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ســــــــــــــــــرمقاله

ـ در مورد سؤال اول در سرمقالة قبل صحبت شد و درخصوص سؤال دوم می توان گفت،
ـ برای همة کسانی که با دانش آموز و به طور کلی کودک و نوجوان سروکار دارند کامًال روشن و آشکار است که آنها 
در طول سالهای تحصيلی و حتی بعد از آن، (در خانه يا مدرسه) به کمک و پشتيبانی گسترده ای نياز دارند و در اين ميان 
نکتة مهم و اساسی اين است که با وجود احساس نياز به مشاوره و ضرورت وجود مشاور، داشتن مشاوری که رشتة مرتبط 
ــت، در واقع حضور فردی، صرفًا با عنوان «مشاور» در مدرسه  ــت مشاوره اس ــتن پس با اين حرفه را دارد ضروری تر از داش
نمی تواند راهگشای مشکالت اولياء، مربيان و دانش آموزان باشد. عدم عنايت به اين مسئله منجر به خسارت های غيرقابل 

جبران، هم در سطح مدرسه و جامعه و هم در زندگی فردی دانش آموزان و اولياء آنها می شود.
اين که بايد مشاور متخصص دانش آموخته از رشته های مرتبط بوده و خصوصًا دانش آموختة مشاوره باشد مهم است.

ــت، در اين بين توجه به کاردانی مشاور،  ــه مؤثر اس ــاور مدرس ــخصی نيز در نقش و عمل مش عالوه بر اين، عوامل ش
ــاور در مدرسه، درک مشاور از نقش و عمل مشاوره ای (حرفه ای)  ــه از وی، حدود امکانات و اختيارات مش انتظارات مدرس
خود، تلقی او از کارش، عاليق وی و چگونگی نگاه جامعه خصوصًا مدرسه و سيستم (اعم از مدير، معلمان، دانش آموزان 

و والدين) بسيار حائز اهميت است.
و اما در همين خصوص، نشرية رشد مشاور مدرسه که تاکنون دورة ششم و شمارة ۲۳ خود را در قالب فصلنامه در 
زمينة مشاورة مدرسه ای و به انگيزة ارتقای دانش و بينش و توسعة مهارتهای حرفه ای و در راستای سياست های کلی نظام 

مشاورة مدرسه ای پشت سر گذاشته است، از آثار شما در جهت هرچه حرفه ای تر و غنی تر شدن مجله استقبال می کند.
اولويت های مجله به قرار ذيل می باشد:

۱. تجربه های زيستة مشاوران اعم از مشاورة فردی، گروهی، مشورت دهی به مديران و دبيران و والدين
ــاوران با توجه به اصول حرفه ای  ــائل دانش آموزان و موضوعات مش ــده بويژه با محوريت مس ۲. پژوهش های انجام ش

روش تحقيق
۳. مقاالت توصيفی تحليلی جديد در زمينه های ياد شده

۴. گزارش نشست ها، همايش ها و سمينارهای انجام شده در استان يا شهرستان محل خدمت همراه با نقد و تحليل 
و ارائة عکس ها

ــناد و... و پيشنهادات در اين  ــه ای با توجه به آئين نامه ها و اس ــاورة مدرس ۵. نقد برنامه ها، رويکردهای مربوط به مش
خصوص

۶. نقد فيلم هايی که دارای درون ماية مشاوره ای هستند و پيام های تربيتی را ارائه می دهند.
ضمنًا مخاطبان عزيز مجله «رشد مشاور مدرسه» می توانند به منظور بيان طرح ها، ايده ها، پيشنهادات ارزشمند خود، 
کسب اطالعات بيشتر پيرامون مقاالت ارسال شده يا پيگيری آنها، روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۰ صبح تا ۳ بعدازظهر 

از طريق شماره تلفن ۸۸۳۰۵۸۶۲ با مدير داخلی و سردبير تماس حاصل نمايند.

حضور مشاوران مدرسه در مـدارس امروز چه ضرورتی دارد؟

تحت چه شـرايطی مشـاوران مـدرسه مؤثر و مفيد هستند؟

سردبير
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درس هــای بزرگ
 از مــربيان بــــزرگ

کليد  واژه ها:  احساس تعلق، ردولف دراکورس، بدرفتاری، جلب توجه.
به اعتقاد ردولف درايکورس، مربی بزرگ تعليم و تربيت، يکی از نيازهای اصلی کودک، داشتن 
ــاس «تعلق» است که به او احساس امنيت می دهد. چنان چه به داليلی کودک به طور واقعی يا  احس
غيرواقعی احساس کند که در محيط زندگی خود در خانه يا مدرسه به اندازه ی کافی به گروه تعلق 
ندارد، درصدد «جلب توجه» برمی آيد. اين نياز به جلب توجه، نيازی نيست که يک روز به طور کامل 

برطرف شود و کودک بگويد «خب! بس است!».
از ويژگی های اصلی رفتارهای جلب توجه کننده، می توان به اين موارد اشاره کرد: سر و صدا کردن، 
ــی کردن، ناآرامی کردن، خودشيرينی کردن، حرف های بزرگ تر از سن خود زدن، رنجاندن  بدجنس
ــران، و خود را مطرح كردن. درايکورس برای مقابله با اين گونه رفتارها چند پيش نهاد ارائه کرده  ديگ

است:
۱. توجه به بدرفتاری را به حداقل برسانيد؛ مجبور نيستيد به هر خطای جزئی توجه کنيد. 

حتی گاهی کودک ترجيح می دهد مورد سرزنش قرار بگيرد، تا اين که به او بی توجهی شود.
۲. به رفتارهايی که می خواهيد تشويق شوند، توجه کنيد؛ رفتارهايی از قبيل همکاری 

کردن، مشارکت کردن، کمک کردن و ساير رفتارهای سازنده.
۳. پيش از به وجود آمدن مشکل، به کودک توجه کنيد؛ تا زمانی که کودک خوب است، 
کاری به او نداريم؛ اين اشتباه است. وقتی کودک خوب است، بايد به او سر بزنيم و به او بفهمانيم که 
هم چنان برای ما اهميت دارد و حواسمان به او هم هست. درواقع، زمانی بايد به کودک توجه کنيم 

که متقاضی آن نيست!
۴. عمل کنيد، حرف نزنيد؛ اگر زياد حرف بزنيم و کم عمل کنيم، کودکان و دانش آموزان ما را 

کم تر جدی می گيرند. عمل ما بايد جدی، مهربان، منطقی و سازنده باشد.
۵. کارهايی را به کودک بدهيد که با مفيد بودن برای ديگران، توجه مثبت به 
دست آورد؛ مانند جواب دادن به تلفن، کشيدن پرده ها و.... از اين طريق می توان رفتارهای 

تعاونی و مشارکتی را در کودک رشد داد.

دکتر حميد عليزاده
استاديار دانشگاه عالمه طباطبايی
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خـودشكوفايي چيست؟
خـــــــودـ  شـــــــــــــكوفايي

 (self-actualization) «ميل به بهتر 
و بهتر شدن نسبت به آن چه كه يك فرد 
ــه يك فرد  ــدن ك ــت و آن چيزي ش هس
ــوري  ــدن آن را دارد» ، در تئ ــت ش ظرفي
ــده،  ــاي مزلو (Maslow) بيان ش نيازه
اساسًا برابر است با اهداف براي تحصيل و 
خالقيت كه توسط مدرسان و روان شناسان 
 .(۲۰۰۵ ,Burleson) حمايت شده است
ــكوفايي فرايند  ــر، خودش به عبارت ديگ
رشد كردن به صورتي است كه وابستگي 
ــم كاري و  ــت دفاعي، ك ــه ديگران، حال ب
ــت سر بگذاريم و به سوي  كم رويي را پش
ــدن  ــت آفري ــول، جرئ ــاي معق ارزيابي ه
ــكوفايي  ــش برويم. خودش ــدن پي و كاوي

آيــا من هـم مي توانم 
خـــودشــكوفا باشم؟

سميرا رنج  بردار
كارشناس ارشد روانشناسي عمومي

نيازهاي ديگر موجود در اين سلسله مراتب 
(ايمني، محبت، تعلق پذيري، عزت نفس و 
ــتند.  ــكوفايي) نيازهاي رواني هس خودش
ــله مراتبي، سه موضوع  اين نمايش سلس
اساسي را درباره ي ماهيت نيازهاي انسان 

بيان مي كند:
ــا  ي ــدرت  ق ــاس  براس ــا  نيازه  .۱
ــرار  ــب ق ــله مرات ــان در سلس نيازمنديش

مي گيرند.
ــه ي پايين تر  ــه نياز در مرتب ۲. هرچ
سلسله مراتب قرار داشته باشد، زودتر در 

فرايند رشد آشكار مي شود.
۳. نيازهاي موجود در سلسله مراتب 
ــوند؛ از پايين ترين تا  به ترتيب ارضا مي ش

باالترين، از پايه ي هرم تا نوك آن.
ــازمان سلسله  اولين نكته اي كه از س

ــت كه نيازهاي  مراتبي برمي آيد، اين اس
ــاي  انگيزه ه ــن  قوي تري ــي  فيزيولوژيك
حاكم اند. نيازهاي خودشكوفايي تمايالت 
نهفته اي هستند كه اغلب در امور روزمره 
به راحتي ناديده گرفته مي شوند. نكته ي 
ــت كه نيازهاي پايين تر، مثل  دوم اين اس
ــان داران  ــخصه ي نيازهاي ج ايمني، مش
غير انسان و كودكان هستند؛ در حالي كه 
نيازهاي باالتر، مثل عزت نفس، منحصر به 
ــان و مربوط به بزرگ ساالن هستند.  انس
نكته ي سوم اين است كه سازمان سلسله 
ــي، تصريح مي كند كه افراد پيش از  مراتب

تحقق بخشيدن به استعدادها، توانش ها و 
امكاناتمان است (مزلو، ۱۹۸۷). شالوده ي 
ــان ها در  ــت كه انس نظريه ي مزلو اين اس
ــي دارند. مزلو  ــطح ارگانيزمي نيازهاي س
ــته نياز مربوط به  ــد بود كه يك دس معتق
ــد گرايش دارند، بر همه  ي  هم، كه به رش
ــا را در  ــر حاكم اند و آن ه ــاي ديگ نيازه
ــله مراتبي سازمان مي دهند كه پنج  سلس
ــبتًا قدرت مند بقا و نسبتًا ضعيف  نياز نس
ــود. اولين نيازها،  ــامل مي ش ــد را ش رش
ــي الزم براي تعادل  ــاي فيزيولوژيك نيازه
ــتند. همه ي  ــش و بقا هس ــي، آرام حيات



۵
دوره شــشــم
ی٣ شـمـــاره 
بهـــــــار٩٠

ــب احترام و عزت نفس، بايد نيازهاي  كس
فيزيولوژيكي، ايمني و تعلق پذيري خود را 
كامًال ارضا كنند. ارضاي نيازهاي پايين تر 
شرط الزم براي ارضا كردن نيازهاي باالتر 
ــله مراتب نيازها به شرح زير  ــت. سلس اس

است: 
ــاي  نيازه ــي،  فيزيولوژيك ــاي  نيازه
ــت و تعلق پذيري،  ــي، نيازهاي محب ايمن

نيازهاي عزت نفس، و نياز خودشكوفايي.
ـــــــكوفايي انگيـــــزه اي  «خودش
ــاز ــه ۱۷ فراني ــت ك ــي اس اصلــــــــ

ــتي)  هس ــاي  (ارزش ه  (metaneads)
ــن ارزش ها  ــد. اي ــام مي كن ــم ادغ را دره
ــتي، خوبي، زيبايي، وحدت و  شامل درس
ــي، فراروندگي دووجهي (فقط  يك پارچگ
ــياه و سفيد ندارند)، زنده بودن و  وجوه س
پيش رفتن، بي همتايي، كمال، غايت مندي، 
ــادگي، جامعيت، جديت،  عدالت، نظم، س
ــندگي و معناداري  ــوخ طبعي، خودبس ش

است» (سيدمحمدي، ۱۳۸۴).

مالك هاي خودشــكوفايي 
ــردن افراد  ــخص ك ــراي مش ــو ب مزل
ــكوفا، از مالك هاي مثبت و منفي  خودش
ــراد بايد از  ــرد. اول اين كه اف ــتفاده ك اس
ــيب رواني رها باشند. آن ها نبايد روان  آس
ــا به اين  ــند ي ــور يا روان پريش باش رنج
ــته باشند.  اختالل هاي رواني گرايش داش
دوم اين كه افراد خودشكوفا سلسله مراتب 
ــته اند، بنابراين،  نيازها را پشت سر گذاش
ــطح حداقل معيشت اند و ايمني  باالي س
آن  ها تاكنون تهديد نشده است اما مهم تر 
از آن اين كه آن ها بايد طعم محبت را نيز 
ــاس ارزش مندي  ــند و احس چشيده باش
ــند. چون  ــته باش ــرام عميقي داش و احت
نيازهاي سطح پايين افراد خودشكوفا ارضا 

ــت، آن ها بهتر مي توانند ناكامي  شده اس
اين نيازها را تحمل كنند. افراد خودشكوفا 
ــنه اند، چنانچه غذا  ــي زماني كه گرس حت
فوراً مهيا نباشد، وحشت نمي كنند. آن ها 
ــديدي ندارند؛ در  به پول و ايمني نياز ش
ــطح نيازهاي  ــرادي كه در س حالي كه اف
ــي عمل مي كنند، نياز مبرمي  فيزيولوژيك
ــكوفا احساس  به آن ها دارند. افراد خودش
ــتند، و از  ــتني هس ــد دوست داش مي كنن
ــور ندارند كه همه  همين رو نياز روان رنج
ــند. سومين  ــته باش ــت داش آن ها را دوس
ــكوفايي برخورداري از  مالك براي خودش
ــتي (فرانيازها) است. افراد  ارزش هاي هس
ــت، زيبايي،  ــكوفا به دنبال حقيق خودش
عدالت، سادگي، شوخي، و ساير نيازهاي 
ــتند كه پيش از اين درباره ي  هستي هس
ــن مالك براي  ــا بحث كرديم. آخري آن  ه
رسيدن به خودشكوفايي، كه در عين حال 
ــكوفايي  نيز هست،  تعريف مزلو از خودش
ــت كه افراد خودشكوفا از «همه ي  اين اس
ــتعدادها، قابليت ها و توانايي هاي خود  اس
ــه عبارت ديگر،  بهره برداري مي كنند». ب
ــود را براي  ــكوفا نيازهاي خ افراد خودش
رشد كردن، پرورش يافتن، و تبديل شدن 
ــدن هستند، برآورده  به آن چه قادر به ش

مي سازند (سيد محمدي، ۱۳۸۴).

ويژگـي هاي افراد خودشـكوفا 
ــكوفا  ــد درصد از جمعيت خودش چن
ــه همه ي  ــت ك ــتند؟ مزلو باور داش هس
ــكوفايي دارند.  ــتعداد خودش انسان ها اس
ــكوفا باشند، بايد  براي اين كه افراد خودش
نيازهاي سطح پايين خود را ارضا كنند و 
از ارزش هاي هستي برخوردار باشند. مزلو 
ــتفاده از اين دو مالك، حدس زد كه  با اس
۱ درصد از سالم ترين جمعيت بزرگ سال، 

خودشكوفا هستند.
ــتركي  اين افراد چه ويژگي هاي مش
ــو (۱۹۷۰) ۱۵ ويژگي را كه  ــد؟ مزل دارن
ــت كم تا اندازه اي از  افراد خودشكوفا دس

آن ها برخوردارند، فهرست كرد: 
برداشت كارآمدتر از واقعيت

افراد خودشكوفا راحت تر مي توانند تصنعي 
ــد. صورت  ــخيص دهن ــودن افراد را تش ب
ــول نمي زند و مي توانند  ظاهر، آن ها را گ
ــه به راحتي  ــه صفات مثبت و منفي، ك ب
براي اغلب افراد آشكار نيستند، پي ببرند. 
ــكوفا ترس كم تري  در ضمن، افراد خودش
ــناخته احساس  دارند و در مورد امور ناش

آرامش بيش تري مي كنند.
پذيرش خود، ديگران و طبيعت

ــكوفا مي توانند خود را  ــراد خودش  اف

آن گونه كه هستند، بپذيرند. آن ها حالت 
دفاعي و ظاهر ساختگي ندارند و احساس 
ــد؛ از ضعف هاي خود بيش  گناه نمي كنن
ــار  از حد عيب جويي نمي كنند و زير فش
اضطراب يا شرم بيش از حد قرار ندارند. به 
همين ترتيب، آن ها مي توانند ضعف هاي 
ــاي ديگران  ــران را بپذيرند و قوت ه ديگ

آن ها را تهديد نمي كند.
خودانگيختگـي، سـادگي و طبيعي 

بودن
 افراد خودشكوفا خودانگيخته، ساده 

افـراد خودشكوفـا راحت تر مي توانند 
تصـنعي بودن افـراد را تشخيص دهند. 

صورت ظاهـر، آن ها را گـول نمي زند 
و مي توانند به صفـات مثبت و منفي، 

كه به راحتي براي اغلب افـراد آشكار 
نيستند، پي ببرنــد 
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ــتند. با افراد ديگر متفاوت  و طبيعي هس
هستند. معموًال ساده زندگي مي كنند؛ زيرا 
نيازي ندارند در پناه يك پوشش پيچيده، 
ــازي  ــب دهند. آن ها ظاهرس ــا را فري دني
ــادي، شعف، تأسف،  نمي كنند و از ابراز ش
ــه عميقًا  ــات ديگري، ك ــم، يا هيجان خش

احساس مي شوند، واهمه اي ندارند.
تمركز بر مشكالت

ــكوفا   چهارمين ويژگي افراد خودش
ــارج از  ــكالت خ ــا به مش ــه ي آن ه عالق
ــكوفا،  ــت. افراد غير خودش ــان اس خودش
ــكالت دنيا را  ــه ي مش ــد و هم خودمدارن
ــان در نظر مي گيرند؛  ــه با خودش در رابط
ــكوفا تكليف گرا  ــه افراد خودش در حالي ك
ــكالت خارج از خود هم  هستند و به مش
ــيله اي  ــغل آن  ها صرفًا وس مي پردازند. ش
براي تأمين معيشت نيست بلكه رسالت، 

وظيفه و هدف است.
نياز به تنهايي

ــكوفا از ويژگي جدايي  ــراد خودش  اف
برخوردارند كه به آن ها امكان مي دهد تنها 
باشند؛ بدون اين كه احساس تنهايي كنند. 
ــًال نيازهاي محبت و تعلق پذيري  آن ها قب
خود را ارضا كرده اند؛ به همين دليل، نياز 
چنداني ندارند كه ديگران آن ها را احاطه 
كنند و مي توانند از تنهايي و خلوت خود 
ــكوفا  لذت ببرند. امكان دارد افراد خودش
ــند اما در  ــزوي يا بي عالقه به نظر برس من
ــائل جزئي  ــع، بي عالقگي آن ها به مس واق
محدود مي شود. آن ها نگران رفاه ديگران 
ــائل  ــتند؛ بدون اين كه خود را در مس هس

جزئي و بي اهميت درگير كنند.
خودمختاري 

ــر، خودمختاري  ــي مربوط ديگ ويژگ
ــودن از فرهنگ و  ــتقل ب ــا توانايي مس ي
ــت. افراد خودشكوفا براي رشد  محيط اس
ــتند؛ هر چند  ــي هس ــان متك به خودش

ــور بوده اند از  ــته مجب كه زماني در گذش
ديگران محبت و ايمني دريافت كنند. اين 
خودمختاري به آن ها امكان مي دهد كه از 
انتقاد مشوش نشوند و نسبت به چاپلوسي 

نيز بي اعتنا باشند.
تازگي درك مداوم

ــاني  ــكوفا، برخالف كس  افراد خودش
ــري بديهي مي دانند،  ــه موهبت ها را ام ك
ــا، غذا و  ــره مانند گل ه ــاي روزم پديده ه
دوستان را با نگاهي تازه در نظر مي گيرند. 
ــود آگاه اند و وقت  ــا از دارايي هاي خ آن ه
ــراد  ــردن از اف ــكايت ك ــش را در ش خوي

كسل كننده و مالل آور تلف نمي كنند.
Peak experience تجربه ي اوج

ــه ي اوج در حالت خفيف براي   تجرب
ــد؛ هر چند كه به ندرت  همه پيش مي آي
ــراي مثال،  ــرار مي گيرد. ب ــورد توجه ق م
دوندگان دوي استقامت اغلب نوعي تعالي، 
ــاس جدا  ــدگي، يا احس از خود بي خود ش
شدن از بدنشان را گزارش مي دهند. ديدن 
ــاير جلو ه هاي طبيعت ممكن  غروب يا س
است تجربه اوج ايجاد كند. تجربيات اوج 
ــي از ساخت انسان  كامًال طبيعي و بخش
ــه ي اوج دارند،  ــتند. افرادي كه تجرب هس
ــرارآميز، احساس فروتني  در اين مدت اس

ــاس قدرت  ــر و در عين حال احس بيش ت
بيش تري مي كنند.

عالقه ي اجتماعي 
ــرش  نگ ــي  نوع ــكوفا  ــراد خودش اف
دل سوزانه نسبت به ديگران دارند و واقعًا 
عالقه دارند به ديگران، دوستان و غريبه ها 

كمك كنند.
روابط ميان فردي عميق

ــاس  ــكوفا در كل، احس  افراد خودش
ــبت به ديگران دارند اما  مهرورزانه اي نس
روابط صميمانه ي آن ها به چند نفر محدود 
مي شود و اين روابط كامًال عميق اند. آن ها 
از بين افراد بسيار سالم دوست مي گيرند و 
از برقراري ارتباط صميمانه با افراد وابسته 
ــودداري مي كنند اما عالقه ي  و ناپخته خ
ــود كه با افراد  اجتماعي آن ها باعث مي ش

كم تر سالم نيز احساس هم دلي كنند.
ساختار منش دموكراتيك 

ــا ديگران، صرف نظر  اين افراد مي توانند ب
از طبقه ي اجتماعي، رنگ پوست، سن، يا 
جنسيت، صميمي باشند. آن ها تشخيص 
ــالم،  ــه چندان س ــراد ن ــد كه اف مي دهن
چيزهاي زيادي براي ارائه دادن دارند و در 
حضور اين افراد خاضع و فروتن اند؛ با اين 
حال رفتار شرارت بار ديگران را به صورت 

افـراد خودشكوفا از 
ويژگي جدايي برخـوردارند 
كـه به آن ها امكان مي دهد 
تنها باشند؛ بـدون اين كه 
احساس تنهايي كنند
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ــه با افراد  ــه تحمل نمي كنند بلك منفعالن
شرور و رفتار شرارت بار مبارزه مي كنند.

تمايز وسيله از هدف
ــش خود را به  ــكوفا بين  افراد خودش
ــيله بر اهداف متمركز مي كنند  جاي وس
ــيله در نظر  ــه ديگران وس ــزي را ك و چي
مي گيرند (مانند خوردن يا ورزش كردن)، 
اغلب به صورت هدف مي انگارند. آن ها از 
ــه خاطر خود آن  ــام دادن هر كاري ب انج

لذت مي برند.
شوخ طبعي فلسفي

 ويژگي برجسته ي ديگر، شوخ طبعي 
ــت. اين  ــفي و غيرخصمانه ي آن هاس فلس
ــوخي مي كنند،  ــراد كم تر از ديگران ش اف
ــت هدفي غير  ــان در جه اما تالش هايش
ــت. آن ها ديگران را  از خنداندن مردم اس
سرگرم مي كنند، آگاه مي سازند و به جاي 

قهقهه لبخند برمي انگيزند.
خالقيت

ــكوفا در هنرها  ــه ي افراد خودش  هم
ــتعداد يا خالق نيستند اما همگي به  با اس
ــان خالق اند. آن ها درك  ــيوه ي خودش ش
عميقي از واقعيت و زيبايي دارند؛ عناصري 
ــالوده ي خالقيت واقعي را تشكيل  كه ش
مي دهند. خالقيت مي تواند از هرجا ناشي 

شود؛ مثًال يك فرد ممكن است در پختن 
سوپ واقعًا خالق باشد.

مقاومت در برابر فرهنگ پذيري
ــي و نه  ــه ضداجتماع ــراد ن ــن اف  اي
ــه خودمختارند. از  ــد، بلك ــارف ان غيرمتع
ــروي  ــان پي ــلوك خودش ــاي س مالك ه
ــه از مقررات ديگران  مي كنند و كوركوران
ــيوه هاي  ــا ش آن ه ــد.  نمي كنن ــت  اطاع
ــيدن را نقض  عاميانه اي مانند لباس پوش
ــبك لباس مرسوم را  نمي كنند و چون س
ــر تفاوت چنداني  مي پذيرند، از نظر ظاه
ــال، در مورد  ــران ندارند. با اين ح با ديگ
ــدت براي  ــم، مي توانند به ش ــائل مه مس
ــيد  ــوند (س تغيير اجتماعي برانگيخته ش

محمدي، ۱۳۸۴).

رفتارهايي كـه خــودشكوفايي را 
ترغيب مي كــنند

ــته  ــي را به صورت يك رش ۱. زندگ
ــوي  ــه به س ــد كه هميش ــاب ببيني انتخ
پيش روي و رشد گرايش دارند نه پس روي 
و ترس. انتخاب پيش روي و رشد حركتي 
است به سوي خودشكوفايي، در حالي كه 
انتخاب پس روي و ترس حركتي به دور از 

خودشكوفايي است.

۲. جرئت كنيد متفاوت باشيد.
۳. شرايطي فراهم كنيد كه تجربه هاي 
ــود را از  ــيد. خ ــته باش اوج را بيش تر داش
ــا و توهمات باطل درباره ي خويش  باوره
ــالص كنيد. دريابيد در چه زمينه هايي  خ
ــي از آن ها به  ــد و با آگاه ــتعداد نداري اس

توانش واقعي خود پي ببريد.
۴. دفاع ها را شناسايي كنيد و جرئت 

به خرج دهيد كه از آن ها دست برداريد.
۵. روراست باشيد؛ مخصوصًا زماني كه 
ترديد داريد. مسئوليت تصميم گيري هاي 

خود و عواقب آن ها را بپذيريد.
۶. در خود تأمل كنيد و نداي تكانه ي 
ــنويد. به نداهاي دنيا گوش  فطري را بش

نكنيد.
ــح، نوع  ــق، واض ــه صورت عمي ۷. ب
ــتانه توأم با تمركز عميق و شيفتگي  دوس

كامل، تجربه كنيد.
ــت داريد انجام  ۸. براي كاري كه دوس
دهيد، تالش كنيد و هوش خود را در انجام 
دادن آن به كار بريد؛ خواه اين كار طبابت 
باشد يا فرزندپروري، نواختن پيانو، كارهاي 
تحقيقي يا ورزش (سيد محمدي، ۱۳۸۴).
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افـراد خودشكوفـا بينش خــود 
را به جــاي وسيله بر اهداف 

متمركــز مي كنند و چيزي را كه 
ديگران وسيله در نظر مي گيرند 

اغلب به صورت هدف مي 
انگارند. از انجام دادن هر كاري به 

خاطر خود آن لذت مي برند
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ــپ،  تي ــخصيت،  ش کليد واژه هـا: 
تيپ های شخصيتی.

چکيـــــده
با توسعه و گسترش راهنمايی تحصيلی 
ــزوم راهنمايی  ــت ما ل ــدارس مملک در م
ــغلی و حرفه ای روزبه روز  ــاوره ی ش و مش
ــود. راهنمايی و  ــاس می ش ــر احس بيش ت
ــغلی و حرفه ای چندان جدا  ــاوره ی ش مش
ــت و می تواند  ــی تحصيلی نيس از راهنماي
ــدی را در زمينه ی راهنمايی  نهضت جدي
شغلی و حرفه ای در تمام مقاطع تحصيلی 

ايجاد کند (شفيع آبادی، ۱۳۸۱).
اين نوع راهنمايی، اختصاص به شاگرد 
در انتخاب شغل و حرفه و کار دارد. بديهی 

است که شاگرد را بايد به مشاغلی هدايت 
ــوابق و تجارب الزم  ــتعداد و س کرد که اس
برای آن را داشته باشد (اردبيلی، ۱۳۵۲). به 
همين دليل، به نظر می رسد که شناسايی 
تيپ های شخصيتی دانش آموزان مسئله ای 
ــغل آينده ی  ضروری در انتخاب حرفه و ش
ــن آزمون های  ــی از بهتري ــت. يک آن هاس
آزمون  ــخصيتی،  تيپ های ش ــايی  شناس
مايرز ـ بريگز است که در اين مقاله در مورد 

آن بحث شده است.

شــخصيت و شنـاسايی تيپ های 
شخصيتی

ــغلی مباحث زيادی  ــاوره ی ش در مش
ــه يکی از  ــی قرار می گيرند ک مورد بررس

فاطمه صادقيان۱
نجات شيخ پور۲

اهمـيت شناسايی تيپ های 
شخصيتی دانش آموزان بـرای 
انتخاب حـرفه و شـغل

ــئله ی شخصيت است.  مهم ترين آن ها مس
ــخصيت مجموعه ويژگی های جسمی،  ش
روانی و رفتاری است که هر فرد را از ديگر 

افراد متمايز می سازد (کريمی، ۱۳۸۰).
موضوع شخصيت از جنبه های مختلف 
ــت.  مورد پژوهش و ارزيابی قرار گرفته اس
ماهيت رشد، سالمت، بيماری و تيپ های 
شخصيت از مهم ترين اين جنبه ها هستند. 
ــران نظريات  ــواع تيپ ها متفک در مورد ان
مختلفی ابراز کرده و براساس اين نظريات، 
وسايل سنجش متفاوتی را پيشنهاد داده اند. 
اين ابزارهای سنجش با هدف های مختلف 
از طرف مشاوران و ساير متخصصان مورد 
استفاده قرار می گيرند. يکی از عميق ترين 
ــه تاکنون در مورد  و مهم ترين نظرياتی ک ۸

دوره شــشــم
ی٣ شـمـــاره 
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ــخصيت مطرح شده، نظريه ی  تيپ های ش
ــت. وسعت اطالعات و تحقيقات  يونگ اس
دامنه دار يونگ در رشته های مختلف علوم 
سبب شده است که عالوه بر روان شناسان 
و مشاوران، بسياری از دانشمندان ديگر نيز 
تحت نفوذ و تأثير تحقيقات و نوشته های او 

قرار گيرند (سياسی، ۱۳۷۹).
در زمان حاضر، تيپ نمای مايرز ـ بريگز 
يکی از جامع ترين و معتبرترين آزمون های 
ــنجش شخصيت و مشخص  روانی برای س
ــت. اين آزمون  ــردن تيپ های روانی اس ک
ــکل  ــاس نظريه ی تيپ های يونگ ش براس
ــت که  گرفته و دارای فرم های مختلفی اس
ــت (هيرش۳،  از مهم ترين آن ها، فرم G اس

.(۱۹۹۱
عالوه بر موارد ياد شده، در بسياری از 
ــخصيت  موارد بايد ارزيابی عينی تری از ش
ــوگيری باشد.  صورت گيرد که عاری از س
ــاب افراد برای تصدی  کارفرمايان در انتخ
مشاغل، به شناخت خصوصيات شخصيتی 
آن ها نياز دارند. هرگاه روان شناسان مشاوره، 
عالوه بر عملکرد تحصيلی طالبان شغل، در 
ــخصيت آن ها نيز اطالعات داشته  مورد ش
باشند، راهنمايی های کارآمدتری می توانند 
ــه همين دليل در برنامه های  ارائه دهند. ب
پژوهشی، ارزيابی شخصيت ضرورت است 
(اتکينسون۴ و همکاران، ۱۹۸۳؛ به نقل از 

گنجی، ۱۳۷۰).
شخصيت را شايد بتوان اساسی ترين 
موضوع علم روان شناسی دانست؛ زيرا محور 
اساسی بحث در زمينه هايی مانند يادگيری، 
انگيزش، ادراک، تفکر، عواطف و احساسات، 
هوش و مواردی از اين قبيل است. از طرف 
ــای روانی  ــه ی بيماری ه ــر، در مطالع ديگ
ــايکوزهای کنشی۵،  کنشی، مانند انواع س
تمام نوروزها۶، اختالالت شخصيت و منش۷، 
ــی و ضد اخالقی۸،  رفتارهای ضد اجتماع
اعتياد و انحراف ها، شخصيت نقش محوری 
و اساسی دارد. در رابطه با جايگاه و اهميت 
شخصيت در روان شناسی، گفته شده است 

که شخصيت مانند ديگی است که همه ی 
مخلفات روان شناسی در آن پخته می شود 

(شاملو، ۱۳۷۷).
ــورت (۱۹۴۹)  نتايج تحقيقی که آلپ
ــام داده  ــخصيت انج ــاره ی تعاريف ش درب
است، مشخص می کند که ۵۰ نوع تعريف 
ــخصيت وجود دارد. آلپورت  مختلف از ش
ــخصيت را به دو گروه  ــف مختلف ش تعاري
ــته ی اول  ــيم کرده است. دس بزرگ تقس
تعاريفی هستند که نقش عوامل اجتماعی 
ــت می دانند  ــخصيت واجد اهمي را در ش
ــوان عوامل  ــای افراد به عن ــه واکنش ه و ب
اشاره می کنند.  تعيين کننده ی شخصيت 
دسته ی دوم، شخصيت را دارای جنبه های 
ــد؛  می دانن ــک  فيزيولوژي و  ــمانی  جس
ــل اندازه گيری و  يعنی، جنبه هايی که قاب
ــاهده اند. طبق نظر آلپورت، شخصيت  مش
ــبتًا پايدار و  ــای نس ــا و گرايش ه ويژگی ه
ثابتی است که موجبات تشابه و تفاوت در 
ــاس و عمل فرد را فراهم  طرز تفکر، احس
می سازد. به عبارت ديگر، شخصيت سازمان 
پويايی از برخی فرايندهای درونی و روانی 
است که سازگاری منحصر به فرد آدمی را با 
محيط تسهيل می کند (شولتز و سيدنی، 

.(۱۳۸۵
تيپ نمای مايرز ـ بريگز، که به اختصار 
MBTI ناميده می شود، يک ابزار سنجش 
شخصيت است که تمايالت و گرايش های 
ــج آن  ــازد و نتاي ــخص می س ــرد را مش ف
تفاوت های ارزش مندی را بين افراد سالم و 
طبيعی مشخص می نمايد. تيپ نمای مايرز ـ 
ــد که خود،  ــراد کمک می کن ــز به اف بريگ
انگيزه ها، و توانايی های موجود و بالقوه شان 
را بشناسند. اين ابزار در حوزه های وسيعی 
به کار می رود؛ ازجمله خودشناسی، مديريت 
استرس، تشکيل گروه، توسعه ی سازمانی، 
زوج درمانی، شناخت سبک های يادگيری 
و سبک های ارتباطی ترجيحی... (کندی و 

کندی۹، ۲۰۰۴).
ــای مايرز ـ  ــردی، تيپ نم ــوارد ف در م

ــناخت خود کمک  ــراد در ش ــز به اف بريگ
می کند. در سازمان ها اين آزمون می تواند 
در تصميم گيری های سازنده و سالم، که در 
آن همه ی پتانسيل های افراد نقش داشته 
ــد، به کار رود. تيپ نمای مايرز ـ بريگز  باش
ــخصيتی را  ــانزده تيپ ش به رغم آن که ش
مشخص می کند، در مورد اين که کدام يک 
ــت دارد، قضاوت نمی کند.  از آن ها ارجحي
فقط نشان می دهد که هر شخص توانايی ها 
و گرايش های مخصوص به خود را دارد. اين 
آزمون مبتنی بر نظريه ی شخصيتی يونگ 
است که توسط يک مادر و دختر براساس 
بررسی خصوصيات افراد در زندگی روزانه 
ــاجينا و  ــت (کوپر، س ــده اس ــاخته ش س

کالين۱۰، ۲۰۰۱).
خانم بريگز به همراه دخترش، مايرز، 
اقدام به يکی کردن دو ديدگاه تيپ شناسی 
ــی خودشان کردند. در  يونگ و تيپ شناس
ــاس نظريه ی  ــه ی ۱۹۴۰، مايرز براس ده
ــاهدات مادر خود، يک آزمون  يونگ و مش
مداد ـ کاغذی تهيه کرد. ازجمله انگيزه های 
او در اين کار اين بود که به افراد کمک کند 
تا در مورد خود شناخت بيش تری به دست 
ــاندن به امور  آورند. هدف ديگر او ياری رس
ــخص شود افراد با  جنگ بود تا اين که مش
ــه موقعيت هايی  ــای مختلف در چ تيپ ه
ــد و همين باعث  قرار بگيرند که ارجح باش
ــال از عمر خود را صرف  ــد تا بيست س ش
ــای مايرز ـ بريگز کند  کامل کردن تيپ نم

