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اساس و پايه ي شخصيت فرد در خانواده، 
بسياری  می شود.  پی ريزی  اجتماع  و  مدرسه 
از نظريه ها بر تأثير عوامل اجتماعی و محيطی 
)خانواده و مدرسه( تأکيد دارند. از جمله ی اين 
نظريات، نظريه ی کورت لوين می باشد. لوين معتقد 
کل  به  بايد  انسان  رفتار  درک  برای  که  است 
موقعيتی که رفتار در آن شکل گرفته توجه شود. 
کل موقعيت شامل انسان های پيرامون شکل گيری 
آن رفتار، وضعيت محيط اطراف، وقوع آن رفتار و 

نوع برداشت افراد از آن موقعيت می شود.
در سال های اخير پژوهش های بسياری در 
زمينه ی تعليم و تربيت انجام گرفته است. بخشی 
از اين پژوهش ها، به نوع روابط در مدرسه توجه 
دارند و مدرسه را به عنوان يک نظام اجتماعی 
می شناسند. در واقع مدرسه جامعه ی کوچکی است 
که ارتباط اعضای آن با هم، فضايی ايجاد می کند 
که تأثير بسياری روی معلمان، دانش آموزان و... 
می گذارد. مدارس اگرچه از نظر شکل ظاهری 
شبيه هم هستند ولی از جهت محتوا بسيار متفاوت 
و  نافعال  مدارس  نشاط،  با  )مدارس  می باشند. 

ناراضی و مدارس فاقد محتوا...(
حال سؤال اين است، در اين نظام اجتماعی 
کوچک، اما بسيار تعيين کننده و مهم، نقش ما به 
عنوان مشاور چيست؟ مسئوليت ما تا کجاست و 

نهايتًا چه بايد بکنيم؟
شکل گيری  زمان  از  ما  آموزش وپرورش 
رسمی تا کنون مراحل مختلف و پيچيده ای را 
پشت سر گذاشته است و در طول حيات خود با 
مسائل عديده ای روبه رو بوده است. در دهه های 
به  نياز  اسالمی(  انقالب  از  بعد  و  )قبل  اخير 

مشاوره در مدارس به طور فزاينده ای روبه  رشد 
نشان می دهد، به نحوی که در پی اين نيازها و 
مشکالت، هسته های مشاوره، آموزش مشاوران 
در دانشگاه ها و استخدام و به کارگيری آن ها در 
مدارس هرچه بيشترافزايش يافته است. اما اين که 
مشاوران در مدارس چه نقش دارند و تاکنون چه 

کرده اند نياز به بررسی و ارزيابی دقيق دارد.
اگر تا به حال در مدارس به مشاوره به عنوان 
يک جايگاه لوکس و يا مرتفع کننده ی مشکل، 
نگاه می شده، امروزه بعد از سال ها برقراری نظام 
مشاوره در مدارس الزم است نگاه عميق تر، با 
برنامه تر و فعال تری به مشاوره داشته باشيم و 
مشاورين از حالت انفعال خارج شده و فعاالنه به 
مسائل مربوط به خود بپردازند. بنابراين الزم است 
به دنبال اهداف، برنامه ها و فعاليت هايی باشيم که 

اين امر را محقق سازند.
با انگيزه ی  در بسياری از مواقع مشاورين 
بااليی سال تحصيلی را شروع می کنند اما به 
داليل مختلف اين انگيزه ها خاموش شده و با 
احساس درماندگی و در شرايط خوشبينانه تر با 

عدم رضايت از خود و شرايط مواجه می شوند.
چه  است،  اين  می شود،  مطرح  که  سؤالی 
کنيم تا هم از شرايط منفعالنه ی فعلی رهايی 
يابيم هم دانش آموزان در مدرسه شرايط مساعد 
و مناسب تری پيدا کنند. و هم مدرسه به وضعيت 
مطلوب تري برسد. يکی از مسائل مهم در اين 
زمينه، ارزيابی مسائل گذشته است. سال گذشته 
چگونه طی شد؟ آيا با رويکرد به اين مثل معروف 
که می گويد: »هرچه پيش  آيد، خوش آيد« گذشت. 
يا نه برنامه هايی تدارک ديده شده بود. در صورت 

به سوی مشاوره ي علمی وحرفه ای

ارزیابی مشاوره؛ بودن یا نبودن
نرگس  نفر
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داشتن هدف و برنامه، چه قدر موفق بوده ام، چه  
کرده ام؟ چه کار بايد انجام می دادم؟ و چه نبايد 
می کردم؟ و... . براي پاسخ به اين سؤاالت نياز به 

ارزيابي از عملكردمان داريم.
ارزيابی وسيله يا فرايند سنجش، سودمندی 
و مفيد بودن فعاليت های مشاوره ای است، ارزيابی 
برای بررسی بهتر يا بهينه کردن وضع حرفه ای و 

اجرای برنامه اهميت اساسی دارد.
هر نوع رسيدگی و بررسی اعم از رسيدگی 
ساده يا ارزيابی دقيق و پيچيده ی خدمات راهنمايی 
و مشاوره بيانگر رويکردی حرفه ای است. نتايجی 
که از اين ارزيابی ها و بررسی ها به دست می آيد، 
اطالعات مهم و ارزشمندی را فراهم می سازد. 
از جمله اين که مشاور آگاهانه و با برنامه عمل 
کرده و داليل و شواهد عينی، منطقی و محکمی 
را برای توجيه خدمات ارايه شده نشان می دهد. 
موضوع مهم ديگر اين که خدمات راهنمايی و 
مشاوره ای ارائه شده با شرايط سنی و توانايی، 
مراحل تحولی، ارزش های فرهنگی و نيازهای 
دانش آموزان و نيز کارکنان مدرسه تناسب دارد. در 
هر حال در پرتو چنين بازخوردهايی، نارسايی های 

کارکردی مرتفع می گردد.
)نتايج و پيامدهای اين بازخوردها، رفع شدن 
و  حرفه ای  نقصان هاي  و  ضعف ها  نارسايی ها، 
اجرايی می باشد( ممکن است مشاوران نسبت به 
ارزش گذاری و سازوکار آن در نظام ارزش يابی 
خدماتشان ديدگاه های متناقض و مبهمی داشته 
باشند، آنان يا از نظر حرفه ای اعتماد به نفس الزم 
را ندارند، يا فاقد مهارت های الزم برای رسيدگی 
يا بررسی کارشان مي باشند، يا فرصت و زمان 

کافی برای ارزيابی ندارند، و يا....
مقياسی  می تواند  ارزيابی  اين،  وجود  با 
)شواهدی( عينی برای نشان دادن ميزان کارآمدی 
و اثربخش خدمات ارايه شده، فراهم کند و زمينه ی 
فعاليت های آگاهانه و هدفمند خدمات مشاوره ای را 
ايجاد نمايد. از طرفی با وجود اين که نياز به مشاوره 
و تخصصي بودن فرايند مشاوره در مدارس بيش 
از گذشته آشکار شده، اما هنوز اين درخواست ها 
وجود دارد که با توجه به هزينه ها و نتايج کار، 
داليل مستدل و موجهی را برای ارايه خدمات 
راهنمايی و مشاوره ای بيان کنند. به عبارت ديگر، 
ابهامات و سؤاالت بسياری وجود دارد که مشاوره 
چيست؟ مشاوران چه کار می کنند؟ چه کسانی بايد 
عهده دار اين امر باشند؟ آيا نهاد مشاوره  يك نهاد 
کارآمد و مؤثر است؟ چه مدت و زمانی را بايد به 
آن اختصاص داد. با چه هزينه ای؟... و بسياری 
داليل  ارزيابی ها  هرحال،  به  ديگر.  سؤاالت 
مستدل، منطقی و موجهی را برای حمايت از ارايه 
خدمات راهنمايی و مشاوره ای فراهم می آورند و 
بخشی از فرايند مشاوره محسوب می شوند. در 
واقع عدم بررسی و ارزيابی اصولی و يا ساختاری 
در فرايند مشاوره می تواند باعث تداوم ضعف ها و 

نارسايی های کارکردی شود.
در واقع به چند دليل مشاوران مدارس بايد 
قرار  ارزيابی  مورد  را  فعاليت هايشان  و  خدمات 

دهند.
1. به دليل اين که مديران مدارس و کارکنان 
آموزشی پرسش ها يا به عبارتی ابهاماتی را در 
اين زمينه دارند و اين احتمال وجود دارد كه به 
خاطر فقدان داليل کافی در مورد ضرورت خدمات 

مشاوره ای در مدرسه، مشاوران حمايت الزم را 
دريافت نکنند حتی فرصت هايی و منابع و امکاناتی 
ارايه ی  و  منظم  ارزيابی  لذا  بدهند  دست  از  را 

گزارش های مربوط به آن می تواند راه گشا باشد.
2. گاهی الزم است به جهت مشکالت و 
موانعی که پيش می آيد مجبور شويم، فعاليت های 
مشاوره ای خود را دوباره ارزيابی و بررسی کنيم و 
الگوهای نگرشی، شناختی، رفتاری ناکارامد و غير 
مؤثر را به هنگام فعاليت های حرفه ای و اجرايی 

شناسايی کنيم.
بيانگر  مشاوره ای  فعاليت های  ارزيابی   .3
تصور  و  می باشد  مشاوره  جريان  بودن  علمی 
ساده و سطحی بودن فعاليت مشاوره را به چالش 

می کشد.
4. بررسی و ارزيابی فعاليت های مشاوره ای، با 
روشن ساختن نقش و وظايف مشاوران، ابهامات 
و سوء برداشت هايی را که در اين مورد وجود دارد، 

برطرف مي سازد.
و  بررسی  فرايند  از  حاصل  داده های   .5
ارزيابی می تواند به تدارک بهتر و توسعه ی خدمات 

راهنمايی و مشاوره کمک کند.
6. هم چنين اين داده ها می تواند به بحث 
و پيشگيری در مشاوره کمک فزاينده و مؤثری 

بنمايد.
فعاليت های  ارزيابی  و  بررسی  روند  در   .7
)خدمات( راهنمايی و مشاوره ای به جهت عميق 
شدن روی موضوعات حوزه ی کاری و اجرايی، 
بسياری از کاستی ها مشخص می شود و در نهايت 
نتايج حاصل از ارزيابی ها کمک می کند تا برنامه های 

مشاوره ای پربارتر و غنی تری داشته باشيم.

p
هر نوع رسیدگی و بررسی اعم از 
رسیدگی ساده یا ارزیابی دقیق و 
پیچیده ی خدمات راهنمایی و مشاوره 
بیانگر رویکردی حرفه ای است



درآمد
نهاد آموزش وپرورش مسئوليت تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان را برعهده دارد و انجام اين مهم 
در سايه ي استفاده از خدمات راهنمايي و مشاوره به نحو مطلوب ميسر مي گردد. دانش آموزان در تمام 
دوره هاي تحصيل نياز به استفاده از خدمات مشاوره و راهنمايي دارند و نبايد نسبت به نيازها و مسائل 
آن ها بي تفاوت باشيم. اگر رشد متعادل تمامي ابعاد انسان، مدنظر متخصصان تعليم و تربيت باشد و اين 
امر را يك فرايند قلمداد كنيم، متوجه مي شويم كه آن اختصاص به دوره اي خاص از تحصيالت ندارد 
بلكه بايد پيوسته پي گيري شود. لذا تمركز روي يك دوره ي تحصيلي و چشم پوشي از ساير دوره ها خطاي 

بزرگي است كه مي تواند لطمات جبران ناپذيري را بر جريان رشد متعادل افراد وارد كند.

احترام ابراهيم، كارشناس ارشد فسفه ي تعليم و تربيت
مهري همتيان، كارشناس علوم تربيتي

مقد مه
فرد همواره در جريان رشد خود با مسائلي 
و  حل  به  قادر  تنهايي  به  كه  مي شود  روبه رو 
فصل آن ها نيست. اين جاست كه متخصصين در 
قالب خدمات راهنمايي و مشاوره به ياري فرد 
مي شتابند. اگر هدف از ارائه ي خدمات راهنمايي 
به  كمك  آموزش وپرورش  نظام  قالب  در  را 
دانش آموزان به منظور سازگاري با محيط، حل 
مسائل و مشكالت شخصي، شكوفايي استعدادها 
و رشد و تكامل آنان بدانيم )صافي 1381( تحقق 
اين هدف مستلزم برنامه ريزي دقيق و متناسب با 

دوره هاي آموزش عمومي است.

غيرمتخصص،  افراد  موارد  از  بسياري  در 
مي كنند،  دانش آموزان  راهنمايي  به  اقدام 
نيت  حسن  با  همراه  كمك ها  اين  اگرچه 
صورت مي گيرد، اما به دليل آن كه ارائه ي اين 
كمك ها نياز به مهارت، كارداني و مسئوليت دارد 
هميشه مثمر ثمر نيست. گاهي صدمات و آثار 
نامطلوب اين اقدامات ساليان متمادي برجاي 
مي ماند. لذا شايسته است تا برنامه ريزي منظم 
و  افرادي متخصص  تا  گيرد  دقيقي صورت  و 
در  و  تربيت  مشاور،  عنوان  به  مسئوليت پذير 
تمام دوره هاي تحصيلي مشغول به كار شوند؛ 
زيرا مسائل مربوط به رشد عاطفي و اجتماعي 

نيست  خاص  دوره اي  به  مربوط  دانش آموزان 
پيوسته  طور  به  كه  است  فرايندي  رشد،  بلكه 
خدمات  از  استفاده  شود.  دنبال  بايد  مداوم  و 
راهنمايي و مشاوره براي رسيدن به هدف فوق، 
مشاور،  دليل  به همين  است.  و ضروري  الزم 
آموزشي  نظام  اصلي  اركان  از  يكي  امروزه 
به  عوامل  ساير  كنار  در  و  مي شود  محسوب 
ارائه ي خدمات مي پردازد. »نقش راهنمايي در 
آموزش وپرورش افراد به حدي جدي است كه 
تعليم  با  مترادف  را  آن  دانشمندان  از  عده اي 
و تربيت و بعضي ديگر، تكميل كننده ي جريان 

تعليم و تربيت مي دانند« )صافي، 1381(

}

مشاوره و رشد عاطفي
 و اجتماعي دانش آموزان

دوره ی پنجم / شماره ی١ / پاییز 88
٤



خدم��ات راهنمایي و مش��اوره در 
دوره ي عمومي

خدمات  گسترش  لزوم  به  بردن  پي  براي 
راهنمايي و مشاوره در دوره هاي مختلف تحصيلي 
در  مشاوره  نقش  و  جايگاه  نمودن  مشخص  و 
دوره ي عمومي، الزم است تا نيازها و مشكالت 
دانش آموزان در سنين مختلف به دقت بررسي و 
شناسايي گردد. زيرا دانش آموزان در هر مرحله 
از تحصيل ويژگي هاي خاص خود و مشكالت و 
مسائل خاص آن دوره را دارند. اگر بتوانيم در هر 
دوره اي از رشد، دانش آموزان را ياري كنيم تا آن 
را به سالمت پشت سر بگذارند و بر مشكالت و 
ناتواني ها غلبه نمايند، مي توانيم اميدوار باشيم كه 

مراحل بعدي را با موفقيت طي كنند.
معمواًل  ابتدايي  دوره ي  دانش آموزان 
مشكالتي را در حوزه هاي مربوط به »يادگيري« 
پيش رو دارند. هم چنين آن ها در حيطه ي رشد 
فردي نظير استقالل و عزت نفس با مشكالتي 
روبه رو هستند. دانش آموزان دوره ي راهنمايي نيز 
در زمينه ي هويت يابي و روابط اجتماعي از جمله 
رابطه با همساالن و جنس مخالف، مسايلي را 
تجربه مي كنند. يكي از مسائل ديگري كه موجبات 
نگراني خانواده ها و مسئولين تعليم و تربيت را فراهم 
كرده است؛ افت تحصيلي در دوره هاي مختلف 
آموزشي است »آمار مربوط به وضعيت امتحانات 
دوره هاي مختلف در سال تحصيلي 77ـ 76 نشان 
مي دهد كه درصد مردودي دوره ي ابتدايي 6/5 و 
در دوره ي راهنمايي 13/17 درصد بوده است كه 
در مجموع شامل 1137552 دانش آموز مي شود.« 
)صافي، 1381( اين جاست كه حساسيت موضوع 
مدرسه  در  مشاور  جايگاه  و  مي شود  مشخص 
حساس و مهم مي گردد. اگر مشاوران در دوره ي 
متوسطه توانسته اند ميزان افت تحصيلي را پايين 
بياورند و در زمينه ي پيشرفت تحصيلي كمك 
شايان توجهي بكنند، پس حتمًا در دوره ي ابتدايي 
و راهنمايي نيز مي توان شاهد چنين تغييراتي بود.
عده اي معتقدند خدمات راهنمايي و مشاوره 
بايد به تمام دانش آموزان ارائه گردد. يعني تمام 
دانش آموزان هم آن هايي كه رفتارهاي عادي و 

به هنجار دارند و هم آن هايي كه در رفتار آن ها 
نوعي نابهنجاري ديده مي شود. اين تصور از آن جا 
به هدايت  تنها  را  راهنمايي  كه  ناشي مي شود 
دانش آموزان به رشته هاي تحصيلي و شغلي محدود 
ندانيم. »محققان در بررسي خود در انگلستان و ولز 
به اين نتيجه رسيده اند كه بين 10 تا 20 درصد از 
نوجوانان زير 16 سال نياز به كمك هاي اساسي 
براي غلبه بر مشكالت شخصيتي خود دارند.« 
)اصغري پور، 1383(. اين مسئله وظايف مشاوران را 
در مدارس بسيار دشوار مي نمايد، چرا كه حيطه ي 

كاري مشاور، گسترش پيدا مي كند.
يك مشاور عالوه بر كمك در امر پيشرفت 
مسائل  زمينه ي  در  بايد  دانش آموزان  تحصيلي 
را  دانش آموزان  نيز  اجتماعي  روابط  و  عاطفي 
حمايت و هدايت نمايد. دانش آموزان در هر مرحله 
از تحصيل ويژگي ها و مسايل و مشكالت خاص 
خود را دارند. دوره ي ابتدايي دوره اي است كه 
كودك از خانواده )اجتماع كوچك( وارد مدرسه 
)اجتماع بزرگ( مي شود. ورود به يك محيط ناآشنا، 
روبه رو شدن با افراد جديد، وظايف متعدد و روابط 
پيچيده ي ميان افراد كودك را دچار اضطراب و 
نگراني مي كند؛ زيرا كه برقراري ارتباط اجتماعي 
نياز به مهارت هاي ارتباطي خاص دارد كه كودك 
فاقد آن هاست. در دوره ي راهنمايي نيز مشكالت 
دو چندان مي شود چرا كه بلوغ جنسي و بلوغ 
عاطفي در حال شكل گيري است. نوجوان در حال 
هويت يابي است و در عين حال دچار تضادها و 

كشمكش هايي بين خود و اجتماع مي شود.
تربيت  و  تعليم  وظايف  مهم ترين  از  يكي 
تحصيلي،  رشد  براي  فراهم سازي شرايط الزم 
عاطفي و اجتماعي دانش آموزان است كه البته 
وجود تمام اين مشكالت و مسائل مطرح شده، 
فوق  هدف  به  رسيدن  برابر  در  جدي  تهديدي 
مي باشد. لذا الزم است كه با در نظر گرفتن فردي 
به عنوان مشاور در دوره هاي مختلف تحصيل از 

بروز بسياري از مشكالت جلوگيري كنيم.
جایگاه مشاور در هر دوره

دوره ي عمومي: 
مختلف  دوره ي   دو  شامل   خود  دوره  اين 
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تحصيلي است كه هر كدام دوره ي سني خاصي 
را دربرمي گيرند. به همين جهت هر دوره، داراي 
ويژگي ها و خصوصيات متفاوتي مي باشد و مشاور 
در هر دوره مي تواند خدمات خاصي را ارائه دهد.

1. دوره ي ابتدایي: 
اين دوره اولين مرحله از تعليمات عمومي 
و رسمي است. »مهم ترين دوره ي تحصيلي در 
دوره ي  جهان،  آموزش وپرورش  نظام هاي  تمام 
و  شخصيت  شكل گيري  زيرا  است،  ابتدايي 
رشد همه جانبه ي فرد بيشتر در اين دوره انجام 

مي گيرد« )صافي، 1380(.
تا 10  حدود 2  جهاني،  برآوردهاي  »طبق 
درصد كودكان به ناتوانايي هاي يادگيري مبتال 
هستند )صافي، 1380(، لذا مشاوران در اين دوره 
براي مشاوره ي تحصيلي مي توانند بسيار مؤثر و 
مفيد باشند. از آن جايي كه دوران ابتدايي پايه و 
مقدمه و اساس يادگيري هاي بعدي است؛ اگر 
در اين مرحله كودك پيشرفت خوبي داشته باشد 



و مشكالت يادگيري، عاطفي، ارتباطي وي رفع 
و  كند  طي  را  بعد  مراحل  مي تواند  بهتر  شود؛ 
موفقيت بيشتري را به دست آورد. انواع اختالالت 
يادگيري در اين دوره بروز پيدا مي كند و مشاور 
با شناسايي و كمك به رفع آن ها مي تواند بسيار 

مؤثر واقع شود.
حوزه ي مهم كاري ديگر، كمك و تسهيل 
در  كه  آن جايي  از  است.  كودك  رشد  جريان 
حال  در  كودك  شخصيتي  پايه هاي  دوره  اين 
شكل گيري است؛ مشاور با هماهنگي با اوليا و 
معلمان مي تواند كمك شايان توجهي به اين امر 
بنمايد. اما در زمينه شغلي و آگاهي اجمالي از 
نقش ها نيز بايد توجه داشت كه دوره ي ابتدايي 
راهنمايي  اصلي  »هدف  است.  مهمي  دوره ي 
شغلي در اين دوره، آشنا ساختن دانش آموزان با 
لزوم اشتغال در مشاغل مشروع و جايگاه نقش ها 
براي ادامه ي زندگي فرد و نيز بقاي جامعه است.« 
لذا مشاور بايد دانش آموزان را با ارزش و اهميت 
تمام مشاغل آشنا كند و به اين درك برساند كه 
انواع نقش ها و مشاغل موجود، براي حفظ بقاي 
جامعه الزم هستند و هر كدام ارزش خاص خود 

را دارا هستند.
2. دوره ي راهنمایي تحصيلي: 

عمومي  تعليمات  دوم  مرحله ي  دوره،  اين 
است و شامل گروه سني 11 تا 13 سال است. 
علت نام گذاري مرحله ي دوم تعليمات عمومي به 
نام راهنمايي تحصيلي، وارد شدن مفهوم راهنمايي 
در آموزش وپرورش و لزوم توجه به تفاوت هاي 
فردي و فراهم كردن شرايط بهره برداري صحيح 
از استعدادهاست، كه در همه ي سطوح تعليمات 
رسمي بايد مورد توجه قرار گيرد )صافي، 1380(.

مراحل  حساس ترين  از  راهنمايي  دوره ي 
زندگي فرد قلمداد مي شود؛ زيرا كه به تدريج آثار 
بلوغ در افراد ظاهر و فرد وارد مرحله ي مهمي از 
زندگي خود مي گردد. دانش آموز از محيط ساده ي 
ابتدايي وارد محيط پيچيده تر و متنوع تري مي شود 
و به تدريج از كودكي خود فاصله مي گيرد. بدين 
مسائل  و  با مشكالت  دوره  اين  لحاظ همواره 
خاصي همراه بوده است. نوجوان وابستگي خود 
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را از خانواده كمتر مي كند و به سمت همساالن 
خود گرايش پيدا مي نمايد و شديدًا تحت تأثير 
هويت،  جستجوي  در  او  مي گيرد.  قرار  آن ها 
لذا  است.  حمايت  و  استقالل  تشخص طلبي، 
سازگاري وي با اجتماع تا حدي به هم مي خورد.

در اليحه ي نظام آموزش وپرورش جمهوري 
اسالمي ايران، هدف از دوره ي راهنمايي چنين 
بيان شده است: »دوره ي راهنمايي تحصيلي براي 
هدايت دانش آموز از مرحله ي كودكي به نوجواني، 
و  نوجوانان  توانايي  و  استعداد، عاليق  شناخت 
زمينه سازي براي شكوفايي آنان، رشد شخصيت، 
تقويت  و خودشناسي،  نفس  به  اعتماد  پرورش 
باورهاي ديني، اخالقي و اجتماعي و  تأمين  و 
آماده سازي او براي انتخاب مسيرهاي تحصيلي و 
شغلي منطبق با استعداد، توانايي و عالقه ي وي و 
نيازها و امكانات كشور فعاليت مي كند.« )صافي، 

)1380
رسيدن به اهداف ذكر شده مستلزم طرح و 
برنامه اي مدون است كه ضروري است، خدمات 
خود  جايگاه خاص  آن  در  مشاوره  و  راهنمايي 
را داشته باشد؛ زيرا بدون در نظر گرفتن فردي 
مشخص، براي انجام اين امور، هرگز به سرمنزل 
مقصود نخواهيم رسيد. مديران و معلمان هر كدام 
وظايف خاص و مشخص خود را دارند و هيچ 
كدام فرصت و تخصص الزم براي پرداختن به 
اين امور مهم را ندارند. لذا منطقي نيست كه 
هدفي را تعيين كنيم؛ اما مشخص نكنيم كه به 
وسيله ي چه كسي و چگونه بايد به اين هدف 

رسيد.
اين مشكل در دوره ي راهنمايي وجود دارد 
يعني اهداف و وظايفي تعيين و تصويب شده اند، 
اما اين كه چه كسي بايد اين وظايف را انجام 
به سال  اگر  است.  نشده  دهد، هرگز مشخص 
1350 برگرديم متوجه مي شويم كه در آن زمان 
دوره ي راهنمايي با اهداف خاصي شكل گرفت و 
براي رسيدن به آن اهداف مشاوراني تربيت و به 
مدارس اعزام گرديد. )در اين جا امكان پرداختن به 
علل شكست اين طرح نيست( اما در طرح جديد 
نظام آموزش وپرورش مشاور به دوره ي متوسطه 

اختصاص يافت و اين دوره با تمام اهميتش به 
دست فراموشي سپرده شد.

شخصيت  دوره  اين  در  كه  بپذيريم  اگر 
دانش آموزان در حال شكل گيري و از نظر رشد 
عاطفي و اجتماعي دوره ي بسيار مهمي محسوب 
مي شود، وجود يك مشاور مي تواند كمك مؤثري 
باشد؛ از جمله مشاور مي تواند به دانش آموزان 
كمك كند تا توانايي ها، استعدادها، رغبت ها و 
عاليق، نقاط ضعف و... را بشناسند. به آن ها كمك 
مي كند تا عزت نفس خود را باال ببرند و عالوه بر 
اين كه براي خود ارزش قائل مي شوند به ديگران 
نيز احترام بگذارند. در زمينه ي راهنمايي شغلي نيز 
بايد به دانش آموزان كمك شود تا به خصوصيات 
خودشان پي ببرند هم چنين ويژگي هاي مشاغل 
گوناگون را بشناسند. در اين دوره دانش آموزان 
بايد با مشاغل گوناگون از طريق بازديدها، معرفي 
مشاغل، مطالعه بروشورها و مشاهده ي فيلم ها، 
آشنا شوند. گرفتن آزمون هاي فردي و گروهي 
جهت شناختن خصوصيات آن ها نيز الزم به نظر 

مي رسد.
يكي از مواردي كه مشاور نقش مهمي را ايفا 
مي كند مربوط به مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي 
دانش آموزان است. ارتباط با همساالن، والدين، 
معلمان و... نياز به مهارت دارد كه نوجوان فاقد 
آن است. لذا مشاور مي تواند فضايي فراهم كند تا 
والدين و معلمان نيز همه به يك سو حركت كنند و 

تسهيل گر جريان رشد دانش آموزان باشند.
به  مربوط  مشاوره  خدمات  از  ديگري  نوع 
وضعيت تحصيلي دانش آموزان است. دانش آموزان 
با قرار گرفتن در محيط جديد راهنمايي به طور 
افت  نتيجه  در  مي شوند  مشكالتي  دچار  قطع 
تحصيلي پيدا مي كنند؛ و بسياري از آن ها روش 
مطالعه ي صحيح و برنامه ريزي درسي مناسب را 
نمي دانند لذا قادر به پيشرفت تحصيلي مناسب 
نيستند. اين جاست كه مشاور وارد عمل شده 
و حتي در زمينه ي تحصيلي نيز به دانش آموزان 

كمك مي كند.
دوره ي متوسطه

اين مرحله، دوره اي است كه دانش آموزان 

گروه سني 14 تا 17 يا 18 ساله در آن تحصيل 
مي كنند. »دوره ي متوسطه از لحاظ مباني فلسفي، 
زيستي، رواني و اجتماعي دوره ي بسيار مهمي 
مشاور  وجود  دليل  )به  )صافي، 1380(.  است« 
خودداري  زمينه  اين  در  بحث  از  دوره  اين  در 

مي كنيم.(
دوره ي راهنمایي تحصیلي

دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي به 
علت قرارگرفتن در حساس ترين مرحله ي زندگي 
خود، نياز به توجه خاصي دارند. به همين دليل اين 
دوره را به صورت ويژه مورد بررسي قرار خواهيم 
داد. در دوره ي نوجواني يك سلسله ويژگي هاي 
خاص در فرد به وجود مي آيد كه اين دوره را از 
ساير دوره ها متمايز مي سازد. »نوجواني را مي توان 

به سه مرحله تقسيم كرد:
1. پيش نوجواني: 10 تا 12 سالگي

2. دوران نوجواني: 12 تا 15 سالگي
3. اواخر نوجواني: 15 تا 18 سالگي )اكبري، 

)1381
تغييرات  از  مجموعه اي  مرحله  اين  در 
رخ  فرد  در  و...  اجتماعي  عاطفي،  جسماني، 
مي دهد كه زندگي طبيعي و عادي او را دگرگون 
»انتقال  مرحله ي  همان  مرحله  اين  مي كند. 
با  كه  است؛  بزرگسالي«  به  كودكي  دوره ي  از 
توجه به رشد بدني و عاطفي، فرد درگير مسائل 
و مشكالت متعدد مي گردد. گروه هاي مختلف 
مسائل و مشكالت اين دوره را بررسي كرده اند و 
هر كدام به طريقي آن ها را دسته بندي نموده اند. 
مهم ترين پژوهش در اين زمينه به وسيله ي جمعي 
از متخصصان و اساتيد دانشگاه در سطح ايران 
انجام گرفته است. در اين پژوهش مشكالت و 
مسايل نوجوانان به 7 دسته كلي تقسيم شده اند. 

اين مشكالت عبارت است از:
»1. مشكالت رشد جسمي، رواني

ديكته،  خواندن،  در  يادگيري  اختالل   .2
حساب كردن، افت تحصيلي، ترك تحصيلي و...

3. مشكالت روان رنجوري )نوروتيك(
4. مشكالت رفتاري ايذايي

5. مشكالت اخالقي و جنسي
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6. مشكالت رفتاري
7. مشكالت خانوادگي.« )اكبري، 1381(

نشان دهنده ي  متعدد  پژوهش هاي  نتايج 
ضرورت استفاده از خدمات راهنمايي و مشاوره 
جمله  از  است.  آموزشي  مختلف  دوره هاي  در 
خدمات  گسترش  لزوم  كه  عواملي  مهم ترين 
راهنمايي و مشاوره در دوره ي راهنمايي را توجيه 

مي كنند عبارتند از:
الف � قرار گرفت��ن دانش آموزان در 
سنین حس��اس نوجواني و مسائل 

خاص این دوره
به  كودكي  از  فرد  انتقال  دوره ي  نوجواني 
بزرگسالي است. در اين دوره رشد بدني و جنسي 
منجر به تغييراتي در رفتارهاي افراد مي گردد. اين 
دوره آغاز پذيرش خود بدني است كه متأسفانه 
بسياري از دانش آموزان با اين مسأله مشكل پيدا 

مي كنند. )شريعتمداري، 1371(
بدون  و  تنهايي  به  نوجوان  قطع  به طور 
به  قادر  متخصص  افراد  كمك  و  راهنمايي 
گذراندن اين دوره به طور سالم و زنده نخواهد بود. 
»احدي« در مقاله اي تحت عنوان »عدم كفايت 
اثربخشي نظام مدارس راهنمايي و رابطه ي آن 
با بزهكاري نوجوانان و دانش آموزان اصفهان« 
مي گويد: »مدارس راهنمايي و متوسطه بي شك 
از مهم ترين نهادهايي هستند كه نوجوان در آن ها 
را  خود  زندگي  دوره هاي  بحراني ترين  از  يكي 
مي گذراند، متأسفانه تأثير نظام مدارس بر بازسازي 
و تكوين شخصيت سالم نوجوانان، همواره مثبت 

نيست.« )اكبري، 1381(
كه  مي دهد  نشان  پژوهش  اين  نتايج 
ناسازگاري در دوره ي راهنمايي بيشتر از دبستان 
ناسازگاري  اين  دبيرستان  دوره ي  در  اما  است؛ 
از  بسياري  راهنمايي است.  و  از دبستان  كمتر 
درمان  و  شناسايي  دوره  اين  در  كه  مشكالتي 
نمي گردد در فرد باقي مانده و در دوره هاي بعدي 
به صورتي عميق تر و گاهي خطرناك و غيرقابل 
درمان جلوه پيدا مي كند. به همين علت است كه 
مشاوران دوره ي متوسطه همواره از مراجعان زياد 
و تعدد مشكالت عميق، شكايت دارند. به نظر 

مي رسد اين چرخه ي معيوب بايد اصالح گردد. با 
اتخاذ تدابيري از جمله در نظر گرفتن مشاور براي 
تمامي دوره هاي تحصيلي، دانش آموزان را بايد در 

مسير صحيح رشد قرار داد.
ب � لزوم شناس��ایي استعدادها و 

رغبت هاي دانش آموزان
با  استعداد  و  توانايي  نظر  از  دانش آموزان 
يكديگر بسيار متفاوت هستند. پژوهش ها نشان 
ظاهري  لحاظ  از  افراد  كه  همان طور  مي دهد 
متفاوت هستند، از نظر هوش، توانايي، عالقه ها 
و... نيز متفاوت مي باشند. لذا نمي توان همه را در 
يك مسير هدايت كرد. بايد در ابتدا به شناسايي 
كرد  اقدام  دانش آموزان  عاليق  و  استعدادها 
سپس آن ها را در مسيري مطابق با توانايي ها و 

عاليق شان هدايت نمود.
يكي از اهداف دوره ي راهنمايي تحصيلي به 
اين شرح بيان شده است: »تشخيص استعدادها 
رشته هاي  در  دانش آموزان  فردي  رغبت هاي  و 
نظري، فني و حرفه اي و راهنمايي آنان در مراحل 
برحسب  به رشته هاي مختلف  بعدي تحصيلي 
استعداد و احتياج كشور« )صافي، 1381(. حال 
اين سؤال مطرح است كه كدام يك از كاركنان 
مدرسه به طور مستقيم در تحقق اين هدف بايد 
بكوشد؟ آيا مدير و يا معلمان مدرسه هر كدام با 
در نظر گرفتن وظايف خاص و متعدد خود قادر 
خواهند بود اين وظايف را نيز به عهده بگيرند؟ 
چگونه و با چه وسايلي بايد اقدام به شناسايي 
استعدادها و رغبت هاي دانش آموزان بنمايند و 
سرانجام اين كه نتايج كار و تالش خود را كجا 
بايد ثبت و نگهداري كنند؟ و چگونه به اطالع 
اين  به  پاسخ  برسانند؟  متوسطه  دوره  مشاور 
سؤاالت بسيار دشوار مي نمايد چرا كه در قوانين 
موجود هيچ فرد به خصوصي براي دنبال كردن 

اين اهداف در نظر گرفته نشده است.
دانش آموزان به سبب كمي تجربه و عدم 
آگاهي به تنهايي قادر به شناختن توانايي ها و 
رغبت هاي خود نيستند. لذا وجود فردي متخصص 
از  يكي  است.  ضروري  زمينه  اين  در  آگاه  و 
و  استعدادها  شناخت  جهت  موجود  روش هاي 

رغبت هاي دانش آموزان، انجام آزمون هاي مرتبط 
و مناسب است كه از عهده ي هر كسي برنمي آيد. 
مشاور با انجام اين آزمون ها به دانش آموزان كمك 
مي كند تا تصميمات مهم تحصيلي و حرفه اي 
خود را اتخاذ كنند. از ديگر روش هاي ارزيابي 
رغبت ها  و  استعدادها  زمينه ي  در  دانش آموزان 
مي توان از مشاهده، واقعه نگاري و پرسش نامه ها 
نام برد. )شريعتمداري، 1371( تمام اين اقدامات 
متخصص صورت  و  آگاه  مشاوران  توسط  بايد 

گيرد.
ج � لزوم آشنایي با مشاغل گوناگون 

)راهنمایي حرفه اي(
راهنمايي حرفه اي عبارت است از: »كمك 
به فرد در انتخاب شغلي كه متناسب با استعداد، 
عاليق و تجربيات او بوده، نيازهاي او را ارضا كند 
و موجب بهبود وضع جامعه شود« )صافي، 1381(. 
راهنمايي حرفه اي به دانش آموزان كمك مي كند 
تا به شناخت استعدادها و عاليق خود بپردازند و به 
طور واقع بينانه اي توانايي ها و محدوديت هاي خود 
را مورد بررسي قرار دهند. راهنمايي حرفه اي از 
راهنمايي تحصيلي جدا نيست بلكه پيوند محكمي 
ميان اين دو برقرار است. بايد به ياد داشته باشيم 
كه داشتن شغل مناسب از بروز مشكالت عاطفي، 
اجتماعي، اخالقي، رواني و همچنين خسارت هاي 
مالي )هم براي فرد و هم براي جامعه( جلوگيري 
مي كند. لذا راهنمايي حرفه اي بايد در مدارس به 
طور جدي دنبال شود. البته نبايد فراموش كرد 
كه راهنمايي حرفه اي در هر دو دوره ي تحصيلي 

متفاوت از دوره ي ديگر خواهد بود.
الزم است تا دانش آموزان به مرور با مشاغل 
گوناگون و شرايط ورود به هر كدام آشنا شوند. 
اگر دادن اطالعات را به تأخير بيندازيم )به دوره ي 
متوسطه موكول كنيم( در واقع رشد حرفه اي فرد 
را دچار اختالل كرده ايم؛ زيرا اين امر نيز يك 
به  كودكي  از  انسان ها  است.  فرايند  و  جريان 
مشاغل گوناگون توجه مي كنند و به آن ها ابراز 
عالقه مي نمايند. اما هر دوره تمايالت خاص خود 
را دارد. لذا مشاوره ي حرفه اي نيز بايد متناسب 
با سن دانش آموزان صورت بگيرد. )شفيع آبادي، 



