياز به نظر  عزت نف
مثبت ديگران شامل بازخوردها، طرز برخورد گرم و محبت آميز، احترام، 

صميميت، و پذيرش مهربانى از طرف خانواده و اطرافيان مى شود. 
اهميت عزت نفس براى كسانى كه با كودكان و نوجوانان سروكار دارند، 
روشن است. مشكل است بتوان ارتباط نزديكى با كودكان داشت ولى از 
ــان غافل بود (بيابانگرد، 1384: 17).  باورهاى مهم آنان درمورد خودش
موفقيت و تأييد يا شكست و عدم تأييد در تعدادى از تكاليف يادگيرى 
ــبتاً طوالنى بر عزت نفس دانش آموزان دربارة آموزشگاه و  و در مدتى نس
ــگاه اثر دارد. به همين نحو موفقيت و تأييد يا شكست  يادگيرى آموزش
ــد كه  ــال تحصيل منجر به اين خواهد ش ــدم تأييد پس از چند س و ع
ــه خودش به عنوان يادگيرنده يا  ــت را ب دانش آموز اين موفقيت يا شكس
ــرد، 1384: 76). عزت نفس را مى توان  ــم دهد (بيابانگ دانش آموز تعمي
ــويم (شيهان2،  ــى در نظر گرفت كه ما براى خود قائل مى ش ميزان ارزش
ــو4 (1972) از عزت نفس به عنوان  ــج3 (1986) و وارگ 1383: 10). فرن

سپر فرهنگى در مقابل اضطراب نام مى برند (بيابانگرد، 1384: 12). 
ــا دربارة ارزش خودمان  ــت از قضاوت هايى كه م عزت نفس عبارت اس
و احساس هاى مربوط به اين قضاوت ها مى كنيم (برك، 1383: 353). 

براى اينكه كودكان و نوجوانان، عزت نفس داشته باشند، بايد شرايطى 
را در نظر گرفت كه به شرح زير است. 

 ︦﹀﹡ ︤ت  ︻ ﹤﹡﹢﹍
در ﹋﹢د﹋︀ن 
و ﹡﹢︗﹢ا﹡︀ن 

ا﹁︤ا ﹩﹞ ︩︀︋︡؟ 
مريم دهقان شادكامى
كارشناس ارشد روان شناسى تربيتى
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اراده 
اگر انسان بخواهد حرمت نفس خود را حفظ كند، اولين و اساسى ترين 
ــب آن و نيز  ــل به كس ــم، درك و تماي ــراى فه ــتن اراده ب ــرط، داش ش
ــن بينى و مستعد كردن ذهن براى فهم و احاطه به آن چيزى است  روش
كه به محدودة آگاهى انسانى راه مى يابد و حافظ و ضامن سالمت ذهن 
ــت. اراده جهت فهم و ادراك براى همة  ــان اس ــد عقلى انس و منبِع رش
ــان است و متضمن شناسايى و يكپارچه  ــتعداد يكس درجات هوش و اس
كردن دانسته ها و توان انسان مى باشد (براندن، هاشمى، 1379:  168). 

همبستگى 
ــتگى وقتى به وجود مى آيد كه نوجوان از پيوندهايى  ــاس همبس احس
كه براى او مهم  هستند و ديگران آن ها را تأييد مى كنند، راضى باشد. 

ــتان و دنياى اطراف  ــوان در پيوندهايى كه با افراد خانواده، دوس نوج
ــمگيرى را مى آزمايد. پيوندهاى كودكى اش  خويش دارد، تغييرات چش
ــاالن  ــت وجوى پيوندهاى نو با بزرگس ــوند و او در جس ــته مى ش گسس
ــتگى به خانواده، به سمت استقالل حركت  برمى آيد و به تدريج از وابس
ــدد والدين خويش مى پردازد و  ــد. او در اين دوره به ارزيابى مج مى كن
ــت نتيجة ارزيابى او از والدين - كه  ــبب رشد آگاهى اش ممكن اس به س
ــاير  ــد. او آنان را با س زمانى كمال مطلوب او بوده اند - برايش ناگوار باش
بزرگساالن مقايسه مى كند و ناگزير به برخى از كاستى ها و اشتباهاتشان 
ــاس ناامنى و خشم او  ــبب احس ــت س پى مى برد. اين آگاهى ممكن اس
ــبك  ــت به آن ها پرخاش كند و عقايد و معيارها و س ــود. ممكن اس ش
زندگيشان را رد كند. اين رفتارها و رفتارهاى ماليم تر ديگر كه حاكى از 
ــتگى است، الزمة جدايى او از والدين و يافتن هويت خويشتن  عدم وابس

است. 
براى ايجاد احسـاس همبسـتگى در كـودكان و نوجوانان بايد 

نكات زير را در نظر گرفت. 
- هنگامى كه نوجوان به توجه فردى نياز دارد، به او توجه كنيد. 

- محبتتان را در گفتار و كردارتان نشان دهيد. 
- نوجوانتان را در احساسات خويش سهيم كنيد. 

ــائل زندگى بزرگسالى خود را با او  ــرگرمى ها و برخى مس - عاليق، س
در ميان بگذاريد. 

ــاعتة شما به نيازهاى  ــاس مى كنيد غيبت چند س - هنگامى كه احس
ــه نوجوانتان  ــاعت را ب ــواده لطمه نمى زند، آن چند س ــاير افراد خان س

اختصاص دهيد. 
ــا يكديگر كار و  ــواده فرصت هايى فراهم كنيد كه ب ــراى افراد خان - ب

بازى كنند. 

احساس متمايز بودن  
ــاس متمايز بودن وقتى به وجود مى آيد كه نوجوانى بتواند صفات  احس
يا ويژگى هايى را كه موجب تفاوت و تمايز او از ديگران مى شود، بشناسد 
ــتن آن صفات مورد احترام و  ــبب دانس و به آن ها احترام بگذارد و به س

تأييد ديگران قرار گيرد. 
براى ايجاد احسـاس متمايز بودن در كـودكان و نوجوانان بايد 

نكات زير را رعايت كرد. 
- به قريحه ها و ويژگى هاى خاصش توجه و آن ها را تأييد كنيد. 

- حتى زمانى كه انديشه هاى نوجوانتان مغاير با انديشه هاى شماست، 
او را به بيان آن ها تشويق كنيد. 

ــه ها يا رفتارش را پيدا كنيد و  ــاى مثبت و غيرمعمول انديش - جنبه ه
از آن ها تعريف كنيد. 

- تجربه اندوزى ضرورى نوجوان را درمورد حرفه، فعاليت ها و عقايدش 
بپذيريد. 

- به پندارهاى نوجوانتان احترام بگذاريد. 
- از نوجوانتان بخواهيد كه خانواده  را از قريحه ها و عاليق خاص خود 

بهره مند كند. 
ــى براى خانواده، تا حد  ــى ها و روش هاي - هنگام برنامه ريزى خط مش

امكان آزادمنشانه عمل كنيد. 
ــكاران، ترجمة  ــز5 و هم ــد (كلم ــاداش دهي ــرد خوب،  پ ــه عملك - ب

عليپور، 1384: 55-59). 

احساس قدرت   
احساس قدرت وقتى به وجود مى آيد كه نوجوان بداند منابع، فرصت و 
قابليت آن را دارد كه بر شرايط زندگى خويش تأثير بگذارد. هنگامى كه 
نوجوان در زندگى خود از چنين صفاتى برخوردار باشد، احساس قدرت 
ــات و باورهايى كه دربارة  ــرد. حس قدرت نوجوان در احساس خواهد ك

قابليت هاى خود دارد، نمايان مى شود. 

هرچه عزت نفس ما محكم تر و بيشتر باشد، براى برخورد با 
مشكالتى كه در زندگى خصوصى، تحصيل و كار بروز مى كند، 
آمادگى بيشترى خواهيم داشت. سريع تر مى توانيم در پى هر 

شكست و سقوط روى پاى خود بايستيم، به واقعيت ها توجه 
كنيم، انتخاب هاى صحيح داشته باشيم، انعطاف،  خودپذيرى و 

توانايى ابراز وجود را به طور مناسب از خود متجلى سازيم 
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ــرفته اش،  ــت قدرتى را كه در دانش و آگاهى پيش نوجوان آرزومند اس
ــدش احساس مى كند،  ــم در حال رش در توانايى اجتماعى اش و در جس

به كار گيرد. 
بـراى ايجاد حس قدرت در كـودكان و نوجوانان بايد نكات زير 

را در نظر گرفت. 
- نوجوان را به داشتن مسئوليت شخصى ترغيب كنيد. 
- به كفايتش در هر سطحى كه هست، احترام بگذاريد. 

ــدت و طوالنى مدت  ــويق كنيد كه هدف هاى كوتاه م ــوان را تش - نوج
خود را معين كند. 

- هنگامى كه او، ديگران را به طريقى مثبت تحت تأثير قرار مى دهد، 
كارش را تأييد كنيد. 

- به نوجوان كمك كنيد كه مهارت هاى فردى اش را بهبود ببخشد. 
- دربارة مسئوليت ها و محدوديت ها با صراحت گفت وگو كنيد. 

ــتباه كردن  ــرفت ها معيارهايى مقرر كنيد، ولى اجازة اش ــراى پيش - ب
هم بدهيد. 

- از منابع شخصى تمام افراد خانواده بهره بردارى كنيد. 

الگوها  
ــه نوجوان به مدد آن ها  ــا، همانند راهنماهايى عمل مى كنند ك الگوه
ــانى، فلسفى و عملياتى براى خويش فراهم مى كند تا او را  الگوهاى انس
ــخصى  ــتقرار ارزش هاى معنادار، هدف ها، آرمان ها و معيارهاى ش در اس

كمك كنند. 

نوجوانانى كه با الگوهاى انسانى قوى مسئوليت پذير، بزرگ شده اند كه 
ــته اند به آن ها تكيه كنند و احترام بگذارند، هميشه در زندگى  مى توانس
ــت. آن ها درمورد نظم و تربيت در  ــاس امنيت خاطر خواهند داش احس
ــت و معموالً مى توانند حس  ــان، احساس ايمنى خواهند داش زندگى ش
كنند كه چه چيزى در حال رخ دادن است. اغلب اوقات قادرند درست و 
ــت را تعيين و ارزش ها، اعتقادات، رفتار و هدف هايشان را پيوسته  نادرس

هدايت كنند. آن ها در زندگى داراى هدف و جهت هستند. 
براى كاهش مشكالت مربوط به الگوهاى نوجوانان بايد به نكات 

زير توجه كرد. 
- به خاطر داشته باشيد كه شما الگوى اولية نوجوانتان هستيد. 

ــخصى و خواه از طريق كتاب و  - نوجوانان را خواه از طريق تماس ش
مطبوعات، با اشخاصى كه از احترام زيادى برخوردارند، آشنا سازيد. 

ــان هدف هايى  ــه نوجوانان كمك كنيد تا براى رفتار و يادگيرى ش - ب
واقع گرايانه تعيين كنند. 

- نوجوانان را با پيامدهاى رفتارشان مواجه كنيد. 
ــى ها و معيارها به طور كامل و صادقانه با تمام  - دربارة قواعد، خط مش

افراد خانواده گفت وگو كنيد. 
ــبى براى پااليش مهارت هاى بين  - خانواده را به زمينة تمرينى مناس

فردى تبديل كنيد. 
- درمورد نظم و ترتيب در محيط خانواده  و در انجام كارها تأييد كنيد. 
- همراه خانواده تان در رويدادهاى لذت بخشى كه موجب توسعة  درك 

فرهنگى مى شود، حضور پيدا كنيد. 
- خانواده را به بحث درمورد اعتقادات، ارزش ها عاليق ترغيب كنيد. 

ــان و اعمال قهرمانان كه موجب  ــناخت قهرمان - افراد خانواده را به ش
شكل دادن به الگوهاى مثبت مى شوند، ترغيب كنيد (كلمز و همكاران، 

ترجمة عليپور، 1384: 79- 75). 

پى نوشت ها 
1. Self - Esteem
2. Sheehan Elaine 
3. French
4. Wargo 
5. Clemes, H 

منابع 
ــارات ويرايش، چاپ اول، تهران،  ــماعيل؛ روان شناسـى تربيتى، انتش 1. بيابانگرد، اس

 .1384
ــارات  ــمى، انتش 2. براندن،  ناتانيل؛ روان شناسـى و حرمت نفس، ترجمة جمال هاش

شركت سهامى انتشار، چاپ اول، تهران، 1379. 
ــارات  ــدن، ناتانيل؛ روان شناسـى عزت نفس، ترجمة مهدى قراچه داغى، انتش 3. بران

نخستين، چاپ اول، تهران، 1379. 
4. كلمز، هريس؛ روش هاى تقويـت عزت نفس در نوجوانان، ترجمة پروين عليپور، 

انتشارات شركت به نشر، چاپ هفتم، مشهد، 1380.
ــرين گلدار،  ــر، باربارا؛ به خودتان احترام بگذاريد، ترجمة نس ــى،  رزت، و داب 5. پولت

انتشارات منادى تربيت، چاپ چهارم، تهران، 1386. 

عزت نفس عبارت است از قضاوت هايى 
كه ما دربارة ارزش خودمان و 

احساس هاى مربوط به اين قضاوت ها 
مى كنيم
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﹋︀ر﹎︀ه آ﹝﹢زش

اشاره
ــين رفتار  ــى «ماش ــى- درمان ــرح آموزش ط
ــات درونى  من» به خودارزيابى فرد از احساس
مى پردازد. اين طرح از يك سرى كارت ها براى 
ــات، شناسايى  درك و فهميدن خود و احساس
ــريع و مديريت احساسات  مراحل تغييرات س
ــت. در اين مقاله مترجم و  ــده اس ــكيل ش تش
ــى اين روش را  ــتة آموزش تهيه كننده اين بس

ــد. ــح     مى ده توضي

كليدواژه ها: رفتار، تغيير رفتار، حل مسئله، 
مديريت احساسات.

فرايند حل مسئله

١

٢

1. به روايت و قصة 
مراجع با همدلى و احترام گوش 

دهيد.
از هفت عادت تخريبگر رابطه، يعنى انتقاد، 
سرزنش، غرغر، تهديد، تنبيه و حق و حساب 

دادن براى كنترل كردن اجتناب كنيد.

از هفت رفتار پيوند دهنده استفاده كنيد: 
حمايت، تشويق، گوش دادن، پذيرش، 

اعتمادسازى، مذاكره دربارة 
اختالفات.

2. از مراجع 
بپرسيد كه اگر ايرادى 

ندارد قصد داريد كه از يك 
روش متفاوت براى حل مسئله 
استفاده كنيد. اين اقدام، عالقه و 
مشاركت مراجع را به همراه دارد و 

جّوى خوشايند توأم با همكارى 
به وجود مى آورد.

جّوى خوشايند توأم با همكارى 
به وجود مى آورد.
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دكتر على صاحبىرا﹨﹠﹞︀ی آ﹝﹢زش ﹝︀رت ︧﹞ ﹏﹙﹥ و ﹝︣︡️ ا︧︀︨︀ت

٣
3. اين گونه شروع 

كنيد:
ماشينى كه احساسات كنونى ات (امروز 

در حال حاضر) را نشان مى دهد انتخاب كن 
يا ماشينى را كه نشان دهندة زمان هايى است 
كه احساس مى كنى كنترل زندگى آن گونه كه 
مى خواهى، در دستت نيست، يا ماشينى كه 

احساس تو را در شرايط و موقعيتى كه 
االن قرار گرفته اى، نشان مى دهد.

4. تصوير ٤
انتخاب شده را به منظور كشف 
رفتار كلى مراجع بررسى كنيد.

با استفاده از فرم ضميمة اين دستورالعمل و 
برچسب هاى كوچك عكس ماشين ها، برچسب تصوير كارتى را 

كه مراجع انتخاب كرده است، در وسط جدول مخصوص رفتار كلى 
بچسبانيد. 

اگر مراجع تصويرى را انتخاب كرده است كه احساس توهين و بى  احترامى 
در سر كار را با ماشينى كه احساس ترس دارد نشان مى دهد، از او بپرسيد:

- چه اسمى مى تونى روى اين ماشين بذارى؟ اگر بخواى خودت رو جاى اين 
ماشين بذارى:

- چه احساسى دارى؟ (يعنى اين ماشين االن چه احساسى داره؟)
- به خودت چى مى گى؟

- چه اقدامى، چه كارى مى كنى؟
- جسم و بدنت در چه وضعيتيه (بدنت چه احساسى داره؟)

به مراجع كمك كنيد كه تفاوت بين احساس و فكر را به  خوبى درك 
كند (فكر همواره يك گزارة خبرى است كه در ذهنت عبور و 

مرور مى كند، احساس تجربه اى است كه همواره با يك 
كلمه بيان مى شود و آن  را حس مى كنى مثل: 

ترس، غم، نگرانى، خشم و...).
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٥

٦

٧

عمل/ كنش
- نگرانم.

- از فرد مهاجم دورى مى كنم.
- از سركار مرخصى گرفته ام.

- كمتر به اداره مى روم.

احساسات
- ترس
- دورى و انزوا
- گيرافتادن
- غم- احساس بى ارزشى

فكر
- من يك قربانى بى گناهم.

- هيچ كنترلى بر اوضاع ندارم.
- هيچ كارى از دستم برنمى آيد.

- نمى توانم با اين وضعيت كنار بيايم.

فيزيولوژى (وضعيت بدنى)
- دل شوره
- سردرد

ــن و عينى از  ــور روش ــما يك تص اكنون ش
ــاس كنش/ اقدامات و فيزيولوژى مراجع  احس

در دست داريد.
5. از مراجع بخواهيد كه به 

رفتار مؤثرترى فكر كند:
- اگر مى خواستى اين شرايط را بهتر يا مؤثرتر 

مديريت كنى، يا اينكه اگر در شرايطى مشابه آن قرار 
بگيرى و بخواهى مؤثرتر عمل كنى، به گونه اى كه شرايط را 

به نفع خودت، به گونه اى رضايت بخش تمام كنى، كدام ماشين را 
انتخاب مى كردى؟

- اگر شرايط را بهتر و مؤثرتر از اين مديريت مى كردى/ يا با 
موقعيت به صورت مؤثرترى برخورد مى كردى، به گونه اى كه اوضاع 

به نفع تو تمام مى شد، كدام ماشين را انتخاب مى كردى؟

- اگر شرايط به گونه اى كه تو واقعاً مى خواستى بود، 
يعنى همانى مى شد كه مى خواستى، دوست 

داشتى كدام يك از اين ماشين ها 
باشى؟

7. تشخيص
از مراجع بپرسيد:

- چه اسمى براى اين ماشين انتخاب 
مى كنى؟

- اگر با اين ماشين رانندگى كنى، چه احساسى 
خواهى داشت؟

- اگر چنين احساسى داشته باشى، در افكار و اعمالى 
كه انجام مى دهى چه تفاوتى ايجاد خواهد شد. يا اگر 

چنين احساسى داشته باشى، چه فكر و اعمالى 
متفاوت با آنچه اكنون دارى، خواهى داشت؟
- از لحاظ جسمى و فيزيولوژى چگونه 

خواهى بود؟ جسمت در چه حالى 
خواهد بود؟

6. اين كارت را براى 
بررسى رفتار كلى در موقعيت 

دلخواه با هم مطالعه كنيد
در اينجا نيز از برچسب و تصوير كارت 

انتخابى براى داشتن يك نشانة ديدارى در 
وسط جدول زير استفاده كنيد. مراجع را 

تشويق كنيد تا كنش/ عمل ها و افكار 
مربوط به آن موقعيت را به صورت 

خاص، ساده و عملى بيان كند.
داشتى كدام يك از اين ماشين ها 

- اگر چنين احساسى داشته باشى، در افكار و اعمالى 
كه انجام مى دهى چه تفاوتى ايجاد خواهد شد. يا اگر 
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١٠

عمل/ كنش/ اقدامات
- با مدير گفت وگو مى كنم.

- يك نفس عميق مى كشم 
به فرد توهين كننده مى گويم.

- براى آينده پاسخى را 
در ذهنم تمرين و آماده مى كنم.

احساسات
- قوى 
- مطمئن به خود
- با جرئت/ متهور

فكر
- مى توانم با آن كنار بيايم.

- اين حق من است كه احساس
 امنيت كنم و با احترام با من رفتار شود.

- من مستحق داشتن يك زندگى خوب هستم.

فيزيولوژى (وضعيت بدنى)
- هوشيار
- گوش به زنگ ولى با آرامش خاطر

احساساتعمل/ كنش/ اقدامات

فيزيولوژىفكر
 (وضعيت بدنى)
 -

8. ارزيابى
از مراجع بپرسيد: ترجيح 

مى دهى با كدام ماشين 
رانندگى كنى يا به  جاى كدام 

ماشين باشى؟ اگر مراجع 
ماشين دوم را انتخاب 

كرد، آن گاه:

ــيد.  تمام اظهارات مراجع را در جدول بنويس
ــات/ كنش ها و فكر، طرح عملى و  بخش اقدام
ــرايط را تشكيل  برنامة تغيير براى بهبودى ش

خواهند داد. 9. تعهد و التزام
از او بپرسيد: آيا دوست 

دارى طى هفتة آينده 
اين گونه كه مى پسندى و 

ترجيح مى دهى، عمل 
كنى؟

10. براى بررسى، 
بازبينى و طراحى 

مجدد گام هاى عملى 
تغيير، وقت ديگرى 

تعيين كنيد.

ماشين...
ــين .......... خودم هستم،  - وقتى من در ماش

چه احساسى دارم؟
ــه خودم چه مى گويم (چه فكرى از ذهنم  - ب

عبور مى كند)؟
- چه كار مى كنم (چه عملى انجام مى دهم)؟
ــت (بدنم چه  ــى اس ــه حالت ــمم در چ - جس

احساسى دارد)؟

 طرح و برنامة عملى من: آيا دوست دارم طى 
هفتة آينده اين گونه عمل كنم؟

چه موقع نتيجه را دوباره بررسى كنم؟
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چكيده
ــي آثار و پيامدهاي تربيت ديني در بافت زندگي  مقالة حاضر به بررس
خانوادگي مي پردازد. بر اين اساس، به ارائة تعريفي از مذهب از ديدگاهي 
ــمرده و  ــپس مؤلفه هاي رفتار مذهبي را برش بين فرهنگي پرداخته و س
ــتنداتي از آموزه هاي مذهبي را ذكر كرده است كه مبتني بر تعاليم  مس
ــش روي جوامع از حيث  ــد وضعيت پي ــتند. در مرحلة بع ــي هس وحيان
ــمارد  ــي مي كند، و در نهايت، اصولي را برمي ش فحواي تربيتي را بررس
ــازي محتواي كاركردي خود به  كه خانواده ها مي توانند در جهت غني س

آن ها تمسك جويند و سالمت خويش را تضمين نمايند.

كليدواژه ها: تربيت ديني، خانواده، سالمت

مقدمه
ــي بر اصول و مباني  ــيوه هاي مبتن ــرو تربيت، به كارگيري ش در قلم
ــرفي، 1387). بدون  ــوب مي شود (ش ــتوار از عوامل توفيق محس اس
ــالم همانا بعد فرهنگي و  ــي ترين بخش نظام مقدس اس ــك، اساس ش
ــت. بدين لحاظ شناخت تعليم وتربيت  جوانب تعليمي ـ تربيتي آن اس
ــالم و اهداف، اصول و روش هاي آن ضروري جلوه مي كند (علوي،  اس
ــر مثبتي در  ــا و عقايد مذهبي، تأثي ــريعتمداري، 1385). رفتاره ش
ــوكل به خداوند،  ــي دارند. رفتارهايي از قبيل ت ــادار كردن زندگ معن
عبادت و زيارت مي توانند از طريق ايجاد اميد و تشويق به نگرش هاي 
ــتن معنا و هدف در  ــوند. داش ــب آرامش دروني فرد ش ــت، موج مثب
ــه ياري خداوند در  ــه منبعي واال، اميدواري ب ــتن ب زندگي، تعلق داش
ــاي اجتماعي و  ــكل زاي زندگي، بهره مندي از حمايت ه ــرايط مش ش
ــه افراد مذهبي به كمك آن ها  ــتند ك معنوي از جمله روش هايي  هس
ــيب كمتري  ــارزاي زندگي، آس ــد در مواجهه با حوادث فش مي توانن
ــو، جمالي،  ــو1، 2007، به نقل از تورانل ــگ و مائ ــوند (يان متحمل ش
ــدة نوزدهم، دين به عنوان  ــال هاي پاياني س ميرغفوري، 1386). از س
ــته هاي علوم اجتماعي و تا اندازه اي  يك موضوع مهم مورد توجه رش
ــن باور بود كه  ــت. بنيامين راش2 بر اي ــرار گرفته اس ــي ق روان شناس
ــالمت روح آدمي اهميت دارد كه هوا  ــن تا آنجا براي پرورش و س دي
ــايرين نيز اهميت رفتارها و  ــراي تنفس. جيمز3، يونگ4، فروم5 و س ب
ــگ [گرايش به] دين را يكي از  ــده اند. يون باورهاي ديني را يادآور ش
ــريفي،  ــاني مي داند (ش قديمي ترين و عمومي ترين تظاهرات روح انس

ــكركن، 1389). مهرابي زاده هنرمند، ش

علي قره داغي 
دانشجوي دورة دكتري مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائي
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تربيت شدن و تربيت كردن بخش مهمي از تعاليم وحياني اسالم را 
ــي اجمالي محتوا و مضامين صريح و آشكار  تشكيل مي دهد. با بررس
ــالمي مي توان به اين نتيجه رسيد كه «مهم ترين نقش دين  تعاليم اس
ــت». بنابر چنين تحليلي، مي توان همة  ــالم تربيت آدمي بوده اس اس
ــالم  ــن اعتقادي، اخالقي و عملي مندرج در تعاليم وحياني اس مضامي
ــان و هدايت وي  ــا را در جهت تربيت مطلوب انس ــوة ارائة آن ه و نح
ــة تعاليم وحياني  ــت. به عبارت ديگر، مجموع ــاحت ربوبي دانس به س
ــته مخاطبان كالم الهي آن ها را دريابند  اسالم، كه خداوند قصد داش
ــه مضمون آن ها با آگاهي و اختيار ايمان بياورند و زندگي خود را  و ب
ــامان بخشند و تنظيم كنند،  به مقتضاي اين آموزه ها در همة ابعاد س
ــان ها بر مبناي دين (تربيت ديني به  در جهت تربيت عملي همة انس
ــتمل بر دو بعد ديگرسازي و خودسازي) شكل گرفته  مفهوم اعم، مش
ــده اند (نوذري، 1377، باقري، 1380، صادق زاده، 1382،  و عرضه ش

ــادق زاده، 1386).  ــل از ص ــه نق ب
ــال اهميت  ــدان و اطف ــوع تربيت فرزن ــه موض ــالم ب در حقوق اس
فوق العاده اي داده شده و يكي از وظايف مهم والدين در برابر فرزندان 
ــرورش فكري و عقلي آنان همت  ــت كه به تربيت اخالقي و پ اين اس
ــودكان و اطفال و نوجوانان را به تحصيل علم و فراگيري  گمارند و ك
ــع حوائج زندگي  ــب براي امرار معاش و رف ــغلي مناس آگاهي هاي ش
ــويق كنند (صفايي و امامي، 1388). اين اهميت تا جايي  وادار و تش
ــرآن، تعليم وتربيت  ــت انبيا، در ق ــفة نزول قرآن و بعث ــت كه فلس اس
ــي، 1383). بر  ــت6 (زارع گاوگان ــده اس ــر و يادآوري بيان ش و تذك
ــي) عامل مهمي در  ــلي (تربيت خانوادگ ــاس، انتقال بين نس اين اس

ــت. انتقال هاي درون ـ خانوادگي7 از  ــكل گيري عقايد و هويت اس ش
ــمي مهم ترند. والدين از مهم ترين  ــاير عوامل از جمله آموزش رس س
ــتند و تأثير زيادي در شكل بندي عقايد و عادات كودكان  عوامل هس
ــتگي كودكان  ــل: 1) قدرت واقعي والدين و وابس ــد و اين به دلي دارن
ــق، به والدين و  ــدة والدين، 3) عش ــه آن ها، 2) مرجعيت ادراك  ش ب
ــازي هشيارانه و ناهشيارانه از آن ها مي باشد (بيت هاالهمي8  همانندس

ــران، 1997).  و ديگ
ــان آورده ايد، خود و  ــاني كه ايم ــد: «اي كس ــم مي فرماي قرآن كري
ــورة نجم، آية 6). از  خانوادة خود را از آتش (جهنم) حفظ كنيد» (س
ــد پدر در برابر فرزند چه تكاليفي دارد؟  ــالم(ص) سؤال ش پيغمبر اس
ــام نيكو انتخاب كند، او  ــر(ص) در جواب فرمود: براي فرزند ن پيغمب
ــت تربيت كند و به او شغل مناسب بياموزد (صفايي و امامي،  را درس
ــان در رويارويي با  ــار بر انس ــم با هدف كاهش فش 1388). قرآن كري
ــوزش مي دهد تا او  ــيوه ها و عملكردهايي را آم ــب و حوادث، ش مصائ
ــه آرامش، را بيابد. توجه  ــتيابي به نتايج مطلوب، از جمل توانايي دس
ــده: 11؛ انفال: 61). صبر  ــيوه هايي مانند توكل به خداوند (مائ به ش
ــاري (بقره: 153؛ اعراف: 128؛ انفال: 46)، توبه (فرقان: 70)،  و بردب
ــادت (آل عمران: 38؛  ــره: 216)، دعا و عب ــيت الهي (بق رضا به مش
ــت (حج: 60؛ نساء: 149؛ نساء: 99)، سپاس  مؤمن: 60)، عفو و گذش
ــر: 30) و نگرش در طبيعت و تفكر در  ــكرگزاري (نمل: 40؛ فاط و ش
ــاي عملي اي در  ــان راهكاره ــام: 99؛ روم: 21) چن آن (روم: 40؛ انع
ــار فرد قرار مي  دهند كه حتي با نگاهي اجمالي مي توان به مؤثر  اختي

ــرد، 1380). ــادل رواني پي برد (خداياري ف بودن آن ها در ايجاد تع
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مذهب و وضعيت پيش رو
آلپورت9 (1950)، مذهب را به عنوان فلسفة وحدت بخش زندگي توصيف 
ــالمت روان مي داند. او  ــي از عوامل بالقوه مهم براي س ــد و آن را يك مي كن
ــت كه نظام ارزشي مذهبي بهترين زمينه را براي يك شخصيت  معتقد اس

سالم آماده مي كند (خوانين زاده و همكاران، 1383).
ــويژ11 با اعتقاد به چندبعدي بودن دين و [مذهب]، شش  فوكوياما10 و س

بعد را براي آن ذكر مي كنند: 
1. شعائر: مراسم مذهبي خصوصي و يا عمومي

2. تعاليم: نظرات قطعي پيرامون رابطة فرد با غايت
3. عاطفه: برخورداري از احساسات (هيبت، عشق، ترس و غيره)

4. معرفت: آشنايي عقالني با اصول و متون مقدس
ــّر، خوب و بد براي هدايت رفتارهاي  5. اخالق: قواعدي دال بر خير و ش

بين فردي
6. جماعت: ورود به جماعت اهل ايمان، از جهات روان شناختي، اجتماعي، 

و يا فيزيكي بااهميت است (به نقل از فقيهي و همكاران، 1385).
مذهب عبارت است از جست وجوي معنا و هدف به شيوه اي كه با وجودي 
ــدس يا واقعيتي غايي ارتباط پيدا كند. مقدس يعني «قدرت هاي واالتر  مق
ــرمان14، 2001،  ــاي متعالي تر» (پارگامنت12، 1992، پالنته13 و ش و نيروه
ــز15، 2005، ترجمة كامگار و جعفري، 1387). مذهب يك  ــه نقل از هارت ب
ــتم باور سازماندهي شده است كه عبارت است از: اعمال و ارزش هاي  سيس
ــترك و رسمي، درگيري16 در يك [باور] ايماني جمعي. و براي  اخالقي مش
ــروي واالتر. مذاهب از طريق آموزه ها يا  ــر افراد، ايمان به خدا يا يك ني اكث
كتب آسماني مقدس، معيارها و تجويزهايي را براي فضيلت فردي، سلوك 
ارتباطي، و زندگي خانوادگي زمينه سازي شده در باورهاي هسته اي فراهم 
مي كنند. براي بسياري، اين باورهاي مذهبي آينده را پيش بيني كرده و خط 
ــيري به سوي فهم معاني غايي زندگي و وجود عرضه مي كنند (والش17،  س

 .(2009
به رغم نگاه بدبينانة روان شناسان در سطح برخي نگاه هاي كلي به مذهب، 
از همان ابتداي شكل گيري روان شناسي كاربردي، تحقيقات در زمينة رابطة 
ــالمت رواني، اغلب بيانگر رابطة مثبت بين اين دو متغير بوده  مذهب و س
است. از دهة پنجاه ميالدي تحقيقات بيانگر تأثير مداخالت مذهبي بر آالم 
روان شناختي بوده اند كه از جمله مي توان به تأثير نماز و «دعا درمانگري» 
ــناختي اشاره كرد. مرور تحقيقات در سال هاي  بر كنترل اختالالت روان ش
ــخص مي كند. از دهة 90 به دنبال  ــتگي اين تأثير را بيشتر مش بعد برجس
ــيوه هاي  ــت رواني از فنون و ش ــبي متخصصان حرفه اي بهداش ناكامي نس
دنبال تحقيقات متعدد و نتايج آن ها كه بيانگر تأثير  مداخله اي مرسوم و به 
مثبت مذهب بر سالمت روان بودـ  روي آوري به مذهب روزافزون شد (جان 

بزرگي، 1386). 
ــال هاي  ــة گالوپ18 از جمعيت كلي [آمريكا] بين س ــنجي مؤسس نظرس
ــت كه 94 تا 96 درصد تودة مردم به خدا  1998 و 2003 حاكي از آن اس
اعتقاد دارند؛ بيش از 95 درصد نماز يا دعا مي خوانند؛ 65 تا 71 درصد عضو 
ــتند؛ 38 يا 47 درصد در كليسا، كنيسه، يا معبد در هفت روز  ــا هس كليس
هفته حضور مي يابند؛ و 58 يا 64 درصد مي گويند كه مذهب در زندگي شان 
خيلي مهم است. به عالوه، بسياري از آمريكايي ها براي مقابله با زمان هايي 

كه دچار استرس مي شوند، به مذهب روي مي آورند. در دسامبر 2001، سه 
ماه بعد از حمالت تروريستي 11 سپتامبر 2001، 71 درصد از جامعه نشان 
دادند كه مذهب از زمان سؤالي كه در 1957 پرسيده شده بود، بيش از هر 

زمان ديگر تأثيري فزاينده بر زندگي آمريكايي ها داشته است. 
ــر شده در مجلة انگليسي طب نوين نشان داد كه 95  يك مطالعة منتش
ــت به مذهب» با فشار رواني يازدهم  درصد از آمريكايي ها از طريق «بازگش
سپتامبر مقابله كردند. در طول هفتة بعد از حمالت تروريستي، 65 درصد 
از آمريكايي ها در يك مراسم يادبود يا مذهبي شركت كردند و خريد انجيل 
27 درصد افزايش يافت (كوئنيگ19، 2005). مطابق بررسي اخير در بيش از 
1200 مطالعه در آمريكاي شمالي و اروپا، و سرزمين هاي اشغالي (اسرائيل) 
حداقل دو سوم از مطالعات رابطة معناداري را بين فعاليت مذهبي و بهداشت 
ــان دادند. ساير مطالعات نشان داده اند كه  جسمي و رواني بهبود يافته نش
[تعلقي] مذهبي روش رايج مقابله با بيماري و فقدان است. مطالعات تجربي 
ــمكش و تقال  ــان مخالفت، كش ــان داده اند كه افرادي كه با ايمانش نيز نش
مي كنند، ممكن است در معرض خطرات بيشتري مشكالت جسمي و رواني 

باشند (ويور20، پارگامنت، فالنلي21، و اوپنهايمر22، 2006).