(شارف۱۱، ۱۹۹۲).
ــن زبان ترجمه  ــن آزمون به چندي اي
ــت و برای مواردی چون انتخاب  ــده اس ش

شخصيت را شايد بتوان اسـاسی ترين
 موضـوع علم روان شناسی دانست؛ زيــرا 

محور اســاسی بحث در زميــــنه هايی مانند 
يادگيری، انگيزش، ادراک و .... است
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ــاوره ی ازدواج، انتخاب رشته ی  شغل، مش
تحصيلی و بسياری هدف های ديگر به کار 
گرفته شده است و به افراد در اين زمينه ها 

کمک می کند (شارف، ۱۹۹۲).
ــش نامه،  ــی اين پرس ــرای اعتبارياب ب
ــيعی روی دانشجويان  مايرز مطالعه ی وس
پزشکی و پرستاری بيش از ۴۵ دانشکده ی 
پزشکی انجام داد. به دليل ضرورت اصالح 
نتايج و تحقيقات بيش تر، او دعوت رئيس 
ــی را پذيرفت  ــکی آلبان ــکده ی پزش دانش
ــارف،  ــه آن جا ارجاع داد (ش ــون را ب و آزم

.(۱۹۹۲
دو  ــز  بريگ ــرز ـ  ماي ــای  تيپ نم در 
ــی عبارت اند از: برون گرايی ـ  مفهوم اساس
ــاوت۱۳  ــی۱۲ (EI) و ادراک قض درون گراي
ــه چگونگی درک افراد  (PJ). اين نظريه ب
ــردن با اتخاذ  ــاوت ک ــان و قض از محيطش
ــان می پردازد.  تصميم در مورد مشاهداتش
اين نظريه را می توان به ديدگاه فرد از دنيا، 
که بر دنيای بيرونی (برون گرايی) يا دنيای 
درونی (درون گرايی) منطبق است، مرتبط 
کرد. اين ها را می توان الگوهای ترجيحی يا 
شيوه های مختلفی دانست که افراد ترجيح 
ــا تصميم گيری و  ــاس آن ه می دهند براس
انتخاب کنند. درواقع، اين نظريه به شيوه ای 
که افراد دنيای خويش را مشاهده می کنند 
ــم می گيرند، مربوط  ــاس آن تصمي و براس
ــت (مايرز، ۱۹۹۳؛ به نقل از حسينيان،  اس

.(۱۳۸۰
ــاوت وجود  ــيوه ی ادراک و قض دو ش
ــيوه های متناقض ادراک عبارت اند  دارد. ش
از: حسی و شهودی؛ ادراک حسی، گرفتن 

اطالعات با استفاده از فرايندهای شنوايی، 
ــت. ادراک  ــايی و بويايی اس ــه، چش المس
شهودی برعکس، ورای فرايندهای حواس 
ــع منطق يا حس،  ــه پيش می رود. درواق ب
ادراِک مستقيم و شهود، ادراِک غيرمستقيم 
ــس را برتر می دانند،  ــت. افرادی که ح اس
ــاهده از راه حواس را در اولويت  اساسًا مش

قرار می دهند (حسينيان، ۱۳۸۰).
دو شيوه ی متفاوت قضاوت عبارت اند 
ــی و تفکری. قضاوت احساسی،  از: احساس
ــب در ارتباط با  ــش ذهنی و اغل يک واکن
ارزش های خود فرد است. قضاوت تفکری 
به عينی بودن يک ايده يا رويداد مشاهده 

شده اشاره می کند (حسينيان، ۱۳۸۰).
در مرحله ی بعدی دو شيوه ی ادراک، 
ــيوه ی  ــهودی، و دو ش ــی و ش يعنی حس
ــری، با  ــی و تفک ــاوت، يعنی احساس قض
ــار ترکيب  ــد و چه ــر درمی آميزن يک ديگ
ــود می آورند:  ــی بدين صورت به وج دوتاي
ــی و احساسی، حس و تفکر، شهودی  حس
ــری. طبق  ــهودی و تفک ــی و ش و احساس
ــرز (۱۹۹۳)، افراد يکی از اين  نظريه ی ماي
ــد. چگونگی  ــح می دهن ــا را ترجي طبقه ه
ــيوه ی  ــاوت آن ها نه تنها بر ش ادراک و قض
ــه بر  ــذارد، بلک ــر می گ ــان تأثي زندگی ش
چگونگی تعامل آنان با سايرين مؤثر است. 
ــی  افرادی که از قابليت های تفکری و حس
ــتفاده می کنند، با  برای درک رويدادها اس
آنان که عمدتًا از شهود و احساس استفاده 
ــينيان،  ــيار متفاوت اند (حس می کنند، بس

.(۱۳۸۰
در مرحله ی نهايی، هريک از اين چهار 
ــی  ــب دوتايی همراه با مفاهيم اساس ترکي
ــز يعنی برون گرايی ـ  نظريه ی مايرز ـ بريگ
درون گرايی و ادراک ـ قضاوت ترکيب شده و 
شانزده تيپ چهارتايی را تشکيل می دهند. 
يعنی، يک بار برون گرايی و ادراک و بار ديگر 
ــی و ادراک در کنار اين ترکيب  درون گراي
دوتايی قرار می گيرند. سپس، برون گرايی 
ــاوت و در آخر، درون گرايی و قضاوت  و قض

در کنار اين چهار ترکيب قرار می گيرند و 
شانزده تيپ چهارتايی را تشکيل می دهند 

(حسينيان، ۱۳۸۰).
بارتو۱۴ (۱۹۹۸) در پژوهشی به بررسی 
رابطه ی بين تيپ های شخصيتی معلمان 
ــرفت  ــا ميزان پيش ــتان ب مدارس دبيرس
ــی  ــوزان در نيوجرس ــی دانش آم تحصيل
ــد که معلمان  ــان دادن پرداخت. نتايج نش
رياضی که بيش تر تيپ شخصيتی برون گرا، 
ــی و عقالنی دارند، نسبت به معلمان  حس
هنر و زبان خارجی، که بيش تر دارای تيپ 
ــخصيتی درون گرای شهودی احساسی  ش
هستند، در پيشرفت دانش آموزان موفق تر 

عمل می کنند.
تارپ۱۵ (۱۹۹۲) در مطالعه ای در مورد 
ــخصيتی و پيشرفت  رابطه ی بين تيپ ش
تحصيلی نشان داد که در بين دانش جويان 
ــانی نمرات باال را  ــته ی فيزيولوژی انس رش
ــت آوردند که صفت  ــی به دس دانش جويان
ــی قوی تری  ــاختار ذهن ــی و س درون گراي
داشتند. درحالی که برون گراها و تيپ های 

در تيــــپ نمای مـــــايرز ـ بريگز
 دو مفهـــــوم اســـــاســـی عبارت اند از: 
(EI) برون گــــرايی ـ درون گـــــرايی
(PJ) و ادراک قضـــاوت 



منعطف، کم ترين نمرات را به دست آوردند. 
اين يافته ها هم چنين حاکی از آن است که 
رجحان حسی اگر با ساختار ذهنی قوی يا 
درون گرايی همراه باشد، موفقيت تحصيلی 
ــته ی فيزيولوژی ايجاد  بيش تری را در رش

می کند.
جنتری، ماندور و کاکس۱۶ (۲۰۰۷) آن 
دسته از ويژگی ها و ترجيحات شخصيتی 
ــای مديريتی اختالل ايجاد  را که در کاره
می کنند، بررسی کردند. آن ها نشان دادند 
که مديران برون گرا بسيار اجتماعی هستند 
و به محيط کار و کارکنان توجه بيش تری 
ــه درون گرا  ــل، مديرانی ک ــد. در مقاب دارن
ــرد، بی اعتنا و  ــت س ــتند، ممکن اس هس
ــند و توانايی  ــيت به نظر برس فاقد حساس
ــازمان را با ديگران  ــان و س هدايت کارکن
نداشته باشند. مديران شهودی خالق تر و 
ــيوه های تفکر انتزاعی تری  مبتکرترند و ش
دارند. درحالی که مديران حسی جزئی نگر، 
واقع بين و سازمان يافته عمل می کنند و به 
ــه بيش تری دارند. مديران  زمان حال توج

ــوزند،  ــل اين که دل س ــه دلي ــی ب احساس
ــته  ــد با ديگران هماهنگی داش می خواهن
ــران  ــای ديگ ــاس ارزش ه ــند و براس باش
تصميم گيری می کنند. اما مديران عقالنی 
ــر و معقول اند و با همه  ــی، تحليل گ منطق
ــان برخورد می کنند. مديران  به طور يک س
ــيار منظم و سازمان يافته اند  با ساختار بس
ــرعت انجام  ــه کارها به س ــل دارند ک و مي
شوند. مديران منعطف، خودانگيخته ترند و 
معموًال کارها را در آخرين لحظات به اتمام 

می رسانند.
ــد که  ــر می رس ــه نظ ــوع، ب در مجم
ــخصيتی مايرز ـ بريگز،  آزمون تيپ های ش
ــه می تواند در  ــت ک جامع ترين آزمونی اس
شناسايی تيپ های شخصيتی دانش آموزان 
ــرد. محموديان  ــرار گي ــتفاده ق ــورد اس م
ــن آزمون را در ايران  دهکردی (۱۳۸۶) اي

هنجاريابی کرده است.
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ــه ی خانوادگی،  کليدواژه هـا: جلس
ــل،  ــرام متقاب ـــــــــالمت روان، احت س

مسئوليت پذيری، هدايت گری، انتخاب.

درآمـــــد
برخی رويکردها بهبود ارتباط متقابل 
ــدان را طرح می کنند.  ــن والدين و فرزن بي
ــر و بحث  ــن می توانند از ج ــی والدي وقت
ــری کنند و  ــه اولين تنش جلوگي به مثاب
به صورت موفقيت آميز از روش های تشويقی 
و پيامدهای رفتاری بهره گيری کنند، بهبود 
چشم گيری در رفتار فرزندان پديد می آيد 
ــب، بهبود اعتماد به نفس،  و به همين ترتي
مسئوليت پذيری، مشارکت و استقالل در 

آن ها آغاز می گردد.
روابط والدين ـ فرزندان در يک جامعه ی 
سالم، بايد بر پايه ی احترام متقابل، برابری 
ــئوليت پذيری  ــارکت و مس اجتماعی، مش

تحليل شود.
ــتند  ــن می دانس ــه والدي روزگاری ک
ــت و  چه چيز برای فرزندان «بهترين» اس
برای دست يابی به آن برای آن ها پاداش و 
تنبيه تعيين می کردند، سپری شده است. 
امروز ديگر نمی توانيم ارزش های خود را به 

ــران تحميل کنيم. اين ديدگاه احترام  ديگ
به افراد و حق انتخاب را در نظر می گيرد و 
به فرزندان در تحول الگوهای رفتاری، که 
فطری، سازنده، موجه، مسئوالنه، جامع و 

فراگير باشند، کمک می کند.
ــور همراه با  ــی ديدگاه های مذک وقت
تشويق و پيامدهای رفتاری، به کار گرفته 
شوند، والدين درمی يابند بازخوردهايی که 
دائمًا با عدم اطمينان، ترس، شک، عصبانيت 
و حتی يأس در برابر فرزندان بروز می کند، به 
لذت، اطمينان، رضايت و خودارزش مندی 
تبديل می شود. بازخوردها نتيجه يا پيامد 

مهدی حاج اسماعيلی
کارشناس ارشد روان شناسی

نقــش گــذاری در
 روابــط والـدين و فـرزندان

اشاره
از کارکردهای برجسته ی مشاوره ی مدرسه ای مشورت گری در مشورت دهی به خانواده های دانش 

آموزان و آموزش خانواده ها در طول دوره های راهنمايی تحصيلی و متوسطه به انگيزه ی هدايتگری خانواده 
ها و ارتقاء سطح خود راهبری، مسئوليت پذيری، احساس تعلق و ... در فرايند رشد همه جانبه ی دانش آموزان 

است. اقدام اخير مشاوران مدارس در پيشگيری از آسيب ها و فرهنگ سازی در نقش گذاری های سالم و موفق در 
آينده ی نسل ها اثر بخشی فراوان دارد. مقاله زير حاوی تحليل مسئله است.
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ــده اند. اين کافی  روش های به کار گرفته ش
نيست که در برابر بچه ها فقط بازخوردهای 
خوشايند داشته باشيم. وقتی دائمًا از دست 
ــی، ناراحت، تحريک  فرزندان خود عصبان
ــويم، چگونه می توانيم چنين  و گيج می ش
ــيم؟ والدين به  ــته باش بازخوردهايی داش
روش های کاربردی پرورش فرزند نياز دارند 
که بازخوردهای خوشايند توصيف شده از 

آن نتيجه می شود.

انتخاب الگوهـــای ســالم
با تحول انتخاب الگوهای سالم، قدرت 
بزرگ سال تضعيف می شود و جای خود را 
به قدرت گروه می دهد. هيچ کس نيست که 
حق داشته باشد ديگری را مجبور به اطاعت 
ــت بدانند که امروزه  کند. والدين بهتر اس
ــش «هدايت گری»  ــش آنان بيش تر نق نق
ــت تا «رهبری». اين نقش آنان را ملزم  اس
ــا فرزندان به  ــه در روابط ب ــد کرد ک خواه
جای آن که از بيرون بر آن ها فشار آورند، بر 
انگيزش درونی مبتنی بر فطرت خدادادی 

تأکيد کنند.
موفقيت والدين تا حد زيادی به توانايی 
ــردن و هماهنگ کردن  ــع ک ــان در جم آن
ــواده، در حالی که رقابت نفی  اعضای خان
می شود، وابسته است. رقابت، حالتی است 
که مانع می شود همه ی فرزندان جايگاهی 
ــابه در خانواده  ــال فعاليت های مش در قب
ــر، بيش تر  ــند. در زمان حاض ــته باش داش
خانواده ها با رقابت مواجه اند و فاقد وحدت 
ــتند. فرزندان با ديگران  و يک پارچگی هس

مقايسه می شوند.
ــت  ــت فردی شکس ــالش درس هر ت
ــی اعضای  ــه تمام ــورد؛ مگر اين ک می خ
خانواده را دربرگيرد. در اين صورت هر يک 
ــئول بچه ها  از والدين يا هر دوی آن ها مس
نيستند بلکه گروه سه يا پنج نفره ی خانواده 

مسئول تمامی اعضای گروه خانواده است.
رفتار اثربخش خانواده بسيار نيرومندتر 
ــت  ــت. بنابراين، ضروری اس از والدين اس

ــرای کمک به رفتار  ــن بياموزند که ب والدي
بچه ها از خانواده استفاده کنند. اين موضوع 
هرگز فقط مشکل مادر يا پدر يا مسئله ی 
فرزندان نيست، بلکه هميشه مشکل تمامی 

اعضای خانواده است.

خانــواده و مشارکـت
ــه ی خانواده  و  ــور خالصه، نظري به ط

مشاركت گروهی موارد زير را دربرمی گيرد:
الف) توانايی و قدرت گروه جای گزين 

فرد بزرگ سال شده است.
ــئول  ب) خانواده بيش از والدين مس

رفتار اعضاست.
پ) والدين، هدايتگران خانواده هستند 
و وظيفه ی آن ها يک پارچه کردن خانواده 

برای اهداف مشترک است.
ــه ی  الزم ــاون،  تع و  ــکاری  هم ت) 
کارکردهای هماهنگ موجود درون خانواده 
ــک خانواده ی  ــت و فقط می تواند در ي اس

هماهنگ و منسجم به دست آيد.
ــيوه برای والدين جهت  مؤثرترين ش
ــواده ی هماهنگ و  ــک خان ــيدن به ي رس
ــاس تعلق  ــجم که در آن اعضا احس منس
ــته باشند و مشتاق  خانوادگی خوبی داش
ــند، استفاده از  ــئوليت باش به پذيرش مس
«جلسه ی مشورتی خانوادگی» است. اين 
ــه ی خانوادگی نامی است برای يک  جلس
گروه تصميم گيرنده ی خانوادگی که به طور 
ــده ی مربوط  ــم با بحث های ايجاد ش منظ
ــوند. نوع موضوع  ــه خانواده روبه رو می ش ب
مطرح شده ممکن است مربوط به قوانين 
هم زيستی باشد؛ مانند: وقت خواب، کارهای 
ــای خانواده،  ــه خانه، خروج اعض مربوط ب
تماشای تلويزيون، وقت نهار، پول توجيبی، 
ــائل اساسی مشترک  خريد خانواده و مس
متداول. نکته ی اصلی اين است که بچه ها 
ــررات نيازمندند اما خواهان  به قواعد و مق

صدايی هستند که آن ها را هدايت کند.
ازجمله مباحث «جلسه ی خانوادگی» 
ــواب اعضا، اختصاص دادن  تعيين وقت خ

ــخصی اعضای  ــئوليت ها، مشکالت ش مس
ــاده درهنگام  ــلوغی ج ــواده (مثًال ش خان
ــای مداوم  ــدر)، جدال ه ــی برای پ رانندگ
ــون بچه ها برای  ــای تلويزي درباره ی تماش
مادر، شکست تحصيلی و برداشتن پول از 

خانه بدون اطالع ديگران است.
ــورد از مباحث  ــک م ــرض کنيد ي ف
خانوادگی مربوط به وقت خواب باشد. مادر 
درباره ی وقت خواب «امير» سؤالی مطرح 
ــت  می کند و می گويد: «امير، تو حاال هش
ساله هستی. سال گذشته تو ساعت هفت 
و نيم بعدازظهر می خوابيدی. فکر می کنی 
حاال که کمی بزرگ تر شده ای و با توجه به 
اين که سن تو کمی بيش تر شده است، چه 

ساعتی برای خواب تو مناسب تر است؟ بعد 
از کمی بحث، بر روی ساعت هشت توافق 
می شود. آيا فکر می کنيد «امير» در ساعت 
هشت بعدازظهر خواهد خوابيد؟ البته که 
ــت. بچه ها معموًال تصميماتی را  چنين اس
که در اخذ آن مشارکت دارند، می پذيرند. 
اين فرايند را با تصميم گيری در اين مورد 
ــه کنيد؛  ــنتی مقايس در يک خانواده ی س
خانواده ای که در آن يکی از والدين با قدرت 
برای وقت خواب بچه ها تصميم می گيرد. 
ــت  ــاعت هش اگر مادر بگويد: «امير، تو س
ــر احتماًال بدون  ــی خوابيد.» آيا امي خواه
تذکرات تهديدآميز مکرر و حتی تنبيه، در 

آن ساعت می خوابد؟

والدين بهتر است بدانند که امروزه نقش 
آنان بيش تر نقش «هدايت گــری» است تا 

«رهبری». اين نقش آنان را ملزم خواهد
 کرد که در روابط با فرزندان به جای آن که

 از بيرون بر آن ها فشار آورند، بر انگيزش 
درونـــی مبتنی بر فطـــرت 

خدادادی تأکيد کنند
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مسئوليت پذيری با انتخاب نقش
اختصاص دادن «مسئوليت  پذيري با 
ــت که در  انتخاب نقش» مورد ديگری اس
جلسه ی خانوادگی مطرح می شود. بچه ها 
ــه پذيرش  ــی ملزم ب ــی خانوادگ در زندگ
مسئوليت هستند اما کار عاقالنه آن است 
که در اين مسئوليت پذيری تا حدی به آن ها 
حق «انتخاب» بدهيم. ممکن است کارهای 
ــوند:  ــت بندی ش منزل برای توجيه فهرس
ظرف ها شسته شود، آشغال ها برداشته شود 
و ميز چيده شود. سپس هريک از اعضای 
خانواده يکی از آن کارها را برای انجام دادن 

ــت که کار  که بچه ها بايد بياموزند اين اس
ــيله ی نقليه  آن ها مانند چرخ های يک وس
است و چنان چه هريک از چرخ ها به خوبی 
ــين صدمه می بيند و دچار  کار نکند، ماش
ــکل می شود. در اين مورد نيز هنگامی  مش
که يکی از بچه ها کارش را به خوبی انجام 
ــکل می شود و  نمی دهد، خانواده دچار مش
آسيب می بيند. اين فعاليت ها يک موقعيت 
واقعی برای يادگيری فرزندان ايجاد می کند 
و به شما اطمينان می دهد که اگر فرزندتان 
ــئوليتی را با رضايت بپذيرد، در  امروز مس
ــه خوبی و با  ــز تعهدات خود را ب آينده ني
رضايت انجام می دهد. در اين صورت ما با 
بچه هايی که به آن ها «احترام» می گذاريم و 
به همکاری آن ها نيازمنديم، ارتباط داريم.

صرف نظر از کارهای روزمره به قلمرو 
ــه ی  مهم ديگری می پردازيم که در جلس
خانواده مطرح می شود و باعث نگرانی است 
ــخصی اعضای خانواده  و آن، مشکالت ش
ــکالتی را که با  ــت. همه حق دارند مش اس

آن ها درگيرند، مطرح کنند.
مثًال مادر اين مشکل را مطرح می کند: 
«من با جدال های مداوم درباره ی تماشای 
ــوم. هر شب احسان  تلويزيون اذيت می ش
ــئله که چه برنامه ی  و ندا درباره ی اين مس
ــد، بحث دارند. در  جديدی را انتخاب کنن
اين مورد چه می توانيم بکنيم؟ بعد از اين 
بحث ها، موافقت می شود که بچه ها به نوبت 
تلويزيون تماشا کنند. ندا برنامه های قبل از 
شام روزهای دوشنبه و احسان هم روزهای 
سه شنبه را انتخاب می کنند و اگر اين روند 
به طور رضايت بخش اجرا نشود، اين مسئله 
دوباره در جلسه ی خانوادگی بعدی مطرح 

می شود.
شکست تحصيلی يکی ديگر از مسائلی 
ــت در مورد آن بحث  ــت که ممکن اس اس
شود. در يک خانواده با دو فرزند، مثًال سارا 
۱۰ ساله که فعاليت های مدرسه را به خوبی 

ــاله که به طور  ــام می دهد و حامد ۸ س انج
ــت به  ضعيف عمل می کند، پدر ممکن اس
ــت است فکر کنيم  حامد بگويد: «آيا درس
ــاس می کنی هيچ شانسی در  که تو احس
مدرسه نداری چون سارا کارهايش را خوب 
ــر در همان لحظه برای  انجام می دهد؟ اگ
چند ثانيه حامد را مشاهده کنيد، خواهيد 
ــر نشان می دهد  ديد که او با تکان دادن س
ــکل خود آگاه است. پس پدر به  که از مش
ــارا می گويد: آيا درست است فکر کنيم  س
که در مدرسه خوب عمل می کنی فقط به 
ــی؟ بعد از  اين خاطر که از حامد بهتر باش
چند ثانيه سارا هم با تکان دادن سر نشان 
می دهد که او هم از اين موضوع آگاه است 
که در شکست و عدم موفقيت حامد سهمی 
دارد. پدر می گويد: «سارا، آيا تو قصد داری 
به حامد کمک کنی؟ يک اصل بسيار مهم 
ــا وجود دارد. تو مراقب برادر خود  در اين ج
هستی و چون هر جنبه ی نامطلوب رفتار 
ــر می گذارد، پس تو هم  تو بر ديگران تأثي
در مورد بسياری از کارها مسئول هستی.» 
سارا ممکن است پاسخ دهد: «بسيار خوب، 
من بيش تر شب ها تکليفی ندارم و می توانم 
يک ساعت قبل از شام در روزهای سه شنبه 
ــنبه به حامد کمک کنم.» در يک  و پنج ش
ــد نمی تواند موفق  خانواده ی رقابتی، حام
ــه  ــارا کارهايش را در مدرس ــود؛ زيرا س ش
ــی وقتی  ــام می دهد ول ــی خوب انج خيل
خانواده به خانواده ای تبديل شود که در آن 
همکاری و مشارکت وجود دارد،  هريک از 
فرزندان می توانند در قلمرو مورد عالقه ی 

خود موفقيت کسب کنند.
ــکل ديگری است که فقط  دزدی مش
ــه ی خانوادگی می تواند حل شود.  در جلس
ــام و کينه جويی  ــد خانواده برای انتق فرزن
ــاس می کند  دزدی می کند؛ چرا که احس
ــت ندارند و از طرف ديگران طرد  او را دوس
ــت و به جايی تعلق ندارد. در يک  شده اس

ــاب می کند. آن ها از اين به بعد زودتر  انتخ
از زمان مقرر می دانند که چه کارهايی بايد 
ــام دهند و درنتيجه می توانند در مورد  انج
وقتشان برنامه ريزی کنند. اگر فرزندی در 
انجام دادن کاری که به او سپرده شده است 
شکست بخورد، پيامدهای آن عينی است. 
ــنهاد می کند که  ــال؛ «ندا» پيش برای مث
ظرف ها را بشويد. روز سه شنبه او در انجام 
ــت مواجه می شود.  دادن اين کار با شکس
پيامد آن چيست؟ خوب، چون هيچ بشقاب 
تميزی برای کشيدن غذا وجود ندارد، هيچ 

اثری از صبحانه ی فردا نيست.
ــما فکر کنيد که اين برای  ــايد ش ش
ــت. چيزی  اعضای خانواده غيرمنصفانه اس

مؤثرتـــــرين شيوه بـرای والدين جهت 
رســيدن به يک خــانـواده ی همـاهـــنگ 
و منسجم که در آن اعضا احساس تعلق 
خانـــوادگی خوبی داشته باشند و مشتاق به 
پـــــذيـرش مسئوليت باشند،

 استفاده از «جلسه ی مشورتی 
خانــوادگی» است
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جلسه ی خانوادگی مادر اين سؤال را مطرح 
می کند که چرا «افشين» ۸ ساله احساس 
ــای ديگر  ــول از اعض ــد دزديدن پ می کن
خانواده کار درستی است. در مورد کودکانی 
که به اسباب بازی ها و اموال ديگری صدمه 
می زنند نيز ديدگاه مشابهی وجود دارد. اين 
بحث ها بر جنبه های اخالقی دزدی متمرکز 
ــا می دانند که  ــت؛ چرا که خود بچه ه نيس
ــت.  ــت و نامطلوب اس دزدی کاری نادرس
تمرکز روی هدف رفتارهاست با سؤال هايی 
از اين قبيل: چرا بعضی ها می خواهند دزدی 
کنند؟ آيا شما دزدی می کنيد تا به ديگران 
ــانيد؟ آيا می خواهيد به مردم  آسيب برس
ــما  ــه بزنيد چون فکر می کنيد از ش صدم
متنفرند؟ آيا اين مسئله که افشين احساس 
ــم، می تواند  ــت نداري می کند ما او را دوس
ــد؟ آيا ما می توانيم به او نشان  درست باش
دهيم که او را دوست داريم؟ از طريق انواع 
اين بحث ها، عضو مورد نظر از هدف هايش 
آگاه می شود و می تواند آن ها را تغيير دهد. 
بنابراين، افشين ممکن است نتيجه بگيرد 
ــتباه تصور کرده است که مردم او  که به اش
را دوست ندارند؛ پس هيچ لزومی ندارد که 
او با دزدی به آن ها صدمه بزند. خانواده تنها 
ــت که می تواند به طور مؤثر با  گروهی اس

انواع اين مشکالت مقابله کند.
ــرا «هادی»  ــب می کنم چ ــن تعج م
ــر اوقات با  ــد بايد بيش ت ــاس می کن احس
«علی» دعوا کند؟ من تعجب می کنم چرا 
ما صبح ها مشکالت زيادی برای بلند کردن 
ــکالت  ــن از خواب داريم. اين ها مش حس
ــت که در جلسات خانوادگی  مشخصی اس
مطرح می شود. اگرچه بايد توجه داشت که 
اين نشست ها صرفًا جلسه های شکايت و نق 
زدن به يک ديگر نيست. برای مثال، می توان 
اين گونه تفسير کرد: «من می خواهم به اين 
ــی بچه ها به من  ــاره کنم که وقت نکته اش
ــر کار رفتن چه قدر  ــک می کنند»، س کم

ــت.» موارد درستی را که  برايم آسان تر اس
ــاق می افتد، همان قدر بايد لحاظ کنيم  اتف

که مشکالت را در نظر می گيريم.

نتايـــــج مشارکـــت
ــتفاده از نتايج مشاركت گروه های  اس
ــادر را کاهش  ــار وارد بر م خانوادگی، فش
ــادران به دليل  ــد. در حال حاضر م می ده
اين که همه ی مسئوليت ها را برای اداره ی 
ــول می کنند، موقعيت  ــه و خانواده قب خان
ــب و دل خواهی ندارند. آن ها انتظار  مناس
دارند کارها به خوبی انجام شود و هميشه 
از بچه ها مراقبت می کنند تا از بزرگ شدن 
ــوند. نقش مادران تقريبًا  آن ها مطمئن ش
ــت. مادران بر  ــبيه به پليس های زن اس ش
ــتن دست ها، مسواک  کارهايی چون شس
زدن دندان ها، دور ريختن برخی اشيا، شانه 
کردن موها، انجام دادن تکاليف، برخاستن از 
خواب، نيايش (نماز)، فراهم کردن سرويس 
مدرسه، رفتن به موقع به رختخواب، درست 
ــوردن و نظاير آن اصرار دارند. آن ها  غذا خ
نبايد خود را درگير مشغوليت های ديگران 
ــکالت را در بحث های  کنند بلکه بايد مش
خانوادگی طرح کنند يا به خانواده و بچه ها 
اجازه دهند که نتايج و پيامدهای غفلت از 

کارها را تجربه کنند.

اداره ی يک جلسه ی خانوادگی
رهنمودهايی برای هدايت يک جلسه ی 

خانوادگی مؤثر و مفيد:
ــم و در وقت  ــات به طور منظ ۱. جلس
ــود تا  ــن و مورد توافق همه برگزار ش معي
همه ی اعضای خانواده برای شرکت در آن 

از قبل برنامه ريزی کنند.
ــاوی و  ــا همه ی اعضا به طور مس ۲. ب
ــان برخورد شود و همه فرصت ابراز  يک س
مشکالت، بيان پيشنهادها و بروز احساسات 

خود را داشته باشند.

ــث و گفت و گو با  ــادل نظر و بح ۳. تب
تمرکز بر روی موضوع صورت گيرد و همه 
ــته  ــی را همواره در نظر داش ــوع اصل موض
باشند تا بحث از موضوع اصلی خارج نشود 
ــه، جار و  ــات ديگر و درنتيج و به موضوع

جنجال و جدل نينجامد.
ــده دست کم  ۴. تصميمات گرفته ش
ــه ی بعدی معتبر  ــان برگزاری جلس تا زم
ــکايت های اعضا تا آن زمان  می مانند و ش

دريافت و نگه داشته می شود.
ــکالت  ــان اندازه که به مش ۵. به هم
ــود، بر  ــره پرداخته می ش ــائل روزم و مس

ــای مثبت خانواده و اعضای آن نيز  جنبه ه
بايد تمرکز کرد.

ــه  ــان جلس ــول زم ــورد ط ۶. در م
تصميم گيری به عمل آيد و جلسه در همان 

حد زمانی برگزار شود.
۷. اگر خانواده نتوانست درباره ی موضوع 
ــه ی  ــد، آن را تا جلس خاصی به توافق برس
ــه تعويق می اندازد و تصميم گيری ها  بعد ب
نه براساس اکثريت آرا بلکه با جلب توافق 

همه ی اعضا صورت می گيرد.
۸. در پايان جلسه، خالصه ی تصميمات 
گرفته شده و مسئوليت های پذيرفته شده 

توسط هر فرد، بيان شود.

اســتفاده از گــروه های
 خانـــوادگی، فشار وارد بر مادر را 

کاهش می دهد. در حــال حاضـــــر 
مـــــادران به دليل اين که همه ی 

مسئوليــــت ها را برای اداره ی خـانه 
و خانواده قبـول می کنند، موقعيت 

مناسب و دل خواهی ندارند



۹. هدف يک جلسه ی خانوادگی اين 
است که در مورد امور و عاليق افراد خانواده، 
که با هم زندگی می کنند، تصميماتی گرفته 
شود. يکی از والدين نيز به تنهايی می تواند 
به طور مؤثر و با کفايت جلسه را اداره کند. 
ــدم حضور يکی از والدين نمی تواند مانع  ع
ــه شود. از فوايد  هدايت موفقيت آميز جلس
ــت که به زودی  ــات اين اس اين گونه جلس
ــبت به ارزش اين روش  شخص غايب نس

متقاعد می شود.
۱۰. نکته ی آخر اين که گفت و گو بين 
والدين و فرزندان فرصتی است برای با هم 
ــذت بردن از  ــحال بودن و ل بودن و خوش
ــر و تبادل تجربيات. «در  تعامل با يک ديگ
حال حاضر بيش تر گفت و گوهای خانوادگی 
ــی دارند که  ــه و توبيخ ــت انتقادگون ماهي
ــت در انجام  ــا به خاطر شکس در آن بچه ه
ــرزنش می شوند و  دادن کارهای روزمره س
به خاطر نقص يا کم کاری در امور يا موارد 

ديگر نصيحت می شوند. استفاده از جلسات 
ــی را به حداقل  ــی اين روش منف خانوادگ
ــرد. اگر والدين يا  ــاند و از بين می ب می رس
ــی خانوادگی  ــه دليلی در زندگ فرزندان ب
ــوند، اين مسئله را  ناراحت و ناراضی می ش
ــراز می کنند. در  ــه ی خانوادگی اب در جلس
اوقات ديگر، گفت و گو بين اعضای خانواده 
فعاليتی خوشايند و رضايت بخش و به دور 
از هرگونه شکايت و انتقاد خواهد بود؛ برای 
ــال، فرزندان را در هنگام غذا خوردن به  مث
ــرزنش نکنيد  خاطر يک نکته ی منفی س
ــئله را برای موقعيت و فرصت  بلکه آن مس
ــه ی خانوادگی  ــه همان جلس مقتضی، ک

است، نگه داريد و در آن جا مطرح کنيد.
ــات خانوادگی بچه ها زندگی  در جلس
ــاالرانه را تجربه  ــه روش مردم س ــردن ب ک
ــدی را در  ــارب ارزش من ــد و تج می کنن
زمينه هايی مانند چگونگی تصميم گيری، 
انضباط و  ــارکت،  ــئوليت پذيری، مش مس
ــق ديگران  ــات و عالي ــی از احساس آگاه
به دست می آورند. اين تجربه ی ارزش مندی 
ــت که باعث می شود اعضای خانواده به  اس
هم نزديک تر شوند و مسئوليت های خانه و 

خانواده را با يک ديگر تقسيم کنند.
ــاالرانه عدم  با تغيير در الگوی مردم س

اقتدار، رفتار والدين به سادگی آزادمنشانه تر 
می شود. پيامد اين امر، آن است که بچه ها 
ــام می دهند و  ــت دارند انج آن چه را دوس
ــارکت پذيرانه را  والدين نتيجه رويکرد مش
ــدون اين که متحير  ــاهده می کنند؛ ب مش
ــوند. آزادی بدون نظم نمی تواند  و گيج ش
وجود داشته باشد اما نظم بدون آزادی نيز 

به همان اندازه آسيب زاست.
ــرای آن تالش  ــا ب ــه م ــی ک موقعيت
ــا نظم و انضباط  ــم، آزادی همراه ب می کني
ــت که در آن  ــوی ارتباط متقابلی اس و الگ
احترام به يک ديگر موضوع اصلی و محوری 

است.

ارتبــــاط با فرزنــدان
فرزندانی که دچار مشکل می شوند، به 
گفت و گو با والدين خود نيازمندند. وظيفه ی 
والدين اين است که با بچه ها ارتباط برقرار 
ــاس آن ها آگاهی  کنند تا از چگونگی احس
ــم راه حل برای  ــه آن ها در تنظي يابند و ب
مقابله با مشکالت کمک کنند. يک پسربچه 
ممکن است به مادرش بگويد: «کاش من 
ــگ داشتم؛ بازی کردن با يک سگ  يک س
خيلی جالب و سرگرم کننده است». مادری 
ــده  ــًا متوجه منظور بچه اش نش که دقيق
ــد، ممکن است پاسخ دهد: «نگهداری  باش
ــگ ها مشکالت زيادی دارد».  و مراقبت س
يعنی، در اصل جواب او به خواست پسرش 
«نه» است. اين پاسخ برای بچه کمک کننده 
و مفيد نخواهد بود و ممکن است به بحث 
ــود. اما مادری که اصول ارتباط  منتهی ش
متقابل را درست به کار می برد، مقصود بچه 
را درک می کند و به او جواب می دهد: «تو 
ــتن سگ چيزی را از  فکر می کنی با نداش
ــت داده ای؟» با انعکاس احساس بچه،  دس
ــان می دهيد که او را درک  ــما به او نش ش
می کنيد و تمايل داريد در پيدا کردن يک 

راه حل قابل قبول به او کمک کنيد.