1367(، معتقد است انجام راهنمايي شغلي در تمام 
ادوار زندگي و مقاطع تحصيلي ضروري است و در 
هر دوره ي سني و مقطع تحصيلي، اهداف خاص 

و شيوه هاي اجرايي معيني دارد.
داراي  را  شغل  انتخاب   ،)1381 )صافي، 
از: 1. مرحله ي  سه مرحله  مي داند كه عبارتند 
انتخاب هاي رويايي؛ كودكان تا حدود 11 سالگي 
 .2 ندارند  واقعي  تصورات  مشاغل  به  نسبت 
مرحله ي انتخاب هاي آزمايشي؛ در اين مرحله 
كه از 11 تا 17 سالگي است نوجوان براساس 
عاليق و ارزش ها و آرزوهايش دست به انتخاب 
مي زند. 3. مرحله ي انتخاب هاي واقعي؛ در اين 
مرحله يعني از سن 17 سالگي، دانش آموزان با 
توجه به واقعيات مختلف دست به انتخاب شغل 

مي زنند.
از جمله اقداماتي كه مشاور مي تواند در اين 

دوره انجام دهد عبارت است از:
1. كمك به دانش آموز تا توانايي و عاليق 

حرفه اي خود را بشناسد و درك كند.
2. كمك به دانش آموز تا رابطه بين رشته ي 

تحصيلي و شغل آينده را درك كند.
3. كمك به دانش آموز تا اطالعات شغلي 
با مشاغل  و  را جمع آوري كرده  نياز خود  مورد 

گوناگون آشنا شود.
4. كمك به دانش آموز تا تجربيات مختصري 
در مورد مشاغل مورد عالقه ي خود را به دست 

آورد.
5. به والدين دانش آموزان كمك كند تا از 

جريان رشد حرفه اي فرزند خودآگاه شوند.
تا  كند  كمك  دانش آموزان  والدين  به   .6
توانايي ها و رغبت هاي فرزند خود را بشناسند و 

فرزند خود را در همان مسير هدايت كنند.
د � كمك در پیش��رفت تحصیلي و 

یادگیري مفید
و  مشاوره  و  راهنمايي  صاحب نظران 
برنامه ريزان آموزشي بر اين عقيده هستند كه: »با 
توجه به تفاوت هاي فردي كودكان و نوجوانان، 
رواني،  بدني،  استعدادهاي  و  هوش  در  تفاوت 
رغبت ها، نيازها، ارزش ها، معلومات و مهارت ها 

از يك سو و تنوع مواد درسي، رشته هاي تحصيلي 
و نيازهاي جامعه از سوي ديگر، بايد از راهنمايي 
نظام  فرايند  در  آن  علمي  معني  به  تحصيلي 

آموزش وپرورش سود جست« )صافي، 1138(.
با توجه به اين كه نمرات راهنمايي تحصيلي 
مي تواند در مقطع متوسطه يكي از شاخص هاي 
انتخاب رشته باشد و هم مي تواند مسير تحصيالت 
دانش آموز را در آينده مشخص نمايد، پس بايد 
به  را  مطالعه  درست  شيوه هاي  مرحله  اين  در 
معمواًل  دانش آموزان  داد.  آموزش  دانش آموزان 
پس از تغيير مقطع همواره دچار افت تحصيلي 
ويژگي هاي  دليل  به  ديگر  طرف  از  مي شوند. 
پيشرفت  در  دانش آموزان  اكثر  نوجواني  خاص 

تحصيلي مشكل دارند.
»راهنمايي تحصيلي مجموعه ي كوشش هاي 
جهت  در  مدرسه  طرف  از  كه  است  منظمي 
واحدهاي  انتخاب  در  دانش آموزان  به  كمك 
مشكالت  حل  تحصيلي،  رشته هاي  درسي، 
صورت  مدرسه  مقررات  از  اطالع  و  آموزش 
زمينه ي  در  مشاور   .)1381 )صافي،  مي گيرد« 
و  الزم  اطالعات  مي تواند  تحصيلي  راهنمايي 
درست تحصيلي را در اختيار دانش آموزان قرار 
محيط  با  آن ها  سازگاري  و  انطباق  به  و  دهد 
از  راهنمايي  دوره ي  در  كند.  كمك  آموزشگاه 
طرفي از نظارت مستقيم والدين بر انجام تكاليف 
فرزندانشان كاسته مي شود، از طرف ديگر تنوع 
دروس و دشواري آن ها مشكالتي را به وجود 
مي آورد. لذا قبل از افت هاي شديد تحصيلي نياز 
است تا جايگاه مشاور در اين دوره مشخص و 
پررنگ شود. نقش مشاور در اين مرحله مي تواند 

به شرح ذيل باشد.
انگيزه،  ايجاد  در  دانش آموز  به  كمك   .1

جهت پيشرفت تحصيلي
2. آموزش مهارت هاي مؤثر مطالعه

اجراي  پي گيري  و  درسي  برنامه ريزي   .3
برنامه

4. كمك به دانش آموزان جهت نظم دادن به 
امور زندگي و درس خواندن

در  چه  مساعد  شرايط  ساختن  فراهم   .5
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مدرسه و چه در خانه جهت مطالعه مؤثر
ساختن  آرام  جهت  والدين  به  آموزش   .6

فضاي خانه و فراهم كردن زمينه هاي مطالعه
7. كمك به معلمان جهت آشنايي با روش هاي 

جديد و مؤثرتر آموزش
8 . كمك جهت كشف علل افت تحصيلي 
برخي از دانش آموزان و كمك به آن ها در جهت 

پيشرفت تحصيلي
9. كمك در زمينه برطرف كردن اضطراب و 

ترس دانش آموزان از امتحان 
ه � روبرو ش��دن با محیط جدید و 

تنوع درس ها و معلمان 
ساختار تحصيلي دوره راهنمايي تحصيلي 
با ابتدايي بسيار متفاوت است. درس ها تا حدي 
دبيري  درس  هر  براي  و  مي شوند  تخصصي 
جداگانه با شيوه ي تدريسي جداگانه در نظر گرفته 
مي شود )برعكس ابتدايي كه براي تمام دروس 

يك معلم وجود دارد(
كتاب هاي درسي متنوع تر شده و حجم آن ها 
افزايش مي يابد. دانش آموزان اين دوره با قوانين 
و مقررات جديدي آشنا مي شوند؛ كاركنان مدرسه 
و به همان نسبت كليه افراد جامعه از آن ها توقع 
بيشتري دارند و مسئوليت هاي بيشتري به آن ها 
استقالل  به  ديگر  طرف  از  و  مي كنند؛  واگذار 
همين  در  مي شود  بيشتري  تأكيد  دانش آموزان 
دوره بلوغ جنسي نيز بروز مي نمايد و دانش آموزان 
را از لحاظ جسمي و رواني در موقعيت هاي جديد 
دانش آموز  نتيجه  در  مي دهد.  قرار  ناشناخته  و 
سرگردان و سردرگم مي شود. پس نياز به سازگاري 
با تمام موقعيت هايي را دارد كه نوجوان را دچار 

تنش، تضاد و... مي نمايد.
اين جاست كه وجود مشاور آگاه و متخصص 
را  دانش آموزان  تا  مي شود  احساس  شدت  به 
سازگاري  اين  اگر  نمايد.  سازگار  موقعيت ها  با 
درست و به جا اتفاق نيفتد دانش آموزان دچار انواع 
اختالالت رواني و شخصيتي خواهند شد كه افت 

تحصيلي را نيز به دنبال دارد.

و � كمك در جهت بهداش��ت رواني 
دانش آموزان

در زمينه ي ارتقاي بحث بهداشت روان، اول 
بايد سؤال كرد چه كسي، با چه نگرشي، با چه 
توانايي هايي و با چه امكاناتي و ابزاري مي خواهد 
به ارتقاي بهداشت روان و مشكل گشايي مسايل 

بپردازد.
ساده انديشي است اگر در يك مدرسه، مدير 
و معاون و يا مربي پرورشي و حتي معلم بخواهند 
و  ابزارها  از دانش  تخصصي،  بهره مندي  بدون 
امكانات، توانايي شناخت شرايط، به حل مشكل 
يا مشكالت اقدام نمايد. اشتباه است كه تصور 
كنيد بايد كاري كرد، و هركس به خود اجازه ي 
رفتارهاي  بدهد.  را  بحثي  نوع  هر  در  دخالت 
در  بعدي  تك  و  غيرمنسجم  متفرقه،  ناشيانه، 
مواجه با مشكالت رفتاري دانش آموزان حتي اگر 
به نتايجي محدود منجر شود مي تواند مخاطرات 
زيادي را به همراه داشته باشد. در بحث بهداشت 
روان طرف صحبت، انساني است با سطح تربيتي، 
در  اوليه  متفاوت پس هدف  و...  هوش، عالقه 

بهداشت روان بايد پيشگيري باشد نه درمان.
در اين زمينه مشاور مي تواند:

1. به دانش آموز كمك كند تا از وضعيت خود 
در محيط آزمايشگاه آگاه شود و خود را مسئول 

رفتارهايش بداند.
2. به دليل سن بلوغ، رفتارهاي پرخاشگرانه، 
نسبتًا زياد مي شود پس بايد به نوجوان آموزش 
داد تا راه صحيح مواجهه با خشم و ناكامي را 

ياد بگيرد.
3. به دانش آموز كمك كند تا مهارت هاي 
تصميم گيري هاي  اساس  و  پايه  كه  را  زندگي 
مهم زندگي است ياد بگيرد؛ زيرا دانش آموز آگاه 
اكثر  از  را  مي تواندخود  زندگي،  مهارت هاي  به 

خطراتي كه او را تهديد مي نمايد رهايي دهد.
4. به دانش آموز كمك كند تا از تمام مسايل 
خود با توجه به شيوه هاي زندگي و با رعايت حدود 

اخالقي انتقاد نمايد و از قياس بپرهيزد.

با توجه به اين كه مسايل و مشخصات اين 
آنان قابل هضم نخواهد بود.  گروه سني براي 
مي بايست در زمينه ي سازشي با دانش آموز كار 
كرد تا خود، امكانات و توانايي هاي خود را محور و 
اساس كار خويش قرار دهد. در اين زمينه مي توان 
اشاره اي به »راجرز« كرد او معتقد است هدف 
اصلي مشاور كمك به درك بيشتر و وسيع تر از 
خود و سازگاري راحت تر و واقع بينانه تر در برابر 

زندگي است. )شريعتمداري، 1371(
همان گونه كه مي دانيم وضعيت موجود در 
مدارس راهنمايي )نبود مشاور( باعث شده تا هر 
كسي خود را »كمك حال« دانش آموز بداند و 
زمينه ي  راهنمايي هاي غيراصولي خود،  گاه گاه 
اضطراب، استرس، تنش بيشتر، بي  حوصلگي و 
افسردگي را... فراهم مي سازد. همان گونه كه در 
باال ذكر شد. در اين مرحله نياز به مشاوري توانا، 
همه جانبه نگر و مسئوليت پذير احساس مي گردد.
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اشاره
نشريه ی رشد مشاور مدرسه که اکنون می رود تا جای خود را در »بسته ی آموزشی« مشاوران، مديران، معلمان، کارشناسان، خانواده ها و دانشجويان 
فرزانه ی جامعه ي پويای ايران اسالمی آن چنان که شايسته است بازتر کند، با درک نيازها، سليقه های مخاطب خود و در پاسخ به توصيه ی سياستگزاران 
عرصه ی مديريت کالن آموزش کشور که هم اکنون در تالشی فشرده سعی در طراحی نقشه ی بومی تربيت )برنامه ی درسی ملی( و مهندسی فرهنگی کشور 
دارند، گزارش ميزگرد »واکاوی مبانی فلسفی خالقيت« که در 87/11/15 در سازمان پژوهش برگزار شد را تقديم آن عزيزان می کند. تحريريه ی نشريه اميدوار 
است مخاطبان انديشه ورز خود را به تأمل هرچه بيشتر در فرا  انگاره ی بس ارجمند »خالقيت« که بعد از اخالق و ارزش های اسالمی، فراگيرترين حوزه ی 

تأثيرگذار در محتوای برنامه ی درسی ملی )نقشه ی کالن تربيت( جمهوری اسالمی ايران است يادآور شده باشد.
تحريريه ی مجله از ابتکار همکاران رشد آموزش علوم  اجتماعی که موضوع ياد شده را در شماره ی 38 )بهار 1387( مجله ی خود با عنوان »فرهنگ، جامعه 
و خالقيت« اختصاص داده و آن را رسانه ای آموزشی کرده اند و هم از مؤسسه ی محترم پژوهشی )وابسته به سازمان پژوهش وزارت متبوع( در اقدام به برگزاری 

ميزگرد واکاوی مبانی فلسفی خالقيت تقدير نموده و موفقيت روزافزون آن هم انديشان ارجمند را از خداوند بزرگ درخواست دارد.

ابوالفضل نفر
بخش اول

مقدمه
گفتن و نوشتن از خالقيت در عصری که آن 
را با ويژگی »خالقيت و نوآوری« معرفی کرده اند و 
در جامعه ای که در خالل يکصد سال تاريخ معاصر 
دو حرکت خالقه ی بزرگ1 )انقالب مشروطه و 
انقالب اسالمی( از ناخودآگاه جمعی وی سرزده و 
پيشينه ی درخشانی از تمدن عظيم اسالمی )قرون 
چهارم و پنجم هجری( و تمدن پرشکوه نشئت 
گرفته از معنويت پيش از اسالم را در کارنامه ی 

خود دارد، خود ماجرای ديگری است.
انبوه مقاالت و کتاب های منتشر شده درباره ی 
روان شناختی  معيارهای  پايه ی  بر  که  خالقيت 

گزارش میزگرد تحلیلی
واکاوی مبانی فلسفی خالقیت

نوشته شده اند، تصور مبهمی درباره ی اين مقوله 
ايجاد می کنند که علت اصلی آن، فقدان انسجام 
در گزينش معيارها، موثق نبودن نسبی معيارها، 
و انتخاب معيارهای پيچيده برای بيان و تشريح 

مطلب است.
در فهرست کتاب شناسی که در اواخر دهه ی 
1960 ميالدی از سوی »بنياد آموزش خالق« 
منتشر گرديد به 4176 اثر درباره ی خالقيت اشاره 
چيست؟  خالقيت  به راستی  اما  است]1[.  شده 
خاستگاه آن کجاست؟ آيا خالقيت انگاره است 
انسانی  ويژگی  يک  خالقيت  آيا  فرا انگاره؟  يا 
است؟ آيا خالقيت ويژگی ذاتی )همگانی همه ی 

انسان ها( است و يا ايجاد کردنی است؟ نسبت 
خالقيت با تربيت چيست )آيا پرورش خالقيت و 
نسل خالق ممکن است(؟ آيا رويکرد سازنده گرايی 
به يادگيری که - آن را تقليدی نمی داند، - مبنای 
انسان شناختِی »انسان موجودی فعال و خالق 
است« را پيش فرض نظريه ی خود گرفته، قرار 
داده است؟ آيا از خالقيت خداوند خالق عليم، 
چيزی هم در مخلوق ممتاز وی )انسان( به وديعه 

نهاده شده است؟
گزارش و تحلیل

در آغاز، دکتر محمدحسنی2 مدير  و دبير ميزگرد، 
ماهيِت هم انديشی يا اقتراح )ميزگرد چالشی( امروز 
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را در مقايسه با ساير رويدادها به موضوع خالقيت، 
اين گونه بيان داشتند: »موضوع بحِث ما فلسفه ی 
خالقيت است، در اين که »خالقيت« امر بسيار 
مهمی است و يکی از ويژگی های اساسی نوع بشر 
است و بشر به توسِط همين ويژگی موفق شده 
است طريق تکامل و تعالی را در حوزه های مختلف 
حيات طی بکند و به چنين مقامی ]و موقعيتی[ 

برسد، شک و ترديدی نيست.
مباحث مربوط به خالقيت در محافل علمِی 
ما و حتی گاهی وقت ها در محافل غربی، بيشتر 
از منظر روانشناسی، جامعه شناسی مورد بررسی 
به  تربيت  و  تعليم  حوزه ی  در  و  می گيرد  قرار 
چگونگی های آن پرداخته می شود يعنی اين که، ما 
چگونه خالقيت را به عنوان يک ويژگی انسانی 
پرورش دهيم و يا ايجاد کنيم. پرسشی که همواره 

مطرح می شود.
را  فلسفه ی خالقيت  بحث  نشست حاضر 
فراتر از اين ]نگاه و منظر علمی[ می برد و تالش 
می کند پژوهش گسترده ای در بنيان ها و مبانی 

آن انجام دهد.
دکتر حسنی، سؤال ها و چالش های اساسی 
در حوزه ی »فلسفه ی خالقيت« را به عنوان يک 
فلسفه ی مضاف درباره ی »چيستی«، »هستی« 
و »ضرورت ]چرايی[« خالقيت برشمرد و اظهار 
داشت: »ممکن است ما گاهی وارد بحث های 
مباحث  به  ناظر  که  بشويم  خالقيت  چگونگی 
ما  حقيقت  در  اما  است  خالقيت  روان شناختِی 
بيشتر به مباحث چيستی و هستِی خالقيت از منظر 
ارزش شناسی  و  معرفت شناسی  انسان شناسی، 

خواهيم پرداخت.«
دکتر محمد ضيمران از اعضای ميزگرد ضمن 
هوش  درباره ی  نظريه هايی  پيدايش  به  اشاره 
مصنوعی، دوبخشی بودن ساختمان مغز بشر و... 
موضوع خالقيت را بسيار گسترده عنوان کردند 
و آن را مسئله ی حوزه های گوناگوِن معرفتی از 
قبيل، حوزه ی روان کاوی، نقد ادبی، روان شناسی 

شناختی و فلسفه معرفی کردند. وی هم اکنون 
پژوهش های فلسفی درباره ی خالقيت را موضوع 
فلسفه های تحليلی و قاره ای می داند که هر يک 
از اين دو نيز نحله های متعددی را در اين زمينه 

پديد آورده اند.
ضيمران قديمی ترين نظريه درباره ی خالقيت 
رساله های  در  که  می داند  افالطون  آِن  از  را 
ميهمانی  منون،  سقراط(،  )دفاعيه ی  آپولوژی 
را  افالطون خاستگاه خالقيت  آورده است.  و... 
می داند.  فراطبيعی  و  فرا انسانی  سرچشمه های 
بنابه ادعای ضيمران، افالطون خالقيت را امری 
ذهنی يا عقلی نمی داند تا فرد با احاطه به يک 
سلسله مهارت های ذهنی به خالقيت دسترسی 
پيدا کند، بلکه وی ايزد بانوان نه گانه ای را که با 
عنوان موزها از آن ها ياد می کند منشا خالقيت 
می داند که هرگاه اراده کنند شاعران، هنرمندان 
و افراد خالق را الهام بخش می شوند در حالی که 
ارسطو، خالقيت را به ذهنيت بشر منتسب کرده 
و آن را اگرچه انگاره ای فراطبيعی و فرا انسانی 
می داند اما آن را در دايره ی اراده ی انسان دانسته 
و معتقد است انسان می تواند آن چارچوب ها را بر 

محورهای زمينی و مصاديق طبيعی ِاعمال کند!
فهم  عرصه ی  در  بزرگ  انقالب  ضيمران 
خالقيت در غرب را ظهور فلسفه استعاليی کانت 
می داند که انقالبی کپرنيکی7 است! ضيمران بر 
اين باور است که، کانت ]برخالف سنت فالسفه 
پيشين[ با پرداختن به ذهن ]به جای واقعيت و 
هستی[ و نقِد قوه ی حکم )داوری( دست به ابتکار 
نقد قوه ی  زد. کانت در  بزرگی  و کار خالقه ی 

نبوغ  از  که  آن جايی  ناب(  )سنجش خرد  حکم 
بحث می کند، آن را منتسب به تبعيت از قانونی 
که پيش از اين سابقه ای نداشته می کند و آن 
شکستِن قوانيِن متعارف و ورود به ساحتی می شود 
که آن را وارد شدن به قلمرو هنجاری تازه و در 

عين حال شکستن هنجار پيشين ناميد.
که  است ]خالق[  جريانی  پايه گذار  کانت 
امروزه روان شناسان نيز بر پايه ی چنان بينشی 
آن )خالقيت( را دنبال می کنند. از نظر ضيمران، 
فلسفه ی کانت برای نخستين بار ]در جهان غرب[ 
زمينه ای را فراهم کرد که رويکرد به مسئله ی 
خالقيت و آفرينش های بشری به ذهنيت بشر 
از برخورد دو جريان  منتسب شود. ذهنيتی که 
استعاليی و تجربی در شکل مقوالت دوازده گانه 
پديد آمد. اين ذهنيت جديد ظهور امری را ممکن 
می نمايد که کانت از آن تحت عنوان نبوغ ياد 
از کانت،  پيش  اين در حالی است که  می کند 
»نبوغ« )Aginio( به معنای جن زدگی بود! و 
]نابغه[ به کسی گفته می شد که جن زده است و 
در معرض يک سلسله نيروهای فرا انسانی قرار 
گرفته است. اما کانت با استخدام همين واژه ي 
نبوغ معنای تازه ای از آن به دست می دهد که 
از آن به بعد در ادبيات فلسفی و روان شناسی و 
در  می گيرد.  قرار  مدنظر  زيباشناسی  بخصوص 
چارچوب همين مفهوم »نبوغ« در فراورده های 
هنری و دستاوردهای خالقه مورد تحقيق و تفهيم 

قرار می گيرد.
بودند  رمانتيک  اصحاب  کانت،  پيروان  از 
که بيش از همه به مفهوم خالقيت های ذهنی 
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به ويژه  کردند،  توجه  درونی  توانايی های  و 
ايده آليست های فلسفی قرن نوزده بحث خالقيت 
را صورت و گفتمان تازه ای بخشيدند، به طوری 
را  خودشان  بحث های  روان شناسان  بعدها  که 
تحت تأثير اين نحله )رمانتيک ها( گسترش دادند و 
کسانی چون گراهام واالس، کارل راجرز و مزلو و 

امثالهم تحت تأثير چنين رويکردهايی بوده اند.
)دکتر  جلسه  مدير  ضيمران،  دکتر  از  بعد 
در  اساسًا  آيا  که  پرسش  اين  طرح  با  حسنی( 
امکان  صدرالمتألهين،  متعاليه  حکمت  فلسفه 
خالقيت برای انسان وجود دارد يا ندارد؟ جمع 
حاضر را به استقبال ديدگاه حجه االسالم دکتر 

سعيد بهشتی4 برد:
دکتر بهشتی يادآور شدند که ما برای 
پی ريزی و پی افکنی يک نظام تعليم و تربيت 
بومی، ايرانی و اسالمی بر مبنای فرهنگ اصيل 
ايرانی و اسالمی چاره ای جز مراجعه به مبانی 
نداريم.  خودمان  فلسفی  زيرساخت های  و 
است.  مثبت  سؤال  اين  پاسخ  گفت:  وی 
مالصدرا هم خودش يک فيلسوف خالق و 
نوانديش و نوآور است و هم تصريحاتی به 
موضوع خالقيت در آثار فلسفی خودش دارد. 
برای مثال ايشان در جلد اول اسفار به بحث 

خالقيت اشاره می کند.

دکتر بهشتی با اشاره به دو رويکرد غرب به 
فلسفه ی تعليم و تربيت در قبل و بعد از دهه ی 
1950 متذکر شد که ما نيز بايستی ميراث فلسفی 
خود را واکاوی، بازبينی و بازشناسی کنيم و نظام 
تعليم و تربيتی مناسب از آن استخراج و تدوين 

نماييم.
از نظر وی، فيلسوفان ما هرگز تقليد نکرده اند 
بلکه از همان آغاز قرون اول و دوم هجری که 
آثار فلسفی به جهان اسالم منتقل و ترجمه شد، 
فلسفه ی ترجمه شده، هيچ گاه ترجمه ی محض 
تحقيق،  تأليف،  با  همراه  ترجمه ی  بلکه  نبود! 

تصنيف و با نقادی آثار بود.
دکتر بهشتی اظهار داشت: »سرچشمه 
ـ در  اصلِی نوآوری و خالقيت، قرآن کريم است 
قرآن بيش از پنجاه  مورد درباره ی خلق سخن 
رفته است. آن جايی که صحبت از خلقت انسان 
)در آيات 11 تا 14 سوره ی مؤمنون( می شود 
احسن الخالقين9  را  خودش  متعال  خدای 
از همين  الهام گرفتن  با  می نامد. مالصدرا 
ِگل  از  عصاره ای  از  را  انسان  خداوند  ]که 
خودش  معروف  نظريه ی  و  است[  آفريده 
جسمانيه الحدوث و روحانيه البقا بودن انسان 

را الهام گرفته است!
در قرآن در دو موضع )در سوره ی حجر آيات 

آيات 82 و 81(9  86 و 85 و در سوره ی يس 
واژه ی خاّلق به کار رفته است«. وی با اشاره به 
آيات ياد شده و واژه ی خالق گفت: »فيلسوفاِن ما 

نظريه ی خالقيت را از خوِد قرآن گرفته اند«.
در بخش بعدی، دکتر حسنی با طرح اين 
پرسش که بين خالقيت و ماهيت انسان بر پايه ی 
ديدگاه انتخابِی شما چه نسبتی برقرار است؟ اين 
دکتر  به  يا عارضی؟ خطاب  است  ذاتی  وصف 

عيسی ابراهيم زاده، نظر ايشان را جويا شد:
اين  اين که  بيان  ضمن  ابراهيم زاده  دکتر 
پرسش، پرسش سختی است و در سطوح مختلف 
به آن پرداخته می شود، اظهار داشت: اين که اگر 
خالقيت را به صورت واقعيت قابل شناسايی مطرح 
کنيم سطح اين شناسايی در کجا قرار می گيرد؟ 
اين که خالقيت چيست؟ شايد بايد از روان شناسی 
پرسيد! اما اين که خالقيت چه کاربردهايی دارد 
و چه ارزش هايی بوجود می آورد ]نيز به سطحی 
مانند  ديگر  پرسش های  می پردازد[.  پرسش  از 
ارزش خالقيت در چيست؟ چرا بحث خالقيت در 

حوزه ی تعليم و تربيت مطرح می شود؟
آيا همه ی مخلوقات نيروی خالقيت دارند 
يا اين که خالقيت ويژه ی انسان است؟ در جای 

ديگری بايد پاسخ داده شوند.
هيچ  انسان  از  غير  به  می رسد  نظر  به 
ذاتِی  ندارد. خالقيت،  ديگری خالقيت  مخلوق 
انسان است. در سطح اول بايد در روان شناسی 
به آن پرداخت اما در سطح دوم که خالقيت چه 
کاربردهايی دارد و چگونه می توان آن را پرورش 
داد؟ ارزش خالقيت در چيست و چرا بحثی به نام 
خالقيت در تعليم و تربيت مطرح است، بحث 
وارد حوزه ی فلسفی می شود، هم چنان که دکتر 
بهشتی نيز برشمردند، اين ويژگی از نظر فلسفه ی 
است.  انسان  برای  ذاتی  ويژگی  يک  اسالمی 
با استفاده از تعاليم  آن ها )فالسفه ی مسلمان( 
قرآن، بحث انسان که مطرح می شود به عنوان 
جانشين خدا )خليفه اهلل( در روی زمين با الهام از 
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به عبارت ديگر ماهيت انسان بماهو انسان 
به  زيرا  است  خالق  )انسان(  او  که  است  اين 

جانشينی خداوند رسيده است.
و  اين خالقيت ظهور  اين که چگونه  حاال 
بروز عينی پيدا می کند و انسان اين توانمندی 
]شگرف[ خودش را به منصه ی ظهور می رساند 

مربوط به تعليم و تربيت و فلسفه ی آن است.
بعد از بيانات دکتر ابراهيم زاده، هنگامی که 
نوبت و فرصت به پژوهشگر حوزه ی »خالقيت 
در آموزش و پرورش« و مؤلِف کتاب »ماهيت 
دکتر  خانم  آن«  پرورش  شيوه های  و  خالقيت 
به  نقد خالقه ای  افضل السادات حسينی رسيد، 
شيوه ی غيرخالقانه ی ميزگرد وارد کرد و گفت: 
شيوه ای  به  را  نشست  اين  ما  می شد  »چگونه 

خالقانه تر اداره می کرديم؟«
تا  شد  بهانه ای  حسينی  دکتر  خانم  نقد 
غير  و  آن شکل يک سويه  از  نشست خالقيت 
چالشی به حالتی تعاملی تغيير وضعيت دهد، در 
ادامه خانم حسينی بايد نقد خود را جهت ورود 
به بحث تعاملی، ايراد کرد با ارائه ی گزارشی از 
چگونگی شکل گيری و پيدايش انگيزه ی پژوهش 
درباره ی خالقيت برای شخص خود بيان داشت: 
در مطالعاتی که در دانشگاه تهران داشتم سی 
تعدادی  به همراه  )خالقيت(  در اين باره  مسئله 
روی  کردم  پيدا  دکتری  دوره ی  دانشجويان  از 
موضوع آن ها پژوهش هايی انجام دادم و بيشتر 
در  پژوهش هايم  و  پرورشی  و  آموزشی  نگاهم 

حوزه ی آموزش و پرورش بود.
موضوع  روی  که  است  سال  من 13، 14 

آمريکايی ها  درحالی که  می کنم،  کار  خالقيت 
بيش از پنجاه سال است که به دنبال طرح مسئله 
توسط گيلفورد روی خالقيت کار می کنند اما با 
اين حال، من هرچه روی مبانی فلسفِی خالقيت 
]از راه اينترنت Search[ بررسی کردم کمتر 
نتيجه گرفتم، مدتی بعد به اين نتيجه رسيدم که 
به خاطر غلبه ی نگاه پراگماتيستی10، بحث از مبانی 
فلسفی خالقيت دغدغه ی آن ها نيست. اما برای 
من که سال هاست به اين مسئله مشغول هستم و 
کتاب ومقاله نوشته ام احساس کردم که يک خال 
جدی در تحقيقات مربوط به خالقيت وجود دارد و 
آن اين است که پايه های بحث های ما درباره ی 
خالقيت در کجاست؟ من احساس کردم که ما 
هم مثل آمريکايی ها عمل می کنيم بحث هايی 
چون کالس خالق، معلم خالق، روش خالق، 
درحالی که  می نمائيم  دنبال  را  خالق  يادگيری 

نمی دانيم پايه های بحث کجاست؟!
چون  بزرگی  که  می دانستم  خودم  من 
مالصدرا، در فلسفه اش درباره ی خالقيت و 
مبانی آن بحث های فراوان دارد، به همين 
دليل فکر کردم روی انديشه های ايشان يک 
تمرکز جدی کنيم تا ببينيم، بفهميم جايگاه، 
برنامه ی  برای  داللت هايشان  و  راهکارها 
آيا  کجاست.  ما  آموزشی  نظام  و  درسی 

می توانيم اين داللت ها را استخراج کنيم؟
وی آن گاه با اشاره به پرسش های پنجگانه ی 
نشست علمی »واکاوی مبانی فلسفی خالقيت«11 
تداوم  و  پيگيری  پژوهش  سازمان  از  مصرانه 
بحث های مربوط به پايه ها و تکيه گاه های نظری 

همين خليفه اهلل بودِن انسان، آن چه که بيشترين 
احسن الخالقين  برای  می گيرد  قرار  ما  مستند 
خواندن خداوند خودش را، به نظر می رسد به خاطر 
انسان است ]خداوند  ويژگی ذاتی خالقيت در 
انسان را که خليفه ی خود قرار داد يعنی وی را 
خالق آفريد پس به خود آفرين گفت[. بنابراين 
نتيجه می گيريم که خالقيت در ذات انسان ها به 
وديعت نهاده شده است و خالقيت پرورش دادنی 

است نه ايجاد کردنی!
در رسائل اخوان الصفا يک بحثی بين انسان 
و طوطی درمی گيرد که طوطی می گويد ما حيوانات 
اساسًا کاری به چون و چرا کردن در کارهای خداوند 
نداريم ما متواضعانه و خاضعانه آن چه را که خداوند 
امر فرموده گردن نهاده ايم و کاری ]به چرايی و 
چونی آن[ نداريم. و انسان می گويد »به همين 
دليل شما حيوان ]غيرمتمدن و عقب[ مانده ايد ]و 

هيچ پيشرفتی و تعالی ايی نيافته ايد[.«
پس آن چه که انسان را از مرتبه ی حيوانی 
و چرا کردن  ويژگی چون  باالتر می برد، همين 

است!
وقتی که پرسش انسان از چرايی و چگونگی 
منتهی می شود به يک نگاه تازه و يک نگرش 

جديد به واقعيت، به هستی!
»هنگامی که  می گويند:  غربی  فالسفه ی 
از چرايی  به سطحی می رسد که سؤال  کسی 
می کند در واقع از نظر شناختی، به سطحی فراتر 
از پارادايم ]چارچوب[های علمی رسيده است. در 
چنين حالتی اصطالحًا گفته می شود که انسان به 
فرا انگاره می رسد بر اين اساس می توان گفت 
موضوع ]خالقيت[ خيلی پيچيده تر از آن است 
و  جامعه شناسی  چون  حوزه هايی  در  صرفًا  که 

روان شناسی به آن پرداخته اند.«
از اين رو ما نيازمند متاپارادايم هستيم تا اين 
بحث را به حيطه ی شناسايی و تسلط خود درآوريم.
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خالقيت را خواستار شد.
نشست،  نخست  بخش  گرفتن  پايان  با 
همان گونه که انتظار می رفت بخش دوم با شيوه ی 

تعاملی و به روش چالشی پيگيری شد.
اگر  که  پرسش  اين  طرح  با  حسنی  دکتر 
انسان به استناِد قرآن، موجودی خالق است، حد 

و حدود اين خالقيت تا کجاست؟
آيا انسان هم هم چون خداوند، می تواند از 
عدم، چيزی خلق کند؟12 اگر انسان الکتروموتور 
را اختراع می کند، بشر آن را از نيستی خلق کرده 
است يا اين که خيلی از قوانين ]نيروهايش[ مثاًل 
مغناطيس وجود داشته و حاال بشر اين روابط بين 
پديده ها را کشف کرده و بر پايه ی آن ها، چيزهايی 
در طبيعت  قوانين جاری  از  بشر  پديد می آورد. 
استفاده کرده و ترکيبی جديد را پديد آورده است.

وی )دکتر حسنی( ادامه ی بحث را با پرسش 
از هرمنوتيک به دکتر ضيمران واگذاشت.

پی نوشت:
1. دکتر نعمت اهلل فاضلی جامعه شناس )عضو هيئت علمی 
مطالعات فرهنگی دانشگاه عالمه طباطبایی( در مقاله ای 
که تحت عنوان خالقيت و فرهنگ که در صفحه ی 12 
از شماره ی 38 نشریه ی رشد آموزش علوم اجتماعی در 
بهار 1387 چاپ شده است، خالقيت اجتماعی را در کنار 
خالقيت های علمی و هنری به حساب آورده و با برشمردن 
مصادیقی از آن )خالقيت اجتماعی(، اهميت گونه ی اخير 

خالقيت را این گونه بيان می دارد: »... اگر بخواهيم اهميت 
خالقيت اجتماعی را دریابيم، باید مثاًل ابداع نظام سياسی مبتنی 
بر دموکراسی )از قبيل آن چه ایرانيان در 1357 در تأسيس 
مردم ساالری دینی ابداع نمودند( یا نظام اداری بروکراسی را 
با اختراع انرژی بخار یا ابداع اینترنت و رسانه های جمعی 
مقایسه کنيم، سهم کدام یک در پيشرفت جامعه ی انسانی 

بيشتر بوده است؟
به گمان من، سهم مردم ساالری و بروکراسی بسيار بيش 
از تمام نوآوری های فنی ]بوده[ است، زیرا بدون وجود 
اداری عقالنی، بشر قادر به سامان دهی و  نظام سياسی و 

انتظام بخشی به زندگی خود نخواهد بود.
2. معاون مؤسسه ی پژوهشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
3. دکترای فلسفه در آموزش هنر از دانشگاه ماساچوست، 
عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی که در دانشگاه های 
الزهرا)س( و تربيت مدرس مشغول تدریس هستند. برخی 
از آثار ایشان، از تأليف و ترجمه به قرار زیر است: »فوکو، 
دانش و قدرت«، »دریدا و متافيزیک حضور«، »فلسفه در 
آخر هزاره ی دوم« و »درآمدی بر نشانه شناسی هنر« و ده ها 

مقاله ی فلسفی.
4. دکترای تعليم و تربيت و تحصيالت سطح خارج فقه و 
اصول در حوزه، صاحب کرسی نظریه پردازی در زمينه ی 
فلسفه ی تعليم و تربيت اسالمی بر بنيان فلسفه ی حکمت 
عالمه  دانشگاه  فلسفه ی  گروه  مدیر  صدرایی.  متعاليه ی 

طباطبایی، وی مقاالت و کتاب هایی در این زمينه دارد.
5. از پيشکسوت های فلسفه ی تعليم و تربيت در ایران، عضو 
هيئت علمی دانشگاه پيام نور، و مؤلِف فلسفه ی تربيت 
)درس نامه ی دانشگاه پيام نور(، وی مقاالتی در این زمينه 

دارد.
تعليم و تربيت، عضو هيئت علمی  فلسفه ی  6. دکترای 
دانشگاه تهران. پژوهشگر حوزه ی خالقيت در ایران. برخی 
از آثار ایشان: »تربيت اخالقی کودک«، »ماهيت خالقيت 
و شيوه های پرورش آن« و ده ها مقاله ی پژوهشی، آموزشی 

و تحليلی در نشریات تخصصی.
7. انقالب کپرنيکی، اتفاق بزرگی بود در حوزه ی دانش 
نجوم. کپرنيک ستاره شناس آلمانی فرض و پيشفرض خود 
را در تفسير پدیده های نجومِی منظومه ی شمسی بر این 
گذاشت که خورشيد مرکز منظومه ی شمسی است نه زمين! 
و کانت نيز این پارادایم )دیگرمحوری( را به روی آورد 
فلسفی خود تعميم داد و به عوِض محور قرار دادن واقعيت 
)هستی(، ذهن انسانی )سوژه و فاعل شناسایی( را مرکز 
پژوهش های کاوش های فلسفی خود قرار داد. وی )کانت( 

تحقيق از واقعيت )نومن( را ناممکن دانست.
8. فلسفه ی ترجمه شده ی یونانی حداکثر حاوی دویست 
مسئله بود، حال آن که مسلمين با تالش های خود آن را به 
بالغ بر هفتصد مسئله رساندند و ابداعات و ابتکارات فراوانی 
فلسفه ی  به عنوان  آن چه  که  گونه ای  به  افزودند  بدان  را 
دنيای قدیم به مسلمانان رسيده بود از نظر حجم، محتوا و 
استحکام قابل قياس با فلسفه ی اسالمی نبود. نخستين بار 
ابونصر محمدبن طرخان فارابی با استفاده از قالب و صورت 
فلسفه ی یونانی، از محتوای ژرف کتاب و سنت استفاده کرد 

و ترکيبی کاماًل نو و بدیع به وجود آورد.
9. و لقد خلقنا االنسان من سالله من طين ثم جعلناه نطفه 
فی قرار مکين ثّم خلقنا النطفه علقه، فخلقنا العلقه مضغه و 
خلقنا المضغه عظاماً و کسونا العظام لحماً ثم انشأناه خلقاً آخر 

فتبارک اهلل احسن الخالقين )مؤمنون/ 11 تا 14(.
10. و ما خلقنا السموات و االرض و ما بينهما االّ بالحق و 
اَّن الساعه التيه فاصفح الصفح الجميل، اّن ربّک هو الخاّلق 
العليم )حجر 86 و 85(. اََوليس الذی خلق السموات و االرض 
بقادرٍ علی ان َیخلق مِثلَهم بلی و هو الخاّلق العليم )یس/ 

82 و 81(.
در  نه  را  اندیشه  درستی  معيار  پراگماتيسم  فلسفه ی   .11
صدق نظری و سازواری سازه های درونی بلکه در فایده 
و سودمندِی عملی آن اندیشه می داند. بنابراین واکاویدن 
مبانی و تکيه گاه های نظرِی خالقيت دغدغه ی آمریکایی ها 

نيست.
12. پرسش هایی که در نشست مطرح شد عبارت بود از:

1. آیا بين خالقيت و ماهيت آدمی نسبتی وجود دارد؟ چه 
دیدگاهی درباره ی آدمی می تواند از خالقيت وی حمایت 

کند؟
2. چه نسبتی بين خالقيت، عقل ورزی، شهود و خيال وجود 

دارد؟
3. با توجه به مقوله ی امر و خلق، سهم انسان از خالقيت خدا، 

که در وجود او به امانت نهاده شده چقدر است؟
4. خالقيت از منظر فيلسوفان چگونه تبيين شده است؟ آیا 

به طور خاص به این مقوله پرداخته شده است؟
5. امکان پرورش خالقيت با چه رویکرد فلسفی قابل تبيين 

است؟
13. ظرفيت علمی انسان بزرگ ترین ظرفيت هایی است 
که یک مخلوق ممکن است داشته باشد )مطهری، مجموعه 

آثار، ج2، ص 268(.



