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روز جهانی روان شناسی هر سال از سوی سازمان ملل در ماه آوریل 
برگزار می  شــود و البته عمومًا این بزرگداشت در روزهای مختلف ماه 
آوریل که مصادف با اردیبهشــت است برگزار مي گردد. و این مراسم 
در کشورهای مختلف نيز انجام مي گيرد و عموماً در ایران عده ای فکر 
می کنند روز 28 آوریل مصادف با 9 اردیبهشت روز جهانی روان شناس 
و مشاور است در حالی که  در مجامع بين المللی این روز به عنوان روز 

جهانی روان شناسی شناخته می شود. 
دبيرخانة شــورای فرهنــگ عمومی که زیر نظر وزارت ارشــاد 
اسالمی فعاليت می کند و مسئوليت انتخاب نام برای مناسبت های 
مختلف را دارد در سال 1395 طی بيانيه ای اعالم کرد برگزاری هر 
گونه مراسم و فعاليتی در 9 اردیبهشت به عنوان روز »روان شناس و 
مشاور« وجاهت قانونی ندارد چرا که این روز هنوز در این دبيرخانه 
به تصویب نرسيده است. ولی روز 9 اردیبهشت از سوی سازمان نظام 
روان شناسی و مشاوره که زیر نظر ریاست جمهوری فعاليت می کند 

به عنوان روز روان شناسی و مشاوره شناخته می شود و برنامه هایی 
نيز هر ســال برگزار می شود دليل انتخاب روز 9 اردیبهشت به این 
نام از ســوی سازمان نظام روان شناسی و مشــاوره تصویب قانون 
تشکيل ســازمان نظام روان شناسی و مشــاوره در 9 اردیبهشت 
اســت. اما از طرفی باید بدانيم اینکه بعضی ها فکر می کنند روز 9 
اردیبهشــت مصادف با 28 آوریل روز جهانی روان شناس و مشاور 
اســت این امر به نظر می رسد صحيح نيست زیرا دبيرخانه شورای 

فرهنگ عمومی آن را تصویب نکرده است.
جــا دارد دبيرخانه شــورای فرهنگ عمومی بــرای تصویب روز 
روان شناس و مشاور با رایزنی دســتگاه های مختلف اقدام الزم را 
بــه عمل آورد تا این اشــتباه گرفتن بين روز روان شناســی و روز 
روان شناس و مشــاوره حل گردد. و شاید مناسب باشد همان روز 
تصویب و ایجاد سازمان نظام روان شناسی و مشاوره در ایران همان 

روز روان شناس و مشاور باشد. 

يادداشت سردبير



در این شــمارة مجله سعی بر این بوده است که مطالب متنوعی 
برای شــما آماده و تقدیم شــود. در اینجا به برخی از این مطالب 

اشاره می گردد.
1. کتاب انسان در جست وجوی معنا و مقالة روش های درمانی با 

تکيه بر اصول معنادرمانی معرفی شده اند.
2. در زمينة گسست و انقطاع نسلی دو مقالة  بسيار ارزشمند در 

مجله گنجانده شده است.
3. برخی از تجارب معلمان و مشــاوران در جهت کمک به حل 

مشکالت دانش آموزان در مجله آمده که بسيار ارزشمند است.
4. مقاالتی مربوط به کاســتی ها و موانع ایفای نقش مشاوره ای 
معلمان در مجله گنجانده شــده است تا مشــاوران عزیز بتوانند 

معلمان را در مسير کمک به دانش آموزان عزیز یاري دهند.
5. تأثيرات تئاتردرماني برای حل مشكالت دانش آموزان هم که 

بسيار راه گشاست، معرفی و ارائه شده که اميدواریم مفيد باشد.
6. گم شدة زندگی نيز مقالة بسيار خوبی است و به دانش آموزان 
کمک می کند که با یاری مشاوران، راه خوشبختی در زندگی را بيابند.
 7. همچنين، از آنجا که مشاوران عزیز ساعاتی را در هفته تدریس 

می کنند، مقاالتی در ارتباط با تدریس بهتر در مجله آمده است.
8. و در نهایــت، ارتباط بين هوش هيجانــی در دانش آموزان با 

هوش عادي و همچنين موضوع خالقيت نيز ارائه شده است.
ان شــاءاهلل مجلة رشد مشاوره در سال تحصيلی آینده با سردبير 
و مدیر داخلی جدید به کار خود ادامه خواهد داد. بر این اســاس، 
در اینجــا از آقای دکتــر علی اصغراحمدی و ســرکار خانم ناهيد 
ابراهيم زاده بابت زحمات چندین  ساله شــان جهت  انتشار مجله 
تقدیر و تشــکر می کنيم و اميدواریم همــواره در خدمت به حوزة 

تعليم وتربيت در ميهن عزیز اسالمي موفق باشند.
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گسست نسل ها

اشــاره
پژوهشکدهعلومانســانیواجتماعیجهاددانشگاهیدر
فراخوانیاقدامبهبررسیموضوعگسستنسلهادرایران
کردهبودکهمقاالتبســیاریبهفراخوانارسالشد.مقاله

حاضربهلحاظاهمیتموضوعتقدیممیشود.

مقدمه
در جامعة کنونی، بررســی عوامل گسست نسل ها از جمله مسائل 
حياتی و در اولویت اســت. در بررســی حاضر، نخست این نکته را 
تبيين خواهيــم کرد که آنچــه تحت عنوان انقطاع نســل ها بيان 
می شــود، امکان پذیر و معنادار اســت یا نه. در صــورت امکان پذیر 
بودن و معنا داری این عنوان، از گسســت نســل ها سخن خواهيم 
گفت و مفهوم آن را تحليل خواهيم کرد. ســپس، در بررسی عوامل 
گسست به سه عامل اشاره خواهيم نمود: عامل اول به نسل گذشته 
و جهت گيری های آن مربوط می شــود، عامل دوم به نسل آینده و 
خصایص فکری و روانی آن مربوط است و عامل سوم ناظر بر شرایط 

اجتماعی ویژة روزگار ماست. 

امکان وقوع انقطاع نسل ها 
اگر معنای تحت اللفظی انقطاع نســل ها را در نظر بگيریم، بعيد به 
نظر می رســد که چنين چيزی در جوامع بشری اتفاق بيفتد؛ چون 
انقطاع به معنای بریدگی کامل ميان دو نسل است. در واقع، چنين 
چيزی نه تنها نادرســت است  بلکه شاید غيرممکن هم باشد؛ چون 

نسلی که در جامعه پرورش می یابد و زندگی می کند، گرچه ممکن 
اســت بعضی از چيزها را به صراحت انکار کند، چيزهایی را به طور 
ضمنــی می پذیرد. در غير این صــورت، امکان حيات در آن جامعه 
منتفی است. متفکرانی همچون گادامر در مورد سنت بحث کرده و 
گفته اند که آدمی موجودی است که هویتش با سنت ها گره خورده 
است. پس نمی توان تصور کرد که آدمی می تواند در خأل رشد کند؛ 
یعنی چنان از نسل پيشين منقطع شود و جدا  از آن رشد کند که 
بتوان گفت ميان این دو نسل همة پل ها فرو ریخته و انقطاع ایجاد 
شــده است. چون حيات آدمی تنها یک امر فيزیکی و فيزیولوژیکی 
نيســت بلکه بخش عظيمی از آن فکری، عاطفی و هيجانی و مانند 
آن است. هر موجودی باید مفروضاتی داشته باشد تا با آن ها بتواند به 
حياتش ادامه دهد. گرچه ممکن است نسلی از نسل دیگر انتقاداتی 
داشته باشد و حتی دو نسل با هم در تعارض   باشند، به نظر می رسد 

که انقطاع نسل ها امکان پذیر نيست. 
گادامر می گوید ما می توانيم به یک سنت انتقاد کنيم اما با دقت در 
آن، متوجه می شویم که با تکيه بر آن سنت به آن انتقاد می کنيم؛ 
چون منتقد و انتقاد کننده باید نقطة اتکا داشــته باشند و اینکه در 
خأل بایســتند و انتقاد کنند، اصاًل امکان پذیر نيست. برای مثال، دو 
نفر را فرض کنيد که با هم به شدت در حال نزاع اند و روی مسئله ای 
بحث می کنند. قدر مســلم آنان هرگــز نمی توانند با هم به بحث و 
تبادل نظر بپردازند؛ مگر اینکه نقاط اشــتراک و مفروضات پذیرفته 

روانشناختیاز بُعد
امکان و عوامل گسست نسل ها

دکترخسروباقری
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شده ای داشــته باشند. اگر هيچ نقطة پيوندی نداشته باشند، با هم 
هيچ بحثی نخواهند داشــت. انتقاد و منازعه هر چقدر هم که تند 
باشد،  مستلزم قبول نقاط اشتراک است. بنابراین، تصور منازعه ميان 
دو شخص، بدون اینکه هيچ نقطة مشترک و مفروض مسلمی داشته 

باشند، شاید اصاًل امکان پذیر نباشد. 
این مســئله در فلسفة علم هم مطرح شــده است. برای مثال، در 
اندیشــه های توماس کوهــن این بحث مطرح می شــود که آیا دو 
پارادایم ممکن است هيچ نسبتی با هم نداشته باشند. برخی- مانند 
دیویدســون- به توماس کوهن انتقاد کرده اند که اگر قرار باشد دو 
پارادایم با هم چنين رابطه ای داشته باشند، اصاًل بين آن ها هيچ گونه 
رقابتــی وجود نخواهد داشــت. آن ها موقعــی می توانند رقيب هم 
باشــند که نقطة اشتراک داشته باشند. اگر دو پارادایم علمی چنان  
از هم گســيخته و جدا باشند که  هيچ  گونه نقطة مشترکی ميانشان 
وجود نداشته باشــد، رقابتی با هم نخواهند داشت؛ چون رقابت به 
یک زمينة مشترک نياز دارد. رقابت مستلزم رفاقت، تعارض مستلزم 
اشــتراک، و انتقاد مســتلزم داشتن یک سلســله مفروضات است. 
بنابراین، چه از جنبة فلســفی و چه از جنبة علمی، به نظر می رسد 
که اگر منظور از انقطاع نســل ها گســيختگی تام و تمام باشد، این 

مسئله اصواًل یک اسطوره )افسانه( است. 

گسست به جای انقطاع 
اگر از بحث انقطاع صرف نظر کنيم، مفهومی مانند گسســت باقی 
می ماند. اگر گسســت به معنای ایجاد رخنه ای بزرگ ميان دو نسل 
باشد، مفهومی قابل قبول اســت؛ یعنی ممکن است چنين اتفاقی 
بيفتــد و در بعضی از جوامع هم افتاده اســت. مفروض دیگری هم 
داریم که خفيف تر از گسســت اســت و می توان آن را تفاوت نسلی 
ناميد؛ یعنی دو نسل با هم تفاوت هایی پيدا می کنند که نقطة مقابل 
انطباق نسلی است. گاهی به نظر می  رسد کسانی که در مقام بررسی 
و تحليل پدیدة »گسســت نسل ها« قرار گرفته اند، در پی آن  اند که 
تفاوت نسلی را انکار کنند و طالب انطباق نسل ها هستند. آنان این 
مســئله را پيش فرض گرفته اند که دو نسل مثل دو دایره، کاماًل بر 
هم منطبق  اند و اگر کوچک ترین هاللی ميان آن ها پيدا شود ناشی 
از لغزش  آن ها و تفاوتشــان با یکدیگر خواهد بود. پس، باید مطالعه 
و پيگيــری کرد تا مبادا این هالل بزرگ تر شــود و به چيزی مانند 

گسست یا انقطاع تبدیل شود. 
در این ميان، این ســخن را که تفاوت زمينه ســاز گسست است، 
نمی  توان پذیرفت. گسست با تفاوت نسلی تفاوت کيفی دارد نه کّمی. 
کسی که می گوید اگر هاللی در فاصلة دو دایره پيدا شد باید مواظب 
بود که زیاد تر نشود، تعریفش از گسست تفاوت کّمی است نه کيفی؛ 
یعنی معتقد اســت که تفاوت وقتی زیاد شــود به گسست تبدیل 
می  شــود؛ در حالی که این گونه نيست. تفاوت نسلی اجتناب ناپذیر 
اســت و  حتمًا باید اتفاق بيفتد؛ نه تنها نامطلوب نيســت بلکه هم 
مطلوب و هم اجتناب ناپذیر اســت و در عين حال، مقدمة گسست 

هم نيست، اما چرا تفاوت نسلی، 
ضروری، مطلوب و اجتناب ناپذیر 
اســت؟ چون اگر تفاوت نســلی 
انکار  شــود، تحول بشری را هم 
باید انکار کرد. از آنجا که تحول 
بشــری در بستر نســل ها اتفاق 
می افتد، هر نســلی با نسل دیگر 
قدری متفاوت می شود. وقتی این 
تفاوت ایجاد شد، همة امور اعم از 
فناوری، مهارت، دانش، ارزش ها 

و حتی آیين را شامل می شود. 
در ميان مســلمانان از ابتدا تفاوت نســلی کاماًل مشخصی وجود 
داشته اســت. ظهور احياگران در ميان مسلمانان نشان می دهد که 
این تفاوت نسلی وجود داشته است و همچنان وجود خواهد داشت. 
گفته مي شــود که امام زمان )عج( با »کتاب و شــرع جدید« قيام 
می کنــد؛ یعنی وقتی ظهور و اســالم را عرضه می کند، آن قدر بين 
شــرع او و اسالمی که در باور مردم هست تفاوت خواهد بود که آن 
شرع،کاماًل جدید به نظر می رسد. این حدیث اشاره می کند که فاصله 
گرفتن از آیين اسالم ممکن است اتفاق بيفتد و احتمال آن هم زیاد 
است و این حداقل بستری است که در تفاوت نسلی در حوزة آیينی 
می تواند وجود داشته باشد. همچنان که فهم ما از اسالم با فهم نسل 
پيشــين فرق می کند، فهم نسل آینده نيز با فهم ما متفاوت خواهد 
بود. برای مثال، ارتباط پســرها و دخترهای نســل جدید را با نسل 
قدیم در نظر بگيرید؛ نســل گذشــته بر این عقيده بود که پسرها و 
دخترها با هم نامحرم اند ولی امروزه ســبک و سياق ارتباط دختر و 
پسر دگرگون شده اســت. البته این امر بيانگر آن نيست که اعتقاد 
به اســالم کم شده بلکه ممکن اســت زیاد هم شده باشد اما نقش 
اجتماعی زن زیاد شــده است. در گذشــته زن در کوچه و خيابان، 
ادارات و برنامه های مختلف حضور نداشت و هميشه در خانه می ماند 
امــا امروزه زنان در هر مرکزی حضور دارند و کار، مطالعه و پژوهش 
می کنند. اینکه زنان امروز نقش اجتماعی پيدا کرده اند، بيانگر تحول 
است. این تحول اجتماعی موجب می شود که سبک و سياق ارتباط 
دو جنس با یکدیگر متفاوت شــود. البته از چارچوب شریعت خارج 
نمی شود ولی شکل و شمایلش عوض می شود؛ مانند حجاب که در 
طيف های مختلف متفاوت است ولی در همة طيف ها اسالمی است 

و از لحاظ شریعت مشکلی ندارد. 
معرفت دینی مردم از یک ســو و ظهور عوامل اجتماعی جدید از 
سوی دیگر، دامنة نوسان های شــرعی را گسترش می دهد. تفاوت 
نســلی در حوزة ارزش ها و آیين هــم رخ می دهد. مرز بين حالل و 
حرام قطعی هميشه نيست بلکه ممکن است که خود حالل دامنه ای 
داشته باشد و در آن دامنه نوسان کند و با تغيير این دامنه، بعضی از 
حرام ها هم حالل شود. برای روشن شدن مسئله می توانيم نوسانات 
حکم گوش کردن به موســيقی را از پنجاه ســال پيش تاکنون در 

گادامرمیگویدمامیتوانیم
بهیکسنتانتقادکنیمامابا
دقتدرآن،متوجهمیشویم
کهباتکیهبرآنسنتبهآن
انتقادمیکنیم؛چونمنتقد
وانتقادکنندهبایدنقطةاتکا
داشتهباشندواینکهدرخأل
بایستندوانتقادکنند،اصاًل

امکانپذیرنیست
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نظر بگيریــم. اصواًل گوش 
کردن به موسيقی در نسل 
پيشين خيلي سخت گيرانه 
این طور  اکنــون  ولی  بود، 
ترتيب،  ایــن  به  نيســت. 
می توانيم بگویيم که تفاوت 
است  اجتناب ناپذیر  نسلی 
و در همــة عرصه هــا هم 
اتفاق می افتــد. البته فقط 
فناوری  مهارت،  دانش،  در 
و شرایط مادی حيات هم نيست بلکه در شرایط معنوی، ارزش  ها و 

آیين هم رخ می  دهد . 
مســئله ای که در گسست وجود دارد، این است که تفاوت نسلی 
به تفاوتی کيفی تبدیل می شود. در گسست فقط مسئلة زیاد بودن 
تفــاوت مطرح نيســت بلکه نوع تفاوت ميان دو نســل نيز مطرح 
اســت. به این معنا که بخش عمدة بنياد هایی که نسل پيشين بر 
آن هــا تکيه کرده بود، تخریب می شــود و در نتيجه، نقطة اتکای 
نسل جدید متزلزل می گردد؛ در حالی که در تفاوت، تزلزل وجود 
ندارد. تفاوت نســلی به یک معنا زمينه ساز ثبات زندگی اجتماعی 
اســت و اگر از بين برود، به بروز مســائل جدیدی منجر می شود. 
پــس اگر از انقطاع و تفاوت نســلی صرف نظر کنيم، به گسســت 
نســلی می رســيم که رخنه ای عظيم ميان دو نسل است و به نظر  
می رســد که به عنوان یک مســئله می تواند مطرح باشد. گسست 
نســل ها پدیده ای همگانی و در همة جوامع بشــری مطرح است 
و مختــص یک جامعه نيســت. برای مثال، در کوبا مطرح اســت 
که کاســترو نماد حرکت نســل پيشين اســت و انقالبی را ایجاد 
کرده اما نســل جدید آن کشــور، تصور دیگری نسبت به او دارد. 
این مســئله در آمریــکا هم مطرح اســت و پدیده های خاصی در 
آن کشــور وجود دارد. در آمریکا رشــد خانواده هــای تک والدی 
روزبــه روز در حال افزایش اســت. برای مثال، یــک بچه فقط با 
مادر بزرگش زندگــی می کند و اصاًل پدر و مــادرش را نمی بيند. 

عوامل ایجاد گسست 
در بررسی عوامل گسسِت نســلی سه عامل را می توان بيان کرد. 
چون گسســت ميان دو نسل اتفاق می افتد، یک دسته از علت ها به 
نسل پيشين، یک دســته از علت ها  به نسل پسين و یک دسته به 
شــرایط و موقعيتی برمی گردد که آن نسل ها در آن قرار می گيرند. 
این سه دسته هر کدام نقش خاصی بازی می کنند. البته ارتباط این 
سه دسته با یکدیگر ارتباطی پویا و متقابل است؛ یعنی اگر موقعيت 
به  عنوان یک عامل دگرگون شــود، تأثيراتی بر آن دو نسل خواهد 
گذاشــت و به عکس. همچنين ممکن است در نسل اول تأثيراتی به 
ظهور برسد که در نســلی دیگر هم برانگيزاننده باشد و تغييرات و 
عواملــی را ایجاد کند، اما در مقام تحليل می تــوان آن ها را به طور 

جداگانه در نظر گرفت. 

