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يادداشت سردبير

آغاز ســال تحصيلي، بــراي معلمان و مربيان دل آگاه، دل ســوز، 
هدف منــد، هويت يافته، كاردان، پويا و كمال جو، باز شــدن يكي از 
مهم ترين عرصه هاي زندگي اســت. انساني كه مي خواهد عمرش را 
زندگي كند، نه سپري. درواقع مي خواهد انسانيت و كمال را در خود 
محقق كند، نه كسب؛ مي خواهد خود را به خود و خداي خود اثبات 
كند، نه به ديگران؛ و مدرسه يكي از پربارترين عرصه هاي تحقق اين 
كمال است. در مدرسه بايد زندگي كرد، بايد نفس كشيد، بايد صبر 
كرد و دگرگون شــد؛ بايد تپيد. مربي بودن يك شغل نيست، نوعي 
بودن اســت؛ اثبات خود در عرصة يك كار نيســت، گشودگي براي 
پذيرش و شكفتن هاست. معلمان و مربيان نمي خواهند تأييد شده و 
پذيرفته شوند، بلكه به حدي از كمال رسيده اند و آغوش باز كرده اند 

تا شكفتگي، باليدگي، تمدن، پاكيزگي، زيبايي، 
خضوع و بندگي را در دانش آموزانشان 

تحقق بخشند و آن را با تمام وجود 
باشــند.  پذيرا  و  تأييد كنند 

تحقق انسانيت يك معلم و 

مربي، در شكفتگي دانش آموزانش به ثمر مي نشيند.
آغاز چنين سالي بر شما مبارك باد. مبارك باد بهار جنبش خاك 
وجود كودكان و نوجوانان اين سرزمين و شكوفه زدن و به بار نشستن 
ميوه هاي رنگارنگ اســتعدادها، توانمندي ها، مهارت ها، سازگاري ها، 
همكاري ها، سالمت ها، پويايي ها، بودن ها، زيستن ها و صبر كردن ها. 
مبارك باد آغاز كار در بهار پاييز؛ مبارك باد ســپري شدن سرماي 
افسرده ســاز تابستان؛ مبارك باد آغاز كشــت و كار باغبانان وجود، 
از پس ســه ماه ســرد بي حاصلي؛  مبارك باد بيداري چشمان عقل 
و دل و به تماشــا نشستن شكوفه هاي زيباي استعدادها، قابليت ها و 

شايستگي هاي دانش آموزان.
در اين عرصة بازگشــوده، يكي از نگراني هاي هر انسان مسئولي، 
محافظت از دانش آموزان در مقابل آســيب هاي جســماني، رواني، 
اجتماعي و اخالقي است. هر مسئولي در وهلة نخست، بايد محافظت 
از جســم و جان دانش آموزان را مد نظر قرار دهد. رعايت بهداشت 
در همة زمينه ها از جمله دستشويي ها، آب خوري ها، بوفه مدارس 
و دست فروشان و مغازه هاي اطراف مدرسه و نيز نحوة نگه داري 
غذاهــا و خوراكي هايي كه دانش آموزان با خود به مدرســه 
مي آورند و بسياري نكات ديگر؛ اين ها همه بايد مورد توجه 
مربيان، به ويژه مشــاوران باشد. براي دانش  آموزاني كه از 

سرويس اياب و ذهاب استفاده مي كنند، توجه به 

سالی برای  
تقويت عقالنيت  
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ايمني جســماني، اخالقي و رواني حاكم بر سرويس ها مي بايد مورد 
توجه مسئولين مدرســه و در عين حال مورد توجه مشاوران باشد. 
خبرهاي ناگواري كه همه ساله از حوادث رانندگي براي دانش آموزان و 
معلمان، به هنگام آمد و شد به مدارس، به گوش مي رسد ما را نسبت 

به رعايت نكات ايمني در رفت و آمد آنان حساس تر مي كند.
توجه به سالمت روان معلمان و دانش آموزان نيز، از جمله وظايف 
مهم مشــاوران به شمار مي آيد. فضاي رواني مدرسه بايد به گونه اي 
مديريت شــود كه آســيب هاي رواني به حداقل ممكن خود تقليل 
پيــدا كند. توجه به فضاي ارتباطي بين دانش آموزان و كنترل روابط 
احتمالي زورگويانه، تحقيرآميز، تمســخرآميز، طردكننده و ناماليم، 
نبايد از نگاه تيزبين مربي و مشاور به دور باشد. فضاي پذيرش متقابل، 
همكاري، هم حسي، مشاركت و يادگيري هاي جمعي، مي تواند فضاي 
ارتباطي آسيب زا را تبديل به فضاي ارتباطي سالم كند. توجه به فضاي 
رواني حاكم بر خانوادة دانش آموزان و پشتيباني هاي الزم براي مواجه 
شدن با كاســتي هاي خانوادگي آنان نيز از وظايف انساني مشاوران 
اســت. توجه به نقاط ضعف رواني هر دانش آموز و آســيب پذيري او 
از آن نقاط، نبايد از نظر مشــاور دور باشد. وجود زمينه هاي برخي از 
بيماري هاي رواني در خانواده، از جمه شيزوفرني، وسواس، اضطراب 
و نيز وجود زمينه هايي از اعتياد، خودكشي و بي مسئوليتي، نبايد از 

نظر مشاور آگاه دور بماند.
در زمينة آســيب هاي اجتماعي نيز توجه بــه وجود آمادگي هاي 
محيطي بــراي ابتال به هر يك از آســيب ها، اهميــت وافري دارد. 
آسيب هاي اجتماعي از ديرباز در هر جامعه اي وجود داشته و خواهد 
داشت، لكن امروزه با توجه به رشد سريع فناوري هاي ارتباطي، ديگر 
محيط هايي كه هر يك از ما در آن زندگي مي كنيم، تنها به ما و آدم ها 
و اشيايي كه در پيرامون خود مي بينيم، محدود نمي شود و دامنه اي 
به گستردگي تمام دنيا دارد. ما مي بايد خود با چنين فضاهايي آشنا 
شــويم تا به دامنة تأثير آن بر دانش آموزانمان نيز آگاه شويم. براي 
جلوگيري از آســيب پذيري دانش آموزان در فضاي ارتباطي واقعي و 
فضاي ارتباطي حاصل از فناوري هــاي روز، بايد برخي از مهم ترين 
فرايندهاي روان شــناختي آنان را تقويت كنيم؛ از جمله توجه به دو 
دســته فرايندهاي زير كه مي تواند نقش كنترل كنندگي بيشــتري 

داشته باشد:
1. فرايندهاي شــناختي: بــراي مقابله با آســيب هاي گوناگون 
دانش آموزان، در درجة نخســت و به عنوان يك عامل بنيادي، مربي 
بايد به فرايندهاي شناختي، از جمله تفكر و تعقل آنان، به شكل كامل 
آگاهي داشته باشد. فرايندهاي شناختي در شكل كالن خود شامل 
هرگونه دريافت حســي به عنوان درون داد، پردازش آن ها و در نهايت 
توليد برون داد است. در فرايند نگه داري و بازيابي مطالب، درون دادها 
در حافظه ذخيره سازي شده و از حافظه فراخواني مي شوند. در فرايند 
تفكر، مطالب با يكديگر مقايســه شده و ارتباطات آن ها كشف و در 
نتيجه يك محصول جديد توليد مي شود. به هر حال، اين دو سيستم 
بايد فعــال، كارآ و بدون عيب كار كنند تا بتوانند براي فرد منشــأ 

موفقيت شوند.

در اين ميان نقش تعقل، به عنوان سطحي از ادراك، حائز اهميت 
بسيار است. كار عقل، درك ناديدني هاست؛ دريافت چيزهايي است 
كه به طور مستقيم در دسترس حواس نيستند. از همين نقطه است 
كه انســان از حيوان متمايز مي شــود. افتادن سيب از درخت را هر 
حيواني مي بيند ولي وجود قوة جاذبه را تنها عقل مي تواند دريافت 
كند. جاذبه، ديدني نيست بلكه دريافت كردني به وسيلة عقل است. 
اين توانايي انسان، بايد به گونه اي تقويت شود كه به سادگي فريب 
ظواهر اشيا را نخورد. چشم انسان قاشق چاي خوري را در استكان، 

شكسته مي بيند ولي چشم عقل او آن را سالم دريافت مي كند.
هر اقدامي كه در جهت تقويت دريافت هاي واقعي و غيرحسي انجام 
گيرد، نوعي تربيت عقالني است. بســياري از افراد از به كار نگرفتن 
عقل آسيب هاي فراوان مي خورند. مهرباني ظاهري يك فرد، كودك و 
نوجوان را فريب داده و او را به دام مجرمين و جنايتكاران مي اندازد. 
شناخت نيت واقعي يك فرد از كاري كه انجام مي دهد كار عقل است. 
براي تمرين در زمينه و تقويت جنبة عقالني سيستم شناختي، خوب 
است بر روي شناخت و تحليل انگيزه ها و نيت هاي ديگران كار شود. 
سؤال هاي زير، نمونه هايي هستند از مواردي كه با به كار انداختن عقل 

مي توان به آن ها پاسخ گفت:
ـ طراحان و اداره كنندگان سيســتم هايي چون واتســاپ، تلگرام، 
توئيتر و موارد مشــابه، چه اهدافي را دنبال مي كنند؟ آيا آنان سود 

ما را طالبند؟
ـ مديران و ســرمايه گذاران شــبكه هاي ماهواره اي چه انگيزه اي 
دارند؟ آيا آنان براي خوشبختي و سعادت ما، اين همه سرمايه گذاري 

مي كنند و يا هدفي ديگر دارند؟
ـ در پس ُمدها چه كســاني قرار دارند؟ ُمدها از كجا آغاز شــده و 

توسط چه كساني رواج پيدا مي كنند؟
ـ دوســتاني كه ما را به طرف لذت جويــي و لذت طلبي و دوري از 
فرهنگ ايراني و اســالمي و خانواده دعوت مي كنند، با چه انگيزه اي 

چنين مي كنند؟ آيا آنان به راستي سود و خير ما را طالبند؟
اين ها نمونه هايي از سؤال هايي است كه پاسخ گويي به آن ها نيازمند 
به كارگيري عقل و درك عمق وقايع و اشيا است. از اين گونه سؤال ها 
مي توان بي نهايــت طرح كرده و از عقل براي پاســخ گويي به آن ها 

استفاده كرد.
2. فرايندهــاي عاطفي: براي حفاظت از ســالمت رواني و اخالقي 
دانش آموزان، الزم اســت آنــان با تقويت هــوش هيجاني، درصدد 
شــناخت هيجان هاي خود و چگونگي مديريت آن ها باشند. در اين 
ميان باال بردن عزت نفس خود و شاكر بودن و مثبت انديشي و توكل 
به خداوند، نقش بســيار مهمي در پيشــگيري از آسيب هاي رواني، 

اخالقي و اجتماعي دارد.
اين دو فرايند، نقشي بنيادي در مديريت كودك و نوجوان دارد و كار 
گسترده بر روي آن ها مي تواند از بسياري از آسيب ها جلوگيري كند.

براي شــما عزيزان سالي سرشار از موفقيت، رشــد و نزديكي به 
خداوند متعال را آرزومندم.

سردبیر
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روان شناسي تربيتي

دكترعلياصغراحمدي
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علت شناسي آسیب هاي جنسي
در بحــث آســيب ها، اعم از جســماني و رواني، بخشــي را به 
علت شناســي هر آسيب اختصاص مي دهند. براي بررسي علت هر 
آســيب، علي القاعده بايد به منابع اختصاصي آسيب ها، از جمله  به 
كتاب هاي مربوط به آســيب  هاي روان شــناختي مراجعه كرد. در 
اينجــا با توجه به عنوان كلي بحث، يعني تربيت جنســي كودك و 
نوجوان، ناگزيريم علل محيطي و تربيتي  آســيب ها را مورد بحث 
قرار دهيم، لذا بيشــتر به عواملي كه محيــط تربيتي مي تواند در 
اختيار داشته باشد مي پردازيم. به اين ترتيب اگر بخواهيم زمينه ها 
و عوامل به وجود آورندة آســيب هاي جنســي را مورد بررسي قرار 
دهيم، مي توانيم به موارد زير اشــاره كنيم. قبالً  الزم به ذكر است 
كه اين موارد ضرورتًا و منحصراً به آســيب هاي جنســي منتهي 
نمي شــوند، بلكه هر يك از آن ها مي تواند آسيب هاي گوناگوني را 
به وجود آورد كه بسته به ويژگي هاي فردي و محيطي، در هر فردي 
ممكن اســت نوعي از آســيب  و يا حتي بعضًا نوعي رشد رواني را 
موجب شوند. ما در اينجا با تمركز بر آسيب هاي جنسي موضوع را 

مورد بررسي قرار مي دهيم.

é کودکي ناایمن
محيط رشــد كودك، به لحاظ روان شناختي، بايد محيطي ايمن 
در معناي گستردة آن باشد. در سلسله نيازهاي َمزلو، وقتي راجع به 

ايمني صحبت مي شــود، مقصود از محيط ايمن محيطي است كه 
عالوه بر تأمين ايمني جســماني ابعاد ديگري چون ايمني رواني، 
نظم، پيش بيني پذيري و قابل اتكا بودن را هم در برگيرد. كودك، 
از نظر رواني، به چنين محيطي احتياج دارد. چنين محيطي است 
كه مي تواند دلبستگي ايمن كودك را تأمين كند. برعكس، وجود 
عوامل زيــر مي تواند ايمني محيط و در پي آن دلبســتگي ايمن 

كودك و نوجوان را تهديد كند: 

ê غفلت و رهاشدگي1
كودكي كه مراقبت كافي درمورد او اعمال نشده و نيازهاي او به 
موقع مرتفع نمي شود، دچار درماندگي شده و اميدش را نسبت به 

محيط و مراقبان تربيتي از دست مي دهد.
فقدان حضور به موقع مادر يا جانشــين مادر، و بعضًا هم فقدان 
پدر، موجب مي شود كودك احساس كند در اين دنيا فردي بدون 
پشــت و پناه اســت. بي پناهي و تنهائي حاصل از چنين محيطي 
مي تواند منجربه تسليم شدن در مقابل تقاضاهاي دروني از يك سو 
و تقاضاهاي محيطي از ســوي ديگر شود. چنين فردي در مقابل 
وسوسه هاي جنسي درون زاد و تقاضاهاي جنسي محيطي،  نمي تواند 
مقاومت زيادي داشته باشد. هر مادر سالم، كه از هوش شناختي و 
هيجاني و اجتماعي مناســب برخوردار باشد بهترين تأمين كنندة 
محيطي مناسب براي كودك خود خواهد بود. مادري كه خود دچار 
مشكالت جســماني و رواني مختلف از قبيل افسردگي و يا داراي 
انواع ناكامي ها در زندگي است نمي تواند محيط مناسب كودك را 

براي او تأمين كند.

ê رفتارهاي تكانشي 
فضايي كه در آن، رفتارهاي ناگهاني، پرخاشگرانه، خشونت آميز 
و غيرمعقول زياد باشد، محيطي ناايمن را براي كودك رقم خواهد 
زد. در چنين محيطي، كودك و نوجوان پيوسته در حالت نگراني 
و ترديد به ســر مي برند. كمترين آسيب  چنين محيطي اين است 
كه كودك و نوجوان امكان برقراري ارتباط با الگوهاي تربيتي را از 
دست مي دهند. در زمينة مسائل جنسي، در صورتي كه كودك 
يا نوجوان با مشكالتي مواجه شود، به دليل پيش بيني پذير 

اگرحتيترسبهعنوانتنهاعاملدرمحیط
تربیتيحاكمباشد،تاحدزیاديایمنيمورد
نیازكودكراازاوخواهدگرفت.اینشرایط
زمانيتشدیدخواهدشدكهعالوهبرترس،
رهاشدگيوتكانشيبودنمحیطنیزبهآن
افزودهشود.درچنینموقعیتي،كودكو
نوجوانازجهاتگوناگوندربيپناهيو

درماندگيبسرخواهدبرد
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نبودن رفتار اولياي تربيتي، از جمله والدين، قادر به طرح مشــكل 
نخواهــد بود. لذا در چنين محيطي، كــودك يا نوجوان تنها باقي 
خواهد ماند و درنتيجه دلبستگي ناايمني بر او تحميل خواهد شد.

ê حاکمیت ترس
 محيط تربيتي ممكن اســت فاقد دو ويژگي فوق باشد، يعني نه 
خبري از رفتارهاي تكانشي بوده و نه ناديده گرفتن فرزند در ميان 
باشــد، لكن يكي از والدين و يا هر دوي آنان از راهبرد ترس براي 
كنترل كودك استفاده كنند. در اين رويكرد، مربي براي پيش گيري 
از انجام اعمال غلط توسط كودك و نوجوان، از ابزار ترس استفاده 
مي كند. اين وســيله مي تواند در فرازهايي از زندگي، انجام اعمال 
نادرســت از طــرف كودك را مهــار كند، لكن در حســاس ترين 
وهله ها ممكن است موجب تنها و بي پناه ماندن او شود و وي را با 

آسيب هاي مختلف از جمله آسيب جنسي مواجه كند.
مادري، پس از چندين ســال تجاوز پســر نوجوان همســايه به 
پسركوچكش متوجه اين سوءاستفاده شده و براي مشورت گرفتن 
به روان شناس مراجعه كرده است. خوب است بدانيم كه اين خانم، 
به دليل اشــتغال در خارج از خانه و عدم حضور تمام و كمال پدر، 
سعي كرده است با استفاده از حربه ترس، تنها فرزندش  را از انجام 

احتمالي اعمال نادرست درزماني كه در خانه تنهاست باز دارد.
به زعم او، اين القاي ترس به كودك ســبب مي شده كه كودك 
بسياري از كارهاي خطرناك را انجام ندهد. اما پسر نوجوان همسايه، 
از همين نقطة ضعف كودك اســتفاده كرده و او را از حدود چهار 
سالگي تا حدود هشت يا نه سالگي پيوسته مورد تجاوز قرار مي داده 
و براي وادار كردن كودك به رازداري، او را از مادرش مي ترســانده 
و مي گفته اگر از اين ماجرا به مادر خود چيزي بگويد، مادرش سر 
او را خواهد بريد! بــراي تقويت اين ادعا، نيز به كودك مي گفته به 
چشــمان مادرت نگاه كن و ببين كه چقدر ترسناك است!! جالب 
اينكه اين نوجوان در طي اين سال ها به در خانة اين خانم مي آمده 
و از خود او اجازة پسرش را مي گرفته تا براي بازي به پاركينگ خانه 
بروند. مادر هم خودش بچه را تحويل تجاوزكار مي داده و آن دو را 

راهي پاركينگ مجتمع مي كرده است.
در ايــن فرايند، حاكميت جو ترس، خود عاملي شــده بود براي 
احساس ناايمني كودك در خانه اگر حتي ترس به عنوان تنها عامل 
در محيط تربيتي حاكم باشد، تا حد زيادي ايمني مورد نياز كودك 
را از او خواهد گرفت. اين شــرايط زماني تشــديد خواهد شد كه 
عالوه بر ترس، رهاشدگي و تكانشي بودن محيط نيز به آن افزوده 
شــود. در چنين موقعيتي، كودك و نوجوان از جهات گوناگون در 

بي پناهي و درماندگي بسر خواهد برد.

ê حاکمیت احساس گناه و شرمساري
 بســيار محتمل است كه در رابطه با مســائل جنسي، احساس 
مبهمي از گناه و شرمساري بر كودك و نوجوان غلبه كند كه در اثر 
آن چگونگي مواجهه با رفتار و هويت جنسي، دچار آسيب مي شود. 
با توجه به اينكه مادر و اطرافيان،  از اولين سال هاي زندگي كودك، 

او را به پوشــاندن پس و پيش خــود مي خوانند، لذا اين كار بعضًا 
 احساســي از پليدي و زشــتي را در رابطه با اندام هاي پائيني بدن 
در وي، ايجاد مي كند. با توجه به اينكه شــيوة استاندارد و واحدي 
در مــورد چگونگي آموزش محافظت از ايــن اندام ها وجود ندارد، 
هر كســي با روش خاص خود، اين آموزش را به انجام مي رســاند. 
بعضي از مادران براي انتقال اين آموزش، از كنش هايي اســتفاده 
مي كنند كه بعضاً  شديد بوده و همراه با انتقال احساس شديدي از 
پليدي و بد بودن را به كودك منتقل مي كند. ممكن است كودك 
از اين گونه رفتارها احساسي از گناه و شرمساري را، بدون هيچ گونه 
توجيه عقالني،  دريافت كند؛ احساسي مبهم، منفي، آلوده و بعضًا 
ترسناك، كه كودك يا نوجوان خود را در مقابل آن درمانده و كثيف 

و آلوده احساس كند.
انتقال چنين احســاس هايي، به شــكل پنهان و بعضاً  ناخودآگاه 

براي كودك و مادر انجام مي گيرد.
چنين برداشت هايي حتي در ميان متفكران و فرهيختگان جامعه 
نيز رســوخ كرده، به طوري كه آن ها سخن گفتن از اين مسائل را 
كالً  تــرك مي كنند و اگر ضرورتي هم پيــش آيد، از اصطالحاتي 
استفاده مي كنند كه انتقال دهندة همين احساس ها باشد. ابداع و 
به كارگيري اصطالحي چون »شرم گاه«، براي اندام هاي پائيني بدن، 
خود گواهي بر اين واقعيت است كه جامعه به هنگام مواجه شدن با 
مسائل مربوط به اندام هاي پائيني بدن، يك ارزيابي احساسي منفي 

را به كار مي گيرد، نه يك تحليل شناختي و عقالني را.
رجوع به تعاليم اســالمي در اين باب، شايد اولين سرچشمه هاي 
برخورد عقالني با اين بخش از شخصيت و رفتار انساني را در اختيار 
ما بگذارد. شــارع مقدس اسالم در مواقع ضروري در مورد مسائل 
جنسي، بدون انتقال احساس، به شكلي عقالني سخن گفته است. 
براي مثال آنجا كه پاي چگونگي برخورد با اندام هاي پاييني بدن به 
ميان آمده از عبارت »محافظت« استفاده كرده است. براي مثال در 
آية 29 سورة معارج فرموده است: »والذين هم لفروجهم حافظون«. 
اين آيه را برخي اين گونه ترجمه كرده اند: »و كســاني كه شرم گاه 
خويش را نگه مي دارند« )آيتي، 1371( فروج كه جمع كلمة فرج 
اســت، به معناي شــكاف و يا با توجه به مصداق كاربردي آن، به 
معناي »مجرا« است. فعلي را كه قرآن كريم براي چگونگي مواجهه 
با اين بخش از مجاري بدن استفاده كرده حفاظت از آن هاست، نه 

نگه داري از آن ها.
با توجه به اينكه اندام هاي پاييني بدن، دست كم دو كاركرد براي 
انسان دارند، در مواجهه با آن ها بايد اين دو كاركرد را توأمًا در نظر 
داشته باشيم. كاركرد اصلي و دائمي اين اندام ها، كاركرد تخليه اي 
آن ها براي بدن است. كاركرد بعدي و به ويژه كاركرد آن ها در زمان 
باروري و بلوغ، كاركرد جنسي آن هاســت. اگر اين اندام ها را تنها 
با نام اندام هاي جنســي بخوانيم، كاركرد اوليــه و دائمي آن ها را 
ناديده گرفته ايم. به عبارت ديگر اين اندام ها در درجه  اول اندام هاي 
تخليه اي و ســپس اندام هاي جنســي هســتند. اگر بخواهيم نام 
مشتركي براي اين دو نوع كاركرد پيدا كنيم مي توانيم از اصطالحي 
چون »اندام هاي پائيني بدن« اســتفاده كنيم؛ كاري كه ُقدما با به 
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كارگيري اصطالحاتي چون َاســافل اعضا انجام داده اند. به هر حال 
اصطالح اندام هاي جنسي، اصطالحي نارساست زيرا تنها احساس 
جنسي را القا مي كند. بهتر است براي نام گذاري مشترك براي اين 

اندام ها، به دو كاركرد آن ها به طور همزمان توجه داشته باشيم.
اگر بخواهيم با استفاده از تعابير قرآني، براي چگونگي مواجهه با 
اين اندام هاي كودك، در همان سنين كودكي با او سخن بگوييم، 
مي توانيم با زبانــي كودكانه به او بگوييم كه با توجه به اينكه پس 
و پيش انسان، مجاري اي هســتند كه به كار تخلية چيزهاي زائد 
)فضــوالت( بدن به كار مي آيند، بايد مــورد محافظت قرار گيرند، 
اگر اين كار به خوبي انجام نگيرد ممكن اســت به اشكال گوناگون 
آلودگي حاصل از آن ها زندگي و سالمت انسان را با كثيفي و خطر 
مواجه كند. بنابراين، ما در درجة اول براي محافظت از اين اندام ها 
به منظور حفاظت از كاركرد آن ها )يعني برون ريزي فضوالت بدن( 
و در درجــة دوم به دليل جلوگيري از آلودگي محيط زندگي مان، 
اوالً  آن ها را كنترل كرده و ثانيًا تميز نگه داشته و ثالثًا مي پوشانيم. 
عالوه براين سه نكته، مي بايد به ناپسندي آن چه كه از اين مجاري 
بيرون مي آيد براي انســا ن ها نيز اشاره كنيم. بگوييم كه آن چه كه 
از بدن انســان از طريق اين اندام ها خارج مي شوند، كثيف و آلوده 
است، و براي سالمتي انسان زيان آور است، و از همين رو كار تخلية 
بدن خود را بايد در محيطي بسته )مبال يا محل تخليه بول( انجام 
 داد. تمامــي اين توضيحات، در جهت كم كردن از بار احساســي 
منفــي در رابطه با اين اندام ها و باال بردن بار عقالني و شــناختي 
در مورد آن هاست. اين مطالب اولين گام هاي آموزش غيرجنسي2 

دربارة اندام هاي جنسي است.
آموزش محافظت از مجاري خروجي بدن، با يك نگاه شناختي، 
نه احساسي، بســياري از آموزش هاي ديگر را نيز تسهيل مي كند. 
مثاًل براي بيان تفاوت دختر و پســر، مي تــوان به تفاوت در محل 
خروج بول بســنده كرد. اين توضيح هم، تنها به تفاوت جسماني 

تأكيد خواهد كرد. 
بعدها كه كاركرد جنسي نيز به اندام هاي جنسي اضافه مي شود، 
مي توان آموزش هاي مربوط به آن هــا را نيز به آموزش هاي قبلي 
اضافه نمود در اينجاســت كه مي توان از گناه و معاني مختلفي كه 
قرآن در اين باب دارد ســخن به ميان آورد. ذنب، معصيت و سيئه 
كه در زبان ديني ما وجود دارد، هر يك وجهي از آسيب  به انسانيت 
انسان را نشان مي دهد. اين آسيب ها قبل از آنكه به شكل احساسي 
به نوجوان القا شود بايد به شكل عقالني براي او توضيح داده شود.

اين گونــه مواجهه با اندام هاي جنســي و اجتناب كردن از القاي 
احســاس گناه و شرم ســاري مبهــم، نگاهي عقالنــي به كودك 
مي بخشــد. القاي احساس هاي مبهم گناه و شرمساري به كودكي 
كه هنوز به سطح مناسبي از قدرت تميز نرسيده و لذا هنوز تكليفي 
در رابطــه با ارتكاب گناه ندارد، آســيب هاي گوناگوني را مي تواند 
به دنبال داشته باشد. بنيادي ترين آسيب  در اين زمينه ناامن كردن 

فضاي روان شناختي کودک است.

é تجربیات جنسي نابجا و نامناسب
هرگونه تجربة نابجا و بي موقع و نامناسب جنسي، مي تواند براي 
كودك و نوجوان آســيب زا باشد. طبيعي اســت كه هر كس بايد 
درمواقع يا موقعيت هاي مناسب، اطالعات و تجربيات جنسي الزم 
را داشــته باشد. غريزة جنسي انسان از تركيب سه عنصر شناخت 
مناســب، هيجان مناســب و عمل و رفتار مناســب، از حالت قوه 
به فعل مي رســد. اگر تناسب خوب و مناسبي نيز بين اين سه جزء 
وجود داشته باشــد، كاركرد كامل و سودمند و سازندة آن تحقق 
پيــدا مي كند، در غير اين صورت، حتي يك مورد ناهماهنگي بين 
اين اجزا، مي تواند موجب بدكاركردي و انحراف اين غريزه شــود. 
تجربيات جنســي نامناســب، در اشــكال گوناگون، انواعي از اين 

ناهماهنگي و آسيب زايي را منعكس مي كند. 

ê خودتحریكي کودکانه
 از اولين تجارب نامناســب جنســي مي توان به تحريك پذيري 
اندام هاي جنسي، در ســنين اولية زندگي، اشاره كرد. با توجه به 
اينكه اندام هاي جنســي كودك، از همان سال هاي اولية زندگي، 
آمادگي تحريك پذيــري دارد، اگر اين تحريك انجام گيرد، ممكن 
اســت كودك را بــه  نوعــي خودارضايي زودرس دچــار كند. در 
صورتي كه مــادر يا مراقب كودك، به هنگام شستشــوي كودك، 
اندام هاي پائيني او را تحريك كرده و موجب شود او لذت جنسي را 
تجربه كند، احتمال تكرار آن توسط خود كودك وجود داشته و در 
صورت تكرار، او را مبتال به خودارضايي يا بهتر بگوييم خودتحريكي 
كودكانه خواهد كرد. اين تجربه ممكن اســت بدون مداخله مادر و 
يا مراقب انجام شود. كودك ممكن است به دليل تماس اندام هاي 
پاييني خود با زمين، دستة صندلي و مبل، تجربة تحريك شدگي را 

كشف كرده و سپس با تكرار آن دست به خودارضايي بزند. 
چنين كشــف و چنين حالتي ممكن اســت از يك سالگي شكل 
بگيرد و ادامه پيدا كند. بسياري از مادران و مراقبان نمي دانند كه 
كودك مي تواند از اين ســنين هم دست به اين كار بزند. از اين رو 
اغلب اين كار كودك را به حساب مسائلي ديگر مي گذارند. مادري 
مشــاهدة خودارضايي كودك را تعبير به حرص خوردن مي كرد. او 
مي گفت چرا اين دختر در بين سن يك و دو سالگي، اين قدر حرص 
مي خورد؟ فرد با تجربه اي با مشاهدة رفتار كودك به مادر گفته بود 

كه او مشغول خودارضائي است.
مورد ديگر جوان بيست ساله اي بود كه به اصرار خانواده اش براي 
درمــان مراجعه كرده بود؛ او با حالتي نااميدانه همراه با احســاس 

كسانيكهمسئولیتمراقبتوتربیتكودكان
ونوجوانانرابرعهدهدارندبایدتوجهداشته

باشندكهافرادپدوفیلیكقیافهیاظاهري
متفاوتازآنچهكهماهرروزهدركوچهو

خیابانویادراطرافخودميبینیم،ندارند
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حقارت شديد و عزت نفس بسيار پايين، در جلسات درمان شركت 
مي كرد؛ او مي گفت كه من از پنج سالگي دچار خودارضايي بوده ام 
و خانواده ام تازه متوجه اين مشــكل من شده و مرا نزد روان شناس 
فرستاده اند. در جلسات درمان آنچنان از خود نااميد بود كه هرگز 

نتوانست گامي در جهت بهبود خود بردارد.

ê سوءرفتار جنسي 
يكي از تهديدات جدي در زندگي كودك، قرار گرفتن در معرض 
سوءرفتارهاي جنسي است. اين احتمال وجود دارد كه تماس هاي 
جنسي مختلفي بين كودك و افراد ديگر انجام گيرد كه آثار ماندگار 
آن در تمامي عمر، زندگي او را تحت تأثير خود بگيرد. يكي از منابع 
اين تهديد،  وجود افراد پدوفيليك )بچه باز(، در جامعه اســت. اين 

افراد مبتال به پدوفيليا3 هستند.
فرد مبتــال به پدوفيليا، كه به لحاظ لغوي به معناي عشــق به 
كودكان اســت، كسي است كه رضايت جنســي را از طريق نگاه 
كردن، لمس كردن و بازي كردن با كودكان نابالغ4 )سيزده ساله و 
كمتر(، در فعاليت هاي ساده يا پيچيدة جنسي، به دست مي آورد. 
)كومر5، 1995(. بايد توجه داشــت كه اين افراد ممكن است در 
محيط پيرامون ما هم حضور داشــته باشند، لذا بايد نسبت به هر 
گونه رفتار افراد آشــنا و غريبــه كه خود را بيش از حد به كودك 
و نوجــوان نزديك كرده و با صميميــت زياد و غيرمعمول با او به 
بازي مي پردازند، نگاهي احتياط آميز داشته باشيم افراد پدوفيليك 
اغلب رفتاري خيلي دوســتانه و پذيرنده نسبت به كودك از خود 
نشــان مي دهند، اين گونه رفتارها ممكن است خود، مقدمه چيني 
براي برقراري ارتباط جنســي بوده يا اينكه نوعي از رضايت جنسي 
را براي فرد پدوفيليك در برداشــته باشــد. برخــي از مبتاليان، 
رضايت جنســي را از طريق مشــاهده هرزه نگاري هاي كودكان6 
كســب مي كنند. بقية بيماران به سمت تماشــا، نوازش7 يا انجام 

دخول روي كودكان كشــيده مي شــوند. )بارنارد و همكاران8، 
1989 و گرينزپون و همــكاران9، 1986(. برخي از اين 

بيمــاران منحصراً با كودكان10 و عــده اي نيز هم با 
كودكان و هم با بزرگ ساالن11، ارضا مي شوند. در 

يكي از تحقيقات مشــخص شده است كه 4% قربانيان بچه بازي، 
كودكان ســه ساله و كمتر هســتند، 18% آنان در دامنة سني 4 
تا 7 ســال و 40% نيز در دامنة ســني 8 تا 11 ســال قرار دارند 
)ماهر و همكاران12، 1964(. برخي تحقيقات اشــاره مي كنند كه 
قربانيان بچه بازي اغلب فرد تجاوزكار13 را مي شناســند. 15 تا 30 
درصد تجاوزها در ميان محارم14 انجام مي گيرد )ماهر و همكاران، 
1964و گبهــارد  همكاران15، 1965(. هم دختران و هم پســران 
قربانيان بچه بازي هســتند، لكن برخي شواهد نشان مي دهد كه 

سه چهارم قربانيان دختر هستند.
مبتاليان به بچه بازي، از ســنين نوجواني عالئم خود را نشــان 
مي دهند. بســياري از آنان خود در كودكي قرباني سوءاســتفاده 
جنسي شده اند )مك كورمك و همكاران16، 1992(. مبتاليان بعضًا 
ازدواج كرده و داراي مشــكالت جنســي يا ناكامي هاي17 ديگر در 
زندگي بوده اند به گونه اي كه در جست وجوي زمينه هايي هستند 
كه بتوانند در آن بزرگي18 كنند. ابتال به الكل نيز در ميان بسياري 
از اين افراد ديده مي شــود. برخي از درمانگران اشاره كرده اند كه 
نارس بودن19 علت اولية اين اختالل اســت )گــروث و بيرنبام،20 
1978(. در ميان اين گروه ممكن اســت مهارت هاي اجتماعي و 
جنســي به حدي پايين باشــد كه برقراري ارتباط بهنجار، آنان را 
دچار اضطراب شديد كند. برخي از مبتاليان به اين اختالل داراي 

افكار غلطي هستند، مثل اينكه مي گويند: »مادام كه خود 
بچه ها تمايل داشته باشند، رابطة جنسي با آنان 

اشكالي ندارد« )ايبل و همكاران21، 1984( 
كساني كه مسئوليت مراقبت و تربيت 

كودكان و نوجوانــان را برعهده دارند 
بايد توجه داشته باشــند كه افراد 
پدوفيليــك قيافــه يــا ظاهري 
متفاوت از آنچه كه ما هر روزه در 
كوچه و خيابــان و يا در اطراف 

خود مي بينيم، ندارند.
در ســال 1393، در يكي از 
مدارس ابتدايــي تهران، ناظم 
مدرســه، فــردي پدوفيليك 
بود كه بــا شــكايت اولياي 
مدرســه، هنگامي كه كار از 
كار گذشته بود، دستگير و 
انفصال  به زندان، تبعيد و 
از خدمت محكوم شد. او 

از غفلت مدير و ساير 
مدرسه  كاركنان 

مواجهشدنكودكبامحركهايجنسي
غیرمترقبهوباالترازظرفیتپردازشياو،

موجبآشفتگيهايخودآگاهوناخودآگاهي
ميشودكهبازیابيتعادلاوراممكناستتا
مدتهامختلكند.مشاهدةروابطخصوصي
والدین،مطلعشدنازوجودرابطةبینپدرو
مادر،مشاهدةتصاویرهرزهنگارانهومسائلي
ازایندستميتواندبرايكودكونوجوان

تكاندهندهباشد
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اســتفاده كرده و تعــدادي از دانش آموزان را به اشــكال گوناگون 
مورد سوءاســتفاده قرار مي داد. بيشترين سوءاستفاده ها از كودكي 
انجام گرفته بود كه مادر او، فرزند حدوداً ده ســالة خود را به اتفاق 
دخترش، كه او خود دورة خــاص نامزدي را مي گذراند، در تهران 
و در يك خانه تنها گذاشــته و به اتفاق شوهرش حدود دو ماه به 
شمال رفته بود. اين فرد پدوفيليك از فقدان حضور مؤثر والدين در 
زندگي كودك استفاده كرده و بيشترين سوءرفتار را با اين كودك 

انجام داده بود.
مورد ديگر از اين موارد مرد حدوداً سي ســالة متأهلي بود كه هم 
از هوش نســبتًا پايين اجتماعي و هيجاني برخوردار بود و هم در 
زندگي خانوادگي اش دچار ناكارآمدي و شكســت شــده بود. اين 
فرد در كوچه هاي شــهر پرســه مي زده و وقتــي تعدادي كودك 
زيردبســتاني را مشغول بازي مي ديده، مدت ها با چهر ه اي خندان، 

دل سوز و دوست داشتني به آنان نگاه كرده و هر از گاهي به برخي 
از آنان كمك مي كرده است. او وقتي از بي خبري و غفلت مراقبين 
كودك مطمئن مي شد، يكي از آنان را با آرامش و ماليمت از بقيه 
جدا كرده و با خود مي برده است. او قرباني خود را كه اغلب دختران 
چهار پنج ســاله بودند، به بيابان هاي خلوت بــرده و بعد از تجاور، 
آنان را در نقطه اي رها كرده و مي رفته اســت. در اين ميان يكي از 
كودكان نيز تحت فشــارهاي ناشي از تجاوز و احتمااًل گرسنگي و 

تشنگي و تنبيه او كشته شده بود!
والدين كودكان بايد در مورد وجود افراد پدوفيليك بسيار حساس 
باشــند! اين گونه افراد ممكن است در ميان اعضاي فاميل و حتي 

نزديكان هم وجود داشته باشند!
به خطرات ناشــي از افراد پدوفيليك، بايد احتمال وجود افرادي 
كه همراه با اجبار و خشونت دست به تجاوز22 مي زنند را نيز اضافه 

كرد.
در مــورد تجــاوز جنســي و آثــار ناشــي از آن در كتاب هاي 
آسيب شناســي رواني مطالب گوناگوني آمده اســت. نشان دادن 
عالئم اختالل پس از ضربه )PTSD( و نيز ماندگاري آثار دراز  
مدت رواني كه گاه به صورت مشــكالت جســماني نيز بروز 

مي كند، از جملة اين مشكالت است )كومر، 1995(.
ج.دریافــتاطالعاتغیرمترقبه. انســان ظرفيت 
معيني براي دريافت محرك هاي محيطي، از قبيل پيام هاي 
صوتي، پيام هاي تصويري،  تنش ها و استرس ها و اطالعات 
دارد. اين ظرفيت بسته به سن، جنس، تجربيات گذشته و 
برخي از عوامل ديگر، متغير است. اگر داده هاي محيطي، 
از قدرت دريافت و پردازش كســي فراتر رود، او را دچار 
آشفتگي23 مي كند. فرد آشــفته، براي سازماندهي 
داده هاي محيطي و بازيابي مجدد تعادل ذهني 
خود،  نياز بــه زمان هاي گوناگونــي دارد. گاه 
محرك غيرمترقبه اي كه دريافت شده، چنان 
ذهن فرد را به خود مشغول مي دارد كه هر 
گونه انرژي و توان ذهني را براي پرداختن 

به مطالب ديگر از او مي گيرد.
در اين بحث، مواجه شــدن كودك 
با محرك هاي جنســي غيرمترقبه 
و باالتــر از ظرفيت پردازشــي او، 
موجب آشــفتگي هاي خودآگاه و 
بازيابي  كه  مي شــود  ناخودآگاهي 
تعــادل او را ممكن اســت تا مدت ها 
مختل كند. مشــاهدة روابــط خصوصي 
والدين، مطلع شدن از وجود رابطة بين پدر 
و مادر، مشاهدة تصاوير هرزه نگارانه و مسائلي 
از ايــن دســت مي تواند براي كــودك و نوجوان 

تكان دهنده باشد.
براي مواجهة درست با چنين شوك هايي الزم است 
بعــد از مراقبت هاي متعادل محيطي و تربيتي، از يك 
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سو با حفظ آرامش و ارائة مشاوره اي حساب شده، به كودك كمك 
كرد تا بتواند تعادل ذهني خود را به شــكل واقع بينانه اي به دست 
آورد و از ســوي ديگر بايد آموزش هاي متناسب با شرايط سني و 
جنســي و پيش زمينه اي او طراحي و اطالعات مورد نيازش را به 

او منتقل كرد.