اقدس سادات رضوی
کارشناس ارشد مشاوره ی خانواده  

نوجوانی و 
هویت یابی

١٦

اشاره
زين دو هزاران من و ما
اي عجبا من چه  منم؟!

با توجه به اهميت دوره ی نوجوانی در رشد شخصيت از سويی و از سوی 
ديگر با دريافت لزوم هويت و هويت يابی در اين دوره، در اين نوشتار بر احراز 
شناخت اين ضرورت، به عنوان عامل اساسی سالمِت رشِد شخصيت سعي شده 
است. انبوه تالش ها و پژوهش های صورت گرفته در اين زمينه ـ که در اين 
مقاله تنها به بخش اندکی از آن ها اشاره می شود. ـ مؤيد اين مسئله است که 
هويت يابی و توجه به مرحله ی نوجوانی کارکردی روزافزون در مباحث نظری 
و تجربی روان شناسی يافته و به همان نسبت الزم است تا در سطوح اجتماعی 
و فرهنگی جوامع نيز جايگاه خود را بيابد. محيط خانواده به عنوان اولين پايگاه 
تربيتی و سپس مدارس و آموزشگاه های تعليمی مهم ترين مراکزی به شمار 
می روند که توجه به دوره ی جوانی و هويت يابی نوجوان می تواند در آن ها متجلی 

و ثمربخش باشد.

نوجوانی و اهمیت آن
را  نوجوانی  مرحله ی  می توان  بی شک 
به عنوان آستانه ی شکل گيری شخصيِت فردی از 
مهم ترين مراحل رشد شخصيت دانست. مرحله ای 
که چه در حيطه ی تجربی و چه در حيطه ی نظری 
نقطه ای اوجی اساسی برای فرد به حساب می آيد. 
مرحله ی  مانند  که  است  دوره  همين  در  زيرا 
آئينه ايی دوران کودکی1، فرد به آگاهِی ضروری 
می رسد که به شناخت وی نسبت به موقعيت اش 
در جهان اطراف منتج می گردد. علم روان شناسی 
مورد  هويت يابی2  اصطالح  در  را  شناخت  اين 

مطالعه قرار می دهد؛ اصطالحی که به مرور يکی 
روان شناسی  علم  در  را  کالن  سرفصل های  از 
دربرگرفته است. بدين ترتيب هويت يابی و نوجوانی 
توانسته اند دوگانه ايی پايدار را در مباحث نظری 

روان شناسی به خود اختصاص دهند.
واژه ی  )معادل  نوجوانی  واژه ی 
Adolescence( همان طور که از خاستگاهش3 
برمی آيد به معنای »رشد کردن به سوی رسش« 
بلوغ و رسش عاطفی،  مانند  است و مفاهيمی 
اجتماعی، ذهنی و اخالقی را دربرمی گيرد. دوره ی 
نوجوانی مرحله ی پيچيده ای از رشد انسان است 
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که در طی آن نوجوانان، بلوغی4 را تجربه می کنند 
که بر رشد جسمانی، فيزيولوژيکی و روان شناختی 
آنان تأثير می گذارد، تغييرات قابل مالحظه ای در 
مفهوم »خود«5 صورت می گيرد، »بحران هويت«6را 
تجربه می کنند، مسائل و مشکالت عاطفی آن ها 
افزايش می يابد، از نظر هوشی به مرحله ی تفکر 
گروه های  با  آن ها  ارتباط  و  می رسند  انتزاعی 

همساالن افزايش می يابد )بيابانگرد، 1384(.
اساسی  پرسش  اين  با  نوجوانی،  پديده ی 
همراه است که نوجوان از خود می پرسد: »من 
کيستم«؟ پاسخ اين پرسش اساسی که چند سال 
به آگاهی و شناختی  يافت منجر  ادامه خواهد 
حياتی می شود )هويت يابی(. در اين دوره انسان 
با انرژی و حساسيت در برابر بازتاب های محيط 
و مسئوليت پذيری فردی به دنبال کسب هويت 
است و بايد نقطه اتکايی برای پيوند خود، با جنس 
متفاوت و ارزش های فرهنگی و اجتماعی اطراف 
درواقع   .)1383 راسخ،  ترجمه ی  )شفرز7،  بيابد 
مشکل وی اين است که چه می شود که هيچ 
فردی نه مانند کسی می شود که قبل از او در اين 
جهان می زيسته و نه مانند کسی خواهد شد که 
پس از او به اين جهان خواهد آمد. نوجوانی که 
با اين پرسش اساسی روبه رو است، می داند که 
به زودی بايد مسئوليت زندگی خويش را به عهده 
بگيرد و از خود می پرسد: بايد چگونه زندگی کنم؟ 
چه حرفه ای را انتخاب کنم؟ در ارتباط با جنس 
مخالف و زندگی عادی چه خواهم کرد؟ بايد با 
به  پاسخ  کنم؟  زندگی  ارزش ها  و  باورها  کدام 
اين پرسش ها آسان نيست و با مقداری تشويش 

همراه است )لطف آبادي، 1384(.
»برک«8 در سال 2002 دوره ی نوجوانی را 

به سه دوره ی متمايز تقسيم می نمايد:
1. اوايل نوجوانی: اين دوره 11 تا 14 سالگی 
جنسی  نظر  از  فرد  آن  در  و  می شود  شامل  را 
به رسش می رسد و سرعت رشد جسمانی زياد 

است.
 18 تا   14 دوره  اين  نوجوانی:  اواسط   .2
سالگی را شامل می شود و در آن تغييرات بلوغی 

کامل می شود.
3. اواخر نوجوانی: اين دوره 18 تا 21 سالگی 
را شامل می شود و در آن فرد نه تنها از نظر ظواهر 
بزرگ ساالن  نقش های  پذيرش  نظر  از  بلکه 
)شهرآراي،  می کند  پيدا  آنان  مشابه  وضعيتی 

.)1383
در طول اين سه دوره )از 11 سالگی تا 21 
سالگی( نوجوان همواره حول محور هويت يابی، 
از  و  هويت  دستيابی  به  هويت  سردرگمی  از 
بحران زدگی به ثبات و آرامش در سيالن و تعليق 
است. الزم به ذکر است، اگرچه رشد هويت در 
در  اما  ايجاد می شود،  نوجوانی  انتهايی  مراحل 
طول دوره ی زندگی هم چنان ادامه می يابد )مک 

کينون9 و مارسيا10، 2002(.
در  مرحله  دليل مهم ترين  دو  به  دوره  اين 
تئوری رشد محسوب می شود: 1. دوره ای گذرا 
بين دوره ی کودکی و بزرگ سالی است 2. اين 
زمان يک دوره ی ساختار شخصيتی است مثل 
»هويت« که به ساختارهای قبلی »من«، »خود« 
و »فراخود« اضافه می شود. ]بنابراين در طول 
دوره ی نوجوانی اصول و نقشه های کوچکی بايد 
دوباره فرمول بندی شود و نوجوانی اولين دوره ا ی 
است که در آن همه اجزای الزم برای ساختار 
شخصيت وجود دارد؛ مانند: رشد جنسی، فيزيکی، 
شناختی و رشد همه ی اصول اخالقی )مارسيا، 

].)2002
يکی از مهم ترين تئوری های رشد متعلق به 
اريکسون11 است. اريکسون يکی از روان کاوانی 
خود«12  »روان شناس  به  معمواًل  که  است 
معروفند. روان شناساِن خود برای فعاليت و کارکرد 
»Ego« که در فارسی به »خود« ترجمه شده 
است، اهميت زيادی قائل اند. اريکسون دوره ی 
رشد انسان را به هشت مرحله تقسيم می کند که 
مرحله ی پنجم آن نوجوانی است و بحران اصلی 
اين دوره را »هويت در برابر سردرگمی نقش«13 
می داند. ]مفهوم هويت در حوزه ی روان شناسی 
اولين بار توسط اين روان شناس مورد بحث قرار 
گرفت. از جمله خصوصيات بارز نظريه ی اريکسون 

توجه به حساسيت و اهميت »هويت خود« در 
اريکسون  نظر  از  )شاملو، 1382(.  است  انسان 
اين بحران، هويت معنادار فردی  بهينه ی  حل 
همانی«14  »اين  احساس  و  می کند  ايجاد  را 
می آورد.  به وجود  شخص  در  را  »پيوستگی«  و 
اين امر دستاوردی است مهم که با آن شخِص 
نوجوان گامی ارزشمند به سوی تبديل شدن به 
فردی ثمربخش و خشنود برمی دارد. اريکسون 
معتقد است برای اين انسجام بخشی فرد پيش از 
اين که مسئوليت های زندگی بزرگ سالی را بپذيرد 
به يک دوره برای تأمل و تفکر نياز دارد که اگر 
صورت نگيرد نوجوان نمی تواند هويتی منسجم و 
يک پارچه پيدا کند و درنتيجه نمی تواند به شغل و 
مسلکی دست يابد و وارد اجتماع بشود )احدی و 

محسنی، 1381(.

هوی��ت و هویت یاب��ی )نظریه ها و 
تعاریف(

رشد  طول  در  نوجوانی  دوره ی  اهميت 
شخصيت فردی بارز و مسلم است و از سوی ديگر 
اهميت نقش هويت يابی در اين دوره به عنوان 
در  می نمايد.  انکار  غير قابل  اصل،  اساسی ترين 
تاييد اهميت هويت يابی می توان موضوع هويت را 
از اين منظر نگريست که آيا اهميت آن در حدی 
هست که بتوان به عنوان يک نياز اساسی بدان 
پرداخت؟ اريک فروم15، جامعه شناس و روان کاو 
آلمانی معتقد است فرق انسان و حيوان ابتدا در 
نيازهای اختصاصی اوست؛ از اين رو شناخت او 
بدون آشنايی به اين نيازها ميسر نخواهد بود. 
اين نيازها از نظر فروم به قرار زير است: نياز به 
تعالی، وابستگی، هويت، رجوع به اصل و وسايل 
راهيابی. او می گويد: »هر انسانی تمايل دارد تا 
می کوشد  اين رو  از  باشد.  داشته  خاصی  هويت 
که خويشتن را دريابد و بشناسد. در عين حال 
می خواهد فردی ممتاز باشد و برای رسيدن به 
اين مقام خود را به شخص يا گروهی از اشخاص 
اصطالح،  به  يا  و  می کند  مرتبط  ممتاز  نسبتًا 
خويشتن را با آن ها همانند می سازد تا به واسطه ی 
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امتياز شخصی که آن فرد يا آن گروه ها دارند تا 
حدی صاحب تشخيص و امتياز گردد.« درحقيقت 
منظور فروم اين است )شرفي، 1381(، که هر 
انسانی به احساس خاص و منحصر به فرد بودن 
نياز دارد از اين روست که احراز هويت در دوران 

نوجوانی ضرورتی اساسی به حساب می آيد.
جمله ای  بشناسد.«  را  خود  بايد  »انسان 
معروف از سقراط که بيانگر زمينه های تاريخی ـ 
چنين  با  مواجهه  است.  هويت  مقوله  فلسفی 
جمله ای در يونان باستان گويای مسائل مهمی 
روشن  را  جمله  اين  که  نکته ای  اولين  است. 
می نمايد حيات فراتاريخی مفهومی مانند هويت 
است، که به علت ماهيت مستقل آن از زمان و 
در  دارای وجودی مستمر  توانسته است  تاريخ، 
اعصار باشد. در فرهنگ عميد هويت چنين تعريف 
شده است: »هويت يعنی حقيقت شی يا شخصی 
که مشتمل بر صفات جوهری او باشد« هويت 
در لغت به معنای شخصيت، ذات هستی وجود و 

منسوب به »هو« است.
معنای  دو  به  هويت  واژه ی  لغوی  نظر  از 
و  همسانی   .1 می رود:  به کار  متناقض  ظاهرًا 
يک نواختی مطلق2. تمايز. اگرچه اين دو معنا 
متضادند ولی به دو جنبه ی اصلی هويت ـ جنبه ی 
اجتماعی و جنبه ی شخصی و فردی ـ معطوف 
نظريه پردازاِن  و  روان شناسان  بيش تر  هستند. 
شخصيت پيش از اريکسون، هويت را در ابتدا 
امری فردی و شخصی می دانستند )هر چند ايشان 
هويت اجتماعی را هم انکار نمی کردند(. از ديدگاه 
اين نظريه پردازان هويت، احساس تمايز، تداوم 
و استقالل شخصی ناميده می شد )جاکوبسون16، 

.)1998
مهم  نظريه پرداز  اولين  به عنوان  اريکسون 
هويت، آن را به صورت يک احساس نسبتًا پايدار 
عليرغم  يعنی  می کند.  تعريف  خود  يگانگی  از 
تغيير رفتارها، افکار و احساسات، برداشت يک 
فرد از خود همواره مشابه است. عالوه بر اين، 

کسی  چه  »ما  که  احساس  »اين  می گويد:  او 
هستيم؟« بايد با نگرشی که ديگران نسبت به ما 
دارند نسبتًا همخوان باشد، اين مسئله بر اعتقاد 
جامعه  و  فرد  بين  رابطه  اهميت  در  اريکسون 
اين جاست  در   ،)1384 )بيابانگرد،  دارد«  تأکيد 
با  اريکسون  نظريه ی  تفاوت های  نخستين  که 
ديگران که هويت را امری فردی می دانستند آغاز 
می گردد. از نظر اريکسون، آن چه »هويت من«17 
ناميده می شود آن جنبه از »من« است که پس از 
ايجاد بحران روانی ـ اجتماعِی گذر از کودکی به 
بزرگ سالی به بررسی، انتخاب و وحدت بخشيدن 
به تصاويِر خود، با توجه به فضای عقيدتی خاص 
سال  در  اريکسون  می پردازد.  جوانی  دوره ی 
جنبه  چند  بر  مبتنی  را  من«  »هويت  1981.م 

تعريف می نمايد:
الف ـ هويت يک پاسخ آشکار و ضمنی به 

اين پرسش است که »من که هستم؟«
ب ـ هويت بر تلفيق بين گذشته و آينده جهت 

تقويت حس يک پارچگی داللت دارد.
ج ـ پاسخ به سؤال هويت با ارزيابی منطقی 
از خود داده می شود که اين ارزيابی با مالحظه ی 
فرهنگ به ويژه عقايد و انتظاراتی که جامعه از فرد 

دارد صورت می گيرد.
مورد  و  يک پارچه سازی  فرايند  هويت  د ـ 
اساسی  حوزه های  پيرامون  دادن  قرار  پرسش 
به خصوص حرفه ی آتی، جنسيت، عقايد سياسی 
و مذهبی است که درنتيجه ی آن، تعهدی قابل 
انعطاف اما ديرپا در حوزه های ياد شده به وجود 
می آيد. اين تعهد از جنبه ی عينی، تعامل مؤثر 
فرد با جامعه و از جنبه ی ذهنی، حس اساسی 

وظيفه شناسی و وفاداری را ضمانت می کند.
برای ساختن  نوجوان  اريکسون  ديدگاه  از 
هويت خود، در يک زمان با دو گروه از امور درگير 
است. از سويی بايد با تغييرات فيزيولوژيکی و 
شناختی خود سازگار شود و از سويی ديگر ناگزير 
از سازگاری با نظام های بيرونی است. از اين رو 

تشکيل هويت در نوجوان شامل سه امر اساسی 
است: 1( نوجوان احساس ثبات و تداوم کند؛ يعنی 
درک کند که در طول زمان همان شخصی است 
که قباًل بوده است. 2( افراد جامعه و ديگران او را 
شخصی با ثبات بشناسند؛ يعنی نوجوان بايد بتواند 
تصوير با ثباتی از خود به محيط ارائه دهد. 3( او 
بايد براساس شواهد عينی و اطالعات ملموسی 
که از محيط دريافت می کند به ثبات شخصيت 

خود و تداوم آن اطمينان پيدا کند.
در 1996م طرح  مارسيا  اريکسون  از  پس 
عقالنی کردن شکل گيری هويت اريکسون را از 
طريق فرآيند مصاحبه قابل بهره برداری نمود. اين 
فرآيند بر دو چيز متمرکز بود: 1. بحرانی که در آن 
فرد، امکانات و انتخاب های ديگر را کشف می کند 
2. تعهدی که در آن افراد يک هويت بخصوص را 
سرمايه گذاری می کنند )هانسبرگر18 و همکاران، 
2001(. وی با انطباق بر دو معيار »کاوشگری«19 
و »تعهد«20 و با سه حوزه عملکرد کلی يعنی شغل، 
ايدئولوژی و ارزش های بيِن شخصی روشی را برای 
سنجش »منزلت های هويتی من«21 به وجود آورد. 
مارسيا منزلت های هويتی را اين طور نام گذاری 
کرد: هويِت دنباله رو22، هويت سردرگم23، هويت 
بحران زده24 و هويت يافتگی.25 افراد »هويت يافته« 
بحران اکتشاف را تجربه کرده اند و از اين طريق 
آمده  پديد  برايشان  محکمی  و  راسخ  تعهدات 
است. افراد دارای »هويت بحران زده« در حال 
تجربه کردن بحران هويت و اکتشاف هستند ولی 
تعهدی از آن برايشان حاصل نشده است. فرد 
دارای »هويت دنباله رو« به هويتی متعهد است 
که حاصل تجربه ی بحران ها و اکتشاف همراه آن 
نيست و همواره در پی الگويی ست و نهايتًا افراد 
دارای »هويت سردرگم« که تعهدات مستحکم 
هويتی ندارند و به گونه ای فعال در حال کشف و 
درک چنين تعهداتی نيستند. به اين ترتيب از ميان 
اين چهار منزلت هويتی، منزلت های سردرگم و 
دنباله رو در کمترين سطح توسعه يافتگی قرار دارند 
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و نسبتًا نابالغ اند و هويت بحران زده شرايط ميانه ای 
دارد و نشانگر حرکت هايی به سمت منزلت های 
پخته تری مانند هويت يافتگی است )هانسبرگر و 

همکاران، 2001(.
بودند  ديگری  نظريه پردازان  ساختارگرايان 
که هويت را به عنوان ساختار خود عبارت از يک 
سازمان پويا، خودساخته و درونی از کشاننده ها، 
نظر  در  فردی  تاريخچه ی  و  باورها  توانايی ها، 
گرفتند. تحول اين ساختار زمانی است که افراد 
نسبت به يگانگی شان و شباهتشان به ديگران و 
نقاط قوت و ضعف خود در روش هايی که در جهان 
اتخاذ می کنند آگاه تر باشند و رشد کمتر آن زمانی 
ديگران  از  تمايزشان  درباره ی  افراد  که  است 
دچار اغتشاش باشند و برای ارزشيابی خودشان 
بيش تر بر منابع بيرونی تكيه نمايند. ساختارگرايان 
ويژگی های رفتاری فردی را که هويت روشنی 
روشنی   )2 قوی،  خودپنداره ی  شامل: 1(  دارند 
اهداف، 3( آسيب پذيری اندک، 4( پذيرش خود، 
5( قدرت تصميم گيری بدون تزلزل 6( احساس 

مسئوليت در برابر زندگی، می دانند.
از سوی ديگر ديدگاه های غير ساختاری نيز 
مانند پست مدرنيسم و سازه گرايی اجتماعی وجود 
دارند که برخالف ديدگاه های ساختارگرا، هويت 
را مفهوم ثابتی نمی دانند، بلکه معتقدند که هويت 
نشان دهنده ی کثرت و پيچيدگی طبيعی انسان 
است. از نظر ايشان، افراد هويت واحدی ندارند 
بلکه دارای هويت های چندگانه هستند و هويتشان 
در تعامالت اجتماعی شکل می گيرد و همواره در 
حال شکل گيری مجدد است. بنابراين هويت افراد 
در تعامالت اجتماعی و هم چنين در فرايند درمان، 

قابليت تغيير دارد )تبريزي و همكاران، 1385(.

عوامل مؤثر بر شکل گیری هویت
ديدگاه های  با  نظريه پردازان  اين  مجموع 
مختلفی که دارند در عواملی دارای اشتراک اند 
و در فرآيند هويت يابی نوجوان، عالوه بر فرهنگ 

را  مدرسه  و  خانواده  نهادهای  جامعه،  عمومی 
به عنوان تعيين کننده ترين نهادهای تشکيل هويت 
به حساب می آورند. برخی ديگر از اشتراکات آن ها 
را که از عوامل مؤثر در هويت يابی فرد است، 

می توان به شرح زير خالصه نمود:
1. عوامل شناختی: رشدشناختی تأثير مهمی 
بر شکل گيری هويت دارد. وقتی که فرد در دوره ی 
نوجوانی به مرحله ی تفکر عمليات صوری می رسد 
امکان بسيار بهتری به دست می آورد که هويت 

آتی خود را ترسيم کند و به مسائل آن بيانديشد.
ارتباط  نوع  والدين:  به  مربوط  عوامل   .2
نوجوان با والدين در چگونگی شکل گيری هويت 
آنان مؤثر است. نوجوانان در حال پراکندگی هويت 
غالبًا کسانی هستند که از جانب والدين خود به 
فراموشی سپرده و يا طرد شده اند. در تحقيقی 
که توسط آدامز و جونز در سال 1983م انجام 
شد معلوم گرديد که جوانانی که در مراحل باالی 
هويتی قرار داشتند، والدينشان استقالل را تشويق 
و کنترل کمی بر آنان اعمال می کردند، والدين 
جوانانی با هويت سردرگم شيوه های فرزندپروری 
غيرثابتی را اعمال می کردند و جوانانی با هويت 
دنباله رو، والدينشان کنترل زيادی بر آن ها اعمال 

می کردند و استقالل را کمتر تشويق می نمودند.
توسط  که  تحقيقاتی  اقتصادی:  عوامل   .3
داد  نشان  شد،  انجام  سال 1994م  در  بايرن26 
که شرايط بد اقتصادی در ارتباط غيرمستقيم با 
کاهش فاکتورهای روان شناختی مثبت و کاهش 
سطوح رشد هويت بوده است. تنگنای اقتصادی در 
ارتباط منفی با رشد هويت و رشد هويت در ارتباط 
مثبت با سازگاری مثبت روان شناختی است. اين 
نکته معين می کند که ارتباط غيرمستقيمی بين 
فقر و سالمت روانی وجود دارد که به واسطه ی 

رشد هويت است.
به مدرسه: موفقيت های  4. عوامل مربوط 
تحصيلی در طول سال های مدرسه و قبول شدن 
بعدی نوجوان در دانشگاه معمواًل عامل مؤثری 

در شکل گيری هويت است. زيرا راه های زندگی 
آينده ی او را هموارتر می سازد و از نظر حرفه ای 

نيز اطمينان بيش تری برای او ايجاد می کند.
جوانان،  مذهبی  عقايد  مذهب:  نقش   .5
معمواًل در سنين 12 تا 18 سالگی، شکل مجرد 
و مجزايی به خود می گيرد. مثاًل خداوند بيش تر 
به عنوان قدرت انتزاعی تصور می شود تا هم چون 
موجودی انسان گونه و پدرمانند. نظرات مذهبی 
را  اريکسون مذهب  نيز سهل گيرانه تر می شود. 
طول  در  که  می داند  ارزشمندی  نهاد  به عنوان 
تاريخ نقش مهمی را در نيازهای روان شناختی 
و خصوصًا در ارضای »اعتماد بشر« ايفا کرده 
است. از نظر وی استحکام »اعتماد« در دوران 
کودکی پايه ی ظرفيت »ايمان« در بزرگ سالی را 
فراهم می آورد و عضويت در گروه های اجتماعی، 
ايمان  و  اعتقادات، مسالک  به  تعلق  و  مذهبی 
مذهبی، مانند سپری در مقابل از خود بيگانگی 

عمل می کند.
6. عوامل اجتماعی ـ فرهنگی: شايد بتوان 
و  فرهنگی  اجتماعی ـ  زمينه های  تأثير  گفت 
ساير  از  نوجوانان  هويت  چگونگی شکل گيری 
عوامل بيش تر است. عوامل اجتماعی و فرهنگی 
ارزش ها،  و  برای هنجارها  معيارهايی  به عنوان 
اساسی ترين نقش را در هويت يابی غيرشخصی 

فرد ايفا می کنند.
انتظارات  جنسيتی:  تفاوت های  عامل   .7
بزرگ ساالن از نقش اجتماعی برای دختران و 
پسران متفاوت است. اين مسئله بر ماهيت و رشد 
هويت آن ها در هنگام نوجوانی تأثير می گذارد. 
برای پسران مستقل شدن در زندگِی خانوادگی و 
انتخاب يک شغل در دست يابی به هويت ضروری 
است و در دختران سه الگوی سنی و نقش قالبی 
)منتظر ازدواج می ماند.(، کسب نقش و موفقيت 
در آن و دوبعدی )نسبت به خانواده و کار متعهد 

است.( رايج ترين انتظارات اند.
سنی  فاصله ی  و  تولد  ترتيب  عامل   .888
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فرزندان در خانواده: فاصله ی سنی فرزندان باعث 
می شود که نه تنها برخورد والدين با آن ها متفاوت 
باشد، بلکه اين امر رابطه ي فرزندان با يکديگر 
را نيز تحت تأثير قرار دهد و به تبع آن هويت نيز 

تحت الشعاع قرار می گيرد.
در  که  ديگري  عامل  سن:  عامل   .9
نوجوان  تأثير می گذارد سن  شکل گيری هويت 
است. هرچه به طرف سال های آخر دبيرستان و 
سپس دانشگاه نزديک می شويم تعداد افرادی که 

به کسب هويت می رسند افزايش می يابد.
به دست يابی  اين عوامل منجر  از  هريک 
هويت  فردی،  هويت  مانند  هويت  از  نوعی 
اجتماعی، هويت فرهنگی، هويت ملی يا قومی 
يا مذهبی می شوند که هرکدام  و هويت دينی 
کارکرد و خاصيت ويژه ای را در زندگی فرد ايفا 
می نمايند. در فرهنگ های قديمی تر نوجوانان در 
شکل گيری اين انواع هويت از بزرگ ساالن خود 

تقليد می کردند. 
چنين  نيز  کنونی  سنتی  فرهنگ های  در 
است و فرد با زندگی در محيطی بسته به هويتی 
با  اما  تکه دست می يابد.  و يک  سهل الوصول 
پيشرفت جوامع و شيوع زندگی گسترده ی شهری 
که فرهنگ های جديد و جوامع باز را پذيراست 
شرايط به سمت و سوی ديگری رهنمون می گردد. 
در اين جوامع هويت يابی برای بسياری از افراد 
کار دشواری است و تا وقتی که بحران هويت 
حل نشده باشد فرد مفهوم يک پارچه ای از خود 
يا سلسله معيارهای ارزيابی ارزشمند خويش در 
زمينه های عمده ی زندگی هم چون جهت گيری 
نخواهد  ازدواج  هم چنين  و  جهان بينی  و  شغل 
داشت. در اين جوامع پيچيده به ناچار، تسليم طلبی 
و شکل گيری هويت )هويت دنباله رو( جای خود 
را به درگيری و جست و جوگری می دهد و هويتی 

چهل تکه شکل می گيرد.
کسب هويت و دست يابی به باالترين سطوح 
آن موضوعی است که در سال های اخير به طور 
جدی مورد پژوهش و مطالعه قرار گرفته است. 

هم چنين مطابق پژوهش های انجام شده هويت، در 
مسائلی از قبيل اعتياد، ايدز، طالق،... و مشکالت 
رفتاری که تهديدکننده ی سالمت جامعه هستند 
نقش مؤثری دارد. بدين ترتيب منزلت های نابالغ 
هويت به خصوص هويت سردرگم، آسيب پذيری 
می دهد  افزايش  مسائل  اين  برابر  در  را  افراد 
توان  هويت،  بالغ  منزلت های  آن  بالعکس  و 
و  اجتماعی  پيچيده ی  بحران های  با  رو در رويی 

روانی را دارا می باشد. 
و  ايران  در  مسائلی  چنين  به  دقت نظر 
کشورهايی مانند آن، که با گسترش روزافزون 
مدرنيته و جهانی شدن از سويی و از سوی ديگر 
جهان  رشد  حال  در  و  تحميلی  ارزش های  با 
مواجه اند  توسعه يافته  کشورهای  سرمايه داری 
می توان از بحران های هولناک هويتی که می تواند 
گريبان گير نسل يا نسل هايی گردد جلوگيری نمايد.
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N خواندن در همان دامنه ی سنی در مدارس ويژه داده شد. نتايج نشان داد که
امتحانات باعث ايجاد سطح بااليی از اضطراب، در تقريبًا 4 درصد از اين 
دانش آموزان می شود هم چنين عناوين خاصی در برنامه ی آموزش رياضيات 
مانند تقسيم های طوالنی، سطوح مشابهی از اضطراب را در دانش آموزان 

تمام گروه های سنیِ دوره های راهنمايی ايجاد می کند.

منبع
Chinn S. (2008). Mathematics anxiety in secondary students 
in England. Dyslexia. [Epub ahead of print

O
O

اضطراب ریاضیات در
دانش آموزان دوره ی راهنمایی

جستار
با وجود اين که طي سال هاي اخير تغييرات مختلفی در برنامه ريزی درس 
رياضيات و كتاب هاي مربوط به آن صورت گرفته اما مشکل اضطراب 
رياضی هم چنان باقی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی جنبه های متفاوت 
رياضيات در مدارس راهنمايی و چگونگی درجه بندی  اضطراب دانش آموزان 
از جنبه های متفاوت است. بدين منظور برای بررسی سطوح اضطراب رياضی، 
بيش از 2000 دانش آموز در مدارس انگلستان يک پرسش نامه ی 20 ماده ای 
را پر کردند. پرسش نامه ی مشابهی به بيش از 440 پسر دارای اختالالت 

تازه هاي پژوهش

آذر متين
دانشجوي دكتراي روان شناسي



راه های کاهش فرسودگی شغلی زنان
در آموزش وپرورش

معصومه جهانی    
دبير هنرستان

اشاره
حضور فيزيکی مادر در سال های اوليه 
زندگی کودک، به اعتقاد همه متخصصان و 
کارشناسان مسائل بهداشت روانی خانواده، 
ضرورتی مسلم و اجتناب ناپذير است. برای 
مادر، به دليل ويژگی هايی غريزی که خداوند 
مهربان در وجود او به وديعت نهاده است، 
ندارد. در  هيچ جانشين و جايگزينی وجود 
حقيقت، مادر و کودک با هم زندگی می کنند و از 
عاطفه، عشق و محبتی که صادقانه و خالصانه 
ميانشان رد وبدل می شود، لذت می برند. مادر 
با بودن در کنار فرزند خود شاهد فرآيند پويا 
و شگفت آور رشد اوست. لحظات باهم بودن 
مادر و کودک، لحظاتی است که به هيچ قيمت 
و بهايی قابل بازگشت نيست.  بدون ترديد 
گذار مادر از شغل تمام وقت بيرون به شغل 
تمام وقت بدون حقوق در خانه، آثار زيادی 
خواهد  جای  به  زندگی  گوناگون  ابعاد  در 
گذاشت، از جمله در وضعيت مالی خانواده 
)ناگزير با يک حقوق زندگی کنند( در تقسيم 
کار و مسئوليت، توازن قدرت و برخورداری 
از هويت و شخصيت حرفه ای، داشتن يک 
برنامه روزانه با ساختار، محروميت از برخی 

مزايا و... .
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حقوق زنان شاغل فرهنگی
که  فرهنگی  زنان1 شاغل  به حقوق  توجه 
حدود نيمی از کارکنان آموزش وپرورش را تشکيل 
و  زنان  مطالبات  از  بخشی  به عنوان  می دهند 
اهميت بنيادی که در عرصه های گوناگون زندگی 
آنان دارد، قابل تتبع بيشتری است. زيرا حقوق 
آنان در مقايسه با ساير افراد شکل خاص خود را 
دارد؛ به عبارت ديگر زنان شاغل فرهنگی عالوه 
بر برخورداری از حقوق شغلی )به عنوان مستخدم( 
اجتماعی(،  )حقوق  اجتماع  از  عضوی  به عنوان 
دارای حقوقی می باشند با مطالعه منابع مختلف، 
به تعريف مدونی از حقوق شغلی دست نيافتيم. 
آقای ابطحی شغل را اين گونه تعريف می کند: 
»شغل عبارت از وظايف مشابه و مرتبطی است 
که به عهده يک فرد در مقابل دريافت حقوق و 
دستمزد گذاشته می شود« با توجه به اين تعريف 
می توان گفت که حقوق شغلی همان مجموع 
قوانين، وظايف و مسئوليت های مرتبط و مستمر 
مشخص شده ی يک شغل است که بر عهده ی 
شخص )کارمند( بوده و از اين بابت حقوق دريافت 

می کند.
انجام  بر  عالوه  که  فرهنگی  شاغل  زنان 
مسئوليت های شغلی، مسئوليت  مهم اداره ی امور 
خانه، تربيت فرزندان و شوهرداری را نيز بر عهده 

دارند به چه ميزان از اين حقوق آگاهی دارند.
خود،  تحقيق  در   )1375( عباس زادگان 
بررسی موقعيت فرهنگی و حقوق اجتماعی بانوان 
شاغل در شهر يزد به اين نتيجه رسيد که بيش از 
50   درصد بانوان مورد مطالعه از موقعيت فرهنگی 
و وضعيت حقوق اجتماعی خود رضايت نداشتند. 
با استفاده از دوره های آموزش ضمن خدمت )غير 
حضوری( می  توان زمينه آشنايی مستخدمان را با 

حقوق شغلی، فراهم ساخت.