1. نسل گذشته 
نسل گذشته خواســتار انطباق کامل و انکار تفاوت نسلی است و 
این عاملی تحریک کننده است که می تواند زمينه ساز گسست باشد. 
اگر تفاوت نسلی انکار شود، ممکن است گسست به عنوان واکنشی 
ســهمگين در مقابل نياِز برطرف نشده اتفاق بيفتد اما این ادامة آن 

نياز نيست و آن تفاوت کيفی به جای خودش باقی است. 
مسئلة دومی که در نسل پيشــين می تواند گسست آفرین باشد، 
دفاع تحکمی آن نســل از ارزش هایش اســت. دفاع تحکمی یعنی 
اینکه از ارزش ها با رگ های گردن یا با ضرب و زور دفاع شــود؛ در 
حالــی که می توان از ارزش ها دفاع عقالنی کرد و پشــتوانة آن ها را 
توضيح داد، اما نسل پيشين چون محافظه کار است، از ارزش ها دفاع 
تحکمی می کند. برای مثال، اگر نوجوانی به یک ارزش نسل پيشين 
تعرض کند، این تعرض تمام وجود آن نسل را متالشی می کند و به 
همين سبب با تمام وجود عکس العمل نشان می دهد. دفاع تحکمی 
واکنش طبيعی نسل پيشين است ولی اثر تخریبی دارد؛ یعنی نسل 
پيشين چون ارزش ها را برای طرف مقابل تبيين نمی کند، این نسل 

را مهيای پرخاش می کند و در نتيجه، به گسست دامن می زند. 
مسئلة سوم در نسل پيشين بروز ناهم زبانی است. منظور از زبان، 
هم  زبان ملفوظ و هم  زبان معقول اســت. زبان ملفوظ واژگانی است 
کــه افراد به کار می  برند. زبان معقول نيــز منطق نوع توضيحات و 
اســتدالل هایی اســت که در قضيه وجود دارد. به دليل ناهم زبانِی 
نســل پيشــين و نســل جدید، هم  واژ گان این دو نسل و هم زبان 
معقول آن ها با هم فرق می کند. مثاًل از حرف های دو نوجوان با هم، 
یک نمونة آماری بگيرید و ببينيد که بيشــتر چه واژه هایی را به کار 
می برند. از صحبت های دو نفر از نسل پيشين هم نمونه گيری کنيد 
و ببينيد بيشتر از چه واژه هایی استفاده می کنند. حاال  مقایسه کنيد 
و ببينيــد نوع واژه ها چقدر با هم فــرق می کند. برای مثال، ممکن 
است دو نوجوان نســل امروز در مورد آخرین فيلم ساخته شده در 
سينمای هاليوود صحبت کنند؛ در حالی که ممکن است پدرانشان 
در این مورد اصاًل صحبتی نکنند. همچنين، ممکن است چيزهایی 
برای نسل پيشــين مهم باشد و چيزهای دیگری برای نسل بعدی. 
زبان هایشان با هم متفاوت است. البته ناهم زبانی در حد آن تفاوتی 
که مطرح شــد، طبيعی است؛ یعنی نمی توان انتظار داشت که زبان 
دو نسل کاماًل عين هم باشد. هاللی که بين دو دایره ایجاد می شود، 
طبيعی اســت. به همان حد، ناهم زبانی ها هم طبيعی است اما اگر 
نسل پيشين فاصلة خود را با نسل جدید زیاد کند، ناهمزبانی ظهور 
خواهد کرد؛ یعنی اگر چيزهایی که برای دو نســل مهم است خيلی 
با هم متفاوت باشند، ناهم زبانی ظهور خواهد کرد. وقتی ناهم زبانی 
ایجاد شــود، مدار بسته می شــود. در نتيجه، نسل قدیم در خودش 
و نســل جدید هم در خودش بسته می شود و این امر بين دو نسل 

گسست ایجاد می کند. 
مســئلة بعــدی، تحمل نکــردن لغزش هــا و خطاهای نســل 
جدید یا نداشــتن ســعة صدر در مقابل آن هاســت. نســل جدید 
ماننــد هر نســلی خطــا و لغزش می کند اما نســل پيشــين که 

کنترلافرادودورنگهداشتن
آنانازچیزهاییکهمیخواهیم
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 حافظــه ای کوتاه مــدت دارد و گذشــتة خود را به یــاد نمی آورد، 
نمی تواند این لغزش را طبيعی بداند و آن را قبول کند. این امر، مانع  
 تحمل لغزش های نسل جدید می شــود و به این ترتيب،هر لغزش 
کوچکی نابخشــودنی تلقی می گردد. در نتيجه، گسست و سکوت 
و بی تفاوتی شــکل می گيرد. عجيب است که هر دوی این رفتارها 
زمينه ساز گسست است. سکوت و بی تفاوتی در مقابل خطاها هم به 
اندازة پرخاش  و بی صبری کردن اهميت دارد؛ چون حساسيت را در 
نسل جدید از بين می برد، که خود بسيار خطرناک است. مهم نيست 
که نسل جدید به آنچه ما می گویيم عمل کند بلکه مهم این است که 
حساسيتش را نسبت به آن از دست ندهد. اگر این مشخصه ها و مؤلفه ها 
در نسل پيشين وجود داشته باشند، زمينه ساز گسست خواهد شد. 

2. نسل جدید
بعضی از ویژگی ها و خصوصيات نســل دوم، طبيعی و بعضی هم 
خاص مقتضيات سنی اش اســت. خصوصيت مهم نسل جدید این 
است که به گسست دامن می زند. در نسل دوم عناصری وجود دارد 
که می تواند زمينه ساز گسست باشد. بيش از هر چيز، دورة نوجوانی 
ویژگی های معينی در فرد ایجاد می کند. نداشــتن هویت مشخص 
یکی از ویژگی های دورة نوجوانی است؛ یعنی نوجوان مانند جامعة در 
حال گذار است. دورة نوجوانی حد واسط دوران کودکی و بزرگسالی 
اســت. کودک هویت مشخصی دارد که شــاخصة آن، وابستگی به 
پدر و مادر است. به این ترتيب، وقتی مادر یا پدر در کنار او نيست، 
احساس نيســتی می کند و وجودش کاماًل وابسته است. همچنين، 
وقتی مورد توجه قرار گيرد، احســاس آرامش می کند. وابستگی و 
آرامش دو خصوصيت مهم دورة کودکی است. در دورة بزرگ سالی، 
تکليف فرد مشخص است و هویت مشــخصی دارد و آن این است 
که به هر صورت، او چه کسی است، کارش  چيست، چه چيزی بلد 
است،و  چه چيزی بلد نيست؛ یعنی وضع فرد از نظر شغل، زندگی 

و مواردی از این قبيل مشخص شده است. 
امــا فــرد در دورة نوجوانی حالت بينابينــی دارد؛ یعنی از دوران 
کودکی فاصله می گيرد و به بزرگســالی نزدیک می شود. بنابراین، 
بعضی از ویژگی های هر دو دوره را در خود دارد و این مسئلة مهمی 
است؛ زیرا او مانند موم  شکل مشخصی ندارد و می تواند به هر شکلی 
درآید. این مسئله همان سيال بودن هویت نوجوان است که موجب 
می شود او به سرعت به رنگ محيط درآید یا از موقعيت ها و شرایط 
خاص، خيلی عميق و سریع تأثير پذیرد. مسئلة دوم، ناپختگی تفکر 
نوجوانان است. ناپختگی به این معناست که مثاًل در مقام اندیشيدن 
دربارة مسائل به ســبک همه یا هيچ فکر می کند. البته این سبک 
فکری در دورة نوجوانی طبيعی اســت؛ برای اینکه فرد دارد اولين 
تجارب خود را کســب می کند و چون چيز زیادی برای مقایســه با 
آن نــدارد، آن را مطلق در نظر می گيرد. برای مثال، تمام چيزهای 
جامعة ما از جمله موسيقی، فيلم، داستان و حتی علم را رد می کند 
و هر چيز غربــی را می  پذیرد یا به عکس، تمام چيزهای غربی را رد 
می کند و در عوض، تمام چيزهای جامعة ما را کاماًل می پذیرد. این 

امر زمينه ساز گسست است و اگر نتوانيم این سبک از تفکر را تغيير 
دهيم، گسست حتمًا اتفاق خواهد افتاد. 

3. شرایط روزگار ما
عامل ســوم، شــرایط و موقعيتی است که دو نســل- با توجه به 
دگرگونی شرایط در بســتر زمان- در آن قرار دارند که عاملی مهم 
و تعيين کننده محســوب می شود. شــرایط روزگار در دیدگاه های 
مختلف به صور گوناگون مطرح شــده اســت و از آن با عنوان هایی 
مانند اصل انقالب ارتباطات یاد کرده انــد. امروزه ارتباطات ژرف تر 
و گسترده تر از گذشــته  اند واین مسئله پيامد های عجيبی دارد. به 
اعتقــاد برخی از متفکران، ویژگی  مهم عصر و دوران ما که از همين 
ارتباطات ناشــی می شود، این است که ساخت زدایی می کند؛ یعنی 
ســاخت هایی را که ما از قبل در تربيتمان، تربيت نســل جدید یا 
باوراندن ارزش ها یا خيلی چيزهای دیگر به این نســل  داشته ایم و 
برای ما تعيين کننده بوده اســت، در هم می شکند. توسعة ارتباطات 
و ظهور اینترنت بســياری از ســازه ها و معيارها را در هم شکسته 
اســت. در نتيجه، کنترل افراد و دور نگه داشــتن آنان از چيزهایی 
که می خواهيم در دسترسشــان نباشد، بسيار مشکل است. توسعة 
ارتباطات همچنين ســاختار ممنوع و مجاز را در هم شکسته است. 
البته، توسعه جنبه های مثبت و منفی فراوانی دارد و همانند شمشير 
دولبه است. بنابراین، مسائل زمانی در همة عرصه ها تأثير می گذارد 
و تأثير آن فقط در حوزة اقتصادی و اطالعاتی نيســت. به طور کلی، 
ســه عامل نسل پيشين، نسل جدید و موقعيت جدید با هم ارتباط 
پویایی دارند و می توانند همدیگر را تشدید یا تضعيف کنند. به نظر 
می رسد که این سه عامل می توانند نقش تعيين کننده ای در به وجود 

آمدن یا نيامدن گسست داشته باشند.
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گسست نسل  ها

دکتر محمدرضا شرفی

»جهاِن در حال تغيير« و »خانوادة در حال 
دگرگونی« از جمله واقعيت هايی هستند كه 
به تدريج ما را وادار به قبول واقعيت ديگری با 
عنوان »گسست نسل ها« می كنند. اين پديده 
اگرچه در جامعة ما هنوز به عنوان مســئله ای 
جدی مطرح نشده است و ابعاد آن به گستردگی 
مسائلی نيست كه در برخی از جوامع بيگانه 
جريان دارد، از چالش هايی اســت كه دير يا 
زود بايد به آن بپردازيم و برای پرســش های 
بنياديــن ايــن حــوزه پاســخ هايی بيابيم. 
از ســوی ديگــر، برخی از انديشــمندان 
تعليم و تربيــت بــه هنگام ســخن گفتن از 
تحوالت آتــی، آينده را در پديــده ای با نام 
»ظهــور يک جهان به هم پيوســته« متجلی 
می بينند)جمعی از نويســندگان، :9(.اگرچه 
تلقی يک »كليت به هم پيوسته و وابسته« از 
جهان مبتنی بر عدالت و صميميت، خوشايند 
هر عقل ســليمی است، مسئلة اصلی تحقق 
آن و شيوه های دستيابی بدان است. در بيان 

اهداف مربوط به بالندگی انسان، ويژگی هايی 
همچون »روابط خــوب«، »فرهنگ«، »كار 
»مديريت«،  رفتار«،  »سازماندهی  گروهی«، 
در سازگاری«،  »مهارت   »مشكل گشــايی«، 
از محيط زيست«  »اخالقيات«، »حراســت 
و مانند آن بيان شــده است)همان: 54(. اين 
خصوصيــات همگی زير عنــوان مؤلفه های 
اجتماعی برای دســتيابی به بالندگی انسانی 

قرار می گيرند. 
تحقق عناصر ياد شــده به معنای وحدت و 
هم زيستی نسل هايی است كه عالوه بر تالش 
برای برقــراری »روابط خوب« بــا يكديگر، 
به طور مشترک برای نيل به هدف   بالندگی 
می كوشــند. به رغم خوش بينی و اميدواری 
نسبت به اين پديده، متأسفانه پديدة ديگری 
در حال ظهور، تكوين و گســترش است كه 
از آن با عنوان »انقطاع نسل ها« ياد می شود. 
اينكه »گسست نسل ها« چيست، چه ماهيتی 
دارد، چه مؤلفه هايی برای تشخيص آن وجود 

دارد و عوامــل مؤثر در تكويــن آن كدام اند، 
پرسش هايی هســتند كه اين مقاله به آن ها 

پاسخ خواهد گفت. 

تعریف گسست نسلها 
دور شــدن تدريجی دو يا سه نسل پياپی 
از يكديگــر از حيــث جغرافيايــی، عاطفی، 
فكــری و ارزشــی، وضعيــت جديــدی را 
 ايجــاد می كند كــه دراصطالح، گسســت 
نســل ها ناميده می شــود. در اين وضعيت، 
اغلب، نوجوانان و جوانان می كوشند تا آخرين 
پيوند های وابستگی خود را از والدين يا نسل 
بالغ بگســلند و در اين راه به گرد ن كشــی و 

طغيانگری می پردازند)اسپاک،1364: 259(.
به وجود آمدن اين گسست بين فرزندان و 
والدين، به معنای تبديل »خانوادة هسته ای« 
به »خانوادة تک نســلی« است؛ چنانچه ميان 
»والديــن« و »پدربزرگ هــا و مادربزرگ ها« 
شــكل گيرد، به مفهــوم تبديــل »خانوادة 
گســترده« به »خانوادة هســته ای« است و 
چنانچه به طور هم زمــان ميان »پدربزرگ ها 
و مادربزرگ هــا«، »والديــن« و »نوجوانان و 
جوانان« ايجاد شود، به معنای تبديل »خانوادة 

روانشناختیاز بُعد
مؤلفه ها و عوامل  
     گسست نسل ها

اشــاره
پژوهشکدهعلومانسانیواجتماعیجهاددانشــگاهیدرفراخوانیاقدامبه
بررســیموضوعگسستنســلهادرایرانکردهبودکهمقاالتبسیاریبهاین

فراخوانارسالشد.مقالهحاضربهلحاظاهمیتموضوعتقدیممیشود.
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به »خانوادة تک  نســلی« است.  گســترده« 
در صورتــی كه گسســت ياد شــده بين 
»نوجوانان و جوانان« و »افراد بالغ« شــامل 
معلمان، مربيان، استادان و اطرافيان يا ميان 
»نســل نوجوان و جوان« و »مراجع قدرت« 
شــامل ســازمان ها، نهادها و مراكز رسمی 
جامعه به عنوان نماد حكومت اتفاق افتد ، باز 
هم شــاهد نوعی شكاف نسل ها خواهيم بود 
كه در حيطه ای گســترده تر و عميق تر روی 
خواهد داد. اين شــكاف از جنبة اجتماعی و 
سياســی حائز اهميت بيشتری است و حتی 
ممكن اســت به رفتارهای ضد اجتماعی نيز 
منجر شــود. البته در اين مــوارد، رفتارهای 
ضد اجتماعــی هدف نيســتند بلكه همچون 
وســيله و ابزاری برای »اثبات ذات« و »ابراز 
وجود« مورد استفاده قرار می گيرند.1 عامل 
اساســی در »رفتارهــای ضد اجتماعــی« با 

توضيح »هويت منفی« تبيين می شود. 
اريكســون معتقد اســت كه »بســياری 
از افــراد هنگامــی كه دچار بحــران هويت 
می شوند، احســاس پوچی، از خود بيگانگی، 

تنهايــی و غربت می كننــد و حتی گاهی به 
دنبال »هويت منفی« می گردند. اين هويت 
درســت برخالف آن چيزی است كه اوليا و 
جامعه برای آنان در نظر گرفته اند. بســياری 
از رفتارهای ضــد اجتماعی و ناســازگارانة 
نوجوانــان و جوانان را می توان از اين ديدگاه 

توجيه كرد«)شرفی،1380: 20(.

تنوع جهت گیری نسل ها 
از حيث رويكرد نسل ها به يكديگر و شيوة 
مواجهة آن ها با هم، ســه وضيعت زير قابل 

تبيين است: 

1. پیوند نسلها 
در چنين وضعيتی نســل های سالخورده، 
بالغ و جــوان با وحدت و همدلــی در كنار 
يكديگر به ســر می برند و خانوادة گســترده 
به وجود می آ يد. تجربه ها و بينش های نسل 
مسن به نسل بالغ و نسل بالغ به نسل جوان 
منتقل می شود و هم زيســتی مسالمت آميز 
ميان آن ها شــكل می گيــرد. روابط موجود 
ميان نسل ها براساس احترام متقابل، پذيرش 
و درک ديدگاه هــای طرف متقابل، اســتوار 
اســت و به دليل وجود فرصت های همدلی 
و هم انديشی، آرامش روحی خاصی بر روابط 

آن ها حاكم است.

2. گسست نسلها 
رويكرد دوم نســل ها به يكديگر بر مبنای 
احســاس بی نيازی و اســتقالل كامل است 
كه در عمل، به فاصلــه گرفتن از يكديگر و 
مرزبندی و جدايی كامل از هم می انجامد و در 
نتيجه، پديدة انقطاع نسل ها شكل می گيرد. 

3. تقابل نسلها 
وضعيــت ديگری كــه پس از گسســت 
نســل ها به وجود می آيد، تقابل و رويارويی 
نسل هاســت. چنين وضعيتی ابتدا از رويكرد 
منفی يک نسل به نسلی ديگر آغاز می شود؛ 
رويكردی كه متكی بر طرد، مقابله و تخطئة 
يكديگر استوار اســت و در عمل به تعارض، 
تخاصم و تضاد آن ها منجر می شــود. معموالً 

چنين روشــی را نســل جوان تر عليه نسل 
مســن تر از خود، بــه كار می گيــرد. از بعد 
اجتماعی، تقابل نسل ها در رفتارهايی مانند 
هنجار شكنی، درگيری با مقررات و قوانين و 

بزهكاری معنا پيدا می كند. 

پیشینة تاریخی 
يكی از اســناد تاريخی در زمينة نگرانی از 
»گسست نسل ها«، ماجرای محاكمة سقراط 
اســت. صبح يک روز كه سقراط قدم به بازار 
شهر گذاشت، اعالمية زير را ديد كه عليه او 

به ديوار چسبانده شده بود:
»سقراط متهم به خيانت است: نخست به 
دليل اينكه خدايان شهر را نمی پرستد و خود، 
خدای تازه ای آورده است؛ دوم به دليل اينكه 
جوانان را فاسد می سازد. مجازات اين دو گناه 

مرگ است.« 
مدعی اصلی وی تاجر چرم فروشــی به نام 
»آنوتوس« بود. وی با سقراط كينة شخصی 
داشــت؛ زيرا ســقراط پســر او را اندرز داده 
بود كه از كار پدرش )دباغی( دســت بردارد 
و خويشــتن را وقف تحصيل فلســفه كند. 
آنوتوس از اينكه فرزندش شغل او را برنگزيده 
و از او جدا شــده بود، خشمگين شد و اصرار 
داشت كه مجازات فاسد كردن جوانان نبايد 
كمتر از اعدام باشــد. نزاع، نزاِع ميان »چرم« 
و »علم« بود و بدبختانه در اين منازعه، چرم 
پيروز شد و  سقراط دستگير و در محكمه به 

مرگ محكوم گرديد)توماس،1362: 238(. 

پیشینه در فرهنگ اسالمی
در زمينة گسست نسل ها از حيث اعتقادی، 
اشاراتی در قرآن و حديث شده است كه برای 
نمونه به برخی از آن ها اشاره می كنيم. قرآن 
در ســورة احقاف به جدايی دو نسل از جهت 

اعتقادی اشاره كرده است: 

در صورتی که گسست بین »نوجوانان 
و جوانان« و »افراد بالغ« شامل معلمان، 
میان  یا  اطرافیان  و  استادان  مربیان، 
»مراجع  و  جوان«  و  نوجوان  »نسل 
قدرت« شامل سازمانها، نهادها و مراکز 
حکومت  نماد  بهعنوان  جامعه  رسمی 
اتفاق افتد ، باز هم شاهد نوعی شکاف 

نسلها خواهیم بود
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»و كســی كه به پدر و مــادرش می گويد: 
وای از دســت شما! آيا به من وعده می دهيد 
كه از قبر بيرون آورده خواهم شد؟ در حالی 
كه مــردم دوران های پيــش از من، همگی 
در گذشته اند، پدر و مادرش از خدا می خواهند 
كه به فريادشان برسد و می گويند: وای بر تو! 
ايمــان بياور زيرا وعده خدا حق اســت ولی 
فرزند بــا بی اعتنايی می گويــد: اين ها فقط 

خرافات است. 2
در برخی روايات و احاديث نيز به جدايی دو 
نسل )والد- فرزند( از حيث عاطفی و روحی 
اشــاره شده اســت. از جمله، حضرت علیـ  
عليه السالم ـ در بخشی از خطبة خويش در 

توصيف آخر الزمان می فرمايد: 
»در زمانی قــرار گرفته ايد كه جوان آن ها 
بداخالق، پير آن ها گناهكار، عالِم آن ها منافق 
و قاری قرآن آن ها اهل غّش و آلودگی است. 
كوچک ترها به بزرگ ترها وقعی ننهاده و آنان 
را محترم نمی شــمارند و اغنيا و ثروتمندان، 
امــور فقرا را تكفل نمی نماينــد.«3 در كالم 
حضرت علی )ع( به روی گردانی نسل نوجوان 
و جوان از  نســل بالغ و دور شــدن آن ها از 
يكديگر اشــاره شده اســت. اين گسست در 
ابتدا زمينــة عاطفی و روحی دارد و در ادامه 
به جدايی و گسســت فكری و اعتقادی نيز 

منجر می شود. 

پیشینه در ادبیات فارسی 
و  ادبيات  در  نسل ها  جدايی  پديدة 
فرهنگ غنی ايرانی- اسالمی پيشينه ای 
به  سعدی  جمله،  از  دارد.  تأمل برانگيز 

بيان اين حكايت می پردازد: 

»مهمان پيری بــودم در ديار بكر، كه مال 
فراوان داشــت و فرزندی خوب روی. شــبی 
حكايت كرد كه مرا در عمر ]خويش[ به جز 
اين فرزند نبوده اســت. درختی درين وادی 

زيارتگاه است كه مردمان به حاجت خواستن 
آنجا روند. شــب های دراز در آن پای درخت 
به حق بناليده ام تا مرا اين فرزند بخشــيده 
است. شنيدم كه پسر با رفيقان آهسته همی 
گفت: چه بودی گر من آن درخت بدانستمی 

كجاست تا دعا كردمی و پدر بمردی. 
خواجه شادی كنان كه پسرم عاقل است و 

پسر طعنه زنان كه پدرم فرتوت. 
سال ها بر تو بگذرد كه گذار 

نكنی سوی تربت پدرت 
تو به جای پدر چه كردی خير 

پســرت«  از  داری  چشــم  همــان  تــا 
)سعدی،1373: 151( 

مؤلفه های تشــخیص گسســت 
نسل ها 

چنانچه بخواهيم پديدة گسســت نسل ها 
را از منظر آسيب  شناســی مورد مطالعه قرار 
دهيم، بايد برخی معيارهای تشخيص آن را 
نيز بررسی كنيم. گرچه به طور قاطع نمی توان 
ادعا كــرد كه همة اين معيارها شــناخته و 
تعريف شده اند، برخی از مهم ترين معيارها را 
می توان به اين شرح ارائه كرد. گفتنی است 
كه وجود يک مؤلفه از مؤلفه های بعد لزوماً به 
معنای گسســت نسل ها نيست بلكه اجتماع 
هم زمان تعدادی از اين عوامل می تواند داللت 

بر وجود اين پديده داشته باشد. 