نقش مذهب در زندگي خانوادگي 
ــابهي تأكيد دارند  ــا كه دو نهاد مذهب و خانواده بر ارزش هاي مش از آنج
ــدن به هم وابسته اند، پژوهشگران رابطة نزديك  و براي تقويت اجتماعي ش
ــون24، 1997، به نقل از  ــي مي كنند (كال23 و هيت ــن آن دو را پيش بين بي

)، مذهب را به عنوان فلسفة وحدت بخش زندگي توصيف 
ــالمت روان مي داند. او  ــي از عوامل بالقوه مهم براي س ــد و آن را يك مي كن
ــت كه نظام ارزشي مذهبي بهترين زمينه را براي يك شخصيت  معتقد اس

 با اعتقاد به چندبعدي بودن دين و [مذهب]، شش 

ــّر، خوب و بد براي هدايت رفتارهاي  . اخالق: قواعدي دال بر خير و ش

. جماعت: ورود به جماعت اهل ايمان، از جهات روان شناختي، اجتماعي، 

مذهب عبارت است از جست وجوي معنا و هدف به شيوه اي كه با وجودي 
ــدس يا واقعيتي غايي ارتباط پيدا كند. مقدس يعني «قدرت هاي واالتر  مق
 ،
). مذهب يك 
ــتم باور سازماندهي شده است كه عبارت است از: اعمال و ارزش هاي  سيس
 در يك [باور] ايماني جمعي. و براي 
ــروي واالتر. مذاهب از طريق آموزه ها يا  ــر افراد، ايمان به خدا يا يك ني اكث
كتب آسماني مقدس، معيارها و تجويزهايي را براي فضيلت فردي، سلوك 
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خداياري فرد، شهابي، و اكبري زردخانه، 1386). باورهاي مذهبي نوجوانان 
و دلبستگي به عرف و رسوم مذهبي اغلب در محيط خانواده رشد مي كند 
(مونلو25، لوگان26، مور27، اكرام اهللا28، 2008). بسياري از اشخاص در اياالت 
ــد (به نقل  متحده باور دارند كه مذهب به خانواده  هاي آن ها قّوت مي بخش
ــگيري و كاهش  ــدرا29، 2008). از جمله عواملي كه مي تواند در پيش از وان
اختالل هاي رواني و همچنين مشكالت ناشي از آن مانند خودكشي، اعتياد 
به موادمخدر، افسردگي و اضطراب نقش مؤثر داشته باشد، داشتن اعتقادات 

مذهبي است. 
ــي اقدامي  ــي مراحل زندگ ــي در تمام ــد مذهب ــا و عقاي ــت باوره تقوي
ــان  ــت. مطالعات نش ــگيري كننده براي كاهش اختالل هاي رواني اس پيش
ــد كه عملكردهاي مذهبي نظير حضور در اماكن مذهبي، خواندن  مي دهن
كتب مقدس مانند قرآن، انجيل، تورات و ديگر نوشته هاي مذهبي و شركت 
در فعاليت هاي ديني با بهداشت رواني همبستگي دارد (صالحي، و همكاران، 
ــبي خانواده شان  ــتي نس 1386). رايج ترين دعاي عامة آمريكايي ها، بهزيس
است. مذهب براي اعضاي خانواده هنگام كنار آمدن با بحران هاي خانوادگي، 
ــگران دريافته اند كه اگر  ــده است. براي مثال پژوهش مؤثر و مفيد ديده ش
اعضاي خانواده ايمان قوي داشته باشند، براي مراقبت از اعضاي سالخوردة 
مبتال به فراموشي يادماني و يا سرطان عالج ناپذير30 يا نگهدارى از كودكانى 

كه نقص عضو يا سرطان دارند، انگيزة بيشتري دارند. 
ــان داد كه كودكان  مطالعة 13000 دانش آموز در يك نمونة تصادفى نش
ــان داراى گرايش مذهبى كمتر از موادى چون الكل، مارى جوانا يا  و نوجوان
آمفتاين استفاده مى كنند. مطالعات ديگر دربارة خردساالن نشان داده است 
كه درگيرى عاطفى مذهبى با فعاليت جنسى پايين تر، رابطة مثبتى دارد. 
اخيراً در نتيجة يك مطالعه مشخص شده است كه درگيرى عاطفى مذهبى 
ــت مذهب، و ادراك هاى  ــا، باور به اهمي والدين، حضور نوجوانان در كليس
ــد (سنتوره31، كلينتون32، و واندرا، 2008).  مثبت از خدا را ترفيع مى بخش
ــل به چهار روش  ــتى را حداق ــت جوانب مختلف بهزيس مذهب ممكن اس
ــازى اجتماعى، 2) از طريق  افزايش دهد: 1) از طريق حمايت و يكپارچه س
ايجاد روابط شخصى با ذات الهى، 3) از طريق فراهم سازى نظام هاى معنا و 
انسجام وجودى،  و 4) از طريق ترويج الگوهاى اختصاصى ترى از سازمان هاى 

مذهبى و سبك زندگى شخصى (اليسون33، 1991). 
شهيد مطهرى در مجموعه آثار خود (49-43) به فوايد دين اشاره مى كند. 
1) خوش بينى به جهان و هستى؛ زيرا آفرينش را هدف دار و هدف را خير 

و سعادت معرفى مى كند. 
2) روشندلى؛ زيرا در نگاه مؤمن، جهان به نور حق و حقيقت روشن است. 
ــه رفتار جهان را  ــبت ب ــان نس 3) آرامش خاطر؛ زيرا دلهره و نگرانى انس

برطرف مى سازد. 
4) زمينة برخوردارى انسان را از لذت هاى معنوى، مانند عبادت و پرستش 

خدا، فراهم مى سازد. 
ــان مذهبى بيش از  ــت؛ ايم ــن اثر ايمان بهبود روابط اجتماعى اس دومي
ــازد  ــر چيز ديگرى،  عدالت را مقدس و دل ها را به يكديگر نزديك مى س ه
ــة افراد را با يكديگر متحد  ــد و هم و به ارزش هاى اخالقى اعتبار مى بخش
مى گرداند. سومين اثر ايمان كاهش ناراحتى هاست؛ ايمان در انسان نيروى 
مقاومت در برابر رنج هايى را كه برخى قهرى است و گريزى از آن ها نيست، 

پديد مى آورد و آن ها را در ساحتى ديگر، به رضا و خشنودى انسان تبديل 
مي كند؛ چهرة مرگ را تغيير مى دهد و آن را انتقال از دنيايى تنگ به جهانى 

فراخ معرفى مى كند (به نقل از علمى، 1382). 

دين، ايجادكنندة فرصت هاي كم نظير براي خانواده ها
ــي  اثر مذهب بر بهبود روابط خانوادگي را مي توان در حوزه هاي زير بررس

كرد: 
 به واسـطة افزايش شـبكة حمايت اجتماعى خانواده: مشاركت 
ــتم حمايت اجتماعى موجود براى  ــت سيس و مالزمت مذهبى ممكن اس
ــتى با ساير خانواده ها فراهم كند يا  ــمار روابط دوس خانواده را با افزايش ش
ــت خانواده را به اين باور  ــعت ببخشد. اين حمايت اجتماعى ممكن اس وس
رهنمون شود كه آن ها دوست داشته مى شوند، ارزشمند شمرده مى شوند، 
به آن ها احترام گذاشته مى شود و به يك شبكة مساعدت متقابل تعلق دارند. 
ــت كه حمايت اجتماعى عامل مهمى در توانايى  ــده اس همچنين ديده ش

خانواده براى غلبه بر بحران هاست. 
 به واسطة ضمانت كردن سرگرمى ها 34 و فعاليت هاى خانوادگى: 
ــازى فعاليت هاى  ــت با فراهم س ــت مذهبى ممكن اس ــاركت و مالزم مش
ــازد. مثال هايى از فعاليت هاى مشترك  لذت بخش، خانواده ها را نيرومند س
مى تواند شامل با هم رفتن به [مسجد و] كليسا، صبحانه هاى پدر، دخترى 
ــد. كوران 35 (1983) دريافته است كه آئين ها و  ــافرت خانوادگى باش و مس
ــان و عيار خانواده هاى قوى هستند و تعطيالت مذهبى منابع  سنت ها نش
ــلى را تقويت  ــتند كه قيودات خانوادگى و پيوندهاى بين نس عمده اى هس

مى كنند.
 تلقين36 ارزش ها و آموزه هاى خانوادگى حمايت كننده: بسيارى از 
مذاهب در حمايت از ارزش ها، نگرش ها و رفتارهاى خانوادگى، آموزش هاى 
ــم دينى خواندن بخش هايى از كتاب هاى مقدس كه  مستقيم دارند. مراس
سعة صدر و بخشودگى را آموزش مى دهند، مى توانند براى روابط خانوادگى 
ــب و مفيد باشند. موضوعات «كمك كننده بودن در خانه»، و «انجام  مناس
ــت داريد در حق شما انجام شود»، در  دادن كارى در حق ديگران كه دوس
همة مذاهب اصلى جهان مورد حمايت واقع مى شوند. مذاهب به خانواده ها 
ــلوك  ــم و حفظ ارزش هاى اخالقى و نظام هاى اخالقى رفتار و س در تنظي

كمك مى كنند. 
 به واسطة فراهم سازى خدمات رفاهى و اجتماعى براى خانواده: 
ــات رفاهى و خانوادگى (از  ــيارى از اماكن مذهبى براى خانواده ها خدم بس

قبيل، مشاوره خانوادگى و فردى رايگان) فراهم مى كنند. 
 به واسـطة تشويق خانواده ها به جسـت وجوى امداد الهى براى 
ــداد غيبى37 ممكن  حل مشـكالت خانوادگى و شـخصى: اعتقاد به ام
ــت منبع ديگرى باشد كه براى اعضاى خانواده آسايش، الهام يا هدايت  اس
فراهم آورد. اندازه گيرى تأثير خدا بر زندگى دشوار است اما بسيارى از افراد 
آثار بسيار واقعى آن را در زندگى هايشان درك مى كنند. هاى و موريسى38 
ــر روى آزمودنى هاى بريتانيايى 62 درصد از گروه  (1985) در مطالعه اى ب
نمونه، تجارب معنوى از قبيل هم زمانى هاى غيرقابل شرح39 و امداد از طريق 
نماز و دعا را گزارش كردند. در بريتانيا براى بسيارى، خدا يك واقعيت است 
و زمانى كه به واسطة دعا به بشر كمك مى كند، اين كمك الهي منبع ديگرى 
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ــويق خانواده ها در روى آوردن به مذهب مى شود (ابوت40، برى41،  براى تش
مرديت42، 1990).

ــور فطرى و به عنوان الگوهاى كهن از ديرباز در  باورهاى مذهبى كه به ط
ذهن جمعى بشر اندوخته شده اند، در واقع حاصل كشش فطرى به حقيقتى 
متعالى و آزمون و خطاهاى بسياري هستند كه نوع انسان در نتيجة تأسى 

به فرامين انبيا و اوليا و در قالب كتب مقدس به آن ها دست يافته است. 
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﹎︤ارش

ــارى دانش آموزان» در  ــالمت روانى رفت ــش «تبيين راه ارتقاى س هماي
تاريخ بيست و دوم ارديبهشت ماه سال 1392 با حضور مسئوالن و مشاوران 
ــت گانة شهر تهران در تاالر فرهنگ برگزار  و معاونان مدارس مناطق بيس

شد.
ــد و پس از آن امانى،  اين همايش با تالوت آياتى از قرآن كريم آغاز ش
ــخنانى ايراد كرد. ايشان حلول ماه مبارك  معاون پرورشى شهر تهران س
ــركت كنندگان تبريك گفت. به  ــالد امام محمد باقر(ع) به ش رجب و مي
ــالمت رفتارى  ــة راه ارتقاى س گفته دكتر امامى هدف اصلى طرح «نقش
دانش آموزان» كه در دى و بهمن ماه 1391 اجرا شده است، دانش آموزان 
ــتان و 40 درصد از دانش آموزان مدارس راهنمايى شهر تهران  اول دبيرس
ــخن امام راحل(ره) كه فرمودند: «بهترين و  ــتند. وى ضمن بيان س هس
برجسته ترين فكرها بايد بنشينند براى آموزش وپرورش برنامه ريزى كنند» 

سارا ساجدى 
كارشناسى ارشد روان شناسى بالينى

ـش ي ا م ه ز  ا ش  ر ا ز گ
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ــبت به وضع موجود شناخت بيشترى وجود داشته  تأكيد كرد كه بايد نس
ــد. آقاى امانى در ادامة سخنانش گفت كه در آموزش وپرورش افرادى  باش
بايد استخدام شوند كه آگاه، تحصيل  كرده و كاركرده باشند و از مشكالت 
دانش آموزان آگاهى داشته باشند، زيرا بدون شناخت نمى توان نقشة راه را 
ترسيم كرد. وى به اين نكته اشاره كرد كه مبنا در آموزش وپرورش تربيت 
ــته نمى توان فرزندان امروز را  ــت و با استفاده از اطالعات گذش قرآنى اس
تربيت كرد. امانى با اشاره به سند تحول در آموزش وپرورش گفت كه اين 

سند در حكم تنظيم ارتباط ما با خود و خدايمان است.
ــاره به آياتى از قرآن كريم، كار مشاوران را سخت ارزيابى  وى ضمن اش
ــرى صورت گيرد و  ــت هم دهيم تا تغيي ــرد و گفت: «بايد دست به دس ك
ــد.» ايشان در پايان سخنان خود از  ــاوران از نوع كار انبيا باش نوع كار مش

اقدامات انجام شده توسط مشاوران تقدير و قدردانى كرد.
ــاورة تحصيلى اداره كل شهر تهران،  در ادامة برنامه رحمانى، رئيس مش
ضمن تبريك به مناسبت ميالد با سعادت امام محمد باقر(ع) و خيرمقدم 
ــرح، مراحل اجراى  ــان بابت اجراى اين ط ــكر از كارشناس به حضار و تش
ــش از 126 هزار دانش آموز از 1247  ــان كرد. رحمانى گفت: «بي آن را بي
ــالمت روانى رفتارى قرار  ــة راهنمايى و دبيرستان مورد ارزيابى س مدرس
ــده داراى مؤلفه هاى  ــتانداردى هنجاريابى ش ــد. نيمرخ آزمون، اس گرفتن
ــه بود كه وزارت آموزش وپرورش تهيه كرده بود. اين طرح در ابتدا  27گان
ــد موضوع آزمون ها  ــكيل اتاق فكر آغاز به كار كرد كه در آن قرار ش با تش
ــدند: 1. گروه آماده سازى كه  ــود و سپس سه گروه آمادة كار ش مطرح ش
پاسخ نامه ها و پرسش نامه ها را به تفكيك مدارس آماده مى كردند. 2. گروه 
ــال قبل اجراى نامساعدى داشتند،  ــخ نامه هايى را كه س تصحيح كه پاس
بررسى و تصحيح مى كردند و 3. گروه تفسير و تحليل آزمون ها كه زيرنظر 
ــه، روند كار را به طور كامل  ــد.» رحمانى در ادام خانم هاديان اداره مى ش

تشريح كرد و گفت: «راهبردهاى اجرايى به صورت كتابچه اى درآمده است 
ــد.» او همچنين پيشنهاد كرد كه در هر  ــال خواهد ش كه به مدارس ارس
ــالمت روانى رفتارى تشكيل شود و برنامه ها را  ــوراى ارتقاى س منطقه ش
به صورت ماهانه رصد كنند. ايشان معتقد بود كه اگر دشمن براى جوانان 
ما برنامه اى ريخته است، ما نيز مى توانيم برنامه هايى را براى رشد و ارتقاى 
ــت اندركاران  ــاوران و دس جوانان تنظيم كنيم و اين از وظايف اصلى مش
ــت. وى در پايان از حضور مشاوران و دست اندركاران  آموزش وپرورش اس

آموزش وپرورش قدردانى كرد.
ــت مشاور منطقة 11، آقاى عظيمى  در ادامة همايش از خانم ايراندوس
ــاور منطقة 19 و خانم حقانى مشاور منطقة 10 به دليل زحماتى كه  مش

براى اجراى اين آزمون كشيده بودند، با هدايايى تقدير و قدردانى شد.
ــود و در حين پذيرايى  ــا پذيرايى مهمانان همراه ب ــة همايش نيز ب ادام

نماهنگى از روند اجراى پروژه براى حضار پخش شد.
ــئول موسسة مشاوره و خدمات روان شناختى توحيد،  خانم هاديان، مس
ــراى اين طرح  ــده ب ــتفاده ش ــة برنامه ضمن معرفى ابزارهاى اس در ادام
نمونه هايى از نتايج را به حضار ارائه كرد و ضمن بيان مثالى گفت: «نتايج 
نشان دهندة آن است كه مدارس دخترانه آسيب پذيرترند و سطح انتظارات 
نوجوانان از خانواده ها بسيار باالست.» او همچنين اين نكته را مطرح كرد 
ــر- دوستان  كه در بين منابع حمايتى، دانش آموزان- چه دختر و چه پس
ــرده بودند. در پايان، خانم هاديان  ــود را به  عنوان اولين منبع معرفى ك خ
ــير شده  ــتان تهران اجرا و تفس ضمن بيان اين مطلب كه اين طرح در اس
ــت و نتايج به صورت محرمانه در اختيار مديران مدارس قرار مى گيرد،  اس

به سخنان خود پايان داد.
ــتيتو  ــالمت روان انس ــدى دكتر اصغرنژاد، رئيس بخش س ــخنران بع س
روان پزشكى ايران در سخنان خود به اين نكته اشاره كرد كه ارتقاى سالمت 

► امانى؛
معاون پرورشى و فرهنگى 

آموزش و پرورش شهر 
تهران

► رحمانى؛
رييس مشاوره اداره 

آموزش و پرورش شهر 
تهران
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ــاس رشد كه فرد عالقه مند  با آموزش رابطة تنگاتنگى دارد و در دورة حس
به يادگيرى است، معلم مى تواند آموزش ها را در اختيار افراد قرار دهد. وى 
گفت: «علت اصلى مشكالت دانش آموزان اين است كه مهارت  حل مسئله 
ــئله برخورد كنند. همچنين  را ياد نگرفته اند و نمى دانند چگونه با يك مس
ــت. بايد  ــه در مدارس به دانش آموزان مى دهند كافى نيس آموزش هايى ك
ــت زندگى كردن را  ــم ضمن درس دادن به بچه ها مى توانيم راه درس بداني
به آن ها بياموزيم. هدف بايد مشخص كردن بچه هاى مشكل دار و ياد دادن 
مهارت هاى يادگيرى- رفتارى و اصول زندگى به آنها باشد. به عالوه، جامعه 
ــگيرانه دست يابيم.» ايشان  بايد در جهتى حركت كند كه به اقدامات پيش
ــئله از بيرون را از اهداف  ــيوة آموزش و اهداف و نگاه به مس بازنگرى در ش
اصلى دانست. در پايان نيز ضمن قدردانى از مشاوران و معلمان كه عهده دار 
كارى مهم و سخت هستند، گفت: «اين افراد به  دليل نقش كليدى اى كه در 

جامعه دارند، بايد نسبت به شرايط خود هشيار باشند».
در جريان مراسم، خبرى عنوان شد كه خوشحالى حضار را در پى داشت 

و آن ارتقاى مشاوران مدارس از گروه دو به گروه يك بود.
در ادامه ايزدى، رئيس اداره مشاوره اداره كل امور تربيتى و مشاوره آموزش 
و پرورش، ضمن معرفى آزمون سالمت روانى رفتارى يادآورى كرد كه هدف 
اصلى اين است كه نياز دانش آموزان را در حوزه هاى روانى رفتارى شناسايى 
كنيم. همچنين گفت كه اين طرح بايد ابتداى سال تحصيلى به اجرا درآيد 
و نتايج آن به دانش آموزان بازخورد داده شود. آزمون ها خوب هستند ولى 
ضعف هايى هم دارند كه درصدد رفع آن هاييم. ايشان ضمن معرفى سايت 
مشاوره اداره كل امور تربيتى و مشاوره آموزش وپرورش از مشاوران خواست 

تا از اين طريق با آن ها در ارتباط باشند.
در جريان اجراى مراسم دو نفر از مشاوران نيز تجربيات كارى خود را در 

اختيار همكاران قرار دادند.

ــد و  ــاوران اهدا ش ــم لوح يادبود و هدايايى به تمامى مش در پايان مراس
همايش در ساعت 12:30 پايان يافت.

ــية اين همايش با چند نفر از مشاوران مدارس صحبت كرديم و  در حاش
اكنون نظرات آن ها را براى استفادة همة مشاوران در مجله منعكس مى كنيم.
خانم قلندرى از منطقة 5: «كار انجام شده كار خوبى است و براى انتخاب 
رشتة دانش آموزان مى تواند بسيار مفيد باشد. البته بهتر است زمان اجراى 
ــد تا براى رسيدگى به مشكالت  ــال تحصيلى باش اين برنامه در ابتداى س
دانش آموزان فرصت كافى باشد. به عالوه، بايد جمعيت دانش آموزى در هر 
منطقه نيز در نظر گرفته شود؛ زيرا براى مثال، در منطقة 5 تعداد مشاوران 

به نسبت تعداد دانش آموزان بسيار كم است.»
خانم سام كن منطقة 5: «اين آزمون ها براى اجرا در هنرستان ها مناسب 
نيستند؛ زيرا دير اجرا شدنشان مانع بررسى مشكالت دانش آموزان و حل 

اين مشكالت مى شود.»
ــيار دير بود.» اگر  ــة 12: «زمان اجراى آزمون بس ــم صيادى منطق خان
ــتقيم به معلمان  ــتيم غيرمس ــن كار زودتر صورت مى گرفت، مى توانس اي
ــته باشند.  آمار بدهيم تا از بعضى دانش آموزان انتظار بيش از حدى نداش
ــت من اين است كه نرم افزار اين برنامه در اختيار ما قرار گيرد تا  درخواس

اگر شك و شبهه اى ايجاد شد، بتوانيم آن را رفع كنيم.»
سخن پايانى: در چنين همايش هايى كه جنبة گزارش دهى دارند، انتظار 
ــتفاده داده شود.  ــترى در مورد آزمون و ابزار مورد اس مى رود اطالعات بيش
ــاوران مدارس يا رابطان  ــركت كنندگان، مش به عالوه، در جمعى كه اكثر ش
و مسئوالن آموزش وپرورش هستند، تأكيد بر نقش كليدى مشاوره بيهوده 
است و بايد به چگونگى اثرگذارى و نقش هاى اجرايى- كه در شرح وظايف 
مشاوران نيست- پرداخته شود. الزم است جنبه هاى نوآورانه و خالقانة شغل 

مشاوران نيز در چنين گردهمايى هايى مورد توجه قرار گيرد.

علت اصلى مشكالت دانش آموزان اين است كه مهارت  
حل مسئله را ياد نگرفته اند و نمى دانند چگونه با يك مسئله 

برخورد كنند. همچنين آموزش هايى كه در مدارس به 
دانش آموزان مى دهند كافى نيست. بايد بدانيم ضمن درس 

دادن به بچه ها مى توانيم راه درست زندگى كردن را به 
آن ها بياموزيم

► دكتر اصغرنژاد؛
روان شناس

► ايزدى؛
ريس اداره مشاوره اداره 

كل امور تربيتى و مشاوره 
وزارت آموزش و پرورش
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︎︥و﹨︩

فاطمه فرهادى 
كارشناس ارشد روان شناسى

ناهيد احمدى 
كارشناس ارشد روان شناسى
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چكيده
ــوزى گروهى بر  ــى مهارت هاى جرئت آم ــش حاضر، بررس ــدف پژوه ه
خودكارآمدى و شيوه هاى مقابله با استرس دانش آموزان مقطع راهنمايى 
ــال تحصيلى 1390- 91  ــهر تهران در س منطقة  16 آموزش و پرورش ش

است. 
ــت و جامعة آمارى شامل كلية  ــبه آزمايشى اس طرح پژوهش از نوع ش
دانش آموزان مقطع راهنمايى منطقة  16 تهران در سال تحصيلى 1390- 
91 است. براى اين كار 110 دانش آموز به عنوان نمونه به شيوة خوشه اى 

انتخاب شدند. 
ــه  ــبك هاى مقابل ــش نامه هاى س ــش، پرس ــركت كنندگان در پژوه ش
ــورگان و جينگ1999)  ــن، 1983) و خودكارآمدى (م (الزاروس-فولكم
پيش و پس از برگزارى جلسات جرئت آموزى را كامل كردند. براى تجزيه 
ــتنباطى (آزمون تى)  ــا از آمار توصيفى و آمار اس ــل آمارى داده ه و تحلي

استفاده شده است.
با توجه به يافته هاى پژوهش، جرئت آموزى گروهى باعث تغيير معنادارى 
در ميانگين نمره هاى خودكارآمدى دانش آموزان پس از برگزارى جلسات 
ــن نمره ها افزايش يافت و  ــد؛ به طورى كه ميانگي مهارت جرئت آموزى ش
ــتن دارى، جست و جوى حمايت  همچنين تغيير معنادارى در ابعاد خويش
ــد. ميانگين نمره ها  ــئله ايجاد ش ــئوليت پذيرى و حل مس اجتماعى، مس
افزايش يافته و نمرة ميانگين ابعاد رويارويى، دورى جويى، گريز و اجتناب، 

از مؤلفه هاى متغير شيوه هاى مقابله با استرس كاهش يافت. 
در بعد ارزيابى مثبت هم تغيير نسبتاً معنادارى مشاهده شد. با توجه به 

يافته هاى پژوهش هر دو فرضية پژوهش تأييد مى شوند.
ــيوه هاى مقابله با  كليدواژه ها: جرئت آموزى گروهى، خودكارآمدى، ش

فشار روانى

مقدمه
هدف از ارتباط جرئت مندانه ارتباطى بر مبناى اعتدال و به دور از افراط 
و تفريط است، ارتباطى است كه حد وسط برخورد منفعالنه و پرخاشگرى 
است. جرئت آموزى محور رفتارهاى بين فردى، كليد برقرارى رابطة انسان 
ــى براى  ابراز وجود به طريق صريح، مستقيم و مناسب  با ديگران و روش
ــره و انعطاف پذيرى نياز دارد.  ــت و جرئت  ورزى به دانش، تدبير، مذاك اس
ــى افراد اختالل ايجاد  ــر با جرئت ورزى، در روابط اجتماع رفتارهاى مغاي
مى كنند و آن ها را به سوى اتخاذ رفتارهاى منفعالنه، مانند خجالتى بودن، 
ــوى پرخاشگرى و بزهكارى  ــردگى و اضطراب سوق مى دهند يا به س افس

هدايت مى كنند. 
از اين رو، براى رفع اين  گونه اختالالت رفتارى و ناهنجارى هاى عاطفى 
ــراى برنامة  جرئت آموزى گروهى به نوجوانان به طور فردى و گروهى و  اج

كسب مهارت هاى مربوط ضرورت دارد  (بيشاپ1، 2006). 
ــود و  ــت ورزى موجب خودكارآمدى و خود كنترلى در افراد مى ش جرئ
اعتماد به نفس و عزت نفس آن ها را تقويت مى كند. خودكارآمدى در نظرية 
شناختى – اجتماعى بندورا2 (1997) به معناى ادراك فرد از توانايى خود 
ــد و مقابله و كنترل يك موقعيت  ــام يك فعاليت، ايجاد يك پيام در انج
ــاس اين نظريه، فرد نه براساس مهارت هاى خود بلكه مطابق  است. براس

ــبت به كارايى و اثرمندى خويش براى انجام مجموعه اى  قضاوت خود نس
ــوار و دسترسى به اهداف مطلوب  از فعاليت ها، مقابله با موقعيت هاى دش

اقدام مى كند. (استوار، 1381)
خودكارآمدى از تجارب زندگى و از كسانى كه  براى ما نقش الگو دارند 
ــى مى شود؛ يعنى خودكارآمدى در اثر مشاهدة مبارزات موفقيت آميز  ناش
ــم، در ما ايجاد  ــب مى كني ــد كس ديگران و از طريق آنچه در جريان رش
مى شود. به طور كلى مى توان گفت نقش چندين عامل در تحول باورهاى 
ــيار برجسته است كه شامل خانواده، دوستان، مدرسه و  خودكارآمدى بس

محيط مى شود(پاجارز3، 2002).
ــوان به خودكارآمدى تحصيلى  ــاد خودكارآمدى در نوجوانى مى ت از ابع
اشاره كرد. خودكارآمدى تحصيلى به معناى ادراك فرد از توانمندى خود 
در يادگيرى و حل مسائل تحصيلى و دستيابى به موفقيت هاى تحصيلى 

است(بندورا، پاستولى4، باربارالى5 و كاپرارا6، 1999).
ــاس و بحرانى  ــدى، دوره اى حس ــاص رش ــل دورة خ ــى به دلي  نوجوان
ــاى انتقالى از نظر  ــت با انواع رويداده ــت كه در آن نوجوان ناچار اس اس
ــناختى،تحصيلى، نقش هاى اجتماعى و.... روبه رو شود و در اين  زيست ش
ــكالت و مقابلة مؤثر با آن ها  ــت راه حل هايى براى حل مش ميان مى بايس
بيابد. اگر نوجوان در اين مسير موفق شود، بهداشت روانى خود را تضمين 
كرده  است و گرنه در معرض بسيارى از آسيب هاى روانى و اجتماعى قرار 

مى گيرد(برنز7، 2002).
بسيارى از نوجوانان رفتارهاى جرئت مندانه را نياموخته اند، قدرت «نه» 
ــد و نمى توانند به صورت جرئت مندانه با اطرافيان خود تعامل  گفتن ندارن
داشته باشند. آن ها احساس گناه، بى اعتمادى و سلطه پذيرى را در روابط 
اجتماعى خود با ديگران تجربه مى كنند و در رفتارشان ترس، اضطراب و 
ــردگى نشان مى دهند. بدين منوال، ميزان پذيرش خود و عزت نفس،  افس
مهارت هاى مقابله اى و توانايى هاى روانى اجتماعى در اين نوجوانان پايين 

است (به پژوه، 1385).
ــود.  ــوب مى ش ــم محس ــت ورزى، هم از مهارت هاى مقابله با خش جرئ
ــيارى از مشكالت بهداشتى و  ــان داده اند كه بس پژوهش هاى متعدد نش
ــى- اجتماعى دارند؛ بنابراين  ــه هاى روان اختالل هاى روانى- عاطفى ريش
ــراد مهارت هاى مقابله اى و توانايى هاى روانى اجتماعى خود را  چنانچه اف
ــيار مؤثر واقع خواهد شد  افزايش دهند، در بهبود كيفيت زندگى آنان بس

(حجازى، 1382).
ــى  ــن والزاروس8 (1984) تعريفى جامع از مقابله به عنوان بخش فولكم
ــه را تغيير مداوم  ــه كردند. آن ها مقابل ــار روانى ارائ ــة تبادلى فش از نظري
تالش هاى شناختى و رفتارى براى برآوردن خواست هاى خاص درونى يا 
بيرونى كه به عنوان مشكل يا فراتر از توانايى ها و امكانات و منابع شخصى 

ارزيابى مى شوند، مى دانند (شيفر و مارتين، 1368).

جامعة آمارى و ابزار پژوهش
هدف پژوهش حاضر، بررسى تأثير جرئت آموزى گروهى بر خودكارآمدى 
ــترس  دانش آموزان مقطع راهنمايى منطقة 16  ــيوه هاى مقابله با اس و ش

آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصيلى 91-1390 است. 
جامعة آمارى كلية دانش آموزان مقطع راهنمايى منطقة 16 شهر تهران 
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ــت. 110 دانش آموز به عنوان نمونه به  ــال تحصيلى 91-1390 اس در س
شيوة خوشه اى انتخاب شدند.

ــش نامه هاى سبك هاى  ــبه آزمايش است. پرس طرح پژوهش از نوع ش
ــدى (مورگان و جينگ،  ــه (الزاروس-فولكمن، 1983) و خودكارآم مقابل
ــط  ــات جرئت آموزى گروهى توس ــش و پس از برگزارى جلس 1999) پي
شركت كنندگان تكميل شد و سپس عمليات تجزيه و تحليل آمارى انجام 

گرفت و نتايج استخراج شدند. 

برنامة مداخله گرانه و شيوة اجرا
پس از اجراى پيش آزمون ها كه شامل پرسش نامة خودكارآمدى مورگان 
و جينگ9 (1999) براى نوجوانان 11تا 16 ساله و پرسش نامة شيوه هاى 
مقابله با استرس الزاروس- فولكمن (1983)، برنامة جرئت آموزى گروهى 
ــات، دانش آموزان دوباره  ــه برگزار شد. پس از اتمام جلس در هشت جلس
ــتفاده از منابع  ــش نامه ها را تكميل كردند. برنامة مداخله گرانه با اس پرس
گوناگون به ويژه كتاب «آموزش ابراز وجود» اثر ريس و گراهام10 (1991) 

به شرح زير تهيه و اجرا شد: 
جلسـة اول: معارفه، بيان مقررات، بحث در مورد اهميت جرئت ورزى، 
ــورت و تن صدا،  ــمى و حالت ص ــورد  معارفه با توجه به ارتباط چش بازخ

تكاليفى درمورد نحوة معرفى خود به ديگران.
جلسة دوم: ارائة گزارش تكليف جلسة قبل و دادن بازخورد، تمرين به 
ــيوه هاى مبادلة تعارف هاى روزمره، تمرين روى شروع گفت و گو و ادامة  ش

مناسب و خاتمة آن، دادن تكليف مرتبط.
جلسـة سوم: ارائة گزارش تكليف جلسة قبل و دادن بازخورد، تمرين 
نحوة تقاضا كردن از ديگران، ارائة الگو درمورد نحوة بررسى با شخصى كه 

تقاضاى ما را رد كرده است، دادن تكليف مرتبط.
جلسة چهارم: ارائة گزارش تكليف جلسة قبل و دادن بازخورد، تمرين 
روى نحوة ابراز احساسات، ارائة الگو درمورد نحوة بيان احساسات گوناگون 

مانند شادى، خشم، اندوه، دادن تكليف مرتبط.
جلسة پنجم: ارائة گزارش تكليف جلسة قبل و دادن بازخورد، تمرين 
روى شيوه هاى رد تقاضا، بحث درمورد علل ناتوانى در «نه» گفتن و دادن 

تكليف مرتبط.
جلسة ششـم:  ارائة گزارش تكليف جلسة قبل و دادن بازخورد، بحث 
درخصوص اينكه چرا بايد انتقاد كنيم. تمرين درمورد نحوة انتقاد مناسب 

و مؤثر، دادن تكليف درمورد كنار آمدن با ديگران و قبول انتقاد.
جلسة هفتم: ارائة گزارش تكليف جلسة قبل و دادن بازخورد، تمرين 
ــب و مؤثر با  ــورد انتقال پذيرى، ارائة الگو درمورد نحوة برخورد مناس درم

انتقاد، دادن تكليف درمورد كنار آمدن با ديگران و قبول انتقاد.
ــل و دادن بازخورد،  ــة قب جلسـة هشـتم: ارائة گزارش تكليف جلس
ــات و  ــدى و ارائة خالصه اى از مطالب و ارزش يابى از نتايج جلس جمع بن

خودارزيابى. 

يافته هاى پژوهش
فرضية اول: 

برنامة جرئت آموزى گروهى بر خودكارآمدى تحصيلى دانش آموزان پاية 

سوم راهنمايى تأثير دارد. 

جدول1: ميانگين خودكارآمدى تحصيلى درگروه پيش آزمون و پس آزمون
بردواريانسانحراف معيارگروه هامتغير

خودكارآمدى 
تحصيلى

8/90079/20240 پيش آزمون

9/25383/77853پس آزمون

جدول 2: آزمون t وابسته براى متغير خودكارآمدى تحصيلى
 انحراف ميانگينمتغير

استاندارد
t درجة 

df آزادى
 سطح 
معنادارى

خودكارآمدى 
تحصيلى

-2/365/042-3/4771090/001

ــه ميزان خودكارآمدى تحصيلى  ــت ك نتايج جدول باال حاكى از آن اس
دانش آموزان پس از اجراى برنامة جرئت آموزى گروهى در مقايسه با ميزان 
ــل از اجراى اين دوره، افزايش معنادارى  خودكارآمدى تحصيلى آن ها قب
ــد (p =0/001). لذا برنامة جرئت آموزى  ــان مى ده را به لحاظ آمارى نش

گروهى برخودكارآمدى تحصيلى دانش آموزان مؤثر بوده است. 
با توجه به يافته هاى پژوهش، جرئت آموزى گروهى باعث تغيير معنادارى 
در ميانگين نمره هاى خودكارآمدى دانش آموزان پس از برگزارى جلسات 

مهارت آموزى گروهى شده و ميانگين نمره ها را افزايش داده است. 

فرضية دوم:
برنامة جرئت آموزى گروهى بر شيوه هاى مقابله با استرس دانش آموزان 

پاية سوم راهنمايى تأثير دارد.

