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سخن سردبیر

مشاوره  امري تخصصي اســت و طي سال هاي طوالني، گرايش ها 
و شــاخه هاي متعددي در اين عرصه پديد آمده اند و در دانشــگاه ها 
تدريس مي شوند. اين بخش از تالش هاي علمي متخصصان مشاوره 
را بايــد ســتود و از يافته ها و ديدگاه هاي آنــان در حل و يا كاهش 
مســائل و مشــكالت گوناگون بهره برد. همراه با اين پيشرفت هاي 
علمي ممدوح، بايد به اين حقيقت نيز نيم نگاهي داشــت كه مشاوره 
و ضرورت هاي آن در متن و زندگي  ما انسان ها ساري و جاري است. 
كافي اســت با ديدة هدفمند به پيرامون خــود نگاه كنيم و پهناي 

مشاوره را به طور واضح نظاره گر باشيم.
همين كه مي بينيم فردي يا افرادي از حقير شمردن ديگران لذت 
مي برند و از عزت هم نوعان خود وحشــت دارند، همين كه مي بينيم 
كساني هســتند، تحمل و ســعة صدر الزم در محاسبات انساني را 
ندارند، يا در حد نازل دارا هســتند، هميــن كه مي بينيم فردي در 
خود فرورفته است و گويي كاماًل از ياد برده است كه ديگران نيز در 
اطراف او حضور دارند، همين كه مالحظه مي كنيم كساني هستند كه 
مراقبت از خود را فراموش كرده اند و هيچ معيار و مالكي براي خود

قائل نيستند، و ده ها و شايد صدها اختالل رفتار ديگري كه در متن 
حيات نظاره گر هستيم، همه شواهدي بارز براي ضرورت ارائة خدمات 

مشاوره اي در پهناي زندگي هستند.
اكنون در شرايطي قرار داريم كه گسترش ويروس كرونا همه چيز 
را تحت تأثير قرار داده اســت و همه در اين فكر هستند كه چگونه 
خــود را در مقابل ايــن »ذّره« قوي نگه دارند؟ ايــن پديده نيز به 
نحو ديگري آميختگي مشــاوره با متن زندگي را آشكار كرده است. 
متأسفانه ويروس منحوس كرونا در همه چيز اثر گذاشت. سيستم 
رواني، اجتماعي، جسماني، اقتصادي، سياسي، امنيتي و غيره، همه 
به نوعي از آن اثر پذيرفته اند و خود را براي جلوة ديگري از زندگي 
آماده ســاختند. اين پديده به قدري دامنة وسيعي پيدا كرده است 
كه مي توان از »عصر كرونايي« با مختّصاتي بي بديل نام برد و براي 
زيســتن در آن، به مهارت هاي ويژه اي انديشيد و عمل كرد. اصول 
و قواعــدي كــه در اثر اين فضاي كرونايي به منصة ظهور رســيد، 
از »شستن دست ها« تا »دست شســتن« از زندگي را دربرگرفت. 
بعضي ها دست مي شــويند تا گرفتار نشوند، بعضي ها نيز متأسفانه 

دست شسته اند و رفته اند.
اكنون مشــاوره، به عنــوان يك حرفة كاهش دهنــدة معضالت و 
مشــكالت بايد بين اين دو »دست شستن« هوشيارانه ايفاي نقش 
كند. به نظر مي رســد خدمات مشــاوره اي در ابعــاد و زمينه هاي 

مشــــاوره           گنـــــــــج  
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گوناگونش در يك آزمون قرار گرفته است؛ آزموني كه سؤال هايش را 
نه استادان باالدستي، بلكه پناه جويان و التماس كنندگان دم دستي 
در اختيار مشاوران قرار مي دهند. احتمااًل يكي از شاخص هاي بسيار 
مهم ارزيابي مشاوره در كشور ما، نحوة كارگشايي و راه گشايي آنان 
در عصر كرونايي است. خيلي ها به دليل ترس از مبتال شدن، دچار 
اضطراب، تشــويش خاطر، و اختالالت رواني و رفتاري شده اند و به 
فريادرس نياز دارند. چه بسا اگر به وضع اين قبيل انسا ن ها رسيدگي 
نشــود، همين وضع آشــفتة رواني آنان را به وضعــي بدتر از كرونا 

برساند و زندگي آنان را مصدوم و مخدوش سازد.
همة كســاني كه در انجام مشــاوره داراي توانايي هايي هســتند، 
وظيفة انســاني دارند، مجاهدگونه به ياري اين گروه بشــتابند و به 
آنان كمك كنند. حقيقتًا انسان نااميد چگونه مي تواند زندگي كند؟ 
مگر آنكه فرد تواناي ديگري او را به اميد برســاند و به او نشان دهد 
كه زندگي صرفًا آن نيست كه تو فكر مي كني، بلكه زندگي آن است 
كه تو مي سازي. بي ترديد رساندن چنين آدم هايي به نقطة  اميد، به 

مشاوره هاي هم دالنة مستمر نياز دارد.
كرونا با فاصله گذاري اجتماعي به يك عامل پراكند ه ساز تبديل شده 

اســت. انسان هايي كه به طور فطري به يكديگر محتاج و مدنی الطبع 
هستند، مجبورند براي »جلوگيري از مبتال شدن« با فاصله  از هم قرار 
بگيرند. حتي گردهمايي هاي معمول و مرسوم خويشاوندان نيز تحت 
كنترل قرار گرفته اند. عروسي ها و عزاها نيز غريبانه برگزار مي شوند. 
اين وضع به طــور طبيعي مجموعه اي از موقعيت هاي تعادل آفرين و 

مسرت زا را از آدم ها گرفته است.
بنابرايــن همة ما بايد بياموزيم كه زندگي بــا كرونا و امثال كرونا 
در دنياي امروز يك واقعيت اســت. اين هم صورتي از ُصَور گوناگون 
حيات بشر اســت كه در شــرايط فعلي اين طور نمايان شده است. 
اين بديل آفريني و خلق آرامش از عهدة مشــاوران متعهد و دلسوز 
برمي آيد. واقعيت ها را بايد پذيرفت. براي زيستن با آن ها بايد زندگي 
را تمرين كرد؛ چون زندگي بايد تداوم پيدا كند، چه با گنج و چه با 
رنج. اينكه كدام يك به ما رو آورد، به شــرايطي وابسته است كه ما 
را در خود فرو برده است. ممكن است يك گنج سر تا پا رنج باشد و 

ممكن است از دل يك رنج گنجي پديد آيد و چنين باد!

حقیقتًاانسانناامیدچگونه
ميتواندزندگيكند؟مگرآنكه
فردتوانايدیگرياورابهامید

برساندوبهاونشاندهدكه
زندگيصرفًاآننیستكهتوفكر
ميكني،بلكهزندگيآناستكه

توميسازي

هانیه ملکی
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يادداشت

 ســوزن بان تحولمشــاور
دكترعلیاصغراحمدی

اشــاره
در فرايند ارائة خدمات روان شــناختی و مشــاوره ای، توجه به انواع 
خطوط تحولی، اعم از جســمانی، روانی و اجتماعــی و نيز معنوی، 
از اهميــت بســزايی برخــوردار  اســت. مقصود از خطــوط تحول، 
مســيرهای دگرگونی است که به شــکل طبيعی و يا الزام آور، پيش 
روی انسان هاست. شناخته شده ترين اين خطوط آن چيزی است که 
در روان شناسی رشــد، تحت عنوان »مراحل رشد«، مورد بحث قرار 
می گيرد. تحول شناختی پياژه، تحول روانی ـ جنسی فرويد، مراحل 
تحول اجتماعیـ  عاطفی اريکســون، از جملة اين خطوط به شــمار 
می آيند. شــناخت اين خطوط الزمة ارائة يک مشاورة روان شناختی 

کارآمد و سودمند است. 
اين خطوط تنها به آنچه که در روان شناسی رشد مورد توجه است، 
ختم نمی شوند. انسان در حوزه های مختلف رفتاری و فکری، با خطوط 
بســيار متنوع و متفاوتی مواجه است. نام اين خطوط به اين سادگی 
قابل احصا نيســت، ليکن توجه به اين نکتة  اساســی که رفتارهای 
مختلف انسانی غالبًا در بستری از انواع تحوالت شکل می گيرند و رخ 
می دهند، جزء الينفک داشتن نگرش و مهارت مشاورة روان شناختی 
اســت. يکی از نمونه های قابــل تأمل خطوط تحولــی، قرار گرفتن 
انسان های گوناگون روی طيفی است که يک سر آن »جمع گرايی«1 
و ســر ديگر آن »فرديت يافتگی«2 قرار دارد. انســان تاريخی، انسانی 
جمع گرا بوده اســت. ضرورت ها و تحول های گوناگون موجب شده اند 
که انسان به تدريج از حالت جمع گرايی، به سوی فرديت يافتگی حرکت 
کند. انســان فرديت يافته نسبت به انســان جمع گرا، از استقالل، 

روان شناس و عضو هيئت علمی دانشگاه تهران



مهارت ها و تخصص های باالتری برخوردار است.
گذشــته از لــزوم بحث گســترده دربارة طيــف جمع گرايی و 
فردگرايی، هر انســان امروز جايگاه ويــژه ای روی اين طيف دارد. 
مشاور، بدون توجه به جايگاه روان شناختی هر فرد روی اين طيف، 
نمی تواند به طور نظام مندی به مراجع خود کمک کند. بروز بسياری 
از مشکالت تعاملی و اجتماعی افراد در خانواده و يا اجتماع، ناشی 
از تفاوت جايگاه روان شناختی انسان ها روی اين طيف است. مشاور
بایدتوجهداشتهباشدکهآیامراجعخودرا،برایهمفازکردن
بااطرافیانش،بایددرجهترشدفردیتیافتگیاشهدایتکند
یادرجهتتقویتجنبههایجمعگرایانةاو. برخی از مشــاوران 
بــدون توجه به وجــود چنين خطی از تحــول، توصيه هايی ارائه 
می دهند که گاه به دست برداشتن مراجع از تک روی ها و بازگشت 
به همراهی با خانواده و جمع ها می انجامد. برخی مشاوران نيز او را 
به سمت افراطی عمل کردن در مسير فرديت يافتگی و بی توجهی 
به جمع ها  هدايت می کنند. اين هردو رويکرد، در انديشة بسياری 
از مشاوران و روان شناســان، جايگاه روشن و نظام يافته ای ندارند. 
يعنی توصيه های مشاوره ای و روان شناختی، بدون داشتن يک نگاه 
عالمانه و تخصصی در مورد فردگرايی و جمع گرايی انجام می گيرند. 
چنان که گفتيم، تعداد خطوط تحولی بسيار زياد است. خط تحول 
تصوير زنانگی و مردانگی در جامعه نيز يکی ديگر از اين خطوط 
است. همگی می دانيم که زن و مرد امروز، در حال دگرگونی های 
روان شناختی و هويتی هستند. سؤال اين است که آيا مشاوران 

و روان شناسان تصور روشنی از اين خط تحولی، يعنی تحول زن 
قديــم به زن جديد و نيز تحول مرد قديم به مرد جديد، دارند؟ 
خانــواده نيز از چنين خط تحولی يا به تعبير دقيق تر دگرگوني 
برخوردار است. ســاختار و فرايندهای خانواده به شدت در حال 
دگرگونی اســت. آيا اين خط تحولی نيز روشن است؟ کسانی که 
در زمينة مشاورة خانواده کار می کنند، آيا با خط تحولی خانواده 
در جامعة ايران آشــنا هستند؟ به نظر می رسد به شکل نظام مند 
و علمی ايــن خطوط تحولی مورد توجه و تدقيق قرار نگرفته اند. 
همين خأل نوعی سرگشتگی و سرگردانی را بر اقدامات مشاوره ای 

و روان شناختی حاکم می کند. 
طرح اين موضوع تنها برای انعــکاس اهميت توجه به خطوط 
تحولی انجام گرفت و اين در حالی است که هر يک از اين خطوط 
تحولــی به تبيين و توضيح دقيقی احتيــاج دارد. همان گونه که 
تنها شــنيدن نام مراحل رشد شناختی و يا عاطفی اجتماعی، به 
شــناخت اين مراحل  منجر نمی شود، ســاير خطوط تحولی نيز 
از اين قاعده مســتثنا نيستند. پيام اين نوشته تنها تأکيد بر اين 
نکته است که هر مراجعی در بسترهايی از تحول قرار دارد. بدون 
شــناخت اين بسترها، ارائة خدمات روان شناختی و مشاوره ای به 

او، عماًل ناقص و گاه گمراه کننده است.

پينوشتها
1. Collectivism 
2. individuation 
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دکترکیومرثجهانگردی

خســتهوکالفه،دراطــرافخیابانهاي»میدان
ولیعصر«تهــران،ازکوچهایبهکوچةدیگرحیرانو
ســرگردانقدمميزد.باخودشچنانبحثیبهراه
انداختــهبودکهگوییمناظــرةنمایندةبزرگترین
حزبهایسیاسیکشور،درذهناوبرگزارمیشود.
گاهیحتیباخودحــرفهممیزد.وقتیبهمهدی،
بهتریندوستشزنگزدتابادرمیانگذاشتنمسئله
بااوقدريسبكشود،پاسخيكهشنیدفقطهمین
جملههابود:»متأسفمآرش،گرفتارکارمهمیهستم.

دراولینفرصتزنگمیزنم.خداحافظ.«
پسدرماندهترازقبل،فقطدرکوچهپسکوچههای
شهرپرســهميزدونميدانســتبهدنبالچیست.
ذهنشآنقدردرگیربودکهحتیوقتیخانمیمسن
ازاوخواســتکهعصایشراکهبرزمینافتادهبود،

برایشبردارد،اصاًلمتوجهنشد.
ـخدایاچراکسینیســتکهبهمنبگهاالنباید
چــهكارکنم؟ايكاشاصاًلبــااونرفتهبودم!كارم

ساختهاس،دیگهتمومه؟«

کلیدواژهها: مشاوره، زمينة گسترده تر بروز مسائل، 
خانواده، والدين

پرسش   و بیان مسئله
ســؤال اين اســت: »چرا آرش مثــل ديگر بچه هاي 
كالس لحظه شــماري نمي كند تا زنگ آخر به صدا در 
بيايد و به خانه برود؟« اين ويژگی  دانش آموزان، هرچند 
خوشايند بســياری از معلمان نيست، ولی به  هر حال 
نشان از عشــق و عالقة آن ها به خانه و خانوادة خود و 
صفا و صميميتی دارد که در خانه شان حاکم است. آيا 
والدين آرش او را دوســت ندارند؟ يا اينکه خانة آن ها 

خانة خوب و راحتی نيست؟
وضعيت اقتصادي خانوادة آرش مناسب است و پدر و 
مادرش نيز دلسوز و تحصيل  كرده اند. همة هم وغم آنان 
موفقيت فرزندشان آرش است و حاضرند هر چيزی كه 
الزم دارد برايش تهيــه كنند. آنان تمام زندگی خود را 
معطوف به موفقيت آرش كرده اند. پس مشكل چيست؟
مســئله اين اســت: فضايی که والدين آرش در خانه 
ايجاد کرده اند، فضايی به شدت تربيتی و حتی انضباطی 
است. چنين فضايي آن قدر بر روح و فكر فرزند سنگيني 
مي كند كه او جرئت بيــان خطاها كه هيچ، حتي امور 
عادي خود را نيز در كانون خانواده ندارد. بنابراين شايد 
چنين شرايطي زمينه ساز پيچيده شدن مشكالت بسيار 

ساده و تبديل آن ها به مسائل بزرگ و بغرنج باشد.

بررسیمشکالتدانشآموزي
درگسترۀفرامدرسهای

مشكالت دانش آموزي
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توصیف و تحلیل
آرش ناخواســته درگيــر ماجــرای بســيار 
سهمگينی شــده که ممکن است زندگی او را 
به شدت متأثر ســازد. داستان از اين قرار است 
که بعــد از به صدا درآمــدن زنگ آخر، بچه ها 
به ســرعت كالس را ترك مي كننــد. آرش كه 
دل ودماغی براي به خانه رفتن ندارد، با كندي و 
بي ميلي شروع به جمع کردن وسايلش مي كند 
و تا به خود مي آيد، مي بيند همة بچه ها رفته اند. 
فقط او و ســهیل در كالس مانده اند. ناگهان 
سهيل زير خنده می زند و رو به آرش مي گويد: 
»چيه؟ نكنــه تو هم حوصلــة گيردادناي پدر 
مادرت رو نداري؟ اگــه اينه، فقط كافيه دنبال 

من بياي.«
آرش هم كه انگار همدرد پيدا كرده اســت، 
وســايلش را برمــي دارد و با ســهيل به راه 
مي افتد. ســوار تاكسي مي شــوند و به فاصلة 
كوتاهي، جلوي پارك محله از ماشــين پياده 
مي شــوند. همين كه وارد پارك مي شــوند، 
سهيل از دور مردي را نشان مي دهد كه روي 
نيمكت پارك نشســته است: »خودشه! دواي 

درد ما، دست اينه.«
جلو مي رونــد و مرد بســتة كوچكي را كف 
دست ســهيل مي گذارد و قدري پول از سهيل 
مي گيرد. بعــد رو به ســهيل مي گويد: »ُخب 
ديگه، جنست رو گرفتي. حاال دوستت رو بردار 

و زودي از اينجا برو.«
ســهيل هم كه انگار از اين  رو به آن رو شده 
است، به آرش مي گويد: »بزن بريم.« چند لحظة 
بعد، آرش كه از ديدن اين اتفاق ها شوكه شده 
است، خود را در خانة سهيل مي بيند و وقتي به 
خودش مي آيد كه سهيل فرياد مي كشد: »هي 

پسر، كجايي تو؟ چرا ماتت برده؟«
يک لحظه بعد، ســهيل بســته را باز كرده، 
قــدري از آن را داخل برگي كاغذي مي پيچد و 

شروع به كشيدنش مي كند.
آرش تازه زبان باز مي كند و مي گويد: »سهيل 

تو معتادي؟«
ســهيل اما خيلي خونســرد و البته با لبخند 
پاسخ مي دهد: »معتاد چيه بابا! اين مادة مخدر 
نيســت كه! اين ُگله. بيا ببين. چه ُگل خوبي ام 
هســت، كلي حــال آدم رو خــوب مي كنه.«

بعــد هم در حالي كه بســتة باز شــده را به 
دست آرش مي دهد، مي گويد: »مي بيني؟ اين 
دواي درد ماهاســت. مي خواي امتحان كني؟«

آرش نگاهي به بســته مي اندازد و مي بيند 
انگار داخل بســته واقعًا نوعی گل ريخته اند. 
قدري آرام مي شود، ولي با اصرار سهيل مبني 
بر امتحان آن ماده، با دســتپاچگي، اما خيلی 
ســريع بلند می شــود تا از خانة آن ها خارج 
شــود. ســهيل قهقهه ای می زند و با تمسخر 
تــو که  می گويــد: »همين قــدر دل داری؟ 
ا ين قدر بچه نه نه ای، بهتره همون خونه بمونی 
و هرچــی  پدرو مادرت می گــن، گوش کنی! 
ديوونه گفتم که اين مادة مخدر نيســت. تازه 
اگه هم باشــه که با يک  بار مصرف کردن آدم 

معتاد نمی شه!«
آرش که به رگ غيرتش برخورده است، مکثی 
می کند و می گويد: »مســئله جرئت نيســت، 
وگرنه من كه از چيزی نمی ترســم. يعنی اصاًل 
چيزی برای از دســت دادن نــدارم که بخوام 
بترسم. مسئله اينه که اين جور چيزا کمکی به 

حل مشکالت آدم نمی کنه.«
ســهيل باز هم با خونســردی ادامه می دهد: 
»فقــط کافيه يه بار امتحان کنی. اون وقت اگر 
ديــدی کمک نمی کنه، خب چيزی از دســت 

ندادی که.«
آرش که حاال پاهايش سســت شــده اند، با 
ترديد برمی گردد و با اصرار سهيل چند ُپک از 
چيزی که سهيل آن را ُگل می نامد، می کشد. 
اولش سرفه و خفگی امان نمی دهد که فکرش 
را بيان کند و بگويد: »آخه اين دود مســخره 
چطور می خواد به من کمک کنه؟!« اما خيلی 
زود حالش عوض می شــود و احساس شادی 
و سرخوشــی او را فرا می گيرد. با تشويق های 
سهيل چند بار ديگر هم امتحان می کند. بعد 
قدری با ســهيل خوش می گذرانــد. وقتی به 
خودش می آيد، می بيند ساعت پنج عصر است 
و تا االن حتمًا مادرش از ســرکار برگشــته و 
نگران شده است. بنابراين با سهيل خداحافظی 
می کند تا به  خانه برگردد. در راه تازه می فهمد 
کــه چــه کار احمقانه ای انجام داده اســت و 
همين باعث می شود که کاسة چه کنم چه کنم 
به دســت بگيرد، فقط خيابان  گــردی کند، و 

اصاًل دوست نداشته باشد به خانه برگردد.
شــايد براي توصيف دقيق ايــن مورد، بهتر 
باشــد ابتدا قدري مادة مخدر ُگل را بشناسيم. 
ُگل درواقع اسم جديدي است كه بر همان مادة 
مخدر معروف، يعني ماری جوانا گذاشته اند. به 

آن علف هم گفته مي شود. 

»مادةمخدرُگل)ماریجوانا(بهدلیلخاصیت
شــادیآوریآنپرمصرفترینمادةمخدر
درجهاناست.اینمادةمخدرسببایجاد
احساسسرخوشــیدرفردمیشود.همین
احساسسرخوشیزیادسببفاصلهگرفتن
فردازخانوادهاشمیشود.همچنینتغییرات
قابلتوجهیرادرمیزانتشــنگی،اشتهاو
خواب،بســتهبهشرایطجسمیفرد،ایجاد
میکند.اینافرادمعمواًلبعدازمصرفمادة
مخدرگل،تمایلزیادیبهخوابیدندارندودر
زمانیکهاحساسخماریمیکنند،بیخواب
میشــوند«]ســایتهنرزندگي،1399[.

براي تحليل اين شرايط مي توان گفت: فضاي 
حاكم بر خانوادة آرش، چنان رسمي، سنگين، 
تربيتي و حتي انضباطي و تأديبي است كه او به 
 جاي احساس آرامش، امنيت و فراموش كردن 
مشــكالت هرچند پيش پاافتاده و كوچكش در 
فضاي بانشاط و حمايت كنندة خانواده، با همة 
وجــود درگير برآورده کــردن انتظارات والدين 
اســت. از يك طرف فرصت دوســتي، بازي و 
تعامل ســازنده با هم ســاالنش را نمي يابد و از 
ســوي ديگر، چنانچه با مشــكلي مواجه شود 

جرئت مطرح کردن آن را با والدينش ندارد.
فرزند بايد اطمينان داشته باشد كه در صورت 
نياز مي تواند با خيال آســوده و راحت مسائل و 
خطاهاي حتي بزرگ خود را براي جلب حمايت 
و راهنمايــي والدين در خانواده مطرح كند تا با 
اين راهنمايي ها بتواند بر مشــكالت خود فائق 
آيد. در صورت نياز، والدين موظف اند حتي در 
برخي از امور فرزند خــود دخالت كنند. البته 
اين به معناي وابسته بار آوردن فرزندان نيست. 
درواقع از يك منظر »تربيت يعني بريدن تارهاي 
وابســتگي فرزندان به والدين« و الزم اســت 
والدين تالش كنند، با كاستن از مراقبت خود و 
سپردن مجموعه  وظايفي به فرزندان، به  موازات 
بزرگ شــدن آنان، زمينة استقاللشان را فراهم 
آورند. شــايد والدين آرش به جاي فراهم کردن 
يك فضاي عاطفي، محبت آميز و مملو از عشق و 
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دوستي، خانواده را به آموزشگاه دوم فرزند خود 
تبديل كرده باشــند. به نظر مي رسد مي توان 
تصور كرد كه والدين آرش، به  جای استفاده از 
واژه های عاطفی و محبت آميز، دائم از واژه های 
انضباطی اســتفاده می کننــد. چنين فضايی 
فاصله های ارتباطی را بيشــتر می کند؛ هم بين 
زن و شــوهر و هم بين فرزند و والد. سرشت و 
طبيعت همة انسان ها ترغيب پذير و تشويق پذير 
است، نه تهديدپذير يا تأديب دوست. متأسفانه 
گاهی فضاي تربيتي خانــواده چنان بر روابط 
والد ـ فرزند ســنگينی می کند که امواج صوتی 
آن نرون ها و ســلول های عصبی مغز فرزندان 
را تحت تأثيــر قرار می دهد و آنــان را تحريک 
می کند، از خود واكنش هاي مقابله اي و گاهي 
منفي نشــان دهند، تا حدی که حتی برخی 
از بچه ها با والدين خود درگير می شــوند و به 
آنان بی احترامی و پرخــاش می کنند. اين 
فضاي عمومي، خود زمينه  اي مي شــود 
براي اينكه كانون خانواده براي اعضايش 
ناخوشايند  شــود. بنابراين می توان گفت 
که مسئلة اصلی آرش، »خانواده گريزی« 
اســت که خود ناشــی از فضای ســرد، 
خشــک و بــه  دور از صميميــت و 

روابــط و عواطف مثبت والد ـ فرزندی اســت.
بخواهند  بنابراين، چنانچه مشاوران مدرسه 
در مــورد آرش مداخلــه  كنند، الزم اســت 
مســئله را نه در خود دانش آموز كه در زمينة 
گســترده تري بيابند كه باعث بروز آن شــده 
است. در اين مورد خاص، مشاور بايد بر روابط 
دانش آمــوز بــا والدينش و همچنيــن روابط 
والدين با يکديگر متمرکز شود. به نظر می رسد 
نوعی »گسست عاطفی و ارتباطی«، اگر نه بين 
پدر و مادر آرش با هم، که حداقل بين آرش و 

والدينش وجود دارد.
شــايد اين فاصله ناشــی از فضای رسمی و 
صرفًا منحصر بــه اصرار شــديد والدين برای 
حصول فرزندشان به دستاوردهای موفقيت آميز 
تحصيلی يا حتی تربيتی باشد. اين فضا چنان 
بر روابــط خانوادگی آنان ســايه مي افکند که 
نه  تنها اعضای خانواده را از تجربة لذت بخش و 
خوشايند با هم بودن محروم مي سازد که حتی 
نتيجة دقيقًا معکــوس دارد و اتفاقًا فرزند را از 
موفقيــت تحصيلی نيز باز مــي دارد و او را در 
پرتگاه سقوط آسيب های اجتماعی قرار مي دهد.

اگر والدين محبوب فرزندان باشند، خواسته ها 
و حتی توصيه ها، نصيحت ها و مشــاورة ا يشان 
نيز پذيرفتنی می شــود. والدين وظيفه  دارند، 
نيازهای زيســتي، عاطفــی و روانی فرزندان را 
مورد توجه جدی قرار دهند و با همة توان خود 
در جهــت رفع اين نيازها تالش کنند. فرزندان 
حق دارند يقين داشــته باشند، پدر و مادرشان 
عاشق يکديگرند. يکی از تعارضات مهمی که 
در ذهن و وجود فرزندان شکل می گيرد، 
از عدم باور آنان به عشق ميان والدين 
ناشی می شــود. خانواده برای انسان، 

کانون عشق و محبت است. 

گاهیفضايتربیتيخانوادهچنانبرروابط
والدینفرزندسنگینیمیکندکهامواجصوتی

آننرونهاوسلولهایعصبیمغزفرزندان
راتحتتأثیرقرارمیدهدوآنانراتحریک

میکند،ازخودواكنشهايمقابلهايوگاهي
منفينشاندهند،تاحدیکهحتیبرخیاز

بچههاباوالدینخوددرگیرمیشوندوبهآنان
بیاحترامیوپرخاشمیکنند



نقش پدر
در اين ميان نقش پدر از همه مهم تر اســت. 
پدر بايد سرچشــمة عشق و صميميت اعضاي 
خانواده باشــد. درواقع وجه مميــز خانواده اي 
كه به لحاظ عاطفي غني و ثروتمند اســت، از 
خانواده هايي كه گرفتار فقر عاطفي هســتند، 
در وهلة اول وجــود محبت پدري در قلب هاي 
همسر و فرزندان است. متأسفانه چنانچه كمبود 
محبت از سرچشمة اصلي آن، يعني پدر، باعث 
ايجاد فاصلة عاطفي بين اعضاي خانواده  شود، 
اين فاصله بر فضــاي عمومي حاكم بر خانواده 
سايه مي افكند و بدين سان ابتدا فرزندان، سپس 
مــادر و در نهايت حتي خــود پدر نيز در خطر 

آسيب هاي مختلف اجتماعي قرار مي گيرند.
بنابرايــن اولين مرحله در كمــك به اين نوع 
دانش آموزان و در ســطحي گسترده تر به چنين 
خانواده هايي، تالش براي كمك به والدين و به ويژه 
پدر، براي باور به معجزة ابراز عشــق و محبت به 
خانواده و فرزندان اســت. پس از آنکه والدين به 
تأثير مثبت حاکميت عشق، شادی و محبت در 
سطح خانواده شناخت پيدا کردند و به اين باور 
رســيدند که آفرينش چنين فضايی در خانواده 
مي تواند موفقيت های عظيمی برای تک تک اعضا 
و به ويــژه فرزندان به ارمغان بياورد، الزم اســت 
چگونگی ايجاد چنين فضايی را نيز به آنان آموخت.