در جلسات خانوادگـی بچه ها زندگـی 
کـردن به روش مـردم ساالرانه را 

تجربه می کنند و تجارب ارزش مندی 
را در زمينه هايی مانند چگونگــــی 

تصميم گيری، مسئوليت پذيری، 
مشارکت، انضباط و آگاهی از احساسات 

و عاليق ديگران به دست مـی آورند
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احترام بــه حــق تصميم گيری 
فــــرزندان

ــت؟ تا زمانی که  احترام به چه معناس
در ارتباط متقابل، نظرها و ارزش های خود 
را به ديگران تحميل نمی کنيد، درواقع به 

ديگران احترام می گذاريد.
ــه حقوق بچه ها  ــا بايد ياد بگيريم ب م
احترام بگذاريم تا بتوانند انتخاب کنند اما 
ــيم که نتيجه يا پيامد انتخاب  مراقب باش
ــر آن ها نخواهند  ــود را تجربه کنند. اگ خ
ــتند،  ــنه نيس ــبزی بخورند چون گرس س
ــت نخواهند آورد. اگر  شيرينی هم به دس
ــد، دير به  ــاب کنند که بخوابن آن ها انتخ
ــيدن را تجربه خواهند کرد.  ــه رس مدرس
ــوا را انتخاب کنند، از طرف  ــر نزاع و دع اگ
والدين هيچ دخالتی وجود نخواهد داشت. 
اگر درست از دستگاه ضبط صوت استفاده 
نکنند، از اتاق ضبط صوت دور نگه داشته 
ــن روش را قبول کنيم،  ــوند. اگر اي می ش
بچه ها در معرض شيوه های مناسب رفتاری 

رشد خواهند کرد.
والدينی هستند که می دانند چه گونه 
به بچه ها احترام بگذارند؛ بدون اين که نظر 
خود را به آن ها تحميل کنند. آن ها با متانت 

و آرامش با فرزندانشان رفتار می کنند.
ــای اين که به  ــن می توانند به ج والدي
ــا بگويند چه کاری بايد انجام دهند،  بچه ه
ــند که خودشان  ــت از آن ها بپرس بهتر اس

قصد دارند چه کاری انجام دهند.

چنــدان نگــــران مشــکالت 
رفتــاری کودکــان نباشيد

ــا به طور  ــتباه می کنند ي ــا اش بچه ه
نامطلوب و نامناسب رفتار می کنند؛ چون 
مهارت ندارند يا می خواهند شما را درگير 
با خود نگه دارند. در چنين مواردی، اصالح 
ــما برای بهبود آن ها زيان آور  يا تصحيح ش
ــد، اصالح  ــت. اگر بچه فاقد مهارت باش اس

ــه ی تمرين ها در  ــما او را از تجرب کردن ش
آينده دل سرد می کند. اگر او در رفتار خود 
مصمم و جدی باشد، شما به سادگی نقص 

را تقويت می کنيد يا شدت می بخشيد.
اگر شما برای «تصحيح» يا «اصالح» 
ــد، آن چه به کودک  موقعيت دخالت کني
ياد می دهيد اين است که برای حل کردن 

همه ی مشکالت خود به شما تکيه کند.
ــودکان خود  ــياری از والدين به ک بس
ــا باور را آموزش می دهند؛ «من  اين پيام ي
ــدارم؛ اين  ــت از خود احتياجی ن به مراقب

وظيفه ی پدر يا مادر است».
ــه به طبيعی بودن  والدين بايد هميش
مشاجرات توجه داشته باشند تا مستقيمًا 
درگير آن نشوند. بايد به بچه ها کمک کنيد 
تا بفهمند چه طور می توان روابط نادرست را 
حل کرد و چه طور می توان برای بهبود آن 

کارهايی انجام داد.
همواره به ياد بياوريد که بچه ها برای 
حل مشکالت خود توانايی الزم را دارند. ما 
با دقيق گوش دادن به آن چه می گويند، با 
کمک به آن ها در جست و جوی راه حل، به 
آن ها ياری می رسانيم تا راه حل ها را بررسی 
ــه آن ها کمک می کنيم چه گونه با  کنند. ب
تعارضات بين فردی يا اجتماعی کنار بيايند. 
تعارضات هميشه وجود دارند و الزم است 
که در فضايی با احترام متقابل و همکاری، 

يا مشارکت بررسی و حل و فصل شوند.
ــاط با کودکان و توجه  با برقراری ارتب
کردن به کارها و عادت های نامطلوب آن ها، 
هم چنين با اعتقاد به اين که آن ها می توانند 
ــده ی کارهای خود برآيند، می توانيم  از عه
ــب را اصالح کنيم.  ــن رفتارهای نامناس اي
رفتارهايی که در غير اين صورت، می توانند 

به طور کامل گسترش پيدا کنند.
ــا روش زير بچه ها  والدين می توانند ب
ــبت به اهداف رفتارشان آگاه سازند:  را نس
ــايل خود را گم کند  کيان عادت دارد وس

ــيا پيدا  ــد وقتی آن اش ــن مجبورن و والدي
ــوند، چيزهايی را جای گزين آن ها  نمی ش
ــه ی خانوادگی يکی از  کنند. در يک جلس
ــن بايد بگويد: من فکر می کنم دليل  والدي
ــم می کنی اين  ــايلت را گ ــه تو وس اين ک
است که پدر يا مادر دنبال آن بگردند؟ آيا 
ــت فکر می کنم؟ کيان قبل از اين که  درس
قيافه اش عوض شود و چشم هايش بخندد 
ــاده ای بزند که نشان دهنده ی  و پوزخند س
درک احساس والدين از هدف اوست، چند 
ــی دوباره ی کارهای  ثانيه ای به فکر بررس

خود می افتد.
والدين خيلی ساده و راحت می توانند 
ــد. هدف هايی  ــخص کنن هدف بچه را مش
ــردن، ثابت کردن  ــغول ک مثل افراد را مش
ــه زدن يا  ــدرت، صدم ــان دادن ق ــا نش ي
ــان دادن عدم کفايت و ناتوانی. بچه ها  نش
ــداف رفتارهايی که به گونه ای خاص  از اه
بروز می کند، هيچ آگاهی و ايده ی خاصی 
ــخيص  ندارند. ما می توانيم آن ها را به تش
دادن هدفی که از ابراز رفتار نادرست دارند، 
تحريک و ترغيب کنيم. «مريم، والدين تو 
ــوند تو را  به من گفته اند که موفق نمی ش
شب ها به موقع به رختخواب بفرستند؛ آيا 
ــت؟ بله. آيا دليل اين که تو  اين درست اس
ــت  به موقع به رختخواب نمی روی اين اس
ــان دهی  که می خواهی به والدين خود نش
ــود می خواهی انجام دهی،  آن چه را که خ
نه کارهايی که آن ها می خواهند؟» خنده ی 
کودک نشان دهنده ی درستی تعبير است 
و اکنون زمينه ی احتمال تغيير رفتار ايجاد 

می شود.
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ــان می دهد، خانواده هايی  شواهد نش
ــبت به  ــردی کارآمد دارند نس ــه عملک ک
ــرد آن ها ضعيف و  خانواده هايی که عملک
ناکارآمد است، بسيار قوی تر عمل می نمايند 

(موسوی، ۱۳۷۹).
اعضای خانواده در هنگام رويارويی با 
ــوار، استرس را  موقعيت های فشارزا و دش
تجربه می کنند و استرس موجب ناراحتی، 
ــود، موقعيت  تنش يا نوميدی آن ها می ش
فشارزا، سامانه ی خانواده را مختل می کند 
مگر اين که خانواده بتواند خود را با وضعيت 
ــه خانواده  ــازگار نمايد. برای اين ک تازه س
ــکل  به عملکرد عادی خود بازگردد و مش

زهرا نظری
کــارشناس ارشد مشاوره خانواده

ــواده، خانواده ی عادی،  کليدواژه ها: خان
خانواده ی مطلقه، طالق.

چکـــــــيده
ــی و  ــدف پژوهش حاضر، «بررس ه
ــه ی عملکرد خانواده های عادی و  مقايس
مطلقه ی شهر تهران» است که در آن بر 
بعد عملکردی خانواده، در حوزه های حل 
ــکل، ارتباط، تعامل نقش ها، آميزش  مش
عاطفی و پاسخ دهی عاطفی، کنترل رفتار 
ــده است. در اين  و عملکرد کلی تأکيد ش
پژوهش پاسخ های زنان و مردان عادی و 
مطلقه و هم چنين پاسخ های خانواده های 
عادی و مطلقه مورد بررسی و مقايسه قرار 
گرفت. روش نمونه گيری در اين پژوهش 
ــترس برای  به صورت نمونه گيری در دس

زوج های مطلقه و زوج های عادی است.
ــش نامه ی  پرس ــنجش  س ــزار  اب
ــاخته ی باز پاسخ که بر مبنای  محقق س
پرسش نامه ی بسته پاسخ FAD (که در 
سال ۱۳۷۴، توسط نجاريان، هنجار شده 
ــت)، تهيه شده. روش تجزيه و تحليل  اس
داده ها، آمار توصيفی و شاخص های آماری 
ــتنباطی،  ــر فراوانی، درصد و آمار اس نظي
ــی دو و آزمون  ــاری خ ــاخص های آم ش
حقيقی فيشر که برای بررسی و مقايسه ی 
ــای عادی و مطلقه در  عملکرد خانواده ه

شش حوزه ی ذکر شده، می باشد.

ــد، خانواده های  ــان می ده ــج نش نتاي
مطلقه در مقايسه با خانواده های عادی در 
زمينه ی حل مشکالت خود با دشواری هايی 
مواجه اند، ميان اعضای خانواده ارتباط خوبی 
ــدارد و در زمينه ی تعامل نقش ها،  وجود ن
روابط عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی 

به طور ضعيف تری عمل کرده اند.

مقـــــــــــدمه
ــام خانواده  ــت نظ ــه به اهمي با توج
ــاختار جامعه که پايه و  ــوان اولين س به عن
ــدان و روابط  ــاس تربيت و تعليم فرزن اس
ــکل يک  ــمی و قانونی زن و مرد به ش رس
ــروع و مقبول در آن بنيان  ــتاندارد مش اس
نهاده می شود، اهميت توجه و حفظ چنين 
ــاختاری با در نظر گرفتن نقش روحی،  س
ــی و رفتاری آن و  ــی، عاطفی، اجتماع روان
الگوبرداری فرزندان در يک محيط عاطفی 
ــس۱، ۲۰۰۳،  ــت (بارن ــهود اس کامًال مش

ترجمه ی عباسی دلويی، ۱۳۸۳).
خانواده های برخوردار از کارکرد سالم، 
سوای بقای خود در قالب يک نظام، موجب 
شکوفايی توان بالقوه ی يکايک اعضای خود 
می گردند، يعنی به آن ها اجازه می دهند با 
اعتماد و اطمينان خاطر در پی کاوش گری 
و خوديابی برآيند (گلدنبرگ۲ و گلدنبرگ، 
ترجمه ی حسين شاهی برواتی، نقش بندی 

و ارجمند، ۱۳۸۲).

بــررسـی و مقـايسه ی 
عملکـــرد خـانواده های 
عـادی و مطـلقه ی تهران
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ــادی نياز دارد  ــش زي را حل کند، به کوش
(موسوی، ۱۳۷۹).

ــت که خانواده از لحاظ  بايد توجه داش
ساختار، دارای نظام عاطفی پيچيده ای است 
ــت کم سه يا چهار نسل را  که می تواند دس
دربرگيرد (گلدنبرگ و گلدنبرگ، ترجمه ی 

حسين شاهی برواتی و همکاران، ۱۳۸۲).
ــی را  ــی عاطف ــن پيچيدگ ــالق اي ط
ــتر می کند. طالق يکی از بحران های  بيش
ــد و دارای زوايای پيدا  مهم زندگی می باش
ــت که تمامی جوانب مختلف  و پنهانی اس
ــرد (نصر  ــانی را دربرمی گي ــه ی انس جامع

اصفهانی و همکاران، ۱۳۸۳).
ــای موقعيتی  ــالق يکی از بحران ه ط
است که در بسياری موارد، بهداشت روانی 
ــد. در دنيای  ــه دار می کن خانواده را خدش
ــده  ــايع ش کنونی، وقوع طالق به قدری ش
ــود.  ــت که گاه امری عادی تلقی می ش اس
ــه روز رو  ــه آمار طالق روزب ــا وجود اين ک ب
ــرای والدين و  ــت هنوز هم ب به فزونی اس
ــز و تنش زايی  ــه ی غم انگي کودکان حادث

محسوب می شود (سيده فاطمی، ۱۳۸۳).
 (۲۰۰۵) ــکاران  هم و  ــنايدر  اش
ــودکان در  ــتر ک ــد که بيش ــان داده ان نش
ــالم در مقايسه با کودکان  خانواده های ناس
ــالم در شرايط نامطلوب  در خانواده های س
ــتند، هم چنين  ــی و اجتماعی هس آموزش
ــان کرده اند که  ــگ و بالبی (۲۰۰۳) بي فن
کودکان خانواده های طالق گرفته مشکالت 
روان شناختی بيشتری نشان می دهند و در 

مدرسه عملکرد خوبی ندارند.
ــنين  ــش از نيمی از کودکان در س بي
مدرسه، عاليم زير را نشان می دهند؛ پريشان 
ــوند، به نظر می رسد که با  و عصبانی می ش
هويت جنسی خود راحت نيستند، احساس 
ــان در  ــدگی می کنند و عملکردش طردش
مدرسه کاهش می يابد. نوجوانان احساس 
ــان کاهش يافته  می کنند که عزت نفس ش
و خودمختاری هيجانی پيش رس آن ها در 
ــات منفی در مورد طالق  ارتباط با احساس

ــد يافته است. عصبانيت و  والدينشان رش
سردرگمی آن ها اغلب به مشکالت ارتباطی، 
ــه،  ــتعمال مواد، کاهش عملکرد مدرس اس
ــی، افسردگی،  ــب جنس رفتارهای نامناس
ــگری و رفتارهای متخلفانه منجر  پرخاش
می شود. در همه ی سنين کودکان به طور 
ــروز می دهند و  ــم روان تنی ب مداوم عالي
عالئم به عنوان پاسخی به عصبانيت، فقدان، 
ــاس می باشد (کوهن۳،  غم و تخليه ی احس

۲۰۰۲، به نقل از بوياتريکس، ۲۰۰۶).
ــرت آوری در ۸۰  نرخ طالق به طور حي
سال گذشته در اياالت متحده باال رفته است 
(کلی۴ و رينامين۵، ۲۰۰۳). بر طبق برآوردی 
در اياالت متحده، حدود ۵۰ درصد ازدواج های 
ــد ازدواج های دوم به طالق  اول و ۶۰ درص
می انجامد (هانوم۶، ۲۰۰۴)، پژوهش ها نشان 
می دهد که در کشور ما نرخ طالق از ۷/۹ در 
سال ۷۵ به ۱۰/۴ در سال ۸۱، افزايش يافته 

است (موسوی چلک، ۱۳۸۳).
ــور،  ــد صعودی آمار طالق در کش رون
ــت.  نگرانی ها را در جامعه افزايش داده اس
پيامدهای منفی جدايی دليل افزايش اين 
ــد. از اين رو ضروری است  نگرانی ها می باش
ــه از طريق مطالعه ی تفاوت های موجود  ک
ــادی و مطلقه،  ــرد خانواده های ع در عملک
ــت روانی افراد  عوامل مؤثر در ايجاد بهداش
شناسايی و زمينه های ايجاد جامعه ی سالم 

فراهم گردد.

طالق يکـی از بحران های مهم زندگی 
می باشد و دارای زوايای پيدا و پنهانی است 
که تمامی جوانب مختــــلف جـامعه ی 

انسانی را دربرمی گيرد
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بيش از نيمی از کــودکان طالق در سنين 
مدرسه، عاليم زير را نشان می دهند؛ پريشان 
و عصبانی می شوند، به نظر می رسد که با 
هويت جنسی خود راحت نيستند، احساس 
طردشدگی می کنند و عملکردشان در 
مدرسه کاهش می يابد

ــمال و جنوب تهران  دادگاه های واقع در ش
ــه ای از زوج های  ــت. هم چنين مجموع اس
ــن، جنس، تحصيالت،  عادی که از نظر س
مدت ازدواج و منطقه ی سکونت با زوج های 

مطلقه همتا شده اند.

نمونه ی آمــاری
نمونه ی مورد مطالعه ۵۰ زوج می باشد، 
۲۵ زوج عادی و ۲۵ زوج مطلقه با دامنه ی 
سنی ۴۵-۲۵ و تحصيالت زير ديپلم، ديپلم، 
و ليسانس. نمونه های مطلقه با مراجعه به 
ــمال و جنوب تهران  دادگاه های واقع در ش
در تاريخ ۸۷/۱/۲۰ تا ۸۷/۳/۲۰ به صورت در 
دسترس انتخاب شدند و نمونه های عادی 
ــان آن ها و عده ای ديگر از  از طريق همراه
زوج های عادی در دو مدرسه ی بزرگ سال 
واقع در شمال و جنوب تهران به صورت در 

دسترس انتخاب گرديدند.

هدف پـــژوهش
هدف اين پژوهش، بررسی و مقايسه ی 
عملکرد خانواده های عادی و مطلقه ی شهر 
تهران است. از اين رو بيش ترين توجه محقق 
ــی مفاهيم مربوط به  به شناسايی و بررس
عملکرد خانواده های عادی با همان مفاهيم 
در عملکرد خانواده های مطلقه و هم چنين، 
مقايسه، تنظيم و ارائه ی گزارش جامعی از 

آن ها است.

روش گــردآوری اطالعــات و 
داده ها

ــن پژوهش توصيفی و  از آن جا که اي
ــد، جمع آوری  از نوع تحليل محتوا می باش
ــاز برای آن  ــات و داده های مورد ني اطالع

به ترتيب زير صورت گرفته است:
ــرد  عملک ــه ی  مقايس ــور  به منظ  .۱
خانواده های عادی و مطلقه، پرسش نامه ی 
ــر مبنای  ــخ، ب ــاخته ی باز پاس محقق س
ــخ FAD که در  ــش نامه ی بسته پاس پرس
ــط نجاريان هنجار شده  سال ۱۳۷۴، توس

ــی آن در  بود، تهيه گرديد و مفاهيم اساس
شش حوزه ی حل مشکل، ارتباط، نقش ها، 
ــی، کنترل  ــزش عاطف ــخ دهی و آمي پاس
ــی قرار  ــرد کلی مورد بررس رفتار و عملک
ــت که  ــت. يادآوری اين نکته الزم اس گرف
پرسش نامه ی باز پاسخ محقق ساخته، پس 
از انجام يک مطالعه ی مقدماتی بر روی ۳۰ 
نفر و انجام اصالحات الزم توسط چند تن 
از متخصصين، مورد بازبينی قرار گرفت و 
ــی و محتوايی آن مورد تأييد  روايی صوري

متخصصين قرار گرفت.
ــخ هايی که افراد  ۲. در اين مرحله پاس
عادی و مطلقه به پرسش نامه ها داده بودند 
مورد مطالعه قرار گرفت و تحت مقوله های 
شش گانه  کدگذاری گرديد سپس با روش 
تحليل محتوا مورد تجزيه و تحليل، مقايسه 

و ارزيابی قرار گرفت.

روش تجزيه و تحليل داده ها
ــل داده ها، در اين  برای تجزيه و تحلي
پژوهش از شيوه ی تحليل محتوای توصيفی 
و از شاخص های آمار توصيفی نظير درصد 
ــتنباطی،  ــن آمار اس ــی و هم چني و فراوان
شاخص هايی نظير آزمون آماری خی دو و 
ــر استفاده شده است.  آزمون حقيقی فيش
از اين رو مفاهيمی که در ارتباط با عملکرد 
ــه به کار رفته  ــای عادی و مطلق خانواده ه
ــخصًا متضمن يکی از مفاهيم  ــت، مش اس

عنوان شده در پژوهش می باشند.

توصيف داده ها و تحليل آماری 
سؤال های پژوهش

ــور توصيف و  ــن پژوهش به منظ در اي
ــخ های زنان و مردان عادی و  ــی پاس بررس
ــخ های خانواده های عادی و  مطلقه و پاس
ــه و تحليل داده ها به صورت  مطلقه، تجزي
ــش توصيف  ــؤال ها، در دو بخ ــون س آزم
پاسخ ها و تحليل آماری سؤال های پژوهش 
ــت. برای اين پژوهش شش  ــده اس ارائه ش
ــؤال  ــؤال اصلی و برای هر کدام چند س س

سؤال های پژوهش
۱. آيا عملکرد خانواده های عادی و مطلقه 

در زمينه ی حل مشکل متفاوت است؟
۲. آيا عملکرد خانواده های عادی و مطلقه 
در زمينه ی ارتباط اعضای خانواده و درک 

متقابل متفاوت است؟
۳. آيا عملکرد خانواده های عادی و مطلقه 

در زمينه ی تعامل نقش ها متفاوت است؟
۴. آيا عملکرد خانواده های عادی و مطلقه 
ــخ دهی و آميزش عاطفی  در زمينه ی پاس

اعضای خانواده متفاوت است؟
۵. آيا عملکرد خانواده های عادی و مطلقه 
ــرل رفتار اعضای خانواده،  در زمينه ی کنت

متفاوت است؟
۶. آيا عملکرد خانواده های عادی و مطلقه 

در زمينه ی عملکرد کلی متفاوت است؟

روش اجـــرای پژوهش
ــی توصيفی از  ــن پژوهش، پژوهش اي
نوع تحليل محتواست. در روش توصيفی، 
ــايی و  ــه محقق به شناس بيش ترين توج
ــع آوری  ــورد نياز و جم ــع م ــی مناب بررس
اطالعات، تلفيق، مقايسه، تنظيم و ارائه ی 

گزارش جامعی از آن ها می باشد.
ــه از روش تحليل  ــن پژوهش ک در اي
محتوا استفاده شده، عنصر پيام در ارتباطات 
انسانی مورد مطالعه قرار گرفته است. پيام 
می تواند به صورت های مختلف باشد که در 

اين پژوهش به صورت مفهوم است.

جامعه ی آماری
ــامل  جامعه ی آماری اين پژوهش، ش
کليه ی زوج های مطلقه ی مراجعه کننده به 
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ــان می دهد که بين پاسخ های  ــت، نش اس
ــادی و مطلقه در زمينه ی  ــای ع خانواده ه
ــواده تفاوت  ــای خان ــان اعض ــاط مي ارتب

معناداری وجود دارد.
ــت آمده در  ــه نتايج به دس با توجه ب
ــدول، برای  ــون داده های ج جدول ۳، چ
انجام آزمون خی دو، شرط الزم را نداشت، 
ــده  ــتفاده ش ــر اس از آزمون حقيقی فيش
است. چون p  =۰/۰۰۰۱ و از ۵٪ کوچک تر 
ــان می دهد که بين پاسخ های  ــت، نش اس
ــادی و مطلقه در زمينه ی  ــای ع خانواده ه
ــا، تفاوت  ــان اعض ــل نقش ها در مي تعام

معناداری وجود دارد.
ــدرج در جدول  ــج من ــاس نتاي براس
ــده  ــدار خی دوی محاسبه ش ــون مق ۴، چ
(X ۲ =۶۵/۵۶) با درجه ی آزادی ۳ از مقدار 
ــت، با  X ۲  جدول (X ۲ =۷/۸۲) بزرگ تر اس

ــه می گيريم که بين  اطمينان ۹۵٪ نتيج
ــادی و مطلقه  ــخ های خانواده های ع پاس

ــخ دهی و آميزش عاطفی در  در عامل پاس
خانواده، تفاوت معناداری وجود دارد.

ــت آمده در  ــه نتايج به دس با توجه ب
ــدول، برای  ــون داده های ج جدول ۵، چ
انجام آزمون خی دو، شرط الزم را نداشت، 
ــده  ــتفاده ش ــر اس از آزمون حقيقی فيش
ــت. چون p =۰/۰۰۰۱ از ۵٪ کوچک تر  اس
ــت، نشان دهنده ی آن می باشد که بين  اس
ــخ های خانواده های عادی و مطلقه در  پاس
ــاوت معناداری  ــه ی کنترل رفتار تف زمين

وجود دارد.
ــدرج در جدول  ــج من ــاس نتاي براس
ــده  ــدار خی دوی محاسبه ش ــون مق ۶، چ
(X ۲ =۷۴/۸۱) با درجه ی آزادی ۲ از مقدار 
ــت، با  X ۲  جدول (X ۲ =٪۱۰) بزرگ تر اس

ــه می گيريم که بين  اطمينان ۹۵٪ نتيج
ــخ های خانواده های عادی و مطلقه در  پاس
عامل عملکرد کلی، تفاوت معناداری وجود 

دارد.

جدول ١. آزمون مجذور خی دو طرفه، برای مقايسه ی پاسخ های خانواده های عادی و مطلقه 
در زمينه ی حل مشکل

سؤال ١: حل مشکل
فراوانی پاسخ های 

خانواده های عادی
درصد

فراوانی پاسخ های 

خانواده های مطلقه
درصد

١١٧١٢/١٥٣/٥. اعتقادات مذهبی

٢. گفت و گو و هم فکری و بررسی راه حل ها 

توسط زن و مرد

٤٥٣١/٩٠٠

٣٢١١٤/٩٢٤١٧. مشورت با ديگران

٤٠٠١٠/٧. مشاوره با افراد متخصص

٥٨٥/٧١٠٧/١. حل مشکل با قهر و دعوا

٦٠٠١٠٧/١. باقی ماندن مشکل

F  =٦٥/٦٤                         P≤ ٠/٠٠٠١

ــده است. هر کدام  فرعی در نظر گرفته ش
ــؤاالت با توجه به پاسخ های داده شده  از س
ــورد تجزيه و تحليل قرار گرفته  به آن ها م

است.

تحليل آماری سؤاالت پژوهش
ــت آمده در  ــه نتايج به دس با توجه ب
ــدول، برای  ــون داده های ج جدول ۱، چ
انجام آزمون خی دو، شرط الزم را نداشت، 
ــده  ــتفاده ش ــر اس از آزمون حقيقی فيش
است. چون p =۰/۰۰۰۱ و از ۵٪ کوچک تر 
ــان می دهد که بين پاسخ های  ــت، نش اس
ــادی و مطلقه در زمينه ی  ــای ع خانواده ه

حل مشکل تفاوت معناداری وجود دارد.
ــت آمده  در  ــه به نتايج به دس با توج
ــدول، برای  ــون داده های ج جدول ۲، چ
انجام آزمون خی دو، شرط الزم را نداشت، 
ــده  ــتفاده ش ــر اس از آزمون حقيقی فيش
ــت. چون p  =۰/۰۰۰۱ از ۵٪ کوچک تر  اس



۲۲
دوره شــشــم
ی٣ شـمـــاره 
بهـــــــار٩٠ ۲۲
دوره شــشــم
ی٣ شـمـــاره 
بهـــــــار٩٠

جدول ٢. آزمون مجذور خی دو طرفه، برای مقايسه ی پاسخ های خانواده های عادی و مطلقه
 در زمينه ی ارتباط ميان اعضا

سؤال ٢: ارتباط ميان اعضا
فراوانی پاسخ های 

خانواده های عادی
درصد

فراوانی پاسخ های 

خانواده های مطلقه
درصد

١٣٧٣٨/٩٣٣/٢. خوب

٢٤٤/٢٠٠. عالی

٣٥٥/٣٢٢/١. متوسط

٤٥٥/٣٣٩٤١/١. بد (سرد و کم رنگ)

F  =٦٦/٣٠                          P≤ ٠/٠٠٠١

جدول ٣. آزمون مجذور خی دو طرفه، برای مقايسه ی پاسخ های خانواده های عادی و مطلقه، در زمينه ی تعامل 
نقش ها در ميان اعضای خانواده

سؤال ٣: تعامل نقش ها در ميان اعضای 

خانواده

فراوانی پاسخ های 

خانواده های عادی
درصد

فراوانی پاسخ های 

خانواده های مطلقه
درصد

١. قبول همه ی امور زندگی (معيشتی، مراقبت از 

فرزندان، انجام امور داخلی) توسط زن
٠٠١٧١٦

٢. قبول همه ی امور زندگی (معيشتی، مراقبت از 

فرزندان، انجام امور داخلی) توسط مرد
٠٠١٨١٧

٣١٧١٦٥٤/٧. انجام امور داخلی به عهده ی زن

٤٢٢٢٠/٨٦٥/٧. تأمين درآمد خانواده به عهده ی مرد

٥٩٨/٥٠٠. تأمين درآمد خانواده به عهده ی مرد و زن

٦٠٠٢١/٩. عدم انجام وظايف محوله

٧١٠٩/٤٠٠. نقش مهم

F  =٧٩/٥٢                         P≤ ٠/٠٠٠١



۲۳
دوره شــشــم
ی٣ شـمـــاره 
۲۳بهـــــــار٩٠
دوره شــشــم
ی٣ شـمـــاره 
بهـــــــار٩٠

جدول ۶. آزمون مجذور خی دو طرفه، برای مقايسه ی پاسخ های خانواده های عادی و مطلقه
 در زمينه ی عملکرد کلی

فراوانی پاسخ های سؤال ٦: عملکرد کلی
فراوانی پاسخ های درصدخانواده های عادی

درصدخانواده های مطلقه

١٢٨٢٥/٥٢١/٨. خوب

٢٢٤٢١/٨٠٠. متوسط

٣٨٧/٣٤٨٤٣/٦. بد

X ٧٤/٨١=  ٢                          P≤ ٠/٠٠٠١

جدول ۵. آزمون مجذور خی دو طرفه، برای مقايسه ی پاسخ های خانواده های عادی و مطلقه در
 زمينه ی کنترل رفتار

سؤال ٥: کنترل رفتار
فراوانی پاسخ های 
خانواده های عادی

درصد
فراوانی پاسخ های 
خانواده های مطلقه

درصد

١١٩١٤/٣٣٢/٣. کنترل رفتار توسط زن

٢٣٢/٣٢٢١٦/٥. عدم کنترل رفتار توسط زن و مرد

٣٢٠١٥٨٦. کنترل رفتار توسط مرد

٤٠٠١٨. عدم کنترل رفتار توسط زن

٥٢٤١٨١٨١٣/٥. کنترل رفتار توسط مرد

٦٠٠٨٦. عدم کنترل رفتار توسط مرد

٧٠٠٧٥/٣. کنترل رفتار توسط مرد خانواده

F  =٥٠/٥٥                         P≤ ٠/٠٠٠١

جدول ۴. آزمون مجذور خی دو طرفه، برای مقايسه ی پاسخ های خانواده های عادی و مطلقه در زمينه ی 
پاسخ دهی و آميزش عاطفی در خانواده

سؤال٤: روابط عاطفی در خانواده
فراوانی پاسخ های 
خانواده های عادی

درصد
فراوانی پاسخ های 
خانواده های مطلقه

درصد

١١٠١٠/١٠٠. عالی

٢٢٥٢٥/٣٧٧/١. خوب (با مهر و محبت)

٣١٣١٣/١٢٢. متوسط

٤٢٢٤٠٤٠/٤. بد

X ٦٥/٥٦=  ٢                          P≤ ٠/٠٠٠١



۲۴
دوره شــشــم
ی٣ شـمـــاره 
بهـــــــار٩٠ ۲۴
دوره شــشــم
ی٣ شـمـــاره 
بهـــــــار٩٠

ــه اين رقم در خانواده های  کرده اند، درحالی ک
ــت.  ــده اس ــد گزارش ش ــه ۳/۲ درص مطلق
ــد خانواده های مطلقه  ــن ۴۱/۱ درص هم چني
ــواده را بد گزارش  ــای خان ارتباط ميان اعض
کرده اند، درحالی که در اين رقم در خانواده های 
ــت. در  ــادی ۵/۳ درصد گزارش گرديده اس ع
تأييد اين مطلب بيورزو والر (۱۹۸۳) می گويند: 
«افراد در ارتباط ساخت يافته انعطاف پذيری 
بيشتری دارند و ارتباط سست و انعطاف ناپذير 
برای افراد و گسترش ارتباط آن ها مشکالتی 

به وجود می آورد.»
ــا  ــه ب ــال ۱۳۷۸، در رابط ــتير در س س
سبک های ارتباط اين گونه مطرح می کند که، 
شيوه ای که خانواده با آن ارتباط برقرار می کند، 
بازتاب احساس ارزش به خود و اعضايش است، 
ارتباط ناکارآمد (مختل) که به صورت مبهم، 
ــق و مخدوش  ــده، غيردقي ناقص، تصريح نش
است، مشخصه ی نظام خانوادگی مختل است، 
وی چنين خانواده ای را آشفته معرفی می کند 
و معتقد است که در خانواده های بالنده، ارتباط، 

مستقيم، واضح، صريح و صميمانه است.
ــه ۷۲ درصد  ــان می دهد ک يافته ها نش
ــادی و ۷۳ درصد مردان عادی ارتباط  زنان ع
ــتانه و با محبت  ــود را خوب، عاطفی، دوس خ
ــزارش کرده اند، درحالی که اين رقم در زنان  گ
ــر و در مردان مطلقه ۱۴/۲ درصد  مطلقه صف
ــت و ۹۵٪ زنان مطلقه و  ــزارش گرديده اس گ
۸۰/۹ درصد مردان مطلقه ارتباط خود را سرد 
و بی روح، بی عاطفه، فاقد صميميت و غيرقابل 

تفهيم گزارش نموده اند.
نتايج حاصل از جدول و تقابل فراوانی ها 
ــه ۲۰/۸ درصد  ــت ک ــان دهنده ی آن اس نش
ــن درآمد خانواده را  ــای عادی، تأمي خانواده ه
ــر کرده اند، درحالی که اين  برعهده ی مرد ذک
ــان خانواده های مطلقه ۵/۷ درصد  رقم در مي
ــد خانواده های  ــده و ۹/۴ درص گزارش گردي
ــادی گزارش کرده اند که نقش مهمی دارند  ع
اما اين رقم در خانواده های مطلقه صفر درصد 

گزارش گرديده است.
به نظر پارسونز، به نقل از اعزازی (۱۳۷۶)، 

نقش مرد، دادن جايگاه اجتماعی به خانواده از 
طريق شغل و حفظ امنيت و آسايش خانواده 
ــت، و نقش زن  ــغلی اوس ــق درآمد ش از طري
ايجاد و حفظ روابط عاطفی در خانواده است. 
ــاس نتايج حاصله،  ــن پژوهش نيز براس در اي
درصد بااليی ازمردان تأمين درآمد خانواده را 
ــده دارند و درصد بااليی از زنان به انجام  برعه
امور داخلی می پردازند. هم چنين در مواردی، 
تأمين درآمد خانواده برعهده ی مرد و زن است، 
اما نسبت به موارد ذکر شده درصد کمتری را 
به خود اختصاص می دهد، اين موضوع با نظر 
ــات (به نقل از اعزازی، ۱۳۷۶) مطابقت دارد  ب
که در مورد تقسيم نقش در خانواده دو الگو را 

معرفی می کند.
ــی که زن در محدوده ی وظايف  ۱. الگوي
ــنتی و مرد نيز در اين محدوده مسئوليت  س

کامل دارد.
ــر  ــوهر در اکث ــه زن و ش ــی ک ۲. الگوي
ــد و فعاليت های  فعاليت ها همکاری می کنن
خانگی بين زن و شوهر تقسيم می شود. بات 
روابط گروه اول را مناسبات تفکيکی زناشويی 
ــبات مربوط به نقش های  و گروه دوم را مناس

مشترک ناميده است.
ريان و همکاران (۲۰۰۵) بيان کرده اند که 
در خانواده های سالم با کارکردهای تکميل شده، 
نقش ها به صورت تخصيص يافته (تلويحی يا 
ــب تکاليف، مهارت و قدرت در  روشن، تناس
انجام تکاليف و تقسيم آن ها)، روشن و پاسخ گو 
مشخص می شود و در خانواده های ناسالم يک 
يا بيش تر از يک عضو به ميزان زيادی بر تکاليف 
خانواده و پاسخ گويی می افزايند و کارکردهای 

نقش ها وضوح مناسبی ندارند.
ــان  ــل از پژوهش نش ــای حاص يافته ه
ــر عهده ی  ــام امور داخلی ب ــد که انج می ده
ــد خانواده  ــادی و تأمين درآم ــان ع ۴۷/۲ زن
برعهده ی ۱۰۰ درصد مردان عادی است. اين 
ــبک سنتی در تقسيم  ــان دهنده ی س امر نش
ــت. هم چنين  نقش در خانواده های عادی اس
ــتی، داخلی  انجام همه ی امور زندگی (معيش
ــی) برعهده ی ۸۵ درصد زنان مطلقه  و خارج