جدول 3: نتايج آزمونt وابسته براى متغير شيوه هاى مقابله با استرس
 انحراف ميانگينمتغير 

استاندارد
t درجة 

df آزادى
 سطح 
معنادارى

1/481/3415/7411090/001مقابلة رويارو

0/931/8382/6171090/015دورى جويى

0/7291090/472-0/523/694-خويشتن دارى

7/9761090/001-2/631/713-جست و جو

21/9225/4081090/001گريز و اجتناب

4/798109/001-2/332/527-مسئوليت پذيرى

2/5321090/018-0/931/900ارزيابى مثبت

4/5201090/001-2/192/512-حل مسئله

ــت و جوى  ــتن دارى، جس ــر معنادارى در ابعاد خويش همچنين تغيي
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ــده است؛  ــئله ايجاد ش ــئوليت پذيرى و حل مس حمايت اجتماعى، مس
ــرة ميانگين ابعاد  ــش يافته و نم ــن نمره ها افراي ــورى كه ميانگي به ط
ــيوه هاى مقابله با استرس  رويارويى، دورى جويى، گريز و اجتناب از ش
ــبتاً معنادارى  ــت. در بعد ارزيابى مثبت هم تغيير نس كاهش يافته اس

ــوند.  ــت؛ بنابراين فرضيه هاى پژوهش تأييد مى ش ــده اس ــاهده ش مش
ــى ها نشان مى دهد كه تغييرات كلى در دو گروه يكسان است  بررس

ــود دارد.  ــاوت وج ــا تف ــى متغيره ــرات در برخ ــزان تغيي اما در مي
ــران  ــئله پس ــدى تحصيلى و راهبرد حل مس ــر خودكارآم در متغي
ــز و اجتناب،  ــا در متغيرهاى گري ــان دادند ام ــترى نش افزايش بيش
ــئوليت پذيرى و ارزيابى مجدد  ــت اجتماعى، مس ــت و جوى حماي جس

ــران بود.  تغييرات دختران قابل مالحظه تر از پس

و  نتيجه گيرى بحث  
ــؤال پژوهشى طراحى  ــخ گويى به دو س پژوهش حاضر به منظور پاس
ــد. سؤال نخست اين بود كه آيا آموزش مهارت جرئت ورزى  و اجرا ش
ــدى تحصيلى آنان تأثير دارد؟  ــى به دانش آموزان بر خودكارآم گروه
ــوزش مهارت جرئت ورزى گروهى بر  ــؤال اين بود كه آيا آم دومين س

ــار روانى تأثير دارد؟ ــيوه هاى مقابله با فش ش
ــوزى گروهى در  ــه جرئت آم ــة مداخله گرايان ــراى برنام ــس از اج پ
ــش نامه هاى مورد نظر در پيش آزمون و  ــت جلسه و اجراى پرس هش
ــد كه ميزان  ــت آمده مالحظه ش پس آزمون و تحليل يافته هاى به دس
ــيوه هاى  ــوزان افزايش يافته و ش ــى دانش آم ــدى تحصيل خودكارآم

ــت.  ــئله مدار تغيير كرده اس ــترس از هيجان مدار به مس مقابله با اس
ــردگى، اضطراب  ــى كه اخيراً بر موضوع خودكارآمدى، افس مطالعات
ــان داده اند كه  ــد، نش ــان متمركز بوده ان ــى نوجوان ــت روان و بهداش
ــد به ميزان  ــمار اين دورة رش موفقيت نوجوانان در چالش هاى بى ش
ــرده در  ــتگى دارد و نوجوانان مضطرب و افس خودكارآمدى آنان بس
ــزارش مى دهند(موريس، 2002؛  ــى گ ــى مختلف ناكاراي چند تواناي

ــالد و هوبنر، 2006).  س
ــازى(1385) در تحقيقى تأثير  ــعود حج ــر احمد به پژوه و مس دكت
ــت ورزى و عزت نفس  ــت ورزى را در افزايش مهارت جرئ ــة جرئ برنام

ــرد.  ــى ك ــت ارزياب ــت مثب ــوزان كم جرئ دانش آم
ــگران (چن و همكاران، 2001) به پيشرفت تحصيلى  برخى پژوهش
افراد جرئت ورز اشاره كرده اند و بر اين باورند كه اين دانش آموزان از 

ــب برخوردارند.  ــرفت تحصيلى مناس پيش
ــه افراد  ــزارش كرده اند ك ــكاران (2001) گ ــس و هم ــا بروك درم
جرئت ورز حتى در يافتن شغل مناسب و انجام مطلوب آن موفق ترند. 
جرئت آموزى تكنيكى است كه براى رفع اضطراب ناشى از برقرارى 
ــى رود. از اين  ــراس اجتماعى به كار م ــل اجتماعى و ه ــط متقاب رواب
ــر و مثبت ترى زير  ــود محيط را به طريق بهت ــق فرد قادر مى ش طري
ــورت جرئت مندانه  ــرد مى آموزد به ص ــرل بگيرد. وقتى ف ــوذ و كنت نف
ــود.  ــادى مانع بروز اضطراب او مى ش ــن امر تا حد زي ــار كند، اي رفت
ــت ورزى به نوعى موجب تقويت  ــل بعدى همين ويژگى  جرئ در مراح
ــول دورة برنامة  ــود. در ط ــار مطلوب مى ش ــب رفت ــة او و كس ثانوي

ــب، مانند نحوة  جرئت ورزى ارائة اطالعات الزم و انجام تكاليف مناس
ــدا، حركات بدنى و  ــب، تمرين آهنگ ص ــاى اجتماعى مناس تعامل ه
ــش اضطراب و مبارزه با توقعات  ــرارى ارتباط با نگاه، موجب كاه برق
ــى غيرمنطقى در افراد  ــى و اخالق غير واقع گرايانه و مالحظات ارزش

ــود.  ــركت كننده مى ش ش
ــركت  ــى كه در اين پژوهش در برنامة جرئت آموزى ش دانش آموزان
ــاى اجتماعى  ــاى جرئت مندانه در تعامل ه ــتند، با اتخاذ رفتاره داش
ــترى نائل گردند. اين گونه موفقيت ها  ــتند به موفقيت هاى بيش توانس
ــود و بر  ــود مى ش ــرد از خ ــى مثبت ف ــث ارزياب ــود باع ــة خ ــه  نوب ب
ــراد با مطرح كردن  ــدى وى تأثير مثبت مى گذارد. اين اف خودكارآم
ــبت به خود پيدا  ــان احساس خوبى نس ــات، عقايد و افكارش احساس
ــات خود خاتمه مى دهند.  ــد و به درون ريزى عواطف و هيجان مى كنن
اين امر منجر به سازگارى اجتماعى و افزايش پذيرش خود اين افراد 
ــود. بدين طريق شيوة مقابله با فشار روانى افراد از هيجان مدار  مى ش

ــئله مدار تغيير مى يابد.  به مس
ــات  ــتياق زياد در جلس ــا اش ــدگان ب ــركت كنن ــه اينكه ش ــر ب نظ
ــتار ادامة اين گونه آموزش ها  ــركت مى كردند و خواس جرئت آموزى ش
ــى  ــوزى به  عنوان يك مادة درس ــود جرئت آم ــه مى ش ــد، توصي بودن
ــدارس راهنمايى و  ــة كلية مدارس به ويژه در م ــوق برنامه در برنام ف
ــاوران مدارس به دانش آموزان  ــود و مش ــتان در نظر گرفته ش دبيرس
ــى را در دنياى واقعى آموزش دهند و آنان را براى  ــاى زندگ مهارت ه
ــده و نامتجانس خارج از  ــى و پيچي ــاى اجتماعى واقع ــه دني ورود ب

ــه آماده كنند.  مدرس

پى نوشـت ها
1. Beeshap
2. Bendoura
3. pajars
4. pastourly
5. Barbaraely
6. caprara
7. Brens
8. Folecman & lazaros
9. Moorgan & chinge
10. Rase & Graham

منابع
ــر ارزش روان  ــه مبتنى ب ــاى مداخل ــى راهبرده ــة اثربخش ــتوار. ط؛ «مقايس 1. اس
ــگرى و راهبردهاى مبتنى بر احساس مطلوب بر ميزان خودكارآمدى دختران  نمايش
ــى ارشد،  ــهر»، پايان نامة كارشناس ــتان منطقة 1 اسالمش ــالة پاية اول دبيرس 15 س

ــگاه عالمه طباطبايى، 1381. دانش
ــا،  ــارات راهگش ــدورا، اى؛ نظرية يادگيرى اجتماعى، مترجم: ف: ماهر، انتش 2. بن

ــران، 1382. ته
ــژوه، احمد. حجازى، م؛ «تأثير برنامة جرئت آموزى گروهى در افزايش مهارت  3. به پ
ــى انجمن  ــت ورزى و عزت نفس دانش آموزان كم جرئت» فصل نامة علمى پژوهش جرئ

ــاوران ايران، تهران، 1385. مش

خودكارآمدى به معناى ادراك فرد از توانايى خود در انجام يك فعاليت، ايجاد 
يك پيامد و مقابله و كنترل يك موقعيت است. براساس اين نظريه، فرد نه براساس 

مهارت هاى خود بلكه مطابق قضاوت خود نسبت به كارايى و اثرمندى خويش 
براى انجام مجموعه اى از فعاليت ها، مقابله با موقعيت هاى دشوار و دسترسى به 

اهداف مطلوب اقدام مى كند
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را﹨︊︣د ﹝︪︀وره

اشاره
معموالً وقتى افراد مى شنوند كه كسى هيپنوتيزم درمانى انجام مى دهد، 
به فكر خواب و انرژى مغناطيسى، از خود غافل شدن، قدرت هاى مرموز 
ــد. اما واقعيت در  ــينمايى مختلف در اين زمينه مى افتن ــاى س و فيلم ه
ــود، بسيار متفاوت است. تحقيقات  مورد هيپنوتيزم با آنچه تصور مى ش
ــان مى دهد كه امواج مغزى در هيپنوتيزم با  ــى نش مختلف عصب شناس
ــى نيز خصوصيات  ــت. عالوه بر آن، از نظر روان شناس خواب متفاوت اس
ــده با فردى كه به خواب رفته است كامًال تفاوت دارد.  فرد هيپنوتيزم ش
ــان در حالت هيپنوتيزم كنترل رفتارى خود را  برخى مى پندارند كه انس
ــلط هيپنوتيزم كننده قرار مى گيرد و ممكن  از دست مى دهد. تحت تس
است ديگر بيدار نشود يا اينكه افراد ساده لوح زودتر هيپنوتيزم مى شوند 
ــان مى دهد كه افراد تنها  ــا تصور غلط ديگر. تحقيقات علمى نش و صده
ــوند و در حين هيپنوتيزم در  ــورت تمايل مى توانند هيپنوتيزم ش در ص
ــده با اعتقادات آن ها مخالف باشد، به راحتى  صورتى كه تلقينات ارائه ش
ــر مرحله از هيپنوتيزم  ــتادگى كنند و در ه مى توانند در مقابل آن ايس
ــوند. همچنين مشخص شده است كه برخالف  از حالت خلسه خارج ش
ــبت به بقية افراد جامعه هيپنوتيزم پذيرى  تصور غالب، افراد باهوش نس

باالترى دارند.

كليدواژه ها: هيپنوتيزم، كاربردها

اعظم فاضلى 
كارشناسى ارشد روان شناسى
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︨﹢ء︑︺︊﹫︣﹨︀ 
در︋︀رة 

︤م  ﹫︑﹢﹠︍﹫﹨
و ﹋︀ر︋︣د﹨︀ی 

در﹝︀﹡﹩ آن

سوء تعبيرها دربارة هيپنوتيزم
 هيپنوتيزم نوعى خواب است!

هيپنوتيزم به هيچ وجه خواب نيست؛ اين را حاالت روحى فرد و اسكن 
ــا مى گويند. هيپنوتيزم «يك  ــواج مغزى او در حالت هيپنوتيزم به م ام
حالت ويژة هوشيارى» است كه در آن سه  مؤلفه وجود دارد: تمركز باال، 
انفكاك و تلقين پذيرى. منظور از انفكاك اين است كه حواس فرد چنان 
بر موضوع موردنظر متمركز مى شود كه به هر چيزى غير از آن بى توجه 
ــدن به  ــدا مى گردد. بنابراين، جذب ش ــه عبارتى از آن ج ــود يا ب مى ش
مطالعة يك كتاب، طورى كه ديگر صداى اطراف را نشنويد، نيز مى تواند 
ــد. تنها تفاوت  ــمار آي ــزم خودبه خودى يا خودكار به ش ــى هيپنوتي نوع
ــت كه در هيپنوز بالينى  هيپنوتيزم طبيعى با هيپنوتيزم بالينى اين اس
ــت تمركز كرده ايد، مى توانيد از  ــما بر روى صداِى هيپنوتراپيس چون ش
ــرايط ديگر اين  او تلقينات درمانى مؤثر دريافت كنيد. در حالى كه در ش

امكان وجود ندارد.

 در هيپنوتيزم اسـرار شـخصى فاش مى شـود يـا او برخالف 
اعتقاداتش عمل مى كند!

ــاوت نقادانه را  ــت قض ــوءتعبير، الزم اس ــراى توضيح در مورد اين س ب
ــود دارد تا هر  ــالمى وج ــخص س توضيح دهيم. قضاوت نقادانه در هر ش
ــاوت نقادانه)، در موقع  ــرد. اين عمل ذهن (قض ــزى را به راحتى نپذي چي
ــزان اين تعليق به  ــه حالت تعليق درمى آيد. مي ــزم به درجاتى ب هيپنوتي
ــتگى دارد. هرچه هيپنوتيزم پذيرى  ــخص بس ميزان هيپنوتيزم پذيرى ش
بيشتر باشد، قضاوت نقادانه بيشتر به صورت تعليق درمى آيد. البته هيچ گاه 
ــود و اگر مطلبى گفته شود كه با اصول و اعتقادات  متوقف يا صفر نمى ش
فرد منافات داشته باشد، مجدداً فعال مى شود و حتى ممكن است فرد از 
حالت هيپنوز درآيد. درواقع، بخشى از روان به نام «ناظر پنهان» اين كار را 
انجام مى دهد؛ يعنى از تماميت شخصيت انسان و اصول ارزشى اعتقادى 
ــد،  ــرار او محافظت مى كند و اگر چيزى برخالف اعتقادات وى باش و اس

مقاومت مى كند و ممكن است از خلسة هيپنوتيزم بيرون بيايد.
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 هيپنوتيزم خطرناك است!
ــت و هم  ــت، هم مفيد اس ــزم مثل چاقوى جراحى اس ــه هيپنوتي البت

خطرناك! اما با رعايت شرايط زير خطرناك نخواهد بود:
- انتخاب بيمار، درست انجام شود (هر بيمارى را نبايد هيپنوتيزم كرد).
- درمانگر در هيپنوتيزم ماهر باشد (روش كار، به درستى پياده شود).

- درمانگر در تصويرپردازى و گفت وگو خالق باشد.
ــد (با استفاده از شيوة  ــت درمانگر باش - اقتدار هيپنوتيزم بايد در دس

رفتارى و زبان بدن و مهارت هاى غيركالمى ارتباط)

 افراد ضعيف هيپنوتيزم مى شوند!
ــت كه افراد باهوش و كسانى كه به خوبى با  ــان داده اس تحقيقات نش
ديگران ارتباط برقرار مى كنند، بهتر تحت تأثير هيپنوتيزم قرار مى گيرند 
ــوند. به عالوه  ــختى هيپنوتيزم مى ش ــه گير به س ــراد بدبين و گوش و اف
هيپنوتيزم پذيرى افراد متفاوت است. 75 درصد افراد هيپنوتيزم پذيرى 
عملى دارند كه از اين درصد 7 درصد خيلى خوب، 48 درصد به صورت 
متوسط و 20 درصد خيلى كم وارد عمق مناسبى از هيپنوتيزم مى شوند.

برخالف تصور غالب، افراد 
باهوش نسبت به بقية افراد جامعه 

هيپنوتيزم پذيرى باالترى دارند

 هيپنوتيزم درمان است!
ــوب  ــت و امكانى فرعى در درمان محس ــزم كمك درمان اس هيپنوتي
ــود بلكه به فرايند  ــيگار نمى ش ــود. مثًال هيپنوتيزم باعث ترك س مى ش

ترك سيگار كمك مى كند.

 هر نوع بيمارى و مشكل روحى را با هيپنوتيزم مى توان درمان 
كرد!

هيپنوتيزم طيف وسيعى از مشكالت روحى- روانى از قبيل اضطراب و 
ــردگى، مشكالت و دردهاى روان تنى از قبيل ناراحتى هاى گوارشى  افس
و آلرژى هاى مختلف را درمان مى كند اما در مقابل بيمارى هاى بسيارى 
ــد و در برخى مواقع  ــاب نمى آي ــم تكنيك موثرى براى درمان به حس ه

مضر است.
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كاربردهاى درمانى هيپنوتيزم
ــود،  در موضوع هيپنوتيزم، مطلب مهمى كه غالباً ناديده گرفته مى ش
همين موضوع استفاده از هيپنوتيزم است. بسيارى را تصور بر اين است 
كه با هيپنوتيزم شدن فرد موضوع تمام مى شود؛ در حالى كه اين مرحله، 
ــتفاده  ــوب مى  گردد. در واقع، هيپنوتراپى يا درمان با اس آغاز كار محس
ــت: القاى خلسه و درمان.  ــده اس ــكيل ش از هيپنوتيزم از دو مرحله تش
ــت و بخش  ــه فردى را هيپنوتيزم كنيم، فقط يك بخش از كار اس اينك
ــد و در مواردى  ــخت تر و تخصصى تر مى باش ــيار مهم تر و س دوم كه بس
ــامل تكنيك هاى درمانى است كه بايد  ــد، ش مى تواند خطرناك هم باش
ــك  ــوند. اين بخش را پزش ــته ش با دقت و ظرافت خاصى به اجرا گذاش

يا روان شناسى كه در زمينه، هيپنوتراپى مهارت دارد، بايد انجام دهد.
از هيپنوتيزم مى توان در شاخه هاى مختلف طب و روان شناسى بالينى 
در حوزه هاى بزرگساالن، كودكان و نوجوانان بهره هاى فراوانى گرفت كه 

به بعضى از آن ها اشاره مى شود:
ــردرد و دردهاى  طـب داخلى: كنترل دردهاى مزمن (مانند انواع س
ــيمى درمانى و بهبود  ــى از ش ــتفراغ ناش نوروپاتيك)، كنترل تهوع و اس
ــالم و  ــت بهتر رژيم غذايى س ــرطانى، رعاي ــت زندگى بيماران س كيفي
ــند، كنترل سندرم رودة  ــيگار و ساير عادات ناپس كنترل وزن، ترك س

تحريك پذير و...؛ 
طـب جراحى: آمادگى قبل از جراحى و درمان ترس از عمل، كنترل 
ــتفاده از داروهاى وريدى و  ــى بدون اس درد بعد از عمل، القاى بى هوش
استنشاقى و يا با حداقل مصرف دارو و بنابراين حذف يا كاهش عوارض 
اين داروها، القاى بى حسى موضعى بدون استفاده از دارو، كنترل نسبى 

ــى از سوختگى كمك به تسريع  خون ريزى حين عمل، كنترل درد ناش
ترميم بافت آسيب ديده و... ؛

طب زنان و زايمان: كنترل عالئم سندرم پيش از قاعدگى (پى ام اس)،  
كنترل دردهاى همراه قاعدگى (ديسمنوره)، كمك به بهبود رشد جنين، 

كنترل ويار حاملگى، زايمان آسان و...؛
ــى و  ــش اعتمادبه نفس، افزايش بهره ورى ورزش طب ورزشـى: افزاي

بهبود ركوردها، كاهش آسيب هاى ورزشى و كمك به ترميم بافت و...؛
ــتن از شدت خون ريزى، تسريع در تحمل  طـب دهان و دندان: كاس
ــان براى مدت  ــردن بازماندن ده ــرك، قابل تحمل  ك ــاى متح پروتزه
ــرايط را براى بيمار  ــح بزاق (كه هم تحمل ش ــتن از ترش طوالنى، كاس
آسان مى  سازد و هم محيط مناسب ترى براى كار فراهم مى كند)، ايجاد 
ــبى به طور موضعى، كاستن از مشكالت جسمى و  بى حسى كامل يا نس
ــدان قروچه، ايجاد آرامش  ــى، درمان دن روحى بيمار در درمان ارتودنس
ــك  ــار (كه اين امر موجب آرامش دندان پزش ــترس بيم و كم كردن اس
ــت درمان را افزايش  ــود و كيفي ــزودن بر تمركز فكرى او هم مى ش و اف
ــندرم درد مفصل فكى- گيجگاهى،  ــد)، كنترل دندان قروچه، س مى ده
ــكى،  كنترل رفلكس (عق زدن)، جلوگيرى از تهوع حين كار دندان پزش

كنترل هراس از اعمال دندان پزشكى و...؛
ــى،  هيپنوتيزم روان كاوى  و  ــى  روان درمان روان پزشـكى:  طـب 
شناخت درمانى هيپنوتيزمى، رفتاردرمانى هيپنوتيزمى، درمان اختالالت 
ــمى، تجزيه اى، جنسى، اضطرابى و روان تنى، درمان افسردگى،  شبه جس
ــو و افزايش  ــه)، تقويت ايگ ــا (ترس هاى بيمارگون ــان انواع فوبى ه درم

اعتماد به نفس، افزايش اميد به زندگى، افزايش بهره ورى تحصيلى و...

از هيپنوتيزم مى توان در شاخه هاى 
مختلف طب و روان شناسى بالينى در 

حوزه هاى بزرگساالن، كودكان و 
نوجوانان بهره هاى فراوانى گرفت

ــى از سوختگى كمك به تسريع  خون ريزى حين عمل، كنترل درد ناش
ترميم بافت آسيب ديده و... ؛

طب زنان و زايمان: 

حوزه هاى بزرگساالن، كودكان و 
نوجوانان بهره هاى فراوانى گرفت

منابع
ــهد،  ــارات هورمهر، مش ــى، م. و فياض صابرى، م. ح؛ هيپنوتيزم بالينى، انتش 1. فتح

.1390
2. http://www.iranhypno.com
3. http://hypnotismbidaar.com
4. http://hypnotherapy.blogfa.com
5. http://daneshnameh.roshd.ir
6. http://sarmadipress.com
7. http://ayene.blogfa.com
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﹝︪︀وره ﹎︣و﹨﹩

كليدواژ ه ها: بحث گروهى،  آموزش مهارت، مسئوليت پذيرى، انتقاد.

بحث گروهى
ــت وجو و كنجكاوى و دستيابى به حقيقت   نياز به علم و آگاهى، جس
و كشف علت پديده ها از جمله گرايش هاى فطرى و انگيزه هاى وجودى 
ــخنرانى  ــت. همة  موضوعات را نمى توان در قالب خطابه و س ــان اس انس
ــرايط محيطى و روانى آنان  ــه دانش آموزان آموخت، به خصوص اگر ش ب
مساعد نباشد. يكى از راه هايى كه مى تواند در دانش آموز زمينة شكفتن 
و حركت فعال فكرى و عملى ايجاد كند، تشكيل جلسات بحث گروهى 

و گروه هاى آموزشى است.
ــد، مى تواند فضايى  ــة بحث گروهى اگر با برنامه ريزى قبلى باش جلس
مناسب ايجاد كند كه در آن دانش آموز با احساس آزادى و امنيت خاطر 
ــات قلبى اش را اظهار  ــت، حرف خود را بزند و مكنون ــى و صراح به راحت
ــاس احترام متقابل  ــود و احس كند، براى نظريات ديگران ارزش قائل ش
نمايد، قدرت بيان پيدا كند، خود تجربه كند و از تجربيات ديگران سود 
ــد و ذهن خود را از ساده انديشى و  ــائل بيشتر بينديش جويد، دربارة مس
ــم و والدين در محيط  ــانة  معل ــد. روش آزادمنش زودباورى رهايى بخش
ــه ايجاد عزت نفس در دانش آموز منجر  ــه زمانى مى تواند ب خانه و مدرس
ــا و برنامه ريزى ها و  ــه،  در جريان كاره ــود كه همة افراد آن مجموع ش
تصميم گيرى هاى مربوط به مسائل خود، از فرصت برابر بهره مند گردند 

و خود را در كارها سهيم بدانند.

ــرى و اخالقى و به علت  ــا با توجه به ضعف فك ــى از جامعة  م در بخش
ــئوليت هايى كه هيچ فرصتى براى رسيدگى  گرفتارى هاى شغلى يا مس
ــى نمى گذارند، بعضى از خانواده ها نمى توانند  به امور خانه و خانواده باق
ــؤاالت علمى و اعتقادى  ــب و كاملى براى پاسخ گويى به س مرجع مناس
ــوان و جوان باتوجه  ــند. به همين  دليل كودك و نوج فرزندان خود باش
ــعى مى كند از طرق  ــه كنجكاوى هاى فطرى و نيازهاى روانى خود، س ب
مختلف (صحيح و ناصحيح) با مسائل پيرامون خويش آشنا شود و براى 
ــش هايى دربارة مسائل مختلف زندگى و ازجمله  رفع اين نيازها به پرس
ــى، مبادرت ورزد و چه  بسا افراد ناباب و گروه هاى ناصالح  ــائل جنس مس
ــؤاالت و رفع مشكالت خود  ــه و كنار مرجع پاسخ گويى به س را درگوش
قرار دهد. بدين ترتيب،  ممكن است زمينة سوءرفتار در وى پديد آيد و 
ــاختار انديشه و شخصيت او شكل بگيرد. در اين صورت  از اين طريق س
اصالح و تغيير طرز فكر و بينش دانش آموز، براى خانواده ها و مسئوالن 
ــات بحث گروهى مرجع بسيار  ــيار مشكل است. در اين ميان، جلس بس
ــكالت  ــخصيت دادن به دانش آموزان و برطرف كردن مش خوبى براى ش

آن ها و پاسخ گويى به سؤاالتشان است.
ــت كه  ــده و منظم اس ــه اى برنامه ريزى ش ــة بحث گروهى جلس جلس
ــود. موضوعات قابل طرح در اين  ــكيل مى ش با حضور معلم و مربى تش
ــائل اخالقى و ارزشى كه  ــات حول دو محور اصلى است؛ يكى مس جلس
ــكالتى كه خود  ــود و ديگر مسائل و مش ــوي مدرسه مطرح مي ش از س

دانش آموزان طرح مى كنند.
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مفاد تشكيل دهنده
ــكايت ها، سؤاالت  ــته ها، ارزش ها، انتقاد ها، ش ــات، خواس در اين جلس
ــي، تربيتي، اخالقي و ورزشي  ــنهادهاي افراد در زمينه هاي درس و پيش
ــات هفتگي فرصتي  ــراي هركدام در طول اين جلس ــود و ب مطرح مى ش
ــورد موضوع ها  ــوزان بتوانند در م ــود تا همة دانش آم ــي مي ش پيش بين
ــته ها و  ــورد عالقة خود صحبت كنند، به بيان خواس ــنهادهاي م و پيش
ــه بپردازند و از اين  ــتانه و صميمان ــاي قلبى خود در فضايي دوس آرزوه

طريق احساسات خود را تخليه نمايند.
غالباً معضالت رواني دانش آموزان، كه موجب بروز رفتارهاي نامتعادل 
ــطح مدرسه و خانه مي شود، با برگزارى چنين جلساتي  و نابهنجار در س
ــتمرار اين جلسات، معموالً مشكالت حل مي شود  كاهش مي يابد. با اس
ــي همه جانبة مسائل و همدلي و هم  و در عين حال زمينه اي براي بررس
ــي گروه در بيان و درك ضرورت مقررات و قواعد نظم و انضباط  احساس
مدرسه فراهم مى آيد.  به طوري كه پس از ارزيابي كارها و رفتارها توسط 
ــازي مفاهيم و ارزش ها  ــري و پذيرش و دروني س ــال، يادگي جمع همس
ــدن دانش آموزان و احساس  ــاده تر صورت مي گيرد. روند اجتماعي ش س
ــت و راهنمايي معلمان و  ــه مي يابد كه با هداي ــمندي تا آنجا ادام ارزش
ــا نظارت و حضور  ــج خود دانش آموزان ب ــنا و صالح، به تدري مربيان آش

مربيان ذي صالح ادارة جلسات را برعهده مي گيرند.

مراحل
ــات، اظهار دل گرمي و شخصيت دهي به دانش آموزان در  در اين جلس
ــود و به  ثمر مي نشيند. بيان نظريات  فضايي آزاد و صميمي تجربه مى ش
ــران، در عمل،  ــات ديگ ــاف مربي در مقابل آرا و افكار و احساس و انعط
ــود. در اين جلسات معلم و مربي فقط نقش راهنما و  آموزش داده مي ش

هدايتگر بحث را دارند.
ــي و  ــي، اخالقي، ورزش ــائل درس ــات اعم از مس ابتدا موضوعات جلس
ــتفاده از اوقات فراغت مطرح مي شود و سپس تجارب خوب  چگونگي اس
ــؤّدب در زمينه هاي مذكور، در اختيار  دانش آموزان پرتالش و فعال و م

گروه قرار مي گيرد.
ــات بايد به طور منظم و با برنامه ريزي قبلي توسط معلم و مربي  جلس
ــه و فكر كرده اند،  ــه دانش آموزان دربارة آن مطالع ــارة موضوعاتى ك درب
ــود تا در برقراري نظم و انضباط و اجراي قوانين و مقررات،  ــكيل ش تش
تصميم گيري ها و تشخيص راه حل ها و بررسي  اتفاقات  و تجربيات مفيد 
ــتفاده و بهره برداري قرار گيرد. بهتر است دستور  دانش آموزان، مورد اس
ــود. همچنين،  ــو اعالنات نصب ش ــك هفته قبل در تابل ــات ي كار جلس
ــوزان كه دربرخورد  ــكالت عمومي دانش آم طرح موضوعاتي دربارة مش
ــا در كارهاي گروهي و  ــود در كالس، در زنگ تفريح ي ــاالن خ با همس
ــته جمعي پديد مي آيد، مي تواند به عقده گشايي، تخلية احساسات و  دس
ــي، روحية جمعي و  ــود و از جهت فكري و بينش تفاهم جمعي منجر ش

هماهنگي اجتماعي را ارتقا بخشد.

غالمحسين ظفرى 
دبير آموزش وپرورش
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اهداف طرح تشكيل جلسات بحث گروهي 
1. فراهم كردن زمينه و فرصتي براي افراد تا خود را ارزيابي قرار كنند.

ــكالت فكري و رواني دانش آموزان و رفع آن ها، تأمين  ــناخت مش 2. ش
خواسته ها و نيازهاي طبيعي و به حق آنان در حّد امكان

3. ايجاد و افزايش روحية مسئوليت پذيري
4. تعميق و تقويت ارزش هاي مذهبي و دروني سازي مفاهيم مربوط به 

اين ارزش ها
ــنا كردن دانش آموزان با توطئه هاي سياسي و تهاجم فرهنگي به  5. آش
منظور پيشگيري از آسيب هاي رواني ناشي از انحرافات اخالقي و عقيدتي 

يا مقابله با آن ها
6. ايجاد روحية هم فكري و مشورت در كارها و تجربة اينكه چگونه يك 

فكر خام در مشورت با ديگران پخته مي شود؛
7. نقد و بررسي و ارزيابي صحيح افكار و نظريات و رفتار و خصلت هاي 

يكديگر در جمع دوستانه و صميمي براي اصالح آن ها
8. ايجاد روحية همكاري و تعاون و تحمل ديدگاه هاي مخالف و پذيرفتن 

خوبي هاي ديگران و كسب سعة صدر
ــوزان به كمك تجربيات  ــطح فكري و فرهنگي دانش آم ــردن س 9. باالب

عيني دوستان و همساالن و هم كالسي ها در قالب مباحثه و مناظره
10. مشاركت دادن و فعال كردن همة اعضاي كالس و گروه هاي مدرسه 

و ايجاد انگيزه براي فعاليت هاي درسي و پرورشي
11. آموزش و تمرين عملى تكريم شخصيت دانش آموزان و ايجاد حس 

احترام متقابل و تقويت عّزت نفس
ــيب هاي  12. تعميق بينش و پايه ريزي تفكر دانش آموز در مقابله با آس
ــت در دوره هاي باالتر گريبان گير وي شود  رواني و عقيدتي كه ممكن اس

و نيز جلوگيري از سطحي نگري و عدم ارزيابي يافته هاي فكري ديگران
ــن در جمع، ايجاد  ــخن گفت ــم آوردن زمينه براى تمرين س 13. فراه
ــرح نظريات خود در جمع  ــي اظهارنظر در دانش آموزان با هدف ط تواناي

دانش آموزان و مربيان
ــاون و همكاري و  ــي و برانگيختن حس تع ــاد روحية اجتماع 14. ايج

هم فكري و احترام متقابل 
15. شنيدن حرف ها، انتقادها و مسائل دانش آموزان

ــائل و  ــبت به مس ــات دانش آموزان نس 16. بيان نظرها و تخلية احساس
ــات و دادن دل گرمي به آنان به  ــكالت و جهت دهي مثبت به احساس مش

منظور ايجاد توانايي رهبري و قدرت تحمل انتقاد در افراد
ــان دانش آموزان از طريق  ــيم عادالنة كارها و فعاليت ها در مي 17. تقس

تبادل نظر با آنان
ــي در قالب  ــاد حس رقابت مثبت در كارها و فعاليت هاي درس 18. ايج

گروه هاي آموزشي
19. بهره گيري دانش آموزان از تجربيات مفيد هم ساالن، از جمله نحوة 

تقسيم اوقات فراغت و برنامه ريزي درسي در منزل
20. آگاهي از كم و كيف برنامه ها و مقررات انضباطي مدرسه

ــروز خالقيت  دانش آموزان از طريق  ارائة بعضي طرح هاي گروهي  21. ب
و ابتكارهاي فردي 

ــن دانش آموزان و ايجاد  ــگيري از تعارضات و كينه توزي ها بي 22. پيش

زمينه براي شنيدن حرف هاي ناگفته و اظهارنظرهاي ناشنيدة آنان

اصول اجرايي طرح تشكيل جلسات بحث گروهي 
1. با خوب گوش دادن، صميميت به وجود آوريد و مشكل را پبدا كنيد. 
ــكل، نمونه و الگويي به  ــكل يابي، انعطاف پذيري و طرح و حل مش با مش
دانش آموزان ارائه دهيد تا بتوانيد آنان را به راه هاي مؤثرتري براي برقراري 

ارتباط و رفع سوءتفاهم ها هدايت كنيد.
ــات، تصميمات جلسات قبل را به طور خالصه بازگو  2. در ابتداي جلس
ــز بحث كنيد. مربياني كه به علت  ــد و در صورت نياز، دربارة آن ها ني كني
كمبود وقت مي خواهند با عجله و تحكم، كارها و تصميمات بسيار خوب 
خود را اجرا كنند، موجب مي شوند دانش آموزان به صورت انفعالي با كارها 
ــان دهند و روند پيشرفت كار و  و تصميمات برخورد كنند و مقاومت نش

تصميم گيري را به تعويق بيندازند.
3. طول مدت جلسات را زمان بندي و موضوعات مورد بحث را فهرست 
ــدي كنيد و در پايان  ــده را خالصه و جمع بن ــد، تصميمات گرفته ش كني
ــدات افراد را به آن ها  ــوزان ارائه دهيد و وظايف و تعه ــه به دانش آم جلس

اعالم كنيد.
ــة بحث گروهي به نتيجه نرسيد،  4. اگر پس از بحث و تبادل نظر، جلس
ــده مي تواند تصميماتي اتخاذ  مربي و معلم با تدبيري آگاهانه و حساب ش
ــنجيده  كند و آن ها را به مرحلة اجرا بگذارد. البته اگر اين تصميمات ناس

باشند، دانش آموزان را به تنفر از جلسه و مخالفت وامي دارد.
ــه تفاهم و توافق حاصل نشد، جلسه را بايد تجديد  5. اگر در يك جلس
ــود و زمينة موافقت اكثريت براى تصميم  گيرى  كرد تا بحث همه گير ش

فراهم شود.
ــوم دانش آموزان فرصت كافي ايجاد  ــي نظر عم 6. مربي بايد براي بررس
ــّو مقاومت و برخورد را در مقابل  ــريع در كارها ج كند؛ زيرا رأي گيري س
ــت در مقابل اجراي  ــي آورد. بازند ه ها ممكن اس ــم و مربي به وجود م معل
تصميمات عجوالنه واكنش منفي نشان دهند. بنابراين، بهتر است دربارة 
هر موضوعي كامًال بحث شود و آن موضوع به اندازة كافي تجزيه و تحليل 

شود تا بيشتر افراد بر سر آن توافق كنند.
ــل جوييد و به جاي آنكه براي هر  ــت ها به قرعه كشي توس 7. در بن بس
دانش آموز مستقيماً تكليف معين كنيد، بگذاريد مسئوليت گروه مشخص 

شود؛ زيرا بعداً آنان مسئوليت ها را بين خود تقسيم خواهند كرد.
ــنهادها بايد از دانش آموزان دريافت شود و در پايان به طور  8. كلية پيش
منطقي از خود آنان خواسته شود كه راه حل هاي مناسب را انتخاب كنند. 
اگر چند پيشنهاد رد شود، دانش آموز ديگر احساس اعمال نظر در مورد رّد 

پيشنهاد خود نخواهد كرد.
ــر دانش آموزي نظري را ارائه داد و دانش آموزان ديگر بالفاصله آن  9. اگ
را مردود شمردند، احتماالً از ارائة نظرات بعدي خويش خودداري خواهد 
ــب اعضاي گروه  كرد. در اينجا مربي بايد بالفاصله از ادامة برخورد نامناس

جلوگيري كند.
ــود را بازگو كنند.  ــد فرصتي فراهم كرد كه همه، حرف هاي خ 10. باي
ــات درصورتى جذابيت خواهند داشت كه همگان به فعاليت و تكاپو  جلس
بيفتند و در بحث ها به طور فعال شركت كنند و راه حل هايي ارائه نمايند. 
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هدف از تشكيل اين جلسات برقراري ارتباط و تفاهم و تحكيم شخصيت 
فراگيرندگان است. بنابراين جلسات را با توافق پيگيري كنيد.

ــبت به حرف هاى ديگران  11. زمينه را طوري فراهم آوريم كه افراد نس
ــان ندهند و بتوانند نظر يكديگر را تحمل كنند و  عكس العمل شديد نش
ــتانه با  ــث آن قدر ادامه يابد تا دانش آموزان در فضايي صميمي و دوس بح

همكاري يكديگر به راه حل هاي مناسب برسند.
12. از نتيجه گيري عجوالنه و قضاوت ارزشي پرهيز كنيم و بگذاريم همه 
ــند،  نظرهاي خود را  ــاركت كنند، به  راه حل ها بينديش در فكر كردن مش

بازگو كنند و هركس راه حل مناسب خود را ارائه دهد.
ــكيل جلسه دربارة مسائل و  13. از دانش آموزان بخواهيم كه قبل از تش

موضوعات آن فكر كنند و راه حل هاى مناسب پيشنهاد دهند.
ــيه  ــده  از حاش 14. با هدايت بحث در چهارچوب موضوعات تعيين ش
رفتن و پراكنده شدن سخنان جلوگيري كنيم. راه حل ها را از پيشنهادهاي 

دانش آموزان بگيريم و در نهايت، موضوع اصلي را تعقيب كنيم.
15. گاهي براي اينكه دانش آموزان متوجه شوند كه ما احساساتشان را 

درك مي كنيم، بايد مطالبشان را در جمع براى ديگران بازگو كنيم.

نحوة اجراي طرح تشكيل جلسات بحث گروهي
1. هدايت مسير بحث و جمع بندي مطالب، توسط مربي صورت مي گيرد 

و در هنگام بحث، مربي نقش هدايتگر و راهنما را به عهده دارد.
2. گاهي موضوع مورد بحث، به اطالعات تخصصي تري نياز دارد كه در 
اين صورت مي توان فرد مطلعي را به عنوان ميهمان به جلسه دعوت كرد 
و در بحث گروهي شركت داد. اين امر به تنوع و جاذبة جلسات مي افزايد.
3. مربي نبايد بدون جهت از فردي طرف داري يا با كسي مخالفت كند.
ــرفت گفت وگوها در جلسات متوقف مي شود، روي نكات  4. وقتي پيش
ــي و موضوعات مورد پذيرش همة دانش آموزان تأكيد كنيم و از آنجا  واقع

بحث را ادامه دهيم.
ــه رئيس، منشي و ناظم جلسه مشخص شود و هر چند  5. در هر جلس

وقت يك بار تغيير كند.
ــردي و  ــه، موجب دلس 6. كوتاهي در اجراي توافقات و تصميمات جلس
بي نتيجه  بودن جلسات خواهد شد. بنابراين، معلم و مربي به عنوان اولين 

فرد بايد به تصميمات اتخاذ شده در جلسه پايبند باشد.
7. از منازعة لفظي جلوگيري كنيد و افراد را با بازگو كردن ديدگاه هايشان 
ــه منحصراً براي طرح گله ها و  ــت كه جلس دلگرم نماييد. بايد توجه داش

شكايات نيست، بلكه براي رفع آن هاست.
ــت كنيد و گاهي  ــده را ثبت و يادداش 8. طرح ها و تصميمات گرفته ش

به عنوان يادآوري، آن ها را توزيع نماييد.
ــاركت  ــم كنيد كه همه در تصميم گيري مش ــه را طوري فراه 9. زمين

جويند و خود راه حل مشكالتشان را پيدا كنند.

جلسة بحث گروهى جلسه اى برنامه ريزى شده و منظم است 
كه با حضور معلم و مربى تشكيل مى شود. موضوعات قابل 

طرح در اين جلسات حول دو محور اصلى است؛ يكى مسائل 
اخالقى و ارزشى كه از سوي مدرسه مطرح مي شود و ديگر 

مسائل و مشكالتى كه خود دانش آموزان طرح مى كنند.
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ــت  به صورت گروهي دربارة بعضى از موضوعات تبادل نظر  10. الزم اس
شود. در اين صورت نتيجه را با نمايندگان گروه ها در ميان بگذاريد تا بقية 

دانش آموزان نيز دربارة آن اظهارنظر كنند.
ــود كه حرف هاي خود را  11. به همة دانش آموزان فرصت برابر داده ش

بزنند. 