1. کاهش ارتباط کالمی 
يكی از انواع ارتباط هــای مؤثر و رايج در 
مناســبات انســانی، ارتباط كالمی اســت. 
ارتباطــی كه متكی بر تفاهــم و صميميت 
باشــد، دنيای درونی دو نسل را به يكديگر 
پيوند می دهد اما اگــر ارتباط كالمی ميان 
نسل بالغ و نســل جوان كم باشد و اين امر 
به طور مســتمر و مــداوم عميق تر و حادتر 
شــود، تا حد زيادی بيانگر جدايی دو نسل 
از يكديگر است .البته اين امر زمانی برطرف 
خواهد شد كه يكی از طرفين ابتكار عمل را 
در دست گيرد و نقطة آغازی برای برقراری 
ارتبــاط پيدا كنــد  و رونــد گفت وگو را با 

موفقيت تداوم بخشد. 

2. اختالل در فرایند همانندسازی4
از ويژگی  هــای ارتبــاط ميان دو نســل، 
الگو پذيری نسل نوجوان و جوان از نسل بالغ 
است. چنين فرايندی در اصطالح الگو سازی 

يا همانند سازی ناميده می شود. 
معموالً فرزندان سعی در انطباق رفتارشان 
با فرد بالــغ و هم جنس خويش دارند؛ يعنی 
پسران ســعی دارند شخصيت و رفتارشان را 
با پدر خويش انطباق دهنــد و دختران نيز 
ســعی می كنند خود را با رفتار و شخصيت 
مادرشان منطبق سازند، اما در پديدة گسست 
نســل ها، چنين روندی دچار وقفه می شود و 
نوعی اختالل در آن به وجود می آيد؛ به اين 
معنا كه فرزندان برای همانند سازی، فرد ديگر 
را جايگزين شــخصيت پدر يا مادر می كنند 
و انطباق رفتــاری را با او انجــام می دهند. 
ادامة چنيــن وضعيتی به ايجــاد بحران در 
همانند سازی با نسل بالغ )والدين و مربيان( 
می انجامــد كه خــود عامــل تقويت كنندة 

گسست نسل ها محسوب می شود. 

3.  کاهــش فصل مشــترکهای 
عاطفی 

زندگی سرشــار از لحظــات و فرصت های 
متنوع و زودگذری اســت كه بعضی از آن ها 
خوب، دلپذير و جذاب و بعضی ديگر از جهاتی 
دشــوار، تلخ و پيچيده اند. چنانچه نسل های 
جوان و بالغ در بخشــی از ايــن موقعيت ها 
در كنــار يكديگر باشــند و از مصاحبت هم 
بهره مند شوند، به معنای اين است كه فصل 
مشــترک هايی با يكديگر دارند. همچنان كه 
وجود فصل مشترک های عاطفی، عامل پيوند 
نسل هاست، كاهش و فقدان آن ها هم موجب 

گسست نسل ها می شود. 

4. تعهد نداشتن به فرهنگ خودی 
از نشــانه های جدايــی دو نســل، كاهش 
دلبستگی نسل جوان به فرهنگ و ارزش های 
فرهنگِی نسل بالغ است. اغلب در اين موارد، 
جوانان به گرايش های فرهنگی نســل بالغ با 
ديدة ترديد و بی اعتمادی می نگرند و همين 
زمينه را مجوزی برای فاصله گرفتن از آن ها 

مدعی اصلی سقراط تاجر چرمفروشی به نام 
»آنوتوس« بود. وی با سقراط کینة شخصی 
داده  اندرز  را  او  پسر  سقراط  زیرا  داشت؛ 
بردارد  )دباغی( دست  از کار پدرش  بود که 
کند.  فلسفه  تحصیل  وقف  را  خویشتن  و 
آنوتوس از اینکه فرزندش شغل او را برنگزیده 

و از او جدا شده بود، خشمگین شد
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می دانند. البته معموالً شــناخت نداشتن از 
فرهنگ خودی، موجب اين جدايی می شود 
و در مواردی نيز اين تصور كه برخی ارزش ها 
متعلق به فرهنگ افراد بالغ است، دليل كافی 

برای اجتناب از آن ها تلقی می  شود. 

5. نابردباری نسلها 
كيفيت و چگونگی ارتباطات ميان نسل ها 
گويای رفتاری اســت كه هر يک از آن ها در 
قبــال ديگری در پيش می گيــرد. چنانچه 
شــاهد زمينه هايی همچون عدم تحمل يک 
نسل نسبت به نسل ديگر باشيم و اين پديده 
بــه موارد خاصی محدود نشــود و عموميت 
داشــته باشــد، می توانيم آن را يک نشــانة 

جدايی نسل ها تلقی كنيم. 

در  جوان  نسل  نداشتن  حضور   .6
مشارکت های اجتماعی 

جامعــة پويا، زنــده و در حال پيشــرفت، 
جامعه ای است كه توانايی جذب شمار فراوانی 
از هرم جمعيتی جوانی را در عرصة اجتماعی 
داشــته باشــد. با توجه به برنامة توســعه و 
گسترش زمينه های حضور نسل جوان، انتظار 
می رود كه در حوزة مشاركت های اجتماعی 
بيش از گذشته شاهد حضور فعال، گسترده 
و پرشور اين نسل باشيم. در غير اين صورت، 
محروم شدن فرصت های مشاركت اجتماعی 
از حضــور جوانان را می توان نشــانة فاصله 
گرفتن نسل ها از يكديگر و نيز جدايی نسل 
جوان از جامعه و مراكز و نهاد های اجرايی و 

تصميم گيری آن تلقی كرد. 

عوامل مؤثر در گسست نسلها 
برای بررسی عوامل اثرگذار بر پديدة گسست 
نسل ها، ابتدا بايد دو واژة »علت« و »عامل« 
را دقيقاً توضيح دهيم. از منظر آسيب شناسی، 
همچون جرم شناســی، علت آفرينندة جرم 
)بزه( اســت اما عامل، به تنهايــی آفرينندة 
آن مســئله )موقعيت ( نيست و نقش آن تنها 
در حد تأثيرگذاری اســت  )كی نيا،1370،ج 
اول:كليات(.با استناد به اين مقدمه، برخی از 
عوامل اثرگذار را مــورد بحث قرار می دهيم. 

1. از خود بیگانگی 
روند پرشــتاب و فزاينــدة زندگی معاصر 
به گونه ای توجه انسان را جذب كرده است كه 
فرصتی باقی نمی ماند تا او به خود بپردازد، در 
حوزة مســائل مربوط به هويت خويش تأمل 
كند و پاسخ  سؤال های بنيادين دربارة خود را 
بيابد. بنابراين، به مرور زمان از »خود« بيگانه تر 
و دورتر می شود و احساس تنهايی نيز به جای 
احساس بالندگی می نشيند. اين وضعيت در 
بارة نســل های بالغ و جوان صادق است. البته 
نســل جوان بيش از نسل بالغ دچار »از خود 
بيگانگــی« می شــود و از آن رنج می كشــد. 
بنابراين، می توان چنين اســتنتاج كرد كه دو 
نسل به سبب اينكه »از خود بيگانگِی« نسبی 
آن ها را متأثر ساخته است،  قادر به ايجاد پيوند 
ميان خود نيستند و پيوندهای پيشين نيز در 
حال گســيختن اند. اين پديده همچنان رو به 
گسترش خواهد بود؛ مگر آنكه نسل ها بتوانند 

بر »از خود بيگانگی« فائق آيند. 

2.  گسست عاطفی، زمینة گسست 
فکری 

از پيامد هــای عصر جديــد، تأكيد بيش از 
حد بر »فرديت« انســان اســت؛ به گونه ای 
كــه به تدريج بــه پديدة »خودشــيفتگی« 
آدمی منجر می شــود. به اعتقاد اريک فروم 
»انساِن خود شــيفته« از مظاهر عصر جديد 
اســت)فروم،1366: 14(؛ انسانی كه پيوسته 
منتظر است تا ديگران محبت و عشق خويش 
را نثارش كنند ولی چنين وظيفه ای را برای 
خود در قبال ديگران قائل نيســت. او به طور 
يک جانبه مترصد دريافــت عواطف ديگران 
است ولی خود گامی پيش نمی نهد تا محبت 
و عواطفش را نثار ديگران كند. نتيجة منطقی 
چنين وضعيتی، گسســِت عاطفی نسل ها از 
يكديگر است. نســل هايی كه انگيزة كمتری 
برای نثار عاطفی بــه يكديگر می يابند؛ زيرا 
»خودشيفتگی« و محدوديت های ناشی از آن 

مجالی برای اين امر باقی نمی گذارد.

3. اشتغال روزافزون والدین
اقتصاد نامتعادل و بر هــم خوردن موازنه 

ميان درآمــد و هزينه های زندگی، والدين را 
با مشكالت جديد و ناخواسته ای مواجه كرده 
است. پدران بيش از گذشته در خارج از منزل 
ســرگرم كار و تالش اند و برخی از آنان برای 
گذران زندگــی و رفع نيازهای خانواده دو يا 
حتی ســه شــغل را بر می گزينند و بيش از 
هميشه خسته و آشفته اند. شماری از مادران 
و زنان نيز برای تأمين  بخشــی از هزينه های 
خانواده بــه بــازار كار روی آورده و از خانه 
و مســئوليت های مربوط به آن دور و غافل 
شــده اند. در نتيجه، والدين ظرفيت روحی و 
روانی كافی برای روبه رو شدن با فرزندانشان 
و حل مســائل آنان را ندارند و فقر ارتباطی، 
آن ها و نسلشان را تهديد می كند؛ به گونه ای 
كه به مرور زمان شكاف موجود ميان والدين 
و فرزنــدان به عنــوان دو نســل، عميق تر و 

جدی تر می شود.
از ســوی ديگر، مصرفی شدن زندگی و باال 
رفتــن تب مصرف و تجمل گرايی موجب باال 
رفتن هزينه های زندگی و درخواســت های 
هرچه بيشــتر فرزندان از والدين شده است. 
نتيجه آنكه نوجوانان و جوانان به اقتضای سن 
و شرايط زندگی خويش تقاضاهای جديدی 
مطرح می كنند و در مقابل، والدين به دليل 
ناتوانی در تأمين اين خواســته ها احســاس 
نوعی سرگردانی و دشواری می كنند. نتيجة 
منطقی چنين رويــدادی، فاصله گرفتن دو 
نســل از يكديگر است؛ روندی كه احتماالً به 

جدايی كامل آن ها نيز منجر خواهد شد.

4. فناوری پیشرفتة ارتباطات
ارتباطــات، ظهور  از دســتاوردهای عصر 
رايانه هــای عظيــم و پديده هايــی همچون 

در کالم حضرت علی )ع( به روی گردانی 
نسل نوجوان و جوان از  نسل بالغ و دور 
شدن آنها از یکدیگر اشاره شده است. 
و  عاطفی  زمینة  ابتدا  در  گسست  این 
روحی دارد و در ادامه به جدایی و گسست 

فکری و اعتقادی نیز منجر میشود
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اينترنت و ماهواره است. ماهيت اين پديده ها 
برای نسل جوان جذاب و فوق العاده است. در 
حالی كه نســل بالغ را چندان برنمی انگيزد؛ 
زيرا آنان بيش از مجذوب شــدن، احســاس 
نگرانــی می كننــد. نگرانــی از پيامدهــای 
نامطلوب، زيانبار و ضدفرهنگی اين پديده ها 
بی مورد نيست؛ چون فرجام كار، جذب شدن 
نســل جوان به اين عوامــل و ارتباط برقرار 
كردن با آن هاست. مسائلی چون تهيه، خريد، 
به كارگيری و نحوة اســتفاده از اين پديده ها 
نيز موجب بروز مشكالتی در ارتباط عاطفی، 
روحی و فكری دو نســل در محيط خانواده 
می شــود و در مــواردی نيز بــه برخوردها 
ناخواســته  ميــان آن ها  و اصطكاک هــای 
می انجامد. اين امر موجب می شــود كه نسل 
جوان حتی در احتمال بدآموزی  پديده های 
ياد شــده ترديدی به خود راه ندهد و نسل 
بالغ نيز برای يادگيری و اســتفادة صحيح از 
فناوری های جديد تالشــی  نكنــد. بنابراين، 
معادله ای كه در آن نسل جوان جذب فناوری 
پيشــرفتة ارتباطات می شــود و نسل بالغ از 
آن فاصلــه می گيرد، به مرور زمان به جدايی 

نسل ها از يكديگر منجر خواهد شد.

5. بلوغ دشوار و نوجوانی پررنج
صاحب نظران، بلوغ را مقطع دشوار زندگی 
و نوجوانی را دورة انتقال به سال های جوانی 
می داننــد. فهــم و درک شــرايط بلوغ هم 
برای خود فرد و هم برای اطرافيان مشــكل 
اســت و ادامة آن در ســال های نوجوانی، بر 
اين دشــواری می افزايــد. از پيچيدگی های 
موضــوع، يكی اين اســت كــه بزرگ ترها 
بعضــی از رفتارهای نوجوان را  به درســتی 
 و دقــت تفســير نمی كنند و اغلــب زمينة 
برچســب زدن های منفی بــه وی را فراهم 
می كنند. تداوم چنين بينشــی نســبت به 
نوجوان، به تدريج وی را دلسرد می كند و از 
اعتمادبه نفس او می كاهد. از اين رو، نوجوان 
به اطرافيــان و افراد بالغی كه منشــأ تصور 
منفی از وی هســتند، بی اعتماد می شود و از 
آنان فاصله می گيرد و به كسانی كه به تمجيد 

وی می پردازند ـ   يعنی همساالن و دوستان ـ 
می پيوندد. عالوه بر اين، نسل نوجوان و جوان 
به دليل ماهيت دوران رشد، نوعی غرور دارد. 
به همين ســبب،  برای ارتباط با نســل بالغ 
پيش قدم نمی شــود و در نتيجه قادر به بيان 
خواسته هايش از نسل بالغ نيست. اين امر نيز 
تا حد زيادی موجب فاصله گرفتن نسل ها از 
يكديگر و بيگانگی عميق ميان  آن ها می شود.

6. فقر فرهنگی
در تعريف فرهنگ آمده اســت: »مجموعة 
عــادات، باورهــا، هنر، موســيقی و ســاير 
دســتاوردهای تفكر انســانی كه به دســت 
گروهــی از مردم در زمانــی خاص به وجود 

آمده است.«5
بر مبنای چنين تعريفی، فرهنگ پديده ای 
متأثــر از تالش های جمعی مــردم در حوزة 
انديشه ها و باورهاست و فصل مشترک ميان 
جامعه و مردم محسوب می شود. بنابراين، از 
يک منظــر می توان گفت كه فرهنگ عاملی 
اســت كه دو يا چند نســل را بــه يكديگر 
پيونــد می دهد و در صورتی كه جامعه دچار 
انقطاع فرهنگی شــود، به طور طبيعی دچار 
انقطاع نســل ها نيز خواهد شــد؛ زيرا عامل 
وحدت بخش ،كه همان فرهنگ ملی و خودی 

است، در ميان  آن ها حضوری بامعنا ندارد.

7. فقدان هویت اجتماعی
در تبيين هويــت اجتماعی می توان گفت 
كه چنانچه فرد را از جنبة نقش ها و وظايف 
اجتماعــی اش مــورد مطالعه قــرار دهيم و 

متقاباًل انتظــارات جامعه از وی را بررســی 
كنيــم، به درک هويــت اجتماعی او نزديک 
اگرچه  شد)شرفی،پيشــين:108(.  خواهيم 
برخی انديشمندان و نويسندگان مانند هابز، 
نيچه، اســتيرنر و لودانتک معتقدند كه بشر 
هرگز اجتماعی نمی شــود و در عمق وجود 
خود احســاس غربــت و بيگانگی می كند و 
رفتــار اجتماعی خيره كننده اش ســطحی و 
تصنعی است، انديشــمندانی ديگر بر آن اند 
كه به مــرور زمان از شــدت غلبة تمايالت 
شــخصی كاسته و بر دامنه و وسعت عواطف 
و ادراكات شخص نســبت به ديگران افزوده 

می شود)آلپورت،1355: 35(.
بنابراين، هويت اجتماعی به معنا و مفهوم 
»احســاس پيوند با ديگران«، درک جايگاه 
و منزلت فرد در جامعــه و »درک انتظارات 
متقابــل فرد و جامعه«، پديده ای اســت كه 
در نســل نوجوان و جوان به عنوان يک نياز و 

ضرورت مطرح می شود.
بر اين اســاس، هرگونه عاملی كه موجبات 
»هويت اجتماعی« يک نســل  را تضعيف و 
كم رنگ كند، متقاباًل بــر پيوند آن با جامعه 
اثر می گذارد. با سســت شدن پيوندهای ياد 
شده، جدايی نسل ها از يكديگر به مرور زمان 

محقق می شود.

8. نفوذ فرهنگ بیگانه
با ورود  فرهنگ بيگانــه و غرب به جوامع 
اســالمی ،به ويــژه ايــران، نوعی اســتحالة 
فرهنگی در برخی از آحاد جامعه و نيز برخی 

روشنفكران به وجود آمد.
در ايــن فرايند، نوجوانــان و جوانان بيش 
از ديگــران در معرض هجــوم فرهنگی قرار 
گرفتند و با گرايش و تعلق به فرهنگ بيگانه، 
به طور تدريجی خود را در مقابل نسل بالغی 
يافتند كه به فرهنگ سنتی و اصيل خويش 
تكيه داشــت؛ به گونه ای كه هر يک از اين دو 
نسل ناگزير شــد برای دفاع از موجوديتش، 
بــا سرســختی از فرهنگ خود دفــاع كند. 
چنين موضعگيری هايی در مواقعی به جدايی 
نســل ها و در مواردی ديگر به تضاد و تقابل 

و  لحظات  از  سرشار  زندگی 
زودگذری  و  متنوع  فرصتهای 
خوب،  آنها  از  بعضی  که  است 
دلپذیر و جذاب و بعضی دیگر از 
جهاتی دشوار، تلخ و پیچیده اند. 
چنانچه نسلهای جوان و بالغ در 
بخشی از این موقعیتها در کنار 
یکدیگر باشند و از مصاحبت هم 
این  معنای  به  شوند،  بهرهمند 
با  مشترکهایی  فصل  که  است 

یکدیگر دارند
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نسل ها منجر گرديد.
ســاموئل هانتينگتون بــا تعبير »ويروس« 
از »فرهنــگ غــرب« می نويســد: »رهبران 
سياسی ای كه سرشار از غرور، خيال می كنند 
قادر به تغيير شــكل فرهنگ جامعه خود به 
صورتی بنيادين هستند، سرنوشتی جز ناكامی 
نخواهند داشــت. ايشان هر چند عناصری از 
فرهنگ غربی را به جامعة خود وارد می كنند، 
قادر نيستند كه عناصر اصلی بومی را از ميان 
ببرند يا تحت الشــعاع قــرار دهند؛ برعكس 
،وقتی ويروس غرب به بــدن جامعه ای وارد 
شــد، بيرون راندن آن دشــوار است. ويروس 
غرب اســتقامت می كند اما كشنده نيست؛ 
مريــض زنده می ماند ولی ســالمتی خود را 
هرگز باز نمی يابد. رهبران سياسی می توانند 
تاريخ را بســازند اما از تاريخ نمی توانند فرار 
كنند. آنچه ايشــان خلق می كنند، جامعه ای 
غربی نيست؛ كشوری از درون گسيخته است. 
آن ها جامعة خود را به دوگانه انديشی فرهنگی 
آلوده می كنند و اين بيماری ماندگار می شود 
و ريشه می گيرد«)هانتينگتون،1378: 364(.

9. ناتوانی از همدلی با نسل آینده
هم زيستی دو يا چند نسل در پرتو بصيرت 
و رويكردی حاصل می شود كه از »حال« به 
»آينده« معطوف باشد و توانايی نگاه به آينده 
و انديشــة آينده نگر را دارا باشد. در صورت 
فقدان چنين بينشــی، حوزة مســائل مورد 
عالقة هر نسل بســيار محدود و تنگ نظرانه 
خواهد بود. در حيطة بستة چنين انديشه ای، 
جايی بــرای پرداختن به ديگران و مســائل 

مورد عالقة آنان باقی نمی ماند.
يكی از كارشناســان ســازمان يونسكو به 
نام دكتر را جا ســينگ می نويسد: »همة اين 

مسائل جهانی ايجاب می كند كه نگرش هايی 
پــرورش داده شــود كه به ياری آن، نســل 
كنونی بتواند خود را با نسل های آينده همدل 
بدانــد و توانايی دورانديشــی و تفكر درباره 
آيندة دور دست را داشته باشد. بدين ترتيب، 
در نسل حاضر هوشياری جديد پرورش داده 
می شود. آموزش وپرورش بايد انسان را برای 
آينده آماده ســازد تا توانايی روبه رو شدن با 
چالش هايی را كه مسائل كنونی برای آينده 
به وجود خواهد  آورد، داشته باشد«)جمعی از 

نويسندگان،پيشين: 14(.

10. فقدان الزام معنوی
»ميان نيروهای تغيير در دنيای خارج و هستة 
مركزی وجود انســان، تباين رو به گسترشی 
وجود دارد. اين دو ممكن است روزی متقاباًل 
به انهدام يكديگر روی آورند؛ مگر آنكه جهان 
ارزش ها بر جهان مادی تفوق يابد« )همان(.
ســخنان باال را يكی از كارشناسان سازمان 
يونسكو ايراد كرده است. به نظر می رسد كه 
عوامل تغيير در ميان نوجوانان و جوانان رو به 
گسترش است اما هستة مركزی وجود آنان، 
كه به معنای ارزش های درونی است، چندان 
رشدی نداشته اســت. به مرور زمان، فاصلة 
ميان نســل جوان و ارزش ها افزايش می يابد 
و به همين ترتيب، فاصلة ميان نســل جوان 
و حاميان ارزش ها )نسل بالغ( نيز عميق تر و 
جدی تر می شود. كارشناس ياد شده در ادامة 

سخنانش می افزايد:
»برای ايجاد الزام معنوی در ميان نوجوانان 
و جوانــان بايد آنان در معرض انديشــه های 
بزرگ و ظهــور ارزش هايی قــرار گيرند كه 
بشريت را به مدارج عالی روحیـ  انديشه های 
مربوط بــه ارزش انســانی و آزادی، فرديت 
و مســئوليت پذيری اجتماعــی، مهربانی و 

دلسوزی- ارتقا داده است« )همان(.
با اين حال، مشكل اساسي همچنان به قوت 
خود باقي اســت؛ زيرا الزام معنوي و محمل 
اخالقي زماني مي تواند نسل جوان را سرشار از 
احساس مسئوليت در قبال نسل ديگر كند كه 
نوعي اعتقاد پابرجا و مبرم در درون آن وجود 

داشته باشد؛ در حالی كه می توان جای خالي 
چنين اعتقادي را به وضوح مشاهده كرد. براي 
وضوح بيشــتر مطلب، جمله اي از سانتايانا6 
را بيان مي كنيــم: »جوانان  عقايد كهن را از 
دست داده اند و عقايد تازه اي را كه بتواند آنان 
را به كمال نزديک سازد، نيافته اند« )دورانت، 

1370: 3ـ 442(.