خانواده ی ناکارآمد، خانواده ای 
است که قادر به تأمين نيازهای 

تکاملی، حل مشکالت و تعارض های 
خود نيست و کارکردهايش مختل 

است و در حل مشکالت خود با 
دشواری مواجه می شود

بحث و نتيجه گيری
نتايج حاصل از جدول و تقابل فراوانی ها 
ــه ۳۱/۹ درصد  ــت ک ــان دهنده ی آن اس نش
خانواده های عادی در حل مشکل از گفت و گو 
و هم فکری و بررسی راه حل ها استفاده کردند و 
باقی ماندن مشکل در اين خانواده ها صفر درصد 
گزارش شده است. در تأييد اين مطلب ريان و 
ــکاران (۲۰۰۵) می گويند: «در خانواده ی  هم
طبيعی مشکالت حل نشده ی کمی وجود دارد 
و خانواده درباره ی موضوعات به شيوه ای باز و 

روشن به بحث می پردازد.»
ــکل  ۷/۱ درصد خانواده های مطلقه مش
ــد و هيچ کدام از  ــده گزارش کرده ان را حل نش
ــا (صفر درصد) از گفت و گو و هم فکری و  آن ه
بررسی راه حل ها استفاده ننموده اند. در تأييد 
ــال ۱۹۸۲، به نقل  ــب، والش در س اين مطل
ــد:  ــا (۱۹۹۹) می گوي ــکی و ورناگلي از بلينس
«خانواده ی ناکارآمد، خانواده ای است که قادر 
ــکالت و  به تأمين نيازهای تکاملی، حل مش
تعارض های خود نيست و کارکردهايش مختل 
ــواری  ــکالت خود با دش ــت و در حل مش اس

مواجه می شود.»
نتايج حاکی از آن است که زنان عادی و 
ــکل، حربه ی قهر و دعوا را  مطلقه در حل مش
بيشتر به کار برده اند و به نظر می رسد که اين 
ــی از نقش فرهنگ و آموزش بر  موضوع، ناش

تفاوت های جنسيتی است.
نتايج حاصل از جدول و تقابل فراوانی ها 
ــان می دهد که ۳۸/۹ درصد خانواده های  نش
ــوب گزارش  ــان اعضا را خ ــادی ارتباط مي ع



۲۵
دوره شــشــم
ی٣ شـمـــاره 
۲۵بهـــــــار٩٠
دوره شــشــم
ی٣ شـمـــاره 
بهـــــــار٩٠

ــت. اين امر  ــردان مطلقه اس ــد م و ۶۲ درص
نشان دهنده ی ناهماهنگی در تقسيم وظايف و 
تقسيم نقش ها است که با نظر ريان و همکاران 
(۲۰۰۵)، در افزايش بيش از حد تکاليف يک 

عضو و عدم وضوح نقش ها مطابقت دارد.
يافته های حاصل از پژوهش، نشان می دهد 
که بين خانواده های عادی و مطلقه در زمينه ی 
پاسخ دهی و آميزش عاطفی در خانواده، تفاوت 
معناداری وجود دارد. نتايج حاصل در جدول 
و تقابل فراوانی ها نشان دهنده ی آن است که 
ــخ دهی و  ۲۵/۳ درصد خانواده های عادی پاس
آميزش عاطفی در خانواده را خوب و ۲ درصد 
آن ها پاسخ دهی و آميزش عاطفی را بد گزارش 
ــه ۷/۱ درصد خانواده های  کرده اند درحالی ک
مطلقه پاسخ دهی و آميزش عاطفی را خوب و 
۴۰/۴ درصد آن ها پاسخ دهی عاطفی و آميزش 

عاطفی را بد گزارش نموده اند.
ــان  ــون و همکاران (۱۹۹۷)، نش کارلس
ــورت کالمی و  ــاط به دو ص ــد که ارتب داده ان
ــات در خانواده  ــا تبادل اطالع غيرکالمی و ب
صورت می گيرد و به دو بخش ابزاری و عاطفی 
تقسيم می شود. کارلسون و همکاران (۱۹۹۷)، 
ــا در بخش عاطفی  ــه خانواده ه ــد ک معتقدن
ــد و در بخش ابزاری،  ــکالتی دارن ارتباط، مش

کارکرد خوبی دارند.
بارکر، ترجمه ی دهقانی در سال ۱۳۷۵، 
ــت که عمومًا ارتباطات روشن  بيان کرده اس
برخالف ارتباطات پوشيده، مطلوب هستند، 
ــه مبهم،  ــيده ک ــال آن که ارتباطات پوش ح
ــردرگم هستند احتمال گيجی  فريبنده يا س
ــوی گيرنده را افزايش  ــدن از س و تحريف ش

می دهند و به اضطراب می انجامند.
ــان  ــل از پژوهش نش ــای حاص يافته ه
ــد زنان عادی و ۴۲/۳  می دهد که ۵۸/۳ درص
ــخ دهی و آميزش  ــردان عادی، پاس درصد م
عاطفی خود را خوب و ۴/۱ درصد زنان عادی 
و ۳/۸ درصد مردان عادی پاسخ دهی و آميزش 
عاطفی خود را بد گزارش کرده اند. هم چنين 
ــد زنان مطلقه و ۱۶ درصد مردان  ۱۲/۵ درص
ــخ دهی و آميزش عاطفی خود را  مطلقه پاس

خوب گزارش کرده اند و بيان کرده اند که تنها 
دخالت اطرافيان سبب جدايی آن ها گرديد و 
ــد زنان مطلقه و ۷۶ درصد مردان  ۸۷/۵ درص
مطلقه پاسخ دهی و آميزش عاطفی خود را بد 

گزارش نموده اند.
ــان  ــل از پژوهش نش ــای حاص يافته ه
می دهد که بين پاسخ های خانواده های عادی 
ــار تفاوت  ــه ی کنترل رفت ــه در زمين ومطلق
ــود دارد. نتايج حاصل از جدول  معناداری وج
و تقابل فراوانی ها نشان دهنده ی آن است که 
ــای عادی و ۱۳/۵ درصد  ۱۸ درصد خانواده ه
خانواده های مطلقه کنترل رفتار را توسط مرد 
در خانواده مطرح کرده اند که اين امر نيز ناشی 
ــی از نقش  از اقتدار مرد در جامعه ی ما و ناش
فرهنگ در رفتارهای قالبی جنسيتی است. به 
نظر کارلسون و همکاران (۱۹۹۷) بعد کنترل 
رفتار با نظم و انضباط والدينی در مورد کودکان 
و انتظارات رفتاری بزرگساالن در ارتباط است.
ــای مطلقه عدم  ــد خانواده ه ۱۶/۵ درص
ــان  ــط خود و همسرش ــرل رفتار را توس کنت
مطرح کرده اند. در حالی که عدم کنترل رفتار 
ــرد در خانواده های عادی ۲/۳  ــط زن و م توس
درصد گزارش گرديده است. به اعتقاد ريان و 
همکاران (۲۰۰۵) کنترل هرج و مرجه گرايانه، 
غيرقابل پيش بينی است به نحوی که هيچ کس 
ــت، بی ثباتی و  نمی داند چه چيز در انتظار اس
ــخصه ی اين خانواده هاست  بی پايگی که مش
ــواده منجر  ــرد ضعيف خان ــوًال به عملک معم

می شود.
يافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد 
ــادی و ۵۴/۵ درصد  ــد زنان ع ــه ۱۵/۹ درص ک
ــط زن و مرد  مردان عادی کنترل رفتار را توس
ــم در زنان و  ــان کرده اند؛ درحالی که اين رق بي
ــت. ۳۸/۶  ــردان مطلقه ۳/۱ و ۵/۷ درصد اس م
ــد زنان عادی و ۳۱/۸ درصد مردان عادی  درص
و هم چنين ۲۸/۱ و ۲۵/۷ درصد زنان و مردان 
مطلقه کنترل رفتار را توسط مرد در خانواده بيان 
کرده اند. ۴۰/۹ درصد زنان عادی و ۱۸/۷ درصد 
ــط خود بيان  زنان مطلقه کنترل رفتار را توس
نموده اند درحالی که اين رقم در مردان عادی و 

دفتر انتشارات كمك آموزشي

 با مجله هاي رشد آشنا شويد
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ــود را  ــادی عملکرد کلی خ ــای ع خانواده ه
ــد درحالی که اين رقم  ــزارش کرده ان خوب گ
ــه ۱/۸ درصد گزارش  ــای مطلق در خانواده ه
ــن ۴۳/۶ درصد خانواده های  گرديده، هم چني
مطلقه عملکرد کلی خود را بد گزارش کرده اند 
درحالی که اين رقم در خانواده های عادی ۷/۳ 

درصد گزارش شده است.
ــان می دهد که  ــای پژوهش نش يافته ه
ــان و ۴۳/۷ درصد مردان عادی  ۵۰ درصد زن
ــوب ارزيابی کرده اند؛  عملکرد کلی خود را خ
ــم در زنان و مردان مطلقه  درحالی که اين رق
ــده است. هم چنين ۱۴/۲  ۴ درصد گزارش ش
درصد زنان عادی و ۱۲/۵ درصد مردان عادی 
ــی کرده اند،  ــود را بد ارزياب ــرد کلی خ عملک
درحالی که اين رقم در زنان و مردان مطلقه به 

۹۶ درصد گزارش شده است.
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كليدواژه ها: بيش فعالي، نقص تمركز. 

ــت والدين در  ــر دخال ــر، عنص ــش حاض در پژوه
يادگيري كودكان در ميان والدين ۱۰۱ كودك ۸ تا ۱۲ 
ساله (۵۳ والدين كودكان داراي ADHD و ۴۸ والدين 
ــي قرار گرفت. در مقايسه  بدون ADHD) مورد بررس
ــدون ADHD، والدين كودكان  ــودكان ب با والدين ك
ــاوري كم تري را در توانايي خود  داراي ADHD خودب
ــزارش كردند، پذيرش و  ــان گ براي كمك به كودكانش
حمايت كم تري را از طرف معلمان و مدارس كودكانشان 
ــري را به دخالت  ــاس كردند و زمان و انرژي كم ت احس
ــاص مي دادند.  ــان اختص در زندگي تحصيلي كودكانش
ــطوح  ــودكان با و بدون ADHD، انواع و س ــادران ك م
ــابهي از رفتارهاي درگيرانه را گزارش كردند. پدران  مش
ــان  ــودكان داراي ADHD براي يادگيري كودكانش ك
وقت كم تري مي گذاشتند و در مقايسه با پدران كودكان 
ــي و زورگويانه  ــدون ADHD، از واكنش هاي تنبيه ب

تـازه هـاي پژوهش

آذر متين
دانشجوي دكتراي روان شناسي

مقايسـه ي والــدين كودكـاِن با و بدون اختـــالل 
(ADHD) بيش فـعالي همراه با نقـص در تمـركز

دخــالت والـدين
در يـادگـيري كـودكـان

ــتفاده مي كردند. تأكيد  براي پيشرفت كودكانشان اس
اين يافته ها بر مشكالت تمرينات عملي يادگيري ـ كه 
ــت مي كنندـ  و نوآوري  ــن در آن كودك را حماي والدي
ــه والدين  ــت ك ــهـ  خانه اس ــي از همكاري مدرس ناش
كودكان داراي ADHD و همين طور مربيان آن ها به 
همان نسبت با آن روبه رو هستند. معني ضمني تمرين 

روان شناسي مدرسه قابل بحث است.
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ايلينويز شمالی، آمريکا
کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه ايلينويز 
شمالی، آمريکا هستند و نيز سوابق اجرايی 

متعددی مانند:
ــگاه عالمه  ــاوره دانش ــروه مش ــر گ é مدي
ــا ۱۳۷۸ و از ۱۳۸۲  ــی از ۱۳۶۵ ت طباطباي

تا ۱۳۸۴.
ــی و پژوهشی دانشکده ی  é معاون آموزش
ــگاه عالمه طباطبايی از  روان شناسی دانش

گفت و گـو

گفت و گـو با اســـتاد پيشکسوت
 دکــتر عـــــبدالله شـفيع آبـادی

۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲.
ــکده ی روان شناسی دانشگاه  é رئيس دانش

عالمه طباطبايی، از ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶.
é معاون آموزشی دانشگاه عالمه طباطبايی 

از ۱۳۸۴.
é عضو مؤسس انجمن مشاوره ی ايران.

é عضو مؤسس انجمن مشاوران آموزش و 
پرورش جمهوری اسالمی ايران.

ــاوره ی  é عضو هيأت مديره ی انجمن مش
ــاوران آموزش و پرورش  ايران و انجمن مش

جمهوری اسالمی ايران.
ــازمان نظام  ــزی س ــورای مرک ــو ش é عض

روان شناسی و مشاوره ی کشور.
ــگاه عالمه  ــورای آموزشی دانش é عضو ش

طباطبايی از ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶.
é عضو شورای تحصيالت تکميلی دانشگاه 
ــروه در  ــی و نماينده ی گ ــه طباطباي عالم
ــکده ی  دانش تکميلی  ــورای تحصيالت  ش

روان شناسی.
ــورای عالی  ــاخه ی مشاوره ی ش é عضو ش
ــات و  ــوم و تحقيق ــزی وزارت عل برنامه ري

فناوری.

هـدايـت شغـلي 
مـي تـوانـد از اول 
ابــتـدايـي تــا 

پايـان دبيرستـان
 مطرح باشد
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é عضو شورای راهنمايی و مشاوره ی تغيير 
ــالمی  نظام آموزش و پرورش جمهوری اس

ايران.
ــگاه  ــاوره ی دانش ــر علمی مرکز مش é مدي

عالمه طباطبايی از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴.
é عضو شورای تخصصی هدايت استعدادها 
ــوی اولويت نيازهای کشور وابسته به  به س

سازمان سنجش آموزش کشور.
é عضو شورای پژوهش راهنمايی و مشاوره 
ــکده تعليم  ــی تربيتی پژوهش و روان شناس
ــرورش طی  ــوزش و پ ــت وزارت آم و تربي

سال های مختلف از ۱۳۸۲.
ــن دوره ی  ــيس اولي ــزی و تأس é برنامه ري
دکتری مشاوره در دانشگاه عالمه طباطبايی 
ــوم و  ــد عل ــالمی واح ــگاه آزاد اس و دانش

تحقيقات تهران.
ــاوره ی کارشناسی ارشد  é مدير گروه مش
ــوزش و  ــت وزارت آم ــوزش ضمن خدم آم
پرورش (از ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰) و دانشگاه علوم 

و تحقيقات.
ــس انجمن بين المللی اولياء و  é عضو مؤس

مربيان.
é عضو گروه تخصصی علوم تربيتی سازمان 

سمت.
ــزی تحصيلی دفتر  ــو گروه برنامه ري é عض
ــوزش و  ــی وزارت آم ــزی تحصيل برنامه ري

پرورش.
ــايی  ــه ی اول انتقال (بازگش é عضو مرحل

دانشگاه ها) سال ۱۳۶۱.
é عضو کميسيون راهنمايی تحصيلی تغيير 

نظام آموزشی کشور سال ۱۳۷۰.
ــای نيمه حضوری  é عضو کميته ی دوره ه

فراگير دوره ی کارشناسی ارشد.
ــی طرح هدايت  ــو کميته ی تخصص é عض

استعدادها سال ۱۳۸۱.
ــأت امناء  ــيون دائمی هي ــو کميس é عض

دانشگاه عالمه طباطبايی.
ــيون دائمی در هيأت  ــده ی کميس é نماين
اجرايی تشکيالت و امور نيروی انسانی غير 

هيأت علمی دانشگاه.

دانشگاه آزاد بجنورد، ۱۳۸۷.

همچنين ايشــان بــا بيــش از ٣٠ مقاله در 
سمينارها و گنفرانس های علمی شــــرکت 
کرده اند کــــــه مــــی تـــوان از مقاله 

زيــر يــاد کــرد:
ــغل، تربيت  é کاربرد نظريه های انتخاب ش
ــری در کارآفرينی، دکتر  ــودک و يادگي ک
ــتمين سمينار  ــفيع آبادی و همکار، هش ش
ــگاه عالمه  ــاوره ی ايران، دانش ــن مش انجم

طباطبايی، ۱۳۸۷.

جناب دکتر در زمينه پژوهش نيز، اســتاد 
راهنمای تعداد زيادی پايان نامه و مجری 

طرح پژوهش های متعددی بوده اند.
é استاد راهنما و مشاور تعداد زيادی رساله ی 

دکتری رشته ی مشاوره  و روان شناسی.
é استاد راهنما و مشاور صدها پايان نامه ی 
ارشد رشته ی مشاوره و روان شناسی بالينی.
é بررسی وضعيت انتخاب شغل در ايران از 

ديدگاه روان شناسی فردی آدلر.
é مجری طرح پژوهشی «بررسی عوامل مؤثر 
ــيوع سندرم فرسودگی شغلی  در بروز و ش
مشاوران مدارس متوسطه و پيش دانشگاهی 

شهر تهران»، ۱۳۸۴.
ــی  ــی ملی «بررس ــری طرح پژوهش é مج
ــهر تهران»،  ــتغال جوانان ش ــت اش وضعي

.۱۳۸۶
é ناظر طرح پژوهشی «بررسی و مطالعه و 
ارائه ی استانداردهای راهنمايی و مشاوره در 
مراکز راهنمايی و مشاوره ی خانواده سازمان 

انجمن اوليا و مربيان»، ۱۳۸۲.
ــی و سطح  ــی «بررس é ناظر طرح پژوهش
سالمت روان دانش آموزان مقاطع راهنمايی 

و متوسطه ی سراسر کشور»، ۱۳۸۲.
ــل  «فراتحلي ــی  تحقيق ــرح  ط ــر  ناظ  é
ــوزه ی  ــده در ح ــام ش ــای انج پژوهش ه

مشاوره ی خانواده»، ۱۳۸۲.
é ناظر طرح پژوهشی «بررسی ميزان سهم 
ــای هدايت تحصيلی در پيش بينی  مالک ه

ــگاه عالمه  ــزه ی دانش ــو هيأت ممي é عض
طباطبايی.

همـچنين از ايشــان کــــتاب های متعددی 
بـــه چـاپ رسيده است مـانند :

é روان شناسی عقب ماندگی ذهنی 
é فنون و روش های مشاوره.

é فنون تربيت کودک. 
é راهنمايی و مشاوره ی شغلی و حرفه ای و 

نظريه های انتخاب شغل.
é نظريه های مشاوره و روان درمانی.

é مبانی روان شناسی رشد.
ــاوره (مفاهيم و  é مقدمات راهنمايی و مش

کاربردها).
é پويايی گروه و مشاوره ی گروهی. 

é راهنمايی و مشاوره ی کودک.
é آشنايی با برنامه ريزی تحصيلی و شغلی. 
é راهنمايی و مشاوره ی تحصيلی و شغلی 

(مفاهيم و کاربردها).
é علوم تربيتی (ماهيت و قلمرو آن)، جمعی 

از نويسندگان
é علوم تربيتی (مجموعه مقاالت). 

é مورد پژوهی در مشاوره و روان درمانی. 
ــفيع آبادی و  ــر عبداهللا ش ترجمه ی دکت

ــينی بيتا حس
و  ــه  (مقدم ــق.  موف ازدواج  ــای  راهنم  é

ويراستاری دکتر عبداهللا شفيع آبادی) 
ــاوره ی گروهی،  é نظريه ها و روش های مش
تأليف جرالد کوری، ترجمه ی فائزه عسگری 
ــر عبداله  ــه ی دکت ــا مقدم ــکاران، ب و هم

شفيع آبادی، ۱۳۸۷

شايان ذکــر است که دکـتر شفيع آبـــادی 
حدود ۴۰ مقـــاله  چاپ شده در  نشريات 
داخلی و خارجی داشته اند که از جديدتــرين 

آنها می توان به مورد زير اشــاره کــرد:
ــی خانوادگی  ــی اثر آموزش زندگ é بررس
ــی مادران دارای  در کاهش تنيدگی والدين
کودکان بيش فعال، دکتر عبداهللا شفيع آبادی 
و همکار، فصل نامه ی پژوهش نامه ی تربيتی، 
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پيشنهاد مـن اين است کـه معرفی
 مشاغل در سال دو بار اجـرا شود؛

 يعنی در ارديبهشت و آبـان مـاه هر 
سال، با دادن اطالعات، دانش آموزان و 

افـراد جامعه با مشاغل آشنا شوند
 و خط سير خودشـان را پيدا کنند

دچار شود. چنين فردی برای رفع مسائل و 
مشکالت خود به مشاور مراجعه می کند. ما 
می بينيم که در سطح مدارس دانش آموزان 
ما هنوز شاغل نشده اند که به مشاور شغلی 
نياز داشته باشند از اين رو تقاضای من اين 
است که واژه ی مشاوره ی شغلی در مباحث 
مربوط به کارگران، کارمندان، کارخانه ها و 
افراد شاغل به کار رود. در مورد دانش آموزان، 
ــت به کار ببريم،  ــت اس اصطالحی که درس
راهنمايی و هدايت شغلی است که می تواند 
ــتان  از کالس اول ابتدايی تا دوره ی دبيرس
ــگاه هم مطرح باشد؛ يعنی ما  و حتی دانش
ــوزان کمک کنيم خط فکری و  به دانش آم
مسير و يا سير تحولی در ارتقای شغلی شان 
را پی ريزی کنند. شروع اين کار قطعًا بايد از 
همان کالس اول ابتدايی باشد و در دوره ی 
راهنمايی به سمت کمال برود و کمال مطلق 
آن در دوره ی دبيرستان و دانشگاه، که فرد 
شاغل می شود، اتفاق بيفتد. من معتقدم که 
ما می توانيم بحث راهنمايی و هدايت شغلی 
را در مدارس به عنوان برنامه ای که به آن ها 
مسير انتخاب را نشان بدهد، داشته باشيم، 
انسان زمانی که می خواهد چيزی را انتخاب 
کند، بايد عوامل انتخاب را بشناسد، انتخاب ها 
ــع و محدوديت های  ــی کند، مناف را بررس
ــت، موردی  ــد و درنهاي ــاب را بشناس انتخ
ــدف اوليه ی  ــد که او را به ه ــاب کن را انتخ

خودش، که قطعًا رضايت درونی و هم چنين 
ــاند.  کارآمدی برای جامعه خواهد بود، برس
ــه گام پيش برويم.  ــا می توانيم گام ب پس م
ــی، گام دوم دوره ی  گام اول دوره ی ابتداي
ــتان است و  ــوم دبيرس راهنمايی و گام س
ــر دوره از اين دوره های  ــه طور حتم در ه ب
تحصيلی ما بايد هدف ها و روش های خاصی 
داشته باشيم؛ به عبارت ديگر، توصيه ی من 
به عزيزانمان در آموزش و پرورش، معلمان 
ــت که بايد در هر کدام  ــاوران اين اس و مش
از اين دوره های تحصيلی روش های خاص 
خودش را به کار ببرد. بعد راهنمايی و هدايت 
ــاليان گذشته (۴۰-۳۰ سال  تحصيلی از س
گذشته) مطرح بوده است و برنامه ريزان ما تا 
حدودی با آن آشنا بوده اند و خط مشی هايی 
ــت که برنامه ريزان ما در  داشته اند. الزم اس
نظام آموزش و پرورش، در بعد راهنمايی و 
هدايت تحصيلی تخصص داشته و کارکرده 
ــه ای را طرح کنند  ــند تا بتوانند برنام باش
ــه ی اجرايی پيدا کند. چرا در نظام  که جنب
ــی ما برنامه ای داده می شود و هنوز  آموزش
اجرا نشده برنامه ی ديگری مطرح می شود؟

ــت که اشکال وجود دارد. آيا  معلوم اس
ــده اند؟ بايد  ــی ش متغيرهای اثرگذار بررس
همه ی عوامل و امکانات بررسی شوند. اگر به 
اين مسائل دقت نشود، ما در نظام آموزش و 

پرورش هر روز طرحی نو درمی اندازيم.

موفقيت تحصيلی»، ۱۳۸۳.

دروس  ــه ی  کلي ــان  ايش ــن  همچني
ــاوره در  ــته ی مش تخصصی مربوط به رش
مقاطع تحصيلی کارشناسی، کارشناسی ارشد 
و دکتری را تدريس کرده اند و کارگاه های 
ــاوره و  ــددی در زمينه مش ــی مته آموزش
ــغلی برگزار کرده اند. قابل ذکر  ــاوره ش مش
ــان در دفتر  ــت که رزومه ی کامل ايش اس

مجله می باشد.
و  ــی  درمان ــروه  گ دروس  ــس  تدري  
ــی  ــی و رفتاردرمان ــای روان درمان نظريه ه
ــی  بالين ــی  روان شناس ــته ی  رش در 

کارشناسی ارشد.
از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۵ استاديار رسمی 
ــان و مجتمع  ــگاه ابوريح ــت دانش تمام وق
ــگاهی ادبيات و علوم انسانی (دانشگاه  دانش

عالمه طباطبايی فعلی)
ــيار  ــا ۱۳۷۲ دانش ــال ۱۳۶۵ ت از س

تمام وقت رسمی دانشگاه عالمه طباطبايی.
از سال ۱۳۷۲ استاد تمام وقت رسمی 

دانشگاه عالمه طباطبايی.
ــی در  ــای آموزش ــزاری کارگاه ه برگ

زمينه ی مشاوره و مشاوره ی شغلی.

é نظر شـما درباره ی مشاوره ی شغلی 
در مدارس چيست؟

با نام و ياد خدا، من از شما پيام رسانان 
جامعه به دانش آموزان؛ آينده سازان مملکت 
و معلمان گرامی ذخيره های اين مملکت در 
ــان های آينده تشکر می کنم و  ساختن انس
اميدوارم اين اطالعات را به عزيزان برسانيد 
و آن ها مطالعه کنند و برای آينده ی مملکت 
ــؤالی که  ــوند. در رابطه با س ــد واقع ش مفي
کرديد، ما در مدارس مشاوره ی شغلی نداريم؛ 
ــغلی  ــور که می دانيد، فردی که ش همان ط
ــت تحت تأثير عوامل فردی،  دارد ممکن اس
ــکالتی  اجتماعی يا ترکيبی از اين دو با مش
ــه بی انگيزگی،  ــردد و درنتيجه، ب مواجه گ
نارضايتی شغلی و درنهايت شکست شغلی 
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ساعات پرورشی فرصت 
بسيار خوبی برای ارتقاء سطح 
آگاهی های ضروری است. 
می توان از اين ساعات در 
زمينه ی راهنمايی و هدايت 
شغلی استفاده کــرد

é با توجه به موارد مطرح شـده آيا در 
حال حاضـر در اين زمينـه اقداماتی 
انجام گرفته است و راهنمايی تحصيلی 
و هدايت شـغلی توسط مشـاوران در 

مدارس انجام می شود؟
اقداماتی به صورت جسته و گريخته،-و 
انجام گرفته  نه به صورت منسجم و عملياتی-
ــاوران ما افرادی فعال و  است. بعضی از مش
ــتند و به طور خودجوش فعاليت  جدی هس
ــال، در دوره ی راهنمايی  می کنند. برای مث
تحصيلی، ما برنامه ای به نام هفته ی معرفی 
مشاغل داريم که طرح آن را من در سال ۵۴-

۵۳ ارائه دادم. در اين هفته بايد برنامه های 
منسجم، کنترل شده و ارزيابی شده ای انجام 
ــه از دو ماه قبل در  بگيرد؛ يعنی بايد مدرس
مورد انتخاب سخن ران، موضوع مورد بحث 
و زمان اجرای آن برنامه ريزی کند. هدف از 
اين طرح اين است که نه فقط در آموزش و 
پرورش و در مدارس بلکه به صورت کشوری 
ــا برنامه هايی  ــا هماهنگی تمام ارگان ه و ب
صورت بگيرد؛ يعنی در همه جای کشور در 
رسانه ها، مجلس، نهادها، مطبوعات، مقامات، 
ــاغل صحبت  کوچه و بازار و... از معرفی مش
شود. اين طور نباشد که اين برنامه به صورت 
ــط تعدادی از معلمان و  نمايشی فقط توس
مشاوران و دانش آموزان اجرا شود، گزارشی 
نوشته شود و سخن رانانی دعوت شوند بلکه 

کشور و مردم بايد تکان بخورند.
é آيا اين طرح در مدارس راهنمايی ما 

اجرا می شود؟
 بله به شکلی که در ابتدا گفتم اجرا می شود 
و وجود دارد اما مطلوب ما نيست. همان طور 
ــت که اولويت  که گفتم، مطلوب ما اين اس
کشور يک هفته معرفی مشاغل باشد. برای 
مثال، ما هفته ی دفاع مقدس داريم. در آن 
هفته در همه ی سطوح در مورد دفاع مقدس 
صحبت می شود يا هفته ی بهداشت، هفته ی 
ــکی و.... منظور من اين است که  دندان پزش
در هفته ی معرفی مشاغل تبليغات وسيع و 
گسترده ای انجام گيرد و افراد جامعه، اعم از 
بی سواد، باسواد، شاغل و غيرشاغل، همه با 
اين طرح آشنا شوند، مردم به طرح حساس 
باشند و مشاغل معرفی شوند. پيشنهاد من 
اين است که معرفی مشاغل در سال دو بار 
ــود؛ يعنی در ارديبهشت و آبان ماه  اجرا ش
ــال، با دادن اطالعات، دانش آموزان و  هر س
ــنا شوند و خط  ــاغل آش افراد جامعه با مش
سير خودشان را پيدا کنند. اين امر تا حدود 
زيادی می تواند کارساز و مفيد باشد و ما را 

به اهداف شغلی خود برساند.
é می دانيـم کـه در دوره ی راهنمايی 
مشـاورين به طـور رسـمی فعاليـت 
نمی کنند و فقط در تعدادی از مدارس 
خاص، ازجمله نمونه دولتی و برخی از  

دولتی هـا از مشـاوران کمک گرفته 
می شـود. نظر شـما دربـاره ی حضور 
مشاوران مدرسه و مساعدت آن ها در 

دوره ی راهنمايی چيست؟
ــما می گوييد هست؛  همان طور که ش
اميدوارم که نظام آموزشی خط سير خودش 

را به صورت درست پی بگيرد.
é مشـاور مدرسـه و فـردی کـه در 
حـوزه ی راهنمايی تحصيلی و هدايت 
شغلی فعاليت می کند، چه خصوصيات 
اخالقی، علمی و حرفه ای بايد داشته 

باشد؟
يک مشاور شغلی پيش از آن که مشاور 
شغلی باشد، مشاور است. پس بايد در وهله ی 
ــاور، ازجمله تعهد  اول، ويژگی های يک مش
ــه دانش آموزان،  ــانيت، توجه ب اخالقی، انس
ــن برخورد را داشته  ــن اخالق و حس حس
باشد. در وهله ی دوم با مفاهيم راهنمايی و 
هدايت تحصيلی کامًال آشنا باشد. هم چنين 
روش های مشاوره ی شغلی را بداند و بتواند 
به دانش آموزان کمک کند که ضمن اين که 
ــد تبديل  ــوب و متعه ــهروند خ به يک ش
می شوند، شغلی مرتبط با رشته ی تحصيلی 
خود را نيز انتخاب کنند. پس می توان گفت 
ــتغال پيوند درونی  که بين تحصيالت و اش
محکمی وجود دارد. پس بايد مشاور مدرسه 
ــی و هدايت تحصيلی و  ــائل تحصيل از مس
اصول و فنون و روش های مشاوره ی شغلی 
ــد. او عالوه بر دارا بودن  ــته باش آگاهی داش
ــد در زمينه ی  ــاور، باي خصوصيات يک مش
ــغلی دوره های کارورزی را هم  مشاوره ی ش
ــاوران شغلی در دوره ی  گذرانده باشد. مش
ــی ارشد به مدت ۲ سال اين دوره  کارشناس
ــًا وارد حيطه ی  ــد و اختصاص را می گذرانن

مشاوره ی شغلی می شوند.
é آيا شما پيشنهاد می کنيد که يک واحد 
درسـی با عنوان «هدايت و مشاوره ی 
تحصيلی و شغلی» در واحدهای درسی 

مدارس گنجانده شود؟
ــود چنين  ــاس می کنم وج ــن احس م
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ــته هم چنين  ــی الزم است. در گذش درس
ــی بود که نمی دانم به صورت اختياری  درس
ــی به  ــاری. وجود چنين درس ــا اجب بود ي
ــد که به صورت  دانش آموزان کمک می کن
ــتماتيک و رسمی آگاه شوند و بدانند  سيس
ــان  ــم زندگی تحصيلی ش ــه يک بعد مه ک
ــت. از اين رو توصيه می کنم که  اشتغال اس
درس مستقلی با عنوان «هدايت تحصيلی 
ــته باشد  ــغلی» در مدارس وجود داش و ش
ــه آن را هم متخصصان،  ــاب مربوط ب و کت
ــانی که در اين زمينه ساليان سال کار  کس
ــند. الزم است  کردند و تجربه دارند، بنويس
ــمی به  ــکل جدی و رس ــه ش ــن درس ب اي
دانش آموزان آموزش داده شود. حتی خوب 
ــت که دانش آموزان به شکل عملی بازار  اس
ــازمان ها،  ــد، با نهادها، س ــاغل را ببينن مش
ادارات، بيمارستان ها، آزمايشگاه ها و... آشنا 
شوند و حتی بحث کارآفرينی، جزئی از اين 
ــد. اين درس خيلی مهم تر از  آموزش ها باش
ــت و بايد هرچه زودتر در  بقيه ی دروس اس
ــی گنجانده شود. شايد جای  برنامه ی درس
آن در سال اول دبيرستان باشد؛ دانش آموز 
ــی  ــم عموم ــا مفاهي ــی ب در دوره ی ابتداي
ــاوره ی  هدايت تحصيلی و نقش آن در مش
ــود، در دوره ی راهنمايی  شغلی آشنا می ش
ــه می کند و  ــن مفاهيم را تجرب ــر اي بيش ت
حاال در دوره ی دبيرستان کم کم بايد برای 
ــود. به دليل اين که بعضی  بازار کار آماده ش
ــام  ــتان را تم ــوزان دوره ی دبيرس دانش آم
نمی کنند و وارد بازار مشاغل می شوند، بهتر 
است مطالب در کالس اول دبيرستان گفته 
شود و دانش آموزان بر مبنای مطالب موجود 

به انتخاب شغل بپردازند.
é شما فرموديد که آشنايی با مفاهيم 
از دوره ی ابتدايی شروع شود. به نظر 
می رسـد که با پيدايـش بحران بلوغ 
از اواخـر ۱۲-۱۱ سـالگی، مشـاوران 
مدرسه بر اين موضوع بيش تر تمرکز 
می کننـد و درنتيجـه، بـه راهنمايی 
وهدايت تحصيلی کم تر توجه می شود. 