برنامة طرح تشكيل جلسات بحث گروهي
1. اعالم موضوع دستور جلسة بحث گروهي هفتگي در تابلوي اعالنات

2. الزم است مجموعة جلسات بحث گروهي در برنامة تحصيلي ساالنة 
مدارس گنجانيده شود و هر كالس، يك ساعت در هفته، با شركت معلم و 

مربي و همكاري فعال دانش آموزان بحث گروهي داشته باشد.
3. موضوعات جلسات بحث گروهي بر دو دسته زير است: 

الف) موضوعاتي كه از قبل، توسط اولياي مدرسه، برنامه ريزي و مشخص 
ــت. اين موضوعات كه براى نه ماهة سال تحصيلى تنظيم شده،  ــده اس ش

به قرار زير است: 
1. مهر: نظم و انضباط

2. آبان: طهارت و پاكيزگي و بهداشت
3. آذر: عزت نفس و احترام متقابل

4. دي: اعتمادبه نفس، مسئوليت پذيري
5. بهمن: كار نيك، عبادت و تقوا

6. اسفند: روحية جمعي، انفاق و تعاون
7. فروردين: قناعت و دوري از اسراف

8. ارديبهشت: صبر و تحمل و حسن خلق
9. خرداد: دوري از بدي ها و كسب فضيلت ها.

ــاس مي كنند با آن دست به  ب) موضوعاتي كه خود دانش آموزان احس
گريبان اند و الزم است مطرح گردد تا دربارة آن بحث و نتيجه گيري شود.
ــته  اند و بيان  4. معرفي دانش آموزاني كه در عمل تجربيات موفقي داش
ــاير دانش آموزان، از برنامه هاي جالب و كارساز جلسات بحث  آن براي س

گروهي خواهد بود.

 
عوامل و امكانات اجرايي طرح تشكيل جلسات بحث گروهي

1. مدير، معلم، مربي پرورشي
2. جلسة بحث گروهي بهتر است در محلي غير از كالس درس تشكيل 
ــات به صورت حلقه وار  ــود؛ عالوه بر اين اگر مربي و معلم، در اين جلس ش
ــاير دانش آموزان بنشينند، در ايجاد فضاي صميمي و احساس  در كنار س

برابري و برقراري ارتباط سازنده و مؤثر، بسيار مفيد خواهد بود.
3. استفاده از ضبط صوت و ديگر وسايل شنيداري و ديداري ديگر، براي 

ضبط و پياده كردن بعضي از مطالب مهم مورد بحث در جلسات

ويژگي طرح تشكيل جلسات بحث گروهي
ــتان هايى كه اغلب شركت كنندگان به آن ها  1. موضوعات در قالب داس

عالقه دارند، بحث گذاشته شود.
ــث گروهي را  ــات بح ــئوليت رهبري جلس ــي و معلمي كه مس 2. مرب

ــند و به راحتي بتوانند  ــده مي گيرند، بايد از افراد مطلع و خبره باش به عه
ــك و  ــات را به صورت خش ــاط برقرار كنند و جلس ــوزان ارتب ــا دانش آم ب

خسته كننده اداره نكنند.
3. در جلسات بحث گروهي، محور فعال دانش آموزان اند، نه معلم؛  معلم 

نقش راهنما و هدايتگر را به عهده دارد.

تشكيل گروه هاي آموزشي
يكي از هدف ها و نتايج جلسات بحث گروهي، تشكيل جلسات گروه هاي 
آموزشي است. دانش آموزان با شركت در جلسات بحث گروهي و برقراري 
ــر مى آموزند و به اين ترتيب،  ــم، روابط اجتماعي مثبت را با يكديگ تفاه
ــي فراهم  ــات گروه هاي آموزش ــركت در جلس ــب براي ش زمينه اي مناس
ــود و معلمان نيز مي توانند با تشكيل گروه  هاي آموزشي، در جهت  مى ش
ــوزش هر درس  ــوزان گام بردارند. پس از آم ــة دانش آم ــد علمي هم رش
ــي، مي توان در فضايي  ــراي مذاكره و مباحثه در قالب گروه هاي آموزش ب
گسترده تر غير از كالس، تنوعي در نحوة كار و روش آموزش ايجاد كرد تا 

انگيزة دانش آموزان براى يادگيرى بيشتر شود.
ــد در يك زمينه از  ــد، هر گروه مي توان ــترده باش اگر موضوع درس گس
ــرگروه ها يافته هاي خود را  ــي كند؛ در پايان، س ــوع، مطالعه و بررس موض
جمع بندي مى كنند و در اختيار تمام اعضاي كالس قرار مى دهند. گاهي، 
هنگامي كه معلم يك موضوع درسي را آموزش مي دهد، هر گروه مي تواند 
با طرح سؤالي، آن را از ديدگاه خاص خود بررسي كند و بدان پاسخ دهد. 
ــپس هر گروه، نتيجة كار خود را در كالس به صورت كنفرانس به ساير  س

دانش آموزان عرضه كند.
ــازي دانش آموزان نياز  اين روش به برنامه ريزي قبلي معلم جهت آماده س
دارد. همچنين مواد و مطالبي كه براي مطالعه و پاسخ گويي و تمرين و طرح 
مسئله الزم است، بايد در اختيار گروه گذاشته شود. تجربه نشان داده است 
ــي) آن دسته از مطالب  كه كارهاي گروهي (مانند فعاليت گروه هاي آموزش
درسي را كه در آموزش اولية كالس به صورت مبهم باقي مانده اند،  قابل درك 
و فهم مي سازد. اصوالً فعاليت هاي آموزشي، ماهيت جمعي و گروهي دارند و 
اگر توأم با احساس جمعي سازماندهي و اجرا شوند، بسيار مؤثر واقع خواهند 
شد و در رشد علمي دانش آموزان مفيد خواهند بود. بنابراين مي تواند روش 
ديگر تدريس و نقش ديگر معلمان را شركت در گروه هاي آموزشي به منظور 
ــد علمي  راهنمايي و هدايت دانش آموزان در جهت همكاري جمعي در رش

اعضاي گروه دانست و آن را امري مهم تلقي كرد.
ــي و اخالقي  ــيدن به يادگيري هاي درس ــر معلم درصدد عمق بخش اگ
فراگيرندگان در جريان جلسات بحث گروهي باشد، مي تواند دانش آموزان 
ــد كه به طور جدي  ــا، به گونه اي هدايت و رهبري كن ــق گروه ه را از طري
ــي گردند و در نهايت به يادگيري عميق و  درگير بحث هاي مختلف درس

رشد علمي برسند.

اصول اجرايي گروه هاي آموزشي
1. قرار دادن مناسب دانش آموزان قوي و آهسته گام، به صورت گروه هاي 

3 نفره يا 5 نفره؛ مي توان گروه هاي آموزشي تشكيل داد.
ــرگروه آموزشي با پيشنهاد اعضاي گروه و نظر نهايي معلم تعيين  2. س

دورة نهم |  شمارة 1 |  پاييز ۳۲1392



مي گردد.
ــت، بلكه  ــي، معلم انتقال دهندة معلومات نيس ــاي آموزش 3. در گروه ه

رهبري و هماهنگي بين سرگروه ها و گروه هاي آموزشي را به عهده دارد.
ــرگروه ها در جلسات بحث گروهي، نحوة ادارة جلسه و  4. از آنجا كه س
هم فكري صميمانه با همساالن خود را تمرين كرده اند، به خوبي مي توانند 

بين اعضاي گروه خود تفاهم ايجاد كنند.
ــنايي با درس  ــوزان، براي آش ــاد كرد كه دانش آم ــد فضايي ايج 5. باي
ــخصي براي رسيدن به اهداف گروه به  به صورت گروهي، ضمن تالش ش

رقابت سالم با يكديگر بپردازند.
ــكال هاي درسي و افزايش  ــكيل گروه هاي آموزشي براي رفع اش 6. تش
ــيار خوبي است؛ چرا كه به اين ترتيب، هم  فعاليت دانش آموزان روش بس
ــاس وجود خواهند كرد و هم دانش آموزان آهسته  دانش آموزان قوي احس
ــي با همساالن خود، احساس ارزش و عزت نفس  گام از طريق تفاهم درس

كنند و درس را به شيوة بهتري فراخواهند گرفت.

نتيجه گيري
اصوالً هدايت و رهبري مؤثر معلم و مربي، جلسات را به سوي راه حل هاي 
مناسب و مصلحت آميز سوق مي دهد و با ايجاد فضايي باز همراه با احترام 
ــمندي و  عزت نفس  متقابل در بحث و گفت وگو، موجب ايجاد حس ارزش
در دانش آموزان مي گردد. در اين صورت همة اعضاي گروه كم كم احساس 
ــده  ــان در جمع مورد توجه واقع ش وجود مي كنند كه عواطف و عقايدش
است و بدين ترتيب، با سود جستن از ديدگاه هاي خود و ديگران به تدريج 

نظام فكري شان تعديل و تحول مي يابد.
جلسات بحث گروهي در ايجاد رابطة اجتماعي مطلوب بين دانش آموزان 
و جلوگيري از تعارضات مؤثر است. پژوهش به عمل آمده نشان داده است 
كه اين جلسات براي تصميم گيري در زمينة انجام يك كار يا يك موضوع 
ــي، مي تواند سبب شود كه افراد در تجربيات يكديگر سهيم شوند و  درس
ــتي و همكاري درسي در بين اعضا تقويت گردد و فرصتي  احساس دوس
ــود تا افراد، خود را ارزيابي كنند. همچنين اين تحقيقات نشان  فراهم ش
ــي، روحية كرامت و اعتمادبه نفس و  ــت كه عالوه بر بازده آموزش داده اس
نقادي در دانش آموزان رشد مى كند و تقويت مى شود؛ به طوري كه دلهرة 
افراد كمرو و خجالتي براي صحبت كردن در حضور جمع كاهش مى يابد.

منابع 
ــه، عزت الزهرا؛ مقايسـة اثر رقابت فردي، تالش در رقابت گروهي در  1. قناعت پيش

پيشرفت تحصيلي. فصلنامة تعليم وتربيت، 1384.
2. صفوي، امان اهللا؛ كليات روش ها و فنون تدريس. نشر معاصر، تهران 1376.

ــگاهي، اصفهان  ــارات جهاد دانش ــر اصفهاني، علي؛  مديريت رفتار گروهي. انتش 3. نص
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9. آقازاده، محرم؛ مهارت هاي يادگيري. انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري بيشير علم و 
ادب، تهران پاييز 1381
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ويژگي طرح تشكيل جلسات بحث گروهي
1. موضوعات در قالب داستان هايى كه اغلب شركت كنندگان به آن ها عالقه دارند به بحث گذاشته شود

2. مربي و معلمي كه مسئوليت رهبري جلسات بحث گروهي را به عهده مي گيرند، بايد از افراد مطلع و خبره باشند و 
به راحتي بتوانند با دانش آموزان ارتباط برقرار كنند و جلسات را به صورت خشك و خسته كننده اداره نكنند

3. در جلسات بحث گروهي، محور فعال دانش آموزان اند، نه معلم؛  معلم نقش راهنما و هدايتگر را به عهده دارد

ــي، روحية كرامت و اعتمادبه نفس و  ــت كه عالوه بر بازده آموزش ــي، روحية كرامت و اعتمادبه نفس و داده اس ــت كه عالوه بر بازده آموزش داده اس
نقادي در دانش آموزان رشد مى كند و تقويت مى شود؛ به طوري كه دلهرة نقادي در دانش آموزان رشد مى كند و تقويت مى شود؛ به طوري كه دلهرة 
افراد كمرو و خجالتي براي صحبت كردن در حضور جمع كاهش مى يابد.افراد كمرو و خجالتي براي صحبت كردن در حضور جمع كاهش مى يابد.
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ا︋︤ار﹨︀ی روان ︫﹠︀︠︐﹩

كليدواژه ها: مقياس اميدواري، نوجوانان، روان سنجي

نوجواني و اميد
ــود كه بين كودكي و بزرگسالي  ــد گفته مي ش نوجواني به دوره اي از رش
ــي مي دانند. اين دوره با  ــت و به همين دليل غالباً آن را يك دورة انتقال اس
ــماني، شناختي، اخالقي و اجتماعي همراه است كه از  تغييرات عمدة جس
ــود و در بسياري از كشورهاي صنعتي  ــالگي شروع مي ش حدود 12ـ11 س
جهان در 20 سالگي خاتمه مي يابد. در حال حاضر دورة نوجواني در جوامع 
صنعتي، در مقايسه با جوامع غيرصنعتي طوالني تر است. حتي گفته مي شود 
كه نوجواني مفهوم نسبتاً تازه اي است كه به طور عمده در كشورهاي صنعتي 
مطرح شده و در واقع به منظور تسهيل انتقال از كودكي به بزرگسالي ابداع 

شده است (احدي و جمهري، 1387).

دوران نوجواني، بحراني ترين دوره براي سازگاري و شكل گيري شخصيت 
ــت. برخي از روان شناسان از جمله بالس1 و ماهلر2 معتقدند كه انسان  اس
ــود، زيرا دنياي ساده و آشناي  در نوجواني از نظر رواني دوباره متولد مي ش
كودكي را پشت سر گذاشته است با تغييراتي سريع روبه رو مي شود. باورها 
و انتظارات نوجوان تغيير يافته اند و خود را با دنياي پيچيده و جديد رويارو 
ــان  مي بيند. وي نياز دارد كه در اين دنياي جديد خود را به عنوان يك انس
ــتردة اجتماعي  ــازد و جايگاه خود را در نظام گس منحصر به فرد مطرح بس
ــت به نياز نوجوانان براي درك خود  ــخي اس ــب هويت پاس پيدا كند. كس
ــترك با ديگران، از آن ها  ــتن چيزهاي مش ــي كه به رغم داش به عنوان كس
ــكيل هويت، احساسي ذهني از تماميت دروني فرد  متمايز و جداست. تش
ــاس آن زندگي براي وي هدف و معنا پيدا مي كند  ــازد و براس فراهم مي س
(برزونسكي3، 1992). از عواملي كه مي تواند اين هدف و معنا را به درستي 

آديس كراسكيان 
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج

﹝﹆ــــــــــــ﹫︀س
︡واری  ا﹝﹫ــــــــــ
ــــــ﹢ا﹡︀ن ــ  ﹡﹢︗ـــ
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جهت دهد، مفهوم اميد و اميدواري است.
مفهوم اميـد از نظر نووتني4 (1989) نيروي زندگي پويا و بلند؛ از نظر 
ــران؛ از نظر  ــوي ديگ ــدن از س دارلينگتون5 (2002) اهميت حمايت ش
هاملستين6 و روت7 (2002) برقراري ارتباط نزديك با ارزش هاي شخصي 
ــداف؛ و از نظر هاقتون8 (2007) توان دنبال كردن فعاليت هاي روزانه  و اه
ــتن خود است (چرانك9، اسـتانگليني10 و اسالد11،  و متحرك نگه داش

2008، به نقل از كرماني، خداپناهي و حيدري، 1390).
به عقيدة اشنايدر12 (2000) اميد نوعي روند فكري و داراي دو جز تفكر 
ــيرها (طرح هاي هدفمند) است و هر دو  عامل13 (اراده هاي هدفمند) و مس
ــكيل و تعيين ميزان اميد ضروري و  بعد از طريق رفتارهاي هدفمند در تش
ــازگاري و سالمت جسماني و رواني است. مسيرها جزء شناختي  موجب س
اميد و نشان دهندة توان فرد در خلق راه هاي معقول براي دستيابي به اهداف 
است. تفكر عامل، جزء انگيزشي اميد و نشان دهندة برداشت شخصي در مورد 
توانايي براي رسيدن به اهداف گذشته، حال و آينده است. تفكر عامل يعني 
اعتقاد به اين مطلب كه فرد مي تواند راه هاي فرضي به سوي هدفي مشخص 

حركت كند و بدان دست يابد (به نقل از كرماني و همكاران، 1390).

مقياس اميدواري نوجوانان14
اين مقياس را دكتر پاِمال هيندز15 در سال 1985 طراحي كرد. مقياس 
ــت كه ميزان احساسات مثبت نوجوانان نسبت  مذكور داراي 24 عبارت اس
ــش نامه اندازه گيري مي كند. ويژگي هاي  به آينده را در هنگام تكميل پرس
ــي شده و  ــنجي16 اين مقياس در نمونه هاي مختلف نوجوانان بررس روان س
همساني دروني17 آن در مطالعات مختلف بين 0/86 تا 0/92 گزارش شده 
است. همچنين نتايج نشان داده است كه اين مقياس مي تواند تغييرات در 
ــه دقت اندازه گيري كند. مقياس  ــول زمان (از 5 هفته تا 6 ماه) را نيز ب ط
ــاختن نوجواناني كه  ــي18 (متمايز س ــان از روايي افتراق ــدواري نوجوان امي
ــرده اند از نوجواناني كه سالم تشخيص داده شده اند) و روايي مالكي19  افس
ــتگي مثبت و معنادار با پرسش نامة سالمت عمومي نوجوانان) نيز  (همبس
برخوردار است (هيندز، 2004، هيندز، كوار جننتي20، بوش21، پرات22، 

فايركلو 23، 2000، به نقل از رسولي، يغمايي و علوي مجد، 1389).

ويژگي هاي روان سنجي در جامعة ايران
ــي و تعيين  ــد (1389) به منظور بررس ــوي مج ــي و عل ــولي، يغماي رس
ــان، 120 نوجوان 14 تا  ــنجي مقياس اميدواري نوجوان ويژگي هاي روان س
ــاكن مراكز شبانه روزي سازمان  ــاله با ميانگين سني 16/48 سال س 20س

بهزيستي را مورد پژوهش قرار دادند و يافته هاي زير را گزارش كردند. 
ــي قرار  ● روايي محتوايي24 با توجه به قضاوت  صاحب نظران مورد بررس

گرفت و همة عبارت ها تأييد شدند.
ــاس براي  ــي25 مقي ــل عامل ● تحلي
ــازه26 نشان دهندة  ــي روايي س بررس
تك بعدي بودن مقياس در سنجش 

اميدواري نوجوانان است.
ــاس  ــاي مقي ــتگي نمره ه ● همبس

ــس كوپر  ــاس عزت نف ــا مقي پژوهش ب

 r=0/49) 28و با مقياس خودكارآمدي شرر (P< 0/001 ، r=0/59) 27اسميت
، P< 0/001) نشان دهندة روايي مالكي مقياس اميدواري نوجوانان است. 

ــتفاده از ضريب آلفاي كرونباخ 0/83 برآورد و  ــاني دروني با اس ● همس
گزارش شده است.

● همبستگي بين نمره هاي دو نوبت اجراي آزمون با فاصلة زماني دو هفته 
0/60 محاسبه شده كه نشان دهندة پايايي32 مقياس براي سنجش اميدواري 

نوجوانان است.
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اميد نيروي زندگي پويا است و اهميت حمايت شدن 
از سوي ديگران و برقراري ارتباط نزديك با ارزش هاي 

شخصي و اهداف است
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 مقدمه
 خالقيت بيانگر نوآورى است؛ خالقيت به طور عام يعنى پديدآوردن چيزى جديد يا محصولى نو. در يك نگاه كلى، 
فرهنگ و تمدن انسانى، زاده خالقيت انسان است. نو شدن و تحول پديده اى جارى و سارى در زندگى انسان است. 
وقتى به هر محصولى از دستاوردهاى بشرى مى نگريم، خالقيت را در تمام وجود آن جارى مى بينيم. اوالً مى بينيم 
كه اين محصول روزى نبوده و اينك هست. هنگامى كه اين محصول در فرهنگ و تمدن بشرى پا به عرصة وجود 
گذاشته، تولدى از دل مادر خالقيت انجام گرفته است. ذهن انسان يا انسانى روزى باردار انديشة اوليه اين محصول 
شده؛ زمانى را به باردارى گذرانده و اينك آن را زاده است. ثانياً هر محصول جديدى، چون نوزادى، مراحل تحول 
ــد؛ اين بالندگى نيز در آغوش مادر خالقيت انجام  ــر مى گذارد تا به بالندگى و رشد اليق خويش برس ــت س را پش
مى پذيرد. اين همه محصوالت مادى و غيرمادى كه زندگى انسان را در طول تاريخ دگرگون ساخته و سبك زندگى 
او را به شكلى كامًال نو در آورده اند، بدون خالقيت به وجود نمى آمدند و اگر نبود اين استعداد، زندگى انسان همانند 
تمامى گونه هاى جانورى، از الگويى ثابت و دورى فراتر نمى رفت. خالقيت زندگى انسان را از حالت دورى به حالت 

خطى بدل كرده و به اين ترتيب بايد گفت كه جريانى مستمر و الينقطع در زندگى انسانى است.

︎︣و﹡︡ه

دكتر على اصغر احمدى

كليد واژه ها:  خالقيت، محصول خالق، فرد خالق، فرايند خالقيت

︋︩ اّول

︠ـــ﹙︀﹇﹫️ ﹝﹀﹢م   ︣︋ ︣ا ︑ــ﹙﹫﹙﹩  ﹁
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ــتند كه در ارتباط با خالقيت مطرح مى شوند و بايد به آن ها  مواردي هس
پاسخ داد.

ــواري هاي تعاريف  ــتلث ويت  (1995) بعد از تبيين دش ــن و پوس هوس
عملياتي خالقيت-  كه ناشي از رويكردهاي گوناگون به آن است- بررسي 

خالقيت را از سه منظر ضروري مي دانند. مى گويند:
ــئلة  فرد  ــه مس ــا ورود به بحث خالقيت، آدمي  بالفاصله خود را با س ب

خالق، محصول خالق و فرايند خالقيت مواجه مي بيند».
ــدگاه اضافه كرد  ــي را به اين دي ــد محور چهارم ــد باي به نظر مي رس
ــالق، فرايند خالقيت،  ــخصيت فرد خ ــت را در چهار مجال ش و خالقي
محصول خالقيت يا محصول نو و شرايط اجتماعي برانگيزانندة خالقيت 
ــي قرار داد. خالقيت را از ويژگي هاي فرد خالق بايد دانست  مورد بررس
ــت كه ما بحث  اما  عيني ترين بخش خالقيت، همان محصول خالق اس

خود را از آن شروع مي كنيم. 

محصول خالقيت
محصول خالقيت يا محصول نو، عينى ترين بخش خالقيت است. هركس 
ــد، در گام اول محصولى را كه از اين فرايند به دست  به خالقيت مى انديش
مى آيد، مد نظر قرار مى دهد. ديوان حافظ يك پديدة نو است كه در تاريخ 
ادبيات ايران بى بديل باقى مانده است. آثار اديبان و شاعران برجستة ايران 
ــوردار بوده اند. اغلب كارهاى بزرگ كه  ــان، همواره از اين ويژگى برخ و جه
ــه بى نظير باقى  ــرى هميش ــى بوده اند، در تاريخ بش محصول خالقيت كس
ــى بخواهد عين اين محصوالت را باز توليد كند، با  مانده اند و حتى اگر كس
شكست مواجه مى شود و يا كارى كم ارزش از خود بر جاى مي گذارد؛ يعنى 
ــيارى از  ــو بودن واقعى يك محصول، نوماندن را نيز در دل خود دارد. بس ن
هنرمندان سعى كرده اند آثار هنرمندان پيش تر از خود را باز توليد كنند. و 

البته كپى يك اثر هنرى بسيار نازل تر از اصل اثر ارزيابى شده است.
ــص ديده اند.  ــر «نو بودن» نوعى نق ــة خالقيت در عنص محققان عرص
بسيارى از اين محققان، نو بودن را به اضافة سودمندى يا ارزشمندي اثر، 
ــمار آورده اند. براى چنين  ــرط ارزيابى آن اثر به عنوان اثرى خالق به ش ش
ــتدالل مى كنند كه از ترسيم آشفتة يك كودك، يك  ــرطى، چنين اس ش
ــى، اثرى نو  ــى روى كاغذ يا بوم نقاش ــا يك عقب ماندة ذهن ــوان و ي حي
به وجود مى آيد ولى آيا مى توان چنين اثرى را خالق ناميد؟ قضاوت واقع 
ــان نمى تواند چنين اثرى را به صرف نو بودن، محصولى خالق  بينانة انس
بداند. «به هر حال، اكثر پژوهشگران حوزة خالقيت، خالقيت را در شكل 
وسيع آن به عنوان فرايند توليد چيزي كه اصيل و ارزشمند است، تعريف 

مي كنند» (استرنبرگ، 2006، ترجمه خرازي 1387 )
ــراى تعيين يك اثر  ــمندي ب ــودمندى، اصالت يا ارزش با ورود عنصر س
ــن نو بودن، نتايج  ــالق، بالفاصله تمامى آثارى كه ضم ــوان اثرى خ به عن
ــي براى جامعة انسانى دارند، از گردونة خالقيت خارج  زيانبار يا ضد ارزش
مى شوند. گذشته از مواردى چون اختراع بمب اتم كه شايد مناقشه انگيز 
ــط عده اى از  ــرقت هاى بزرگ توس ــى از قبيل طراحى س ــد، اقدامات باش
ــن نو بودن، به  ــانى، ضم ــارقان، طراحى و اجراى انواع جرائم ضد انس س
ــد. در حالى كه  ــودمندى، از دايرة خالقيت خارج خواهند ش دليل غير س
ــه توصيف مى كند. من در  ــان، چنين اعمالى را خالقان قضاوت نوعى انس

محصول خالقيت يا محصول نو، عينى ترين بخش خالقيت 
است. هركس به خالقيت مى انديشد، در گام اول محصولى 
را كه از اين فرايند به دست مى آيد، مد نظر قرار مى دهد. 

ديوان حافظ يك پديدة نو است كه در تاريخ ادبيات ايران 
بى بديل باقى مانده است

ــان ها جريان دارد اما شناخت آن مانند بسيارى  خالقيت در زندگى انس
ــت. در روان شناسى، تا  ــادگى امكان پذير نيس از پديده هاى اين جهان به س
ــون نظريه هاى گوناگونى- كه گاه تا حد تضاد با يكديگر پيش رفته اند،  كن
ــد. عده اى خالقيت را پديده اى  ــدد تحليل و تبيين خالقيت برآمده ان درص
ــده اى آن را پديده اى عام  ــمرده و ع خاص و منحصر به افرادى خاص برش
ــر به شمار آورده اند؛ عده اى خالقيت را  و به عنوان يك توانايى عمومي بش
يك توانايى متمايز از ساير توانش هاى بشرى به شمار آورده و عده اى پديدة 
ــاير توانمندى هاى انسان ندانسته اند. ثورندايك1  معتقد بود  متمايزى از س
ــريح و تبيين ندارد؛ زيرا در توليد چيزهاي  كه خالقيت نياز به مطالعه، تش
ــون نيز دربارة خالقيت مى گويد  جديد، هيچ خالقيتي رخ نمي دهد. واتس
ــكينر2  و وودمن3   ــورد خالقيت هيچ چيز جديدي وجود ندارد». اس «در م
نيز رفتار خالق را عبارت از رفتاري مي دانند كه فرد در توليد آن ها حداقل 

نقش ممكن را دارد. (باس و مانسفيلد4 ، 1980)
ــناختي و عده اى از منظر  تعدادى از نظريه پردازان خالقيت را از منظر ش
انگيزشي و عاطفى مورد تحليل قرار داده اند؛ عده اى نيز تحت تأثير ديدگاه 
رفتارى نگر، روان تحليل گر، انساني نگر و پديدارشناختى خود، آن را بررسى 
كرده اند. اين تفاوت در نگاه و تفسير تا جايى است كه در حال حاضر تلفيق 

بين تمامي آن ها و ارائة ديدگاهى جامع دشوار به نظر مى رسد.
ــت، تاكنون تعاريف  ــاي گوناگون دربارة خالقي ــل وجود ديدگاه ه به دلي
متفاوتي از آن ارائه شده است. تنها وجه مشترك اين تعاريف ايجاد پديده 
ــا نادر و بي مانند  ــود. اما آي ــت كه «كارخالق»، ناميده مي ش بي نظيري اس
ــت؟ آيا خالقيت تجربه  ــا معيار قابل پذيرش براي خالقيت اس بودن، تنه
ــت، يا تجربة يك فرهنگ و يا آنكه تجربة عالم انساني  بي نظير يك فرد اس
ــمار مي آيد؟ اصوال" به پديده هاي نادري كه به شكل هم زمان كشف  به ش
شده يا پديد مي آيند، بايد با چه ديدي نگاه كرد؟ به پديده هايي كه دوباره 

كشف مي شوند، بايد چگونه نگريست؟
ــا در محصول خالق يا در  ــود ي ــا خالقيت در فرد خالق خالصه مي ش آي
ــدي كه به توليد كار خالق مي انجامد؟ آيا خالقيت محصول محيطي  فراين
ــه طريقي غيرمعمول به نظر  ــت؟ در ميان افرادي كه ب ــاص و خالق اس خ
مي رسند يا افراد سنت شكن يا افرادي كه از بهرة هوشي بااليي برخوردارند، 
ــوند؟ پاسخ سؤال اخير اين است كه بي نظير  كدام يك بايد خالق ناميده ش
ــا يكي از وجوه  ــكلي متفاوت با ديگران، تنه ــدن به ش بودن و جلوه گر ش
خالقيت به شمار مي رود. افراد خالق در موارد متفاوتي از ديگران متمايزند، 
اما افراد خالق و غيرخالق در اين وجوه نيز توسط يك فصل مميزة خاص 

از يكديگر جدا و متمايز نمي گردند. 
ــؤال هاي عديده اي مطرح است. آيا تنها به  در مورد محصول خالق نيز س
ــت يا  كارهايي مانند شكستن  ــئ جديد، خالقيت اس وجود آوردن يك ش
ــي، انجام حركات خارق العاده، مانند كارهاي شعبده بازان  ركوردهاي ورزش
ــيرك ها، تهية يك قطعة زيباي موسيقي و مانند آن ها نيز  و يا بازيگران س
ــوب مي شوند؟ آيا اعمالي هم كه دربردارندة تحولي معنادار  خالقيت محس
در جامعه اند و به دليل سودمندي شان، اسباب رضايت مردم جامعه را فراهم 

مي آورند، خالقيت شمرده مي شوند؟
موضوعات ديگري مانند ارزيابي كمي  يا كيفي كار خالق، پذيرش قضاوت 
ــك كار نو و … از ديگر  ــخ براي تأييد خالق بودن ي ــردم جامعه يا تاري م
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كالس هاى گوناگونى كه بحث خالقيت را مطرح كرده ام، يكى از مصاديقى 
ــه عنوان نمونه اى از خالقيت ذكر  ــركت كنندگان در اين كالس ها ب كه ش
ــرقت هاى بزرگ، كاله بردارى هاى ظريف و كالن،  مى كنند، مواردى از س
ــت. وجود چنين مصاديقى از خالقيت  فريب كارى هاى اعجاب آور و ... اس
ــد. در صورتى كه به  ــودمندى آن را با نقص مواجه كن ــرط س مى تواند ش
جاى سودمندى، اعجاب يا تحسين بر انگيزى يك اثر را به نو بودن يك اثر 

بيفزاييم، دامنة آثار خالق را به واقعيت نزديك تر كرده ايم.
ــت كه  ــين بر انگيزى كافى اس ــرط نو بودن و اعجاب آورى يا تحس دو ش
ــا در ارزيابى درجة خالقيت، اين دو  ــمار آيد؛ ام يك اثر، اثرى خالق به ش
ــت. گاهى كودكى، اثر نو و تحسين  انگيزى روى كاغذ از  شرط كافى نيس
ــت تا حد دريافت جايزه اى  خود بر جاى مى گذارد؛ چنين اثرى ممكن اس
بين المللى نيز پيش رود. آيا درجة خالقيت اين اثر، با پديده اى چون برج 
ــل برابرى مى كند؟ قطعاً درجة خالقيت اين دو اثر يكى نخواهد بود و  ايف
از اين رو براى ارزيابى درجة خالقيت آثار نو،  بايد مالك هاى ديگرى را نيز 
ــعت تأثير و  در نظر بگيريم. يكى از اين مالك ها، ماندگارى و ديگرى وس
عمق تأثير است. هر پديدة خالقى كه ماندگارى و ديرپايى بيشتر در ميان 
انسان ها داشته باشد و تأثير گسترده تر و عميق ترى بر زندگى آنان بگذارد، 
ــور هم زمان در مورد آثار خالق  ــت. اين دو مالك بايد به ط خالقانه تر اس
ــپير و مجموعه داستان هاى هرى  ــة بين آثار شكس به كار رود. در مقايس
پاتر، شايد به لحاظ تعداد خوانندگان يعنى گستردگى تأثير، اين دو اثر با 
يكديگر قابل مقايسه باشند، ولى به لحاظ ماندگارى و عمق تأثير نمى توان 

آن دو را يكسان دانست.
ــرى، وقايعى صورت گرفته است كه بحث فوق را يكسره با  در تاريخ بش
سؤالى جدى مواجه مى كند. براى نمونه حافظة تاريخى انسان، تلفن را با 
نام گراهام بل عجين ساخته است. امروزه اكثريت قريب به اتفاق انسان ها، 

ــناد موجود، بل در دهم  ــاس اس مخترع تلفن را گراهام بل مى دانند. براس
مارس 1876، اختراع خود يعنى تلفن را در بُستون كانادا به ثبت رسانده 
است. به رغم چنين واقعيتى، از همان ابتدا شبهة سرقتى بودن اين اختراع 
ــت. نام دو تن از محققان هم عصر بل، يعنى اليشا گرى و  مطرح بوده اس
ــى كه ادعا مى شود حدود ده سال قبل از بل، تلفن را  فيليپس رايس(كس
ــته به عنوان مخترعان اصلى اين اثر نو مطرح  ــت)، پيوس اختراع كرده اس
بوده اند. با اين حال كه سـت شـولمان در كتابى كه اخيراً نگاشته داليل 
گسترده اى را براى اثبات اين كه اليشا گرى مخترع اصلى تلفن بوده و بل 
آن را از وى سرقت كرده ارائه كرده است؛ اما او نيز اذعان مي كند كه عدم 
ــتگاهى كه منتقل كنندة صدا باشد، از طرف گرى، موجب شده  ارائه دس
است كه اين اختراع به نام بل ثبت شود. با توجه به قدمت تلگراف نسبت 
ــه تلفن، گرى همة توجه خود را به مهم ترين موضوع فناورى روز، يعني  ب
ارسال هم زمان چند پيام به وسيله يك سيم معطوف كرده بود. به هرحال، 
ــرفته تر و خالقانه تر از بل  گري به لحاظ علمى و نظرى هر قدر هم  پيش
ــد، تفاوت مهم اين دو در عرضة يك محصول عينى است. بل آن  بوده باش
را عرضه كرده ولى گرى نه. با توجه به چنين مواردى، اين سؤال به ميان 
ــود دارد كه محصولى نو عرضه  ــتى زماني خالقيت وج مى آيد كه به راس
شود؟ عدم ارائة چنين محصولى آيا خالقيت را دچار نقص نمى كند؟ براى 

بررسى اين موضوع الزم است فرايند خالقيت نيز بررسى شود.