هرگونه عاملی که موجبات »هویت 
و  اجتماعی« یک نسل  را تضعیف 
کم رنگ کند، متقاباًل بر پیوند آن 
سست  با  میگذارد.  اثر  جامعه  با 
شدن پیوندهای یاد شده، جدایی 
زمان  مرور  به  یکدیگر  از  نسلها 

محقق می شود
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چنینمأموریتووظیفهايراميتواناز

مدرسهانتظارداشت؟
دانشآموزانتربیتشدهدرمدارسباید

دارايچهویژگيهایيباشند؟
دانشهاي و مفاهیــم تنهــا اگر آیا

حافظهايرابدانندکافیاســتیااینكه
همچون باورهایــي و نگــرش به باید
شناختخود،شناختخدا،عبادتخدا
وتواناییهایــیچــونمهارتهايحل
مســئله،تصمیمگیري،یادگیريدانش،
تعاملاجتماعيو...دســتپیداكنند.
یكــيازفرایندهايكیفیتســازدر
مدرسه،فرایندراهنمایيومشاورهاست.
بهزباندیگر،رشداندیشهوتفكرانسانها
و برهدایتوراهنمایياســتواراست
مدارساینمهمرابهعهدهدارند.تبلور
طلیعة نخستین در راهنمایي« »رویكرد
آیاتكتابوحيتجليیافتهاســتكه
»ذلكالكتابالریبفیههديللمتقین«.
برهمیناســاس،درتمــاممؤلفههاو
فرایندهايدرونمدرســهبایدرویكرد
راهنمایيوهدایتوجودداشــتهباشد.
درمدرسهمدیران،معلمانوهمةعوامل
انســانيدرجهتراهنمایــيوهدایت

ميكنند. فعالیت دانشآموزان تحصیلي
ایناســتكــهدانشآموزان بر فرض
توانایيهاوظرفیتهايزیاديدارندکهما
بایدزمینهوبستررابرايرشدآنهافراهم
كنیمومراقبتنماییمتابراساستفكرو
تجربهبهیافتههايجدیددستپیداكنند.
اینباورنیازمندیكنظاممشــاورهاي
مطلوباستواگراینفراینددرمدارس
دچارمشــكلباشد،مادرنیلبهاهداف

فوقموفقنخواهیمبود.
امــروزهیكيازمهارتهاياساســي
معلمان،مهارتهايراهنمایيومشاورهای
است؛یعنيآنانبایدصالحیتهايكافي
جهتایجادبسترهايمناسببرايرشد
راداشتهباشند،محیطرابساماننمایند
را دانشآموزان شخصیت شكلگیري و
اصلي ركن معلمان لذا کنند. تســهیل
مشــاورهوراهنمایيهستندوبهترین

موقعیترابراياینامردارند.

روان شناسي تربيتي

راهبرد بهبـود فرايند 
راهنمـايی و مشـاوره در 

دكترمنوچهرفضليخاني
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تعاریف
 انجمن مشاوران انگليسي 1991:

»مشــاوره، بهره گيري از رابطه ای اصولي و 
ماهرانه براي تســهيل خودشناسي، قابليت 
پذیــرش، رشــد عاطفــي و رشــد مطلوب 

توانایي هاي فردي است.«
 شر تزرواستون:

»راهنمایي جریاني است كه فرد را در شناخت 
خــود و محيط پيرامونش یــاري مي دهد.«

 پاترسون:
»راهنمایــي كمك منظم به فرد اســت تا 
بتوانــد توانایي هــا و محدودیت هاي خود را 
بشناســد، رفتارش را متعادل سازد، در حل 
مشــكالتش توفيق یابد، تصميم مناسبي در 
زمينة تحصيلي و شــغلي بگيرد و در نهایت، 

به حداكثر رشد و كمال برسد.«

نظــر برخي دانشــمندان مشــاوره دربارة 
صالحيت معلمان براي مشاوره، راهنمایي:

الف:مكالگین1999
»معلمان براي كمك به دانش آموزان جهت 
رشــد اجتماعيـ  عاطفــي بهترین موقعيت 
را دارنــد.« آنــان طي یــك دورة طوالني با 
دانش آموزان در تعامل هستند و همواره آنان 
را زیر نظر دارند و رفتارهایشــان را مشاهده 
مي كنند، مشــاهده، اولين گام براي فعاليت 
راهنمایي و مشاوره است و این موقعيت براي 
معلمان بيش از هر فرد دیگري در مدرســه 

مهياست.

ب:آربیوكل
معلم نزدیكترین فرد به دانش آموز است و 
او را بهتر از هر كسي ميشناسد و تنها فردي 
اســت كه مي تواند به طور مســتمر، مؤثر و 
مفيد باشــد؛ بنابراین، »هر معلم یك مشاور 
است«. در فرایند مشاوره و راهنمایي، تعامل 

و نزدیكي مشاور و مراجعه كننده اصل مهمي 
اســت و لذا معلم در مقام راهنما بيشــترین 

تأثيرگذاری را دارد.

ج:گیلكینگ
»در حال حاضر، بر تجهيز معلمان به مباني 
مهارت هاي مشاوره تأكيد می شود.« از دیدگاه 
او، تجهيز معلمان یعني احياء نقش مشاوره اي 
و تقویت مهارت هاي آنان حائز اهميت است 
و بهتریــن راه براي ارتقــاء فرایند راهنمایي 
و مشــاوره در مدارس، تقویــت مهارت هاي 

معلمان مي باشد.

د:مككوئیز1998
»معلمان بــراي انجام وظایف هدایتي خود 
و ایفاي نقــش در تعليــم و تربيت فردي و 
اساســي  به آموختن مهارت هاي  اجتماعي، 

مشاوره نياز دارند.«

مهارت هاي اساسي مشاوره چيست؟ آیا یك 
فعاليت تخصصي است؟

مهارت هاي اساسي مشاوره شامل پرورش 
بنيان هاي فكري و شــخصيتي خاص است 
كه زمينــه را براي مشــاوره هاي تخصصي 

فراهم مي سازد.
بـرای مثال، پـرورش بعد اجتماعـي افراد از 
ابتـالی آن ها به مرض كمـــرویي و خجالتي  

بودن جلوگيــری می کنــد؛ نشـاط و طراوت 
كالس درس مانـع افســـردگي و اضطــراب 
فراگيرنـدگان می شـود و فعاليت هاي گروهي 
 بـه رشـد هـــوش بيـن فــردي و هيجانـي

منجر مي گردد.
مشــورت گرفتن از دانش آموزان در جریان 
تدریس موجب ارتقاء اعتماد به نفس مي شود. 
مشــاركت دادن دانش آمــوزان و واگــذاری 
وظایف به آنان، موجب شکل گيری و تقویت 
حس مسئوليت پذیري شان مي شود و مدیریت 
و تدریس مشــاركتي بــه تقویت خالقيت و 
فعاليت هاي  مي انجامد.  ارتباطي  مهارت هاي 
یاد شــده به نوعي بــا مشــاوره و راهنمایي 
مرتبط اند؛ زیرا نامساعد بودن محيط كالس 
و تدریس،  در آینــده ناهنجاري هایي ایجاد 
خواهد کرد و در پي آن بایستي فعاليت هاي 

مشاورهاي تخصصي و درماني انجام گيرد.

هـ-اریكسون
دانش آمــوزان  كــه  اســت  معتقــد  وي 

عالقه مندند پاسخ دو سؤال را بدانند. 
1. من كيستم؟ )چه توانایي ها و عالیقي دارم(

2. چه كاره مي توانم بشوم؟
بنابراین، مدارس و معلمان دو وظيفة اصلي 

دارند:
الف. كمك به دانش آموزان براي شــناخت 

توانایي، عالیق و قابليت هاي خویش؛
ب. هدایت و راهنمایي آن ها جهت تقویت و 

توسعة توانایي ها و قابليت هایشان.
موفق  بخواهد  آموزش وپــرورش  نظام  اگر 
باشد، باید این دو دغدغه و سؤال فراگيرندگان 
را جدي بگيــرد. به نظر نگارندة  مقاله، كلية 
فعاليت هاي مــدارس بایــد در جهت انجام 
دو وظيفة فوق حركــت کنند. تمام دروس، 
فرایندهاي تدریس و مدیریت مدارس باید در 
جهت شناساندن توانایي های دانش آموزان و 

امروزهیكيازمهارتهاي
اساسيمعلمان،مهارتهاي

راهنمایيومشاورهای
است؛یعنيآنانباید

صالحیتهايكافيجهت
ایجادبسترهايمناسب

برايرشدراداشتهباشند
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شيوه هاي توسعة آن ها باشند. در این فرایند، 
معلمان نقش ویژه اي دارنــد؛ آن ها باید این 
وظيفة خطير را درك کنند و براي تحقق آن 

برنامه ریزي نمایند.

و  مهارت ها و صالحیت هاي علمي 
حرفه اي معلمان جهت مشاوره

معلــم مهم ترین ركــن نظــام یاددهي - 
یادگيري و تربيت اســت و دانش، مهارت و 
توانایي هاي حرفه اي او مي تواند تضمين كنندة 

كيفيت آموزش و یادگيري باشد.
معلمان به چــه مهارت ها و صالحيت هایي 

نياز دارند؟
- درك صحيح و عميق از ماهيت و اهداف 

درس موردنظر
- توانایــي به كارگيري روش هــاي فعال، 

مشاركتي و اكتشافي در یادگيري
- مهارت ایجاد سؤال در ذهن دانش آموز و 

آموزش روش هاي تحقيق و پژوهش
- توانایي ساماندهي فعاليت هاي گروهي در 

كالس درس
- مهــارت الزم در ارزشــيابي پيشــرفت 

تحصيلي - تربيتي
- توانایي ارائة فعاليت ها و پروژه هاي تكاليف 

خارج از مدرسه
- مهارت ایجاد فرصت هاي یادگيري متنوع 

براساس عالیق و توانایي هاي فراگيرندگان
- مهــارت درگيــر نمــودن دانش آموز با 

.)IT( فناوري هاي جدید
براي اینكه صالحيت ها و توانایي هاي معلم 
بسترساز یادگيري مؤثر و كارآمد باشد، او باید 
از فرایند یادگيري دانش آموزان شناخت كافي 
داشته باشد و به ویژه کارکرد مغز و فرایندهاي 
آن را بشناســد. طبــق آخریــن یافته هاي 
فيزیولوژیكي، »مغز انسان یك جسم نيست 
بلكه یك فرایند است« و »دانستن و یادگيري 

یك فرایند اســت«. اگر دانســتن و مغز یك 
فرایند باشند، نظام یاددهي - یادگيري باید 

چگونه باشد؟
چه رویكــردي باید حاكم بــر فرایندهاي 

آموزشي باشد؟
تنها روش هاي فعال، اكتشافي و مشاركتي 
هستند كه بسترها و ظرفيت هاي دستيابی به 

دو موضوع فوق را فراهم مي کنند.

مهم ترین مهارت هاي معلمان برای 
راهنمایي و ارتقاء آن 

1. مهارت ارتباط دادن به منابع
اطالعـات  فنـاوري  و  ارتباطـات  در عصـر 
یكـي از مهم تریـن صالحيت هـاي معلمـان، 
مرتبـط كـردن مفاهيـم درس بـه منابـع و 
اسـت.  مدرسـه  و  از كالس  خـارج  مراجـع 
دانش آمـوزان براي دسـتيابی بـه مهارت هاي 
ارتباطي و پژوهشـي و بـراي یافتن اطالعات 
و تكميـل یادگيـري بایـد بـه مراكـز و منابع 
اطالعـات علمي و آموزشـي رجوع كنند. این 
اقـدام روحيـة جسـت وجوگري و پژوهـش را 

در آنـان توسـعه مي دهـد.

2. بسترسازي براي ایجاد سؤال در ذهن 
دانش آموزان

رویكرد آموزش در گذشــته ایــن بود كه 
معلمان ســؤال مطرح كنند و دانش آموزان 
جواب دهند و یا دانش آموزان ســؤال كنند و 
معلمان پاسخ دهند ولي امروزه تأكيد بر این 
اســت كه معلمان زمينه هاي مناسب تربيت 
دانش آمــوزان را فراهم نمایند و آنان را براي 

حل مسائل كمك كنند.

3. مهارت ایجاد نشاط در کالس درس
بــراي لذت بــردن از یادگيــري و ارتقاء 
كيفيت آن، باید فضاي نشــاط و طراوت بر 

كالس درس حاكم باشد. براساس تحقيقات 
انجام شده، در چنين فضایی امكان نوآوري و 
خالقيت براي مربيان فراهم مي شود. معلمان 
باید به جــاي ارائة همه جانبــة معلومات ، 
عالیق همه جانبه را در دانش آموزان توسعه 
دهند و این امر مهم در محيطي سرشــار از 

محبت و نشاط تحقق مي یابد.
4. تفکر مستندگویي )گفتار و نوشتار(

دانش آموزان باید عادت كنند که براي ارائه 
و بيان هر گونه اطالعات )مفاهيم - فرضيه ها 
و تجارب و ...( با استناد بر منابع عمل نمایند 
و معلمــان نيز فرهنگ مســتندگویي را در 
دانش آموزان توسعه دهند. متأسفانه عملكرد 
نادرســت نظام آموزشــي موجب شده است 
که افــراد جامعه بدون توجــه به پژوهش و 
تجارب علمي دیگران نسبت به هر پدیده اي 
اظهارنظــر می کننــد و یافته هــاي ناقص و 
غيرعلمــي خویش را به عنــوان یافتة علمي 

تعميم می  دهند.
مدارس وظيفه دارند براي بسترســازي و 
رشد روحية مسئله محوري و پژوهش مداري 
و مستندگویي تالش کنند. یكي از نقش هاي 
اساســي و كليــدي معلمــان در قــرن 21 

به کارگيری این مهارت ها است.
بــه جــاي  فرایندمحــوري   .5

فراورده نگري
كيفيت یادگيري متأثر از عواملي است كه 
مهم ترین آن ها دامنة فرایندهاست. لذا براي 

»هرمعلمیكمشاور
است«.درفرایندمشاورهو
راهنمایي،تعاملونزدیكي
مشاورومراجعهكنندهاصل

مهمياستولذامعلم
درمقامراهنمابیشترین

تأثیرگذاریرادارد

17 | رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة پانزدهم | شمارة 3 | بهار 1399



كارآمــدي فرایند یاددهي - یادگيري باید به 
جاي تمركز بر فراورده به فرایندها توجه نمود. 
در رویكرد فرایندمحوري، مهارت هاي اساسي 
دانش آموزان مانند حل مســئله خالقيت، و 
تصميم گيري رشــد مي کننــد و فرایندهاي 
آخرین  ارتقــا مي یابند.  دانش آموزان  ذهني 
یافته هاي علمي در خصوص مغز انسان، نشان 
مي دهد كه »مغز یك جسم نيست بلكه یك 
فرایند است« از طرف دیگر، آموزش هم یك 
فرایند اســت. بنابراین، معلمان باید در یك 
آموزش فرایندي، قدرت مغز دانش آموزان را 

افزایش دهند.
6. توجه به فرایند خالقیت و نوآوري در 

آموزش
بــراي ایجاد بســتر خالقيــت در فرایند 

آموزشي سه عنصر مهم وجود دارد.

1. اطالعــات، دانش و مهارت هاي 
الزم براي دانش آموزان؛

بدیهي اســت كه دانش آمــوزان براي بروز 
خالقيت به اطالعات و مهارت هایی نياز دارند 

که در مفاهيم موجود در كتابهاي درسي مهيا 
شده است.

2. تنها اطالعات و دانش نيست كه در افراد 
خالقيت ایجــاد مي كند بلكه عناصر دیگري، 
ماننــد انگيزه و عالقه و مــواردي چون لذت 
یادگيري، شوق به كشــف مفاهيم و انگيزة 
كافي براي تفكر دربارة مفاهيم و مســائل از 
جملــه عناصر ایجاد خالقيــت و نوآوري در 

آموزش مي باشند.
بنابراین، معلمان باید برای انگيزه ها و عالیق 

دانش آموزان اهميت خاصي قائل شوند.
3. زماني فضا براي خالقيت آماده مي شود 
كه در كنار دانــش و انگيزه و عالقه، ذهني 
فعال و ســيال هم وجود داشــته باشــد و 
دانش آمــوزان براســاس تمریــن و تجربة 
فرایندي در ذهن، توانایي هاي مغزي خویش 

را توسعه دهند.
در نهایــت، معلمــان بایــد بداننــد كــه 
صرفــًا مســئول توســعة دانــش و مفاهيم 
در فراگيرنــدگان نيســتند بلكــه در مورد 
عالقه مندســازي و رشد تفكر مغزي آنان نيز 

مسئوليت دارند.

راهنمایي  و  مشــاوره  ســطوح 
)هامبلین 1993(

منتقدان در زمينة واگذاری نقش راهنمایي 
و مشاوره به معلمان، اعتقاد دارند كه مشاوره 
یك كار تخصصي اســت و بنا بــر این، جز 
شخص مشاور متخصص، كس دیگري نباید 
در این امر مداخلــه نماید. بنابراین، معلمان 
بایــد درس بدهنــد و مشــاوران متخصص 
دانش آموزان را راهنمایي کنند. از نظر آنان، 
این دو فعاليت جــدا از هم اند و نباید انتظار 
داشت كه معلمان بتوانند انتظارات مشاوره اي 

را پاسخگو باشند.
براي تبيين موضوع فــوق و دفاع از اینكه 
معلمان مي توانند فعاليت مشاوره اي و راهنمایي 

انجام دهند، سطوح مشــاوره و راهنمایي را 
مطــرح می کنيم و بحــث را ادامه مي دهيم.

1. سطح یك: استفاده از مهارت هاي مشاوره 
و راهنمایي در كالس به منظور فراهم نمودن 

محيط یادگيري بسامان و مثبت؛
در این سطح بيشــتر، راهنمایي موردنظر 
اســت و معلمان مي تواننــد مجموعه ای از 
مهارت هاي اساســي پایه را داشــته باشند؛ 
مثل: مهارت در رشــد اجتماعــي افراد، رفع 
كم رویــي فراگيرندگان، ارتقــاء مهارت هاي 
كالمي و ...، افزایــش اعتمادبه نفس و حس 

مسئوليت پذیري.
2. ســطح دوم: اســتفاده از مهارت هــاي 
مشاوره اي توسط معلم ویژه؛ بعضي از معلمان 
بنابر تجارب و مطالعات خود مي توانند بخشي از 
زمينه هاي راهنمایي و مشاوره را مساعد نمایند.