توصيه ی شما به شـکل کاربردی تر و 
جزئی تر در بعد تمرکز بر راهنمايی و 
هدايت تحصيلی و شغلی در اين دوره 

چيست؟
ــت که  ــت اس ــما درس ــن حرف ش اي
ــت و  ــوغ اس ــی، دوره ی بل دوره ی راهنماي
ــی می افتد که اگر  ــوغ اتفاقات در دوره ی بل
ــده و  ــای الزم داده نش ــل آگاهی ه از قب
ــد،  پيش بينی های الزم صورت نگرفته باش
ــود. اگر ما در دوره ی  به بحران تبديل می ش
ــی پيش بينی هايی بکنيم، با برنامه ها  ابتداي
ــه در دوره ی راهنمايی  ــی ک و آموزش هاي
ــت بحران بلوغ به آرامش بلوغ  خواهيم داش
ــد. پيش بينی های الزم در  تبديل خواهد ش
دوره ی ابتدايی شامل راهنمايی و مشاوره ی 
پيشگيرانه به دانش آموزان، معلمان و والدين 
ــون راهنمايی و  ــاب «فن ــت. من در کت اس
مشاوره ی کودک» به مواردی برای کمک به 
معلمان، دانش آموزان و والدين جهت کاهش 
بحران بلوغ اشاره کرده ام. سؤال شما سؤال 
ــد در دوره ی ابتدايی  خوبی بود. پس ما باي
مقدماتی را فراهم کنيم که جنبه ی شغلی 
ندارد، دوره ی آماده سازی و آرام سازی روانی، 
ــت. دوره ی دبيرستان  دوره ی راهنمايی اس
ــی،  ــی، رغبت شناس دوره ی استعدادشناس
ــيدن به خود، و نيز زمان  پرداختن و انديش
ــا و آموزش هايی برای بردن  اجرای برنامه ه
ــود و ورود به دنيای  دانش آموز به درون خ
ــت. در اين دوره، دانش آموز با  ــاغل اس مش
رشته ها و توانمندی هايش آشنا شده است. 
ــيب ماليم  ــد را با يک ش ــا اين رون پس م
ــروع می کنيم. توانايی و تخصص مشاور  ش
ــل آن به  ــران و تبدي ــری از بح در پيش گي
يک ناراحتی درونی، خانوادگی و اجتماعی 
بسيار مهم است. من فکر می کنم برنامه بايد 
طوری پيش برود که دانش آموز دچار شوک 

نشود.
é نظرتان درباره ی اسـتفاده از ساعات 
پرورشی در زمينه ی راهنمايی تحصيلی 
و هدايت در دوره های مختلف تحصيلی 

فـردی کـه شغلی دارد ممکن 
است تحت تأثير عـوامل فـردی، 

اجتـماعی يا تـرکيبی از اين دو 
بـا مشکالتی مـواجه گــردد و 

درنتيجه، به بی انگيزگی، نارضايتی 
شغلی و درنهايت شکست شغلی 

دچـار شود

چيست و آيا اختصاص دادن اين ساعات 
به ارتقای سطح آشنايی دانش آموزان با 

مشاغل می تواند مفيد باشد؟
ــی فرصت بسيار خوبی  ساعات پرورش
برای ارتقاء سطح آگاهی های ضروری است. 
می توان از اين ساعات در زمينه ی راهنمايی 
ــغلی استفاده کرد. يکی از ابعاد  و هدايت ش
انسان ها و دانش آموزان ابعاد اخالقی است، 
ــانی که پای بند اخالق و دين هستند،  کس
کم تر دچار مشکالت می شوند؛ يعنی، يک 
ــاعات  کنترل درونی دارند. ضمن اين که س
پرورشی فرصت بسيار خوبی هستند اما اين 
ساعات نيز بايد جهت دار باشند و برنامه ريزی 
ــق برنامه های  ــاعات طب ــوند اگر اين س ش
خاصی برای آشنايی دانش آموزان با مشاغل 
ــوند، مفيد و  ــغل طراحی بش ــاب ش و انتخ
سازنده خواهند بود. اجرای طرح راهنمايی 
و هدايت شغلی می تواند در ساعات پرورشی 
ــاعات ديگر هم انجام گيرد. مسئله ی  يا س
ــت که اين طرح به شکل کامًال  مهم اين اس

عملياتی اجرا شود.
سـال  در  دبيرسـتان  دوره ی  در   é
آخر (پيش دانشـگاهی) و آسـتانه ی 
کنکور نياز دانش آموزان به آشـنايی 
با رشته ها و مشاغل بيش تر می شود. 
پيشنهاد شما در زمينه ی فعاليت های 

ويژه چيست؟
بحث هدايت شغلی بحثی است که بايد 
ــتم وارد کار شوند تا موفقيت  همه ی سيس
حاصل آيد. وزارت آموزش و پرورش مانند 
هر وزارت خانه ی ديگری به تنهايی نمی تواند 
ــئله ی هدايت شغلی در  ــود. مس موفق ش
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فوق ليسانس گزينش صورت گرفته است. 
ــد و همکاری،  ــت باش ــر روال کار درس اگ
ــی درست  هماهنگی و برنامه ريزی آموزش
ــکل موفق تری  صورت بگيرد، برنامه به ش

پيش می رود.
آيـا فارغ التحصيـالن رشـته های   é
ديگـر هـم می تواننـد در مـدارس 
بـه دانش آموزان مشـاوره ی شـغلی 

بدهند؟
من اعتقاد دارم که تفکيک در مدارس 
در شرايط کنونی صالح نيست اما می توانيم 
برای مشاوران چند وظيفه ی کالن مشخص 
کنيم. هر مشاور در اين سه حيطه می تواند 
کار کند: ۱. مشاوره  ی شغلی، ۲. مشاوره ی 

خانواده و ۳. مسائل روانی دانش آموزان.
ــر اين ۳  ــه آموزش ها ب ــت ک بهتر اس
ــا آرام آرام جلو  ــد. و م حيطه متمرکز باش
ــه ی ما با  ــاوران در جامع ــم. کار مش بروي
مشاوره ی عمومی، تحصيلی، خانواده و بعد 
شغلی آغاز شد، ما بايد کار را گام به گام جلو 

ببريم که شکست نخوريم.
é در مقايسه ی وضع مشاوره ی شغلی 
در ايران با کشـورهای پيشرفته، چه 

نکات برجسته ای وجود دارد؟
ــان ها در همه ی جای دنيا  همه ی انس
به انتخاب شغل می پردازند و وجه مشترک 
ــه کار می کنند.  ــت ک همه ی آن ها اين اس
ــان ها به تحصيالت خود  ممکن است انس
ادامه ندهند يا حتی موفق به ازدواج نشوند، 
ــغل چيزی است که در مورد  اما انتخاب ش
همه ی آن ها اتفاق می افتد. در دنيا اشتغال 
در اولويت است و برنامه ريزی ها و تبليغات 
ــت. ما  ــمت و سوس ــا در آن س و فعاليت ه
ــه در جامعه ی خود ما در باب  می بينيم ک
ــود  ــل چه قدر تبليغ می ش ازدواج و تحصي
اما در باب اشتغال تبليغ نمی شود. به نظر 
من اگر اشتغال اتفاق بيفتد، بقيه ی موارد 
هم اتفاق می افتند. آيا می دانيد چرا آقايان 
کم تر به دنبال تحصيل و دانشگاه می روند 
ــرای خانم ها در  ــگاه ب ــل در دانش و تحصي

ــت؟ جواب اين است که آقايان  اولويت اس
به دنبال کار و اشتغال هستند و اشتغال را 
از واجبات می دانند. پس بايد برای واجبات 
ــد نظام  ــما ببيني ــد. ش ــزی کنن برنامه ري
ــتغال  ــی ما چند درصد متوجه اش آموزش
است. چند درصد از فوق برنامه ها در بحث 
اشتغال در نظر گرفته می شود؟ اين مسئله 
ــورها برنامه ريزی  مهم است، در ساير کش
ــود، آگاهی داده می شود اما اين کار  می ش

در کشور ما صورت نمی گيرد.
é آن ها به طور مشخص چه می کنند؟

ــه در بعد  ــا برنامه هايی دارند ک آن ه
راهنمايی شغلی مطرح است و دانش آموزان 
ــانند که بعد به اشتغال  را به جايی می رس
منتهی می شود. در جامعه ی ما اخيراً به اين 
مسئله توجه شده اما الزم است که بيش تر 
کار شود. حتی در دانشگاه ها می بينيد که 
ــخص  ــغلی هنوز مش جايگاه برنامه های ش
ــت. می دانيد که من اولين کسی  نشده اس
ــغلی را مطرح  بودم که بحث راهنمايی ش
ــغل بهتر  کردم و االن می بينيم که روی ش
از گذشته فکر می شود. االن از اولويت های 
ــئوالن نظام، حل بحران  ــته ی مس برجس
ــتغال زايی و  ــت و هدفشان اش بيکاری اس
کارآفرينی است. دانش آموزان ما سربازانی 
ــتند که بايد در جهت انتخاب درست،  هس
ــی  ــد و خودکفاي ــت تولي ــه موفقي ــه ب ک

می انجامد، اقدام کنند.
é شما چه مواردی را مهم می دانيد و 

عالقه منديد به آن ها اشاره شود؟
من برای شما آرزوی توفيق می کنم و 
ــکر می کنم که درباره ی مشاوره با بنده  تش
ــور که می دانيد،  گفت و گو کرديد. همان ط
ــال سعی کردم به اين  من دست کم ۴۰ س
مملکت خدمت کنم و اولين کسی بودم که 
ــائل را مطرح کردم.  در دهه ی ۵۰ اين مس
ــربلند و  ــالمی س تالش همه ی ما ايران اس
ــتند  ــن دانش آموزان هس ــت و اي موفق اس
ــعار خواهند بود که  ــه پرچم داران اين ش ک

اطمينان دارم به شعور خواهد پيوست.

راهنمــايی و هدايت شغلی 
می تـواند از کـالس اول ابتدايی 
تا دوره ی دبيرستان و حتی 
دانشگاه هم مطرح باشد؛ يعنی 
ما به دانش آمــوزان کمک کنيم 
خط فکـری و مسير و يا سير 
تحولی در ارتقای شغلی شان را 
پی ريزی کنند

ــطح کالن مملکت بايد حل شود. الزم  س
ــت که بين وزارت کار، رفاه، بهداشت و  اس
ــرورش هماهنگی هايی صورت  آموزش و پ
ــون دانش آموزان بايد به مراکزی  بگيرد. چ
ــتغال وجود دارد اعزام شوند،  که در آن اش
ــود که به مدارس  از متخصصان دعوت ش
ــر بخواهيم همين  ــرای مثال، اگ بيايند. ب
ــاغل توسعه پيدا کند،  هفته ی معرفی مش
آموزش و پرورش به تنهايی قادر به اجرای 
آن نخواهد بود و به همکاری وزارت خانه های 
مختلف و زيرمجموعه های آن ها و اداره ها و 

سازمان ها نياز خواهد داشت.
é اخيـرًا وزارت آمـوزش و پـرورش 
نزديک به ۱۰ هزار مشاور جذب کرده 
اسـت، آيا مسـئوليت های مشخصی 
برای مشاوران مدرسه در نظر گرفته 

شده است؟
من از دور شاهد جذب مشاوران بودم. 
آن ها امتحانات گزينشی هم داشتند. آموزش 
ــت و ما از  ــد اس ــرورش ما در حال رش و پ
مسئوالن اين وزارت خانه تشکر می کنيم. گام 
اول جذب مشاور، گام دوم اعزام مشاوران به 
مدارس، گام سوم مشخص کردن وظيفه ی 
آن ها، و گام چهارم اقدام است. باز هم برای 
موفقيت کار مشاوران هماهنگی بين نهادها 

الزم است.
é آيـا مشـاوران جذب شـده قادر به 
ايجاد تحول در نظام هدايت شغلی و 

تحصيلی خواهند بود؟
ــت دارم. اين خيلی  ــرش مثب من نگ
ــانس و  ــه در دوره ی ليس ــت ک ــوب اس خ
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ــورد  م در  ــته  گذش ــماره ي  ش در 
ــال سوم  ــي س برنامه ي درس روان شناس
ــته هاي ادبيات و علوم انساني، علوم  رش
ــالمي كه براساس راهنماي  و معارف اس
برنامه ي درسي توليد شده است، صحبت 
ــه برنامه ي  ــد ك ــه ميان آمد و گفته ش ب

درسي مذكور براساس راهنماي برنامه ي 
ــود و در آن راهنما  ــي توليد مي ش درس
ــه و راهنماي عمل است، اهداف  كه نقش
ــوند.  ــداف جزئي لحاظ مي ش ــي و اه كل
ــث مربوط، پس از  ــك در ادامه ي بح اين
مشخص شدن اهداف، جدول تعميم هاي 

ــي و ويژه ي مربوط به  جزئ
ــي در  هر يك از مفاهيم اساس
هر فصل مشخص خواهد شد.

جدول تعميم هاي جزئي و ويژه در 
ــه صورت زير تدوين  هر يك از فصول ب

شده است.

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

جدول تعميم هاي جزئي و ويژه

تعميم هاي ويژه (درس) تعميم هاي جزئي (فصل) تعميم كلي مفاهيم اساسي

é روان شناسي يك علم تجربي است.
é موضوع علم روان شناسي، رفتار و فرايندهاي 

رواني است.

ــاخه اي از معارف  é علم تجربي ش
بشري است.

ــاي  حوزه ه ــه  ب ــي  روان شناس  é
گوناگوني تقسيم مي شود.

ــي كه درستي يا نادرستي  هر دانش
ــيله ي تجربه قابل اثبات  آن به وس
ــد، در حوزه ي علم تجربي قرار  باش

مي گيرد.
ــورد رفتار  ــش در م ــوع دان ــر ن ه
ــاس  ــر براس ــده، اگ ــودات زن موج
ــود، در  روش هاي علمي حاصل ش
قرار  ــي  ــم روان شناس حيطه ي عل

مي گيرد.

ماهيت 
روان شناسي

é نوجوان داراي ويژگي هاي جسماني، شناختي، 
عاطفي، اجتماعي و اخالقي است.

ــماني،  ــاد جس ــد داراي ابع é رش
و  اجتماعي  ــي،  ــناختي، عاطف ش

اخالقي است.
ــي و نوجواني از مهم ترين  é كودك

مراحل رشدند.

رشد ارگانيسم طبيعي، داراي ابعاد 
و مراحلي است.

رشد

ــت  ــر از درياف ــزي فرات ــات چي é ادراك اطالع
ــت و به تفسير و  ــي اس ــاده ي اطالعات حس س

معني دادن اطالعات مربوط مي شود.
ــردازش اطالعات  ــدود كردن پ é توجه به مح

مربوط مي شود.
ــه ي يادگيري  ــباهت بين مرحل é هر اندازه ش
ــرد حافظه بهتر  ــد، عملك و بازيابي بيش تر باش

خواهد شد.
ــنيدن، گفتن، خواندن،  é چهار شكل زبان (ش
نوشتن) به وسيله ي يك سيستم زباني سازمان 

يافته و يك پارچه با يك ديگر مرتبط اند.

زبان  و  حافظه  توجه،  ادراك،   é
شناخت  در  اساسي  فرايندهاي 

انسان هستند.

فرايندهاي  دربرگيرنده ي  شناخت 
گوناگون در انسان است.

فرايندهاي 
شناختي
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ــدن  ــخص ش ــس از مش پ
ــي و ويژه  ــاي جزئ ــدول تعميم ه ج
ــرفصل هاي هر يك  نوبت به عناوين و س
ــد. در  ــي مي رس از درس هاي روان شناس
اين قسمت، براساس موضوعات و مفاهيم 
ــيم و  مرتبط، هر فصل به چند درس تقس

عناوين مربوط به آن مشخص مي شود.
عناوين و سرفصل هاي برنامه ي درس 
ــل و ۱۱ درس به  ــي در ۵ فص روان شناس

صورت زير تنظيم شده اند.
ــدن عناوين و  ــخص ش ــس از مش پ
ــب ۱۱ درس، جداول  ــرفصل ها در قال س
ــوا براي هر يك از  دو بعدي هدف و محت
دروس در قالب يك واحد يادگيري تهيه 
ــداول، انتظار  ــع اين ج ــوند. در واق مي ش
ــردي را كه از دانش آموزان در پايان  عملك

هر درس مي رود، مشخص مي كند.
جداول ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱

فصل ١: كليات
درس ۱ـ روان شناسي چيست؟ (۱)

ــري علوم تجربي،  ــوم معارف بش مفه
ــري روان شناسي،  شاخه اي از معارف بش

يك علم تجربي،  رويكردهاي گوناگون در 
روان شناسي؟

درس ۲ـ روان شناسي چيست؟ (۲)
ــناخت، عاطفه و  مؤلفه هاي رفتار (ش
حركت)، روش هاي بررسي رفتار (مشاهده، 
آزمايش، هم بستگي)، مهم ترين شاخه هاي 
ــي، مرضي،  ــي: (باليني، تربيت روان شناس
اجتماعي، رشد، مشاوره، سياسي، اقتصادي 
و صنعتي)، كاربرد روان شناسي در زندگي 

روزمره.

فصل ٢: رشد
درس ۳ـ رشد و مراحل آن

ــد ـ عوامل مؤثر بر رشد ـ  تعريف رش
ــماني و حركتي، شناختي،  ابعاد رشد جس
عاطفي، اجتماعي، اخالقي ـ مراحل رشد: 
ــي،  ــي، جوان ــي (اول و دوم) نوجوان كودك

ميان سالي، كهن سالي.
درس ۴ـ رشد در دوره ي نوجواني

ــماني، رشد شناختي، رشد  رشد جس
ــد اجتماعي، رشد اخالقي (با  عاطفي، رش

تأكيد بر هويت جويي نوجوان)

فصل ٣: فرايندهاي شناختي 
درس ۵ ـ ادراك و توجه 

مقدمه، ادراك بينايي و انواع آن، توجه 
و انواع آن، عواملي كه در توجه تقسيم شده 

نقش مهمي دارند.
درس ۶ـ حافظه و زبان

حافظه، مقدمه، مراحل اصلي حافظه، 
اصول و قوانين هدايت كننده حافظه، انواع 
سيستم هاي حافظه، زبان، مقدمه، اشكال 

زبان، شنيدن، گفتن، خواندن، نوشتن.

فصل ٤: روان شناسي و اجتماع
درس ۷ـ  رفتار اجتماعي 

تعامل اجتماعي، نفوذ اجتماعي، انواع 
ــي و تأثير آن ها بر رفتار  گروه هاي اجتماع
(گروه هاي اوليه و ثانويه از جمله هم ساالن، 
ــي، مذهبي،  ــاي فرهنگ ــواده ، گروه ه خان

سياسي و ورزشي)
درس ۸ ـ تعامل نوجوان يا خانواده و 

هم ساالن 
تعامل نوجوان با خانواده، عوامل مؤثر 
بر تعامل نوجوان با خانواده، مسائل مربوط 
ــوان با  ــي تعامل نوج ــت خانوادگ به هوي

ــرد تأثير  ــر ادراك ف ــط اجتماعي ب é محي
مي گذارد.

ــرد اثر  ــار ف ــر رفت ــي ب ــط اجتماع é محي
مي گذارد.

ــاي ميل طبيعي  ــط اجتماعي بر مبن é رواب
انسان به زندگي اجتماعي شكل مي گيرد.

ــا يك ديگر، در  ــاي خانواده ب ــط اعض é رواب
شكل گيري هويت خانوادگي مؤثر است.

é تعامل اجتماعي اصل اساسي 
در رابطه اي اجتماعي است.

ــار  ــر رفت ــي ب ــط اجتماع محي
ــتقيم  تأثير مس ــرد  ف اجتماعي 

دارد.

رفتار اجتماعي

é بهداشت رواني شامل پيش گيري، درمان 
و بازتواني است.

ــردي و اجتماعي به  ــان در زندگي ف é انس
راهنمايي نياز دارد.

é انسان به فعاليت تخصصي مشاوره (توسط 
مشاوران) نياز دارد.

ــان به فعاليت تخصصي روان درماني  é انس
(توسط روان پزشكان) نياز دارد.

ــي بيان گر وجود  é بيماري روان
اختالالت رفتاري است. 

ــق  طري از  ــي  روان ــالمت  س  é
ــود و خانواده،  ــاي خ مراقبت ه
ــي و فرهنگي،  ــل اجتماع عوام

تأمين مي شود.

ــالمت رواني  اختالالت رواني، س
انسان را به خطر مي اندازد.

سالمت رواني و 
بيماري رواني
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درس ٢ـ روان شناسي چيست؟
جدول دو بعدي هدف و محتوا براي واحد يادگيري 

محل درجابزار ارزش يابيارزش يابيعملكردمحتواهدف ها

ــا  ــــــــنايي ب é آش
مؤلفه هاي رفتار 

é شناخـت روش هاي 
بررسي رفتار 

ــناخــــــــت  ش  é
شاخه هاي  مهم ترين 
ــي و نقش  روان شناس
آن هــــــا در زندگي 

روزمره

é مؤلفه هاي رفتار
ــي  é روش هاي بررس

رفتار 
ــم  مه ــاخه هاي  é ش
ـــــــي و  روان شناس
نقش آن ها در زندگي 

روزمره

ــع مؤلفه هاي  é توضي
رفتار

ــح روش هاي  é توضي
بررسي رفتار 

ــح هر يك از  é توضي
ي  خه ها ـــــــــا ش
ـــــــي  س ن شنا ا و ر
ــر يك در  ــش ه و نق

زندگي روزمره

و  ــي  كتب ــم:  معل  é
شفاهي 

ــخ  پاس دانش آموز:   é
ــفاهي و  ــي و ش كتب

تهيه گزارش

ــفاهي و  é پرسش ش
كتبي 

ــه  ب ــه  توجــــــ  é
ــاركت  مش ــزان  مي
دانش آموزان در بحث 

كالس

é كتاب درسي 
ــاب راهنمــاي  é كت

معلم

هم ساالن، عوامل مؤثر بر تعامل نوجوان با 
هم ساالن، مسائل مربوط به هويت نوجوان 

در گروه.

فصل ٥: سالمت رواني 
درس ۹ ـ سالمتي و بيماري رواني 

تعريف سالمت رواني، تعريف بيماري 
ــالمت رواني،  رواني، مالك هاي تعيين س
ــاري رواني، عوامل  مالك هاي تعيين بيم
ــل مؤثر بر  ــالمت رواني، عوام ــر بر س مؤث
ــالالت رواني  ــواع اخت ــي، ان ــاري روان بيم
(اضطرابي، خلقي، اسكيزوفرني، روان تني، 

شخصيت).
درس ۱۰ـ بهداشت رواني

ــواع  ان روان،  ــت  بهداش ــف  تعري
ــطح دوم،  ــطح اول، س ــا (س پيش گيري ه
سطح سوم)، نقش گروه هاي اجتماعي در 
تأمين بهداشت رواني (خانواده ، هم ساالن، 

مدرسه).
درس ۱۱ـ مشاوره و روان درماني 

مشاوره چيست؟ به چه كساني مشاور 
ــود؟ روان درماني  ــه مي ش ــع گفت و مراج
ــه  ــو چ ــر و درمان ج ــت؟ درمان گ چيس
ــتند؟ انواع خدمات مشاوره اي  كساني هس

ــات روان درماني ـ مركز ارائه  ـ انواع خدم
ــاوره ايـ  مراكز ارائه خدمات  خدمات مش

روان درماني.
ــرفصل ها  پس از تعيين عناوين و س
ــده،  ــي ش ــاس ۱۱ درس پيش بين براس
ــوا براي  ــدي هدف و محت ــدول دو بع ج
ــده  هر يك از ۱۱ واحد يادگيري تهيه ش
ــدف و محتوا  ــت، جداول دو بعدي ه اس
براي واحدهاي يادگيري در واقع مشخص 
كننده ي انتظار عملكردي از دانش آموزان 
ــت. در ادامه، واحدهاي يادگيري ۱۱  اس

درس ارائه شود.

درس ١ـ روان شناسي چيست؟
جدول دو بعدي هدف و محتوا براي واحد يادگيري 

محل درجابزار ارزش يابيارزش يابيعملكردمحتواهدف ها

با معارف  ــنايي  é آش
بشري و علوم تجربي 
از  عنوان شاخه اي  به 

معارف بشري
ــا  ــــــــنايي ب é آش
مثابه  به  روان شناسي 

يك علم تجربي 
ــا  ــــــــنايي ب é آش
گوناگون  رويكردهاي 

روان شناسي 
ــنايي با رفتار به  é آش
ــوع علم  ــه موض مثاب

روان شناسي

é معارف بشري
é علم تجربي

é روان شناسي
é رويكردهاي گوناگون 

روان شناسي 
é رفتار: موضوع 

روان شناسي

ــري را  ــت بش é معرف
تعريف كند.

ــي را با  ــم تجرب é عل
ــاير معارف مقايسه  س

كند.
é روان شناســـــــي 

را تعريف كند.
ــاي  é رويكردهــــــ
گوناگون روان شناسي 

را توضيح دهد.
é رفتـــــار را تعريف 

كند.

ــم: كتبـــي و  é معل
شفاهي

ــخ  پاس دانش آموز:   é
كتبي و شفاهي

é تهيه ي گزارش

ــفاهي و  é پرسش ش
كتبي

ــزان  ــه مي ــه ب é توج
ــدي  عالقه منـــــــ
دانش آموزان و شركت 
فعال آن ها در كالس 

و مباحث درس

é كتاب درسي
ــاب راهنماي  é كتـــ

معلم



۳۷
دوره شــشــم
ی٣ شـمـــاره 
بهـــــــار٩٠

درس ٣ـ رشد
جدول دو بعدي هدف و محتوا براي واحد يادگيري 

محل درجابزار ارزش يابيارزش يابيعملكردمحتواهدف ها

مفهوم  با  ــنايي  آش  é
رشد 

ــنايي با عوامل و  é آش
ابعاد رشد 

ــنايي با مراحل  é آش
رشد 

é رشد چيست؟
é عوامل مؤثر بر رشد

é ابعاد رشد
مراحل  ــن  مهم تري  é

رشد

é تعريف رشد
é توضيح عوامل مؤثر 

بر رشد
é بيان ابعاد رشد

ــل  مراح ــح  توضي  é
رشد

و  ــي  كتب ــم:  معل  é
شفاهي

ــخ  پاس دانش آموز:   é
كتبي و شفاهي

ــفاهي و  é پرسش ش
كتبي

é كتاب درسي
ــاي  راهنم ــاب  كت  é

معلم

درس ٤ـ رشد در دوره ي نوجواني
جدول دو بعدي هدف و محتوا براي واحد يادگيري 

محل درجابزار ارزش يابيارزش يابيعملكردمحتواهدف ها

ــا  ب ـــــــنايي  آش  é
ـــــد  رش ويژگي هاي 

دوره ي نوجواني

ــن  مهم تريـــــــ  é
ــي  ــاي تحول ويژگي ه
ــي  نوجوان دوره ي  در 
(تحـــــول جسماني، 
ــناختي،  تحــــول ش
عاطفي،  تحــــــول 
تحول اجتماعي، تحول 

اخالقي)

ويژگي هاي  توضيح   é
تحولي نوجوان از ابعاد 

گوناگون

و  ــي  كتب ــم:  معل  é
شفاهي

ــخ  پاس دانش آموز:   é
كتبي و شفاهي

ــي و  ــش كتب é پرس
شفاهي

ــزان  ــه مي ــه ب é توج
مشاركت دانش آموزان 

در بحث كالس

é كتاب درسي
راهنماي  ــاب  كتــ  é

معلم

درس ٥ـ ادراك و توجه
جدول دو بعدي هدف و محتوا براي واحد يادگيري 

محل درجابزار ارزش يابيارزش يابيعملكردمحتواهدف ها

مفهوم  با  ــنايي  آش  é
فرايندهاي شناختي

مفهوم  با  ــنايي  آش  é
ادراك  فرايند  ادراك، 

بينايي و انواع آن
ــنايي با توجه و  é آش

انواع آن
é شناخت عوامل مؤثر 

در توجه تقسيم شده

ــاي  فرايندهــــــ  é
شناختي
é ادراك

é فرايند ادراك بينايي 
و انواع آن

é توجه و انواع آن
é عواملي كه در توجه 
ــده نقش  ــيم ش تقس

مهمي دارند.

فرايندهاي  توضيح   é
شناختي 

é ادراك را تعريـــف 
كنيد.

é توضيح فرايند ادراك 
بينايي و انواع آن

é توضيح توجه و انواع 
آن

كه  عواملي  توضيح   é
در توجه تقسيم شده 

نقش مهمي دارند.

و  ــي  كتب ــم:  معل  é
شفاهي

ــخ  پاس دانش آموز:   é
كتبي و شفاهي

ــي و  ــش كتب é پرس
شفاهي

ــزان  ــه مي ــه ب é توج
ــدي  عالقه منـــــــ
دانش آموزان به شركت 

در بحث كالس

é كتاب درسي
راهنمــاي  ــاب  كت  é

معلم



۳۸
دوره شــشــم
ی٣ شـمـــاره 
بهـــــــار٩٠

درس ٧ـ رفتار اجتماعي
جدول دو بعدي هدف و محتوا براي واحد يادگيري 

محل درجابزار ارزش يابيارزش يابيعملكردمحتواهدف ها

é آشنــــايي با مفهوم 
تعامل اجتماعي 

با مفهوم  ــنايي  آش  é
نفوذ اجتماعي

ــواع  ــا ان ــنايي ب é آش
گروه هاي اجتماعي و 

تأثير آن ها بر رفتار 
ــش  نق از  ــي  آگاه  é

رهبري در گروه

é تعامل اجتماعي 
é نفوذ اجتماعي

ــاي  گروه ه ــواع  ان  é
اجتماعي و تأثير آن ها 
ــاالن،  (هم س رفتار  بر 
ــاي  گروه ه ــواده،  خان
ــي،  مذهب ــي،  فرهنگ

سياسي و ورزشي)
ــري در  ــش رهب é نق

گروه

ــل  تعام ــح  توضي  é
اجتماعي

ــوذ  ــح نف é توضيــــ
اجتماعي

ــواع  ان ــح  توضي  é
گروه هاي اجتماعي 

é تأثير هر يك بر رفتار 
é توضيح نقش رهبري 

در گروه

و  ــي  كتب ــم:  معل  é
شفاهي

ــخ  پاس دانش آموز:   é
كتبي و شفاهي

ــي و  ــش كتب é پرس
شفاهي

ــزان  ــه مي ــه ب é توج
ــدي  عالقه منــــــ
بــــه  ــوزان  دانش آم
بحث  در  شــــركت 

كالس

é كتاب درسي
ــاي  راهنم ــاب  كت  é

معلم

درس ٨ ـ تعامل نوجوان با خانواده و هم ساالن
جدول دو بعدي هدف و محتوا براي واحد يادگيري 

محل درجابزار ارزش يابيارزش يابيعملكردمحتواهدف ها

ــا تعامل  ــنايي ب é آش
نوجوان با خانواده 

در  ــش  دان ــب  كس  é
زمينه ي مسائل مربوط 

به هويت خانوادگي 
éشناخت عوامل مؤثر بر 

تعامل نوجوان با خانواده
ــا تعامل  ــنايي ب é آش

نوجوان با هم ساالن
در  ــش  دان ــب  كس  é
زمينه ي مسائل مربوط 
ــوان  ــت نوج ــه هوي ب

درگروه 
é شناخت عوامل مؤثر 
ــوان با  ــل نوج بر تعام

هم ساالن

ــوان با  ــل نوج é تعام
خانواده 

به  مربوط  ــائل  é مس
هويت خانوادگي 

é عوامل مؤثر بر تعامل 
نوجوان با خانواده 

ــوان با  ــل نوج é تعام
هم ساالن 

به  مربوط  ــائل  é مس
در  ــوان  نوج ــت  هوي

گروه 
é عوامل مؤثر بر تعامل 

نوجوان با هم ساالن

ــل  تعام ــح  توضي  é
نوجوان با خانواده 

é بيان مسائل مربوط 
به هويت خانوادگي

ــل  تعام ــح  توضي  é
نوجوان با هم ساالن 

é بيان مسائل مربوط 
ــت نوجوان به  به هوي

هم ساالن
é بيان مسائل مربوط 
ــت نوجوان در  به هوي

گروه
ــرش  نگ ــتن  داش  é
مثبت در مورد ايفاي 
نقش سازنده در روابط 

خانوادگي

و  ــي  كتب ــم:  معل  é
شفاهي

é دانش آموزان: پاسخ 
كتبي و شفاهي

ــي و  ــش كتب é پرس
شفاهي

ــزان  ــه مي ــه ب é توج
ــدي  عالقه منــــــ
دانش آمـــــــوزان 
ــركت در بحث  به ش

كالس

é كتاب درسي
ــاي  راهنم ــاب  كت  é

معلم

درس ٦ـ حافظه و زبان
جدول دو بعدي هدف و محتوا براي واحد يادگيري 

محل درجابزار ارزش يابيارزش يابيعملكردمحتواهدف ها

ــوم  مفه ــناخت  ش  é
حافظه و مراحل اصلي 

آن
ــنايي با اصول و  é آش
قوانين هدايت كننده ي 

حافظه
é شناخت انواع حافظه 
و سيستم هاي مختلف 

آن
ــا مفهوم  ــنايي ب é آش
زبان و اشكال گوناگون 

سيستم زبان

é حافظه 
é مقدمه

اصلي  ــل  مراحــــ  é
حافظه

ــن  قواني و  ــول  اص  é
ه ي  ــد يت كنن ا هد

حافظه
ــتم هاي  سيس انواع   é

حافظه
é زبان

é مقدمه 
é اشكال زبان 

ــن،  گفت ــنيدن،  ش  é
خواندن و نوشتن

ــه را  ــوم حافظ é مفه
بيان كند.

و  ــول  اص ــح  توضي  é
قوانين هدايت كننده ي 

حافظه
ــواع  ــح ان é توضيــــ

سيستم هاي حافظه 
é مفهوم زبان را بيان 

كند
ــكال  ــح اش é توضيــ

مختلف زبان 

ــم: كتبـــي و  é معل
شفاهي

ــخ  پاس دانش آموز:   é
كتبي و شفاهي

ــي و  ــش كتب é پرس
شفاهي

ــزان  ــه مي ــه ب é توج
ي  ــد قه منــــــ عال
دانش آموزان به شركت 

در بحث كالس

é كتاب درسي
ــاي  راهنم ــاب  كت  é

معلم



۳۹
دوره شــشــم
ی٣ شـمـــاره 
بهـــــــار٩٠

درس ٩ـ سالمتي و بيماري رواني 
جدول دو بعدي هدف و محتوا براي واحد يادگيري 

محل درجابزار ارزش يابيارزش يابيعملكردمحتواهدف ها

ــا مفهوم  ــنايي ب é آش
سالمت و بيماري هاي 

رواني
é آشنايي با مالك هاي 
سالمت و بيماري هاي 

رواني 
é آگاهي از عوامل مؤثر 

در سالمت رواني 
é آگاهي از عوامل مؤثر 

در بيماري رواني 
é آشنايي با مهم ترين 
اختالالت  ــاي  گروه ه

رواني

ــالمت و بيماري  é س
رواني

تعيين  ــاي  مالك ه  é
ــاري  بيم و  ــالمت  س

رواني 
ــالالت  ــواع اخت é * ان
ــي،  (اضطراب ــي  روان
ــكيزوفرني،  خلقي، اس

روان تني، شخصيت)

ــواع  ان ــح  توضي  é
ــاي بيماري و  مالك ه

سالمت رواني 
ــوم  مفه ــح  توضي  é
سالمت رواني و بيماري 

رواني
ــن  مهم تري ــان  بي  é
ــالالت  ــاي اخت گروه ه

رواني
ــه  ب ــدي  عالقه من  é
مشاهده ي رفتار ديگران 

و طبقه بندي آن ها

و  ــي  كتب ــم:  معل  é
شفاهي

پاسخ  دانش آموزان:   é
كتبي و شفاهي

و  ــي  كتب ــش  پرس  é
شفاهي

ــزان  ــه مي ــه ب é توج
ي  ــد قه من عال

دانش آموزان به شركت 
در بحث كالس

é كتاب درسي
ــاي  راهنم ــاب  كت  é

معلم

* عوامل مؤثر بر سالمت رواين و بيماري رواين

درس ١٠ـ بهداشت رواني
جدول دو بعدي هدف و محتوا براي واحد يادگيري 

محل درجابزار ارزش يابيارزش يابيعملكردمحتواهدف ها

ــا مفهوم  ــنايي ب é آش
بهداشت رواني 

ــش  ــــــب دان é كس
ــه ي انواع  در زمينـــ

پيش گيري
ــش  نق از  ــي  آگاه  é
گروه هاي اجتماعي در 

تأمين سالمت رواني

é بهداشت رواني
éپي گيري هاي سطوح 

اول، دوم و سوم 
é نقــــش گروه هاي 
سالمت  در  اجتماعي 
(خانواده،  ــي  روانــــ

هم ساالن و مدرسه)

ــت  ــف بهداش é تعري
رواني

ــواع  ان ــح  توضيـــ  é
پيش گيري ها 

é توضيح نقش گروه ها 
ــالمت  س ــن  تأمي در 

رواني

و  ــي  كتب ــم:  معل  é
شفاهي

پاسخ  دانش آموزان:   é
كتبي و شفاهي

ــي و  ــش كتب é پرس
شفاهي

ــزان  ــه مي ــه ب é توج
ــدي  عالقه منـــــــ
دانش آموزان به شركت 

در بحث كالس

ـ كتاب درسي
راهنمــاي  ــاب  كت ـ 

معلم

درس ١١ـ مشاوره و روان درماني
جدول دو بعدي هدف و محتوا براي واحد يادگيري 

محل درجابزار ارزش يابيارزش يابيعملكردمحتواهدف ها

ــا مفهوم  ــنايي ب é آش
مشاوره و روان درماني 
ــواع  ــا ان ــنايي ب é آش
ــاوره اي و  خدمات مش

روان درماني 
ــات  اطالع ــب  كس  é
مراكز  ــاره ي  دربــــ
ــده ي  ئه كننـــــ را ا
ــاوره اي و  خدمات مش

روان درماني

é مشاوره چيست؟
ــاني  ــه كس ــه چ ب  é
مشاور و مراجع گفته 

مي شود؟
éروان درماني چيست؟

é انواع خدمات مشاوره اي 
و روان درماني 

ــز ارائه كننده ي  é مراك
ــاوره اي و  خدمات مش

روان درماني

ــم  مفاهي ــف  تعري  é
مشاوره و روان درماني

ــواع  ان ــح  توضي  é
و  مشاوره اي  خدمات 

روان درماني 
ــواع  ــــــريح ان é تش
مراكـــز ارائه كننده ي 
و  مشاوره اي  خدمات 

روان درماني

و  ــي  كتب ــم:  معل  é
شفاهي

ــخ  پاس دانش آموز:   é
كتبي و شفاهي

ــي و  ــش كتب é پرس
شفاهي

ــزان  ــه مي ــه ب é توج
ي  ــد قه منــــــ عال
دانش آموزان به شركت 

در بحث كالس

é كتاب درسي
ــاي  راهنم ــاب  كت  é

معلم

در ادامه ي تدوين راهنماي برنامه ي درسي روان شناسي و پس از مشخص شدن جداول دو بعدي هدف و محتوا، اينك روش هاي 
ياددهيـ  يادگيري، و شيوه هاي ارزش يابي و باالخره، اصولي كه در جهت سازمان دهي و ارائه ي محتواي برنامه ي درسي بايد مورد توجه 

قرار گيرند، در راهنما آورده مي شوند. اين قسمت ها در بخش پاياني و در شماره ي آينده ارائه خواهند شد.