فرايند خالقيت
ــك محصول خالق، محصول خالقيت است. خالقيت فرايندى  بدون ش
ــه، مراحلى را طى مى كند  ــان جريان يافت ــت كه در ذهن و درون انس اس
ــناخت فرايند خالقيت  ــكل محصولى نو تجلى پيدا كند. يقيناً ش تا به ش
ــت. ديدگاه غالبي در فرايند خالقيت  ــوارتر از محصول آن اس ــيار دش بس

با ورود عنصر سودمندى، اصالت 
يا ارزشمندي براى تعيين يك اثر 

به عنوان اثرى خالق، بالفاصله تمامى 
آثارى كه ضمن نو بودن، نتايج زيانبار 

يا ضد ارزشي براى جامعة انسانى دارند، 
از گردونة خالقيت خارج مى شوند
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ــيار مي داند.  ــيار و ناهش ــود دارد كه آن را تركيبي از فرايندهاي هش وج
ــان نيست، بلكه  ــيار انس به عبارت ديگر، خالقيت تنها محصول ذهن هش
ناهشياري نيز در اين فرايند نقش بسيار بنيادي را ايفا مي كند. در اين جا 
پس از نقل چند نظريه دربارة تبيين فرايند شكل گيري يك انديشة خالق، 
ــتفاده از كنش هاي دقيق تر شناختي(تخيل و  به تبيين اين مراحل، با اس
تفكر) خواهيم پرداخت. گفتنى است كه در توضيح اين مراحل، ما نيز بر 
نقش ناهشياري در بروز خالقيت تأكيد مي كنيم؛ اما ناهشياري را بيشتر به 
عنوان يك فرايند در نظر مي گيريم، نه به عنوان يك ساختار؛ اين مطلب 

را در صفحات بعدي، روشن تر بيان خواهيم كرد.
ــوي، در اواخر عمرش روي خالقيت  ــز هيدامارد، رياضي دان فرانس «ژاك
رياضى6 تأمل و مطالعاتي داشت. او در يكي از نظريه هايش، فرايند خالقيت 
را در چهار مرحلة آماده سازي7 ، نهفتگي8 ، اشراق9  و وارسي10توضيح داده 

است.
ــازي در قسمت هشيار انجام مي پذيرد  از نظر هيدامارد، مرحلة آماده س
ــئله دارد. مراحل نهفتگي و اشراق در قسمت  كه رويكردي منطقي به مس

ناهشيار ذهن انجام مي پذيرند. 
پديد آمدن مسئله اى در ذهن هشيار فرد، به مثابة كشيدن ماشة تفنگي 
ــمت ناهشيار ذهن را فعال مي سازد. در اين قسمت، انبوهي  است كه قس
ــة نهفتگي فعال  ــه با ورود به مرحل ــف حضور دارند ك ــاي مختل از ايده ه
مى شوند، تركيب هاي متعددي را شكل مي دهند. اما ذهن ناهشيار، اجازة 
ظهور و بروز تمامي تركيب هاي مزبور را در ذهن هشيار نمى دهد، تنها به 
سودمندترين و زيباترين تركيب هاي ممكن اجازة حضور در ذهن هشيار 
را مي دهد. وي به عنوان نمونه در مورد انتخاب زيبا، از انتخاب تركيب هاي 
ــند همة افراد  ــي زيبا (مانند عدد طاليي) ياد مي كند كه مورد پس هندس

واقع مي شوند.
آخرين مرحله از فرايند خالقيت، در ذهن هشيار انجام مى پذيرد و فرد با 
ريزبيني و دقت نظر، صحت و سقم ايده هاي جديد خود را بررسي مى كند 
ــاذ مي كند «(باس  ــا تصميم الزم را اتخ ــه پذيرش يا رد آن ه ــبت ب و نس

ومنسفيلد، 1980).
ــناختي بخشيد  واالس با الهام از نظرية هيدامارد، به آن تركيبي روان ش
ــي متفاوت به جوامع  ــل چهارگانة هيدامارد را با بيان ــاً همان مراح و عين

علمي روان شناسي ارائه كرد (سيسك 1981، گروپاس، 1990).
ــت زده است. اين  «واالس به تبيين فرايند خالقيت، طي 4 مرحله دس

مراحل عبارت اند از:
1. آماده سـازي: شكل گيري هر كار خالقي، منوط به آماده سازي  است، 
زيرا كار خالق در خالء شكل نمي گيرد و فردي كه درصدد ارائة آن برمي آيد، 
ــد. عالوه براين، از آنجا  بايد از دانش حداقلى، در همان زمينه برخوردار باش
ــئله شكل مي گيرد، ضرورت  ــازي،  صورت بندي مس كه در مرحلة آماده س

گردآوري داده هاي الزم در زمينة پيش گفته وجود دارد.
ــئله، دورة نهفتگي  2 .  نهفتگي: پس از تمهيدهاي اوليه براي حل مس
پيش مي آيد. در اين دوره، به ظاهر روند حل مسئله با وقفه مواجه مى شود 

و فرد كوشش خاصي در جهت حل آن نمى كند.
پوسنر11 فرضيه هايي براي تبيين مرحلة نهفتگي مطرح كرده است. يكي 
ــخص امكان مي دهد تا  ــت كه دورة نهفتگي به ش از اين فرضيه ها آن ا س

ــايي غالب آيد. همچنين گسستن از يك  برخستگي حاصل از مسئله گش
تكليف دشوار، ممكن است به فرد امكان دهد رويكردهاي نامناسب به يك 
مسئله را فراموش كند. گاهي تثبيت شدگي كنشي، مي تواند مانع مسئله 
ــود و احتمال دارد در دورة نهفتگي، مردم راه حل هاي ناموفق  ــايي ش گش
ــئله را فراموش كنند. سرانجام، گسستن از فرايند  قديمي،  براي حل مس

مسئله گشايي، ممكن است سازماندهي مجدد مطالب را ممكن سازد.
ــود؛ اما، با ورود به  3. بصيرت: نهفتگي همواره به بصيرت منجر نمي ش
مرحلة بصيرت، ناگهان جرقه اي زده مي شود و همة اجزا و قطعات ايده ها 
ــاي مربوط، يكديگر را تكميل  ــاي خود قرار مي گيرند و همة ايده ه در ج
مى كنند و تفكرات نامربوط ناپديد مى شوند. اين مرحله با عواطف بسياري 
ــراي فرد به ارمغان  ــن رو انگيزة كار و تالش افزون تر را ب ــت، از اي توأم اس

مي آورد.
ــراقي كه به فرد دست مي دهد،  ــف بينش و اش 4 . اثبات: به دنبال كش
ايدة حاصله مورد آزمون قرار مي گيرد. در مرحلة اثبات، وارسي يا آزمون، 
صحت وسقم ايده به صورت آزمايشى بررسى مى شود، يا محقق در مي يابد 
آنچه كه يافته است، چيزي بيشتر از يك طالي بدلي نيست و يا آنكه در 
مي يابد به راستي به حل مسئله مهمي نائل آمده است. البته گاهي مطالعه، 
ــت به زماني به اندازه يك عمر احتياج  آزمون و بازآزمايي ايده ممكن اس
ــد. در اين مرحله گاهي ايده مورد نظر كامال" تغيير مي كند  ــته باش داش
ــته باشد (سول سو،  ــود تا نتايج پربارتري در برداش و گاهي اصالح مي ش

.(1371
شايد يكي از آشناترين مثال هاي فرايند خالقيت در تاريخ بشري، كشف 
وزن مخصوص توسط  ارشميدس12 است كه او پس از طرح مسئلة ميزان 
خلوص طالى تاج پادشاه، در خزينة حمام پاسخ را يافت و عبارت معروف 
ــارت تاريخي در زبان و ادبيات  ــه گفت. «يافتم»13 ، به عنوان يك عب او ك

بشري به ويژه در زبان هاي منشعب از زبان التين، جاي گرفت. 
با نگاهي به ديدگاه هاي باال، با توجه به كنش هاي ذهني انسان، مي توانيم 
ــح دقيق تري بدهيم. در اين باره دكتر منصور، به  فرايند خالقيت را توضي
ــالق 15، تأليف خالق16، و  ــات يا عبارات تخيل خالق14، تفكر خ اصطالح
ــت هاي روان شناختي وونت برآيندهاي خالق17   سرانجام در سطح برداش
اشاره كرده است (منصور، 1372). ما با توجه به هدفي كه در اينجا داريم، 
ــان را از بنيادي ترين عناصر شناختي و  ــكيل دهندة رفتار انس عناصر تش
ــورد توجه قرار داده و در انتها به بخش عيني رفتار يعني  عاطفي آن ها م

حركت مي پردازيم. اين عناصر عبارت اند از:
 

1. تخيل
ــكل خود، بازنمايى تجربيات حاصل از ادراك  ــاده ترين ش  تخيل18 در س
ــناخت هاى او را تأمين  ــت. حواس پنج گانة انسان، مواد اولية ش حسى اس
ــنوايى، المسه، چشايى و بويايى از اولين روزهاى تولد  مى كنند. بينايى، ش
كودك و حتى در برخى موارد در دوران جنينى، اولين مواد مورد نياز ذهن 
را در اختيار او قرار مى دهند. اين مواد به تدريج با يكديگر پيوند وحدت پيدا 
مى كنند و دنياى حسى و بعد از آن، واكنش هاى كودك را رقم مى زنند. به 

اين ترتيب زير بناى هوش حسى- حركتى كودك شكل مى گيرد.
ــى نمى ماند؛  ــى باق ــودك، تنها در حد ادراك حس ــى ك تجربيات حس
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ــى نيز در ذهن تجلي  بلكه قابليت آن را مى يابد كه در غياب محرك حس
ــى، خيال نام دارد. تخيل يا  ــود. بازنمايى ادراك حس بيابد و بازنمايى19 ش
خيال انگيزى ذهن20  انسان، گاه با تعبير نارساي تصويرسازي ذهني، نشان 
داده مي شود. «تصوير سازي ذهني»، بازنمايي ذهني اشيايي است كه در 
آن لحظه با اعضاي حسي، احساس نمي شوند ( بهرمان، كاسلين و جينراد21 
ــترنبرگ،2006، ترجمه 1387).  ، 1996، توماس22، 2003، به نقل از اس
تخيل يا به همان تعبير نارسا، تصوير سازي ذهني، نه تنها گسترة وسيعى 
از دريافت هاى حسى را در اختيار دارد، بلكه به كمك توانايى ذاتى انسان 
ــورت خيالى در قالب تمامى انواع  ــب آن ها، مى تواند بى نهايت ص در تركي
ــى اعم از بصرى، سمعى، لمسي، ذوقى و بويايي را به وجود  ادراكات حس
ــامل بازنمايي تمامي ادراكات حسي است؛ ليكن در اغلب  آورد. تخيل ش
ــي شناختي، در مورد تصويرهاي ذهني انجام  تحقيقاتي كه در روان شناس
ــت، بر تصويرهاي ديداري، تمركز داشته اند. چنين تصويرهايي  گرفته اس
شامل بازنمايي ذهني دانش ديداري، مانند اشيا يا موقعيت هايي است كه 
ــمان شما قرار ندارند. آشكار است پژوهشگران  در حال حاضر جلوى چش
نيز مانند ساير مردم اند. اغلب ما از تصويرهاي ديداري، بيش از ساير انواع 
ــجويان از تصويرهاي ذهني  ــاي ذهني آگاهي داريم. وقتي دانش تصويره
خود يادداشت روزانه برداشتند، تصويرهاي ديداري را بيشتر از تصويرهاي 
شنيداري، بويايي، المسه و تصويرهاي چشايي، گزارش كردند( كاسلين و 

همكاران، 1990، به نقل از استرنبرگ،2006، ترجمه 1387).
آنچه در عالم خيال انسان اتفاق مى افتد، يك توانايى بنيادى از خالقيت 
است كه در بين تمامى انسان ها مشترك است. يكى از زمينه هايى كه در 
آن مى توان از خالقيت به عنوان يك صفت عام انسانى سخن به ميان آورد 
ــركوب آن صحبت كرد، دنياى  ــم از پرورش خالقيت و هم س و در آن، ه

خيال و قدرت تركيبى آن است.
ــان ها انجام  ــفافيت متفاوتى در ذهن انس ــى خيال با وضوح و ش بازنماي
ــان درك مى كنند كه گويى  ــرد. عده اى از افراد، خيال خود را چن مى گي
ــمه هايى  ــرون و در واقعيت حس مى كنند . ميكل آنژ مجس آن را در بي
ــيدن، آن را در درون سنگ مى ديد. گويى  ــاخت، قبل از تراش را كه مى س
ــمه هاى او در دل سنگ زندانى اند. چنين استعدادى را در مورد  كه مجس
نقاشان، داستان سرايان، معماران و حتى آشپزهاى نخبه و خبره مى توان 
ــايى در آشپزهاي خالق، بسيار  يافت؛ بازنمايى خيال برآمده از حس چش

متمايز از عموم مردم است.  
تخيل، وقتي با داده هاي حاصل از حواس پنج گانه فعال مي شود، در حقيقت 
نوعي فعاليت شناختي به شمار مي آيد. انسان از وقتي كه درون دادهاي حواس 
ظاهري خود را دريافته، آن ها را بازسازي يا تصويرسازي مى كند يا حتي با 
دخل و تصرف در آن ها، دست به نوسازي يا تخيل اختراعي مي زند، مشغول 
ــناختي است. ولي بايد گفت خيال يك توانايي بنيادي در  نوعي فعاليت ش
ــكال گوناگون، زندگي انسان را تحت تأثير خود قرار  ــان است كه به اش انس
ــناختي بدان توجه كرد، بلكه بايد  ــد. خيال را نبايد تنها از منظر ش مي ده
گفت كه خيال نقطة اتصال فرايندهاي عاطفي با فرايندهاي شناختي انسان 
ــت. به عبارت ديگر وقتي خيال تحت تأثير محرك هاي درون زاد، از  نيز هس
ــازي هاي اختراعي خود، در صدد  ــه عواطف قرار مي گيرد، با صورت س جمل
ــخ گويي به آن ها بر مي آيد. فرويد معتقد است كه كودك ابتدا به كمك  پاس

ــان فرايندهاي اوليه24، به  ــن توانايي، برخي از نيازهاي خود را در جري همي
شكل موقت ارضا مي كند. فرايند اوليه ارضاى نيازها در سطح خيال است. 
چنين فرايندي، در بند منطق و واقعيت نيست؛ از آنجا كه ذهن كودك به 
ــعي مي كند منطقي بينديشد، پاي  تدريج واقعيت ها را در نظر گرفته و س
فرايندهاي ثانويه25 به ميان مي آيد كه بايد آن را در مقولة تفكر، به عنوان يك 

فعاليت خالص تر شناختي طبقه بندي كرد. 
رفتن به عالم خيال، از جمله استفاده از فرايندهاي اوليه، در نظر تعدادي 
از متفكران و روان شناسان، يك مرحله ضروري براي خلق انديشه هاي نو 
است.  به اعتقاد فرويد، نويسندة خالق، تحت تأثير هيجان هاي برآمده از 
ــي را مي آفريند. نيروي اين جهان خيالي  ــيار خود، يك جهان تخيل ناهش
ناشي از اميال ارضا نشده دورة كودكي اوست. عناصر سازندة چنين جهاني، 
به دليل برآمدگي از ناهشياري، به خودي خود قابل تشخيص نيستند، بلكه 
ــي به صورت بازنمايي هاي خيالي در مي آيند، مي توانند قابل انتقال به  وقت
ــراي توضيح چنين پديده اي از آثار  ــوند و باقي بمانند. فرويد ب ديگران ش
ــود مي برد. به اعتقاد فرويد، اثر موناليزاي داوينچي،  لئوناردو داوينچي س
ــي وي دارد؛ زيرا داوينچي يتيم بود و از  ــه در تجربيات دوران كودك ريش
نعمت وجود مادر محروم مانده بود. او با خلق تابلوي موناليزا به دنبال زني 
ــت، پركند. به  ــود تا جاي مادري را كه هرگز در زندگي وي وجود نداش ب
تعبير ديگر لبخند موناليزا، عواطف داوينچي را به سمت مادري ناشناخته 

برمى انگيزد (فرويد، 1908 و  1964 به نقل از شيخ االسالمي، 1378).
ــتفاده از تحليل هايي از نوع تحليل هاي فرويد، نيز مي توانيم به  بدون اس
نقش تخيل در خيال انگيزي هاي برآمده از اميال، خواه هشيار، نيمه هشيار 
و يا ناهشيار، پي ببريم. اصطالح خيال پردازي، يا به تعبير انگيسي زبان ها، 
ــوند. انسان  رؤياي روز26، تحت تأثير اميال و عواطف ما صورت بندي مي ش
ــازد و در آن به ارضاي  هنگام خيال پردازي، دنياي خيالي ويژه اي را مى س
ــيار بودن  ــت كه «كوبي»، ناهش ــاس اس اميال خود مي پردازد. بر اين اس

منشاء اين گونه تخيالت را نمي پذيرد. 
ــت ناهشيار منشا خالقيت است، اما «كوبى» معتقد  «فرويد اعتقاد داش
بود كه نيمةهشيار منشا و سرچشمة خالقيت است؛ زيرا تنها نيمة  هشيار 
از انعطاف پذيري الزم براي خلق آثار خالق برخوردار است». وي در همين 

باره مي نويسد:
ــت كه در آن آزادي الزم براي گردآوري، مقايسه  نيمة هشيار محلي اس
ــردن آن ها وجود دارد.  ــاال و پايين كردن ايده ها و جفت وجور ك كردن، ب
ــيار، در خود امكان تحرك تصاوير، شكل گيري تمثيل ها، حروف  نيمة هش

شكل نگار27 و سمبل ها را فراهم مي آورد ( به نقل از منطقي، 1378).
ــي، نقش  ــيار اساس خالصه آنكه عالم خيال با دارا بودن ويژگي هاي بس
بسيار مهمي در خالقيت انسان ايفا مي كند. اگر بخواهيم خالصه اي از اين 

ويژگي ها را برشمريم، بايد به موارد زير اشاره كنيم:
ــتقل از زمان،  ــيار زياد خود، مي تواند مس 1. خيال با انعطاف پذيري بس
ــتي و...، به خلق  ــب، برازندگي، زيبايي و يا زش مكان، عليت، منطق، تناس
ــن صورت ها مي توانند مادة  ــيار متنوعي بپردازد. اي صورت هاي ذهني بس
اوليه و خام افكار خالق را در اختيار انسان بگذارند. در اصل توفان يا بارش 

مغزي28، استفاده از خيال با همين ويژگي است. 
2. خيال مي تواند با بهره گيري از منابع گوناگون درون زاد و برون زاد و با 
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ــترده اي از عناصر را در اختيار بگيرد و  درجات مختلف از آن ها، طيف گس
با تركيب شناخت با انگيزه، هم مواد شناختي خالقيت را در اختيار داشته 
باشد و هم انگيزش الزم براي آن را مورد استفاده قرار دهد. به عبارت ديگر 

خيال مي تواند نقطة آميزش عواطف با شناخت ها باشد. 
ــد، منابع  ــتر باش ــت هر قدر ذخاير فكري و تجربي فرد بيش بديهي اس
ــتري در اختيار او خواهد بود تا بتواند دست به خالقيت برجسته تري  بيش
ــد يافتگي را در توليد  ــه نقش تجربه، تبحر، خبرگي و رش ــد. اين نكت بزن

محصول خالق، نشان مي دهد.
3. خيال مي تواند درجات گوناگوني از هشياري را مورد استفاده قرار دهد و 
متناسب با تكليفي كه انجام مي دهد، از هشياري مورد نياز خود بهره بگيرد. 
ــياري ناظر است به هشياري به عنوان يك فرايند، نه  چنين معنايي از هش
ــيم ذهن به هشيار يا ناهشيار و يا  ــاختار. در اين معنا تقس به عنوان يك س
نيمه هشيار مراد نيست، بلكه انجام يك فعاليت با ميزان معيني از هشياري، 
ــت. ممكن است نوعي فعاليت تخيلي، هشياري كاملي را نياز  مورد نظر اس
داشته باشد و ممكن است نوعي فعاليت، با كمترين مقدار هشياري، حتي 
ــد.  براي مثال در  ــطح ُچرت، خوابيدن و خواب ديدن، قابل انجام باش تا س
استفاده از تخيل، براي چرخش يك شكل معين در ذهن، هشياري بااليي 
ــتان خيالي، به ويژه با  ــكل گيري يك داس ــت؛ ولي هنگام ش مورد نياز اس

بهره گيري از عميق ترين احساس هاي انساني، مي بايد سطح هشياري، تا آنجا 
كه ممكن است تقليل پيدا كند. گاه در چنين حالتي، اجزاى ذهني فرد كه 
به شكل پراكنده به نظر مي رسيد، نوعي پيوند عميق با يكديگر مى يابند و يك 
گشتالت را به وجود مي آورند. چنين گشتالتي كه خود يك خالقيت است، 
ــتة انساني، در عالم نوآوري آدمي، باقي مي ماند.  گاه به عنوان يك اثر برجس
گشتالت يا به تعبيري ديگر، بصيرتي29 كه از اين طريق حاصل مي شود، يكي 

از ناشناخته ترين كنش هاي ذهني انسان است. 
ــندگان و شاعران، براي تقليل اين سطح از هشياري، به   برخي از نويس
ــتفاده مي كنند.  ــگام زايش فكري خود، از الكل و يا مواد تخديري اس هن
كوليريج  در گزارشي كه در مورد نوشتن كتاب كوبالخان31 خود مي دهد، 
ــت به مصرف  ــالت، دس ــد: «در يكي از روزهايي كه به علت كس مي نويس
نوعي ماده مخدر زده و خوابيده بودم، هنگام خواب احساس كردم كتابي 
حاوي ماجراي كوبالخان را مي خوانم. پس از بيدار شدن، به نگارش كتاب 

كوبالخان اقدام كردم».
ــفيات مهم علمي نيز، در حالتي از تقليل شديد هشياري   برخي از كش
ــهور چنين موردي، دو كشف مهم در عالم  ــت. نمونة مش اتفاق افتاده اس
شيمي آلي است كه ككوله32 به آن نائل شده است. يكي از اين كشفيات 
ــت به كشف پيوندهاي حلقوي و ديگري مربوط است به نظرية  مربوط اس
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ساختاري اتم ها كه توانست تفسير كنندة تفاوت ايزومرها كه تا آن زمان 
ــد. هر دوى اين كشفيات، براي  ــت، باش تبيني در مورد آن ها وجود نداش
ككوله در حالت ُچرت اتفاق افتاده است؛ يكي از آن ها به هنگام چرت زدن 
در كالسكه اي كه با آن به منزل مي رفته و ديگري به هنگام چرت زدن در 
كنار شومينة خانه. او در يك سخنراني كه در سال 1890 در مراسمي كه 
ــهر برلين به افتخار كشفيات او تشكيل شده بود، به نكتة مهم  در تاالر ش

روان شناختي دربارة خالقيت خويش اشاره مى كند. او مي گويد:   
«آقايان، بياموزيم كه رؤيا ببينيم، شايد به حقيقت دست پيدا كنيم؛ اما 
ــيم كه رؤياهايمان را وقتى منتشر كنيم كه آگاهى و بيدارى  مواظب باش

آن ها را آزموده باشد».

عالوه بر اين نكته، ديدگاه نوبل، بنيانگذار جايزة نوبل نيز در اين زمينه حائز 
اهميت است. البته ككوله نتوانست برندة جايزه نوبل شود، چون اين جوايز 
براى نخستين بار پس از مرگش اعطا شدند؛ اما او درست همان شخصيتى 
بود كه نوبل در نظر داشت. نوبل چند ماه پيش از مرگش، گويي با توجه به 

اهميت رؤياهاي روز و شب در اكتشافات خالقانه بشري، گفته بود: 
«مى خواهم به رؤيايى ها، كه زندگى واقعى خود را به دشوارى مى گذرانند، 

كمك كنم».
 

ــت. كودك به  ــان اس 4 . تخيل يك فعاليت غالب در دورة كودكي انس
ــي مبتني بر جاندار پنداري،  ــكال گوناگون به كمك خيال خود، عالم اش
ــارغ از قضاوت هاي خوب و بد اجتماعي و  ــي بر فرايندهاي اوليه و ف مبتن
ــاهد  ــاخته و در آن زندگي مي كند. وقتي ش ممكن و غير ممكن بودن،  س
ــماور خيالي  ــتيم، مي بينيم كه آنان در قوري و س بازي هاي كودكان هس
خود چنان چاي درست مي كنند و آن را در فنجان خيالي خود مى ريزند و 
مي خورند كه همان گونه با هم بازي خود سخن مي گويند. گويي براي آنان، 

اين قوري و فنجان و قندان خيالي به اندازة هم بازيشان واقعي هستند. 
انسان همراه با رشد سني خود به تدريج مي آموزد كه از عالم خيال فاصله 
بگيرد و مبتني بر واقعيت و منطق بينديشد و عمل كند؛ از اين روست كه 
در او تفكر منطقي، مبتني بر واقعيت و به تعبيري فرايندهاي ثانويه شكل 
ــوي ديگر قضاوت هاي اجتماعي براي او  ــه و غلبه پيدا مي كند. از س گرفت
اهميت مى يابد و مي فهمد كه اگر به شكل خيالي بينديشد و عمل كند، 
اطرافيان رفتار او را نمى پسندند. در نتيجه از عالم خيال فاصله مى گيرد، 
ــود. همين ويژگي، او را به شدت از آزادي هاي  واقع بين و واقع انديش مي ش
عالم خيال دور مى كند و در قيد عالم محدود واقعي گرفتار خواهد كرد. در 
ــت و به درد كاري خاص مي خورد؛ ولي در عالم  واقعيت، يك ميز، ميز اس
خيال، ميز عالوه بر اين كه ميز است، مي تواند يك هواپيما، يك شتر، يك 
زره پوش و هر چيز ديگر باشد. كودك آزادانديش، با بهره گيري از واقعيت 
ــود. به اين ترتيب است كه كودكان همراه با  ــير آن دو مي ش و منطق، اس
رشد خود و به ويژه همراه با جامعه پذيري و آموزش پذيري خود، به شدت 

خالقيت خود را از دست مي دهند.    
در كتاب «افق هاي واالتر فطرت انسان» اثر آبراهام مزلو، توضيح مطلب 

باال را مي توان به شكل زير استنباط كرد:
از نظر مزلو، فرايندهاي اولية مترادف با ابتكار، تخيل و صميميت كودكانه 

ــور مي نگرد؛ وجود  ــاس آن كودك با ديدي بي تعصب به ام ــت و بر اس اس
چنين خصوصياتي كودك را بيشتر به خالقيت نزديك مي كند. فرايندهاي 
ــترك است كه همة انسان ها، از بدو تولد،  ــرمايه اي همگاني و مش اوليه،  س
ــار  ــت زمان تحت تأثير عواملي از جمله فش آن  را با خود دارند؛ اما با گذش
ــت مي دهند. به اين ترتيب،  ــه و ساير نيروهاي اجتماعي، آن از دس مدرس
اكثر بزرگساالن، با فرايندهاي ثانويه كه متعلق به عرصه هاي هشياري است، 
زندگيشان را ادامه مي دهند. در حالي كه فرد سالم و به ويژه فرد سالمي كه 
خالق نيز هست، موفق به انجام نوعي پيوند و امتزاج بين فرايندهاي اوليه 
و ثانويه، و نيز ضمير هشيار و ناهشيار، و هر دو مِن عميق تر و مِن هشيار،  
شده و توانسته است بين اجزاى مختلف شخصيت خويش، هماهنگي ايجاد 
كند. آنچه در اين پيوند اتفاق مي افتد، اين است كه هر دو فرايندهاي اوليه 
ــاركت با هم، در منش نيز تغيير مي يابند. ديگر ضمير  و ثانويه، ضمن مش
ــيار هراس آور نمي شود. چنين فردي مي تواند با ناهشيار خود زندگي  ناهش
ــا كودك گونگي خود، تخيالتش، خيالبافي هايش، تحقق  كند يا مي تواند ب
آرزوها، پيش زنانگى اش، خصلت شاعرانه اش و با خصيصه هاي احمقانة خود 

زندگي كند (مزلو، ؟، ترجمه رضواني، 1374) .
ــاره  ــه كودك گونگي فرد خالق اش ــت وقتي ب ــف خالقي ــو در تعري مزل
ــوم پديد مي آورد، نيز  ــكلي كه تعريف اخير در اذهان عم مي كند، از مش
ياد مي كند. وي مي نويسد: «من افراد سالم را افرادي تعريف كرده ام كه از 
كودك گونگي سالمي برخوردارند. مشكل مي توان اين مفهوم را به كالم در 
آورد؛ زيرا واژة كودك گونگي، عموماً به معناي مخالف باليدگي است. اگر 
بگويم كه باليده ترين انسان هاي زنده، كودك گونه نيز هستند، نوعي تضاد 
به نظر مي رسد؛ اما واقعيت چنين است» (مزلو، ؟، ترجمه رضواني، 1374).

ــمندان، عالم  ــان هاي خالق، به اعتقاد برخي از دانش به اين ترتيب، انس
خيال خود را يكسره ترك نمي كنند؛ آنان ضمن توجه به واقعيت و منطق، 
صفتي از خود را نشان مي دهند كه به تعبير مزلو، كودك گونگي نام دارد. 
ــاژه نيز در تعريفي كه از خالقيت ارائه مي دهد، در يك جهت گيري به  پي
ظاهر مغاير با روند كلي نظريه پردازي اش، به چنين صفتي در افراد خالق 
ــي است كه قسمتي از  ــاره مي كند و بيان مي دارد كه «فرد خالق كس اش

بچگي خودش را حفظ كرده است» (اونيل، دريگينز، 1994).      
ــد؛ از جمله  ــته باش ــي داش ــوه مختلف ــد وج ــي مي توان كودك گونگ
جّديتِ خيال. خيال مي تواند براي اين گونه افراد، به اندازة واقعيت، جّدي 
ــالم نيز، خيال يك وجه واقعي زندگي است.  ــد. براي انسان هاي س باش
ــره با خيال جنگيدن و آن  را صفت كودكانه ناميدن و آن را مغاير  يكس
ــدن يكي از مهم ترين  ــتن، موجب خشكيده ش ــاالنه دانس زندگي بزرگس

سرچشمه هاي خالقيت است. 

2. تفكر
نمى توان محتويات ذهن انسان را تنها محصول تخيل او دانست. از اين رو 
ــان، از تعابيرى چون  ــناختى انس متفكران براى تحليل توانمندى هاى ش
هوش، تفكر، تعقل، حافظه، هشياري و....استفاده مى كنند. هيچ يك از اين 
مفاهيم معادل ديگرى نيست؛ اما در مورد خالقيت، تفكر از چنان اهميتي 
ــت كه بسياري از محققان، آن را جزء جدايي ناپذير خالقيت  برخوردار اس
دانسته و پيوسته از تفكر خالق نام مي برند، تا جايي كه ترمن در تعريف 

تخيل يك فعاليت غالب در دورة كودكي انسان است. 
كودك به اشكال گوناگون به كمك خيال خود، عالمي 

مبتني بر جاندار پنداري، مبتني بر فرايندهاي اوليه و فارغ 
از قضاوت هاي خوب و بد اجتماعي و ممكن و غير ممكن 

بودن،  ساخته و در آن زندگي مي كند
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خالقيت به وجه مميزة تفكر يعني حل مسئله اشاره كرده و معتقد است، 
ــت كه قادر به حل مسئله است(موراي33، 1990).  تفكر خالق، تفكري اس
ــان ها، خالقيت تنها در تفكر منعكس مي شود و  ــياري از انس در ذهن بس
ــر نمي توان به معناي خالقيت  ــر. از اين رو بدون تحليل مفهوم تفك الغي
ــيار آغاز شده و پس از سيري  پي برد. به اعتقاد من، خالقيت از تفكر هش
ناهشيار در خيال، مجدداً در سطح تفكر هشيار به راه خود ادامه مي دهد.

فكر در اصل يك توانايى است كه به شكل نظام دار انديشه ها را سازمان 
ــر را اغلب به توانايى حل  ــد. فكر يا تفك ــرى مى كن داده و از آن نتيجه گي
ــئله اى، با يك يا چند سؤال آغاز مي شود؛  ــئله تعبير مى كنند. هر مس مس
توصيف شرايطي كه اين سؤال يا سؤال ها در آن قرار گرفته اند، مسئله اى 
ــيارانه  ــود. به اين ترتيب، تفكر يك نظام پردازش كامًال هش ناميده مي ش
است كه از يك سو با دانسته هاي انسان (يا به تعبيرى با اجزا يا مصالحى) 

سرو كار دارد و از سوى ديگر مبتنى بر قوانين پردازش عمل مي كند.

الف. دانسته هاي انسان يا مصالح تفكر   
ــاري يا دانش  ــامل 1) دانش اخب ــك نگاه ش ــان در ي ــته هاي انس دانس
واقعيت هاي قابل بيان است؛ نمونة آن تاريخ تولد شما، نام بهترين دوست 
يك فرد يا شكل يك خرگوش است. 2) دانش اجرايي يا دانش رويه هايي 
است كه بتوان آن ها را به اجرا گذاشت؛ نمونة آن مراحل بستن بند كفش، 
جمع زدن ستون اعداد يا رانندگي با يك خودرو است. مسئله، تميز بين 
ــت( رايل36 ، 1949، به نقل از  ــتن چگونه35  اس ــتِن آنكه 34 و دانس دانس

استرنبرگ، 2006، ترجمه خرازي و حجازي1387) 
ــان يا مصالح مورد نياز فكر، بايد گفت  ــأ دانسته هاي انس به لحاظ منش
ــوند. تمام  ــت، از طريق حواس تأمين مى ش ــه اين مصالح در گام نخس ك
ــوند، مى توانند مصالح  صورى كه از طريق حواس ظاهرى وارد ذهن مى ش
ــا تصاوير ذهني هم  ــه دنبال آن، صور خيالى ي ــند. ب الزم براى تفكر باش
ــتة ديگرى از مصالح فكرى را مى سازند. انسان هرچه را كه در خيال  دس
خود مى پروراند، مى تواند به عنوان مصالح فكر به كار گيرد. محصول تخيل 
ــان ممكن است از منشاء بيروني يعني همان داده هاي حواس باشد يا  انس
ــأ دروني داشته و بيشتر محصول جريان هاي عاطفي انسان  مي تواند منش
ــد. به هر حال محصول تخيل مي تواند ماده اي براي تفكر باشد. اغلب  باش
دريافت هاي حسي و يا توليدات خيالي انسان، در حافظه نگه داري مى شود 

و هنگام تفكر، فراخواني شده و مورد استفاده قرار مي گيرد. 
ــفه، كليات است.  ــوم مصالح فكر، مفاهيم37 يا به تعبير فلس ــتة س   دس
ــازد كه صدق بر مصاديق  ــن از طرق گوناگون مى تواند تصوراتى را بس ذه

بسيار كند. 
ادامه دارد

پى نوشت ها

1. Thorndike, E. L
2. Skinner, B. F.
3. Woodman
4. Busse, T. and Mansfield, R
5.  Huse'n, T.& Postlethwaite, T. N
6. Mathematical creativity
7. Preparation
8. Incubation
9. Illumination
10. Verification
11. Posner
12. Archimedes
13. Eureka: exultation at a sudden discovery  
14.Creative imagination
15. Creative thinking
16. Creative synthesis
17. Creative resultants
18. Imagination
19. Representation
20. Mental imagery 
21. Behrmann, M. Kosslyn, S. M. & Jeannerod, M
22. Thomas, N. J. T
23. Eidetic image
24. Primary processes
25. Secondary processes
26. Day dream 
27.Hieroglyph
28.Brain storming
29. Insight  
30. Koleridge, S.T
31. Kobla khan
32. Kekule,F. A.
33. Murray, T. R.  
34. Knowing that
35. Knowing how
36. Ryle, G
37. Concepts
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چكيده 
پرسش نامة  سالمت عمومى GHQ -28 (گلدبرگ و هيلر، 1981) با هدف 
ــالمت روان دانش آموزان داراى ضعف و افت تحصيلى  ــة وضعيت س مقايس
ــوب، روى 936 نفر(470 دختر و  ــوزان با وضعيت تحصيلى مطل و دانش آم
ــان جنوبى، در سال  ــتان خراس ــطة  اس ــر) دانش آموز دورة متوس 466 پس
ــه اى  ــد. اين افراد به روش نمونه گيرى خوش ــى87- 1386 اجرا ش تحصيل
تصادفى چند مرحله اى انتخاب شده بودند. براى تعيين دانش آموزان داراى 
ضعف و افت تحصيلى، نمونة مورد نياز از هر آموزشگاه بر اساس 25درصد 
ــداد از باالترين معدل هر پاية  ــت اول و به همان تع ــن معدل نوب پايين تري
تحصيلى، انتخاب شد. براى تجزيه و تحليل داده ها از آزمون t براى مقايسة 
ــتفاده شد.  ــتقل و تحليل واريانس يك طرفه اس ميانگين هاى دو گروه مس
ــان داد كه بين سالمت روان دانش آموزان داراى ضعف و  نتايج پژوهش نش
افت تحصيلى و دانش آموزان با وضعيت تحصيلى مطلوب در نمرة كل آزمون 
سالمت روان و در مقياس هاى «عالئم مرضى جسمانى»، «عالئم اضطرابى» 
و «اختالل خواب» و «افسردگى»، از نظر آمارى تفاوت معنادارى وجود دارد، 
ــت. ولى در مقياس «اختالل در كنش اجتماعى»، اين تفاوت معنادار نيس
ــيت، پايه، شاخه و رشتة تحصيلى و  همچنين ارتباط بين متغيرهاى جنس
ــتان محل  ــت و ارتباط بين منطقه و شهرس ــالمت روان معنادار بوده اس س

سكونت و سالمت روان از نظر آمارى معنادار نيست. 
ــت تحصيلى، وضعيت تحصيلى  ــالمت روان، ضعف و اف كليدواژه ها: س

مطلوب، دانش آموزان

مقدمه
ــازمان جهانى بهداشت معتقد است كه ميزان مسائل رفتارى و روانى   س
در كشورهاى در حال توسعه رو به ازدياد است و اين افزايش تا حد زيادى 
ــريع اجتماعى مانند: شهرنشينى،  ــته به رشد جمعيت و تغييرات س وابس
ــيوة زندگى مردم و مشكالت  ــنتى خانواده تغيير در ش فروپاشى شكل س

مقايسة سالمت روان 
دانش آموزان داراى 

افت تحصيلى با 
دانش آموزان داراى 

وضعيت تحصيلى مطلوب 
در دورة متوسطه

اقتصادى است. دانشجويان و دانش آموزان از جمله افرادى هستند كه گسترة 
ــكالت عاطفى و بيمارى هاى خفيف روانى را  ــيعى از گرفتارى ها و مش وس
تجربه مى كنند. برخى از اين مشكالت مستقيماً به عوامل محيطى مدارس 
ــى دورة نوجوانى مربوط  ــگاه ها و بخش زيادى نيز به مراحل تكامل و دانش

مى شوند (مك ميچل1، 1975).
مفهوم بهداشت روان در واقع جنبه اى از مفهوم كلى سالمت است. فرهنگ 

روان شناسى «الروس»2، بهداشت روان، را چنين تعريف مى كند:
ــردن، براى  ــايند و مؤثر كارك ــگ، خوش ــراى هماهن ــتعداد روان ب «اس
موقعيت هاى دشوار، انعطاف پذير بودن و براى بازيابى تعادل خويش توانايى 

داشتن».
ــت روان بخش جدايى ناپذير از بهداشت عمومى است كه فرد را از  بهداش
ــناختى، عاطفى و همچنين از توانايى هاى خود در ايجاد رابطه با  عناصر ش
ديگران آگاه مى گرداند. كارشناسان سازمان جهانى بهداشت، سالمت روان 
ــه تعريف مى كنند: «قابليت برقرارى ارتباط موزون و هماهنگ با  را اين گون
ديگران، تغيير و اصالح محيط فردى و اجتماعى و حل تضادها و تمايالت 

شخصى به طور منطقى، عادالنه و مناسب» (ميالنى فر،1373).
دانش آموزان مقطع دبيرستان به دليل واقع شدن در دورة حساس نوجوانى 
آمادگى بيشترى براى ابتال به اختالالت روانى و عاطفى دارند كه الزم است 
ــق و علمى قرار گيرد تا بتوان از  ــى دقي جوانب و زمينه هاى آن مورد بررس
زمينه هاى آسيب زاى سالمت روان پيشگيرى به عمل آورد و شرايط تحقق 

اهداف نظام تعليم و تربيت را تسهيل كرد. 
افت تحصيلى امروزه يكى از نگرانى هاى مهم خانواده ها و دست اندركاران 
تعليم و تربيت است و همه ساله تعداد زيادى از دانش آموختگان در كشورهاى 
ــت عالوه بر  ــوند. اين وضعي ــده مواجه مى ش ــان، با اين پدي ــف جه مختل
ــرار پايه  يا صرف هزينة مجدد  ــاى هنگفت اقتصادى كه به دليل تك زيان ه
ــالمت روحى و عاطفى او برجا  ــوئى در س براى دانش آموخته دارد، آثار س
ــت (ميرزا احمديان، 1384). افت تحصيلى، كاهش عملكرد  خواهد گذاش
تحصيلى و درسى دانش آموز از سطحى رضايت بخش به سطحى نامطلوب 
ــت. به عبارت ديگر، مقايسه و سنجش سطح عملكرد تحصيلى قبلى و  اس
فعلى دانش آموز بهترين شاخص افت تحصيلى اوست (افروز، 1375، به نقل 

از بيابانگرد، 1380: 9).
ــم دارند.  ــاط تنگاتنگى با ه ــى ارتب ــرفت تحصيل ــت روان و پيش بهداش
ــطح بهداشت روانى مطلوبى برخوردار نيستند، قادر  دانش آموزانى كه از س
ــرفت تحصيلى نخواهند بود و نمى توانند از توانايى هاى خود به نحو  به پيش

مطلوب استفاده كنند (محمد خانى، 1384).
ــتر در رابطة بين  ــب يافته هاى بيش با توجه به موارد فوق و به منظور كس
سالمت روان و وضعيت تحصيلى دانش آموزان، پژوهش حاضر به دنبال بررسى 

فرضيه هاى زير است:
ــار ضعف و افت  ــمانى دانش آموزان دچ ــانه هاى مرضى جس ــن نش 1. بي
ــطه،  ــى و دانش آموزان با وضعيت مطلوب تحصيلى در دورة متوس تحصيل

تفاوت معنادارى وجود دارد. 
ــم اضطرابى و اختالل خواب دانش آموزان دچار ضعف و افت  2. بين عالئ
ــطه،  ــى و دانش آموزان با وضعيت مطلوب تحصيلى در دورة متوس تحصيل

تفاوت معنادارى وجود دارد. 
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3. بين اختالل در كنش اجتماعى دانش آموزان 
ــى و دانش آموزان با  ــف و افت تحصيل دچار ضع
ــطه،  ــوب تحصيلى در دورة متوس وضعيت مطل

تفاوت معنادارى وجود دارد. 
ــوزان دچار  ــردگى دانش آم 4. بين ميزان افس
ضعف و افت تحصيلى و دانش آموزان با وضعيت 
ــطه، تفاوت  ــى در دورة متوس ــوب تحصيل مطل

معنادارى وجود دارد. 
5. بين سالمت روان دانش آموزان دچار ضعف و 
افت تحصيلى و دانش آموزان با وضعيت تحصيلى 

مطلوب، تفاوت معنادارى وجود دارد. 
6. بين سالمت روان دانش آموزان پاية اول، دوم 
ــطه، تفاوت معنادارى وجود  ــوم دورة متوس و س

دارد. 
7. بين سالمت روان دانش آموزان دورة متوسطه 
در شاخة نظرى، فنى و حرفه اى و كاردانش، تفاوت 

معنادارى وجود دارد. 
8. بين سالمت روان دانش آموزان دختر و پسر 

دورة متوسطه، تفاوت معنادارى وجود دارد. 