برای ايجاد فضايی دوست داشتنی و محبوب 
همة اعضاي خانواده بايد به جاذبه های ايمانی، 
روانی، کالمی، ديداری، رفتاری، زيستی، ذهنی 
و قلبــی خود و تک تک اعضــای خانواده توجه 
کنيم. هيچ گاه نبايد فراموش كنيم كه ايمان به 
يک نيــروی روحانی و متعالی که توانايی بخش 
انســان برای دســتيابی به موفقيت و شــادی 
اســت، آرامش را در سراســر وجــود او حاکم 
می کنــد. به  اين ترتيب، به  دور از فشــار روانی 
و اضطراب ناشــی از محدودکــردن ظرفيت ها 
و توانمندی هــای خويش بــراي موفقيت هاي 
محــدود و مقطعي، با باور به خداوند بزرگ و با 
ذهنی باز و مطمئن برای نائل شــدن به اهداف 
بزرگ خود و همة اعضاي خانواده، برنامه ريزی و 

تالش خواهيم كرد.
باور به خداونــد بزرگ بايد به صورتی مبناي 
اعمال و رفتار والدين باشد كه جذابيتي نوراني 
را در چهره و كارهاي آنان ايجاد كند. به  عبارت 
ديگر، الزم است انديشه، رفتار و كردار ما نشان 
از ايمان راســخ به خداوند سبحان باشد تا اين 

ايمان در روش هاي تربيتي ما نيز انعكاس يابد. 
ملكي ]1395: 28[ در كتــاب دين و برنامة 
درسي، در مبحث »خدامحوري در روش تربيت« 
مي نويسد: »در انتخاب روش بايد مراقب بود كه 
آيا اين روش، انســان فردگرا تربيت مي كند يا 
انسان جمع گرا و يا انسان مؤمني كه هم مراقب 
فرديت خود است و هم مراقب است مسئوليت 
اجتماعي خويش را انجام دهد. خدامحوري يك 
مبناست.« بنابراين چنانچه والدين بتوانند برای 
رسيدن به اهداف خود و فرزندانشان، با باور به 
نيروي متعالي خداوند رفتار کنند، به عنوان الگو 
و سرمشق فرزندانشان، حتمًا زمينه های تقويت 
ايمــان، تالش و برنامه ريزی برای رســيدن به 

اهداف را در فرزندان خود ايجاد خواهند کرد.
در تربيت فرزند،  يكي از وظايف اصلي والدين 
پرورش جســم و بدن فرزندان است؛ به گونه اي 
كه به  لحاظ تغذيه اي و حركات جســماني، تن 
و بــدن فرزندانمان را تقويــت كنيم تا ضمن 
استحكام بدني در زمان حاضر، بتوانند يك عمر 
از بدن خود براي تالش در جهت رســيدن به 
آرزوهاي خوبشان استفاده كنند. از اين نظر الزم 
اســت چگونگي مراقبت و تقويت جسم و تن را 
نيز به فرزندان آمــوزش داد. يكي از مهم ترين 
مالحظات مربوط به تربيت زيســتي، آن است 
كه والدين قبل از هر چيز مراقب بدن و جســم 
خود باشند. والدين كه با تغذية مناسب، پرهيز 
از ُپرخــوري يا نامناســب خوري، و با ورزش و 
تحرك جســماني كافي، اندام خود را متناسب 
نگــه مي دارنــد، زيبايي هايي در خــود ايجاد 
مي كنند كه فرزندان جذب آن ها  شوند و تالش 
 كنند با افتخار خود را شــبيه والدينشان کنند. 
مشاوران مدرسه بايد بکوشند، با شناختي كه از 
دانش آموزان و والدينشان دارند، خانواده ها را در 
جهت توجه به جاذبه هاي زيستي خود تشويق 
كنند. والديني كه به سالمت و زيبايي جسماني 
خود اهميت مي دهنــد، جذابيت هايي را براي 
فرزندانشــان ايجاد مي كنند تا آنان به راحتي و 
با شور و شوق جذب والدين شوند، مشكالت و 
مسائل خود را برايشان بازگو كنند و از راهنمايي 

و تجربه های ارزشمندشان بهره مند شوند.
از ســوي ديگر، ارتباط بين افراد بيش از هر 
چيز بر ارتباط زباني يا كالمي اســتوار است. در 
رابطة پدر و مادر با فرزندان نيز، هر چند گسترة 
بسيار وسيع تري از ارتباط زباني صرف را در بر 
مي گيرد، ولي به طوركلي، ارتباط زباني مبناي 

اصلي آن است. بنابراين الزم است والدين بيشتر 
بر اســتفاده از واژه هايي كــه داراي بار عاطفي 
مثبت هســتند، تمركز كنند. موج مثبتي كه 
اســتفاده از چنين واژه هايي در فضاي خانواده 
ايجاد مي كنــد، جاذب فرزنــدان براي حضور 
فوري در خانواده و بالفاصله پس از تمام کردن 
كارهــاي خــود در بيــرون از خانواده اســت.
از طــرف ديگر نبايد فرامــوش كرد كه اكثر 
والديــن ارتباط كالمي خود بــا فرزندان را به 
ارائة برخي دستورات خاص تربيتي يا تحصيلي 
و همچنين توصيــه  و نصيحت صرف محدود 
مي كنند. تقليــل روابط كالمي بــه توصيه و 
نصيحــت براي موفقيت تحصيلــي را مي توان 
از مهم ترين عوامل ايجاد كننــدة فضاي صرفًا 
تربيتي و انضباطي در خانواده برشــمرد. جالب 
آنجاســت كه تأثيــر ارتباط كالمــي، به ويژه 
نصيحــت كردن، بســيار كمتــر  از ارتباطات 
غيركالمــي اســت. احمــدي ]1398: 18[ 
پيام هاي كالمــي را به جهت عمق و ســطح 
تأثيرگذاري در دو دســته طبقه بندي مي كند: 
»پيام هايي كه سيســتم شــناختي پيام گير را 
درگير مي كنند و پيام هايي كه نظام انگيزشي 
و عاطفــي او را هــدف قرار مي دهنــد. وقتي 
مطلبي را به اطالع پيام گير مي رسانيم، سيستم 
شناختي او را هدف گرفته ايم. ولي وقتي سعي 
مي كنيم عواطف و انگيزه هاي او را تغيير دهيم، 
با نظام عاطفي و انگيزشي او مواجه هستيم.«. 

دراینمیاننقشپدرازهمهمهمتر
است.پدربایدسرچشمةعشقو

صمیمیتاعضايخانوادهباشد

درانتخابروشبایدمراقببودكهآیا
اینروش،انسانفردگراتربیتميكند
یاانسانجمعگراویاانسانمؤمنيكه

هممراقبفردیتخوداستوهممراقب
استمسئولیتاجتماعيخویشراانجام

دهد.خدامحوريیكمبناست
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چنين پيام هايي مي توانند چنان تأثيري بر 
مخاطب داشــته باشند كه مسير زندگي او 

را تغيير دهند.
بنابراين الزم اســت به والدين توصيه كنيم 
هر مســئله ای هم كــه در ميان باشــد، بايد 
تــالش كنند ارتبــاط عاطفــي و مثبت خود 
را با فرزنــدان حفظ كنند تا حرف هايشــان 
بي اثر و خنثا نشــوند. حفظ عشــق و محبت 
به فرزند در قلب، از خدشــه دار شدن ارتباط 
والد  ـ فرزندي جلوگيري مي كند و همين 
امر باعث مي شــود كه كالم والدين 
عاطفــي و محبت آميز باشــد. به  
ايجاد جاذبة  ترتيب ضمــن  اين 
كالمي، جاذبه هاي قلبي خود را 
نيز افزايش خواهيم داد. درواقع 
خط قرمــز توصيه و نصيحت 
به فرزندان، خدشــه دار شدن 
و  محبت آميــز  ارتباطــي 
عاطفــي با آنان اســت. به 
 عبارت ديگر بايد به والدين 
توصيه كرد، فقط حق دارند 
و  انضباطي  موارد  تا حدي 
تحصيلــي را بــه فرزندان 
گوشزد كنند که ارتباطشان 

با آنان مخدوش نشود.

نتیجه گیري
به نظر مي رســد والدين دانش آموزان، 
از هر شغل، ســمت يا پايگاه اجتماعي و 
فرهنگي هم كه باشــند، براي فرزندانشان 
كانون عشــق و محبت اند. فرزندان به ويژه 
در كودكي بيشترين توجه را به والدين خود 

دارند، تا انــدازه اي كه مي توان 
گفت آنان والدين خود را خداگونه 
دوســت دارند. حتي مي توان اصطالح 
»خداوالد« را در دوران كودكي براي والدين به 
کار برد، چرا كه در اين دوران چشم اميد فرزند 
به والدين اســت. آنان پدر و مادر را روزي رسان 
خــود تلقي مي كنند. بنابرايــن بايد به والدين 
توصيه كرد كه قدر اين نگاه ارزشمند فرزندان 
را بدانند و نگذارند كه اين ارتباط عاطفي قوي 
و مســتحكم، هيچ گاه تضعيف شود. زيرا در آن 
صورت فرزندان به دنبــال مأمن و پناه ديگري 
خواهند گشــت كه نمونة آن در اين نوشــتار 
تشــريح شــد. به  هرحال، در مقام مشاور نبايد 
فرامــوش كنيم كه پدرومــادردرجایگاه
مقتدروالدینیخــودمیتوانندبهترین
مشاورفرزندانشانباشند و ما مي توانيم با 
تقويــت اين جايگاه و تأکيد بر آن، از يک  ســو 
در کوتاه مدت به صورت غيرمســتقيم اما بسيار 
اثرگذار، در هدايت و راهنمايي دانش آموزانمان 
نقش داشته باشيم، و از سوی ديگر به خانواده ها 
کمک کنيم، با اســتفاده از روابــط خانوادگی 
خود يکديگر را ياری کنند تا هميشــه از خطر 
آســيب های اجتماعی مصون بمانند. در پايان 
برخي از مهم ترين مواردي را كه الزم اســت در 
مقام مشاور  هنگام برخورد با چنين مواردی، در 
جلسات مشاوره با والدين دانش آموزان در ميان 
بگذاريد، فهرست مي كنيم. بخشی از اين موارد 

از گلیت و لوس )2019( اقتباس شده اند:
é برخــي از اصــول و تکنيک هــای كلــي 
مشورت دادن، به ويژه اصول مشاوره با كودكان و 

نوجوانان را با والدين در ميان بگذاريد.
é چگونگی تقويت ارتباط اعضای خانواده را 

به والدين بياموزيد.
é اين نكتة مهم را به والدين يادآور شويد كه 
روابط گرم و عاشقانة آن ها با يكديگر بر روابط 
عاطفی شان با فرزندان و همچنين موفقيت هاي 
تحصيلي آنان تأثير مستقيم و عميق مي گذارد.

é به والدين بگوييد اگــر در برابر فرزندان با 
هم بحثشان شد، بکوشند جانب انصاف را نگه 
دارند. به اين ترتيب آنان را منصف بار می آورند 
و فردي كه تالش مي كند جانب انصاف را نگه 
دارد، براي اينكه موفقيت عادالنه ای به دســت 

بياورد، مجبور مي شود خود را قوي كند.
é چنانچه والدين اســترس و اضطراب را از 
خود دور يا در خود مديريت كنند، فرزندانشان، 

هم موفقيت بيشتري خواهند داشت و هم كمتر 
در معرض خطر گرفتار شدن در دام آسيب هاي 

اجتماعي قرار خواهند گرفت.
é از والديــن بخواهيــد كــه همــت واال و 
خســتگي ناپذيري تــا حصول به هــدف را به 

فرزندان خود بياموزند.
é به والدين يادآور شــويد به تالش فرزندان 
بهــا و جايزه بدهند، نه بــه موفقيت هاي آنان. 
همچنين متذكر شويد كه هيچ گاه شكست هاي 
فرزندان را مبنايي براي ســركوفت زدن به آنان 

قرار ندهند.
é والديــن، به ويژه مادران، خود اهل تالش و 
مطالعه باشــند. به اين ترتيب جو كلي خانواده، 
فضايي فرهنگي و مطالعاتي خواهد بود و همة 

اعضاي خانواده از آن متأثر خواهند شد.
é والديــن موفق مقتدر هســتند و در برابر 
خواســته هاي فرزندان، نه مســتبدانه تصميم 

مي گيرند و نه پذيرندة مطلق اند.
é به والدين نشان بدهيد که آموزه های خود 
را صرفًا به صورت کالمــی بيان نکنند و بدانند 
که رفتار غيرکالمی اثرگذاری خيلی بيشتری بر 

فرزندانشان دارد.
é از والديــن بخواهيد بگذارند فرزندانشــان 
خــود براي اهداف و روش هاي تحصيلي يا امور 

زندگی شان تصميم  بگيرند.
é به والدين كمك كنيد، خودکنترلی و صبر را 
به فرزندانشان بياموزند. فرزنداني كه در كودكي 
صبرکردن براي رســيدن به خواسته هاي خود 
را مي آموزند، خودكنترل و صبور بار مي آيند و 

مي دانيم قدر هر فرد به  اندازة صبر اوست.
é از والديــن بخواهيــد با مراقبــت بگذارند 

فرزندانشان شكست را تجربه كنند.
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ابراهیماصالني
روان شناس و نويسنده

مقدمه
مشــاوری را می شناســم که بــه ظاهر 
در کارش موفــق اســت، اما شــخصيت 
ســلطه جويی دارد و به نظر می رســد در 
جريان مشــاوره هم بيش از آنکه از فوت  و 
فن  بهره بگيرد، از قدرت نفوذ و سلطه اش 
استفاده می کند و مراجع را وامی دارد طبق 

نظر او، فکر و عمل کند.
مشــاوری را می شناســم که به قدری 
تحت تأثير مسائل و مشکالت مراجعان قرار 

گرفته اســت که خودش به طور معمول، 
حال و روز خوشی ندارد. او به حل مسائل 
ديگران کمک می کند، اما بيشــتر مواقع 
تحت فشار قرار دارد و ذهنش درگير است.

مشــاوری را می شناسم که از نظر دانش 
مشــاوره، مبانی فکری مشــخصی 

نــدارد و بيش از آنکه به اصول و 
قواعد پايبند باشد، متناسب 

بــا شــرايط و صالحديد 
خودش عمل می کند.

مشــاوری را می شناســم که بــه اينکه 
مراجعانــش عاشــق او هســتند، افتخار 
می کنــد. او مراجــع را به راحتــی وارد 
زندگی شخصی خودش می کند و هميشه 
می گويد: خيلی از کســانی که مراجعش 
هستند، حتی بعد از پايان دورة مشاوره هم 
ارتباطشــان را حفظ می کنند و به دوست 

تبديل می شوند.

مشاوره و انسان ها
مشــاوره هم از مشــاغلی است که وجه 
انسانی بســيار برجســته ای دارد و آن را 
به کاری متفاوت و بســيار ظريف تبديل 
می کند. مشــاور به  شــکل های گوناگون 

تأمليبرضرورتخـودارزيابيمستمرمشــاور

اشــاره
کسیکهکارمشــاورهانجاممیدهد،خودرادریکفرایندارتباطانسانیدرگیر
میکند؛فرایندیکهگاهخیلیپیچیدهمیشود.مشاورنهتنهاالزماستدرکدرستی
ازاینفرایندارتباطیداشــتهباشد،بلکهبایدجایگاهخودراهمبهعنوانبخشیاز
جریانارتباطبشناسد.شناختمشاورازخودشبهاوکمکمیکند،عالوهبرکیفیت
کار،وضعیتروانیوآمادگیهایشخصیتیخودراهمارزیابیکندوبهاینترتیب،

فرایندارتباطیرابهبودبخشد.

کلیدواژهها: فرايند مشاوره، ارتباط انسانی، خودارزيابی مستمر، آمادگی شخصيتی، 
روان درمانی، ثبت بازخوردها

تجربه های حرفه ای مشاوران

مِن مشــــــاور!



درگير ارتباط انســانی می شود و عالوه بر 
آنکه  انسان  ديگری )مراجع( را تحت تأثير 
قرار می دهد، خود نيز از فرايند مشــاوره 
تأثير می پذيرد. مشــاور در طول جلســة 
مشــاوره، در يک فرايند ارتباط انســانی 
حضوری فعــال دارد. گاه  مواردی پيش 
می آيند که ذهن مشــاور را در ســاعات 
ديگــر زندگی و حتی تــا مدت ها درگير 
می ســازند. عالوه بر اين ها، بــا ادامة کار 
مشــاوره و افزايش ســابقه و تجربه اش، 
بسياری از مشاوران به نگرش ها و چه بسا 
رويکردهای جديدی می رســند؛ نه فقط 
دربارة فرايند مشاوره، بلکه در مورد انسان  

و انسانيت. 
اگــر دقت کــرده باشــيد، نظريه های 
شــخصيت و روان درمانی ريشه در همين 
فروید، انسانی مستمر داشته اند.  ارتباط 
ديگر  و  الیس،گالســر  بک،راجرز،
نظريه پردازان، بعد از سال ها تجربة شغلی 
و پژوهشــی، بــه ديدگاه هــای متفاوتی 
دربارة انسان و درمان رسيده اند و رويکرد 

جديدی را بنيان گذاشته اند.
ارتباط با انســان ها و قــرار گرفتن در 
مسير زندگی و داســتان ده ها، صدها و 
شايد هزاران انســان، فرصت و موهبتی 
بی نظير اســت؛ نه فقــط از اين بابت که 
می توانيــم بــه ديگران کمــک کنيم تا 
زندگی بهتری داشــته باشند، بلکه حتی 
برای خودمان! مشاور به عنوان يک انسان 
اين موقعيت گران بها و ارزشمند را دارد 
تا انســان و انسانيت را بهتر بشناسد و از 
اين شناخت در جهت تحول و تعالی خود 

بهره ببرد.

ضرورت خودارزیابی
اگر چه خودارزيابی يک ضرورت فردی، 
حرفه ای و سازمانی است، اما در مشاغلی 
مانند معلمی، مديريت و مشاوره، اهميت 
بيشتری پيدا می کند. به عبارت ديگر، هر 
چه موضوع کار بيشتر انسانی و مواجهه با 
بايد خودارزيابی جدی تر  باشد،  انسان ها 
تلقی شود. برای مثال، پذيرفتنی نيست 
که کسی بعد از 20 ســال معلمی، تازه 
متوجه شــود که در برخورد با مســائل 
انضباطی دانش آموزان اشتباهاتی داشته 
است. يا کسی بعد از ســال ها مديريت، 
بفهمد که رفتارهايش با کارکنانش گاهی 
تند و نامناســب بوده اســت. در مشاوره 
هم، ممکن اســت کم تجربگی، ناشيگری  
و عوامل ريز و درشــت ديگر، به اشتباه 
يا قصوری منجر شود، اما مهم اين است 
که اشــتباه يا قصور مزبور سال ها ادامه 

نداشته باشد.
اگر مشــاور بپذيرد و باور داشته باشد، 
همان طــور که مهــارت و تجربــة او در 
طول زمــان افزايش می يابد، شــخصيت 
و خلقياتــش هم در طــول زمان کامل تر 
می شــوند، آن گاه می توان آثــار کمال و 
پختگــی را در رفتار کالمــی و عملی او 

مشاهده کرد. 
مشــاور در کنار برنامه ريزی  شــغلی و 
فعاليت هايــی که در جهت ارتقای دانش 
تخصصــی و حرفه ای خــود پيش بينی 
هم  مســتمری  برنامة  می تواند  می کند، 

برای خودارزيابی شخصی در نظر داشته 
انواع برنامه های  باشد. ممکن اســت در 
آموزشــی بازآموزی و تکميلــی، فرايند 
خودارزيابی هم مســتتر باشد، اما وقتی 
خــود مشــاور بــه اهميــت و ضرورت 
خودارزيابی اعتقاد داشــته باشــد، فقط 

منتظر برنامه ها و دوره ها نخواهند ماند.

مسیر خودارزیابی
بــرای خودارزيابی می تــوان روش های 
متعــددی را پيشــنهاد کــرد و چه بهتر 
که خود مشاور به مســيرهای متفاوت و 

خالقانه ای بينديشد:
1.مطالعهودانشافزاییمســتمر: 
منظور فقط مطالعــه در زمينة تخصصی 
مشاوره نيســت. با توجه به ماهيت کاری 
مشاوره، خوب است مشاور مطالعاتی هم 
در زمينه های فلســفه، ادبيات، هنر و هر 
موضوع مرتبط با انسان داشته باشد. دربارة 
دانش تخصصی هم، حتی اگر مشــاور به 
يک نظريه و رويکرد خاص دلبستگی دارد، 
الزم اســت از شــناخت نظريه های ديگر 
غفلت نکند. به طور کلی، مشاور روزآمد و 
تحول گرا، با مطالعــة منابع و آثار متنوع، 
فقط به دنبــال دانش افزايی نخواهد بود، 
بلکه مالک هايی برای خودارزيابی هم به 

دست خواهد آورد.

2.ارتباطبااستادان: به طور معمول، 
در ايام تحصيالت دانشگاهی ممکن است 
دانشجو از يک يا چند استاد تأثير بيشتری 
بگيرد. بعد از پايان تحصيالت هم شــايد 
ارتباط دوســتانه با استاد مورد نظر ادامه 
داشته باشد و چه بســا از محدودة استاد 
ـ شاگردی خارج شود. يکی از روش های 
بسيار مفيد خودارزيابی، ارتباط با استادی 
صاحب نظر و پيشکســوت و حفظ رابطة 

استاد ـ شاگردی است.

روش  فرارشــتهای:  تعاملهای .3

ارتباطباانسانهاوقرارگرفتن
درمسیرزندگيوداستاندهها،

صدهاوشایدهزارانانسان،
فرصتوموهبتيبينظیراست،
نهفقطازاینبابتكهميتوانیم
بهدیگرانكمككنیمتازندگي
بهتريداشتهباشند،بلكهحتي

برايخودمان

اگرمشاوربپذیردوباور
داشتهباشدهمانطوركه
مهارتوتجربهاودرطول

زمانافزایشميیابد،
شخصیتوخلقیاتشهمدر
طولزمانكاملترميشود،
آنگاهميتوانآثاركمالو
پختگيرادررفتاركالميو

عمليمشاوردید
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مناســب ديگر برای خودارزيابی، ارتباط 
با اســتادان و شــخصيت های برجســتة 
رشــته های ديگر مرتبط با علوم انســانی 
ادبيات، جامعه شناسی،  اديان،  )فلســفه، 
مردم شناســی، عصب شناسی و ...( است. 
حضور فردی و جمعی در محضر استادان 
فرهيختــه و بلندنظــر می توانــد محک 

معتبری برای خودارزيابی فراهم آورد.

4.ثبتبازخوردهــا: فرايند ارتباط 
انسانی هيچ گاه خالی از بازخورد نيست. 
نکتة مهم نحوة مواجهه با بازخوردهاست. 
در مشاوره به طور حتم بازخوردها حضور 
دارند و البته می تواننــد مثبت يا منفی 
باشند. مشــاور عالقه مند و تحول گرا به 
اما به صورت  بازخوردها اهميت می دهد، 
منطقــی و هدفمند. ثبــت بازخوردهای 
مثبــت و منفی از طرف مراجعان و حتی 
گفته ها و شنيده های رايج و عمومی، بعد 
از مدت مشخصی اين امکان را به مشاور 
می دهــد که اواًل بدانــد در چه وضعيتی 
قــرار دارد و ثانيًا در چه مــواردی بايد 

تجديدنظر کند.

5.فهرستوارســی)چکلیست(
شــخصی: به مديران توصيه می شــود 
همان گونــه کــه بــرای انجــام امــور 
فهرست وارسی دارند، يک فهرست وارسی 
هم برای ارزيابی مســتمر خودشان تهيه 
کنند تا در کنار اصالح فرايندهای اجرايی 
و ارتقــای کيفيــت امور، بــرای ارتقای 
صالحيت حرفه ای و شخصيتی خودشان 

هم برنامه ای داشته باشند.
مشــاور هم می تواند برای خودارزيابی 
فهرست وارســی تدارک ببينــد و با خود 
قــرار بگذارد کــه در فاصله هــای زمانی 
مشــخص، مثاًل يک ســاله يا دو ســاله، 
فهرست وارســی اش را تکميــل و خــود 
را ارزيابــی کنــد. بديهــی اســت، هم 
فهرست وارسی ممکن است در طول زمان 

تغيير کند و اصالح شــود، و هم مشــاور 
می تواند به روش های مکمل ديگری برای 

اصالح فرايند خودارزيابی دست يابد.

پیشنهادهاییبرایفهرستوارسی
بعضـــــی از  آيتم هــای پيشــــنهادی 
فهرست وارســـی به اين شــرح هستند. 
البتــه شـــايد شـــما بــه نکته هــای 
برســــيد:1 ظريف تــری  و  متفــــاوت 

٭انساندوستیونوعدوستی: با آنکه  
مشاوره در ذات خود کاری انسان دوستانه 
است، ولی اين واقعيت را نمی توان کتمان 
کرد که همــه چنين روحيــه ای ندارند. 
تجربة مواجهه با انسان های گوناگون بايد 
مشــاور را به اين نتيجه گيری واقع بينانه 
برساند که از عمق وجود، چقدر انسان ها را 
دوست دارد و چقدر برای هر انسانی، فارغ 
از جايگاه، طبقــة اجتماعی و ويژگی های 

ديگر، احترام قائل است.

ارزيابی شــما  انگیزههایدرونی:  ٭ 
از موفقيــت تا چه انــدازه به مالک های 
بيرونی يا درونی وابســته است؟ مشاوری 
که در زندگی فردی، خانوادگی و شــغلی 
بــه مالک های بيرونی وابســته اســت، 
احتمااًل روحية متالطمی خواهد داشــت. 
برای کاری مانند مشــاوره، بهره مندی از 
انگيزه های درونی قوی، پايدار و ســازنده، 

بسيار ضروری است.

به میل و بــودن یادگیرنــده ٭
تغییر: شــايد هيچ کس مثل خود مشاور 
نتواند تشــخيص دهد کــه او چقدر اهل 

يادگيری اســت و تــا چه انــدازه برای 
تغيير آمادگــی دارد. تجربة چند ســال 
مشــاوره کافی است که مشــاور بفهمد، 
ترجيــح می دهد بــا يــک روال ثابت و 
بدون دردســر کار کند يا از يادگيری های 
جديــد و تغييــرات اســتقبال می کند.

موضوع جای  اين  اصولحرفهای:  ٭
بحث فراوان دارد. بخشی از اصول حرفه ای 
کار مشاوره، مواجهة مشــاور با همکاران 
ديگر و رفتار در شرايط رقابتی است. اينکه  
مشــاور برای جذب مخاطب )مشــتری( 
و راضی نگه داشــتن او از چه ترفندهايی 
اســتفاده می کند، رقبــای کاری خود را 
چگونه توصيف می کند و در مسائل مالی 
و تجاری چه رفتارهايی دارد، نمونه هايی از 

مالک های اصول حرفه ای هستند. 

٭ خودمراقبتی: مشاوره فقط خدمات 
دادن بــه ديگران نيســت. مشــاور بايد 
مراقب ســالمت جسمی و روانی خودش 
هم باشد. مشــاوری که بعد از 10 سال 
کار، دچار فرســودگی جســمی و روانی 
شده، مسير درستی را پيش نگرفته است. 
مشاوره کار ســختی است و گاهی بنا به 
موقعيت کاری مشــاوره و مســائلی که 
مشــاور با آن ها مواجه می شود، می تواند 
کار سخت تری هم باشد. مشاوری که از 
خودارزيابــی غفلت کنــد و فقط بر ارائة 
خدمات مشــاوره ای تمرکز داشته باشد، 
به مرور زمان دچار لطمه های جسمی و 

روانی خواهد شد.

مشاورهفقطخدماتدادن
بهدیگراننیست.مشاور

بایدمراقبسالمتجسمي
وروانيخودشهمباشد.