۴۰
دوره شــشــم
ی٣ شـمـــاره 
بهـــــــار٩٠

محمدرضا مقدادي
مشـاور مدارس شهر ری

اشاره
 اخيراً همايشي به دعوت پژوهشگاه 
مطالعـات آموزش وپـرورش، بـا حضـور 
جمعي از كارشناسان، مديران و صاحبان 
فكر و نظر برگزار شـد. در شماره هاي ۲۱ 
و ۲۲ فصلنامـه خالصـه اي از مباحـث و 
سخنراني هاي علمي همايش تقديم شما 
مخاطبـان گرامي گرديد كه سـخنرانان 
علمـي آن آقايـان دكتـر صافـي، دكتر 
شـفيع آبادي و دكتـر افـروز بودنـد. در 
پايـان همايـش ميزگردي تحـت عنوان 
«چالش هاي برنامه راهنمايي و مشـاوره 
در آموزش وپـرورش و چشـم انداز آن در 
برنامه پنجم توسـعه» با حضـور خانم ها: 
دكتر تحريري نيك صفت، دكتر نوابي نژاد، 
حشـمتيان، دكتر احقر و آقايـان: دكتر 
صافـي، مهنـدس مهدي نويـد، اميري و 

دكتر دالور تشكيل شد.

ادامـــــه گـــــزارش
ــگاه مطالعات آموزش وپرورش  پژوهش
به بهانه برنامه پنجم توسعه كشور؛ كه در 
چارچوب سند چشم انداز بيست ساله و با 

رويكرد مبنايي پيشرفت و عدالت با فرمان 
مقام معظم رهبري در مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۱ 
تصويب و ابالغ شده است؛ اقدام به برگزاري 
ــوع بند ۸ بخش  ــن همايش نمود. موض اي
فرهنگي سند مذكور يعني تحول در نظام 
ــدف ارتقاء كيفي آن  آموزش وپرورش با ه
براساس نيازها و اولويت هاي كشور در سه 
حوزه دانش، مهارت و تربيت و نيز افزايش 
ــمي دانش آموزان  ــالمت روحي و جس س
ــور فرهنگي  ــاير بندها نيز ام ــت. در س اس
ــل و اجراي  ــيار با اهميت چون: تكمي بس
ــورـ  زنده و  ــي فرهنگي كش طرح مهندس
نمايان نگهداشتن انديشه ديني و سياسي 
حضرت امام خميني (ره) ـ استفاده بهينه 
ــي و ارتباطي براي  از فناوري هاي اطالعات
ــامـ  تحول در  ــق اهداف فرهنگي نظ تحق
ــش ـ تحول و ارتقاء در  نظام عالي و پژوه
علوم انسانيـ  تقويت نهاد خانواده و جايگاه 
ــب  زنـ  تقويت هويت ملي جوانان متناس
با آرمان هاي انقالب اسالمي ـ اصالح نظام 
ــت و كارآمد كردن  اداري و قضايي ـ تقوي
ــي و نظارتـ  اهتمام به توسعه  نظام بازرس

ــالمتـ  ارتقاء  ورزشـ  تأكيد بر رويكرد س
ــارزه همه جانبه با  ــت اجتماعي ـ مب امني
ــي  ــدر و روان گردانـ  سامان بخش موادمخ
مناطق حاشيه نشين و استفاده از ابزارهاي 
فرهنگي، آموزشي و رسانه ها براي پيشگيري 
ــي و  ــاي فرهنگ ــا ناهنجاري ه ــه ب و مقابل

اجتماعي به تصويب رسيده است.

اهداف  تاريخچه تأســــــيس و 
پژوهشــــگاه 

ــتاي تأمين ِ  ــگاه در راس ــن پژوهش اي
بخشي از نيازهاي پژوهشي كشور در حوزه 
تعليم و تربيت و توسعه و گسترش پژوهش 
در اين حوزه و نيز در جهت تجميع مراكز و 
مؤسسات پژوهشي وزارت آموزش وپرورش 
براساس مجوز موّرخ ۱۳۸۳/۱۲/۹ شوراي 
ــوم،  ــي وزارت عل ــوزش عال ــترش آم گس
ــده است.  ــيس ش تحقيقات و فناوري تأس
پژوهشگاه داراي وظايف و اختياراتي است از 
قبيل: بررسي و شناسايي نيازهاي پژوهشي 
ــا آموزش وپرورش  در زمينه هاي مرتبط ب
ــگاه ها و  ــي با دانش ـ همكاري هاي پژوهش

معـرفي و نقـد فعاليت هاي 
پژوهشگاه آمـوزش وپـرورش 
و هـمايش چشــم انداز 
راهنمـايي و مشاوره 

۴۰
دوره شــشــم
ی٣ شـمـــاره 
بهـــــــار٩٠
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ــراي طرح هاي  ــري و نظارت بر اج ـ پيگي
مصوب گروه 

ــا و اعتبار برنامه ها و  ـ پيش بيني هزينه ه
فعاليت هاي گروه 

بـرخــي از پژوهــش هــاي پايان 
يافتــه ايــن گــروه پژوهشــي 

عبارتـــند از: 
ــازگاري دانش آموزان مقاطع  ــي س ـ بررس
ــور در ابعاد عاطفي،  ــر كش سه گانه سراس

اجتماعي و آموزشي و عوامل مؤثر در آن 
ــتاندارد كردن ابزارهاي سنجش روند  ـ اس
تحول شناختي كودكان و نوجوانان براساس 

نظام پياژه 
ــا و  ــت برنامه ه ــزان موفقي ــي مي ـ بررس
ــدارس  ــي در م ــور تربيت ــاي ام فعاليت ه

راهنمايي سراسر كشور 
ـ مطالعه نظري سياست مدرسه محوري و 

الگوهاي اجرايي آن 
ـ بررسي عوامل مؤثر در فرسودگي شغلي 
ــا و  ــطه و راهكاره ــاوران دوره متوس مش

روش هاي مقابله با آن 
ـ مقايسه سطح بهداشت رواني دانش آموزان 
دختر و پسر مقطع راهنمايي و متوسطه در 

سراسر كشور 
ــي وضعيت بهداشت رواني معلمان  ـ بررس
و روش هاي ارتقاء و بهبود سطح بهداشت 

رواني آنان 

۴۱
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ی٣ شـمـــاره 
بهـــــــار٩٠

ــات پژوهشي ـ  مؤسس
ارائه خدمات مشاوره اي به 
اشخاص حقيقي و حقوقي 
ــج فعاليت هاي  ــاس نتاي براس
علمي و پژوهشي انجام شده در 
ــار مجله، كتاب،  ــگاه ـ انتش پژوهش
نرم افزار و برنامه هاي رايانه اي و برگزاري 
ــتاوردهاي  همايش هاي علمي و ارائه دس

پژوهشي.
گروه پژوهشي «راهنمايي و مشاوره 
و روان شناسي تربيتي» يكي از گروه هاي 
ــاختار  ــكده تعليم و تربيت در س پژوهش

پژوهشگاه است.
وظايف گروه عبارت است از: 

ــاس  ـ تعيين اولويت هاي گروه براس
ــق  طري از  ــرورش  آموزش وپ ــاي  نيازه

نيازسنجي 
ــاس  ــي براس ـ انجام فعاليت هاي پژوهش

اولويت ها و عناوين مصوب گروه 
ــاپ آن در  ــن و تنظيم مقاله و چ ـ تدوي

مجالت مورد تاييد وزارت علوم 
ـ تأليف و ترجمه كتاب 

ـ تدوين گزارش هاي تحليلي ارجاع از دفتر 
وزير، معاونت ها و رئيس پژوهشگاه 

ـ ارزشيابي از كتاب، طرح هاي پژوهشي، 
مقاله ها، گزارش هاي نهايي و...

ــاالنه، ميان  ـ تهيه و تدوين برنامه هاي س
مدت، بلندمدت و كوتاه مدت

ـ تدوين چكيده تحقيقات انجام شده در 
قلمرو راهنمايي و مشاوره و روان شناسي 

تربيتي 
ـ مشاركت در مجامع علمي 

ـ جذب متخصصان و محققان براي ارائه و 
اجراي طرح هاي پژوهشي 

ــي توانايي و كارايي مشاوران دوره  ـ بررس
متوسطه در حل انواع مشكالت 

و... 

بـرخــي از طــرح هاي پژوهشي 
در دســــــت اجـراي اين گـروه 

عبارت است از: 
ــر بر اضطراب  ــي تأثير عوامل مؤث ـ بررس

امتحان دانش آموزان... و ارائه راهكار 
ــي آموزش مهارت هاي  ــي اثربخش ـ بررس
ــت رواني و  ــطح بهداش زندگي بر ارتقاء س

بهبود توانايي هاي روانيـ  اجتماعي...
ـ رابطه مدير، معلمان و ساير عوامل مدرسه 
ــطه و اثر آن بر  با دانش آموزان دوره متوس

پيشرفت تحصيلي آنان 
ــرار از خانه در  ــي عوامل موثر بر ف ـ بررس

نوجوانان 
ــكالت عاطفي رواني  ــي رابطه مش ـ بررس
ــرفت  ــوزان دوره راهنمايي با پيش دانش آم
تحصيلي آنان و ارائه راهكارهايي جهت حل 

آن و...
ــالوه بر پژوهش هاي فوق  اين گروه ع
چند هم انديشي، آثار تأليف شده، مقاالت 
ــده در مجالت مورد تاييد  متعدد چاپ ش
ــدادي  ــت از تع ــز حماي ــوم و ني وزارت عل
ــه با موضوعات مرتبط، در كارنامه  پايان نام

خود دارد.
ــگاه  ــنايي با پژوهش ــال پس از آش ح
ــابقه و  ــرورش، به س ــات آموزش وپ مطالع
ــوزش و پرورش،  ــاوره در آم ــينه مش پيش
نهادهاي فعال و مرتبط، و نيز نقد عملكرد 
ــم و در نهايت تحليلي بر  ــا مي پردازي آن ه
ــم انداز راهنمايي و  همايش يك روزه چش
مشاوره در نظام آموزش وپرورش در برنامه 

گـروه پژوهشي «راهنمايي و 
مشاوره و روان شناسي تربيتي» 
يكي از گروه هاي پژوهشكده 

تعليم و تربيت در ساختار 
پژوهشگاه است



۴۲
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ــم  ــعه خواهي ــم توس پنج
داشت.

ــرورش  آموزش وپ ــر  عم
رسمي در ايران حدود ۱۰۰ سال 
ــت كه در نيمه ي اول  (يك قرن) اس
ــكل  ــاوره و راهنمايي به ش آن از مش

رسمي خبري نيست.
ــد، وزارت  ــه بع ــه ۵۰ ب ــا از ده ام
ــا تربيت  ــذب ي ــا ج ــرورش ب آموزش وپ
ــاوران و معلمان راهنما بتدريج بحث  مش
ــي و  ــغلي و سازش ــاوره تحصيلي، ش مش
همچنين حضور معلم راهنما در مدارس 

را شروع كرد.
ــالمي به  ــل از  پيروزي انقالب اس قب
لحاظ حجم و محدوديت فعاليت ها و تعداد 
ــا كارنامه  ــاوران و معلمان راهنم كم مش
موفقي از اين مبحث وجود ندارد. با طلوع 
فجر انقالب اسالمي مردم ايران و تأسيس 
نهاد امور تربيتي، عالوه بر معلمان شريف 
و فرهيخته تعداد كثيري از عاشقان انقالب 
ــالم و تعليم و تربيت اسالمي و ادامه  و اس
راه امام و شهدا از طريق تربيت و پرورش 
دانش آموزان با سمت مربي امور تربيتي در 
مدارس مشغول به كار شدند. هسته هاي 
مشاوره كم كم در امور تربيتي هر منطقه ي 
كشور، يكي از بخش هاي اصلي و با اهميت 
تلقي شد. راه اندازي مراكز مشاوره، تأسيس 
ــاوره  ــته هاي تحصيلي مرتبط با مش رش
ــر آموزش وپرورش و  ــز تحت نظ در مراك
ــگاه ها  ــات آموزش عالي و دانش يا مؤسس
ــرش مثبت به  ــي و نگ ــان دهنده تلق نش
ــاس نياز  ــاوره و راهنمايي و احس امر مش

آموزش وپرورش به آن است.
در دهه ۶۰ با بحث تغيير نظام آموزش 
ــاوره تحصيلي و شغلي و  ــطه، مش متوس

سازشی در مدارس و ادارات آموزش وپرورش 
ــتاد) جهش چشمگيري داشت.  (صف و س
ــزي تحصيلي و  ــدن درس برنامه ري گنجان
شغلي در برنامه ي رسمي آموزش متوسطه، 
ــترده تر مراكز مشاوره و توجه  تأسيس گس
ــاوره موجود، تقويت  بيش تر به مراكز مش
ــاوره، اعزام مشاور به كليه  هسته های مش
ــطه، رسميت يافتن هدايت  مدارس متوس
تحصيلي و توصيه نامه مشاوره اي در پايان 
سال اول نظام جديد متوسطه اين دوره را 

از قبل متمايز مي سازد.
ــکالت  ــی مش ــن دوران برخ در همي
ــاوره در آموزش وپرورش را تهديد  امر مش
مي كرد كه در ذيل به برخي از اين مشكالت 

و چالش ها اشاره مي شود: 
ــت  مديري در  ــي  دوگانگ ــاد  ايج  -۱
فعاليت هاي مشاوره اي كه در برخي مناطق 
با معاونت پرورشي يا معاونت آموزشي و يا 

بخشي از آن برعهده ي هر كدام بود.
ــي عمل كردن بسياري از  ۲- گرايش
مشاوران در مدارس كه برخي اولويت را به 
مشاوره تحصيلي و شغلي و برخي ديگر به 

مشاوره سازشي مي دادند.
ــاوره و  ــاعه فرهنگ مش ــدم اش ۳- ع
ــت، ترديد و  ــور و مقاوم راهنمايي در كش
ــوزان و  ــا و دانش آم ــي در خانواده ه نگران
ــد در كنش ها و  ــش از ح ــان كاري بي پنه

مشكالت روحي و رواني
۴- نگاه نامناسب و عدم اعتماد به امر 
ــاوره تعدادي از مديران، كادر مدارس  مش

و معلمان 
ــددكاري و  ــوع م ــي موض ۵- تعطيل
ــتن جايگاه قانوني مناسب در كشور  نداش
(كه اين معضل بزرگ كماكان تهديدكننده 

و نگران كننده است.)
۶- كمبود دوره هاي آموزشي و ضمن 

خدمت براي آموزش مشاوران 
ــاعات اشتغال مشاوران  ۷- افزايش س
ــاعت در هفته به ۳۰  ــدارس از ۲۴ س در م
ساعت (عليرغم فرسايش شغلي و مشكالت 

اين شغل)
ــاوران  ۸- ضعف عملكرد برخي از مش

در چارچوب وظايف مقرر
۹- فقدان برنامه هاي كالن و باالدستي 
ــاوره در  ــجم براي حمايت از امر مش منس

مدارس
ــدار در  ــتم نمره م ــود سيس ۱۰- وج
ــدارس و محوريت درس هاي علوم پايه و  م
كم توجهي به مباحث تربيتي، علوم انساني 

و مشاوره اي 
۱۱- بي توجهي مسئولين و قانونگذاران 
ــاوره در مدارس ابتدايي  نسبت به امر مش
ــر از دوره  ــي (كه نياز آنان كم ت و راهنماي

متوسطه نيست.)
و  آداب  ــازي  بومي س ــدم  ع  -۱۲
مهارت هاي زندگي و رويكرد ترجمه اي در 

آموزش و ترويج آن
ــدي از مراكز و  ــدم حمايت ج ۱۳- ع

هسته هاي مشاوره
۱۴- غلبه كنكورگري در مشاوره دوره 
متوسطه بسياري از موارد فوق و مشكالت 
احتمالي ديگر، بدنه ي مشاوره را در مدارس 
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پژوهشگاه دارای وظايف و اختياراتی 
است از قبيل: ارائه خدمات مشاوره ای به 
اشخاص حقوقی و حقيقی بر اساس نتايج 

فعاليت های علمی و پژوهشی
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ــاي  ــم تالش ه ــوده و عليرغ ــف نم تضعي
شايسته اي كه تاكنون صورت گرفته وضع 

موجود با وضع ايده آل فاصله جدي دارد.
ــي «راهنمايي و مشاوره  گروه پژوهش
ــات  مطالع ــگاه  پژوهش ــي»  روان شناس و 
ــوان يك مجموعه  ــرورش به عن آموزش وپ
پژوهشي ـ علمي مرتبط با فرايند مشاوره 
مدارس نيز همچون ساير ادارات و نهادها و 
مجموعه هاي مسئول و مربوط به امر مشاوره 
ــا و تحقيقات و پژوهش هاي  برغم تالش ه
علمي كه تاكنون انجام داده است در موارد 
مختلف با چشم انداز مناسب و شرايط ايده آل 
فاصله داشته و از بالتكليفي و ضعف در اين 
ــيار خطير و سرنوشت ساز رنج  موضوع بس
مي برد. محدوديت نيروها و منابع انساني و 
علمي، محدوديت هاي مالي و اعتباري، عدم 
كاربست نتايج پژوهش ها و تبديل بسياري 
از نتايج مفيد به اسناد مشعشع كتابخانه اي، 
انجام تحقيقات و پژوهش هاي سفارشي و 
غيرضروري يا حداقل عدم رعايت اولويت ها 
در برخي پژوهش ها، انجام برخي پژوهش ها 
و تحقيقات تكراري يا ُمشابه، جامعه آماري 
محدود در برخي تحقيقات، كم توجهي به 
مسائل اقليمي، بومي و جنسيتي، نيمه تمام 
ــا،  افزايش جاذبه  ــدن برخي پژوهش ه مان
دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در مقايسه 
ــه اين رنج ها و  ــا آموزش وپرورش از جمل ب

دردهاي كهنه است.

پيشــــــنهادات
۱) تحول در آموزش وپرورش فرايندي 
ــهيالت و  ــت كه بايد با تمهيدات و تس اس
ــيار منسجم، مرتبط و قوي  تشكيالت بس
به نداي رهبر معظم انقالب اسالمي پاسخ 

ــازد.  ــد و تحول بنيادين را محقق س بگوي
بديهي است كه يكي از اركان تحول كيفي 
ــفه  ــرورش و تحقق اهداِف فلس آموزش وپ
ــاوره و  ــالمي، امر مش ــم و تربيت اس تعلي

راهنمايي خواهد بود.
۲) احياي واقعي فعاليت هاي پرورشي 
و سپردن مسئوليت فعاليت هاي مشاوره اي 

به يك مجموعه منسجم و تواناي تربيتي 
ــاعه عمومي مشاوره تا  ۳) تبليغ و اش
جايي كه مردم بي ترديد به مشاور و مشاوره 
احساس نياز نموده و با افتخار به او مراجعه 

كنند.
۴) تأسيس يك سازمان يا پيش بيني 
فرايند و سازوكار مددكاري در سازمان هاي 
فعلي به عنوان ضرورت اجتماعي و تكليف 

دولت در قبال مردم 
ــاط  ــادابي و نش ــج اميد و ش ۵) تروي

منطقي و متعادل در ميان مردم 
ــازي و  ــه بومي  س ــت دادن ب ۶) اهمي

اقليمي كردن آداب و مهارت هاي زندگي 
ــخاص، نهادها  ــي بين اش ۷) هماهنگ
ــانه هاي جمعي و تشريك مساعي با  و رس
آموزش وپرورش و آموزش عالي براي تحقق 

اهداف مشاوره و راهنمايي 
۸) جذب نخبگان به آموزش وپرورش 
ــگان در  ــن نخب ــي از اي ــور بخش و حض
مسئوليت هاي مشاوره اي مدارس و ادارات 

ــيس رشته هاي  ۹) تأس
ــت معلم و  ــي در تربي تحصيل

دانشگاه هاي مختلف براي تربيت 
مشاور مدارس 

۱۰) بهره برداري از حضور معنوي 
روحانيون ُزبده و عالقه مند در فعاليت ها 

و فرايندهاي مشاوره اي مدارس و مناطق 
و استان ها 

ــرل و نظارت بر فعاليت هاي  ۱۱) كنت
مشاوره اي و مشاوران و بازآموزي و روزآمد 

ساختن فعاليت هاي آنان
۱۲) گسترش فعاليت هاي پيشگيرانه 
ــف مرتبط با  ــكاري نهادهاي مختل ــا هم ب

موضوع 
۱۳) احترام به حريم شخصي انسان ها 

و حفظ اسرار و اطالعات آنان 
ــك بعدي  ــرد ت ــز از عملك ۱۴) پرهي
ــون  ــاي گوناگ ــري از گرايش ه و بهره گي

مشاوره اي 
ــدي به آموزه هاي ديني در  ۱۵) پايبن
ــاوره و راهنمايي و پرهيز از تقليد  امر مش

صرف از جهان غرب و شرق 
۱۶) عدم دخالت هاي بيجاي مديريتي 

و رعايت ُحرمت و جايگاه مشاوره 
ــه آموزش هاي  ــدي ب ــه ج ۱۷) توج

شهروندي و شغلي و خانواده 

۱۸) انجام نيازسنجي هاي مختلف به 
منظور تعيين اولويت هاي پژوهش و تحقق 

در امر مشاوره 
ــترش و انسجام مراكز  ۱۹) گس

مشاوره خصوصي و دولتي 
۲۰) حضور مشاوران عالقمند 

و توانا و متخصص در كليه مدارس و 
دوره هاي تحصيلي
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تحول در آمــوزش وپرورش فرايندي 
است كه بايد با تمهيدات و تسهيالت 
و تشكيالت بسيار منسجم، مرتبط 
و قوي به نداي رهبر معظم انقالب 

اسالمي پاسخ بگويد و تحول بنيادين را 
محقق سازد
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اضطراب به حالت هيجان، نگراني و 
دلواپسـي به علت خطري نامعلوم اطالق 
مي شود. در واقع، اضطراب آن ناراحتي  اي 
است كه وقتي مي بينيم امنيت فردي مان 
به نوعي مورد تهديد قرار گرفته اسـت، 
احسـاس مي كنيـم. احسـاس اضطراب 
يك نشانه است: مشكلي بايد حل شود، 
چيزي درست نيست، براي رسيدن دوباره 
به آرامش روانـي بايد كاري انجام دهيم. 
اضطراب هم مي تواند به ما نيرو ببخشـد 
و ما را براي مقابله با مشـكل آماده كند، 
و هم عملكرد طبيعي ما را مختل سـازد. 
زمانـي كه ارزيابـي اوليه ي مـا حاكي از 
خطري قريب الوقـوع، واقع بينانه و جدي 
اسـت، به دنبال يافتن پاسـخ مقابله اِي 
مناسـبي هستيم، سـعي مي كنيم از آن 
بپرهيزيـم، آن را به روي خود نياوريم، از 
آن فـرار كنيم و انكارش كنيم يا درصدد 

رفع آن برآييم.
در اين مقاله، راهبردهايي شناختي 
ـ رفتاري براي كاهش اضطراب ذكر شده 
اسـت. ايـن راهبردها بـه دانش آموزان 
كمك مي كنند كـه بتوانند ارزيابي هايي 

غيرواقع نگرانه ي خطر و رفتارهاي ناشي 
از اين ارزيابي ها را شناسـايي، بررسي و 

دگرگون كنند.

ــراب، مقابله ي مؤثر،  كليدواژه هـا: اضط
رفتار. 

ــم اضطراب را به دانش آموز  ابتدا عالئ
ــپس او را متوجه كنيد كه  بشناسانيد، س
ــاي اضطراب زايي كه مطرح  در موقعيت ه
مي كند، چه قدر با اين عالئم درگير است.

اضطـراب:  جسـمي  (مؤلفـه ي 
ــتهايي،  ــي نفس، بي اش ــش قلب، تنگ تپ
تعريق،  ــي،  ــيدگي عضالن بي قراري، كش
ــتگي؛ مؤلفـه ي  ــي، خس دل بهم خوردگ
شـناختي اضطراب: افكار نگران كننده، 
ــم؛ مؤلفه ي رفتاري  من چه فكر مي كن
و  ــاب  اجتن ــي،  حواس پرت اضطـراب: 

بي طاقتي و...).

مشاوره به دانـــش آموزان (مراجعين) 
مضطرب

ــد تا افكار  ــه دانش آموز كمك كني ب

ــراب را  ــط با اضط ــي مرتب ــي و اصل منف
شناسايي كند.

ــوز در قالب  ــت دانش آم ــن اس ممك
ــاره ي موضوع هايي  ــاي كلي درب عبارت ه
ــرف بزند يا  ــت دارد، ح ــه برايش اهمي ك
شكل هاي كم رنگي از افكار اضطرابِي خود 
ــن مواردي، بهتر  را توضيح دهد. در چني
است با ماليمت سؤال كردن را ادامه دهيد 
تا زماني كه دريافت هاي شناختِي مناسب، 
ــدا كنند. در اين زمان، بايد  مجال بروز پي
ــاس هايي را كه دانش آموز در  همه ي احس
ــي تجربه مي كند و  يك موقعيت اضطراب
همه ي افكار منفي را كه در يك موقعيت 
اضطرابي به ذهن او مي آيد، فهرست كنيد؛ 
مثًال از دانش آموز بپرسيد: آخرين رويداد 
يا موقعيت مربوط به اضطراب را كه از آن 
ــني داري، يادآوري  خاطره ي نسبتًا روش
كن. آن موقع چه چيزي به ذهنت رسيد؟ 

آيا در آن موقع تصويري در ذهنت بود؟
اگر سؤال هاي ساده، افكار خودايند او 
ــخص نكنند، از او بخواهيد در مورد  را مش
موقعيت ها و رويدادهايي كه اخيراً تجربه 

مژگان درويش محمدي
كارشناس ارشد روان شناسي

 راه هاى مقـابله ي مـؤثر با اضــــطراب

چـگونه به دانش آمـوزان 
مضطـرب كمـك كـنيم 

راهبردهــاي 
مشــــاوره اي
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ــاس او را  ــكار و احس ــويد و اف جزئيات ش
ــي داري؟ در  ــي كنيد: «چه احساس بررس
ــذرد؟ حاال چه مي بيني؟  ذهنت چه مي گ
ــت افزايش يافت، در  لحظه اي كه اضطراب
ذهنت چه گذشت؟ به خودت چي گفتي؟

ـ انديشه هاي منفي و رفتارهاي مربوط 
به آن انديشه ها را در او تغيير دهيد.

ــد دانش آموز ارتباط  ــعي كني ابتدا س
ــار را درك كند.  ــاس و رفت بين فكر، احس
براي اين كار موقعيت هايي را مثال بزنيد 
ــؤال و  ــي دهيد كه او از طريق س و ترتيب
جواب ارتباط آن ها را دريابد؛ مثًال در مورد 
ــار اضطراب عمومي  دانش آموزي كه دچ
ــد از مهماني ها دچار  ــل و بع ــت و قب اس
اضطراب مي شود و افكار منفي او مربوط به 
اين انگاره است كه زماني كه با دوستانش 
ــت، شايد به دوستانش خوش نگذرد و  اس
او را سرزنش كنند، سؤال ها ممكن است از 
اين قرار باشند: «دوستان تو چه جور بايد 
رفتار كنند تا معلوم شود كه در مهماني به 
آن ها خوش گذشته است؟ آيا تو مسئول 
خوش گذشتن به آن ها هستي؟ آيا عوامل 

ديگري غير از رفتار تو در خوش گذشتن 
به آن ها مؤثر است؟ آيا شواهدي داري كه 
نشان دهد به آن ها خوش گذشته است يا 
نه؟ از طريق اين سؤال ها او به افكار منفي 

خود پي مي برد.
ــد  ــت مي خواه ــيد: «دل ـ از او بپرس
ــي؟ مثًال وقتي  ــي داشته باش چه احساس
ــتي، دلت  ــتانت در مهماني هس ــا دوس ب
ــي داشته باشي؟»  مي خواهد چه احساس

(شناسايي احساس خود)
ــپس از او بخواهيد به اين سؤال  ـ س
ــر كني اين  ــر چه طور فك ــخ دهد: اگ پاس
احساس را خواهي داشت؟ اگر چه طور فكر 
ــود؟ (شناسايي  كني اضطرابت كم مي ش

افكار منطقي خود)
ــه در  ــي را ك ــاي روياروي ـ راهبرده
رفتارش هنگام مواجهه با اضطراب به كار 
مي برد، بررسي كنيد. روش هاي مقابله اي 
ــامل راهبرد رويارويي فعال (فكر كردن  ش
در مورد كاري كه مي تواند براي حل مسئله 
ــئله و تغيير  انجام دهد، تمركز بر حل مس
ــارزا، تفكر در مورد موقعيت  موقعيت فش

ــت، صحبت كند. براي اين كه به  كرده اس
ــائل را با جزئيات هرچه  او كم كنيد تا مس
تمام تر بيان كند، از او بخواهيد تصاوير را 
ــد فيلم در ذهنش حركت دهد. براي  مانن
ــا او تمرين كنيد و  ــن كار، ابتدا كمي ب اي
مثالي بزنيد: «يك گل را در ذهنت تجسم 
ــن. چه رنگي  ــن. گل برگ هايش را ببي ك
دارد؟ آيا خار دارد؟ آيا قطره ي شبنمي را 
روي گل برگ هاي آن مي بيني؟ ...». وقتي 
ــد، از او بخواهيد كه آن  ــش آماده ش ذهن
موقعيت اضطراب آور را در ذهنش تجسم 
كند و از ابتدا آن را ببيند و مانند يك فيلم 
ــف كند يا با ايفاي نقش، رويدادي را  تعري
ــد يا اتفاق  ــر مي كند اتفاق مي افت كه فك
افتاده است، برايتان بازي كند (به خصوص 
در مواردي كه موضوع ارتباط ميان فردي 
است). در اين مواقع، درمان گر پس از آن كه 
شرح مفصلي درباره ي چگونگي رفتار فرد 
ــت آورد، نقش فرد  ــاط به دس در آن ارتب
مقابل را به عهده مي گيرد و دانش آموز هم 

نقش خودش را بازي مي كند.
ــراه دانش آموز وارد  ــپس، به هم ـ س

ابتــدا عالئم اضطراب را بــه 
دانش آمــوز بشناسانيد، سپس 

او را متوجــه كنيد كــه در 
موقعيت هاي اضطراب زايي كــه 
مطرح مي كند، چه قــدر با اين 

ــير است عالئم درگـ
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ــارزا به شيوه ي مثبت و خوش بينانه)؛  فش
(اجتناب  ــي حواس پرتي  روياروي راهبرد 
ــا  ــارزا ب ــوع فش ــورد موض ــر در م از تفك
ــرگرم کننده،  پرداختن به محرک های س
ــرون راندن فکر از ذهن با پرداختن به  بي
فعاليت های جسمانی)، راهبرد رويارويی 
اجتنابی (با خيال پردازی از فکر کردن در 
ــارزا خودداري مي كند  مورد موقعيت فش
يا مي كوشد موقعيت فشارزا را ترك كند 
ــزد)؛ راهبرد  ــه از آن مي پرهي ــا هميش ي
ــكلش از  ــي (براي مش ــي حمايت روياروي
ديگران كمك مي گيرد يا براي كم كردن 
ــات دردناكش آن را با ديگران در  احساس
ــت. به اين ترتيب، او  ميان مي گذارد) اس
در مورد استفاده از راهبردهاي رويارويي 

مؤثر آگاهي مي يابد.

شـناسايي و ثبت موقعيت
از او بخواهيد موقعيت هاي اضطراب زا،  
ــود را بازبيني و  ــات خ ــكار و احساس اف
ــاعت و روز موقعيت  ثبت كند. تاريخ، س
ــزان اضطراب  ــه ي مي ــراب زا، درج اضط
ــي  ــا ۱۰)، ارزياب ــاس ۱ ت ــود (در مقي خ
ــه چيزهايي به خود  خود از موقعيت (چ
ــت)، راهبرد رويارويي را كه در  گفته اس
موقعيت فشارزا به كار برده است (اجتنابي 
ــد و مجدداً خود را  ــه را ثبت كن و...) هم
براساس همان مقياس بعد از به كار بردن 
ــاي مقابله اي مؤثر مورد ارزيابي  مهارت ه
ــت برداري به او  ــن يادداش ــرار دهد. اي ق
كمك مي كند تا از زمان و مكاني كه او را 
مضطرب می سازد، آگاه شود و هم چنين 
مهارت هاي مقابله اي مفيد و اثربخش را از 
مهارت هاي غيرمؤثر تشخيص دهد. او در 

نهايت با يادداشت برداري از پيشرفت هاي 
خود نيز لذت مي برد.

ــه دانش آموزاني كه معتقدند هيچ  ـ ب
ــد، روش  ــان ندارن ــر اضطرابش كنترلي ب
ــوزش دهيد؛ مثًال  ــه برگرداني را آم توج
ــه ي مشاوره دچار اضطراب  وقتي در جلس
ــوند، از آن ها بخواهيد با صداي بلند  مي ش
ــمارند. اين  ــياي موجود در اتاق را بش اش
ــا را كم مي كند.  ــب اضطراب آن ه كار اغل
ــح دهيد كه اين كاهش  براي آن ها توضي
اضطراب بر اثر عدم توجه موقتي به افكار 
ــده است و اين نشان  منفي خود ايجاد ش
ــش مهمي در تداوم  ــد كه افكار نق مي ده
اين نشانه ها دارند. او مي تواند اين روش را 
به موقعيت هاي ديگري كه دچار اضطراب 
مي شود، تعميم دهد و آن گاه به افكار خود 

توجه كند و آن ها را تغيير دهد.
ــوان مي كند  ــوزي كه عن ـ دانش آم
ــدارد و همين  ــي در اختيار ن ــت كاف وق
مسئله او را دچار اضطراب زيادي مي كند، 
ــد، او  در نهايت به هيچ كار خود نمي رس
مي تواند وقت ها را طوري تنظيم كند كه 
در هر زمان معيني فقط يك كار را انجام 
ــتراحت كوتاهي  ــا اس ــد و بين كاره ده
ــد؛ زيرا كارها را پشت سرهم  داشته باش
ــتگي شود و فشار  انجام دادن، باعث خس
ــي از تصوِر كم آوردن وقت را تشديد  ناش
ــد؛ بنابراين، به كمك هم موارد زير را  كن

بررسي كنيد.
ــه كاري  ــد در آن روز چ ــخص كن é مش

مي خواهد انجام دهد.
ــتي از آن چه مي خواهد و مايل  é فهرس
ــت انجام دهد همراه با برآورد زماني  اس

تهيه كند.

ــپس از اين فهرست، اولويت ها را در  é س
نظر بگيرد (اين كه چه كاري را بايد حتمًا 
ــام دهي، چه كاري را مي تواني  امروز انج
ــر كار x را انجام  ــدازي، اگ ــه تعويق ان ب
ــد، اگر طوري  ــه اتفاقي مي افت ندهي چ
ــذف كند يا به  ــود، مي تواند آن را ح نش

تأخير اندازد).
ــي  ــا توال ــام دادن اولويت ه ــراي انج é ب
ــًال بعضي از  ــر بگيريد؛ مث خاصي در نظ
دانش آموزان دوست دارند ابتدا درسشان 
ــراغ كارهاي ديگر  را بخوانند و بعد به س
ــا آرامش خاطر به  ــد. اين گونه افراد ب برون
عاليق خود مي پردازند. برخي نيز تمايل 
ــان را  ــد ابتدا كارهاي مورد عالقه ش دارن
انجام دهند، سپس به سراغ درس بروند. 
ــا و معايب هر يك از  ــن زمينه مزاي در اي
ــي كنيد و  ــده را بررس گزينه هاي ياد ش
ــده ي خود  ــاب را برعه ــت، انتخ در نهاي
ــئوليت انتخاب  دانش آموز بگذاريد تا مس

خود را برعهده گيرد.
é سپس از او بخواهيد در انتهاي روز هر 
آن چه را انجام داده است، به يادآورد و به 

خودش امتياز دهد.
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دانش آمـوزي كـه عنـوان مي كند 
وقت كــافي در اختيار ندارد و 

همين مسئله او را دچار اضطراب 
زيادي مي كند، در نهايت به هيچ 

كار خود نمــي رسد



۴۷
دوره شــشــم
ی٣ شـمـــاره 
بهـــــــار٩٠

دكتر آديس كراسكيان

ــخت تر از چهره ي دوستان يا وضع  را س
ــد. در پاره اي  ــا به خاطر مي آورن پديده ه
ــكان يا  از گزارش هاي باليني، روان  پزش
ــه مدارس، از  ــات ذي نفع، از جمل مؤسس
ــد كه قضاوت  ــان انتظار دارن روان شناس
جامع تري از وضع حافظه ي مراجع خود 
ارائه كند و در صورت امكان، وجوه نقص 
ــه ي او را به كميت  ــاد مختلف حافظ ابع

گزارش كند (بهرامي، ۱۳۷۷).
ــال  ــلر۱ به همين منظور در س وكس
ــتين مقياس حافظه خود  ۱۹۴۱ م. نخس

را منتشر كرد.