ê فقدان چارچوب هاي شناختي هدایت گر
شــرايط زندگي انســان به ويژه كودكان و نوجوانان به سرعت در 
حال تغيير اســت . يك كودك تازه متولد شــده، هيچ  تجربه اي از 
جهان پيرامون خود ندارد. به چنين كودكي، هر روز تعداد زيادي، 
واحدهاي اطالعاتي جديد داده مي شود كه براي او تازگي و جذابيت 
خاصي دارد. در مقايســه با كودك، يك بزرگ ســال، با تغييرات و 
داده هاي جديد محدودي مواجه است. زيرا براي بزرگ سال بسياري 
از پديده هــاي محيطي، قباًل به تجربه درآمــده و تازگي خود را از 
دست داده اند. از اين روست كه كودكان و نوجوانان به آموزش هاي 
منظم و سازمان يافته اي نياز دارند در حالي كه بزرگ ساالن چنين 

نيازي را ندارند.

اين قاعده در مورد دانستني هاي جنسي نيز صادق است. مي بايد 
كودكان و نوجوانــان نيازهاي اطالعاتي خود در خصوص تغييرات 
جنســي را به موقع كسب كنند تا بتوانند از آن ها به هنگام مواجه 
شــدن با موقعيت هاي جديد، به عنوان يــك چارچوب هدايت گر 
ذهني اســتفاده كنند. نبود اين اطالعات بــه هنگام نياز مي تواند 

موجب آسيب  شود.
ما به هنگام كارآموزي هاي دورة دانشجويي به خانمي هيستريك 
برخورد كرديم كه شــواهد و اسناد زندگي او نشان مي داد كه وي 
اولين ضربة روان شــناختي را به هنگام ديدن نشــانه هاي بلوغ در 
خود و نگراني از اين تغيير و در ميان گذاشــتن آن با مادر دريافت 
كرده بود. به اين شــرح كه مادرش با زدن سيلي محكم به صورت 
دختر خود به اين خبر واكنش نشــان داده بود. بعدها براي دختر 
مشــخص شده بود كه مادرش براســاس يك باور خرافي رايج در 
فرهنگ متداول محل، معتقد بوده اســت كه اگر صورت دختر به 
هنگام مشــاهدة عالئم اولين قاعدگي ســرخ باشد، دختر، تا پايان 
عمر، ُلپ هاي گل انداخته اي خواهد داشت. اكنون اين دختر، به جاي 
دريافت اطالعات مناســب براي مواجهه با مشــكل خود،  پيش از 
بلــوغ و آمادگي رواني براي اين تغيير، با يك ضربة رواني24، مواجه 

شده بود!
عالوه بر علل و زمينه هايي كه در باال براي شناخت علل آسيب هاي 
جنســي مورد بحث قرار گرفت، عوامل ديگري نيز وجود دارد كه 
براي بررســي دقيق تر آن هــا، بايد به منابــع تخصصي تر مراجعه 
كرد. از جملة اين موارد مي توان به مســائلي از قبيل فقدان هوش 
هيجاني و اجتماعي كارآمد؛ ناتواني دركنترل خود؛ نداشتن مهارت  
نه گفتن؛ نداشــتن مهارت الزم براي مواجهه با شــرايط نامناسب 
ارتباطي؛ استفاده از مكانيزم هاي تخريبي مانند سركوبي، بازداري، 
انكار و واكنش عكس. هر يك از اين عوامل مي تواند در جاي خود 

مشكل آفرين و آسيب زا باشد.
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داریوشعظیمي
كارشناس ارشد مشاوره، آموزگار رسمي آموزش و پرورش

چكیده
هدفاصليمقالهحاضر،آشــنایيبامفهوموكاربردمشاورة
آنالیندرمدارساست.اینمطالعهازنوعمروريوبراستفادهاز
مقاالتعلمياستواراستكهدرمجالتمعتبرچاپشدهاست.

بابررسيپژوهشهایيكهدرحوزهمشاورةآنالین
انجامگرفتهبود،مشخصشدكهحضورفناوري

وتكنولوژيهايارتباطيرادرهمهحوزهها
ميتوانمشاهدهكرد.بنابراینمتخصصان
سالمترواننیزهمچونسایرمتخصصان،
بایدبــهبهتریننحــوازتكنولوژيهاي
اثربخشــي بهبود جهت در ارتباطــي
كارشــانبهرهبگیرند.درپایانباتحلیل
پژوهشهايموردمطالعهایننتیجهگیري

حاصلشــدكهبهدلیلپیشــرفت
عالقة و ارتباطي فناوريهــای
این به نســبت دانشآموزان
مزایاي همچنین و فناوريها
فناوريها ایــن فراوانيكه
دارند،مشــاورانمدرسهها
ميتوانندازاینفناوريهای
ارتباطــيدرجهــتارائه
مطلــوبخدماتراهنمایي
دانشآموزان به مشاوره و
كننـــــد. اســتفـاده

مشــاوره1،  كلیدواژهها: 
آنالين2، مدرسه

مقدمه
انســان تنها موجودي اســت كه با همنوعان خود به تبادل نظر 
مي پردازد و براي شــناخت و حل مشــكالت خود با آنان مشورت 
و از راهنمايــي آنان اســتفاده مي كند. راهنمايي و مشــورت در 
طول زندگي بشــر مطرح بوده و افراد با كساني كه مورد قبول 
و اعتمادشان بوده مشــورت مي كرده اند. با توسعه علوم 
انساني و رشــد علوم رفتاري3، به راهنمايي و مشاوره4 
به عنوان شــاخه اي مســتقل از علوم رفتاري توجه 
شد. امروزه راهنمايي و مشــاوره به صورت حرفه اي 
ياورانه براي كمك به افرادي اســت كه در رشــد، 
سازگاري، تحصيل، تصميم گيري، روابط خانوادگي، 
مهارت هاي اجتماعي و شــيوه زندگي مشكالتي 
دارند. مشــاوره بــه اين افراد كمــك مي كند تا 
راه حل مناســبي براي مشــكالت خود بيابند. 
مشــاوره، تعاملي بين ُمراجع5 و مشاور6 
است و بدين وسيله به مراجع كمك 
مي شود تا پس از شناخت خويش 
تصميمات معقول و مقبولي اتخاذ 
مشاوره  )شفيع آبادي، 1390(.  كند 
گرايش هــاي مختلفي دارد كه يكي 
از آن ها مشاورة مدرسه7 است. مشاور 
مدرســه8 شخصي است فعال در امور 
آموزش وپرورش، آزموده و داراي مجوز 
رسمي در زمينة مشــاورة مدرسه 
كه بــه نيازهــاي دانش آموزان 
توجه دارد )ســينك9، 2007(. 
امروزه، از يك ســو مشــاوران 

كاربــرد 
مشاورۀ برخط )آنالين( 

در مــدارس
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مدارس در سراسر دنيا به دنبال راه هايي جهت فراهم نمودن كمك 
مناســب و حرفه اي به تمامي دانش آموزان هستند )و به طور ويژه 
تصور مي شــود كه دانش آموزان، بنا بــه داليل گوناگون، اغلب در 
جســت وجوي كمك براي موضوعات روان شناختي نيستند( و از 
ســوي ديگر، دانش آموزان تكنولوژي اينترنتي را به زندگي روزمره 
خود راه داده اند و همواره به صورت آنالين به دنبال كسب اطالعات 
هســتند و با همديگر ارتباط برقرار مي كنند )گالشــن، كمپبل و 
شــوچت10، 2015(. بنابراين، نياز به ابتكارات خالقانه مثل فراهم 
نمودن مشــاورة آنالين11 براي تشــويق رفتارهاي كمك طلبي در 
دانش آموزان وجــود دارد. ريچاردز و ويگانو12 )2012(، مشــاوره 
آناليــن را به اين صــورت تعريــف مي كنند: 
به كارگيري ارتباط رايانه- رسانه اي13 
)CMC(، جهــت ارائه مشــاوره، 
توسـط يك مشـــاور حرفــه اي 
در فضــاي اينترنتي. مشــاورة 
آنالين به شكــل هاي مختلف 
مثل ايميــل14، چت15 و ... 
ارائه مي شــود. گالشن و 
همكارانــش )2015( در 
داشتند  بيان  پژوهشي 
كه دانش آموزان نسبت 
به اسـتفاده از مشاورة 
آناليـن خــوش بيــن 
هستند. نتايج پژوهش 
چســــتر و گـالس16 
مي دهـــد  نشـــان 

كه با وجود برخي نگراني هاي اخالقي، محبوبيت مشاورة آنالين در 
حال افزايش اســت داولينگ17 )2015( نيز بيان داشت مراجعاني 
كه حداقل يك بار از مشــاورة آنالين استفاده مي كنند در مقايسه 
با مراجعاني كه از مشــاورة آنالين استفاده نمي كنند اميد و نشاط 
بيشتري از خود نشــان مي دهند. لذا با توجه به مطالب ذكر شده 
و نتايج پژوهش هاي مختلف، شــناخت مشــاورة آنالين و بررسي 
ضرورت و اهميت كاربرد آن در مدارس و همچنين توصيف مزايا و 
معايب اين نوع از مشاوره، ضروري به نظر مي رسد. هدف اصلي اين 
مقاله آشــنايي با مفهوم و كاربرد مشاورة آنالين در مدارس است. 
لذا ابتدا مفهوم مشــاورة آنالين تعريف و تبيين خواهد شد. سپس 
اهميت و ضــرورت آن، بيان و در ادامه انــواع روش هاي اين نوع 
مشــاورة معرفي مي گردد. همچنين موانعي كه بر سر راه مشاورة 
آنالين وجود دارد معرفي مي شود. در آخر، مزايا و معايب استفاده 
از اين نوع مشاوره و رويكردهاي غالب در مشاورة  آنالين مورد بحث 

قرار مي گيرد.

مفهوممشاورةآنالین
در حال حاضر اينترنت، منبع باارزشي از اطالعات سالمتي شده 
است. نسل جوان در حال حاضر در جست وجوي اطالعات سالمت 
ذهني از اينترنت مي باشد )كوجيپرز، دراست و شيپرز18، )2001( 
و ســانتور، پولين، لي بالنس و كوســوماكار19 )2007( و برخي از 
نمايندگي هاي ارتباط دهنده در حال فراهم نمودن مشاورة مبتني 
بر وب مي باشند )گالشن و همكاران، 2015(. اصطالحاتي همچون، 
مشاوره متني20، مشاوره سايبري21، مشــاوره مجازي و ... همگي 
اشــاره به مشاورة آنالين دارند. ريچاردز و ويگانو )2012(، مشاوره 
 ،)CMC( آنالين را به معني به كارگيري ارتباط رايانه- رســانه اي
جهت ارائه مشــاوره، به وســيله يك مشــاور حرفه اي در فضاي 
اينترنتي تعريف مي كنند. به كار گيري تكنولوژي آنالين در درمان 
را، اغلب درمان الكترونيك22 مي نامند و اين روش، ابزار مناســبي 
است براي كساني كه مشاوره اينترنتي و حمايت سالمت روان را 
فراهم مي كنند )باراك، هين، بونييل و شاپيرا23، 2008 مانول- 
باگيوز24، 2001(. به عبارت ديگر، در اين نوع مشاوره، مشاور 
و مراجع، در مكان هاي جداگانه يا دور از هم و با اســتفاده 
از وسايل ارتباطي مانند كامپيوتر، با يكديگر ارتباط برقرار 
مي كنند )چستر و گالس، 2006(. مشاورة آنالين، عرصه اي 
اســت كه مخصوصًا در ده سال گذشته رشد فوق العاده اي 
داشته اســت )مورفي، پارناس، ميشــل، هالت، كايلي و 
سياگرام25، 2009(. مشاوران براي كشف پتانسيل هاي 
مختلف درمان، شروع به اســتفاده از اين نوع مشاوره 
كردند و ســازمان ها و نهادها نيز از آن حمايت كردند. 
براي نمونه، در اواخر سال 1990، جامعه بين المللي 
براي ســالمت روان آنالين )ISMHO(26، تأسيس 
شــد كه هدفش، ترويج اســتفاده و توسعة فناوري 
آنالين در ميان متخصصان ســالمت روان اســت. 
دستورالعمل هايي براي خدمات آنالين27 نيز نوشته 
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و منتشر شد. مثاًل در ســال 1997، انجمن روان شناسي آمريكا28 
)APA(، بيانيه اي در رابطه با خدمات آنالين منتشر كرد و دو سال 
بعد از آن، انجمن مشاوره آمريكاACA( 29(، نيز بيانيه اي در رابطه 
با اين نوع مشــاوره و خدمات آن منتشــر ساخت. در سال 2001 
هم، انجمن مشاورة انگلستان قواعدي براي اين نوع مشاوره منتشر 
كرد. در ســال 2005 نيز در كشــورهاي كانادا و استراليا، قوانين 
و دستورالعمل هاي مربوط به ارائه خدمات روان شناختي30 آنالين 
منتشر شد. تحقيقات نشان مي دهد كه كشور اياالت متحده آمريكا 
بيشترين تعداد مشــاوران آنالين را دارد و به واسطة آن، بيشترين 
خدمات مشــاورة آنالين، در اين كشــور ارائه مي شــود )چستر و 

همكاران، 2006(.

ضرورتواهمیتمشاورةآنالین
سرعت و پيچيدگي نوآوري تكنولوژيك، به رغم تأثيرش بر زندگي 
روزانــة ما، مي تواند تهديد كننده به نظر برســد. امروزه تكنولوژي 
تا حدي پيش رفته اســت كه برخي از روابط به صورت آنالين آغاز 
شده، به صورت آنالين تقويت شــده و در نهايت به صورت آنالين، 
خاتمه مي يابند و به جاي اينكه انســان تكنولوژي را كنترل كند، 
تكنولوژي انسان را در اختيار خود گرفته است. پيشرفت تكنولوژي 
محدود به حوزة خاصي نيست و همه علوم و فنون و رشته ها از اين 
پيشرفت متأثر هستند. با وجود اين، اگر در استفاده و به كارگيري 
اين تكنولوژي ها دقــت و توجه كافي صورت بگيــرد، مي توان از 
آن ها در جهت بهبود كيفيت خدمات اســتفاده كرد. مردم به طور 
فزاينده اي، جهت يافتن راهكارهايي براي مشكالت رواني خودشان 
به اينترنت تمايل دارند. به همين جهت، دولت ها از سايت هاي خود 
كمك كننده31 مثل ســايتreach out 32، حمايت مي كنند. اين 

نوع خدمات، به خصوص براي جوانان 
روســتايي و افرادي كه در نقاط دور 
دســت زندگي مي كننــد، مفيد و 
حياتي است )گالشــن و همكاران، 

.)2015
در ســال هاي اخيــر، مشــاوران 
مدارس تشــويق مي شــوند از انواع 
فناوري هاي پيشــرفته در برنامه هاي 
راهنمايــي تحصيلي و مشــاوره، در 
هنگام ارائه مشــاوره بــه دانش آموزان، 
استفاده كنند )ســينك، 2007(. مشاورة 
آنالين، يك پيشــرفت نسبتًا جديد در روان 
درماني ها33ســت اما شــواهدي وجود دارد كه 
نشان مي دهند مشاوره آنالين مي تواند داراي همان 
تأثيري باشد كه مشاورة چهره به چهره34 دارد )گالشن 
و همــكاران، 2015(. اين نوع فعاليت هــاي الكترونيكي بر 
روابط دانش آموز با مشــاور تأثير دارد. مثاًل دانش آموزان و اعضاي 
خانواده مي توانند براي مشاور نامة الكترونيكي ارسال كنند، به صورت 
مســتقيم از طريق اينترنت در مورد بعضي مسائل تحقيق كنند و 
منابع و خدمات مشــاوره اي مثل پشــتيباني را جســت وجو كنند 
)ســينك، 2007(. بنابراين، شايسته اســت كه هر ابتكار طراحي 
شــده براي كمك به دانش آموزان در جهت جســت وجوي كمك 
روان شناختي، نيازمند استفاده از ابزارهاي تكنولوژيكي باشد كه به 
آساني در روابط هر روزه شان به كار گرفته مي شود. فرمت هاي آنالين 
برقراري ارتباط، مثل تركيب اســتفاده از متن در كنار فاصله گذاري 
فراهم شده توسط ارتباط آنالين، به دانش آموزان اجازه مي دهد تا در 
ارتباط شــان دچار مانع نشوند و آن ها را از خجالتي كه ممكن است 
با آسيب پذيري هيجاني به وجود بيايد، محافظت مي كند )گالشن 
و همكاران، 2005(. شــولر35 )2005(، اصطالح »اثر بازداري زدايي 
آنالين36« را براي توصيف پيامدهاي ارتباط كامپيوتري ابداع كرده 
اســت. نتيجة اين تأثير مي تواند در رابطه مشــاوره اي مفيد باشد. 
بســياري از كاربران فضــاي مجازي، گزارش داده انــد كه آن ها در 
تعامالت آنالين، بازدارندگي كمتري احساس مي كنند، كه اين امر به 
مشاوران مدارس كمك مي كند تا موفقيت دانش آموزان را از طريق 
همكاري مجازي، ميسر سازند )سابال و هالورسون37، 2004(. اثرات 
غيربازدارندگي و مزاياي مشــاورة آنالين، به عنوان يك ابزار درماني 
قدرتمند، براي دانشــجويان دانشگاه نشان داده شده است. برخي از 
سازمان هاي اجتماعي، قباًل حمايت آنالين از افراد را انجام داده اند، 
 مثل »خط كمك كودكان38« در اســتراليا و سايت هاي 39Kooth و
 E-motion online 40 در انگلســتان، كه مرور نتايج آن ها نشــان 
مي دهد افراد اغلب از اين نوع خدمات اســتقبال مي كنند. بنابراين، 
نياز است كه راهي جهت مراقبت، راهنمايي و ارائه خدمات مشاوره 
به دانش آموزان در مدارس )جايي كه دانش آموزان بيشــترين وقت 
خود را در آنجا ســپري مي كنند(، فراهم شــود )گالشن، كمپبل و 

شوچت، 2013(.

13 | رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة سیزدهم | شمارة 1 | پاییز 1396



روشهايمشاورهآنالین
مشــاورة آنالين در مدارس، به شكل هاي متفاوتي ارائه مي شود. 
يــك راه در مشــاورة آناليــن، به كارگيري چت همزمان اســت. 
بدين صورت كه ابتدا دانش آموز درخواســت مالقات و گفت وگوي 
آنالين با مشاور مدرسه را مي دهد و مشاور با ايجاد يك لينك براي 
يك چت امن، در زمان از قبل تعيين شده، به انجام مشاورة آنالين 
با دانش آموز مي پردازد )گالشن و همكاران، 2013(. اين روش در 
آمريكا از لحاظ محبوبيت، دومين روش پرطرفدار در مشاورة آنالين 
است )چستر و همكاران، 2006(. يك شيوة ديگر براي ارائه مشاورة  
آنالين ايميل اســت. در اين روش، دانش آموز و مشــاور مدرسه از 
طريــق نامه هاي الكترونيكــي )ايميل( با يكديگــر ارتباط برقرار 
مي كنند )گالشــن و همكاران، 2013(. اين شيوه، پرطرفدارترين 
و محبوب ترين روش مشــاورة آنالين در آمريكا محسوب مي شود 
)چستر و همكاران، 2006(. از ديگر روش هاي ارائه مشاورة آنالين، 
مشاوره از طريق وب كم41، است. اين روش نسبت به دو روش قبلي 
كمتر مورد اســتفاده قرار مي گيرد زيــرا پرهزينه بوده و خيلي از 
دانش آموزان امكانات و لوازم مورد نياز براي برقراري ارتباط از اين 
طريق را ندارند )گالشن و همكاران، 2013(. در تحقيقي كه توسط 
گالشن و همكارانش )2015(، صورت گرفت، دانش آموزان معتقد 
بودند كه اين شيوه شبيه مشاورة چهره به چهره است و در خيلي 
مواقع همان محدوديت هاي مشاورة 
چهره به چهره، مانند 
بودن  شناخته 

را دارد. بســته هاي آنالين »خودكمك« نيــز براي مقابله با طيف 
وسيعي از مسائل رواني از قبيل افسردگي42 و اضطراب43، طراحي 
شده است كه در اختيار دانش آموزان نيازمند قرار مي گيرد تا از آن در 
جهت حل مشكالت شان استفاده كنند )چستر و همكاران، 2006(.

موانع کاربرد مشاورة آنالین
موانع كاربرد مشاورة آنالين را مي توان به سه بخش مجزا تقسيم 
كرد. بخش اول، مربوط به مشــاوران مدرسه، بخش دوم مربوط به 

دانش آموزان و بخش سوم، مربوط به عوامل ديگر است.
داليل مختلفي مي تواند مطرح شــود كه چرا برخي از مشــاوران 
مدرسه، تمايلي به ارائه مشاورة آنالين ندارند. يك دليل آن است كه 
پرنسكي44 )2001(، مطرح مي كند و آن سواد تكنولوژيكي45 مشاوران 
مدرسه است. يعني تعدادي از مشاوران مدرسه،  با تكنولوژي ديجيتالي 
رشد نمي كنند و با زبان و كاربرد تكنولوژي در فرايند مشاوره آشنايي 
ندارند. همچنين، برخي از مشــاوران مدرسه ممكن است فناوري را 
ابزاري نامناســب براي تجربه شخصي مثل مشاوره، تلقي كنند و به 
تأثير آن در فرايند مشــاوره شــك دارند. مشاوران سنتي، به تعامل 
چهره به چهره براي برقراري ارتباط مشــاوره اي بيشتر تمايل دارند. 
در واقع، برخي از مشاوران سنتي، با اين عقيده مخالف اند كه فناوري 
مي تواند وسيلة مؤثري براي ارتباط باشد. مانع ديگر مي تواند اين باشد 
كه مشاوران مدرســه ممكن است داراي مهارت هاي مورد نياز براي 
مشاورة آنالين موفق، با نسل فعلي دانش آموزان نباشند كه در بيان 
آنالين خودشان ماهر هستند. يك دليل ديگر كه مي تواند مانع كاربرد 
مشاورة آنالين از سوي مشاوران مدرسه باشد، سختي هاي مربوط به 
معين كردن حالت هيجاني46 دانش آموزاني است كه از اين نوع مشاوره 
استفاده مي كنند. البته مشاوراني كه مهارت ها و توانايي هاي الزم را 
براي تشــخيص حاالت مراجعان ندارند. مانع ديگر براي پياده سازي 
مشــاورة آنالين، مي تواند اين باشد كه مشاوران مدرسه در آنجا افت 
توان را در رابطه درماني47 درك مي كنند. چون دانش آموزان معمواًل از 
لحاظ تكنولوژيكي شايسته تر از نسل فعلي مشاوران مدرسه هستند 
و مي توانند اينترنت و سايت هاي رسانه اجتماعي را به آساني هدايت 
كنند. مانع ديگر، عدم آگاهي مشــاوران از مزايا و اثربخشي مشاورة 
آنالين است. فقدان مهارت )مهارت هاي فني تايپ و استفاده از زبان 
متني صحيح( و آموزش كافي نيز مي تواند مانع به كارگيري مشاورة 
آنالين از سوي مشاوران مدرسه باشد. مانع ديگر، مربوط به ترس 
مشاوران است. ترس از عدم شناسايي و كمك به دانش آموزاني 
كه نياز بــه مشــاوره در شــرايط بحراني48 دارنــد. مانند 
دانش آموزي كه تهديد به خودكشــي كرده است )گالشن 
و همكاران، 2015(. همچنين يكي ديگر از موانع كاربرد 
مشاورة آنالين اين است كه مشاوران مدرسه معتقدند 
دانش آموزان در هنگام مشاورة آنالين ممكن است 
صادق نباشــند. برخي از مشــاوران مدرسه، به 
فضاي مجازي از لحاظ امنيتي نيز اعتماد ندارند يا 
حداقل اعتماد كمي دارند كه اين نيز به نوبه خود 
مانع به كارگيري مشاورة آنالين از سوي مشاوران 



مدرسه مي شود. عدم مشاهدة رفتار غيركالمي دانش آموزان نيز مانع 
از آن مي شــود كه برخي از مشاوران مدرسه، مشاورة آنالين را به كار 

بگيرند )گالشن و همكاران، 2013(.
عوامل و داليل مربوط به دانش آموزان كه مانع از انجام مشــاورة 
آنالين مي شود، نيز مختلف است. اولين موضوع اين است كه استفاده 
از مشــاورة آنالين به اولويت هاي فردي بستگي دارد. دانش آموزان 
معتقدند كه ميزان و نحوه اســتفاده از مشــاورة آنالين به تجربه 
فردي آنان از فناوري آنالين بستگي دارد. هر چقدر دانش آموزان با 
انواع برنامه هاي نرم افزاري و فرمت هاي آنالين، بيشتر آشنا باشند، 
احتمااًل عالقه بيشــتري به اســتفاده از خدمــات آنالين از جمله 
مشــاورة آنالين خواهند داشــت. مانع ديگري كه در همة اشكال 
مشاوره )آنالين و چهره به چهره(، تأثيرگذار است، موضوع رازداري 
است. بدگماني به مشاوران مدرســه و ترس از گزارش حرف هاي 
دانش آموزان توسط مشاوران مدرسه به والدين شان، مانع از استفادة 
دانش آموزان از مشــاورة آنالين مي شــود. همچنين آنان براساس 
تجربه شــخصي خود، از جنبه هاي منفي فناوري آگاه هستند و از 
هك شدن و افشا شدن اطالعات شان در فضاي مجازي مي ترسند. 
مانع احتمالي ديگر، عدم آشــنايي دانش آموزان با شخصيت، رفتار 
و نحوه برخورد مشاور مدرسه هنگام مشاورة آنالين مي باشد. مانع 
ديگر، قابليت دسترسي به فناوري است. گرچه دانش آموزان ممكن 
اســت در مدرســه به كامپيوترها، لپ تاپ ها و اينترنت دسترسي 
داشــته باشند، اما ممكن اســت در خانه چنين امكاناتي برايشان 

فراهم نباشد )گالشن و همكاران، 2015(.
برخي از عوامل هم هســتند كه در كنترل مشــاوران مدرسه يا 
دانش آموزان نيســتند و آن ها مانع مشــاورة آنالين يا توسعه آن 
مي شــوند. يكي از اين عوامل، قوانين و مقررات مربوط به سيستم 
آموزشــي49 يك جامعه يا يك مدرسه مي باشد. نگرش هاي والدين 
نيز مي تواند مانع از اســتفاده دانش آموزان از مشاورة آنالين بشود. 
بدين معني كه بعضي از والدين ممكن اســت نســبت به استفاده  
فرزندشــان از اين فناوري بــراي برقراري ارتباط با بزرگســاالن 

)مشــاوران مدرسه(، مشكوك شــوند و محدوديت هايي را براي 
فرزندانشان اعمال كنند. زمان مشاورة  آنالين نيز مي تواند مانع 

از مشاورة آنالين براي مشــاوران  مدرسه و دانش آموزان 
بشود. چون اگر دانش آموزان در ساعاتي غير از ساعت 

مدرسه از مشاورة آنالين استفاده كنند، ممكن است 
مشاور مدرسه در دسترس نباشد. باال بودن هزينه 
برقرار مشــاورة آنالين هم مي تواند مانع ديگري 
در كاربرد اين نوع از مشــاوره باشد ) گالشن و 

همكاران، 2015(.

مزایايمشاورهآنالین
مشاورة آنالين، مزايا و امتيازات مختلفي دارد 

كه در زير به تعدادي از آن ها اشاره مي شود:
1. احســاس ايمني دانش آمــوزان: برخي از 
دانش آموزان معتقدند چون در اتاق خودشــان 

قرار دارند و از متن اســتفاده مي كنند، احســاس ايمني بيشتري 
نسبت به مشاوره چهره به چهره دارند.

2. بازداري زدايــي50 : تعدادي از دانش آموزان يا به خاطر ماهيت 
مشكل شــان )مثل مورد تجاوز قرار گرفتن( و يا فضاي مشــاوره 
چهره به چهره، در مشــاوره حضــوري، نمي توانند تمام مطالب و 
حرف هايشــان را بــه راحتي بيان كنند، به خاطر همين مشــاورة 
آنالين اين فرصت را در اختيار آن ها قرار مي دهد كه بدون خجالت 

كشيدن و يا هر دليل ديگري، به راحتي حرف هايشان را بزنند.
3. جذابيت فيزيكي: مشــاورة آنالين بــه خودي خود و به دليل 
ويژگي هايي كه دارد )مثل كاربرد فناوري و اينترنت(، نســبت به 
مشــاورة حضوري براي دانش آموزان جذابيت بيشــتري دارد. با 
توجه به اينكه در مشاورة آنالين از امكانات و فناوري هايي استفاده 
مي شــود كه دانش آموزان، هر روز زمان زيادي را با اين فناوري ها 
ســپري مي كنند، اين خود باعث افزايــش انگيزه در دانش آموزان 

براي استفاده از مشاورة آنالين مي شود.
4. مقــرون به صرفه بــودن: هم از لحاظ زمانــي و هم از لحاظ 
مالي، مشاورة آنالين مي تواند براي دانش آموزان و مشاوران مدرسه، 

مقرون به صرفه باشد.
5. عدم محدوديت از نظر ُبعد مسافت: مشاوران آنالين مي توانند 
در هــر نقطه اي از زمين به هر نقطه ديگر كه مي خواهند خدمات 
مشاوره اي ارائه بدهند. البته اين امر مشكالت و سختي هاي خاص 

خودش را دارد.
6. ناشــناخته بودن: مي تواند هم يكي از مزاياي مشاورة  آنالين 
باشــد و هم يكي  از معايــب آن. برخي از دانش آموزان دوســت 
دارند بدون اينكه توسط مشاور مدرسه شناخته شوند، از خدمات 
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مشــاوره اي استفاده كنند. بنابراين مشــاورة آنالين اين شرايط را 
فراهم مي ســازد، در حالي كه براي دانش آموزان نيازمند مشــاوره 
بحران )مثل خودكشــي(، اين شــيوه مناســب نيست )گالشن و 

همكاران، 2015(.
7. امكان ضبط دائمي: مشاورة آنالين را به مجله تشبيه مي كنند. 
چون شما در هر لحظه از زمان )حتي بعد از درمان(، مي توانيد به 
متن ها مراجعه كنيد و مطالب و تكنيك هاي مورد استفاده براي حل 
مشكل تان را مشاهده يا مطالعه كنيد ) چستر و همكاران، 2006(.

معایبمشاورةآنالین
1. قابليت اعتماد51: هم در مشــاورة حضوري و هم در مشــاورة 
آنالين، يكي از موارد بسيار مهم، موضوع رازداري است. در مشاورة 
آنالين، گاه به دليل ناشــناخته بودن دو طــرف و گاهي به دليل 
عدم اعتمادســازي مناســب از سوي مشــاور، متن ها و اطالعات 
جلسه مشــاورة آنالين، توســط دانش آموزان در اختيار اشخاص 

غيرمتخصص قرار مي گيرد.
2. عدم مشــاهده رفتار  غيركالمي: رفتار غيركالمي مراجعان در 
فرايند مشــاوره، به اندازه رفتار كالمي آن ها اهميت دارد. برخي از 
مشاوران مدرســه اعتقاد دارند كه چون در مشاورة آنالين، امكان 
مشاهدة رفتار غيركالمي دانش آموزان وجود ندارد، بنابراين مشاور 

از حجم عظيمي از اطالعات درباره مراجع، محروم مي شود.
3.تعداد كم مشاوران آنالين: ممكن است تعداد مشاوراني كه به 
مهارت ها و اطالعات مشاورة آنالين تسلط داشته باشند، به نسبت 

دانش آموزان كم باشند.
4. ناشناخته بودن: همان طور كه در بخش مزاياي مشاورة آنالين 
گفته شــد، اين ويژگي  مي تواند هم به عنــوان ويژگي مثبت و هم 
ويژگي منفي، براي مشــاورة آنالين مطرح باشــد. مثاًل در فرايند 
مشاورة آنالين، اگر دانش آموزي بگويد كه قصد خودكشي دارد، در 

اين هنگام امكان شناسايي او سخت است.
5. نيــاز به امكانــات و فناوري: برخــي از دانش آموزان به خاطر 
شرايط اقتصادي خانواده شان و يا عده اي از آن ها به دليل زندگي در 
نقاط دوردست، امكان دست يابي به ابزار الزم )كامپيوتر،  اينترنت و 

...(، جهت برقراري ارتباط آنالين را ندارند.
6. افشا اطالعات: با وجود اينكه فناوري ها مزاياي بي شمار دارند 

اما جنبه هاي منفــي نيز دارند. مثاًل ممكن اســت اطالعات 
مربوط به جلسات مشاورة آنالين توسط هكري افشا شود 

)گالشن و همكاران، 2015(.
7. توزيع نامناســب مشــاوران آنالين از لحاظ 

جنســيت: مثاًل در اســتراليا دوسوم مشاوران 
 آناليــن زن هســتند يــا در آمريــكا اكثراً 

مشاوراني كه خدمات آنالين ارائه مي دهند 
مرد هســتند. ايــن نوع مســائل باعث 
مي شود كه مدارس پسرانه يا دخترانه، 
با كمبود مشاور آنالين رو به رو شوند 

)چستر و همكاران، 2006(.