مشاوريكهبعداز10
سالكار،دچارفرسودگي

جسميوروانيشدهاست،
مسیردرستيرادرپیش

نگرفتهاست

پينوشت
1. کتابی دارم به نام »مدرسه کاوی برای مديران 
مدارس«.عنــوان فصــل دهم کتــاب »مدير و 
خودش« اســت. در اين فصل ســعی کرده ام به 
مدير يادآوری کنم که نبايد از خودش غفلت کند 
و الزم اســت در کنار ده ها و صدها امور اجرايی، 
بــرای خودش هم وقت بگذارد. مطالب اين فصل 

برای مشاوران هم مفيد خواهد بود.
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یاسرملكي
دكتراي الهيات و پژوهشگر حوزة ادبيات عرفاني

معناي شادي
موالنا كه از بزرگ ترين عارفان ايراني - اســالمي است، با چشم انداز 
نويني به موضوع »شــادي« مي نگرد و راهكارهاي دقيقي براي شــاد 
زيســتن ارائه مي دهد. او به تعبيــر باركز، بنيان گذار الهيات خندان 
است؛ تعبيري كه نشــان مي دهد وجد و سرور عنصر اصلي شعرهاي 
اوســت و برخالف كســاني كه دنيا را آكنده از غم و اندوه مي بينند، 
او زندگي را جريانــي زيبا و دلپذير مي داند. شــادي از منظر موالنا، 
رويدادي بيروني و ناگهاني نيســت، بلكه اوضــاع و احوال دروني فرد 
در توليد آن سهم ويژه و منحصربه فردي دارد و حقيقتي فراتر از يك 

احساس يا هيجان صوري و زودگذر است.
تأكيد موالنا بر جنبش دروني تعالي بخشــي است كه تا عميق ترين 
اليه هاي وجود نفوذ مي كند و شــخص را در تجربه اي آكنده از شور و 
لذت اصيل غرق مي سازد. لذا شادي معنوي با نوعي گشودگي و بسط 
روحي همراه است كه از طريق رفع شكاف ها و گره هاي رواني حاصل 
مي شــود. با اينكه در نگاه نخست به نظر مي رسد دستيابي به چنين 
تجربة ارزشمندي سخت و فراتر از توان معمول انسان هاست، اما زماني 
كه شــخص براي درك چنين احساس متعالي قدم برمي دارد، حسي 
آميخته با »شــور و اميد« او را به پيمــودن ادامة راه دلگرم مي كند و 
عبور از ســختي ها و دشــواري هاي راه برايش آسان مي شود؛ البته به 
شرطي كه اين تالش دروني با لطف و عنايت رباني درآميزد. پرواضح 
اســت كه اين تلقي بلند از شادي، با تلقي عوامانه از شادي و يا حتي 
با برخي ديدگاه هايي كه شــادي را تا ســرحد يك احساس و هيجان 
زودگذر تنزل مي دهند و برخي كاركردهاي رواني محدود را براي  آن 

تعريف مي كنند، تفاوت هاي جدي دارد.

ضرورت شادي
شادي با معناي بلندي كه موالنا ارائه مي كند، امري الزم و حياتي 
است كه زندگي بدون آن سامان درستي ندارد و انرژي رواني شخص 
در اثر فشارهاي پي درپي تحليل مي رود و از ادامة راه باز مي ماند. موالنا 
شــادي را به حالت دست، زماني كه كاماًل باز است، تشبيه مي كند؛ با 
اين مالحظه كه با دســت هميشه باز، نمي توان از عهدة همة كارهاي 
زندگي برآمد. لذا شــادي دروني به مكمــل مهمي چون غم - يعني 
حالت بستة دست- هم نياز دارد؛ تا زندگي در اثر توأماني غم و شادي 

در مسير درستش قرار گيرد.
زندگي زماني بيمار مي شود كه احساسات و عواطف فرد در اثر ميل 

افراطي به سوي شادي يا غم، دچار اختالل و بي نظمي شود 
و چرخة تصميم ســازي ها و تصميم گيري ها را با اختالل 
روبه رو كند. لذا افراد هميشــه شاد يا هميشه غمگين از 

زندگي خود رضايت ندارند و همواره در حســرت 
داشتن يك زندگي آرام باقي مي مانند. زندگي
بهتعبیرموالنا،پرنــدهايبادوبالغمو
شادياستكههماهنگيآنهاباهم،الزمة
پروازاینپرندهاست.بهمحضاینكهبالها
آسیبببیندوبههردلیلكارایياشرااز
دستبدهد،اتفاقناگواريبراياینپرنده

خواهدافتاد:یاامكانپروازرااز
دستخواهددادویادرارتفاع
بسیارپایینيپروازخواهدكرد
وازدیدنچشماندازهايزیباو
لذتهايبزرگترمحرومخواهد

شد. همراهــي ُمدام غم و شادي از 
اين نظر اهميت دارد كه به روان فرد 

طراوت و پويايي مي بخشد و لذت ها و 
بهره هاي فراواني را نصيبش مي كند. البته 

بي شــك ايجاد اين هماهنگي كار آســاني 
نيســت و بايد آن را به مرور و در يك زمينة 

روحي آماده به دست آورد.

مجتهد پيش  آيينه ست  چو  غم 
اكندرين ضد، یم منايد روِی ضد

بعِد ضِد رنج، آن ضدِّ دگر
رو دهد، يعین گشاد و رّك و فر

اين دو وصف از پنجۀ دستت ببني
بعِد قبض مشت، بسط آيد يقني

ادبيات در خدمت مشاوره
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پنجه را گر قبض باشد دائمًا
يا مهه بسط، او وبد چون مبتال

زين دو وصفش اكر و مكسب ُمنَتِظم
م  چون َپِر مرغ اين دو حال، او را ُمِ

خاستگاه شادي
كانون اصلي شــادي درون ما قــرار دارد؛ قاعده اي ثابت كه در همة 
مكان ها و زمان ها مفيد و معتبر اســت. موالنا براي نشان دادن مسير 
اصلي و درســت شاد بودن و شاد زيستن، تجربة متفاوت دو انساني را 
بيان مي كند كه يكي در كنج زندان، سرشــار از مستي و شادي است، 
و ديگري با وجود بودن در باغي ســبز و زيبا، از احســاس ترشــي و 
تلخي رنج مي برد. واقعيتي كه نشان مي دهد: »گنج شادي قطعًا درون 
ماســت« و محيط بيرون، تأثير مستقيم در توليد شادي يا تلخ كامي 
نــدارد. به عبارت ديگر، انســان ها اين توانايــي را دارند كه حتي در 
محيط هاي تنگ و بســته و با وجود كمترين وسايل و امكانات هم، به 
عالي ترين سطح از نشاط دروني دست يابند. در حقيقت توليد شادي و 
تقويت آن در زندگي، بيش از آنكه به مؤلفه هاي بيروني وابسته باشد، 
از درون اســرارآميز ما سرچشــمه مي گيرد و سپس به بيرون سرايت 

مي كند.
در تلقي موالنا، احساس شادي به خودي خود به وجود نمي آيد، بلكه 
كاوشي دروني را مي طلبد كه آميخته به پاره اي رنج ها و دشواري هاست 
و به »ويراني بدن« يا همان زوال تعلق ها و تمناهاي نفساني مي انجامد. 
اين هزينة ســنگيني است كه سالك براي رسيدن به شادي و بهجت 

دروني مي پردازد.

لذت از درون دان نه ُبرون راه 
و حصون ابلهی دان جسنت از قصر 

آن يكی در كنج زندان مست و شاد
یب مراد و  در باغ ترش  وان دگر 

نيست ويران كن بدن قصر چيزی 
مري من ای  گنج در ويراین است 

مولدهاي شادي
عشق پایدار

همة انســا ن ها در زندگي به يك عصاي رواني محكم نياز دارند تا به 
تعادل و قرار دروني برسند. اما پرسش مهم اين است كه به چه كسي 
بايد تكيه داد و آن كس بايد داراي چه خصوصياتي باشد؟ اين پرسش 
از زبان عارفي چون موالنا، يك پاســخ بيشتر ندارد و آن دل بستن به 
معبودي بي گزند است كه سرچشمة همة شيريني ها و زيبايي هاست. 
عشق به او عشــقي اصيل و ماندگار اســت كه قدرتمند ترين نيروي 
موجود در اين عالم و اصلي ترين عامل توليد شــادي حقيقي است. با 
چنين عشقي كه منحصر در اين محبوب بي همتاست، مي توان به حّد 
بااليي از صفا و طراوت دست يافت. عاشق شدن از نظر موالنا، سودايي 
اســت كه انسان را از جا و مكان مي رهاند و با قدرت نهفتة خود، كفر 
را به دين و تلخي را به شــيريني بدل مي كند. بي شك، همة شادي ها 

گداي عشــق اند و خنده رويي خصلت پايدار عاشقاني است كه خندان 
زندگي مي كنند و خندان هم مي ميرند:

مرحبا ای عشق خوش سودای ما
ما علت های  مجله  طبيب  ای 

ای دوای نخوت و ناموس ما
ای وت افالطون و جالينوس ما

وصل به نیکان
عامل دوم در توليد شــادي حقيقي، بهره مندي از كساني است كه 
طبع لطيف و نفسي بهاري دارند؛ »اقليت احياگري« كه با توان روحي 
و نفوذ معنوي فوق العاده، دل هاي بي شــماري را از غم هاي جانفرســا 

نجات مي دهند.
رازشان به اين برمي گردد كه در اثر مجاورت با نيكان، صفات خوبي 
كه در آنان وجود دارد، به طور مخفيانه اي به آنان منتقل شده و در اثر 
اين انتقال پنهاني، احوالشــان هم دچار تغيير و دگرگوني شده است. 
در هر دوره اي از زندگي بشر، زنده دالني هستند كه مي توان بي واسطه 
يا از طريق واسطه هايي مطمئن به مالقاتشان رفت و از صدها قيامت 
نقدي كه در درونشــان اســت، بهره هاي زيادي ُبرد كه كمترين آن، 

مستي همسايه و رساندن او به شاهد حقيقي است:

كه بر حريف غمگني منشني گفمت 
منشني شريين   خوش دالن  پهلوی  جز 

خار مرو سوی  در باغ چو آمدی 
جز با گل و يامسني و نسرين منشني

زندگي در حال
زندگي در حال به معناي زيستن در شرايط حاضر و بهره مند شدن 
از داشته ها و فرصت هاي نقد و آماده اي است كه به سبب هاي متفاوت 
در اختيار فرد قرار مي گيرد؛ فرصت هايي كه بايد آن ها را شــناخت و 
مورد استفادة مفيد قرار داد. تعبير »ابن الوقت« كه موالنا آن را خصلتي 
صوفيانه مي خواند، معنايي دقيق تر و عميق تر از همين موضوع است. 
ابن الوقــت يعنــي فرزند وقت بودن و به معناي كســي اســت كه از 
فرصت ها و داشــته هاي اكنون خود، بهترين استفاده را مي كند. شكار 
فرصت ها براي عارفان به تلقي آنان از مفهوم »وقت« مربوط مي شود. 
براي صوفيان صاف انديش، ماضي و مستقبل يكي است و عنصر زمان 
كه از حركت در جسم ناشي مي شود، هرگز قابل تقسيم نيست. لذا به 
ميزاني كه انسان ها از حصار تن رهايي پيدا مي كنند، به حقيقت زمان 
و وحدت موجود در آن پي مي برند و با اين كار ميزان بهره شــان را از 

شرايطي كه در آن قرار دارند، باال مي برند. به قول موالنا:

صویف ابن الوقت باشد ای رفيق
نيست فردا گفنت از شرط طريق

وت مگر خود مرد صویف نيسیت
را از نسيه خيزد نيسیت نقد 

مثنوی دفرت سوم

مثنوی دفرت اول

مثنوی دفرت ششم

مولوی دويان مشس

مثنوی دفرت اول
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اشــــاره
مشاورهای برنامههای به کیفیتبخشی
ومتناسبسازیآنباتغییراتاجتماعی،
ازدغدغههــایاصلیبخشمشــاورة
برای اســت. آموزشوپــرورش وزارت
بررسیمســائلمهممشاورهدرمدارس
وتبیینبرنامههاواقداماتمشاورهایبا
مدیرکلامورتربیتی،مشاورهومراقبت
دربرابرآسیبهایاجتماعیوزارتخانه
مسعود دکتر نشســتهایم. گفتوگو به
شــکوهی،بهســؤالهایمجلة»رشد
آموزشمشاورمدرســه«پاسخدادواز
آنان نقش و مشاوران آموزشی نیازهای
درمواجههباشــرایطکروناسخنگفت.
مطالعةاینگفتوگورابههمةمشاوران

توصیهمیکنیم.
٭٭٭

باتوجهبهوظایفیکــهدرزمینة
مشاورهوپیشــگیریازآسیبهای
اجتماعیبهعهدهدارید،بهنظرشما
مهمترینچالشهاینظاممشاورهدر

آموزشوپرورشچیست؟
در زمينــة امكانات تخصصــي مورد نياز 
مشــاوران در مــدارس محدوديت داريم و 
اعتبارات با نيازهــاي تخصصي و عملياتي 
اين حوزه تناســب ندارند. همچنين، عدم 
مشارکت همه جانبة درون و برون سازمانی 
در زمينة گسترش فعاليت های راهنمايي و 
مشاوره ای، کمبود نيروي انساني مشاور در 
سطح مدارس، و زيرساخت هاي الزم براي 
تقويت و توسعة هسته ها و مراکز مشاوره در 
مناطق و اســتان ها نيز از چالش های نظام 

مشاوره در آموزش وپرورش است. 

باتوجــهبهتغییــراتاجتماعی
گستردهدرجامعه،مهمتریننیازهای
حاضر حال در را مشاوران آموزشی
چهمیدانیدوادارةکلمشاورهچه

برنامههاییدراینزمینهدارد؟
از مهم ترين نيازهاي آموزشــي مشاوران 
آشنايي با پروتكل هاي درماني و مداخالت 
تخصصي است. همچنين الزم است مشاوران 
با روش هــاي غيرحضــوري ارائة خدمات 
راهنمايي و مشــاوره اي، از جمله با فرايند 
ارائة خدمات در »سامانة جامع مشاوره اي« 
) نماد ( و اطلس مشاغل مشاوران، آشنايي 
فني و تخصصي داشــته باشــند و روش 
آموزش هاي ارتقايي و پيشــگيرانه و انواع 

غربالگری  پايه را بشناسند. 
ادارة کل مشــاوره، براي رفــع نيازهای 

تابســتان سال  در  مشــاوران  آموزشــی 
جاري )1399(، بــا پيش بيني و برگزاري 
دوره هاي تخصصي و عمومي غيرحضوري، 
اقدامــات الزم را صــورت داده اســت. به 
عالوه، براي بهره گيري بيشــتر مشــاوران 
از محتواهــاي غني و معتبــر، به تدوين 
محتــواي تخصصي در حوزة آشــنايي با 
پروتكل هاي درماني و مداخالت تخصصي، 
فوريت هــاي  و  ارتقايــي  آموزش هــاي 
روانــيـ  اجتماعــي اقــدام کرده اســت.

نماد اهــدافطرح و کارکردها از
بهعنوانیکیازمهمترینبرنامههای
ادارةکلمشاورهدرارتباطباپیشگیری
بفرمایید. اجتماعی آســیبهای از
برنامة نمــاد )نظام مراقبــت اجتماعی 

گفت وگو

مشـــــاورۀ نامرئی
گفت وگو: زهراصمدی
عكاس: غالمرضابهرامي

گفتوگوبادکترمسعودشکوهی،مديرکلامورتربیتی،مشاوره
ومراقبتدربرابرآسیبهایاجتماعی
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دانش آموزان (، در راستاي تحقق راهكار 3-7 
سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، مبني 
بر »ارائة خدمات مشــاوره اي  ـ تربيتي در 
همة سطوح تحصيلي براي افزايش سالمت 
جســمي و روحي دانش آموزان«، و راهكار 
4-21، يعنی ـ »استقرار نظام راهنمايي و 
مشاورة تربيتي بر مبناي اسالمي، افزايش 
نقش معلمان در اين زمينه، و به كارگيري 
مشــاوران متخصص براي ايفــاي وظايف 
تخصصــي در تمام پايه هــاي تحصيلي«، 

طراحي و تدوين شده است.  
هــدف كلــي برنامــة نماد، شناســايي 
اســتعدادها، تأمين و ارتقــای مهارت ها و 
مراقبت هاي رواني و اجتماعي دانش آموزان 
با رويكرد علمي، يكپارچه، رشدي و حمايتي  
نظام يافته  برنامه، مجموعه اي  اين  اســت. 
از خدمــات و برنامه ها، شــامل غربالگري، 
آمــوزش و توانمندســازي، و مداخالت و 
حمايت هاي رواني و اجتماعي دانش آموزان 
در برابــر رفتارهاي پرخطر، آســيب هاي 
اجتماعــي، و جرائم، از طريــق مداخلة به 
موقع و مؤثر، از دورة پيش دبستاني تا پايان 

دورة  دوم متوسطه است. 
اين برنامه، عالوه بر ارتقاي كيفي فرايند 
بســط، تعميم و گســترش توانمندي هاي 
دانش آمــوزان در زمينه هــاي گوناگــون 
روانــي  ـ رفتــاري، ســبب مي شــود در 
ســطح دوم پيشــگيري نيز، با شناسايي 
و درمــان به موقع مشــكالت و اختالالت 
روان شــناختي، دانش آمــوزان در معرض 
خطر و يا درگير اختالالت روان شــناختي، 
ســالمت رواني خود را بازيابند و به عنوان 
يك انســان زندگي پرثمر و شــاداب تري 
داشته باشــند. انتظار داريم با اجرای اين 
برنامــه، توانمندی های روانيـ  اجتماعي و 
ســالمت روان دانش آموزان ارتقا پيدا کند، 
آسيب های روانیـ  اجتماعي کاهش يابند و 
دانش آموزان به خدمات ارتقايی و تخصصی 

دسترسی مطلوبی داشته باشد. 

برایمدارسیکهفاقدمشاورهستند،
چهسیاســتهاوبرنامههاییدارید؟
تدويــن پيوست هــــاي فرهنگــــي ـ 

روان شــناختي براي كتاب های درســي و 
بهره گيــري از ظرفيت معلمــان در طرح 
رابطان/ مربيان منتخب در برنامة ملي نماد، از 
راهکارهای ما برای مدارسی است که مشاور 
ندارند. همچنين ساالنه از طريق مادة يك 
و مادة 28 رديف هاي اســتخدامي دانشگاه 
فرهنگيان نيز، مشــاور جــذب می کنيم.  

آشنایی برای اقداماتی چه تاکنون
مدیرانمدارسبافعالیتهاوکارکردها
هســتةمشــاورهانجامشدهاست؟

در خصوص چگونگــي روند فعاليت ها و 
نوع خدمات تخصصي كه در هســته هاي 
مشاوره ارائه می شود، برای مديران مدارس، 
دوره های حضــوری و غيرحضوری برگزار 
کرديم. در چارچوب برنامة نماد نيز اجراي 
دوره هــاي دانش افزايــي درخصوص روند 
ارجاع تخصصي دانش آموزان به هسته هاي 

مشاورة مناطق را پيش بيني کرده ايم. 

برنامههاییبه باتوجهبهاجــرای
مناســبت»هفتةبهداشتروان«در
مهرماههرســال،اینقبیلبرنامهها
تاکنونچهتأثیراتکمیوکیفیدر
سطحارتقایبهداشتروانمخاطب

داشتهاند؟
و  روان  بهداشــت  هفتــة  بزرگداشــت 
تجليــل از دســت اندرکاران ايــن حوزه، 
امــری ضروری اســت و به جريان ســازي 
رويكرد سالمت روان در سياست گذاري ها 
و تصميم ســازي در ســطح كالن و خرد 
وزارت آموزش و پرورش کمک می کند. اين 
برنامه ها  ضمــن تبيين و  تأکيد بر اهميت 
نقش سالمت روان در بهبود فرايند تربيتی 
و آموزشــی دانش آموزان، کارکرد معلمان 
و ســاير کارکنان مدرسه، تغييرات مثبتی 
در دانش، نگرش و رفتار مديران، معلمان، 
کارکنان، دانش آموزان و والدين نســبت به 
سواد ســالمت روان ايجاد می کنند. عالوه 
بر اين، برنامه های هفتة ســالمت، عالوه بر 
ارتقــاي كمي و كيفي فعاليت ها و خدمات 
حوزة مشاوره، به دنبال ارتقای انگيزة درونی 
و تکريم مشــاوران و حمايت از خالقيت، 

نوآوری و عامليت مشاوران مدارس در حوزة 
سالمت روان اســت. برنامه های اين هفته 
به بازسازي شــيوة زندگي سالم و افزايش 
عامليــت در دانش آموزان در جهت ايجاد و 
تقويت مهارت های مراقبت رواني از خود و 

باور خودکارآمدی کمک می کند. 

باتوجهبهشــرایطخاصجامعهو
فضایروانــیحاکمبرافرادباظهور
بیمــاریکرونا،ادارةکلمشــاوره
چهتمهیداتــیرابرایدانشآموزان
در مشاوران نقش و کرده پیشبینی
پیشبینی چگونه مدارس بازگشایی

شدهاست؟
با توجه به اينكه در سال تحصيلي پيش رو، 
روند حضــور دانش آموزان به صورت تركيبي 
)حضوري و نيمه حضوري( اســت، اين ادارة 
كل در راســتاي مأموريت هاي خود، زمينة 
بهره گيري از مشاوران مدارس را، همانند ساير 
معلمان، به شــكل حضوري و غيرحضوري 
فراهم آورده اســت. از جمله گروه های هدف 
ما دانش آموزاني هستند که سابقة مشکل يا 
اختالل روان شــناختی دارند، دانش آموزانی 
که دارای مشــکل يا اختالت روان شناختی 
نيســتند، ولی نيازمند توانمندسازی روانی ـ 
اجتماعی هستند، دانش آموزان پاية نهم که 
بايد فرايند هدايت تحصيلی را تکميل کنند، 
و دانش آموزان پاية دوازدهم که بايد در کنکور 
سراسری شــرکت کنند. همة  دانش آموزان 
کشور در مناطق شهری، روستايی و عشايری، 
با توجه به دسترسی يا عدم دسترسی به فضای 
مجازی، به شکل برخط )آن الين( و حضوری 
تحت پوشش خدمات مشاوره ای و پيشگيری 

از آسيب های اجتماعی قرار می گيرند. 
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داریوشعظیمی
دانشجوی دکترای مشاوره دانشگاه محقق اردبيلی

جامعهوبهطورویژهآموزشوپرورش،نسبتبهسرنوشتفرد،
رشدوتکاملموفقیتآمیزوی،وجایگاهاودرجامعه،عالقهمند
ونگراناســتوانتظارداردفرددرجوانــبگوناگوناعماز
ابعادشــناختیوکسبمهارتوتواناییونیزابعادشخصیتی،
عاطفیورفتــاری،آنچنانکهباید،پیشــرفتوتعالییابد.
معمواًلنظامهــایآموزشوپرورشدردنیابرمبنایدیدگاههای
دانشمندانونظراتصاحبنظرانواندیشههایحاکمبرجامعه
شکلمیگیرندومقصدنهاییاندیشمندان،سیاستگذارانو
حاکمانجامعهنیزپدیدآوردنفرصتهایآموزشــیمناسبی
استکهنسلجوانونوپایجامعهبتواندبهکسبنگرشودانش
وآموختنمهارتهایالزمبپردازدتابهوســیلةآنباآگاهیو

درایتکاملزندگیخودرابهطورواقعبینانهایپیریزیکند.
یکیازعواملکلیدیمؤثــربرموفقیتدانشآموزانمفهوم
»اشتیاق«است.اشتیاقازسهمؤلفةعاطفی،شناختیورفتاری
تشکیلشدهاست.»اشتیاقرفتاری«بهفعالیتهاییادگیری،
دقتوتوجه،برخوردهایمثبــتوحضوردرمحلتحصیلو
همچنینبهکیفیتتالشــیکهفراگیرنــدهصرففعالیتهای

هدفمندآموزشیمیکند،اشارهدارد.»اشتیاقعاطفی«مرتبطبا
نگرشهایاثربخشدرجهتتشخیصاحساستعلقبهمدرسه
استو»اشتیاقشناختی«بهرویکردخودتنظیمییادگیریو

استفادهازراهبردهایفراشناختداللتدارد.

کلیدواژهها: اشتياق تحصيلی، اشتياق رفتاری، اشتياق عاطفی، 
اشتياق شناختی، ساختار خانواده، مهاجرت، دانش آموز

مشاوره تحصيلی و شغلی

بررســــــــی اشــــــــتیاق تحصــــــــیلی
در دانش آمـــــــــــوزان

ـــــان از امـــــــ
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اشتیاق
اشــتياق چيزی بيش از يک وضعيت هيجانی گذرا و خاص است. 
به يک حالت پايای سرايت کننده و هيجانی شناختی اشاره دارد که 
روی يک موضوع، واقعه يا رفتار خاص متمرکز می شــود ]صفری و 
همکاران، 1394[.  مفهوم سازة اشتياق تحصيلی از ديدگاه محققان 
متفاوت اســت و آنان در تعريف و اندازه گيری اشتياق تحصيلی به 
اجماع نرسيده اند. تاکنون اشتياق تحصيلی با اصطالحات متفاوتی 
همچون اشتياق، اشتياق در کار مدرسه، اشتياق تحصيلی، اشتياق 
مدرسه و اشتياق دانش آموزی معرفی شده است. اما مرور مطالعات 

اخير بيانگر استفادة روزافزون از اصطالح اشتياق تحصيلی است.
به طور کلی، اشتياق تحصيلی بيانگر ورود فعال فرد در يک تکليف 
يا فعاليت تحصيلی است که شامل ابعاد سه گانة شناختی، هيجانی 
و رفتاری اســت. بعد شــناختی آن به انواع فرآيندهای پردازش که 
دانش آموزان در يادگيری استفاده می کنند، اشاره دارد. بعد هيجانی 
آن شــامل عالقه ها، ارزش ها و هيجانات، مانند واکنش های عاطفی 
در کالس درس و احساســی است که فرد به مدرسه و هم کالسی ها 
دارد و نوعی احساس تعلق به محيط يادگيری و درک موفقيت های 
مدرســه اســت. بعد رفتاری نيز بــه رفتارهای قابل مشــاهده در 

يادگيرندگان اشاره می کند.

 مؤلفه های اشتیاق تحصیلی
از الگوهای تقســيم بندی اشــتياق تحصيلی می توان به الگوهای 
فردريکز و همکارانش اشاره کرد که ابعاد سه گانه ای )رفتاری، عاطفی 

و شناختی( برای اشتياق در محيط تحصيل ذکر کرده اند:
اشتیاقرفتاری1: اشتياق رفتاری به طور خالصه به فعاليت های 
يادگيری، دقت و توجه، برخوردهای مثبت و حضور در محل تحصيل 
اشاره دارد. اشتياق رفتاری شامل مواردی مثل پاسخ به پرسش ها در 

کالس، و پيگيری نقش ها و رفتارهای مطالعه ای است.
اشتیاقعاطفی2: اشتياق عاطفی مرتبط با نگرش های اثربخش 
در جهت تشخيص احســاس تعلق به محل تحصيل است. اشتياق 
عاطفــی به طور معمول به عنوان واکنش هــای عاطفی مانند عالقه، 

هيجان، استرس، و نگرش تعريف شده است.
اشتیاقشناختی3: اشتياق شــناختی به عنوان »خودتنظيمی، 
ارتبــاط کار محل تحصيــل با تالش های آينــده، ارزش يادگيری، 
اهداف شخصی و استقالل« تعريف شده است. عالوه بر اين، اشتياق 
شــناختی توسط اين عبارات نيز بيان شــده است: »انعطاف پذيری 
 در حــل مســئله، ترجيــح بــرای کار ســخت، و مقابلــة مثبت

در برابر شکست«. 

با استناد به گزارش تحقيق»پااليش تجربی و نظری و روشن کردن 
ساختار اشــتياق دانشــجويی«، اپلتون و همکارانش، الگوی باال را 
برای گنجاندن اجزای ضروری ساختار چند بعدی اشتياق در محيط 

تحصيل در طبقه بندی اشتياق تحصيلی مطرح کردند.

اشتیاق
رفتاری

اشتیاق
تحصیلی

اشتیاق
عاطفی

اشتیاق
شناختی

حضوروغیاب
مشارکتدرکالس
مشارکتفوقبرنامه

گزینههایبااعتباربیرونی

زمانانجامکار
ساعاتمعتبرتافراغتازتحصیل
تکمیلتکالیف

تعلق
انطباقبامحلتحصیل

عضویتدرمحلتحصیل

خودتنظیمی
ارتباطمحلتحصیلبااهدافآینده
ارزشییادگیری
راهبرد

عوامل مؤثر بر اشتیاق تحصیلی
عوامل مؤثر بر اشتياق تحصيلی شامل عوامل خانوادگی )ساختار 
خانواده، وضعيت اقتصادی خانواده، اشتغال والدين، فقدان والدين، 
سواد والدين و مهاجرت( و عوامل مدرسه ای )فضا و فرهنگ مدرسه، 
نگرش و ادراک دانش آموز نســبت به مدرســه، ارتباط دانش آموز با 

معلم و ارتباط با هم ساالن( می شود.