3. سطح سوم: مشاوره و راهنمایي فردي و 
گروهي در سطح مدارس توسط یك مشاوره 

متخصص؛
4. ســطح چهارم: ارجاع به روان شــناس، 

روان پزشك و كلينيك هاي تخصصي.
بدیهي است كه معلمان نمي توانند سطوح 
ســوم و چهارم مشــاوره را انجــام دهند و 
مداخله در آن سطوح قابل قبول نخواهد بود 
ولــي رویكردهاي جدید از حضور فعالشــان 
در ســطوح یك و دو حمایــت مي كند. در 
عين حال، باید مراقبت نمــود تا آنان بدون 
داشتن مهارت هاي مورد نياز، به فعاليت هاي 

تخصصي نپردازند.
وظيفة معلمــان در مراحل تخصصي فقط 
ارجاع به مشــاور یــا كلينيك هاي تخصصي 
اســت و نباید در این مرحله مداخله ای به جز 

این داشته باشند.
دالیل رد نظام موجود مشــاوره و 

راهنمایي
در نظام موجود، ِصرِف توجه به حضور یك 
پســت مشــاور در مدارس به دالیل مختلف 

انگيزه و 
عالقه

تفكر 
خالق 
ذهني

اطالعات 
دانش 
مهارت

دررویكردفرایندمحوري،
مهارتهاياساسي
دانشآموزانمانند

حلمسئله،خالقیت،و
تصمیمگیريرشدميکنند

وفرایندهايذهني
دانشآموزانارتقاميیابند
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نمي تواند پاسخگوي نيازها در مدارس باشد.
1. به ســبب پایين بودن شــاخص تعداد 
مشــاور به دانش آموز، امكان مشاهدة رفتار 
دانش آموزان و به دست آوردن شناخت كافي 
از آن ها وجود ندارد.  بدیهي است كه شناخت 
وضــع موجود فرد، مقدمة هــر اقدامي براي 

مشاوره با او خواهد بود.
2. فرصت هاي مناســب و بسترهاي كافي 
براي پيشــگيري، در قلمرو معلمان اســت 
نه مشــاور؛ برای مثال، معلمان مي توانند در 
كالس درس با اقداماتي زمينة بروز مشــكل 

را كاهش دهند.
3. كافــي نبودن تخصص مشــاوران براي 

اقدامات و خدمات مشاوره اي؛
4. نبود تعداد مشاورة مورد نياز در مدارس؛ 
به ویژه اینكه در مدارس ابتدایي و راهنمایي 

فرد مشاور وجود ندارد.
براي ایجاد بستری پایدار و مؤثر در فرایند 
مشاوره و راهنمایي مدارس، باید در سه مورد 
اهتمام جدي شود. ارتقاء امر فوق را در اتحاد 

این سه مسئله می توان جست وجو کرد.
در واقع، تمام فرایندها و اقدامات آموزشي 
و تربيتي باید رنگ و بوي راهنمایي و مشاوره 
داشــته باشــند. اگر راهبرد اصلــي آموزش 
هدایت و راهنمایي باشــد، از بخش عمده اي 

از مسائل پيشگيري خواهد شد.
راهبردهاي بهبود فرایند راهنمایي 

و مشاوره
الف: محتواي آموزشي و کتب درسي

مهم ترین و اصلي ترین بستر براي راهنمایي 
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محتوا و كتب درسي

فرایند آموزشي و تربيتي درون مدرسه
معلماننميتوانندسطوح

سوموچهارممشاورهراانجام
دهندومداخلهدرآنسطوح

قابلقبولنخواهدبودولي
رویكردهايجدیدازحضور
فعالشاندرسطوحیكودو

حمایتميكند.درعینحال،
بایدمراقبتنمودتاآنانبدون

داشتنمهارتهايموردنیاز،به
فعالیتهايتخصصينپردازند

فرایند و مراحل مشاوره و راهنمایي

مرحلة اول: مشاهده

شناسایي عالئم و نشانه ها - علت یابي

مرحلة سوم: تصميم گيريمرحلة دوم: راهنمایي

راهكارهاي عملي 
براي درمان
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و مشــاوره باید در كتب درســي و منابع آموزشــي فراهم شود و این 
منابع زمينة الزم براي پيشــگيري و ارتقاء مهارت هاي پایه و اساسي 

را ایجاد کند.
محتوا چه ویژگي هایی باید داشته باشد؟

1. مســئله محوری و پژوهش مداری: اگر محتواي آموزشــي و كتب 
درسي چنين ویژگي ای داشته باشند، دانش آموزان باید جست وجوگر 
باشــند و لذا تالش فكري و عملي کنند. در این صورت، آن ها نيازمند 
راهنمایي و هدایت خواهند بود و در حين انجام دادن پروژه و پژوهش، 
قابليت هاي مختلفشــان رشد پيدا مي كند؛ در حالي كه در یك كتاب 

درسي محتوامحور و حافظه مدار، چنين وضعيتی حاصل نمي شود.
2. تأكيد بر مهارت هاي زندگي در كتب درسي: اگر محتواي آموزشي 
براساس مهارت هاي زندگي تدوین شود، دانش آموزان به سمت ارتقاء 
مهارت هاي زندگي حركت مي کننــد و در نتيجه، به صالحيت هایي 
چون حل مســئله، تصميم گيري و خالقيت دســت می یابند. بخش 
عمده اي از مهارت هاي فوق، رشــد شخصي فراگيرندگان و در نتيجه 

كاهش مشكالت رفتاري را در پي خواهد داشت.
3. مشاركت جویي در محتوا: محتوا باید زمينه را برای جلب مشاركت 
دانش آموزان فراهم سازد. در این صورت، فراگيرندگان به طور فعال در 
كالس شركت مي كنند و در چنين فضایی امكان راهنمایي و هدایت 

به شکل بهتری وجود دارد.
4. ویژگي هاي دیگري همچون عالقه مندی فراگيرندگان به محتوا، و 

فعاليت محوري و خالقيت مداري محتوا.

ب: روش هاي یاددهي - یادگیري
یكي دیگــر از فرایندهــاي مؤثــر در ارتقاء راهنمایي و مشــاورة 
دانش آمــوزان، نظام یاددهــي ـ یادگيري اســت. در فرایند تدریس 
مي توان قابليت ها و عالیق فراگيرندگان را شناســایي كرد و بر حسب 

نياز، در حين تدریس آنان را راهنمایي و هدایت نمود.

ویژگي هاي نظام یاددهي-یادگیري متناســب براي 
راهنمایي و مشاوره

1. روش هاي فعال، اکتشافي و مشارکتي:
بدیهي اســت كه با رویكرد غيرفعال و یك ســویة آموزش، فرصت 
هدایت و امكان شــناخت نقایص واضح دانش آموزان فراهم نمي شود؛ 
زیرا معلم زمــان كافي جز برای ارائة یك طرفــة اطالعات ندارد ولي 
در روش هــاي فعال و مشــاركتي دانش آموزان به صــورت انفرادي 
و گروهــي وارد بحث و گفتگو و كارهاي عملي مي شــوند و معلمان 

زمان كافي براي بررســي، شــناخت و هدایت آن ها خواهند داشت.
2. ارتقاء مهارت هاي ارتباطي فراگیرندگان

یكــي از هدف هاي اصلي تدریس و فرایند آموزشــي، ارتقاء تعامل 
و روابــط بين فردي دانش آموزان اســت. در این صورت، بســياری از 
مشــكالت روحيـ  رواني و اختالالت رفتاري برطرف مي شــوند و در 
چنين فضایي، یادگيري از همدیگر و الگو قرار دادن رفتارهاي مطلوب 

فراگيرندگان ميسر خواهد شد.

ج: فرایندهاي دروني مدرسه
نباید انتظار داشــت كه فردی با عنوان مشاور، از طریق یك ارتباط 
رســمي دوجانبه، مشكالت فراگيرندگان را حل كند. همة فرایندها و 
فضاي مدرســه باید آمادگي الزم براي ایجاد بستری بسامان را داشته 
باشــند. قطعًا در محيطــی پرتالطم و ناپایدار نمي تــوان روح و روان 

دانش آموزان را هدایت كرد.
مواردي كه در فرایندهای آموزشی و پرورشی و فضاي مدارس باید 

مالحظه شود:
1. طراوت و شادابي 

2. رغبت و انگيزة فراگيرندگان
3. مدیریت مشاركتي در مدارس

4. اعتمادبه نفس
5. احساس مالكيت و تعلق

6. نظام و سيستم ارجاع
7. نشست هاي علمي دانش آموزان
8. شوراي معلمان و دانش آموزان

9. ارتباط مؤثر اوليا و مدرسه.

منابع
1. اصغري پــور، حميد؛ فضلي خاني، منوچهر.)1383(. مشــاوره با 

دانش آموزان در مدارس. ضریح آفتاب. 
2.دفتــر آموزش وپــرورش متوســطه اول.)1386(. احياي نقش 

راهنمایي مشاورهاي معلمان.
3.دفتر آموزش وپرورش متوسطة اول.)1385(. مجموعه مقاالت و 

تجارب راهنمایي - مشاوره اي معلمان.
4.دینك مير، دان؛ كارلسون، جان.)1383(. مشاوره و راهنمایي در 

مدارس. ترجمه: گروه مترجمان.
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مقــدمه
خانوادهبهعنواناولیننهادیکهفرددرآنزندگیمیکند،از
مهمترینعواملمؤثردررفتاراوســت.محیطخانهوخانوادهبا
دوامترینعاملیاستکهدررشدشخصیتافرادتأثیرمیگذارد.
پس،خانوادهبایدهموارهموردتوجهقرارگیردوتالششودکه
ازستیزههایخانوادگی،کهبهفروپاشیوتزلزلاینواحدمنجر
میگردند،جلوگیریبهعملآید.تجربــةنگارندةمقالهدرکار
مشــاورهبادانشآموزیاستکهبراثرمحیطنامناسبخانواده،
ستیزهگریهاوناســازگاریهایپدرومادردرمحیطخانواده،
بیتوجهیآنانبهفرزندانوناآگاهیشانازتربیتفرزنداندچار
افسردگیشدهبود؛حتییکبارباخوردنسمدستبهخودکشی
زدهبودوچهبساممکنبودافسردگی،اورابهکاممرگبکشاند.

شرححال
 از نيمة دوم آذرماه سال 1384 به من ابالغ مشاوره در دو مدرسة 
روستاهای محروم منطقة کاکاوند را دادند. هر دو مدرسه شبانه روزی 
بودند؛ اولی پســرانه بود و دومی خوابگاه و امکاناتش فقط به پسرها 
تعلق داشت اما دخترهای همان روستا هم در آن درس می خواندند 
و البته فقط در کالس های روزانه شــرکت می کردند. در اولين روز 
کارم در مدرسة دوم، مدیر مدرسه در یک جلسة گروهی که با حضور 
تمام دانش آموزان و دبيران تشــکيل شده بود، مرا به دانش آموزان و 
کارکنــان معرفی کرد و در مورد اهميت کار مشــاوره برای هدایت 

تربيتی و تحصيلی دانش آموزان ســخن گفت. سپس، من در مورد 
کار و وظيفة خودم برای دانش آموزان و دبيران آموزشگاه حرف زدم 

و توضيحاتی دادم. 

هفتةاول در اولين آشــنایی با دانش آموزان سال دوم، ساعات 
بيکاری آن ها را به کالس مشــاوره اختصاص دادم. در اولين جلسه 
پس از معرفی خود، از دانش آموزان خواستم که یکی یکی خودشان 
را معرفی کنند. سپس برای آشنایی بيشتر، از آنان سؤاالتی کردم؛ از 
جمله: سال گذشته در چه مدرسه ای درس خوانده ای؟ چه دروسی 
را بيشــتر دوست داری؟ مشاوره یعنی چه؟ اطالعات و مطالب مورد 
نياز خود را از چه منابعی به دســت می آوری؟ و ... . ضمن ســؤال 
کردن، متوجه شــدم که یکی از دانش آموزان دختر خيلی خوب به 
سؤاالتم جواب می دهد. من هم او را تشویق کردم و خطاب به بچه ها 
گفتم: »اگر شــما هم مثل ایشــان در کالس فعال باشيد و به من 
کمک کنيد که بيشتر با هم آشنا شویم، شما را به عنوان دانش آموزان 
ســاعی و تالشگر به مدیر مدرســه معرفی می کنم.« در همان روز، 
صندوق ارتباط با مشــاور را هم نصب کردیــم و برای دانش آموزان 
توضيح دادم کــه هرچه در آن صندوق بيندازند، به صورت محرمانه 
پيــش من خواهد ماند و هيچکس از محتوای آن باخبر نمی شــود. 
سپس از آن ها خواستم که هنگام مکاتبه از طریق صندوق ارتباط با 

مشاور، به جای نوشتن اسم خود از کد استفاده کنند. 

تجارب مشاوره ای

غالمرضاعبدی
لرستان-منطقةکاکاوند

 چگونه افسردگی 
دانش آموزم را کاهش دادم
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هفتةدوم برای اولين بار در صندوق را باز کردم و با تعدادی نامه 
مواجه شــدم. محتوای یکی از آن ها چنين بود: »خوبی؟ چطوری؟ 
از زن و بچــه ات بگــو، من با تو قهرم... چرا آنــروز گفتی ما باید به 
... جایــزه بدهيم؟ من هــم آن روز خيلی گوش دادم ولی تو به من 
نگاه نکردی. او شــانس دارد و ... )چند فحش و حرف ناســزا نثارم 
کــرده بود(. هفتة دیگر که به کالس مــا آمدی، من هم زیاد گوش 
می کنم. تو را به خدا مرا هم دوســت بدارید وااّل می روم و اتومبيلت 
را خط می اندازم.« با خواندن نامه متوجه شــدم که این دانش آموز 
مشکل جدی دارد. در ساعت مشاوره به سر کالس رفتم و با بچه ها 
احوال پرســی کردم. حدس می زدم کدام دانش آموز باشد؛ دختری 
سبزه رو با قامتی متوســط و چشمانی ترسان که نگاهش را از من 
پنهان می کرد. اسمش مهســا بود )از اسم مستعار استفاده شده( و 
در ميز آخر کالس می نشســت. بسيار غمگين و ناراحت هم به نظر 
می رســيد. دوباره توضيح دادم: »هدف من فقط کمک به شماست. 
همة انسان ها در زندگی مشکالتی دارند. همانطور که وقتی مشکلی 
برای جســم ما به وجود می آید و بيمار می شویم به پزشک مراجعه 
می کنيــم، در زمان مشــکالت و گرفتاری های فکــری و روحی و 
عقيدتی و ارتباط اجتماعی و مشکالت آموزشی و یادگيری نيز باید به 
متخصص مراجعه کنيم. در این آموزشگاه من به این منظور آمده ام. 

همة شــما برای من عزیز و محترم هســتيد. این را بدانيد که اگر 
در صندوق ارتباط با مشاور، برای من حرف های ناسزا هم بنویسيد، 
اصاًل ناراحت نمی شوم؛ چون دوستتان دارم و برای کمک به شما به 
اینجا آمده ام. ما باید با همکاری یکدیگر مشــکالتمان را شناسایی و 

حل کنيم.« 
 ســپس، برای آشــنایی بيشتر باز هم ســؤاالتی کردم و در انتها 
گفتم:»هر کدام یک برگة کاغذ بردارید و از دلتنگی هایتان بنویسيد. 
اگر هم دوســت ندارید، اســم  یا کد خود را ننویســيد.« در حين 
جمع آوری برگه ها، برگة دانش آموز مذکور را شناسایی کردم. برگه ها 
را به اتاق مشاوره بردم و در تنهایی خواندم. مهسا نوشته بود: »قباًل 
برای من مشــکالتی پيش آمده. دیگر از خود متنفرم، از خودم بدم 
می آید و تنها چيزی که دوست دارم، مرگ است. دوست ندارم هيچ 
آدمی را ببينم و ... . خانه هم که می روم همه اش جنگ است. پارسال 
با خوردن سم دســت به خودکشی زدم اما مرا به بيمارستان بردند 
و متأســفانه خوب شدم!« نوشته اش بسيار تأثرانگيز بود. آن روز در 
زنگ های تفریح، مهســا را تحت نظر داشتم. بيشتر وقت ها تنها بود؛ 
در گوشه ای می نشست و با بچه های دیگر صحبت نمی کرد. در پایان 
روز برای شناسایی بيشتر چند دانش آموز و از جمله مهسا، از مدیر 
آموزشــگاه سؤاالتی کردم. مدیر گفت: »پارســال این دانش آموز با 
خوردن سم قصد خودکشی داشت و ما او را به بيمارستان رساندیم 
و از مرگ نجات یافت.« با بررسی پروندة تحصيلی و نمرات کالسی 
مهســا متوجه شــدم که از نظر درسی و شــرکت در فعاليت های 

آموزشی ضعيف است.

هفتةســوم  با باز کردن صندوق ارتباط با مشاور، نامة مهسا را 
دیدم که با نوشــتن کد خویش، با من ارتباط برقرار کرده بود و این 
فرصتی بود که می توانستم با او دربارة مشکالتش حرف بزنم. همان 
روز طبق یک برنامه زمان بندی شده، برای مشاوره و آشنایی بيشتر 
با مشکالت دانش آموزان با آن ها قرار مالقات گذاشتم. از جمله برنامة 
مالقات با مهســا را برای هفتة آینده مشخص کردم. زنگ تفریح با 
مهســا احوال پرسی کردم و با اجازة او  برای پدرش نامه ای نوشتم و 
از ایشان خواســتم که به مدرسه بياید. فردای آن روز پدرش را که 
حدوداً هفتادساله بود، مالقات کردم. او گفت که مدت هاست با زنش 
اختالف دارد و این باعث شده است که او هر چند وقت یک بار، خانه 
را ترک کند و نزد برادرش در شــهر دیگری برود و بچه هایش تنها 
بمانند. سپس من در مورد وضعيت تحصيلی مهسا حرف زدم و گفتم 
که برای موفقيت تحصيلی وی باید بيشتر به او توجه داشته باشند. در 
واقع، من کار زیادی برای تغيير روابط خانوادگی آن ها نمی توانستم 
انجام دهــم و بنابراین، تمــام توجهم را به مهســا معطوف کردم. 

هفتةچهارم طبق برنامة زمان بندی شــده، چند دانش آموز را 
به صورت جداگانه به اتاق مشاوره فراخواندم و سپس نوبت به مهسا 
رسيد. من در پشت ميز مشاوره نشسته بودم و در جلوی ميز مشاوره 
یــک صندلی برای مراجع قرار داده بودم؛ به طوری که مســتقيم و 
روبه روی مشاور قرار نگيرد. پس از احوال پرسی، از اینکه برای طرح 
مشــکالتش با من ارتباط برقرار کرده بود، اظهار خوشحالی کردم و 

مهسانوشتهبود:»قباًلبرایمنمشکالتیپیشآمده.
دیگرازخودمتنفرم،ازخودمبدممیآیدوتنهاچیزیکه
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گفتم:»این گامی اســت به سوی روشنایی و مهمترین اصول کاری 
ما، اعتماد و رازداری اســت. پس تمام حرفها و نامه های شما پيش 
مــن به صورت محرمانه باقی خواهد مانــد. اگر بخواهی، من و تو به 
کمک هم می توانيم مشــکالت را شناســایی و حل کنيم.« بعد هم 
گفتم که آمادة شــنيدن سخنان او هســتم. در حالی که اشک در 
چشــمانش حلقه زده بود، گفت:»نميدانم از کجا شروع کنم...« من 
هــم گفتم:»از هر جا و هر طــور می خواهی  بگو. مطمئن باش من 
شنوندة بسيار خوبی هستم.« مهسا با حالتی گریان گفت:»پارسال 
پسری به خواستگاری ام آمد. او به خانة ما رفت و آمد زیادی داشت 
و مرا بسيار اذیت می کرد. احساس می کنم دیگر در زندگی هيچکس 
مرا خوشبخت نمی کند. احساس می کنم به هيچ دردی نمی خورم. 
از زندگی نفرت دارم؛ از همــه کس و همه چيز بدم می آید. بچه ها 
همه این موضوع را می دانستند و به من طعنه می زدند.« او در حالی 
که به شدت احساس گناه می کرد، ادامه داد:» آخر من آدم بدبختی 
هستم و از بچگی تنها بوده ام. مادر و پدرم مدام اختالف داشتند. از 
بچگی مادرم تنهایم گذاشــت؛ آخر من هم به محبت مادر احتياج 
دارم... چــرا خداوند مرا این طور بدبخت آفریــده؟ و... . تو را به خدا 
فکری به حال من بکنيد. از این وضع خســته شده ام.« بعد، شروع 
بــه گریه کرد و من هم اجازه دادم تا از طریق گریه، تخلية هيجانی 
کند. بعد از آنکه ســاکت شد. به او گفتم: »کمک کردن من بستگی 
به شــما دارد. اگر بخواهی، می توانی از پس این مشکالت برآیی. تو 
اولين نفری نيســتی که این مشــکل را دارد و آخری هم نخواهی 
بود. به عالوه، مشــکلت قابل حل است. خداوند همة بندگان خود را 
دوست دارد.« سپس از مشکالتی که پيامبران و ائمة اطهار )س( با 
آن هــا روبه رو بوده اند، صحبت کردم و بــه او گفتم:»آیا خداوند این 
بهترین بندگان خویش را دوست نداشته است؟« جواب داد: »این ها 
از بهترین انســان های روی زمين بوده اند... حتمًا آن ها را دوســت 
داشــته است.« به او گفتم:»این که  شما در خانواده ای مشکل دار به 
دنيا آمده و بزرگ شده ای و این مشکالت برایت پيش آمده، حکمتی 
دارد و خداوند شاید بخواهد تو را آزمایش کند. پس باید قوی باشی 
و این مشکالت را به فال نيک بگيری. مطمئن باش خداوند تو را تنها 
نخواهد گذاشت و به تو کمک خواهد کرد.« ادامة جلسة  مشاوره را 

به هفتة بعد موکول کردیم. 

هفتةپنجمدر اتاق مشــاوره پس از راهنمایی و مشاوره با چند 
نفر از دانش آموزان دربارة یادگيری و نحوة مطالعه، نوبت به مهســا 
رسيد. پس از احوال پرســی، به او گفتم:»ببين، خداوند انسان را به 
کارگاهی به نام کارگاه ذهن مجهز کرده که مســئوليت توليد فکر 
در هــر لحظه را به عهده دارد. کيفيت زندگی هر کس وابســته به 
کيفيت افکار توليد شده در کارگاه ذهن اوست. فکر، عامل سالمتی 
یا بيماری و آرامش یا اضطراب و افســردگی است. یکی از دام های 
عمدة فکر، غوطه ور شــدن در مسائل گذشــته است که نمی توان 
کوچکترین تغييری در آن ایجاد کرد. رفتار گذشــتة شما اصاًل قابل 
تغيير نيســت اما می توان از آن پند گرفت و از تأثيرات ناگوار آن در 
زمان حال کاســت. وقتی نمی توانيم کوچکترین تغييری در زندگی 
گذشــتة خود به وجود آوریم، چرا به رویدادهای ناگوار گذشته فکر 

کنيم؟ باید بدانيم که زندگی در زمان حال قرار دارد و اظهار تأسف 
دربارة رویدادهای نامطلوب گذشــته، به طور قطع از اثربخشی زمان 
حال ما خواهد کاســت. اگر آن خواســتگار در حق شما ظلم کرده 
اســت، کار او را به خدا بسپارید. شما در آن موقع نوجوان بوده ای و 
گناهی از این لحاظ متوجه شــما نخواهد شد. مطمئن باش خداوند 
بزرگ شما را خواهد بخشيد؛ به شرط اینکه از حاال سعی کنی انسان 
پاک و بندة شایســته ای برای خدا باشی. زندگی ائمة اطهار )س( را 
ســرلوحة رفتار خویش قرار بدهــی و از آن ها پيروی کنی. مطمئن 
باش با ایمان به خدا، شــما می توانی در مســير صحيح زندگی گام 
برداری.« در حالی که به حرف های من گوش می داد، لبخند رضایتی 
بر لبانش نقش بســته بود. انگار پيش از آن، کسی را نيافته بود که 
با او درد دل کند و از لحاظ روحی و روانی تخليه شــود. در ادامه به 
مهسا گفتم:»اما در مورد عقيدة مردم نسبت به شما الزم است بگویم 
دیگران مختارند که برحسب ميل و سليقة خویش دربارة شما فکر 
کنند. هر گونه دغدغة خاطر نســبت به عقيدة دیگران، فقط شما را 
از تمرکز به اهداف و آرمان هایتان منحرف می کند. پس، برای اینکه 
در تحصيل و زندگی ات موفق بشوی، باید از همين لحظه زمان حال 
خویش را درست کنی و با پرهيز از جمله های منفی، در مورد خود و 
توانایی هایت از جمله های خوب و مثبت استفاده کنی. برای همين، 
فهرستی از جمله های خوب برای شــما تهيه کرده ام. در طول این  
هفتــه، آن ها را در ذهن خود مرور کن؛ به محتوای آن ها خوب فکر 
کن و مطمئن باش تو همان کســی خواهی بود که در این جمله ها 
نوشته شده است. )می خواســتم به این ترتيب اعتمادبه نفس را در  
وجود وی تقویت کنم تا از این طریق به توانایی ها و اســتعدادهای 

خود ایمان پيدا کند.( بعضی از آن جمله ها به این شرح بودند:
»خدای رحمان مرا بسيار دوســت دارد و در همة امور زندگی به 

من کمک می کند.
 در وجود من عظمت و بزرگی نهفته است.