رویكردهايمورداستفادهدرمشاورهآنالین
كاربرد رويكرد مشاوره اي52 در مشاورة آنالين دانش آموزان، بستگي 
به نظر و ديدگاه مشــاور و همچنين مشــكل دانش آموزان دارد. اما 
بــه دليل برخــي محدوديت ها و مزاياي مشــاورة آنالين، برخي از 
رويكردها بيشتر مورد توجه مشاوران قرار مي گيرد. براساس پژوهشي 
كه توسط چســتر و همكارانش )2007(، در اياالت متحده آمريكا 
صورت گرفته است، رويكرد شناختي رفتاريCBT( 53( و پس از آن 
رويكرد التقاطي54 بيشــترين كاربرد را در مشاورة آنالين داشته اند 
)چســتر و همكاران، 2006(. رويكرد شــناختي - رفتاري شــامل 
روش هاي مختلفي است كه وجه اشتراك تمام آن ها تأكيد بر نقش 
فرايندهاي شــناختي - رفتاري در شــكل گيري و تداوم اختالالت 
روان شناختي و به كارگيري روش هاي تجربي مبتني بر رفتارگرايي و 
شناخت گرايي براي درمان و كنترل پاسخ دهي درست است. هازلت55 
درمان شــناختي- رفتاري را مداخلــه اي درمانــي از طريق كاهش 
فراواني و شــدت پاسخ دهي ســازش نايافته درمانجويان و آموزش 
مهارت هاي جديد شــناختي - رفتاري آن هــا مي داند كه موجب 
كاهش معنادار در رفتارهاي ناخواسته و افزايش معنادار در رفتارهاي 
سازش يافته تر مي شــود )خدايان فرد، 1384(. رويكرد التقاطي نيز 
عبارت است از فرايند انتخاب مفاهيم و روش ها از نظام هاي گوناگون، 
يعني تركيبي خالق از بخش هــاي منحصربه فرد جهت گيري هاي 
گوناگون، تلفيق پوياي مفاهيم و فنوني كه با شــخصيت و ســبك 
منحصربه فرد درمانگر متناسب اســت. به عبارت ديگر، درمانگران 
التقاطي از روش هايي اســتفاده مي كنند كه از رويكرد هاي مختلف 
به دســت آمده اند، بدون اينكــه لزومًا به نظريه هايــي كه آن ها را 
توليد كرده اند متعهد باشــند )پروچاســكا و نوركراس56، 2007(.

بحثونتیجهگیري
با توجه به پيشرفت تكنولوژي و فناوري و حضور آن در زندگي افراد 
در دنياي امروز، به كارگيري اين تكنولوژي ها و فناوري ها در جهت 
حل مشكالت و مسائل، غيرقابل چشم پوشي است. امروزه افراد در 
 همه حوزه ها و تخصص ها از تكنولوژي و فناوري استفاده مي كنند.
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پينوشتها
1. Consultation
2. Online
3. Behavioral Sciences
4. Guidance & Consultation
5. Client
6. Counselor
7. School Counseling
8. School counselor
9. Sink
10. Glasheen, Campbell & Shochet
11. Online counseling
12. Richards & Vigano
13. Computer- Mediated Communication
14. Email
15. Chat
16. Chester & Glass
17. Dowling
18. Cuijpers, Drost & Schippers
19. Santor, Poulin, LeBlance & Kusuma-
kar
20. Text counselling
21. Cybercounselling
22. E-Therapy
23. Barak, Hen, Boniel & Shapira
24. Manhal-Baugus
25. Murphy, Parnass, Mitchell, Hallett, 
Cayley, & Seagram
26. International Society for Mental 
Health Online
27. Online Services
28. American Psychological Association
29. American Counseling Association
30. Psychological services
31. Self-help
32. www.reachout.com
33. Psychotherapys
34. Face-to-face consultation
35. Suler
36. Online Disinhibition Effect
37. Sabella & Halverson
38. Kids Help Line
39. www.Kooth.com
40. www.E-motion online.com
41. Webcam
42. Depression
43. Anxiety

44. prensky
45. Technological Literacy
46. Emotional state
47. Therapeutic relationship
48. Crisis counseling
49. Education system
50. disinhibition
51. Confidentiality
52. Consulting approach
53. Cognitive Behaviour Therapy
54. Eclectic counselling
55. Hazlet
56. Prochaska & Norcross
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مشــاوران، مخصوصًا مشــاوران مدرســه نيز مي تواننــد از اين 
فناوري ها و تكنولوژي ها در حوزه تخصصي خود اســتفاده كنند. 
با توجه به اينكه مشــاوران مدارس با دانش آموزان سروكار دارند و 
نسل فعلي دانش  آموزان عالقه زيادي نسبت به تكنولوژي و فناوري 
دارند، بنابراين مشــاوران مدرسه بايد از اين فرصت استفاده كنند 
و با استفاده از مشــاورة آنالين به مشاوره اي خدمات دانش آموزان 
ارائه بدهند. البته در كاربرد مشاورة آنالين موانع و مشكالتي وجود 
دارد كه شــناخت آن ها مي تواند به افزايش كيفيت آن كمك كند. 
مشــاورة آنالين مزايا و معايب خاص خــودش را نيز دارد اما نكته 
مهم اين اســت كه مشاور مدرســه تمام تالش خود را به كار گيرد 

تا مشــاورة آنالين بهترين و مؤثرترين نتيجه را براي دانش آموز به 
دنبال داشته باشد.

پيشنهاد مي شــود با توجه به مزاياي مشاورة آ نالين كه پيش تر 
به آن ها اشــاره شد و همچنين با توجه به فراهم آوردن زمينه هاي 
ارائه خدمات مشاوره اي براي دانش آموزاني كه در مناطق دوردست 
قرار دارند يا از وجود مشاور در مدرسه محروم هستند، مسئوالن و 
مديران مربوطه شرايط كاربرد اين نوع مشاوره را فراهم سازند. در 
پايان شايان ذكر است كه با توجه به اينكه مشاورة آنالين در ايران 
در آغاز راه است، زمينه هاي پژوهشي بسياري به منظور شناخت و 

توسعه اين نوع از مشاوره فراهم است.
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برنامـــة درســی

دكترمیترادانشور
رئيس گروه تفكر دفتر تأليف كتب درسي

اشاره
زندگيانسانیكحیاتفكريوتفكراستعداديالهي
است.انسانماهیتًامتفكراستواندیشیدندرذاتوي
نهادهشدهاســت.چوناینقوهباتربیترشدميیابدو
شكوفاميشودفرایندتربیتبایدبهگونهايباشدكهبتواند
قوةتفكروتعقلراپرورشدهد.بهخاطراینجایگاهپایهاي
تفكروتعقلدرحیاتانســانياستكهدرمیانعناصر
پنجگانةالگويهدفگذاريبرنامهدرسيملي،عنصرتفكر
یاتعقلجنبةمحوريدارد.كتابهايتفكروپژوهشپایة
ششم،بخشــيازكتابتفكروسبكزندگيپایةهفتمو
هشتم،وتفكروسوادرسانهايپایةدهمباهدفپرورشاین
قوهتألیفشدهومادراینمقالهمؤلفههايبرنامةآموزش

تفكرپایةهفتموهشتمرابهاختصارمعرفيميكنیم.

کلیدواژهها: تفکر و پژوهش، سبک زندگی

اهدافكلي:
 كسب مهارت هاي پاية تفكر

 كسب صفات و ويژگي هاي منش تفكر
 كسب بصيرت و بينش عميق تر نسبت به امور و پديده ها

همان طور كه در تصوير مشاهده مي كنيد، آموزش وپرورش تفكر 
و تعقل از تعامل سه مؤلفه: 

1. مهارت ها
2. گرايش ها و صفات

3. تفكر دربارة مضامين و موضوعات 
حاصل مي شود.

منظور از مهارت هاي تفكر، توانايي استفاده از تكنيك ها و ابزارهايي 
است كه براي دستيابي به انواع تفكر شامل تفكر منطقي، تفكر نقاد، 

تفكروتعقل
)فصل مشترك 3 دايره(

)بستر و زمينه(

مضامين و 
موضوعات

مهارت هاي تفكر

صفات و 
ويژگي هاي 
منش تفكر
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حل مســئله، تفكر خالق، و تفكر سيستمي آموزش داده مي شود. 
»مهارت هاي تفكر به عنوان ابزارهايي براي انتخاب هاي خوب مطرح 
هســتند. درواقع مهارت هاي تفكر ]به كارگيري[ ابزارهاي ضروري 
در جامعه اي است كه داراي تغييرات سريع، گزينه هاي بسيار براي 
عمل و انتخاب و تصميمات گروهي و فردي اســت.« )ماروم 1987 

به نقل از تيشمن، جي وپركينز، 1992(
متفكر خوب بودن به معناي داشتن انواع معيني از توانش هاي حل 
مسئله، و نيز تفكر نقاد، تفكر منطقي، تفكر خالق و تفكر سيستمي 
اســت. متفكران خوب نه تنها توانش هاي فكري معيني دارند بلكه 
عــالوه بر آن داراي انگيزش ها، نگرش هــا، ارزش ها و عادات ذهني 
ويژه اي هســتند كه همگي در تفكر خــوب ايفاي نقش مي كنند 

)تيشمن و آندرياد، 1995(.
داشــتنتوانشهايفكري معين به اين معنا نيست كه فرد 
حتمًا از آن ها اســتفاده مي كند؛ حتي در پژوهش هايي نشان داده 
شده كه دانش آموزان اغلب در استفاده از مهارت هاي فكري آموخته 
شده شــان ناتوان اند )تيشــمن، جي و پركينز، 1993(. براي مثال 
پژوهش در مورد استدالل و برهان نشان مي دهد كه وقتي به وضوح 
از افراد خواســته مي شود ارائه دليل كنند آن ها مي توانند به آساني 
انبوهي از داليل را ارائه كنند )پس داراي توانش هستند( اما معمواًل 
در عمل، اين كار را انجام نمي دهند زيرا فاقد گرايش براي انجام آن 
هستند. گرایشهايفكري عبارت اند از تمايل به الگوهاي معيني 
از رفتار عقالني. )تيشــمن، جي و پركينز، 1993( حال سؤال اين 
است كه اگر انتظار داريم دانش آموزان مهارت ها، گرايش  ها و منش 
تفكر و استفاده از خرد جمعي را بياموزند و بتوانند ايده پردازي كنند 

از كجا و چگونه بايد آغاز كنيم.

  انتظارات عملكردي از دانش آموزان 
نخستینگامدر اين امر روشن سازي تعريف تفكر و تعقل است. 
اما مهم اين است كه كدام تعريف را مبناي كار خود در پرورش تفكر 
قرار دهيم. تعاريف فقط واژه نيستند بلكه ويژگي هايي كه در آن ها 
مورد تأكيد قرار گرفته مبناي كار ما قرار مي گيرد و انتظارات ما را از 
فرايند ياددهي و يادگيری، يادگيرنده مشخص مي كند. ببينيم سه 
تعريفي كه در تعليم وتربيت اسالمي براي تفكر ارائه شده چه تأثيري 

در دروس كتاب هاي تفكر داشته است.
ره« اســت كه  تعریفاول: »تفكر« كار ويژة نيرويي به نام »ُمفكِّ
وظيفة آن، جســت وجو و ِسير ميان اطالعات و معلومات و استفادة 
مناسب از آن ها به منظور معلوم كردن يك مسئلة مجهول است. اين 
همان است كه ما به آن حل مسئله مي گوييم. براساس اين تعريف 
هدف بايد اين باشــد كه دانش آموز توانايي حل مسئله را پيدا كند. 

پس انتظارات عملكردي از دانش آموزان اين است:
 مســئله اي را بررسي و اطالعاتي را كه به آن نياز دارند مشخص 

كنند؛
 از اطالعات و معلومات قبلي خود استفاده كنند؛

 اطالعات جديد گردآوري نمايند؛
 اطالعات قبلي و جديد را بررســي و پااليش كنند و سپس ميان 

آن ها پيوند برقرار سازند؛

 به نتيجه اي معتبر دست يابند و گاهي مسئله اي را حل كنند.
منظور از مسئله در اينجا فقط مسائل رياضي و علوم تجربي نيست 
بلكه هر نوع يا مســئله اي اســت كه نيازمند حل باشد. لذا انتخاب 
محتواي كتــاب و روش آموزش بايد به گونه اي باشــد كه توانايي 
كاوشگري و حل مسئله را پرورش دهد. اين انتظارات در درس هاي 
فصل پروژة پژوهشي كتاب تفكر و سبك زندگي پاية هفتم و هشتم 
پيگيري مي شود، ضمن اينكه در همة فصول نيز سازماندهي فرايند 

يادگيري بر روش حل مسئله استوار است.
تعریفدوم: »تفكر«، تأمل و تدبــر در واقعيت و هنگامة عمل 
است. اين نوع تفكر با تشخيص وظيفه يا فعل پسنديده در موقعيت 
پيــش رو، ما را در انتخاب مناســب ترين گزينه بــراي اقدام ياري 
مي كند. اين معنا از تفكر نيازمند بررسي عميق تر قبل از عمل است. 

پس انتظارات عملكردي از دانش آموزان اين است:
 موقعيت هاي پيش رو را بررسي و تحليل كنند؛

 نتايج و پيامدهاي يك رفتار را پيش بيني نمايند؛
 براساس تحليل موقعيت و نتايج آن تصميم گيري و اقدام كنند؛

 براي تصميم هاي خود استدالل داشته باشند.
البته انتظارات از بزرگساالن بر مبناي اين تعريف، بيش از انتظاراتي 
اســت كه از دانش آموزان داريم. انتظارات نامبرده در بيشتر دروس 
فصل اول و ســوم كتاب تفكر و ســبك زندگي پيگيري مي شوند.
تعریفسوم:»تفكر«، اشــاره به نوعي تأمل و تدبر در هستي 
خود و ديگر موجودات به عنوان »نشانه «هاي وجود و حكمت خداوند 
و رهنمون شــدن از »نشانه« به ســوي »صاحب نشانه« دارد. پس 

انتظارات عملكردي از دانش آموزان اين است كه بتوانند:
 پديد ه ها و رخدادها را بررسي كنند؛
 رابطه هاي بين آن ها را كشف كنند؛

 جايگاه خود را در هستي ادراك نمايند.
تفكر نوع سوم نيازمند يافتن رابطه هاي علت و معلولي در پديده ها 
و رخدادهاســت كه در نهايت منجر به كســب نگرش سيستمي 
مي شــود. پديده ها و رخدادهاي مورد بررسي مي توانند اجتماعي، 
سياســي، فرهنگي، اقتصادي، طبيعي و... باشند. اين انتظارات در 
دروســي مانند ســكة طال، راز تعادل، و ناظم و منظوم، در كتاب 
تفكر و ســبك زندگي پاية هفتم، و همچنين در دروس جان و تن، 
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خط كشــي، تو نيكي مي كن و در دجله انــداز، و اثر، در كتاب پاية 
هشتم، پيگيري مي شود.

در برنامة درسي تفكر و پژوهش، انتظارات عملكردي ديگري نيز از 
دانش آموزان مد نظر است كه عبارت اند از:

 از زبــان صحيح و دقيق )كالمي و غيركالمــي( براي بيان آرا و 
نظرات خود استفاده كنند؛

 در حل مسائل و مشكالت با ديگران همفكري كنند؛
 مهارت هاي اجتماعي و آداب گفت وگوهاي جمعي را به كار گيرند؛
 براي پرورش خصلت هاي1 يك فرد متفكر در خود تالش كنند.

ايــن انتظارات، در فرايند يادگيــري، از طريق روش هاي تدريس 
پيگيري مي شود. به همين دليل در كالس هاي پرورش تفكر بايد از 

فعاليت هاي گروهي و گفت وگوهاي كالسي به وفور استفاده شود.

 محتواي برنامه تفكر و پژوهش 
انسان با تفكر و خردورزي »داناي به حقايق« مي شود. حقايق دو 
دسته اند: دستة اول، واقعيت ها و موجودات جهان هستي و روابط و 
قوانين حاكم بر آن هاست، اعم از خدا، فرشتگان، ستارگان، كهكشان، 
زميــن، درختان، حيوان ها، انســان ها و قوانين و روابط ميان آن ها. 
دستة دوم حقايق مرتبط با چگونگي اعمال و رفتار انسان هستند، 
يعني خوبي ها و ارزش هايي كه هر فرد بايد در زندگي بدان پايبند 
باشد: راســتگويي، عدالت خواهي، رعايت حقوق ديگران، احترام به 
پــدر و مادر، انجام واجبات، دوري از محرمات، احترام به قانون و... . 
براي دســتيابي به اهداف برنامة درسي تفكر و پژوهش مضامين يا 

تم هايي از هر دو دسته حقايق باال مورد استفاده قرار گرفته است.

 موقعیت هاي یادگیري 
در برنامة درسي ايجاد موقعيت هاي پرورش تفكر اهميت بسزايي 
دارد. مباحثه و گفت وگو، نوشــتن تجربه ها و خاطرات و رخدادها، 
مطالعه و كتابخواني، نقد رسانه ها، به كارگيري روش هاي پژوهش، 
بررســي رفتارهاي فــردي و رخدادهاي اجتماعــي، قصه گويي و 
داســتان خواني، از جملة اين موقعيت ها است. اين موقعيت ها، كه 
براساس نيازهاي اجتماعي و فرهنگي دانش آموزان و نقش مدرسه 
در پااليش رفتارها طراحي شده است. كمك مي كند تا دانش آموزان 
در يافتن پاسخ پرسش هايشان با چهار روش 1. بحث و گفت وگو، 2. 
مشاهده، 3. نظرسنجي، و 4. مراجعه به منابع مكتوب آشنا شوند. در 
ايجاد اين موقعيت ها سعي شده است از انواع رسانه ها چون روزنامه، 
كتاب، فيلم و... استفاده شود تا دانش آموزان، از طريق نقد و بررسي 

محتواي رسانه ها، شايســتگي هاي زندگي در دنيايي پر از رسانه را 
تجربه و تمرين كنند.

 منابع )مواد و رسانه هاي آموزشي( 
بستة آموزشــي برنامة درســي تفكر و پژوهش از اجزاي به هم 
پيوسته اي تشكيل شده است كه براي اجراي برنامه ضروري است. 
مهم ترين اين اجزا كتاب راهنماي معلم، كتاب دانش آموز، و فيلم ها 
و داســتان هاي آموزشي اســت. طراحي اين اجزا به گونه اي است 
كه وجود يكي بــدون ديگري معنا ندارد. به منظــور برانگيزاندن 
پرسش هاي اولية مشــاركت كنندگان، معلم محترم از يك محرك 
مانند يك ويديوكليپ، يك تصوير، يك شعر، قطعه اي از متن، يا هر 
چيز ديگري كه كنجكاوي و ايده هاي اوليه را تحريك كند، استفاده 
مي كند. برخي از اين محرك ها در كتاب دانش آموز، برخي در كتاب 
راهنمــاي معلم و برخي در DVD فيلم هاي كوتاه قرار داده شــده 
است. لذا تهية هم زمان اجزاي بســتة آموزشي براي اجراي برنامه 

ضروري است.
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي براي هر پايه موارد زير را 

تولید كرده است:
 كتاب راهنماي معلم )پاية هفتم كد 81/3 و پاية هشتم كد 87/3(
 كتاب تفكر و ســبك زندگي شــامل برگه هــاي كار و برگه هاي 

خودارزيابي
DVD  فيلم هاي كوتاه )براي ارائه توسط معلم در كالس(
 نرم افزار آموزش فصل پروژة پژوهشي براي دانش آموزان

 نرم افزار چندرسانه اي بر فراز آسمان براي آموزش معلمان

 راهبردهاي آموزش 
شايستگي هاي برنامة درسي تفكر و پژوهش به دو طريق پيگيري 
مي شــود. 1. انتخاب مضامين و موضوعات مناســب؛ 2. شيوه هاي 
سازماندهي و به كارگيري راهبردهاي ياددهيـ  يادگيري مناسب. با 
توجه به شايستگي ها و استانداردهاي عملكردي برنامة درسي تفكر 
و پژوهش، برخي روش هاي آموزش يادگيرنده محور، ماهيتًا تناسب 
بيشــتري با آن دارند. »منظور از آموزش يادگيرنده محور، آموزشي 
است كه در آن يادگيرندگان، به كمك معلم، مسئوليت درك و فهم 
مطالب را خود بر عهده مي گيرند. مهم ترين روش هايي كه در اجراي 

برنامه درسي تفكر نقش زيادي دارند عبارت اند از:
 آموزش به كمك بحث گروهي؛

 آموزش براي يادگيري اكتشافي؛
 آموزش به كمك يادگيري مشاركتي.

  فراینــد و مراحــل یاددهــيـ  یادگیــري دروس 
 کتاب هاي درسي تفكر 

از راهبردهاي ذكر شده مي توان در مراحل ياددهيـ  يادگيري زير 
براي پرورش تفكر اســتفاده كرد. فرايند ياددهيـ  يادگيري در اين 
درس با طرح موضوع با استفاده از رسانه هايي مانند داستان، فيلم، 
بازي، تصوير، شعر، آزمايش و... شروع مي شود. اين مراحل در نمودار 
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زير نمايش داده شده است.
در صورتــي كه در مرحلة ســوم 
پرســش هاي دانش آمــوزان از عمق 
كافي برخوردار نباشد معلم مي تواند با 
استفاده از پرسش هايي كه در كتاب 
درسي و كتاب راهنماي معلم پيشنهاد 
شده است فرايند يادگيري را تسهيل، 
مديريــت و كيفيت بخشــي كنــد.

  ارزشیابي پیشرفت تحصیلي
 و تربیتي 

ارزشيابي پيشــرفت تحصيلي اين 
نوع برنامه از نوع ارزشــيابي فرايندي 
اســت كه به صورت مســتمر انجام 

مي شود. در ارزشيابي مستمر نقش يادگيرنده وارسي عملكرد خود، 
به منظور شناسايي نقاط ضعف و قوت و تالش براي بهبود عملكرد 
آينده است. نقش معلم در ارزشيابي مستمر شناسايي نقاط ضعف 
و قوت عملكرد خــود و برنامه و انجام اقدامات جبراني براي بهبود 
آموزش از يك ســو و تصميم گيري درخصوص ارتقاي دانش آموز از 

سوي ديگر است.
در ارزشــيابي مســتمر اقدامات زير توســط دانش آموزان انجام 

مي گيرد:
 تكميل سؤاالت كتاب براساس جمع بندي گفت وگوهاي كالسي؛

 تكميل برگة خودارزيابي با بررســي فعاليت هاي انجام گرفته در 
كتاب در پايان هر نوبت.

در ارزشيابي مستمر معلم اقدامات زير را انجام دهد:
 تكميل برگة ثبت مشــاهدات يا سياهة رفتار در هر جلسه براي 
چهار تا پنج دانش آموز، با توجه به تعداد دانش آموزان كالس حداقل 

دو بار براي يك دانش آموز در هر نيمسال تحصيلي؛
 بررســي و ارزيابي فعاليت هــاي كتاب دانش آموزان، براســاس 
معيارهاي كامل، درست و دقيق بودن فعاليت انجام شده، دو بار در 

هر نيمسال تحصيلي؛
 بررســي و ارزيابي برگه هاي خودارزيابي دانش آموزان، براســاس 
معيارهاي كامل، درست و دقيق بودن فعاليت انجام شده، در پايان 

هر نيمسال تحصيلي.
شــيوة نمره گذاري اين برنامه تابع نظام كلي ارزشيابي پيشرفت 
تحصيلي پاية اول متوســطه، يعني نظام بيست نمره اي است. پنج 
نمره به ارزيابي دانش آموز براساس برگه هاي ثبت مشاهدات و پنج 
نمــره به چگونگي انجام فعاليت هاي كتاب اختصاص دارد. شــيوة 
تخصيص اين ده نمــره در دو بخش »تفكر و پژوهش« و »آداب و 
مهارت هاي زندگي« مشــابه و مشترك است. از ده نمرة باقي مانده 
پنج نمره به پروژة پژوهشــي بخش تفكر و پژوهش و پنج نمره به 
آزمــون بخش آداب و مهارت هاي زندگــي اختصاص مي يابد. پس 

دروس فصل هاي تفكر و پژوهش آزمون ندارد.
پيگيــري  چگونگــي  هــم  همــراه  بعــدی  شــماره های  در 

درس هــاي  از  يكــي  در  را  انتظاراتــي  و  اهــداف  چنيــن 
کــرد. خواهيــم  بررســي  زندگــي  ســبك  و  تفكــر  كتــاب 

براي آشنايي با روش تدريس هر درس به فصل چهارم كتاب راهنماي 
معلــم مراجعه كنيد. فايل اين كتاب هــا را مي توانيد از وبگاه گروه 
درسي تفكر دفتر تأليف كتاب هاي درسي به نشاني زير دانلود كنيد:

http://thinking-dept.talif.sch.ir

پرسشگري دانش آموزان و 
ارائه سؤاالت درباره موضوع

برگزيدن پرسش براي 
ادامه گفت وگو

ارائه محرك اوليه 
)داستان، فيلم و...( و ايجاد 

چالش هاي فكري

مفهوم سازي دانش آموزان 
درباره سؤاالت و موضوع 

مورد بحث

قرار دادن دانش آموزان 
در موقعيت ارتباط دادن 
موضوع با زندگي واقعي

جمع بندي بحث با كمك 
دانش آموزان و ارائة تكاليف 

تكميلي توسط معلم

ايجاد اجتماع يادگيري 
)گروه هاي كوچك يا 

كالسي(

فهرست كردن پرسش هاي 
دانش آموزان درباره موضوع 

مورد بحث

ارائه استدالل و ادامه 
گفت وگو توسط دانش آموزان

پينوشت
1. خصلت هاي فرد متفكر در مقاله اي ديگر مورد بررسي قرار مي گيرد.
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گفت و گـــو

صنعت بازی در ایران
ESRA

مقدمه
درحالحاضرحدود23میلیوننفركاربردرایراندرفضايبازيهاي
رایانهايفعالهستندوبهطورمیانگیندرهرشبانهروز79دقیقهازوقت
خودراصرفبازيميكنند.بازيهايدیجیتالراميتوانازنظرشیوع
وتأثیرگذاريجزءسهرسانهبرترقرن21بهحسابآورد.رسانهايكه
مرزهايبازارصنایعسرگرميراپیمودهوپیشتازنوآوريهايعظیمي
درفناوريهايرسانهاياســت.بنیادمليبازيهايرایانهايتنها
متوليصنعتGAME)بازي(درایراناستكهسهوظیفهاصلي
حمایت،جریانســازيونظارتبرمحتوايبازيهايرایانهايرا

برعهدهدارد.
بهمنظورآشــنایيشمابافعالیتهاياینبنیادونظامملي
ردهبنديسنيبازيهايرایانهايگفتوگویيبارضااحمدي
مدیرمحترمESRAانجامشدهاستكهتوجهشمارابه

آنجلبمينمائیم.

نصراهللدادار

پاي صحبت رضا احمدي
مدير نظام ملي رده بندي سني 
بازي هاي رايانه اي

عكاس:شاديرضایي



é خوشحال مي شویم که در ابتدا 
نظام ملي رده بندي سني بازي هاي 

رایانه اي1 را معرفي کنید. 
بنياد ملــي بازي هاي رايانه اي در ســال 
1387، طبق مصوبه اي كه در شوراي عالي 
فضاي مجازي به تصويب رســيد، زير نظر 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمي، كار خود 
را آغــاز نمود و در ســال 1388 نظام ملي 
رده بندي سني بازي هاي رايانه اي را تحت نام 
اختصاري ESRA طراحــي و عرضه كرد.

اين بنياد سه وظيفه اصلي را برعهده دارد 
كه شــامل 1. حمايت 2. جريان سازي و 3. 

نظارت بر محتواي بازي هاي رايانه اي است.
براي انجام وظيفه ســوم، يعني نظارت بر 
محتواي بازي هاي رايانه اي، در سال 1388 
نظام رده بندي ســني بازي ها طراحي شد 
كه هدف آن بررســي محتواي آسيب رسان 
بازي ها و نيز رده بندي سني بازيكنان است.

é پیشــینة  نظام هاي رده بندي 
سني در جهان

از زمانــي كه بازي هــاي رايانــه اي 16 
بيتي شــدند و در آن  ها نمايش صحنه هاي 
خشــونت آميزي مانند خون و جراحت بدن 

كاراكترها رايج شــد، اين نگراني مطرح شد 
كه نشــان دادن صحنه هاي خشــونت آميز 
در بازي ها مي تواند بــرروي بازيگران تأثير 
منفي بگذارد. بر اين اساس، براي اولين بار 
در آمريــكا نظامي طراحي شــد كه برروي 
ايــن بازي ها نظارت اعمال شــود و از آنجا 
بود كه براي بازي ها رده بندي سني در نظر 
گرفتند. بعد از آن كشورهاي ديگري هم در 
اين زمينــه كاركردند و به ترتيب نظام هاي 
گوناگوني براي نقــاط مختلف دنيا به وجود 
آمد. بديهي اســت به دليــل متفاوت بودن 
فرهنگ جوامع مختلف، يك نظام رده بندي 
مشــترك براي همه ايجاد نشد و بسته به 
تفاوت هــاي فرهنگي كشــورها، نظام هاي 

رده بندي متفاوتي به وجود آمد.
در ايران نيز با تشكيل بنياد ملي بازي هاي 
رايانه اي، نظام رده بندي ESRA ايجاد شد 
و بازي ها را از ســه منظر مورد ارزيابي قرار 
داد: منظر ديني، منظر روان شناختي و منظر 

جامعه شناختي.
ديــدگاه اول؛ ديدگاه ديني يا منظر علوم و 
معارف اسالمي بود كه با توجه به اهميت تعاليم 
اسالمي در ايران و مســلمان بودن اكثريت 
جمعيت ايران در درجه اول اهميت قرار گرفت.

ديدگاه دوم: منظر روان شناختي بود كه با 
توجه به تأثيراتــي كه بازي هاي رايانه اي بر 
ذهن و روان  مخاطبان مي گذارد، مورد توجه 

قرار گرفت.
بود  منظر ســوم: ديدگاه جامعه شناسانه 
كه چون ممكن اســت بازي هــاي رايانه اي 
تأثيراتي فراتر از فرد داشته باشند، توجه به 

اين رويكرد در دستور كار قرار گرفت.
براي آنكه بتوانيم پشتوانه علمي مناسبي 
براي طراحي ESRA داشــته باشــيم، به 
مدت يكسال پژوهشي را با همكاري 20 تن 
از اســتادان مجرب در اين سه حوزه انجام 
داديــم. در ابتداي ســال 88 پس از تدوين 
پژوهش و براســاس نتايج حاصــل از آن، 

بازي ها را از نظر سني رده بندي كرديم.
در ESRA محتواي آسيب رسان از هفت زمينه 
نشئت مي گيرند و بر همين اساس رده بندي 
سني مي شوند. اين هفت زمينه عبارت اند از:
1. خشــونت، 2. ترس، 3. ناهنجاري هاي 
اجتماعــي، 4. نقض ارزش هــاي ايرانــي ـ 
اســالمي، 5. مواد مخدر و مشروبات الكلي، 

6. يأس و نااميدي، 7. محرك هاي جنسي
از نظر سني هم بازي ها را به پنج گروه سني 
3+ سال، 7+ ســال، 12+ سال، 15+ سال و 

محتوايآسیبرسانيكهدرESRAمورد
ارزیابيقرارميگیرند،براساسهفتمعیار،

شامل:خشونت،ترس،ناهنجاريهاياجتماعي،
نقضارزشهايایرانيـاسالمي،موادمخدرو
مشروباتالكلي،یأسوناامیديومحركهاي

جنسيميباشد
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18+ ســال تقســيم مي كنيم. البته در اين 
زمينه رويكرد ما، توصيه به خانواده هاســت. 
به عنوان مثال وقتي به يــك بازي رده 12+ 
داده مي شــود منظور آن است كه آن بازي 
براي افراد زير 12 ســال توصيه نمي شــود 
و ممكن اســت محتواهاي موجــود در آن 
بازي بر مخاطب زير رده بندي تعيين شــده 
تأثير منفي بگذارد. لذا خانواده ها بايد توجه 
كنند كه با در نظر گرفتن ســن فرزند خود 
بازي مناســبي را انتخاب نمايند. اين مطلب 
برروي لوگوهاي بســته بازي ها درج شــده 
اســت و والدين مي توانند به رده بندي درج 
شــده برروي لوگوی بازي هــا دقت كنند.

بازي هاي  محتواي  بر  بنیاد  آیا   é
موبایلي هم نظارتي دارد؟

ما در ابتداي فعاليــت ESRA، بازي هاي 
PC و كنســولي را مورد ارزيابي قرار داديم 
و براســاس محتواي آسيب رسان رده بندي 
ســني كرديم. از ابتداي سال 94 تاكنون نيز 
به خصوص با فراگير شدن بازي هاي موبايلي و 
در دسترس قرار گرفتن آن ها موضوع نظارت 
براين دسته از بازي ها را نيز انجام مي دهيم. به 
همين دليل با بازارها يا به اصطالح ماركت هاي 
مهم كه مخاطبان زيادي در  عرصه بازي هاي 
 My ،موبايلي دارند، )مانند اول ماركت، پالزا
Apps، كافه بــازار و...( مذاكــره كرده ايم تا 
بازي هايي را كه مي خواهند برروي اپليكيشن 
خود قرار دهند، ارزيابــي نموده و رده بندي 

سني بازي هايشان را براي آن ها انجام دهيم.

é آیــا مارکت ها ملزم هســتند 
قبل از قــرار دادن بازي ها برروي 
اپلیكیشن  هاي خود هماهنگي هاي 

الزم را با بنیاد انجام دهند؟
خوشــبختانه ESRA در سال 1395، در 

شــوراي فرهنگ عمومي كشــور به تصويب 
رسيد و براي تصويب نهايي به شوراي عالي 
فضاي مجازي ارســال شــد، مصوبه شوراي 
فرهنگ عمومي دست ما را براي الزام نمودن 
بررسي و نظارت بر بازي ها قبل از قرار دادن 
برروي اپليكيشن ها باز كرد. يعني ماركت ها 
موظف شدند قبل از قرار دادن هر بازي،  ابتدا 
آن را براي بررســي و نظارت انجام رده بندي 
در اختيار ESRA قرار دهند و پس از تأييد 
و دريافت مجوز نشر، آن را برروي اپليكيشن 

خود بگذارند. 
ســعي و تالش ما در ESRA براين است 
كــه بتوانيم تمامي اطالعــات و آگاهي هاي 
مورد نيــاز خانواده ها را در انتخاب يك بازي 
مناسب براي بچه ها در اختيارشان بگذاريم. 
در واقع اساس پيدايش ESRA اين است كه 
فرهنگ صحيح استفاده از بازي هاي رايانه اي 

در جامعه نهادينه و فراگير شود. 

é آیا عالوه بر تعیین ردة ســني 
بازي ها، اقدامات دیگري نیز به منظور 
افزایش آگاهي خانواده ها در انتخاب  
است؟ شده  انجام  مناســب  بازي 

كار جديدي كه از ابتداي ســال 95 انجام 
داديم تا آگاهي خانواده ها نسبت به بازي ها 
بيشتر شود، اين است كه شدت تأثيرگذاري 
هــر كــدام از محتواهاي آسيب رســان در 

بازي ها را مشخص كرده ايم.
ما يك ســري پيكتوگرام )تصوير نگاشت( 
مشــخص نموده ايــم كه پنــج  پيكتوگرام 
محتوايي و يك پيكتوگرام براي مهارت انجام 
بازي اســت كه در مجموع شش پيكتوگرام 
مي شود. پيكتوگرام ها عالئم گرافيكي هستند 
كه از طريق آن ها هشدار الزم به خانواده ها 
داده مي شــود. هر پيكتوگرام از يك تا پنج 
امتياز دارد كه با توجه به شدت تأثير گذاري، 

امتياز باالتري به آن تعلق مي گيرد.
مثاًل براي پيكتوگرام خشــونت يك چاقو 
در نظر گرفته ايم كه قطــره اي خون از آن 
مي چكــد و خانواده هــا مي تواننــد هنگام 
انتخاب بازي در پشت بسته يك بازي تمام 
عالئم فوق را مشاهده كنند و متوجه شوند 

كه بازي انتخاب شده تا چه اندازه مي تواند 
بر ذهن و روان فرزندشان تأثير بگذارد.

بنابراين اوليــن نكته اي كــه در هنگام 
خريد بــازي بايد به آن توجه شــود، رده  
ســني آن بازي و نكته دوم توجه به عالئم 
هشدار دهندة محتوايي آن است. مثاًل براي 
فردي كه دچار اســترس و اضطراب پايدار 
است بايد بازي را انتخاب كند كه صحنه ها 
و محتواي ترســناك آن )مانند مواجهه با 
هيوالها، يا اتفاق هاي ناگهاني( در ســطح 

خيلي پايين باشد.

é در رده بندي بازي ها، کدام یک 
اهمیت  از  ارزیابــي  معیارهاي  از 

بیشتري برخوردار است؟
مهم ترين موضوعي كه در رده بندي وجود 
دارد، وجود محرك هاي جنســي و خشونت  
در بازي هاست كه مي تواند رده بندي سني 

بازي ها را تغيير دهد.
مــا در بحث محتواي جنســي موردهاي 
متعددي را در نظر مي گيريم از جمله روابط 
جنسي در بازي ها، پوشش هاي نيمه عريان و 
عريان و مكان هاي جنسي اي كه در بازي ها 

ديده مي شوند.
در صورتي كه موارد فوق در بازي ها ديده 
شود، ناشــر موظف به حذف آن قسمت ها 

قبل از دريافت مجوز نشر مي باشد.

بازي ها چه  é بــراي ویرایــش 
فرایندي طي مي شود؟

زماني كه يك ناشر درخواست عرضه يك 
بازي را در كشور دارد، سورس يا منبع بازي 
را به ما مي دهد. ما يــك بخش تهيه فيلم 
داريم كه در آن هر بازي را، از ابتدا تا انتها،  
بازي مي كنيم و بازيكنــان ما زماني كه در 
حال انجام بازي هستند، از تمامي قسمت ها 
فيلم گرفته مي شود. براي اين كار از نرم افزار 
Bandicam استفاده مي كنيم. اين نرم افزار 
desk-  كه برروي سيستم نصب مي شود از

top كامپيوتر فيلم برداري و تمامي اتفاقات 
را Recorde مي كند.