عوامل خانوادگی
خانواده به عنوان اولين جامعه ای که کودک در آن زندگی   جمعی 
را تجربــه می کند، می تواند منشــأ تحوالت تربيتــی و قانونمندی 
جوامع باشد. شرايط انضباطی و اخالقی، اقتصادی و عاطفی خانواده 
ممکن است به گونه ای باشد که فرزند را برای بهتر زيستن، تفوق بر 
امور و شــرايط حيات آمادگی بخشد، در امر تحصيل و پيشرفت او 
 مفيد باشــد و يا برعکس، او را از تحصيل و رشد و پيشرفت باز دارد

]گالور و برونينگ، 1389[. 

ساختار خانواده
در خانواده های گسسته که پدر و مادر جدا از هم زندگی می کنند، 
کودکان از راهنمايی و تشــويق محروم می مانند و توانايی برقراری 
ارتباط عاطفی و اجتماعی صحيح از آنان گرفته می شــود. در سال 
1996، اپستين عبارت »اشــتياق والدين در آموزش« را »شراکت 
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مدرسه، خانواده و جامعه« معنی کرد تا بتواند توضيح دهد که بچه ها 
در اين ســه محيط چگونه ياد می گيرند و رشد می کنند. در نتيجه، 
اين ســه محيط مؤثر بايد در آموزش و رشد فراگيرندگان يکپارچه 
شوند. درس خواندن در محيط ناآرام و ناامن خانه بسيار دشوار است 
و والديــن می توانند با فراهم کردن محيطی سرشــار از آرامش، به 
پيشرفت تحصيلی فرزندشان کمک کنند ]احدی و محسنی، 1390[.  

وضعیت اقتصادی خانواده
بســياری از خانواده ها به دليل درآمد پايين توانايی تأمين مخارج 
تحصيــل و يا ادامة تحصيل فرزندان خود را ندارند و يا بســياری از 
يادگيرنــدگان نوجوان در خانواده های با درآمــد پايين به کارهای 
پاره وقت و يا حتی تمام وقت روی می آورند. تعداد زيادی از کودکان 
به ســر کار می روند تا بتوانند هزينه های  مدرســه را بپردازند. کار 
کودکان مانع رفتن آنان به مدرســه خواهد بــود و يا باعث حضور 
نامرتب آنان در مدرســه و کالس می شــود. اين امر به نوبة خود به 
کاهش رغبت و اشــتياق اين دانش آموزان برای حضور در مدرسه و 

تحصيل می انجامد ]رستگار، 1391[.

اشتغال والدین
اشــتغال هر دو يا يکی از والدين در خــارج از منزل، روی ميزان 
حضور آن ها در منزل و به ميزان رســيدگی آن ها به امور دانش آموز 
تأثير می گذارد. اشــتغال والدين همچنين بر پيشــرفت دانش آموز 

و ميزان اشــتياق تحصيلی او مؤثر اســت. وجود والدين در منزل، 
به خصوص مادر، عامل مؤثری در تربيــت عاطفی و روانی کودکان 
اســت. حضور نداشتن هر يک از والدين در محيط خانه باعث ايجاد 
مشکالت تربيتی و اختالالت عاطفی در کودک می شود  که اين خود 
بر افت اشتياق تحصيلی تأثير می گذارد]احدی و محسنی، 1390[.

فقدان والدین
نبودن پدر يا مادر يا هر دو، اختالفات خانوادگی و جدايی والدين 
از يکديگر در خانواده، باعث می شوند شرايط امنيت روانی و عاطفی 
به شــدت کاهش يابد و باعث افت تحصيلی شــود. فقدان والدين 
باعث بروز آثار منفی رفتاری و عاطفی از ســوی کودکان، و به تبع 
آن، ايجاد بی عالقگی و آشــفتگی های هيجانی می شود که هر يک 
 به نوبــة خود می تواند عاملی برای افت تحصيلی دانش آموز باشــد

]احدی و محسنی، 1390[.

تحصیالت والدین
والدين تحصيل کرده احتمااًل بيش از پدران و مادران کم ســواد يا 
بی ســواد به اهميت و ارزش تحصيالت واقف هستند، عالقه مندی 
بيشــتری به پيشــرفت تحصيلی فرزندانشان نشــان می دهند، و 
رسيدگی و پيگيری جدی تری در اين راه به عمل می آورند. والدين 
باســواد، عالوه بر نقش کمک رســانی در آمــوزش فرزندان خود، 
الگوی منســجمی از يک فرد باسواد نيز هســتند. سواد والدين در 
تحصيل فرزندان نقش دوجانبه ای دارد. از يک سو برای آن ها جنبة 
کمک آموزشی دارد و از ســوی ديگر انگيزه ای برای درس خواندن 

آن ها می شود ]علوی، جنتی فرد و داوودی، 1388[. 

مهاجرت
گسترش صنايع، فراوانی کار، و وجود امکان بيشتر برای به دست 
آوردن نيازمندی های زندگی در شهرهای بزرگ موجب شده است 
که بسياری از روستانشينان به شهرهای بزرگ کوچ کنند. شهرهايی 
که گاهی از لحاظ فرهنگ، اخالق، رســم و آداب و غيره با مقررات 
روستانشينی متفاوت اند. از اين رو مهاجران و فرزندانشان در شهرها 
گرفتار سرگردانی می شوند دانش آموزان مهاجر معمواًل به داليلی 
از کالس غيبت می کنند، زيرا عالوه بر ســازگاری با مکان جديد، 
 بايد با عوامل مرتبط با فرهنگ پذيری آن جامعه نيز سازگار شوند

]ِهِررا، 2006؛ به نقل از: کردافشاری، 1391[. 

عوامل مدرسه ای
مدرسه بعد از خانواده مهم ترين عامل در پرورش افراد است و ضمن 
سامان دادن و هدايت کردن صفات روانی و رفتاری دانش  آموزان برای 
يک زندگی ســازنده و مبتنی بر اخالق اجتماعــی، علم و دانش و 

اشتیاقتحصیلیبهعنوانیکمیانجیمهمدرپیشرفت
تحصیلی،عاملکلیدیبراییادگیریورشدشخصیتی

فراگیرانمحسوبمیشودکهشاملابعادشناختی،هیجاني
ورفتاریاست.بعدشناختیآنبهانواعفرایندهای
پردازشکهدانشآموزاندریادگیریاستفاده
میکننداشارهداد.بعدهیجانیآنشامل

عالئق،ارزشهاوهیجاناتونوعیاحساس
تعلقبهمحیطیادگیری
ودرکموقعیتهای

مدرسهاست.
بعدرفتارینیزبه

رفتارهایقابلمشاهده
دریادگیرندگاناشاره

میکند



مهارت های الزم را به آنان می آموزد. شيوة برخورد و رفتار کارکنان 
مدرســه با دانش آموزان بايد بدون تبعيض و غرض باشــد. مدرسه 
با پذيرفتن و احترام گذاشــتن به دانش آموز، او را مشــتاق می کند 
که عالوه بر داشــتن پيشــرفت تحصيلی، روابط اجتماعی و اخالق 
انسانی خود را نيز بهبود ببخشد. محيط آموزشی شاد و باز، همراه با 
قوانين انضباطی معقول، که تفاوت های افراد را مد نظر قرار می دهد، 
می تواند جذبه و کشــش خاصی برای دانش آموزان داشــته باشد و 
زمينة  حضــور لذت بخش آنان را در همة  عرصه های آموزشــی و 

پرورشی فراهم کند ]پينتريچ و شانک، 1392[. 

فضا و فرهنگ مدرسه
در مدارســی که محيط منظــم و فضای آزادانديشــانه ای حاکم 
باشــد، و معلمان متخصص و باتجربه به کار گرفته شــوند، تکاليف 
چالش برانگيــز و توقع از پيشــرفت دانش آموز بــاال خواهد بود. به 
عالوه، ارتباطات دوســتانه اســت و دانش آموز می تواند اظهار نظر 
کند. اين بر ميزان مشارکت وی در فعاليت های مدرسه تأثير مثبت 
دارد. در مدارســی که دارای محيط های خشــک با سياســت های 
انضباطی سخت هســتند، دانش آموزان ترســو بار می آيند، ميزان 
مشــارکت در فعاليت های کالســی و احســاس تعلق به مدرســه 
کاهــش  می يابد و خطر مشــکالت رفتاری و افــت تحصيلی زياد 
 می شــود که حاصل آن افت اشــتياق تحصيلی دانش آموزان است

]هررا، 2006؛ به نقل از: زرنگ، 1391[. 

نگرش و ادراک دانش آموز نسبت به مدرسه
کــودکان و نوجوانان در دوران تحصيل، نســبت به خود و محيط 
پيرامونشان نگرش مثبت يا منفی پيدا می کنند. اين موضوع تا حد 
زيــادی به تجارب موفق يا ناموفق آنان در دوران تحصيل بســتگی 
دارد. در حقيقــت در طول بهترين ســال های  عمر خود با عوامل 
مختلف مؤثر بر تحول شناختی، عاطفی و اجتماعی به کنش متقابل 
می پردازند. هدف همة آموزش ها ارائة دانش، کسب مهارت و ايجاد 
نگرش است. نگرش در آموزش به توجه فزاينده می انجامد  و بيش 
از پيش روشــن می شــود که فقط تأکيد بــر فراگيری مهارت های 
ذهنی- حرکتی کافی نيســت و اگر الزم اســت تسلطی به دست 
آيد، بايد نگرش کسب شــود يا تغيير يابد. بنابراين نگرش افراد به 
آموزش مهم است. اگر نگرش دانش آموز نسبت به مدرسه و تحصيل 
 مثبت باشــد قطعًا با شور و اشــتياق بااليی به آن خواهد پرداخت

]مک کومبز و پاپ، 1388[.

ارتباط با معلم
از ديگر عوامل مدرســه ای تأثيرگذار، کيفيت رابطة فراگيرنده و 
معلم است. معلم ســخت گير و اقتدارطلب در کالس اشتياق را از 

دانش آموز می گيرد. چنين دانش آموزی از يادگيری لذت نمی برد 
و اين موضوع بر نگرش او به مدرســه نيز تأثيــر می گذارد.رابطة 
اقتدارگرايانــه يادگيرنــده و معلم بايد از بين بــرود و به جای آن 
رابطه ای متقابل و توأم با احتــرام به ديدگاه های فردی و گروهی 
به وجود آيد. الزم اســت احترام به خويشــتن، و شناخت و تحقق 
 خود، جانشــين احســاس ناتوانی، ســردرگمی و ناکامی شــود

]شريعتمداری، 1386[. 

همساالن
وجود هم ســاالن و هم کالســی هايی که به تحصيل عالقه دارند، 
باعث ايجاد رقابت بين آن ها می شود. اين موضوع به افزايش اشتياق 
تحصيلی دانش آموزان کمک می کند. در مقابل، هم ساالنی که نسبت 
به تحصيل و مدرسه نگرش منفی دارند، اين نوع نگرش و احساس را 
نيز به ديگران منتقل می کنند. قالب اجتماعی با همة قواعد و اصول 
متداول در جامعه، از هر درجه و مرتبه ای که باشــد، ابتدا از ســوی 
خانواده که نخستين محيط نشــو و نمای کودک است، و سپس از 
طريق هم ساالن، دوستان و هم بازی ها به دانش آموز تحميل می شود 

]احدی، محسنی، 1390[.  
نقش مشاور مدرسه در افزايش اشتياق تحصيلی دانش آموزان در 
ميان نقش ها و وظايف مختلف مشــاوران مدرسه يکی از نقش های 
اصلی کمک به دانش آموزان به منظور دستيابی به موفقيت تحصيلی 
اســت. پيش زمينة  موفقيت تحصيلی اين اســت که  دانش آموزان 
از انگيزه و اشــتياق الزم برای موفقيت برخوردار باشــند. دو شيوة 
مهم وجود دارند که مشــاوران مدرســه می توانند از طريق آن ها به 
ايجاد يا رشد اشــتياق تحصيلی دانش آموزان کمک کنند: نخست 
اينکه مشاوران مدرســه می توانند جريان ساز باشند و به ايجاد يک 
جو مدرسه ای که اشتياق تحصيلی را ارتقا می دهد، کمک کنند. دوم 
اينکه مداخله های مســتقيم مشاوره ای  را می توان در مورد تک تک 
دانش آموزان يا گروه هايی از دانش آموزان که تحصيل برای آن ها يک 

چالش است، به کار برد ]زهراکار و کهلويی، 1393[. 

ایجاد جوی سالم برای یادگیری
دانش آموزان بســيار تمايل دارند که در مدرسه عملکرد تحصيلی 
عالی داشــته باشند. مدرســه برای آن ها جايی است که  به خاطر 
موفقيت هايشــان مــورد توجــه قــرار می گيرند و بــرای تحقق 
توانايی هايشان تشويق می شوند. مشاوران مدرسه می توانند از طريق 
اجرای برنامه های پاداش و شناســايی موفقيت هــای دانش آموزان 
)ماننــد انتخاب دانش آمــوز برتر هفته(، در ايجاد اين جو نقشــی 
مهم ايفا کنند. برخی از دانش آموزان از ســاختار و درخواست های 
برنامه های مدرسه راضی نيستند و تأييد محيط مدرسه و انتظارات 
ديگران را کاری دشوار می دانند. مشاوران مدرسه بايد دانش آموزانی 
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را که از لحاظ تحصيلی دچار کشــمکش هســتند و يا صرفًا سعی 
می کنند روز را در مدرســه به اتمام برسانند، مورد توجه قرار دهند. 
ايجاد فضايی برای افزايش اشــتياق تحصيلی مستلزم درگير کردن 
دانش آموزان در يادگيری خودشان است. مشاوران مدرسه می توانند 
در شناسايی عواملی که موجب تسهيل يادگيری تمام دانش آموزان 

می شوند، مؤثر باشند. 

مداخالت مشاوره ای
ارزیابیمشکلموجود:مشــاوران مدرســه بايــد آگاه باشند 
مسائلی که به عنوان مسائل تحصيلی بروز پيدا می کنند، در حقيقت، 
می توانند نشانة مسائل ديگری باشند. هدف مداخلة آغازين مشاور 
مدرسه بايد تشخيص منبع مشکل باشد. آيا موضوع صرفًا تحصيلی 
است يا بيشتر روان شناختی، اجتماعی يا هيجانی؟ آيا منشأ مشکل 
خارج از محيط مدرسه اســت؟ پاسخ به اين سؤاالت بر نحوة اقدام 

مشاور مدرسه در مداخله  تأثيرگذار خواهد بود. 
تعییناهداف:هنگامی که دانش آموزان اهداف تحصيلی دارند، 
از اشــتياق تحصيلی بااليی برخوردارند. بنابراين مشــاوران مدرسه 
بايد روی کمک به دانش آموزان در تعيين اهداف، متمرکز شــوند. 
اهداف بايد مختصر، دقيق و مهم تر از همه، معنادار باشــند. هنگام 
تعيين اهداف به منظور افزايش اشــتياق تحصيلی دانش آموز، نکتة 
مهم و اساسی اين اســت که دانش آموز به اهداف پايبند باشد. اين 
تعهد دانش آموز به اهداف تحصيلی است که در نهايت، تعيين کنندة  

اشتياق تحصيلی خواهد بود. 
انتخابخدماتمشاورهایمناسببرایتسهیلیادگیری:
هنگامی که دانش آموزی دچار کشمکش تحصيلی می شود، ضروری 
اســت که به محض شناسايی مشکل، مداخله آغاز شود. در غير اين 
صورت، کشــمکش مزبور به مرور بر اشــتياق تحصيلی دانش آموز 
تأثير منفی خواهد داشــت. مشــاوران مدرســه دارای جايگاه مهم 
پاداش دادن به  موفقيت هــای تحصيلی  دانش آموزان و حمايت از 
دانش آموزانی هســتند که دچار چالش علمی و تحصيلی اند. درگير 
شــدن در زندگی تحصيلــی دانش آموزان رکن مهمــی در کاوش 
مشاور مدرسه برای ارتقای يادگيری مؤثر و دائمی، و افزايی اشتياق 

تحصيلی دانش آموزان است. 

نتیجه گیری 
اشــتياق چيــزی بيش از يــک وضعيت هيجانی گــذرا و خاص 
اســت و به يک حالت پايای ســرايت کننده و هيجانی- شــناختی 
اشــاره دارد که روی يــک موضوع، واقعه يا رفتــار خاص متمرکز 
می شود. در واقع اشــتياق تحصيلی به عنوان يک ميانجی مهم در 
پيشرفت تحصيلی، عاملی کليدی برای يادگيری و رشد شخصيتی 
فراگيرندگان محسوب می شود که شــامل ابعاد شناختی، هيجانی 
و رفتاری است. بعد شــناختی آن به انواع  فرايندهای پردازش که 
دانش آموزان در يادگيری استفاده می کنند، اشاره دارد. بعد هيجانی 
آن شــامل عالقه ها، ارزش ها،  هيجان ها و نوعی احســاس تعلق به 
محيط يادگيری و درک موفقيت های مدرسه است. بعد رفتاری نيز 
به رفتارهای قابل مشاهده در يادگيرندگان اشاره می کند. مهم ترين 
عوامــل مؤثر بر اشــتياق تحصيلی را می توان بــه دو بخش عوامل 
خانوادگی و عوامل مدرسه ای تقسيم کرد. مشاوران مدرسه در کنار 
والدين و ســاير کارکنان مدرسه می توانند با استفاده از ايجاد جوی 
ســالم برای يادگيری و مداخالت مؤثر مشاوره ای، به ايجاد يا رشد 

اشتياق تحصيلی در دانش آموزان کمک کنند.

منابعدردفترمجلهموجوداست.

پینوشتها
1.Behavioral Engagement
2. Emotional Engagement
3.Cognitive Engagement



نان و 
لبخـند 

محمدرضاسعیدفیروز
دانش آموخته مشاوره و راهنمايی و مدرس آموزش  خانواده

داستانک

سالها پيش در يکی از مدرسه های روستايی شهرستان شهريار به عنوان 
مشــاور مشغول به كار شــدم. هر روز با سرويس تا جادة اصلي ميرفتم و 
مسير پنج كيلومتري تا مدرســه را پياده ميرفتم. در طول مسير از كنار 
باغ هاي زيباي ميوه مي گذشتم و از سكوت آنجا لذت مي بردم. يكي از اين 
روزها كه آرامش روســتا مرا در برگرفته بود، ناگهان صداي پارس سگي 
در آن ســكوت پيچيد. با ترس به اطرافم نگاه كردم. كنار در ورودي باغي 
سگي ايســتاده بود. در جايم ميخكوب شده بودم. با صداي قهقه هايي به 
خود آمدم. كودك 13ســاله اي آنجا ايستاده بود و با تمسخر به من نگاه 

مي كرد. پسر گفت: »كاري نداره. اينجا چه كار ميكني؟«
در حالــی که از لحن خودماني او متعجب بودم، خودم را معرفي كردم. 
او در حالي كه  نفس نفس مي زد با من همراه شــد. چند قدم كه رفتيم، 
گفــت: » من كه ترك تحصيل كردم. توی  نونوايی كار مي كنم. درس به 

چه دردي می خوره؟.« 
به روســتا كه رسيديم، متوجه شــدم اهالي به او سالم می کنند و با او 
رفتاری بااحتياط دارند. نزديكي مدرســه شــروع به دويدن كرد و گفت: 
»خداحافظ معلم. به بچه ها گير نده.« بعد خنديد و گفت: »اگه گير بدي 

با من طرفي!«
در حالي كه تمام مســير به پســر و رفتارش فكر می كردم، به مدرسه 
رسيدم. به جمع همكاران كه مشغول گفت وگو بودند پيوستم و بالفاصله 
شروع کردم به تعريف آنچه در مسير رخ داده بود. همة همكاران شروع به 
خنديدن كردند. از حرف هايشان متوجه شدم كه او را كاماًل می شناسند. 

انگار هم دوستش داشتند و هم از او مي ترسيدند.
 او كــودك بيش فعالي بود كه در دوران ابتدايــي به دليل بی قراری و 
نداشتن توجه و تمركز از چشم معلمان افتاده بود. چرا كه آنها رفتارهاي 
پرخطر او را به چشــم يك مشــكل نــگاه نمی كردند، بلكــه او را مقصر 

مي دانستند. شوراي مدرسه تنها راه حل را حذف صورت مسئله ديده بود و 
پرونده اش را تحويل عمويش داده و اين بار را از دوش خود برداشته بودند. 
پدر و مــادر او هم به دليل حمل و فروش مواد مخدر در زندان بود. حاال 

عمويش كه سرايدار يك باغ بود، سرپرست او شده بود.
با اينكه از رفتارهاي پرخاشــگرانه و آسيب رسان  او بسيار شنيده بودم، 
او را كودكی مي ديدم كه به كمك نياز دارد. مدتها رفت و آمدم را طوري 

تنظيم می كردم كه او را در مسير ببينم. 
هر روز را با اين جمله شــروع مي كــرد: »چطوري معلم؟ بچه ها رو كه 
نمي زنــي؟« و اين آغاز يك گفت وگــوي صميمانه بود براي آن روز. به او 
گفتم كه چقدر تعريف شــيرين كاري هايش را شنيده ام. با تعجب نگاهم 

كرد. گفتم: »مشتاقم با تو دوست شوم.«
گفت: »دوست من فقط خداست. بقيه از من مي ترسند، چون حالشونو 

می گيرم؛ واال دوست من نيستند.«
اين پياده روی ها و گفت وگوها باعث شــدند، او دوســتي مرا باور كند. 
حاال او  زودتر از من در مسير مي ايستاد و مشتاقانه منتظر من بود. چون 
می ديد كســي به خاطر او از يك مســير ثابت می گذرد، به حرف هايش 

گوش مي دهد و مهم تر از همه دوستش دارد روز به روز آرام تر مي شد.  
پس از چند ماه که او آرام تر شــده بود، تصميــم گرفتم رابطه اش را 
با ديگران هم اصالح كنم. از او خواســتم هر روز صبح براي ما نان داغ 
بياورد. او نان داغ سفارشــي را كه روي ميز مي گذاشــت، با طنز ذاتي 
خــودش چند جمله می گفت و در ميان خنــده معلمان از دفتر بيرون 
می رفــت. حاال او همه جا بود: در نانوايي، مدرســه و خانة عمويش، ولي 
حضورش متفاوت بود. حاال ديگر از اينكه صبح ها در مســير با كســي 
همراه است و در مدرسه گروهي منتظرش هستند تا با لبخند و نان وارد 

شود، در پوست خود نمي گنجد.
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درحالحاضرتعدادبیشــتریازافرادبرایدریافتکمک
حرفهايروانشــناختيبهجايرفتنبهمطب،اســتفادهاز
ســایتهايدرمانيواینترنتراانتخابميكنند.مشــاوره
مجازيبهعنواندرمانیمبتنیبرگفتوگوتعریفمیشــودكه
درفضايغیرحضوريوازروشهايمختلفشــاملمشاوره
تلفني،گروههايشبكههاياجتماعي،كانالهاوسایتهاارائه
ميگردد.درمانمجازيدربسیاريازاختالالتوبرايبسیاري
ازمراجعانكارآمدتراســت.ایننوعروشمشاورهمانندتمام
روشهايسنتيمزایاومعایبمتنوعيدارد.ازمزایاياینروش
ميتوانبههزینههایپایینتر،راحتیبیشــتر،ناشناسبودن،
و...وازمعایبآنبهعدموجودنشانههایکالمیوغیرکالمی،
مشکالتفنیوتكنولوژي،محرمانهبودنوامنیت،واثربخشی
و...اشارهكرد.دراینمقالهمزایاومعایبمشاورهمجازيمورد

بررسيقرارگرفتهاست.

كلیدواژهها: مشــاوره مجازي،  مشــاوره آنالين،  مزاياي مشــاورة 
مجازي،  معايب مشاورة مجازي

بیان مسئله
مشاوره آنالين به سرعت به الگوی محبوب برای حمايت از جوانان 
و ارائه خدمات به آن ها تبديل شــده اســت، از طريق سامانه هايي 
مانند شــبکه اجتماعی دانش آموزی )شاد(، ســامانه همگام )طرح 
نمــاد(، ســامانه 4030 و خطــوط آنالين حمايتی، ســرويس های 
اجتماعی مانند ۱۲۳ و شــماره هايی که مشــاوره آنالين می دهند،  
خدمات مشــاوره اي در اختيار دانش آموزان و افراد مختلف قرار داده 
مي شود. اين شيوة ارائه خدمات مزايا و مضرات خاصي دارد. در حال 
حاضر مطالعات بی شــماری حاکی از آن است که مشاوره اينترنتی، 
هنگامی که با درمان شناختی رفتاری تركيب شود، می تواند در انواع 
مختلف مشــکالت بالينی مؤثر باشــد. )1، 2، 3( مشاوره مجازي به 
ارائه خدمات مشاوره ای از طريق اينترنت اشاره دارد و ايميل، چت و 
دوربين وب را در بر می گيرد. اين نوع مشاوره با اسامی زيادی نظير 
مشاوره در فضای مجازی، آموزش الکترونيکی، مشاوره الکترونيکی، 

 مشاوره وب و مشاوره تلفنی ناميده مي شود. )4(

 در اين مقاله به برخی از مزايا و مضرات مشــاوره آنالين می پردازيم. و 

لیالکارگری
کارشناس مشاوره تربيتی و تحصيلی منطقه8

مشاوره آنالين

مشـاورۀ مجـازی 
و بررسی جوانب مثبت و منفی آن
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راه هايي را براي ايجاد امنيت بيشتر در فضاي مجازي پيشنهاد مي كنيم.

فواید مشاوره مجازي
دسترسی ـ مشاوره مجازي برای همه کسانی که مايل به استفاده 
از آن هستند به راحتی قابل دسترس است. به عنوان مثال، افراد ساكن 
مناطق روســتايی يا دورافتاده فاقد خدمات مشــاوره اي،  افراد دچار 
معلوليت جســمی، و ناتــوان از ترك خانه،  و افــراد با نقص بينايی و 
شنوايی می توانند از دسترسی به مشاوره مجازي بهره مند شوند. مشاوره 
مجازي در ترغيــب كودكان و نوجوانان به درمان، مؤثر بوده اســت. 
راحتیـ  هم درمانگر و هم مراجعه کننده در تعيين نوبت و زمان بندي 
در جلسات مشاوره آزادانه تر عمل مي كنند. مشاوره مجازی همچنين 
با گســترش خدمات مشــاوران باعث ارائه خدمات به افراد بيشتري 
مي شــود. اين نوع مشــاوره براي افراد با طيف خاصي از مشــكالت 
)هراس اجتماعي، آگورافوبيا يا اختالالت اضطرابی( مناســب تر است.
تــوانمالی ـ مشــاور از طريق فضــاي مجازي شــانس ارتباط 
بــا تعداد بيشــتري از افــراد را دارد كه با كاهــش هزينه هاي اجاره 
فضــاي خصوصي موجــب صرفه جويــي در هزينه ها خواهد شــد. 
برچســباجتماعی ـ مشــاوره مجازي بــا حــذف مراجعه به 
مراكــز در از بيــن بردن برچســب اجتماعــی مرتبط بــا دريافت 
كمك مؤثر اســت. مشــاوره مجــازي با گمنــام نگه داشــتن فرد،  
امــكان درخواســت كمــك علي رغم ترديــد و نگرانــي را مي دهد.
ناشــناسبودن ـ فقدان تمــاس چهره به چهره باعث می شــود 
کــه مراجعه كننــده بــدون دغدغه تعصب، نژاد، جنســيت، ســن، 
انــدازه و يــا ظاهری جســمی با صراحت بيشــتري ارتبــاط برقرار 
کنــد. كــه هميــن امر منجــر بــه افزايش ســطح صداقــت و در 
نتيجــه اعتبار بيشــتر محتواي افشــا شــده توســط وي مي گردد.
راه هــای مختلــف برای برقــراری ارتبــاط ـ مشــاوره مجازي به 
مراجعه كننده و مشاور اجازه می دهد تا به ارتباط خود )بيشتر به صورت 
مكتوب( توجه بيشتري کنند و قبل از بيان، درباره افکار و احساسات 
خود تأمل کنند. اين شــيوه برای افرادي کــه در بيان و ابراز خود از 
طريق کلمات مشــکل دارند مناسب تر است. مراجعان در اين محيط 
تحت تأثير عالئم غيرکالمی درمانگر قرار نمی گيرند. داشــتن سوابق 
کتبی به عنوان مرجع و مبناي اوليه در بحث، بررسی و ارزيابی آينده و 

ارزيابی تغييرات و پيشرفت درمان موثر است.

معایب مشاورة مجازي
علي رغم مزاياي مشاورة مجازي،  انتقاداتي به اين شيوه مشاوره وارد 

است كه به برخي از آن ها اشاره مي كنيم.
عدم وجود نشــانه های کالمی و غيرکالمــیـ  اين موضوع همزمان 
به عنوان مزيت و مضّرت در نظر گرفته مي شــود. در فرايند مشــاوره 
فعل و انفعاالت کالمی و غيرکالمی برای ســنجش آنچه فرد احساس 
می کند و برای شناســايی اختالفات يا عــدم تناقضات بين رفتارهای 

کالمی و غيرکالمی، ضروری هستند.
محرمانهبودنوامنیتـ  مشاوران وظيفه اخالقی دارند تا اطالعات 
مراجعــان خود را محرمانه بدانند و در حفظ و نگهداري اين اطالعات 
محرمانه تالش كنند. در مشــاوره مجازي، امنيت سوابق و اطالعات 
افراد به دليل ماهيت اين رسانه و قابلت هك شدن آن به خطر مي افتد. 
لذا، مشاوران براي جلوگيري از مشكل،  مي بايست از آخرين نسخه از 
نرم افزارهاي امنيتی استفاده كرده و مرتبًا فناوری خود را ارتقا دهند.