جریان پیشرفت شغلی
وقتی نقش افراد ابهام دارد از فعاليت حرفه ای 

5. بيماری های قلبی و عروقی
6. مشکالت تنفسی

مادران خانه دار نسبت به معلمان از سالمت 
جسمانی بيشتری برخودارند. زيرا بيشتر استراحت 
می کنند و استرس و فرسودگی شغلی ندارند. در 
بازشناسی ويژگی های مادر، تفاوت در احساس 
صالحيت است. و اين مبين آن است که معلمان 
از مادر بودن خود احساس گناه می کنند. علت اين 
امر آگاهی بيشتر آن ها درباره  وظايف مهم مادری 
شغل  که  می کنند  درک  خوبی  به  آن ها  است. 
وظايف  انجام  جهت  برايشان  محدوديت هايی 

ايجاد کرده است.
کمتر  اجتماعی  نظر  از  مادر  معلمان  البته 
منزوی هستند. احتمال ابتال زنان به افسردگی دو 
برابر در مردان است. داليل متعددی وجود دارد 
که نشان می دهد، زنان احساسات خود را بيش از 

مردان بروز می دهند.
که  باشد  اين  داليل  از  ديگر  يکی  شايد 
به  ابتال  خطر  در  را  زنان  بيشتر  مرد،  پزشکان 
افسردگی و فرسودگی می بينند. تغييرات در ميزان 
استروژن و پروژسترون می تواند زمينه ساز و علت 

اصلی فرسودگی زنان باشد.
ماهيت بسياری از مشاغل به صورتی است 
که فشار روانی زيادی به فرد وارد می کند. به طوری 
که درصد قابل توجهی از بيماری های جسمی و 
پريشان های روانی ناشی از فشار کار يکنواخت و 
مداوم بودن اين فشارهاست؛ از جمله ی مشکالت 
جسمی  فرسودگی  شغلی،  فرسودگی  قربانيان 
)قدرت کم برای کار کردن، سردرد، اختالل در 
خواب، تهوع و...(، فرسودگی هيجانی )افسردگی و 
احساس درماندگی در کار و...( و فرسودگی نگرش 
)بدگمانی نسبت به ديگران، تحقير کردن خود و 

ديگران و...( است )ساعتچی، 1379(.
نشانه های فرسودگی شغلی در بعد جسمانی، 
خستگی شديد همراه با بی خوابی، کمبود انرژی، 
خستگی مزمن و ضعف می باشد. در بعد فرسودگی 

خود احساس رضايت نمی کنند؛ تنش های مربوط 
به شغل در آن ها افزايش می يابد؛ کار خود را در 
سازمان کم اهميت تلقی می کنند و حرمت خود را 

از دست می دهند.
پايان جريان شغلی و بازنشستگی يعنی پايان 
زندگی حرفه ای فعال و جابه جا شدن نيروی روانی 
از کار به سوی فعاليت های ديگر، اين جابه جايی 
می  تواند منبع سر خوردگی ها و ناکامی های ديگر 
افراد  حسب  بر  آن ها  حل  در  توفيق  که  باشد 

مختلف، متفاوت است.
بر اساس نظر برخی از محققان، افرادی که 
بيش از ديگران دارای صفات پسنديده، تخصص 
و توانايی هستند، بهتر می توانند با موقعيت هايی 
که باعث فرسودگی شغلی می شود مقابله کنند. 
يکديگر  با  مختلف  مشاغل  فرسودگی  درجه 
تفاوت دارد. بعضی از شغل ها بسيار سنگين و 
سخت هستند. ناپايداری روان شناختی و فقدان 
غنای زندگی خانوادگی می تواند به منزله عوامل 
پيش بينی کننده يک افسردگی عميق در معلمان 
به شمار رود. از آن جايی که استرس شغلی باعث 
زير  عوامل  می شود  شاغل  زنان  در  فرسودگی 

باعث فرسودگی بيشتر زنان می شود:
1. اضطراب، تنش، و برآشفتگی

2. سرکوب کردن احساسات
3. گوشه گيری و افسردگی

4. خستگی و نارضايتی شغلی
5. فقدان تمرکز

6. تنزل حرمت خود

نش��انه های جس��مانی فرسودگی 
شغلی

1. افزايش ضربان قلب و فشارخون
جمله  از  روده ای  معده ای،  اختالل های   .2

زخم معده
3. خستگی جسمانی

4. سردردها
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پايين  فرد  جسمانی  ذخيره های  وقتی  عاطفی 
می آيد، به موازات آن نيروی عاطفی فرد نيز تحليل 
می رود و احساساتی نظير افسردگی، درماندگی و 
نوميدی از خود بروز می دهد. شادی که بيشتر در 
هنگام ساعات تفريح يا در کنار خانواده و دوستان 
به دست می آورد کاهش می يابد و رضايت کلی 
شخص از زندگی کم می شود. در بعد فرسودگی 
رجوع،  ارباب  کار،  به  نسبت  فرد شاغل  روانی، 
منفی  ديدی  با  خود  همکاران  و  دانش آموزان 

برخورد می کند.
مطالعات نشان می دهد کارکنانی که دچار 
اين نوع ناراحتی ها شده اند نه تنها ممکن است 
و  از حرفه  دارد  امکان  بلکه  کنند،  رها  را  خود 
تخصص خود نيز دست بکشند. فرسودگی شغلی 
به ويژه در شغل های آموزشی و خدمات انسانی، 
آثار خود را بيشتر نشان می دهند و خساراتی که 
بر اثر از دست دادن نيروهای متخصص بر جامعه 

وارد می شود خساراتی سنگين می باشد.
سازگاری  قدرت  کاهش  فرسودگی شغلی، 
فرد بر اثر خستگی عاطفی و جسمی است، که 
منجر به ايجاد خودپنداری منفی، نگرش منفی 
با  ارتباط  احساس  فقدان  و  شغل  به  نسبت 
مراجعان به هنگام وظيفه می گردد. اين سندرم 
ممکن است فرد را به سوی انواع بيماری های 

روانی و جسمانی سوق دهد.
شغل معلمی نيز باعث فرسودگی می شود و 
معلمانی که فرسودگی شغلی را تجربه می کنند، 
معمواًل ازلحاظ جسمانی، عاطفی و نگرشی خسته 
هستند و بتدريج احساس می کنند که نمی  توانند با 

کالس درس و دانش آموز روبه رو شوند.
نسبت به دانش آموز، محيط کار و... نگرشی 
منفی پيدا می کنند و امکان دارد شروع به تهديد 

دانش آموزان نمايند. به اين ترتيب روابط معلم و 
دانش آموزان و همکاران رنج آور می شود؛ معلم از 
کارش راضی نخواهد بود و نگرشی منفی نسبت 
به کارمندان، مربيان، سرپرست و بقيه همکاران و 
حتی مدرسه ای که در آن کار می کند در او به وجود 

خواهد آمد.
فرسودگی  باعث  که  عواملی  شناخت  لذا 
شغلی می شود و تالش در جهت پيشگيری از 
در  آموزش وپرورش  تا  کرد  آن ها کمک خواهد 
انجام رسالت خود که پرورش انسان های اليق، 
شايسته، متخصص و مفيد برای جامعه است در 
مسير موفقيت گام برداشته و از به هدر رفتن نيرو، 
اين  در  شاغل  افراد  توانمندی های  و  امکانات 

سازمان جلوگيری شود.

مسخ شخصیت
نگرش منفی در پاسخ به ديگران، اين مقوله 
به  نسبت  خشن  و  غيراحساسی  پاسخ های  با 
مراجعان و همکاران مربوط می شود و همراه با 
احساسات و نگرشی منفی و سرزنش نسبت به 

ديگران است.

عدم موفقیت فردی
بدين معنا که افراد از تالش های حرفه ای خود 
برداشت های منفی دارند و احساس می کنند که در 
شغلشان پيشرفت ندارند. انگيزه برای کار و تالش 
کم خواهد بود و زمينه ی افت تحصيلی بيشتری 
فراهم می شود. ميزان فرسودگی شغلی در معلمان 
می دهد.  نشان  را  معناداری  تفاوت  مرد  و  زن 
به طوری که ميزان عالئم فرسودگی شغلی در ابعاد 
خستگی عاطفی و مسخ شخصيت در معلمان مرد 

به طور معناداری بيشتر از معلمان زن بوده است.

تحقيقاتی که ورت من و همکارانش )1991( 
انجام داده اند، نشان می دهد، زنانی که در محيط 
دانش آموزان  و  کودکان  با  خود  حرفه ای  کار 
سروکار دارند؛ متحمل گر انباری نقش می شوند. 
لذا مسئوليت های شغلی و خانوادگی را معلمان زن 
بايد انجام دهند و اين عامل می  تواند تأثير زيادی 

در فرسودگی شغلی داشته باشد.
عاطفی  خستگی  ابتدايی  دوره ی  معلمان 
دوره ی  در  خود  همتايان  به  نسبت  را  بيشتری 
خستگی  دادند.  نشان  دبيرستان  و  راهنمايی 
از  بيشتر  ابتدايی  دوره ی  معلمان  در  عاطفی 
دوره های تحصيل ديگر است؛ اين امر می تواند 
ناشی از شرايط سخت در تدريس دوره ی ابتدايی 
باشد. اگرچه در اين دوره دانش آموزان نسبتًا آرام، 
حرف شنو و پذيرا هستند لکن آموزش نسبت به 

دوره های ديگر سخت تر است.

راه های کاهش فرسودگی
در  محيطی  و  سازمانی  فردی،  عوامل 
پيشگيری از فرسودگی شغلی تأثير دارند. از جمله 
عوامل فردی می توان به آگاه بودن از روش های 
مقابله ای با فشارهای شغلی، صبور و سهل گير 
بودن، توقع زياد نداشتن و آرام بودن اشاره کرد. 
عوامل سازمانی، نظير عدم ابهام نقش در انجام 
وظايف، در معرض انتظارات و خواست های متضاد 
قرار نگرفتن، داشتن روابط صميمی با همکاران، 
سرپرست و مراجعان، آموزش بازخوردهای مناسب 
تأمين آينده می توان اشاره نمود، و عوامل محيطی 
نظير حمايت های خانوادگی و سازمانی می توانند 

در پيشگيری از فرسودگی شغلی موثر باشد. 
شغل معلمی از جمله مشاغلی است که عهده دار 
اين شغل بايد ويژگی هايی از جمله، عالقه مندی به 
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شغل، دوست داشتن ديگران، توانايی ايجاد ارتباط، 
آرام و صبور بودن را داشته باشد. لذا در استخدام 
افراد، ويژگی های شخصيتی آن ها از جمله اجتماعی 

بودن، بايد مدنظر قرار داده شود.
خودياری می تواند با موافقت پزشک، بخشی 
نکنيد  سعی  شود.  تلقی  فرسودگی  معالجه  از 
همه چيز را همزمان تغيير دهيد. اگر شما احساس 
می کنيد در اثر معالجه فرسودگی حالتان خوب 
شده است، پس استفاده از روش های خودياری 
می توانند مانع ايجاد افسردگی و فرسودگی های 
بعدی گردد. حقوق مکفی، رضايت شغلی و ترفيع 
يا پيشرفت در شغل باعث کاهش فرسودگی در 
زنان می شود.اين ها چيزهايی هستند که افراد از 

مشاغل خويش انتظار دارند.
هدف همه روش های کاهش فرسودگی و 
تقليل تنش های روانی کار است. و شامل نرمش، 
ژيمناستيک، حرکات وضعی و... که به کاهش 
ضربان قلب، تقليل فشار خون و دردهای ستون 
مهره ها منتهی می شوند. راه حل های جديد ضد 
ويتامين ها،  مانند مصرف  استرس  و  فرسودگی 
خواب آورها، آرام بخش ها و جز آن که مورد استفاده 
جوامع صنعتی پيشرفته است کاماًل شناخته شده اند. 
اما مصرف زياد و دراز مدت آن ها به اعتياد منتهی 
می شود و موجب خستگی مفرط می شود و حاالت 
افسردگی پنهان را وخيم تر می کند. پژوهش های 
مختلف نشان داده است حمايت اجتماعی از زنان، 

باعث کاهش بيماری ها می شود.
و  پشتيبانی  از  عبارت  اجتماعی  حمايت 
خانواده،  اعضای  از  فرد  که  است  دلگرمی ای 
بستگان و دوستان و همکاران، سرپرستان و ديگر 

افراد مهم زندگی خود دريافت می کند.
آموزش افراد به هنگام ورود به شغل و در 

خالل کار و آگاه کردن افراد از اين که چه وظايف 
آنان  از  انتظاری  چه  و  دارند  مسئوليت هايی  و 
فشارهای  با  مقابله  روش های  آموزش  می رود؛ 
شغلی می تواند در پيشگيری از فرسودگی شغلی 

مؤثر باشد.
بهبود  معلمان،  روانی  بهداشت  به  توجه 
بخشيدن به شبکه های ارتباطی سازمانی، توجه 
به تأمين آينده و رفاه معلمان و وضعيت معيشتی و 
مشارکت دادن معلمان در تصميم گيری ها توسط 
مديران می تواند در پيشگيری از فرسودگی شغلی 
بسيار موثر باشد. ورزش، آموزش روش های خاص 
پذيرش  مشاوران،  با  ارتباط  اضطراب،  کاهش 
حمايت ديگران نيز زمينه ی کاهش فرسودگی 

شغلی را فراهم می آورد.
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سندرم فردا؛                        

منيژه كاوه، دانشجوي دكتراي روان شناسي
مرجان فياضي، دانشجوي دكتراي مديريت

مقدمه
احاديثي  و  جمالت  و  ضرب المثل ها 
اهميت وقت و  وجود دارد كه همه نشانگر 
اين  از  مواردي  مي باشد.  اهمال كاري  عدم 
به  را  امروز  »كار  طالست«،  »وقت  قبيل: 
سارق  اهمال كاري  و  »تعلل  ميفكن«،  فردا 
حضرت  از  حديث  اين  يا  و  است«  زمان 
علي)ع( كه مي فرمايند: »فرصت همانند ابر 
بهار مي گذرد« نمودي از آن هستند. ارزش 
يك صدم ثانيه را بايد از دونده اي پرسيد كه 
در مسابقات المپيك مدال نقره آورده است. 
پيتر دراكر مي گويد: »اگر نتوانيد وقت خود 
را برنامه ريزي كنيد، هيچ چيز ديگر را هم 

نمي توانيد اداره كنيد.«
مهمي  فرهنگي  تفاوت هاي  حال  عين  در 
و  زمان  به  نسبت  افراد  نگرش  با  ارتباط  در 
كشور  در  متأسفانه  دارد.  وجود  آن  برنامه ريزي 
ما به علت بي برنامگي و عدم احساس مسئوليت 
»زمان« اصلي ترين قرباني است و افراد به اين 

مسئله توجه چنداني ندارند.
به عنوان  »تعلل«1  كه  است  سال  هزاران 
عقب انداختن كار امروز به فردا، مشكالتي ايجاد 
اهمال كاري،  معادل  »تعلل«  واژه  است.  نموده 
سهل انگاري و به تعويق انداختن مي باشد )اليس2 

و نال3، 1977، ترجمه فرجاد، 1382(. 

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

دستيابي به برنامه هاي پيشرفت تحصيلي است
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گرفته   procrastinare التين  ريشه ي  از  تعلل 
انداختن تا صبح«  شده و به معني »به تعويق 
است، به عبارتي آن كاري كه بايد )ترجيحًا( حاال 
مي گردد.  موكول  ديگري  زمان  به  شود  انجام 
بنابراين اين وقفه ها موجب پيامدهاي ناخواسته اي 
مي شود. تعلل بايد از تأخيرهاي برنامه ريزي شده اي 
كه به داليل موجهي مثل به تعويق انداختن كاري 
گرفتن  از  قبل  اطالعات  جمع آوري  منظور  به 
گردد  متمايز  مي گيرد،  صورت  مهم  تصميمات 
)اگر شخص نگران گرفتن تصميمات مهم باشد 
اين حالت هم مي تواند به تعلل تبديل شود(. اگر 
تعلل را تنبلي صرف بدانيم دچار اشتباه فاحشي 
شده ايم. زيرا در تنبلي فرد نسبت به انجام كار 
بي ميل است در حالي كه در تعلل، فرد غالبًا كاري 
انجام مي دهد و خودش را مشغول نگه  مي دارد تا 
از انجام تكليفي كه بايد هم اكنون انجام شود و 
اولويت دارد، اجتناب كند )وسلر4، وسلر، 1980 به 

نقل از ننان5، 2008(
صورت  اصلي  حوزه   سه  در  معمواًل  تعلل 

مي گيرد )كنوس6، 1998(: 
تأخير  شخصي:  محافظت  يا  رسيدگي   .1
در كارهاي مرتبط با سالمتي، نظافت شخصي، 
كارهاي منزل، امور مالي، رسيدگي شخصي و 

نگهداري از اموال 
2. خودـ  شكوفايي يا رشد خود: تأخير در امور 
مرتبط با شغل و فرصت هاي اجتماعي، عالئق 

فردي، پيشرفت آموزشي و يافتن همسر.
3. احترام گذاشتن و پايبندي به تعهداتي كه 
نسبت به ديگران داريم، به طوري كه اميدواريم 
قول هايي را كه به ديگران داديم، آنان فراموش 

داده ايم  قباًل  انجام دادن قول هايي كه  و  كنند 
اكنون آزاردهنده است.

عالئم و نشانه هاي تعلل
تعلل كه آن را »سندرم فردا« نيز ناميده اند، 

داراي عالئم و نشانه هايي به شرح زير است:
الف( وقت كشي و اتالف زمان

ب( احساس غرق شدگي در مسئوليت ها
ج( ناتواني در رسيدن به اهداف مهم زندگي
د( انجام كارها با سرعت زياد در آخرين دقايق

ه( خيال بافي و آرزو به جاي انجام كارها
و( نداشتن برنامه ريزي مداوم براي زندگي

عملي  هيچ گاه  كه  شعارهايي  دادن  ز( 
نمي شوند )آتش پور و اميري، 1378(.

تعلل با افسردگي، احساس گناه، نمرات پايين 
تفكرات  روان رنجوري،  اضطراب،  امتحان،  در 
غيرمنطقي، جر زدن، گول زدن ديگران و اعتماد 
به نفس پايين، ارتباط دارد. در نتيجه تعلل باعث 
مي شود فرد به توان بالقوه اش دست پيدا نكند 
و در نهايت در او به يك بيماري روان شناختي 
ناتوان كننده، تبديل شود )ننان، 2008(. همچنين 
اين رفتارهاي اجتنابي و تعلل گونه باعث مي شود 
از  بسياري  شود،  مواجه  مشكالتي  با  فرد  كه 
بدهد و دچار يأس و  از دست  را  پاداش هايش 

نااميدي گردد )بيتر7، 1991(.

علل تعلل و اهمال كاري 
طيف  يك  در  تعلل  با  مرتبط  ديدگاه هاي 
ديدگاه هاي  دارند.  قرار  بدبينانه  تا  خوش بينانه 
خوش بينانه بر اين اساسند كه خصوصياتي چون 
رفتار، شناخت و انگيزش عامل مهم بروز تعلل 

هستند؛ در حالي كه ديدگاه هاي بدبينانه، تعلل را 
نوعي عادت يا اختالل شخصيتي مي دانند كه 
نيازمند مداخالت روانشناختي است )شهني ييالق، 

سالمتي، مهرابي زاده هنرمند، حقيقتي، 1385(.
در زير اكثر رفتارهاي اهمال كارانه، باورهاي 
مختل مربوط به خود8 و باورهاي مختل مربوط 
به ناراحتي9، وجود دارد. باورهاي مختلف مربوط 
به خود به الزاماتي گفته مي شود كه فرد به خود 
تحميل مي كند، پيامد آن خودارزيابي هاي منفي 
است كه فرد از خودش دارد. يكي از باورهاي 
مختل مربوط به خود كه در افراد كمال گرا ديده 
مي شود، اين است كه: »من بايد كارم را بسيار 
عالي انجام دهم و گرنه يك فرد شكست خورده 
با  ناراحتي  به  مربوط  مختل  باورهاي  هستم.« 
موضوع راحتي انسان در ارتباط هستند و زماني 
اتفاق مي افتد كه ما اين اعتقاد جزم انديشانه و 
دگم را داشته باشيم كه بايد شرايط زندگي راحتي، 
برايمان موجود باشد. مثاًل من نبايد براي برآورده 
كردن روياهايم سخت كار كنم. »البته ممكن 
است هر دو نوع باور مختل و غيرمنطقي در پس 
رفتارهاي تعلل گونه افراد، وجود داشته باشد. براي 
مثال ممكن است برخي از افراد كمال گرا عالوه 
بر ترس از شكست، باورهاي مختلف مربوط به 
ناراحتي را در مورد رسيدن به معيارهاي بااليشان 
بدون هيچ گونه تالش يا كوشش داشته باشند. 
مثاًل من نبايد تالش كنم.« )ننان، 2008( در هر 
صورت نگرش هاي فرد نسبت به تكليف يا خود و 
به عبارتي شناخت هاي او و افكارش نقش مهمي 

در بروز تعلل دارد.
در منابع مختلف براي تعلل، علل متفاوتي 

اهمال كاري و  وظیفه ي مشاور در قبال آن



شناسايي شده است، كه در زير به برخي از آن ها 
اشاره مي گردد:

 كمال گرايي 
 ترس از شكست

 احساس خصومت و طغيان و سركشي
 لذت نبردن از انجام كارها

 ترس از موفقيت
 فقدان انگيزش

 نداشتن اطمينان به توانايي هاي خود
 لذت جويي آني و كم طاقتي، به عبارت 
ديگر ترجيح تقويت كننده هاي كوچك فوري بر 

تقويت كننده هاي بزرگ در آينده.

دالیل غلبه بر تعلل
چرا باید بر تعلل غلبه كنیم؟

ـ انجام دادن كارها در دقايق آخر، توانايي 
فرد را براي انجام درست كار كاهش مي دهد.

يا  مطلوب  كار  هيچ گاه  اهمال كار  افراد  ـ 
ضروري را انجام نمي دهند )آن ها آن قدر منتظر يا 

معطل مي كنند كه دير مي شود(.
ـ اهمال كاري منجر به افزايش استرس و 

كاهش بهزيستي و اعتماد به نفس مي شود.
ـ فشارهاي دقايق 90 )آخر( استرس ايجاد 

مي كند.
يا  تأخيرهاي روزانه در كارهاي مطلوب  ـ 

ضروري منجر به نگراني هاي مزمن مي شود.
ـ دانستن اين مسأله كه با وجود اين هنوز 
هم بايد كار را انجام دهيم، باعث مي شود از زمان 

حالمان لذت نبريم.
ـ دانستن اين كه شما عمدًا كاري را انجام 
نداده ايد و خودتان باعث آن هستيد به اعتماد به 

نفستان صدمه مي زند.
عالوه بر اين، غلبه بر تعلل مزايايي دارد و 
موجب بروز حالت هايي در فرد مي شود كه وي 
را براي ادامه كار و فعاليت برمي انگيزد. برخي از 
اين حالت ها عبارتند از: آسودگي خيال، احساس 
خوشايند قدرت و كنترل اوضاع در فرد )فرد از 
اين كه باالخره از پس كار برمي آيد به خود مي بالد(، 
احساس رها شدن و آزادگي، احساس شايستگي، 

احساس سبك بالي و پايان يافتن استرس ها.

راه كارهاي مبارزه با اهمال كاري
براي  پاداش  و  تنبيه  نظام  ـ طراحي يك 
اعمال اهمال كارانه و غيراهمال كارانه )طراحي 
افراد  براي  وابستگي  قرارداد  سيستم  يك 

اهمال كار(.
و  فرد  شناختي  و  نگرشي  نظام  اصالح  ـ 
درمان هاي شناختي ـ رفتاري مثل تغيير نگرش 

ازطريق نظام A, B, C اليس.
ـ از سيستم، اولويت بندي ABC را براي 
در  را  كارهايي  دهيد.  قرار  استفاده  مورد  فرد 
طبقه ي A قرار دهيد كه اهميت بااليي دارد و 
بايد انجام شود. B كارهاي مهم ولي غيرضروري 
و C كارهايي كه كم ارزش هستند و مي توان 
آن ها را كنار گذاشت. به اين طريق فرد كارهاي 
طبقه A را انجام مي دهد و در صورت داشتن 

فرصت به بقيه مي پردازد.
ـ طرح لقمه گيري ذهني را به فرد آموزش 
دهيد. )كار را به قطعات كوچك تقسيم كنيد(. 
هنگامي كه شما با 150 صفحه يا 50 مسئله براي 
حل كردن مواجه مي شويد، احساس دست پاچگي 
با اين وجود اگر شما تصميم بگيريد  مي كنيد. 

كه براي 20 دقيقه مطالعه كنيد يا 30 صفحه را 
بخوانيد، مي توانيد از عهده اين كار برآييد.

ـ به فرد مهارت هاي مديريت زمان را بياموزيد.
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9. Discomfort disturbance belief
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بزرگ  سطل  دو  كه  بود  پيري  كشاورز  روزگاري  روزي 
داشت. هر روز سطل ها را برمي داشت و مي رفت از چشمه آب 
مي آورد. یكي از این دو سطل تََركي داشت كه باعث مي شد نيمي 
از آب آن روي زمين بریزد؛ ولي سطل دیگر سالم بود و همه ي 
آب را در خود نگه مي داشت. بنابراین هر بار كه كشاورز با آب به 
منزل مي آمد فقط يك سطل و نيم آب به خانه مي رساند. اين وضعيت 

دو سال تمام ادامه داشت.
سطل سالم از اين كه آب را كامل به منزل مي آورد، احساس غرور 
مي كرد و سطل ترك دار را به خاطر از دست دادن نيمي از آب سرزنش 
مي نمود. سطل ترك دار به سبب اين موضوع خجالت زده بود و احساس 
شرم مي كرد. او هميشه با افسوس با خود مي گفت: »اين تركي كه در 

پهلوي من قرار دارد باعث شرمندگي ام شده است.«

آدمي كامل نیست ولي...

ترجمه ي دكتر حميد عليزاده،  دانشگاه عالمه طباطبايي

روزي كشاورز افسوس خوردن او را شنيد و ناراحت شد. رو كرد به او و گفت: 
»آيا تا حاال متوجه شده اي گل هايي كه در مسير چشمه تا خانه مي رويند فقط در 
آن سمتي هستند كه من تو را روي دوشم مي گذارم، ولي در طرفي كه سطل سالم 
قرار دارد هيچ گلي نروييده است؟ سپس گفت: من دانه هاي گل را در همان سمتي 
كه تو را روي شانه ام مي گذارم كاشته ام تا وقتي از چشمه آب مي آورم تو آن ها را 
آبياري كني. پس بدان به خاطر آب دادن هاي تو است كه من در طول سال، مي توانم 

گل هاي زيبا بچينم و ميز خانه ام را با آن ها بيارايم!«
كشاورز سپس ادامه داد: »اگرچه ما ثروتمند نيستيم، ولي من و خانواده ام به 
خاطر وجود تو احساس ثروتمندي مي كنيم. بدون وجود تو زندگي ما، زيبايي كمتري 

خواهد داشت.«

نكته ها
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1. گوش دادن فعاالنه: نخستين گام براي 
است.  شنيدن  خوب  مؤثر،  ارتباط  يك  داشتن 
خوب شنيدن، يعني شما به فرد اجازه مي دهيد 
درباره ي هرچه دوست داريد صحبت كند؛ حتي 
اگر مورد عالقه ي شما نباشد )درمت و اسيندر3، 
ترجمه فروز، 1384(. گوش دادن، پيش نياز ارتباط 
كالمي است. »گوش دادن«، زيربناي مؤثر مشاور 
بودن است. يگانه رفتاري كه تمام مشاوران رواني 
مي ورزند،  مبادرت  بدان  همه  از  پيش  كارآمد، 
»گوش  بدون  مشاور،  مي باشد.  »گوش دادن« 

دادن« نمي تواند بفهمد كه مراجع او واقعًا كيست 
و بدون اين شناخت نمي تواند به او كمك كند. 
متأسفانه گوش دادن يكي از دشوارترين رفتارهايي 
است كه انسان بدان مبادرت مي ورزد )گيبسون، 
1990(. »گوش دادن« با شنيدن متفاوت است. 
كه  است  ارادي  و  فعال  عملي  دادن«  »گوش 
عملي  شنيدن،  ولي  دارد.  نياز  توجه  و  دقت  به 
نياز ندارد.  غيرارادي است كه به دقت و توجه 
گوش كردن يك عملكرد مشاوره اي مي باشد. 
گوش دادن مهم ترين فني است كه مشاوران، 

مقدمه
رابطه مؤثر بين مشاور و مراجع بقدري در مشاوره ي موفقيت آميز اهميت دارد كه مي توان 
آن را هسته ي اصلي و مركزي مشاوره قلمداد كرد )شفيع آبادي، 1376(. روان درماني در واقع 
نوعي رابطه ي ميان فردي است. همه ي درمانگران اعتقاد راسخ دارند كه بايد يك رابطه ي 
درماني نيرومند پرورش داد. اين راهبرد بسيار نيرومند، همواره يكي از عوامل تعيين كننده ي 
مهم و موفقيت آميز روان درماني بوده است. رابطه درماني مؤثر يكي از وجوه اشتراك همه ي 

نظريه هاي مشاوره و روان درماني مي باشد )پروچاسكا1، 1999(.
اگرچه ديدگاه هاي متعدد مشاوره و روان درماني، با هم تفاوت هايي دارند ولي همه داراي 
يك وجه مشترك هستند؛ و آن قبول اين نكته است كه مشاوره و روان درماني يك رابطه ي 
حسنه و ياري دهنده است. هدف نهايي فرايند مشاوره و روان درماني، رابطه ي حسنه مي باشد 
كه هسته ي اصلي كار و ياري رساني است )شفيع آبادي، 1375(. پس از ايجاد رابطه ي مؤثر 
و حسنه بين والدين و كودك )و مشاور و مراجع( است كه پند و اندرز، راهنمايي، آموزش و 

مشاوره مطرح مي گردد )گينات2ـ  ترجمه سرتيپي، 1372(.
راجرز )1957( به صراحت بيان مي كند كه شرايط ضروري و كافي براي درمان، در رابطه ي 
درماني نهفته است. به نظر وي، درمان و سازگاري، حاصل ارتباط درماني مطلوب است. لذا 
به خاطر اهميت مسئله، در اين مقاله، نمونه هايي از »روش هاي ايجاد ارتباط مؤثر و گوش دادن« 
ارائه مي شود. اين مهارت ها براي همه ي خوانندگان اعم از والدين، معلمان و به ويژه مشاوران 
و روان درمانگران، جهت كمك به بهبود روابط اجتماعي و كار با مراجعان مي تواند مؤثر و مفيد 

باشد. 

به كار مي بندند )شفيع آبادي، 1376(. به نظر گلدار 
و گلدارد4، ترجمه پرنياني )1382(، چهار جز اصلي 
گوش دادن عبارتند از: 1. هماهنگ ساختن زبان 
بدني 2. استفاده از پاسخ هاي كوتاه 3. به كارگيري 
انعكاس 4. استفاده از خالصه كردن. )همه اين 

مفاهيم در اين مقاله توضيح داده مي شود(.
2. درك همدالنه5: درك همدالنه بدين معني 
است كه درمانگر يا مشاور، دنياي مراجع را به آن 
شكلي كه هست دقيقًا دريابد و با او همدلي كند. 
مشاور چنان با دنياي درون مراجع مرتبط مي شود 
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رامين لطافتي بريس، كارشناس ارشد مشاوره خانواده

كه گويا مشكل متعلق به خود اوست؛ به عبارتي 
ديگر، مشاور نه تنها به گفته هاي مراجع گوش 
مي كند، بلكه در دنياي رواني او غوطه ور مي شود 
و مسائل را از ديدگاه مراجع مي نگرد )شفيع آبادي، 

.)1375
3. پذيرش بدون قيد و شرط: به نظر »راجرز« 
احترام بدون قيد و شرط به مراجع، و توجه به 
احساسات و افكار او باعث ايجاد رابطه مطلوب 
مشاوره اي، مشاركت فعال مراجع و طرح مشكل 
در جلسه مي شود. درمانگران، بدون قيد و شرط 
براي مراجعان ارزش قايل مي شوند و صميمانه 
آن ها را مي پذيرند. درمانگر به جاي نگرش »من 
بايد،   »... كه  مي كنم  قبول  را  در صورتي شما 
هستيد،  كه  همين طوري  را  شما  »من  نگرش 
قبول دارم« داشته باشد و به كار ببرد. اين به معني 

پذيرش تمام رفتارها نيست )كوري6، 2005(.
4. با نشاط بودن: حالت بشاش و بي دغدغه ي 
و  به عنوان فردي عالقمند، گرم  را  او  مشاور، 
مراجع  به  حالت  اين  و  معرفي مي نمايد  باصفا 
اطمينان مي دهد، تا مشكل خود را مطرح كند 

)احمدي، 1379(.
5. همخوان7 بودن: به نظر »راجرز«، مشاور 
بايد همخوان باشد. رابطه ي مشاوره اي به اين 
دليل همخوان است كه درمانگر يا شنونده مي تواند 
تجربه هاي روان شناختي طرف مقابل خود را درك 
كند و با او همراه شود. گاهي اوقات انسان ها با 
خودشان همخوان نيستند، مثل وقتي كه حاالت 
چهره يا لحن صحبت ها با كلمات شان همخواني 
ندارد. وقتي شنونده در رفتار سخنگو همخواني 
نمي بيند؛ مي تواند نظرش را اينگونه بيان كند كه: 
»مي گويي از جدا شدن پدر و مادرت خوشحالي، 
ولي صداي تو غمگين است«. پس روابط بايد 

چنان بهبود يابد كه شنونده تجربه طرف مقابل را 
درك كند و بتواند آن ها را به وي برساند )خالصه 
اينكه، الزم است رفتارهاي كالمي و غيركالمي 
ترجمه  )شارف8،  باشد(  متناسب  هم  با  مشاور 

فيروزبخت، 1381(.
6. احترام به سكوت مراجع: يكي از مواردي 
كه در جلسات مشاوره اتفاق مي افتد و مشاور بايد 
بداند، سكوت  را  با آن  برخورد صحيح  نحوه ي 
مراجع است )در غير اين صورت رابطه مشاوره اي 
لطمه مي خورد(. مشاور كم تجربه تحمل سكوت 
در  وقت،  اتالف  موجب  آن را  وقوع  و  ندارد  را 
جلسه مشاوره مي داند. سكوت در مواردي از نظر 
مشاوره و روان درماني، ارزش و اهميت درماني 
دارد. براي پي بردن به ارزش سكوت بايد لحظه 
وقوع و زمان آن را مورد مطالعه قرار داد. اگر در 
ادامه جلسه مشاوره سكوت طوالني اتفاق افتد. 
مي تواند از مقاومت مراجع و عدم ايجاد رابطه ي 
حسنه مشاوره اي بين مشاور و مراجع حكايت كند، 
و چنان چه سكوت پس از طرح مشكلي عاطفي 
رخ دهد، مفهوم متفاوتي دارد. سكوت مي تواند 
گفتن  براي  حرفي  مراجع  باشد:  داليل  بدين 
ندارد، خشم و خصومت مراجع نسبت به مشاور، 
احساس دردناك و ناراحت كننده در مراجع، مراجع 
مي خواهد مشاور حرف بزند، احساس خستگي 
مراجع در جلسه و تفكر و تأمل مراجع درباره ي 
برامر و شوستروم  نظر  به  موضوع مطرح شده. 
مسئوليت  حتي االمكان  بايد  مشاور   )1968(
شكستن سكوت را به مراجع واگذار كند. در برابر 
سكوت طوالني )بيش از دو دقيقه( به ترتيب از 
دعوت غيرمستقيم به حرف زدن مانند: تغييرات 
صورت و وضع نشستن، حداقل گفتار؛ مانند: بلي. 
جلسه،  بحث  وتلخيص  بده/.  ادامه  چه؟،  ديگر 

استفاده كند )شفيع آبادي، 1376(.
7. استفاده از حداقل تشويق براي صحبت 
كرد،  صحبت  به  شروع  مراجع  وقتي  كردن: 
وظيفه ي مشاور اين است كه به مراجع كمك كند 
تا به صحبت خود ادامه دهد. مشاور بايد مراجع را 
تشويق به صحبت كردن كند. )براي تشويق مراجع 
به ادامه ي صحبت و توضيح در مورد مطالب بيان 
شده، تكرار و گفتن يك يا چند لغت از آن چه كه 
مراجع گفته است، كفايت مي كند.( مشاور مي تواند 
سرش را به نشان تصديق گفته هاي مراجع تكان 
دهد. اگر اين مهارت درست به كار رود، به مراجع 
خواهد فهماند كه مشاور با او همراه است و آن چه 
را گفته است درك مي كند. اين كار، مراجع را 
بپردازد.  بيان مطالب  به  تا  تشويق خواهد كرد 
نمونه هايي از رفتارها كه نمايانگر حداقل تشويق 
است: الف: »اوم«، بنابراين، »و«. ب: تكرار يك 
يا دو حرف از گفته هاي مراجع مثاًل مضطربي، 
خيلي ناراحتي. پ: در اين باره بيشتر صحبت كن. 
ت: در اين مورد چه احساسي داري؟ ث: مثالي 
بزن. ج: آن واقعه چگونه بوده است؟ چ: آهان. 
استفاده از حداقل تشويق، به توجه بيشتر مراجع و 
كم شدن مقاومت وي كمك خواهد كرد )همان 

منبع(.
8 . سئوال هنرمندانه: موضوع مهم بعدي در 
ارتباط كالمي؛ هنر سئوال كردن است. مهارت 
سئوال كردن مستلزم استفاده از زمان و مكان 
ماهر  است. يك مشاور  نوع سئوال  و  مناسب، 
هرگز سئوالي نمي كند كه باعث توقف، تغيير يا 
»كندي« مباحث و گفتار بي پرده ي )باز( مراجع 
تداوم  حفظ  سئواالت،  تزريق  از  هدف  شود. 
مباحث؛ مانند: »چرا فكر مي كنيد كه واكنش آن ها 
به خاطر رفتار شما بوده است؟«، تصريح بيانات؛ 

بكار مي بریم، ارتباط برقرار مي كنیم همانبا
فنون راكههیجاني
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مانند: »منظور شما چيست؟، منظور شما را درست 
فهميدم؟ و امثالهم. اعتباردادن به گفتار؛ مانند: »از 
كجا مي دانيد؟ مثالي بزنيد.« )نوع سئوال مورد 
استفاده بايد متناسب با نتيجه ي مطلوبي باشد 
كه از طرح آن انتظار مي رود( سئوال باز؛ مانند: 
»احساس شما در اين باره چيست؟« )به مراجع 
امكان مي دهد كه احساسات خود را بيان كند، 
جزئيات بيشتري در اختيار بگذارد و بينش تازه اي 
كسب كند.( سئوال بسته؛ مانند: »هفته ي آينده 
آن جا مي رويد؟« )به عوض ايجاد امكان تفصيل 
و  پاسخ قطعي  به يك  مراجع،  از طرف  بيشتر 
است  ممكن  همچنين  مي گردد.(  منجر  كوتاه 
سئوال  از  كه  بگيرد  تصميم  تناسب  به  مشاور 
مستقيم )مانند، »به من بگوئيد، معتاد هستيد؟«( يا 
سئوال غيرمستقيم )مانند، نظرتان راجع به اعتياد 
چيست؟«( استفاده كند، كه نوع سئوال اخير بطور 
غيرمستقيم به مشكل يا نگراني مراجع مي پردازد 

)گيبسون، 1990(.
9. ارائه ي بازخورد يا انعكاس9: براي اطمينان 
از درك و فهم بيان، شخص بايد دريافت ها و 
مخاطبش  با  را  خود  استنباط هاي  و  ادراكات 
در ميان بگذارد. گوش دهنده با استفاده از فن 
»انعكاس يا بازخورد«، به چنين اطميناني دست 
مي يابد. بازخورد مبين اين نكته است كه آن چه 
از او درك كرده ايد بيان كنيد، تا نشان دهيد او 
را مي فهميد. از طريق انعكاس، مراجع به بررسي 
بهتر و عميق تر مشكالت مي پردازد و به يافتن 
اولين  مي شود.  تشويق  مناسب تر  راه حل هاي 
درمي يابد،  مراجع  كه  است  آن  انعكاس  حسن 
احساس و گفتارش توسط مشاور به خوبي درك 
و پذيرفته شده است )شفيع آبادي، 1376(. درك 
مي كنم  »دركت  جمله ي  اداي  در  فقط  كردن، 
نيست«، بلكه اين مسئله را بايد با فنوني خاص و 
خالقانه و به طور غيرمستقيم به طرف مقابل نشان 
داد. »پدرم، مادرم و معلمم مرا درك نمي كنند« 
شايع ترين شكايت بسياري از انسان هاست. اين 

فن دو نوع است كه به توضيح آن مي پردازيم: 

مشاور  بيان(:  )نقل  محتوا  انعكاس  الف( 
هنگام استفاده از اين مهارت آن چه را كه مراجع 
انعكاس  لفظي  تحت   صورت  به   گفته،  او  به 
مي دهد. مشاور آنچه را كه مراجع گفته طوطي وار 
و كلمه به كلمه تكرار نمي كند، بلكه آن را تعبير 
مي كند. بدين معنا كه مشاور مهمترين جزئيات 
محتوايي گفته هاي او را برمي گزيند و آن ها را 
مي كند.  بازگو  خود  زبان  به  واضح تري  به طور 
مثال؛ عبارت مراجع: »پدر و مادرم هميشه كار 
خانه  از  خيلي  كاركردن  براي  پدرم  مي كنند. 
مي رود، او به معادن و خيلي جاهاي ديگر سركشي 
مي كند. مادرم رئيس جايي است كه كار مي كند 
و بعضي وقت ها مجبور مي شود همان جا بماند تا 
به بقيه بگويد كه چه كار كنند«. عبارت مشاور: 
»مثل اينكه پدر و مادرت خيلي وقت ها پيش تو 
نيستند« )گلدارد و گلدارد ترجمه پرنياني، 1382( 
مثالي ديگر: »در مورد ارتباط مؤثر خيلي مطالب 
نوشته ايد. واقعًا مي شود اين همه را به سرعت ياد 
گرفت؟« عبارت مشاور: »فكر مي كنيد آموختن 
اين همه مطالب كار آساني نيست و نيازمند زمان 