بازيكن ما  بازي را از ابتدا تا انتها با تمامي 

ماكارهايخوبيرابامعاونتپرورشي
وزارتآموزشوپرورشانجامدادهایم
وسعيمانبرایناستكهارتباطمانبا
آموزشوپرورشگسترشیابد
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جزئيات موجود در بازي، برخالف بازيكنان 
معمولــي بازي مي كند و به ســراغ تمامي 
تابلوهــا، مكان ها و جزئيات موجود در بازي  
مــي رود و از تمامــي مراحــل فيلم گرفته 
مي شــود، امكان دارد براي يك بازي حدود 

80 ـ 70 ساعت زمان صرف كند.
بعد از آنكه بازي به طور كامل و با تمامي 
جزئيات انجام شــد فيلم تهيه شده از آن 
بازي به بخش تحليل ارســال مي شــود و 
كارشناســان تحليل به تمامي محتواهاي 
آسيب رســان در بازي توجه مي كنند و با 
اشــراف بر آن محتواهــا،  تمامي تكه هاي 
داراي محتــواي آسيب رســان را به صورت 
تكه فيلم هاي 2ـ1 دقيقه اي از فيلم  اصلي 
اســتخراج مي كننــد. به عنــوان مثال اگر 
در قســمتي از فيلم پوشــش نامناسب يا 
خشونت بيش از حد ديده شود، آن تكه از 

فيلم اصلي استخراج مي شود.
در مجمــوع تمامــي تكه هــاي حــاوي 
اســتخراج  آسيب رســان  محتــواي 
مي شــود و در بانــك اطالعاتي ما توســط 
كارشناســان تحليــل و ثبــت مي شــود. 
بعــد از آن، فيلم به بخــش تصميم گيري 
مي شــود. فرســتاده   ESRA واحــد  در 

مــا در ESRA يــك شــورا داريــم كه 
كارشناســان تحليل محتــوا، مدير تحليل 
و مدير نظــام ESRA در آن حضور دارند.

ايــن بخــش تمامــي محتواهاي  اعضاي 
آسيب رسان موجود در فيلم بازي را از ابتدا 
نگاه مي كنند و براساس آن محتوا رده بندي 
ســني بازي را مشــخص مي كننــد. البته 
براي بازي هايي كه داراي محتواي جنســي 
نامناسب هستند، به ناشــر آن بازي موارد 
مورد نظر ارسال مي شود و ناشر موظف است 
آن محتواها را از بازي حذف يا اصالح نمايد.

é آیا ویرایش یا حذف بخش هایي 
از فیلم بازي لطمه اي به روند فیلم 

وارد نمي سازد؟
خوشــبختانه در 3ـ  2 سال اخير ويرايش 
بازي ها به قدري خوب و ماهرانه انجام مي شود 
كه كســاني كه براي اولين بار آن بازي ها را 

انجام مي دهند، اصاًل متوجه ويرايش موجود 
در بازي ها نمي شوند.

اگر در فيلم هاي سينمايي كه از تلويزيون 
پخش مي شــود، متوجه ويرايش و سانسور 
موجود در آن مي شويد، در ارتباط با بازي هاي 
رايانه اي اين اتفاق  رخ نمي دهد و شــما اصالً  

متوجه ويرايش ها نخواهيد شد.
بعــد از اينكه ناشــر موارد اعالم شــده و 
صحنه هاي عالمت گذاري شــده در بازي را 
ويرايش كرد، ســورس ويرايش شده را براي 
ما ارسال مي كند و بعد از اينكه آن بازي مورد 
تأييد نهايي  قرار گرفت، رده بندي سني بازي 
مشخص شده و براي شوراي طبقه بندي بازي 

ارسال مي شود.
اعضاي شــوراي طبقه بندي بازي، جمعي 
از مديــران فرهنگي قســمت هاي مختلف 
وزارتخانه هســتند كه براي آن هــا مجدداً 
محتواها نمايش داده مي شــود و رده سني 
پيشــنهادي ESRA اعالم مي گردد. پس از 
رأي گيري و گذراندن اين مرحله، بازي براي 

توزيع در بازار ايران آماده است.

é آیا در رده بندي سني بازي ها به 
شده  توجه  هم  جنسیتي  تفكیک 

است؟
بحث رده بندي سني با توجه به شناختي 
از  و جامعه شناســان  روان شناســان  كــه 
گروه هــاي ســني مختلــف و خصوصيات 
جســماني، ذهني و عاطفي آن هــا دارند، 

صورت مي گيرد.
نكته اي كه بايد بــه آن توجه كنيم، اين 
است كه در بســياري از كشورها خانواده ها 
در اشاعه فرهنگ استفاده صحيح از بازي ها 
نقش خيلي مهمي دارند، اما متأســفانه در 
ايــران، بازي ها از ســوي خانواده ها خيلي 
جــدي گرفتــه نمي شــوند. همان طور كه 
بحث بازي هاي رايانه اي از ســوي مسئولين 
كشورمان نيز در ابتداي فعاليت بنياد جدي 

گرفته نمي شد.
خوشــبختانه با تالش هايي كه در بنياد 
صورت گرفت، مثل برگزاري نمايشــگاه ها، 
برگزاري كارگاه ها و كالس هاي آموزشــي 

براي افراد مختلف و مطرح كردن تأثيرات 
بازي هاي رايانه اي در جلسات وزارت ارشاد 
و نهادهاي فرهنگي موجود، اقدامات ما مؤثر 
واقع شد. در سال هاي اخير حساسيت ها بر 
بازي هاي رايانه اي خيلي بيشتر شده است و 
مسئولين به تأثيرگذاري بازي هاي رايانه اي 
بر جامعه پي برده اند و همكاري هاي خيلي 

خوبي با ما در اين زمينه دارند.

é آیا بــه جز بنیاد ملي بازي هاي 
در  هم  دیگري  نهادهاي  رایانه اي، 

این زمینه فعالیت  مي کنند؟
بنياد ملي بازي هــاي رايانه اي تنها نهاد و 
متولي صنعت گيم )game( در ايران است 
كه وظايف مطرح شده را برعهده دارد. ولي 
بخش هاي خصوصي ديگري هم مشغول به 
كار و فعاليــت  در زمينه  بازي هاي رايانه اي 
هســتند كه بيشتر در حوزه توليد و ساخت 

اين بازي ها فعال هستند.

فعالیت  بخش  بــر  آیا شــما   é
خصوصي در زمینه ساخت و تولید 
بازي هــاي رایانه اي هــم نظارت 

دارید؟
بله. بنياد ملي بازي هاي رايانه اي بر روي 
تمامي شــركت هايي كه در زمينه ساخت 
و توليد بازي هاي رايانه اي فعال هســتند، 
نظــارت دارد. يك پايــگاه اطالعاتي براي 
شــركت ها در بخش حمايت و توليد بنياد 

ملي بازي هاي رايانه اي ايجاد شده است.
از طرف ديگر مسئله بازار فروش اين بازي ها 
و گيم نت )game net(ها در سراسر ايران نيز 
وجود دارد كه بخش بازرسي بنياد بر فعاليت 

آن ها نظارت مي كند.

ماباتمامتوانوپشتیبانيكاملميتوانیم
آموزشهايالزمرابرايمشاورانو

مربیانپرورشيمدارسترتیببدهیم
تاحداقلهايموردنیازبرايتعاملبا

دانشآموزانرادرزمینهاستفادهصحیح
ازبازيهايرایانهايبدانند
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é بــا توجــه به اینكــه تمامي 
رده هــاي ســني مــورد نظر در 
ESRA، دانش آمــوز محســوب 
مي شــوند، ارتباط و تعامل شما با 

آموزش وپرورش چگونه است؟
ما اقدامات مشترك خوبي با بخش معاونت 
پرورشــي آموزش وپرورش انجام داده ايم و 
سعي مان براين است كه ارتباط بين بنياد و 
آموزش وپرورش حفظ شود و گسترش يابد.

مديريــت بنيــاد بــا آموزش وپــرورش 
قراردادهايــي امضــا كرده كــه البته بنده 
اطالعات كافي در مورد جزئيات و مفاد اين 
قرارداد نــدارم. آنچه كه به بخش ما مربوط 
اســت، پيرامون آموزش و باال بردن سطح 
سواد رســانه اي معلمان و مربيان پرورشي 

آموزش وپرورش است. 
به عنوان مثال در اســتان البــرز پيرامون 
آموزش سواد رســانه اي، حدود 630 نفر از 
معلمان و مربيان پرورشي استان البرز طي 
يك روز در جلســه اي حدود 5 ـ 4 ساعته 
شركت كردند و ما تمامي مباحث مدنظر و 
مورد نياز آن ها را در آن روز آموزش داديم.

قطعــًا مــا بايــد همكاري مــان را بــا 
آموزش وپــرورش بيشــتر كنيــم. به اين 
جهت كه معلمان و مربيان پرورشي رابطه 
مستقيمي با دانش آموزان دارند و مي توانند 
اطالعــات خيلي خوبــي را در اختيار آنان 

قرار بدهند.
اطالعات  متأســفانه در حــال حاضــر، 
از بازي هــاي رايانــه اي به  دانش آمــوزان 
مراتب بيشتر از مشاوران،  معلمان و مربيان 
پرورشــي است و اين مســئله نقطة ضعف 
آموزش وپرورش اســت كه بايد حتمًا به آن 
توجه شود. زيرا زماني كه دانش آموز از مشاور 
يا مربي پرورشــي مدرسه، سؤاالتي در اين 
زمينه مي پرســد و با عدم پاسخگويي آن ها 
مواجه مي شــود، ديگر به آن مربي يا مشاور 
مراجعه نخواهد كرد. بــه همين دليل من 
هميــن جا اعالم مي كنم كه ما با تمام توان 

و پشــتيباني كامل مديريت بنياد مي توانيم 
آموزش هاي الزم را براي مشاوران و مربيان 
پرورشــي و حتي خانواده ها ترتيب بدهيم 
تــا حداقل هاي مــورد نياز بــراي تعامل با 

دانش آموزان را در اين زمينه بدانند. 

آموزش هاي  بــر  عــالوه  آیا   é
حضوري و جلســات ترتیب داده 
مربیان  و  براي معلمــان  شــده، 
مثل  غیرحضــوري  آموزش هاي 
فایل هاي  یا  مكتوب  رســانه هاي 
صوتي ـ تصویري، هم پیرامون این 
موضوعات تهیه و تولید شده است؟

بلــه، طراحي ســايت ESRA  به همين 
منظور انجام شده است.

é قبل از پرداختن به این موضوع 
براي  اگر   ،ESRA معرفي سایت  و 
دانش آموزان  خــود  و  خانواده ها 

برنامه اي دارید، مطرح کنید.
همان طور كــه خدمتتان عــرض كردم، 
خانواده ها نقش بسيار مهمي در زمينه  اشاعه 
فرهنگ صحيح استفاده از بازي ها دارند. ما 
دو شــرط اصلي را طي تجارب 8 ـ 7 ساله 
خودمان تعيين كرديم كه خانواده ها با عمل 
به آن ها مي توانند، فرزندانشان را در استفاده 

صحيح از بازي ها همراهي كنند.
اولين نكته توجه به بحث رده بندي سني 
بازي هاســت كه در هنگام خريــد بايد به 
مناسب بودن بازي براي رده سني فرزندشان 

دقت كنند.
دومين نكته هم توجه به مدت زمان انجام 

بازي در طي شبانه روز است.
در نمايشــگاه هايي كه در ســال هاي 92 
و 93 بــراي بازي هــاي رايانه اي داشــتيم 
روان شناســان و جامعه شناســان در غرفه 
ESRA حضور داشتند و با والدين صحبت 
مي كردند. آن ها بيشترين مدت زمان انجام 
بازي در طي يك شــبانه روز را حداكثر دو 
ســاعت اعالم مي كردند. درطــول اين دو 
ســاعت هــم مي بايســت 15ـ  10 دقيقه 
استراحت در نظر بگيرند و بچه ها را مجبور 
كنند از پاي سيســتم بلند شوند و حركات 

نرمشي انجام بدهند.
بازيكن در هنگام بــازي كمترين تحرك 

جسماني را دارد، لذا ممكن است در اثر آن 
مشكالت جسمي براي بچه ها به وجود آيد، 
به خصوص اگر زمــان افزايش پيدا كند، كه 
قطعًا بر جسم بازيكن اثرات منفي مي گذارد.
پژوهش هاي مختلفي در دنيا پيرامون اين 
موضوع )بي تحركي( انجام شده است. سال 
گذشته در خبرگزاري ها اين خبر مطرح شد 
كه كه يك فرد در كشور چين به دليل اينكه 
مدت زمــان خيلي طوالني را بــراي انجام 
بازي هاي رايانه اي صرف مي كرد، جانش را 

از دست داد.
خانواده هــا حتمًا به ايــن دو مورد توجه 

داشته باشند. 
خانواده هــا،  بيشــتر  آگاهــي  بــراي 
بروشــورهايي نيز تهيه شــده كه در آن ها 
به نكات مهمي اشــاره شده است. به عنوان 
مثــال گفته ايم كه به همراه فرزند خودتان 
بازي كنيد؛ بازي كردن او را تماشــا كنيد؛ 
دربارة بازي هــاي او با هم گفت وگو كنيد؛ 
براي او شــرح دهيــد كه چــرا بعضي از 
بازي ها، مناســب سن او نيســتند؛ سعي 
كنيد فرزندانتان در فضاي مشــترك خانه 

بازي كنند؛ از اين قبيل  ...
امروزه در خانواده هــاي ايراني، اختصاص 
يك اتاق به فرزندان سنين پايين با تمامي 
امكانات رايج شده است. والدين فكر مي كنند 
با انجام اين كار به استقالل فرزندشان كمك 
مي كنند ولي متأسفانه اين كار اشتباه است. 
والدين بايد ســعي كنند، فرزندشان هنگام 
اســتفاده از بازي هاي رايانه اي، از سيستمي 
اســتفاده كند كه در فضاي مشترك خانه 
باشد و والدين به آن سيستم اشراف داشته 
باشند و مراحل بازي كردن و نحوة بازي او 

را مشاهده كنند. 
سال گذشــته مدير نظام رده بندي سني 
كــره جنوبي به ايــران آمده بــود. در طي 
نشســت يك روزه بين  اهالي صنعت گيم 

ايران و كره، او از ESRA هم بازديد كرد. 
در بيــن صحبت هاي او يك نكته بســيار 
جالب و جذاب براي خود من وجود داشت.

در بحث نهادينه شــدن فرهنگ درست 
استفاده از بازي ها يك جمله تأثيرگذار گفت 
و آن اينكــه: ما در كــره كاري كرده ايم كه 
وقتي در جمــع خانوادگي ديدن يك فيلم 
شــروع مي شــود اگر در ابتداي فيلم، ردة 

پیمایشيكهدرانتهايسال94در
كشورانجامشد،نشانميدهد23
میلیونبازیكنبازيهايرایانهاي
درایرانداریم
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سني مطرح شده مناســب فرزندان نباشد، 
فرزندان، خودشــان بــدون اينكه والدين از 
آن ها بخواهند و بگويند كه فيلم مناسبشان 
نيست فضا را ترك مي كنند. )در كره فيلم ها 

و سريال ها هم رده سني دارند(
مــا اميدواريم اين فرهنــگ در جامعه ما 
نيز نهادينه شــود. متأســفانه خانواده هاي 
ما به خصوص در بحــث بازي هاي رايانه اي 
اصالً  اشراف كافي به بازي هاي فرزندانشان 
را ندارند و اطالعاتشــان بســيار كم است و 
صرفًا براي مشغول كردن فرزندشان و انجام 
كارهاي خود، بازي ها را خريداري مي كنند.

از مطالعات و پژوهش ها  برخي   é
نشان مي دهد که بازي هاي رایانه اي 
تفكر،   قدرت  تقویت  در  مي توانند 
حل مســئله، و تجســم فضایي 
کودکان و نوجوانان مؤثر باشند. با 
توجه به اینكه با تعداد متنوعي از 
این بازي ها در ارتباط هستید و آن ها 
را تجزیه و تحلیل مي کنید، تجربه  
عملي شما در این زمینه چیست؟

بازي هاي رايانه اي به دليل اينكه يك رسانه 
تعاملي اســت و مخاطب خــود را مجبور به 
واكنش مي كند، جزء رسانه هاي پرمخاطب 

مي باشد.
در دنيا بازي هايي ساخته مي شود كه صرفًا 
آموزشي هســتند و مي توانند تأثير فراواني 
بر مخاطب خود داشــته باشند. عالوه بر اين 
پژوهش هايي در دانشگاه هاي انگليس انجام 
داده انــد كه نشــان مي دهــد جراحاني كه 
بازي هــاي رايانه اي انجام مي دهند به مراتب 
عمل هاي جراحــي موفق تــري دارند. اين 
پژوهش ها بيانگر تأثيــرات مثبت بازي هاي 
رايانه اي است. براســاس  همين پژوهش ها 
نشان داده شده كه  اگر از بازي هاي رايانه اي 
درست اســتفاده شــود، نه تنها تأثير منفي 
ندارند بلكه مي توانند تأثيرات مثبت فراواني 
هم داشته باشــند. به عنوان مثال، اگر بازي 
به سبك استراتژيك باشــد، بازيكن را وادار 
مي كند كه منابع و عناصــر در اختيارش را 
مديريت كند و نقش آن منابــع را در بازي 
افزايــش دهد؛ عالوه بــر آن مراقب حمالت 
دشمنان در بازي باشد، و نيروهاي در اختيار 

خود را افزايش دهد.

تمام اين عوامل ســبب مي شــود، بازيكن 
برنامه ريــزي دقيق تري را در بــازي در نظر 

بگيرد.
تحقيقات نشــان داده اســت كساني كه 
بازي هاي اســتراتژيك انجــام مي دهند، در 
برنامه ريزي و در زندگي واقعي خود مي توانند 

عملكرد بهتري داشته باشند.
بحــث درك فضايي بازي  هــا هم موضوع 
مهمي اســت. مثاًل در بازي هايي كه شــوتر 
)Shooter( و اكشن )action( است، بازيكن 
وقتي مي دود، مي بايســت در حين دويدن 
نشانه گيري و تيراندازي كند. اين  كار، باعث 
مي شــود عملكرد بين مغز و انگشتان دست 
و چشــمش بهتر شود و هماهنگي الزم بين 

آن ها ايجاد شود.
البتــه تأثيرات مثبت بازي هــاي رايانه اي 
بيش از اين موارد اســت. مثاًل بازي هايي كه 

به صورت گروهي انجام مي شوند مؤثرترند؛ 
به خصوص در ايران كه ما در انجام كارهاي 

گروهي بسيار ضعيف هستيم.
يك پژوهش كه در كشور ژاپن انجام شده 
نشــان مي دهد بازيكناني كــه در بازي هاي 
آن الين كارهــاي تيمي انجــام مي دهند، 
زماني كه وارد بازار كار مي شــوند و كارشان 
بايد به صورت تيمي انجام شود، عملكردشان 
بــه مراتــب موفق تر از كســاني اســت كه 
بازي هــاي رايانه اي گروهي انجــام نداده اند.

ما همان طور كه وظيفه داريم تأثيرات منفي 
بازي هاي رايانه اي را به خانواده ها اعالم كنيم، 
بايد تأثيرات مثبت آن ها را هم متذكر شويم.  

عدم اســتفاده مناســب از بازي ها سبب 
مي شــود كه در فرزندان، در ســنين پايين، 
رفتارهاي پرخاشگرانه و خشونت آميز نسبت 

به خانواده و همساالن به وجود آيد. 

é آیا تاکنون اقدامي براي عرضه 
در  ایراني  شــده  تولید  بازي هاي 

جهان صورت گرفته است؟
يكي از معاونت هاي بنياد، معاونت حمايت 

و توليد بازي هاي رايانه اي است.
دو هزار بازي ايراني را در بخش بازي هاي 
موبايلي رده بندي سني كرديم كه بسياري 
از آن ها شــرايط ورود به بازارهاي جهاني را 

دارا هستند.
 بســتر توزيع بازي هــاي موبايلي خيلي 
مناســب تر از بازي هــاي پي ســي)pc( و 
كنسولي اســت و راحت تر مي توان آن ها را 
منتشر كرد. به همين دليل توزيع بازي هاي 

موبايلي ايراني موفق تر بوده است.
اگر شــما به ماركت هاي جهاني مراجعه 
 )Playstore( پلي اســتورهاي  کنيــد، 
موجــود در آن ها امكان بارگذاري بازي هاي 
بازي ســازان را در سراســر دنيا و همچنين 

كسب سود خوب را فراهم مي كند.

بازيهايرایانهايميتواننددر
تقویتقدرتتفكر،حلمسئله،

تجسمفضایيكودكانونوجوانان
مؤثرباشند
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é آیــا ایــن رشــته مي تواند 
بــراي افــرادي کــه تحصیالت 
اشــتغال  زمینه  دارند،  مرتبــط 
کنــد؟ فراهــم  درآمدزایــي  و 

بله؛ در همين زمينه هم بنياد فعاليت هاي 
خيلي خوبي داشته اســت. بنياد دو مركز، 
تحت عنوان »انســتيتوي بازي  ســازي« و 
»مركز رشد« دارد. در اين دو مركز كساني 
كه مســتعد انجام اين كار هستند و دوست 
دارند در اين زمينــه فعاليت كنند آموزش 
مي بيننــد و بازي هــاي خيلــي خوبي هم 

ساخته شده است.

é افراد با چه ســطح تحصیالت 
بازي ســازي  مي توانند وارد مرکز 

شوند؟
انستيو از كساني كه عالقه مند هستند در 
اين حوزه كار كنند و برنامه نويسي كامپيوتر 
را مي دانند ثبت نام مي كند و داشتن مدرك 
كارشناسي يا كارشناسي ارشد مالك نيست.

é آیا دانش آموزان مي توانند براي 
وارد  آموزشي  دوره هاي  گذراندن 

انستیتو شوند؟
بلــه. اصاًل شــرايط خاصي بــراي مقطع 
تحصيلي وجود ندارد. ورود براي عموم آزاد 

است.
در سال هاي گذشــته بازي هاي بزرگ و 
فاخر ساخته شــد، ولي متأسفانه چون در 
بازار ايران قانون كپــي رايت وجود ندارد و 
هزينه ساخت بازي ها هم بسيار زياد است، 
بازگشــت ســرمايه و كسب ســود يا اصاًل 
وجود ندارد يا بســيار كم اســت. به همين 
دليل اقبال بازي سازان به ساخت بازي هاي 
موبايلي خيلي زياد شده است و در دو سال 

اخير، اكثر بازي ســازان به ســمت ساخت 
بازي هاي موبايلي رفته اند. و به همين دليل 
ما توليدات ايراني فراواني در بخش بازي هاي 
موبايلي داريم. كه خيلي از آن ها، مي توانند 

در بازارهاي جهاني توزيع شوند.
در انستيتو، آموزش هاي مربوط به چگونه 
انجام دادن بازي سازي ها و روند بازي سازي، 
از برنامه نويسي تا طراحي گرافيكي و عرضة 

نهايي بازي ها در ماركت ها، ارائه مي شود.

é با توجه به شناختي که شما از 
انواع بازي ها دارید، کدام دسته از 
آن ها با اقبال بیشــتري در ایران 

مواجه شده است؟
و  تأســیس  از  قبــل  تــا  متأســفانه 
نظارتي  هیچ گونه   ESRA شــكل گیري 
بر روي کار ناشــران نبود. ناشــران فقط 
به دنبال درآمدزایي و کســب سود خود 
و شكل دهندۀ ســلیقه مردم و خانواده ها 

بودند.
تا قبل از ESRA بازي هاي كه وارد ايران 
مي شدند، داراي خشونت خيلي بااليي بودند 
و جنــگ و درگيري تن به تــن و دعواهاي 
زيادي در آن ها مشاهده مي شد. صحنه  هاي 
خون و جراحات زيادي داشــتند. ورود اين 
بازي ها ســبب شده بود كه بازيكنان عمومًا 
به ســمت بازي هاي با خشــونت باال جذب 
شوند و استقبال زيادي از اين بازي ها شده 
بود. البته در اين بين بازي هاي داراي سبك 
استراتژي هم از استقبال خوبي برخوردار بود. 
خوشــبختانه، ما بعد از شكل گيري نظام 
ملي بازي هاي رايانه اي، ســعي كرديم انواع 
بازي هاي مجاز را در بازار بازي هاي رايانه اي 
ايران گــردآوري كنيم و در ســبد كااليي 
ناشــران بازي هايي با سبك هاي مختلف و 

محتواي آموزشي قرار دهيم.
بازي هاي قرآني، دفاع مقدس، ارزشــي و 
فرهنگي، آموزش هاي رياضي و... بازي هاي 
ESRA مخصوص دختران و... را در سايت

جدا كرده ايم.
خانواده ها مي توانند وارد هر گروه بندي مورد 
نظر خود بشوند و در هر گروه بيش از پنجاه 

عنوان بازي برايشــان نمايش داده مي شود.

مشاوران و مربیان مدارس چه   é
نقشي در مسیر کار شما مي توانند 

ایفا کنند؟
نقش مربيان پرورشي، معلمان و مشاوران 
مدارس بســيار مهم است. شــايد در خارج 
از ايــران و كشــورهاي اروپايي ايفاي نقش 
مشــاوران و مربيان سبب شــده است كه 
فرهنگ استفاده صحيح از بازي هاي رايانه اي 
)مانند همان گروه سني كره( در آن جوامع 
نهادينه شــود. مخصوصًا در مقاطع ســني 
پايين تر ماننــد دوره ابتدايي نقش معلمان 
و مربيــان پررنگ تر مي شــود. چون بچه ها 
تأثيرپذيري بيشــتري در آن سن از مربيان 

و معلمان خود دارند. 
ما جزوه اي را براي مربيان و مشاوران تهيه 
كرديم و در اختيار مراكز استان ها قرار داديم 
كه با مطالعة آن، مربيان مي توانند اطالعات 
درســت تر و بهتــر را در زمينــه  بازي هاي 
رايانــه اي به دانش آموزان خود در ســنين 

پائين بدهند.
ما نياز داريم معلمان و مربيان مدارس هم 
خودشــان بازي هاي رايانه اي را انجام دهند 
و با بازي ها آشــنا باشــند. چون زماني كه 
آن ها خودشــان بازي ها را انجام داده باشند 
راحت تر و بهتر مي توانند پاسخ گوي سؤاالت 

دانش آموزان باشند. 
زماني كه من در اســتان البرز يا اصفهان 
يك سري از صحنه هاي بازي را نمايش مي 
دادم، برخــي از جمعيت حاضــر اصالً  باور 
نمي كردند كه بازي هاي رايانه اي تا اين حد 

پيشرفت كرده باشد.
امروزه تشــخيص بازي رايانــه اي از بازي 
يا فيلم خيلي ســخت شــده اســت، چون 
بازي هاي رايانه اي از نظر گرافيكي بســيار 

پيشرفت كرده اند.
وقتي ديد معلمان و مربيان در اين سطح 
نباشــد و هنوز بازي ها را در حد »قارچ خور 
قديــم« بداننــد. چگونه مي تواننــد درباره 
فرهنــگ درســت اســتفاده از بازي ها به 

فرزندان و دانش آموزان اطالع رساني كنند؟

درسالگذشته،نزدیكبهدوهزار
بازيایرانيرادربخشبازيهاي
موبایليردهبنديسنيكردیم
كهخیليازآنهاشرایطورودبه
بازارهايجهانيراداراهستند
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یكيازقوانینیكهدربرخيكشورهاوجوددارد،این
استكهفروشندههايایننوعبازيها،حتمًابهسن

مخاطبتوجهميكنندواگرفروشندهايبازيباالتراز
سنمخاطبرابهاوبفروشد،مجرمشناختهميشودو

جریمةماليخیليسنگینيميشود
ما در جلسات معلمان و مربيان با نمايش 
صحنه هايــي از بازي ها، باعث تغيير نگرش 
و ديدشــان نســبت به بازي ها شــده ايم و 
آن هــا متوجه شــده اند كــه بازي ها تا چه 
حد پيشــرفت كردند. اكنــون ديگر وقتي 
يــك دانش آموز دربارة يك بــازي از آن ها 
مي پرســد، هاج و واج به او نگاه نمي كنند و 
جوابي براي پاسخگويي به سؤاالت او دارند.

موضــوع ديگر اين اســت كــه برخي از 
همكاران ما در مــدارس، دانش آموزان را از 
انجــام بازي هاي رايانــه اي نهي مي كنند و 
به آن ها توصيه مي كننــد كه وقت خود را 
صرف انجام بازي هاي رايانه اي نكنند، ما بايد 
بپذيريم كه سرگرمي هايي از اين دست وارد 
زندگي امروز ما شــده است و بحث فناوري 
اطالعــات و نوآوري ها هم در همه عرصه ها 
وجود دارد و قابل انكار نيست. پس بهتر است 
به سمت بهسازي محتواها و متناسب سازي 

آن ها با فرهنگ خودمان برويم.

é آیا آمار دقیقي از کاربران ایراني 
رایانه اي  بازي هاي  فضاي  در  فعال 

وجود دارد؟
پیمایشي که در انتهاي سال 94 در سطح 
کشور انجام شــده نشان مي دهد که 23 
میلیون بازیكن )gamer( در ایران داریم 
که به طور متوسط هر کدام 79 دقیقه از 
وقت خود را در طي یك شبانه روز صرف 
بازي مي کنند. این عدد بسیار باالست و 
آدم را مجاب مي کند که توجه بیشتري 

به این حوزه داشته باشد.
 ما همين پيمايش را در سال 92 نيز انجام 
داديم. ميانگين سن بازيكنان ايراني در سال 
92، 16 ســال بود و ميانگين سن بازيكنان 
ايراني در اواخر سال 94 به 18 سال رسيده بود.

جالب اســت بدانيــد در كشــور آمريكا 
ميانگين سن بازيكنان 36 سال است. توجه 
به ايــن نكته مي تواند خيلي از مســائل را 
براي ما روشن كند. زماني كه ميانگين سن 
بازيكنان باالتر مي رود، يعني اينكه والدين 
موجود در جامعة آمــاري نيز آن بازي ها را 
انجام مي دهنــد. يعني شــناخت پدرها و 

مادرها از بازي هاي رايانه اي خيلي بيشــتر 
اســت. يعني شــما مي توانيد به راحتي آن 
جامعه را مجاب كنيد كه فرهنگ درســت 
استفاده از بازي هاي رايانه  اي را دنبال كنند. 
ولــي در خانواده هاي ما به دليل پايين بودن 
ســن بازيكنان و همين طــور پايين بودن 
ميانگين سن والدين كه 30ـ  27 سال است. 
)زوج هاي جوان را مثال مي زنم( و خودشان 
بازي نمي كنند، آگاهــي دادن به بازيكنان 
خيلي ســخت تر است، ولي در آمريكا چون 
خود والدين بازي مي كنند و پدرها و مادرها 
با بازي  آشنا هستند و از محتواهاي بازي ها 
مطلــع هســتند، خيلي راحت تــر آموزش 
مي پذيرنــد و فرهنگ اســتفاده صحيح از 

بازي ها را مي پذيرند..

é این وضعیت در ژاپن و ســایر 
کشورهاي جهان چگونه است؟

ژاپــن هم از كشــورهايي اســت كه اين 
فرهنگ در آن نهادينه شــده اســت. البته 
آمار دقيقي از كشور ژاپن ندارم. اما مي دانم 
كشورهاي ژاپن، كره  و استراليا از كشورهايي 
هستند كه نظارت بر روي بازي هاي آن ها به 

خوبي انجام مي شود. 
در كشــورهاي اروپايي، در آلمان، فنالند 
و انگليس هــم اين فرهنگ به خوبي رعايت 

مي شود. 
نكته اي كه وجود دارد اين اســت كه ما 
نمي توانيــم بگوييم كه فقــط مخاطب و 
والدين او ســبب توســعه فرهنگ صحيح 
اســتفاده از بازي هاي رايانه اي مي شــوند. 
به هيچ عنوان نبايد چنين تفكري داشــته 
باشــيم، يعني فقط از خانواده ها بخواهيم 

اين فرهنگ را بپذيرند. 
در تمامي كشورهايي كه نام بردم قوانيني 
در باالترين سطح آن كشور در حوزه بازي هاي 
رايانه اي تصويب شــده كه دســت مديران 
حوزة گيم را باز گذاشــته اســت تا بتوانند 

اين فرهنگ را خيلي راحت تر ترويج كنند.
يكي از قوانيني كه در اين كشورها وجود 
دارد و به خوبي رعايت مي شود اين است كه 
در آنجا فروشندة بازي حتمًا به سن خريدار 
يا مخاطب توجــه مي كند و اگــر خريدار 
تقاضاي يك بازي باالتر از سن خود را داشته 
باشد، به او نمي فروشد. اگر فروشنده اي بازي 
باالتر از سن مخاطب را به او بفروشد، مجرم 
شناخته مي شود و جريمه هاي مالي خيلي 
سنگيني را براي فروشنده هايي از اين قبيل 

در نظر مي گيرند.
اين قانون باعث مي شــود كه فروشــنده 
خودش را موظف بداند تا بازي مناسب سن 
مخاطب را به او بفروشد. متأسفانه در كشور 
ما اين قانون وجــود ندارد و وقتي بچه هاي 
كم سن و سال براي خريد بازي مي روند كه 
معمواًل هم با والدين خود نيستند، بازي هاي 
رده سني باالتر را انتخاب مي كنند و يا اگر از 
فروشنده بخواهند كه بازي خوبي را به آن ها 
معرفي كند، فروشنده هم بازي هاي خشن و 
بازي هاي رده سني باالتر و آنچه را خودش 

جذاب مي داند به بچه ها پيشنهاد مي كند.
ايــن موضوع باعث مي شــود كه فرهنگ 
صحيح اســتفاده از بازي هــاي رايانه اي جا 

نيفتد يا به سختي رايج شود.
é از نظر هيئت تحريريــه مجله، معادل 
صحيح نظام ملي رده بندي سني بازي هاي 

رايانه اي به شرح زير است:
 National system of age rating for

  computer games

é از حضور شما در این گفت وگو 
سپاسگزاریم.

پينوشت
1. Entertainment Software Rating 
Association
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يک تجربه

اشاره
هدفاصليایننوشــتارایناستكهشــمامعلمانمحترم
درجریــانیكپژوهشمربوطبهمشــاغلقــرارگیرید.و
براســاسمحیطزندگيوقابلیتهایيكهمحلزندگيتاندارد
دانشآموزانخودرادرمسیریكپژوهشمیدانيبرايشناخت

مشاغلوویژگيهايآنهاقراردهید.

کلیدواژهها: شغل، تجربه زيسته، شغل مناسب، شغل محبوب

مقدمه
نگاه كردن به شــغل تنها از زاويه كســب درآمد، مثل اين است 
كه از يك ســوراخ كوچك به يك درياي بيكران نگاه كنيم؛ روشن 
اســت كه در اين حالت فقط بخش كوچكي از دريا را خواهيم ديد 
و از درك عظمت آن باز خواهيم ماند. در واقع مهم ترين دســتاورد 
داشــتن شغل براي هر كس رســيدن به رشد فردي و مفيد بودن 
براي جامعه اي است كه در آن زندگي مي كند. وقتي فردي صاحب 
شغل است زندگي او هدفمند اســت و انرژي و توانش صرف امور 
مفيد و ضروري خواهد شــد، و اين دقيقًا چيزي است كه موجب 
رشد او مي شود. از طرفي كار به انسان هويت مي دهد و اين بخشي 

از هويت اجتماعي است كه همه ما به آن نياز داريم. 
افراد زماني از هويت اجتماعي و شــغل خود احســاس رضايت 
مي كنند كه نسبت به آن شــناخت داشته باشند. شناخت خود و 
شناخت شــغل هاي موجود در  جامعه، مي تواند تأثير بسزايي در 
رشــد و سرنوشت افراد داشته باشد. و شايد براي بعضي از شما نيز 
اين ســؤال در ايام نوجواني و جواني مطرح بوده كه »من براي چه 
شغلي ساخته  شده ام؟« و شايد بتوان گفت اين سؤال ديروز، امروز 

و فردا براي نوجوانان هر دوره اي است.

خودشناســي از نظر شناخت عاليق، اســتعداد ها و خصوصيات 
شــخصيتي يكي از نيازهاي دوره نوجواني و دانش آموزي است. با 
شــناخت اين ويژگي هاســت كه نوجوان ما مي تواند با كمك شما 
معلمان و مشاوران،  عالوه بر احساس رضايت از خود و شغل خود 

در رشد و توسعه كشورش نيز نقش مفيدي داشته باشد.
يكي از شاخص هاي خودشناسي، تشخيص استعداد هاست. براي 
كمك به تشخيص اســتعداد هاي نوجوانان بايد به آن ها يادآوري 
كنيم در رفتارهاي خود دقيق شــوند و به عاليق خودشــان توجه 
خاص داشته باشند. عالقه مي تواند يكي از نشانه هاي استعداد باشد. 
به عنوان مثال پيشــنهاد دهيد كه براي تجزيه و تحليل رفتار خود 

موارد زير را بررسي كنند. 
- من از انجام چه نــوع كارهايي لذت مي برم؟ كارهاي فكري يا 

كارهاي دستي. 
- آيا من دوست دارم فردي كار كنم يا كار گروهي را هم دوست دارم؟ 
- آيــا عالقه منــد بــه كار در محيط هاي آرام هســتم يا كار در 

محيط هاي پر سروصدا را مي پسندم؟ 
- آيا تحمل انجام كار در نوبت شب را دارم؟ 

- آيا تحمل دوري از خانواده را دارم؟
- تا چه حد ارتباط با مردم را مي پسندم؟ 

- تــا چه ميــزان به كارهاي محاســباتي يا كارهــاي مديريتي 
عالقه مند هستم؟ 

- آيــا تحمل و صبر الزم براي شــنيدن صحبت هاي ديگران را 
دارم؟ 

- من براي چه شغلي مناسب هستم؟ 
- عالقه هاي شغلي من كدام است؟ 

- در انتخاب شغل چه عواملي را بايد در نظر بگيرم؟ 
- چه ويژگي هايي را بايد در خود تقويت كنم تا به شغل دلخواهم 

محمدرضاحشمتي
 كارشناس ارشد آموزش و پرورش تطبيقي
  معلم درس تفكر و سبك زندگي پايه هفتم، منطقة 2 تهران

شغل محبوب من  يا
شغل مناسب من؟!
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نزديك شوم؟ 
- آيا شغل مورد عالقه ام با خلق و خوي من مناسبت دارد؟

- چه مهارت هايي را براي رسيدن به شغل موردنظرم بايد كسب كنم؟ 
عالوه بر اين موارد، نوجوانان مي توانند از نظر كساني كه به آن ها 
نزديك هســتند و آنان را به خوبي مي شناسند نيز كمك بگيرند، 
چون گاهي ديگران ويژگي هايي را در ما مي بينند كه ممكن است 

خودمان به طور دقيق متوجه آن نشده باشيم. 
همچنين مي توانيم بــه دانش آموزان يادآوري كنيم كه با كمك 
مشاور مدرسه خود يا ساير كساني كه در مراكز مشاوره كار مي كنند، 
شــناخت بيشــتر و دقيق تري از ويژگي هاي خود به دست آورند. 
ما بايد با ارائة اطالعات شغلي به نوجوانان آن ها را ياري دهيم تا با 
شناخت خصوصيات مشاغل، ويژگي ها، مطلوبيت ها و محدوديت ها، 
چگونگي رســيدن به شــغل و ... با در نظر گرفتن نيازهاي شغلي 

جامعه، شغل مناسبي را انتخاب كنند. 
از طرفي شــايد بعضي از دانش  آموزان پس از طي دوره متوسطه 
اول بنــا به داليلي مايل يا قادر نيســتند تحصيل را ادامه دهند.و 
وارد دورة متوسطة  دوم شــوند. اين گروه از دانش آموزان نيازمند 
كسب اطالعات شغلي هستند. اميد است راهنمايي هاي مشاوران 
و معلمان محترم بتواند براي اين افراد زمينه اي باشد براي آشنايي 
بيشتر با بعضي مشاغل در شهرها و روستاهاي كشور عزيزمان ايران.