روش
ــرة تحقيقات  ــر در زم ــى حاض  طرح پژوهش

توصيفى و از نوع پس رويدادى است. 

آزمودنى ها 
ــامل كلية  ــن پژوهش جامعة آمارى، ش  در اي
ــان  ــتان خراس ــطة اس دانش آموزان دورة متوس
ــت.  ــال تحصيلى 87-1386 اس ــى در س جنوب
ــداد936 نفر (470دختر  نمونة مورد نياز به تع
ــد كه به روش نمونه گيرى  و 466پسر) مى باش
ــب  ــه اى تصادفى چند مرحله اى به تناس خوش
جامعه، از مناطق و شهرستان هاى ده گانة استان 

انتخاب شده اند. 

ابزار اندازه گيرى
ــش نامة  ــنجش در اين پژوهش پرس ابزار س
ــن  ــت. اي ــى (GHQ-28) اس ــالمت عموم س
ــت با ماهيت چندگانه1  پرسش نامه آزمونى اس
ــف اختالالت  ــه به منظور كش ــود اجرا2 ك و خ
ــانه كه در وضعيت هاى مختلف  غير روان پريش
ــت.  ــده اس ــود، طراحى ش جامعه يافت مى ش
ــت براى نوجوانان  ــش نامه ممكن اس اين پرس
ــنى و به منظور كشف  ــاالن در هر س و بزرگ س
ــود  ــار و وج ــاى نا به هنج ــى و عملكرد ه ناتوان

ــود. اين آزمون جنبة تشخيصى ندارد و تنها مى توان  ــفته كننده در زندگى استفاده ش حوادث آش
ــتفاده كرد. (گلدبرگ و ويليامز، 1988، به نقل  ــرندكردن5 افراد در شرايط حاد اس از آن براى س

از تقوى، 1380).
پرسش نامة سالمت عمومى را اولين بار گلدبرگ (1972) تنظيم كرد. پرسش نامة اصلى داراى 60 
ــؤال است. از فرم هاى كوتاه شدة 30 سؤالى، 28سؤالى  و 12سؤالى در مطالعات مختلف استفاده  س
شده است، اين پرسش نامه به 38 زبان مختلف ترجمه شده و تحقيقات مختلفى روى آن در هفتاد 

كشور به انجام رسيده است (گلدبرگ و همكاران، 1997، نقل از تقوى، 1380). 

تحليل آمارى
ــنجش وضعيت تحصيلى دانش آموزان از اسناد و مدارك تحصيلى و براى  در اين پژوهش براى س

تجزيه و تحليل داده ها از آزمون t و تحليل واريانس يك طرفه استفاده شده است. 

يافته هاى پژوهش
فرضية اول: بين نشانه هاى بيمارگونة (مرضى) جسمانى دانش آموزان داراى ضعف و افت تحصيلى 

و دانش آموزان با وضعيت مطلوب تحصيلى در دورة متوسطه، تفاوت معنادار وجود دارد.

جدول 1. مقايسة نشانه هاى بيمارگونة جسمانى در دو گروه دانش آموزان با افت تحصيلى و وضعيت تحصيلى مطلوب
تفاوت خطاى معيارتفاوت ميانگينسطح معنادارىميزان tدرجه آزادىFنشانه هاى جسمانى

با فرض واريانس برابر
با فرض واريانس نابرابر

8/36934
916/27

4/67
4/67

0/000
0/000

1/18
1/18

0/18
0/18

فرضية اول تأييد مى شود و مى توان نتيجه گيرى كرد، بين نشانه هاى مرضى جسمانى دانش آموزان 
داراى ضعف و افت تحصيلى و دانش آموزان با وضعيت مطلوب تحصيلى تفاوت معنادار وجود دارد؛ 
ــمانى  به عبارت ديگر ميانگين نمرة دانش آموزان داراى ضعف و افت تحصيلى در مقياس عالئم جس

به طور معنادار، بيش از ميانگين نمرة دانش آموزان با وضعيت مطلوب تحصيلى مى باشد.
ــوزان داراى ضعف و افت تحصيلى و  ــن عالئم اضطرابى و اختالل خواب دانش آم ــة دوم: بي فرصي

دانش آموزان با وضعيت مطلوب تحصيلى در دورة متوسطه، تفاوت معنادارى وجود دارد.

جدول 2. مقايسة عالئم اضطرابى و اختالل خواب در دو گروه دانش آموزان با افت تحصيلى و وضعيت تحصيلى مطلوب
تفاوت خطاى معيارتفاوت ميانگينسطح معنادارىميزان tدرجه آزادىFعالئم اضطرابى

با فرض واريانس برابر
با فرض واريانس نابرابر

11/45934
922/82

4/05
4/05

0/000
0/000

1/09
1/09

0/27
0/27

فرضيه تأييد شده است يعنى بين عالئم اضطرابى و اختالل خواب دانش آموزان داراى ضعف و افت 
تحصيلى و دانش آموزان با وضعيت مطلوب تحصيلى در تفاوت معنادارى وجود دارد، به عبارت ديگر، 
ميانگين نمرة دانش آموزان داراى ضعف و افت تحصيلى در مقياس عالئم اضطرابى و اختالل خواب 

به طور معنادار بيش از نمرات دانش آموزان با وضعيت مطلوب تحصيل مى باشد.
ــت تحصيلى و  ــوزان داراى ضعف و اف ــش اجتماعى دانش آم ــن اختالل در كن ــوم: بي فرضية س

دانش آموزان با وضعيت مطلوب تحصيلى در دورة متوسطه، تفاوت معنادارى وجود دارد.
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جدول 3. مقايسة اختالل در كنش اجتماعى در دو گروه دانش آموزان با افت تحصيلى و وضعيت تحصيلى مطلوب
تفاوت خطاى معيارتفاوت ميانگينسطح معنادارىميزان tدرجه آزادىFاختالل در كنش اجتماعى

با فرض واريانس برابر
0/68934با فرض واريانس نابرابر

929/74
1/62
1/62

0/1
0/1

0/34
0/34

0/21
0/21

فرضية سوم رد مى شود اين نتيجه به اين معناست كه بين اختالل در كنش اجتماعى دانش آموزان 
ــطه تفاوت  ــت تحصيلى و دانش آموزان با وضعيت مطلوب تحصيلى در دورة متوس ــف و اف داراى ضع

معنادارى وجود ندارد.
ــف و افت تحصيلى و دانش آموزان با  ــردگى دانش آموزان داراى ضع فرضية چهارم: بين ميزان افس

وضعيت مطلوب تحصيلى در دورة متوسطه، تفاوت معنادارى وجود دارد.

جدول 4. مقايسة ميانگين هاى دو گروه دانش آموزان با افت تحصيلى و وضعيت تحصيلى مطلوب
تفاوت خطاى معيارتفاوت ميانگينسطح معنادارىميزان tدرجه آزادىFافسردگى

با فرض واريانس برابر
با فرض واريانس نابرابر

45/32934
891/65

7/27
7/27

0/000
0/000

2/38
2/38

0/33
0/33

ــود و نتيجه مى گيريم كه بين ميزان افسردگى دانش آموزان داراى ضعف و  اين فرضيه تأييد مى ش
افت تحصيلى و دانش آموزان با وضعيت مطلوب تحصيلى تفاوت معنادارى وجود دارد؛ به عبارت ديگر 
ميانگين نمرة دانش آموزان داراى ضعف و افت تحصيلى در مقياس افسردگى بيش از دانش آموزان با 

وضعيت مطلوب تحصيلى مى باشد.
فرضية پنجم: بين سالمت روان دانش آموزان داراى ضعف و افت تحصيلى و دانش آموزان با وضعيت 

تحصيلى مطلوب، تفاوت معنادارى وجود دارد.

جدول 5. مقايسة سالمت روان در دو گروه دانش آموزان با افت تحصيلى و وضعيت تحصيلى مطلوب
تفاوت خطاى معيارتفاوت ميانگينسطح معنادارىميزان tدرجه آزادىFسالمت روان

با فرض واريانس برابر
با فرض واريانس نابرابر

13/39934
915/18

6/01
6/01

0/000
0/000

4/99
4/99

0/83
0/83

ــود و نتيجه مى گيريم كه بين بهداشت روان دانش آموزان داراى ضعف و  فرضية پنجم تأييد مى ش
افت تحصيلى و دانش آموزان با وضعيت تحصيلى مطلوب تفاوت معنادارى وجود دارد؛ به عبارت ديگر 
دانش آموزان با وضعيت مطلوب تحصيلى در مقايسه با دانش   آموزان داراى ضعف و افت تحصيلى از نظر 

مالك هاى سالمت روان، وضعيت بهترى دارند.
فرضية ششم: بين سالمت روان دانش آموزان پاية اول، دوم و سوم دورة متوسطه، تفاوت معنادارى 

وجود دارد.

جدول 6. مقايسة سالمت روان در پاية تحصيلى
سطح معنادارىميزان fمجذور ميانگيندرجة آزادىمجموع مجذوراتپاية تحصيلى

بين گروهى
درون گروهى

كل

1990/68
155023/0
157013/7

2
933
935

995/34
166/15

5/990/003

سالمت روان: «استعداد روان براى 
هماهنگ، خوشايند و مؤثر كاركردن، 

براى موقعيت هاى دشوار، انعطاف پذير 
بودن و براى بازيابى تعادل خويش 

توانايى داشتن»
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فرضية ششم تأييد مى شود به اين معنا كه بين بهداشت روان دانش آموزان پايه هاى مختلف تفاوت 
معنادارى وجود دارد و با توجه به اينكه -- كلى معنادارى شده، بنابراين آزمون تعقيبى شفه اجرا شد 
و نتايج حاصل از اين آزمون نشان داد كه تفاوت سالمت روان بين دانش آموزان پاية اول و سوم معنادار 

است.
ــرى، فنى وحرفه اى و  ــاخة نظ ــطه در ش ــالمت روان دانش آموزان دورة متوس فرضية هفتم: بين س

كاردانش، تفاوت معنادارى وجود دارد.

جدول 7. بررسى رابطة سالمت روان و شاخة تحصيلى
سطح معنادارىميزان fمجذور ميانگيندرجة آزادىمجموع مجذوراتپاية تحصيلى

بين گروهى
درون گروهى

كل

3077/42
153936/3
157013/7

2
933
935

1025/81
165/17

6/210/000

فرضيه تأييد مى شود و با توجه به نتايج آزمون تعقيبى شفه نتيجه مى گيريم كه بين بهداشت روان 
دانش آموزان دورة متوسطه در شاخة نظرى، فنى وحرفه اى و كاردانش تفاوت معنادارى وجود دارد. به 
اين معنا كه ميانگين نمرات سالمت روان در دانش آموزان شاخة نظرى بيشتر از گروه هاى ديگر است.

فرضية هشتم: بين بهداشت روان دانش آموزان دختر و پسر دورة متوسطه، تفاوت معنادارى وجود 
دارد.

جدول 8. مقايسة سالمت روان در دختران و پسران دورة متوسطه و فنى وحرفه اى
تفاوت خطاى معيارتفاوت ميانگينسطح معنادارىميزان tدرجه آزادىFسالمت روان

با فرض واريانس برابر
با فرض واريانس نابرابر

20/55934
908/04

4/99
5/00

0/000
0/000

4/18
4/18

0/83
0/83

ــالمت روان  ــود و نتيجه مى گيريم كه بين س با توجه به نتايج در جدول 8 اين فرضيه تأييد مى ش
ــر دورة متوسطه تفاوت معنادارى وجود دارد؛ به عبارت ديگر ميانگين نمرات  دانش آموزان دختر و پس

دختران در كل آزمون سالمت روان، بيشتر از پسران است. 

بحث و نتيجه گيرى
يافته هاى پژوهش بيانگر اين است كه بين وضعيت سالمت روان دانش آموزان دچار ضعف و افت 
تحصيلى و دانش آموزان با وضعيت تحصيلى مطلوب در نمرة كل آزمون سالمت روان تفاوت معنادار 
وجود دارد. همچنين در خرده مقياس هاى «عالئم مرضى جسمانى»، «عالئم اضطرابى» و«اختالل 
ــت ولى در مقياس  ــالمت روان، از نظر آمارى تفاوت معنادار اس ــردگى»، آزمون س خواب» و «افس

«اختالل در كنش اجتماعى»، اين تفاوت معنادار نبوده است. 
ــكركن و همكاران (1379)،  ــعيرى و چترچى (1383)، ش اين نتايج با يافته هاى امينى (1386)، ش
ــى(1381)، رفعتى و  ــكاران (1380)، صفاي ــت و هم ــاط دوس ــكاران(1382)، نش ــعودزاده و هم مس
همكاران(1380)، عابدينى (1381)، شكركن و همكاران (1379)، رسولى و همكاران(1380)، ترخان 
ــكاران (1993)، كندل و ديويس8  ــون7 و هم ــكا 6 و همكاران (1996)، ريچارد س (1372)، رادزيزوس
ــت ولى با يافته هاى نصيرى  ــون10 (1973)، هماهنگ اس (1986)، ترمن و اودن9 (1959)، مارتين س
(1375)، كيانى نژاد(1377)، فرح بخش و همكاران (1386)، كافى (1376)، بيابانگرد و جوادى (1383)، 

رنزولى11(1990)، فلد هاسن و نيلموس12(1993)، وستاوى و ولمرانس13(1993)، همسو نيست. 
بهداشت روان و پيشرفت تحصيلى ارتباط تنگاتنگى با هم دارند. دانش آموزانى كه سطح سالمت روان 
آن ها مطلوب نيست قادر به پيشرفت تحصيلى در حد قابل انتظار نخواهد بود و نمى توانند از توانايى هاى 
ــوة خويش بهرة كافى ببرند. از طرف ديگر ضعف و افت تحصيلى كه به داليل فردى، خانوادگى،  بالق

مدرسه اى يا اجتماعى، ايجاد يا گسترش مى يابد، 
ــالمت روان دانش آموز را به مخاطره  مى تواند س
ــى از قبيل  ــروز اختالالت ــاز ب ــدازد و زمينه س ان
ــش عزت نفس و بروز  ــردگى، كاه اضطراب، افس

اختالالت عاطفى و رفتارى شود.
ــت كه  ــج تحقيق حاضر حاكى از آن اس  نتاي
ــر  ــوز دختر و پس ــالمت روان دانش آم ــن س بي
ــود دارد،   ــطه تفاوت معنادارى وج دورة متوس
ــران از وضعيت سالمت روان  بدين معنا كه پس
مطلوب ترى نسبت به دختران برخوردارند. اين 
نتيجه با يافته هاى بيابانگرد و جوادى(1383)، 
ــكاران(1372)،  ــفى(1376)، يزدى  و هم يوس
و  يعقوبى(1376)، هماهنگ  خسروى(1385)، 
ــور (1381)،  ــت ولى با نتايج رمضان پ همسوس
ــى و همكاران(1377).  رفعتى و همكاران، كاف
ــيوع  ــودن ميزان ش ــه باالتر ب ــر اينك ــى ب مبن
ــبت به پسران،  اختالالت روانى در دختران نس
ــى و نقش  ــل عوامل بيولوژيك ــد به دلي مى توان
ــترس هاى محيطى و محدود بودن  جنس و اس
ــاركت  منبع رضايت و همچنين محدوديت مش
اجتماعى دختران باشد (مسعودزاده و همكاران، 
ــدارد. همچنين اين يافته  ــى ن 1383)، همخوان
ــيتى و باالتر بودن  تأكيدى بر تفاوت هاى جنس
ــى در زنان مطابق  ــيوع اختالالت روان ميزان ش
ــالن و  ــت (كاپ ــكى اس ــاى روان پزش نظريه ه

سادوك14، 1998).
ــاس يافته هاى اين پژوهش بين وضعيت  براس
ــالمت روان دانش آموزان پايه هاى مختلف و  س
شاخه ها و رشته هاى تحصيلى در دورة متوسطه 
ــود دارد، ولى بين منطقه و  ــاوت معنادار وج تف
ــكونت وسالمت روان تفاوت  شهرستان محل س
ــت. همچنين بر  ــاهده نشده اس معنادارى مش
اساس نقطة برش، در نمونة مورد بررسى حدود 
ــوزان (57درصد دختران و  ــد دانش آم 50 درص
ــكوك به اختالل روانى  ــران) مش 43درصد پس
هستند. اين نتايج بيانگر ضرورت توجه ويژه به 
ــالمت روان دانش آموزان  عوامل تأثيرگذار بر س
به خصوص در دورة نوجوانى و گسترش خدمات 
ــرى اين خدمات در  ــاوره به منظور به كار گي مش
ــيب هاى روانى  ــگيرى و درمان آس جهت پيش
ــت. همچنين باالترين درصد شيوع  ــايع اس ش
اختالل مربوط به افسردگى و پايين ترين شيوع 

مربوط به مقياس عالئم جسمانى بوده است.
ــكالت روانى  ــترده بودن مش ــا توجه به گس ب
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ــو و پيامدهاى تحصيلى،  ــى در بين كودكان و نوجوانان از يك س اجتماع
ــوى ديگر، اگر مداخلة  ــتى اين اختالالت از س ــى، روانى و بهداش اجتماع
ــبى صورت نگيرد، كودك و نوجوان با ضربات جبران ناپذيرى مواجه  مناس
خواهند شد. با توجه به گستردگى جمعيت كودكان و نوجوانان در كشور 
ــوم كل جمعيت كشور را تشكيل مى دهند و اهميت  ما، كه حدود يك س
بسزاى اين دورة سنى از نظر رشد و تكامل جسمى- روانى، فراهم كردن 
ــت (محمدخانى،  ــالم براى آن ها از اهميت ويژه اى برخوردار اس زندگى س

 .(1384

پى نوشت ها
1. Mc michae
2. Larosl
3.Versatile
4. self- administered
5. screening
6. Radzizzoska & etal
7. Richardson
8. Candel & Davis
9. Terman & oden
10. Martin son
11. Renzoly
12. Feldhasen & nelmos
13. We stave & Welmevans
14. Kaplan & Sadok

منابع
ــماعيلى، حسين؛ مقايسة بهداشت روانى دانش آموزان مدارس استعدادهاى  1.  اس
درخشـان و عادى شهرستان اراك، شوراى تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان 

مركزى (1383).
2. افروز، غالمعلى؛ مقدمه اى بر روان شناسى و آموزش و پرورش كودكان استثنايى، 

چاپ يازدهم، انتشارات دانشگاه تهران (1371).
ــد؛ بررسـى رابطة باورهاى فراشـناختى با سـالمت روانى و  ــى، زوار محم 3. امين
پيشرفت تحصيلى دانش آموزان شهرستان اشنويه، پايگاه اطالعاتى جهاد دانشگاهى 

.(1386) (SID)
ــاه محمدى، داوود؛ بررسـى همة  ــرى، جعفر و ش ــيدعباس؛ بواله ــرى يزدى، س 4. باق
گيرشناسـى اختالالت روانى در مناطق روستايى ميبد يزد، انديشه و رفتار، شمارة 

.(1373 ) ،1
ــى، احمد؛ بررسـى وضعيت سـالمت روانى  ــيدعبدالمجيد، صداقت ــان، س 5. بحريني
دانشـجويان دانشگاه علوم پزشكى شهيد پزشكى، پژوهش در پزشكى، سال 23- 

شمارة 2 (1378).
6. بهرامى، هادى؛ بهداشـت روانى در قرن بيست ويكم و چالش هاى پيش رو، مجلة 

روان شناسى و علوم تربيتى، سال سى و دوم، شمارة 1.
ــماعيل و جوادى، فاطمه، سـالمت روان شناختى نوجوانان و جوانان  7.  بيابانگرد، اس

شهر تهران. فصل نامة علمى- پژوهشى رفاه اجتماعى، سال چهارم، (1383).
.(GHQ -28) 8.  پاالهنگ و شاه محمدى، ارزيابى ميزان اعتبار و پايايى

9. پورقاز، عبدالوهاب؛ بررسـى وضعيت سـالمت روانى دانش آموزان دورة متوسطه 
ــازمان آموزش و پرورش سيستان و  ــوراى تحقيقات آموزشى س شهرسـتان زاهدان، ش

بلوچستان، (1383).

 GHQ ) 10. تقوى، محمدرضا؛ بررسى روايى و پايايى پرسش نامة سالمت عمومى
) بر روى گروهى از دانشـجويان دانشـگاه شـيراز، مجله روان شناسى، سال پنجم 

شماره4 (1380).
ــم؛ بررسـى رابطـة درون گرايـى- برون گرايـى و روان   ــه بزرگ، ابوالقاس 11. جام

رنجور خويى با پيشرفت تحصيلى، فصل نامة پيام مشاور- شمارة 34، (1378).
ــن، رسول و اصغرنژاد، على اصغر؛ بررسى مقايسه اى رابطة  12. حدادى، على اكبر، روش
هوش هيجانى با سـالمت روانى و پيشـرفت تحصيلى دانشجويان شاهد و غير 

.(1383) ،(SID) شاهد، دانشگاه تهران، پايگاه اطالعاتى جهاد دانشگاهى
ــكاران؛ مقايسـة ويژگى هـاى شـخصيتى و سـالمت روان  ــناس و هم 13.  حق ش
دانش آموزان دبيرسـتان هاى تيزهوشان و عادى شـيراز، فصل نامة اصول بهداشت 

روانى، شمارة 29 و 30، (1385).
14.  خسروى، زهره؛ وضعيت سالمت روان دانش آموزان دبيرستانى شهر تهران با 

تأكيد بر عامل جنسيت، رشد مشاور مدرسه، شمارة 1، (1385).
15.  رفعتى، فوزيه و همكاران؛ تأثيروضعيت بهداشت روانى دانشجويان برپيشرفت 

تحصيلى آنان، مجلة دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد، (1379).
16.  رمضان پور، على؛ بررسى ميزان سالمت روان دانش آموزان دوره هاى تحصيلى 
ــوراى تحقيقات آموزش و پرورش مازندران،  راهنمايى و متوسـطة استان مازندران، ش

.(1381)
17.  رهنما، اكبر و غالمى مهرداد، على؛ بررسـى وضعيت بهداشت روانى و جسمانى 
دانش آموزان دير آموز و عادى مدارس اسـتان همدان، دو ماه نامة علمى- پژوهشى 

دانشگاه شاهد، سال يازدهم، شماره 9، اسفند 1383.
ــلطانيان، على رضا و همكاران؛ بررسى وضعيت سـالمت روانى دانش آموزان  18.  س
دورة متوسطة استان بوشهر و عوامل مؤثر بر آن، دو فصل نامة طب جنوب دانشگاه 

علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى بوشهر، شمارة 2، اسفند  1383.
19.  شاملو، سعيد؛ بهداشت روانى، چاپ سيزدهم، انتشارات رشد، 1378.

ــيمين ونيك پى، ايرج؛ بررسى بهداشت روانى  ــعيد، غالمرضايى، س 20. فرح بخش، س
دانشـجويان دربارة عوامل تحصيلى، فصل نامة اصول بهداشت روانى، شمارة 33-34، 

.(1386)
ــاده حمزه، چاپ اول، انتشارات  ــر، ويليام؛ مدارس بدون شكست، ترجمة س 21.  گالس

رشد، (1373).
ــاور مدرسه، شمارة 1  ــهرام؛ بهداشـت روانى مدرسـه ها، رشد مش 22. محمدخانى، ش

.(1384)
ــعودزاده، عباس و همكاران، بررسـى وضعيت سـالمت روانى دانش آموزان  23. مس
دبيرسـتانى شهرسازى، مجلة علمى- پژوهشى دانشگاه علوم پزشكى مازندران، شمارة 

.(1382)،45
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اشاره 
رويكردهاى روان درمانى همواره براى اثرگذارى بيشتر از فنون و مهارت هاى مختلفى مانند 
كتاب درمانى، نمايش درمانى و هنردرمانى استفاده مى كنند. اين رويكردها در حوزة خانواده، 
به تدريج در اثر پژوهش ها و محدوديت هايى كه داشته اند، از رويكردهاى فردى به رويكردهاى 
خانواده درمانى تغيير كرده اند. مهم ترين تفاوت روش هاى خانواده درمانى با رويكردهاى فردى 

اين است كه در خانواده درمانى مجموعة خانواده در فرايند درمان درگير مى شوند.
هنردرمانى به عنوان يك حوزة منحصربه فرد از روان درمانى و مشاوره در نظر گرفته شده است. 
هنردرمانى روى جمعيت هاى گوناگون شامل كودكان، بزرگساالن، گروه ها و خانواده ها به كار 
گرفته شده است. در سال هاى اخير، كاربرد هنر در زمينة درمان خانواده افزايش يافته است. در 
اين مقاله دربارة خانواده درمانى هنرى و مراحل آن، شيوه ها و ابزار ارزيابى، اهداف و تكنيك هاى 

اين روش درمان و مزايا و محدوديت هاى آن سخن مى گوييم. 

كليدواژه ها: هنردرمانى، خانواده درمانى، درمان تلفيقى، تكنيك هاى خانواده درمانى 

︠︀﹡﹢اده
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مقدمه 
ــود، اين رويكرد،  زمانى كه هنردرمانى به خانواده درمانى ضميمه مى ش
ــود. هنردرمانى مبتنى بر نظرية  ــى خانواده ناميده مى ش اغلب هنردرمان
ــدن به نظرية نظام هاى خانواده شكل مى گيرد.  هنردرمانى و با ضميمه ش
در اين نظريه بر تأثيرى كه اعضاى خانواده روى يكديگر دارند، تأكيد شده 
است. به عقيدة جردن (2001)، هنردرمانى مى تواند به عنوان تنها درمان 
در خانواده درمانى يا مكملى براى درمان خانواده و يا يك تكنيك ارزيابى 
ــرد.  از خانواده درمانى هنرى  ــتفاده قرار گي در درمان خانواده ها مورد اس
به صورت رويكردى مجزا يا در تركيب با نظريه هاى نظام هاى خانوادة ديگر 
شامل نظريه هاى انتخاب مدار، روايتى، راهبردى، سيستمى، ساختارى و 
ــود. در خانواده درمانى هنرى ممكن است  ــتفاده مى ش ديگر رويكردها اس
ــوند كه از جملة آن ها  ــيوه هاى درمانى صريح و متنوع به كار گرفته ش ش
ــرايى، اجراى تئاتر و نمايشنامه نويسى  ــتن، حركت كردن، داستان س نوش
ــت. تحقيقات نشان مى دهد كه از اين شيوه ها در معالجة خانواده هايى  اس
ــته اند، استفاده شده است. در متنى كه در زير  كه مشكالت متفاوت داش
مى آيد، شيوه ها و ابزار ارزيابى هنردرمانى خانواده مورد بحث قرار مى گيرد. 

روش 
ــران هنرى از مراجعان  ــنجش نظام هاى خانواده، خانواده درمانگ براى س
مى خواهند سه نوع تكليف هنرى را انجام دهند: 1. تكاليف هنرى غيركالمى 
ــى؛ 2. تكاليف هنرى غيركالمى خانوادگى؛ 3. تكاليف هنرى كالمى  گروه
ــواده را در انجام دادن تكليف اول  ــى. درمانگران پيش از اينكه خان خانوادگ
ــئله اى مى پردازند كه آنان را به جلسة درمان  هدايت كنند، به ارزيابى مس
ــخيص، كل خانواده در تجربه اى شبه هنرى  ــت. در مرحلة تش كشانده اس
مشاركت مى كنند. اين فعاليت شبيه بازى و براى خانواده لذت بخش است. 

مراحل
ــنجش از طريق تكليف هنرى غيركالمى گروهى به  1. اين مرحله از س
اجرا درمى آيد. خانواده به دو گروه تقسيم مى شود. ساخت هر گروه پيوند 
ــى رنگى را انتخاب  ــان مى دهد. هر گروه ــواده و كنترل قدرت را نش خان
مى كند كه با رنگ ديگران فرق دارد و براى كل جلسات گروه از آن رنگ 
ــن (1981)، قانون رنگ به درمانگر  ــتفاده مى كند. بنا به نظر الندگارت اس
ــواده از رنگ هاى  ــتفاده هر عضو از خان ــازه مى دهد كه با توجه به اس اج
متفاوت، سهم هر فرد را مشاهده كند. هر گروه با يكديگر روى يك قطعه 
ــه كار خواهد كرد. به اعضاى خانواده در زمانى كه روى اين  كاغذ جداگان
تكليف هنرى كار مى كنند، اجازة صحبت كردن يا ارتباط با يكديگر داده 

نمى شود. به محض اينكه تكليف هنرى تكميل شد، اين منع كالمى لغو و 
از آن ها درخواست مى گردد كه محصول هنرى شان را نام گذارى و آن نام 

را روى محصول خود نصب كنند. 
2. دومين تكليف هنرى مستلزم كار كل خانواده با يكديگر روى كاغذى 
ــت. همانند نخستين مرحلة سنجش به افراد خانواده تا مادامى كه  جداس
ــان را تكميل نكرده اند، اجازة ارتباط كالمى يا غيركالمى  تكليف هنرى ش
ــك از اعضا اجازه دارد  ــكوت، هر ي ــود. در زمان س با يكديگر داده نمى ش
ــروژة هنرى بيان كند، به  ــارة آنچه كل خانواده مى خواهد از طريق پ درب

تفكر بپردازد. 
3. سومين تكليف هنرى با عنوان تكليف هنرى كالمى خانواده مرحله اى 
ــت كه در آن از اعضاى خانواده درخواست مى شود تا اثرى جداگانه از  اس
كار هنرى اى كه با يكديگر به وجود آورده اند، خلق كنند. در مرحلة پايانى 
به افراد خانواده اجازه داده مى شود تا قبل از ارائة كار به درمانگر و در زمان 
انجام پروژه با هم حرف بزنند و دربارة ايده هايشان با يكديگر بحث كنند. 

ابزار ارزيابى 
ــاس خودانگيخته تأكيد  ــرى بر بيان هيجان و احس خانواده درمانى هن
مى كند. كواتيكو واسكا (1987) توصيه مى كند درمانگر جهت اطمينان از 
ــايش تك تك اعضاى خانواده در زمان انجام پروژة هنرى، بايد فضايى  آس
ــه پايه هايى تاشو و صندلى هايى براى  بزرگ را در نظر بگيرد كه در آن س
ــته  ــود و از اعضاى خانواده خواس خانواده مورد نظر و نيز درمانگر آماده ش
ــود كه سه پايه و صندلى خود را انتخاب كنند. اگر فضا اجازه دهد بايد  ش
در آنجا يك سه پايه بيشتر از تعداد اعضاى خانواده موجود باشد موقعيت 
ــه پاية خالى عضوى از خانواده را كه تمايل به ارتباط با ديگران دارد، يا  س
اينكه مايل است جدا باشد، نشان مى دهد. بر مبناى تصميمى كه خانواده 
براى آن سه پايه خالى مى گيرند، درمانگر مى تواند اين نكته را بررسى كند 
ــغال آن  ــه پايه يا اش كه آيا اين تصميم اعضاى خانواده براى رها كردن س

عملى خود به خودى يا عملى هدفمند است. 
ــكا (1987) همچنين توصيه مى كند كه سه پايه ها به صورت  كواتيكو واس
نيم دايره قرار داده شوند تا خانواده ها بدون مزاحمت اثر هنرى خود را انجام 
ــد. در اين حالت درمانگر مى تواند  ــد و نيز بتوانند آثار يكديگر را ببينن دهن
ــاهده كند، مثًال اگر آن ها از كار يكديگر تقليد  الگوهاى تعاملى آن ها را مش
ــانه هايى دربارة روابط آن ها به درمانگر مى دهد. اگرچه محيط  مى كنند، نش
ــق آثار هنرى و  ــرى بايد فضاى كافى براى خل ــده آل خانواده درمانى هن اي
ــات هنردرمانى را  ــتفاده از ابزارها و مواد فراهم كند، اما درمانگران جلس اس

در محيط با شرايطى كه چندان مطلوب نيست نيز مى توانند اداره كنند. 

ترجمه: عصمت  هفت تنانى
كارشناس ارشد مشاورة خانواده 

︣ا﹏ آن ︀﹡﹩ ﹨﹠︣ی و ﹝ ︀﹡﹢اده در﹝  ︠︿﹫︮﹢︑
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درمانگران ممكن است جلسات را براى ارزيابى هنرى روى نوار ويدئويى 
ضبط كنند. در برخى موارد، عضوى از خانواده را صدا مى كنند تا اعضاى 
ديگر خانواده را از پشت آينة يك طرفه ببيند. هدف اين است كه به اعضاى 
خانواده اين فرصت داده شود تا دربارة كارى كه در خانواده در زمان غيبت 

يك عضو انجام مى شود، فكر كنند. 
درمانگران موظف اند شرايطى را آماده كنند كه مواد هنرى مانند گچ هاى 
ــم به سادگى در  ــخت، رنگ هاى لعابى، خاك رس و كاغذهاى رس رنگى س
ــد. عالوه بر اين، مواد بايد تدريجاً عرضه شود. براى تشويق  ــترس باش دس
خالقيت، مراجعان در شيوة استفاده از تمام مواد آزادند. كواتيكو واسكا عالوه 
بر اين تذكر مى دهد كه درمانگران به محض پايان جلسه بايد از مشاهدات 

خود به ويژه دربارة ارتباط غيركالمى اعضاى خانواده گزارش بنويسند. 

اهداف درمان 
هنردرمانى پلى بين درك واقعيت خانواده و توانايى دريافت اين واقعيت 
ــواده، هدف در  ــت. هماهنگ با درك نظام هاى خان ــوى درمانگر اس از س
ــت تا تاريخچة  خانواده درمانى هنرى مهيا كردن فرصتى براى خانواده اس
ــن توضيحات راه حلى جديد  ــرح دهند و هم زمان با اي خانوادة خود را ش
ــائل خود پيدا كنند. رايلى و مالچوليدى تأكيد كرده اند كه  براى حل مس
ــت تا  ــتفاده از خانواده درمانى هنرى كمك به خانواده هاس هدف عمدة اس
ــبت به مسئله باز و وسيع تر شود و همچنين  ــان نس ادراك و چشم اندازش
الگوهاى بدعملكردى و بى اثر رفتارى در خانواده از طريق هنر تغيير كنند. 
درمانگران از طريق مشاهدة الگوهاى رفتارى خانواده، دربارة روابط اعضاى 
خانواده با يكديگر و نيز سيستمى كه اعضا قسمتى از آن  هستند، مطالبى 
ــتفاده از هنر  مى آموزند. رايلى و مالچوليدى معتقدند كه درمانگران با اس
ــترى را  ــه با مداخلة كالمى، مطالب بيش به عنوان يك تكنيك در مقايس

مى توانند جمع آورى كنند. 
ــخصيتى  ــرى محيط ايمنى را كه براى تغييرات ش ــى هن خانواده درمان
ــان  ــازد. همان گونه كه آرتينگتون خاطرنش ــت، آماده مى س ــرورى اس ض
ــى هنرى بايد  ــداف خانواده درمان ــيدن به اه ــد، درمانگر براى رس مى كن
ــا در آن محيط، روش هاى  ــن را آماده كند ت ــواد و محيطى ايم ــان، م زم
ــخصيتى را تسهيل  هنردرمانى، تغييرات مطلوب در الگوهاى رفتارى و ش
ــت درمانگران به  ــون توضيح مى دهد كه چگونه ممكن اس كند. آرتينگت

مراجعان و خانواده ها كمك كنند تا به اين اهداف برسند. 
ــل مى كنند.  ــان خانواده عم ــران به عنوان حامي ــن روش درمانگ در اي
ــى  ــاهدة اقدامات مراجعان و بررس ــتفاده از مش آن ها اين حمايت را با اس
ــران اين كمك به اعضاى  ــانند. درمانگ گزارش هاى آن ها به انجام مى رس
ــش و خالقيت از طريق منعكس كردن كهن  ــتفاده از دان خانواده را با اس
ــن نماد ها و كهن الگوها  ــخصى حمايت مى كنند. اي الگوها و نماد هاى ش
ــش هاى مرتبط با  ــت آوردن پذيرش، بخش ــه اعضاى خانواده در به دس ب
ــته، و اميدوارى در روياهاى مربوط به آينده كمك مى كنند  تجارب گذش
يا نقش بازدارنده خواهند داشت. آرتينگتون اظهار كرده است كه رويكرد 
ــه و ناآگاهانه هر عضو  ــه در رفتارهاى آگاهان ــى تغييراتى را ك هنردرمان

خانواده مؤثر است تسهيل مى كند. 
ــا خانواده درمانى قابل تطبيق  ــا كه هنردرمانى از جهات زيادى ب از آنج

ــت، درمانگران ممكن است هر رويكرد سيستمى خانواده را كه دوست  اس
ــتمى خانواده  دارند، انتخاب كنند. زمانى كه هنر با ديگر نظريه هاى سيس
ــيوة مورد نظر كه در آن از هنر استفاده مى شود معموالً  ــود، ش تلفيق ش
ــان وابسته است. درمانگران تجربى (وتياكر،  به ادراك درمانگران از نقشش
ــت از  ــش فعالى در فرايند درمان ايفا مى كنند، ممكن اس ــه نق 1976) ك
ــات،  ــت كنند تا در تجارب هنرى خالقانه كه احساس خانواده ها درخواس
آگاهى ها و خودانگيختگى ها و ادراك آن ها را شرح مى دهد، درگير شوند. 
ــاى آن تمركز  ــر خانواده هاى مبدأ و پويايى ه ــى كه ب ــواده درمانگران خان
ــطح  ــد، مراجعان را در تكاليف هنرى وارد كرده و اين تكاليف س مى كنن
ــان مى دهد. خانواده درمانگران ساختارى  ــازى آن ها را نش خود متمايزس
ــوند، پروژه هاى  ــتقيم وارد عمل مى ش (مينوچين، 1974) كه به طور مس
هنرى را براى خانواده ها تعيين و به آن ها محول كرده و اين روش به آن ها 
ــان را درك كنند. درمانگران  ــد تا زيرمنظومه ها و مرزهايش كمك مى كن
ــزارى براى مداخلة  ــى، 1976) از كار هنرى به عنوان اب ــردى (هى ل راهب
تناقضى و حل مسئله استفاده مى كنند. درمانگران ارتباطى (ستير، 1976) 
ــغول كار  الگوهاى ارتباطى در خانواده را در حالى كه اعضاى خانواده مش

هنرى شان هستند، مورد مشاهده قرار مى دهند. 