اثربخشــی ـ عدم تعامل چهره به چهره می تواند خطر تشخيص 
نادرســت توســط درمانگر را افزايــش دهد در حــال حاضر درمان 
مجــازي برای تشــخيص مــوارد بالينــی مانند افســردگی مزمن 
و مــوارد اورژانس روانپزشــکی )خودكشــي و...( نامناســب اســت.

مشــکالتفنیوتكنولوژي ـ احتمال خراب شــدن رايانه و از 
بيــن رفتن اتصال اينترنت و مهارت ها و دانش رايانه اي مراجعه كننده 
تعيين كننــده توانايي فــرد در بهره مندي از خدمات مجازي اســت.
اعتبــاردرمانگــر ـ اعتبــار و صالحيــت درمانگــران مجازي 
بايد بررســي شــود تا از سواســتفاده افــراد بي تجربه ولــي با ادعا 
جلوگيري شــود. در اين شــرايط نقش نهادهــاي نظارتي تخصصي 
مانند ســازمان نظام مشــاوره و روانشناســي كشــور مهم اســت.

مســائلاخالقیـ  با افزايش خدمات مشــاوره مجــازي و افزايش 
محبوبيــت آن، کدهای حقوقی و اخالق حرفــه اي بايد مورد بازبيني 
قــرار گيرد. چراکه امروزه ارائه خدمات مشــاوره اي از مرزهای دولتی و 
بين المللی فراتر رفته، و باعث ايجاد نگرانی های قانونی و نظارتی بسياری 
شده اســت. مثاًل، متخصصي كه مجوز كار در شهري دارد آيا مي تواند 
به افرادي كه در خارج از آن شــهر زندگي مي كنند خدمات ارائه دهد؟ 

نتیجه گیري و خالصة بحث
درمان مجازي به سرعت در حال رشد است. اينترنت فقط برای گپ 
زدن با دوســتان و نزديکان نيســت. اگرچه اينترنت ارتباط با ايميل، 
اتاق های گفت وگو و خدمات پيام رســانی فوری را آسان تر کرده است، 
بسياری از افراد از اينترنت براي دستيابی به اطالعات در مورد سالمت 

روان استفاده مي كنند. 
مشاوره مجازي به وضوح برخی از مشکالت منحصربه فرد و همچنين 
برخــی از امکانــات منحصربه فرد را برای مراجــع و درمانگران ايجاد 
می کند. بدين ترتيب، هم متخصصان بهداشت روان و هم افرادی که 
مايل به دريافت چنين خدماتی هستند بايد از مزايا و محدوديت های 
اين روش درمانی مطلع شوند. درمان مجازي به طور بالقوه تمام مزايای 
مشــاوره معمولی رودررو را با هزينه كمتر و تناســب بيشتر و نيز به 
شيوه گسترده تر ارائه می دهد و در کنار فناوری پيشرفت می کند. افراد 
مختلف با توجه به شرايط خود و با آگاهي مي توانند اين نوع درمان را 

انتخاب نموده و از طريق آن به خدمات مورد نظر دست يابند.

٭منابعدردفترمجلهموجوداست.
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آرشمحرمیكارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه عالمه طباطبايي تهران
جعفرنعمتی كارشناسي ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه تهران

مقدمه
اینپژوهشاثربخشــیآموزشگروهیمدیریتخشــمبهشــیوة
شــناختیـرفتاریرابرکاهــشپرخاشــگریوافزایشعزتنفس
دانشآموزانپســردبیرســتانیمنطقةیــککرجمــوردآزمایش
قــرارداد.آزمودنیهــایپژوهــش24نفــردانشآمــوزبودندکه
درپیشآزمــونپرخاشــگری)ابرازخشــمبیرونی(نمــرةباالودر
عینحال،درپرســشنامةعزتنفسنمرةپایینکســبکردهبودند.
آزمودنیهابهدوگروهآزمایشوگواه12نفرهتقســیمشــدند.گروه
آزمایشهشتجلسهآموزشگروهیمدیریتخشمبارویکردشناختی
ـرفتاریدریافتکرد،ولیگروهکنترلهیچآموزشــیدریافتنکرد.
پسازاتمامجلســههاپسآزمونرویدوگروهآزمایشوکنترلاجرا
شد.یافتههانشاندادند:آموزشگروهیمدیریتخشمباعثکاهش
ابرازخشــمبیرونیودرونی،وافزایشکنترلخشمدرونیوبیرونی
میشــود.همچنین،آموزشگروهیمدیریتخشــمباعثافزایش

عزتنفسمیشود.
رفتارپرخاشگرانهپیوســتهازمهمترینمعضالتیبودهکهجهان
امروزباآنروبهروســت.درحقیقت،»پرخاشگری«و»خشونت«در
جوامعآنقدرزیاداستکهغیرممکنبهنظرمیرسدروزیروزنامه
یامجلهایراورقبزنیموچیزیدرموردبروزحوادثخشــونتبار
مالحظهنکنیم،امادرحقیقتبایددانســتکهتاریخبشرهمواره
شاهددورههایطوالنیوپیوســتةجنگ،وحشتوتخریببوده
اســت.ازطرفیباافزایشجرموجنایتبیننوجوانان،تجاوزات
خانوادگیگسترده،واختالفاتنژادیمداوم،پرخاشگریبهعنوان
مهمترینمشکلدرروابطانســانیموردتوجهقرارگرفتهاست
]Beck, et al., 1998[.بنابرایــنمنطقیبهنظرمیآیدکهنتیجه
بگیریم:گسترشخصومتبهقرنحاضرمنحصرنیستوهمیشه
همراهبشــربودهوهســت.ازاینروبایدبرایمدیریتخشم

چارهاندیشیکنیم.

يافته های پژوهشی

مدیریت
بررسـی اثربخشـی آمــوزش گروهــی
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پیشینة پژوهش 
پژوهش هايــی که در زمينة مديريت خشــم انجــام گرفته اند، 
ســودمندی روش های مديريت خشــم را تأييــد کرده اند. فنون 
مديريت خشم در بسياری از مجامع، مانند مجامع قانونی، بهداشت 
روانــی، و غيرکلينيکی بــه کار می روند ]نويــدی، 1387[. به نظر 
هيلگارد، پرخاشــگری به عنوان رفتاری تعريف می شود که در آن 
شخص تمايل به صدمه زدن به ديگران )فيزيکی و روانی( يا تخريب 
اشيا دارد. واژة اساســی اين تعريف »تمايل« است، زيرا اگر کسی 
به طور تصادفی در ميان جمعيت مرتکب شکســتن شيئی شود و 
بالفاصله معذرت خواهی کند، هيچ کس به او برچسب پرخاشگری 
نخواهد زد ]پورحسين، 1388[. با توجه به اثرات ناخوشايند رفتار 
پرخاشگرانه، مدت مديدی است که عصبانيت و خشونت به عنوان 
مشکل تلقی می شــود و به بررسی های  بالينی و قانونی نياز دارد. 
جوانانی که در کنترل خشــم خود دچار مشکل می شوند و اغلب 
رفتارهای خشــنی از خود بروز می دهند،  هدف روش های درمانی 
متعددی قرار گرفته اند ]فايندلر و واکتون، 1986؛ به نقل از: صادقی 
و همکاران، 1381[. در زمينة پرخاشــگری در داخل کشــور نيز 
مطالعات فراوانی انجام شــده اند که در ادامه به نتايج برخی از اين 

مطالعات اشاره می کنيم: 

نتايــج تحقيق صادقی نشــان داد که آمــوزش گروهی کنترل 
خشــم به روش عقالنیـ  رفتاریـ  عاطفی، رفتار پرخاشــگرانه را 
کاهش می دهد ]صادقی،1380[. يافته های پژوهشی زهره رافضی 
)1383( نشــان داد که آموزش گروهی کنترل خشم تأثير زياد و 
پايايی در کاهش خشم نوجوانان دختر 15 تا 18 سالة شهر تهران 
دارد. پژوهش صديقه ملکی )1385( نشان داد که آموزش گروهی 
کنترل خشــم روی دانش آموزان 15-۱۲ ساله  مؤثر واقع شده و 
هيجان خشــم و بروز رفتار پرخاشــگرانه در اين نوجوانان کاهش 

يافته است. 
به  هر حال الزم اســت فراموش نکنيم که بســياری از مشکالت 
انســان در رابطه با عزت نفس وی شکل می گيرند. چنانچه فرد به 
خود بها دهــد و افکار مثبت و باورهای منطقی را جايگزين  افکار 
منفی و غيرمنطقی کند، خواهد توانست در رويارويی با مشکالت 
و مســائل زندگی، بهترين، سالم ترين و منطقی ترين راه ها را برای 
پاســخ گويی به محيط و شرايط آن برگزيند و بدين سان به  ميزان 
قابل توجهــی از پرخاشــگری و در نتيجه بی نظمــی و اختالل در 
روند رشــد جامعه کاسته می شــود. در اين صورت می توان اميد 
داشت که با اصالح رفتارها، جامعه به رشد و تعالی برسد ]عبدی، 
1378[. امروزه روش های مقابله ای فراوانی برای کنترل اختالالت 
و ناســازگاری های دورة نوجوانی وجود دارند که يکی از مؤثرترين 
آن ها رويکرد شــناختی ـ رفتاری است. اين رويکرد حاصل تلفيق 
دو الگوی موفق رفتاردرمانی و شناخت درمانی است که نقش موفق 
آن در درمان بســياری از مشکالت روان شناختی  به اثبات رسيده 
اســت. در رويکرد شناختیـ  رفتاری، می کوشند هم رفتارها و هم 
افکاری که باعث آشــفتگی هستند،  آشکار شوند و تغيير يابند تا 

رفتار سازگار شود ]قوامی، 1387[. 

روش شناسی و تحلیل
در تحقيق حاضر، پژوهشــگران در صدد بودنــد، تأثير آموزش 
گروهی مديريت خشــم براســاس رويکرد شــناختیـ  رفتاری را 
بــر کاهش پرخاشــگری و افزايش عزت نفس دانش آموزان پســر 
ســال دوم دبيرستان شهرستان کرج بررســی کنند. اين پژوهش 
از نوع شبه آزمايشــی با طــرح پيش آزمون ـ پس آزمــون با گروه 
 کنتــرل اســت. پژوهش دو گروه آزمودنی داشــت کــه هر کدام 
دو بار مــورد اندازه گيری قرار گرفتنــد. اندازه گيری اول با اجرای 
يــک پيش آزمون و اندازه گيری دوم با يک پس آزمون انجام شــد. 
يک گروه که »گروه آزمايشــی« ناميده می شــود، به طور تصادفی 
در معرض متغير مســتقل قرار گرفت و برنامــة آموزش مديريت 
 خشــم با رويکرد شــناختی ـ رفتاری در هشــت جلسه به مدت 
يک ساعت و نيم، هفته ای دو جلسه به اين گروه ارائه شد. به گروه 
ديگر که »گروه کنترل« ناميده می شــد، هيچ آموزشی داده نشد. 
ســپس با استفاده از آزمون مقايســة ميانگين ها، به مقايسة نتايج 
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پيش آزمون و پس آزمون پرداخته شد. جامعة پژوهش حاضر شامل 
تمامی دانش آموزان پسر سال دوم دبيرستان های دولتی ناحية يک 

کرج در سال تحصيلی 94-۱۳۹۳ بود. 
در اين پژوهش نمونه به روش نمونه گيری تصادفی ساده انتخاب 
شد. بدين ترتيب که ابتدا فهرستی از مدارس ناحية يک کرج تهيه 
و از بين  9 دبيرســتان به صورت تصادفی يک دبيرســتان انتخاب 
شد. سپس پرسش نامة اسپيلبرگر و عزت نفس کوپر اسميت برای 
دانش آموزان ســال دوم همان مدرســه که متشکل از 6 کالس و 
173 دانش آمــوز  بودند، به اجرا درآمد. تعــداد 24 نفر که دارای 
پرخاشگری باال )نمرة ابراز خشم بيرونی60 به باال( بودند و در عين 
حال در پرسش نامة کوپر اسميت، عزت نفس پايين )زير نمرة 25( 
داشتند، انتخاب شدند. انتخاب شدگان به طور تصادفی به دو گروه 
آزمايش و کنترل تقســيم شدند و گروه ها به صورت 12 نفره مورد 
بررســی قرار گرفتند. بدين ترتيب که گروه آزمايش طی هشــت 
جلســه تحت آموزش برنامة مديريت خشم طبق نظرية شناختی 
ـ رفتاری قــرار گرفت و گروه کنترل هيچ نوع آموزشــی دريافت 
نکرد. در نهايت پس آزمون برای دو گروه اجرا شد. ابزار مزبور شامل 
»سياهة پرخاشگری اســپيلبرگر« و »پرسش نامة عزت نفس کوپر 
اســميت« بود. در اين پژوهش از روش هــای توصيفی  و تحليل 

واريانس چند متغيری استفاده شد.

یافته ها و نتیجه گیری
بهطورکلینتایجتحلیلدادههانشــاندادکهآموزشگروهی
رفتاریدرکاهشابرازبیرونی مدیریتخشمبهشیوةشناختیـ
ودرونیخشم،افزایشکنترلبیرونیودرونیخشم،وهمچنین
درافزایشعزتنفسمؤثراست.پژوهشگراندرطولجلساتبا
مشاهداتگوناگونازمشارکتفعالاعضایگروه،اظهارنظرهای
آنهادربحثها،وحضوربهموقعدرجلساتوانجامتکالیفمنزل
بهصورتمنظمودقیق،بهایننتیجهرسیدندکهاعضایگروهبه
بحثهایمطرحشدهعالقهمندبودندوحتیدرحینجلساتنیز
سعیمیکردندکهآموختههایخودرادرموردکنترلپرخاشگری
خودبهکاربندند.مثاًلدرجلسةششم،یکیازدانشآموزانعمدًا
دفتریادداشتســعیدراازپیشاوبرداشتوبرگهایراازآن
جداکرد.سعیدنگاهتندیبهآرشانداخت،ولیبالفاصلهروبه
بچههاکردولبخندزد.همةاعضایگروهازعملسعیدمتعجب
شــدند.ازسعیددرموردرفتارشسؤالکردم.ویگفت:»رفتار
آرش)برداشتندفترمنبدوناجازةمن(ابتدامراعصبانیکرد،
ولیفکرکردمکهازترسپاکشــدنمطالبرویتختهتوسط
پژوهشگر،آرشعجلهداشتهاست،آنمطالبرایادداشتکندو
فرصتکسباجازهازمنرانداشتهاست.منازاینکهناآگاهانه
عصبانیشــدهبودم،خندیدم.ایناتفاقنشاندادکهآموزش
گروهیمدیریتخشمبرایاعضایگروهچقدرمفیدبودهاست.

بنابراینازآنجاکهنتایجپژوهشحاضرحاکیازهمبســتگی
معنیدارآموزشگروهیبامدیریتخشماست،بهنظرمیرسد
ارائةگزارشیهرچندمجملازجلساتآموزشومشاورةگروهی
برایمشاورانمدرسهسودمندباشد.درزیرخالصةاینجلسات

تقدیممیگردد.

شرح کلی جلسات
شــرح جلســات در واقع توصيفی اســت از يک درمان گروهی 
مبتنی بر رويکرد شــناختی ـ رفتاری برای مديريت خشــم. الزم 
به ذکر اســت کــه محتوای جلســات از منابع معتبــر مرتبط، با 
پشــتوانة پژوهشــی الزم بود و آموزش دهندة جلســات نيز يکی 
از نويســندگان مقالــه بود که به عنــوان درمانگر اجــرای برنامه 
را بــر عهده داشــت. برای هر جلســه  تکاليفی در مورد مســائل 
 مطرح شــده در جلســه در نظــر گرفته شــده بود کــه الزم بود 
هر يک از افراد گروه آن تکاليف را تا جلسة بعد و با توجه به شرايط 
واقعــی خود، انجام دهد. در هر جلســه، ضمن دريافت بازخورد از 
جلسة قبل، تکاليف جلســة قبل مرور می شدند و پس از پاسخ به 

سؤال ها و رفع اشکاالت، مطالب جديد ارائه می شدند.  

جلسةاول
بعد از خوشــامدگويی، مربی خود را معرفــی می کند و هدف از 
اجرای برگزاری جلسه را برای دانش آموزان توضيح می دهد. سپس 
از دانش آمــوزان می خواهد که به منظور آشــنايی بيشــتر خود را 
معرفی کنند. آنگاه پرسش نامة اسپيلبرگر اجرا می شود. به منظور 
شروع آموزش، مربی داستان زير را که از قبل متن آن را آماده و به 
تعداد دانش آموزان کپی گرفته است، در اختيارشان می گذارد و از 

آن ها می خواهد که همراه هم داستان را بخوانند:
مريم در کالس پاية هفتم درس می خواند. يک بار هنگام بازی در 
حياط مدرســه، مينا پای مريم را لگد کرد و همين  موضوع باعث 
شد که مريم خيلی عصبانی شود و شروع به داد زدن و توهين کند. 

بدين ترتيب بازی آن ها  به هم خورد و با هم قهر کردند.
مربی از دانش آموزان می پرسد:  »بچه ها فکر می کنيد که چرا اين 

اتفاق برای مريم افتاد؟«
مربی تمام جواب ها را روی تختة کالس می نويسد: 

 چون مينا پايش را لگد کرد.
 چون مريم داد زد.           
 چون مريم توهين کرد.     

 چون بازی آن ها به هم خورد و ...
مربی می پرســد: »اگر بخواهيم برای رفتارهايــی که نام برديد، 

اسمی انتخاب کنيم، چه اسمی به نظر شما مناسب تر است؟
بعد از اينکه بچه ها نظراتشــان را گفتند، مربی کلمة خشم را در 

مقابل جوابشان می نويسد. 
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مربی سه سؤال زير را روی تخته می نويسد و از بچه ها می خواهد 
که به تک تک آن ها پاسخ دهند:

1. خشم را چگونه تعريف می کنيد؟
2. خشم خوب است يا بد؟

3. آيا همة افراد خشمگين می شوند يا بعضی از افراد؟
بعد از نظرخواهی از بچه ها، مربی چنين توضيح می دهد: »خشم 
هيجانی کاماًل طبيعی و عادی اســت و مانند هيجان های ديگری 
است که تجربه می کنيم: مثل غم، شادی و ترس. خشم يا عصبانيت 
به ما می گويد که اتفاقی برخالف ميل و انتظار ما و برخالف چيزی 
که ما دوست داريم، اتفاق افتاده است. خشم هيجان بدی نيست، 
اما بعد از عصبانی شــدن کارهايی که انجام می دهيم و روشی که 
خشــممان را ابراز می کنيم، گاهی می توانــد بد و حتی خطرناک 
باشــد. همة ما آدم ها خشم را تجربه می کنيم و هيچ آدمی نيست 
که عصبانی نشــده باشد. ســپس مربی تکاليفی را هم برای خانه 
ارائه می دهد: »تا جلســة آينده ســه نفر از آشناهايتان را که زياد 
خشمگين می شوند، شناسايی کنيد و توضيح  دهيد که خشم آن ها 

چه زيان هايی برای آن ها داشته است.

جلسةدوم
ابتدا بررســی تکاليف خانه و رفع اشــکال انجام می گيرد. مربی 
می گويد: »بچه ها هر کدام از شما يک ويژگی مثبت و يک ويژگی 
منفــی خود را مطرح کنيــد«. و تک تک جواب هــا را روی تخته 
يادداشت می کند و از دانش آموزان می خواهد در مورد ويژگی های 
مطرح شــدة ديگر دانش آمــوزان اظهارنظر کنند. ســپس توضيح 
می دهد: »دوستانتان در مورد ويژگی های شما نظر دادند، اما ممکن 
است در مورد برخی ويژگی هايتان اشتباه قضاوت کنند«. آن گاه از 
بچه ها می پرسد: »به نظر شما بين سيل و خشم چه شباهتی وجود 

دارد؟«. سپس داستان زير را به بچه ها ارائه می دهد: 
»پسربچه ای بود که اخالق خوبی نداشت. پدرش جعبه ای ميخ به 
او داد و گفت: هر بار که عصبانی می شوی،  بايد يک ميخ به ديوار 
بکوبی. روز اول، پســربچه تعدادی ميخ به ديوار کوبيد. طی چند 
هفتة بعد، همان طور که ياد می گرفت چگونه عصبانيتش را کنترل 
کند، تعداد ميخ های کوبيده شــده به ديوار کمتر می شد. باالخره 
روزی رســيد که پســربچه ديگر عصبانی نمی شد. او موضوع را به 
پدرش گفت و پدر نيز پيشــنهاد داد کــه ميخ ها را از ديوار بيرون 
بياورد .پسربچه باالخره توانست به پدرش بگويد که تمام ميخ ها را 

از ديوار بيرون آورده است.
پدر دست پســربچه را گرفت و به کنار ديوار برد و گفت: پسرم! 
تو کار خوبی انجام دادی، اما به ســوراخ های ديوار نگاه کن. وقتی 
تو هنــگام عصبانيت حرف هايی می زنی، آن حرف ها هم می توانند 

چنين آثاری به جای گذارند.«
بعد از گفتن داســتان، مربی ادامه می دهد: »از اين داستان چه 

برداشــتی کرديد؟ شما هم مثل پســربچه هر وقت که خشمگين 
می شويد، ممکن است کارهايی انجام دهيد يا حرف هايی بزنيد که 

مانند سوراخ ها باقی بمانند.«
آن گاه از دانش آموزان می خواهد که در مورد داستان نظر بدهند. 
بعد از شــنيدن نظرات دانش آموزان توضيح می دهد: »ما می دانيم 
که ميزان خشم و عصبانيت از تحريک خفيف و احساس رنجش تا 
خشمی شديد و جنون آميز در نوسان است. خشم احساسی است 
که همه آن را به خوبی می شناســند و در کل واکنشی طبيعی به 
ناکامی و بدرفتاری محسوب می شود. خشم با اينکه جزئی از زندگی 
ماســت، می تواند ما را از رسيدن به زندگی  باز دارد. بنابراين  شما 
هم ممکن است موقع خشمگين شدن و عصبانيت حرف هايی بزنيد 
يا رفتارهايی از خود بروز دهيد که شــايد هيچ وقت در زندگی تان 

نتوانيد آن ها را جبران کنيد.«
مربی اين سؤال بارش فکری را برای دانش آموزان مطرح می کند: 
»به نظر شــما چه شــباهتی بين خشــم و ســيل وجود دارد؟« 

دانش آموزان می گويند: 
 هر دو مخرب هستند.  

 هر دو از جايی شروع می شوند.  
 مهار کردن هر دو غيرممکن است.

 مربی توضيح می دهد: »احساس خشم احساسی طبيعی است؛ 
همان گونه که ســيل پديده ای طبيعی اســت. ما در طول تاريخ 
ياد گرفته ايم که در مســير سيل ســد بزنيم و از انرژی آن برای 
توليد برق، تهية آب آشــاميدنی، و آبياری زمين های کشــاورزی 
اســتفاده کنيم. بدين ترتيب، اگر ما ياد نگيريم که چگونه خشم 
خود را کنترل کنيم، خشــم کنترل ما را به  دست خواهد گرفت. 
تاريخ نشــان می دهد که جامعة بشری از سيل کنترل نشدة خشم 
آســيب های فراوانی ديده است«. ســپس برای خانه نيز تکليف 
می دهد. در اين هفته هر کدام از شما، سه نفر از آشنايانتان را که 
به پرخاشــگری معروف اند، شناسايی کنيد و بگوييد اين افراد چه 

ويژگی هايی دارند.

جلسةسوم
ابتدا تکاليف بررسی می  شود. سپس مربی می گويد: »اعتقاد بر اين 
است که ما معمواًل توسط ديگران و يا محرکه ای بيرونی خشمگين 
و عصبانی می شويم. ولی به نظر می رسد که حد فاصل بين محرک 
ناخوشــايند و بروز خشــم و عصبانيت عوامل يا فيلترهايی وجود 
داشته باشد«. او اين سؤال بارش فکری را در کالس مطرح می کند 
و از دانش آموزان می خواهد که جواب هايشــان را ارائه دهند: »به 
نظر شما در ايجاد محرک ناخوشايند و بروز خشم و عصبانيت چه 
عواملی می توانند مؤثر باشند؟«. نمونه ای از پاسخ های اعضای گروه 
چنين اســت: محيط تبعيض بين افراد؛ تربيت والدين؛ خصومت 

نسبت به ديگران.
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مربــی ادامه می دهد: »همان طور که شــما هم اشــاره کرديد، 
 عوامــل زيادی می تواننــد در اين زمينه مؤثر باشــند« و در مورد 

هر يک از عوامل و شيوه های تأثير آن ها مطالبی می گويد.

جلسةچهارم
نکات مطرح شــده در اين جلســه عبارت اند از: بررســی چرخة 
پرخاشــگری؛ آرميدگی پيشــرونده عضالنی، بازسازی شناختی 
و  توقف فکر؛ آموزش نشــانه های رفتاری، هيجانی و فيزيولوژيک 

خشم؛ جلوگيری از تبديل خشم به پرخاشگری. 
همان طور که مالحظه شــد تا جلسة سوم به جزئيات و روش 
کار اشاره شد و بقية جلســات نيز از اين ساختار بهره مندند. در 
اين مقاله فرصــت پرداختن به تمام جزئيــات وجود ندارد، لذا 
همکاران محترم می توانند براساس صالحديد و خالقيت خود از 
مثال ها و داســتان های جذاب ديگری برای روشن شدن مفاهيم  
اســتفاده کنند. به عالوه، با استفاده از کليپ ها و انيميشن هايی 
که دربارة مهارت هــای اجتماعی و ارتباطی وجود دارد، می توان 
به تثبيت مطالب در ذهن دانش آموزان کمک کرد و به جذابيت 

جلسات افزود.

جلسةپنجم
 در اين جلسه نيز ابتدا تکاليف منزل بررسی شدند. سپس برای 
آشــنايی دانش آموزان با مراحل مديريت خشــم، روش های خنثا  

کردن خشم به شرح زير معرفی شدند: 
1.شــیوههایبلندمدت: ورزش هــای هــوازی، آرميدگی، 

پيش بينی، و تخلية احساسات منفی گذشته.
2.شیوههایکوتاهمدت:خودآگاهی هيجانی، تنفس عميق، و 

روش های حواس پرتی. 
پرسش بارش فکری مطرح شــد، بررسی پاسخ های نوشته شده،  

روی تختة کالس صورت پذيرفت و  تکليف در منزل ارائه شد.

جلسةششم
 در اين جلســه نيز پس از بررســی تکليف جلسة قبل و رفع 
اشــکال، به آموزش »ابراز وجود« و مدل »حل تعارض« )روش 
ديگری برای بيان خشــم( پرداخته شــد. همچنين، با استفاده 
از روش ايفای نقش توســط دانش آموزان، ســبک های ارتباطی 
جرئتمندانه، منفعالنه و پرخاشــگرانه آموزش داده شدند. هدف 
جلســه اين بود که به افــراد آموزش دهيــم، چگونه مدل حل 
تعارض را برای ايجاد پاســخ های جرئتمندانه به جای پاسخ های 
پرخاشــگرانه و منفعالنه به کار برند. در نهايت پس از جمع بندی 
مطالب، برای جلســة بعد از دانش آموزان خواسته شد، به صورت 
عملــی مهارت ابراز  وجود و روش جرئت مندانه را تمرين کنند و 

از آن فيلم بگيرند. 

جلسةهفتم
موضوع هاي مطرح شــده در اين جلســه عبارت بودند از روش 
وارسی، بررسی و مرور نکات  مطرح شده، خشم و خانواده، و تکليف 
خانه. هدف جلســه اين بود که دانش آموزان به عنوان يک نوجوان 
يا جوان، به ارتباط بين رفتاری که در گذشــته، در خانواده ای که 
در آن بزرگ شــده اند، ياد گرفته اند، با رفتار و تعامالت فعلی شان 
بــا ديگران پی ببرنــد. در واقع به آن ها کمــک کرديم تا متوجه 
شوند چطور تعامالت گذشته، رفتار، افکار، احساسات، نگرش های 
فعلی شان و شيوة کنونی تعاملشــان با ديگران را تحت تأثير قرار 
داده است. بسياری از مردم از ارتباط بين يادگيری گذشته و رفتار 

فعلی آگاه نيستند. 
ســپس به افراد کمک شــد  تا درک بهتری از رابطة خشمشان 
بــا تعامالتی که با والدين و اعضای خانــواده  ای که در آن پرورش 
يافته اند،  داشته اند، به دست آورند. همچنين در اين جلسه از تئوری 
خودروی هيجانات استفاده شد تا دانش آموزان تصوری کلی و قابل 
فهم از افکار، احساســات، هيجان ها و نشانه های جسمانی داشته 
باشــند و در پايان از دانش آموزان خواســته شد، برای جلسة بعد 
طرحی دلخواه از ارتباط افکار و هيجان ها ترسيم کنند و به کالس 
بياورند. يا در صورت امکان، موشــن گرافيک يا انيميشــنی از اين 

موضوع تهيه کنند. 