پیشنهاد ها 
1. ســعي كنيم پس از برقراري ارتباط بــا دانش آموزان و ايجاد 
اعتماد دوطرفه در ارتباط با اهميت انتخاب شــغل و آشــنايي با 

مشــاغل مختلف و تأثير آن در آيندة تحصيلي و شغلي اطالعات 
مورد نياز را به آن ها بدهيم.

2. فهرستي از مشاغل موجود در منطقه را تهيه كرده و در اختيار 
آن ها قرار دهيم. )اين فهرست مي تواند به شكل يك پوستر بزرگ 
در مدرســه نصب شــود يا اينكه در كاغذ معمولي تكثير شده در 
اختيار دانش آموزان قرار گيرد و يا به هر روشي كه شما مناسب تر 

مي دانيد.(
3. از هر دانش آموز مي خواهيم پس از انتخاب شغل مورد نظرش 
به سه نفر از كساني كه در آن زمينه شاغل هستند مراجعه كرده و 

براساس سؤاالت زير با ايشان مصاحبه كند. 
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é ويژگي هاي شخصيتي مناسب شــغل شما چيست؟ به عنوان 
مثــال: منظم بودن، با حوصله بودن، ســرعت عمل باال داشــتن، 
انعطاف پذير بودن، خالق بودن، دقيق و ريزبين بودن، خوب ارتباط 
برقــرار كردن، خوش  برخورد بودن، عالقه بــه كار با حيوانات و .... 

é تحصيالت الزم و شرايط دستيابي به شغل شما چيست؟ 
é شرايط ارتقا و رشد در شغل شما چگونه است؟ 

é وظايف و مسئوليت هاي شغل خودتان را توضيح دهيد. 
é شغل شما چه مطلوبيت ها و محدوديت هايي دارد؟ مثاًل در شغل 
پرستاري داشتن شيفت شب، در مرغداري امكان انتقال بيماري هاي 
ويروسي و ميكروبي، در نقاشي ساختمان كار با رنگ و تينر و زمينه 

درگير شدن با بيماري هاي تنفسي و...
é فضاي اين شــغل به چه شكلي است؟ مثاًل در خياطي كار در 
منزل و يا كارگاه، در تعمير كاري خودرو تعميرگاه يا نمايندگي هاي 

شركت هاي خودرو سازي
é اهميت شــغل شما در زندگي امروز جامعه چيست؟ اگر شغل 

شما در جامعه نباشد چه مشكالتي به وجود مي آيد؟ 
é چه منابعي را براي كسب اطالعات بيشتر دربارة شغل خودتان 

مي توانيد به من معرفي كنيد؟ 

4. پس از گفت وگوي باال، از دانش آموزان خواســته شود 
گزارش خود را براساس سؤاالت مرتب كرده و سه نسخه از 
گزارش تهيه شــده را در اختيار افراد ديگري كه شاغل در 
شغل مورد نظر آن ها مي باشند و با آن ها از قبل گفت و گو 
نشده قرار دهند تا اين افراد نظر خود را دربارة كاستي ها 

و يا نادرستي هاي شغل مورد نظر بيان نمايند. 
5. پس از جمــع آوري نظرها و پيشــنهاد هاي 

اصالحي، دانش آموزان گزارش را اصالح نمايند. 
6. پس از اصالح گزارش توســط دانش آموزان، 
گزارش از طرف شما بررسي شود تا به موارد خواسته 

شده تا چه حد پرداخته شده است. 
7. اگر در تهيــه گزارش قالب و فرم خاصي مورد نظر 
شماســت از دانش آموزان بخواهيد مطالب را براساس همان قالب 
مورد نظر شــما آماده نمايند. )البته بهتر اســت فرصت استفاده از 
ســليقه هاي گرافيكي براي گزارش دانش آموزان به خودشان داده 
شــود. اگر عكس، تصوير يا نمــودار و ... را در پژوهش خود آماده 

نموده اند حتمًا آورده شود.( 
8. در يك روز مشــخص كه از قبل اعالم شــده به دانش آموزان 
فرصتي براي ارائه گزارش داده شــود. اين ارائه مي تواند به شــكل 

سمينار، پوستر و بروشور باشد. 
پس از مرتب ســازي گزارش هاي شــناخت مشــاغل كه توسط 
دانش آموزان تهيه شــده، بهتر اســت مجموعه در يك قالب زيبا 
به عنوان يكي از راهنماهاي شغلي در منطقه شما به مجامع فرهنگي 

محلي معرفي شود. 

تجربةزیسته
من سال گذشته معلم درس تفكر و سبك زندگي پاية هفتم بودم. 
در بخش مربوط به پژوهش از دانش آموزان خواســتم تا با تشكيل 
گروه هاي چند نفره، براي فعاليت پژوهشــي خود روي يك شــغل 
مطالعه كرده و براساس ســؤاالتي كه در باال ذكر شد دربارة شغل 
انتخابي خود با سه نفر شــاغل در شغل مورد نظر مصاحبه داشته 
باشــند و پس از يكپارچه سازي گفت و گوها با افراد مصاحبه شونده 
پوستر معرفي شغل را تهيه نمايند. در اين فعاليت عالوه بر آموزش 
روش مصاحبه براي گرد آوري اطالعات، زمينه آشنايي دانش آموزان 
با رشــته هاي تحصيلي كه در سال نهم متوســطه به آن  خواهند 

پرداخت هم مهيا شد. 
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روان شناسي تربيتي

  شمشير   
  دولبه!  

  بررسي تأثير بازي هاي رايانه اي
  بر سالمت روان و تحصیل

چكیده 
پژوهشپیشروباهدفبررسيتأثیراستفادهازبازيهاي
رایانهايبرسالمتروانيوعملكردتحصیليدانشآموزان
انجامگرفت.تحقیقازنظرهدفكاربرديوازلحاظروش
توصیفيازنوعهمبستگياست.جامعهآماريشاملكلیه
دانشآموزاندخترپایهدوم)هشتم(دورةمتوسطهاول
شهرستانرباطكریماستكهتعدادآنهادرسالتحصیلي
93-8354،92نفربود.حجمنمونهازجدولكرجسيو
مورگانباروشخوشهايچندمرحلهاي،برحسبتوزیع
پایه،380نفرانتخابشد.ابزاراندازهگیري،پرسشنامهبود
كهازپرسشنامهسالمتعموميSCL-25باپایایي0/88
وپرسشنامهمحققساختهباپایایي0/85استفادهشد.
اطالعاتبااستفادهازضریبهمبستگيپیرسونمورد
بررسيقرارگرفت.یافتههايپژوهشنشاندادكهبینمیزان
استفادهازبازيهايرایانهايوسالمترواندانشآموزان
)a=0/05, p≤0/042, r=0/628( رابـطــــهمـعنـاداري

وجــوددارد.بینمیزاناســتفادهازبازيهايرایانهاي
وعملكردتحصیليدانشآموزاننیــزرابطةمعناداري

)a=0/05, p≤0/006, r=-0/163(مشاهدهشد.
بینســالمتروانــيدانشآموزان،بــاتوجهبهنوع
بازيرایانهاي)ســادهوخشــن(مورداستفاده،تفاوت
مـشـاهـده )a=0/05, p≤332, t=0/98( مـعنـــاداري
نشــد؛امابینعملكردتحصیليدانشآمــوزانبانوع
بازيهــايرایانهايمورداســتفاده،رابطــهمعناداري
)a≤0/048, df=4, chi-square=9/83(مشـــاهدهشد.
بنابراینميتوانچنیننتیجهگرفتكهبازيهايرایانهاي
برســالمتروانوعملكردتحصیليدانشآموزانتأثیر
معناداريدارند.لذا،ضرورياستوالدینومسئولینبر
میزاناستفادهونوعبازيهايرایانهايتوسطكودكانو
نوجواناننظارتبیشتريداشتهباشندوتمهیداتالزمرا
درجهتكاهشتأثیرمنفياینبازيهابرآنانفراهمآورند.

كلیدواژهها
رواني،  رايانه اي، سالمت  بازي هاي 

عملكرد تحصيلي، دانش آموزان

زهراشاهسواري
كارشناس ارشد مشاوره خانواده
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مقدمه
بديهي اســت آنچه همواره كارايي و كيفيت زندگي فردي و 
اجتماعي انســان را تحت الشــعاع قرار مي دهد، سالمت وي در 
ابعاد مختلف جسمي و رواني است. سالمت1 چه به صورت فردي 
و چه جمعي بي ترديد از مهم ترين ابعاد مســائل حيات انســان 
است. سالمت، شــرط ضروري براي ايفاي نقش هاي اجتماعي 
است و همه انسان ها در صورتي مي توانند فعاليت كامل داشته 
و كارآمد باشند كه هم خود را سالم احساس كنند و هم جامعه 
آن ها را سالم بداند. سالمت داراي ابعاد مختلف جسمي و رواني 
است و اين ابعاد بر يكديگر تأثير متقابل دارند. سازمان بهداشت 
جهاني ســالمت روان را اين گونه تعريف مي كند: قابليت ارتباط 
مــوزون و هماهنگ با ديگران، تغييــر و اصالح محيط فردي و 
اجتماعــي و حل تضادها و تمايالت شــخصي به طور عادالنه و 
مناسب )ميركوهي و خرمايي، 2010(. به عبارت ديگر سالمت 
روان به مفهوم احســاس خوب بودن و اطمينــان از كارآمدي 
خود، اتكا به خود، ظرفيت رقابت، تعلق بين نســلي و شكوفايي 
توانايي هــاي بالقوة فكري، هيجاني و غيره مي باشــد )حدادي 

كوهسار و همكاران، 2009(.
برخوردار نبودن از ســالمت روان از پيشــرفت فرد و جامعه 
جلوگيري كرده و عملكرد شغلي و تحصيلي او را مختل مي سازد. 
در چنين شــرايطي فرد توانايي اجراي صحيح وظايف محوله و 
ايفــاي نقش هاي فردي و اجتماعي را ندارد؛ بنابراين، هم فرد و 
هم جامعه رو به تحليل مي روند و از اهداف خود دور مي مانند. 

از آنجا كه دانش آموزان بخــش عظيمي از افراد هر جامعه را 
تشــكيل مي دهند و بي اغراق، اين قشــر از جامعه، از مهم ترين 
ســرمايه هاي هر كشوري مي باشــند. لذا هر چيز كه باعث غنا 
و اثربخشــي اين سرمايه ها گردد پســنديده و هر آنچه كه اين 
مهم را مختل كند نكوهيده اســت. داشــتن عملكرد تحصيلي 
خوب نيــز از مهم ترين و اولين وظايف هر دانش آموزي اســت 
و عوامــل متعددي در آن تأثيرگذار مي باشــند. لذا متخصصان 
همواره در پي آن بوده اند اين عوامل را شناســايي كرده و آنچه 
را مانع عملكــرد مثبت تحصيلي مي دانند از بين ببرند. يكي از 
عواملي كه كارشناسان در دهه هاي اخير به عنوان عامل مؤثر بر 
زندگي دانش آموزان و حتي بزرگ ساالن مورد توجه قرار داده اند، 
رايانه ها و بازي هاي رايانه اي اســت كه جاي زيادي را در زندگي 

دانش آموزان باز كرده است. 

روند رشد بازي هاي رایانه اي 
هزارة ســوم را عصر انقالب اطالعاتي، رايانه اي و ديجيتالي، 
عصــر انفجار دانش، عصر دهكدة جهاني و نظاير آن ناميده اند. 
به راســتي هم عصر حاضر شــيوه نويني از زندگي را با خود 
آورده اســت كه بــر نهادي نويــن، كه مي تــوان آن را كلبة 
الكترونيك ناميد، مبتني است. نفوذ سريع فناوري اطالعات در 
ميان آحاد مردم موجب تغيير شــيوه زندگي آنان شده است. 

تحوالت ســريع ناشــي از كاربرد فناوري، اعم از فناوري مولد 
و فناوري اطالعاتي، در زندگي بشــر تغييرات شگرفي، به ويژه 
در ســاختارهاي صنعتي، اقتصادي، سياســي و مدني جوامع، 
به وجود آورده اســت و تأثيرات بسزايي در روند زندگي و كار 
مردم در سراســر جهان گذاشته اســت )حيدري و همكاران، 
2010(. كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در جهان معاصر 
با ســرعت فزاينده اي در حال گســترش اســت و همه ابعاد 
زندگــي از جمله، تعليم و تربيت را در شــكل هاي متفاوت آن 
دچار دگرگوني كرده اســت. بعضي از كشورها براي دستيابي 
به تعليم وتربيت مطلوب در زمينه فناوري اطالعات و ارتباطات 
سرمايه گذاري كرده اند و مي خواهند فناوري را براي دستيابي 
بــه بهترين و جديد ترين روش ها بــه كار گيرند تا مزيت هايي 
براي تعليم و تربيت داشته باشند )افخمي و همكاران، 2012(. 
بدون شــك، جهان معاصر نســبت به دو يا ســه دهه پيش 
تفاوت هــاي كيفي دارد، زيرا با پيشــرفت تكنولوژي، رايانه ها 
وارد همــة ابعاد زندگي مردم اعم از كار، مطالعه، اوقات فراغت 
و فعاليت هــاي اجتماعي آن ها شــده اند )لــي و هو2، 2011( 
همچنين، در بررسي تأثير اســتفاده از رايانه به طور عمده دو 
كاربرد عمومي آن، شــامل بازي هاي رايانه اي و اينترنت مورد 
توجــه قرار مي گيــرد )مالن و آنتونيتــي3، 2003( بازي هاي 
رايانه اي، در ســال 1972 با پنگ )يك بازي تنيس روي ميز 
رايانه اي شده( آغاز شــد و سپس هم در نظام سخت افزاري و 
هم در نظام نرم افزاري شــروع به رشــد كرد )گانتر4، 2008( 
توليد روزافزون اين بازي ها و افزايش پيچيدگي آن ها، ســبب 
افزايش محبوبيت اين بازي ها شــده است و با اين ميزان نفوذ 
به بازار، كه فراتر از رابطة ســاده كودكان است، اينك بخشي 
از فرهنگ كودكان و نوجوانان سراسر جهان شده به طوري كه 
حتي پيدايش اين پديده جديد، موجي از نگراني ها را به دنبال 
داشته است. محبوبيت روزافزون بازي هاي رايانه اي و ويديويي، 
به ويژه در ميان كــودكان و نوجوانان، نگراني از اثرهاي زيانبار 
آن ها را به دنبال داشــته است. اين در حالي است كه در ظاهر 
امر، داليل روش شــناختي استواري براي عدم پذيرش شواهد 
مربوط به تأثير زيانبار اين بازي ها وجود دارد و حتي نشانه هاي 
مثبتي هم در دســت اســت كه بازي هاي ويديويي و رايانه اي 
مي تواند توانايي هاي ذهني ويژه اي را در كودكان ارتقا بخشــد 

)گانتر، 2008(.

و هیجانخواهي ویژگيهاي داراي نوجوانان چون
الگوپذیريوهمانندسازيومیزانباالیيازخیالپردازي
ميباشندوبهطوركلينوعانسانبسیاريازیادگیريها
ميآموزد، سرمشقگیري و مشاهده طریق از را
بازيهايرایانهايتاحدودزیاديایننیازهارااغنا
مينماید،لذاگرایشبهاینبازيهاروبهافزایشاست
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پیشینه پژوهش 
در ســال 1980 محققان به ارزيابي تأثير بازي هاي رايانه اي- 
ويديويي در حوزه هاي گوناگون شامل سالمتي، هماهنگي چشم 
و دست، عملكرد مدرسه و آسيب شناسي رواني كرده اند )بكمن 
و فنك5، 2011( برخي از مطالعات نشان مي دهد كه بازي هاي 
رايانه اي- ويديويي ســبب افزايش ســطح پرخاشگري و رفتار 
خصمانه، كاهش صبر در برابر ناكامي )آنتونيتي و مالن، 2003( 
اعتياد و وابســتگي )گريفيث و هــون6، 2010(. ضعف عملكرد 
تحصيلي و روابط اجتماعي )باربر و داركين7، 2008( مي  گردند. 
بازي  هاي رايانه اي قدمتي نزديك به چهل ســال دارند؛ يعني، 
زماني كه دستگاه هاي بســيار بزرگ بخش اعظم محاسبه ها را 
انجام مي دادند. پيدايش ريزرايانه ها در ســال هاي واپسين دهة 
1950 امكان برقراري ارتباط دو ســويه را به آساني فراهم آورد. 
از آن پس، برنامه نويســي رايانه ها به جاي استفاده از كارت هاي 
منگنه با صفحه كليد انجام گرفت. قديمي ترين بازي هاي رايانه اي 
بخشي از برنامه هايي بود كه دانشجويان مشتاق مؤسسه فناوري 
ماساچوســت )MIT( ابداع كرده بودند. اولين بــازي  رايانه اي 
به نام »جنگ فضايي« كه بعدها به بازي »شــهاب ســنگ ها« 
تبديل شــد و به كلوپ ها راه يافت، پيامد نخستين آزمايش ها 
در برنامه نويسي رايانه بود )لورل 1993، لوي، 1984، ويلسون8 

1992(. رشــد و پيشــرفت تكنولوژي كه سبب 
سهولت و امكان پذير شدن بسياري  از امور مي شود، 

خواســته و ناخواسته تغييرات اساسي نيز در زندگي 
روزمره افراد پديد مي آورد )مهرابي فرو همكاران، 2012(.

بازي هاي ويديويي و رايانه اي، محصوالت فرهنگي و در زمره 
رسانه هاي همگاني هستند، لذا اهميت اجتماعي و تربيتي 

فراواني مي يابند و براي بسياري از كودكان و نوجوانان نخستين 
گام ورود به جهان فناوري اطالعات و ارتباطات و كسب مهارت در 
استفاده از رايانه به شمار مي روند )جديديان و همكاران، 2012(.

پرداختن به بازي هاي رايانــه اي براي مدت طوالني منجر به 
عوارض جســماني، رواني و اجتماعي متعدد در افراد مي شود، 
اگرچه استفاده از بازي هاي مناسب مزيت هايي نيز دارد )پتون و 
ساوير9، 2000(. معايب بازي هاي رايانه اي به چند  بخش تقسيم 
مي شــود: الف. آسيب هاي جسماني؛  ب. آســيب هاي رواني- 
تربيتي؛ شامل: تقويت حس پرخاشگري؛ انزواطلبي؛ تنبل شدن 

ذهن؛ تأثير منفي در روابط خانوادگي؛ وافت تحصيلي.
 به نظر كوئلك كراوت و كراس10 )2010( از ديگر پيامد هاي 
منفي بازي هاي رايانه اي در بعد جسماني مي توان به آسيب هايي 
چون خســتگي چشــم، درد گردن، انحراف ســتون فقرات و 
افزايش فشار خون و ضربان قلب؛ و در بعد اجتماعي به كاهش 
تعامالت اجتماعي، انزواي اجتماعي و افت كاركردهاي مدرسه؛ 
و نيز در بعد روان شــناختي به افزايش پرخاشگري و رفتارهاي 
خشــونت آميز، اعتياد به رايانه، افسردگي و اضطراب اشاره كرد 
برخي از مطالعه ها نشــان مي دهند كه بازي هاي رايانه اي بيش 
از آنكه مفيد باشــند مضرند. در بعد رواني به نظر مي رســد كه 
بازي هاي رايانه اي رابطة منفي با وضعيت سالمت رواني داشته 
و تأثير مســتقيمي بر ميزان رفتارهاي پرخاشگرانه، اضطراب، 
افســردگي و گوشــه گيري نوجواناني كه به اين بازي 

مي پردازند، دارند )گانتر11، 2009(.
 نتايــج تحقيقــات حاكي از آن اســت 
كه ايــن بازي ها نــه تنها ســبب انزوا و 
كناره گيــري اجتماعي و كاهــش ارتباطات 
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اجتماعي مي شــوند، بلكه ميزان نوع دوســتي را كاهش داده و 
ارزش هاي مبتني بر همكاري و همياري را بي رنگ مي ســازند 
)وي12، 2007(. برخــي مطالعات نشــان داده اند كه بازي هاي 
رايانه اي از عوامل مؤثر در افت تحصيلي محســوب مي شــوند، 
چــرا كه وقت زيادي از دانش آموزان را اشــغال مي كنند و فكر 
و ذهن آن ها را درگير مســايل غير آموزشي مي كنند )منطقي، 
2001(. اميري و افشــاري نيا )2011( در مقاله اي تحت عنوان 
»نقش انجام بازي هاي رايانه اي در اختالالت رفتاري كودكان« 
اشاره نمودند كه اختالالت رفتاري با ميزان استفاده از بازي هاي 
رايانه اي رابطة معني داري را نشــان مي دهد. يافته هاي پژوهش 
صمدي )2009( بيانگر اين بود كه بين انواع اختالالت رفتاري و 
طول مدت استفاده از بازي هاي رايانه اي، رابطه معنا داري وجود 
دارد. ناخن جويدن، تيك عصبي- حركتي، رفتارهاي تخريبي، 
عصبانيت و بيش فعالي و كمبود توجه، از انواع اختالالت رفتاري 
به شــمار مي آيد. نتايج تحقيق قطريفي و همــكاران )2006( 
نيز بيانگر اين بوده اســت كه بازي هاي رايانه اي عالوه بر اينكه 
به لحاظ بهداشــت بدني نامناسب هســتند در ايجاد رفتارهاي 
ضداجتماعي تأثير مي گذارند و باعث افت تحصيلي دانش آموزان 
نيز مي شوند. صفاريان همداني و همكاران )1392(، در پژوهش 
خود بين بازي هــاي رايانه اي و ســالمت روان تأثير معناداري 
مشــاهده نمودند؛ همچنين چنين نتيجه گرفتند كه بازي هاي 
رايانه اي باعث عملكرد ضعيف تحصيلي دانش آموزان مي شــود. 
تحقيق جنتيل و همكاران 13 )2004( بيانگر اين بود كه ميزان 
اســتفاده از بازي هــاي رايانه اي بر عملكرد افراد تأثير داشــته 
اســت و محتواي خشونت آميز بازي ها منجر به پيامدهاي رفتار 
پرخاشگرانه مي شود. به استناد مطالعات انجام شده و به لحاظ 
اهميت سهم دانش آموزان در پيشبرد اهداف آتي جامعه از يك 
ســو و تأثير عوامل متعدد در كاهش يا ارتقاي كارايي و تربيت 
دانش آموزان از سوي ديگر، بر آن شديم تأثير بازي هاي رايانه اي 
را بر دو مقولة ســالمت روان و عملكرد تحصيلي دانش آموزان 
مورد بررسي قرار دهيم لذا در اين پژوهش به دنبال يافتن پاسخ 

علمي براي اين پرسش ها هستيم كه: 
1. آيا بين ميزان استفاده از بازي هاي رايانه اي و سالمت روان 

دانش آموزان رابطه اي وجود دارد؟ 
2. آيــا بين ميزان اســتفاده از بازي هــاي رايانه اي و عملكرد 

تحصيلي دانش آموزان رابطه اي وجود دارد؟ 
3. آيا ميزان سالمت روان دانش آموزان با توجه به نوع بازي هاي 

رايانه اي متفاوت است؟ 

4. آيــا ميزان عملكرد تحصيلي دانش آمــوزان با توجه به نوع 
بازي هاي رايانه اي متفاوت است؟ 

روش
روش پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبســتگي است كه در 
آن روابط بين متغيرها، با استفاده از ضرايب  همبستگي، توصيف 
و كشف و تبيين مي شوند. جامعة آماري پژوهش عبارت است از 
كليه دانش آموزان دختر )پاية هشتم( دورة متوسطه اول مدارس 
شهرســتان رباط كريم كه در سال تحصيلي 93ـ1392 در اين 
شهر مشغول به تحصيل بودند. جمعيت آماري كل دانش آموزان 
اين دوره 8354 نفر بود. براي برآورد حجم نمونه در اين پژوهش 
از جدول كرجســي و مورگان )1970( اســتفاده شد. براساس 
جــدول تعيين حجم نمونــه از روي حجم جامعــه با توجه به 
ســطح اطمينان 95 درصد و خطاي 5درصد تعداد نمونه 380 
نفر دانش آموز برآورد گرديد. براي نمونه گيري از جامعه آماري 
با مشخصات فوق از شيوه نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي 

استفاده گرديد. 
جهت جمع آوري داده  ها از دو پرســش نامة ســالمت عمومي   
SCL-25 و پرسش نامه محقق ساخته 25 سؤالي استفاده شده 
است. پرسش نامه سالمت عمومي SCL-25 مقياس كوتاه شده 
SCL-90-R است كه توسط نجاريان و داودي )2001( ساخته 
و اعتباريابي شده است شــامل 25 سؤال با خرده مقياس هاي 
جسماني سازي، شامل 6 ماده )سؤاالت 2-6-12-17-16-25(، 
وسواس- اجبار شامل 3 ماده )سؤاالت 22-21-11(، حساسيت 
بين فردي شــامل 3 ماده )سؤاالت 20-9-5(، افسردگي شامل 
3 ماده )ســؤاالت 10-14-15(، هراس شامل 3 ماده )سؤاالت 
8-7-3(، اضطراب شامل 2 ماده )سؤاالت 13-4(، انديشه پردازي 
شامل 1 ماده )سؤال 18(، پارانوئيد شامل 1 ماده )سؤال 24( و 
روان گسسته گرايي شامل 3 ماده )سؤاالت 1-19-23( مي باشد. 
پايايي و روايي پرسش نامه، توسط پژوهشگران مختلف بررسي 
و ضرايب قابل قبولي حاصل شــده اســت. پايايي اين ابزار در 
پژوهش حاضر نيز از طريق ضريب آلفاي كرونباخ 88/. به دست 
آمد. پرسش نامه محقق ساخته 25 سؤالي از دو قسمت سؤاالت 
مرتبط به اطالعات عمومي پاســخ گويان شامل جنسيت و پايه 
تحصيلي دانش آموزان، ميزان تحصيالت، سطح درآمد و وضعيت 
اشتغال والدين و سؤاالت مربوط به متغيرهاي پژوهش از جمله 
نوع بازي، ميزان اســتفاده از بازي، معدل و عملكرد تحصيلي، 
ميزان بهره مندي از امكانات تفريحي و بازي هاي رايانه اي تشكيل 
شده است. سؤاالت مربوط به متغيرهاي تحقيق بر حسب طيف 
5 درجه اي ليكرت تنظيم گرديد و در اختيار  نمونه انتخابي قرار 
گرفت. الزم به ذكر اســت كه عملكرد تحصيلي براساس معدل 
سنجيده شده است. اين پرسش نامه براساس طيف 5 گزينه اي 
ليكرت )سطوح پاسخ خيلي زياد، زياد، متوسط، كم و خيلي كم( 
طراحي شده و مبناي نمره گذاري آن از سطح خيلي كم به سطح 

بازيها این كه ميدهند نشان مطالعات برخي
ميتوانندبربازیكناناثرمثبتبگذارندوخودپنداره،
یادگیري؛تفكروحلمسئلهورشداستداللفضایي
بخشند بهبود را كودكان شناختي توانایيهاي و
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خيلــي زياد از 1 تا 5 بوده اســت. روايي صوري و محتوايي اين 
پرسش نامه توســط متخصصان حوزه تكنولوژي و روان شناسي 
مورد تأييد قرار گرفت و ضريب پايايي آن با اســتفاده از آزمون 
آلفاي كرونباخ و از طريق اجراي طرح مقدماتي روي يك نمونة 

70 نفري، 0/86 به دست آمد. 
مقياس اندازه گيري معدل كه »فاصله اي« اســت، به مقياس 
 »رتبــه اي« تبديل شــد؛ به ايــن ترتيب كه به صــورت معدل
  20-18 بســيار خــوب، معــدل 17/99-16 خــوب، معدل 
15/99 -14 متوســط، معــدل 13/99-12 ضعيــف و معدل 
11/99-10 بســيار ضعيف رتبه بندي و بررســي شــد. روايي 
محتواي آزمون از طريق بررسي نظر صاحب نظران و متخصصان 
تعليم و تربيت تأييد گرديد. براي به دســت آوردن ميزان پايايي 
ابزار به كار گرفته شــده، يك اجراي آزمايشي بر روي 70 نفر از 
دانش آموزان مدارس شهر رباط كريم كه در جامعه آماري مورد 
نظر قرار داشــتند، انجام گرفت و ضريب پايايي اين پرسش نامه 
از طريق آلفاي كرونباخ برابر با 84/. محاسبه شد كه ضريب باال 

و قابل قبولي است. 
براي تجزيه و تحليل داده ها در بخش آمار استنباطي از آزمون 
كاي اسكوئر يا خي دو، آزمون )t بررسي تفاوت گروه ها( و ضريب 
همبستگي پيرسون استفاد شده است. از آزمون t براي بررسي 
تفــاوت روان دانش آموزان از لحاظ نوع بازي رايانه اي اســتفاده 
شــد. به  اين صورت كه ميانگين به دســت آمده از مؤلفه هاي 

ســالمت رواني مانند جسماني سازي، وســواس- اجبار و بقيه 
متغيرها در دو گروه كه بازي ساده و خشن انجام مي دادند مورد 
مقايســه قرار گرفته شد و سطح معناداري آن محاسبه و نتايج 
تشــريح شدند. نوع بازي ها به خشن و ساده تقسيم شد. در اين 
پژوهش بازي هاي رايانه اي مرتبط با دروس مدرســه، معمايي و 
آموزنده را بازي هاي ساده و بازي هاي رايانه اي اكشن و پليسي را 
بازي خشــن محسوب نموديم. از كل نمونه مورد نظر 70 نفر از 
بازي هاي مرتبط با دروس مدرسه، 98 نفر از بازي هاي آموزنده 
و ســاده اما غير درســي )مجموعًا 168 نفر بازي ساده( و 212 
نفر از بازي هاي اكشن و پليسي استفاده مي كردند. از نظر مدت 
زمان بازي 140 نفر 1 ســاعت، 115 نفر 3-2 ســاعت، 67 نفر 
5-4 ساعت و 58 نفر بيش از 5 ساعت در طي يك شبانه روز از 

بازي هاي رايانه اي استفاده مي كردند. 

یافته ها 
پس از انجام آزمون هاي آماري، فرضيه هاي اول، دوم و چهارم 
تأييد و فرضيه ســوم رد شــد. نتايج آزمون ها در جداول 1 تا 5 

خالصه شده است. 
فرضیهاول:بینمیزاناستفادهازبازيهايرایانهايو
سالمترواندانشآموزانرابطةمعناداريوجوددارد.
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با توجــه به جدول 1 نتايج به دســت آمده نشــان مي دهد 
كه بين ميزان اســتفاده از بازي هاي رايانه اي و ســالمت روان 
دانش آموزان در مجموع با ضريب همبســتگي 0/628 و سطح 
معنــاداري 0/042 وخطاپذيري 0/05 رابطــه معناداري وجود 
دارد. همچنيــن، بين ميزان اســتفاده از بازي هــاي رايانه اي و 
مالك هاي وضعيت جسماني، حساسيت بين فردي، افسردگي، 
هراس، انديشه پردازي پارانوئيد رابطه معناداري وجود ندارد. ولي 
بين ميزان استفاده از بازي هاي رايانه اي و مالك هاي وسواس- 
اجبــار، اضطراب و روان گسســته گرايي، رابطة معناداري وجود 
دارد. بنابراين فرضيه اول كه وجود رابطه بين بازي هاي رايانه اي 

و سالمت روان كلي است، مورد تأييد قرار مي گيرد. 
فرضیةدوم:بینمیزاناستفادهازبازيهايرایانهايو
عملكردتحصیليدانشآموزانرابطةمعناداريوجوددارد.

جدول 2 نشــان مي دهد كه بين ميزان استفاده از بازي هاي 
رايانه اي و عملكرد تحصيلي در كل دانش آموزان مورد مطالعه 
با ضريب همبســتگي 0/163- و ســطح معناداري 0/006 با 
خطاپذيري 0/05 رابطه معنــاداري وجود دارد. از آنجايي كه 
ضريب همبستگي محاسبه شــده بين دو متغير از نوع منفي 
اســت، مي توان گفــت دانش آموزاني كه بيشــتر از باز ي هاي 
رايانه اي اســتفاده مي كنند، از عملكــرد تحصيلي پايين تري 
برخوردارنــد و بالعكس دانش آموزاني كــه كمتر از بازي هاي 
رايانه اي اســتفاده مي كننــد از نمرات باالتــري برخوردارند. 

بنابراين فرضية دوم تأييد مي گردد. 
فرضیةسوم:میزانسالمترواندانشآموزانباتوجه

بهنوعبازيهايرایانهايمتفاوتاست.

بر اساس جدول 3، مقدار t، 0/98 و سطح معناداري 0/332 با 
خطاپذيري 0/05 نشان مي دهد كه بين سالمت روان دانش آموزان 
با توجه به نوع بازي رايانه اي )ساده و خشن( مورد استفاده تفاوت 
معنــاداري وجود ندارد. همچنين، بين نــوع بازي هاي رايانه اي 
و كليه مالك هاي ســالمت روان كه شامل وضعيت جسماني، 
وســواس- اجبار، حساسيت بين فردي، افســردگي، اضطراب، 
هراس، انديشــه پردازي پارانوئيد و روان گسســته خويي است، 
تفاوت معناداري وجود ندارد. به عبارت ديگر، ميزان سالمت روان 
دانش آموزاني كه از بازي هاي ســاده و خشن استفاده مي كنند، 
يكســان بوده و نوع بازي  رايانه اي نمي توانــد، عامل مؤثري بر 

جدول2.محاسبهضریبهمبستگي)پیرسون(وسطحمعناداريبین
دومتغیرمیزاناستفادهازبازيهايرایانهايوعملكردتحصیلي

سطح معناداريضريب همبستگيمتغير مالكمتغير پيش بين

ميزان استفاده از 
بازي هاي رايانه اي 

عملكرد 
تحصيلي

-0/1630/006

جدول3.آزمونt برايبررسيتفاوتسالمترواندانشآموزان
باتوجهبهنوعبازي

tميا نگين تعدادنوع بازي متغير مالك 
8/231/48-212/1687/56ساده/ خشنجسما ني  سازي

0/01-3/79-212/1683/69ساده/ خشن وسواس- اجبار

4/170/87-212/1683/95ساده/ خشنحساسيت بين فردي 

2/750/63- 212/1682/46ساده/ خشنافسردگي

3/871/37-212/1683/63ساده/ خشناضطراب

3/950/94-212/1683/56ساده/ خشنهراس

1/710/10-212/1681/56ساده/ خشنانديشه پردازي پارانوئيد

0/03-3/73-212/1683/68ساده/ خشنروان  گسسته خويي

38031/240/98ساده/ خشنسالمت روان )كل(

جدول1.محاسبهضریبهمبستگيوسطحمعناداريبیندومتغیر
میزاناستفادهازبازيهايرایانهايوسالمتروان

سطح معناداريضريب همبستگيمتغير مالكمتغير پيش بين

استفاده از 
بازي هاي 
رايانه اي 

0/0650/287جسماني سازي

0/1420/041وسواس- اجبار

0/0520/417حساسيت بين فردي

0/0510/431افسردگي 

0/5360/023اضطراب

0/0420/416هراس

0/0210/341انديشه هاي پارانوئيد

0/1870/051روان گسسته گرايي

0/6280/042سالمت روان )كل(
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سالمت روان دانش آموزان تلقي شود، لذا، اين فرضيه رد مي گردد. 
فرضیهچهارم:میزانعملكردتحصیليدانشآموزانبا

توجهبهنوعبازيهايرایانهايمتفاوتاست.

جدول5، نشان مي دهد كه بين عملكرد تحصيلي دانش آموزان 
با نوع بازي رايانه اي مورد استفاده با مقدار كاي اسكوئر 9/83 و 
درجه آزادي 4 و سطح معناداري 0/048 رابطه وجود دارد. نتايج 
نشــان مي دهد، دانش آموزاني كه از بازي هاي ساده )آموزشي، 
درســي، معمايي( استفاده مي كنند، از عملكرد تحصيلي بااليي 
برخوردارند و داراي وضعيت تحصيلــي به مراتب باالتر، خوب 
و بسيار خوب هســتند. از طرفي دانش آموزاني كه از بازي هاي 
خشن )جنگي، اكشــن و پليسي( استفاده مي كنند، از عملكرد 
تحصيلي پاييني برخــوردار بوده و وضعيت تحصيلي ضعيف يا 
بســيار ضعيفي دارند. لذا، اين فرضيه تأييد مي شود و مي توان 
چنين نتيجه گرفت كه بين نــوع بازي هاي رايانه اي و عملكرد 

تحصيلي دانش آموزان رابطه معناداري وجود دارد. 