بيشتري است«.
الزم  حس  اين  در  احساس:  انعكاس  ب( 
اين  كنيد.  منعكس  را  مراجع  احساسات  است 
فن، باعث افزايش آگاهي مراجع از احساساتش 
مي گردد، و سبب مي شود تا به جاي دوري جستن 
از اين احساسات هيجاني خاص، با آن ها مواجه 
شود. اين فن بيش از انعكاس محتوا، باعث درك 
و همدلي ميان مشاور و مراجع مي گردد. به نظر 
گلدارد و گلدارد، ترجمه پرنياني، )1382(، لغاتي كه 
مربوط به احساسات هستند، در درون خود يك 
عبارت هيجاني دارند. مانند: خوشحال، غمگين، 
خشمگين، گم گشته، دل شكسته، متعجب، نااميدي، 
پس كشيدن، ترسيدن، نگران، راضي، ناامني، طرد 
شدن، فريب خوردن، درمانده، احساس مسئوليت و 
قدرتمند. چند مثال؛ عبارت مراجع: »در امتحان 
نمره ي كمي گرفتم و هرگز اين جوري امتحانم 
»خيلي  مشاور:  عبارت  بودم«.  نكرده  خراب  را 

ناراحتي« )شفيع آبادي، 1363(. مراجع: »به قدري 
از دست مادرم عصباني هستم كه مي خواهم او را 
بكشم. او هيچ وقت يك چيز خوب به من يا درباره 
من نمي گويد، دلم مي خواهد هيچ گاه او را نبينم«. 
مشاور: »در حقيقت شما از دست مادرتان عصباني 
هستيد، بيشتر برايم بگوييد«. مراجع: »نمي دانم از 
دست اين دانش آموزان ضعيف چه كار كنم؟ از 
هر روشي استفاده كرده ام سودي نداشته است«. 
عبارت مشاور: »دانش آموزان ضعيف سردرگمتان 
ضعيف  دانش آموزان  نگران  خيلي  يا  كرده اند 
هستيد«. در بعضي موارد مي توان تركيبي از اين 
دو روش را نيز به كار برد. براي مثال؛ مراجع: »من 
نمي دانم كدام رشته را انتخاب كنم رشته رياضي 
يا تجربي )با حالت نگراني(، خيلي فكر كرده ام ولي 
به نتيجه نرسيده ام«. مشاور: »شما دودل و نگران 

هستيد و هر دو رشته را دوست داريد«.
مطالب:  جمع بندي  و  كردن  خالصه   .10
خالصه و جمع بندي محتوي نسبت به انعكاس 
محتوي، مطالب بيشتر را شامل مي شود. بازگو 
را  پاراگراف  از يك  كردن محتوي، يك جمله 
شامل مي شود ولي در خالصه كردن محتوي، 
مصاحبه  از  قسمت  يك  يا  پاراگراف  چندين 
مشاوره اي و يا حتي تمام جلسه مشاوره به صورت 
)احمدي،  مي شود  جمع بندي  و  مي آيد  خالصه 
از  نقل  به   )1989( ايگان10  نظر  به   .)1379
اصغري پور و همكاران )1383( براي خوب گوش 
دادن و ايجاد رابطه ي مطلوب مشاوره اي الزم 
است از مهارت هاي رفتار توجه آميز زير، استفاده 

كرد )از شماره 11 تا 16(:
11. برقراري تماس چشمي: مهمترين عنصر 
رفتار توجه آميز، برقراري تماس چشمي مناسب 
است. اين امر شامل نگاه مستقيم به چهره ي 
فرد و نگاه به حركات غيركالمي بدن او مي باشد. 
در موقعيت هايي كه تماس چشمي براي مراجع 
مشكل است، بهتر است كه به دهان يا بجاي آن 
به نوك بيني او نگاه كنيم. براي مراجعان اغلب 
اوقات دشوار است كه فرهنگ خاص خود را به 
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مشاوران ابراز نمايند زيرا در بعضي از فرهنگ ها 
براي افراد برقراري تماس چشمي با ديگران جز 

در موارد خاص پسنديده نيست.
12. ارتباط روياروي: نحوه قرار گرفتن مقابل 
مراجع، اهميت خاصي دارد و اين وضعيت بهتر 
است به صورت روياروي باشد. برگرداندن صورت 
و بدن از فرد مقابل، اين معنا را مي رساند كه شما 
به طور كامل به او توجه نداريد. ولي برخي از افراد 
اعتقاد دارند كه نشستن در يك وضعيت رودررو 
تا حدي سخت و نگران كننده مي باشد و ممكن 
است براي فرد مقابل نوعي تهديد به شمار آيد؛ 
بنابراين بهتر آن است كه دو نفر در يك زاويه 

مختصر از يكديگر، قرار بگيرند.
13. مايل شدن به سمت طرف مقابل: كمي 
مايل شدن به سمت جلو، به طرف فردي كه به 
برقراري  باعث  مي دهد،  گوش  او  صحبت هاي 
توجه بيشتر مي شود. تكيه به عقب و يا حالت خم 
شدن بدترين وضعيت مي باشد و داللت بر اين 
دارد كه شما عالقمند به شنيدن آنچه كه گفته 

مي شود، نيستيد.
14. وضعيت باز و راحت: چنانچه در هنگام 
گوش دادن، دست ها روي هم قرار گرفته و به هم 
گره خورده باشد، نشانه ي فقدان راحتي است، و 
معناي آن وجود مانع و سدي بين شنونده و گوينده 
مي باشد. توجه به مخاطب از طريق يك وضعيت 
باز با دست ها و پاهايي كه آزاد باشد  راحت و 

امكان پذير است.
15. محيط آرام: يك فرد نمي تواند انتظار 
داشته باشد، چنانچه در محيط عواملي وجود دارد 
كه تمركز را برهم مي زند به سخنان او با دقت 
گوش بدهند. اتاقي كه براي مشاوره به كار مي رود 
بايد عاري از هرگونه سروصداي بيرون و در آن 
كاماًل بسته باشد. تلفن بايد قطع شود و در صورت 
امكان عبارت »لطفًا وارد نشويد« بر در آن آويزان 
باشد. داخل اتاق صندلي هاي مورد استفاده بايد 
راحت باشد و هيچ مانع فيزيكي مانند ميز بين 

مشاور و مراجع وجود نداشته باشد.

و  مشاور  بين  فاصله  مناسب:  فاصله   .16
مراجع بر ميزان توجه مراجع تأثير دارد. اگر فاصله 
خيلي زياد باشد ممكن است اين گونه به نظر برسد 
كه مشاور عالقه زيادي به برقراري ارتباط ندارد. 
احساس  مراجع  باشد،  كم  خيلي  فاصله  اگر  و 
راحتي نمي كند. هر دو حالت مانع برقراري رابطه 
مي باشد. مشخص كردن فاصله مطلوب در مشاوره 
بسته به فرهنگ هاي مختلف، متفاوت است. در 
فرهنگ هاي غربي فاصله اي حدود 1/5ـ1 متر 
توصيه شده است )بولتن11، 1979( اما بهتر است 
هميشه با در نظر گرفتن رابطه مشاوره اي و با 
توجه به وضعيت اضطراب و ناراحتي مراجع، اين 

فاصله را تنظيم كنيم.
17. خلع سالح كردن و مواجهه درست با 
مقاومت مراجع: اگر از گوينده، خوشتان نمي آيد 
]يا مراجعان سختي داريد كه مايل به همكاري 
نيستند و مقاومت مي كنند[ و يا از گفته هاي او 
راضي نيستند ولي دوست داريد ارتباط خود را 
ادامه دهيد،  از روش خلع سالح استفاده كنيد. 
دشوارترين و در ضمن قدرتمندترين مهارت گوش 
دادن، استفاده از روش خلع سالح كردن است. در 
سخنان طرف مقابل حقيقتي را پيدا كنيد. وقتي 
با مجموعه ي سخنان او موافق نيستيد، بايد در 
تأييد سخنان او مطلبي بگوييد. از اين روش زباني 
كه در معرض انتقاد و جمله ي لفظي قرار داريد 
مي توانيد استفاده كنيد. اين روش اثر آرام بخش 
عجيبي دارد. بدون توجه به غير منطقي بودن 
گفت وگو، نكته مثبتي در آن بيابيد. وقتي در برابر 
ميل به بحث و دفاع از خود مقاومت مي كنيد و در 
موافقت با او حرف مي زنيد، بي آن كه بدانيد، پيروز 
از بحث خارج مي شويد. او هم احساس پيروزي 
مي كند و با آمادگي بيشتر پذيراي حرف هاي شما 
مي شود. به مثال زير توجه كنيد. فرض كنيم به 
من بگوييد: »به شيوه هاي پيشنهادي شما نيز 
به من كمك كند«،  نمي كنم  دارم. فكر  ترديد 
من به شما چه مي توانم بگويم؟ چگونه مي توانم 
دهم؟  نشان  واكنش  روش  اين  از  استفاده،  با 

جواب: »بله حق داريد ترديد داشته باشيد، من هم 
صددرصد مطمئن نيستم كه شما بتوانيد از اين 
روش استفاده كنيد، بعضي وقت ها تغيير دشوار 
است«. »ممكن است توضيح دهيد كه چطور فكر 
مي كنيد اين روش به شما كمك نمي كند؟«. مثال 
ديگر؛ به فرض همسرتان مي گويد »هميشه دير 
مي كني، از انتظار كشيدن خسته شده ام«. چگونه 
گوينده را خلع سالح مي كنيد؟ جواب: »بله حقيقت 
دارد. دير كردم و حق داري عصباني شوي«. آيا 
واكنش شده ايد؟  اين طرز  مثبت  نكات  متوجه 
همسرتان  كرده ايد  دير  كه  مي پذيريد  وقتي 
احساس مي كند، كسي به حرف او گوش داده 
و مورد احترام قرار گرفته است. در اين شرايط از 
شدت عصبانيت او كاسته مي شود. اما اگر حالت 
تدافعي بگيريد و عذر و بهانه بياوريد، به شدت 
به ناراحتي او مي افزاييد )برنز، ترجمه قراچه داغي، 
1378(. به نظر شفيع آبادي )1376( پس از درك 
علل مقاومت مراجع، بترتيب بايد از روش هاي 
زير استفاده كرد: الف ـ گوش دادن فعال ب ـ 
گفت وگوي معمولي ج ـ تجزيه و تحليل علل 
مقاومت د ـ ختم جلسه. )به نظر نويسنده، بايد 
قبل از ختم جلسه بررسي كرد آيا اصول برقراري 

ارتباط توسط مشاور رعايت شده است يا نه(؟ 
ارتباطي: جورج  موانع  از  مراقبت خود   .18
كريستاني )1986( از موارد زير به عنوان موانع 
ارتباطي ياد مي كند كه استفاده زياد از آن ها در 
گوش  فرايند  مي تواند  كالمي،  ارتباط  هنگام 
دادن و ايجاد ارتباط را مختل كند. به نظر وي 
بندرت  موانع  اين  از  بايد  دادن  گوش  هنگام 
استفاده نمود: 1. نصيحت كردن 2. راه حل نشان 
 دادن 3. جنبه ي اخالقي دادن و موعظه كردن 
4. تحليل و تشخيص 5. قضاوت يا انتقاد كردن 
 .7 مثبت  ارزيابي هاي  و  مقاومت  تحليل،   .6
به  )گيبسون، 1990(.  مكرر  دادن هاي  اطمينان 
بولتن، 1979( موارد زير  نظر گوردون، 1970 و 
احساسات:  انكار   .1 مي گردد:  ارتباط  مانع  نيز 
شاد باش و جنبه هاي مثبت زندگي را ببين. 2. 
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شناخت غلط احساسات: من دقيقًا مي دانم كه چه 
احساسي داري. 3. انحراف موضوع: بيا روي اين 
مشكالت تمركز نكنيم. با من در مورد چيز ديگري 
صحبت كن. 4. سؤال نامتناسب: اما چرا آن كار 
را انجام ندادي؟ 5. نتيجه اخالقي: درست ترين 
كار براي شما اين است كه ... 6. دستور دادن: 
آن چه بايد انجام دهي اين است كه ... 7. تهديد 
 ... بعد   ... ندهي  انجام  را  كار  آن  اگر   كردن: 
8. خودافشاگري نامناسب: من فردي را مي شناسم 
كه مشكل مشابهي دارد آن چه او انجام داد اين بود 

كه ... 9. تشخيص: من مي دانم مشكلت چيست.
19. مقابله با ذهن خواني: ذهن خواني به اين 
عقيده برمي گردد كه مي دانيم فرد ديگري در مورد 
ما چه فكر مي كند )بك، 1998(. وقتي نسبت به 
گفته هاي همسر يا مراجع بي اعتنا هستيد، ذهن 
را  واقعي اش  منظور  بتوانيد  يا  مي خوانيد  را  او 
دريابيد. خوانندگان ذهن اهميت بيش از حدي به 
دريافت نشانه هايي چون تن صدا، حاالت چهره 
و... مي دهند. آن ها محتوي واقعي گفته هاي طرف 
مقابلشان را نبايد با فرضيات و حدسيات خودشان 
تغيير دهند. خواندن ذهن با صميميت، آشتي ناپذير 
يا  همسر  بديهي  صحبت هاي  فرد  زيرا  است، 
طرف مقابلش را به خاطر تصورات خودش ناديده 
مي گيرد )حسينلو، 1385(. به نظر اوكان12، ترجمه 
محمدخاني )1382( در چنين مواردي مي توان از 
فن »روشن سازي«13و »وارسي كردن«14 استفاده 

كرد: 
تالش  به  روشن سازي  روشن سازي:   .20
مشاور جهت متمركزشدن بر گفته مراجع و درك 
ماهيت اصلي آن اطالق مي گردد. مانند: »من اين 
گفته شما را خوب متوجه نمي شوم آيا منظورتان 
اين است كه ...«، »اين را خوب متوجه نشدم 
ممكن است يك بار ديگر آن را تكرار كنيد«، »به 

نظر مي رسد مي خواهيد بگوييد كه ...«.
زماني  كردن  وارسي  كردن:  وارسي   .21
انجام مي شود كه مشاور، در مورد برداشت ها و 
ادراكات خود از رفتارهاي كالمي و غيركالمي 
كه  دارد  حدسي  يا  و  نيست  مطمئن  مراجع، 

مي خواهد امتحان كند. مانند: »احساس مي كنم 
از من دلخور هستيد، مي توانيم درباره آن با هم 
صحبت كنيم«. در وارسي كردن، مشاور از مراجع 
يا  تأييد  را  او  برداشت  و  ادراك  كه  مي خواهد 
اصالح كند، ولي در روشن سازي مشاور از مراجع 

مي خواهد كه موضوعي را بيشتر توضيح دهد.
22. رفع عوامل مزاحم: شنونده، بايد هرگونه 
عامل مزاحمي را كه باعث كاهش توجه و دقت 
نمونه،  عنوان  به  كند.  دور  خود  از  مي گردد،  او 
يادداشت برداري يا انجام كارهاي ديگر به هنگام 
گوش دادن باعث كاهش دقت و توجه مي شود 
)هنگام گوش  مي كاهد.  شنونده  كارآمدي  از  و 
دادن هيچ كار يا فكري نكنيد.( اگر به مراجعتان 
گوش مي كنيد، قلم و كاغذ را كنار بگذاريد. به نظر 
»اوكان« )ترجمه ي محمد خاني 1382( اگر قصد 
داريد در جريان مصاحبه يادداشت برداري كنيد، از 
ضبط صوتي يا تصويري استفاده كنيد، مي توانيد 
)و  كار  اين  براي  خود  داليل  درباره  مراجع  به 
نحوه ي امحا آن( و اشخاصي كه احتمااًل به اين 
اطالعات دسترسي خواهند داشت، توضيح دهيد. 
يادداشت برداري كوتاه و خالصه  بهتر است،  و 
مي تواند  كه  مواردي  از  يكي  نهايت  در  باشد. 
باعث مقاومت و دل مشغولي مراجع باشد مسئله 
محرمانه بودن اسرار اوست، در اين زمينه الزم 
است اعتماد او را جلب نموده و در زمينه شرايط 
محرمانه بودن محتواي جلسه و محدوديت هاي آن 

به توافق رسيد.

پي نوشت
1. prochaska
2. Ginat
3. Dermoth & synyder
4. Geldard & Geldard
5. Empatic Understanding
6. Corey
7. Congrruence
8. Sharf
9. Reflection
10. Egan
11. Bolton
12. okun
13. Clarifying

14. Cheching out
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چکيده ی پايان نامه ها

تنظيم: سيده طاهره سيدی
کارشناس ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنايی

مقایسه ي سبک های مدیریتی مدیران و
انگیزه ي موفقیت آنان در دبیرستان های دولتی 
و غیرانتفاعی شهر تهران 
سال تحصیلی 1383-84
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دانشجو: سعيده صهايی / استاد راهنما: دکتر مهدی دوايی / استاد 
مشاور: دکتر علی اکبر خسروی بابادی

رشته تحصيلی: کارشناسی ارشد رشته مديريت آموزشی
مرکزی،  تهران  واحد  آزاد اسالمی،  دانشگاه  سال تحصيلی: 1384/ 

دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی
هدف پژوهش، بررسی سبک های مديريت مدارس متوسطه ی دولتی و 
غيرانتفاعی از لحاظ شيوه ی مديريت و انگيزه ی موفقيت است. با استفاده از 
روش نمونه گيری تصادفی خوشه ای 150 مدير و 400 دبير به عنوان گروه 
نمونه انتخاب شدند، که از اين تعداد 120 مدير و 390 دبير زن و مرد به 

پرسش نامه ها پاسخ دادند.
ابزار اندازه گيری سبک مديريتی و انگيزه موفقيت در اين پژوهش دو 

پرسشنامه محقق ساخته است، که پايايی آن توسط آلفای کرونباخ برای 
سبک مديريت 0/93 و برای انگيزه موفقيت 0/88 برآورد شد. روش پژوهش 
حاضر از نوع علمیـ  مقايسه ای است. و سؤاالت پرسشنامه براساس نظريه ی 
رنسيس ليک در زمينه سيستم ها و سبک های مديريت در سازمان ها طراحی 
شده است. سبک های مديريت بررسی شده در اين پژوهش عبارتند از: 1. 

آمرانه استثماری، 2. آمرانه خيرخواهانه، 3. مشاوره ای، 4. مشارکتی
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که از ميان روش های 
گوناگون مديران، به ترتيب موفقيت مديران سبک مشارکتی، مشورتی و 

آمرانه ی خيرخواهانه بيشتر از مديران روش آمرانه ی استثماری است.
براساس اين پژوهش سابقه ی خدمت، نوع مدرسه و تحصيالت مديران 

روی انگيزه ی موفقيت آنان تأثير به سزايی دارد.



رشدشناختی کودکان و نوجوانان
منا خاطری

از  يکی   )1896-1980( پياژه  ژان 
مهم ترين نظريه های رشد عقالنی را ارايه 
داده است. او رشدشناختی را به چهار مرحله 
مرحله ی   .1 از:  عبارتند  که  کرده  تقسيم 
حسی حرکتی، 2. مرحله ی پيش عملياتی، 3. 
مرحله ی عملياتی عينی، 4. مرحله ی عملياتی 
نظريه پردازان شناختی  از  صوری. بسياری 
نظريه ی پياژه را اساس نظريه ی خود قرار 
مراحل  از  بايد  مدرسه  مشاوران  داده اند. 
شناختی  شرايط  و  شناخت  برای  رشدی 

کنونی دانش آموز، آگاهی داشته باشند.

مراحل رشد شناختی پياژه
1. مرحله ی حسی حرکتی )تولد تا 

دو سالگی(

از  استفاده  با  نوزادان  مرحله  اين  در 
)چنگ  گرفتن  مکيدن،  چون  طرح واره هايی1 
ارتباط  بيرون  دنيای  با  زدن  ضربه  و  انداختن( 
برقرار می کنند. اين طرح واره ها الگوهای فعاليت 
درون سازی2  پديده ی  نوزادان  هستند.  حرکتی 
را برای شناخت اشيا به کار می گيرند. هنگامی 
نباشد  متناسب  با محيط  نوزاد  فعلی  روش  که 
برون سازی3 می کند. کودک پتو را تکان می دهد 

اين  ويژگی  سومين  بگيرد.  را  مکعب  بتواند  تا 
مرحله سازماندهی4 است. براساس اين ويژگی که 
کودک بايد بتواند به طور هم زمان دو فعاليت را با 
هم ترکيب کند. نوزادان برای کسب مهارت های 
شناختی در اين مرحله، نياز به محيطی محرک 

دارند. البته وراثت نيز در اين زمينه نقش دارد.

نقش مرحله ی حسی � حرکتی برای 
مشاور مدرسه

بسياری از دانش آموزانی که مشاور مدرسه 
با آن ها سر و کار دارد، در محيطی محرک بزرگ 

شناختی  ساختارهای  که  بدين معنا  نشده اند. 
دانش آموز، عقب تر از توانايی اوست. پياژه بر اين 
باور است که کودکان اين مرحله را به شيوه های 
مرحله  اين  در  او  می گذارند.  پشت سر  متفاوتی 
تأکيد کمتری بر سن کودکان دارد. بسياری از 
پرورش  مناسب  محيطی  در  که  دانش آموزان 
می يابند توانايی يادگيری و کسب مهارت های الزم 
را برای انجام تکاليف شناختی دارند. پژوهش های 
به  که  دانش آموزانی  می دهد،  نشان  گوناگون 
اندازه ی کافی در اين مرحله برانگيخته نشده اند، 
وقتی در محيطی محرک قرار می گيرند به سرعت 

می توانند نمره های باالتری کسب کنند.
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2. مرحل��ه ی پیش عملیات��ی )2-7 
سالگی(

کودکان در اين مرحله فکر کردن ـ استفاده 
از نمادها و تصاوير ذهنی ـ را می آموزند؛ اما تفکر 
آن ها نامنظم و غيرمنطقی است. شيوه ی تفکر 
می باشد.  متفاوت  بسيار  بزرگ ساالن  با  آنان 
کودک در اين مرحله به گستره ی اندکی توجه 
باشد  فعال  مرحله  اين  در  کودک  وقتی  دارد. 
به سرعت  او  در  شناختی  فرآيندهای  يادگيری 
انجام می گيرد. افزون بر اين پياژه دريافته است 
که کودکان در اين مرحله نمادهايی چون زبان را 
نيز می آموزند، بهترين سن برای اين يادگيری 2 

تا 4 سال است.

نقش مرحله ی پیش عملیاتی برای 
مشاور مدرسه

سختی  به  سنی  گروه  اين  در  کودکان 
ببينند.  ديگران  ديدگاه  از  را  مسايل  می توانند 
کودکان تنها وقتی می توانند با ديگران همدلی 
کنند که آنان نيز مانند خودشان احساس و فکر 
ياری  مدرسه،  مشاوران  شيوه ی  بهترين  کنند. 
است؛  اجتماعی  مهارت های  کسب  به  کودک 
آنان چه  رفتار  بفهمند  به گونه ای که کودکان 
بهترين  ايجاد می کند.  را در ديگران  احساسی 
شيوه برای اين کار، نمايش عروسکی يا ايفای 
نقش  يادگيری  در  کودکان  وقتی  است.  نقش 
فعال داشته باشند، بيشتر می آموزند. با کودکان 
اين گروه سنی گفت و گوی طوالنی نداشته باشيد. 
مهارت های  آموزش  برای  شيوه  اثربخش ترين 
فعاليت های  اين سن  در  کودکان  به  اجتماعی 

هنری و بازی است.

3. مرحل��ه ی عملیاتی عینی )7 تا 
11 سالگی(

منطقی تر،  بسيار  تفکر،  مرحله،  اين  در 
انعطاف پذيرتر و سازمان يافته تر از اوايل کودکی 
است، اما تنها در مورد اشيا و فعاليت های عينی، 
و  اشيا  نمی تواند  هنوز  مرحله  اين  در  کودک 
اعداد را طبقه بندی کند و قانون پايداری اشيا را 
نمی شناسد. کودک در نتيجه گيری همه ی جوانب 

را با هم در نظر می گيرد. حيطه ی توجه کودک 
بر  افزون  بيشتر می شود.  دوره ی سنی،  اين  در 
اين کودک، همدلی با ديگران را آغاز می کند. 
اين توانايی، او را در برقراری ارتباط با ديگران 
و رويارويی با کشمکش ها و ناسازگاری ها ياری 
دوره ی سنی  اين  در  زندگی کودکان  می نمايد. 

بيشتر بر پايه ی اينجا ـ و ـ اکنون است.

نقش مرحله ی عملیاتی عینی برای 
مشاور مدرسه

دوره  اين  در  کودک  که  مهمی  توانايی 
مشاور  است.  نمودن  همدلی  می آورد،  به دست 
مدرسه بايد تالش کند اين توانايی را در شرايط 
ناسازگاری و کشمکش ازجمله زمانی که کودک 
مشکالت رفتاری دارد تقويت کند. گستره ی توجه 
کودک در اين دوره ی سنی بيشتر شده است. بنا 
بر اين او بايد از برقراری ارتباط با مشاور مدرسه 
و ديگران بهره بگيرد. در اين مرحله تشکيل گروه 
به منظور گفت و گو کردن بسيار اثربخش است. 
توجه و پرداختن به اينجا ـ و اکنون بسيار زياد 
است. اهداف بايد کوتاه مدت باشند؛ زيرا بسياری 
از کودکان توانايی شناختی برای تفکر بلندمدت را 
ندارند. در اين مرحله هنوز کودکان بازی کردن و 
نقاشی کردن را دوست دارند؛ اين ويژگی می تواند 
بسيار سودمند باشد، به ويژه وقتی که دانش آموز 
بتواند رفتارهای برگشتی5 را از خود نشان بدهد. در 
اين دوره ی سنی می توان »الگوی حل مسأله«، 
شيوه های جلوگيری از زورگويی و ديگر مفاهيم 
ساده را به دانش آموز آموزش داد. آنان توانايی 
شناختی برای فهم و به کارگيری اين قوانين را 

دارند.

4. مرحل��ه ی عملیاتی صوری )12 
سالگی تا  بزرگسالی(

توانايی تفکر نظام مند در مورد مفاهيم کاماًل 
شکل  جوانی  در  ذهنی،  برنامه های  و  انتزاعی 
می گيرد. جوانان توانايی استدالل هايی را دارند که 
کودکان در مرحله ی عمليات عينی بدون نقاشی 
کشيدن نمی توانند آن را انجام دهند. اگر x از 
y کوتاه تر باشد و x از z بلندتر باشد چه کسی 

بلندترين است؟ نوجوانان می توانند در ذهن خود 
به افکارشان نظم دهند. افزون بر اين نوجوانان 
می توانند به شيوه ای سازمان يافته فعاليت کنند. 
کودکان در مرحله ی عملياتی عينی در اينجا ـ و 
اکنون زندگی می کنند. نوجوانان معمواًل در مورد 
از  بسياری  می انديشند.  جامعه  ماهيت  و  آينده 
نوجوانان در آغاز اين دوره بازگشت می کنند و 
خودمدار6 می شوند. معمواًل توانايی شناختی آنان 

فراتر از پايداری هيجانيشان است.

نق��ش مرحله ی عملیات��ی صوری 
برای مشاور مدرسه

کاری  هر  انجام  برای  دانش آموزان  اين 
و  کوتاه  اهداف  تعيين  دارند.  شناختی  توانايی 
بررسی  است.  مهم  بسيار  آنان  برای  بلندمدت 
اهداف آموزشی و شغلی برای اين دانش آموزان 
در  چون  باشد.  بزرگی  بسيار  انگيزه ی  می تواند 
اين مرحله ی سنی دانش آموزان تمايل شديدی 
به اجتماعی شدن دارند، تشکيل گروه برای آنان 
می تواند بسيار اثربخش باشد. مواجهه با خودمداری 
ابزار مناسبی است، زيرا نوجوانان توانايی شناختی 
را برای همدلی کردن دارند. توجه و پرداختن به 
بعد منطقی در برابر بعد عاطفی و هيجانی می تواند 
آنان را در تصميم گيری های عاقالنه تر، ياری کند. 
با اين وجود اين دوره ی سنی برای دانش آموزان 
زمان بسيار مناسبی برای ابراز احساسات و شنيده 
شدن است. اين امر می تواند دانش آموزان را وقتی 
نياز به مهم بودن دارند، ياری کند تا احساس 

ارزشمندی، نمايند.

پي نوشت
1. Schemes
2. Assimilation
3. Accommodation
4. Organization
5. Regressive behaviors
6. Egocentric

منابع
ht tp : / /mis . spps .o rg /counse lo r s /
development/cognitive.html

برك، لورا اي، روان شناسي رشد، )یحيي سيدمحمدي، 

مترجم(، تهران: انتشارات رشد

)مهرداد  رشد،  روان شناسي   ،)2000( پاول  كاپالن، 

فيروزبخت، مترجم(، تهران: انتشارات رسا
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 انعکاس دادن
شهناز شيبانی، کارشناس ارشد روانشناسی

 
 

مشاور، نخست يک شنونده فعال است. برای 
اين که دانش آموز احساس ارزشمندی کند بهترين 
او  صحبت های  به  فعاالنه  که  است  آن  شيوه 
گوش دهيم. مشاور با گوش دادن به آنچه مراجع 
می گويد می تواند او را در شناسايی مشکالتش 
ياری نمايد و راه حل های مناسب جهت رفع آن ها 
را پيدا کند. الزم است مشاور به آن چه دانش آموز 
می گويد، با دقت توجه کند و کوچک ترين جزئيات 

E

را به خاطر بسپارد، اين کار می تواند اطالعات 
ارزشمندی از مراجع در اختيار مشاور قرار دهد تا 
در موقع مناسب از آن ها استفاده کند. دانش آموز 
در جلسه مشاوره تمايلی به شنيدن نصيحت ندارد 
و درک شود.  بلکه می خواهد سخنانش شنيده 
منفعالنه گوش دادن و در پی راه حل بودن يا ارايه 
پاسخ های کوتاه نه تنها احساس درک شدن را 
به دانش آموز نمی دهد بلکه به رابطه او با مشاور 
لطمه وارد می کند. انعکاس دادن از جمله فنون 
گوش دادن فعال به سخنان دانش آموز است که 
استفاده مناسب و بجا از آن می تواند دانش آموز 
را تشويق نمايد با ادامه ی سخنانش مشاور را به 

دنيای درونی خويش راه دهد.

انعکاس1 
وقتی به آينده نگاه می کنيد انعکاس خود را 
در آن می بينيد. اين انعکاس اطالعات مهمی را در 
مورد خودتان به شما می دهد. وقتی در مشاوره فن 
انعکاس را بکار می گيريد مانند آينه عمل می کنيد. 
با اين فن محتوای گفتار يا احساسات گوينده و يا 
ترکيبی از اين دو حالت را به دانش آموز منعکس 
که  را  چه  هر  نبايد  مهارت  اين  در  می کنيد. 
شنيده ايد، عينًا تکرار کنيد بلکه بايد آن چه را که 
فهميده ايد، بازگو نماييد. و از زبان خودتان استفاده 
بسيار  درست  شيوه ای  به  انعکاس دادن  کنيد. 
اهميت دارد. در غير اين صورت کودک يا نوجوان 
فکر می کند او را درک نکرده ايد و صحبت هايش 
سه  اين  برگردانده ايد.  خودش  به  طوطی وار  را 

هدف در انعکاس دادن دنبال می شود:
1.دانش آموز متوجه می شود مشاور به سخنان 
می کند.2.  درک  را  آن ها  و  می دهد  گوش  او 
محتوای  و  هيجانی  احساسات  به  دانش آموز 
گفته های خودش بيشتر توجه می کند و بر آن ها 
متمرکز می شود.3. دانش آموز به ادامه صحبت و 
ابراز افکار و احساساتش تشويق می شود)گلدارد 
و گلدارد ترجمه ی يوسفی لويه، خاطری و متين، 
1387(. بنابراين توضيحات انعکاس سه حالت کلی 
دارد: 1. انعکاس محتوا2 2. انعکاس احساسات3 3. 

انعکاس ترکيبی4 )محتوا و احساسات(

٣8مهارت های مشاوره اي
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1. انعکاس محتوا
و  اطالعات  با  مشاور  محتوا  انعکاس  در 
را  آن چه  محتوای  که  دارد  کار  و  سر  افکاری 
فن  اين  در  می سازد.  می گويد  دانش آموز  که 
مشاور مهمترين اجزاء صحبت های دانش آموز را 
انتخاب و به شيوه ای واضح تر و روشن تر برای 
خود دانش آموز بيان می کند. مشاور سعی می کند 
تا عناصر سازنده اصلی را بدست آورده و آن ها 
را منعکس نمايد. به نمونه های زير توجه کنيد: 
بيرون  داداشم  و  مامان  با  »وقتی  دانش آموز: 
می ريم مامانم به حرف من گوش نمی ده. بهش 
وقتی  ولی  نمی خره.  بخره  چيزی  برام  می گم 
داداشم می گه به حرفش گوش می ده و براش 
می خره. مامانم به سؤال های من جواب نمی ده 

ولی داداشم سؤال کنه جوابشو می ده«.
مشاور: »تو می خوای بگی مامان بين تو و 
برادرت فرق می گذاره. به حرف های اون گوش 
می ده ولی به حرف های تو گوش نمی ده. دلت 

می خواد مادرت بيشتر به تو توجه کند«.
دانش آموز: »پدرم بيشتر وقت ها نيست. دائم 
بايد به مأموريت بره. وقتی هم که می ياد خونه 

زياد می خوابه. من خيلی کم می بينمش«.
مشاور: »پدرت مشغله کاری زيادی داره و 

برای تو وقت کم می ذاره«.
دانش آموز: »هفته آينده مسابقه کاراته دارم. 
اين مسابقه برای من خيلی مهمه. خيلی تمرين 
کردم، دلم می خواد برنده بشم. به پدرم ثابت کنم 

که وقتمو تلف نکردم«.
تالش  خيلی  مسابقه  اين  »برای  مشاور: 
کردی. دلت می خواد برنده بشی تا پدرت ارزش 

کارت رو بفهمه«.

2. انعکاس احساسات
مهمترين  از  يکی  احساسات  انعکاس 
مشاور  مهارت  اين  در  است.  خرد  مهارت های 
احساسات هيجانی دانش آموز را شناسايی کرده و به 

خود او باز می گرداند. به نمونه های زير توجه کنيد:
دانش آموز: »دلم می خواد حال داداشمو جا 

بيارم. دلم می خواد کتکش بزنم«.

مشاور: »تو از برادرت خيلی عصبانی هستی«.
دانش آموز: »روزهايی که رياضی دارم کالفه 
ازش  سخت گيره،  خيلی  رياضی  معلم  می شم. 

متنفرم«.
مشاور: »از معلم رياضی بدت می ياد«.

احساس  خيلی  دوستم  »علی  دانش آموز: 
زرنگی می کنه. هر وقت که با هم بيرون می ريم 
انتظار داره من پول خرج کنم. حس می کنم از من 

سوء استفاده می کنه«.
مشاور: »از دوستت علی خيلی دلخوری«.

3. انعکاس ترکیبی
مشاور می تواند در جريان مشاوره، ترکيبی از 
اين دو مهارت يعنی انعکاس محتوا و انعکاس 
احساسات را بکار ببرد. به نمونه های زير توجه 

کنيد:
دانش آموز: »يه پسره توی کالسمون هست 
اسمش اميد.بی تربيته، به من فحش می ده، حتی 
منو کتک می زنه. دلم می خواست يه قدرتی داشتم 

که بتونم داغونش کنم«.
می کنه  اذيتت  اميد  اين که  از  »تو  مشاور: 
عصبانی هستی. دلت می خواد يه جوری کارهاشو 

تالفی بکنی«.
دانش آموز: »خسته شدم از زمانی که می رم 
برو  می گه  مامانم  نکردم  استراحت  هنوز  خونه 
سر درس هات. اصاًل اجازه نمی ده بازی کنم. به 
داره  دوست  ولی  نمی ده،  گوش  من  حرف های 
من بهش گوش بدم. اون هم وقتی می گه برو 
نون بخر من هم لج می کنم می گم نمی رم درس 

دارم«.
مشاور: »وقتی مامان بهت اجازه نمی ده بازی 
کنی ازش دلخور می شی. بعد تو هم به حرفش 

گوش نمی دی«.
دانش آموز: »پدرم با من جوری رفتار می کنه 
که انگار من بچه ام. ازش خيلی ناراحتم. وقت هايی 
که با دوست هام قرار می گذاريم بيرون بريم، مدام 

به من تلفن می زنه، منو چک می کنه«.
مشاور: »وقتی پدرت تو رو چک می کنه ازش 
عصبانی می شی. دلت می خواد پدرت بيشتر روی 

تو حساب کنه«.
در استفاده از فن انعکاس، بايد به اين دو 
نکته توجه داشت؛ اول اين که در استفاده از اين 
فن مشاور بهتر است از جمالت کوتاه استفاده 
کند. زيرا جمالت طوالنی، دانش آموز را از آن چه 
که در حال تجربه آن است دور می کند و او را از 
دنيای خويش بيرون آورده و وارد دنيای مشاور 
از  يا  مشاور  است  بهتر  اين که  ديگر  می کند. 
انعکاس احساس استفاده کند يا از انعکاس محتوا 
نه از هر دو با هم. اين امر به خصوص هنگامی که 
از انعکاس احساس استفاده می شود بيشتر صادق 
است. گاهی اوقات انعکاس احساس به تنهايی و 
بدون اشاره به محتوا با قدرت می تواند به مراجع 
کمک کند تا احساسی را که سعی در پنهان کردن 
آن داشته از آن خود کند. تجربه احساسات اغلب 
دردآور است اما نوعی پااليش محسوب می شود 
که به دانش آموز کمک می کند )گلدارد ترجمه 

حسينيان، 1382(.
مشاوران می بايست به اين نکته نيز توجه 
و  احساسات  دادن  انعکاس  که  باشند  داشته 
دانش آموز  رفتارهای  حتی  و  گفته ها  محتوای 
با وجود سادگی از ظرافت و حساسيت خاصی 
فن  اين  در  کردن  پيدا  مهارت  است.  برخوردار 
مستلزم تمرين است. به شيوه های مختلف می توان 
از اين فن استفاده کرد، هر مشاور می تواند به 
سبک خودش به انعکاس دادن بپردازد. مثال های 

ارائه شده صرفًا نمونه ای از انعکاس دادن است.