تكنيك هاى خانواده درمانى هنرى 
ــت،  ــا كه خانواده درمانى هنرى بر نظريه هاى متنوعى مبتنى اس از آنج
ــتمى خانواده را  ــت تكنيك هايى از هر نظرية سيس درمانگران ممكن اس
ــال رايلى و مالچوليدى  ــا تكنيك هاى هنردرمانى تلفيق كنند. براى مث ب
استفاده از استعاره ها، الگوهاى بازگشتى و تغييرات مرتبة دوم، بازسازى، 
ــت دوسويه در تلفيق با  ــك، عدم تعادل و درمان بن بس ــتفاده از مناس اس
تكنيك هاى هنردرمانى را پيشنهاد مى كنند. چندين تكنيك درمان هنرى 
ــود؛ در حالى كه درمانگران  ــتفاده ش براى ارزيابى خانواده ها مى تواند اس
مورد نظر مجازند كه براى شناخت، درك خانواده ها از تكنيك هايى مانند 

ترسيم ديوارى و نقاشى آزاد نيز استفاده كنند (رايلى، 1994). 
ــتفاده در اين رويكرد عبارتند از: تكنيك  برخى از تكنيك هاى مورد اس
كاغذ و لكة جوهر، تكنيك سه آرزو، ترسيم خود به عنوان حيوان، نقاشى 
ــى انتزاعى خانواده، ترسيم جنبش خانواده، تكنيك  خود و خانواده، نقاش
ــما (گيل، 1994)، تكنيك متصل كردن تصوير با خطوط  رنگ زندگى ش
ــكا، 1978)، و بازى ترسيم خط كج و معوج (واين نيوكات،  (كواتيكو واس
1971). بيشتر اين تكنيك ها به خانواده كمك مى كنند تا به درك بهترى 
ــت يابند همچنين چگونگى تأثير اين پويايى ها بر  از پويايى هاى خود دس

اعضا و عضوى كه براى درمان مراجعه كرده است، منتهى مى شود. 

نقاشى ديوارى خانواده 
نقاشى ديوارى خانواده يكى از اين تكنيك هاى اثربخش است كه توسط 
خانوادة درمانگر هنرى استفاده مى شود. از اعضاى خانواده مى خواهند يك 
ــم كنند و اين تكليف را به هر روشى كه راحت ترند،  ــى ديوارى رس نقاش
انجام دهند. براى شركت در اين تكنيك بايد حداقل سن اعضاى خانواده 
ــت ترسيم فردى يا  ــد (جردن، 2001). آن ها ممكن اس ــش سال باش ش
ــراى اجراى اين تكنيك يك برگة كاغذ بزرگ  ــى را انتخاب كنند. ب گروه

هنردرمانى پلى بين درك واقعيت خانواده و توانايى 
دريافت اين واقعيت از سوى درمانگر است. هماهنگ 
با درك نظام هاى خانواده، هدف در خانواده درمانى 

هنرى مهيا كردن فرصتى براى خانواده است تا تاريخچة 
خانوادة خود را شرح دهند و هم زمان با اين توضيحات 

راه حلى جديد براى حل مسائل خود پيدا كنند
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ــتفاده از اين تكنيك، بررسى و ارزيابى عملكرد  مورد نياز است. هدف اس
خانواده است. اين تكنيك طراحى مى شود تا براى صحبت با درمانگر مورد 
ــرح مى دهد كه اين تكنيك  ــتفاده قرار گيرد. عالوه بر اين، جردن ش اس
ــت.  ــتمى خانوادگى مختلف قابل تطبيق اس ــه با نظريه هاى سيس چگون
ــاوران روان تحليلگر فرصت مى دهد تا ضمن مشاهدة  اين تكنيك به مش
ــئلة آن ها با يكديگر به بحث بپردازند.  الگوهاى تعاملى خانواده و حل مس
براى درمانگران راهبردى و رفتارى، اين تكنيك مشاهده تسلسل رفتارى 
را تشويق مى كند. اين تكنيك براى درمانگران ساختارى منافعى دارد؛ زيرا 
بر نقش و جايگاه اعضاى خانواده تأكيد مى كند. درمانگران روايتى ممكن 

است از داستان هايى كه بر محور اين تصاوير خلق مى شود، سود ببرند. 

تكنيك ترسيم جنبش خانواده 
ــترش يافت. در اين  ــط بام و كافمن (1970) گس اين تكنيك ابتدا توس
تكنيك از هر عضو خانواده مى خواهند تا تصويرى از خودش در حال انجام 
كارى همراه با ديگر اعضاي خانواده رسم كند و دربارة اين تصوير با ديگر 
ــل (1994)، نقش درمانگر آن  ــت كند. به نظر گي ــاى خانواده صحب اعض
ــت كه از اعضاى خانواده دربارة آنچه مى  بينند و به آن توجه مى كنند،  اس
و آنچه را در هر تصوير مهم مى يابند، سؤال كنند، و بدين وسيله بينش و 
بصيرت را در خانواده رشد و پرورش دهند. در حالى كه اعضاى خانواده با 
هم دربارة نقاشى خود صحبت مى كنند، درمانگر ممكن است به مشاهدة 
الگوهاى تعاملى آن ها مثل اظهارات عاطفى، مسائل قدرت و نفوذ و ديگر 
ــا پويايى هاى خانواده را  ــت به درمانگر كمك كند ت امورى كه ممكن اس

درك كند، بپردازد (گيل، 1994). 

تكنيك خط خطى كردن 
در تكنيك خط خطى كردن، بعد از اينكه هر عضو خانواده يك تصوير در 
ــت مى كند، اعضاى خانواده يك تصوير  ميان خط خطى هاى خودش درس
قطعه قطعه در ميان يك جدول مى سازند. قرار است در تكليف نهايى از هر 

عضو خانواده براى نقاشى و رنگ آميزى روى اين تصوير به منظور جمع بندى 
ــود. مشابه تكنيك هاى تصويرى ديگر، هدف اين  و اتمام آن درخواست ش

تكليف بررسى الگوهاى تعاملى خانواده، در حال انجام پروژه است. 

تكنيك كاغذ - لكه هاى جوهر و آب 
قطره ها و لكه هاى روى كاغذ مرطوب با جوهر، آب رنگ يا ديگر رنگ هاى 
ــود (گيل، 1994). كاغذهاى  ــاخته مى ش ــدنى در آب س ــى حل ش نقاش
ــپس باز كرد. لكه هاى جوهر به  ــرى را مى توان مچاله و چروك و س جوه
وسيلة چكاندن رنگ روى كاغذ و تا و چروك كردن آن ها ساخته مى شود. 
ــى از اين كاغذهاى تا و  ــوان براى نگهدارى برخ ــب مايع نيز مى ت از چس
ــده استفاده كرد. گيل (1994) مدعى است كه اين تكنيك هاى  چروك ش
ــان كنند و آن ها بعد از  ــواده فرصت مى دهد كه خود را بي ــى به خان لمس

استفاده از اين تكنيك احساس تسكين و رهايى خواهند داشت. 

تكنيك سه آرزو 
در اين تكنيك از اعضاى خانواده خواسته مى شود كه سه آرزوى خود را 
ــم كنند و دربارة آن با يكديگر صحبت كنند (گيل، 1994). برخى از  رس
ــت دربارة آن بحث كنند، نقاط قوت آرزوهاست  موضوعاتى كه ممكن اس
ــد و يا اينكه  ــن آرزوها واقعيت پيدا كنن ــت اي ــه چگونه ممكن اس و اينك

آرزوهايشان چگونه باعث مى شود آن ها با يكديگر تعامل كنند . 

تمثال هاى خود خانواده 
ــد و تمثال خود را  از هر عضو خانواده مى خواهند تصوير خودش را بكش
به اين گروه نشان دهد. گيل توصيه مى كند كه همة تصاوير در يك رديف 
ــود تا هر عضو بتواند يك تصوير  از اين دسته را انتخاب كند  قرار داده ش
و سپس كسى كه تصويرش انتخاب شده را وصف كند. يك گزينة مطرح 
ديگر در اين تكنيك رسم محيط هر عضو خانواده از سمت راست يا چپ 

است؛ سپس دربارة اين رسم با اعضاى ديگر خانواده صحبت كنند.  

برخى از تكنيك هاى مورد استفاده: تكنيك كاغذ و لكة 
جوهر، تكنيك سه آرزو، ترسيم خود به عنوان حيوان، 

نقاشى خود و خانواده، نقاشى انتزاعى خانواده، ترسيم 
جنبش خانواده، تكنيك رنگ زندگى شما، تكنيك متصل 

كردن تصوير با خطوط، و بازى ترسيم خط كج و معوج
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تابلوهاى انتزاعى خانواده 
اين تكنيك به خانواده ها اين فرصت را مى دهد كه دربارة احساساتشان 
با يكديگر صحبت كنند. از آن ها خواسته مى شود كه تابلويى انتزاعى رسم 
كنند و در آن چگونگى احساسشان را در زمانى كه دربارة موضوعى خاص 
ــى كنند. گيل (1994) پيشنهاد مى كند چنانچه از  بحث مى كنند، نقاش
ــود، درمانگران مدادهاى رنگى، قلم و گچ هاى  اين تكنيك استفاده مى ش

رنگى كافى آماده كنند. 

بازى خط خطى كردن 
اين تكنيك كه واين نيكوت (1971) آن را توسعه داده است، در مواقعى 
مفيد است كه كودك يا كودكانى در جلسه حضور دارند. هدف از كاربرد 
ــات و افكار درونى كودك است (گيل، 1994).  اين تكنيك درك احساس
ــم  ــت تصاويرى را در ميان خطوط قبلى فرد رس ــاى خانواده به نوب اعض
مى كنند. سپس از كودك خواسته مى شود كه تصوير مطلوبش را انتخاب 

كند و دربارة آن داستانى بگويد. 

خط زندگى 
تكنيك خط زندگى به درمانگر در تشخيص وقايع مثبت و منفى زندگى 
ــود تا اعضاى خانواده  خانواده كمك مى كند. كاغذ و مواد هنرى تهيه مى ش
از آن ها براى رسم خط زندگى استفاده كنند. تصوير اين خط زندگى آن ها 
ــت. اعضاى خانواده تنها وقايع مهم زندگى خود را روى  از تولد تا اكنون اس
خط زندگى مشخص مى كنند. در اين تكنيك هدف سنجش و تغيير مسائل 
ــده اى است كه خانواده آن ها را تجربه كرده است. ترانسر و  هيجانى حل نش
ــات - بروكس اعتقاد دارند كه اين تكنيك در برقرارى رابطة درمانگر  جبيه
با خانواده از طريق نشان دادن عالقة درمانگر به تاريخچة زندگى يا داستان 
زندگى مراجعان، كمك مى كند. همچنين، اين تكنيك در سنجش و درك 
چشم انداز متفاوت اعضاى خانواده از وقايع زندگى، ارزش ها و اعتقاداتى كه 

ممكن است زندگى آن ها را تحت تأثير قرار دهد، مفيد است.

مزايا و محاسن خانواده درمانى هنرى 
احتماالً هنردرمانى در زمرة هنرهاى گويا و مهم است كه به خانواده درمانى 
ــت. خانواده درمانى هنرى براى مداواى خانواده هاى الكلى  ضميمه شده اس
ــروس، 1993)، خانواده هاى  ــى (ك (كاالگهان، 1993)، قربانيان آزار جنس
ــران (بيلنايك، 1993) و  ــروك، 1993)، خانواده هاى در بح ــدى (ب تك وال
خانواده هاى مهاجر به كار رفته است. هنگامى كه واژگان در بيان پويايى هاى 
ــى و درك اين  ــتند، از هنر به عنوان ابزارى براى بررس ــا هس خانواده نارس
پويايى ها استفاده مى شود. همچنين ارزشمندى و اعتبار هنردرمانى به عنوان 
يك ابزار ارزيابى معتبر و سبك تازه ارتباطى و اهرمى براى تغيير در خانواده 
ثابت شده است (رايلى، 1993). طرف داران خانواده درمانى هنرى معتقدند 
ــان  ــكا (2003) خاطرنش ــته مزاياى زيادى دارد. مانيكام و بوس كه اين رش
كرده اند كه استفاده از هنر در پيشامدهاى بعدى به خانواده ها خودانگيختگى 
خالقانه اى عرضه مى كند. از آنجا كه كار هنرى شيوه اى جايگزين از مشاركت 
ــت كه در افكار و احساسات ظاهر  ــكالت فراهم مى كند، ممكن اس در مش
شود. داستان هاى ناگفته احتماالً با مسائلى كه خانواده ها را به جلسة درمان 

ــتند. كار و تكليف هنرى ممكن است كمك كنند تا  مى آورند مرتبط هس
خانواده ها نقاط قوتشان را كه در طول بحران فراموش كرده اند، كشف كنند. 
ــتم هاى خانواده و  ــورد سيس ــته هايش درم ــچ (1992) در نوش الينيي
ــى هنردرمانى خانواده را مورد بحث قرار  فرايندهاى خالق، دو فايدة اصل
ــود.   ــاى هنرى فرصت ابراز خود به خانواده ها داده مى ش داد. در فراينده
ــوند، كه  همة اعضاى خانواده هم زمان در فعاليت خودابرازى درگير مى ش

در ارتباطات كالمى غيرممكن است. 
ــود،  ــى كه با فرايندهاى هنرى به خانواده ها عرضه مى ش دومين فرصت
ــران و مراجعان  ــت ارتباط بين درمانگ ــردى اصيل و تقوي ــاط بين ف ارتب
ــاوره و روان درمانى گفت وگوى اصيل بين افراد ممكن  ــت. در مش آن هاس
ــت با الگوهاى سخت رفتارى و آيين هاى سخت مغشوش شود. برخى  اس
از اعضاى خانواده هايى كه نمى دانند خودشان را چگونه بيان كنند، ممكن 
ــتگى به واژگان و ارتباط كالمى مى تواند  ــت سكوت را برگزينند. وابس اس
مانعى بر سر راه اطالعات اصيل مورد نياز در جلسات باشد. براى مراجعانى 
ــان پيدا كنند، فرايندهاى  ــت مشكالتى در ابراز احساساتش كه ممكن اس
هنرى ممكن است فرصت خوبى در مشاركت در افكار درونى آن ها باشد. 
سومين فرصتى كه با فرايندهاى هنرى پيش مى آيد، پرورش حس خود، 
ــت. به نظر النيسچ (1993)، اجراى  ــتن پذيرى و خوداختيارى اس خويش
ــتن» است كه  فرايند خالقيت، روش مفيدى براى امكان دادن به «خويش
فعال شود تا بر احساس نااميدى، بيچارگى، اضطراب و افسردگى فايق آيد. 
ــائل خانواده با  ــراى ارتباط مس ــطة مهم ب ــى هنرى واس خانواده درمان
ــاختار ارتباطى اعضاى خانواده  ــاده از س ــم س ــت. يك رس درمانگران اس
ــائل خانواده را به  ــد كه با اين كار مراجعان، مس مى تواند به اين معنا باش
ــم مى كند تا اعضاى  ــن فرايند فرصتى را فراه ــات بياورند. اي درون جلس

خانواده دربارة نقش ها و مسايل خانوادة مبدأ بحث كنند. 

محدوديت ها و معايب خانواده درمانى هنرى 
مانند هر رويكرد درمانى ديگر، درمان و مداخله با خانواده درمانى هنرى 
ــت به  ــى دارد. برخى مراجعان يا خانواده ها ممكن اس ــز محدوديت هاي ني
ــدن در يك پروژة هنرى رغبتى نشان ندهند؛ چون معتقدند كه  درگير ش
خالقيت ندارند. اين رويكرد نيز ممكن است براى افرادى كه تجارب هنري 
ــت آن ها نتوانند قوانين ياد گرفته  ــودمند نباشد؛ زيرا ممكن اس دارند، س
شده در مورد هنر را ناديده بگيرند. اين موضوع به نوبة خود ممكن است 

از خودانگيختگى آن ها در درمان ممانعت كند. 
ــى نديده اند  ــال دارد برخى از درمانگرانى كه در اين زمينه آموزش احتم
اين پروژه هاى هنرى را به سرعت تفسير كنند. عالوه بر اين، ممكن است 
ــيوه بهترين روش براى  ــى اينكه آيا اين ش درمانگران بدون تفكر و بررس
مراجعانشان است يا نه، از هنر استفاده كنند. بنابراين براى درمانگران مهم 
ــت كه مراجعان خود را بپذيرند و به كالم آن ها گوش دهند و تعيين  اس
ــات  ــكالتى كه مراجعان را به اين جلس ــد آيا يك پروژة هنرى با مش كنن

درمانى آورده، متناسب است يا خير. 

منبع 
Sumari, M, (2005), integrating art therapy with family therapy,
Masalah Pendidikan, University Maaya. 

دورة نهم |  شمارة 1 |  پاييز ۵۴1392



ه، 
︀ور

︪﹞
﹩

﹠︣
﹏ آ﹁

︧︻
️

 ا︨
دكتر محمدرضا سنگرى

ــة واژگان و قلمرو معنايى آن ها، گاه دريچه هايي را براى  شناخت ريش
درك ژرف تر و فهم همه جانبه تر پيش رو مى گشايد.

واژه «شور» يكى از اين واژگان است.
ــاره  ــا جز مفهوم هم فكرى، نظرخواهى و اش ــا و قاموس ه در فرهنگ ه
كردن به چيزى، آمده است: الشور: انگبين يا عسل گرفته شده (فرهنگ 

دانشگاهى: 543) و شارالعسل (عسل گرفتن) (المنجد: 802).
با اين معنى قاموسى مى توان گفت:

- مشاوره: كام ها را شيرين كردن و تلخ كامى ها را زدودن  است.
ــت؛ كسى كه تلخى ها را  ــاوره: شهدآفرين و نوش بخش كام هاس - مش

بدل به شيرينى مى كند.
جلسة مشاوره: كندوى عسل! جايى كه شهد و شيرينى توليد مى شود.
ــى كه در پى فرآورده اى شفابخش  ــل؛ كس ــت وجوگر عس مراجع: جس
ــت: «شراٌب ُمختلٌف  ــل همين اس ــت، چراكه تعبير قرآن در باب عس اس

الوانُُه فيه شفاٌء للناَس (سورة نحل، آية 69)
در اين حوزة معنايى، مشاوره فرصتى براى «شفابخشى»، التيام دردها 
و مرهم گذارى بر زخم هاست و مشاور، طبيبى از جنس اعجاز مسيحايى 

كه با «دم» خويش جان مى بخشد و درمان مى كند.
ــورا  ــاب پاكباز و عارف عاش ــورا و حاالت اصح ــب عاش در توصيف ش
نوشته اند كه در آن شب لهم دوى كدوى النحل بين قائم و قاعٍد و راكع  
ــل  ــت: 191): زمزمه هايى چون كندوى عس ــاجد  (آينه در كربالس و س

داشتند و شب را در حال قيام، قعود، ركوع و سجود گذراندند. 

ــب عاشوراييان چون كندوى عسل بوده است، بايد شب عاشورا  اگر ش
را شب شيرين دهنان و شهدآفرينان بناميم و اگر مشاوره، كارى از سنخ 
ــد، بايد مشاوران صالح را همانندان  شهدآفرينى و شيرين كام سازى باش
اصحاب عاشورا بدانيم و بخوانيم و افق و مرتبة مشاوره را در چنين منظر 

و جايگاه وااليى بشناسيم و بشناسانيم.
ــى يافتن الگو و  ــت و همة آنان كه در پ ــورتگاه تاريخ اس ــورا مش عاش
اسوه اى متعالى هستند، به عاشورا و كربال مى رسند و حسين و يارانشان 

«مشاوران امين» هميشه تاريخ اند. 
در اينجا از نكتة لطيفى نمى توان گذشت و آن اينكه مشاور بايد براى 
شهدآفرينى، همان گونه كه «نحل» عمل مى كند هماره در جست وجوى 
ــد. هيچ زنبورى فرصت سوزى  ــبوترين و شهدسازترين گل ها باش خوش
ــاور هر  ــهد گل» به النه و كندو برنمى گردد. پس مش نمى كند و بى «ش
ــة تازه، و مطالعة تازه، داشته باشد. شرط  روز بايد «دريافت تازه»، انديش

شهدآفرينى، تكاپوى مداوم علمى است.

منابع
1. قرآن كريم

ــياح، فرمان، تهران،  ــگاهى (ترجمة المنجد االبجدى)، مترجم: احمد س 2. فرهنگ دانش
1379 ش.

3. انطوان نغمه و ديگران؛ المنجد فى اللّغه المعاصره، دارالمشرق، بيروت، 1996 م.
4. سنگرى؛ محمدرضا، آينه در كربالست، انتشارات قديانى، تهران، 1388.

ــ️ ︀ددا︫
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چكيده 
ــات آموزش  ــاختار جلس ــر بر مبناى س ــازى حاض ــة خوددلگرم س برنام
خوددلگرمى شوناكر3 (1980) طراحى شده است. اين برنامه شامل ده جلسه 
با عناوين زير است: 1) معرفى مفهوم دلگرمى و آموزش رفتارها و ويژگى هاى 
دلگرم كننده 2) آموزش مفهوم هدف گرايى رفتار انسان 3) شجاعت پذيرش 
ناكامل بودن و دلگرم كردن افراد برتر از خود 4) يادگيرى تفكر محبت آميز 
و دلگرم كردن 5) تأثير بدگويى از ديگران بر از بين رفتن عالقة اجتماعى و 
ــردى 6) خوددلگرم كننده بودن ايجاد روابط مثبت با ديگران 7)  ايجاد دلس
ايجاد گفت وگوى درونى و بيان اظهارات هويتى دلگرم كننده 8) بررسى نقش 
ــوار 9)بررسى سبك زندگى و خاطرات اوليه 10)  خود در موقعيت هاى دش
كاوش كردن پويش هاى فرد، شناخت و مبارزه با اشتباهات اساسى زندگى 
ــين. در هر يك از اين ده جلسه، مشاور پس از يك  ــات پيش و ارزيابى جلس
ــن آرامش بخش و گرفتن بازخورد اعضا دربارة تكليف هفتة قبل، ابتدا  تمري
هدف جلسه را مطرح مى كند؛ سپس به ارائة اطالعات مى پردازد. پس از آن 
تمرين هاى مرتبط با اين اطالعات به اعضاى گروه داده مى شود تا در جلسه 
انجام دهند و در نهايت تكليف جلسة بعد را تشريح مى كند و جلسه را با يك 

تمرين آرامش بخشى به نام گام آينده به پايان مى رساند. 

كليدواژه ها: خوددلگرم سازي، مفهوم هدف گرايي، رفتار انسان، شجاعت 
پذيرش ناكامل بودن، يادگيري تفكر محبت آميز

ـــــود ــرمخ ــگ ــــازیدل  س
دكتر حسين سليمى بجستانى1
سكينه عسلى طالكوئى2

︋︩ اول

د ﹢︠  ﹩︨ ︀﹠︪﹡ ا رو
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شرح تفصيلى جلسات 

جلسة اول 

ــا و ويژگى هاى  ــوم دلگرمى و آموزش رفتاره - عنوان جلسـه: مفه
دلگرم كننده 

- معرفى اجمالى هر يك از اعضاى گروه 
- معرفى كل برنامه و بيان قوانين 

ــاعته به صورت آموزش گروهى تدوين  اين برنامه در ده جلسة 1/5 س
شده است. در طول جلسات مشاوره و هر يك از اعضا بايد اصل رازدارى 
ــت در مباحث  ــرام متقابل را رعايت كنند؛ همچنين اعضا مى بايس و احت
گروه شركت نمايند و تمرين هاى ارائه شده را اجرا كنند. حضور هر يك 

از شركت كنندگان در جلسات الزامى است. 
ــود تا با محتواى  - در ادامه به هر يك از اعضا دعوت نامه اى داده مى ش
ــنا شوند و روابط حسنة اعضا با يكديگر  ــات و اهداف آن بيشتر آش جلس

نيز كامل شود. 
- انجام تمرين آرامش بخشى 

هدف جلسه 
ــا و ويژگى هايى كه  ــوزش رفتاره ــى و آم ــوم دلگرم ــى مفه 1. معرف

دلگرم كننده اند. 
2. شركت كنندگان درمورد رفتارها و ويژگى هايى كه دلگرم كننده اند، 
ــارت ديگر  ــد. به عب ــث مى كنن ــارة آن بح ــد و درب ــى را مى آموزن نكات
ــان تحقيق مى كنند و آنچه را درمورد  ــركت كنندگان درمورد خودش ش
ــت دارند، كشف مى كنند. براى  ــان دوس خود، خانوادة اصلى و زندگى ش
ــركت كنندگان خواسته مى شود تا هر  توضيح مفهوم دلگرمى ابتدا از ش
يك نظر خود را دربارة اين مفهوم بيان كنند، سپس مشاور بيان مى كند 

كه: 
ــة آن با تحسين يا تشويق فهميد.  مفهوم دلگرمى را مى توان از مقايس
ــد زودتر از رقباى  ــت و مى خواه ــرض كنيد فردى در حال دويدن اس ف
ــى است كه در ميانة راه  ــد. فرد دلگرم كننده كس خود به خط پايان برس
ــزى نمونده، تا اينجا  ــتد و به دونده مى گويد: «آفرين! ديگه چي مى ايس
ــليم نشو....» اما فرد  ــى، تس عالى بودى، يه كم ديگه تالش كنى مى رس
ــتاده و منتظر  ــت كه در انتهاى خط پايان ايس ــويق كننده فردى اس تش
ــت بزند و بگويد: «آفرين...». با  ــت تا دونده از خط عبور كند و او دس اس
ــتر بر فرايند متمركز  ــه به اين مثال مى توان گفت كه دلگرمى بيش توج
ــود را كامل كند، يا حتى قبل  ــت و بايد قبل از اينكه فرد تكليف خ اس
ــين بيشتر بر نتيجه  ــويق و تحس ــروع تكليف، انجام بگيرد؛ اما تش از ش
ــت كه براى يك موفقيت به دست  ــى اس ــت و در واقع پاداش متمركز اس
آمده و تكميل شده، پرداخت مى شود. تحسين يك نوع داورى ارزشمند 
ــرار دارد. در حالى كه  ــين كننده در يك موضع برتر ق ــت و فرد تحس اس

دلگرمى مى تواند حتى در زمانى كه موفقيتى به دست نيامده، نيز اعمال 
ــرفت و حتى نشان دادن  ــمول تالش، پيش ــود. دلگرمى مى تواند مش ش
ــد. دلگرمى تصديق كردن است و نشانة قدرشناسى و تعريف  عالقه باش
ــراد كمك مى كند تا هدف هاى  ــت و به اف از توانمندى ها و موفقيت هاس
ــازى مهارتى است  واقع بينانه اى براى خود در نظر بگيرند. البته دلگرم س
ــود و با تمرين به دست  ــبه حاصل نمى ش ــود و يك ش كه آموخته مى ش

مى آيد (دينك ماير و مك كى4، 1983، ترجمة قراچه داغى، 1384). 
ــخص  ــى جوهر اعتمادبه نفس را در فرد افزايش مى دهد و به ش دلگرم
ــد -  ــت - و نه آن گونه كه بايد باش ــام مى دهد كه او آن گونه كه هس پي
خوب است (شيلينگ، ترجمة آرين، 1382). دلگرمى نيازمند يك تغيير 
ظرفيت است كه در طى آن تمركز افراد از روى كلمات منفى كه اغلب 
ــان به وسيلة آن ها بمباران مى شوند،  افراد به دليل نقص ها و كمبودهايش
ــارت ديگر،  ــت تغيير مى كند. به عب ــات و نگرش هاى مثب ــه روى كلم ب
ــى در نظر گرفتن جنبه هاى مثبت و منفى، انتخاب آگاهانه براى  دلگرم
توجه كردن به مسائل و آگاهى دربارة آنچه انجام مى دهيم، مى باشد، تا 
در زندگى سودمندتر و مؤثرتر عمل كنيم (اكستين و كوك5، 2005). 

ــت كه يك فرد انجام مى دهد تا باعث شود فرد  دلگرمى هر چيزى اس
ــد و به صورت اثربخش ترى كار كند  ــاس بهترى داشته باش ديگرى احس
ــتياق  ــدن در بهبود و رفاه حال ديگران و كل جامعه اش و براى سهيم ش
ــترى نشان دهد. فرد دلگرم شده احساس مى كند كه به اندازة كافى  بيش
خوب است، تعلق دارد، توسط ديگران پذيرفته شده است و اين احساس 
ــه نقل باهلمن و دينتر6،  ــوناكر، 1996؛ ب را دارد كه «من مى  توانم» (ش

 .(2001
ــود تا فرد به خود و توانايى هايش اعتماد  ــازى تالش مى ش در دلگرم س
ــد و بداند قادر است چه فعاليت هايى  كند، يعنى توانايى هايش را بشناس
ــتلزم به كارگيرى تالش ها و  ــتقل انجام دهد. دلگرمى مس را به طور مس
ــت كه در زندگى روزمره  توانايى هاى افراد با وجود موانع و خطراتى اس
ــود  ــان ها مى ش ــر منجر به توانمندى درونى انس ــود دارد، و اين ام وج

(فتحى، 1386). 
ــاس و درك او را از خودش  ــخص، احس ــن دلگرمى اعتماد ش همچني
قوت مى بخشد و در نتيجه كليدى براى بالندگى شخص است، بنابراين 
ــات و اميالش را  ــت كه فرد تعلق ــخصى اس ــاس ش دلگرمى، نوعى احس
ــف مى كند تا منفعت اجتماعى را افزايش دهد. در نتيجه، دلگرمى  متوق
هم هدف شخصى و هم هدف اجتماعى است (باهلمن و دينتر، 2001). 
درايكورس معتقد است كه نياز به دلگرمى در افراد به اندازة نياز گياه به 
آب است و همه در هر سنى به آن نيازمندند (كارول و هاروى7، 2005). 
دنيك ماير و لوسونسى (1996؛ به نقل از چستون8، 2000) معتقدند 
كه دلگرمى فرآيند تسهيل رشد منابع درونى فرد و جرئت براى حركت 
مثبت است و مك كى9 (1992) بر اين باور است كه براى اينكه چنين 
ــته ها و نيرومندى ها  ــد به جاى ناتوانى ها به داش ــدى رخ دهد، باي فراين
ــركوب ساده لوحانة چيزهاى  تأكيد كرد. درواقع دلگرمى نوعى انكار يا س
منفى نيست، بلكه ديدن مثبت ها و منفى ها در كنار هم و آگاهانه توجه 
ــت؛ با اين بينش كه اين گونه عمل كردن در زندگى  كردن به مثبت هاس
ــودمندتر است تا اينكه خود را در دام منفى ها اسير سازيم (باهلمن و  س

در دلگرم سازى تالش مى شود تا فرد به خود و توانايى هايش 
اعتماد كند، يعنى توانايى هايش را بشناسد و بداند قادر است 

چه فعاليت هايى را به طور مستقل انجام دهد
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دينتر، 2001). 
- در ادامه از تك تك اعضا خواسته مى شود تا تمرين زير را در كالس 

انجام دهند: 
ــته يا حال) به خاطر بياوريد كه  ــخصى را در زندگيتان (در گذش 1. ش

در شما احساس دلگرمى ايجاد كرده باشد. 
2. در دفتر خود 3-5 كار خاصى را كه او انجام مى داده تا شما احساس 

دلگرمى  كنيد بنويسيد. 
3. از اينكه مانند او باشيد چه احساسى داريد؟ يادداشت كنيد. 

ــا به خود و  ــه مى توانيد به كمك آن ه ــى را ك ــتى از كارهاي 4. فهرس
خانواده تان دلگرمى دهيد بنويسيد. 

سپس در ادامة جلسه چند نكته دلگرم كننده مطرح مى شود: 
 پرهيز از يأس و نااميدى 

 سعى و تالش را مهم تر از نتيجه دانستن 
 تالش براى پيشرفت 

 عمل فرد را از خود او جدا كردن 
 توجه به نقاط مثبت 

 نشان دادن اعتماد 
 اشتباه را شكست تلقى نكردن 

 به كسب موفقيت اميدوار بودن 
 موفقيت را فرآوردة جانبى دانستن 

 جرئت پذيرفتن كامل نبودن را داشتن 
 از نااميد كردن و بى ارزش كردن ديگران پرهيز كردن 
 مثبت انديش بودن و خوش بينانه نگاه كردن به زندگى 

- سپس تكليف جلسة آينده به اعضا ارائه شود. 
- پنج رفتار دلگرم كننده را در ارتباط با ديگران بيان كنيد. 

ــه آثار متفاوت دلگرمى دادن به اعضاى خانوادة خود توجه كنيد و  - ب
در جلسة آينده آن را در كالس مطرح سازيد. 

ــن آرامش بخش ديگر به نام گام  ــه با يك تمري در مرحلة بعدى، جلس
ــد. در خالل اين تمرين مشاور از شركت كنندگان  آينده به پايان مى رس
مى خواهد به شيوه هايى كه آن ها مى  توانند مهارت هايى جديد و اطالعات 
آن جلسه را در زندگى روزمرة خود به كار گيرند، فكر كنند. همچنين از 

آن ها مى خواهد چنين موقعيت هايى را مجسم كنند. 

جلسة دوم 

عنوان جلسه: آموزش مفهوم هدف گرايى رفتار انسان 
اطالعات اين جلسه به گونة زير توسط مشاور ارائه مى شود: 

براساس نظرية آدلر (كه دلگرمى تكنيكى برگرفته از اين نظريه است) 
ــر داراى قصد و هدف است (شيلينگ، ترجمة آرين،  همة رفتارهاى بش
ــر به ماهيت هدفمند بودن تالش هاى آدمى تأكيد مى ورزد.  1382). آدل
ــت، بلكه مسئله اين است كه تعيين  ــئله علت رفتار نيس به نظر وى مس

ــه آن تالش مى كند، خواه در دنياى  ــيدن ب كنيم آنچه كه فرد براى رس
ــاهدة  پيامدها و عواقب  ــت و با مش واقعى يا خيالى ذهن خويش، چيس

رفتار به اهداف آن ها پى برد (تامسون و رادولف10، 2000). 
تأكيد آدلر بر رفتار هدف گرا بر پاية اين اعتقاد او استوار است كه افراد 
بشر از موهبت آزادى و انتخاب برخوردارند (يك ويژگى منحصر به فرد 
ــان كه او آن را در قدرت خالق طبيعت انسان ناميد) و اهداف رفتار  انس

انسان به وسيلة فرد خلق مى شود (شيلينگ، ترجمة آرين، 1382). 
ــى يا كمال تالش  ــه نوعى معنا براى زندگ ــيدن ب هر فردى براى رس
ــردى با يك هدف  ــرن11، 2002)، بنابراين هر ف ــتين و ك مى كند (اكس
ــته و متولد مى شود. هدف هر فرد از جست وجوى  عينى پا به دنيا گذاش
ــت. اين امر بستگى به  ــخصى و خصوصى اس برترى بر ديگران امرى ش
معنايى دارد كه فرد به زندگى خود نسبت مى دهد و اين معناى شخصى 
ــرد؛ بلكه در جريان  ــى را در قالب كلمات نمى توان ابراز ك ــرد از زندگ ف

پيوستة زندگى وى پايه ريزى مى شود (بشيرى، 1385).
در جريان زندگى، فرد با وضعيت هاى گوناگون مواجه مى شود. از آنجا 
ــادى ندارند، از اين رو توصيف آن ها از  ــه آدلرگراها به جبرگرايى اعتق ك
انسان با مفاهيمى چون خالق، انتخابگر و تصميم گيرندة مختار، گوياى 
ــوى اين  ــپس به س ــان هدف هايش را برمى گزيند. س ــت كه انس آن اس
هدف ها كه فكر مى كند به او موقعيتى در اين جهان مى دهند و موجب 
امنيت و حفظ عزت نفس او مى شوند، حركت مى كند (عليزاده، 1383). 
ــر، ما نه تنها اهداف خود را انتخاب مى كنيم بلكه يك منطق  از نظر آدل
شخصى (توانايى هاى شخصى، شناختى و يا هيجانى) را براى جهت دادن 
به اين اهداف به كار مى بريم (شيلينگ، ترجمة آرين، 1382). افراد ممكن 
ــدى را انتخاب كرده، يا مانند روان  ــت از نظر اجتماعى هدف هاى مفي اس
ــغول كنند (عليزاده، 1383). فرد  رنجورها، خود را به برترى جويى دل مش
بيمار كسى است كه سعى مى كند همواره «خاص» باشد و فرد سالم كسى 
است كه سعى مى كند همواره «مشاركت» كند (درايكورس- فرگوسن12، 
ــى بدرفتارى و  ــن همة رفتارها حت ــزاده)؛ بنابراي ــه نقل از علي 2008؛ ب
بى انضباطى نيز نتيجة كاركرد انتخاب خالق در فرايند گزينش و تعقيب 
ــخصى است (شيلينگ، ترجمة آرين، 1382). آدلر معتقد است  اهداف ش
كه: «ما تنها زمانى به كارآمدى جهت گيرى يك فرد به سوى هدفى معين 
ــت درك حركات وى تالش كنيم». هر اندازه  ــى خواهيم برد كه در جه پ
ــد، به همان اندازه روند زندگى  اهداف فردى با عالقة اجتماعى همنوا باش
ــخصى دور  ــالم خواهد بود. در مقابل، چنانچه اهداف ش مفيد، مثبت و س
ــاس حقارت فرد و به علت  ــة اجتماعى و صرفاً براى غلبه بر احس از عالق
عدم وصول به پيشرفت باشد، در اين صورت روند زندگى به سوى پوچى، 
تحول منفى و عدم سالمت است (اكستين و كرن، 2002). هدفى مثبت 
است كه احساس احترام به خود، احترام به ديگران، مسئوليت مشترك و 
ــيدن به هدف هاى سازنده افزايش دهد. درايكورس و  همكارى را براى رس

سولتز براى بدرفتارى ها چهار هدف زير را در نظر گرفته اند: 
 جلب توجه 

 كسب قدرت 
 انتقام 

 ابراز ناتوانى 

دلگرمى اعتماد شخص، احساس و درك او را از خودش 
قوت مى بخشد و در نتيجه كليدى براى بالندگى شخص 

است، بنابراين دلگرمى، نوعى احساس شخصى است كه فرد 
تعلقات و اميالش را متوقف مى كند تا منفعت اجتماعى را 

افزايش دهد

بسيارى از مردم آموخته اند كه اشتباه چيزى است كه بايد 
به خاطرش شرمنده شد؛ در حالى كه، اشتباهات، تجربه هاى 

ارزنده اى هستند كه حتى براى رشد و پيشرفت آينده، 
ضرورى و الزم اند
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اين ها هدف هاى اشتباه يا منفى رفتارند، به اين علت كه رشد و اعتالى 
ــوند  ــد و تعالى مى ش ــخصى را در نظر نمى گيرند و در واقع مانع رش ش
ــه داغى، 1384). بهترين  ــك مايرو مك كى، 1983،  ترجمة قراچ (دين
ــاس  ــت كه ابتدا احس ــا براى درك هدف هاى بدرفتارى، اين اس راهنم
ــويد؟ عصبانى مى شويد؟  ــايى كنيد (آيا ناراحت مى ش خودتان را شناس
ــويد؟) و بعد واكنش فرد را به  ــرده مى ش رنجش به دل مى گيريد؟ افس
تالشى كه براى اصالح او مى كنيد، ارزيابى كنيد، سپس اين چهار هدف 
به صورت مختصر براى افراد توضيح داده شود. از آنجا كه هر رفتارى به 
خودى خود به هدف خدمت مى كند، شركت كنندگان بايد دربارة اين كه 
چگونه مى توانند تفكراتشان را به واقعيت تبديل كنند، بحث كنند. براى 
مثال اگر آن ها خود را در حال انجام رفتارى مجسم كنند و فكر كنند يا 
ــتند (براى  با صداى بلند بگويد كه در حال انجام رفتار دلخواه خود هس
ــن دارم نامه اى به پدر و مادرم  ــويم يا م مثال من دارم ظرف ها را مى ش

مى نويسم) احتمال بيشترى دارد كه آن ها اين رفتار را دنبال كنند. 
در مرحلة بعد تمرينى به افراد داده مى شود مبنى بر اينكه: 

يك هدف را كه در ذهن خود دارند، بيان كنند و ببينند آيا اين هدف 
ــپس اين هدف را به سوى واقعيت هدايت  ــت يا نادرست؟ س واقعى اس
ــى و آن ها  ــرايط مورد نياز براى تحقق اين هدف را بررس كنند؛ يعنى ش

را بيان نمايند. 
اين تمرين بدين صورت اجرا مى شود كه از اعضا خواسته مى شود: 

 اهداف خود را بنويسند. 
ــيدن به هدف هايشان در   روش ها و اقداماتى را كه تاكنون براى رس

پيش گرفته اند، يادداشت كنند. 
 مشكالت موجود در راه رسيدن به اين اهداف را يادداشت كنند. 