بحث و نتیجه  گیري 
يافته هاي پژوهش نشان داد كه بين ميزان استفاده از بازي هاي 
رايانه اي و ســالمت روان دانش آموزان در مجموع رابطه وجود 
دارد و بيــن ميزان اســتفاده از بازي هاي رايانه اي و مالك هاي 
وسواس- اجبار، اضطراب، روان گسسته گرايي نيز رابطه معناداري 
مشاهده شــد. نتايج اين فرضيه با برخي از يافته هاي صفاريان 

)2013( جنتيل و بلــوك )2008(، صمدي )2009(، جنتيل 
و همــكاران )2004(، اســنيدر )2012( و قطريفي و همكاران 
)2006(، هم خوانــي دارد. در تبييــن اين يافته مي توان چنين 
اذعان نمود كه چون نوجوانان داراي ويژگي هاي هيجان خواهي 
و الگوپذيري و همانند ســازي و ميزان بااليــي از خيال پردازي 
مي باشــند و به طور كلي نوع انسان بسياري از يادگيري ها را از 
طريق مشاهده و سرمشــق گيري مي آموزد، بازي هاي رايانه اي 
تا حــدود زيادي اين نياز هــا را اغنا مي نمايد، لــذا گرايش به 
اين بازي ها رو به افزايش اســت و چنانچه اقدامات الزم جهت 
برنامه ريزي و ارتقاي ســطح آگاهي آنــان و خانواده ها، از حيث 
آسيب هاي اين بازي ها، صورت نگيرد تأثير انكار ناپذيري بر روان 

جدول4.توزیعفراوانيافرادموردمطالعهبرحسبمتغیرهاينوع
بازيهايرایانهايوعملكردتحصیلي

متغيرها

عملكرد  تحصيلي

نوع 
بازي

خيلي  
ضعيف

 بسيار خوبمتوسط ضعيف 
خوب

 جمع

بازي هاي 
رايانه اي 

717324864168ساده

827655557212خشن

154497103121380جمع

جدول5.بررسيرابطهبینعملكردتحصیليدانشآموزانوانواع
مختلفبازيهايرایانهايبااستفادهازآزمونكاياسكوئر

سطح معناداريدرجه آزادي مقاديرآزمون كاي اسكوئر

a( 9/8340/048(آمار كاي اسكوئر

10/1340/038برازش مدل

1/4210/249پيوند خطي 

--380تعداد
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دانش آموزان خواهند گذاشت. چرا كه اين بازي ها هيجان كاذب 
ايجــاد كرده و دانش آموزان را مدتــي از واقعيت دور كرده و به 
عوالم خيال مي برد. و اين خود به روان و شــخصيت دانش آموز 
آســيب مي زند و تا حدود زيادي وي را از واقعيت دور مي كند. 
تحليل يافته هاي پژوهش بيانگر اين است كه بين ميزان استفاده 
از بازي هاي رايانــه اي و عملكرد تحصيلــي دانش آموزان رابطه 
معنادار و منفي وجود دارد. به عبارت ديگر دانش آموزاني كه مدت 
زمان زيادي از بازي هاي رايانه اي اســتفاده مي كنند، از عملكرد 
تحصيلي پايين، و بالعكس دانش آموزاني كه كمتر وقت خود را به 
بازي هاي رايانه اي مي گذرانند، از نمرات باالتري برخوردارند. نتايج 
حاصله با يافته هاي پژوهشي جنتيل و بلوك )2008( عبدالخالقي 
و ديگران )2005(، قطريفي،  حســيني شيرواني )2015(، دالور 
و رشيد )2006( هم سو مي باشد. اما با يافته هاي دارابي )2013(، 
احمدي )2011(، مهديان )2013( همخواني ندارد. در تبيين اين 
فرضيــه مي توان چنين اذعان نمود كه چون اين بازي ها به دليل 
ويژگي هاي خاص در دســترس بــودن و هيجان زايي و خاصيت 
جانشين ســازي با قهرمان بازي، جذابيت دارنــد و دانش آموزان 

زيادي گرايش به اين بازي هــا دارند لذا گاهي خود متوجه گذر 
زمان در اســتفاده از بازي نشده و ساعت هاي زيادي از وقت خود 
را بــه اين بازي هاي مي گذرانند و پس از بازي نيز به دليل صرف 
انرژي جســمي و ذهني فراوان براي بازي و وجود بي حوصلگي و 
خســتگي، نمي توانند زمان مناسب و انرژي كافي مصروف درس 
نمايند يا به سهولت آن ها را كنار مي گذارند. در نتيجه آنچه حاصل 
مي شود افت عملكرد تحصيلي و دانش آموزي با ذهن خسته است. 
لذا اگر بازي هاي رايانه اي كنترل شده )زمان هاي تعريف شده از 
سوي والدين( و متناسب سن كودكان و نوجوانان نباشد مي تواند 
باعث افت عملكرد تحصيلي دانش آموز شده و آسيب هاي جبران  
ناپذيري را بر آن ها وارد نمايد. برخي مطالعات نشان مي دهند كه 
اين بازي ها مي توانند بر بازيكنان اثر مثبت بگذارند و خودپنداره، 
يادگيري )رسس و همكاران،2003(؛ تفكر و حل مسئله )هوولي، 
2011( و رشد استدالل فضايي و توانايي هاي شناختي )اكاگكي 
و فرنچ، 2007( كودكان را بهبود بخشــند. در تبيين اين موارد 
مي تــوان گفت چنانچــه والدين از آگاهي و اقتــدار الزم جهت 
زمان بندي و برنامه ريزي بازي ها براي فرزندان باشــند تا حدود 
زيادي اثرات سوء آن را كاهش داده و فرزندان تأثيرات مثبت آن 
بهره مند خواهند شد. بنابراين به والدين توصيه مي شود، آگاهي 
و مهارت خود را در اين زمينه باال برده و  در ضمن كنترل ميزان 
زمان بازي، برنامه ريزي مناســبي جهت اوقات فراغت، همچنين 
مطالعات فرزندان خود داشــته باشــند و آنان را با مزايا و معايب 
بازي ها آشنا نمايند تا كمتر به سراغ بازي هاي رايانه اي بروند و از 

آنچهاهمیتداردمحدودكردنبازيهاستنهصرفًا
از بازيها این اگر كه چرا بازيها، نوع دادن تغییر
برنامهریزي و كنترل بدون و شده خارج مجاز حد
باشند یاساده(كه نوعي)خشن ازهر انجامشوند
تأثیرسوئيبرسالمتروانخواهندگذاشت
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زمان خود به بهترين وجه ممكن استفاده كنند. 
يافته هاي فرضيه سوم پژوهش حاكي از آن است كه بين نوع 
بازي هاي رايانه )ساده و خشن( و سالمت روان كل دانش آموزان 
تفاوت معناداري وجود ندارد. بين نوع بازي  هاي رايانه اي و كليه 
مالك هاي سالمت روان كه شامل وضعيت جسماني، وسواس-
اجبار، حساســيت بين فردي، افســردگي، اضطــراب، هراس، 
انديشه پردازي پارانوئيد و روان گسسته گرايي، تفاوت معناداري 
وجــود ندارد و نوع بــازي رايانه اي نمي توانــد عامل مؤثري بر 
سالمت روان دانش آموزان تلقي شود. اين يافته با نتايج تحقيق 
صفاريان و همكاران )2013( همســويي دارد ولي با يافته هاي 
ايروين و گراس )2005(، اميري و افشــاري نيا )2011(؛ هم سو 
نمي باشــد. احتمااًل داليل عدم هم خواني پژوهش ها، تفاوت  در 
برخــي عوامــل از جمله جامعه  آماري، روش پژوهش و ســاير 
موارد مي باشــد. يكي ديگر از علل ناهم خواني يافته ها مي تواند 
تفاوت در حجم نمونه ها باشــد. از طرف ديگر به نظر ســيتد و 
فرگوســن )2007( يكي از سوگيري ها در پژوهش ها اين است 
كه ويراستاران نشريات علمي بيشتر تمايل دارند پژوهش هايي 
با نتايج مثبت منتشــر كننــد، چون آن ها جذاب تر هســتند. 
از ســويي مي توان چنيــن اذعان نمود كه در مــورد بازي هاي 
رايانه اي از هر نوعي كه باشــد )ساده، خشن( چنانچه اصول و 
چارچوب هاي الزم براي حدود بازي ها رعايت نگردد، تفاوتي در 
اثر آن ها مشاهده نمي شود، لذا آنچه اهميت دارد محدود كردن 
بازي هاســت نه صرفًا تغيير دادن نــوع بازي ها، چرا كه اگر اين 
بازي ها از حد مجاز خارج شــده و بــدون كنترل و برنامه ريزي 
انجام شــوند از هر نوعي )خشن يا ساده( كه باشند تأثير سوئي 
بر ســالمت روان خواهند گذاشــت. لذا عدم تفاوت ســالمت 
روان بر اســاس نوع بازي به معني عدم تأثير سوء آن ها نيست 
بلكه نشــان دهندة آن اســت كه بازي ها از هر نوعي كه باشند 
بايد محدود شوند و ميزان اســتفاده از آن ها كاهش پيدا كند. 
بررسي فرضيه چهارم پژوهش نشان داد، دانش آموزاني كه از 
بازي هاي ساده )آموزشي، درسي و معمايي( استفاده مي كنند، 
از عملكرد تحصيلي باالتر و دانش آموزاني كه از بازي هاي خشن 
)جنگي، اكشن و پليسي( استفاده مي كنند، از عملكرد تحصيلي 
پايين تري برخوردارند و وضعيت تحصيلي ضعيفي دارند. نتايج 
پژوهش قطريفي، رشيد و دالور )2008(، عبدالخالقي و ديگران 
)2008(، صفاريان همداني )2013(، اســنيدر )2012( با يافته 
مذكــور هم خواني دارد. لذا به والديــن و اولياي مدارس توصيه 
مي شــود در انتخاب بازي هاي رايانه اي به كودكان و نوجوانان 
آگاهي داده و كمك كنند، نحوة انتخاب درست و روش صحيح 
بــازي را به آن ها آموزش دهند. بــه توليدكنندگان نيز توصيه 
مي شود، براي ساخت و توليد نرم افزار ها از راهنمايي هاي مشاوران 
تعليم و تربيت و متخصصان استفاده نمايند تا برنامه هايي طراحي 
كنند كه موجب افزايش عملكرد تحصيلي دانش آموزان شــود. 
نتيجه آنكه در چند سال اخير كامپيوتر و بازي هاي رايانه اي به 

تدريج تا حدي جاي تلويزيون را گرفته اند و احتمال مي رود كه 
در آينده اي نزديك نقشي بارزتر از تلويزيون را در زندگي كودكان 
و نوجوانان داشته باشد. اگر از اين فناوري صحيح استفاده شود 
اثرات مثبتي دارد، ولي تحقيقات بيانگر خطراتي ناشي از كاربرد 
بي رويه و غلط آن اســت كه تمامي كاربران، به ويژه كودكان را 
تهديد مي كند. توليــد و توزيع بازي هاي رايانه اي ضداخالقي و 
مرّوج فحشــا، خرافه پرستي و خشــونت، كودكان و نوجوانان را 
از اهداف آرماني و ارزشي اسالم منحرف مي  كند. استفادة نابجا 
و بيش از حد از بازي هاي رايانه اي عواقب جســماني و رواني به 
دنبال دارد. بنابراين الزم اســت در حوزه فرهنگي آثاري توليد 
شود كه اثرگذاري مفيد در پي داشته باشد و با آگاه سازي جامعه، 
فرهنگ سازي و استفاده بهينه و مفيد از اين بازي ها و آموزش هاي 
مناسب از طريق رسانه ها، مدارس و والدين كودكان و نوجوانان، 
صدمات مخرب ناشــي از بازي هــاي رايانــه اي را كاهش داد. 

باتوجهبهیافتههاياینپژوهشميتوانپیشنهادهاي
زیرراارائهكرد:

٭ مشــاوران و مدرســان آمــوزش خانواده همــواره يكي از 
سرفصل هاي كاري خود را ارائه اطالعات و آگاهي الزم به اوليا و 
دانش آموزان جهت پيشگيري از آسيب هاي بازي هاي رايانه قرار 

دهند و در اين زمينه كوشا باشند. 

رسانهها انواع طریق از آموزشي، برنامههاي تهیه با
مانندرادیو،تلویزیونیابابرگزاريجلساتآموزشي
بازيهاي صحیح انتخاب و دقت درباره مدارس، در
و خشن بازيهاي منفي و سوء اثرات رایانهاي،
غیراخالقيبرفرزندان،آموزشواطالعرسانيالزمبه
والدینوخانوادههاصورتگیرد.بهتراست،والدینبه
مدتي،هرچندكوتاه،باكودكانونوجواناندرانجام
بازيهایشانهمراهشوندودرموردبازيهايرایانهاي

باآنانبهبحثوتبادلنظربپردازند
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٭ متخصصــان و مســئولين، زمينة مناســبي جهت توليد 
محتواهاي درســي كه جنبه بازي و هيجاني داشــته باشــد و 

دانش آموزان را جذب نمايد فراهم نمايند. 
٭ زمينه الزم براي ابراز وجود و تخليه هيجان دانش آموزان در 
خانه و مدرســه فراهم شود تا آن ها به دنبال هيجانات كاذب و 

صرف ابراز خود در تخيل خويش نباشند. 
٭ والديــن زمان بيشــتري را به فرزنــدان اختصاص دهند و 
به انجام بازي هاي شــاد بين اعضاي خانواده بپردازند تا زمينه 
صميميت و نشــاط و ارتباط بين اعضاي خانواده فراهم شود و 

فرزندان كمتر در تنهايي به بازي رايانه اي بپردازند. 
٭ ســازمان ها و نهادهاي مرتبط با بازي هاي رايانه اي با كمك 
متخصصــان، نظارتي دقيــق و همه جانبه بر توليد، ســاخت و 
رده بندي بازي هاي رايانه اي داشــته باشند و به اين ترتيب تمام 
سازندگان و طراحان اين نوع بازي ها، موظف به رعايت اصول و 

مقررات وضع شده و اعمال محدوديت هاي الزم باشند. 
٭ بر فروش بازي هاي رايانه اي به كودكان و نوجوانان، نظارتي 
دقيق صورت گيرد و از ورود و فروش بازي هاي خشــن و بسيار 

هيجان انگيز به كودكاني كه زير محدوده ســني مناســب براي 
انجام بازي ها هستند جلوگيري شود و يا اينكه بازي هاي رايانه اي 

فقط در حضور والدين عرضه شود. 
٭ با تهيه برنامه هاي آموزشــي، از طريق انواع رسانه  ها مانند 
راديو، تلويزيون يا با برگزاري جلســات آموزشــي در مدارس، 
دربــاره دقت و انتخاب صحيح بازي هاي رايانه اي، اثرات ســوء 
و منفي  بازي هاي خشــن و غيراخالقي بــر فرزندان، آموزش و 
اطالع رســاني الزم به والدين و خانواده هــا صورت گيرد و بهتر 
است، والدين به مدتي، هر چند كوتاه، با كودكان و نوجوانان در 
انجام بازي هايشــان همراه شوند و در مورد بازي هاي رايانه اي با 

آنان به بحث و تبادل نظر بپردازند. 
٭ اقدام به سرمايه گذاري ملي براي طراحي و توليد بازي هاي 
رايانه اي منطبق بر فرهنگ بومي با نظارت كارشناسان اجتماعي، 
مشــاوران، روان شناسان و متخصصان تعليم و تربيت، بر مبناي 
رســيدن به اهدافي چون تقويت مشاركت و همكاري، ايثار و 
همدلي و حذف عنصر خشونت از بازي ها و جلوگيري از ورود 
بازي  هاي خشن  و غير اخالقي خارجي به كشور ضروري است.
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گــــــــزارش

هوشنگغالمي

عصر فرسودگي اطالعات
دكترعصارهرئيس پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش نخستين 
سخنران نشســت بود، با خوش آمدگويي به حاضران، دنياي مجازي 
را ســوژه اي پر از راز و رمز و پرســش و ابهام براي مردم به ويژه براي 
فرزندانشــان عنوان كرد و گفــت: عصر ما را عصــر انفجار اطالعات 

مي نامند كه البته، من آن را عصر فرسودگي اطالعات مي دانم.
وي خاطرنشــان كرد كــه اگر بخواهيم با روش هاي ســنتي عمل 
كنيم مشــخصًا با فرزندان خود هم براي تربيت به توافق نمي رسيم. 
دكتر عصاره با تأكيد بر اينكه خانواده، مدرســة اول است و 55 درصد 
شــخصيت هر كس تا 5 سالگي او شكل مي گيرد، متذكر شد كه پايه 

شخصيت اصلي انسان در اين مدرسه شكل مي گيرد.

وي، در پايان سخنان كوتاه خود، اظهار اميدواري كرد كه اين نشست، 
دســتاوردهاي خوبي براي پژوهشگران و كارشناســان داشته باشد.

چه کنیم؟
خانمدكترقدســياحقر، مدير گروه پژوهشي آموزش خانواده 
پژوهشگاه مطالعات نيز در سخنان خود، با سپاس از حضور كارشناسان 
در اين نشســت علميـ  تخصصي، تصريح كرد: زندگي ســالم، منبع 
ارزشــمندي براي كاهش بيماري ها و مؤلفه اي تأثيرگذار اســت و از 
اين رو نقش مهمي در مقابله با پليدي ها و بهبود كيفيت زندگي دارد.

وي، در ادامه، با اشــاره به اينكه مهم ترين اصل زندگي سالم برپاية 
اين انديشه قرار گرفته كه هر فرد در زندگي خود يك الگوي رفتاري 
مشخص داشته باشد، متذكر شد: سبك زندگي، يك روش زندگي با 

الگوهاي رفتاري مشخص است.
دكتر احقر، كار اساسي پژوهشــگران و كارشناسان فعال در عرصة 
فضاي مجازي را پاســخ به اين سؤال دانست كه چه كنيم تا مردم با 
انتخاب سبك زندگي مناسب، به ســالمتي دست يابند، آن را حفظ 
كنند؛ از نظر روان شناختي به بهزيستي دست يابند و كيفيت زندگي 

خود را بهبود بخشند.
دكترمحمودمعافي، كارشــناس گــروه برنامه ريزي دفتر تأليف 
ســازمان پژوهش، سخنران بعدي نشســت بود كه با عنوان »سبك 

زندگي و تفكر« با حاضران سخن گفت.
وي، نخســت، خاطرنشــان كرد: »آدلر«، روان شــناس اتريشــي، 
نخســتين كسي است كه اصطالح سبك زندگي را مطرح كرده است. 
بعد از آن پزشكان، روان شناســان، عالمان ديني و حتي اقتصاددانان 
هــم هر كــدام تعريف خاصي از واژه ســبك زندگي ارائــه كرده اند.

وي افزود: طبق تعريف آدلر، سبك زندگي، روش زندگي يا رفتار هر 
فرد است كه متأثر از عوامل مختلفي مانند باورهاي خانوادگي، شرايط 

فضای مجازی 
و جهانی كه به خانة ما 
تبديل شده است

دنیايبزرگماراامروزفضايمجازيبهیكخانهتبدیل
كردهوعلیرغمامكانات،مزایاودستاوردهايبيشماريكه
داردمسائلومشكالتبسیارينیزباخودبههمراهآورده
است.فضايمجازيكههزارانرسانهدردلخودوبیشاز
دومیلیاردمخاطبدرجهاندارد،فرصتهاوتهدیدهایي
مهموجديپیشرويهمهقراردادهاســتكهچگونگي
برخوردباآنهاصاحبنظران،پژوهشگرانوكارشناسان

دلسوزرابهاندیشهواداشتهاست.
دردهماســفندماه95،بههمتگروهپژوهشيآموزش
خانوادهوجامعهشناسيپژوهشكدهخانوادهومدرسه،در
پژوهشــگاهمطالعاتآموزشوپرورش،نشستيباعنوان
»سبكزندگيســالمودنیايمجازي«باحضورجمعياز
اعضايهیئتعلمي،كارشناسانومدیرانسازمانپژوهشو
برنامهریزيآموزشيوپژوهشگاهمطالعاتآموزشوپرورش،
برگزارشــدكــهگــزارشبرپایــيآنراميخوانیم.

        گزارش برپايی نشست علمی ـ تخصصی»سبك زندگی سالم و دنيای مجازی«          
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فرهنگي، اقتصادي و خانوادگي، جنســيت، موقعيت فرد در خانواده و 
باالخره آموخته ها و تجربيات محيطي است.

با توجه به تعاريف متعدد ارائه شده از سوي صاحب نظران رشته هاي 
مختلف، مي توان تعريف دقيق از ســبك زندگي ســالم را عبارت از 
»مجموعة رفتارهاي برگرفته از آموزه هاي ديني، فرهنگ، آداب، رسوم، 
ارزش ها و تجارب شــخصي يافته هاي علمي دانســت كه پاي بندي 
بدان منجر به تأمين ســالمت جســماني ـ معنوي، روحي ـ رواني و 

شكل گيري هويت ملي شود.«

دو میلیارد مخاطب!
دكتر معافي در ادامه سخنان خود، با تأكيد بر اينكه دو ميليارد نفر درگير 
فضاي مجازي در جهان هستند، مؤلفه هاي مختلف سالمت جسمي و 
روحي را برشمرد و از نيازها و چالش هاي زندگي اجتماعي سخن گفت.

از بخش پرســش و پاســخ ها، دكتــر عصاره دربارة كتاب درســي 
»تفكر و ســبك زندگي« تأليــف دكتر معافي و همــكاران نكاتي را 
مطرح كرد و خواســتار آن شــد كه بازخوردها و نظرات دانش آموزان 
و اولياي آنان دربارة اين عنوان درســي دريافت و بررســي شــود. در 
اينجا دكتر معافي خاطرنشــان كرد كه براســاس تحقيق انجام شده، 
ميزان عالئق دانش آموزان به درس هايشــان در دورة اول متوسطه باال 
بــوده و جالب اينكه درس علوم و همچنين »تفكر و ســبك زندگي« 
باالترين حمايت ها را داشــته اســت. معافي، با اشاره به محدوديت ها 
و كاســتي هاي كتاب »تفكر و سبك زندگي«، تصريح كرد كه كتاب 
»سواد رسانه اي« كه براي دانش آموزان پاية دهم نوشته شده، مكمل 
بحث هاي آن كتاب اســت و محتواي كتاب دانش آموزان را به سمت 

تحقيق و پژوهش سوق مي دهد.
دكتر جمالي فر، ســخنران ديگر اين نشست علمي ـ تخصصي بود 
كه به بيان مفاهيم مطرح در كتاب درســي »تفكر و سبك زندگي« 
پرداخــت. وي با تأكيد بر اينكه ما خيلي از مهارت ها را مي دانيم، ولي 
در رفتارهايمان بروز نمي كند، افزود: زندگي، نوعي انتخاب است، ما در 
جامعه خود به  شــدت نيازمند آن آداب و مهارت هاي زندگي هستيم 
كه شايستگي بين افراد را مطرح مي كند. در حوزة تعليم وتربيت و در 
حوزه هاي فردي نيز، توانمندي هاي زيادي داريم، ولي در فعاليت هاي 

گروهي ضعيف هستيم. 
وي در پايــان ســخنان کوتاه خــود، آمادگي اســتفاده از نظرات 

كارشناسان و صاحب نظران دربارة محتواي كتاب را اعالم كرد.

این دنیا مجاز است، حقیقت چیز دیگري است!
دكتــر رضوي مديــر گروه جامعه شناســي و آمــوزش خانواده در 
پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش نيز از ديگر سخنرانان نشست بود 
كه در آغاز، بــا بيان اينكه تحقيق و پژوهش مــن درباره تهديدها و 
فرصت هاي مطرح در دنياي مجازي اســت، به بيان دو مفهوم واقعيت 

و مجاز پرداخت.
دكتر رضوي خاطرنشــان كرد: سقراط معتقد بود كه جهان سايه اي 
از حقيقت اســت؛ يعني ما هرچه مي بينيم سايه اي بيش نيست. پس 
اين دنيا، دنياي مجاز است و واقعيت چيز ديگري است. اما از ديدگاه 
افالطون هم، آنچه كه تغيير مي كند واقعي نيست. اين جهان واقعيت 
ندارد و واقعيت، آن چيزي است كه خودش مجاز بوده و غيرقابل تغيير 
است. ارسطو هم گفته آنچه كه هست و مشهود است، واقعيت دارد و 
اصيل است. وي با بيان اينكه اصالت از نظر افالطون يك ايده و از ديدگاه 
ارســطو يك چيز محسوس اســت، تصريح كرد: افرادي كه در حوزة 
»آي تي« كار مي كنند، معتقدند دنيايي كه ما در آن زندگي مي كنيم 
واقعي اســت و مي توانيم با استفاده از تكنولوژي آن را مجازي سازيم. 
دكتر رضوي با بيان اينكه در ســال 2003، در ســازمان ملل توافق 
شد كه تا سال 2015، حداقل نيمي از مردم دنيا به اينترنت دسترسي 
داشته باشند، متذكر شد كه عصر حاضر عصر اطالعات، قدرت و فكر 
اســت و در شــرايط حاضر، يادگيري اين معنا را يافته كه چگونه به 

اطالعات دسترسي يابيم.

50 میلیون کاربر در 4 سال
وي، در ادامــه، فعاليت هــاي اجتماعــي و آموزشــي در اعصار و 
دوره هاي مختلف را برشــمرد و گفــت: ضريب نفوذ اينترنت به دليل 
ويژگي هاي ممتاز آن، بيش از همة رســانه ها بوده اســت. براي مثال، 
در كشــور ما، تلفن طي 74 ســال به 50 ميليون كاربر دست يافت؛ 
راديو در 38 ســال 50 ميليون شــنونده و مخاطب پيــدا كرد، ولي 
اينترنت فقط در مدت 4 ســال به 50 ميليون كاربر دست يافته است.

وي بــا بيان اينكه همه، صرفًا مشــكالت فضاي مجــازي را مطرح 
مي كنند تصريح كرد: مي توانيم از مشــكالت به مسئله برسيم و اين، 

وظيفه محققان است كه از مشكالت، مسئله را استخراج كنند.
دكتر رضوي، سپس بخشي از تهديدها و فرصت هاي دنياي مجازي 
را برشــمرد و گفت: احســاس امنيت، دين داري، احســاس تنهايي، 
صميميت اجتماعي، هويت  طلبي قومي، سازگاري اجتماعي، خانواده، 
كاهش سرمايه اجتماعي، شادكامي و آموزش و يادگيري؛ مؤلفه هايي 
هستند كه در اين حوزه به صورت جدي مطرح و قابل بررسي و مطالعه 
هســتند. مثاًل درباره احســاس امنيت كاربران ايراني در شبكه هاي 
اجتماعي بررسي شده كه ميان جنسيت، سن و ميزان استفاده در شبكة 
اجتماعي فيس بوك با احساس آرامش و امنيت افراد ارتباط وجود دارد. 
نمونه ديگر، مطالعه موردي درخصوص تأثيرات گوناگون فضاي مجازي 
و شــبكه هاي اجتماعي بر امنيت مّلي، يا اعتيــاد به اينترنت و تأثير 
آن در كاهش صميميت اجتماعي و شــادكامي در دانشجويان است.
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محتاج سبک زندگي فاطمي هستیم
مهندس »باهو« از پژوهشــگران و كارشناســان سازمان پژوهش از 
ديگر سخنرانان اين نشســت بود كه مطالب خود را با عنوان »دنياي 

مجازي و اثر آن در سبك هاي زندگي« براي مخاطبان ارائه كرد.
وي با بيان اينكه سبك زندگي نياز به الگو و الگوسازي دارد، تأكيد 
كرد كه ما به سبك زندگي فاطمي و الگوگيري از حضرت فاطمه)س( 
فــردي كه امامان بزرگوار ماحصل فضاي تربيتي زندگي او هســتند، 

بسيار محتاج و نيازمنديم.
وي با طرح اين پرســش كه »آيا دنياي فنــاوري و فضاي مجازي 
دنيايي اســت كه ما در آن زندگي مي كنيم يــا بايد متفاوت تر با آن 
برخورد كرد؟« متذكر شــد: نظريه ها، جز علــوم وحياني، مادام العمر 
نيستند؛ بلكه دامنه تغيير دارند و اين علوم با ورود تكنولوژي ها بسيار 

متغير و متحول شده اند و هويت شان عوض شده است.

جهاني که به خانه تبدیل شده است
وي بــا بيان اينكــه بايد در دنياي امروز و در برخــورد و مواجهه با 
تكنولوژي پديده های نوظهور را شــناخت، تحــوالت امروز و آينده را 
درک کرد و بر آن مسلط شد، تصريح کرد: ما بايد نگاه آينده پژوهانه و 
آينده نگارانه داشته باشيم و با شناسايی رويه های خود، تحوالت مؤثر 

در زندگي مان را درك كنيم. 
وي با اشــاره به اينكه قرار است در ســبك زندگي، انتخاب عالمانه 
داشته باشيم، يادآور شد: مخاطرة اصلي اين است كه در اين سونامي 

در حال جريان، نتوانيم تعادل خود را حفظ كنيم.
اين پژوهشــگر، تصريح كرد: چگونگي برخورد با فضاي مجازي، در 
ســطح فرد، خانواده و جامعه، به راهكارهاي بســيار دقيق، سازنده و 
همه جانبه نياز دارد. فرزندان ما متعلق به آينده هســتند؛ نمي توانيم 

فقط با دانش و سنت هاي خود آن ها را تربيت كنيم. 
مهندس باهو، با بيان اين مسئله كه در رابطه با تكنولوژي ها، هر يك 
از ما يك محيط مشخصي داريم، تصريح كرد: شاخص هاي اجتماعي، 
به نوعي، به هم ريخته است. بايد علت هاي واقعي آن را بيابيم؛ نه اينكه 
به معلول ها رجوع كنيم. محيط مجازي، محيط هم افزاســت و فضايي 

ايستا و راكد نيست. بايد با آن پويا، ديناميك و عميق برخورد كرد.
وي با اشــاره بــه اينكه هم اكنون در خانواده هــا افراد در كنار هم 
هستند، ولي روح و روان آن ها هر روز بيشتر از هم دور مي شود؛ اين 
تعبير آيت اهلل جوادي آملي را يادآور شد كه »فضاي مجازي، فضاي 
حقيقت است كه بايد بهترين و اصولي ترين برخورد را با آن داشت.«

تغییرات »نمایي« شده است
»باهو«، خاطرنشان كرد: فضاهاي پيش رو بسيار متحول شده است 
و زمــان و مكان در زندگي آينده ما شــناور خواهد بود. تغييرات اگر 

تاكنون خطي بوده، امروز به »نمايي« تبديل شده است.
اين كارشناس با اشاره به اينكه طي حدود 6 ماه، تعداد گوشي هاي موبايل 
هوشــمند در كشور به 20 ميليون دستگاه رسيده است و اكنون حدود 
22 ميليون نفر نيز در تلگرام حضور دارند، يادآور شد، قرار است تا سال 

2025، دسترسي به داشته هاي مغز انسان و كپي پرداري از آن، تحقق يابد.
مهندس باهو، با طرح اين ادعا كه هنر مديريت فضاي مجازي را پيدا 
نكرده ايم، عنوان كرد كه بايد باور كنوني به تحوالت را از نگاه كالن و 
باور خطي به »باورنمايي« تغيير داد و افزود: در صورت باور به تغييرات 

نمايي، حركات و تصورات ما نيز، تغيير خواهد كرد.
وی با تأكيد بر اين مطلب كه ما بايد، پيش از اين، شــهروندان خود 
را براي زندگي امروز تربيت مي كرديم، ولي اين كار را نكرديم و به اين 
خاطر همه شــيريني هاي فضاي مجازي براي ما تلخي جلوه مي كند، 
تصريح كرد كه فضاي تكنولوژي با خودش ديكتة الگو هم مي آورد. در 
اينترنت، همه چيز بدون پوشش است. تغيير رفتار، يعني عادي شدن و 
فضاي مجازي در حال انجام اين كار است. بايد در زمينه يادگيري هاي 
شــخصي و توانمندي هاي فردي و اجتماعي خود بسيار كار كنيم. در 

اين عرصه، بايد چشم ها را شست و جور ديگر بايد ديد.

فضاي مجازي؛ پارادایم جدید
مهندس باهو، در ادامة ســخنانش، با ضروري دانستن تربيت تفكر 
انتقادي بچه ها و داشــتن خودمديريتي، خودباوري، خالقيت و سواد 
تكنولوژيك گفت: فضاي مجازي، پارادايم جديد است؛ لذا فرامتغيرهاي 
جديــد را بايد بفهميم؛ آماده برخورد با آن باشــيم؛ مزيت هاي آن را 

بشناسيم و آسيب هاي آن را بفهميم.
وي، حفظ حريم خصوصي، مديريت هويت، توليد محتوا، سازماندهي 
محتوا، تكرار استفاده و ارائه طبقه بندي و انتخاب، معرفي شغلي، سواد 
انتقالي و ســواد ديجيتالي، مهارت، شايســتگي، را به عنوان نيازهاي 

جديد نسل امروز در ارتباط با شبكه هاي اجتماعي اعالم كرد.
مهندس باهو، همچنين با تأكيد بر اينكه آنچه ســبك زندگي ما را 
مي ســازد، تأثير و تأثري است كه از شــرايط نوپديد حاصل مي شود، 
»هوشــمندي« را يك هدف خاص، قابل اندازه گيري، قابل دستيابي، 
با نتايج متمركز و در بازة زماني مشــخص عنوان كرد و افزود: به قول 
نيوتن، دانش؛ شانه هاي غول اســت كه بايد روي آن ايستاد تا بتوان 

آينده را ديد.
در ادامة اين نشست علمي، دكتر رضوي در بخش دوم سخنان خود، 
به معرفي و بيان خالصه اي از متن مقاالت، پايان نامه ها و پژوهش هاي 

برتر در عرصه فضاي مجازي پرداخت.
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مشاوره در مکتب 
اهل بیت)ع(

معارف اسالمی

بخش چهارم 

و پایانی

اشاره
دربخشگذشتهدرادامهبحثیکهدرخصوصمشاوره
درمکتباهلبیت)ع(داشتیمبهبررسیبرخیفنون،
تکنیکهاوابزارهایبرگرفتهازفرهنگغنیاســالم،
پرداختیمکهمیتوانددرمشــاورةمبتنیبرفرهنگ
اسالمیبهکاربردهشود.اکنونبهشرحبرخیدیگراز
فنون،تکنیکهاوابزارهاییمیپردازیمکهموردتأکید
قرارگرفتهودرسیرةمعصومین)ع(نیزبهکراتمورد

استفادهقرارگرفتهاست.

کلیدواژهها:زهد، عزت نفــس، کار و تالش، نظم و انضباط، 
برنامه ريزی، انذار، اميدواری، تواضع، عفو، غيرت، روابط اجتماعی، 

تعاون، قناعت

زهد و ساده زیستی
زهد در دو کلمه قرآنی آمده است:

لکيال تاسوا علی مافاتکم وال تفرحوا بما آتاکم. )حديد، 23(
تا برای آنچه از دســت  داده ايد تأسف مخوريد و به آنچه به شما 

رسيده است، شاد نگرديد.
و از ســوی ديگر در روايات معتبر به زهد و ساده زيستی پيامبر و 
ائمه معصومين)ع( فراوان اشــاره شده است. اصواًل يکی از مواردی 
که ريشه بسياری از افسردگی ها، بيماری ها و مشکالت روانی است، 
تجمل گرايی و حرص و طمع به مال و ثروت اســت، در صورتی که 
ساده زيستی به انسان آرامش روانی زايدالوصفی می بخشد. بنابراين 
در اسالم به ساده زيستی توصيه و تأکيد شده است و مشاوران نيز 

بايد مراجعان خود را به اين سمت و سو فراخوانند.

عزت نفس
يکی از اصحاب امام صادق)ع( به  نام مفضل بن قيس گويد: بر امام 
صادق)ع( وارد شــدم و از وضع زندگی ام گاليه کردم. آن حضرت 
به خدمتکارش فرمود: آن کيسه پول را بياور ـ سپس آن را به من 
داد و فرمود: مشکلت را با اين چهارصد دينار حل کن. عرض کردم: 
قربانت گردم! مقصود من دريافت وجه نبود و آن را نمی پذيرم، بلکه 
دوست دارم برايم دعا کنيد. امام)ع( فرمود: دعا نيز خواهم کرد، ولی 
تو از اينکه ديگران را از زندگی ات آگاه کنی بپرهيز، چرا که چنين 
کاری سبب خواری تو خواهد شد. )وسايل الشيعه ج 6 ص 219(.

يکی از مواردی که هر انسانی، به دليل اينکه موجودی اجتماعی 
است، بر آن تمرکز دارد حفظ آبروی فردی خويش است. اسالم نيز 

بهنامحکمتی
کارشناس ارشد مشاوره
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بر اين نياز فطری تأکيد ورزيده و پيروان خود را به کسب عزت نفس 
دعوت نموده اســت. از اين روست که در روايات متعدد شاهد آن 
هستيم که ائمه)ع( پيروان و مراجعين خود را به حفظ عزت نفس 
تأکيد و ســفارش فرموده اند. بنابراين حفــظ و تقويت عزت نفس 

مراجع بايد وجهة همت مشاوران باشد.