پي نوشت
1.Reflection
2.Reflection of content
3.Reflection of feelings
4.Reflection of content and feelings

منابع
مباحث  و  بنيادی  مفاهيم   .)1382( دیوید  گلدارد،   .1
تخصصی در مشاوره )سيمين حسينيان، مترجم(. تهران: 

انتشارات کمال تربيت.
2. گلدارد، کاترین و گلدارد، دیوید )1387(، مهارت های 
مشاوره در زندگی روزمره )مجيد یوسفی لویه، منا خاطری و 

آذر متين، مترجمان(، تهران: انتشارات زرباف اصل.  
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مقدمه
رشد هيجانی برای همه ی انسان ها يک چالش  به شمار می رود. کودک در زمانی کمتر از 
يک دهه، از حالت درک هيجانی محدود، به فردی تبديل می شود که از لحاظ هيجانی پيچيده 
است. با افزايش سن، تعداد و پيچيدگی تجارب هيجانی و نيز مطالبات برای تعديل تظاهرات 
هيجانی افزايش می يابد. تعجب آور نيست که بعضی از کودکان درگير اين چالش ها می شوند 
و اختالالت هيجانی را تجربه می کنند. يکی از انواع اختالالت هيجانی اختالل اضطرابی است 
که می تواند در صورت مزمن شدن موجب بروز مشکالتی در زندگی بزرگسالی شود )کندال، 

.)2003
اضطراب امتحان يکی از شايع ترين اختالالت اضطرابی است که دانش آموزان به آن مبتال 
هستند به طور کلی کمتر کسی است که در طول دوران تحصيل خود حالت های اضطرابی را 

تجربه نکرده باشد و يا با آن آشنا نباشد.
دانش آموزان کم وبيش با اين حالت ها دست به گريبان هستند جهت آشنايی بيشتر با 

عالئمـ  سبب شناسی و راهبردهای مقابله ای با آن به اين موضوع خواهيم پرداخت.

آشنایی با اختالالت اضطرابی دانش آموزان 
و راه های مقابله با آن در مدرسه

مريم صياد شيرازی
كارشناسي ارشد مشاوره

٤٠راهبردهاي رويارويي با مشكالت رفتاري و عاطفي دانش آموزان
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نشانه شناسی
مؤلفه    3 دارای  اضطراب  بروز  به طورکلی 

اصلی است: )مانيس و اولنديک، 2005(
1. مؤلفه ی جسمی )آن چه فرد در بدن خود 
احساس می کند( مانند: ضربان سريع قلب، تنگی 

نفس، گيجی، خشکی دهان، تهوع يا اسهال
2. مؤلفه ی شناختی )آن چه فرد راجع به آن 
فکر می کند( مانند: اگر از عهده ی امتحان برنيايم، 
اگر سؤاالت سخت باشد، اگر سر امتحان حالم 

بد شود و...
انجام  فرد  که  )آن چه  رفتاری  مؤلفه ی   .3
می دهد( مانند: نداشتن تمرکز در جلسه ی امتحان، 
عدم توانايی در پاسخ دادن به سؤاالت امتحان، 

ترک جلسه ی امتحان
در  مهمی  نقش  مؤلفه ها  اين  از  هريک 

شروع و تداوم دوران اضطراب ايفا می کنند. و 
ماهيت  به  بسته  را  مؤلفه ها  اين  دانش آموزان 

اضطرابشان به صورت تصادفی تجربه می کنند.

سبب شناسی
ـ نداشتن آمادگی کافی برای امتحان

ـ وجود رقابت درسی زياد بين دانش آموزان
ـ سخت گيری بيش از حد خانواده

به وسيله ی  امتحان  از  کودک  ترساندن  ـ 
خانواده و يا اولياء مدرسه

مثل  روانی  مشکالت  و  مسايل  بعضی  ـ 
وسواس

ـ فشار وارده از ديگران بر دانش آموز يا از 
فرد به خود

ـ چگونگی ارزيابی خود
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افراطی بپرهيزيد.
ـ اگر دانش آموز برای درس خواندن حداکثر 
سعی خود را به کار می گيرد، او را تشويق کنيد و 
به او جايزه بدهيد، حتی اگر نمرات او به اندازه ی 

تالش وی خوب نباشد.
ـ برای اين که به دانش آموز کمک کنيد تا بر 
احساس تشويش و نگرانی قبل از امتحان فائق 
آيد، اطمينان يابيد که به خوبی درس خوانده و 

آماده ی امتحان است.
درسی  برنامه ی  تا  کنيد  کمک  او  به  ـ 
خوبی تنظيم کند. وقتی امتحانی در پيش است، 
دانش آموز را تشويق کنيد، يک برنامه ی درسی 
مدّون برای خود بنويسيد تا بتواند زودتر از موعد، 

خود را آماده ی امتحان کند.
به بخش های کوچکتر  را  ـ مطلب درسی 
تقسيم کنيد و هر روز بخشی را طبق برنامه برای 

مطالعه درنظر بگيريد.
ـ به دانش آموز کمک کنيد تا مهارت های 
مهم  نکات  گذاری  عالمت  بياموزد.  را  مطالعه 
يادداشت برداری و روش های خاص مطالعه را به 

او ياد دهيد. )عليخانی، 1383(
دانسته های  ارزيابی  بايد  امتحان  هدف  ـ 

دانش آموزان باشد نه نادانسته های آن ها.
ـ در ارزشيابی ميزان يادگيری دانش آموزان 
نبايد فقط نمره امتحان را مالک و معيار قرار 
دهيد. از ديگر شيوه هايی چون تحقيق، کنفرانس، 

ارزيابی های شفاهی،... نيز استفاده کنيد.
ـ قبل از امتحانات اصلی از امتحانات فرضی 
و آزمايشی به منظور آشناسازی دانش آموزان به 
سؤاالت و نحوه ی امتحان استفاده کنيد. اين امر 
کمک می کند تا هم ميزان اضطراب دانش آموزان 

را نسبت به امتحان اصلی پيش بينی کند و هم 
به تدريج با حساسيت زدايی، اضطراب آن ها را 
کاهش داده و ميزان اعتماد به نفسشان را باال 

می برد.
ـ از برگزاری امتحانات با وقت بسيار اندک 

بايد اجتناب کنيد.
ـ بهتر است ترتيب سؤاالت از ساده به دشوار 
باشد تا دانش آموزان با پاسخ به سؤاالت آسان 

انگيزه و دلگرمی الزم را به دست آورند.
ـ بهتر است به دانش آموزان توصيه کنيد که 
در ابتدای جلسه به همه سؤاالت امتحان نگاه 
نکنند و سؤال به سؤال جلو بروند و پاسخ دهند. 
اين امر باعث می شود تا ازتداخل و مزاحمت به 
خاطر آمدن پاسخ ديگر سؤاالت در هنگام پاسخ 
دادن به يک سؤال جلوگيری شود و دانش آموزان 
به سؤاالتی که جواب آن ها را نمی دانند به گونه 

تداخلی و افراطی فکر نکنند.
ـ از طرح سؤاالتی که کاماًل جنبه ی حفظ 

کردنی دارند حتی االمکان اجتناب نمائيد.
ـ سؤاالت را بايد به صورتی تنظيم کنيد که 
دانش آموزان فرصت به کار بستن معلومات خود را 

در موقعيت های ديگر داشته باشند.

ـ نحوه ی زندگی در گذشته و آينده
يا  شکست  با  شدن  روبه رو  چگونگی  ـ 

موفقيت
ـ تفکر و تصور بدبينانه

مفيد  و  مؤثر  يادگيری  نحوه ی  نداشتن  ـ 
مطالب موردنظر

ـ روحيه ی رقابتی سالم يا ناسالم
و  نظرات  تصورات،  احساسات،  افکار،  ـ 
حاالت شخصی درباره ی خود و انتخاب محل 

تحصيل
ـ ترس از شکست

و  اليق  آدم  »من  که  نظريه  اين  قبول  ـ 
شايسته ای نيستم«. )عليخانی، 1383(

ـ صفات مزاجی کودک: کودکانی که مزاج 
»شورا« دارند يا در »گرم شدن کند هستند« برای 

ابتال به حاالت اضطرابی مستعدترند.
ـ رفتار و نگرش پدر و مادر: نگرانی مفرط 
و درگير شدن افراطی والدين با کودک، ايجاد 
و  در کودک کرده  وابستگی شديد  و  اضطراب 
سطح اضطراب را در بسياری از موقعيت ها باال 

می برد )هور، 1996(

راه ه��ای پیش��گیری از اضط��راب 
امتحان در میان دانش آموزان

زمينه ساز  عوامل  و  بانشانه ها  که  حال 
اضطراب در بين دانش آموزان آشنا شديم قبل از 
اين که به درمان بپردازيم با عوامل پيشگيری از 
اضطراب امتحان در مدارس آشنا می شويم تا با 
کمک آن اين اختالل را در مدارس به حداقل 

برسانيم:
ولی  باشيد  داشته  واقع گرايانه  توقعات  ـ 
و  بايد  که  آن طور  دانش آموزان  به  هنگامی که 
شايد خوب عمل نمی کنند از نشان دادن واکنش 
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ـ سؤاالت بايد کاماًل خوانا، روشن، صريح، 
قابل فهم و بی نياز از تعبير و تفسير باشد، چرا که 
در سؤاالت مطرح شده می تواند  ابهام  هرگونه 
شود  دانش آموزان  اضطراب  تشديد  موجب 

)بيابانگردـ  1378(

درمان
در اين جا اين سؤال مطرح می شود که اگر با 
وجود به کار بستن تمامی موارد باال با دانش آموزی 
مواجه شديد که اضطراب دارد چه کار بايد بکنيد؟ 
در اين صورت الزم است به نکات و موارد زير 

توجه نمائيد:
ـ در جلسات فردی از طريق تماس چشمی 
مداوم، گوش دادن فعال، توجه مثبت بدون قيد و 
شرط، پذيرش گرم و فعاالنه سطحی از اعتماد را 
با دانش آموز برقرار کنيد تا سبب افزايش توان او 

در شناسايی و ابراز احساسات اضطرابی شود.
عضالنی  آرميدگی  تن  آموزش  و  اجرا  ـ 
)Relaxation( به دانش آموز برای کاهش سطح 

اضطراب
برای  والدين  تالش های  دادن  کاهش  ـ 

کنترل دانش آموز )جانگی، 2007(

ـ حساسيت زدايی منظم: اين روش تکنيک 
رفتاری است که به ميزان زيادی برای درمان 
برای  است  شده  استفاده  امتحان  اضطراب 
انجام عمل حساسيت زدايی مشاور و مراجع طی 
چند جلسه به بررسی مشکل و درک چگونگی 
اضطراب مراجع می پردازند و موقعيت های خاص 
و اضطراب زا را مشخص می کنند. پس از مشخص 
شدن نوع اضطراب مراجع و موقعيت هايی که 
در او اضطراب ايجاد می کنند، درمانگر تکنيک 
را  حساسيت زدايی منظم و اصول زيربنايی آن 
معرفی می کند. سپس مراجع با کمک درمانگر 
فهرستی از محرک های اضطراب زا را با رعايت 
فهرست  اين  در  می نمايد.  تهيه  مراتب  سلسله 
موقعيت هايی که بيشتر از همه اضطراب زا هستند. 
در باالی فهرست و آن هايی که کمتر از همه 
اضطراب ايجاد می کنند، در پائين فهرست قرار 
داده می شوند. آن گاه بعد از آموزش تن آرميدگی 
عضالنی به مراجع، مشاور به او کمک می کند 
در  گيرد.  قرار  کامل  آرامش  حالت  يک  در  تا 
مرحله ی آخر، درمانگر برای مراجعی که کامالً  
در حالت استراحت قرار گرفته است، محرک های 
ارايه  در  می دهد.  ارائه  يکی يکی  را  اضطراب زا 
پائين ترين  از  درمانگر  اضطراب زا  محرک های 
سطح جدول شروع می کند و به تدريج به سمت 
همه  از  بيش  که  می رود  پيش  موقعيت هايی 

اضطراب ايجاد می کنند.
)سرمشق گيری(:  مشاهده ايی  يادگيری  ـ 
مطالعات نشان داده است که افراد دارای اضطراب 
امتحان باال در مقايسه با افراد دارای اضطراب 
قرينه های  و  نشانه ها  به  نسبت  پائين  امتحان 
سرمشق گيری حساس تر هستند. به همين دليل 

برخی از پژوهشگران از سرمشق گيری به عنوان 
امتحان  اضطراب  برای  درمانی  روش  يک 
استفاده می کنند. شکل ديگر يادگيری مشاهده ای 
حساسيت زدايی جانشينی است که در آن آزمودنی 
حساسيت زدايی فرد ديگر را مشاهده می کند. يک 
نوع از حساسيت زدايی، روش جانشينی فعال است 
که در آن آزمودنی افکار خودش را در طی ارايه 

صحنه به زبان می آورد.
آموزش مهارت های مطالعه: شايد اضطراب 
امتحان يک واکنش طبيعی است که از مطالعه ی 
ضعيف و مهارت های امتحان دهی ناکارآمد ناشی 
می شود. اگر اين طور باشد می توان انتظار داشت 
که مشاوره در مورد مهارت های مطالعه، اضطراب 
افزايش  را  درسی  نمرات  و  کاهش  را  امتحان 
به  مطالعه  مهارت های  اين که  با  داد  خواهد 
تنهايی گاهی اوقات در کاهش اضطراب امتحان 
مؤثر است به نظر می رسد مهارت های مطالعه به 
اضافه حساسيت زدايی به آرميدگی نيز به کاهش 

اضطراب منجر می شود )بيابانگرد، 1378(

منابع
ـ  کودکی  اختالالت   ،)2003( کندال  سی،  فيليپ   .1
)کالنتری و گوهری انارکی، مترجمان( اصفهان: انتشارات 

جهاد دانشگاهی
2. ساراجـ  ماتيسـ  توماس چ. اولندیک )2005(ـ  اضطراب 
و وحشتزدگی در کودکان و نوجوانان ـ )توزنده جانی، 

ابوالقاسمی، مترجمان(، تهران: انتشارات مرندیز
تهران:  دانش آموزانم،  چرا   ،)1383( ویدا  عليخانی،   .3

انتشارات پویش اندیشه
)نصرت ا...  روان پزشکی کودک،   ،)1996( هور  پيتر   .4
انتشارات معاونت پژوهشی  تبریز:  پورافکاری، مترجم(، 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
5. بيابانگرد، اسماعيل )1378(، اضطراب امتحان، تهران: 

انتشارات نشر فرهنگ اسالمی
6. آرتورای، جانگماـ ال، مارک پيترسون، ویليام بی مک 
اینيز )2007(، روان درمانی نوجوانان، )محمدیان و کيميایی، 

مترجمان(، تهران: انتشارات رشد
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آسيه شريعتمدار
دانشجوي دكتراي مشاوره

راهبردهاي راهنمايي و آموزش خانواده

ساختاري پیشنهادي 
براي آموزش خانواده
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اشاره
مدرسه ،  مشاوره  مهم  نقش هاي  از  يكي 
است.  مدرسه  و  خانواده  ميان  ارتباط  ايجاد 
جلسات آموزش خانواده، مي تواند در ايجاد اين 
پل ارتباطي به نحو موفقيت آميزي عمل كند. اگر 
مشاور براي آموزش خانواده ها هدف و روش هاي 
سازمان يافته اي را در نظر داشته باشد و هر سال 
نه  )و  زنجيره وار  را  خانواده  آموزش  جلسه هاي 
بدون ارتباط باهم( در جهت رسيدن به هدف ها، 
برنامه ريزي كند، احتمال توجه به جلب همكاري 
برآنيم  اين بخش  در  بيشتر مي شود.  خانواده ها 
براي آموزش خانواده ها، ساختاري پيشنهادي ارائه 
كنيم كه ابتدا به ايجاد خودآگاهي بيشتر نسبت 
به روش هاي تربيتي موجود مي پردازد و سپس 

شيوه هاي جايگزين را ارائه مي كند.

مقدمه
پيشنهادي  ساختاري  گذشته  سال  در 
براي آموزش خانواده با محورهاي خانواده و 
ابعاد فردي، اجتماعي و تاريخي ارائه كرديم. 
امسال ساختار آموزش خانواده را تمركز بر 
شيوه هاي فرزندپروري خانواده و تأثير آن بر 
رشد و سالمت فرزندان، قرار خواهيم داد. 
اما پيش از آن كه وارد بحث آموزش خانواده 
به  مشاوران  شما  ترغيب  جهت  شويم، 
كسب خودآگاهي بيشتر نسبت به شيوه هاي 

عملكردتان سؤاالتي را مطرح مي كنيم:

وقتي قصد داريد رفتاري را در ديگران 
شكل دهيد از چه شيوه هايي استفاده مي كنيد؟ 
آيا با آموزش شيوه درست رفتار موافقيد؟ آيا از 
آن دسته افرادي هستيد كه اعتقاد دارند افراد 
بايد با كسب تجربه، آزمون و خطا رفتارهاي 
جديد را بياموزند؟ آيا براي شكل دهي رفتار 
محدوديت  و  مرزبندي  ايجاد  به  عادتي  يا 
قائليد؟ آيا از آن دسته افرادي هستيد كه براي 
شكل دهي رفتار با هر فرد براساس ارزيابي 
و  ظرفيت  استعداد،  و  توانايي  ميزان  سن، 
موقعيت فرد، برخورد مي كنيد؟ سبك تربيتي 
شما چيست؟ در عمل چه قدر توانسته ايد با 
ايجاد محدوديت ، رفتاري را در دانش آموزان 
تربيتي  شيوه هاي  اعمال  در  دهيد؟  شكل 
چه قدر قاطعيت و انعطاف داريد؟ نگرش شما 
در اين زمينه ها احتماالً بر اهداف و شيوه هاي 

آموزش خانواده ها تأثيرگذار خواهد بود.

خانواده  با  ارتباط  در  مدرسه  مشاوران 
بارها در برابر اين سؤال قرار مي گيرند كه من 
با فرزندم چه  رفتاري داشته باشم؟ چه قدر براي 
والدين  امروزه غالب  ايجاد كنم؟  او محدوديت 
عقيده دارند كه نوجوانان و كودكان، آزادي بي حد 
آزادي  اين  حالي كه  در  و حصري مي خواهند، 
براي آنان خطرساز است. آنان عقيده دارند ايجاد 
محدوديت، بهترين راه است چون فرزندان آمادگي 
خودمختاري را ندارند. و در صورت ايجاد فضايي 

آزاد، مشكالت رفتاري بروز مي كند.
درمانده اي  والدين  با  حتمًا  مشاوران  شما 
برخورد كرده ايد كه از دست فرزند خود به تنگ 
آمده اند و نمي توانند به هيچ عنوان رفتارهاي او را 
بپذيرند؛ و فرزندشان نيز به هيچ وجه تابع مقررات 
خانواده نيست، چه مي توانيم بكنيم كه بين هر 
اين  آيا  كنيم؟  برقرار  بيشتري  نزديكي  نسل، 
گسيختگي نسلي گريزناپذير است و شيوه هاي 
تربيتي كه به اين الگو منجر مي شوند، كدامند؟ 
چگونه مي توان از طريق شيوه هاي صحيح تربيتي 

اين شكاف نسلي را به حداقل رساند؟
صورت  به  والدين  پاسخ  آن كه  از  پيش 
مستقيم داده شود، ابتدا آنان را ترغيب كنيد تا 
خودآگاهي بيشتري نسبت به شيوه هاي تربيتي 
و  تربيتي  رفتارهاي  بين  و  كنند  كسب  خود 
سازند.  برقرار  رابطه اي  فرزندشان  رفتارهاي 
اگر والدين به جاي آن كه ذهن خود را به رفتار 
نامطلوب فرزند متمركز كنند، نسبت به رابطه ي 
رفتار خود با عكس العمل فرزندشان خودآگاهي 
پيدا كنند، ديگر نسبت به فرزند خود احساس 
احساس  او  با  خود  رابطه   از  و  ندارند  خشم 
درماندگي نمي كنند. بنابراين جلسات آموزش و 
راهنمايي خانواده را با اين سؤاالت )و سؤاالت 
به  خانواده ها  با  برخورد  جريان  در  كه  ديگري 

نظرتان مي رسد( آغاز كنيد:
من در طول رشد فرزندم چه محدوديت هايي 
مختلف  دوران  در  كرده ام؟  ايجاد  او  براي  را 
چه  گرفتن  و  كارهايي  چه  انجام  در  او  رشد، 
او  رشد  دوران  در  آيا  بود.  آزاد  تصميم هايي 
تغييراتي در محدوديت ها و روش هاي تربيتي 
خود اعمال كرده ام؟ آيا آزادي هايي كه به او 
داده ام به دنبال لج بازي ها، قشقرق  به پاكردن ها 
و پيروي نكردن كودك از دستورات و مقررات 
بوده است و من مجبور به تسليم و واگذاري 
اختيارات شده ام يا براساس يك جست وجوي 
واقع بينانه و مبتني بر حس غريزي هماهنگ  
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با نيازهاي فرزندم به او استقالل و اختيارات 
به  روش ها  مي بينم  وقتي  داده ام،  را  الزم 
آيا  نمي شود  منجر  دلخواه  و  مناسب  نتيجه ي 
مي كنم؟  محدودتر  را  مرزبندي ها  دايره ي 
پافشاري  همچنان  گذشته  روش هاي  بر  آيا 
مي كنم و نسبت به فرزندم كه مرا به بن بست 
كشانده است احساس خشم پيدا مي كنم يا به 
تغيير  و  مي پردازم  موفقيت  عدم  علت  بررسي 
رويه مي دهم؟ ديدگاه هاي من در مورد فرزندم 
چه قدر با ديدگاه  اطرافيان، معلمان و... هماهنگ 
است؟ آيا درك من از او مطابق واقعيت بيروني 
من  دروني  منفي  هيجانات  از  ناشي  يا  است 
نسبت به اوست؟ آيا درك من از فرزندم متغير، 
جديد  تجارب  با  همراه  و  است  سيال  و  پويا 
به شناخت تازه اي از فرزندم مي رسم يا ثابت 

است و غيرقابل تغيير؟
از طرف ديگر شيوه هاي تربيتي پدر و مادر ما 
با ما چگونه بوده است و ما چه احساسي نسبت به 
آن شيوه ها داريم؟ آيا هنوز از روش هاي تربيتي پدر و 
مادرمان دلخوري هايي داريم؟ آيا از آن گله منديم؟ 

آموزش  از  قبل  بايد  كه  سومي  جنبه ي 
خودآگاهي، والدين را نسبت به آن برانگيزانيم 
اعتقادات و باورهاي فرزندان ما و رابطه ي اين 
باورها با محيط تربيتي خانواده است. آيا فرزند ما 
شانس، سرنوشت، اتفاقات و رويدادهاي بيروني 
را باور دارد؟ آيا براي رسيدن به هدفش تالش 
مي كند؟ آيا داراي انگيزه اي قوي براي پيشرفت 
و شكوفايي است يا فردي بي تفاوت، بي تحرك، 

متوقع و ناراضي است؟ 

آیا تغییر سبك فرزندپروري
 ممكن است؟

پاسخ  اين  سؤال چگونه  به  شما مشاوران 
تكيه  دانش خود  بر  اين كه  بدون  آيا  مي دهيد؟ 
كنيد شخصًا به امكان تغيير كردن، اعتقاد داريد؟ 
آيا مي توان سبك فرزندپروري و خلق و خوهاي 

والدين را كه در طي سال ها شكل گرفته و جزئي 
از منش فرد شده است، تغيير داد؟ نگرش شما 
در اين مورد بر نحوه ي آموزش و برخورد شما 
با والدين تأثيرگذار خواهد بود. اگر شما شخصًا 
به تغيير قائل باشيد حتمًا تجاربي داريد كه آن ها 
را به والدين انتقال دهيد. اما اگر فقط براساس 
دانش روان شناختي خود به آموزش سبك هاي 
دانش  انتقال  به  تنها  كنيد،  اقدام  فرزندپروري 
خود پرداخته ايد؟ با آگاهي يافتن از نگرش خود 
مي توانيد در صورت لزوم همين نگرش را هم 
تغيير دهيد. نگرشي كه بر ثبات رفتارها، خلق و 
خو و منش اصرار مي ورزد نمي تواند اميد به تغيير 

را در ديگران القا كند. 
فرزندپروري  سبك  در  تغيير  ايجاد  براي 
سه گام الزم است: الف ـ خودآگاهي نسبت به 
و  تحول  ايجاد  درك ضرورت  موجود،  شيوه ي 
تصميم گيري براي تغيير ب ـ تغيير هدف والدين 
به  فرزند  كردن  وادار  هدفشان  اين كه  از  مثاًل 
تبعيت از والدين باشد به اين سمت تغيير كند 
كه شكوفايي و بالندگي را در فرزند خود تقويت 
نمايند يا از مبارزه ي قدرت با فرزند به سمت ابراز 
عواطف مثبت و جلب و جذب و همراهي با او 
تغيير هدف دهند و ج ـ تغيير احساسات به اين 
صورت كه والدين بررسي كنند تا به حال با نتيجه 
گرفتن از شيوه هاي والدين نسبت به فرزندشان 
چه احساسي پيدا كرده اند؟ در خلوت و سكوت 
با خود چه مي گويند؟ آيا در مورد خود احساس 
را  فرزندشان  و  خود  آيا  دارند؟  گناه  و  ناتواني 
تغييرند  سرزنش مي كنند؟ اين احساسات مانع 
زيربنايي  افكار  آن ها  تغيير  براي  است  و الزم 
اين احساسات را كندوكاو كنيم و آن ها را تغيير 
دهيم: آيا من مادر بدي هستم؟ آيا آدم بي عرضه 
و كم طاقتي هستم؟ آيا مي توانم نسبت به خود 
نگرش مثبت تري پيدا كنم؟ براي اين كار از كجا 
بايد شروع كنم؟ )دينك ميرودينك مير دينك مير 

و دينك مير و گري مكي، 1386(

هماهنگي در شیوه هاي 
فرزندپروري

پدرو مادرها هميشه در مورد روش پرورش 
فرزندشان توافق نظر ندارند و اختالفات آن ها با 
بزرگتر شدن فرزندشان شدت مي يابد. اختالفات 
شديد پدر و مادرها در اين زمينه تأثيرات سوئي 
بر سازگاري كودكان خواهد گذاشت. در صورت 
فرزندپروري  زمينه،  اين  در  اختالف  وجود 
والدين چندان مؤثر و كارآمد نخواهد بود. پدر 
و مادرهايي كه در مورد شيوه هاي فرزندپروري 
نامناسبي  روش هاي  از  غالبًا  ندارند،  اتفاق نظر 
استفاده مي كنند. آن ها با پدر و مادرهاي كارآمد 
با هيچ كس  اختالف نظر دارند. در واقع آن ها 
اتفاق نظر ندارند. تولستوي داستان نويس بزرگ 
خوشبخت  خانواده هاي  تمام  مي گويد  روسي، 
بدبختي  خانواده ي  هيچ  ولي  يكديگرند  شبيه 
شبيه ديگري نيست )به نقل از كاپالن، 1381(.

در  مادر  و  پدر  بين  هماهنگي  تنها  نه 
شيوه هاي فرزندپروري ضروري است بلكه بايد 
هماهنگي  هم،  تربيتي  مختلف  نهادهاي  بين 
كنار  در  مشاوران  بنابراين  باشد.  داشته  وجود 
آموزش خانواده خوب است جو تربيتي مدرسه 
در  است  قرار  اگر  دهند.  قرار  نظر  مد  هم  را 
باشد،  نداشته  وجود  استبدادي  جوي  خانواده 
الزم است اين جو در مدرسه هم حاكم نباشد 
باز هم  تعارض ميان خانواده و مدرسه  وگرنه 
مشكالتي را ايجاد خواهد كرد كه در جاي خود 

به اين امر خواهيم پرداخت.
در شماره هاي آينده به شيوه هاي فرزندپروري 

و تأثير آن ها بر فرزندان خواهيم پرداخت.
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نظريه آدلري )1(
 (object افزايش نفوذ نظريه هاي روابط شي
 self( خود  روان شناسي  و   relation / theory)

Psychology( در دهه هاي اخير، انقالب بزرگي 

در روان كاوي به وجود آورده است.
به  كه  جهت  آن  از  شي،  روابط  نظریه 
بازنمایي دروني خود و دیگران تأكيد دارد به 
نظریه شناختي شبيه است. روان شناسي خود نيز 
به دليل تأكيد بر طبيعت ميان فردي اشخاص، به 

نظريه هاي انسان گرا شباهت دارد.
اين دو ديدگاه، در واقع ادامه ي تحوالتي بود 
كه قدمت آن ها تقريبًا به دهه ي اول 1900 يعني 
زماني كه فرويد افكارش را مطرح كرد، مي رسد. 
مانند هر نهضت فكري ديگر ديري نپاييد، حتي 
در محفل خصوصي فرويد هم مخالفيني قد علم 

مشاوره ي گروهي در مدرسه

نظریه هاي
 مشاوره ي 
گروهي

دكتر حسين سليمي بجستاني
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فرويد  تأكيد  با  يونگ  آدلر، سپس  ابتدا  كردند. 
بر اين موضوع كه رفتار انسان ها تحت فرمان 
به  دارد  قرار  پرخاشگري  و  جنسي  تكانه هاي 
مخالفت برخاستند. و همين ديدگاه هاي مخالف، 
زمينه را براي پيدايش ديدگاه هاي نويني مانند 
روان شناسي خود، فراهم كرد. در اين مقاله به 
مفاهيم نظري آدلر كه در مشاوره كاربرد دارد، 
كودك  راهنمايي  مراكز  آدلر  پرداخت.  خواهيم 
از  يكي  او  كرد.  تأسيس  وين  مدارس  در  را 
روان پزشكان پيشگام در مشاوره گروهي است 
 individual فردي  »روان شناسي  نظام  كه 
psychology« را بنا نهاد. روان شناسي فردي 

یك نظریه ي شخصيت گستر، با جهت گيري 
آن جا  از  است.  كل نگر  و  انساني  اجتماعي، 
كه این نظریه بر عقل سليم تأكيد دارد براي 
خوانندگان قابل فهم است و كاربرد بيشتري 
با  مقایسه  در  آدلر   )2005 )استوارت  دارد 
فروید براي محيط اجتماعي در ایجاد رفتارها 
نقش بيشتري قائل بود. به عبارتي دیگر، او به 
رابطه ي خود با دیگران، یعني عالقه ي اجتماعي 
socialintelest و تالش هاي فرد براي رسيدن 

به اهدافش كه در معناي غایت نگري تخيلي 
fictional finalism گنجانده شده است. 

اما بيشترين شهرت آدلر به مفهوم حقارت 
و برتري جويي برمي گردد. او ابتدا بحث حقارت 
عضوي را مطرح كرد، اما بعدها متوجه شد كه 
اين احساس، ناشي از حقارت هاي غيرعضوي نيز 
مي شود و يك امر همگاني است. برخي انسان ها 
و موفق مي شوند احساس حقارت خود را به نوعي 
جبران  نمايند، و پيشرفت هاي بزرگي مي كنند، اما 
عده اي در جبران اين احساس شكست مي خورند 
و اسير احساساتي مانند ناامني، خودبزرگ بيني و 
نشانه هايي از اين قبيل مي شوند، بنابراين عقده 
حقارت )inferiority complex( به آن دسته از 
خصايص منفي شخصيت، اطالق مي شود كه با 

اين گونه احساسات مرتبط است.
و  پويا  نيروي  برتري جويي  آدلر  نظر  به 
حركت بخش درون شخصيت است. اين نيروي 
و فطري است كه  بهنجار  نيروي  بنيادي يك 
در طول زندگي انسان وجود دارد. تمام انسان ها 
خواهان عزت نفس، كمال و پيشرفت هستند. 
اين نيروي پويا موجب پيشرفت و شكوفايي اكثر 
انسان ها مي شود. هرچند شيوه ي بروز آن فرق 
براي  در شغل شان  موفقيت  با  عده اي  مي كند. 
برتري تالش مي كنند و عده اي با عشق ورزيدن، 
معنويت و خالقيت. اما افرادي كه دچار اختالل 
شده اند به شيوه هاي نامقبولي در پي برتري هستند 
)مثاًل با رقابت هاي بي رحمانه يا مستبد بودن در 
خانه(. آدلر اساسًا آدم خوشبيني بود و نسبت به 
ماهيت انسان ها اعتقاد داشت كه انگيزش بهنجار 
و درون انسان، نيرويي براي پيشرفت و تكامل 

اجتماعي است.
البته با اين توضيحات مختصر نمي توان در 
مورد آدلر حق  مطلب را ادا كرد. فقط با اشاره 
به اين مفاهيم، بسنده مي كنيم. در اين نظريه، 
افراد با ارزش ها و اهدافي كه از آن ها آگاه هستند 
آدلر  ناخودآگاه.  انگيزه هاي  نه  مي شوند  هدايت 
معتقد بود كه انگيزه  اصلي انسان، تفكر و رفتاري 
است كه او را در جهت تالش براي برتري و 
قدرت قرار مي دهد و از حس حقارت به حس 
برتر بودن به حركت وامي دارد. او مفهوم »سبك 
زندگي« را ابداع كرد. منظور آدلر از سبك زندگي 
همان فرد بودن شخص، شيوه ي برخورد فرد با 
مشكالت، روش هاي فرد براي جبران احساس 
حقارت و راه هاي رسيدن فرد به اهدافش است. 
سبك زندگي در اوايل زندگي و در دوران كودكي 
شكل مي گيرد و در بزرگسالي در همان مسيري 
آدلر  رقم خورده حركت مي كند.  از كودكي  كه 
را  آدم ها  زندگي  سوي  و  سمت  كه  بود  معتقد 
قديمي  ترين خاطرات آن ها مشخص مي كند )تاد 

و بوهارت ترجمه  فيروزبخت 1383( عالوه بر اين 
روان شناسي فردي به موارد زير تأكيد دارد: 
روابط اجتماعي به جاي عوامل زيستي

خود به جاي نهاد و فراخود
تالش براي خود شكوفايي به جاي غريزه 

جنسي
برابري و همكاري بين دو جنس

ها  آن  و  دارد  فراواني  پيروان  آدلر  اگرچه 
مجله اي با عنوان »روان شناسي فردي« منتشر 
اندازه نظام  تا كنون به  مي كنند، اما نظام وي 
فرويد شهرت نيافته است. با اين حال عقايد او 
مانند: »تأكيد بر اجتماعي بودن اشخاص تأكيد بر 
ساختن واقعيت هاي شخص از سوي افراد و تأكيد 
اهدافشان«  و  آينده  مورد  در  افراد  نقطه نظر  بر 
كالسر  و  مزلو  چون  پيش  درآمد صاحب نظراني 

بوده است.
بعد از مرگر آدلر، درايكورس ـ دينك مير ـ 
كارلسون و اسپري در آثار خود به نظريه هاي او 
جنبه ي عمومي بخشيدند. كه برخي از اين كتب 

در ايران ترجمه و منتشر شده است از جمله: 
»مشاوره و راهنمايي در مدارس« نوشته ي 
دينك مير و كارلسون ترجمه جمالي و همكاران، 
مهرداد  ترجمه ي  اثربخش«  »تربيت 

فيروزبخت.
و  دريكورس  نوشته  اشك  بدون  انضباط 

كاسل ترجمه واثقي و داداش زاده.
مشاوره  مراحل  به  بعدي،  شماره هاي  در 
آدلري و مداخالت مرتبط با اين نظريه خواهيم 

پرداخت.
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مقدمه
مردم برای موفق شدن در زندگی نياز دارند 
که به خوبی با يکديگر ارتباط برقرار کنند. اولين و 
مهم ترين شيوه ی ارتباط، گفت وگو است. گفت وگو 
از طريق  واقع  در  وشنود می باشد.  همان گفت 
ارسال و دريافت پيام ارتباط برقرار می شود. پيام ها 
گاهی به روش کالمی مانند سالم کردن و گاهی 

غيرکالمی مانند لبخند زدن بيان می شوند.
پيام هايی که از يک طرف بين دانش آموزان با 
هم و از طرف ديگر بين معلم و دانش آموز رد و بدل 
می شود از اهميت به سزايی برخوردار است. گوش 
دادن به دستور العمل ها و پيروی از آن ها به ويژه در 

دانش آموزان نکته بسيار مهمی است.
با  آشنايی  ومربيان  مشاوران  برای  لذا 

روش های مختلف برقراری ارتباط، الزم و ضروری 
است. بنابراين راهبردهايی که مشاوران مدرسه 
می توانند برای بهبود ارتباط مؤثر از يک طرف بين 
معلم و دانش آموز و از طرف ديگر بين دانش آموزان 
با يکديگر، به کار گيرند، در اين نوشته آمده است:

1. ابتدا دانش آموزان را با اهميت ارتباط آشنا 
کنيد.

چشم های  تا  بخواهيد  دانش آموزان  از  ـ 
خود را ببندند و دنيايی را تصور کنند که در آن 
همه چيز وجود دارد، غذا، لباس، انواع بازی، تلفن 
و کامپيوتر... اما هيچ کس ديگری غير از خودشان 
نيست، و از تک تک آن ها بپرسيد در چنين دنيايی 
که کس ديگری جز او وجود ندارد چه احساسی به 

او دست می دهد.

ـ از دانش آموزان بخواهيد که کسانی را که با 
آن ها ارتباط دارند، مشخص کنند.

ـ از دانش آموزان بخواهيد دايره ای رسم کنند 
سپس بر اساس الويت بندی خودشان مهم ترين 

ارتباطات خود را از مرکز دايره جدا نمايند.
ـ از دانش آموزان بخواهيد که علت اهميت 

ارتباطات خود را کشف کنند.
عنوان  به  خانواده  با  را  دانش آموزان   .2
مهم ترين و اولين منبع ارتباطی خود آشنا کنيد تا از 
اين طريق به آن به عنوان يک خانواده ی ارزشمند 
احترام بگذارند و نسبت به آن احساس تعلق بيشتری 

پيدا کنند.
ـ از دانش آموزان بخواهيد ويژگی های خوب 

و مثبت تمام اعضای خانواده را تعيين کنند.

راهبردهای برقراری ارتباط مؤثر
معصومه يوسفی لويه
کارشناس ارشد روان شناسي

٤٨راهبردهاي روان شناختي
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ـ عادت ها، عاليق، سرگرمی ها و تفريحات 
هر يک از اعضای خانواده را بنويسيد.