 چقدر دنيای امروز، قشنگ و زیبا شده است 
  و ... .«

 به او گفتم:»دعا کردن، توســل و توکل به خدای رحيم از جمله 
اعمالی هستند که در ما انسان ها احساس خوبی به وجود می آورند 
و ما را در رســيدن به هدف ها و خواسته هایمان یاری می کنند. من 

منتظر موفقيت شما در این هفته هستم و برایت دعا می کنم.« 

هفتةششممهسا را دیدم و دربارة موفقيتش سؤال کردم. بسيار 
شاد و سرحال به نظر می رسيد. از من به خاطر راهنمایی هایم تشکر 
کرد و گفت: »شما مرا به زندگی اميدوار کردید... من آن جمله ها را 
مرتب در ذهنم مرور می کنم. در طول هفته در مورد آن ها فکر کردم 
و به این باور رسيدم و مطمئنم که توانایی های فوق العاده ای دارم و 
می دانم خدای رحمــان کمکم خواهد کرد. می خواهم با تمام توانم 
درس بخوانم.« من هم در جواب گفتم: »خواســتن توانستن است. 
تو می توانی موفق شــوی. همين که به استعداد و توانایی خود پی 
برده ای، نشــانة موفقيت توست و من این موفقيت را به شما تبریک 
می گویم.« آن روز مهســا را در زنگ های تفریح تحت نظر داشتم. با 
بچه ها گرم گرفته بود، می خندید و شــاداب و سرحال بود. من هم 
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تصميم گرفتم برای هفتة آینده نامه ای به او بنویسم و با نوشتن کد 
دانش آموز آن را در تابلوی مشاوره نصب کنم. 

هفتةهفتم نامه را در تابلوی مخصوص مشــاوره نصب کردم. 
محتوای آن به این شرح بود:

 »نامه به دانش آموز با کد 64869:
 بــه نام حضرت دوســت که هرچه داریم از آن اوســت. اینک تو 
به مقام خود و ارزش های واالی خود پی برده ای و شــخصيت خوب 
خود را دوســت داری. تو راه جدیدی را در زندگی پيدا کرده ای؛ راه 
تحول، راه رشــد، راه پيشرفت، ... .آفرین بر تو که راه درست زندگی 
را انتخاب کرده ای و ميروی تا از همة مواهب الهی استفاده کنی و از 
لحظه لحظه های زندگی ات لذت ببری و به گونه ای دیگر زندگی کنی. 

موفق و سربلند باشی. 
مشاور آموزشگاه«

هفتةهشــتم وقتی دِر صندوق ارتباط با مشــاور را باز کردم،  
نامه ای دو صفحه ای را دیدم که مهسا برایم نوشته بود. او در نامه اش 
از من بســيار تشــکر کرده بود. از جمله نوشته بود: »سالم. خسته 
نباشيد. اميدوارم در تمامی مراحل زندگی تان موفق و پيروز باشيد. 
با نوشتن این نامه می خواســتم از شما تشکر کنم. برادر، این نامه 
را نوشــتم تا از همة زحمت های شما تشــکر کنم. واقعًا ممنون از 
حرفهایتان؛ سپاسگزارم از خوبی هایتان. واقعًا شما با تمام آدم هایی 
که من دیده ام، فرق دارید و به خاطر خوبی هایتان به شــما تبریک 
می گویم.« بعــد هم نامه را امضا کرده بود:»خانم دکتر مهســا...« 
آن روز فــرم نظرخواهی از دبيران را که بــه منظور تعيين ميزان 
مشــارکت دانش آموزان در فعاليت های آموزشــی و یادگيری تهيه 
کــرده بودم و دبيران محترم آن ها را تکميل کرده بودند، بررســی 
کردم. پيشرفت قابل مالحظه ای در مهسا دیده می شد. مهسا دیگر 
آن دانش آموز گوشه گير و افسرده نبود؛ دانش آموزی سرزنده و فعال 
بود که در فعاليت های آموزشــی و یادگيری فعاالنه شرکت می کرد 
و مــن هم به هنگام تدریس آموزش مهارت های زندگی، این امر را 
به وضوح مشــاهده می کردم. به این ترتيب، دانش آموزی که در اثر 
محيط نامناســب خانواده، اختالالت و ناسازگاری های پدر و مادر 
و ناآگاهی هــا و بی توجهی های آنان در زمينة تربيت فرزندانشــان 
دچار افسردگی شدید شــده بود و چه بسا ممکن بود دوباره دست 
به خودکشی بزند، به انسان توانایی تبدیل شد که از زندگی با تمام 

وجود لذت می برد. 

چند پیشنهاد به  اولیای محترم 
٭ یقينًا هيچ دارو یا دستورالعمل خاصی برای بزرگ کردن فرزندان 
وجود ندارد که بتواند ما را در مشکالتی که گاهی پيش می آیند، یاری 
دهد؛ به خصــوص در دوران بلوغ که در اثر فوران هورمون ها، گاهی 
فرزند دلبند شما کاماًل عوض می شود. در این شرایط، پدران و به ویژه 
مادران نقش مهمی دارند و با راهنمایی و کمک هایشــان، فرزندان 

خود را یاری می دهند که این ســال های ســخت را ســپری کنند. 

٭ در همه حال، از فرزندان و نوجوانانتان حمایت کنيد و در زمان 
بروز مشکالت، تکيه گاه مطمئنی برای آن ها باشيد. 

٭ اساسی ترین نکته این است که به فرزند نوجوانتان یاد بدهيد که 
خود را دوست داشته باشد. هر نوجوانی مایل است که اطرافيان، او را 
دوست داشته باشند و قبولش کنند. با یاددادن این نکته به او که نظر 
شخصی  اش مهم است، باعث رشد اعتمادبه نفس وی می شوید. به او 
کمک کنيد که احســاس کند موجودی استثنایی است. در مقابل، 
او هــم خوش بينانه تر به محيط اطراف و آینده اش نگاه خواهد کرد.

٭ اعتمادبه نفس و احترام به خود مهمترین و اساسی ترین نياز  یک 
نوجوان است. معمواًل موفقترین بچه ها آن هایی هستند که دائم مورد 
تأیيد و تشــویق قرار می گيرند. مدرسة خوب یا امکانات، هيچ گاه به 
اندازة اعتمادبه نفس کافی در موفقيت و پيشرفت انسان در آغاز راه 

زندگی مؤثر نيست. 
٭ فرزند نوجوانتان را متقاعد  کنيــد که موجود توانا و بی نظيری  
است. به خاطر تغييرات ظاهری که در سن بلوغ ظاهر می شود، مثل 
جوشهای صورت، گاهی اعتمادبه نفس در نوجوانان کاهش می یابد. 
به آن ها یادآوری  کنيد که جذاب و زیبا هســتند و کمک کنيد که 

زیبایی خود را درک کنند. 
٭ نشــان دهيد که به آن ها ایمان و اعتقاد دارید. در هر شرایطی، 
پشــتيبان و تکيه گاه آن ها باشيد و نشــان دهيد که نتيجة امتحان 
و نمــره تأثيری در ایمان و اعتقاد شــما به آن ها ندارد. هر ارتباطی 
بــه صرف وقت کافی نيــاز دارد. مقداری از وقت خــود را به فرزند 
نوجوانتان اختصاص بدهيد. آن زمان را فقط با او سپری کنيد و مثاًل 
همراه با او به تفریح بروید. با  این کار، او می فهمد که وجودش چقدر 

برای شما مهم است. 
٭ به نوجوانتان کمک کنيد. 

٭ به فرزندتان یاد بدهيد که خوشبين و مثبت گرا باشد.
٭ فرامــوش نکنيد که حتی فرزند نوجوانتان به ارتباط فيزیکی با 
شما نياز دارد. او در این سن شاید از بغل کردن شما استقبال نکند 
اما اگر گرم و صميمی در کنارش بنشــينيد و با هم فيلمی را تماشا 

کنيد، همان اثر را خواهد داشت. این را امتحان کنيد. 
٭ توجه داشــته باشــيد که برای اکثر نوجوانان، وجود فردی در 
خانواده که بتوانند ناراحتی های عاطفی خود را با او در ميان بگذارند، 
آرامش دهنده است. برای دختران نوجوان، مادران این نقش حياتی 

و اساسی را دارند. 
٭ توجه داشــته باشيد اگر ایمان به خدا و اعتقادات مذهبی فرزند 
نوجوانتــان را تقویت کنيــد و تقاضای کمــک ازخداوند به عنوان 
آفریدگار جهان و جهانيان که فراتر از هر کمک و امکانی است در او 
تقویت کنيد، می تواند آرامش و اعتمادبه نفس را در فرزند نوجوانتان 

ایجاد کنيد. 
٭ توجه داشــته باشيد که نقش بازدارندة دین و اعتقادات مذهبی 
در گرایش نوجوانان به خودکشــی، بارها و بارها توسط دانشمندان 

علوم رفتاری و به خصوص روان درمانگران به اثبات رسيده است.
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تجارب مشاوره ای

مقــدمه
آسیبهاوتهدیدهايگوناگونسالمتروانيوآرامشدروني
نوجوانانرابهمخاطرهمياندازدودرنهایت،مانعتحققاهداف
تعلیموتربیتميگردد.مشكليكهبازشناسي،علتیابيودرمان
نشــدهاست،بامشكلیدیگرپیوندميخوردوممكناستكه
یكدورباطلبهپارهايانحرافات،كجَرويهاوحتيبزهكاريها

یااختالالتروانيحادختمشود.
دربســیاريازمواقعبهدلیلســردرگميیــاكمتجربگي
بزرگترها،عوارضجبرانناپذیــريدانشآموزانماراتهدید
ميكندكهبیتوجهیبهآنهامشكالتعدیدهايبههمراهدارد.
تجاربجهانينشاندادهاستكهنقشراهنمایيومشاورهاي
معلمان،بهپیشــگیريیاكاهشمشكالتدانشآموزانكمك
بزرگيميکند.پسبایداندیشیدوراهكارهايمناسبيرایافت

وبهكاربست.
ازروزيكهبهافتخارمعلمينایلآمدم،همیشهاینسؤالبرایم
وجودداشتكهآیابهراستيماهمةشاگردانخودراميشناسیم؟
آیاهمةمــاازدرونپررمزورازآنهــاآگاهيداریم؟چگونه
ميشودبهدرونآنهانفوذکنیموازدردهاورنجهایشانآگاه
شویموقبلازآنكهوضعیتروانشانبغرنجتروپیچیدهترشودو
بهوادينابهنجاريهاقدمبگذارند،مشكالتآنهارابشناسیمو
درپيمداوايآنهابرآییم؟همةاینسؤاالتبرایمقابلتوجهبود
ووجدانمرادرهمميفشرد.منكهبهشخصیتوروحیهبچهها
احاطةكاملنداشــتم،ازاینبابترنجميکشیدم.اینتجربه
بهصراحتپردهازاینموضوعبرميداردوآنراكاماًلآشكارميسازد.

شرح موضوع
در یكــي از روزهاي ســال تحصيلي در یــک كالس در مقابل 
دانش آمــوزان ایســتادم؛ به چهرة آن ها خيره شــدم و مانند اكثر 
معلمان دیگر گفتم كه همة آن ها را به یك اندازه دوســت دارم اما 
بعدها فهميدم كه دروغ مي گفته ام؛ چرا كه همان موقع، در ردیف 
جلو دختري نحيف و الغر به نام پرســتو با سر و وضعي آشفته در 
صندلي خود فرو رفته بود كه چندان مورد توجه من نبود. ســال 
قبل پرســتو را دیده و متوجه شده بودم كه با بچه ها نمي جوشد و 
همراه نمي شــود؛ لباس هایش هم هميشه نامرتب بود و به درس و 
مدرسه  توجهی نداشــت. بقية دبيران هم مي گفتند که این دختر 
بهرة هوشــي اندکی دارد، دل بــه درس نمي دهد، مرتب در افكار 
خود غرق مي شود، حواســش را جمع نمي كند و خيلي وقت ها با 
هم كالســي هایش بگومگو دارد و ... . به خاطر همين، پرســتو در 
مدرســه فردي نامحبوب قلمداد مي شد. این اطالعات باعث شده 
بود كه من پيش داوري غلطي در مورد پرستو بكنم و خيلي وقت ها 
در كالس بيشــترین تذكرات را به او بدهــم. در عين حال، چون 
خيلي ضعيف بود و تكاليف خود را هم به خوبي انجام نمي داد، توجه 
چنداني به او نداشتم. پرستو در بين دوستانش هم جایگاه مناسبي 
نداشت. هر خطایي از كسي سر مي زد، در نهایت او محكوم مي شد. 
هر روز چندین شــكایت از دوســتانش دریافت مي كردم و معاون 
مدرسه هميشه از دســتش شاكي بود؛ تا اینكه یك روز بر حسب 
اتفاق تصميم گرفتم كه شرح پيشينة تحصيلي همة دانش آموزانم 
را مورد بررسي قرار دهم. پروندة پرستو را آخر از همه بررسي كردم؛ 

با این حال از آنچه در پروندة وي دیدم، بسيار شگفت زده شدم!

پرسـتومشكل عاطفی
نسرینخیاطي
آذربایجان شرقي، تبریز
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یکی از معلمان پایه پایين تر نوشته بود: »او بچه اي باهوش است. 
هميشه شاد و سرزنده اســت، تكاليفش را مرتب انجام مي دهد و 
رفتار خوبي دارد. همچنين، از اینكه در جمع دوســتانش باشــد، 
خوشحال مي شــود.« معلم دیگری نوشته بود: »پرستو دانش آموز 
بســيار باهوش و با استعدادي است. هم كالسي هایش او را دوست 
دارند اما اخيراً به خاطر ابتالي مادرش به یك بيماري العالج، دچار 

مشكل شده و احتمااًل زندگي برایش سخت شده است.«
معلم كالس باالتر نوشته بود: »مرگ مادرش برایش 
گران تمام شــد؛ او تالش مي كند هر چه را در توان 
دارد به كار بندد اما پدرش چندان عالقه اي به ادامه 
تحصيــل او ندارد. اگر در این باره اقدامي نشــود، 

پرستو دچار مشكل خواهد شد.«
معلم دیگری نوشــته بود: »پرستو انزواطلب است 
و عالقة چنداني به مدرســه نشــان نمي دهد. 
دوســتان زیادي ندارد و گاهي ســر كالس 

خوابش مي برد.«
معلم كالس دیگری نوشته بود: »پرستو 
دختر حواس پرتي اســت. دل به درس 
نمي دهد و مرتب با هم كالســي هایش 

درگير مي شود.«
در پروندة وی نوشــته شده بود كه 
پرســتو دانش آموز پرخاشگر و تنبلي 
اســت.  بارها به خاطر همين مسئله 
بــه او تذكر داده بودند  و از او تعهد 
گرفته شده بود كه دیگر خطا نكند. 

این موارد به صورت متناوب در پروندة او تكرار شده بود.
پروندة تحصيلي پرستو حاكي از این بود كه او بعد از دو الی سه 
ســال دچار افت تحصيلي شده و بقية ســال ها را با نمرات مرزي 

سپري كرده است.

شرح اقدام
... اكنون من دیگر مشكل پرستو را شناخته بودم. به خاطر همين، 
از رفتار خود احساس شرمســاری می کردم. پس، تصميم گرفتم 
تاجایي كه برایم امكان پذیر باشد، برای حل مشكل وي تالش كنم.

در وهلة اول به ســراغ پرســتو رفتم. یك روز هنگام زنگ تفریح 
كه در گوشة حياط مدرسه ایستاده بود، پيش رفتم؛ سالم كردم و 
برخالف هميشه كه نسبت به او كم توجه بودم، خيلي گرم و مهربان 
برخورد كردم و از اینكه چرا تنهاست و با بچه ها همراه نشده است، 
پرسيدم. گفت كه حوصله ندارد و با آن ها قهر كرده است. تعجب و 
كنجكاوي اش را از اینکه چطور شده به سراغش رفته ام، از نگاهش 
مي خواندم. به او گفتم:»دوســت دارم همة شاگردانم افراد موفقي 
باشند؛ به خاطر همين دلم می خواهد بدانم كه تو چرا خوب درس 
نمي خواني و نســبت به درس كم توجهي مي كني.« از او خواستم 
كه بيشــتر در این مورد با من صحبت كند. به او اطمينان دادم كه 
حرف هایش پيش من محفوظ خواهد ماند و آن ها را در جایي بازگو 
نخواهم کرد. اول احســاس كردم كــه به من اعتماد نمي كند و به 
انحاء مختلف ســعي دارد از این كار شانه خالي كند و از پيش من 
برود ولي وقتي حسن نيت مرا دید، اشك در چشمانش حلقه زد و 
در مورد مشكالتش با من صحبت كرد. گفت كه مجبور است تمام 
كارهاي خانه را انجام دهد و از خواهر هفت ساله اش هم نگهداري 
كند. اینكه خيلي تنهاست و هيچ كس با او دوست نمي شود؛ اینكه 
هر چقدر درس مي خواند، یاد نمي گيرد؛ اینكه دلش براي مادرش 
تنگ شــده است؛ اینكه زندگي برایش خيلي كسل كننده و سخت 

شده و پدرش خيلي بداخالق و سخت گير است و ... .
صداي زنگ كالس باعث شــد كه من از پرستو جدا شوم ولي به 
او گفتم كه مرا دوســت خود بداند و هر وقت كه احساس نياز كرد 

مي تواند با من صحبت كند.
در اقدام بعدي، با هماهنگي با مدیر مدرسه، مشكل پرستو را در 
شوراي دبيران مطرح كردم و با تأكيد بر محرمانه بودن مسئله، به 
آن ها توصيه كردم كه در برخورد با وي، وضعيت خاصش را مدنظر 

داشته باشند.
سومين جلســه را با پدر پرستو ترتيب دادم و با تالش زیاد او را 
به مدرســه دعوت كردم. وقتي براي اولين بار با پدر پرستو روبه رو 
شــدم، قبل از اینكه من حرفی بزنم، او شــروع به گالیه كرد كه 
مي دانم پرستو دختر تنبلي است. بارها به او گفته ام كه اگر حوصلة 
درس خواندن ندارد، مدرســه را كنار بگذارد. در این صورت، الاقل 
مي تواند به خواهر كوچك ترش بيشتر رسيدگي كند. كارهاي منزل 

درآننامهنوشتهبودكهدرحال
فارغالتحصیلشدنازدانشگاهدررشتة
روانشناسياست.همچنینتأكیدكرده

بودكهمنبهترینمعلمدرزندگياش
بودهام.نوشتهبودكهميخواهدبازهم

پیشرفتكندوباردیگراحساسقلبياش
رادربارةمنتكراركردهبود
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هــم عقب نمي ماند. او در ادامة صحبت هایش گفت: »باور كنيد به 
خاطر این كارهایش بارها او را كتــك زده ام، نصيحتش كرده ام و 
خالصــه هر جور تنبيهی كه فكرش را بكنيــد، در مورد او اعمال 

كرده ام ولي این دختر درست بشو نيست.«
با پدر پرستو در مورد نيازهاي عاطفي و رواني دخترش صحبت 
كــردم و به او اطمينان دادم كه اگر با من همكاري کند، به كمك 
هم بهتر مي توانيم این مشــكل را حل كنيم. از ایشان خواستم كه 
تا بهتر شــدن وضعيت، انتظاراتش را از پرستو پایين بياورد و به او 

فرصت بيشتري براي خوب شدن بدهد.
از آن به بعد، خودم هم سعي كردم توجه بيشتري به پرستو بكنم 
و بــه او اطمينان دادم كه در پيشــرفت تحصيلی كمكش كنم. از 
همان روزهاي اول سعي كردم وادارش کنم که برنامه ریزي مناسبي 
براي درس و زندگي اش داشــته باشد. به همين منظور، به كمك 
هم برنامه اي نوشــتيم. از او قول گرفتم كه سعي كند طبق برنامه 
پيش برود و اگر مشكلي داشت، آن را با من در ميان بگذارد. كم كم 
حال پرستو داشت بهتر مي شد. شــكایت هاي كمتري از دوستان 
و معلمانــش دریافت مي كردم. او در كالس ســعي مي كرد توجه 
بيشــتري به درس داشته باشــد و روابط خود را با دوستانش بهتر 
كند. كم كم احساس رضایت را در چشمانش مشاهده مي كردم و از 
اینكه به جمع هم كالسی هایش پيوسته بود خوشحال بودم. دقيقًا 
به خاطر دارم كه آن ســال روز معلم بچه هاي كالس، هدایاي خود 
را با كاغذها و روبان هاي رنگارنگ و زیبایی بسته بندي كرده بودند.
در آن ميان، هدیة پرســتو با اینكه با بدسليقگي در كاغذ روزنامه 
پيچيده شده بود، توجه مرا جلب کرد. نمي دانستم چه عكس العملي 
نشان بدهم. شــنيدم كه بچه ها هم كلي مسخره اش كرده و به او 
خندیده اند. هدیة پرســتو را باز كــردم. وقتي یك گردن بند بدلي 
كهنه را كه تعــدادي از نگين هاي آن هم افتاده بود به همراه یك 
شيشه عطر مصرف شــده كه یك چهارم آن باقي مانده بود از بين 
كاغذ روزنامه بيرون كشــيدم، گروهي از بچه ها از ته دل خنده سر 
دادند اما من خندة تمســخرآميز آن ها را با تحسين سليقة پرستو 
خاموش كردم. ســپس گردن بند را به گردنم آویختم و مقداري از 
عطر را نيز به مچ دســتم پاشــيدم و از پرستو به خاطر هدیه های 

خوبش تشكر كردم.
آن روز حركت بعدي پرســتو مرا كاماًل منقلب كرد؛ او که مدتی 
منتظر مانده  بود تا مرا تنها گير بياورد، به من گفت: »خانم معلم، 

شما امروز دقيقًا بوي مادرم را مي دهيد.«
هــاج و واج به او نگاه كردم. آن روز مدت ها به این مســئله فكر 
كردم و بــه خاطر آن همه غفلت در مورد این گونه بچه ها اشــك 

ریختم و حسرت خوردم.