کار و تالش در زندگی
ابن عباس نقل کرده اســت که رســول خدا)ص( اگر به مردی 
نظر می کرد و خوشــايند او بود، می پرسيد: کاری )شغلی( داری؟، 
اگر پاســخ منفی بود می فرمود: از چشــمم افتادی! وقتی علت را 
می پرسيدند می فرمود: مؤمن وقتی حرفه ای نداشته باشد با )هزينه 

کردن( دينش ارتزاق می کند. )سنن النبی، ص 140(
اميرمؤمنان علی )ع( فرمــود: خداوند به حضرت داوود)ع( وحی 

کــرد که تو بندة خوبی هســتی، جــز آنکه از بيت المــال ارتزاق 
می کنی و خود کاری نمی کنی. حضرت داوود نگران و گريان شد. 
آنگاه خداوند صنعت زره ســازی را بــه وی آموخت. از آن پس زره 
می ســاخت و از اين راه امرار معاش می کرد و از بيت المال بی نياز 

شد. )تفسير نورالثقلين، ج3 ص 449(
رسول گرامی اسالم )ص( فرموده اند: اَلکادُّ علی َعيالِه کالمجاهد 
فی سبيل اهلل؛ يعنی کسی که برای امرار معاش خانواده اش زحمت 
می کشد همچون مجاهد در راه خداست. )بحاراالنوار، ج 10 ص 113(

علی بن حمزه گويد: روزی امام کاظــم)ع( را در مزرعه ای ديدم 
کــه عرق می ريخت و کار می کرد. گفتم: فدايت شــوم! کارگرانت 
کجا هســتند؟، فرمود: ای علی! کســانی که از مــن و پدرم بهتر 
بودند روی زمين کار کردند. گفتم: منظورتان چه کسانی هستند؟ 
فرمود: پيامبر و اميرمؤمنان و همه اجداد من با دســت خويش کار 
می کردند؛ ســاير پيامبران و صالحان نيز چنين می کردند. )من ال 

يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج 3 ص 98(
مِس فی  ر الشَّ امام صادق)ع( فرمود: انی ُاحبُّ ان يتاّذی الّرجل ِبحِّ

طلِب المعيَشه.
دوســت دارم که مرد برای کسب معيشت در گرمای آفتاب رنج 

کشد. )وسايل الشيعه، ج12 ص 23(
اصواًل کار و پيشه هم نياز زندگی فردی و اجتماعی انسان است و 
هم عامل مهمی در پيشگيری و درمان بسياری از مشکالت عاطفی و 
روانی به شمار می رود، تا حدی که امروزه کار درمانی يکی از راه های 
مؤثر در درمان های مشــاوره ای و روان درمانی محسوب می گردد.

نظم و انضباط و برنامه ریزی
موالی متقيان حضرت علی)ع( می فرمايد: اوصيُکم َو جميِع َوَلدی 

َو اهلی و َمن بََلغُه کتابی بِتقوی اهلل و نظم امرکم.
شــما و همه فرزندان و بستگانم و ديگر کسانی را که اين نامه به  
آن ها می رسد به تقوای الهی و نظم در کارهايتان سفارش می کنم. 

)نهج البالغه، نامه 47(.
امام موســی بن جعفــر)ع( می فرمايد: بکوشــيد اوقاتتان چهار 
بخش باشد؛ بخشــی برای مناجات با خدا، بخشی برای زندگی و 
معاش، بخشی برای معاشرت با برادران و مردمان مورد اعتماد که 
عيب هايتان را به شــما گوشــزد می کنند و از دل به شما اخالص 
می ورزند، و بخشی را نيز با خود خلوت کنيد برای لذت های حالل 
و اين بخش شما را بر انجام سه بخش ديگر کمک می کند. )تحف 

العقول، ص 433(
امام حســين )ع( از پدر خود اميرمؤمنان علی)ع( در مورد نحوة 
زندگی پيامبر )ص( پرســيد. امام)ع( در پاســخ فرمود: چون آن 
حضرت به خانه می آمد وقت خويش را به سه بخش تقسيم می کرد، 
بخشــی را برای عبادت، بخشــی را برای خانواده و بخشی را برای 
خود، سپس سهم خود را ميان خويشتن و مردم تقسيم می کرد و 
عام و خاص را می پذيرفت و چيزی از مردم دريغ نمی کرد. )ســنن 

النبی، ص 103(
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از جمله آســيب هايی که در زندگی بســياری از افراد مشاهده 
می گردد و خود زمينه را برای بسياری از آشفتگی ها و افسردگی ها 
فراهم می آورد، عدم رعايت نظم و انضباط در زندگی است و اينکه 
فرد برای زندگی خود برنامه ريزی نداشته باشد، لذا يکی از مواردی 
که مشاوران بايد در مراجعان خود مورد توجه قرار داده و ايشان را 
در اين خصوص مورد راهنمايی قرار دهند داشــتن نظم و انضباط 
در زندگــی فــردی و اجتماعی و همچنين آمــوزش مهارت های 

برنامه ريزی به مراجعان است.

داروی دردها
قال علی)ع(: َاال اِنَّ فيِه علٌم ما يأتی َو الحديث َعِن الماضی و دواء 

دائُکم و نظِم مابينُکم.
آگاه باشــيد که در قرآن، علم آينده و خبر از گذشــته و داروی 

دردتان و نظم امورتان نهفته است. )نهج البالغه، خطبه 158(
خداوند قرآن را به عنوان دستورالعمل و راهنمايی برای زندگی، از 
طريق پيامبر اســالم)ص( در اختيار ما گذاشته است تا از آن بهره 
گيريم و نيازهای خود را با استفاده از آن مرتفع نماييم. چه بسيار 
مواقعی که انســان در حالت ابهام و سردرگمی قرار دارد و نيازمند 
راهنمايی است اما به هيچ کس دسترسی ندارد و يا انسان های ديگر 
به  داليل گوناگون از راهنمايی او عاجزند، اينجاســت که قرآن به 
داد او می رســد و دردش را دوا می کند، لذا مشاور در مکتب اسالم 
بايد مراجعين خود را با قرآن که نســخه شــفابخش زندگی است 

مأنوس نمايد.

اولین مرتبه انذار
َوانِذر َعشيَرَتَک االقربين )شعرا، 214(
و خانواده و نزديکان خود را انذار کن.

اين يکی از ويژگی های نظام مشــاورة اســالمی است که مشاور 
دروهله اول توصيه هايی را متوجه خود و نزديکانش کرده و با عمل 
به اين موارد الگوی عملی برای آنچه به ديگران ابراز می کند خواهد 
بود در صورتی که در ســاير نظام های مشاوره ای، فرد مشاور برای 
نزديکان خود، مشاور خوبی نخواهد بود و از مشاوره نزديکان برحذر 

داشته شده است.

رفتار با مردم
رســول اکرم)ص( و امامان)ع( مخاطبان و جامعه و زمانه خود را 
به خوبی می شــناختند و بر مبانی روان شناختی و جامعه شناختی 
به تبليغ و هدايت مردم می پرداختند، چنان که رســول اکرم)ص( 

فرمود:
اِنّا معاِشَر االنبياء ُنَکلِّم الناَس َعلی قدِر ُعقِولِهم.

ما پيامبران با مردم به قدر عقل آنان سخن می گوييم. )بحاراالنوار، 
ج1 ص 106(

و باز حضرت می فرمايد:
اََمَرنی رّبی َبمدارائ الّناِس َکما اََمرنی باداِء الفرائض.

پروردگارم مرا به مدارا با مردم فرمان داده، همان طور که به ادای 
واجبات فرمان داده است. )سنن النبی، ص 126(

امام صادق )ع( فرموده است:
دَق و الِحلَم و ُحسَن الخلِق ِمن اخالق االنبياء. اِنَّ الّصبر و الصِّ

شکيبايی و راستی و بردباری و خلق نيکو از اخالق پيامبران است. 
)سنن النبی، ص 127(

َفِبما رحمًئ من اهلل... )آل عمران، 159(
به )برکت( رحمت الهی در برابر مردم نرم )مهربان( گشتی، و اگر 
خشن و سنگدل بودی از گردت پراکنده می شدند. خداوند در قرآن 

در مورد مهربانی و دلسوزی رسول اکرم )ص( می فرمايد:
َلَقد جاَئُکم رسول... )توبه، 128(

به يقين رســولی از خود شما به سويتان آمد که رنج های شما بر 
او ســخت است و بر هدايت شــما اصرار دارد و به مؤمنان رئوف و 

مهربان است.
رســول خدا پيوســته به ياد اصحاب خود بود و از آنان دلجويی 
می کــرد و اگر کســی را ســه روز نمی ديد از ديگــران دربار ه اش 
می پرســيد. اگر به سفر رفته بود برايش دعا می کرد و اگر در وطن 
بــود به ديدنش می رفت و اگر بيمار می شــد از او عيادت می کرد. 

)سنن النبی، ص 51(
اين گونه رفتار، راه را برای ارتباط مشــاوره ای هموار می ســازد و 
مردم به راحتی و به دور از هرگونه مانعی می توانند با مشــاور خود 

ارتباط برقرار کرده و از راهنمايی و مشاورة وی بهره مند شوند.

رفتار با خانواده
قال رسول اهلل)ص(: َاحسن الناِس ايمانًا احسَنُهم ُخلقًا و اَلطفهم 

بِاهِله و اَنَا الطفُکم بِاهلی. )بحاراالنوار، ج 68 ص 387(
از مردم ايمان کسی بهتر است که اخالقش بهتر و با خانواده اش 

مهربان تر است و من از همه شما با خانواده ام مهربان ترم.
هنگام ازدواج علی)ع( و زهرا)س( نيز به دخترش فرمود: دخترم! 
شوهرت پس از من بهترين مرد دنياست. هرگز با او مخالفت نکن؛ 
و به حضرت علی)ع( نيز فرمود: همسرت را به خانه ببر و با او لطف 
و مدارا کن. او پاره تن من اســت. هرچه او را ناراحت کند مرا نيز 

ناراحت می کند.
اميرمؤمنــان علی)ع( فرمود: به خدا ســوگند، من هرگز فاطمه 

َوانِذرَعشیَرَتَکاالقربین)شعرا،214(
وخانوادهونزدیکانخودراانذارکن.

است اسالمی مشاورة نظام ویژگیهای از یکی این
و متوجهخود را توصیههایی اول وهله در مشاور که
نزدیکانشکردهوباعملبهاینمواردالگویعملیبرای
آنچهبهدیگرانابرازمیکندخواهدبوددرصورتیکه
درسایرنظامهایمشاورهای،فردمشاوربراینزدیکان
نزدیکان ازمشاوره و بود نخواهد خود،مشاورخوبی

برحذرداشتهشدهاست
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را خشــمگين نکردم و تــا آخر عمر او را بــه کاری که مايل نبود 
وانداشــتم. او نيز هرگز مرا خشمگين نکرد و با من مخالفت نکرد. 

)کشف الغمه، ج1 ص 373(
رفتار مشاور با اعضای خانواده عالوه بر تأثيری که به عنوان الگوی 
عملی برای رفتار مراجعين با خانواده به  همراه دارد، اثر ديگری نيز 
دارد و آن احساس امنيت و اعتماد به مشاور به عنوان فردی رئوف 

و مهربان خواهد بود.

امیدواری
شيخ صدوق نقل کرده است که امام صادق)ع( روزی سراغ يکی 
از شــيعيان را گرفت. گفتند بيمار است. به عيادت او رفت و کنار 
بســترش نشســت و فرمود: به خدا اميد داشــته باش! مرد گفت: 

نگران دخترانم هستم که پس از من سرپرستی ندارند. امام فرمود: 
دخترانــت را به همان خدايی واگذار کن که اميد داری گناهانت را 

بيامرزد و حسنات تو را افزون کند. )بحاراالنوار، ج68 ص 137(
يکی از مشــکالتی که ما انســان ها از آن رنج می بريم نااميدی و 
يأس است که خود می تواند زمينه بسياری از مشکالت روانی ديگر 
نيز قرار گيرد. در اسالم، اميدواری و دوری از يأس بسيار مورد توجه 
قرار گرفته و در جای جای قرآن و روايات به اين نکته تأکيد شــده 
است! بديهی اســت که تقويت اميدواری مراجعان يکی از وظايف 

اساسی مشاوران در نظام مشاوره اسالمی خواهد بود.

تواضع
حضرت امام کاظم)ع( فرموده اســت: اَلّتواُضــع ُتعطِی الّناس ما 
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ُتحّب َان تعطاه. )وسايل الشيعه، ج 11 ص 216(
تواضع اينســت که به مردم همان را عطا کنی که دوست داری 

خودت از آن ها دريافت کنی.
اميرمؤمنــان علی)ع( رفتار پيامبر)ص( با مردم را چنين توصيف 
می کند: وقتی به مجلسی می آمد پايين آن می نشست، کنار آخرين 
نفر، و ديگران را به همين رفتار سفارش می کرد. همگان را بهره مند 
می ساخت به گونه ای که هيچ کس احســاس نمی  کرد که ديگری 
بيش از او نزد پيامبر احترام دارد. با همنشــين خود می نشســت 
تــا او برخيزد. هرکس نيازی داشــت آن را برآورده می ســاخت و 
اگر نمی توانست، ســخنی نيک به او می گفت که روحيه اش دهد. 
اخالق خوش او ســبب شد تا مردم او را پدر مهربان خويش بدانند 
و جملگی  در برابرش خوش رفتار شــدند. محضر او همواره محضر 
بردباری، حيا، صداقت و امانت بود؛ جنجال و هياهو بدان راه نداشت 

و حرمت ها در آن شکسته نمی شد. )سنن النبی، ص 104(
علی)ع( فرمود: ای کميل! بهترين زينت انســان با ايمان، تواضع 
و فروتنــی اســت؛ و زيبايی و جمال مؤمــن در عفت و پاکدامنی 
اســت، و شرافت او در آگاهی است و عزت او در ترک قيل و قال و 

گفت وگوهای بی ثمر است. )بحاراالنوار، ج74 ص 413(
َوال َتمِش ِفی االرِض َمَرحًا. )سورة لقمان، 18(

مغرورانه بر روی زمين گام برمدار.
علی)ع( می فرمايد: ميوه درخت تواضع، محبت و دوستی و جلب 
قلوب اســت و ميوه درخت تکبر و خودبرتربينی، کينه و عداوت و 

دشمن سازی است. )غرر حديث، 4613 و 4614(
از آثار تواضع، جلب محبت و دوســتی و به دنبال آن القای قابل 
اعتماد بودن فردی است که به اين صفت متّصف باشد؛ لذا مشاور 
با تواضع می تواند به  راحتی و با ســرعت بيشتر اعتماد مراجع را به 

خود جلب نمايد.

عفو و گذشت
عفــو در لغت به  معنای بخشــيدن و نديدن جرم و گناه اســت. 

)مفردات راغب اصفهانی(
خداوند در قرآن حکيم می فرمايد:

... َولَيعفوا َولَيصَفحوا َاال ُتحّبون ان َيغِفَرَلُکم )نور، 22(
آن ها )مسلمانان( بايد عفو و گذشت نمايند، آيا دوست نمی داريد 

خداوند شما را ببخشد؟
و يا می فرمايــد: ُخِذ الَعفَو وأُمر بالُعــرِف َو اَعِرْض َعِن الجاهلين 

)اعراف، 199(
عفو پيشه کن و به نيکی فرمان ده و از جاهالن رو گردان.

علــی )ع( فرمود: ِقلَّئ العفَو اَقَبُح العيوِب َو الَتســريع اِلَی االنتقام 
نوب. )شرح غررالحکم،  ج7 ص 252( اَعظُم الذُّ

کم گذشتی، زشت ترين عيب و شتابزدگی در انتقام، بزرگ ترين 
گناهان است.

هم او فرمود: کســی که در خصومت و دشمنی زياده روی کند، 
مرتکب گناه می شــود و کســی که در آن کوتاهی نمايد، مغلوب 

می گردد. )بحاراالنوار، ج 74 ص 419(
عفو و بخشــش از هر دو جنبة مشاور و مراجع مورد توجه است. 
از يک سو مشاور زمانی می تواند بهترين خدمت را به مراجع خود 
ارائه دهد که خطاها و اشتباهات مراجع در نظرش بزرگ و غيرقابل 
بخشش جلوه نکند. و از سوی ديگر بسياری از مراجعين به  خاطر 
ناتوانی در عفو و گذشــت ديگران دچار مشکالت روانی و عاطفی 
شده اند؛ در اينجا الزم است مشاور، توانايی بخشش و گذشت را در 

آن ها احيا و تقويت نمايد.

غیرت
قــال الصادق)ع(: اِنَّ اهلَل غيوٌر ُيحــبُّ کّل غيور و ِمْن غيرِتِه َحرَّم 

الفواحَش ظاهَرها و باطَنها. )وسايل الشيعه، ج 14 ص 107(
خداونــد غيور اســت و غيرتمنــدان را دوســت دارد، و از روی 
غيرتمندی اســت که کارهای زشت را، چه پيدا و چه پنهان، منع 

فرموده است.
غيرت يکی از ويژگی هايی اســت که خداوند در وجود آدمی به 
وديعه نهاده و دارای اثرات و فوايد متعددی اســت. از جمله اينکه 
غيرت، بازدارنده بســيار قدرتمندی برای پيشگيری و عدم ارتکاب 
گناهان و کارهای ناپســند اســت، غيرت، محافــظ حيا، عفت و 
پاکدامنی انسان است، غيرت، سپر ايمن و قدرتمندی برای حفاظت 
از کيان خانواده اســت و خالصه آنکه غيرت يکی از عوامل مهمی 
است که انسان را از بی تفاوتی و بی اعتنايی به خود، خانواده، اقوام، 

وطن و اعتقادات مبّرا و ايمن می سازد.

روابط اجتماعی
اميرمؤمنان علی)ع( در وصف رسول خدا)ص( می فرمايد: َطبيٌب 
دّواٌر ِبِطبِّه، قدَاْحَکَم َمراِهَمه َوَاحمی َمواِسَمه، َيضُع ِمن ذلک حيُث 
الحاجئ اليِه ِمن قلوٍب َعمی و آذاٌن صّم َوالِســنًئ بُِکم. )نهج البالغه، 
خطبه 107(. رسول خدا)ص(، طبيبی بود که با طبابت خويش در 
پی  بيمار می گشت تا هرجا نياز باشد، آن را به کار برد و دل های کور 

و گوش های کر و زبان های الل را درمان بخشد.
روايت شــده اســت که روزی اميرمؤمنان علی)ع( با نامسلمانی 
همســفر شــد. در راه به  گفت وگو پرداختند. مرد از امام پرسيد: 
مقصدت کجاســت؟ فرمود: کوفه. وقتی به نقطه ای رسيدند که راه 
کوفه جدا می شــد، امام به سوی کوفه نرفت و همچنان به راه ادامه 
داد. آن مرد پرسيد: مگر تو آهنگ کوفه نداشتی؟ امام فرمود: آری، 
ولی حق هم ســفری و هم سخنی ايجاب می کند که تا مسافتی تو 

را بدرقه کنم!
ــالِم َفال ُتجيبوه.  قال رســول اهلل)ص(: َمــْن بدَأ بِالکالِم َقبَل السَّ

)بحاراالنوار، ج73 ص 3(
هرکس پيش از سالم کردن سخن گفت، پاسخش را ندهيد.

از ويژگی های پيامبر اسالم)ص( اين بود که خودش پيش از ديگران 
سالم می کرد؛ حتی به زنان و کودکان. )بحاراالنوار، ج 16 ص 229(

امام باقر)ع( می فرمايد: چون دو مؤمن با يکديگر مالقات می کنند 
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و دســت يکديگر را می فشــارند، خداوند به آنان توجه می کند و 
گناهانشان بسان برگ درخت فرو ريزد. )کافی، ج2 ص 180(

نقل شده که پدر و پســری ميهمان اميرمؤمنان علی)ع( شدند، 
پــس از صرف غذا، قنبر ظرف آبی آورد. امام با دســت خويش بر 
دســت های پدر آب ريخت تا او دســتش را بشويد، سپس محمد 
حنيفه بر دســتان پســر آب ريخت. امام فرمود: اگر اين پســر به 
تنهايی ميهمان ما بود، من خود بر دستش آب می ريختم ولی نظر 
خداوند اين  است که احترام پدر و فرزند متفاوت باشد. )بحاراالنوار، 

ج41 ص 56(
هنگامی که سلمان بيمار شد، پيامبر)ص( به عيادت وی رفت و 
هنگام برخاستن فرمود: ای سلمان! خداوند بيماری را از تو بردارد، 
گناهانت را ببخشايد، دين تو را حفظ کند و جسم تو را تا پايان عمر 

سالم نگه  دارد. )مکارم االخالق، ص 361(
ـی اهللِ عزَّوَجلَّ اِدخاُل  قال رســول اهلل)ص(: اِنَّ َاَحّب االعماِل اِلـَ

روِر َعَلی المومنين. )اصول کافی، ج2 ص 151( السُّ
محبوب ترين کار نزد خدای بزرگ، شادمان کردن مؤمنان است.

توانمندی فــرد در ايجاد روابط صحيح و مطلــوب اجتماعی از 
مهارت های مهمی است که برای هر فرد ضروری و الزم است، و از 
آنجا که انســان موجودی اجتماعی است با استفاده از اين مهارت 
می توانــد موقعيت خود را در اجتماع حفظ کند و بهبود بخشــد. 
از آن گذشــته توانمندی مشاور در برقراری روابط اجتماعی الزمه 
ارتباط مشاوره ای است، به گونه ای که بدون اين مهارت امکان ارائه 
خدمات مشاوره ای به مراجعين مقدور نمی باشد. لذا مشاور هم بايد 
اين مهارت را در خود تقويت نمايد و هم الزم اســت اين مهارت  را 

به مراجعين خود به نحو احسن آموزش دهد.

تعاون و همكاری
 َتعاَونوا َعَلــى الِبرِّ َوالتَّقــوٰى َوال َتعاَونــوا َعَلى اإلِثــِم َوالُعدواِن. 

)مائده، 2(

همديگــر را در نيکی و تقوا ياری دهيــد و از همياری بر گناه و 
تجاوز دوری گزينيد.

علی)ع( می فرمايد: از حقوق واجب خدا بر بندگانش، نصيحت و 
خيرخواهی در حد توان و همياری برای پايداری حق است.

روزی رسول  اکرم)ص( به خانه علی)ع( و فاطمه)س( رفت. ايشان 
را مشغول آســياب کردن غله ديد. پرسيد: کدامتان خسته است؟ 
اميرمؤمنان)ع( پاسخ داد: ای رسول خدا)ص(! فاطمه خسته است. 
پيامبر)ص( فرمود:  دخترم! برخيز؛ او نيز برخاست و پدرش مشغول 

آسياب کردن غله شد. )بحاراالنوار؛ ج 16 ص271(
پيامبر اســالم)ص( می فرمايد: مســلمان )دســت کم( سی حق 
برگردن برادر مسلمانش دارد.... و از جمله اين حقوق آن است که: 
بايد او را خواه مظلوم باشد خواه ظالم، ياری رساند. اگر ظالم است 
او را از ستم بازدارد و اگر مظلوم است برگرفتن حقش کمک نمايد. 

)وسايل الشيعه،  ج 12 ص 213(
ابن مهران می گويد: روزی امام حســن مجتبی)ع( در مســجد 
معتکف بود،  مردی به خدمت وی رســيد و حاجتی داشــت. امام 
بی درنگ اعتکاف را شکســت و برخاســت و به کمک او شتافت. 

)وسايل الشيعه، ج 10 ص 550(
صفوان بــن جمال گويــد: خدمت امام صــادق)ع( بودم که يک 
نفر از شــيعيان وارد شــد و از امام برای کرايه کردن َمرکب کمک 
خواســت. چون اين کار به حرفه من مربوط می شد، امام آن را به 
من ســپرد. برخاســتم و همراه مرد رفتم و وسيله سفرش را مهيا 
کردم و برگشتم. امام)ع( پرسيد: چه کردی؟، عرض کردم نيازش را 
برآوردم. فرمود: اين کار از هفت بار طواف دور خانه خدا برتر است. 

)کافی، ج 2 ص 158(
نقل اســت امام صادق)ع( همراه خدمتکار خود در راه ســفر از 
مکــه به مدينه بود. در بين راه چشــمش به مــردی افتاد که زير 
درختــی افتاده بود. امام فرمود: بدان ســوی برويم، به گمانم او از 
تشنگی نقش زمين شده است. چون به مرد رسيدند، امام پرسيد: 

اصواًلمشاوراناشخاصیاجتماعیو
انساندوستهستندکهازخدمتبه
این و میبرند لذت خود همنوعان
یک بهعنوان اینکه از بیش خدمت
نوعی باشد مطرح ایشان برای حرفه
ارضاینیازبهخدمتبهدیگراناست.
اغلبمشاورانازکمکبهحلمشکل
و لذت احساس دچار مراجعانشان

شعفمیشوند
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آيا تشــنه ای؟ مرد گفت: آری، امام خدمتکارش را فرمود به او آب بده، 
سپس به راه ادامه دادند. خدمتکار گفت: او مسيحی بود، آيا به مسيحی 

نيز کمک می کنيد؟ امام فرمود: آری. )وسايل الشيعه، ج9 ص 409(
در روايتــی از امــام صادق)ع( آمــده که خداونــد عزوجل فرموده 
اســت: اَلخلُق َعيالی َفَاحّبهم اَِلیَّ اَلَطَفهم بِهم َواسعاُهم فی َحوائجهم. 

)بحاراالنوار،  ج 71 ص 336(
مردم همچون خانوادة من هستند، محبوب ترين آن ها نزد من کسی 
است که بيش از همه به مردم مهربان باشد و کوشش بيشتری در رفع 

نيازمندی های آنان کند.
اميرمؤمنان علی)ع( در دســتورالعمل حکومتی به مالک اشتر فرمان 

می دهد:
ِعيَِّئ َو اْلَمَحبََّئ َلُهْم َو اللُّْطف بِِهم. ْحَمَئ لِلرَّ َو َأْشِعْر َقْلَبَك الرَّ

دلت را از مهربانی و دوستی و لطف به مردم و زيردستان سرشار کن. 
)نهج البالغه، نامه 53(

خداوند رحمان در قرآن کريم می فرمايد:
إِنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌئ.

همانا مؤمنين با هم برادرند. )حجرات، 10(
علی)ع( می فرمايد: محبت و دوســتی محکم ترين پيوند نســبی، و 
علم و دانش شريف ترين افتخارات محسوب می شود. )بحاراالنوار، ج1 

ص183 و ج 74، ص 419(
ناگفته پيداســت که محبت و دوستی نيز از صفات پسنديده است 
که هر فرد و به ويژه مشــاور بايد از آن برخوردار باشد، چرا که الزمه 
ارتباط مشــاوره ای محبت و دوستی نسبت به مراجع است. از سوی 
ديگر يکی از مشکالت مراجعين در برقراری روابط عاطفی با ديگران 
و در نتيجه دوری از اجتماع، ناشــی از عدم مهارت ايشــان در ابراز 
محبت و دوستی اســت که بر مشاور واجب است اين خصيصه را در 

ايشان ايجاد و تقويت نمايد.

خدمت به همنوع
َو َمْن َأْحياها َکما َاحيا النَّاَس جميعًا. )مائده، 32(

و هرکس انسانی را حيات و زندگی بخشد گويی همه مردم را حيات 
بخشيده است.

امام صادق)ع( فرمود: به خدا سوگند! پيامبر خدا)ص( آن گاه که نياز 
مؤمنی را برمی آورد، خودش بيش از نيازمند مســرور می شد. )جامع 

السعادت، ج2 ص231(
امام صادق)ع( فرمود: همراهــی با برادر دينی برای کمک به او، نزد 
من محبوب تر از آزاد کردن هزار برده و آماده ساختن هزار اسب برای 

مجاهدان در راه خداست. )بحاراالنوار، ج 71 ص 315(
پيامبر اسالم)ص( می فرمايد: َمْن َسِمَع َرُجاًل ُيناِدی يا لَْلُمْسِلِميَن َفَلْم 

ُيِجْبُه َفَلْيَس ِبُمْسِلم. )اصول کافی، ج 2 ص 164(
هرکس ندای انسانی را بشنود که مسلمانان را به ياری می طلبد و به 

کمک او نشتابد مسلمان نيست.
قال علی)ع(: نِْعَم زاُد الَمعاِد اإلْحساُن إلى الِعباِد. )غرر، ج 6 ص 161، 

حديث 9912(
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احســان و کمک به بندگان خدا، زاد و توشعه مناسبی برای جهان 
پس از مرگ است.

قال علی بن ابيطالب)ع(: رأُس اإليماِن اإلْحساُن إلى الّناِس. )غرر، ج 
4 ص 52 حديث 5253(

کمک به مردم بخش مهمی از ايمان است.
خداوند اعلی در قرآن می فرمايد:

 زاد و توشــه برگيريــد کــه بهتريــن زاد و توشــه تقوی اســت
 )بقره، 197(

 احســان باعــث طهــارت و تزکيــة احســان کننده می شــود. 
)توبه، 103(

مشــاوره خدمتی ياورانه است که از مشاور به همنوعان و مراجعان 
ارائه می شــود. اصواًل مشاوران اشــخاصی اجتماعی و انسان دوست 
هســتند که از خدمت به همنوعان خود لذت می برند و اين خدمت 
بيش از اينکه به عنوان يک حرفه برای ايشــان مطرح باشــد نوعی 
ارضای نياز به خدمت به ديگران اســت. اغلب مشاوران از کمک به 

حل مشکل مراجعانشان دچار احساس لذت و شعف می شوند.

مشكل گشایی
امام صادق)ص( می فرمايد: کســی که مشــکل مؤمنی را بگشايد، 
خداوند مشــکالت آخرتش را آسان ســازد و ]او در قيامت[ با دلی 

خنک )و شاد( از قبرش خارج شود. )اصول کافی، ج2 ص 160(
همسر عثمان بن مظعون )يکی از صحابه( نزد رسول اهلل)ص( آمد و 
گفت: ای پيامبر)ص(! عثمان روزها روزه می گيرد و شب ها به عبادت 
مشغول اســت )و به امور خانوادگی رسيدگی نمی کند( آن حضرت 
ناراحت شــد و نزد عثمان رفت. ديد مشغول نماز است، پس از نماز 
به او فرمود: ای عثمان! خداوند مرا به رهبانيت و انزوا مبعوث نکرده، 
بلکه با دينی پاک و آســان به رســالت برگزيده است. من نيز روزه  
می گيرم و نماز می خوانم و با همســرم خلوت می کنم، هر کس مرا 
دوست دارد بايد از سّنت من پيروی کند و ازدواج از سّنت من است. 

)بحاراالنوار، ج 22 ص 263(
مشکل گشــايی يکی از اهداف مشاوران است که در راستای کمک 
به همنوع مطرح می باشــد و شايد نوعی رسالت و مأموريت است که 
خداونــد در وجود عده ای از مردم کــه دارای چنين روحيه و توانی 
هستند به وديعه گذاشته است تا امر مشکل گشايی در ميان مردم را 

برعهده داشته باشند.

قناعت
قال علی)ع(: َما َأَطاَل َأَحٌد اَلَمَل ِإالَّ َنِســیَ اْلََجَل َو َأَســاَء اْلَعَمل. 

)غررالحکم و دررالکلم، ج6 ص 101 حديث 9676(
هيــچ کس آرزوهای خود را طوالنــی نمی کند مگر اينکه مرگ را 

فراموش می کند و اعمالش را نابود می سازد.
حضرت رســول)ص( از بيابانی عبور می کرد. فرمود: برويد مقداری 
شير از صاحب آن حيوان تهيه کنيد و پول آن را هم بپردازيد. صاحب 
آن حيوان از دادن شير امتناع کرد. پيامبر)ص( دعا کرد که اموالش 
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زياد شود! از آنجا گذشتند. به شبان ديگری رسيدند و همان تقاضا 
را مطرح کردند. آن شــبان ادب کرد و به سرعت مقداری شير در 
اختيار پيامبر و همراهانشــان قرار داد. حضرت دست بر دعا برد و 
فرمود: خدايا! به اندازه کفاف وی به او نعمت ارزانی دار! اصحاب از 
تفاوت اين دعا برای آن دو شبان پرسيدند، حضرت فرمود: زيادی 
نعمت برای شخص اول ماية رنج و عذاب خواهد شد. )بحاراالنوار، 

ج69 ص 61 ص 111(
علــی)ع(: آفُة الَوَرِع ِقلَّئ الِقناَعــئ. )ميزان الحکمه، ج 1 ص 111 

حديث 537(
آفت مهم تقوی، قانع نبودن در زندگی است.

علی)ع( می فرمايد: اگر می خواهی امير کســی شوی به او نيکی 
کن و اگر می خواهی اسير کسی شوی، نيازمند او شو. )بحاراالنوار، 

ج 74 ص 421(
يکی از مشــکالتی که نوع بشــر از آن رنج می بــرد و خود مايه 
مشــکالت ديگری نيز می باشد حرص و آز است که تنها با قناعت 
می توان به مبارزه با آن همت گماشــت. در نظام مشاوره ای اسالم 
دعوت به قناعت و دوری از حرص و طمع، اصلی اساســی به  شمار 
می رود. در صورت توفيق مشاور در اين امر مهم مراجعان به آرامش 

روانی زايد الوصفی دست می يابند.

اخالق
قــال اميرالمؤمنين علی)ع(: فی  ســَعئ ااْلخالِق ُکُنــوُز ااْلرزاِق. 

)ميزان الحکمه، ج 3 ص151 حديث5079(
اخالق خوش کليد گنج های روزی است. 

ياَر َو َيزيــداِن ِفی ااْلَْعماِر.  اِنَّ اْلِبرَّ َو ُحْســَن اْلُخْلِق َيْعُمــراِن الدَّ
)ميزان الحکمه، ج3 ص 151 حديث5077(

همانــا کار نيکو و اخالق خوش جامعــه را آباد و عمر را طوالنی 
می کند.

َم َمکاِرَم ااَلخالق« برانگيخته شــدم تا مکرمت های  »ُبِعثُت اِلَُتمِّ
اخالقی را تکميل کنم.

حسن خلق يکی از مواردی اســت که موجب وحدت و انسجام 
خانواده و جامعه می گردد. عالوه بر اين فردی که دارای حسن خلق 
اســت از محبوبيت خاصی در خانواده و جامعه برخوردار می گردد، 
لذا هم مشــاور در ارائه خدمت به مراجعين نيازمند دارا بودن اين 
صفت پسنديده است و هم مراجعينی که به وی مراجعه می کنند 

برای اينکه بتوانند از زندگی خود رضايت بيشــتری داشته باشند 
و تغييرات شــگرفی در کيفيت زندگی خود داشته باشند نيازمند 

بهره مندی از اين توانايی و مهارت می باشند.

صبر و شكیبایی
علی)ع( می فرمايد: شــما را به صبر ســفارش می کنم، زيرا صبر 
نسبت به ايمان همچون سر است نســبت به بدن. همان گونه که 
جسم بی  سر ارزش ندارد ايمان بدون صبر و شکيبايی نيز بی ارزش 

است. )نهج البالغه، کلمات قصار 82(
اِر. )رعد، 24( َساَلٌم َعَلْيُكم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّ

)فرشــتگان به بهشتيان گويند:( ســالم بر شما به خاطر صبر و 
استقامتتان؛ پس سرانجام آن در سرای جاويدان نيکوست.

صبر و اســتقامت نيز دارای اثرات ارزندة فراوانی اســت. اصواًل 
يکی از مشکالت عدة قابل توجهی از افراد در مسير زندگی صبور 
نبودن و نداشتن استقامت و بردباری است که شخصيت ايشان را 
آسيب پذير و شکننده می سازد، لذا اسالم انسان را به تقويت اين 
ويژگی توصيه اکيد و فراوان نموده اســت. مشاوری که در مکتب 
اسالم به مشــاوره افراد همت می گمارد الزم است بر اين ويژگی 
تمرکز داشــته باشد و مراجعين خود را از اين جنبه مورد عنايت 
قرارداده و مهارت های صبر و تحمل و بردباری و اســتقامت را در 

وجود ايشان تقويت نمايد.

ایمان و عمل
حضرت علی)ع( می فرمايد: ايمان و عمل همزاد يکديگر و دوقلو 
هستند و همچون دو رفيقی می مانند که از يکديگر جدا نمی شوند. 

)غرر، ج2 ص 136 حديث2094(
روايت شده است که شخصی خدمت امام صادق)ع( رسيد و از آن 
حضرت سؤال کرد: آيا ايمان، ترکيبی از عقيده و عمل است، يا تنها 

عقيده است و اعمال جزء ايمان محسوب نمی شود؟
امام)ع( در پاسخ فرمود: االيماْن عمٌل ُکلُّه، يعنی تمام ايمان عمل 

است. )سفينه البحار، ج1 ص152(
ايمان، يکی از شــاکله های اصلی شخصيت هر انسان است که 
وی را از احســاس پوچی و رهاشدگی در تالطم مشکالت نجات 
می بخشد، البته اگر ايمان واقعی باشد در عمل فرد هم به  وضوح 
نمايان و برجسته می گردد؛ لذا مشاور موفق در مکتب  انسان ساز 
اســالم مشاوری است که به مبانی دين اســالم معتقد بوده و به 
وظايف دينی خود عمل نمايد. عالوه بر اين کسی است که ايمان 
مراجع خود را تقويت نموده و در توصيه های مشــاوره ای او را به 
عمل به اعتقادات دينی تشويق و ترغيب نمايد. بديهی است يکی 
از اثرات مهم ايمان توأم با عمل، محفوظ ماندن فرد از ناماليمات 
و نابسامانی های روانی است، چرا که ارتباط با خداوند انسان را از 
بی هويتی و احساس اينکه بدون حامی و پشتيبان است می رهاند 
و او را در مقابل بســياری از آســيب های روانــی و عاطفی بيمه 

می کند.