ــاس حافظه، حافظه  کليد واژه ها: مقي
معنايی، حافظه بينائی

در  ــه  حافظ ــون  گوناگ ــاي  جنبه ه
زندگي روزانه ي ما اهميت دارند. بيش تر 
يادگيري هاي ما از طريق شنيدن تحقق 
ــه ي  ــر آن، حافظ ــالوه ب ــرد و ع مي پذي
ــاي كالمي  ــژه تداعي ه ــي و به وي معناي
ــد. از طرف  ــا جاي خاصي دارن در نزد م
ديگر، بسيار ديده مي شود كه نزد برخي 
ــاير  ــه ي بينايي كم تر از س ــراد، حافظ اف
ــه مي بيند، به  ــه صدم ــاي حافظ جنبه ه
ــخاص  ــه اي كه آن ها نام اماكن و اش گون
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 ابزارهای
 روان شناختی
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 مقيــــــــاس تجـــــديدنظر 
شــده حافظـــــه ي وكســلر 
(WMS-R)ـ    نخــــــــستين 
ــتي هاي  كاس ــالح  اص ــراي  ب ــش  كوش
ــده  ــا انطباق انجام ش ــر ي WMS، تغيي
ــت. در اين  كار، وي  توسط راسـل۴ اس
ــه ي منطقي و  ــون (حافظ دو خرده آزم
بازآفريني ديداري) را در يك چهارچوب 
ــا درنگ ۳۰ دقيقه اي  بدون فاصله، كه ب
ــرد. اين كار  ــود، اجرا ك ــده ب تركيب ش
ــه ي حافظه ي كوتاه مدت و  امكان مقايس
ــاخت. پژوهش  بلندمدت را فراهم مي س
ــل،  ــاره ي WMS راس ــده درب انجام ش
ــده بين آسيب هاي  تفاوت پيش بيني ش
نيم كره ي چپ (يادآوري شنيداري نسبتًا 
ــرده آزمون حافظه ي  كاهش يافته در خ
ــي ديداري  ــت (بازآفرين منطقي) و راس
ــرده  آزمون  ــش يافته در خ ــبتًا كاه نس
بازآفريني ديداري) را تأييد كرد. به رغم 
اين امتيازها، ويژگي هاي روان سنجي آن 
ضعيف و به درستي استاندارد نشده بود. 
ــفانه به عنوان مقياس  اين مقياس، متأس
تجديدنظر شده حافظه ي وكسلر ناميده 

شد.

 نسخه ي ســوم مقياس حافظه ي 
 (WMS-III) وكسلر

ـ اين نسخه درست ۱۰ سال پس از انتشار 
ــخه ي  ــيد. نس ــه چاپ رس WMS-R ب
جديد تنها به عنوان يك تغيير ظاهري از 
نسخه تجديدنظر شده انتشار نيافت بلكه 
بيش تر يك «ابزار سنجش ماهرانه است 
ــع، روابط پيچيده ي مغز/  كه به طور جام
ــري و حافظه  ــه درگير يادگي رفتار را ك
ــت، بررسي مي كند». براي تحقق اين  اس
ــد،  ــرده آزمون هايي افزوده ش هدف، خ
ــر  ــذاري آن ماهرانه ت ــاي نمره گ روش ه
ــرد، و  ــرك تغيير ك ــواد مح ــد، م گردي
ــاخص ها  ش از  جديد  ــاي  صورت بندي ه

مقياس هاي حافظه ي وكسلر
ــلر۲ يك  مقياس هاي حافظه ي وكس
ــت كه به طور  ــه آزمون مركب اس مجموع
ــود و براي درك بهتر  انفرادي اجرا مي ش
ــده  بخش هاي مختلف حافظه طراحي ش
است. ويژگي عمده ي ديگر آن، اين است 
كه دامنه ي كاملي از كاركرد حافظه را به 
دست مي دهد و با دقت براساس نظريه هاي 
موجود حافظه طراحي شده است. به دليل 
ــوًال آن را جزء اصلي  ــن ويژگي ها، معم اي
ــوب  ــناختي محس ــنجش كامل ش هر س
ــه در رتبه بندي به  مي كنند؛ به طوري ك
عنوان نهمين آزمون متداولي، كه در ميان 
روان شناسان باليني بيش ترين استفاده را 

دارد، بازتاب يافته است.
ــي جهات، تدوين مقياس هاي  از برخ
ــد دانش  ــلر به موازات رش حافظه ي وكس
ــت.  ــه انجام گرفته اس ــه حافظ مربوط ب
ــن آزمون،  ــخه ي اي ــه نس ــك از س هر ي
پيشرفت هاي فزاينده اي را در فهم نظري 

حافظه موجب شده است.

مقــياس اصـــــــلي حافظه ي 
(WMS) وكســلر

ــازي هاي  مفهوم س ــي  اصل ــاس  مقي ـ   
ــه را منعكس كرده  غيراختصاصي از حافظ
است. اين مقياس شامل رويه هاي كوتاهي در 
مورد حافظه براي توالي اعداد، متن، طرح هاي 
ــود. امتياز  ــاده و جفت واژه ها۳ ب ــداري س دي
استفاده از رويه هاي متنوع آن بود كه امكان 
داشت حافظه ي مراجع براي اطالعات ديداري 
سالم اما براي اطالعات شنيداري دچار مشكل 

باشد يا برعكس.
مقياس اصلي حافظه ي وكسلر طول عمر 
ــت؛ به طوري كه تا سال  شگفت انگيزي داش
۱۹۸۷ نسخه ي رسمي جديد آن در دسترس 
نبود. با اين حال، WMS محدوديت داشت؛ 
ــق و ماهرانه براي  ــد روش هاي دقي زيرا فاق

نمره گذاري رويه هاي مختلف بود.
۴۸
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مقيـاس هاي حافظه ي وكسـلر 
يك مجمــوعه آزمـون مـركب 
است كـه به طور انفرادي اجـرا 
مي شـود و براي درك بهتر 
بخش هاي مختلف حافظه 
طراحي شده است
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ــش  ــت. نتيجه ي اين كار، ش تدوين ياف
ــج خرده آزمون  ــرده آزمون اوليه و پن خ
ــت نمره ي  ــي بود. پس از آن هش انتخاب
ــود (كه  ــت تدوين ش ــاخص مي توانس ش
ــان داده  ــه ي آن در جدول باال نش خالص

شده است).
(مارنات۵، ۲۰۰۳، ترجمه ي شريفي 
و نيكخو، ۱۳۸۷)

هنجــاريابي در ايران 
ــي كه  ــي (۱۳۸۲) در پژوهش ميرآب
ــگاهي  ــاره ي دانش آموزان پيش دانش درب
ــاخص هاي  ــام داده، ش ــهر تهران انج ش
ــلر  ــنجي مقياس حافظه ي وكس روان س
ــاس نتايج  ــت. براس ــي كرده اس را بررس
ــار۶ مقياس با  ــن پژوهش، ضريب اعتب اي
استفاده از فرمول ۲۰ كودر ريچاردسون۷ 
ــده است. روايي سازه ۸ي  ۰/۶۳ برآورد ش
ــتفاده از تحليل عاملي۹  ــون نيز با اس آزم
از طريق تحليل مؤلفه هاي اصلي۱۰ نشان 
داده شده است كه مجموعه مواد مقياس 

از ۵ عامل كلي اشباع است.

پي نوشت
1. Wechsler
2. Wechsler Memory Scales 
(WMS/ WMs-R/ WMS-III)
3. paired word
4. Russell
5. Marnat
6. reliability
7. Kuder-Richardson 20
8. construct Validity
9. factor analysis
10. Principal Components 
analysis (PC)

منابع
۱. بهرامي، هادي. آزمون هاي روانيـ  مباني 
ــارات دانشگاه  نظري و فنون كاربردي، انتش

عالمه طباطبايي. ۱۳۷۷.
ــات، گري گراث. راهنماي سـنجش  ۲. مارن
ــريفي و  ــا ش ــن پاش رواني، (مترجمان: حس
محمدرضا نيكخو)، رشدـ  سخن. (تاريخ انتشار 

به زبان اصلي ۲۰۰۳)، ۱۳۸۷.
۳. ميرآبي، تامارا؛ بررسي عملي بودن اعتبار 
و روايي و نرم يابي تست حافظه ي وكسلر 
بر روي دانش آموزان شـهر تهران مقطع 
ــي  پايان نامه ي كارشناس پيش دانشـگاهي. 
ارشد (چاپ نشده)، دانشكده ي روان شناسي و 
علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران 

مركزي، ۱۳۸۲.
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خرده آزمون هاي اوليه، خرده آزمون هاي انتخابي و شاخص هاي نسخه ي سوم مقياس حافظه ي وكسلر

خرده مقياس هاي به كار رفته براي محاسبه شاخص هاشاخص هاخرده آزمون هاي اوليه

شنيداري۱
حافظه ي منطقي I، تداعي زوج هاي كالمي Iشنيداري فوري

حافظه ي منطقي II، تداعي زوج هاي ديداري IIشنيداري درنگيده

ديداري۲
چهره هاي I، تصاوير خانواده Iديداري فوري

چهره هاي II، تصاوير خانواده IIديداري درنگيده 

حافظه ي منطقي I، تداعي زوج هاي ديداري I، چهره هاي I، تصاوير خانواده Iحافظه فوري۳

بازشناسي حافظه ي منطقي، بازشناسي تداعي زوج هاي كالميبازشناسي شنيداري۴

حافظه ي منطقي II، تداعي زوج هاي كالمي II، چهره هاي II، تصاوير خانواده II، بازشناسي شنيداري حافظه ي عمومي۵

زنجيره اي كردن ارقام ـ اعداد، فراخناي فضاييحافظه ي فعال۶

خرده مقياس ها و روش هاي انتخابي*

اطالعات و جهت يابي

II و I فهرست هاي واژه

II و I بازآفريني ديداري

كنترل ذهني

فراخناي ارقام

در پاره اي از گزارش هاي باليني، 
روان  پزشكان يا مؤسسات 

ذي نفع، از جمله مدارس، از 
روان شناسان انتظار دارند كه 

قضاوت جامع تري از وضع 
حافظه ي مراجع خود ارائه كنند 

و در صورت امكان، وجوه 
نقص ابعاد مختلف حافظه ي او 

را به كميت گزارش كنند
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در شماره ي گذشـته ي فصل نامة رشد 
مشاور مدرسه تا جلسه ي نهم از مداخالت 
آدلري توضيح داده شـد. در اين شـماره، 
جلسـات نهـم تا يازدهـم بـراي مطالعه و 

استفاده ي مشاوران گرامي ارائه مي شود.

راهنمايي و
 مشاوره گروهي

حسين سليمي بجستاني
دكتراي مشاوره، عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي

پــروتـكــل 
مـشاوره ي گـروهـی 
آدلـــــــــری

 سومقـسمــت

۵۰
دوره شــشــم
ی٣ شـمـــاره 
بهـــــــار٩٠

كليدواژه ها: خودشناسي، بينش، مشاوره گروهي، رفتار.
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جلســـه ي نهم 
هدف: ترغيب كردن به خودشناسي 
ــايي اهداف و موانع  و كسب بينش، شناس

موجود در تحقق آن ها 

ــان  انس ارادي  ــاي  رفتاره ــه ي  هم
ــان ها هدف هايي را  ــت. انس هدف مند اس
ــد و رفتار ارادي  براي خود تعيين مي كنن
ــتر اين هدف ها يك پارچه مي شود.  در بس
هدف همه ي ما برتري است و برتري نه به 
معناي برتر بودن از ديگران بلكه به معناي 
ــه پايين تر درك  پيش َروي از جايگاهي ك
ــر، و از ضعف هاي  ــده، به جايگاهي باالت ش
ــده به برتري است. سبكي كه  احساس ش
ــراي زندگي انتخاب مي كنيم،  در واقع  ما ب
ــمت  روش خاص ما براي پيش َروي به س

هدف زندگي ماست.

تمــــرين 
ــته مي شود اهدافي را  ـ از اعضا خواس
ــته اند (تاكنون معتبر بوده  كه تاكنون داش
است)، بنويسند و اگر هدفي موجود نيست، 

فقط بنويسند: «فاقد هدف مشخص».
ــه نكات زير توجه  در تدوين اهداف ب

شود: 
اهداف در رابطه با دوره ي سني فعلي 

مراجع باشد.
ــوز به طور  ــه هن ــند ك ــي باش اهداف
ــت نيامده اند. اهداف  رضايت بخش به دس
موجود موردنظر است؛ اهدافي كه تاكنون 

معتبر بوده اند.
اهداف بهتر است حول موضوعات زير 

باشند.
ــا ديگران/  ــت و رابطه ي گرم ب مديري
ــد  ــي/ رش ــت مال ــري/ مديري تصميم گي
شخصي/ اوقات فراغت/ مسئوليت پذيري در 
زندگي/ شيوه ي مواجهه با تعارض/ اصالح 
ــري/ همكاري  ــاري خاص/ تصميم گي رفت
ــوي/ ادامه  ــائل معن ــي ها/ مس با هم كالس
تحصيل/ رفع نيازها/ انتخاب شغل/ تقسيم 

زمان/ برنامه ريزي زندگي و... .
از اعضا خواسته شود اهداف خود را در 

جدولي مانند نمونه ي زير وارد كنند.
ــته  ــري اهداف و عملكرد گذش بازنگ

(تدوين اهداف و روش هاي جايگزين)
ــمت،  الف) ارزيابي اهداف: در اين قس
ــي و ارزيابي  اعضا اهداف و روش ها را بررس
كنند. براي ارزيابي، ابتدا هر يك از اهداف 
توسط ساير اعضا مورد سؤال قرار مي گيرد 
ــاس معيارهاي زير بازنگري  و سپس براس

مي شود: 
ــدازه ي كافي جزئي  ۱. آيا هدف به ان
ــداف جزئي  ــت به اه ــت؟ اگر كلي اس اس

تقسيم شود.
ــن و واضح  ۲. آيا هدف موردنظر روش
است؟ اگر ابهام وجود دارد، به صورت دقيق 

و روشن نوشته شود.
۳. آيا هدف با توجه به اوضاع و امكانات 
ــت؟ اگر  ــي اس موجود مالي قابل دست رس

نيست، بايد تعديل شود.
از اعضا خواسته شود تا پس از بازنگري 
ــده را در  در اهداف خود، اهداف اصالح ش

گروه مطرح كنند.
ب) ارزيابـي روش ها: آيا روش هاي 
ــده مرتبط با هدف هاست  به كار گرفته ش
ــورد نظر نزديك يا از  ــما را به هدف م و ش
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روش ها (و رهيافت ها)اهداف موجود
مشكالت موجود

احساسات اشتباهافكار اشتباهرفتار اشتباه

به برقراري ارتباط با ديگران ديگران  اين كه  منتظر   .۱
سمت من بيايند.

۲. منتظر موقعيت شدن

ـ سكوت كردن 

ـ اعتماد نكردن به ديگران

ـ نكند حرفي از دهنم بپرد كه 
نتوانم آن را جمع كنم.

توجه  درخور  آدم ها  همه ي  ـ 
نيستند.

ـ ترس از ضايع شدن 
ـ دستپاچگي

هـدف همه ي مــا برتـري است و برتـري نه
 به معناي برتر بودن از ديگــران بلكه به معنــاي 

پيش َروي از جايگاهي كه پاييــــن تر درك شده، به 
جــايگاهي باالتر، و از ضعف هاي احساس شده به 

برتري است
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آن دور مي كند؟ اگر مرتبط نيست، حذف 
ــت؟ آيا با  ــود. آيا اين روش اجرايي هس ش
ــت، امكانات و موانع،  عملي  توجه به فرص
ــده به صورت  ــا روش مطرح ش ــت؟ آي اس

جزئي و گام به گام نوشته شده است؟
ــروه، اعضا  ــريع در كار گ ــراي تس * ب
ــه نفره به  ــد در گروه هاي دو يا س مي توانن

ارزيابي اهداف و روش ها بپردازند.
پ) آگاهـي از اهـداف و روش هـاي 

تغيير يافته 
از اعضا خواسته مي شود مطابق فرم و 
نمونه ي زير اهداف جديد خود را بنويسند.

در مشاوره ي آدلري پرسيده نمي شود 
كه «چه چيزي شما را واداشت كه اين گونه 
ــش اين  ــار كنيد» بلكه در عوض پرس رفت
است كه «با اين رفتار در پي رسيدن به چه 

هدفي هستيد».

جلســــــه ي دهـم 
ــي و كسب  هدف: ترغيب خودشناس
بينش، جمع بندي مقوله هاي (منظومه ي 
اساسي،  ــتباهات  اش خانوادگي، خاطرات، 
اهداف رفتاري، تكاليف زندگي، اولويت هاي 

شخصيتي و...) 

مراجع بينش الزم را به كمك مشاور 
ــت  در مورد پويش هاي فردي خود به دس
ــاور در اين مرحله بيش تر بر  مي آورد. مش
قصد و هدف اين پديده ها تأكيد مي كند تا 
علت آن ها. او به حركت پديده ها توجه دارد 
تا توصيف آن ها؛ بر كاربرد اين پديده ها به 
وسيله ي مراجع تأكيد دارد تا بر وجود اين 

حالت هاي دروني.

فـنِّ «به نظـر مي رسد كه...»
ــت كه مشاور به منظور ايجاد  فني اس
آگاهي از مسيري كه فرد در زندگي برگزيده 
ــت (هدف ها، مقاصد، منطق شخصي و  اس

رفتاري جاري)، استفاده مي كند.
ــود  ــي خ ــه ي خانوادگ ــه منظوم ـ ب
بينديشيد؛ برجسته ترين موضوعاتي كه به 

ذهن شما خطور مي كند، كدام اند؟
ـ حال تالش كنيد ارتباطات احتمالي 
ميان اين موضوعات را با شيوه هاي رفتاري 

زندگي امروزي تان پيدا كنيد.
ــم؛ به نظر  ــرور كردي ــرات را م ـ خاط
ــما آيا اين خاطرات بر آن چه امروز شما  ش
ــت؟ در آينده  ــتيد، تأثيري داشته اس هس
چه طور؟ آيا اين خاطرات كودكي مي توانند 
به نوعي در تعيين مسير آينده ي شما نيز 

دخيل باشند؟
ـ مهم ترين اشتباهات اساسي كه در 
ــده ايد يا باور  طول زندگي خود مرتكب ش
ــته ايد، كدام اند؟ آيا در مورد نحوه ي  داش
ــط، نظري داريد؟  ــن ادراكاِت غل ايجاد اي
ــيوه ي تفكر،  ــتباهات چگونه بر ش اين اش

احساس؟ و رفتار شما اثر مي گذارند؟
ــما كدام يك از  ــداف رفتاري ش ـ اه
ــي، قدرت طلبي،  ــه  طلب ــه ي توج ۴ مقول
انتقام گيري، كناره گيري را بيش تر نشانه 
ــه ي پنجم، يعني  ــد؟ آيا به مقول گرفته ان
عالقه ي اجتماعي، توجهي نشان داده ايد؟ 

آيا كاري را شروع كرده ايد؟
ــما تعادل دارد يا  ــالمت ش ـ چرخ س
ــد در كدام يك از  ــد؟ فكر مي كني مي لنگ
ــق، روابط اجتماعي، شغل،  ۵ قسمت عش

خود، و معنويت بايد بيش تر كار كنيد؟
ــخصيتي را تاكنون  ـ كدام اولويت ش
برگزيده ايد؟ آيا تاكنون شما را به اهدافتان 
ــت؟ اگر هدفتان ثابت باشد،  رسانيده اس
ــت را انتخاب كنيد كه به  بايد كدام اولوي

آن برسيد؟
ــما  ــن هدف هاي زندگي ش ـ مهم تري
كدام اند؟ مايليد چه اهداف جديدي براي 

خود تعيين كنيد؟

روش جديدهدف جديد

اقدامات جديد

رفتاري كه بايد ايجاد 

شود

افكاري كه بايد ايجاد 

شوند

احساساتي كه بايد ايجاد 

شوند

ــوي برقراري رابطه با ديگران گفت وگ ــك  ي ــروع  ش

لذت بخش

ـ انتخاب موضوعي جذاب
ـ تنظيم وقت مناسب

ــخنان  س ــان  بي از  ــز  پرهي ـ 
مشكل زا

ـ واقعي باشم؛ از تصنعي بودن 
بپرهيزم.

ــل ويژگي هايي  ــرف مقاب ـ ط
دوست داشتني دارد.

ــت داريم اوقات  ـ هر دو دوس
خوشي داشته باشيم.

ــي مثبتي به او  ـ عبارت عاطف
بگويم

ـ چنان گوش كنم كه احساِس 
ارزش كند.

ــان  ــاس رضايتم را نش ـ احس
دهم.
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«به نظر من اين طوري مي رسد كه»
استفاده از فن ترغيب: 

انتظار نداشته باشيد همه چيز بسيار 
ــود. تغيير مانند پرش ارتفاع  زود عوض ش
ــالمت  بايد به تدريج افزايش يابد تا به س
انسان لطمه نزند و به مرور زمان، جزئي از 

وجود شما شود.

جلســـة يازدهــم 
ــردن به جهت گيري  هدف: كمك ك
مجدد، به عمل درآوردن بينش ها و كشف 

استعاره ي زندگي 

ــه ي جهت گيري  ــان در مرحل مراجع
مجدد (كه ممكن است يك تا سه جلسه 
ــان را در  ــد و رفتارش ــد) عقاي طول بكش
جهت رسيدن به هدف هاي مشاوره تغيير 
ــون زير به  ــد؛ ضمن اين كه از فن مي دهن

تناسب كار استفاده مي شود.

فنِّ «طــوري عمل كـــن گويـي 
كه»:

ــع كاري را انجام  ــن مراج ــن ف در اي
ــت  ــد در آن شكس ــد كه مي ترس مي ده
ــود  ــته مي ش بخورد؛ بنابراين، از او خواس
«طوري عمل كن گويي كه». از مراجعاني 
ــد موردنظر  ــد رفتار جدي كه نمي خواهن
ــم بخواهيم كه  ــد، مي تواني را انجام دهن
ــك لباس جديد اجرا  نقش جديد را در ي
ــد از آنان آدم  ــه لباس جدي ــد. اگرچ كنن
جديدي نمي سازد ولي احساس جديدي، 
ــس، به آن ها  ــاس اعتماد به نف مثل احس

مي دهد.

فنِّ «موجب مســرت ديگري 
شدن»:

ــردي مراجع و  ــراي مقابله با دل س ب
ــي كه عالقه ي اجتماعي خودش را از  كس
دست داده است، مشاور پيشنهاد مي دهد 
تا كار خوبي را براي شخص ديگري انجام 

دهد يا به او كمك كند.

فنِّ «به دام نيفتادن»:
ــراي تغيير مقاومت  وقتي مراجعان ب
ــت مشاور را  ــان مي دهند، ممكن اس نش
ناخوداگاه به دام خشم، نااميدي، اغواگري 
و فداشدن يا بسياري از اين دام ها بيندازند. 
ــاور نبايد در چنين دامي بيفتد بلكه  مش
ــويق كند رفتارهايي را  بايد مراجع را تش
انجام دهد كه بهداشت رواني او را افزايش 

مي دهند.

فــنِّ «قصد تناقضــي (تجويز 
نشانه)»:

زماني از اين فن استفاده مي شود كه 
مشاور مطمئن باشد قصد متناقض باعث 
ــود مراجع تصور ديگري از رفتارش  مي ش

ــر دهد.  ــد آن را تغيي ــد و بخواه پيدا كن
ــود  ــته مي ش در اين فن، از مراجع خواس
ــن كار،  ــديد كند. اي ــانه هايش را تش نش
ــرايطش  مراجع را بيش از پيش متوجه ش
مي كند و از جذابيت رفتار نامطلوب براي 

او مي كاهد.
ــل از خاطرات اوليه،  بينش هاي حاص
پويايي هاي خانواده،  تكاليف زندگي، منطق 
خصوصي، اشتباهات اساسي، اولويت هاي 
ــان كمك مي كنند  ــخصيتي به مراجع ش
ــند. اين كار با  ــاوره برس به هدف هاي مش
اصالح و تدوين داستان و استعاره ي 
زندگي با استفاده از دستورالعمل داستان 
زندگي امكان پذير است. (در جلسه ي آخر 
ــود  ــه اعضا فرصت بيش تري داده مي ش ب
ــت ها و منابع در  ــتفاده از يادداش تا با اس
ــتان  ــن اوليه ي داس ــت رس، به تدوي دس
ــس از ارائه ي  ــود بپردازند و پ ــي خ زندگ
ــاير  ــروه و با توجه به بازخورد س آن در گ
ــالح كنند.  ــور مكرر اص ــا، آن را به ط اعض
ــه نيز با فراغت و تمركز،  پس از اين جلس
نسخه ي نهايي شيوه ي زندگي جديد خود 
ــخه از آن را به  ــن كنند و يك نس را تدوي

مشاور بدهند).

بينش هــاي حاصل از 
خاطـرات اوليه، پويايي هــاي 
خـانواده،  تكاليف زندگــي، 
منطق خصوصي، اشتباهات 

اساســي، اولــويت هاي 
شخصيتي بـــه مراجعان 

كمك مي كنند به هدف هاي 
مشـــاوره برسند
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  مروری بر
 مقـــــاالت

در آمـــــــد
ــه ی ايجاد و  ــالش در زمين ــه ت هرگون
ــی و ارتباطی ـ  ــرورش مهارت های اجتماع پ
ــمی و چه در  ــی رس ــه در برنامه ی درس چ
فعاليت های فوق برنامه ی مدرسه ـ نمی تواند 
ــد دانش آموزان در  بدون مالحظه ی روند رش
ــد. مدرسه به عنوان  ابعاد گوناگون رشد باش
ــه ی اجتماعی  ــمی تجرب ــن جايگاه رس اولي
کودکان، بايد نقشی تعيين کننده در کاهش 
ــزوای اجتماعی  ــی، پرخاش گری و ان کم روي
ــای ارتباطی و اجتماعی  و پرورش مهارت ه

داشته باشد (فاتحی زاده، ۱۳۸۰).

مــــقدمه
ــامل سه بخش  ــت کم ش هر ارتباط دس
فرستنده ی پيام، پيام و گيرنده ی پيام است. 
مهارت های ارتباطی نيز به طور کلی به فرايند 
ــاط ميان حداقل دو نفر مربوط  برقراری ارتب
می شود. مهارت های ارتباطی به مجموعه ی 
رفتارهايی اطالق می شود که به انسان کمک 
می کند تا ميان عواطف و نيازهای خود ارتباط 
برقرار کند و به اهداف ميان فردی و اجتماعی 
ــر، مهارت های  ــارت ديگ ــت يابد. به عب دس
ــت  ــده ای اس اجتماعی، رفتارهای آموخته ش
ــاير  ــاالن و س که بر روابط بين فردی با هم س
ــال تأثير می گذارد (پاالهنگ،  افراد بزرگ س

.(۱۳۷۸
ــای اجتماعی طبقه بندی های  مهارت ه
ــای ارتباطی،  ــا مهارت ه ــی دارند ام متنوع
ــای  مهارت ه ــه ی  زيرمجموع ــوان  به عن
اجتماعی، در يک الگوی سه مرحله ای شامل 
ــای پردازش  ــای دريافت، مهارت ه مهارت ه
ــت.  ــخ اس ــانی يا پاس و مهارت های پيام رس
مهارت های دريافت معموًال به توجه و درک 
ــای اجتماعی در  ــا و محرک ه ــق پيام ه دقي
ــت. ارزيابی  موقعيت های گوناگون مربوط اس
ــده و يافتن  و تجزيه و تحليل پيام دريافت ش
ــب برای دادن بازخورد مناسب،  پاسخ مناس
ــردازش بازمی گردد و باالخره  به مرحله ی پ
ــات و چگونگی  ــزار، حاالت، کلم ــاب اب انتخ
ــخ پيام دريافت شده به  ارائه ی بازخورد و پاس

بررسی مهارت های ارتباطی و اجتماعی 
در کـتاب های درسی تعليمات اجتماعی 

دوره ی راهنمايی تحصيلی
تدوين: فرزانه اسالمی

کارشناس ارشد روان شناسی
جواد يارعلی، عليرضا شواخی، دکتر فروغ السادات عريضی

مرحله ی پيام رسانی يا پاسخ مربوط می شود. 
با اين تعبير از مهارت های ارتباطی، هريک از 
دانش آموزان در فرايند رشد اجتماعی خويش، 
برای پيش رفت و شکوفاسازی استعدادهای 
خود و سازگاری مطلوب با محيط و اطرافيان، 
ــی و  ــای ارتباط ــب مهارت ه ــد کس نيازمن
اجتماعی هستند. اين مهارت آموزی در فرايند 
اجتماعی شدن، از خانواده آغاز می شود و به 
فراخور رشد و سن افراد، در مدرسه و اجتماع 

تکميل می گردد.
ــه و کتاب  ــان، نقش مدرس ــن مي در اي
ــت. در هر  ــی بيش از همه مشهود اس درس
نظام آموزشی، کتاب درسی يکی از مهم ترين 
ــت. بيش تر  منابع يادگيری دانش آموزان اس
ــی در چارچوب کتاب  ــای آموزش فعاليت ه
ــی صورت می گيرد. به ويژه اين که يکی  درس
ــوزه ی علوم  ــی ح از اهداف کتاب های درس
ــای  ــرورش مهارت ه ــاد و پ ــی، ايج اجتماع
اجتماعی و ارتباطی است؛ بنابراين، موضوع 
ــای علوم  ــی کتاب ه ــش حاضر بررس پژوه
اجتماعی دوره ی راهنمايی تحصيلی از نظر 
ميزان توجه به مهارت های برقراری ارتباط با 

ديگران است.

روش
ــل محتوا از نوع  ــن پژوهش، تحلي در اي
ــی  ــت، تحليل محتوای کمی، روش کّمی اس
ــکافی  ــا برای موش ــت که در پژوهش ه اس

مهارت های ارتباطی واجتماعی
در آيينه کتاب های درسی
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بحـــــث و نتيجه گــــــيری
ــن پژوهش، مهارت های اجتماعی و  در اي
ــش خرده مقياس ارتباطی،  ارتباطی شامل ش
ــی، رفتار  ــکاری، خودگردان ــت ورزی، هم جرئ
ــه ای و مهارت های مربوط به جامعه بوده  مقابل
است که هريک به مقوله های ريزتری تقسيم 
گرديد و بودن يا نبودن هريک از اين مقوله ها در 
هر صفحه از کتاب ها به صورت «صفر» و «يک» 
ــداد مهارت های هر صفحه به  رمزگذاری و تع
تفکيک شمارش شد. سپس، داده ها تجزيه و 

تحليل شدند و نتايج زير به دست آمد.
ــی دوره ی  ــای تعليمات اجتماع کتاب ه
ــه يک کتاب) همه در  راهنمايی (برای هر پاي
ــردی نوين به  ــاپ و با روی ک ــال ۱۳۸۳ چ س
ــی، تأليف و تدوين شده اند. در اين  کتاب درس
کتاب ها سعی شده است يادگيری فعال جای 
ــای فعال تدريس  يادگيری منفعل، و روش ه
ــنتی را بگيرند. بخش هايی  جای روش های س
ــد «بحث و فعاليت»، «تمرين و تکليف»،  مانن
ــياری از توضيحات متن  «راهنما» و حتی بس
يا موضوعات تصاوير، ميزان مشارکت و فعاليت 
ــتمر و تعامل قوی و  دانش آموزان و ارتباط مس
عميق آنان با يک ديگر و با معلم را نسبت به قبل 
افزايش می دهند. از اين نظر می توان گفت که 
کتاب های تعليمات اجتماعی از نظر دربرداشتن 
مهارت های ارتباطی و اجتماعی يا زمينه سازی 
برای يادگيری، توسعه و تعميق اين مهارت ها، 

غنی و قوی هستند.
براساس تحليل نمره ی کلی می توان نتيجه 
گرفت که کتاب های تعليمات اجتماعی دوره ی 
ــر ايجاد و پرورش مهارت های  راهنمايی، از نظ
اجتماعی و ارتباطی بسيار غنی و قوی هستند و 
زمينه ی الزم را برای رشد اجتماعی و ارتباطی 
دانش آموزان فراهم کرده اند. در اين ميان، عامل 
ــيدن به نتيجه،  کمک کننده و نهايی برای رس
کاربرد روش مناسب تدريس برای معلمان در 
ــرار و عمل کردن  ــه ی اول، و تمرين و تک درج
به اين مهارت ها در مدرسه و خانه در مرتبه ی 

بعدی است.
متن کامل اين مقاله در فصل نامه ی تعليم 
و تربيت، سال ۲۴/ شماره ی ۱/ بهار ۱۳۸۷ چاپ 

شده است.

ــکار ارتباطات به گونه ای کّمی،  محتوای آش
ــود  ــه کار گرفته می ش ــی ب ــداری و عين مق
(يارعلی، ۱۳۸۴). اين پژوهش روی کتاب های 
تعليمات اجتماعی دوره ی راهنمايی تحصيلی 
انجام گرفته است. به علت محدوديت تعداد، 
ــه کتاب، ضرورتی به  حجم و محتوای اين س
ــه  نمونه گيری نبود؛ بنابراين، محتوای هر س
ــده به عنوان جامعه ی پژوهشی  کتاب ياد ش
ــد و مورد  ــمار) انتخاب ش ــه ی تمام ش (نمون
تحليل و پژوهش قرار گرفت. در اين پژوهش 
فقط از روش های آمار توصيفی استفاده شد.

ابـــزار پژوهـــــش
ــن  اي در  ــا  داده ه ــردآوری  گ ــزار  اب
ــوا  ــل محت ــا روش تحلي ــه ب ــش، ک پژوه
ــتم مقوله بندی  ــده است، «سيس انجام ش
ــا و خرده تنظيم ها»  ــذاری متغيره و رمزگ
است که می توان از آن به عنوان «فهرست 
ــب که ابتدا  ــی» ياد کرد. بدين ترتي وارس
ــه متغيرهای اصلی  مهارت های ارتباطی ب
ــخ تقسيم شدند.  دريافت، پردازش و پاس
ــپس، همه ی رفتارها و مهارت هايی که  س
زيرمجموعه ی سه مهارت ياد شده بودند، 
ــدام رمزی  ــدند و برای هر ک ــخص ش مش
ــژه (مانند «صفر» برای نبودن و «يک»  وي
برای بودن مهارت در متن) در نظر گرفته 
ــه ای مقدماتی با  ــد. اين ابزار در مطالع ش
ــی و پايايی  ــناس از نظر رواي هفت کارش

ــد. ــی ش بررس

کــتاب های تعليمات اجتماعی 
دوره ی راهنـمايی (برای هر پـايه 
يک کــتاب) همه در سـال 
۱۳۸۳ چـاپ و با روی کـردی 
نـوين به کتـاب درسی، تأليف و 
تـدوين شده اند
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مريم صياد شيرازي
كارشناس ارشد روان شناسي

چــگونه فـرزنداني
 مستقـل پرورش دهــيم؟

كليدواژه ها: مسئوليت پذيري، استقالل، مسئوليت.
مقدمه

آموزش مسئوليت، برجسته ترين هديه اي است كه مي توانيم به فرزندانمان ارزاني داريم. چنين 
ــي آنان را قادر مي سازد كه از خويشتن مراقبت كنند و در آينده به عنوان بزرگ ساالني  آموزش

مسئول، وظايف خويش را برعهده گيرند.
كودكان، انعطاف پذيرند. آنان براي تن در دادن به آن چه ما والدين و مربيان، با حسن نيت 
در حقشان انجام مي دهيم، ناچارند چنين باشند، اين نهال هاي نورسته همان گونه بار مي آيند كه 
ما مي پروريم. مشكل اين است كه ما براي ارزيابي حاصل تالش هايمان ناگزيريم سال هاي زيادي 
تا بزرگ شدن آنان، در انتظار بمانيم. بايد به خويشتن و فرزندانمان ايمان داشته باشيم و با كاربرد 

روش هايي كه مؤثر بودنشان ثابت شده است، با خاطري آسوده تر اين دوران را سپري كنيم.