نتایج اقدام
از آن روز به بعد، دیگر تدریس را صرفًا به آموزش محدود نكردم 

بلكه تالش نمــودم بــه دانش آموزانم درس 
زندگي هم بياموزم.

در این ميان، به خصــوص توجه خود را به 
پرســتو معطوف كردم. همچنان كه با او كار 
مي كردم، گویي ذهنش دوباره زنده مي شــد. 
سعي مي كردم هرچه بيشتر او را تشویق كنم. 
من این بار هم دروغ مي گفتم که همة بچه ها  
را به یك اندازه دوست دارم؛ چرا كه به پرستو 

عالقة بيشتري پيدا كرده بودم.
او هم روزبه روز عكس العمل بهتري نشــان 
مي داد. در پایان سال، پرستو یكي از بهترین 

دانش آموزان محســوب مي شد. آن ســال او در حالي  كه تغييرات 
بســيار محسوسي در رفتارش ایجاد شده بود، با معدل 16 مدرسة 

ما را ترك كرد.
از آن روز به بعد پرســتو گاه گاهي در مدرســه به من سر مي زد 
و در مورد وضعيت زندگي و درســش با مــن درددل مي كرد. من 
هم سعي مي كردم تا آنجا كه مي توانم شنوندة خوبي برایش باشم 
و او را راهنمایي كنم. در همان ســال ها بود كه پرســتو پدر خود 
را هم از دســت داد. بعد از آن دیگر خبري از پرســتو نداشــتم تا 
اینكــه نامه اي از او دریافت كردم. او در آن نامه نوشــته بود كه در 
حال فارغ التحصيل شــدن از دانشگاه در رشتة روان شناسي است. 
همچنين تأكيد كرده بود كه من بهترین معلم در زندگي اش بوده ام. 
نوشــته بود كه مي خواهد باز هم پيشرفت كند و بار دیگر احساس 

قلبي اش را دربارة من تكرار كرده بود.
ماجرا به همين جا خاتمه نيافت. بهار ســال بعد، پرستو تلفني با 
من تماس گرفت كه مي خواهد با یكي از خواســتگارهایش ازدواج 
كنــد. او اظهار كرد از آنجا كه چند ســالي اســت پدرش را هم از 
دست داده، موجب افتخارش خواهد بود كه اگر من بپذیرم به جاي 
مادرش در مراســم عقد حضور داشته باشم. من هم با كمال ميل 

پذیرفتم و آن روز در مراسم عقد پرستو شركت كردم.
من در مراسم عقد، همان گردن بندی را به گردن آویختم كه چند 
نگينش افتاده بود و همان عطري را مصرف كردم كه خاطرة مادر 

پرستو را برایش زنده مي كرد.
پرستو با دیدن من لبخند رضایتمندانه ای زد؛ پيش آمد و مؤدبانه 
دســتم را گرفت. بوسه اي بر پشت آن زد و آهسته در گوشم گفت: 
»ممنون خانم كه مرا باور كردي. بسيار متشكرم از اینكه احساس 
مهم بودن را در درونم بيدار كردي و به من نشان دادي كه مي توانم 

فرد موفقي باشم.«
من كه اشــك در چشمانم جمع شــده بود، گفتم: »تو كاماًل در 
اشــتباهي. این تــو بودي كه به من آموختي كــه مي توانم مهم و 
تأثيرگذار باشــم. من پيش از اینكه با تو آشــنا شوم، نمي دانستم 

چگونه باید چيزی را به دیگران بياموزم.«

پرستوبادیدنمنلبخند
رضایتمندانهایزد؛پیش

آمدومؤدبانهدستمرا
گرفت.بوسهايبرپشت

آنزدوآهستهدرگوشم
گفت:»ممنونخانمكه
مراباوركردي.بسیار

متشكرمازاینكهاحساس
مهمبودنرادردرونم

بیداركرديوبهمننشان
داديكهميتوانمفرد

موفقيباشم.«
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نویدهناموراسفهالن
آذربایجان شرقي، تبریز ناحيه 2

مقـدمه
ارزشــیابيحلقــهاياززنجیــرةیادگیــرياســتودر
واقع،بــدونآنفرایندآمــوزشنميتواندمعنيدارباشــد.
امتحانیاارزشســنجيبهمنظورتكمیــلیادگیريصورت
ميگیرد.شــاخصونشــانةهــرموفقیتوپیشــرفتيكه
ميتواندنخستیناحساسخودارزشمنديواعتمادبهنفسرا
درفردایجادکند،آزمونوامتحاناست.تازمانيكهانسانبا
موقعیتهاوشرایطسختوحساسمواجهنشود،میزانصبر
وبردباريوخویشــتندارياشمشخصنميگردد.گاهيصبور
بودنانساندرســایةامتحانمعلومميشودوحالتاضطراب

مانعموفقیتدرجلسةامتحاناست!
اضطرابامتحانبهعنوانیكپدیدةمتداول،رابطةتنگاتنگي
باعملكردپیشــرفتتحصیلــيكودكانونوجوانــاندارد.
دانشآموزيكهموادوموضوعاتدرســيرابهخوبيفراگرفته
استاماقادربهبیاندانستههايخویشدرامتحاننميباشد،

دچارنگرانيوتشویشميشود.

بیان مشکل )مشخص کردن مسئله(
زهرا در بين دانش آموزان كالس با ســطح درســي نسبتًا خوب 
مشغول تحصيل است. این دانش آموز قدرت یادگيري خوبي دارد 
و از جملة دانش آموزان فعال، به خصوص در كار گروهي اســت اما 
نمراتش در امتحانات كتبي در مقایسه با كاركرد كالسي در سطح 
پایين تري قــرار دارد.این اختالف نمره باعث تعجب من و تعدادي 
از همكاران شــده بود و به همين ســبب من تصميم به ریشه یابي 
این مسئله گرفتم. طي مشــاهدات متعدد از رفتار این دانش آموز 
به هنگام شــروع جلســة امتحان كتبي، متوجه شدم كه او دچار 
اضطراب شــدیدی مي شود؛ تا حدي كه آموخته ها و دانسته هایش 

را فراموش مي كند. حتي بــراي اطمينان، بالفاصله بعد از یكي از 
جلســات امتحان كتبي، سؤاالت امتحاني را به صورت شفاهي از او 
پرسيدم و با تعجب مشاهده كردم كه پاسخ بعضي از سؤاالتی را كه 

در ورقه نتوانسته بود بنویسد، می داند و به راحتي مي گوید. 
از آنجا كه مشــكل دانش آموز در امتحــان كتبي بروز مي كند و 
امتحان كتبي جزء الینفك تحصيل اســت، نمرات پایاني براساس 
آن تعيين مي شود و حتي در تعيين رشته براي ورود به دبيرستان 
نيز تأثير مســتقيم دارد، تصميم به حل مســئله گرفتم تا آیندة 

دانش آموز دچار مخاطره نگردد.
شواهدي كه نشان مي داد زهرا در جلسة امتحان دچار اضطراب مي شود:

1. موقع امتحان دست هایش مي لرزد و عرق مي كند؛
2. بي قراري می کند و دچار رنگ پریدگي مي شود؛

3. حالت تهوع و اختالل در تنفس دارد؛
4. در جلسة امتحان گریه مي كند.

با توجه به مشاهدة موارد باال، من و همكاران دیگر به این نتيجه 
رســيدیم كه دانش آموز مذكور در جلســة امتحان دچار اضطراب 
شدید می شود. بنابراین، درصدد كشف علت این اضطراب و یافتن 

راهكارهایي براي رفع آن برآمدیم.
از جملــه عوامل ایجاد ترس و اضطراب موارد زیر را مي توان نام برد:

1. عوامل موجود در مدرســه، جّو نامناســب مدرســه، ترس از 
مراقبان؛

2. عوامــل خانوادگي نظيــر اختالف والدیــن و وضع اقتصادي 
نامناسب خانواده؛

3. عوامل شخصيتي نظير نداشتن اعتمادبه نفس، كمال گرا بودن 
و درگيری با افکار منفي.

تجارب مشاوره ای

را ــــ زه
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گردآوري اطالعات )شواهد 1(
1. در مصاحبه با مادر دانش آموز، به این نکته پي بردیم كه زهرا 
از  انجام دادن بعضي از كارهاي خانه و مســئوليت هایي هم که به 
او محول مي شــود، ترس و واهمه دارد. مادر زهرا همچنين اظهار 
مي كرد كه او مدام نگران آن اســت كه نتواند تكاليفش را به خوبي 

انجام دهد.
2. وقتي این مســئله در دفتر مدرســه مطرح شد، دبيران دیگر 
و حتي مدیر و معاون مدرســه به وجود این حالت در زهرا اشــاره 
كردند. مثاًل معاون مدرســه  می گفت که زهرا هميشه با این دلهره 
و ترس به مدرســه مي آید كه نكند دیرش شده باشد؛ در حالی که 

اغلب، زودتر از همه به مدرسه مي رسد.
3. خود دانش آموز در گفت وگویي كه با او داشــتم می گفت كه 
وقتــي خواهــرش در خانه از او درس مي پرســد، به راحتي جواب 
می دهد و همة مطالب را بلد است ولي در جلسة امتحان، انگار همة 

چيز را فراموش مي كند.
4. در تقســيم بندي گروهي، از دوست زهرا درخواست كردم كه 
قبل از امتحان كتبي از او درس بپرســد، كــه زهرا درس را كاماًل 
خوب مي دانست و مي توانست به سؤاالت پاسخ دهد ولي متأسفانه 

پاسخ همان سؤاالت را در ورقة امتحان نتوانسته بود بنویسد.

تجزیه وتحلیل اطالعات
چرا زهرا با وجود استعداد و توانمندي، در امتحانات نتيجة خوب 

به دست نمي آورد؟
چرا با وجود تالش بسيار، به هنگام امتحان آشفته حال مي شود و 

عملكرد مقبولي از خود نشان نمي دهد؟
چگونه مي توان این حالت )ترس و نگراني( را از وجود زهرا زدود؟

چه كساني زمينة اضطراب زهرا را فراهم مي كنند؟
چه چيزي باعث تشدید اضطراب او مي شود؟

چه كارهایي را مي توان انجــام داد تا زهرا جایگاه واقعي خود را 
به دست آورد؟

از مجمــوع اطالعات گــردآوري شــده، شــواهد و مصاحبه با 
خود دانش آموز و مشــورت بــا همكاران به این نتيجه رســيدیم 
كه زهرا اضطراب دارد و اضطراب او ناشــي از محيط آموزشــگاه، 
از جملــه عواملــی چــون وجــود مراقبــان در جلســة امتحان 
و جــّو حاكــم بر فضــاي امتحان اســت. عوامل شــخصيتي او، 
 یعنــي كمال گرایي و حساســيت نيــز باعث تشــدید اضطرابش 

مي شوند.
بنابراین، ســعي كــردم با رعایت موارد زیر اضطــراب او را كم و 

باالخره درمان کنم. راه حل هاي زیر با این هدف ارائه شدند.
به زهرا سفارش شد كه: 

الــف. اعتمادبه نفس خود را افزایش دهد. )مطالعة كتاب هایی که 
روش هاي افزایش اعتمادبه نفــس در كودكان و نوجوانان در آن ها 

درج شده است، مي توانست در این زمينه مفيد باشد.(
 ب. افكار منفي را شناسایي و كنترل كند.

 ج. روش هاي به خاطرسپاري و بازآفریني مطالب درسي را تمرین 
و تكرار نماید.

 د. از روش هاي آرام سازي جسماني استفاده كند.
ه. قبل از رفتن به جلسه كمي نرمش كند.

اهــداف كوچك و واقع بينانه به او داده شــد كــه با وجود آن ها 
می توانست احساس موفقيت كند.

3. از مراقبان خواســته شــد که برخوردشــان  با زهرا صحيح، 
اطمينان بخش و اميدواركننده باشد.

ازمجموعاطالعاتگردآوريشده،
شواهدومصاحبهباخوددانشآموز
ومشورتباهمكارانبهایننتیجه
رسیدیمكهزهرااضطرابداردو

اضطراباوناشيازمحیطآموزشگاه،
ازجملهعواملیچونوجودمراقبان
درجلسةامتحانوجّوحاكمبرفضاي

امتحاناست
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انتخاب راهکارهای جدید به صورت موقت
پس از بررسي موارد یاد شده و تبادل نظر با همکاران، راه حل هاي 

زیر را اتخاذ كردم:
1. به زهــرا گفتم که به اهــداف كوچك بيندیشــد، اهداف را 

واقع بينانه انتخاب كند و از نمرة كم هراسي نداشته باشد.
2. با همــكاران تصميم گرفتيم در مواقع آزمون كتبي، محيطي 
دوستانه، صميمي و به دور از استرس براي دانش آموزان فراهم كنيم.

3. از زهرا خواســتيم که قبل از ورود به جلســة امتحان، كمي 
نرمش كند.

4: تكنيك هــاي تن آرامي را در برگه ای نوشــتم و به او دادم تا 
تمرین كند.

اجراي طرح جدید و نظارت
1. با توجه به راهكارهاي ذكر شده، او چندین بار زیر نظر من در 
ساعات بيكاري و نيز زنگ هاي ورزش، تمرین آرام سازي تنفسي و 
عضالنــي را انجام  داد. به او تأكيد كردم كه در منزل و یا زنگ هاي 

تفریح نيز این کار را انجام دهد.
2. در مدرسه هم مشاهده كردم كه زهرا قبل از امتحان در حياط 

مدرسه نرمش مي كند. 
3. قبل از شروع جلسة امتحان به او خبر دادم كه سؤاالت آسان است.

4. قبل از امتحان، ســؤال هایی را شفاهي از زهرا پرسيدم. تأیيد 
جواب هــای  او باعث تقویــت اعتمادبه نفس و هرچه بهتر شــدن 

روحيه اش در امتحان کتبی شد.

گردآوري اطالعات )شواهد 2(
در اولين امتحان كتبي كه زهرا در آن شــركت كرد، مشــاهده 

كردیم كه:
1. نســبت به جلســات امتحان قبلي راحت تر است و احساس 

ناآرامي نمي كند؛
2. دست هایش نمي لرزد و عرق نمي كند؛

3. گریه نمي كند؛

4. با آرامش به تمامي سؤاالت پاسخ مي دهد؛
5. رنگ پریده نيست.

طي مشاهدات متعدد از رفتار این دانش آموز و گفت وگویي كه با 
سایر همكاران داشتم، متوجه كاهش اضطراب در او شدم.

معاون مدرســه نيز این مشاهده را تأیيد مي كرد و مادر زهرا هم 
اظهار مي داشت كه او در خانه وظایف محوله را به خوبي و با آرامش 

انجام مي دهد.
بعد از برگزاري چندین امتحان كتبي مشاهده كردیم كه سطح 
نمرات زهرا نسبت به قبل افزایش یافته است. خود او هم مي گفت 

که دیگر از امتحان واهمه و هراسي ندارد.

ارزشیابي از اجراي طرح
با توجه به نتایج به دســت آمده و اجراي راهكارهاي ذكر شده و 
تغييري كه در رفتار زهرا در جلسات امتحان به وجود آمده بود، به 
این نتيجه رســيدیم كه او نسبت به قبل اعتمادبه نفس پيدا كرده 
و ترس و اضطرابش نه تنها در جلســات امتحاني بلكه در كلية امور 
كمتر شده اســت. این نكته را همكاران دیگر نيز تأیيد كردند و از 
پيشرفت درســي زهرا راضي بودند. این مسئله همچنين از نتایج 
مسابقات علمي آموزشگاهي كه اخيراً اجرا شده بود، كاماًل مشهود 
بود و زهرا توانســت به 80 درصد ســؤاالت كتبي و چهارگزینه اي 

پاسخ دهد.

نتیجه گیري و تصمیم نهایي
بعــد از امتحانات نوبت اول كه اوراق امتحاني در دفتر مدرســه 
تصحيح  شــد، اكثــر همكاران با اشــاره به نحوة نوشــتن زهرا و 
جمله بندي های او نسبت به امتحانات قبلي، معتقد بودند كه زهرا 
كاماًل بدون اضطراب و ترس به سؤاالت جواب داده و موفق شده است.

امروزه ثابت شــده است كه در ایام امتحانات اگر اوليا و مربيان و 
معلمان دست به دست هم دهند و در منزل و مدرسه با دانش آموز 
رفتاری  محبت آميز داشته باشند، می توانند اضطراب او را به ميزان 
زیادی كاهش دهند و به وی در کسب موفقيت های بيشتر کمک کنند.

بعدازامتحاناتنوبتاولكهاوراقامتحاني
دردفترمدرسهتصحیحشد،اكثرهمكارانبا
اشارهبهنحوةنوشتنزهراوجملهبنديهایاو
نسبتبهامتحاناتقبلي،معتقدبودندكهزهرا
كاماًلبدوناضطرابوترسبهسؤاالتجواب

دادهوموفقشدهاست
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تجارب مشاوره ای

قاسمکاردهیکارگر

مقـدمه
گروهدرمانیازطریقنمایشنوعیدرمانگروهیاســتکهدر
آن،درمانگرافرادنمایشرابهگونهایهدایتمیکندتابهبصیرت
نائلشــوندوبیمارمشکالتخودرابایاریدیگرانبهنمایشدر
میآوردوظرفیتهایخالقخویشراجهترفعمشــکلکشف
مینماید.منازطریقهستةمشــاورةآموزشوپرورشمنطقة
تبادکانشهرمقدسمشهد،بهسمتمشاوربهمدتدوروزدرهر
هفتهبهمدرسةامامخمینی)ره(واقعدرروستایفرخددرچند
کیلومتریشهرستانکالتمعرفیشدماینآموزشگاهتنهامدرسة

دورةمتوسطه2استکهضمیمةمدرسةمتوسطهاولمیباشد.

شرح مشکل و نحوة ارجاع
در جلسة شورای دبيران، دبير تاریخ ضمن صحبت هایش اشاره کرد که 
محمد )نام مســتعار دانش آموز(، دانش آموز کالس سوم، هنگامی که در 
حضور ســایر دانش آموزان و به صورت شفاهی مورد سؤال قرار می گيرد، 
نمی تواند به خوبی به سؤاالت جواب دهد؛ عرق می کند، دستپاچه می شود 
و صدایش نيز به لرزه می افتد. در حالی که اگر از او خواسته شود می تواند 
همان سؤال را به راحتی بر روی تخته یا کاغذ بنویسد. سایر دبيران نيز با 
شنيدن این مسئله، نظر خود را نسبت به این موضوع مطرح نمودند. در 

ادامة جلسه، مدیر رسيدگی به این مسئله را به این جانب محول نمود.

ارتبــاط با محمد و خانواده اش و معرفی او به هســتة 
مشاوره

طبق قرار قبلی با معاون آموزشــگاه، محمد به اتاق مشاوره ارجاع داده 
شــد. هنگامی که وارد اتاق شد، با صدایی آرام سالم کرد و با راهنمایی 
من روی صندلی نشست. در حالی  که انگشتانش را در هم فرو کرده بود 
و ســرش پایين بود، ســعی کردم با ایجاد رابطه  و صحبت کردن دربارة 
امور مختلف مانند اعضای خانواده، شــغل آینده اش، ورزش، دوستان و 
... اعتمــادش را جلب کنم. پس از انجــام دادن این کار و نفوذ در او، به 

مشکلش اشاره نمودم. در حالی که ناراحت بود گفت: »درس هایم را در 
منزل به خوبی و چندین بار می خوانم اما سر کالس و در حضور دیگران 
دست و پایم را گم می کنم و نمی توانم خوب جواب دهم. می ترسم بچه ها 
مسخره ام کنند.« او در ادامه، حرف های دیگری هم زد که بيانگر شناخت 
نادرست و پيش داوری غيرمعقول او از محيط بود. جهت برقراری ارتباط 
با خانوادة محمد، برگة مراجعة ولی به او داده شد. ولی دانش آموز پس از 
حضور در مدرسه، به اتاق مشاوره هدایت گردید. به رغم تأکيد و سفارشی 
که در برگه به حضور پدر شــده بود، مادر محمد به مدرســه آمده بود و 
در پاســخ به چرایی این مسئله، گفت که شــوهرش تاکنون به مدرسه 
نيامده اســت. پس از معرفی خود و توضيح نقش مشاور و اعتمادسازی، 
به مشکل محمد اشــاره نمودم که اظهار داشت در سنين پایين چنين 
مشکلی نداشته اما کم کم خجالتی شده است؛ به طوری که با بچه ها بازی 
نمی کند، در منزل حرف چندانی نمی زند و کمتر به خانة اقوام رفت وآمد 
می کند.البته پدرش ناراحتی اعصــاب دارد و گاهی او را تنبيه می کند. 
پس از شــنيدن صحبت های مادر محمد، توضيح دادم که برای رفع این 
مشــکل، محمد را به هستة مشاوره ارجاع خواهيم داد که موافقت نمود. 
پس از گردآوری اطالعــات الزم و با هماهنگی والدین محمد، به اتفاق 
او به هســتة مشاوره رفتيم.  در آنجا بحث و تبادل نظر صورت گرفت و 
در نهایت تصميم گرفته شــد که به دليل مسافت طوالنی دوری روستا 
از هســته، اقدامات الزم در آموزشگاه انجام گيرد و در  صورت به نتيجه 

نرسيدن، موضوع مجدداً به هسته ارجاع داده شود.