از دانش آموزان بخواهيد که در صورت   .3
تمايل نوشته های خود را برای اعضا گروه بخوانند 
و با يکديگر گفت وگو کنند. از اين طريق می توانند 
قوانين و محدوديت های طبيعی خانواده ی خود 
را ببينند و ديدگاهشان نسبت به خانواده وسعت 

بيشتری می يابد.
4. به روش های زير دانش  آموزان را به تأثير 

مثبت بر رفتار و زندگی آشنا سازيد.
تمام  اسامی  تا  بخواهيد  دانش آموزان  از  ـ 

دوستان خود را به خاطر بياورند و بنويسند.
ـ از دانش آموزان بخواهيد اسامی مهم ترين 
دوستان خود را بنويسند و علت اهميت آن ها را 

مشخص کنند.
ـ از دانش آموزان بخواهيد تا چگونگی ارتباط 

خود را با دوستان بنويسند.
ـ از دانش آموزان بخواهيد تا نيازهايی را که 
دوستانشان برآورده کرده اند بنويسند. )نياز به توجه، 

نياز به بودن با آن ها، نياز به صحبت کردن...(.
ـ از دانش آموزان بخواهيد تأثير دوست را بر 
خود بنويسند )تأثيرات مثبت و منفی( مثالً  چه قدر 
تنهايی شان را پر کرده اند؟ چه قدر در پيدا کردن 
راه حل به آن ها کمک کرده اند؟ چه قدر بر عقايد، 

رفتار و عاليق آن ها تأثير داشته اند؟
5. اهميت و درک يک گفت وگوی خوب را 
در دوستی و ارتباط با ديگران، با راهبردهای زير به 

دانش آموزان آموزش دهيد.
الف( راهبردهای گوش دادن

ـ هنگامی که طرف مقابل سخن می گويد نگاه 
چشم در چشم داشته باشيد تا صحبت های او را 
بهتر متوجه شويد و از اين طريق به طرف مقابل 

می گوييد که صحبت های شما را گوش می دهيم.
فيزيکی  حاالت  به  دادن  گوش  هنگام  ـ 
صورت و بدن گوينده نگاه کنيد. مثاًل چه موقع 
لبخند می زنند، چه موقع ابروهايشان درهم می رود.

ـ برای اين که به گوينده نشان دهيد حرف 
را  خود  سر  می فهميد.  و  می دهيد  گوش  را  او 
تکان دهيد و يا از عبارت های کالس مثل خوب، 
اووم، بعد چی شد؟ پس؟ چه نظری درباره ی اين 

مسأله داری؟ استفاده کنيد تا او را تشويق به ادامه 
صحبت کردن نماييد.

ـ سخن طرف مقابل را دنبال کنيد.
ـ هنگامی که به سخن ديگران گوش می دهيد 
به آن ها احترام بگذاريد چه از آن ها خوش تان بيايد 

و چه نيايد.
تا  بپرسيد  رسيد  ذهنتان  به  سؤالی  اگر  ـ 
حرف های ديگران را بهتر بتوانيد بفهميد و آن ها 

را درک کنيد.
طرف  احساسات  به  دادن  گوش  هنگام  ـ 
مقابل توجه کنيد و عکس العمل مناسب نشان 
دهيد. مثاًل: اگر موضوعی شاد تعريف می کنند، 

لبخند بزنيد.
اگر فرد با ناراحتی حرف می زند، به او بگوييد. 

اين مسأله تو را ناراحت کرد:
ـ اجازه دهيد تا طرف مقابل حرف هايش تمام 
شود. سپس شما صحبت کنيد. به عبارت ديگر 
حرف طرف مقابل را قطع نکنيد. از اين طريق 

ارتباط مؤثر شکل می گيرد.
ـ وقتی از رفتار طرف مقابل ناراحت می شويد 

به شکل خيلی محترمانه به او بگوييد.
ـ خود را جای طرف مقابل بگذاريد تا او را 

بهتر درک کنيد.
ـ طرف مقابل را مسخره و تحقير نکنيد.

ـ وقتی با کسی صحبت می کنيد به حريم 
شخصی تا جايی نزديک شويد که او احساس 

راحتی کند.
ب( راهبردهای سخن گفتن

ـ هنگام سخن گفتن به شنونده نگاه کنيد تا 
شنونده بهتر گوش دهد و آن را بفهمد.

ـ هنگام سخن گفتن با ديگران تکان نخوريد 
و از جايتان حرکت نکنيد.

ـ در مورد يک موضوع صحبت کنيد و از 
اين شاخه به آن شاخه نپريد، پراکنده گويی باعث 
شما  صحبت های  متوجه  ديگران  که  می شود 

نشوند.
ـ حرف های خود را واضح و مستقيم بيان 

کنيد.
و  واضح  بايد  صدا  گفتن  سخن  هنگام  ـ 

مناسب باشد، نه بسيار بلند و نه بسيار آرام.

ـ هنگام صحبت کردن نوبت را رعايت کنيد.
ـ به دانش آموزان بياموزيد هنگام سخن گفتن 
از زبان بدن مانند حالت صورت، حرکات بدن، 

حالت دست ها و .. استفاده کنند.
و  می گويند  آن چه  بين  صحبت  هنگام  ـ 
باشد،  حرکت های بدن، هماهنگی وجود داشته 
اين هماهنگی نشانگر صداقت است. مثاًل وقتی 
ابروهای فرد گره خورد و اظهاری دارد که ناراحت 

نيست رفتار غيرصادقانه از خود نشان داده است.
ـ هنگام سخن گفتن، احساسات و عواطف و 
نظرات خود را به فرد شنونده از طريق زبان بدن 
نشان دهيد. مثاًل وقتی خوشحاليد لبخند بزنيد. 
حرکات و زبان بدن می تواند پيام های مثبت و 
منفی به همراه داشته باشند، مثاًل لبخند زدن پيام 

مثبت و اخم کردن يک پيام منفی است.
ـ هنگام صحبت کردن با طرف مقابل از 

جمالت مثبت استفاده کنيد.
ـ هنگام صحبت کردن از سخنرانی نمودن، 
مقابل  طرف  درباره ی  کردن  قضاوت  و  تهديد 

بپرهيزند.
ـ هنگام سخن گفتن از کلمه ی »من« برای 

انتقال احساسات خود به شنونده استفاده کنيد.
مثاًل »من خوش حال شدم که با من همراه 

شدی«.
ـ هنگام صحبت کردن به جای برچسب زدن 
به شنونده از احساسات و خواسته های خود استفاده 

کنند.
مثال:

توصيف احساس
به جای »تو خيلی حواسپرتی« بگویيد » از 

اين که بی دقتی کردی ناراحت شدم«
توصيف رفتار

به جای »به برگه ی من نگاه نکن، هميشه 
تنبلی و درس نمی خوانی« بگوييد:

»دلم نمی خواهد از روی من بنويسی، چون 
جواب هايمان مثل هم می شه«.

ـ هنگام صحبت کردن به خود احترام بگذاريد 
و اجازه ندهيد طرف مقابل به حريم خصوصی تان 

وارد شود.
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يکی از نظريه های مربوط به انگيزش1 
که در روان شناسی پرورشی جای مهمی دارد 
نظريه ی انگيزه پيشرفت2 يا نياز به پيشرفت3 
انگيزه  يا  پيشرفت  انگيزه  از  منظور  است. 
موفقيت ميل يا اشتياق برای کسب موفقيت و 
شرکت در فعاليت هايی است که موفقيت در 
آن ها به کوشش و توانايی شخصی وابسته 
است. افراد دارای انگيزه ی پيشرفت در سطح 
باال برای حل مشکالت و رسيدن به موفقيت 
بسيار کوشا هستند. حتی پس از آن که در 
انجام کاری شکست خوردند، از آن دست 
نمی کشند و تا رسيدن به موفقيت به کوشش 
ادامه می دهند. دانش آموزان دارای انگيزه ی 
باال، همواره می خواهند  پيشرفت در سطح 
موفق شوند و انتظار آن را می کشند؛ و وقتی 
که شکست می خورند کوشش های خود را 
دو برابر می کنند، و به فعاليت ادامه می دهند 
تا موفق شوند )اسالوين4، 2006، به نقل از 

سيف، 1386(.
واضعان اصلی نظريه ی انگيزه ی پيشرفت 
لوول8  و  کالرک7،  اتکينسون6،  مککللند5، 
هستند. بنا به نظريه ی اتکينسون )1957(، 
اشخاصی که دارای انگيزه ی پيشرفت قوی 
هستند در تکاليفی که دارای درجه ی دشواری 
متوسط اند )نه خيلی دشوار و نه خيلی آسان( 
توفيق زيادی به دست می آورند. يعنی تکاليفی 
که اين افراد در آن حداکثر جديت را نشان 
می دهند تکاليفی هستند که انجام دادن آن ها 
مستلزم قدری خطر کردن است. اين ها همان 

تکاليف چالش انگيزند )سيف، 1386(.
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p پرسش نامه ی انگیزه ی پیشرفت 
هرمنس

در سال 1970 ميالدی هوبرت هرمنس9 بر 
مبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره ی نياز 
به پيشرفت و با بررسی پژوهش های مربوط به اين 
زمينه پرسش نامه ی انگيزه ی پيشرفت هرمنس10 

را تدوين نمود.

p پرسش نامه ی اولیه
هرمنس براساس پژوهش های پيشين خود 
10 ويژگِی متمايزکننده ی افراد دارای انگيزه ي 
پيشرفت باال از افراد با انگيزه ي پيشرفت پايين را 

به شرح زير تهيه نمود:
1. باال بودن سطح آرزو.

2. انگيزه ی قوی برای تحرک به سوی باال.
3. مقاومت طوالنی در مواجهه با تکاليف با 

سطح دشواری متوسط.
4. تمايل به اعمال تالش مجدد در انجام 

تکاليف نيمه تمام.
اين  درك  يعنی  زمان،  از  پويا  درکی   .5

موضوع كه امور سريع روي مي دهند.
6. آينده نگری.

لياقت در  و  به مالک شايستگی  توجه   .7
انتخاب دوست و همکار.

8. بازشناسی از طريق عملکرد خوب در کار.
9. انجام کار به بهترين شکل ممکن.

10. رفتار مخاطره آميز پايين.
وي بر مبنای اين ويژگی ها نسخه ی تجربی 
پرسش نامه ی خود را آماده کرد. درواقع اين بخش 
از فعاليت هرمنس روايی محتوای11 پرسش نامه را 

مورد تائيد قرار می دهد.

p پرسش نامه ی نهایی
پس از اجرای آزمايشی پرسش نامه و تجزيه 

و تحليل پرسش ها درنهايت 29 پرسش که دارای 
با نمره ی کل آزمون  هم بستگی باال و معنادار 

بودند در نسخه ی نهايی پرسش نامه قرار گرفت.
جمله های  به صورت  آزمون  پرسش های 
شده اند  بيان  چهارگزينه ای  به صورت  و  ناتمام 
نشان دهنده ی  اين که  برحسب  گزينه ها  اين  و 
انگيزه ی پيشرفت از زياد به کم و يا کم به زياد 
از  باشد نمره گذاری می شود. در ادامه نمونه ای 

پرسش های آزمون ارائه شده است.

pزمان��ی که در براب��ر انجام کار با 
مشکلی روبه رو می شوم...

الف ـ خيلی سريع از انجام دادن آن صرف نظر 
می کنم.

صرف نظر  آن  دادن  انجام  از  سريع  ب ـ 
می کنم.

پ ـ خيلی زود از انجام دادن آن صرف نظر 
می کنم.

ت ـ معمواًل آن را به انجام می رسانم.

pآزمون انگیزه ی پیشرفت هرمنس 
در ایران

با  را  پژوهشی   )1379( عسگری  و  هومن 
هدف ساخت، اعتباريابی، رواسازی و هنجاريابی 
نمونه ای  گروه  روی  پيشرفت  انگيزه ی  آزمون 
به حجم 1073 نفر )560 دختر و 513 پسر( از 
دانش آموزان دبيرستانی شهرستان ساوه و حومه 
که با روش نمونه برداری چند مرحله ای انتخاب 

شدند، اجرا نموده اند.
انگيزه ی  پرسش نامه ی  را  پژوهش  ابزار 
به همراه 11  با 29 پرسش،  پيشرفت هرمنس 
پرسش اضافه شده توسط پژوهش گران تشکيل 

می دهد.
ضريب اعتبار12 آزمون با استفاده از فرمول 

برابر  پرسش   8 حذف  از  پس  کرونباخ  آلفای 
0/803 گزارش شده است که تائيدکننده ی اعتبار 

مطلوب آزمون می باشد.
اجرای روش تحليل مؤلفه های اصلی13 در 
پژوهش درباره ی روايی پرسش نامه نشان می دهد 
که مواد پرسش نامه به گونه ی کلی با يک عامل 
شيوه ی  به  عامل ها  چرخش  است.  همبسته 
کوارتيماکس14 برای ساده سازی ساختار پرسش نامه 
نشان می دهد که ساختار نظری پرسش نامه از هفت 
عامل )داشتن پشتکار، اعتماد به نفس، ادراک پويا از 
زمان، فرصت جويی، سخت کوشی، توجه به مالک 
شايستگی در انتخاب دوست، سطح آرزوی باال 
و آينده نگری( با بار عاملی دست کم 0/3 تشکيل 
می شود که بيانگر روايی سازه ی15 قابل قبول برای 

پرسش نامه است.

پي نوشت
1. motivation
2. achievement motivation
3. need for achievement
4. Robert E. Slavin
5. McClland
6. Atkinson
7. Clark
8. Lowell
9. Pro. Dr. Hubert J. M. Hermans 
(http://www.socsci.kun nl/~ hermans/
index.html)
10. Questionnaire Measure of 
Achievement Motivation
11. Content validity
12. reliability
13. Principal Component analysis (PC)
14. quartimax
15. construct validity

منابع
1. سيف، علی اکبر. )1386(. روان شناسی پرورشی نوین. 

تهران: نشر دوران.
2. هومن، حيدرعلی، و عسگری، علی. )1379(. تهيه و 
فصل نامه ی  پيشرفت.  انگيزه ی  آزمون  کردن  استاندارد 

پژوهش های روان شناختی، 11، 9-32.
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چکيده
نظريه ی عقالنی ـ هيجانی ـ رفتاری آلبرت 
اليس يکی از نظريه هايی است که در مشاوره 
استفاده ی  به طور گسترده مورد  و روان درمانی 

مشاوران قرار می گيرد.
اين  درمانی  فنون  به کارگيری  که  هرچند 
درمان  و  مراجعان  به  ياری رسانی  در  نظريه 
مشکالت و آشفتگی های هيجانی آن ها بسيار 
مؤثر می باشد، ولی ممکن است خود مشاوران و 
روان درمانگران نيز در فعاليت های حرفه ای شان در 
قالب باورهای غيرمنطقي گرفتار شوند؛ و به تدريج 
اثربخشی و کارآمدی خويش را از دست بدهند. 
آن چه در اين مقاله آمده، راهبردهايی است که 
به مشاوران کمک می کند؛ به بازنگری و اصالح 

نظام باورهای خويش بپرازند.
که  است  بوده  مطرح  باور  اين  ديرباز  از 
آشفتگی ها و مشکالت روان شناختی ما عمدتًا به 
افکار و باورهای ما درباره ی خودمان، ديگران و 
جهان مربوط است. اپيکتتوس معتقد بود انسان ها 
به وسيله ی اشيا برآشفته نمی شوند، بلکه آن چه 
آن ها را آشفته و پريشان می سازد نوع نگرشی 

است که به امور دارند.
و  آشفتگی ها  از  برخی  می توان  هرچند 
باورهای خودتخريبی  افکار و  به  را  پريشانی ها 
وجود  اين  با  داد،  نسبت  خودمغلوب ساز  و 
نمی توان نقش انگيزه ها و رفتارها و عملکردهای 
از  نظر  قطع  گرفت.  ناديده  را  خودتخريبی 
بايد  روانی  پريشانی های  سرچشمه ی  اين که 

اصالح
نظام باورها

دکتر مجيد يوسفی لويه
استاديار دانشگاه آزاد اسالمی

راهبردهاي ارتقاء سالمت روان مشاوران
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يکی از نظام های شناختی، هيجانی، انگيزشی 
باشد، رابطه ی تنگاتنگ آن ها را در  يا رفتاری 
کارکردهای روان شناختی می توان مشاهده کرد. 
بازبينی و نظارت بر شناخت ها، افکار و باورها و 
ضمن  می تواند  آن ها  پيوسته ی  واقعيت آزمايی 
پيشگيری از بروز آسيب روانی، موجب افزايش و 

ارتقای سالمت روان شود.
مشاوران مدارس هنگامی می توانند از اين 
روان خويش  ارتقای سالمت  در جهت  نوشتار 
عقالنی ـ  نظريه ی  مبانی  با  که  گيرند  بهره 
هيجانی ـ رفتاری اليس آشنايی کافی داشته باشند. 
براين اساس توصيه می شود پيش از پرداختن به 
راهبردهای ارايه شده در مقاله ی حاضر، به مرور 

نظريه ی مذکور بپردازند.
در نظر داشته باشيم که نه تنها مراجعان بلکه 
مشاوران نيز ممکن است، در رابطه ی حرفه ای 
خودآيند  افکار  تحت تأثير  گاه  مراجعان  با  خود 
)اتوماتيک( غيرمنطقی قرار گيرند و به رابطه ی 
آن  پی  در  و  نمايد  وارد  آسيب  مراجع  با  آن ها 
عزت نفس و احساس ارزشمندی مشاور به خود 
را کاهش دهد. بنابراين ضروری است در »رابطه 
با هر مراجع« مشاور سؤال های زير را برای خود 

مطرح کند و به آن ها پاسخ دهد:
1. من درباره ی اين ُمراجع چه برداشت ها 
و استنباط هايی دارم و نسبت به او چگونه فکر 

می کنم؟
2. من نسبت به اين مراجع چه احساسی دارم 

و اين احساس را در خود چگونه تجربه می کنم؟
3. انگيزه ی من از کار با اين مراجع چيست؟ 

نيروی انگيزشی من در جلساتی که با او دارم 
چگونه عمل می کند؟

و  دارم  رفتاری  چه  مراجع  اين  با  من   .4
با او دارم، چگونه  عملکرد من در جلساتی که 

است؟
و  به خود  نسبت  کنيد مشاوری که  تصور 
مراجع )يا مراجعان خويش( باورهای زير را در 
خود تبليغ می کند، چه تجربه هايی خواهد داشت:

بی عيب  بايد  مشاور  يک  عنوان  به  من  ـ 
و نقص باشم، هرگز آشفته نشوم و همواره در 

باالترين سطح عملکرد و کارآمدی قرار بگيرم.
ـ اگر در کار حرفه ای خود دچار اشتباه شوم، 
فاجعه شکل می گيرد و اين برای من غيرقابل 
تحمل است و نشان می دهد که من برای اين 

کار مناسب نيستم.
ـ بايد بتوانم به همه ی مراجعانم کمک کنم و 

تمام نيرو و توان خود را صرف آن ها نمايم.
ـ من بايد همواره با مراجع رفتاری معقول و 

منطقی داشته باشم.
ـ در رابطه ی مشاوره ای، بايد طوری عمل 

کنم که مراجع هميشه راضی و خشنود باشد.
ـ اگر مراجعی نتواند از خدمات حرفه ای من 
بهره گيرد نشان دهنده ی بی کفايتی و ناتوانی من 

است.
ـ من در رابطه ی حرفه ای خود با مراجع، نبايد 
شکست بخورم و به هر نحوی شده می بايست او 

را متقاعد کنم تا به برنامه ی مشاوره ادامه دهد.
و  خسته  مشاوره  جلسه ی  يک  در  اگر  ـ 

درمانده شوم، مراجع هرگز نبايد آن را بفهمد.

ـ مراجعان همواره بايد نسبت به من ننظری 
مثبت داشته باشند و مرا دوست بدارند.

ـ برخی از مراجعان بدذات و شرور هستند و 
هرگز قابل اصالح نمی باشند.

نامناسب و  ندارند رفتاری  ـ مراجعان حق 
توهين آميز با من داشته باشند.

ـ من صرفًا مراجعانی را خواهم پذيرفت که با 
ارزش های من هماهنگی داشته باشند.
ـ من بايد تکيه گاه مراجعانم باشم.

گذشته ی  به  مربوط  مراجعان  مشکالت  ـ 
آن هاست و من فقط می توانم، برخی از رفتارهای 

آن ها را به طور مقطعی تغيير دهم.
ـ به طور حتم برای حل مشکلی که مراجعان 
دارند؛ يک راه حل کامل و بی عيب و نقص وجود 

دارد که بايد آن را پيدا کنم.
ـ من به عنوان يک مشاور نبايد غمگين، 

نگران، دلخور و درمانده باشم.
ـ من به عنوان يک مشاور نبايد در زندگی 
شخصی خود و يا خانواده ام مشکلی داشته باشم، 
همين طور نه تنها خودم بلکه خانواده ام نيز بايد 

موفق و همواره خوشحال و سالم باشند.
ـ چون مشاور هستم، بايد بتوانم به تنهايی از 

پس مشکالت خود برآيم.
ـ اين فاجعه است که مردم بفهمند که در 
دارم،  مشکالتی  خانوادگی  يا  شخصی  زندگی 
چون در آن صورت می گويند »َکل اگر طبيب 

بودی...«.
ـ در کار با مراجعانم، بايد از يک روش و 
چارچوب مشخص و ثابت استفاده کنم و آن ها را 
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مشاوران و روان درمانگران 
شناخت ها، افکار و باورهای خود 
را پیوسته بازبینی کرده و نسبت به 
اصالح و »پاک سازی« آن ها از 
باورهای غیرمنطقی اقدام نمایند

با روش کار خودم انطباق دهم.
ـ مراجعان نمی توانند به خود کمک کنند؛ من 

بايد برای هريک از آن ها راه حلی داشته باشم.
ـ اصاًل مهم نيست که مراجع در جلسه چه 
رفتار يا عملکردی دارد من بايد مطابق با الگوی 

خودم فرايند مشاوره را پيش ببرم.
پريشانی  يا  آشفتگی  دچار  کسی  وقتی  ـ 
او  مي شود، هيچ کارکرد مثبت و سازنده ای در 

وجود ندارد.
ـ مراجع بايد ارزش تالش های مرا بداند و 
آن ها را ارج نهد و به همان اندازه برای بهبود 
خود تالش کند؛ در غير اين صورت او مستحق 
سرزنش است و ضرورتی ندارد که من نيروی خود 

را برای او هدر دهم.
عقايد  برخالف  اعتقاداتی  که  مراجعانی  ـ 
»درست« من دارند! مستحق همان مشکالت و 

رنج مصيبت بار هستند.
به نظر شما، مشاوری که هريک از باورهای 
فوق را داشته باشد، چه احساساتی در کارش خواهد 

داشت و با چه مشکالتی روبه رو خواهد شد.
تمام باورهای مذکور غيرمنطقی و آسيب زا 
هستند، زيرا نه تنها با منطق ذهن انسان سازگار 
پيامد  و  نمی باشند  نيز  واقعی  بلکه  نيستند، 
ناخوشايند به همراه دارند. برای نمونه، مشاوری که 
باور دارد همواره در کارش بايد بی عيب و نقص 
باشد، آشفته نمی شود و پيوسته در باالترين سطح 
عملکرد و کارآمدی قرار دارد، از اين که مبادا در 
کارش دچار اشتباه شود، با نوعی نگرانی و حتی 

اضطراب عمل می کند و اگر هم متوجه نقصی در 
کارش شود احساس بی کفايتی و ناتوانی خواهد 
کرد؛ همين موجب تجربه ی درجاتی از آشفتگی 
و پريشانی در او خواهد شد. افزون بر اين برای 
جبران نقايص يا اشتباهات ممکن است رفتاری 
کمی  با  مراجعان  و  دهد  نشان  خود  از  دفاعی 
دقت متوجه ی صادق نبودن او شوند. بدين ترتيب 
مشاوری که نسبت به خود پذيرش نامشروط و 
واقع بينانه ندارد؛ نمی تواند در مباحثه و رويارويی 
مؤثر  به طور  مراجعان  غيرمنطقی  باورهای  با 
عمل کند و مراجعان نيز به او اعتماد و اطمينان 

نخواهند کرد.
تصوير آرمان گرايانه و افسانه ای مشاور نسبت 
»در  و  »آماده باش«  وضعيت  در  را  او  خود،  به 
مخاطره« قرار می دهد که در پی آن به ناچار به 
واکنش های دفاعی متوسل خواهد شد و درنتيجه 

به سرعت دچار فرسودگی شغلی می شود.
که  است  باور  اين  بر  مشاور  که  هنگامی 
»بايد هرطور شده بتوانم به مراجع کمک کنم، 
می دهد«  رخ  فاجعه  يک  صورت  اين  غير  در 
)مهيب سازی( ممکن است در طرح مداخله ای 
خود شتاب زده عمل کند، مراجع را در وضعيت 
اجبار و تحميل قرار دهد، مقاومت او را در روبه رو 
به  را  او  يا  دهد  افزايش  مشکالتش  با  شدن 
وانمودسازی در پذيرش انتظارات مشاور ترغيب 
کند. اين باور مشاور که »اگر در برقراری رابطه ی 
مؤثر با مراجع شکست بخورم، نشان می دهد که 
بی کفايت هستم يا به درد هيچ کاری نمی خورم« 

)خودتخريبی( يا »نمی توانم بدرفتاری و بی حرمتی 
مراجع را تحمل کنم« )تحمل ناپذيری( موجب 
او  روانی  تعادل  رفتن  دست  از  و  ناکارآمدی 
می شود. تالش مشاور و درمانگر برای ياری رسانی 
به مراجع در تغيير شناخت و افکار و رفتارهايش 
ضروری است؛ ولی اگر اين تالش در حدی باشد 
که به او يا مراجع آسيب وارد کند با هدف های 

مشاوره و روان درمانی منافات دارد.
برای  مشاور  که  »بايدهايی«  و  »الزام ها« 
خود تعيين می کند؛ »مهيب سازی« و »فاجعه آميز« 
تلقی کردن نقايص، محدوديت ها و حتی اشتباهات 
در مشاوره، »عدم تحمل ناکامی« و »تجربه های 
حرفه ای و ناديده گرفتن و نسبی بودن« توانايی ها 
ممکن است موجب تجربه ی احساسات ناخوشايند 
ناسالم مانند افسردگی، اضطراب، خشم و تنفر 
نسبت به خود يا در رابطه با مراجعان شود و او را 

به سوی رفتارهای غيرمنطقی سوق دهد.
و  مشاوران  که  است  ضروری  بنابراين 
باورهای  و  افکار  شناخت ها،  روان درمانگران 
خود را پيوسته بازبينی کرده و نسبت به اصالح و 
»پاک سازی« آن ها از باورهای غيرمنطقی اقدام 
نمايند. به کارگيری راهبردهايی که در ذيل آمده 

است ما را در اين زمينه ياری می دهد.
1. خود و مراجعان مان را به عنوان افرادی 

ذاتًا مطلوب بپذيريم.
2. در نظر داشته باشيم که ما و مراجعان مان 
به طور نسبی از قابليت به دست گرفتن سرنوشت 

خويش برخوردار هستيم.
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در شرایط دشوار و مواجه شدن 
با مشکالت، به خودمان و دیگران 
فرصت دهیم و از تمرکز بیش 
از حد بر دشواری ها و مشکالت 
اجتناب کنیم

3. هرگز خودمان را از نفوذ و هجوم افکار 
و باورهای غيرمنطقی مصون نپنداريم و بپذيريم 
که اين باورهای غيرمنطقی بخشی از باورهای 
خودمان می باشد. اگر اثر برخی از اين باورها را 
کمرنگ کرده باشيم، احتمال بازگشت دوباره ی 

آن ها نيز وجود دارد.
خويش،  درونی  »باخودگويی«های  به   .4
فعاالنه گوش دهيم و ماهيت منطقی يا غيرمنطقی 
می توانيم  بدين منظور  کنيم.  مشخص  را  آن ها 
هنگام  به ويژه  را  درونی مان  »باخودگويی«های 
تجربه ی احساسات دردناک و آشفته، بنويسيم و 

آن ها را مرور کنيم.
خودمان  با  پيوسته  را  منطقی  باورهای   .5
زمزمه کنيم، تصورات »افسانه ای« را از خود دور 
نماييم و برداشت ها و باورهای خود را به چالش 

بکشيم.
6. هنگام مواجه شدن با مشکالت، نيروهای 
برانگيزاننده ی احساسات مان را شناسايی کنيم و 
در کنار آمدن با آن ها به نيروی عقالنی خويش 

متوسل شويم.
با  فلسفی  گفت و گوهای  و  مطالعه  با   .7
همکاران به خودآموزی شيوه های تازه ی انديشيدن 
و تفکر بپردازيم و نگرش فلسفی و علمی خويش 

را ارتقا دهيم.
8 . تالش و ؟ برای ديگران به حدی نباشد 
که به »ناديده گرفتن« و »فدا کردن« خودمان 

منجر شود.
9. با ساير مشاوران همکاری داشته باشيم 

بهره مند  اجتماعی  زندگی  مزايای  از  را  خود  و 
سازيم.

10. انعطاف پذير باشيم، برای خود و ديگران 
يا  خودسنجی  از  نکنيم،  وضع  سخت  مقررات 

دگرسنجی مستبدانه اجتناب کنيم.
11. افزون بر آن چه به طور روزمره و برحسب 
موقعيت شغلی و اجتماعی »موظف« به انجام آن 
هستيم، تکليف و کاری مورد عالقه و اختياری 
برای خود داشته باشيم و طوری به آن اهميت 
دهيم که بخش عمده ای از زندگی مان را صرف 

آن عالقه و ارضای آن کنيم.
به طور  را  خود  رفتار  پيامدهای  و  آثار   .12
منظم و با دقت بررسی کنيم و به بازخوردهايی 
که دريافت می کنيم، بينديشيم و اين سرنخ ها را تا 

سرمنشأشناختی آن ها در خودمان دنبال کنيم.
جهان  در  ما  باشيم  داشته  نظر  در   .13
احتماالت زندگی می کنيم و تنها به تالش خود 
و تجربه ای که از فرايند تالش به دست می آوريم 
متکی باشيم و از گرايش مثبت )من به طور حتم 
موفق خواهم بود( يا منفی )مطمئن هستم او درک 

نخواهد کرد( بپرهيزيم.
و  »کامروايی«  برای  آمادگی  با   .14
ميزان  ناکامی،  تحمل  افزايش  و  »ناکامی«، 

آمادگی و آسيب پذيری خويش را کاهش دهيم.
تازه  تجربه های  از  باشيم،  خطرپذير   .15

استقبال کنيم ولی بی پروا عمل نکنيم.
16. بر مبنای تجربه هايی که در گذشته از 
و  »اين جا  به  داريم  شرايط  يا  ديگران  به  خود 

اکنون« وارد نشويم و فرصت تجربه ای تازه از 
خود، ديگران و شرايط را در »اين جا و اکنون« به 
خودمان بدهيم. بر مبنای تجربه »اين جا و اکنون« 
نيز خود را برای ورود به آينده شکل ندهيم و برای 
ورود به آينده آمادگی الزم را برای تجربه ای ديگر 

از »اين جا و اکنون« داشته باشيم.
شرايط  و  ديگران  خود،  از  را  آن چه   .17
آن چه  با  )واقعيت شناختی(  کرده ايم  »برداشت« 
در خارج از ذهن ما وجود دارد )واقعيت بيرونی(، 
مقايسه و مطابقت دهيم تا در دام »خودمرکزبينی« 

نيفتيم.
با  شدن  مواجه  و  دشوار  شرايط  در   .18
مشکالت، به خودمان و ديگران فرصت دهيم و 
از تمرکز بيش از حد بر دشواری ها و مشکالت 
اجتناب کنيم. برای حل سريع مشکالت و رفع 
دشواری ها اصرار کنيم. بديهی است که اين به 
معنی فرار از مشکالت نيست، بلکه گاهی ضرورت 
دارد شکيبايی بيش تری نشان دهيم تا فرصت 
سازمان دهی  و  عقالنی  نيروی  از  بهره گيری 
مجددشناختی داشته باشيم. تمرکز بيش از حد بر 

مشکالت ما را آشفته می سازد.
19. »ناظر« و »شاهد« خويش باشيم، خود را 
مسؤول »آشفتگی ها«ی خود بدانيم و خواسته ها و 

آرزوهای مان را از واقعيت متمايز می کنيم.
20. زمانی که از باورهای غيرمنطقی خويش، 
و  توانايی  باورهای مان  تغيير  برای  آگاه شديم؛ 
سرعت خود را در تغيير دان در نظر بگيريم و آن 

را با سرعت خويش هماهنگ سازيم.
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درآمد
آيا تماشاي يك فيلم با موضوع مشخص و 
از پيش انتخاب  شده مي تواند بيننده را در چيره 
شدن بر مشكالت جاري زندگي روزمره يا كنار 
آمدن با اتفاقات ناگوار و غيرقابل پذيرش 

كه با آن روبه رو مي شود ياري كند؟
فيلم دنياي افراد را به شخصيت ها و طرح 
داستان فيلم پيوند مي دهد، در واقع فيلم ها يك رشته 
الگوهاي فكري، احساسي، انگيزشي و رفتاري را 
براي افراد و بيماران به نمايش مي گذارند تا آن ها با 
اين الگو هم ذات پنداري كرده يا از آن ها الهام گيرند 

و به طرف شدن مشكالت اميدوار باشند.
با حجم توليد فيلم در سينماي ايران شايد 
برد كه  نام  بتوان  را  انگشت شماري  نمونه هاي 
سازندگان آن به طور آگاهانه و با اشراف به موضوع 
بخواهند به تغيير شيوه ي انديشه، احساس و رفتار 

بينندگان در حوزه مشكالت فردي و بين فردي 
بپردازند و سعي كنند در اين زمينه هم راهكارهاي 

علمي به تماشاگر ارائه دهند.
پوران  درخشنده از جمله ي اين كارگردانان 
است كه دغدغه ي اصلي او در فيلم سازي بيان 
مشكالت كودكان استثنايي مي باشد. »رابطه«، 
»پرنده كوچك خوشبختي« و »بچه هاي ابدي« 
نمونه هايي از فيلم هاي درخشنده است كه سعي 
كرده در هر يك به بيان مشكالت، آسيب ها و 
ارائه راه كار در زمينه ي كودكان استثنايي بپردازد، 
كودكاني كه به نوعي در جامعه فراموش شده اند 
و شايد در نظر خيلي ها جزء كوچك بيماران رواني، 

تلقي مي شوند.
فيلم  »بچه هاي ابدي« به زندگي و شرايط 
دان  سندرم   بيماري  به  كه  كودكاني  خانوادگي 

مبتال هستند مي پردازد.

نقص  و  اختالل  دان  سندرم  بيماري 
كروموزومي است. اين بيماران يك كروموزوم از 
نوع شماره 21 بيشتر دارند؛ به عبارت ديگر به جاي 
دو كروموزوم شماره 21، سه كروموزوم دارند. در 
95% موارد، علت وجود كروموزوم اضافي عدم 
انفصال طبيعي كروموزوم هاي مادر است. این 
اختالل ناشي از سن زیاد مادر و اختالل عمل 

تخمدان هاي آنان مي باشد.
دنيا  به  موعد  از  قبل  اغلب  كودكان  اين 
و  است  طبيعي  وزن  از  كمتر  وزنشان  مي آيند، 
نسبت به همساالن خود از نظر رشد عمومي و 
علت  به  افراد  اين  دارند.  عقب ماندگي  حركتي 
نارسايي در رشد هوش، به طور طبيعي توانايي و 
گنجايش يادگيري ندارند و در نتيجه نمي توانند از 

تجارب قبلي خود استفاده نمايند. 
افزايش  با  بررسي ها نشان داده است كه 
سن، عملكرد شناختي سريع تر و زودتر مختل 
مسائل  و  اختالالت  سندرم،  اين  در  مي گردد. 
مي كند.  بروز  نيز  متعددي  شناختي  و  رفتاري 
به نظر مي رسد در سال هاي اوليه ي زندگي، اين 
كودكان تا اندازه اي از هوشياري بهره مند بوده و 
بدون اين كه عقب ماندگي آن ها مورد توجه قرار 
گيرد تا حدي قادر به انجام بعضي مهارت هاي 
حركتي عمده مي باشند؛ اما بعدها در ياد گرفتن 
پيدا مي كنند و  پيشرفته تر مشكل  مهارت هاي 
در پيشرفت هاي ذهني نقصان بيش تري نشان 
مي دهند. سال هاي اوليه براي كودك مبتال به 
سندرم دان بهترين سال هاي زندگي مي باشد؛ 
را  اين سال ها حداكثر رشد ممكن  در  او  زيرا 
زندگيشان  اوليه  بچه هايي كه 4ـ3 سال  دارد. 
را در منزل گذرانده  به مراتب بيش از بچه هايي 
كه از بدو تولد در پرورش گاه نگهداري شده اند 

كارايي دارند.
3ـ2  اغلب  كودكان  اين  اجتماعي  شعور 
سال پيشرفته تر از سطح هوششان مي باشد. در 
از  باهوش تر  است  ممكن  كودكان  اين  نتيجه 
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آن كه واقعًا هستند جلوه كنند و بتوانند با محيط 
خود و افرادي كه سروكار دارند راحت تر از آن كه 
توانايي ذهنيشان ايجاب مي كند برخورد كنند. با 
اين كه كودك مبتال به سندرم دان در سال هاي 
اول زندگي زيرك و هوشيار به نظر مي رسد، اما در 
سنين نوجواني و جواني از نظر درك در حد يك 
بچه كوچك خواهد بود. لج بازي و عدم همكاري 
اختالالت  مهم ترين  از  ضعيف،  همكاري  يا 
رفتاري در تمامي گروه هاي سني است كه در 
سنين پايين تر، بارزتر و با افزايش سن، بهبودي 

نسبي مي يابند.
گاهي آن ها فوق العاده سرسخت بوده و مصمم 
به انجام كارها مطابق ميل و روش خود هستند. 
اين كودكان با اين كه كند پيشرفت مي كنند ولي 
به شدت تحت تأثير تشويق ها و مهرباني اطرافيان 

خود هستند.
و  ذهني  رشد  مراحل  دان  سندرم  با  افراد 
جسمي را نسبت به ديگر افراد با تأخير سپري 
مي كنند آن ها نسبت به همساالن خود در نشستن 
و حرف زدن ديرتر مي آموزند. امروزه با كمك علم 
توان بخشي مي توان در سرعت رشد حركتي و 

ذهني كودكان با سندرم دان تحول ايجاد كرد.
بچه هاي مبتال به سندرم دان معمواًل از محيط 
زندگي، خانواده، اسباب بازي و هم بازي هاي خود 
لذت فراوان مي برند؛ همانند هر فرد ديگري گاهي 
غمگين، خوشحال، عصباني و كج خلق مي شوند. 
اما هيچ كدام از اين حاالت به طور طوالني باقي 
نمي مانند. تظاهرات پرخاشگرانه در آن ها كم بوده 

و تمايالت جنسي آن ها نيز ضعيف است.
آن ها از برخورد با مردم لذت مي برند؛ دوست 
دارند از مردم تقليد كنند؛ كارها را همانند ديگران 
صميمي،  شاد،  كلي  به طور  و  مي دهند  انجام 
خوش برخورد و فعال مي باشند. 75% كودكان مبتال 
به سندرم دان داراي ضايعات شنوايي هستند. اين 
كودكان به شدت از محروميت حسي رنج مي برند 
و براي رساندن آن ها به حداكثر ظرفيت شناختي 

بايد از برنامه هاي خاص پيش گيرنده و آموزشي 
استفاده نمود. امروز در 3 زمينه پزشكيـ  آموزشي 
اين  با  ارتباط  در  شگرفي  تحول  اجتماعي  و 
كودكان صورت گرفته است. در زمينه ي پزشكي 
متخصصان تالش مي كنند كه كودك از بدو تولد 
تحت نظر قرار گيردو ناتواني هاي جسماني او را 
به حداقل برساند. در زمينه آموزشي او را از بدو 
تولد براي آموزش در مدارس عادي آماده مي كنند. 
در زمينه ي  اجتماعي، نگرش مثبت افراد اجتماع 
به ويژه متخصصان و والدين و آگاهي از قابليت ها 
و استعدادهاي اين كودكان تحول بزرگي را در 

زندگي آنان فراهم مي آورد.
تأكيد بر اقدامات توان بخشي و مداخله ي به 
موقع در خانواده هاي داراي افراد مبتال به سندرم 
مسايل  كاهش  و  مناسب  عملكرد  موجب  دان 
روان شناختي و رفتاري گرديده كه در مجموع به 
بهبود كيفيت زندگي افراد مبتال به سندرم دان در 
جامعه و پيشرفت و شكوفايي آنان منجر مي شود. 
به اعتقاد بيش تر كارشناسان رمز داشتن وضعيت 
مطلوب براي خانواده، پذيرفتن اين واقعيت است 

كه كودكشان به سندرم دان مبتال است. 
نگار،  كه  است  قرار  اين  از  فيلم  موضوع 
مي خواهد با پسري به نام ايمان ازدواج كند؛ اما 
مي  فهمد كه ايمان تعهدي در زندگي دارد و به 
خاطر آن مجبور است از برادرش علي كه سندرم 
دان دارد نگهداري كند اين موضوع باعث بروز 

مشكالتي براي آن ها مي شود.
كودكان  خانواده هاي  كه  مسايلي  از 
استثنايي با آن مواجه هستند، برداشت سطحي 
و كج فهمي عوام از شرايط اين كودكان به دليل 
عدم آگاه سازي جامعه است كه حتي باعث نگراني 
از بيان داشتن كودكي استثنايي مي شود. در اين 
فيلم كارگردان تالش مي كند اين نوع نگاه را به 

كودكان استثنايي تغيير دهد.
در سكانس ابتدايي فيلم تالش ايمان، براي 
پنهان كردن اين موضوع از نامزدش را مي بينيم. 