راهبردهاي رويارويي
 با مشكالت كودكان

 و نوجوانان
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تعـــريف مسئولــيت
مسئوليت چيست؟ واژه ي مسئوليت از 
لحاظ لغوي به معناي توانايي پاسخ دادن، 
و در عرف عام به مفهوم تصميم گيري هاي 
مناسب و مؤثر است. منظور از تصميم گيري 
مناسب، اين است كه كودك در چارچوب 
هنجارهاي اجتماعي و انتظاراتي كه معموًال 
از او مي رود، به انتخابي دست بزند كه سبب 
ايجاد روابط انساني مثبت، افزايش ايمني، 

موفقيت و آسايش خاطر وي شود.
پاسخ مؤثر پاسخي است كه كودك را 
ــازد به هدف هايي كه باعث تقويت  قادر س
ــت يابد؛ مثًال  ــش مي شوند، دس عزت نفس
هنگامي  كه كودكي مي خواهد به مالقات 
ــث اجازه ي  ــد از حي ــرود، باي ــتش ب دوس
والدينش مطمئن شود. اگر او بدون مباحثه 
ــوي صادقانه از آنان خواهش كند،  و به نح
ــخي مثبت  ــال دارد كه پاس ــيار احتم بس
ــن زماني كه  ــد. همه ي والدي ــت كن درياف
ــوند، به  ــا آداب داني كودك مواجه مي ش ب

خواسته هايش پاسخ مثبت مي دهند.
ــت كودكان از  ــر اين، الزم اس عالوه ب
ــند.  ــا و هدف هاي خويش آگاه باش نيازه
كودك زماني فردي مسئول به شمار مي آيد 
ــر گرفتن هدف هاي خويش و  كه با در نظ

نيازهاي سايرين عمل كند.

تكـــامل مسئوليت 
مسئوليت ارثي نيست و بايد از طريق 
ــئوليت  ــود. حس مس ــه آموخته ش تجرب

هنگامي در كودك به وجود مي آيد كه: 
ـ به او مسئوليت داده شود.

ـ در مورد اثربخشي پاسخ هاي خويش، 
بازخورد دريافت كند.

ــاي گوناگوني كه در  ــورد راه ه ـ در م
ــب اند، اطالعاتي  ــا مناس ــاير موقعيت ه س

داشته باشد.

از آنان نتيجه گيري خواست.

٢. نمايش رفتارش به او 
ــه كودك  ــد ك ــش مي آي ــي پي گاه
ــاد  ــراي آن داد و فري ــتي دارد و ب درخواس
مي كند. در آرامش و زمان مناسب مي توان 
رفتار او را با نوعي تقليد به او نشان داد و آن 

وقت است كه او شرمنده خواهد شد.

٣. طرح سؤال
گاهي اوقات طرح سؤالي مناسب براي 
متوجه كردن او به وظيفه اش مناسب است. 
ــان تمرد مي كند،  ــًال وقتي از خريدن ن مث
ــؤال كرد كه اين كار در خانه به  مي توان س

عهده ي چه كسي است؟

٤. دعوت به مسابقه 
ــودك را به  ــات مي توان ك ــي اوق گاه
مسابقه دعوت كرد: بچه ها، تا ۵ دقيقه وقت 
داريد اسباب بازي ها را جمع كنيد. هر كسي 
اسباب بازي هاي بيش تري جمع كرده باشد، 

برنده است.

٥. تذكر در قالب شوخي
ــز روال وظيفه اش را در قالب  گاهي ني

شوخي به او تذكر دهيد.
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منــظور از تصميم گــيري مناسب، اين 
است كـه كــودك در چــــارچــــــوب 

هنجارهــاي اجتماعي و انتظاراتي كــه 
معموًال از او مي رود، به انتخابـــي دست 

بــزند كـه سبــب ايجاد روابط انسانـــي 
مثبت، افزايش ايمني، موفقيت و 

آسايش خـاطر وي شــود

ضـــرورت مقـــررات
هدف از ايجاد انضباط و مقررات، ايجاد 
فردي مطيع و سربه راهي نيست كه چون 
ــتوري را بدون  غالم حلقه به گوش هر دس
ــت  چون و چرا اجرا كند بلكه غرض آن اس
ــه و  ــه ضوابط و قواعدي حاكم بر انديش ك
تمايالت او باشد كه در پرتو آن ها بتواند از 
زندگي و مزاياي آن به نحوي شايسته بهره 
گيرد. در واقع، اصل مهم، آشنايي كودك با 

وظايفش است.
اين اطاعت تا زمان خاصي الزم است و 
پس از رسيدن به بلوغ عقلي، والدين ديگر 
ــده را ندارند و در آن هنگام به  نقش فرمان

عنوان مشاور عمل مي كنند.
كودك بايد تا اين سن ياد گرفته باشد 
كه خودش تصميم بگيرد؛ آن هم تصميم 
صحيح، چرا كه اگر همه جا نياز به حضور و 
امر و نهي ما داشته باشد، و وظايف خود را 
از ما دستور بگيرد، فردي وابسته بار خواهد 
آمد و در سنيني كه به استقالل نياز دارد، 
ــل كند و او  ــتقل عم نمي تواند به طور مس

همواره چشمش به دهان بزرگ ترهاست.
ــا راهنمايي كودك او را در  پس بايد ب
رسيدن به اين توانايي كمك كنيم و با در 
ــار گذاردن اصول و قوانين، راه را بر او  اختي
هموار نماييم. البته اين مقررات نبايد مانع 
ــد كه كودك از تجربيات شخصي  آن باش

خود استفاده كند.

روش هــاي آمـوزش مسئوليت 
١. طرح قصه

ــوان با طرح قصه و  گاهي اوقات مي ت
ــنا كرد.  نمايش، كودك را با وظايفش آش
كودكان اغلب دوست دارند تصورهايي در 
مورد خود بشنوند و خود قهرمان اول قصه 
ــند. مي توان در جريان قصه رفتارهاي  باش
درست و غلط آن ها را به ايشان نشان داد و 
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ــش پرهيز  ــدان خوي ــا فرزن ــكش ب كمش
مي كنند و برايشان آسان تر است كه همه ي 

مسئوليت ها را خود برعهده گيرند.

چـه زمانـي مي تـوان گفـت كه 
كودكان مسئول بار آمده اند.

ــئول  ــردي مس ــي ف ــودك هنگام ك
محسوب مي شود كه 

é وظايف مقرر خويش را بي آن كه نيازي به 
يادآوري داشته باشد، انجام دهد.

é براي هر كاري كه انجام مي دهد، بتواند 
داليلي را معين كند.

ــايرين را در حد افراط مقصر قلمداد  é س
نكند.

ــاي مختلف، راهي را  é بتواند از بين راه ه
برگزيند.

ــاس ناراحتي زياد، بتواند به  é بدون احس
تنهايي كاري را انجام دهد يا بازي كند.

é بتواند تصميماتي بگيرد كه با تصميمات 
ساير افراد گروهش متفاوت باشد.

é هدف ها و عاليق گوناگوني داشته باشد 
كه براي وي جالب توجه باشند.

é بدون جر و بحث زياد به محدوديت هايي 
ــوند، احترام  كه والدين برايش قائل مي ش

بگذارد و آن ها را رعايت كند.
ــاس  احس ــدان  چن ــه  بي آنك ــد  بتوان  é
ــرخوردگي كند، مدتي توجه خويش را  س

روي وظايف پيچيده متمركز سازد.
é آن چه را كه قول انجامش را مي دهد، به 

پايان برساند.
é بدون دليل تراشي افراطي به اشتباهات 

خويش اعتراف كند.

منابع
۱. پورنقشبند، زهرا؛ اطاعت و حرف شنوي 
در كودك، انتشارات عالمه طباطبايي، ۱۳۷۳.
ــل، كودكانـي آزاد و مسـتقل  ۲. آ. اس. ني
ــا صرافان،  ــم: عبدالرض تربيـت كنيم، مترج

انتشارات دستان.
ــن؛ آمـوزش  ــز ـ رينولوبي ــس كلم ۳. هري
ــم: پروين  مسـئوليت بـه كـودكان، مترج

علي پور، انتشارات آستان قدس رضوي .

مـوانع موجود در آمـوزش 
مسئوليت پذيري كودكـان 

١. احساس گناه والدين 
احساس گناه زماني به وجود مي آيد كه 
معتقد مي شويم آن چه را كه انجام مي دهيم،  
و نحوه ي انجام دادن آن، به سطح انتظاراتي 
كه از خويش داريم، نمي رسد. براي كاهش 
ــاس گناه، بايد انتظارات خود را  دادن احس
تا سطح معقولي پايين بياوريم يا عملكرد 
خويش را بهبود بخشيم، يا هر دو را به طور 

هم زمان انجام دهيم.

٢. دشوار بودن تنبيه براي والدين 
براي والديني كه به زحمت مي توانند 
ــه كنند، آموزش  ــودكان خويش را تنبي ك
ــت؛ زيرا آن ها  مسئوليت پذيري دشوار اس
فاقد توان اعمال زور براي مسئوليت دادن 

به فرزندان خود هستند.

٣. كودكي والدين بر رفتارشان تأثير 
مي گذارد.

ــن در زمان كودكي  ــياري از والدي بس
خود، دشواري هايي را به علت بي عاطفگي 
ــن خويش تجربه كرده اند؛  و بدزباني والدي
ــند از روش  از اين رو، هنگامي كه مي كوش
نامطلوب والدين خود پرهيز و برعكس آنان 

عمل كنند، از افراط به تفريط مي گرايند.

٤. برايـم راحت تر اسـت كـه خودم 
انجامش دهم!

هنگامي كه والدين احساس مي كنند 
ــت خودم انجام دهم»،  «برايم آسان تر اس
ــرا فرصت  ــوند؛ زي ــودكان متضرر مي ش ك
ــب تكامل  ــه موج ــه را ك ــري آن چ يادگي
ــت مي دهند و  ــان مي شود، از دس كفايتش
ــئول انجام دادن وظيفه اي كه از  ديگر مس

آن ها انتظار مي رود، نيستند.
ــم در «خودم  ــي از انگيزه هاي مه يك
ــه پرهيز از  ــم»، تمايل ب ــش مي ده انجام
ــياري از والدين از  ــت. بس ــمكش اس كش

٦. استفاده از يادداشت
گاهي با زدن يك يادداشت روي آينه 
ــه ي او را تذكر  ــا دِر حمام مي توان وظيف ي
ــتفاده ببنديد،  ــًا در را پس از اس داد. «لطف

متشكرم.»، «لطفًا روي من خط نكشيد.»

٧. دادن انگيزه 
ــن  ــن و مؤثرتري ــزه بهتري دادن انگي
ــي را، كه علت  ــت. مي توان تنبل روش اس
اصلي سرپيچي كودكان از اوامر ماست، به 
آقاي تنبلي تشبيه كرد كه درون ماست و 
ــپس با دادن  اجازه نمي دهد كار كنيم. س
ــراي مبارزه با آن آقا تنبل، كودك  انگيزه  ب
ــور مربوط به  ــويق به انجام دادن ام را تش
خودش كنيم: «بچه ها، آقا تنبلي رو بزنين 

زمين و رختخوابتان را جمع كنيد.»

٨. تهيه ي فهرست 
آخرين راه پيشنهادي، تهيه ي فهرستي 
ــت. به اين  از عيوب براي مبارزه با آن هاس
ترتيب كه پس از مشورت با كودكان خود، 
ــه ي مبارزه با يك عيب  هفته اي را به هفت
ــزاگويي) نام گذاري مي كنيم. در  (مثًال ناس
اين هفته افراد سعي مي كنند از حرف هاي 
ــر هفته  ــد. در آخ ــودداري كنن ــت خ زش
مي توانيم در صورت موفقيت در اصالح اين 

عيب، جشن بگيريم.
ــت كه كودك ياد  نكته ي مهم اين اس
بگيريد بدون هيچ گونه فشار و اجباري خود 

را موظف به رعايت قوانين و مقررات كند.

هنگامي كــه والدين احساس مي كنند 
«بـرايم آسان تر اسـت خودم انجام 
دهم»، كـودكـان متضرر مي شوند؛ زيرا 
فرصت يادگـيري آن چـه را كـه موجب 
تكامل كفـايتشان مي شود، 
از دست مي دهند
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نويسنده: فَلِنگِن و فَلِنگِن
مترجمان: آواديس يانس، گاهان، عرب قهستانی و براتی سده 

ناشر: رشد تهران
بسياری از مشاوران روش های مصاحبة بالينی در عمل استفاده می کنند. ممکن است کاربرد واژة 
بالينی اين تصور را به وجود آورد که اين شيوه های مصاحبه مختص حوزة روان شناسی بالينی است؛ 
درحالی که مصاحبه سنگ بنای رابطه ای اعتمادآميز است برای کمک به ما تا عمق جوانب عاطفی، 

شناختی، رفتاری مراجع وارد می شود.
به رغم اهميت مصاحبه در کار حرفه ای، متأسفانه آثاری که در اين باره منتشر شده اند بسيار اندک اند. 
کتاب حاضر با توجه به پيشينة نويسندگانش متن کاملی به شمار می رود. مصاحبة بالينی کار و تالشی 
توأم با عمل است و اين کتاب مقدمه ای عالی برای احترام به عمل مصاحبه به حساب می آيد. ساختار 
کتاب در ۴ محور تنظيم شده است: بخش اول: متخصص شدن در زمينة سالمت روان، بخش دوم 
کار حرفه ای  در  اساسی  هنر  (به عنوان يک  ارتباط  برقراری  و  دادن  مهارت گوش  پرورش  چگونگی 
مصاحبه  ازجمله  مراجعان،  روان شناختی  وضعيت  سنجش  و  سازمان دهی  سوم:  بخش  مشاوران)، 
پذيرشی و گزارش نويسی، سنجش احتمال خودکشی و تشخيص و طرح ريزی درمان، و بخش چهارم 
که به موضوع مصاحبه با مراجعان خاص از جمله مراجعان کودک و نوجوان، زوج ها و خانواده ها پرداخته 

است. مطالعة اين کتاب را به همة مشاوران و روان شناسان عزيز توصيه می کنيم.

مصاحبـــــــه بالينــی
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ــردن،  ــه ك کليـد واژه هـا: خالص
ــهيل  ــاوره، تس ــاف خود، فنون مش اكتش

كننده هاي ارتباطي 
ــفر  ــاوره همچون يك س فرايند مش
است، سفري كه در طي آن مشاور در كنار 
ــفر  مراجع قدم برمي دارد و در طي اين س
ــاور خود به كشف  مراجع با همراهي مش
ــكالتش  ــورد خودش و مش ــازه اي در م ت
مي پردازد. فنوني چون تسهيل كننده هاي 
ارتباطي كالمي و غيركالمي، سؤال كردن 
ــماره هاي قبلي  و انعكاس دادن (كه در ش
ــتند  ــم) فنوني هس ــا پرداخته اي به آن ه
ــاوره اي  ــه جهت ايجاد روابط خوب مش ك
طراحي شده اند و به منظور تشويق مراجع 
ــكالت و آگاه كردن مشاور  براي بيان مش
ــبب مشكالت احساسي  از مقوالتي كه س
مي گردند ترتيب داده شده اند، در واقع اين 
ــيله اي جهت تشويق مراجع  مهارت ها وس

ــاور به مراجع اين فرصت را  ــرايطي مش ش
مي دهد كه به جذب و انديشيدن آنچه گفته 
است بپردازد. خالصه گويي، گفته هاي مراجع 
ــازمان  ــر كرده و آن را در قالب س را واضح ت
يافته اي مي ريزد. غالبًا فرد به هنگام مراجعه 
جهت مشاوره سردرگم است، خالصه گويي 
به او كمك مي كند كه بتواند تصوير واضحي 
ــت آورد (گلدارد،  ــود به دس از موقعيت خ

ترجمه حسينيان، ۱۳۸۶).

خـــالصه كـــردن: چه زمــاني
خالصه كردن بايد در طول مشاوره در 
چند نوبت انجام گيرد، مهمترين مواردي كه 
در خالصه كردن انجام مي شود به شرح زير 

است:
ـ خالصه كردن مطالب جلسه قبل در 

آغاز مشاوره.
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عفت ميراحمديان
كارشناس ارشد روان شناسی تربيتي

به ادامه اكتشاف هستند.

خالصه كـــردن١: چـــرا؟
گاهي براي مراجع الزم است كه تأمل 
نموده و به بازبيني مسير طي شده بپردازد، 
ــي به كمك مهارت خالصه گويي  اين بررس
صورت مي پذيرد. خالصه كردن شبيه بازگو 
ــت. در خالصه  ــواي گفتار اس ــردن محت ك
ــي بيانات مراجع در كنار  كردن نكات اساس
هم جمع آوري مي شود و همچنين احتمال 
ــده از سوي  ــات بيان ش مي رود كه احساس
ــردد. خالصه گويي  ــرح گ ــع نيز مط مراج
شامل تكرار همه مطالب نمي شود بلكه به 
ــي و مهمي كه فرد  جمع آوري نكات اساس
مراجع در مورد آن ها صحبت كرده مي پردازد 
و نهايتًا اين نكات را به گونه اي ارائه مي كند 
كه مراجع قادر خواهد بود تصويري از آنچه 
كه بيان كرده است به دست آورد. در چنين 

 مهارت های 
مشــــاوره ای

خالصــه کـردن در مشاوره

مشـــاوره همچون 
يک سفـــر اســـت
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ــده به  ــي كه مطالب مطرح ش ـ زمان
وسيله مراجع مبهم و طوالني است.

ــه توافق  ــه موضوع نياز ب ــي ك ـ زمان
مشاور و مراجع دارد.

ــكوت كرده و با  ـ وقتي كه مراجع س
ــه صحبت خود  ــتفاده از فنون ديگر ب اس
ــوارد يكي از  ــت. در اين م ادامه نداده اس

فنون مورد استفاده خالصه كردن است.
ــه: خالصه كردن پايان  ـ پايان جلس
جلسه كه حاوي جمع بندي و ارائه چكيده 
مطالب مراجع است بايستي به موقع انجام 
گيرد. بديهي است خالصه گزارش مشاوره 
ــه  ــدن مراجع از جلس ــارج ش ــس از خ پ
ــتي در پرونده مراجع درج و  مشاوره بايس
ــتفاده قرار  ــات بعدي مورد اس براي جلس

گيرد (حسيني «بيرجندي»، ۱۳۷۴).

خالصه كـــردن: چــگونه 
ــاوره اغلب  ــد مش ــودكان در فراين ك
ــان سردرگم  در مورد جزئيات قصه هايش
مي شوند. خالصه كردن آنچه را كه كودك 
گفته است، روشن مي كند و اطالعات آن 
را در قالبي سازمان يافته بيان مي نمايد تا 
كودك به نماي روشني دست پيدا كند و 

متمركز شود.
تصور كنيد كه در طول يك دوره چند 
دقيقه اي كودك مقدار زيادي اطالعات به 
شما بدهد، حين صحبت هايش چندين بار 
اشاره مي كند كه دوست داشته والدينش 
ــند، اما آن ها هيچ وقت  حضور داشته باش
ــودك مثالي  ــر اين ك ــد. عالوه ب نبوده ان
مي آورد كه پدر زير قول هايش مي زند و در 
عين حال صداي كودك و بيان چهره اش 

حاكي از آن است كه بسيار غمگين است. 
ــودك فهميده ايد چگونه  آنچه را كه از ك

خالصه مي كنيد؟
ــه مي توانيد  ــي از خالصه هايي ك يك
ــت: به من گفتي غمگيني  بگوييد اين اس
ــون  چون مامان و بابا اغلب وقتي كه بهش
ــا  ــتن، و باب ــت نيس ــاج داري پيش احتي

قول هايي داده كه بهشون عمل نكرده.
ــه كودك  ــوع خالصه كردن ب ــن ن اي
كمك مي كند كه اطالعات زياد و سردرگم 
كننده را در كنار يكديگر قرار دهد و تصوير 
روشني بسازد. كودك متمركزتر مي شود 
ــن امكان را مي يابد تا براي  و در نتيجه  اي

خود راه حلي بيابد.
ــه  مثالي ديگر: مراجع در طول جلس
ــود در مورد  ــداوم از نگراني خ ــور م به ط
ــواده اش مي گويد و  ــالمتي اعضاء خان س
اينكه نگران است از اينكه پدرش كمربند 
ايمني نمي بندد و برادرهايش موتورسواري 
ــادرش در اثر بيماري  مي كنند و اينكه م

ــت و او هيچ وقت  ــرطان در گذشته اس س
فرصت نكرده كه به او ابراز محبت كند.

ــه در مورد  ــن گفتي ك ــاور: به م مش
ــات نگراني و اينكه مامان در  بابا و برادره
ــد  اثر بيماري فوت كردن. به نظر مي رس
ــه به مامان در طول  ناراحتي تو از اينه ك
زندگي اش عالقه خودت رو نشون ندادي و 
حاال مي خواي به بابا و برادرت اين احساس 

محبتت رو نشون بدي اما نمي توني.
ــه در مثال هاي باال ديديد، در  چنانچ
ــاور عناصري را كه خود  خالصه گويي مش
مراجع در طي بيانات قبلي بر زبان آورده 
ــن امر مراجع را قادر  به هم مي پيوندد. اي
مي سازد كه تمام موارد را كنار هم بگذارد 
و به عنوان نتيجه، راه حلي براي خود بيابد. 
راه حل توسط خود مراجع به دست مي آيد 
و خاص وي خواهد بود. اين راه حل توسط 

مشاور پيشنهاد نمي شود.
ــماره هاي بعدي از مهارت هايي  در ش
سخن خواهيم گفت كه به خاطر باال بردن 
سطح آگاهي مراجع، امكان ايجاد تغييرات 

هيجاني و رفتاري را بيشتر مي كند.

پي نوشت 
1. summarizing
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فـــرايند مشاوره 
همچون يك سفــر است، 

سفـري كه در طي آن 
مشــاور در كنــار مــراجع 
قــدم برمي دارد و در طـي 

اين سفــر مراجع با همراهي 
مشاور خـود به كــشف 

تازه اي در مــورد خودش و 
مشكالتــش مي پردازد 
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مقدمه 
ــه عنوان  ــر ب ــي مثبت نگ روان شناس
ــي، بر فهم  ــردي تازه در روان شناس رويك
ــاس ذهني  ــادماني و احس ــريح ش و تش
ــن پيش بيني دقيق  ــتي و همچني بهزيس
عواملي كه بر آن ها مؤثرند، تمركز دارد. اين 
رويكرد از منظري مثبت گرايانه با ارتقاي 
ــاس ذهني بهزيستي و شادماني، در  احس
ــروكار  عوض درمان نواقص و اختالالت س
مثبت نگر  ــي  روان شناس ــن،  بنابراي دارد. 
ــي باليني سنتي  تكميل كنندة روان شناس
است. فهم، درك و شفاف سازي شادماني و 
احساس ذهني بهزيستي، موضوع محوري 
ــت (سليگمن:  ــي مثبت نگراس روان شناس

.(۲۰۰۵

روان شناسي مثبت نگر 
ــي مثبت نگر رشتة تازه اي  روان شناس
ــي  روان شناس ــت.  اس ــي  روان شناس در 
مثبت نگر در اواخر دهة ۱۹۹۰ برپا شده و 
تمركز آن بيشتر بر قدرت ها و توانايي هاي 
ــت وجو در ضعف ها و  ــا جس ــت ت فرد اس
نقص هاي او (سليگمن: ۲۰۰۳؛ به نقل از 

نينان۱: ۲۰۰۷).
ــت كه  ــه دنبال آن اس ــته ب اين رش
ــني  ــري از زندگي خوب را به روش تصوي
ــناختي)  بيان كند (البته از لحاظ روان ش
ــد چه چيزي  ــخص كن و براي اينكه مش
ــتن باارزش مي كند،  زندگي را براي زيس
ــي بهره  ــاي تجربي روان شناس از روش ه
ــي  ــي روان شناس ــوع اصل ــرد. موض مي ب
ــردن دربارة تجربيات  مثبت نگر، تحقيق ك
ــنودي،  ذهني مثبت مانند: بهروزي، خش
ــد، خوش بيني،  ــر، لذت، امي رضايت خاط
ــق به كار،  ــتگي، عشق، عش رواني، شايس
ــاري،  مهارت  ــتكار، خودمخت جرئت، پش
ــتعداد، خالقيت، ابتكار،  ــان فردي،  اس مي
دورانديشي، خرد، مسئوليت ميان فردي، 
ــرورش  پ و  ــدان كاري  وج ــتي،  نوع دوس
ــي مثبت نگر  ــت. روان شناس ــران اس ديگ
رشتة فرعي روان شناسي انسان گرا نيست. 
ــي همان  ــي اين روان شناس موضوع اصل
است كه روان شناسي انسان گرا براي خود 
ــت. به همين خاطر، اين  انتخاب كرده اس
ــي زيادي دارند. آنچه  ــته همپوش دو رش
ــي مثبت نگر را از روان شناسي  روان شناس
ــان گرا متمايز مي كند، تأكيد زياد آن  انس
ــي براي آزمودن  ــر اتكا به پژوهش تجرب ب
فرضيه ها براساس داده هاي به دست آمده 

مثـبت نـگر
طاهره حسيني قمي
كارشناس ارشد روان شناسي تربيتي

تـيرمن هميـشه به
هـدف خواهـد خورد
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الگوي نقش انتخاب مي كنند بلكه به آن ها 
ــدازة ضعف ها  ــه قوت ها به ان ــد ك مي گوي
ــه اندازة  ــد، انعطاف پذيري ب اهميت دارن
ــيب پذيري مهم است و تكليف دائمي  آس
بذر خوبي پاشيدن، به اندازة مداخله كردن 
ــيب، اهميت دارد  براي برطرف كردن آس

(همان منبع).
در پنجاه سال گذشته، بيشتر تالش 
ــان باليني بر درمان كمبودها  روان شناس
ــت اما  ــع ناتواني ها متمركز بوده اس و رف
ــي مثبت به افزايش شادماني  روان شناس
ــالمت و مطالعة علمي در مورد نقش  و س
ــامانه هاي  س و  ــخصي  نيرومندي هاي ش
اجتماعي مثبت در ارتقاي سالمت بهينه 

تأكيد دارد (آالن كار: ۱۳۸۵).
روان شناسي مثبت نگر همواره در پي 
ــريح شادكامي و احساس  شناسايي و تش
ــتي و پيش بيني آن ها بوده  ذهني بهزيس
ــت. موضوع محوري اين حوزة نوظهور  اس
ــي، همانا ارتقاي بهزيستي  در روان شناس
افراد و شناسايي جنبه هاي مثبت در افراد 
ــت پيش گيري و  ــت آن ها در جه و تقوي
اعتالي سالمت روان و همچنين كمك به 
ــكل و اختالل  درمان در صورت وجود مش

است (كار: ۲۰۰۳). 

هدف روان شناسي مثبت 
ــالمت،  ــي س هدف اصلي روان شناس
ــالمت ذهني است.  فهم و آسان سازي س
ــالمت هر دو  ــادماني و س در اين بافت، ش
ــادي يا  ــاس هاي مثبت، مانند ش به احس
ــاي مثبت، مثل  ــش خيال و حالت ه آرام
چيزي كه شيفتگي و دل بستگي را شامل 

ــي مثبت نگر از لحاظ  ــت. روان شناس اس
ــي انسان گرا دقيق تر  علمي از روان شناس
ــان  ــي به انس ــت. اين گونة روان شناس اس
ــت  ــد: «چه مي توانس مي نگرد و مي پرس
باشد؟». روان شناسي مثبت نگر به عنوان 
ــراد از آنچه  ــته قبول دارد كه اف يك رش
ــد. همچنين از  ــند، كمترن مي توانند باش
ميزان شيوع آسيب هايي چون افسردگي، 
ــوءمصرف مواد، بي احساسي و خشونت  س
آگاه است و تصديق مي كند كه تالش هاي 
زيادي براي درمان اين آسيب هاي انسان 
صورت گرفته است. با اين حال، عمدتًا به 
ــتگي هاي  تقويت كردن توانايي ها و شايس
ــراي جلوگيري از  ــرد توجه دارد. افراد ب ف
ــد از توانايي هايي چون اميد،  ــاري باي بيم
ــتكار، انگيزش  ــارت، پش خوش بيني، مه
ــند.  ــي و قابليت رواني برخوردار باش درون
ــت كه چگونه مي توانيم  ــئله اين نيس مس
ــراد را اصالح كنيم بلكه اين  ضعف هاي اف
ــم توانايي هاي  ــت گه چگونه مي تواني اس
ــم و تقويت كنيم.  ــرورش دهي ــراد را پ اف
روان شناسي مثبت نگر در پي آن است كه 
افراد را نيرومندتر و پربارتر كند و استعداد 
ــكوفا سازد (سيد محمدي:  همة آنان را ش

.(۱۳۸۰
ــالمت  ــي مثبت نگر به س روان شناس
رواني افراد و كيفيت زندگي آن ها نگاهي 
ــت  ــد چه مي توانس ــدازد و مي پرس مي ان
باشد. اين روان شناسي به دنبال آن است 
ــا توانايي ها و  ــك كند ت ــه افراد كم كه ب
شايستگي هاي خود را پرورش دهند. براي 
همين، از آن ها نمي پرسد كه چه عينكي 
به چشم مي زنند يا چه كسي را به عنوان 

مي شود، داللت دارند. روان شناسي مثبت 
ــة علمي بر  ــك اقدام متهوران به عنوان ي
ــادماني و سالمت ذهني  فهم و تبيين ش
و به طور دقيق، پيش بيني عواملي تمركز 
ــي تأثير  ــن حالت هاي ــر چني ــه ب دارد ك
ــي مثبت به عنوان  مي گذارند. روان شناس
يك تالش مثبت به جاي اينكه جايگزين 
روان شناسي باليني سنتي باشد، متمم آن 

است (پاشا شريفي، ۱۳۸۵).

هيجان هاي مثبت 
ــليگمن (۲۰۰۲) در كتاب خود با  س
عنوان شادماني اصيل هيجان هاي مثبت 
ــته،  ــه مقوله آن هايي كه با گذش را در س
ــد، طبقه بندي  ــده پيوند دارن ــال و آين ح
ــت مرتبط با  ــاي مثب ــد. هيجان ه مي كن
ــد، اعتماد، ايمان  ــده، خوش بيني، امي آين
ــوند. رضامندي،  ــامل مي ش و اعتقاد را ش
ــرور و آرامش خاطر  ــنودي، تحقق، غ خش
ــتند  هس عمده اي  ــت  مثب ــاي  هيجان ه
ــد. در ارتباط با  ــته پيوند دارن كه با گذش
ــاي مثبت حال دو طبقة متمايز  هيجان ه

روان شناسـي مثبت نگـر به 
سالمت رواني افــراد و كيفيت 

زنــدگي آن ها نگاهي 
مي اندازد و مي پرســد چـــه 

مي توانست باشد



۶۴
دوره شــشــم
ی٣ شـمـــاره 
بهـــــــار٩٠

وجود دارد: لذت هاي آني و رضامندي هاي 
پايدارتر. لذت ها، هم لذت هاي جسماني و 
ــامل مي شوند.  هم لذت هاي عالي تر را ش
لذت هاي جسماني از طريق حواس حاصل 
مي شوند. احساس هايي كه از امر جنسي، 
عطرهاي خوش و چاشني هاي خوش مزه 
بروز مي كنند، در اين مقوله قرار مي گيرند. 
برعكس، لذت هاي عالي تر از فعاليت هاي 
پيچيده تر به دست مي آيند و احساس هايي 
مانند سعادت، شعف، راحتي، سرخوشي و 
ــادماني را شامل مي شوند. رضامندي ها  ش
كه حالت هاي شيفتگي يا جذبه را شامل 
مي شوند و حاصل فعاليت هايي هستند كه 
به كارگيري نيرومندي هاي يكتا و التزامي 
ــاوت دارند.  ــا لذت ها تف ــد، ب را مي طلبن
ــه ديگران  ــي، تدريس و كمك ب قايق ران
هستند.  فعاليت هايي  مصداق هاي چنين 
از  ــته  دس آن  ــي  التزام ــاي  نيرومندي ه
صفات شخصي هستند كه با فضيلت هاي 
خاصي رابطه دارند و در ارزش هاي عملي 
طبقه بندي نيرومندي ها تعريف مي شوند. 
در مطالعة هيجان هاي مثبت و شادماني، 
ــكافانه  ــاس يافتن يك راه موش نكتة حس
ــخيص دادن حالت هاي عاطفي  ــراي تش ب

مثبت و منفي است (همان منبع).
ــت برون گرايي  ــة مثبت با صف عاطف
ــخصيت و عاطفي بودن منفي با صفت  ش

روان رنجوري هم بستگي دارند. هم بستگي 
بين عاطفي بودن و صفات عمدة شخصيت 
قابل توجه اند و از ۴ تا ۹ درصد نوسان دارند. 
عاطفي بودن مثبت ابعاد فرعي خوش رويي 
ــرزنده بودن)،  ــاد و س ــاش، ش (مانند بش
ــن، قوي و  ــه نفس (مانند مطمئ اتكاي ب
ــي (مانند  ــودن) و گوش به زنگ ــور ب جس
ــيار، متمركز و مصمم بودن) را شامل  هش
ــود. عاطفي بودن مثبت پس از ۳۰  مي ش
ــالگي از لحاظ خلقي بسيار ثابت است.  س
ــي در اواخر نوجواني به  عاطفي بودن منف
اوج خود مي رسد و سپس با گذشت زمان، 
ــط بزرگسالي افت پيدا  ــت كم تا اواس دس
ــودن مثبت و منفي  مي كند. در عاطفي ب
تفاوت هاي فردي وجود دارد. عاطفي بودن 
ــدودي ويژگي هاي  ــي تا ح مثبت و منف
ارثي هستند و ضريب هم بستگي آن ها با 
عامل وراثت حدود ۵ درصد است اما تأثير 
ــد عاطفي بودن مثبت را  محيطي مي توان

بهبود بخشد (همان منبع).
ــت و منفي احتماًال  عاطفي بودن مثب
ــب  ــازوكارهاي عص ــان س ــر از هم متأث
ــتند كه برون گرايي  ــناختي هس زيست ش
ــد.  ــود مي آورن ــوري را به وج و روان  رنج
ــغلي  ــودن مثبت با رضامندي ش عاطفي ب
بيشتر و رضامندي زناشويي پيوند دارد و 
ــماني منظم، خواب كافي،  با فعاليت جس
معاشرت منظم با دوستان نزديك و تالش 
ــمند، فزوني  ــاي ارزش ــت هدف ه در جه
ــادماني  ــخصيتي ش مي يابد. مطالعات ش
ــاد برون گرا و  ــان مي دهند كه افراد ش نش
ــد و از عزت نفس باال و امكان  خوش بين ان
كنترل دروني برخوردارند. در مقابل، افراد 
ــطوح بااليي از روان رنجوري  ــاد به س ناش
ــطوح  ــودكان داراي س ــش دارند. ك گراي
باالي فعاليت خلق وخويي و عاطفة مثبت، 
ــوند و لذا احتمال بيشتري  برون گرا مي ش
ــند، كودكاني كه از  ــاد باش مي رود كه ش
ــيار تحريك پذير  ــو بس ــاظ خلق و خ لح

ــتند، در دوره هاي بعدي  ــان هس و هراس
ــطوح بااليي از روان  رنجوري را  زندگي س
از خود بروز مي دهند و به احتمال بيشتر، 
ــان مي دهند  ــي را نش ــودن منف عاطفي ب

(همان منبع).
ــت» خوش بينانه  مثب ــر  «تفك زاوية 
ــاي تقويت كننده اي چون  تكرار عبارت ه
ــن بهتر و  ــد، م ــر روز هر چه كه باش «ه
بهتر هستم» يا «تير من هميشه به هدف 
ــورد» را توصيه مي كنند. اين ها  خواهد خ
نشانه هاي ظاهري خوش بين هستند ولي 
ــت.  خوش بيني چيزي ژرف تر از اين هاس
ــرار عبارت هاي  ــاس خوش بيني تك احس
ــدن نيست بلكه  مثبت يا تصورات برنده ش
ــيدن شما در مورد علت ها  در روش انديش

نهفته است (سليگمن: ۱۳۷۹).
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عــاطفـــي بودن
 مثبت و منفـي احتماال متأثر

 از همان ســازوكــارهاي عصب 
زيست شناختي هستند كه 
برون گـرايي و روان  رنجوري را 
به وجـود مي آورنــد
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