جلسةهشتم
اقدامــات صورت گرفته در اين جلســه عبارت بودنــد از: مرور 
جلســة قبلی و تقويت مفاهيم ياد گرفته شــده، در اين جلســه  
مفاهيم اساســی مديريت خشــم که معرفی شــده بودند، مرور و 
خالصه شــدند. توجه ويــژه ای بايد به تبييــن و تقويت مفاهيم 
)مثل مقياس خشــم، نشــانه های خشــم، طرح کنترل خشــم، 
 چرخة پرخاشــگری، بازسازی شــناختی و حل تعارض( می شد. 
به عالوه، بايد تالش هايی را   که برای کنترل خشم و متعادل کردن 
راهکارهای شــناختی، رفتاری، فوری و پيشگيرانه صورت گرفته 
بودند، تشــويق و حمايت می کرديم.  همة مفاهيم مرور شــدند و 
هر سؤالی که داشــتند، توضيح داده شد. طی اين مرور، از ايشان 

خواسته شد، درکشان را از مفاهيم مديريت خشم توصيف کنند.
و در آخــر، ضمن تشــويق اعضای گروه بــه کامل کردن درمان 

مديريت خشم، سؤال های زير را از آن ها  پرسيديم: 
 دربارة مديريت خشم چه چيزی ياد گرفته ايد؟ 

 از راهکارهای مديريت خشــم که در طرح مديريت خشمتان 
فهرســت کرده ايد، چگونــه می توانيد برای بهتــر مديريت کردن 

خشمتان استفاده کنيد؟ 
 آيا حوزه های خاصی وجود دارند که نياز به بهبود داشته باشند؟ 
 با چه روشی می توانيد به بهبود مهارت های مديريت خشمتان 

ادامه دهيد؟
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مشاورة تخصصی

رويداد تکان دهندة »کرونا«، همانند خيلی 
از بحران ها و حادثه ها، آسيب ها و تهديدهای 
متعددی در زندگی ما ايجاد کرد. از آنجا که 
بيــش از هزاران خانــوادة ايرانی گريبان گير 
سوگ از دســت دادن عزيزان خود هستند و 
متأسفانه با توجه به شرايط کنونی، پيش بينی 
تعداد بيشتر اين خانواده ها و به تبع آن مواجه 
با دانش آموزان ســوگوار و داغ ديده در شروع 

سال تحصيلی جديد دور از انتظار نيست.
اخيراً به دليل بحران جهانی »کوويد ۱۹«، 
موضوع مرگ مــورد تأمل جدی در مباحث 
ميان فرهنگــی و انسان شــناختی نيــز قرار 
گرفته است. يکی از گروه های آسيب پذير در 
برابر اين فقدان نوجوانان هســتند. احساس 
تعلق داشــتن در اين دوره از اهميت ويژه ای 
برخوردار اســت، چرا که نوجــوان به دنبال 
شــکل دهی هويت »ايگو« در خود  اســت؛ 
احساســی که به انســان می گويد کيست و 
جايــگاه وی در نظام اجتماعی کجاســت. 

اين احســاس نوين به طور طبيعی ســبب 
داغ ديدگی نوجوانی می شــود، زيرا با مرگ 
کودکی و تولد بزرگ ســالی همراه است. در 
اين دوران، نيروهای شــناختی نوجوان نيز 
دســتخوش تحول می شوند و او را به سمت 
آرمان گرايی و مدينــة فاضله پيش می برند. 
نوجــوان به صورت يک رويابيــن در می آيد 
که نظريه هايی برای برپا کردن دنيايی بهتر 
که می خواهد بسازد، ارائه می دهد. حال اگر 
در چنين شرايطی فقدانی رخ دهد، نوجوان 
دچار نوعی افکار جادويی می شود. او ممکن 
است رخدادهای روی داده را حاصل آرزوی 
اجابت شدة خود بداند و احساس گناه کند. 
بنابراين هر نــوع تجربة  فقدان در اين دورة  

انتقالی تأثير مضاعفی دارد.
به عنــوان  بنابرايــن، حضــور مشــاوران 
متخصصان سالمت روان، يکی از کليدی ترين 
ارکان مدرسه است تا آنان، در شرايط کنونی 
و با ارائة خدمات روان شــناختی و مشاوره ای 

به دانش آموزان، بتوانند از ميزان درد ناشــی 
از سوگشــان بکاهند و دانش آمــوزان دوران 

پيش آمده را با رنج کمتری سپری کنند. 
»ماتم« اوج اندوه انســانی، و بهايی اســت 
که بايــد به خاطر دوست داشــتن پرداخت. 
دوست داشــتن و ماتم دو روی يک سکه اند؛ 
زيرا هر آنچه که انسان به آن دل می بندد، هر 
لحظه ممکن است از دست برود. هر عشقی 
را مرگی و هر مرگی را ماتمی از پی اســت. 
از دســت دادن عزيزی که فرد بــا او رابطة 
عميقی داشــته اســت، به مثابه سقوط در 
گودالی بی انتها، احساس ناخوشايندی است 
که می تواند باعث سوگ در فرد شود. سوگ 
يک پديدة انسانی همگانی، بسيار شخصی و 
چندبعدی است و تأثير جامعی بر فرد داغ دار 
می گذارد. اين واکنش ها بســته به چگونگی 
رخداد حادثه، اعتقادات اجتماعی و فرهنگی، 
و به طــور کلی مضمون و معنايی که مرگ از 

ديد افراد دارد، متفاوت است.

مدیریت اندوه
نقش مشـــاوران در غم گســـاری
از بازماندگان  قربانیان کــــرونا

سمیهفکریانکارشناسارشدمشاوره
مدير داخلی نشريه پژوهش های مشاوره 
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عالئم سوگ در کودکان و نوجوانان
عالئم شايعی که در افکار، رفتار و احساسات 

کودکان ديده می شوند، عبارت اند از: 
 ۱. ديدن رؤياهايی  از شخص ازدست رفته؛ 

۲. تقليد رفتارهاي شخص ازدست رفته؛
۳. احساس اينکه شخص ازدست رفته با اوست؛ 
4. طرد کردن دوستان قديم و جست وجوي 
دوستان جديدی که شرايط مشابهي را تجربه 

کرده اند؛ 
5. تلفن زدن مکرر در ساعات خارج از منزل؛ 
6. وارســی )چک( کردن سالمتي ساير افراد 

خانواده؛
7. مشــکل تمرکز و توجــه روي تكاليف و 

وظايف محوله؛
8. جســت وجوي اطالعات پزشكي در مورد 

شخص ازدست رفته؛ 
9. احســاس نگراني دربارة سالمت خود و يا 

گاهي بی تفاوتی نسبت به آن؛
10. نياز به توجه و مراقبت از سوی اطرافيان؛

11. داشتن افکار مربوط به خودکشی، مرگ 
يا آسيب به خود.

مقابله با سوگ
درد هيجانی و آشــوب درونی که بسياری از 
افراد بعد از مرگ عزيــز خود تجربه می کنند، 
ممکن است غيرقابل تحمل باشد. خوش بختانه 
اين درد با گذشت زمان تسکين می يابد و نظم 
درونی تا حدی به فرد باز می گردد. اما ســوگ 
فقط احســاس نيســت، بلکه فرايندي 
کــه جنبه های  اســت  پيچيــده 
مختلفــی دارد. واکنــش بــه 
فقــدان، ســازگاری با غيبت 
برای  تالش  فوت شده،  فرد 
درک رويــداد و معنای 
داللت هايــش  و  آن، 
دربارة آينده، از جمله 
مســائلی هستند که 
فرد ســوگوار، به ويژه 
به آن ها  بايــد  نوجوان، 
بهبود  هماننــد  بپردازد. 
زيادی  عوامل  جســمانی، 
تداوم سوگ  در  که  هستند 
و يــا توانايی فرد برای مقابلة 
موفقيت آميــز بــا ســوگ 

دخيل اند. در اين بين، متخصص سالمت روان 
يا مشــاور ســوگ می تواند در زمينه های زير 

دانش آموز سوگوار را ياری دهد:
 پذيرش واقعيت فقدان؛

 اجــازه دادن بــه تجربــة درد هيجانی و 
پرداختن به آن؛ 

 ســازگار شــدن با غيبت جســمانی فرد 
فوت شده؛ 

 يافتن راه هايی برای حفظ خاطرة متوفی و 
بازگشت به زندگی عادی؛

 نوشــتن نامه به عزيز ازدست رفته )در آن 
افکار و احساسات خود را ابراز کند و سپس نامه 
را در کنــار مزار او بخواند و آن را در جای امنی 
بگذارد، يا زير درخت يا گياهی که به ياد متوفی 

کاشته شده است، چال کند(؛ 
 درســت کردن يادبود بــرای متوفی )مثاًل 
درختی بکارد، چيزی در باغ بسازد، عکس های 
او را در آلبــوم قــرار دهد، يا جعبــة خاطرات 
تهيــه کند و چيزهای مهــم را در آن بگذارد(؛

با  کار  در  درمانــی  مداخله هــای 
دانش آموزان سوگوار

1. فعاالنه و از طريق تماس چشــمی مداوم، 
گوش دادن فعــال، توجه مثبت بــدون قيد و 
شــرط، و پذيرش گــرم، در دانش آموز اعتماد 
ايجاد کنيد و از او بخواهيد احساســات خود را 
پيرامون فقدان پيش آمده شناسايی و ابراز کند.

2. از وی بخواهيــد تــا نامــه ای بــرای فرد 
ازدست رفته بنويسد و در آن احساسات خود را 

بيان کند و اين نامه را برای شما بخواند.
3. از دانش آموز بخواهيد داســتان فقدان را از 
طريق کشيدن نقاشی هايی پيرامون اين تجربه 

بازگو کند.
4. به دانش آموز، والدين و اطرافيان او دربارة 
مراحل و فرايند ســوگواری آمــوزش دهيد و 
والدين را در مورد اينکه چگونه به پرسش های 

او پاسخ دهند، ياری رسانيد. 
از جمله پرســش های کــودکان و نوجوانان 
پيرامون مرگ و نحوة پاسخ گويی به آنان بدين 

شرح اند: 
 سؤال هايی که نشان دهندة خشم کودک از 
خدا هســتند؛ مثل اينکه: خدايا چرا مادر مرا از 
من گرفتی؟ ممکن اســت اين سؤال ها در ذهن 

سوگیكپدیدهانسانيهمگاني،بسیار
شخصيوچندبعدياستواثرجامعي
برفردداغداردارد.اینواكنشهابسته

بهچگونگيرخدادحادثه،اعتقادات
اجتماعي،فرهنگيوبهطوركليمضمون

ومعنایيكهمرگازدیدافراددارد
متفاوتاست

واكنشبهفقدان،سازگاريباغیبتفرد
فوتشدهوتالشبرايدركرویداد،
معنايآنوداللتهایشدربارهآینده

ازجملهمسائليهستندكهفردسوگوار
بهویژهنوجوانانبایدبهآنهابپردازند



کودک باشند، اما به دليل خشم و يا احساس 
گناه، آن ها را مطرح نکند. بهتر است ما به او 
بگوييم به نظر می رسد از دست خدا ناراحتی 
و با اين جمله بــاب گفت وگو دربارة موضوع 

را باز کنيم.
 سؤال هايی دربارة شخص مرده. حقيقت 
اين اســت که گاهی بچه ها اوضاع را بدتر از 
آنچه واقعًا اتفاق افتاده است، تصور می کنند. 
مثل اينکه: وقتی که مرد خيلی درد کشيد؟ 
آيــا دکتر گفت او خيلی رنج برده؟ آيا شــما 
در لحظة مــرگ او را ديديد؟راجع به من چه 
گفت؟ بهتر اســت به کودک اجــازه دهيم،  
سؤال هايش را بپرســد و فکر نکنيم پرسش 
و پاســخ دادن در اين زمينه باعث می شــود 
کودک به مرگ عزيز ازدســت رفته  بيشــتر 
فکر کند. بايد شرايطی فراهم کرد تا او تمام 

احساساتش را بيان کند.
 ســؤال هايی در مــورد فراموش کــردن 
شخص مرده. کودکان از اينکه شخص مرده را 
فراموش کنند، متنفر هستند. بدترين کار اين 
است که ما کارهای زير را در جهت آرام کردن 

کودک داغ دار انجام دهيم: 
الــف. به او بگوييم تو روزی همه چيز را در 
رابطه با او فراموش می کنی. ممکن است که 
اين موضوع واقعيت داشته باشد، اما بيان آن 
در مرحلة ســوگ در کودک احســاس گناه 

ايجاد می کند. 
ب. جمع کردن وسايل شخص مرده: ممکن 
اســت با خود فکر کنيم که هر چه او کمتر 
در معرض محركات دردناک قرار گيرد، زودتر 
همــة اتفاقات را فراموش می کنــد. اما بهتر 
اســت بگذاريم او وســايل عزيز ازدست رفته 
را نگــه دارد، عکــس او را در اتاقش بگذارد 
و خاطراتــش را با او بيان کنــد. اين ها همه 
تکنيک هايی هســتند که کمــک می کنند، 

ترس کودک از فراموش کردن کاهش يابد.
 ســؤا ل هايی در مورد علت ناتوانی برای 
ســوگواری کردن: چرا مــن نمی توانم گريه 
کنم؟ چــرا اشــکم در نمی آيد؟ شــايد ما 
ناآگاهانــه پيام هايی را به کودک داده ايم که 
مانع از بروز راحت احساســات و عواطف او 
شده است؛ مانند اينکه: تو ديگه مرد شدی، 
مرد که گريه نمی کنه. نبايد کودک را دچار 
تناقض کرد که قوی بودن، يعنی گريه نکردن. 

او را تشــويق کنيد، هيجان های فروخوردة 
خود را آشکار کند.

 ســؤال هايی  در مــورد نگرانی از مرگ 
اطرافيان: آيا تو هم می ميری؟ بهتر است در 
اين زمان به کودک بگوييد، من سالم هستم، 
هيچ مشــکل جســمی ندارم و نمی خواهم 
بميرم. من هستم و هر زمان که نياز داشتی، 

به تو کمک می کنم.
 سؤال هايی در مورد اينکه بهشت کجاست 
و چه شکلی است. در اين حالت بهتر است به 
او بگوييم شکلی از بهشــت بکشد و افکار و 

احساساتش را به نمايش بگذارد
5. از دانش آمــوز بخواهيــد فهرســتی از 
روش های پيشنهادی خود را برای اجتناب از 
درد و رنج سوگواری و تأثيرهای منفی سوگ 

بر زندگی خود تهيه کند.
6. وی را مکلف کنيد که افکار و احساسات 
خــود را پيرامــون موضوع فقــدان و نحوة 
برانگيخته شــدن آن ها به صورت روزانه ثبت 
کند و اين يادداشت ها را در جلسات مشاوره 

بررسی کنيد.
7. از او بخواهيــد، فهرســتی از چيزهای 
مثبــت دربارة فرد متوفــی و برنامه هايی که 

برای به يادسپردن هرکدام دارد، تهيه کند.
8. افــکار و احساســات گناه و ســرزنش 
پيرامون فقدان پيش آمده را روشــن کنيد و 
ســپس افکار واقع گرايانــه را جايگزين افکار 

غيرمنطقی سازيد. 
9. به منظور کاســتن از احســاس گناه و 
سرزنش دانش آموز پيرامون فقدان پيش آمده، 
به او پيشــنهاد دهيد که برای آمرزش گناه 
خود کاری انجــام دهد؛ مثل اختصاص دادن 
وقت به مؤسســة خيريه ای که فرد متوفی از 
آن حمايت می کرده است و ... نتايج را بررسی 
و در صورت لزوم آن را به نحوی تغيير دهيد 

که به نتيجة مورد نظر دست يابيد.
10. در جلسه ها دانش آموز را تشويق و از او 
حمايت کنيد تا خشم خود را ابتدا در چهره، 
سپس در اعمال و رفتار، و در نهايت  در قالب 

کلمات ابراز کند.

مالحظات اخالقی در ارتباط با فرد 
سوگوار 

مالحظات اخالقی که در ارتباط با فرد سوگوار 

ديگران می بايــد رعايت کنند و بهتر اســت 
مشــاور به اطرافيان متذکر شود، از اين قرارند: 
 به شــأن و استقالل فرد داغ ديده احترام 
بگذارنــد، خــود را به جای او قــرار دهند و 
تصور کنند که اگر در اين شرايط بودند، چه 

احساسی داشتند.
 از نصيحت کردن اجتناب کنند، ولی اگر 
امنيت فرد يا ديگــران در خطر بود، نگرانی 

خود را به صراحت  بگويند. 
 نگويند: »می دانم چه حسی داری«؛ چرا 
که نوع احساسی که در موقعيت های مشابه 
داشته اند، دقيقًا مشــابه احساس فعلی فرد 

داغ ديده نيست.
 از سخنرانی و نظريه پردازی دربارة سوگ 
بپرهيزند. اگر گمــان می کنند فرد داغ ديده 
پذيرا خواهد بود، می توانند کتاب يا نوشته ای 

دربارة سوگ به او بدهند تا مطالعه کند.
 از پيشــنهاد هرگونه مــدت زمان برای 
سوگواری به فرد داغ ديده، بپرهيزند. مراقب 
باشــند،  اگر گمــان کردنــد گفته های فرد 
داغ ديده خســته کننده و نچسب است، از او 
روی برنگردانند. اگرچه ممکن است آنچه فرد 
می گويد تکراری باشد، ولی همين که می تواند 
هيجانــات خود را در حضور شــخصی مورد 
اعتماد ابراز کند، برايش بســيار مفيد است.

ســوگ فرد داغ ديده را کوچک نشــمارند. 
همچنين سوگ او را بسيار بزرگ و فاجعه آميز 

جلوه ندهند. 
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نویسنده:پروفسورجانکاترودکتردانکوهن
مترجم:دکترابراهیممحبوب

هشت خوان تحول
در یک نگاه

تغییرراچگونهمديريتکنیم؟

خوان دوم
 تشکیل تیم راهنما: 

»فوريت« موجب می شود افراد شايسته گرد هم آيند 
و راهبری تحول را به دست گيرند و بين آن ها حس 

کارگروهی پديد آيد. در کنار هم قرار دادن افراد کارا و 
شايسته، ايجاد اعتماد و حس تعهد در آنان به منظور 
رهبری فرايند دشوار تحول، خوان دوم تحول است. 

خوان یکم
 فوریت: 

نخستين گام تحول موفق اين است که افراد سازمان 
به اندازة کافی به فوريت الزم پی برند. ابداع شيوه های 

برانگيزاننده برای اينکه افراد بتوانند نياز به تحول را ببينند 
و حس و لمس کنند، بسيار مؤثر است. فوريت که نباشد، 

تحول در مقياس کالن، مثل ُهل دادن يک بولدوزر 
بزرگ است به باالی يک کوه بلند. 

مراحل 
هشت  خوان

تحول 

تنظيم کننده: 
مهشیدنیکوبین

مرور كتاب

اساسی ترين کار مدير در هر سازمان، ايفای 
نقش »عامل تحول« است و مديران نيز به اهميت اين نقش 

تحول آفرين خود واقف اند. ليکن مهم ترين مسئله اين است که 
تحول چگونه بايد اتفاق افتد. جانکاترو دانکوهن، از صاحب نظران 

بنام در »مديريت تغيير«، کتاب »هشت خوان تحول« را به همين منظور به 
رشتة تحرير درآورده اند. 

مؤلفان اين کتاب معتقدند: رفتار انسان ها با دو عامل دگرگون می شود: 
1. تحليل  هايی که آنان را به انديشيدن وا دارد. 

2. نمايش هايی که احساسات آنان را برانگيزد. 
نويسندگان اين کتاب، در مراحل متفاوت تحول، سهم عامل دوم را بيش از 
عامل اول می دانند. زيرا معتقدند: تغيير رفتار انسان ها بيش از آنکه حاصل 

تحليل هايی باشد که افراد را به فکر وا می دارد، نتيجة ديدن هايی 
است که احساسات آنان را برمی انگيزد. بنابراين فرايند ديدن، 

حس کردن و متحول شدن، بسی  نيرومندتر از فرايند 
»تحليل- تفکر- تحول« است.
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خوان هشتم
ماندگار سازی: 

در پايان راه تحول با ايجاد يک فرهنگ تازه بايد بتوان تحول 
پديد آمده را ماندگار کرد. فرهنگ تازه هنگامی پا می گيرد که 

در يک بازه زمانی نسبتًا دراز، زنجيره ای از اقدامات موفق به اجرا 
درآيد. ارتقاء دادن به جا، جهت دهی ماهرانه کارکنان جديد، 

برگزاری مراسم برای همدلی افراد در مسير تحول جديد بسيار 
مؤثر است. بايد يقين کرد که تحول پديد آمده در تار و پود 

فرهنگ سازمان بافته شده و کار کردن به شيوه جديد 
در سازمان جا افتاده است. 

خوان سوم
ترسیم دورنما: 

پس از تشکيل تيم راهنما، پرسش های مهمی مطرح 
می شود که عمدتًا دربارة جهت گيری شفاف مسير تحول 
است. برای پاسخ به آن ترسيم دورنما و راهبرد درستی، 
می تواند راهگشای عمليات باشد اين دورنما کوششی 
است برای ديدن آينده و ترسيم دورنما بايد چنان 

روشن باشد که ظرف يک دقيقه يا روی يک 
برگ کاغذ قابل شرح باشد. 

خوان پنجم
توان افزایی: 

وقتی افراد دورنمای تحول را درک و آغاز به همراهی 
کردند، بايد موانع سر راه آنان برداشته شود در اينجا 

توان افزايی به معنای حذف موانع در سير تحول است اين 
موانع می تواند عدم اعتقاد مسئول مافوق به تحول، سامانه 

نادر ست ارزيابی عملکرد و پاداش دهی و کمبود 
اعتماد به نفس باشد که با هر يک از اين موانع با 

شيوه ای کارا بايد مقابله نمود.
خوان هفتم
پیگیری: 

پس از کسب دستاوردهای سريع، کاروان تحول جان و 
جهت می گيرد در اينجاست که احتمال دارد حس غرور 
بی جا و انجام کارهای غير الزم، فرساينده و روحيه کش 

موجب عدم تحقق پيروزی نهايی در مسير تحول گردد لذا 
ضروری است »حس فوريت« زنده نگاه داشته شود و 

اين مسئله با پيگيری و مداومت تا تحقق هدف 
نهايی تحول، با قاطعيت ادامه يابد.

خوان چهارم
پیام رسانی: 

در اين مرحله بايد پيام دورنمای تحول و راهبردهای 
آن به شيوه ای مؤثر ابالغ شود پيام بايد ساده و دلنشين 

نه پيچيده و فنی باشد دراين پيام بايد نگرانی ها، 
ابهامات و بی اعتمادی مورد خطاب قرار گيرد و 
می توان از فناوری های نوين برای پيام رسانی 

دورنمای تحول نيز استفاده نمود. 

پیامداقدامخوان

افراد به يکديگر خواهند گفت: هشدار! بايد وضع را ايجاد فوريتيکم 
عوض کنيم. 

گروهی با قدرت کافی برای رهبری شکل می گيرد  و تشکيل تيم راهنمادوم 
کار را آغاز می کند. 

رسم دور نما و سوم
راهبردها 

تيم راهنما، دورنما و راهبردهای فراخور تحول را روشن 
می کند. 

افراد کم کم به نهضت می پيوندند و اين در رفتارشان پيام رسانیچهارم
نمايان می شود.

افراد حس می کنند نيرو دارند و يا در رکاب می گذارند. توان افزايیپنجم

جمع نيرو می گيرد، مخالفت ها رنگ می بازد.چند دستاورد سريع ششم

افراد پی درپی تغيير پديد می آورند تا آنگاه که کاروان پيگيریهفتم
تحول به دورنما می رسد. 

با وجود سنت گرايی، تغيير رهبران و ... هنجار تازه جا ماندگار سازی تحول هشتم
می افتد. 

خوان ششم
چند دستاورد سریع: 

پس از توان افزايی و کنار زدن موانع سر راه تحول، 
افراد تيم راهنما بايد به سرعت چند دستاورد کسب 
کنند تا باور کارکنان به نهضت تحول بيشتر شود. 
دستاوردهای سريع در آغاز راه تحول بسيار مؤثر 

است. دستاوردها بايد بی چون و چرا و تا حد 
ممکن روشن باشد.
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تاب  آوری

تصوير »شيوع شناختی« مشکالت روان شناسی در دهکدة جهانی 
تغيير کرده است و در نتيجه شکل خدمات کاربردی که مشاوران و 

درمانگران بايد ارائه دهند نيز متفاوت از گذشته شده است.
بحران های روان شناختی حاصل از زندگی در فضای مجازی بدون 
داشتن مهارت مراقبت از خود، ورود به عصر طغيان اطالعات، تغيير 
نظام های ارزشی زندگی اجتماعی، تغيير مفهوم رنج و خوش بختی، 
زندگی متعهدانه و وفاداری، مســير رشــد کودکان و نوجوانان با 
وجود محرک های الکترونيکی و ... صورت مسئله های  پيش روی 
درمانگران را متغير ساخته است و آن ها بايد خود را با شرايط زمانه 
همــراه کنند. وقتی ارزش ها و به دنبال آن ها هدف های انســان ها 
متفاوت می شوند، رفتار آن ها نيز تغيير می کند و بديهی است که 

نيازهای خدماتی آن ها نيز شکل جديدی به خود می گيرد.
با وجود اين، همة مأموريت های جديدی که در ابعاد پيشگيری، 
درمان، رشــد و ارتقا برای روان شناسان رقم خورده است، در حال 
حاضر و در طی چند ماه گذشــته، بســتر روانی دنيا و کشــور ما 
در يکی از پرتالطم ترين دوره های تاريخی خود قرار گرفته اســت. 
بحرانکروناتقریبًاتمامیجوامعبشــریوکشــورمارادر
برگرفتهاست.قابلپیشبینینبودنونداشتناطالعاتکافی
دربارةاینبیماریباعثشــدهاســتکهروححاکمبرجامعه
مملوازاحســاسیأس،افسردگیوفقدانانرژیشود.ازطرف
دیگر،ایننگرانیواسترسبینافرادبهعنوانیکعاملقابل
سرایتروانیازفردیبهفردیدیگرمنتقلمیشود.نگرانیهای
شدیدنسبتبهاتفاقاتغیرقابلکنترلدرآیندهعاملاضطراب

میشودومیتواندتمامیافرادرادربحراننگهدارد.