ــد. از تك تك  در قدم بعدى، نوبت به ارزيابى هدف ها و روش ها مى رس
اعضا خواسته مى شود به دقت راجع به اهداف خود فكر كنند و با توجه 

به نكات زير، آن ها را زير سؤال ببرند. 
 آيا هدف به اندازة كافى جزئى است؟ اگر كلى است به اهداف جزئى 

تقسيم شود. 
ــت؟ در آن اگر ابهام وجود  ــن و واضح اس  آيا هدف مورد نظر روش

دارد، به صورت دقيق و روشن نوشته شود. 
 آيا هدف با توجه به امكانات مادى و معنوى، قابل دسترسى است؟ 

اگر اين چنين نيست، بايد تعديل شود. 
 آيا هدف درست و مثبت است يا نادرست و نامناسب؟ 

ــته مى شود تا پس از بازنگرى در اهدافشان، اهداف  از داوطلبان خواس
ــان ارزيابى  ــرح كنند. اكنون زم ــه را در كالس مط ــد و تغييريافت جدي
ــط هر يك از اعضا و با توجه به  ــت. روش هاى موجود نيز توس روش هاس

موارد زير، بازنگرى شدند: 
ــا اين روش، ما را به هدف  ــت؟ آي  آيا اين روش مرتبط با هدف اس

مورد نظر نزديك مى كند يا دورتر؟ اگر مرتبط نيست حذف مى شود. 
ــا امكان اجراى اين روش وجود دارد؟ با توجه به فرصت، امكانات   آي

و موانع، آيا عملى است؟ 
 آيا روش مطرح شده به صورت جزئى و گام به گام نوشته شده است؟ 

پس از انجام اين تمرين تكليف جلسة  بعد به اعضا داده شود: 

ــيند و شرايط الزم دستيابى   تمام هدف ها و آرزوهاى خود را بنويس
به آن ها را مشخص كنند. 

ــد و رفتار خود و  ــل 5 رفتار خود را بيابن ــتباه حداق  هدف هاى اش
ــرح دهند. اتمام جلسه با  ــاس ديگران و واكنش متقابل خود را ش احس

انجام تمرين آرامش بخشى

جلسة سوم 

ــودن و دلگرم كردن افراد  ــجاعت پذيرش ناكامل ب عنوان جلسـه: ش
برتر از خود 

ــان ها موجودات ناكامل اند و نبايد ديگران  - اعضا بپذيرند كه همة انس
را به خاطر نقص هايشان سرزنش كنند. 

- اعضا بتوانند افرادى را كه از خود برترند دلگرم كنند (دلگرمى دادن 
از پايين به باال). 

ارائة اطالعات: 
دلگرم كننده بودن در دنيايى كه بر اشتباهات و سرزنش ها تأكيد دارد، 
ــتين قدم براى ايجاد يك شيوة دلگرم كننده  ــاده اى نيست. نخس كار س
ــخصيتى و اجتناب ناپذير  ــران پذيرفتن ويژگى هاى ش براى خود و ديگ
ــت. درايكورس (1926؛ به نقل از چستون،  ــتباهات و خطاهاس بودن اش
2000) بر اين مطلب تأكيد كرده است كه پيش از آنكه بتوانيم به ديگران 
دلگرمى ببخشيم، خود بايد جرئت ناكامل بودن را بپذيريم. ناكامل بودن 
ــت. پذيرفتن اين  ــت و بنابراين شرم آور نيس ــى از انسان بودن اس بخش
ــد  ــود كه ناكامل بودن را به عنوان راهى براى رش واقعيت موجب مى ش
ــيم تا بر  ــت كه مى كوش و تغيير در نظر بگيريم و اين بهتر از زمانى اس
معايبمان غلبه كنيم. شخصى كه مى كوشد بهترين باشد، نگرش سالمى 
ــود كه ما تنها  دارد. با اين حال وقتى اين نگرش به اين عقيده تبديل ش
ــت انجام دهيم، در اين  ــتيم كه كارى را كامل و درس زمانى خوب هس
صورت تنها زمانى احساس ارزشمندى خواهيم كرد كه كامل باشيم. در 
ــود و به احساس  نتيجه، اين تالش براى كامل بودن، از حد خارج مى ش
ــر اين تمايل به  ــن و دينتر، 2001). عالوه ب ــارت مى انجامد (باهلم حق
ــود و رغبت را از بين مى برد (درايكورس  كمالگرايى مانع خالقيت مى ش
و كاسل 1972، ترجمة واثقى و داداش زاده، 1384). پس مى توان گفت 
ــت. از سوى ديگر بايد گفت  ــت «جرئت ناكامل بودن» اس آنچه الزم اس
ــتباهات و درس گرفتن از آن ها  ــد و پيشرفت، ارتباط نزديكى با اش رش
ــت  ــتباه چيزى اس ــيارى از مردم آموخته اند كه اش دارد. با اين حال بس
ــتباهات، تجربه هاى  ــد؛ در حالى كه، اش ــرمنده ش كه بايد به خاطرش ش
ــده، ضرورى و  ــرفت آين ــد و پيش ــتند كه حتى براى رش ارزنده اى هس
ــيارى از مردم بر اشتباهات ديگران تأكيد مى كنند و  الزم اند. امروزه بس
بر اين عقيده اند كه اين كار موجب مى شود تا آن ها بيشتر انگيزه بيابند 
و بهتر عمل كنند؛ در حالى كه اين عقيده اشتباه است. بسيارى از مردم 

بهترين راهنما براى درك هدف هاى بدرفتارى، اين است 
كه ابتدا احساس خودتان را شناسايى كنيد (آيا ناراحت 
مى شويد؟ عصبانى مى شويد؟ رنجش به دل مى گيريد؟ 

افسرده مى شويد؟) و بعد واكنش فرد را به تالشى كه براى 
اصالح او مى كنيد، ارزيابى كنيد، سپس اين چهار هدف 

به صورت مختصر براى افراد توضيح داده شود

دلگرمى بر پذيرش افراد، همان گونه كه هستند، توجه دارد 
و با تأكيدى كه بر نقاط مثبت مى كند، منجر به شكل گيرى 

عزت نفس مى شود
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ــوند و بنابراين  ــى خود هيچ گاه با دلگرمى روبه رو نمى ش در طول زندگ
ــاس حقارت و بى كفايتى است. آن ها قانع  ــار از احس زندگى آن ها سرش
شده اند كه به اندازة كافى خوب نيستند و تنها زمانى خوب خواهند بود 
ــن نمره ها را بگيرند. الغرتر  ــند. مثًال بهتري كه به معيارهاى خاصى برس
ــند يا از خواهر و برادر خود بهتر باشند. آن ها فكر  ــوند،  باهوش تر باش ش
مى كنند كه به هيچ كس تعلق ندارند و قادر نيستنند از توانايى هاى خود 
ــتفاده كنند (باهلمن و دينتر، 2001).  ــهيم شدن در جامعه اس براى س
دلگرمى بر پذيرش افراد، همان گونه كه هستند، توجه دارد و با تأكيدى 
كه بر نقاط مثبت مى كند، منجر به شكل گيرى عزت نفس مى شود. حتى 
زمانى كه فرد شكست مى خورد به او دلگرمى داده مى شود. در دلگرمى 
ــاوت بيرونى تأكيد  ــوب» و «عالى» و ... كه بر قض ــه جاى كلمات «خ ب
ــاس افراد هنگام انجام كارها تأكيد مى شود. مثال: «حتماً  دارند، بر احس
ــاس خوبى دارى». «شرط مى بندم كه به خودت  در اين مورد واقعاً  احس
ــيم، درواقع جرئت و  ــى دلگرمى مى بخش افتخار مى كنى». وقتى به كس
اميد را در او زنده مى كنيم و كمكش مى كنيم تا به خود و توانايى هايش 
ــان داريم، اميد  ــان بياورد. وقتى به طور مداوم به افرادى كه دوستش ايم
مى دهيم و دلگرمشان مى كنيم، درواقع به آن ها كمك كرده ايم تا انرژى 
ــازيم تا در  ــد. ما آن ها را آماده مى س ــت آورن ــى خود را از نو به دس روان
ــكالت خانوادگى  ــيارى از طوفان هاى زندگى و از جمله مش متقابل بس
ــند. دلگرمى اين پيام را مى رساند كه من به  ــتادگى داشته باش توان ايس
ــينت مى كنم، من قدر تالش هايت را  توانايى هايت ايمان دارم. من تحس
مى دانم؛ موفقيت هايت را تبريك مى گويم و من در كنارت هستم. زمانى 
كه دلگرمى به طور مداوم در يك رابطه وجود داشته باشد؛ ديگر دشمنى 

و خشم نيز جايگاهى نخواهد داشت (هاشمى، 1385).
ــده را به همراه مثال توضيح  ــاوره ده خصيصة دلگرم كنن در اينجا مش

مى دهد كه عبارت اند از: 
 گوش دادن فعاالنه 

 اظهار عالقه به ديگران 
 نشان دادن اشتياق 

 صبور بودن 
 به كار بردن لحن دوستانه 

 نشان دادن تظاهرات چهرة دوستانه 
 استفاده از قالب بندى مثبت 

 تصديق تالش ها و پيشرفت ديگران 
 به كار بردن تماس هاى بدنى (از قبيل گذاشتن دستان بر شانه هاى 

ديگرى به منظور حمايت) 
 پرجرئت بودن (باهلمن و دينتر، 2001). 

ــة سوم، شركت كنندگان بايد دلگرمى دادن از پايين به  در خالل جلس
باال را تمرين كنند. اين بدان معناست كه آن ها مى آموزند به افرادى كه 
ــان و... دلگرمى دهند  آن ها را از خود توانمندتر مى دانند، مانند رؤسايش
ــبى را كه در هر فرد يافت مى شود، شناسايى كنند. اين  تا كيفيت مناس

امر حس مثبت  دلگرمى را در افراد بيدار مى كند. 
ــه ارائه شد، تمرينى در خصوص مطالب آن  پس از اينكه مباحث جلس

به اعضا داده مى شود. 

از اعضا خواسته مى شود تا هر يك 3 نفر از كسانى را كه فكر مى كنند، 
ــامى آن ها را ثبت  ــد، به خاطر بياورند و اس ــا توانمندترن ــبت به آن ه نس
نمايند، سپس نقاط قوت و ضعف را ذكر كنند و در گام بعدى با توجه به 
ــده اى كه تاكنون آموخته اند آن ها را دلگرم كنند  مهارت هاى دلگرم كنن
ــه ويژگى منفى آن ها را با كمك قالب بندى مثبت به گونه اى مثبت  و س

مطرح نمايند. 
پس از انجام اين تمرين، تكليف جلسة بعد به اعضا گفته مى شود.

ــانى را كه (در خانواده يا  ــه نفر از كس ــركت كنندگان مى بايست س ش
ــرم نمايند. بدين منظور  ــتان خود) از خود توانمندتر مى يابند، دلگ دوس
مى بايست نقاط قوت آن فرد و نحوة دلگرم كردن خودشان را يادداشت 

كنند. 

جلسة چهارم 

عنوان جلسه: يادگيرى تفكر محبت آميز و دلگرم كردن 
ــة چهارم به يادگيرى تفكر محبت آميز و دلگرم كردن اختصاص  جلس
ــاور به منظور فهم بهتر مفاهيم، گياهى را ترسيم مى كند و از  دارد. مش
ــركت كنندگان مى خواهد تا آنچه را كه يك گياه براى رشد خود نياز  ش
دارد، بيان نمايند؛ سپس اضافه مى كند كه اگر شما رابطه اى براى رشد 
ــاز دارد و اين خاك زمانى  ــد، آن رابطه به خاك حاصلخيز ني مى خواهي
ــت بينديشند (مانند:  ــود كه افراد در مورد ديگران درس ــت مى ش درس
ــب چيزهايى كه آن ها درمورد فرد  ويژگى هاى شخصيتى خوب و مناس
دوست دارند. كارهاى شوخى و سرگرم كننده اى كه با هم انجام داده اند. 
ــردى از قبل رابطة  ــگزارند.) اگر ف چيزهايى كه آن ها به خاطرش سپاس
ــبى با فرد ديگر داشته باشد، اين تفكر تقريباً به صورت طبيعى رخ  مناس
ــد، وى به صورت  ــبى باش مى دهد؛ در حالى كه اگر فرد در رابطة نامناس
ــاختن چرخة افكار منفى و آغاز تفكر  فعال مى تواند از طريق متوقف س

مثبت موقعيت خود را بهبود بخشد (باهلمن و دينتر 2001).
ــود و  ــرم كردن به اعضا آموزش داده مى ش ــه مهارت هاى دلگ در ادام
ــود كه براى هر يك مثالى بزنند. اين مهارت ها  ــته مى ش از آن ها خواس

عبارت اند از: (برگرفته از هاشمى، 1385 و فتحى 1386)؛

1. پذيرش 
ــد و باور داشت  در دلگرمى دادن بايد بين فرد و رفتار او تمايز قائل ش
كه بدون رد كردن كسى، مى توان رفتار او را رد كرد. پذيرش، اصلى ترين 
ــوند،  ــتند، پذيرفته نش ــت و اگر افراد آن گونه كه هس كليد دلگرمى  اس
ــن مى  روند. به عبارت ديگر پذيرش  ــاير مهارت هاى دلگرمى نيز از بي س
يك مهارت ضرورى براى دلگرمى و سنگ زيربناى مهارت هاى دلگرمى 
ــتند، نپذيريم و بخواهيم به گونة  ــت. اگر افراد را همان گونه كه هس اس
ديگرى باشند، آن گاه ساير مهارت هاى دلگرمى نيز بى فايده خواهد بود. 
فرد دلگرم كننده وقتى از كسى خشمگين مى شود، بالفاصله به ياد نكات 

افراد مى توانند فهرستى از توانايى هاى 
افراد خانواده وديگران را تهيه نمايند 
و سپس فكر كنند كه چگونه قادرند به 

ديگران كمك كنند

در دلگرمى به جاى كلمات «خوب» 
و «عالى» و ... كه بر قضاوت بيرونى 
تأكيد دارند، بر احساس افراد هنگام 

انجام كارها تأكيد مى شود

پذيرش، اصلى ترين كليد دلگرمى  است 
و اگر افراد آن گونه كه هستند، پذيرفته 

نشوند، ساير مهارت هاى دلگرمى نيز از 
بين مى  روند
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ــود،  مثبت و توانمندى هاى او مى افتد. پيامى كه در اين جا مبادله مى ش
ــت كه: «با وجود اينكه رفتارت را نمى پسندم، اما دوستت دارم و  اين اس
ــتت دارم...، از بودن با تو لذت مى برم...،  برايت ارزش قائلم». مثال: دوس
خوشحالم كه از كارت راضى بودى...، باتوجه به اينكه راضى نيستى، فكر 
ــوى؟ (فرد به رغم تالش  مى كنى چه مى توانى بكنى تا از كارت راضى ش
ــت را كردى. (فرد رفتار بدى  ــود) مى دانم كه تالش ــيار موفق نمى ش بس
ــتباه مى كنيم (دينك ماير و مك كى، 1983،  انجام مى دهد) همة ما اش

ترجمة قراچه داغى، 1384).

2. نشان دادن ايمان و اعتقاد
ــان و اطمينان در  ــود، ايم ــت، پذيرفته ش وقتى فرد به گونه اى كه هس
ــان دهيد كه  ــر، مى توانيد به او نش ــه عبارت ديگ ــود مى آيد. ب او به وج
ــان داريد. با  ــرى رفتار كند، ايم ــراى آنكه به گونة ديگ ــه توانايى  اش ب ب
ــوش دادن فعال و توجه  ــاس، گ مهارت هايى مانند انعكاس پيام و احس
ــود، مى توانيم يك بحث مثبت را ايجاد  به پيام هايى كه رد و بدل مى ش
كنيم و در آن بتوانيم خود را به او بپذيرانيم و ايمان و اعتماد را در مورد 
ــل 1972، ترجمة واثقى و داداش زاده،  آن اجرا كنيم (درايكورس و كاس
ــئله خيلى  ــود: «اين مس ــا چنين پيامى منتقل مى ش 1384). در اينج
دشوار است اما من مطمئنم تو از عهده اش برمى آيى». «دارى پيشرفت 
ــى، فكر مى كنم بتوانى اين كار را بكنى» (دينك ماير و مك كى،  مى كن

1983، ترجمة قراچه داغى، 1383).

3. توجه و كشف نقاط مثبت و قوت در ديگران 
ــود را دارند.  ــوت فراوان و مخصوص به خ ــة افراد نقاط ضعف و ق هم
ــيارى از افراد آمادگى دارند كه بيشتر نقاط ضعف افراد خانوادة خود  بس
ــتباهات ديگران را به آن ها گوشزد كنند. خصوصاً  را ببينند و سريعاً اش
ــته باشند. بايد  ــت نداش ــد كه آن را دوس اگر رفتار آن ها به گونه اى باش
ــوت، روابط افراد را بهبود  ــه تمركز و توجه روى نقاط ق ــت ك توجه داش
مى بخشد. افراد مى توانند فهرستى از توانايى هاى افراد خانواده وديگران 
ــه قادرند به ديگران كمك  ــپس فكر كنند كه چگون را تهيه نمايند و س
ــتفاده  ــان در جهت كمك به خانواده اس كنند تا بتوانند از توانايى هايش
ــود تا از  ــخص كردن نقاط قوت افراد به آن ها كمك مى ش كنند. با مش
ــتفاده كنند. مثال: كار تو در  ــان به طور مثبت و سازنده اس توانايى هايش
مورد... بسيار خوب است. تو در اين كار استعداد زيادى دارى (درايكورس 

و كاسل، 1972، ترجمة واثقى و داداش زاده، 1384).

4. هرچه بر مثبت ها بيشتر تأكيد كنيد منفى ها كمتر ديده 
خواهند شد.

ــازيد.  ــت كه به كار بردن عبارات منفى را متوقف س اولين گام اين اس
ــات مثبت آن ها  ــف افراد و ارتباط ــناخت نقاط قوت و ضع ــپس از ش س
ــتفاده شود، مثال: (فرد در يك مهمانى كار اشتباهى انجام مى دهد).  اس
ــر مى كنم از اين تجربه درس آموختى (دينك مايرومك كى، 1983،  فك

ترجمة قراچه داغى، 1384).
ــورس در مبحث دلگرمى از شـجاعت ناكامل بودن (يعنى  5. درايك

ــت. همة ما ناقص  ــخن گفته اس ــتباهات خود و ديگران) س پذيرفتن اش
ــود را بپذيريم. ما بايد خود  ــم و در نتيجه بايد نقايص خ ــا آمده اي به دني
ــتباهات مان بپذيريم. اين امر به  ــود را على رغم اش ــاى خانوادة خ و اعض
ــعى كنيد از اشتباهات به عنوان  ــد دلگرمى در ما كمك مى كند.» س رش
ــتفاده كنيد. هر انسانى در زندگى اشتباه  فرصت هايى براى يادگيرى اس
مى كند. آنچه مهم است اين است كه نقايص و اشتباهات خود و ديگران 
ــما تقويت مى شود. «هر  ــازى در ش را بپذيريد، آن وقت مهارت دلگرم س
كسى اشتباه مى كند و هيچ دليلى براى مبارزه با اشتباهات وجود ندارد، 
جز آنكه بخواهيد شخصى ديگر را دلسرد كنيد». در اين رابطه تمركز بر 
پيشرفت و تالش و كوشش عالى است! البته افراد بايد پيشرفت خود را 
با دلگرمى ما درك و احساس كنند و پيشرفت ها ديده بشود (درايكورس 

و كاسل، 1972، ترجمة واثقى و داداش زاده، 1384).
مثال: در زمينة... خيلى پيشرفت كردى.

«كارهايت را دوست ندارم اما خودت را دوست دارم.»
ــة تمرين، بهتر  ــى اما در هر جلس ــب را از حفظ نمى دان ــة مطال «هم

مى شوى.»

6. ارتقاى مسئوليت پذيرى
مهارت مهم ديگر در دلگرم سازى، دادن مسئوليت به افراد است. وقتى 
ــود را بپذيرند، قادر خواهند  ــئوليت هاى مربوط به خ ــراد خانواده مس اف
ــود را كاهش دهند. هر  ــكالت خ ــورد آن ها بحث كنند و مش ــود در م ب
ــئوليتى را كه به او محول شده است بپذيرد؛ مانند اينكه  فردى بايد مس
ــاركت كنند.  ــا در نظافت منزل مش ــند و ي ــور لباس خود را بپوش چط
اعضاى خانواده اغلب از اينكه مى توانند در مسئوليت هاى خانواده سهيم 
باشند، احساس خوبى دارند. برعهده گرفتن مسئوليت حس همكارى و 
مشاركت را تقويت مى كند. البته بايد به اعضاى خانواده در حد توانشان 
ــئوليت داد. مثال: امشب مهمان داريم من واقعاً به كمك نياز دارم،  مس

ممكنه در اين كار به من كمك كنى؟

7. توجه به عاليق ويژة افراد
ــايى  ــخص را شناس ــرد دلگرم كننده ابتدا توانايى ها و عاليق ش يك ف
ــاى الزم را ارائه مى دهد. اين  ــپس راهنمايى ها و مهارت ه ــد و س مى كن
بدان معناست كه دلگرم سازى بايد براساس عاليق و اهداف شخص باشد 

نه براساس خواسته  ها و اهداف فرد دلگرم كننده.

8. انتظارات مثبت
اگر انتظار بدترين ها را از افراد داشته باشيد اين احتمال وجود دارد كه 
ــار بدترين ها، انتظار بهترين ها  ــما تحقق يابد. نقطة مقابل انتظ انتظار ش
ــوند و فرد  ــى كنند، مطمئناً نوميد مى ش ــت. افرادى كه كمال طلب نيس
ــراس مى كنند. به جاى همة اين ها بايد از افراد انتظار  ديگر را گرفتار ه
ــت. نكتة مهم اين است كه در  ــان را داش چيزهاى مثبت و در حد توانش
دلگرم سازى نحوة گفتار و اعمال، لحن تكلم و چگونگى بيان يك جمله 
ــل، 1972، ترجمة  ــت (درايكورس و كاس از اهميت خاصى برخوردار اس

واثقى و داداش زاده، 1384).

با مشخص كردن نقاط قوت افراد 
به آن ها كمك مى شود تا از 

توانايى هايشان به طور مثبت و سازنده 
استفاده كنند

برعهده گرفتن مسئوليت حس 
همكارى و مشاركت را تقويت 

مى كند

افرادى كه كمال طلبى كنند، مطمئنًا 
نوميد مى شوند و فرد ديگر را گرفتار 
هراس مى كنند. به جاى همة اين ها 
بايد از افراد انتظار چيزهاى مثبت و 

در حد توانشان را داشت
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در ادامه برخى جمالت دلگرم كننده در زير مى آيد:
 اگر ديگران مى توانند، پس تو هم مى توانى.

 نابرده رنج گنج ميسر نمى شود.
 هر كسى اشتباه مى كند.

 هيچ كس كامل متولد نشده است.
 ما با خطاهايمان است كه مى آموزيم.

 تمرين، ما را كامل مى كند.
 آغاز هر چيزى مشكل است.

 تسليم نشو.
 بيا اين كار را با همديگر انجام دهيم.

ــئله را حل كنى؛ اما اگر   من مطمئنم كه به تنهايى مى توانى اين مس
به كمك من احتياج داشتى، من آماده ام.

ــدة انجامش  ــا مطمئنم كه از عه ــو را درك مى كنم، ام ــاس ت  احس
برمى آيى.

 به خودت اجازه نده كه نااميد شوى. 
 با شروع خوب، نيمى از كار حل شده است.

 تو هم حق دارى اشتباه كنى.
 چندبار تالش كن، باالخره موفق مى شوى.

 مشكالت براى اين وجود دارند كه بر آن ها غلبه كنيم.
 هر چه كار سخت تر باشد، بيشتر استفاده مى برى.

 دشمن قوى، انسان را قوى مى كند.
پس از ارائة اطالعات مورد نظر در اين جلسه، در ادامه، تمرين صندلى 
ــود. در اين تمرين هر شركت كننده فردى را بر  خالى به اعضا داده مى ش
ــت  صندلى خالى مقابل خود تصور مى كند و با صداى بلند آنچه را دوس
ــى كه تاكنون  ــده و با توجه به مهارت هاي ــيوه اى دلگرم كنن دارد، به ش
آموخته است به او مى گويد و در گام بعدى احساس و نوع واكنش خود 

را براى اعضاى گروه مطرح مى كند (باهلمن و دينتر، 2001).
ــة بعد كه انجام همين تمرين  - پس از انجام اين تمرين، تكليف جلس
در منزل (2بار به صورت صندلى خالى و يك بار به صورت واقعى و با يكى 

از اعضاى خانواده يا دوستان) است، به اعضا گفته مى شود.

پى نوشت ها 
1. استاديار دانشگاه عالمه طباطبايى(ع) 

2. كارشناس ارشد مشاورة مدرسة 
3. Shonaker
4. DinKmeyer, D&Mckay,G.D
5. Eckstein, D&Cook,P
6. Bahlmann,R&Dinter.L.D
7. Carrol,J.R.&Harvey,D.H.P
8. Cheston,S.E
9. Mckay,G.D
10. Thompson, C.L&Rudolph,L.B
11. Eckstein,D.&Kern,R.m
12. Dreikurs Ferguson,E.

ب ــ︀ ︐﹋ ــ﹩  ﹁ ︣︺﹞

روان ︫﹠︀︨﹩ ︋︀﹜﹫﹠﹩
 ﹋﹢دک و ﹡﹢︗﹢ان

 نويسنده: محمد خدايارى فرد
 ناشر: آواى نو

ــت. فصل اول كتاب به  ــده اس اين كتاب در هفت فصل تنظيم ش
ــوان اختصاص  ــى كودك و نوج ــى بالين ــات موضوع روان شناس كلي
ــى  ــابقة علمى روان شناس ــى بالينى و س دارد و با تعريف روان شناس
ــاى تحقيق  ــود. در فصل دوم، روش ه ــروع مى ش ــى كودك ش بالين
ــده است. فصل سوم  ــى بالينى كودك و نوجوان بيان ش روان شناس
ــت اختالالت روانى در كودكان و نوجوانان  ــخيص درس كتاب به تش
پرداخته است و در فصل هاى چهارم و پنجم دربارة ماهيت اختالل، 
ــورد پيدايى اختالالت و ارائة  ــى، نظريه هاى موجود درم سبب شناس
راه كارهاى درمانى مناسب سخن به ميان آمده است. در فصل ششم، 
اختالل نقص توجه همراه با بيش فعالى مورد بحث قرار گرفته است. 
ــف و تبيين اختالالت رفتارى پرداخته  آخرين فصل كتاب به توصي
ــامل اختالل سلوك و اختالل رفتار بى اعتنايى مقابله اى است.  كه ش
پايان بخش كتاب واژه نامه، فهرست اسامى و فهرست راهنماى كتاب 

است. 

︤﹋︣ روان ︫﹠︀︨﹩ ︑﹞
ـ︣ روش ﹨︀ی   ︋︡﹫﹋︃︑ ︀︋)

(﹤︺﹛︀︴﹞ ﹫︮
ــمت اهللا  سيدحش نويسـنده:   

مرتضوى زاده
 ناشر: عابد

ــپارى، نگهدارى  ــه تأثير مثبتى در يادس ــن كتاب تالش دارد ك اي
ــه و دفعات مرور را  ــد و زمان مطالع ــته باش و يادآورى مطالب داش
ــتر دانش آموزان  كاهش دهد. اگرچه مؤلف كتاب در نگارش آن بيش
ــتانى را در نظر داشته است؛ اما با توجه به فراگيرى گستردة  دبيرس
ــى و كلية سازمان ها و نهادهايى  ــكل عدم تمركز در نظام آموزش مش
ــروكار دارند، مى تواند براى همه مخاطبان  كه با موضوع يادگيرى س
ــان باشد. مطالعة اين كتاب براى كلية دانش آموزان در تمام  يارى رس
ــجويان، معلمان، اولياى مدرسه، والدين و  دوره هاى تحصيلى، دانش

دست اندركاران نظام آموزشى مفيد است.
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وبگاه انجمن ها

   www.ircounseling.org                            انجمن مشاورة ايران 
  www.iranpa.org                                  انجمن روان شناسى ايران 
www.iranianasp.com            انجمن روان شناسى اجتماعى ايران 
http://irsprc.org                        انجمن حمايت از حقوق كودكان 
www.irandoc.ac.ir              مركز اطالعات و مدارك علمى ايران 
www.sid.ir                                      مركز علمى جهاد دانشگاهى 
www.iricss.org                                    پژوهشكدة علوم شناختى 

عناوين كنگره هاى نيمه اول سال 92

 اولين كنگرة سراسرى اعتياد و رفتارهاى پرخطر، 17 و 18 ارديبهشت.
 پنجمين كنگرة ملى سايكوسوماتيك، 8 و 9 خرداد.

 پنجمين همايش بين المللى علوم شناختى، 17 تا 19 ارديبهشت.
 هفتمين كنگرة ساليانة دانش اعتياد، 20 تا 22 شهريور.

﹜ ــ﹢ ︫ ــ﹠︀  ︫ آ

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي 
 (به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شود):

مجله هاي بزرگسال عمومي 

 (به صورت فصل نامه و   چهارشماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شود):

مجله هاي رشــد عمومي و تخصصي، براي معلمان، مديران، مربيان، مشاوران 
و كاركنــان اجرايي مــدارس، دانش جويان مراكز تربيت معلم و رشــته هاي 
دبيري دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مي شــود. 

ــمارة 4  ــاختمان ش ــمالي، س ــهر ش ــان ايرانش ــران، خياب  نشـاني: ته
                آموزش وپرورش، پالك 266، دفتر انتشارات  و تكنولوژى آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

مجله هاي رشد توسط دفتر انتشارات و تكنولوژى آموزشى
به  وابسته  آموزشي،  برنامه ريزي  پژوهش  و  سازمان   
مي شود. منتشر  و  تهيه  موزش وپرورش  آ رت  وزا

وزش ابتــدايي  رشد آموزش متوسطه  رشد تكنولوژي آموزشي   رشد آـم
 رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 رشد برهان آموزش متوسطه اول (مجله رياضي براي دانش آموزان دورة متوسطه اول) 
 رشـد برهـان آمـوزش متوسـطه دوم (مجله رياضي بـراي دانش آموزان دورة متوسـطه 
دوم)  رشـد آمـوزش قـرآن  رشـد آمـوزش معارف اسـالمي  رشـد آمـوزش زبان 
و ادب فارسـي  رشـد آموزش هنر  رشـد آموزش مشـاور مدرسـه  رشـد آموزش 
تربيت بدنـي  رشـد آمـوزش علوم اجتماعي  رشـد آمـوزش تاريخ   رشـد آموزش 
جغرافيـا  رشـد آمـوزش زبـان  رشـد آمـوزش رياضي   رشـد آمـوزش فيزيك  
رشـد آموزش شـيمي   رشـد آموزش زيست شناسـي   رشـد آموزش زمين شناسي 
 رشـد آمـوزش فني و حرفـه اي و كار و دانـش  رشـد آمـوزش پيـش دبسـتاني

مجله هاي بزرگسال و دانش آموزي تخصصى

(براي دانش آموزان آمادگي و پاية اول دورة آموزش ابتدايي)

(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دورة آموزش ابتدايي)

(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدايي)

(براي دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول)

(براي دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم)

 (به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شود):

١  دا﹡︩ ﹝︪︀وره ︠﹢د و ︋﹥ ﹋︀ر 
︋︣دن را﹨︊︣د﹨︀ی ﹝︪︀وره را 

.︡﹫﹠﹋ ﹩︋︀ارز
︡ آ﹝﹢زش  ︡﹎︀ن ر︫ ٢  ︗︤ء ︋︣﹡

﹝︪︀ور ﹝︡ر︨﹥ ︋︀︫﹫︡.
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﹜ ــ﹢ ︫ ــ﹠︀  ︫ آ

حماسة سياسي و حماسة اقتصادي
برگ اشتراك مجله هاي رشد

 هزينة اشتراك يكساله مجالت عمومي (هشت شماره): 300/000 ريال
 هزينة اشتراك يكساله مجالت تخصصي (چهار شماره): 200/000 ريال

  نشاني: تهران، صنـدوق پستي  امور مشتركين: 16595/111
www.roshdmag.ir  :وبگاه مجالت رشد  

ـ 77339713/ 77335110 /   77336656ـ021   اشتراك مجله:                            14

 نام مجالت  در خواستي:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگي:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيالت: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاريخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشاني كامل پستي:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان:   . . . . . . . . . . . . . . شهرستان:  . . . . . . . . . . . . . . . . . استان: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختي:  مبلغ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بانكي:  فيش  شمارة 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پستي:  شمارة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پالك: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   اگر قبًال مشترك مجله بوده ايد، شمارة اشتراك خود را بنويسيد:

                  
      

                                     امضا:

نحوة اشتراك:
شما مي توانيد پس از واريز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 
بانك تجارت، شعبة سه راه آزمايش كد 395، در وجه شركت افست از دو 

روش زير، مشترك مجله شويد: 
1.  مراجعه به وبگاه مجالت رشد به نشاني:  www.roshdmag.ir و تكميل برگة 

اشتراك به همراه ثبت مشخصات فيش واريزي. 
2. ارسال اصل فيش بانكي به همراه برگ تكميل شدة اشتراك با پست سفارشي 

(كپي فيش را نزد خود نگه داريد).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عناوين مجالت

 تازه ها و پژوهش هاى مشاوره، صاحب امتياز: انجمن مشاورة ايران
 روان شناسى معاصر، صاحب امتياز: انجمن روان شناسى ايران

عناوين كارگاه ها

ــد و  ــى ارش ــاوران (مدرك كارشناس  كارگاه هاى تخصصى ويژة مش
باالتر)

- راه هاى درمان وسواس
- مهارت هاى كارآفرينى

- اختالفات زناشويى (ارتباط، پيمان شكنى و ....)
- مصاحبة تشخيصى

- كاربرد آزمون ميلون در مشاورة ازدواج و خانواده
- اختالالت يادگيرى

- بازى درمانى
- بهداشت ارتباط زناشويى

 كارگاه هاى آموزشى غيرتخصصى:
- استرس هاى زندگى و راه هاى مقابله با آن

- مديريت زمان
- افسردگى، بيمارى قرن و راه هاى درمان آن

ــركت در كارگاه ها با سايت  ــرايط ش براى اطالع از زمان برگزارى و ش
ــانى وبگاه www.ircounseling.org مراجعه  انجمن مشاورة ايران به نش

كنيد.
ــاورة ايران  ــت كه اعضاى انجمن مش ــده اس ــايت ذكر ش نكته: در س
ــى پيشنهادى را به نشانى پيام نگار  مى توانند عناوين كارگاه هاى آموزش

ICA 1375@yahoo.com ارسال كنند1.

پى نوشت

1. اين مطالب براساس آخرين اطالعات ارائه شده در وبگاه انجمن مشاورة  ايران و جهت 

اطالع رسانى ذكر شده است و مسئوليت هرگونه اشكال به عهدة آن انجمن خواهد بود.
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