میبریم رنج آن از انسانها ما که مشکالتی از یکی
ناامیدیویأساستکهخودمیتواندزمینهبسیاریاز
مشکالتروانیدیگرنیزقرارگیرد.دراسالم،دوریاز
یأسبسیارموردتوجهقرارگرفتهودرجایجایقرآن
وروایاتبرایننکتهتأکیدشدهاست.ازاینروتقویت
امیدواریدرمراجعانیکیازوظایفاساسیمشاوران

درنظاممشاورهاسالمیمیباشد

| رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة سیزدهم | شمارة 1 | پاییز 1396 54



رازداری
ِه؛ )نهج البالغه،  امام علــی)ع( فرمود: »َصْدُر اْلَعاِقِل ُصْنُدوُق ِســرِّ

کلمات قصار، ح 6(
سينة عاقل، گنجينة رازهای اوست.

و نيز فرمود: »ِسرَُّک َاسيُرَک، َفِاْن اَْفَشْيَتُه ِصْرَت اسيَرُه؛ )غررالحکم، 
ج1، ص 437؛ ج4، ص146(

راز تو اسير توست؛ اگر آشکارش ساختی تو اسير آن شده ای
امام صادق)ع( فرمود: »التَِّقيَُّئ ِديِني َو ِديُن آبَاِئي َو اَل ِديَن لَِمْن اَل 
َتِقيََّئ َلُه؛ تقيه و رازداری، دين من و دين پدرانم است و آن کس که 

تقيه ندارد دين ندارد«. )اصول کافی، ج 3، ص 317(
در حديث ديگر فرمود: »اِّن الُمزيَع ِلمِرنا َکالجاحِد به؛ کسی که 
اســرار و رازهای ما را فاش کند مثل کسی است که منکر حق ما 

شود« )15 بحاراالنوار، ج 2، ص 74(
َک ِمْن َدِمَک فال َيجرين ِمْن غيِر اَوداِجک؛ راز تو  نيز فرمود: »ِسرُّ
از خون تو اســت. پس نبايد جز در رگ های خودت جاری شود!« 

)همان منبع، ج72، ص 71؛ ميزان الحکمئ، ج 4، ص 427(
امامان شــيعه، همواره اصحاب خود را به رازداری و حفظ ســّر 
فراخوانده اند. جابربن يزيد جعفی، شاگرد مورد اطمينان امام باقر و 
امام صادق)ع(، می گويد: پنجاه هزار حديث و راز در سينه دارم که 

تاکنون آن ها را به احدی نگفته ام. )بحاراالنوار، ج2، ص69(.
در حديثی از امام کاظم)ع( چنين نقل شــده است: »اِْن َكاَن ِفى 
َيِدَك َهِذِه َشْيٌء، َفِإِن اْسَتَطْعَت َأاّل ُتْعَلَم َهِذِه َفاْفَعْل؛ هرگاه در يک 
دست تو چيزی باشد و بتوانی کاری کنی که دست ديگرت باخبر 

نشود، چنين بکن«. )اصول کافی، ج3، ص320(
با مدعی مگوييد اسرار عشق و مستی

تا بی خبر بميرد در درد خودپرستی
از امام زين العابدين)ع( اشعاری نقل شده است که در اين اشعار، 
اهتمام امامان)ع( به تقّيه و رازداری، به خوبی بيان شــده اســت. 

حضرت می فرمايد:
ـ اِنِّی اَلَُکتُم ِمْن ِعْلِمی َجَواِهَرُه

کی الَيری اّلَحقَّ ُذو َجْهٍل َفيْفِتَنَنا
َم ِفی َهَذا اُبو َحَسٍن ـ َو َقْد َتَقدَّ

اَلی اْلُحَسيِن َو اْوَصی َقْبَلُه اْلَحَسَنا
ـ َو ُربَّ َجْوَهِر ِعْلٍم َلْو اُبوُح بِِه

ْن يْعُبُد اْلَوَثَنا َلِقيَل ِلی اْنَت ِممَّ
ـ َو ال ْسَتَحلَّ ِرَجاٌل ُمْسِلُموَن  َدمی

يَرْوَن اْقَبَح َما ياُتوَنُه َحَسَنا. )المحّجئ البيضاء، ج1، ص65(
ـ مــن جواهر و نفائس علم خودم را کتمان می کنم تا مرد جاهل 
از حقيقــت آن آگاه نگردد؛ چرا که در صورت آگاهی ما را به فتنه 

می اندازد.
ـ البته قبل از من، حضرت ابوالحسن اميرمؤمنان)ع( نيز بر همين 
شــيوه بود و او نيز به کســی بيان نمی کرد و فقط آن را به پدرم 
حســين داد، و قبل از او هم به عمويم حسن داده و گفته بود که 

اين علم را مخفی بدارد.

ـ چه بسيار علم جوهردار و اصيل و غيرقابل تشکيک، که اگر آن 
را آشکار کنم، بی شک به من می گويند: تو بت پرستی.

ـ و اين مردم مسلمان، کشتن مرا که بدترين کار است، کار خوبی 
می پندارند چون مرا کافر می شمرند.

از اين اشعار استفاده می شود که امامان)ع( از زمان امام علی)ع( 
به تقّيه عمل می کردند.

و باالخره ويژگی رازداری که يکــی از مهم ترين و ضروری ترين 
صفات مشــاور برای ايجاد حس اعتماد مراجعين به وی می باشد 
و فرايند مشــاوره بدون رازداری مشــاور اساسًا شکل نمی گيرد. از 
ســوی ديگر مراجعين نيز بايد بدانند که بســياری از ويژگی ها و 
مسائل شخصی ايشان نيز نبايد برای ديگران عيان و هويدا شود چرا 
که با آشــکار کردن برخی از مسائل غيرضروری برای افراد متفرقه 
در مقابل بســياری از آفات آسيب پذير خواهند شد. لذا مشاور بايد 
مراجعيــن خود را در خصوص آنچه نبايد برای ديگران آشــکار و 

هويدا کنند راهنمايی کرده و آن ها را از اين امر برحذر دارد.
با اميد به اينکه آنچه در اين سلسله از مقاالت ذکر گرديد، انگيزه 
تحقيق و مطالعه بيشتر مشاوران و روان شناسان را در متون اسالمی 
و تدوين نظريه مشــاوره اسالمی، مورد تحريک قرار داده و نقايص 
و کاســتی های اين مجموعه را برطرف نمايند و در آينده نه چندان 
دور نظرية مشاوره مبتنی بر فرهنگ اسالمی توسط متخصصين و 

دانشمندان مسلمان کشورمان ارائه گردد.

منابع
1. اصول کافی، ثقئ االسالم کلينی

2. المفردات فی غريب القرآن، ابی القاســم الحسين بن محمد معروف به 
راغب اصفهانی

3. المحجئ البيضاء، مرحوم فيض کاشانی )رض(
4. بحاراالنوار الجامعئ لدرر اخبار االئمئ االطهار، عالمه مجلسی

5. تحف العقــول فيما جاء من الحکم و المواعظ من آل الرســول، ابن 
شعبه َحّرانی

6. جامع السعادات، مال محمدمهدی نراقی
7. سفينة البحار و مدينئ الحکم و اآلثار، شيخ عباس قمی

8. سنن النبی، عالمه محمدحسين طباطبايی
9. شرح غررالحکم و دررالکلم، جمال الدين محقق خوانساری

10. قرآن حکيم، ترجمه و شرح آيت اله مکارم شيرازی
11. غررالحکم و دررالکلم، عبدالواحد تميمی آمدی

12. کشف الُغّمئ فی معرفئ االئمئ، ابوالحسن علی بن عيسی بن ابی الفتح 
اربلی

13. مجمع البيان فی تفســير القرآن، ابوعلی فضل بن الحسن الطبرسی 
)معروف به شيخ طبرسی(

14. مکارم االخالق، حسن بن فضل طبرسی
15. من اليحضره الفقيه، ابوجعفــر محمدبن  علی بن بابويه قمی ملقب 

به شيخ صدوق
16. ميزان الحکمئ، محمد محمدی ری شهری

17. نهج البالغه، ترجمه سيدعلی نقی فيض االسالم
18. نور الثقلين، عبد علی بن جمعئ العروسی حويزی )يا هويزی(
19. وسائل الشيعئ فی تحصيل مسائل الشريعئ، شيخ حر عاملی
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انتخاب:دکترحسینداودی

تنبلی و هدر دادن عمر 
به قلم سعدی
]پيامبرـ ص ـ[ می فرمايد »هر آن کس که در اين ســرای فتور 
]خانة سســتی و ضعف = دنيا[ و متاِع غــرور ]فريب[، که تو او را 
دنيا می خوانی، ســال او به چهل برســد و خير او بر شــّر او غالب 
نگردد و طاعت او بر معصيت راجح نيايد ]بيشتر نشود[، او را بگوی 
که رخت برگير ]آماده سفر شــو[ و راه دوزخ گير. عظيم َوعيدی 
]تهديدی[ که مر عاصياِن اّمت احمد راســت. عمِر عزيِز خود را به 
َحّبه ای حرام فروخته و خرمن بر آتِش معصيت سوخته و بی قيمت 

]تهی دست[ به قيامت آمده ]است[. دليل اين کلمه را مثالی بگويم 
و ُدّری ثمين ]مرواريد پربها[ از دريای خاطر بجويم: 

آن شمع را ديده ای که در لگن ]شمعدان[ برافروخته اند و محّبِت 
او در دل  اندوخته و طايفه ای به گرِد او درآمده و حاضران مجلس با 
او خوش برآمده، هرکس به مراعات او کمر بسته و او بر باالی تشت 
]حامل شمعدان[ چون سلطان نشسته که نگاه صبح صادق بدهد. 
همين طايفه  بينی که دم در َدَمند ]شمع را فوت کنند[ و به تيغ و 

اخــــــالق
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کارد گردنش بزنند ]آن را خاموش کنند[.
از ايشان سؤال کنند که ای عجب همه شب طاعت او را داشتيد، 
چه شد که امروز ]او را[ فروگذاشتيد؟ همان طايفه گويند که شمع 
به نزديک ما چندان عزيز بود که خود را می ســوخت و روشــنايی 
جهت ما می افروخت. اکنون چون صبح صادق تاج افق ]:خورشيد[ 
بر ســر نهاد و شعاع خود به عاَلم داد، شمع را ديگر قيمت نباشد و 

ما را با او نسبت نه.
پس ای عزيز من، اين ســخن را به َمجاز مشنو ]حقيقت بدان[، 
که خواجگِی ]رياســت[ دنيا بر مثال آن شــمِع برافروخته است و 
طايفــه ای که به ِگرد او درآمده اند عيال و اطفال و َخَدم و َحَشــم 
اويند. هر يکی به نوعی در مراعات او می پويند ]فعاليت می کنند[ و 
سخن بر مراد او می گويند که ناگاه صبح صادِق اجل بدمد و تندباد 
قهِر مرگ بِــَوَزد. خواجه ]آن رئيس و بزرگ[ را بِينی که در قبضة 
َمَلک الموت گرفتــار گردد و از َتخِت ُمراد بر تختة نامرادی ]تابوت 
ناکامی[ افتد. چون به گورستانش برند، اطفال و عيال و بنده و آزاد 
به يکبار از وی اعراض کنند. از ايشان پرسند که چرا به يکبار روی 
از خواجــه بگردانيدند، گويند خواجه را به نزديک ما چندان عّزت 
بود که شمع صفت، خود را در لگن دنيا می سوخت و دانگانه ]مال 
و منال[ از حالل و حرام می اندوخت. ُعمِر نفيس خود را در معرض 
تلف می انداخت و مال و منال از جهت ما خزينه ]انبار[ می ساخت. 
اکنــون تندباد خزاِن َاحزان، بيخ عمرش از زمين زندگانی َبرَکْند و 
دست خواجه از گيرودار کسب وکار فروماْند، ما را با او چه نسبت و 

او را با ما چه مصلحت!

آورده اند که در باغی بلبلی بر شــاخ درختی آشيانه داشت. اّتفاقًا 
مــوری ضعيف در زيِر آن درخت وطن ســاخته و از بهر چند روزه 
مقام و مســکنی پرداخته. بلبل شــب و روز گرد گلستان در پرواز 
آمده و َبرَبِط ]نوعی ساز[ َنَغماِت دلفريب در ساز آورده، مور به جمع 
َنَفحات ]ظاهراً نفقات بايد باشد = خوراک های ضروری[، ليل و نهار 
مشغول گشته و هزاردســتان ]بلبل[ در چمِن باغ به آواز خويش 
َغّره ]فريفته[ شــده. بلبل با گل رمزی می گفت و باِد صبا در ميان 
غمزی ]افشای سّری[ می کرد. چون اين مور ضعيف ناِز گل و نياِز 
بلبل مشاهده می کرد، به زبان حال می گفت از اين قيل و قال چه 

گشايد؟ کار در وقت ديگر پديد آيد.
چون فصل بهار برفت و موسِم خزان درآمد، خار جای گل بگرفت 
و زاغ در مقــام بلبل نزول کرد. بــاد خزان در وزيدن آمد و برگ از 
درخت ريزيدن گرفت. رخســارة برگ زرد شــد و َنَفِس هوا سرد 
گشت. از ِکّلة ]خيمه[ ابر ُدر ]باران[ می ريخت و از َغربيِل ]غربال[ 
هوا کافور ]کنايه از برف[ می بيخت. ناگاه بلبل در باغ آمد، نه رنگ 
گل ديد و نه بوی ســنبل شنيد. زبانش با هزاردستان ]نغمه[ الل 
ِبماْند. نه گل که جمال او بيند و نه ســبزه که در کمال او نَِگَرد. از 
بی برگی طاقت او طاق شــد و از بينوايی از نوا باز ماْند. فرومانده با 
يادش ]بــه يادش[ آمد که آِخر َنه روزی موری در زير اين درخت 
خانه داشت و دانه جمع می کرد؟ امروز حاجت به او َبَرم و به سبب 

ُقرب  دار ]همسايگی[ و حّق جوار ]مجاورت[ چيزی طلب کنم.
بلبِل گرســنه ده روز پيش مور به دريــوزه ]گدايی[ رفت. گفت 
ای عزيز، ســخاوت نشــاِن بختياری ]خوش اقبالی[ست و سرماية 
کامکاری. من ُعمِر عزيز به غفلت می گذاشــتم ]می گذراندم[، تو 
زيرکی می کردی و ذخيره می اندوختی. چه شود اگر امروز نصيبی 
از آن کرامت کنی؟ مورگفت تو شــب و روز در قال بودی و من در 
حال. تو لحظه ای به طراوت گل مشغول بودی و دمی به نظارة بهار 
مغرور. نمی دانستی که هر بهاری را خزانی و هر راهی را پايانی باشد.

ای عزيزان، قصة بلبل بشــنويد و صــورت حال خود بدان جمله 
حمل کنيد ]تطبيق دهيد[، که هر حياتی را مماتی از پی اســت و 
هر وصالی را فراقی در عقب...، در بهار دنيا چون بلبل غافل مباشيد 

و در مزرعة دنيا به زراعِت اطاعت، اجتهاد ]سعی[ نماييد...و 

کسی گوی   دولت ز  دنیا    ربد
هک   با    خود نصیبی     هب عقبا        ربد1

پینوشت
1. گزيده ای از مجلس اول از مجالس پنجگانة سعدی، کليات شيخ شيراز، 
از انتشارات قديانی، سال نشر 1381، چاپ چهارم 1388، صفحة 1531 

تا 1534

ََ
َ
َ

َ ُ
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آزمون های روانی

دکترآدیسکراسکیان
استاديار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

آزمون هوش غیرکالمی

اشاره
کوششهاییکهبرایبیانیکتعریفدقیقاز»هوش«بهعمل
آمدههموارهبامشــکلومناقشــهمواجهشدهاست.اینامر
عمدتًابدانسبباستکههوشیکمفهومانتزاعیاستودر
واقعهیچگونهپایةمحسوس،عینیوفیزیکیندارد.بهعبارت
دیگر،هوشیکبرچسبکلیبرایگروهیازفرایندهاستکه
ازرفتارهاوپاسخهایآشکارافراداستنباطمیشود.بهعنوان
مثال،درحالیکهمیتوانفنونحلمســئلهرامشاهدهکرد
ونتایجحاصلازبهکاربســتناینفنونرابهطورعینیاندازه
گرفتاماهوشراکهفرضمیشوداینفنونرابهوجودمیآورد
نمیتوانبهطورمستقیممشاهدهکردیااندازهگرفت.بدینسان،
مفهومهوشتااندازهایشبیهاصطالح»نیرو«درفیزیکاست
کهمیتوانآنراازرویآثارششناخت،وازاینطریقوجود
آنرااســتنباطکرد.پسبایدگفت»هــوش«و»نیرو«هردو
اصطالحهاییهســتندکهبهماامکانمیدهندتادربارةانواع
خاصیازرویدادهایعینیبحثوبررسیکنیموآنهاراتعمیم
دهیم.اما،ابهامموجوددراصطالح»هوش«سببشدهاستکه

اینمفهومازپیشفرضهایفلسفی،مباحثسیاسی،موضوعات
اجتماعیومحدودیتهایقانونــیتأثیرپذیردودرچارچوب
بافــتاینعواملتنظیموصورتبندیشــود)گراثمارنات1،

2003،ترجمهشریفیونیکخو،1393(.
باتوجهبهاینشــرایط؛درمیاننظریههایمهم،دواستدالل
انتزاعیوحلمســئلهدرحکمجدیدتریــنمؤلفههایهوش
بهشــمارمیروند.ایــندواصطالحبهتوصیــففرایندهایی
میپردازندکهدریکموقعیتجدیدبهکاربردهمیشوند)مایر2،
1992؛والترز3وگاردنر1986،4(.تکالیفمربوطبهاســتدالل
انتزاعیوحلمســئلهبهعلتاهمیتنظریوکاربردگسترده
دراکثرآزمونهایهوشــی،وبهویژهدرآزمونهایغیرکالمی
ومســتقلاززبان،نظیرآزمونهوشغیرکالمی5TONI-3از

برتریخاصیبرخورداراست)محمداسماعیل،1384(.

 ،TONI-3 کلیدواژههــا:روايی، اعتبــار، هوش غيرکالمــی
دانش آموزان.
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TONI-3

TONI-3 آزمون هوش غیرکالمی
آزمون TONI-3 از نوع آزمون های غيرکالمی و نابسته به فرهنگ 
اســت که برای اندازه گيری توانايی حل مسئله و استدالل انتزاعی 
به کار می رود. نخستين نســخة اين آزمون در سال 1982 توسط 
براون6، شربينو7، و جانسون8 برای استفاده افرادی با دامنة سنی 5 
تا 85 ســال و 11 ماه طراحی شد. اين آزمون در سال های 1990 
و 1997 مورد تجديدنظر قرار گرفت. نســخه ســوم آزمون شامل 
دو نســخه موازی است؛ نسخه »الف« و نســخه »ب«. هر نسخه 
شامل 45 سؤال تصويری است که از ساده به دشوار مرتب شده اند. 
نسخه سوم آزمون را می توان درمورد افرادی با دامنه سنی 6 سال 
تا 86 ســال و 11 ماه به اجرا درآورد. آزمون به صورت فردی اجرا 
شــده و محدوديت زمانی ندارد. اجرای هر نسخه 15 دقيقه طول 
می کشد. از آنجا که محتوا و اجرای آزمون و شکل های پاسخ دهی 
به  ســؤاالت آن کاماًل مســتقل از زبان بوده و تنها نيازمند حداقل 
پاســخ حرکتی است، اين آزمون به ويژه برای افرادی مناسب است 
که در آزمون های نوشتاری سّنتی که مستلزم ميزان قابل توجهی 
از مهارت های صحبت کردن، گوش دادن، خواندن يا نوشتن هستند 

نمره های پايينی کسب می کنند. اين افراد عبارت اند از:
1. افرادی با اختالالت شــناخته شــده زبان گفتاری و نوشتاری 

نظير اختالالت خواندن9 و زبان پريشی اکتسابی يا رشدی10،
2. ناشنوايان،

3. افرادی که در صحبت کردن مهارت کافی ندارند، 
4. افرادی که نمی توانند بخوانند يا بنويسند، 

5. افرادی با اختالالت شناختی، زبانی يا حرکتی ناشی از شرايطی 
نظير فلج مغزی، سکته، بيماری يا آسيب سر )ولوجردی، 1381(.

براون و شــربينو )1990( همسانی درونی11 آزمون را با استفاده 
از ضريــب آلفای کرونباخ12 و همچنين اعتبــار13 فرم های همتا14 
بــرآورد نمودند. ضريب آلفا برای کل نمونه  هنجاری در 20 فاصله 
سنی برای دو نسخه موازی برابر 0/89 و 0/93 بود. آن ها همچنين 
ضريــب آلفا را برای زيرگروه های نمونــه نرمال و نيز گروه هايی از 
افراد که به عنوان ناشــنوا، با هوش و ناتوان در يادگيری شــناخته 
شــدند، در دامنه 0/92 تا 0/96 برای نسخه های الف و ب گزارش 
نمودنــد. همچنين همســانی درونی آزمون در مــورد گروه های 
عقب مانده ذهنی، ناشنوا، نارساخوان و افرادی که به زبان انگليسی 
تبحر نداشــتند به ميزان 0/67 تا 0/91 بــود و برای دانش آموزان 
نرمال 15-6 ســال، در نســخه الف از 0/84 برای کودکان 7 ساله 
تا 0/81 برای 15 ســاله ها و برای نسخه ب از 0/86 تا 0/93 برای 
15 ســاله ها گزارش شــد. اعتبار فرم های همتا در دامنه 0/79 تا 
0/95 قرار داشــت. هاميل15، پيرســون16 و ويدرهولت17 )1996( 
به منظور بررســی روايی18؛ همبستگی آزمون با سه آزمون هوشی 
يعنی آزمون جامع هوش غيرکالمی19، مقياس هوش وکسلر برای 
کودکان و بزرگ ساالن را مورد برررسی قرار دادند. همبستگی باالی 
دو آزمون به ميزان 0/76 ـ 0/64 در نسخه الف و 0/74 ـ 0/64 در 
نسخه ب، حاکی از پشتوانة روايی وابسته به مالک20 بود )به نقل از 

محمداسماعيل، 1384(.

هنجاریابی در ایران
ولوجردی )1381( ويژگی های روان ســنجی نسخه الف آزمون 
هوش غيرکالمی TONI-3 را در 800 دانش آموز دختر و پسر 6 و 

آزمونTONI-3ازنوعآزمونهایغیرکالمی
ونابستهبهفرهنگاستکهبرای

اندازهگیریتواناییحلمسئلهواستدالل
انتزاعیبهکارمیرود
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7 ساله در سال تحصيلی 80-1379 مورد بررسی قرار داده است. 
در پژوهــش او ضريب آلفا برای کل نمونه هنجاری 0/863 برآورد 
شــده است. وجود همبستگی بين نمره های آزمون با بخش عملی 
مقياس تجديدنظر شــدة وکسلر برای کودکان21 0/81 برآورد شد 
که نشان دهندة همبستگی باال بين دو مقياس می باشد. همچنين 
نتايــج تحليل عاملی22 نشــان دهندة تک بعدی بــودن آزمون در 

اندازه گيری يک توانايی است.
محمداسماعيل )1384( در پژوهش خود به انطباق و هنجاريابی 
آزمون هوش غيرکالمی TONI-3 در بين دانش آموزان شهر تهران 
پرداخته اســت. نتايج اين پژوهش که در دو مرحله صورت گرفته 

به شرح زير می باشد: 
مرحله نخست: در اين مرحله 320 دانش آموز )160 پسر ـ 160 
دختر( 4 تا 16 ساله به روش نمونه گيری تصادفی چندمرحله ای23 

از 10 منطقة آموزش وپرورش انتخاب شــدند و نسخه های »الف« 
و»ب« آزمون بر روی آن ها اجرا شد. پرسش های آزمون با استفاده 
از نظرية سؤال ـ پاســخ24 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت که در 
نتيجه 5 ســؤال از نســخه الف و 5 سؤال از نسخه ب حذف شد و 

تعداد پرسش های هر نسخه به 40 مورد کاهش يافت.
مرحله دوم: در ايــن مرحله برای تعيين اعتبار و روايی آزمون، 
دو نســخه آن در مورد 1600 دانش آموز از جامعة پژوهش اجرا 
شــده که ضريب آلفای کرونباخ به عنوان شاخص همسانی درونی 
برای نســخه الــف و ب به ترتيــب 0/85 و 0/84 برآورد گرديد. 
همچنين برای برآورد پايايی25 از روش بازآزمايی26 با فاصله زمانی 
يک هفته استفاده شد که نتايج برای نسخه »الف« 0/89 و برای 
نسخه »ب« 0/90 گزارش شد. ضريب همبستگی بين نمره های 
دو نســخة آزمون بــا آزمون ريــون )ماتريس هــای پيش روندة 
ريون27(، که به ترتيب 0/78 و 0/74 به دست آمده، معرف روايی 
مالکی مناســب، و همچنين تفاوت بين ميانگين نمره گروه های 
مختلف سّنیـ  که حاکی از افزايش ميانگين نمره های آزمودنی ها 
همراه با افزايش رشــد آن ها در دو نســخه آزمون بود ـ نشانگر 
روايی افتراقــی28 مطلوب برای هــوش غيرکالمی TONI-3 در 

دانش آموزان ايرانی است.
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است،اینآزمونبهویژهبرایافرادیمناسب
استکهدرآزمونهاینوشتاریسّنتیکه
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معرفي وبگاه

بخشهايمختلفوبگاه
اين وب سايت داراي بخش هاي مختلفي است كه در ادامه راجع به 

هر يك از قسمت ها توضيح مختصري ارائه مي شود:
.

ESRA »1( معرفي »اسرا
2( فرآيند رده بندي سني بازي هاي رايانه اي

3( آموزش و يادگيري
4( توصيه به والدين

5( معرفي بازي
6( اخبار

7( جست وجوي رده بندي سني
8( پيكتوگرام هــاي محتوايي )عالئم هشــداردهنده 

محتوايي(
9( لوگوهاي رده بندي سني

10( سؤاالت متداول
11( مشاوره

1.معرفياسرا
در اين بخش از سايت، سعي شده است كه خانواده ها با اسرا 
آشنا شوند و از لزوم رده بندي سني بازي ها و اهميت توجه 
به لوگوهاي رده بندي سني هنگام خريد بازي آگاه گردند.

2.فرایندردهبنديسنيبازيهايرایانهاي
در اين بخش فرايند رده بندي سني بازي ها در اسرا به صورت كامل تشريح 
مي شود تا خانواده ها در جريان چيستي و چگونگي اين فرايند قرار گيرند.

رضااحمدي
كارشناس ارشد مديريت استراتژيك 
مدير نظام رده بندي سني بازي هاي رايانه اي
 بنياد ملي بازي هاي رايانه اي

مقدمه
بازي هاي رايانه اي يا به تعبير بهتر بازي هاي ويدئويي رسانه اي جديد 
و تعاملي در دنياي امروز شناخته مي شود. اين بازي ها تا حدي گسترش 
پيدا كرده كه ديگر كمتر كودك يا نوجواني را مي توان يافت كه در اوقات 
فراغت خود به انجــام اين گونه بازي ها نپردازد. با اقبال روزافزون مردم 
به بازي ها و در نتيجه پديدار شدن آسيب هاي رواني، ذهني و اجتماعي 
در اثر استفاده نادرست از آن ها، كشورهايي كه در اين مورد دغدغه هايي 
جدي داشتند شــروع به طراحي و تدوين نظام هايي كردند كه بتوانند 
اطالعــات مورد نياز در خصوص محتواهاي آسيب رســان بازي ها را در 
اختيار افراد جامعه خود قرار دهند و همچنين فرهنگ صحيح استفاده 

از بازي هاي ويدئويي را در ميان آن ها ترويج كنند.
در كشور ما نيز نظام رده بندي سني بازي هاي رايانه اي از سال 1388 
در بنياد ملي بازي هاي رايانه اي زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
كار خود را آغاز كرد و ســايتي را طراحي نمــود تا خانواده ها و كاربران 
بازي هاي ويدئويي با مراجعه به آن بتوانند هم بازي هاي مناســب گروه 
ســني مورد نظر خود را پيدا كنند و هم اطالعات خود را در زمينه اين 

گونه بازي ها افزايش دهند.

کلیدواژهها: وبگاه ESRA، بازي های رايانه ای

 ESRA وبگاه
در راه ...
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3.آموزشویادگیري
در اين بخش، آموزش هاي خاص، از قبيل 
چگونگي كنترل زمان بازي در دســتگاه هاي 
مختلف، به صورت مصور و ساده داده شده است.

4.توصیهبهوالدین
در اين بخش از سايت، توصيه هايي براي بهبود 
شرايط بازي بچه ها به خانواده ها ارائه مي شود.

5.معرفيبازي
در اين بخش از ســايت، بازي ها به همراه 
اطالعــات آن هــا و عكس هايــي )ويدئو( از 
گيم پلي بــه كاربر نمايش داده مي شــود تا 
بتواند تصوري از شــماي كلي بازي و سبك 

آن به دست آورد.

همچنين در اين بخش:
é متني كلي دربارة بازي نوشــته شــده و 

بازي را در يك جمله معرفي مي كند.
é اطالعات بازي نظير سبك، پلتفرم، سال 

انتشار و ..... را به كاربر نشان مي دهد.
é توضيحاتي درباره فضا و داستان  بازي، به 

كاربر ارائه مي شود.
é عالئم هشداردهنده )پيكتوگرام( براي هر 

بازي مشــخص مي كند كه چــه محتواهاي 
آسيب رساني در بازي وجود دارد و سطح آن 

را بازگو مي كند.
é در آخر نكاتي به والدين دربارة بازي بازگو 
مي شود تا به صورت ضمني از اتفاقات بازي و 
هر آنچه ممكن است بازيكن در بازي ببيند، 

آگاه شوند.

6.اخبار
در اين بخش، اخبار مربوط به اسرا و حوزة 

گيم به عالقه مندان ارائه مي شود.

7.جستوجويردهبنديسني
اين بخش از اصلي ترين بخش هاي ســايت 
است كه، همانند تمامي نظام هاي رده بندي 
ســني بازي، كاربــر را قادر مي ســازد تا با 
جست وجوي رده سني، بازي مورد نظر خود 

را پيدا كند و از آن آگاه شود.

8.عالئمهشدار)پیكتوگرام(
در ايــن بخــش، توضيحــات الزم درباره 
تمامي عالئم هشدار يا پيكتوگرام ها به كاربر 

داده مي شود.

9.لوگوهايردهبندي
در ايــن بخــش توضيحــات الزم دربارة 
لوگوهاي رده بندي سني به  كاربر داده مي شود.

10.سؤاالتمتداول
به ســؤاالتي كه ممكن است براي كاربران 
پيش آيد در اين بخش پاسخ داده شده است.

11.مشاوره
در اين بخش كاربران مي توانند ســؤاالت 
خود را با مشــاور ســايت در ميان بگذارند و 

جواب آن را در اسرع وقت مشاهده كنند.
كاربران با طرح سؤال خود يك كد پيگيري 
دريافت مي كنند كه پس از اطالع رســاني به 
آن ها، از طريق پيامك يا ايميل، مي توانند با 
اســتفاده از كد و ورود به سايت جواب سؤال 

خود را مشاهده كنند.

12.پیشنهادهايوبگاه
در پايين هر صفحة سايت، قسمتي وجود 
دارد كه، براســاس صفحه باز شده، به كاربر، 
پيشنهادي براي بازي ديگري كه مشابه همان 
بازي اســت مي دهد و انتخاب بازي را براي 

كاربر آسان تر مي كند.



معرفي کتاب

 با مجله های رشد آشنا شوید
مجله های دانش آموزی 

به صورت ماه نامه و نه شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

مجله هــای رشــد عمومــی و تخصصــی، بــرای معلمــان، مدیــران، مربیــان، 
مشــاوران و كاركنــان اجرایی مــدارس، دانش جویان دانشــگاه فرهنگیان 
می شــود.  منتشــر  و  تهیــه  و...،  آموزشــي  گروه هــاي  كارشناســان  و 

 نشــانی: تهران، خیابان ایرانشــهر شــمالی، ســاختمان شــمارة 4 
                آموزش وپرورش، پالك 266. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021
www.roshdmag.ir  :وبگاه 

وزش ابتــدایی   رشد تكنولوژی آموزشی   رشد آـم
 رشد مدرسه فردا   رشد معلم 

مجله هاي بزرگسال تخصصي:

برای دانش آموزان پيش دبستاني و پایة اول دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های دوم و سوم دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدایي

 رشــد آموزش قــرآن و معارف اســامي  رشــد آمــوزش زبان و ادب فارســی 
 رشــد آموزش هنر  رشــد آموزش مشــاور مدرسه  رشــد آموزش تربيت بدنی 
 رشــد آمــوزش علوم اجتماعی  رشــد آموزش تاریخ   رشــد آمــوزش جغرافيا 
 رشــد آمــوزش زبان هاي خارجي  رشــد آموزش ریاضی   رشــد آموزش فيزیك 
 رشــد آموزش شــيمی  رشــد آموزش زیست شناسی  رشــد مدیریت مدرسه

 رشــد آمــوزش فنی و حرفــه ای و کار دانــش  رشــد آمــوزش پيش دبســتانی 

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

مجله های دانش آموزی 
به صورت ماه نامه و هشت شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

ریاضی
متوسطه دوم

مجله های بزرگسال عمومی 
 )به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصیلی منتشر می شود(:

به صورت فصل نامه و سه شماره   در سال تحصیلی منتشر می شود:
عنواناصليكتاب:

- ken Rigby, (2008). Parents and Children and  
Bullying: how parents and educators can reduce 
bullying at school.

عنوانترجمه:
ريگبــی، کن )چاپ پنجم، 1395(، کودکان و سرکشــی، ترجمه 

منشی، مرجان، انتشارات آوای نور، تهران.

معرفی
اصطالح بولينگ )Bullying( در متون روان شناســی به ويژه در 
بحث اختــالالت مربوط به دوره کودکــی و نوجوانی، کاربرد دارد. 
ايــن اصطالح را اغلــب قلدری ترجمه می کنند. در اين دســته  از 
 متون اين اختالل اغلب به بخشــی از عالئم اختالل سلوک يا همان

 Conduct Disorder اطــالق می شــود. کتاب حاضــر برای اين 
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اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال

 هزینة اشتراك ساالنه مجالت عمومی رشد )هشت شماره(: 350/000 ریال
 هزینة اشتراك ساالنه مجالت تخصصی رشد )سه شماره(: 200/000 ریال

 عنوان مجات  در خواستی:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگی:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيات: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاریخ تولد:.

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشانی کامل پستی:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن: شهرستا . . . . . . . . . . . . . . . . : ن ستا ا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پستی:  شمارة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پاك: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة فيش بانكی:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختی: مبلغ 
   اگر قبالً مشترك مجله رشد بوده اید، شمارة اشتراك خود را بنویسید:

                  
      

                                     امضا:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

اصطالح عنوان »سركشــي« را انتخاب كــرده و آن را به عنوان 
نوعي رفتار مســتقل در بيــن برخي از دانش آمــوزان در نظر 
مي گيرد و بيشــتر مقصودش دانش آموزي است كه فرد يا افراد 
به خصوصي را مــورد آزار و اذيت قرار مي دهد و با اين حال كه 
آن را از اصطالحاتي مانند پرخاشــگري متمايز مي داند ولي در 

بسياري موارد نيز هم مرز مي شمارد.
نويســنده تالش كرده سركشــي يا همان قلدري را از زواياي 
مختلف مورد توجه قرار دهد. وي نه تنها به بررســي جنبه هاي 
وراثتي و غيروراثتي اين ســندرم پرداخته بلكه آن را در اشكال 
سركشي هاي شرورانه و غيرشرورانه، سركشي هاي مكرر و اتفاقي 
و سركشي هاي فردي و گروهي نيز مورد بررسي قرار داده است. 
كتاب در فرازهاي گوناگون به مقايســه سركشي با پرخاشگري، 
شــوخي، آزارگري جنسي و امثال آن ها نيز پرداخته است. نكته 
قابل توجه در كتاب اين اســت كه نويســنده تنها موضوع را از 
زاويه شــخص ســركش مورد بررســي قرار نداده بلكه به نقش 
»شــخص قرباني«، و به تعبير ديگر نويسنده »سوژه«، نيز توجه 
كرده است. اين همان نكته اي است كه اغلب در مباحث مربوط 
به روان شناســي جنايي مورد غفلت قــرار مي گيرد. در مباحث 
مربوط به رفتارهاي آســيب زننده، از جمله قلدري يا سركشي، 

نبايد از شخصيت و نقش قرباني غافل بود.
در مجموع كتاب در فصل هاي هشتم، نهم و دهم بر روي نحوة 
مديريت كردن رفتار سركشانه توسط والدين و مدرسه مطالبي 
را بيان كرده اســت. با توجه بــه وجود چنين مواردي در برخي 
از مدارس به ويژه در مدارس پسرانه، براي مواجه شدن آگاهانه 
با دانش آمــوزان زورگو، قلدر، آزارگر و يا به تعبير مترجم كتاب 

»سركش«، مطالعة اين كتاب را توصيه مي كنيم.

  نشانی: تهران، صندوق پستي امور مشترکين: 15875-3331
 تلفن بازرگاني: 021-88867308

Email: Eshterak@roshdmag.ir 

نحوة اشتراك:
پس از واریز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 بانك تجارت، 
به دو روش زیر،  آزمایش کد 395 در وجه شرکت افست،  شعبة سه راه 

مشترك مجله شوید:
www.roshdmag.ir و تكمیل برگة    1. مراجعه به وبگاه مجالت رشد به نشانی: 

اشتراك به همراه ثبت مشخصات فیش واریزی؛ 
2. ارسال اصل فیش بانكی به همراه برگ تكمیل شدة اشتراك با پست سفارشی 
یا از طریق دورنگار به شمارة 88490233 لطفاً كپی فیش را نزد خود نگه  دارید.
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