کلیدواژهها: مداخالت روان شناختی، تقويت تاب آ وری. سالمت 
روانی دانش آموزان

برخــالف باليای طبيعی، به دليل همه گيری و شــيوع بيماری، 
امکان ايجاد شــبکه های حمايتی ـ اجتماعی وجود ندارد تا جايی 

که حتی ســوگ افراد در اين شــرايط، به دليل نداشتن مراسم و 
گردهمايی هــای عزاداری، ناتمــام می ماند و ايــن موضوع حال 
بــد بازماندگان را دوچنــدان می کند. از طرف ديگــر، اين بحران 
بــه چالش هــا و مســائل درون خانواده ها به دليل خانه نشــينی، 
مشــکالت اقتصــادی، و نداشــتن مهارت های ارتباطــی، دامن 
می زند. مديريت اســترس های زندگی که حتــی می تواند ربطی 
 به کرونا هم نداشــته باشد، در چنين شــرايطی بسيار ضروری تر 
به نظر می آيند. زيرا تنيدگی آشفتگی بر ميزان استرس و در نتيجه 

کاهش سطح ايمنی جسم می افزايد. 
در کنــار تالش برای جــذب حمايت های اجتماعــی از طريق 
فضاهــای مجازی و تشــکيل گروه هايی با عالقه های يکســان، يا 
کمک هــای داوطلبانه و يا تماس های تلفنــی، مداخالت فردی با 
هدف تقويت تاب آوری سيســتم ايمنــی روان، يکی از مهم ترين 
مداخالت روان شــناختی است که در ســطوح متفاوت به منظور 
کاهش ميزان آسيب های ناشی از بحران کوويد ۱۹ ضروری است. 
اين مداخالت با هدف تقويت تاب آوری می تواند روی پيوســتاری 
از آموزش و توســعة مهارت های فردی و اجتماعی تبيين شود. در 
اين راستا، درمانگران با ارتقای احساس ارزشمندی، باالبردن سطح 
مهارت های مؤثر در حل مســئله، بهره منــدی از هدف و معنا در 
زندگی، و توســعة ارتباطات و انعطاف پذيری در افراد، می توانند به 
باالرفتن سطح سيستم ايمنی روان و به تبع آن کاهش آسيب های 

ناشی از بحران کرونا کمک کنند. 
تــاب آوری، به عنــوان فراينــدی روان شــناخت، می تواند روی 
عکس العمل و نوع پاسخ های انتخابی افراد در چالش های زندگی اثر 
بگذارد و با مديريت احساس و هيجان، موجبات عملکرد بهتر افراد 
را فراهــم آورد. مداخالت درمانی و پيشــگيرانه، در جهت افزايش 
تاب آوری، شــامل به کارگيری فنون هيجانی، شناختی و اجتماعی 
است. مؤلفه های هيجانی شامل شناخت و مديريت هيجان می شود 
کــه به مراجع آموزش می دهد تــا در موقعيت های مختلف بتواند 
هيجان های مناســب خود را کشــف کند. اين راهبردها از طريق 

دكترزیوراشرفپوري
دكتراي مشاوره و كارشناس تاب آوري

مداخلة مؤثر در مواجهه با چالش های
نوپديد روان شناختی

اختالالت روانشناسی
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آموزش مهارت های آرامش عضالنی تدريجی و تداعی تصويرهای 
ذهنــی انجام به اجرا در می آينــد. در ادامة تقويت فنون هيجانی، 
درمانگر به راه های ارتقا و افزايش همدلی در مراجع نيز می پردازد. 
مؤلفة اجتماعی آموزش تاب آوری، توانايی شکل دادن و نگهداری 
ارتباطات مثبت فرد در محيط های اجتماعی اســت که  طی آن، 
مشــاور از راهبردهــای تقويت ارتباطات کالمــی و غيرکالمی در 
مراجــع، آمــوزش مهارت های ارتباطی بــه او، و ايجاد حس خود 

اثربخشی در اجتماع در او،  بهره می گيرد.
در نهايت، مؤلفة شناختی آموزش تاب آوری شامل فراشناخت و 
داشتن برنامه ريزی و هدف برای آينده است. اين بخش توانايی حل 
مســئله و بهره گيری از فضا و باورهای عميق فلسفی را در زندگی، 

در مراجع تقويت می کند. 
در نهايــت همــة  اين راهکارهای آموزشــی در جهــت افزايش 
تاب آوری، به افراد در کشف توانمندی هايشان و برگشت به وضعيت 

عادی پس از گذراندن يک دورة بحران کمک می کنند.
آموزش تاب آوری باعث اعتمادبه نفس و کارآمدی در دانش آموزان 
می شود و به آن ها امکان می دهد، با موفقيت چالش های زندگی را 
پشت سر بگذارند. دانش  آموزان تاب آور احساس نااميدی و تنهايی 
کمتری دارند و از اين مهارت برخوردارند که به مشــکل به عنوان 
مســئله ای که می توانند آن را کندوکاوکنند، تغيير دهند، تحمل 
کننــد و يا به روش های ديگر حل کنند، نگاه  کنند. همين موضوع 
ســبب باالرفتن تحمل آن ها در برابر مشــکالت، رسيدنشــان به 
چشم انداز مثبت، و خوش بينی آن ها به زندگی می شود. از آنجا که 
خوش بينی يکی از ويژگی های افراد تاب آور است، اين دانش آموزان 

با وجود قرار گرفتن در محيط های پرخطر و آســيب زا، روانشــان 
آســيبی نمی بيند و با مسائل و مشــکالت زندگی با ديد مثبت و 

همراه با خوش بينی کنار می آيند. 
تاب آوری باعث می شود، دانش آموزان هنگام تجربة هيجان های 
منفــی بتوانند ســازگاری و ســالمت روان خــود را حفظ کنند. 
مهارت هايی چون حل مسئله، سبک تبيينی کارآمد، خودکارآمدی 
و حمايــت اجتماعی در اين امر دخيل اند. تاب آوری ظرفيت تغيير 
شرايط ناگوار به تجاربی است که به رشد و پيشرفت فرد می انجامد. 
يعنی اينکه تاب آوری پاســخی به استرس های بسيار زياد است و 
می تواند سطوح اســترس و ناتوانی را در شرايط استرس زا تعديل 

کند و افزايش رضايت از زندگی را باعث شود.

تابآوریدرمحیطآموزشیرامیتوانعاملاحتمالیموفقیت
بسیارباالدرمدرسهوسایرموقعیتهایزندگی،بهرغممسائل
ودشواریهایمحیطیدانست.دانشآموزاندارایتابآوری،
بهرغمموانعومشــکالتاجتماعی،فرهنگیواقتصادی،در
سطحباالییموفقمیشــوندوکمترنسبتبهمدرسهوانجام
فعالیتهایمربوطبهمدرسهاحساسخستگیمیکنند.دراین
مدل،چرخةتابآوریشــاملفراهمسازیمهربانیوحمایت،
ارتباطســازیبرایافزایشامیدواری،فراگرفتنمهارتهای
زندگی،داشتندلبستگیهایمثبت،مرزبندیشفافوسازگار،

وفرصتسازیبرایمشارکتمعناداراست.

منابعدردفترمجلهموجوداست.

آموزشتابآوریباعثاعتمادبهنفس
وکارآمدیدردانشآموزانمیشود
وبهآنهاامکانمیدهد،باموفقیت

چالشهایزندگیراپشتسربگذارند

تابآوری،بهعنوانفرایندی
روانشناخت،میتواندرویعکسالعمل

ونوعپاسخهایانتخابیافراددر
چالشهایزندگیاثربگذاردوبا

مدیریتاحساسوهیجان،موجبات
عملکردبهترافرادرافراهمآورد



راز سرزندگی 

اززمانیکهمــدارسبهوجودآمدهانــد،بحثهاییدربارة
نقشآنهادرارتقایرشــدمنشمثبتوجودداشــتهاست.
آموزشدهندگانوفالســفههمبحثهایطوالنیداشتهاندکه
مدارسبه»آموزشقلب«نیزهمانند»آموزشذهن«نیازدارند.
رویکردمبتنیبرروانشناسیمثبتبهافرادکمکمیکندکه
توانمندیهایمنشیشانراشناساییوباآنهادرگیرشوندتا

بهاینوسیلهبهزیستیآنهاارتقاپیداکند.
باایناوصاف،مدرســهفضاییاســتکهامکانشناسایی
وتحقــقهمةتوانمندیهــادرآنوجــودداردومیتواندبا
فراهمکردنشرایطانعطافپذیرومتنوعبهافرادکمککندتا
بتوانندانواعتوانمندیهایخودراکشفکنندودراینزمینه
رشدیابند.بهعالوهوبهتبعآننیز،درزمینةعملکردتحصیلی،
براســاستوانمندیهایمنشیوشــخصیتیوهدفگذاری
گروهی،دراجرایفعالیتهایرضایتبخشوموفقبهســمت
وسوییحرکتکنندکهبهرشدشخصیورفتارهایاجتماعی،
فعالیتهایگروهیوسازگاریمؤثربرایرویاروشدنباشرایط
دســتیابند.دراینصورتمیتوانند،بااستفادهازنقاطقوت
وتوانمندیها،بهاصالحوتعدیلنقاطضعفوموانعبپردازند.
ازدیدگاهروانشناسیمثبت،همانقدرکهرویتوانمندیها
تمرکزمیکنیم،رویضعفهاهــمتمرکزمیکنیم،همانقدر
بهســاختنبهترینچیزهادرزندگیعالقهمندیمکهاصالح
بدترینهــارادرنظرداریم،وهماناندازهنگرانرضایتبخش
کردنزندگیافرادعادیهســتیمکهنگرانمرهمگذاشتنبر
زخمهایافرادپریشان.بنابراینبادیدگاهمثبتباورداریمکه
توانمندیهایمنشــیوشخصیتیپایهواساسحاالتانسان
هستندوفعالیتهایهماهنگباتوانمندیها،راهیمهمبرای
رسیدنبهیکزندگیخوبروانشناسانهرابهمانشانمیدهند.
توجهبه»فضایلاخالقی«رویکــردینوینبهتوانمندیهای
منشیوشخصیتیدرفلســفهاستوماباورداریمکهفضایل
اخالقیحداقلبرایروانشناســانومشاورانخیلیجالبتر

ازقوانینهســتند؛چراکهفضایلدرزندگیافرادراهدایت
میکنند.بهروایتدیگر،روانشناسینیازداردکهبهجایتأکید
بردستورالعملهاییبرایزندگیخوب)قوانیناخالقی(،بیشتر

برچگونگیوچراییشخصیتخوبتأکیدکند.

کلیدواژهها: مشاورة توانمندمحور، توانمندی های منشی و شخصيتی، 
فضايل اخالقی، سرزندگی، شجاعت

فضایل: صفات اصلی هستند که دين و فلسفة اخالق آن ها را ارزشمند 
دانســته اند و شامل شــش فضيلت می شوند: خرد، شــجاعت، انسانيت، 

عدالت، خويشتن داری و تعالی.
غالبًا دانش آموزانی به مشاوره مراجعه می کنند که به دليل رنج کشيدن 
از مشــکلی و برای رفع آن به دنبــال کمک گرفتن از يک منبع خارجی 
هســتند. اگر بخواهيم مدارس  را بر اســاس مفهوم توانمندسازی شکل 
بدهيم، الزم است در تمامی فعاليت های خود، چه آموزشی، چه تربيتی و 

چه  مشاوره ای، اين  چشم انداز را در نظر بگيريم. 
 توانمندی های منشــی و شخصيتی به صورت  مســتقيم در عملکرد 
تحصيلی دانش آموزان کاربرد دارند. در بســياری از اوقات، مشاور مدرسه 
می تواند، برای کاهش رفتارهای مخــرب دانش آموزان، از طريق افزايش 
رفتارهای مثبــت و رضايت بخــش مبتنی بر توانمندی ها متناســب با 
موقعيت های پيش آمده، وارد فرايند مداخله شــود و در کنار حل برخی 
مشــکالت، با سوق دادن آنان در مســيرهای معنادار و ارزشمند، توأم با 

هيجانات مثبت، موجبات شکوفايی دانش آموزان را فراهم آورند.
با توجه به شــرايط محيطی و اجتماعی يک ســال اخير، قرنطينه های 
مداوم، و انزوا و محدود شــدن تعامالت به خاطــر ايجاد ترس از ابتال به 
کرونا و رعايت پروتکل های بهداشتی،  به نظر می رسد که سطح انرژی و 
نشاط مردم، به ويژه دانش آموزان که از فضای شاد مدرسه به دور بوده اند، 
کاهش يافته است و آنان دچار کرختی و بی حوصلگی عاطفی و هيجانی 
شــده اند. يکی از  توانمندی های منشی مناسب برای بهبود اين وضعيت، 

»سرزندگی« از زيرمجموعه های »فضيلت شجاعت« است. 

تکنیک هایی برای ارتقای توانمندی َمنِشی و شخصیتی

دكترمنیرهنسیمی
کارشناس مسئول سالمت و مراقبت در برابر آسيب های اجتماعی

مشاورة توانمندمحور
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سرزندگیدیدگاهینسبتبهزندگیاست
کهباانرژیزیاد،وزندهدلیوهیجان،

خودشرانشانمیدهد.اینتوانمندیهم
جنبةجسمانیداردوهمروانشناختی.

روانشناسانعقیدهدارند،سرزندگییکی
ازتوانمندیهاییاستکهتأثیرزیادیبر

شادکامیورضایتمااززندگیدارد

سرزندگی
سرزندگی يکی از حالت های مورد عالقه و دوست داشتنی انسان است.
سرزندگی ديدگاهی نسبت به زندگی است که با انرژی زياد، و زنده دلی 
و هيجان، خودش را نشــان می دهد. اين توانمندی هم جنبة جسمانی 
دارد و هم روان شــناختی. روا ن شناسان عقيده دارند،  سرزندگی يکی از 
توانمندی هايی است که تأثير زيادی بر شادکامی و رضايت ما از زندگی دارد.

عواملمؤثربرسرزندگی
• بيماری، درد و خســتگی، سيگار کشيدن، و رژيم غذايی ناسالم باعث 

کاهش سرزندگی می شوند؛
• تمرينات ورزشی، داشتن روابط صميمانه، داشتن حق انتخاب، و رژيم 

غذايی سالم و مغذی موجب افرايش سرزندگی می شوند.

در کار بــا دانش آمــوزان دارای ســطح انرژی پاييــن می توانيد از اين 
تکنيک های بهره  بگيريد: 

از دانش آموز بپرسيد: چه چيزهايی شما را هيجان زده می کند؟ چطور 
می توانيد ســرزندگی تان را حفظ کنيــد؟ از او بخواهيد به اين موضوع 

فکر کند.
محرکهاوانرژیهایکلیدیمن: اين محرک ها و انرژی دهنده ها 
می توانند شــامل افراد و موقعيت های خاص، تفريحات و ســرگرمی ها، 
عالقه ها، هيجان ها يا هر چيز ديگری باشند که ما را به سر شوق  می آورند. 
به دانش آموز بگوييد: محرک ها و انرژی زاهای  کليدی تان را مشخص کنيد 
و بنويسيد هرکدام از آن ها سالم اند يا ناسالم. سپس فکر کنيد که از بين 

آن ها، کدام يک واقعًا موجب بهترين پيامد ممکن می شود. 
تارومارعادتهایبد: يکی از راه های افزايش ســرزندگی، و شور و 
اشتياق، غلبه بر عادت های بد است. در اين تمرين کمک کنيد دانش آموز 
با انرژی و برداشــتن گام های کوچک و عملی، بر يک عادت بد غلبه کند. 
بــرای اين کار از او بخواهيد روی يک کاغــذ همة  عادت های بد خود را 
يادداشــت کند و پس از مرتب کردن آن ها، عادتی را که ترک آن از همه 
دشــوارتر اســت، در باالی صفحه و عادتی را که ترک آن از بقيه آسان تر 
اســت، در پايين صفحه قرار دهد. سپس از بين  عادت های فهرست شده 
يکی را انتخاب و در برگه ای يادداشت کند. در ادامه، با استفاده از مطالب 
گفته شــده در بخش هدف گزينی،  گام های کوچکی را برای غلبه بر اين 
عــادت طراحی کند و به ترتيب در برگه بنويســد. در مرحلة بعدی از او 
بخواهيد که روی اين موضوع فکر کند که چگونه می تواند در راه رسيدن 
به هدفش که همان ترک عادت بد اســت، آرامشش را حفظ کند. به اين 

منظور از چه گفت وگوی درونی اســتفاده می کند؟ در پايان اين تکنيک 
يادداشــت کندکه چه افرادی می توانند در راه رسيدن به اين هدف به او 
کمک کنند، يا او را مورد  حمايت قرار دهند، و از چه طريقی به او کمک 

خواهند کرد؟
حفظکردنهیجانومواجههباچالش: از دانش آموز بخواهيد خود 
را مجسم کند که موفق شده است. وقتی خود را تجسم کرد که اولين گام 
موفقيت را برداشــته است، گفت وگوی درونی اين چالش را تکرار کند، به 
خود پاداش دهد و به خاطر موفقيت خود را تشــويق کند . به او آموزش 
دهيد تسليم نشود. در صورتی که موفق نشد، باز هم گام هايش را خردتر 

و کوچک تر کند. 
ســرمایهگذاریرویخبرهایخوب: در ميان گذاشــتن اتفاقات 
خوب زندگی با ديگران، انرژی و سرزندگی را بيشتر می کند. از دانش آموز 
بخواهيد برای تمرين به اشــتراک گذاشــتن خبرهای خــوب، با يکی از 
دوستانش گروهی دونفره تشکيل دهد و از او بخواهد اتفاقی را که در آن 
روز برايش رخ  داده است تعريف کند؛ حتی اگر بی اهميت باشد. همين که 
يک رويداد مثبت باشد، کافی است. سپس جای خود را با دوستش عوض 
کنــد و اين بار خودش اتفاق خوبی را که برايش رخ  داده اســت، با او در 
ميان بگذارد. در همين حين، عالوه بر تماس چشمی که با يکديگر برقرار 
می کنند، به طرف مقابل نشان دهند به ماجرايی که برايشان تعريف شده 

عالقه مند هستند و واکنش نشان دهند.

توصیههاوراهکارهاییبرایافزایشسرزندگی
ازلحظههالذتببرید: ســعی کنيد زودتر از خواب بيدار شــويد و 
صبحانه تان را با حوصله ميل کنيــد. به بخار ليوان چای دقت کنيد و از 

تک تک لحظه ها و فعاليت هايتان لذت ببريد.
ازماجراجوییغافلنشــوید:يکی از شــيوه های درست پرورش 
سرزندگی، شکستن چرخة روزمره و دست زدن به کارهای جديد، مفرح و 

چالش انگيز است؛ به طوری که جهان را طور ديگری ببينيد.
برایخودتانسرگرمیپیداکنید:به انجام کارهايی که در دوران 

کودکی دوست داشتيد، دست بزنيد.
بازیکنید: از  فرصت هايی که برای بــازی کردن در اطرافتان وجود 

دارند، استفاده کنيد.
بادشمنانسرزندگی،روابطتانرامحدودکنید:خاصيت افرادی 
که بدبين و اهل غرزدن  و ناله کردن هســتند، پايين آوردن سطح و انرژی  
طرف مقابلشان  است. معاشرت با افرادی را که مثبت و سرزنده نيستند، 

محدود کنيد.
بهدامانطبیعتبروید: طبيعت روان ما را ســالم تر می کند، به ما 
انرژی می دهد، اســترس را از بين می برد،خالقيت را افزايش می دهد و ما 

را مهربان تر می کند.
بااصالتباشید: اصيل بودن يکی از مؤلفه های سرزندگی است. به اين 
معنا که نقش بازی نکنيد، خودتان باشيد و از اين خود بودن لذت ببريد.

بهطورمرتبورزشکنید: رشتة ورزشی مورد  عالقه تان را انتخاب 
کنيد و حداقل دو روز در هفته زمانی را به آن اختصاص دهيد.

منابعدردفترمجلهموجوداست.
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محسنآربزی
کارشناس ارشد روان شناسی تربيتی، دانشگاه شيراز

ازجملهعواملیکهسببافتتحصیلیدانشآموزانمیشود،
پدیدة»تعللورزیتحصیلی«است.تعللورزیتحصیلیتمایل
برایبهتعویــقانداختناموروتکالیفتحصیلیاســت؛که
میتواندازپیشایندهایمتفاوتیاثرپذیردوپیامدهایمتعددی
راسببشود.لذاشــناختپیشایندهاوپیامدهایتعللورزی
تحصیلیمیتواندبهکاهشاینمشکلآموزشیکمکشایان

توجهیکند.
بهمنظورانجامپژوهشحاضر،کلیدواژههایفارسیوانگلیسی
تعللورزیتحصیلیرادرپایگاههایمعتبرجستوجوکردیمو
بدینترتیبمقاالتمرتبطاستخراجومورداستفادهقرارگرفتند.
نتایجحاکیازآناستکهعواملمتفاوتیهمچونکمالگرایی،
ناتوانیدرتمرکزرویتکالیف،ترسازشکست،تعیینهدفهای
غیرواقعی،احساسمســئولیتپایین،ومهارتهایمدیریت
زمانضعیف،میتوانندسبببروزتعللورزیدرحیطةتحصیلی
میتوان براساسجستوجوهایصورتگرفته شوند.همچنین
گفت:تعللورزیتحصیلیسببپیامدهایشناختی،هیجانیو
رفتارینامطلوبیهمچوناضطرابوافسردگیمیشوند.امید
اســتبااســتفادهازنتایجمرورصورتگرفتهبتواندرجهت
کاهشتعللورزیدردانشآموزاناقداماتالزمراصورتداد.

کلیدواژهها: افت تحصيلی، تعلل ورزی تحصيلی، انگيزة درونی، 
انگيزة بيرونی، عزت نفس، اضطراب صفتی، الگوی موفق، مديريت 

زمان ضعيف، ترس از شکست، کمال گرايی

مقدمه 
اگر تکاليف و مطالعاتی که بايد انجام شــود يا قرار است در يک 
بازه زمانی مشخص انجام گيرد، به موقع انجام نشود برای محصالن 
مشــکالت جدی به وجود می آيد. اصطالح »تعلل ورزی تحصيلی« 
برای توصيف اين پديده استفاده می شود. ادبيات پژوهشی مربوط 
به اين زمينــه، تعريف های متفاوتی از اين اصطالح ارائه می دهند. 
سنسل، جولین و گای1)2003(، در تعريف تعلل ورزی تحصيلی، 
به تمايــل برای به تأخير انداختن انجام تکاليف تحصيلی اشــاره 

کرده اند که به داليل غيرمنطقی صورت می گيرد. 
بالکیس2)2007( در تعريف تعلــل ورزی چنين بيان می دارد: 
تعلل ورزی عبارت است از فروگذاری از انجام وظايف و مسئوليت ها 
در زمــان مورد انتظار و به موقع؛ با وجــود اينکه فرد توانايی انجام 
آن وظايف را دارد و از پيامد های ناخوشايند آن نيز مطلع است. او 
تعلل ورزی را  در پنج بعد طبقه بندی کرده است: تعلل ورزی عمومی؛ 
تعلل ورزی تحصيلــی؛ تعلل ورزی در تصميم گيــری؛ تعلل ورزی 

مروری بر پیشایندها و پیامدهای تعلل ورزی تحصیلی

دور باطِل امروز- فردا کردن

روانشناسی تربیتی
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روان رنجورانه؛ تعلل ورزی غيرکالمی. ويژگی های رفتاری تعلل ورزی 
تحصيلی عبارت انــد  از: طفره رفتن از انجــام تکاليف؛ بی توجهی 
نســبت به کســب آمادگی برای امتحان؛ به تأخير انداختن انجام 
کارهای عملی تا آخرين روزهای مهلت انجام فعاليت ها. پژوهش ها 
نشــان داده اند،  تعلل ورزی که اثرات زيان باری در حيطة تحصيلی 
به دنبال دارد، در تقريبًا 95 درصد از محصالن به چشم می خورد 

براساس بررســی صورت گرفته در مورد ادبيات پژوهشی، پديدة 
تعلل ورزی تحصيلی با مفاهيم مختلف مورد بررســی قرار گرفته 
اســت. برای مثال، کاگان3 )2009( بيان داشــته اســت: »بين 
تعلل ورزی و اضطراب همبســتگی مثبت وجــود دارد.« هنگامی 
که تکليفی که باعث اضطراب می شــود به تعويق بيفتد، احساس 
اضطراب برای مدتی از بين می رود. اين وضعيت موقتی است و در 

نتيجة تعلل، اضطراب با سطح باالتری برمی گردد. 
همچنيــن، لکیچ4 )2006( رابطة بيــن انگيزه و تعلل ورزی را 
برجســته می کند. بــه گفتة  او، بين تعلــل ورزی و انگيزة درونی 
رابطــة منفی وجــود دارد؛ درحالی که بين تعلــل ورزی و انگيزة 
بيرونی هم بســتگی مثبت به دســت آمده است. بدين معنی که 
دانش آموزان دارای انگيزة درونی باال که از روی شوق به يادگيری 
تکاليف تحصيلی می پردازنــد، رفتارهای تعلل ورزی کمتری را از 

خود بروز می دهند. 
از ديگر رابطه سنجی ها می توان به پژوهش کاکی5 )2003( اشاره 
داشــت که به رابطة بين تعلل ورزی و عزت نفس اشــاره می کند. 
مطابق يافته هــای پژوهش وی، عزت نفس پاييــن باعث افزايش 
ميزان تعلل ورزی می شــود. ُازونُازیر6 )2005( به هم بســتگی 
بين جنســيت و تعلل ورزی توجه کــرد و نتيجه گرفت: محصالن 
پسر نســبت به دختران بيشتر تکاليف تحصيلی خود را به تعويق 
می اندازند. همچنين، ديگر مطالعــات به نقش هوش هيجانی در 
پيش بينی تعلل ورزی تحصيلی اشــاره کرده اند و ادعا می شود که 
غلبه بر اســترس کــه يکی از مؤلفه های هوش هيجانی اســت، با 

تعلل ورزی ارتباط دارد.
اکشــی و دیلماچ7 )2010( تعلل ورزی تحصيلــی را از نظر 
اضطراب صفتی مورد بررســی قرار دادند و دريافتند که اضطراب 
صفتی تعلل ورزی تحصيلی را به طور معنی داری پيش بينی می کند. 
سادلر و ساکس8 )1993( اظهار داشتند که تعلل ورزی به همراه 
کمال گرايی يکی از داليل افسردگی است. برای تعلل ورزی تحصيلی 
داليل ديگری، از جمله داشــتن ســطح احساس مسئوليت پايين 

)بکنلی، ايلهان و ارســالن9، 2009(، داشتن مهارت های مديريت 
زمان ضعيف )بالکيــس، 2007؛ بالکيــس، دورا، بولس و دورا10، 
2006( ترس از شکست )اُزون  اُزير، 2005(، کمال گرايی )سارگلو11، 
 2011(،  ناتوانــی در تمرکــز روی تکاليــف )بالکيــس، 2007(،

تعيين هدف های غيرواقعی )بالکيس، 2007(، ارتباط داشــتن با 
هم کالسی ها و دوســتان بی انگيزه و تعلل ورز و نيز نداشتن الگوی 
موفق )فريد، حبيبی کليبر و محمدی، 1397(، اميد پايين نسبت 
به آينده )حسينی، قادرمرزی، الماسی و قادری، 1393(، استفاده 
نکردن از راهبردهای مديريت رفتار همچون نداشتن برنامه ريزی و 
اولويت بندی  امور )موحدی، عبادی راد، کريمی نژاد و مروج، 1396( 
و خودکارآمدی و تاب آوری پايين )سلطانی، جمالی، خجسته نيام و 

درگاهی، 1395( را برشمرده اند. 
ادبيات پژوهشی در رابطه با تعلل ورزی تنها به بررسی پيشايندها 
نپرداخته است. برخی از پژوهشگران نيز درصدد شناخت پيامدهای 
تعلــل ورزی برآمده اند. از جمله پيامدهــای نامطلوب تعلل ورزی، 
کاهش شادی است. نتيجة پژوهشی که توسط يک تيم تحقيقاتی 
در رابطــه با تعلل ورزی روی 7800 آزمودنی انجام گرفت، نشــان 
داد کــه 94 درصد از آزمودنی ها بيان کرده و يــا پی برده بودند، 
تعلل ورزی اثری منفی  روی شــاد بودن آن ها می گذارد. 17 درصد 

از اين آزمودنی ها گفته بودند که تعلل ورزی به شدت منفی است .
فرید و همکارانــش )1397( نيز پيامدهــای منفی عاطفی و 
روان شــناختی همچون کاهش اعتمادبه نفس و عزت نفس، ايجاد 
احســاس گناه و خودسرزنشــی، کاهش معدل درســی، اشتغال 
ذهنی به کارهای عقب افتاده و به واســطة آن حواس پرتی را برای 
تعلل ورزی بر شــمرده اند. همچنين تعلل ورزی با مشکالت ديگری 
همچون اضطراب امتحان )فراری، جانسون و مک  کاون12، 1995(، 
کسب نمره های ضعيف )الی13، 1987(، افسردگی )الی، 1986( و 

اضطراب اجتماعی )جانسن و کارتون14، 1999( همراه است. 

نتیجهگیری
تعلل ورزی به معنای به تعويق انداختن فعاليت ها و امور و پرهيز 
از انجام دادن به موقع آن هاســت. اين پديده می تواند ســبب افت 
نمره ها و پيشرفت تحصيلی فراگيرندگان شود و اثرات زيان باری را 
برای محصالن در پی داشته باشد. شناخت پيشايندهای تعلل ورزی 
می تواند در مديريت اين عارضة تحصيلی مؤثر واقع شود. همان طور 
که بحث شــد، عواملی همچون کمال گرايــی، اضطراب، ترس از 
شکست،  استفاده نکردن از راهبردهای شناختی و رفتاری مؤثر، و 

... سبب بروز اين آفت در زمينة تحصيلی می شوند. 
بــا توجه به پيشــينة پژوهشــی ذکر شــده، يکــی از عوامل 
تعلــل ورزی، کمال گرايــی دانش آموزان اســت. افــراد کمال گرا 

تعللورزیعبارتاستازفروگذاریازانجاموظایف
ومسئولیتهادرزمانموردانتظاروبهموقع؛با

وجوداینکهفردتواناییانجامآنوظایفراداردواز
پیامدهایناخوشایندآننیزمطلعاست
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همــواره از ايــن در هراس هســتند که مبادا عيــب و نقصی در 
کارشــان پيدا شــود و در نتيجه انجام آن را به تأخير می اندازند .