ايمان و نگار هر دو تحصيل كرده و از نسل 
آگاه جامعه هستند كه در ادامه با شرايط خانوادگي 
آن ها هم آشنا مي شويم. ايمان نمي تواند موضوع 
را براي نگار بيان كند او از واقعيت هاي تلخ، براي 
توصيف موقعيتش استفاده مي كند و در نهايت به 
نگار پيشنهاد مي كند كه بهتر است بيايد و برادرش 

را ببيند.
يكي از صحنه هاي فيلم كه مي توانست نقطه 
اوجي هم براي كارگردان و هم براي بيننده باشد، 
اولين ديدار نگار با علي است كه به تصوير كشيده 
نشده است. براي بسياري از كساني كه در چنين 
چگونگي  و  صحنه،  اين  هستند  موقعيت هايي 
نكات  داراي  مي توانست  علي  با  نگار  برخورد 
آموزشي خوبي باشد، تا اين كه ما از پريشان حالي 
نگار پي به اين ديدار مي بريم؛ هرچند در ادامه 
كارگردان به اين ديدار مي پردازد؛ اما با اين تفاوت 
كه بار دوم، نگار با به دست آوردن اطالعات به 

مالقات علي مي رود. 
در ادامه نگار دچار ترديد مي شود و علي را 
رقيب خود در آينده مي بيند. كارگردان باز هم به 
طرز فكري طبقه ي تحصيل كرده ي جامعه كه نگار 
نماينده ي آن است در مورد اين كودكان اشاره 
مي كند؛ از طرف ديگر مخصوصًا در صحنه ي پاره 
كردن عكس مي بينيم كه علي نگار را تهديدي 
براي از دست دادن برادرش و شرايط نسبتًا خوب 

زندگي اش مي داند.
نگار براي افزايش اطالعات خود و راضي 
كردن خانواده اش به مصاحبه با افراد متخصص 
و والدين اين كودكان مي پردازد. در اين قسمت 
ديگر  به  نسبت  مستقيم  پيام هاي  از  استفاده 
مخاطب  روي  كمتري  تأثير  فيلم  صحنه هاي 
عام و خاص دارد. استفاده از پيام هاي مستقيم 
نه تنها فيلم را به طرف شعاري شدن مي برد 
بلكه به كاركرد اصلي اين فيلم ها لطمه مي زند. 
در ادامه ي فيلم، نگار به تنهايي به ديدن علي 
88در اتاقش مي رود، نگار خود را به دنياي علي 
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نزديك مي كند و به خوبي با علي همراه مي شود 
و در بازي علي با بيش ترين انرژي و با حوصله 
شركت مي كند، رابطه برقرار مي شود و علي هم 
او را به راحتي مي پذيرد. كارگردان با درايت روي 
نقطه خوبي دست مي گذارد و نشان مي دهد كه 
براي برقراري رابطه با اين كودكان، فرد چگونه 
بايد خود را در فضاي ذهني آن ها قرار دهد و از 
طرف ديگر به درستي تمايل يك بزرگ سال به 
ايجاد و تقويت رابطه ي اجتماعي با يك كودك 
با شرايط ويژه و واكنش مثبت او را به تصوير 
مي كشد و در ادامه ي بازي علي و نگار، بيننده 
با واكنش عاطفي علي مواجه مي شود و فيلم 
به خوبي نشان مي دهد كه اين كودكان چگونه 
و  درمي يابند  را  ديگران  احساسات  و  حاالت 
همين درك و دريافت موجب ايجاد همدلي بين 

آن ها و ديگران مي شود. )شناخت اجتماعي(.
از نكات قابل توجه فيلم نوع رابطه علي با 
برادرش است. با وجود تمام دغدغه هاي ايمان 
و حس مسئوليت پذيري در قبال علي، در چند 
صحنه ي فيلم از جمله عكس گرفتن در شهربازي 
و روز ديدار خانواده نگار با علي، مي توان فهميد 
كه رابطه ي ايمان با علي از نوع تحكم آميز والدين 
با كودكان است. در شهربازي علي مي خواهد كنار 
ايمان و نگار باشد و با آن ها عكس بگيرد، ايمان 
با فرياد علي را مورد خطاب قرار مي دهد و دستور 
مي دهد كه سر جايش بايستد، از طرف ديگر نوع 
رابطه ي نگار با علي از نوع كودكانه و بي آاليش 
علي است. نگار براي درك دنياي علي با او همراه 
مي شود و حتي ناسازگاري هايش در پاره  كردن 
عكس، او را بي قيد و شرط مي پذيرد و در اين راه 
به خواسته هايش هم در آموزش و هم در پيشرفت 

علي دست پيدا مي كند.
فيلم، آموزش مهارت هاي اجتماعي به وسيله  
يادگيري از طريق بازي و تقليد از رفتار ديگران 

خانواده بزرگ شده، محيطي كه شرايط پرورشي 
مناسبي براي وي داشت و موفقيت و توانايي هاي 
علي هم از آن محيط و بازخوردي كه از رابطه با 
اعضاي خانواده مي گرفت نشأت داشت. ولي حاال 
در جايي زندگي مي كند كه براي كنار آمدن با 

بچه ها، آرام بخش را بهترين راه قلمداد مي كند.
علي در شرايط آسايش گاه به خاطر نامناسب 
بودن آن دچار نارسايي عاطفي مي شود. او با وجود 
نگهباني و مراقبت هاي مخصوص، از آن جا فرار 
مي كند و در ادامه گرفتار يكي از خطرات روزمره 
دارد مي شود،  اين كودكان كه در جامعه وجود 
عدم  و  ضعيف  اجرايي  عملكرد  از  ناشي  كه 
قضاوت هاي درست اين كودكان است. بيش تر 
اين كودكان در پردازش مركزي با اشكال مواجه 
هستند و در موقعيت هاي آسيب زاي جامعه توان 
برخورد درست ندارند و امكان سوءاستفاده از آن ها 

بسيار وجود دارد. 
علي را از دام خالف كاران فراري مي دهند. 
او به اميد پيدا كردن ايمان و يا كسي كه بتواند 
او را پيدا كند راهي خيابان ها مي شود. در آخر هم 
تصادف مي كند. ايمان و نگار او را در بيمارستان 

مي يابند. 
خانواده ي  بيننده  فيلم،  پاياني  نماي  در 
چهارنفره آن ها را مي بيند و با توجه به شرايطي 
كه نمايش داده مي شود بايد قبول كند كه آري 

آن ها خوش بخت هستند.
قشر  كشيدن  تصوير  به  و  پرداختن  براي 
اطالعات  داشتن  به  فيلم  در  جامعه  از  خاصي 
صحيح و ديدي همه جانبه و به دور از سطحي نگري 
نياز است؛ به خصوص اگر آن قشر كودكاني با 
نيازهاي خاص باشند كه امروزه با همه ي تالش 
متخصصين اين حوزه ي هر روز به فاصله بين 

آن ها و جامعه اضافه مي شود.
فيلم بچه هاي ابدي، ديد اجتماع نسبت به 

را در نماي غذا خوردن نگار و علي در كنار هم به 
بيننده آموزش مي دهد و در ادامه ي فيلم، تأثير اين 

نوع آموزش و كارايي آن را مي بينيم.
خانواده ي نگار به بهانه ي عيادت از مادر علي، 
به ديدن علي مي آيند؛ نگاه سرد و كنترل كننده 
افراد حاضر از همان ابتدا روي علي وجود دارد. 
علي از رابطه اش با نگار صحبت مي كند؛ اما از 
طرف خانواده نگار جوابي مبني بر توجه دريافت 
نمي كند. او به نيتش در برقراري رابطه پافشاري 
مي كند و بعد با واكنش ايمان مواجه مي شود. 
مي خواهد  نگار  پدر  صحنه  همان  ادامه ي  در 
سيگار روشن كند. صداي فندك در ذهن علي 
با اسبا ب بازي اش تداعي مي شود و اين تداعي 
بحث كنجكاوي علي در مورد فندك مي شود. 
كارگردان نيت پنهان علي را نشان مي دهد؛ نيتي 
كه قصد آزار و اذيت يا گستاخي نيست. نيتي 
كه ما هم به لطف فيلم آن را مي بينيم؛ در غير 
برداشت  را  آن ها  از  شكل  بدترين  اين صورت 
مي كنيم. به اعتقاد بيشتر متخصصان، رفتار اين 
كودكان تنها به سبب پايين بودن ميزان هوش 
عوامل  هوش،  بر  عالوه  بلكه  نمي آيد  به وجود 
شخصيتي و انگيزه اي نيز در ايجاد آن نقش دارد. 
و حتي اين رفتار معلول ادارك هاي نادرست از 

موقعيت هاي اجتماعي آن ها ناشي مي شود. 
آسايش گاه  به  را  علي  ايمان،  ادامه  در 
مي سپارد. علي همراه متصدي آسايش گاه براي 
آشنايي با بچه ها مي رود. ايمان در سپردن علي 
به آسايش گاه دچار ترديد و نگراني مي شود؛ آيا در 
مورد برادرش كار درستي انجام داده؟ آيا آن جا به 

خوبي از او مراقبت مي كنند؟ و...؟
اتخاذ  چنين تصميم هايي در مورد كودكان 
از  نظرخواهي  و  مشورت  بدون  استثنايي، 
متخصصان اين رشته، نكته اي است كه كارگردان 
با نشان دادن جمله اي كه روي ديوار اتاِق متصدي 

است و ترديد ايمان، روي آن تأكيد مي كند.
علي به آسايشگاه سپرده مي شود، پدر نگار 

هم با ازدواج آن ها موافقت مي كند.
فيلم در چند صحنه طرز برخورد با كودكان و 
شرايط زندگي در آسايش گاه را همراه با نارضايتي 
علي به تصوير مي كشد. علي در محيط حمايت گر 

اين كودكان را يك طرفه به چالش مي كشاند و 
محدوديت هايي را كه كودكان و خانواده هايشان 
به  بيش تر  و  مي دهد  نشان  مواجه اند  آن  با 
وصف زندگي و شرايط آنان مي پردازد تا اين كه 

راه كاري ارائه كند.
 فيلم ساز، شيوه زندگي و رابطه ي اطرافيان با 
اين كودكان را با تأكيد بر جنبه هاي احساسي و 
سطح عاطفي آنان به تصوير مي كشد. بر اين اساس 
انگ زدايي از اين كودكان را سرلوحه قرار مي دهد، و 
داستان را در بستر وقايع روزمره اي كه ما به سادگي 

و بي توجه از كنار آن مي گذريم، شكل مي دهد.
فيلم از نمايش جنبه هاي شناختي و انگيزشي 
اين كودكان دوري مي كند و تالش مي نمايد با 
تأثير  آنان، بيش ترين  استفاده از سطح عاطفي 
را روي بيننده بگذارد و به آن ها منتقل كند كه 
اين كودكان را به خاطر مهرباني، سادگي، پاكي 
كودكانه يشان مي شود پذيرفت، به همين سادگي!

به اعتقاد منتقدان سينما، استفاده از كاركردهاي 
شناختي، پرهيز از استفاده ي مكرر از احساسات 
بيننده و به فكر وادار كردن تماشاگر، بيش ترين و 
ماندگارترين تأثير را در ذهن ايجاد مي كند، كه در 
فيلم بچه هاي ابدي از اين شيوه كمتر بهره برده شده 
است. در فيلم به مشكالت خودپنداره ي اين كودكان، 
محدوديت هاي  و  بلوغ  دوران  ناسازگاري هاي 
خودكفايي هيچ اشاره اي نمي شود و براي رفع اين 
مشكالت راه كاري ارائه نمي گردد، كاش به جاي آن 
همه تأكيد روي جنبه هاي عاطفي، سبك شناختي و 
محدوديت هايي كه در رشد شخصيت آن ها وجود 
دارد، حرفي زده مي شد. انتخاب كودكي از طبقه ي 
متوسط رو به باالي جامعه، بسياري از كاركردهاي 
مفيد فيلم را زير سؤال مي برد. آيا خانواده هايي كه 
در  مي توانند  دارند  پايين تري  اقتصادي  وضعيت 
محيط خانه چنين شرايطي را براي رشد و پذيرش 

كودك خود فراهم كنند. 
فشار اقتصادي كه روي خانواده هاي كودكان 
طبقه ي پايين جامعه وجود دارد در مورد كودك 
فيلم صدق نمي كند پس چه تأثيري مي تواند روي 

كاركردها و رشد بهينه كودكان بگذارد؟
پايين  طبقه  از  كودكي  با  مي شود  چگونه 
گران قيمت  اسباب بازي هاي  آن  بدون  جامعه، 
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به اعتقاد بیشتر متخصصان، رفتار 
این كودكان تنها به سبب پایین 
بودن میزان هوش به وجود نمي آید

p
فیلم ساز، شیوه زندگي و رابطه ي 
اطرافیان با این كودكان را با تأكید 
بر جنبه هاي احساسي و سطح 
عاطفي آنان به تصویر مي كشد
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را در نماي غذا خوردن نگار و علي در كنار هم به 
بيننده آموزش مي دهد و در ادامه ي فيلم، تأثير اين 

نوع آموزش و كارايي آن را مي بينيم.
خانواده ي نگار به بهانه ي عيادت از مادر علي، 
به ديدن علي مي آيند؛ نگاه سرد و كنترل كننده 
افراد حاضر از همان ابتدا روي علي وجود دارد. 
علي از رابطه اش با نگار صحبت مي كند؛ اما از 
طرف خانواده نگار جوابي مبني بر توجه دريافت 
نمي كند. او به نيتش در برقراري رابطه پافشاري 
مي كند و بعد با واكنش ايمان مواجه مي شود. 
مي خواهد  نگار  پدر  صحنه  همان  ادامه ي  در 
سيگار روشن كند. صداي فندك در ذهن علي 
با اسبا ب بازي اش تداعي مي شود و اين تداعي 
بحث كنجكاوي علي در مورد فندك مي شود. 
كارگردان نيت پنهان علي را نشان مي دهد؛ نيتي 
كه قصد آزار و اذيت يا گستاخي نيست. نيتي 
كه ما هم به لطف فيلم آن را مي بينيم؛ در غير 
برداشت  را  آن ها  از  شكل  بدترين  اين صورت 
مي كنيم. به اعتقاد بيشتر متخصصان، رفتار اين 
كودكان تنها به سبب پايين بودن ميزان هوش 
عوامل  هوش،  بر  عالوه  بلكه  نمي آيد  به وجود 
شخصيتي و انگيزه اي نيز در ايجاد آن نقش دارد. 
و حتي اين رفتار معلول ادارك هاي نادرست از 

موقعيت هاي اجتماعي آن ها ناشي مي شود. 
آسايش گاه  به  را  علي  ايمان،  ادامه  در 
مي سپارد. علي همراه متصدي آسايش گاه براي 
آشنايي با بچه ها مي رود. ايمان در سپردن علي 
به آسايش گاه دچار ترديد و نگراني مي شود؛ آيا در 
مورد برادرش كار درستي انجام داده؟ آيا آن جا به 

خوبي از او مراقبت مي كنند؟ و...؟
اتخاذ  چنين تصميم هايي در مورد كودكان 
از  نظرخواهي  و  مشورت  بدون  استثنايي، 
متخصصان اين رشته، نكته اي است كه كارگردان 
با نشان دادن جمله اي كه روي ديوار اتاِق متصدي 

است و ترديد ايمان، روي آن تأكيد مي كند.
علي به آسايشگاه سپرده مي شود، پدر نگار 

هم با ازدواج آن ها موافقت مي كند.
فيلم در چند صحنه طرز برخورد با كودكان و 
شرايط زندگي در آسايش گاه را همراه با نارضايتي 
علي به تصوير مي كشد. علي در محيط حمايت گر 

اين كودكان را يك طرفه به چالش مي كشاند و 
محدوديت هايي را كه كودكان و خانواده هايشان 
به  بيش تر  و  مي دهد  نشان  مواجه اند  آن  با 
وصف زندگي و شرايط آنان مي پردازد تا اين كه 

راه كاري ارائه كند.
 فيلم ساز، شيوه زندگي و رابطه ي اطرافيان با 
اين كودكان را با تأكيد بر جنبه هاي احساسي و 
سطح عاطفي آنان به تصوير مي كشد. بر اين اساس 
انگ زدايي از اين كودكان را سرلوحه قرار مي دهد، و 
داستان را در بستر وقايع روزمره اي كه ما به سادگي 

و بي توجه از كنار آن مي گذريم، شكل مي دهد.
فيلم از نمايش جنبه هاي شناختي و انگيزشي 
اين كودكان دوري مي كند و تالش مي نمايد با 
تأثير  آنان، بيش ترين  استفاده از سطح عاطفي 
را روي بيننده بگذارد و به آن ها منتقل كند كه 
اين كودكان را به خاطر مهرباني، سادگي، پاكي 
كودكانه يشان مي شود پذيرفت، به همين سادگي!

به اعتقاد منتقدان سينما، استفاده از كاركردهاي 
شناختي، پرهيز از استفاده ي مكرر از احساسات 
بيننده و به فكر وادار كردن تماشاگر، بيش ترين و 
ماندگارترين تأثير را در ذهن ايجاد مي كند، كه در 
فيلم بچه هاي ابدي از اين شيوه كمتر بهره برده شده 
است. در فيلم به مشكالت خودپنداره ي اين كودكان، 
محدوديت هاي  و  بلوغ  دوران  ناسازگاري هاي 
خودكفايي هيچ اشاره اي نمي شود و براي رفع اين 
مشكالت راه كاري ارائه نمي گردد، كاش به جاي آن 
همه تأكيد روي جنبه هاي عاطفي، سبك شناختي و 
محدوديت هايي كه در رشد شخصيت آن ها وجود 
دارد، حرفي زده مي شد. انتخاب كودكي از طبقه ي 
متوسط رو به باالي جامعه، بسياري از كاركردهاي 
مفيد فيلم را زير سؤال مي برد. آيا خانواده هايي كه 
در  مي توانند  دارند  پايين تري  اقتصادي  وضعيت 
محيط خانه چنين شرايطي را براي رشد و پذيرش 

كودك خود فراهم كنند. 
فشار اقتصادي كه روي خانواده هاي كودكان 
طبقه ي پايين جامعه وجود دارد در مورد كودك 
فيلم صدق نمي كند پس چه تأثيري مي تواند روي 

كاركردها و رشد بهينه كودكان بگذارد؟
پايين  طبقه  از  كودكي  با  مي شود  چگونه 
گران قيمت  اسباب بازي هاي  آن  بدون  جامعه، 

رابطه برقرار كرد؟
به نظر مي رسد نشان ندادن وضعيت واقعي 
جنبه هاي  روي  ِصرف  تأكيد  و  كودكان  اين 
عاطفي و استفاده از نگاه دلسوزانه براي پذيرش 
اين كودكان از درجه كارايي فيلم مي كاهد. هرچند 
فيلم در جشنواره هاي مختلف جايزه هاي زيادي را 
كسب كرده، اما تمامي اين جوايز از لحاظ كار 
هنري به فيلم اهدا شده، نه از جهت گره گشايي 
از مشكالت كودكان سندرم دان يا ارائه ي راه كار 

براي بهزيستي آن ها در جامعه.

كشيدن  تصوير  به  براي  فيلم ساز  تالش 
مشكالت كودكان سندرم دان و خانواده هايشان 
قابل تقدير است و جاي بسي اميدواري  است كه 
در حوزه ي  سينما، دغدغه ي فيلم ساز پرداختن به 

كودكان استثنايي است.
در قسمتي از فيلم علي به همراه نگار سوار 
ماشين مي شود و مي خواهد به بهشت برود، شايد 
بهشت علي همين جهان فاني ماست، با پذيرش 
بدون شرط اين كودكان و شناخت و درك درست، 

88از دنياي آن ها.
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مقدمه
برنامه های آموزشی بايد تمام جنبه های شناختی، عاطفی و رفتاری را دربر بگيرد، اما بسياری از 
نظام های آموزشی، تنها به جنبه ی شناختی تأکيد داشته و به پرورش جنبه های ديگر نپرداخته اند، در 
حالی که، برنامه های آموزشی اين نظام ها با جدا پنداشتن عاطفه از شناخت و اين دو از رفتار واقعيت 
مهمی را از فرآيند آموزش حذف کرده است. امروزه اين باور وجود دارد که عواطف به آدمی کمک 
می کند تا از توانمندی هايش بهره ی بهتر گيرد )ابی سامرا، 2000(. به بيان ديگر توانمندی های شناختی 
تنها در کنار توانمندی های عاطفی، دارای کارايی بهينه هستند و می توانند به رفتارها با کارکردهای بهتر 
منجر شوند. اگر اين توانمندی های شناختی را هوش شناختی و دسته ی ديگر را هوش عاطفی )هيجانی( 
بناميم، می توان اين گونه نتيجه گيری کرد که کارکرد بهينه ی آموزش دانش آموزان، به همان اندازه که به 

هوش شناختی آن ها بستگی دارد به هوش عاطفی نيز وابسته است )اليف، 2003(.

نظريه های هوش عاطفی شامل نظريه های 
نظريه های  ديدگاه  از  است.  ترکيبی  و  توانايی 
توانايی، هوش عاطفی، توانايی شناسايی يا ورود 
از طريق دستکاری  پردازش آن ها  و  اطالعات 
فوری نمادها و توانايی دريافت اطالعات عاطفی 
از محرک های ديداری و شنيداری است )کارسو، 
2000(. هوش عاطفی يک توانايی ذهنی است 
نيز به صورت  و ساختارهای شناختی و عاطفی 
ابراز  و  درک  توانايی  می کنند.  کار  يکپارچه 
عواطف، توانايی درون سازی تجربه های عاطفی 
در شناخت، توانايی شناسايی و درک عاطفه و 
توانايی مهار کردن  از طريق آن ها و  استدالل 
عواطف در خود و ديگران مجموعه ی توانايی هايی 
هستند که هوش عاطفی هر فرد را تعيين می کند 

)ماير و همکاران، 2000(.
با  را  عاطفی  هوش  ترکيبی،  نظريه های 
ساير مهارت ها و ويژگی ها مانند انگيزه و توان 
بر  و  می آميزند  ديگران  با  ما  ارتباط  برقراری 
ايجاد انگيزه در خود، مهار خود و مديريت روابط 
اجتماعی تأکيد دارند )ماير و همکاران، 2000(. 
»بار ـ  و  »گلمن«  نظريه ی  مثل  نظريه هايی 
آن« را در اين گروه جای می گيرند. »بار ـ آن« 
مهارت های  از  مجموعه ای  را  عاطفی  هوش 
درون فردی )مهارت خودآگاهی و پذيرش خود 
واقعی، ابراز وجود، احترام به خود و شناخت و 
)توانايی  ميان فردی  فردی(  عاطفه های  درک 
برقراری ارتباط با ديگران(، همدلی، سازگاری 
شخصی  عاطفه های  ابراز  در  )انعطاف پذيری 
مديريت  متفاوت(،  موقعيت های  و  شرايط  در 
روانی  فشارهای  تحمل  )شامل  فشاردرمانی 
خودگردانی  و  آنی(  خواسته های  مهار  توان  و 
ُخلقی )احساس رضايت و خوش بينی( می داند 
که بر توانايی فرد برای رويارويی با چالش ها و 

فشارهای محيطی تأثير می گذارند.
هم چنين گلمن، هوش عاطفی را مجموعه ی 
خودآگاهی، مديريت عاطفه ها، همدلی، خودانگيزی 
و مهارت های اجتماعی تعريف می کند. وی عقيده 
دارد که رشد هوش عاطفی از آغاز زندگی شروع 
می شود و تا بزرگ سالی ادامه می يابد. گلمن با 

مروری بر مقاالت

٦٠

معصومه برندک/ دکتر منصوره علی حميدی

مهارت آموزی در زمینه ی 
عاطفی/ اجتماعی در راستای 
بهبود کارکردهای شناختی:
طراحی و آزمایش یک دوره ی آموزشی برای 
افزایش هوش عاطفی

فرزانه اسالمی
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ترکيب جنبه های شناختی و عاطفی هوش، نشان 
داد که برای موفق بودن در زندگی بايد چيزی 
بيش از ذکاوت داشت. او هوش عاطفی را برای 
پيش بينی موفقيت، مناسب می داند. او معتقد است 
افراد با هوش عاطفی باال، در زندگی موفقيت های 
بيشتری به ويژه در آموزش به دست می آورند. از 
اين رو برنامه های آموزشی ويژه ای برای پرورش 

هوش عاطفی طراحی شده است.
و  اجتماعی  مهارت های  بر  برنامه ها  اين 
عاطفی مانند خودآگاهی، کار گروهی، دل سوزی 
برای خود و ديگران و ترکيبی از مهارت های 
می کنند.  پافشاری  ميان فردی  و  شخصی 
که  می آموزند  افراد  برنامه ها  اين  طول  در 
عاطفه هايشان را شناسايی کنند و مهارت های 
شناختی و ميان فردی خود را به شيوه ای مناسب 
به کار بندند. يکی از پيامدهای به کار بستن اين 
که  است  مهارت هايی  به  دستيابی  برنامه ها، 
شغلی  آموزشی،  کارکردهای  بر  بنيادی  به طور 
بسيار  نقش  و  می گذارد  اثر  افراد  اجتماعی  و 
در  موفقيت  و  تحصيلی  پيشرفت  در  اساسی 
زندگی دارد. به اين ترتيب آموزش مهارت های 
عاطفی )ارتباط اجتماعی( می تواند دستاوردهای 
آموزشی کنونی را بهبود بخشد. پژوهش حاضر 
بر پايه ی نظريه های ترکيبی هوش عاطفی در 
پی طراحی و آزمايش چنين برنامه ای است تا در 
راستای هدف نهايی خود که زمينه سازی برای 
بهبود دستاوردهای آموزشی است، گام برداشته 
باشد. درواقع پژوهش حاضر در پی آن است تا 
با طراحی و آزمودن برنامه ای با نام »برنامه  ی 
هوش افزای برندک« برای آموزش مهارت های 
عاطفی و اجتماعی گام بردارد و با افزايش هوش 
عاطفی که نه تنها رابطه ی ميان هوش عاطفی 
و کارکردهای آموزشی را نشان دهد بلکه فوايد 
چنين برنامه هايی را در ميان آموزندگان ايرانی 

به نمايش بگذارد.

روش
طرح  با  آزمايشی  حاضر،  پژوهش  روش 
و  کنترل  گروه  همراه  پس آزمون،  پيش آزمون ـ 

روش آموزش هم نوشتاری ـ گفتاری ـ خواندنی 
در  و  گروهی  به صورت  گفتاری  بخش  است. 

نشست های هفتگی انجام شد.
همه ی  پژوهش،  آماری  جامعه ی 
دانش آموزانی بودند که در سال تحصيلی 82-83 
در دبيرستان های دخترانه ی 20منطقه ی آموزش 

و پرورش شهر تهران تحصيل می کردند.
ميانگين سنی اين مجموعه نزديک به 16 
سال بود. روش نمونه گيری تصادفی و خوشه ای 
گروه  نفر   15( نفر  درنهايت 30  که  است  بوده 
دانش آموزان  از  نفر گروه کنترل(  آزمايش ـ 15 
برگزيده   14 منطقه ی  در  دبيرستان  دوم  سال 

شدند.

ابزار
گويه نامه ی  عاطفی  هوش  سنجش  برای 
فارسی  به   )2002( آن«  »بار ـ  عاطفی  هوش 
برگردانده شد. اين گويه نامه دارای 51 گويه ويژه ی 
افراد 16 سال به باال است. اين گويه نامه می تواند 
مديريت  ميان فردی،  درون فردی،  مهارت های 
فشار روانی، سازگاری و خودگردانی ُخلقی افراد را 
با به کارگيری قياس های پنج گزينه ای برای ميزان 

فراوانی کاری که در گويه آمده است، بسنجد.
را  هميشه  ـ  هرگز  پيوستار  گزينه ها  اين 
پوشش می دهند و در هنگام نمره دهی نمره های 
مانند  باشد،  مثبت  گويه  اگر  را می گيرند.   1-5
»دوست دارم به مردم کنم«. اما گويه های منفی 
اجتماعی  فردی  من  می کنند  فکر  مثل »مردم 

نيستم«، به عکس نمره دهی می شوند.
از  می تواند  آزمودنی  که  نمره ای  بيشترين 
اين گويه نامه بگيرد 50 است. افرادی که نمره ی 
آن ها بين 34-13 است هوش عاطفی مناسبی 
)متوسط( دارند. کمتر از نمره ی 13 دارای هوش 
عاطفی پايين و بيشتر از 34 دارای هوش عاطفی 

باال هستند.
و  عاطفی  مهارت های  آموزش  جلسات 
اجتماعی شامل 16 جلسه ی 35 تا 75 دقيقه ای 
بود که در آن از برنامه ی آموزش مهارت های 
استفاده  »برندک«  اجتماعی  و  عاطفی 

مهارت های  آموزش  شامل  برنامه  اين  شد؛ 
خودآگاهی، همدلی، گوش دادن، مهارت های 
فردی، خودافشاگری، ابراز وجود، حل مسئله، 
فشارهای  مهار  نفس،  به  اعتماد  نتيجه گيری، 

روانی آسيب زا و مهار خشم است.

بحث و نتیجه گیری
که  است  آن  بيانگر  پژوهش  يافته های 
سامانه ی اين تحقيق، به ُبعد عاطفی و رفتاری 
آموزش توجه شايسته ای ندارد، زيرا آزمودنی ها در 
زير بخش های هوش عاطفی، نمره های متوسط و 
پايينی به دست آوردند. به اين ترتيب اين پژوهش 
ضرورت پرداختن به مهارت های عاطفی/ اجتماعی 

در سامانه ی آموزشی را نمايان می سازد.
موفق ترين آموزندگان کسانی هستند که با 
همساالن خود رابطه های کاری دوستانه برقرار 
خود  انديشه های  آموزندگانی  چنين  می کنند. 
سخنان  به  می گذارند،  ميان  در  ديگران  با  را 
ديگران با دقت گوش می دهند؛ هنگام نياز از 
هم آموزان و آموزشياران خود درخواست کمک 
را  اجتماعی  و  عاطفی  )مهارت های  می کنند 
به کار می بندند( و کارکرد آموزشی بهتری از خود 
همکاران، 2002(.  و  )راگوزينو  می دهند  نشان 
به اين ترتيب به نظر می رسد توجه به مهارت های 
عاطفی و اجتماعی در آموزشگاه ها نيز می تواند 
به رشد هوش عاطفی آموزندگان بينجامد و آن ها 
بهتر  اجتماعی  پذيرش مسئوليت های  برای  را 
آماده کند؛ زيرا آموزندگانی که از هوش عاطفی 
به  دشواری ها  بر  می توانند  برخوردارند،  بااليی 
خوبی چيره شوند، با برنامه ريزی و پايه گذاری 
و  نگرانی ها  از  ديگران  با  سودمند  ارتباط های 
اضطراب هايشان بکاهند و موفقيت های بيشتر 
آورند  به دست  آن  از  بيرون  و  آموزشگاه  در  را 

)هانتر و کرس، 2001(.
از  يکی  عاطفی  هوش  گفت  می توان 
می توان  و  است  آموزندگان  فردی  ويژگی های 
آن را با آموختن مهارت های عاطفی واجتماعی 
کيفيت  بهبود  شاهد  آن  پی  در  و  داد  افزايش 

آموختن و زندگی آموزندگان بود.

٦١
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نحوه ي ارائه ي مطا لب به
نشریه ي رشد مشاور مدرسه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مي شود.

الف: منابع فارسي
• اگر مطلب از يك كتاب تأليف شده ي فارسي باشد مانند نمونه ي زير 

عمل كنيد:
تهران  رشد.  روان شناسي  فرهاد)1380(.  جمهري،  و  حسن  احدي، 

انتشارات رشد. 
• اگر مطلب از كتاب ترجمه شده باشد، مانند نمونه ي زير عمل كنيد:

ماسن، پاول هنري و ديگران) بی تا(، رشد و شخصيت كودك، )ترجمه ي 
مهشيد ياسايي، 1380(. تهران انتشارات مرکز.

• اگر مطلب از مجله ي فارسي ذكر شده باشد، مانند نمونه ي زير عمل 
كنيد:

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

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

 Sieifert, T. L., Hoffnug, R.L., & Hoffung, M.
 )1997(. Lifespan development. Boston: Houghton
.Mifflin
• اگر مطلب از مجله هاي خارجي ذكر شده است، مانند زير عمل كنيد:

 Maher, B. A, )1974(. Editorial. Journal of
.Consalting and Clinical Psychology. 42, 1- 3
• اگر مطلب از اينترنت ذكر شده است نام مؤلف يا مركز را بنويسيد و 

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

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

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

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

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

متغيرها پرداخته مي شود.
آمده در  به دست  نتايج  و  يافته ها  بايد  پژوهشگر  3ـ يافته ها: 
بررسي هاي خود را به همراه ارايه جدول ها، تصويرها و نتايج آماري 
نمودارهاي الزم ارايه كند و تأييد يا رد شدن فرضيه هاي پژوهشي خود 

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

پيشنهاد براي پژوهشگران بعدي در اين قسمت به غناي كار مي افزايد.



كتاب اصول روان شناسي باليني و مشاوره، تأليف جوديت تاد و آرتورسي 
بوهارت را آقاي مهرداد فيروزبخت ترجمه كرده و به همت انتشارات رسا، 
به چاپ رسيده است. درس نظريه هاي مشاوره و روان  درماني يكي از 
اساسي ترين و كاربردي ترين نيازهاي حرفه ي ما است. تا كنون كتب 
ارزشمندي از نويسندگاني مانند ُكرسيني، كوري، پروچاسكا و شارف در 
اين زمينه تدوين و ترجمه شده است كه هر كدام به نوبه ي خود مقداري از 
خال موجود در حوزه ي نظري را پر نموده اند، اما كتاب فوق جزء كتاب هاي 
بين المللي و نسبتًا كامل اين رشته است. ويژگي بارز آن، توجه به مباحث 
دو رشته ي بزرگ روان شناسي باليني و مشاوره مي باشد. در مقدمه ي 
مؤلفان آمده: »با ورود به قرن بيست ويكم، اين حرفه آبستن تحوالت 
بي سابقه اي خواهد شد.« اين كتاب عالوه بر كاوش در موضوعات سنتي، 
به پژوهش درباره ي روند پيش رو و آينده ي روان شناسي باليني و مشاوره 
مي پردازد. نويسندگان اين كتاب از يك طرف به مسائل مهمي چون 
سنجش، تاريخچه و مباحث حرفه اي، حقوقي و اخالقي مي پردازند و 
از طرف ديگر به چشم اندازهاي ترسيم شده ي آينده از جمله درمان هاي 
كوتاه مدت و كاربرد اينترنت توجه مي نمايند و سهم پايدار هر يك از 
رويكردهاي مشاوره در حركت به سمت مسايل معاصر مانند فن آوري، 

مشاوره و خودياري را به بياني شيوا توضيح مي دهند.
از جمله ويژگي هاي اين كتاب انعطاف پذيري آن است تا خوانندگان 
متناسب با نيازهاي خويش بتوانند از آن استفاده كنند. به كارگيري موارد 
و مثال هاي روزمره ، در تفهيم مباحث نظري و انتزاعي به جذابيت و 

لذت بخشي مطالب افزوده است.
دیدگاه نویسندگان در این كتاب التقاطي و یكپارچه نگر است. 
زیرا آن ها اعتقاد دارند كه نمي توان گفت كدام رویكرد درماني یا 
مشاوره درست است یا غلط، بلكه در آینده شرایط به گونه اي خواهد 
بود كه متخصصان باليني در مورد هر ديدگاهي، دانش نظري و تجربه 
كافي خواهند داشت و مي توانند براي هر مراجعي رويكرد مناسبي بيابند.

اين كتاب براي تدريس در مقاطع كارشناسي و باالتر نوشته شده 
است اما براي مطالعه شخصي متخصصان بهداشت رواني جامعه و 
مدارس، مرجعي عالي و مفيد مي باشد. مطالعه ي اين كتاب به همه ي 

عالقه مندان اين رشته، توصيه مي شود.

دكترحسين سليمي
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