لــذا آموزش دانش آموزان مبنی بــر تعيين معيارهای منعطف و 
هدف های واقع بينانه برای عملکــرد خود،  می تواند گامی مؤثر در 
جهت کاهش تعلل ورزی باشــد. آموزش اميد و مؤلفه های مربوط 
به آن نيز می تواند ســبب کاهش تعلل ورزی شــود. طبق »نظرية 
اميد«اسنایدر15 )2002(،  هدف ها، تفکرات گذرگاه16، و تفکرات 
عامل17، سه مؤلفة اميد را تشکيل می دهند. طراحی، اجرا و پيگيری 
هدف ها باعث افزايش اميد می شود. تفکرات گذرگاه به روش هايی 
اشاره دارد که فرد برای رسيدن به هدف خود در نظر دارد. تفکرات 
عامل  نيز باور به توانايی شــروع و ادامة تالش ها را شامل می شود. 
لذا واضح است که دانش آموزان اميدوار به صورت سازگارانه تری با 
تکاليف تحصيلی روبه رو می شــوند و در نتيجه تعلل ورزی کمتری 

نشان می دهند. 
در صــورت عدم مديريت تعلل ورزی، عوارض ناخوشــايندی در 
انتظار محصالن اســت که از مهم ترين آن هــا می توان به افزايش 
اضطراب و مشــکالت مربوط به آن اشــاره کرد. از آنجا که صرف 
دانســتن پيشايندها و پيامدهای تعلل ورزی در کاهش اين مشکل 
تأثيری ندارد، پيشنهاد می شود با در نظر گرفتن موارد ذکرشده  در 
اين مقاله، به آموزش محصالن، و ارائة تمرين و بازخورد به آن ها 
پرداخــت. با توجه به نتايج پژوهش ها، راهکارهايی که در جهت 

کاهش تعلل ورزی تحصيلی می توان ارائه کرد عبارت اند  از: 
1. کمــک به دانش آموزان برای تعيين هدف های واقع بينانه و 
پرهيز از به کارگيری معيارهای غيرمنعطف و ســختگيرانه 

برای عملکرد خود؛
برنامه ريزی،   رفتــاری  راهبردهای  آمــوزش   .2
اولويت بندی امور، نوشــتن امور، اســتقامت و 
پايداری در انجام تکاليــف، خودانگيزه دهی، و 
سريعًا شروع کردن و يا همين االن آغاز کردن؛ 
3. آموزش راهبردهای شناختی تصويرسازی 

برانگيزاننده و سرمشق گيری شناختی؛
4. آموزش مهارت های مديريت زمان و مديريت 

استرس )همچون تن آرامی و مديتيشن(؛
5. شناسايی عوامل کمک کننده به بروز تعلل ورزی، 
همچون استفادة زياد از وسايل ارتباطی )تلويزيون، 

تلفن همراه  و...( و مديريت آن ها؛ 
6. معاشــرت نکردن با دانش آموزان بی انگيزه و 

بی هدف؛
7. تــالش برای درک و يادگيری عميق مطالب؛ چرا 
که يادگيری سبب افزايش انگيزش می  شود و بدين ترتيب 

تعلل ورزی را کاهش می دهد. 

منابعدردفترمجلهموجوداست.

عواملیهمچونکمالگرایی،اضطراب،ترساز
شکست،استفادهنکردنازراهبردهایشناختی
ورفتاریمؤثر،و...سبببروزاینآفتدرزمینة

تحصیلیمیشوند



از مهارت های مشاوره

مشاورۀ نـرم
مروری بر چند ترفند ساده و کاربردی در جلسات مشاوره

نويسنده:هلنرونیان1
مترجم: مهتابفردی

کلیدواژهها: مديريت کالس، مشاور مدرسه، تکنيک های مشاوره
مهارت های مديريت مؤثر کالس، برای دســتيابی به هدف های 
آموزشــی، در همة کالس هــا حياتی و ضروری اســت. برگزاری 
جلســه های گروهی مشاوره در مدرســه نيز يکی از کليدی ترين 
راه هــای انتقال مفاهيم تربيتی به دانش آموزان اســت و مديريت 
کارآمد آن ها مســتلزم مهارت هايی اســت کــه آن را از مديريت 
کالس برای معلمان متمايز می کند. از ســوی ديگر، بی توجهی و 
به کارنگرفتن مهارت های حرفه ای در درازمدت تأثير نامطلوبی بر 

وجهة حرفه ای مشاوران مدرسه ها خواهد داشت.
برخی از مشاورانی که سابقة تدريس به عنوان معلم را داشته اند، بر اين 
باورند که به سادگی می توانند مهارت هايشان را در کالس های مشاوره 
به کار گيرند. گرچه اين گروه از مشاوران می توانند با اطمينان خاطر 
بيشتری در کالس حضور يابند، اما بايد توجه داشته  باشيم که معلمان 
و مشاوران به مهارت های متفاوتی برای مديريت کالس نياز دارند. به 
دليل اينکه اين مهارت ها نقش بســزايی در جلب مشارکت و توجه 
دانش آموزان دارنــد، در اين مقاله قصد داريم به چند نکتة ضروری 

برای مديريت بهتر جلسه های مشاوره در مدرسه ها نگاهی بيندازيم.
تکنيک ها و روش هايی که در ادامه به آن ها اشاره می کنيم، شايد 

ســاده و يا حتی بديهی به نظر برســند. با اين حال، طی آزمون و 
خطای فراوان، تأثيرگذاری و کارآمدی خود را به اثبات رسانده اند.

ـانعطافپذیرباشــید: ايجاد تأثير مثبت در دانش آموزان و 
مديريت کارآمد کالس به عوامل گوناگونی بســتگی دارد و معمواًل 
بيش از يک روش برای رســيدن به نتيجة دلخواه وجود دارد. هيچ 
تکنيک واحدی نيســت که روی همه مؤثر باشــد و کارآمدی هر 
تکنيک بــه عواملی مثل دانش آموزان، خلق آن ها، ســطح انرژی، 
گرسنگی و گرما، کالس درس قبلی و يا اينکه به چه ميزان از شما 
خوششان می آيد و ... بستگی دارد. به دليل وجود اين عوامل متعدد 
بايد انعطاف پذير بود. حتی در مشــاورة انفــرادی با دانش آموزان، 
اگر يک روش به نتيجه نمی رســد، آن را تغيير دهيد و تکنيکی را 

استفاده کنيد که پاسخ گوی نياز آن ها باشد.
خود را با سطح رشد دانش آموزان هر پايه تطبيق دهيد. محتوايی 
که ارائه می کنيد، بايد به اندازة کافی چالش برانگيز باشــد تا توجه 
دانش آمــوزان را حفظ کند، و در عين حال، متناســب با ظرفيت 
درک آن ها باشد تا از يادگيری دلسرد و نااميد نشوند. تکنيک های 
آموزشی متفاوتی را به کار ببريد تا مطمئن شويد، همة دانش آموزان 

مفاهيم را متوجه شده اند.
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رفتارییکنواختوقابلاعتمادداشتهباشید.
اگررفتارشمادرکالسوجلسههایمشاوره،
بارفتارشمادرموقعیتهایدیگرمثلزنگ
تفریحودرراهروهایمدرسهمتفاوتباشد،
دانشآموزاننمیتوانندبهراحتیاعتمادکنند

محتواییکهارائهمیکنیدبایدبهاندازةکافی
چالشبرانگیزباشدتاتوجهدانشآموزانرا

حفظکند،ودرعینحالمتناسبباظرفیت
درکآنهاباشدتاازیادگیریدلسردو

ناامیدنشوند

ـنسبتبهتفاوتهایفرهنگیحساسباشید: مشاوران 
مدرســه ها بيش از ســاير افــراد حاضر در مدرســه تفاوت های 
فرهنگی شــهرها، روستاها و اقوام مختلف را لمس می کنند. اين 
موضوع ضرورت به کارگيری زبان و محتوای متناســب با فرهنگ 
را بيش ازپيش ساخته اســت. عالوه بر اين،  در کالن شهرهايی که 

خانواده هايی با پيشينه و فرهنگ های متنوع حضور دارند، 
آشــنايی با فرهنگ هر دانش آموز نيــز از اهميت ويژه ای 

برخوردار است.
ـمســیرراتغییردهید: گاهی ســاده ترين راه برای 
کم کردن يا از بين بردن رفتار مشــکل زا تغيير مسير توجه 
دانش آموزان اســت. مثاًل می توانيد در ميان صحبت خود 
اسم دانش آموزی را به کار ببريد. به عنوان نمونه، اگر احمد 
مدام با بغل دســتی خود پچ پچ می کند، می توانيد بگوييد: 

»احمد می دونستی که ...؟« و صحبت خود را ادامه دهيد.
روش ســادة ديگر تغيير موضوع گفت وگوســت. شــايد 
مقدار زمانی که برای صحبت دربارة يک موضوع اختصاص 
داده ايد، زياد اســت و به دليل سرعت پايين کالس، توجه 
دانش آمــوزان را از دســت می دهيــد. بنابرايــن دقت به 

زمان بندی موضوعی حائز اهميت است.
ـدانشآموزانرابهمشــارکتتشویقکنید:اين 
امر از طريق ايجاد جوی امن و دوستانه و تشويق تعامالت 
مثبت ميسر می شود. رفتارهای مثبتی را در دانش آموزانی 
که به ايجاد چالش تمايل دارند، شناسايی و تحسين کنيد. 

از آن ها بخواهيد کاربرد مباحث مطرح شده را در زندگی شان پيدا 
کننــد و از اين طريق به آن ها فرصــت صحبت کردن و اظهارنظر 

بدهيد.
ـمباحثیجذابوگیرابرایکالسآمادهکنید: موضوع ها 
بايد با ســطح رشــد دانش آموزان، جو مدرسه، تعداد دانش آموزان 
و وقايــع جاری متناســب باشــد. زمانی که مطالــب درخور نياز 
دانش آموزان باشــد، توجه بهتر و بيشتری نشان می دهند و زمانی 
که مشــغول يادگيری هســتند، احتمال اينکه رفتارهای دشــوار 
و چالش برانگيز بروز بدهند، کمتر اســت. به کارگيری مهارت های 
مديريت کالس و در عين حال اتخاذ شــيوة جذاب و مناسب برای 
تدريس، عملکرد دانش آموزان را به طرز چشمگيری ارتقا می دهد. 
عالوه بر اين، از برقراری ارتباط چشــمی مناسب، داشتن چهره ای 
مثبت و زبان بدنی که نشــان بدهد، به دانش آموز توجه می کنيد، 

غافل نباشيد.
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بیتوجهیوبهکارنگرفتنمهارتهای
حرفهایدردرازمدتتأثیرنامطلوبیبروجهة

حرفهایمشاورانمدرسههاخواهدداشت

ـقبلازکالسآمادهباشــید:محتــوای کالس را قبل از 
شروع جلسه ســازمان دهی کنيد و چارچوب ارائة آن را مشخص 
کنيد. اگر قصد پخش ويديو يا يک فايل صوتی را داريد، از صحت 
دستگاه و فايل خود اطمينان حاصل کنيد. برگه ها به تعداد کافی 
تکثير شده باشند و چينش صندلی ها مناسب باشد. ايجاد وقفه در 
کالس برای انجام اين کارها توجه دانش آموزان را منحرف می کند. 
همچنين پس از انجام هر فعاليت گروهی، زمانی را برای گفت وگو 
دربــارة آن فعاليت، هدف و ارتباط آن با زندگی روزمره اختصاص 
دهيــد. انجام فعاليت بدون گفت وگو و پــردازش عماًل بی حاصل 
است و ثمری ندارد. برای نظم بيشتر می توانيد از وسيله هايی مثل 
زمان سنج شمارش معکوس يا ساعت شنی هم در کالس استفاده 
کنيد تا دانش آموزان بدانند، چه مقــدار زمان دارند. گاهی اعالم 
زمان باقی مانده هم روش مناسبی است. برای مثال: »بچه ها فقط 
پنج دقيقه ديگر فرصت داريد.« در پايان می توانيد 10 ثانية آخر 

را با صدای بلند و به صورت معکوس بشماريد.
ـیکمشاورمدرسةتمامعیارباشید: ويژگی هايی که از 
شــما يک مشاور خوب و کارآمد می سازد، در مديريت کالس هم 
به شما کمک می کند. تعدادی از مهم ترين ويژگی ها عبارت اند از:

• در ارتباط با دانش آموزان اصالت داشته  باشيد و ارتباطتان را با 
آن ها گسترش دهيد. دانش آموزان کاماًل متوجه هستند چه زمانی 
آن هــا را به صورت کامل و فارغ از قضــاوت پذيرفته ايد و حمايت 

می کنيد.

• رفتاری يکنواخت و قابل اعتماد داشــته باشيد. اگر رفتار شما 
در کالس و جلسه های مشاوره، با رفتار شما در موقعيت های ديگر 
مثل زنگ تفريح و در راهروهای مدرسه متفاوت باشد، دانش آموزان 

نمی توانند به راحتی اعتماد کنند.
• بــه صحبت های آن ها گوش دهيد و همدلــی کنيد. تا جايی 
که امکان دارد، زمان هايــی اختصاصی برای هر دانش آموز در نظر 

بگيريد. با اين تکنيک نشان می دهيد که برايشان اهميت قائليد.
• در زمان مناســب و به شيوه ای سنجيده احساسات دانش آموز 
را انعکاس دهيد. صرفًا با فراهم آوردن محيطی امن است که 
می توانيد دربارة احساســات و هيجانات او گفت وگو کنيد و 

بستری مناسب برای خودابرازی او فراهم آوريد.
• عالوه بر همة نکات ذکرشــده، در نظر داشته  باشيد که 
يک مشاور مدرسه خوب و کارآمد مرزهايی را ايجاد می کند. 
توانايی شما در ايجاد مرزها و محدوديت ها به اندازة مفاهيم 

ذکر شده در باال حائز اهميت است.
در نهايت الزم به يادآوری اســت که برای اکتســاب اين 
مهارت ها و تســلط بر آن ها راهی غير از اجرا و تمرين پيش 
رو نداريد. ابتدا ممکن است به خوبی از عهدة آن ها بر نياييد 
و اشتباهاتی داشته باشيد که اجتناب ناپذير است. اما به مرور 
زمان و با تســلط کافی می توانيد از اين مهارت ها در راستای 

ارتقای کيفيت خدمات خود بهره ببريد.

پینوشت
1. Helen Runyan

منبع
1. www.schoolcounselor.org
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اعظمالریجانی

éآیاحضورمشاوردرمدرسهضرورياست؟مشاورچهویژگيهایي
بایدداشتهباشد؟

سارا:بله، به نظر من مدرسه حتمًا بايد مشاور داشته باشد. او بايد از سطح 
علمي بااليي برخوردار باشــد و آن قدر توانايي و تجربه داشته باشد كه بتواند 

درست راهنمايي كند.
ســوده: قبول دارم كه حضور مشاور ضروري است، اما در مدرسة ما، رشتة 
تحصيلی مشــاور مدرسه با مشاوره مرتبط نيست. يعني معلم يكي از درس ها 
مشــاور هم هست. به نظر من شايد او بتواند مشــاور تحصيلي باشد، ولي در  
زمينه های ديگر نمي تواند به ما كمك چنداني كند. در صورتي كه ما در همة 

زمينه ها احساس نياز مي كنيم.
نگار:به نظر من، هم حرف مشاور مهم است هم عملش. مشاوري كه خودش 
نمی تواند عصبانيتش را كنترل كنــد، مطمئنًا وقتي به من بگويد چند نفس 

عميق كمك می کند كه آرام  بشوي، من باور نمی کنم.
شیرین:متأسفانه مشاوران فكــر می کنند اســاس كارشان بايد حرف زدن 
باشد؛ آن هم يک طرفه. تو يك جمله می گويی و بعد تمام جلسة مشاوره را بايد 

در سكوت به اين فكر كني كه كي اين حرف ها تمام می شود.

éآیاهنگاممالقاتبامشــاوراحســاسراحتيداریدودچار
اضطرابیاترسنمیشوید؟

نگار:گاهي دچار اضطراب می شــوم. مشاور خوب بايد با آرامش  سؤال های 
حساب شده ای بپرسد تا اضطرابي به دانش آموز وارد نشود.

سوده:گاهي براي مطرح كردن مشكلي پيش مشاور می روم، ولي به جاي 
اينكه آرام تر شوم، دچار استرس می شوم و اصاًل  نمی توانم از مشكلم حرفي بزنم.
سارا: اگر قرار است پيش مشاور استرس داشته باشم، همان بهتر كه مشاوره 
نشــوم. به نظرم مشاور بايد مثل يك ســنگ صبور، خود را براي شنيدن هر 
چيزي آماده كند و با شــنيدن هر حرفی و مشاهدة هر عملي آرامش خود را 
حفظ كند. در ضمن من کاًل با كسي كه خودش را باالتر از من ببيند، مشكل 

دارم و قدرت سخنوري ام را از دست می دهم. 

éبهنظرشمامشاوراندرچهمسائلومشكالتيمیتوانندبهشما
كمككنند؟

شــیرین: او  در درجة اول بايد راهنماي تحصيلي خوبي باشد و به بچه ها 
در رفع مشــکالت درســی، جمع بندي كتاب در زمان كنكور و انتخاب رشتة 
تحصيلــي كمك كند. عالوه بر آن الزم اســت بتوانــد راه هايی براي  كاهش 

استرس بچه ها  ارائه كند. 
سارا:بلــه، مسائل تحصيلي اهميت دارند و 
معمواًل هم آنجا كــم نمي گذارند،  ولي من 
عالوه بر مشــكالت درسي به كسي احتياج 
دارم كه براي آسيب های روحي و اجتماعي 

راه حل داشته باشد. 
غزل:به نظر من، مشاور بايد در بعضي مسائل 
از ما بيشــتر بداند. من دوست دارم مشاور دربارة  
مسائلي كه تجربه و آگاهي نداريم، به ما كمك كند. 

گفتوگـویآنالين
بادانشآموزاندربارۀمشاوره

مجلة»رشــدآموزشمشاورمدرســه«غالبًاازمقالهها،مطالبو
تجربههايمشاوران،كارشناسانوصاحبنظرانبهرهمندشدهاست.
مشاوراندرمدرسهپیشازهراقداميمستمعهستندوهمینویژگي
استكهحضورآنانرامعنيدارمیکند.اینباربهگفتوگویآنالیني
باتعداديازدانشآموزاننشستهایمتاآنانازانتظاراتمشاوران،و
مزایاوكاستيهایفضايمشاورهبگویندتامشاورانازمنظردیگري

كهرودررونیست،بیپردهترمستمعباشند؛چنانكهبودند.
نگارحسینيمنفرد،بیتاجعفري،غزلژالهرجبي،سارابیطرفان،
شــیرینصمیميوسودهشــهانيدراینمیزگردحضوردارند.این
دانشآموزاندرپایههاییازدهمودوازدهممشغولتحصیلهستند.

مــــــــن 
هم حرف دارم!

گفت وگوی آنالين



سوده: درست است. بعضي از مشاوران خط قرمز دارند كه ما مجاز به عبور 
از آن ها نيستيم. با مسائلي كه نتوانيم با پدر، مادر و حتي مشاور مطرح كنيم، 

چگونه مواجه شويم؟ 

éآیادرزمانشیوعكووید19شمادچارمشكلخاصيشدید؟
وآیامشاورمدرسةشمابرنامةخاصيبرايكمكبهدانشآموزان

تداركدیدهبود؟
نگار: مشــاور مدرســه مثل درس هاي ديگر، كالس آنالين تشكيل داد و  

مطالبی براي مقابله با ويروس و پيشگيري برای ما فرستاد. 
غزل: گاهي دلم مي خواست از كرونا و مسائل مربوط به آن دور شوم. بله اين 
مطالب الزم و مفيدند، ولي دوباره و چندباره گفتن آن ها به درد من نمی خورد. 
من دنبال راهي بودم كه از اضطرابم كم كند. دنبال  كســي بودم كه به من 
ياد بدهد، چگونه با اين موضوع كنار بيايم. گاهي آدم از شــنيدن حرف هايی  
که می داند، خسته می شود. من مشتاقم چيزهايي را كه نمی دانم تجربه كنم.

شیرین:بله، همة ما به كمك روحي احتياج داريم، ولي بعضي موارد مثل 
همين راه هاي پيشــگيري از كرونا با تكرار نهادينه می شوند. همين كه حس 

می کنی عادي شده است، با دوباره شنيدن شاخک هايت تيز می شوند.
سارا: يك اتفاق پيش بينی نشده مثل كرونا ثابت كرد، ما غير از راهنمايي 
درسي به كمك هاي ديگري هم نياز داريم. شايد من در سني هستم كه غرور 
دارم و نمی خواهم ترسم را با خانواده ام در ميان بگذارم. مشاور بايد در سطحي 
از تجربه باشد كه  بداند ما به چي فكر می کنيم، چه احساسي داريم و چطور 

می تواند بدون اينكه به غرور ما لطمه بخورد، مشكالتمان را حل كند.
سوده:کاماًل موافقم.  من هم انتظار دارم مشاور کاماًل مسائل سن و سال ما 

را بداند. او بايد به بعضي از مسائل بدون گفتن ما مسلط باشد. 
نگار: اما به نظر من، مشاور يك انسان متخصص است، پيش گو يا جادوگر 
كه نيست! با داده هايی كه ما به ايشان می دهيم، می تواند ما را راهنمايي كند.

éبهعنوانســؤالآخر،بهطوراختصاصيمشــاورمدرسهچه
تأثیریدرزندگيوتحصیلشماداشتهاست؟

ســارا: من به مشاور اعتقادي ندارم و بيشتر به خودم و تصميماتم متكي 
هستم. به نظر من مشاور تأثير خاصي در زندگي ما ندارد. اگر من به خودم و 
هدفم ايمان قلبي داشته باشم، مشاور نه می تواند مرا در مسير ديگري بيندازد 

و نه می تواند مرا از هدفم دور كند.
شیرین:موافق نيستم. مشاور به تو می گويد، اگر اين تصميم ها را بگيري، 
اين مشكالت و مزايا را دارد. به تو آگاهي می دهد. چون راهي كه ما می رويم، 
تاريك است و از آن آگاهي كامل نداريم. ممكن است بعضي جاها چاله باشد. 
ما هر چقدر هم تالش كنيم، باز از چيزهايي بی خبريم. مشاور كسي است كه 

اين مسير را رفته است و چاله ها و پستي و بلندی های مسير را می شناسد. 
نگار:ما به كسي احتياج داريم كه بر اساس دانش و تجربه به ما كمك كند، 
هر چه را  ضروري نيســت، حذف كنيم تا  كيفيت و بازدهي کارمان بيشتر 
شود و سرعت حركتمان تندتر. مشاور مدرسة ما در مسائل درسي به ما كمك 

كرده است، ولي در مسائل ديگر متأسفانه چندان كمكي از او  نگرفته ايم.
از افراد شرکت کننده در اين ميزگرد سپاسگزاريم.
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معرفی کتاب

آسيب شناسی تربيت اجتماعی:
)چگونه اجتماعی نشويم!(

مؤلف: عبدالعظيم كريمي
ناشر: مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان

سالچاپ: 1397
انسان يگانه موجود عالم است كه خداوند به او استقالل 
و آزادي انتخاب داده است. كتاب حاضر با طرح موضوع 
تفاوت ميان اجتماعي شــدن و اجتماعي كردن، مفهوم 
»فرد يــا من فعال« و »كنش گــذاري خالقانة خود« را 
در برابر »من انفعالــي« و »كنش پذيري تقليدي« قرار 
مي دهــد. نويســنده در تمام كتاب مي كوشــد با طرح 

مفاهيم تربيت اجتماعي و مؤلفه هاي آن، و نيز نظريه هاي جامعه شناختي دربارة 
تربيت اجتماعي، به نقش خود و عوامــل بيروني در تربيت اجتماعي بپردازد و 

تفاوت اجتماعي كردن يا اجتماعي شدن را توضيح دهد.

تئوری انتخاب در مدرسه
مؤلف: علي صاحبي

ناشر: سايه سخن
سالچاپ:1394

معلمي كردن و آموزش دادن، يادگيري دو جانبه است 
و طبيعي اســت كه معلم در فرايند كار خود، رضايت و 
ناخرسندي را دو برابر افراد عادي تجربه كند. مؤلف در 
اين اثر تالش دارد با معرفي آموزه هاي تئوري انتخاب، 
به بزرگ ساالن نشان دهد: چگونه به كودكان بياموزيم 
از مدرسه و يادگيري لذت ببرند، شادي بيشتري تجربه 

كنند و مسئوليت پذير باشند.

غـــــــــــــــــــم
ناممجموعه: احساسات خود را بشناسيم

مؤلف: بكونيا ايباروال
مترجم: نوشين جعفري

ناشر: با فرزندان
سالچاپ: 1395

احســاس خوب يا بد را بايد بشناســيم تا بتوانيم آن 
را كنتــرل كنيــم. كتاب حاضــر از مجموعة 9 جلدي 
»احساســات خود را بشناسيم«، شــامل پنج داستان 
اســت كه همگي موضوع غم را مورد توجه قرار داده اند. 
مخاطب با خواندن اين داستان ها متوجه مي شود، وقتي 

مشــكل بزرگي دارد، مثاًل عزيزي را در بيماري مي بيند يا كســي را از دســت 
مي دهد و يا حتي دوستي ندارد، احساس غم را تجربه مي كند. البته درمي يابد، 
بسياري از انسان ها اين احساس را تجربه مي كنند و با كسب آگاهي دربارة آن، 

مي توان غم را كنترل كرد.

الههقربانی
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برای مقررات، جوایز و امتیازات به وب سایت جشنواره مراجعه نمایید. 

 نشانی دبیرخانۀ جشنواره:
  تهران. خیابان ایرانشهر شمالی، پالک 270، دفتر انتشارات و 
فناوری آموزشی، طبقۀ دوم، دبیرخانۀ جشنوارۀ عکس رشد. 
صندوق پستی 15875-3331 
برای کسب اطالعات بیشتر به وبگاه جشنواره،  به 
نشانی  http://ax11.roshd.ir مراجعه كنید یا با 

شماره تلفن های 88839232 و 88490414
تماس بگیرید.

الف( گروه سنی بزرگ سال
1. فرهنگیان

2. عكاسان آزاد

موضوع
1. »مدرسه، خانواده دوم«

 آموزش مجازی)كرونا و آموزش، آموزش در قرنطینه، 
مشاركت خانواده ها و ...(؛

 معلم )تدریس، رفاقت، مشاوره، بازی با دانش آمـوز و ...(؛
 دانش آموز )درس خواندن، مشاركت در فعالیــت های 

مدرسه، دوستی، كار گروهی و ...(؛
 فضای مدرسه )كالس، معماری، کتابخانه، بوفه، نمازخانه، 

حیاط، آب خوری، آزمایشگاه، اتاق بهداشت، گرافیک محیطی، 
دفتر معلمان و ...(؛

  هنرستان )كار عملی، كارگاه، هنرآموز و هنرجو، اشتغال و ...(؛
 در راه مدرسه )سرويس مدرسه، پياده به سوی مدرسه، گروه دوستان و ...(؛
 انواع مدرسه )هوشمند، ماندگار، چند پایه، روستایی، عشایری و شـهری(؛

 برنامه های مدرسه )جشن شكوفه ها، روز معلم، صبحگاه، پرچم، 
كتاب خوانی، زنگ تفریح، جشن، مناسبت های مذهبی، راهپيمايی، 

آغاز سال تحصـیلی، نمایــشگاه ها، دوستی ها و 
قـهرها، شـورای دانش آموزی، شورای معلمان، 

جلسات اوليا و مربيان و ...(؛
 برنامه های جنبی )انجام تكلیف، والدین و 

مدرسه، گردش علمی، اردو، نماز و ...(؛

گاه شمار:  آخرین مهلت ارسـال آثـار: 30 آذر ماه 1399
 انتخاب و داوری آثار: دی ماه 1399
 افتتاح نمایشگاه: بهمن ماه 1399

 اهدای جوایـز و برگزاری مراسـم اختتامـیه: 
 بهمن ماه 1399

2. ایران، سرزمین پرگهر
 حجاب و عفاف  اعیاد مذهبی 
و ملـی  سبك زنـدگی ایـرانی، 
و  قومـی  آییـن هـای  اسالمـی  
منطقه ای  محیط زیست ؛  شرایط 
ویژه كرونا ) شامل: بهداشت، درمان، 
ایثار و فداکاری، کادر درمان و 
به  گردشگری  )اماكن  گردشگری   
ويژه در شرايط بيماری كرونا(  طبیعت
)جنگل ها، پارك ها، رودخانه ها، دریاچه ها و ...(

 ، بـا هـم  تعامـالت مـردم  اجتماعـی :   
حاشيه نشينی، اعتيـاد، كودكـان كـار و ...؛ 
فعالیت های  فرهنگی،  اماكن  فرهنگی:   
فرهنگی و ...  خـانـواده: فرزندان، در پارك، 
در منزل و ...  پوشش ها و بازی های محلی 
)به ویژه استان های مرزی(

3. بخش جنبی )گام دوم انقالب(
 دستاوردها  معنویت  الگوها  محرومیت زدایی 
 نیایش  کارآفرینی  خدمات اجتماعی  پژوهش 
 ایثار و عدالت  کار جهادی  کمک های مؤمنانه

  ب( گروه سنی دانش آموزی
»موضوع آزاد«؛ این بخش به دانش آموزان دوره 
متوسطه اول و دوم تعلق دارد.