معرفی مورد با توجه به مصاحبه های به عمل آمده
محمد چهارده ساله،دانش آموز سال ســوم متوسطه اول، اولين فرزند 
خانواده است. پدرش کشاورز و مادرش خانه دار است و خانوادة  او از نظر 
وسع مالی در ردیف طبقة متوسط روستا به شمار می آید. دو برادر و یک 
خواهر دارد که همگی از او کوچک ترند. از نظر درســی در حد متوسط 
است. جز مشــکل مطرح شده، مشــکل دیگری  ندارد. اغلب ساکت و 

کاهش اضطرابدر

تأثیر
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آرام اســت و به کســی کاری ندارد. آغازگر صحبت نيست؛ به سؤاالت 
خيلی کوتاه جواب می دهد و سؤال هم نمی کند.  هنگام صحبت کردن، 
صورتش ســرخ می شود و دست پاچه است. دوستان کمی دارد و معمواًل 
از طرف بچه ها طرد می شــود؛ به طوری که براساس آزمون گروه سنجیِ 1 
انجام گرفته، از بين 27 هم کالسی اش، فقط چهار نفر خواستار عضویت 
او در گروهشــان بودند و او نيز به جز دو نفر، خواســتار برقراری رابطه با 
بقيه نبود. در زنگ های تفریح، معمواًل آرام در یک جا می نشيند و تحرکی 
ندارد. در کالس سعی می کند در حاشيه باشد و کمتر در مرکز سؤاالت 
معلم و توجه دانش آموزان قرار بگيرد. در منزل یا مشغول مطالعه است یا 

پای تلویزیون می نشيند و به ندرت برای بازی به کوچه می رود.

اجرای آزمون و تشخیص مشکل
آزمون گروه ســنجی نشــان دهندة محبوبيت و مقبوليت بســيار کم 
 2)CAT( محمد بود. با اســتفاده از آزمون فرافکنــی اندر یافت موضوع
و یا تفسير داســتان هایی که محمد مطرح می نمود، نوعی پرخاشگری 
درونی، رقابت با برادر کوچک تر، کناره گيری از موقعيت ها،و ترس درونی 
و زیاد تشــخيص داده شد و مشــخص گردید که  نوعی سردرگمی را 
فرافکنی می کند. همچنين، در تســت شخصيت و دورث نيز نمرات وی 
در مقياس های نمایش  به گوشه گيری، بی قراری و گرایش به افسردگی 

باالتر از حد ميانگين بود.
با توجه به اطالعات گردآوری شده و براساس کتاب راهنمای تشخيص 
آمــاری اختالالت روانی )l DSM- IV- TR(،3 مشــکل محمد فوبيای  
اجتماعی اســت که ترس غيرمنطقی و پایداری اســت که بر اثر حضور 

دیگران به وجود می آید.

ترسیم خط پایه و روش های درمانی
برای ترسيم خط پایة ميزان رفتارها و خصيصه های اضطراب آميز محمد 
در کالس، جواب دادن او در حضور دیگران از طریق پرســش نامه ای در 
یک جلسة کالسی به وسيلة معلم علوم تجربی، که به صورت تصادفی از 

بين معلمان انتخاب شده بود، مورد ارزیابی قرار گرفت.

 مثاًل با توجه به تأثير شــگرفی که گروه می تواند بر رفتار افراد داشته 
باشــد، از روش تئاتردرمانــی )که نوعی درمان گروهی اســت(همراه با 
حساسيت زدایی منظم استفاده کردم. بدین ترتيب که سعی نمودم با تهية 
یک برنامة آموزشی هدایت شده و ارائة آن در قالب نمایش، و بهره گيری 
از مشارکت محمد، به بهبود مهارت هایش در این زمينه بپردازم تا ضمن 
اصالح تفکرات غلطی که در کالس باعث اضطراب او می  شــد،از طریق 
تمرین در مقابل محرک اضطراب آميز مشــاهده شده از جانب دیگران، 
این رفتار نامطلوب خاموش شود و از محيط مصنوعی نمایش به محيط 

واقعی انتقال و تعميم یابد.

اقدام
در ابتدا محمد با اعضای گروه آشــنا شــد و با اجرای نقش های جالب 
و دیالوگ های کوتاه با تئاتر آشــنا و بــه آن عالقه مند گردید. به تدریج، 
نقش ها و دیالوگ ها طوالنی تر شدند، اعتمادبه نفس وی افزایش یافت و 
جهت اجرای برنامه  آموزشــی آماده شد. پس از این مقدمات، محمد در 
یک گروه سه نفری برای اجرای  نمایش انتخاب گردید؛ نمایشی که در 
آن یک نفر نقش معلم، یکی نقش شاگرد و دیگری نقش دوست صميمی 
شــاگرد را ایفا می نمود. این نقش ها چرخشی بودند و هر یک از سه نفر 
عضــو گروه بعد از اتمام هر مرحله از نمایــش، نقش فرد دیگری را ایفا 
می کرد و در سه مرحله این نمایش تکرار می شد؛ به  طوری که محمد در 
یک مرحله نقش معلم، سپس شاگرد و در نهایت نقش دوست شاگرد را 
بازی می کرد و با دیالوگ ها، نقش های همه افراد گروه، همچنين موضوع 
نمایش از دید معلم، شاگرد، دوست شاگرد و حتی سایرین آشنا می شد.
در حالی  که ســایر اعضای گروه تئاتر روی صندلی نشسته اند و برخی 
از آن هــا هم نقش هایی دارند که به موقع ایفا می کنند، محمد در نقش 
معلم، نام شاگردی )عضو دوم گروه( را برای درس جواب دادن می خواند. 
دانش آموز جلوی معلم )محمد( می ایستد و  در موقعيت درس جواب دادن 
قرار می گيرد اما مطابق دیالــوگ و برنامه، در هنگام درس جواب دادن 
مشکل پيدا می کند و همان حالت هایی را از خود نشان می دهد که محمد 
سر کالس حقيقی بروز می داد )صدای لرزان، دست پاچگی، لکنت و ...(.

دانش آموز یاد شده سپس در کنار تخته می ایستد. در این هنگام، نفر 
ســوم گروه )دوست صميمی دانش آموز( وارد صحنه می شود و از طریق 
گفت وگوهایی کــه بين آن ها انجام می گيرد، دانش آموز مضطرب ضمن 
به دست آوردن شناخت از محيط و موقعيت، به افکار غلط و غيرمنطقی 

خود که سبب ساز این مشکالت است، پی می برد.

خالصه ای از این گفت وشنود به این قرار است:
دوستصمیمیشاگرد: چرا این طور شد؟

شــاگردمضطرب: وقتی می خواســتم درس جــواب بدهم، آن دو 
دانش آموز به من می خندیدند و مسخره ام می کردند.

درصدرفتار

زیادلرزش صدا

متوسطتماس چشمی

کمرعشه و لرزش زانوان

زیادفرو دادن آب در گلو

خيلی زیادتعرق

خيلی زیادتوقف گفتار

زیادپيچ و تاب خوردن

آزمونگروهسنجینشاندهندةمحبوبیتومقبولیت
بسیارکممحمدبود.بااستفادهازآزمونفرافکنی

اندریافتموضوعکودکان)CAT(2ویاتفسیر
داستانهاییکهمحمدمطرحمینمود،نوعیپرخاشگری

درونی،رقابتبابرادرکوچکتر،کنارهگیریاز
موقعیتها،وترسدرونیوزیادتشخیصدادهشد
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دوستصمیمیشاگرد: آن ها به تو نمی خندیدند؛ به یاد زنگ تفریح 
افتاده بودند و به شوخی هایشان می خندیدند.)در این لحظه، آن دو دانش آموز 
علــت خندیدن خــود را که ربطی هم به محمد نــدارد، بيان می کنند.(
شاگردمضطرب: اما معلم چی؟ او ناراحت بود و با اخم به من نگاه می کرد.

دوستصمیمیشاگرد: نه این طور نيست؛ او نگران فرزند مریضش 
است که شب قبل تا دیروقت کنارش بوده.) در این لحظه، معلم در مورد 

فرزند مریضش توضيحی می دهد.(
شــاگردمضطرب: خيلی بد شد ... خراب شــدم ... همه می گویند 

بی عرضه است.
دوســتصمیمــی: از ایــن مســئله درس خوبــی گرفتــی! تو 
بی عرضه نيســتی... برعکــس، قابليت هــا و توانایی های بســياری در 
 زمينه های ورزشــی، زبان انگليســی و خط داری که خيلی ها ندارند ...

ببين ... هيچ کس کامل نيست و همة انسان ها نقایصی دارند.
شــاگردمضطرب: هرچه تالش می کنم نمی توانم بر مشکلم پيروز 

شوم.
شاگردمضطرب: دوستی ندارم... کسی با من بازی نمی کند... جذاب 

نيستم ...
دوستصمیمی: اگر بدانی چگونه با دیگران دوست شوی، دوستان 
زیادی پيدا خواهــی کرد. باید با دیگران صحبت کنــی، آن ها را با نام 
کوچک صدا بزنی، در بارة مسائل مختلف با آن ها هم کالم شوی و هنگام 

صحبت کردن در چشمان آن ها نگاه کنی ...
پس از اتمام این دیالوگ، محمد در نقش شاگرد و در نهایت در نقش 
دوســت صميمی شــاگرد، ایفای نقش کرد و ضمن تمرین و تکرار در 
حضور سایرین، با تفکرات نامعقول و پيش داوری های نادرست خود آشنا 

شد و بدین ترتيب، پسخوراند مناسبی از رفتارهایش به دست آورد.
پس از اجرای این نمایش ســه گانه، دو نفر از اعضای دیگر گروه، یکی 
در نقش معلم و دیگری در نقش شــاگردی که می بایست درس جواب 
دهد، ظاهر شــدند اما این بار شــاگرد با قدرت و آمادگی کامل و بدون 
اضطراب از عهدة ســؤاالت معلم بر  آمــد. البته او قبل از قرار گرفتن در 
مقابل معلم، مطالب مرتبط و  مناســبی را ،به طوری که حضار بشنوند، 

خودگویی می کرد:
»چند نفس عميق می کشــم ... ممکن است عرق کنم، دستم بلرزد و 
... اما این ها طبيعی است و فوراً از بين می روند. من مهارت های خوب و 
فراوانی دارم. حتی اگر خراب کنم، آدم بی عرضه ای نيستم؛ همة مطالب 
را خوانده ام و می توانم جواب بدهم. اگر هم کسی به من بخندد، اهميت 

نمی دهم و ...«
بدین  ترتيب، از طریق نمایش الگو و سرمشــق مناســبی برای محمد 

ارائه گردید.
جهت تعميم دهی بهتر به کالس، از معلم درخواســت شد هنگامی که 
از محمد درس می پرســد، جو کالس خيلی رســمی و خشک نباشد و 

با کمی شــوخی و مالیمت و دادن ســؤاالتی که پاسخ های کوتاه داشته 
باشند، به او در کنترل اضطرابش کمک کند. دانش آموزان نيز از خندیدن 
و تمســخر او بپرهيزند و خيره نگاهش نکنند. به عالوه، هنگامی که معلم 
از محمد ســؤال می کند، مرتب دست خود را برای جواب دادن باال نبرند.

موانع و محدودیت ها و سایر کاربردهای این روش
از جمله موانع و مشکالت این تحقيق، مشارکت نداشتن پدر خانواده در 
مشاوره و درمان بود که می تواند در بازگشت مجدد مشکل و تعميم دهی 

آن به منزل نقش داشته باشد.
از این روش در درمان ســایر اختالالت و مشکالت رفتاری مانند انواع 
بزهکاری هــا، افت تحصيلی، پرخاشــگری، ناخن جویدن، ضعف تمرکز 

حواس،و دروغگویی می توان استفاده کرد.

نتیجه گیری
پس از دو ماه از شروع اقدامات، محمد به راحتی جلوی دیگران صحبت 
می کند، در کالس از عهدة پاســخ گویی به سؤاالت شفاهی بر می آید و 
دیگر نياز ندارد که معلمان مراعاتش را کنند. او دوســتان بيشتری پيدا 
کرده و در آزمون مجدد گروه ســنجی، جزء هشت نفر اول کالس جهت 
برقراری تماس با دیگران بوده  و تمایل به ارتباط با دوازده همکالسی اش 
داشــته است. اضطراب او هنگام درس پس دادن در کالس نيز به مقدار 

قابل توجهی کاهش یافته است.

پینوشتها
1. Sociometric
2. Children Apperphom Test
3. Diagnostic and Statistical Manual of Disorder

منابع
1. اليس، آلبرت.)1382(.زندگی عاقالنه. مترجم:مهرداد فيروزبخت. تهران:انتشارات 

رشد. 
2. برگ، لورا.)1384(.روان شناســی  رشــد از لقــاح تا کودکــی. مترجم: یحيی 

سيدمحمدی. تهران: ارسباران. 
3. پاشا شریفی،حسن.)1376(.ارزشيابی شخصيت. تهران: انتشارات پيام نور. 

4. دفتــر برنامه ریزی امور فرهنگی و مشــاوره آموزش وپرورش. )1381(.فصلنامة 
پيام مشاور، تهران: ورای دانش.

5. دیویسون، جرالد. )1383(. آسيب شناسی روانی. مترجم: مهدی کوهستانی. 
6. سادوک، کاپالن و همکاران.)1382(. خالصة روان پزشکی. مترجم: سبحانيان و 

همکاران. تهران: انتشارات ارجمند.
7. شــفيع آبادی، عبداهلل.)1382(. فنون و روش های مشــاوره. تهران: انتشارات رشد. 
8. کلينيکه، کریس. )1382(. مهارت های زندگی. مترجم: شــهرام محمدخانی. 

تهران: اسپند هنر.

پسازمعرفیخودوتوضیحنقشمشاورو
اعتمادسازی،بهمشکلمحمداشارهنمودمکهاظهار

داشتدرسنینپایینچنینمشکلینداشتهاماکمکم
خجالتیشدهاست؛بهطوریکهبابچههابازینمیکند،

درمنزلحرفچندانینمیزندوکمتربهخانةاقوام
رفتوآمدمیکند.البتهپدرشناراحتیاعصابداردو

گاهیاوراتنبیهمیکند
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D
A
SS-42

اضطراب
استرس

اشاره
افسردگی،اضطرابواســترسهایزندگیمدرن،لطمةشدیدیبر
تنوروانانسانواردمیسازندوموجبافزایشبیماریهایجسمی،
اضطرابوافســردگیمیشوند.درایراننیزمیزانشیوعافسردگیو
دیگراختالالتروانیباالارزیابیشــدهاست.خلقافسردهواحساس
عدملذت،نشــانههایکلیدیافسردگیهســتند.تقریبًاهمةافراد
افســرده،ازکمشدنانرژیوهشتاددرصدازافرادازمشکالتخواب
شکایتدارند.عواملاسترسزاممکناستبهپاسخهایروانیمتعدد
ماننداضطراب،افسردگی،نومیدی،بیقراریواحساسناتوانیعمومی
درسازشیافتگیباجهانمنجرشوند.لذاقرارگرفتنطوالنیمدتدر
معرضرویدادهایاســترسزابهتغییراتمهمفیزیولوژیکیوروانیو
بروزنشــانگانتنیدگیمیانجامد.اینحالتعدمتعادلوبیثباتیدر
محیطداخلیبدنمنجربهگسترشنشانگاناختصاصیمیگردد.این
نشانگانبهصورتروانی،جسمانی،رفتارییاخانوادگیبروزمینماید
وباعثبروزافســردگیواضطرابمیشــود)بهادریخسروشاهیو
خانجانی،1391؛شریفنیاوهمکاران،1395؛محمدیوهمکاران،1394؛
کارلسون1واستیوئر2015،2؛بهنقلازاعظمی،خانجانی،وصدر،1396(.

کلیدواژهها:روایی، اعتبار،  افسردگی، اضطراب، استرس.

افسردگی

مقیاس

آزمون هاي رواني

سکراسکیان
دکترآدی

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
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)42-DASS(مقیاسافسردگیـاضطرابـاسترسé
برای سنجش متغيرهای افســردگی، اضطراب و استرس ابزارهای 
مختلفی وجود دارد که بعضی از آن ها به صورت جداگانه به سنجش 
ایــن مؤلفه ها می پردازند. یکــی از ابزارهایی که برای ســنجش این 
متغيرها ســاخته شــده، مقياس افســردگی - اضطراب - استرس3 
)DASS( اســت. مقایــس افســردگی - اضطراب- اســترس یک 
پرسش نامة خود گزارشــی است که براي سنجش این سازه ها به کار 
می رود. مقيــاس اصلی DASS دارای 42 ســؤال در 3 زیرمقياس 
است که هر زیرمقياس 14 مادة سؤال را در بر می گيرد. ماده سؤاالت 
زیرمقياس افسردگی به طور عمده ماللت، عزت، نفس پایين و فقدان 
مشوق )بی انگيزگی( را می سنجند. ماده سؤاالت زیرمقياس اضطراب 
پاســخ های جسمانی و روانی به اضطراب و ترس را مورد سنجش قرار 
می دهند. ماده ســؤاالت زیرمقياس استرس پاسخ های عاطفی منفی 
مانند تنش عصبی و بی قراری را مورد سنجش قرار می دهند که جزء 

نشانه های افسردگی و اضطراب هم هست.
 DASS در تدوین و بررسی ویژگی های روان سنجی4 اولية مقياس
روی دانشجویان، لووی بند5 و لووی بند6 همسان درونی7 مناسب را با 
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ8، و روایی همگرا9 و افتراقی10 مناسبی 
را گزارش کرده اند. تحليل مؤلفه های اصلی11 نشــان  داده اند که همة 
ماده ســؤاالت در مقياس با عوامل پيش بينی شــده دارای بار عاملی 
مطلوب اند و نمره های هر یک از این عوامل به طور متوسطی با یکدیگر 
ارتباط دارند )گومز12، 2013، و لووی بند و لووی بند، 1995، به نقل 

از اعظمی و همکاران، 1396(.

é هنجاریابیدرایران
افضلــی، دالور، برجعلــی و ميرزمانی )1386( به منظور بررســی 
ویژگی های روان ســنجی مقياس DASS پژوهشی را در یک نمونة 
400 نفری از دانش آموزان دبيرســتانی شــهر کرمانشاه، که به روش 
نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند، انجام داده اند.

به منظور بررســی روایی سازه13 پرسش نامه از روش تحليل عاملی 
اکتشافی14 با شيوة تحليل مؤلفه های اصلی استفاده شده است. نتایج 
نشــان داد که 41 ماده )از 42 ماده( مقياس دارای بار عاملی مناسب 
بوده  اند و در قالب 3 عامل، که در مجموع 58 درصد واریانس کل را تبيين 

می کنند، قرار گرفته اند. مؤلفه های استخراج شده به ترتيب افسردگی، 
اســترس و اضطراب نام گذاری شدند. همبستگی مقياس افسردگی 
با آزمون افســردگی بکP>0/01( 0/849 15(، همبســتگی مقياس 
اضطرب نيز با آ زمون زونگP >0/01( 0/831 16( و همبستگی ميان 
)P >0/01(0/757 17مقياس استرس با سياهة استرس دانش آموزان 

 بود که نشان دهندة روایي همگرا مقياس DASS در پژوهش حاضر 
و نمونة ایرانی اســت. برای بررسی اعتبار18 مقياس در ُبعد همسانی 
درونی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. این ضریب برای 
مقياس افســردگی 0/94، مقياس اضطراب برابــر 0/85 و مقياس 

استرس برابر 0/87 برآورد و گزارش شده است.
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9. Convergent validity
10. diferential validity
11. principle compoents (PC)
12. Gomez, R 
13.construct validity
 14. exploratory factor analysis (EFA)
15. Beck Depression Inventory (BDI)
16.Zung Anxiety Scale (ZAS)
17. Student Stress Scale (SSS)
18. reliability
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1. اعظمی، یوســف؛ خانجانی، مهدی؛ و صدر، محمد مهراد. )1396(. بررسی 
ســاختار عاملی تأیيدی مقياس افسردگی، اضطراب و استرس )DASS( در 
دانشجویان. مجلة دانشگاه علوم پزشکی مازندران، سال بيست و هفتم )شمارة 

.94 -106 :)154
 DASS 2. افضلی، افشين و دیگران. )1386(. ویژگی های روان سنجی آزمون
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 نمونه هایی از ماده های مقیاس در جدول زیر ارائه شده است.

خیلی زیاد زیادکماصاًلمادهزیرمقیاس

0123احساس می كنم عالقه ام را نسبت به همه چيز از دست داده ام.افسردگی

0123به عنوان يک فرد احساس بی ارزشی می كنم.افسردگی

0123به سختی نفس می كشم.اضطراب

0123بی هيچ دليل موجهی احساس ترس می كنم.اضطراب

0123برای مشكل  است كه خودم را آرام كنم.استرس

0123احساس می كنم كه نسبتاً حساس و زودرنج هستم.استرس
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بررسی رویکرد معنادرمانی 
به عنوان روش مشاورة 
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بدهد،مگربنیادیترینآزادیبشرییعنیآزادیانتخاب،شیوة
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راهخویشرا.دراینمقاله،روشومعنادرمانیبارویکردیدینی
تبیینشدهودرپایانمراحلوشیوةاجرایآن،بررسیونقدو

ارزیابیروشمطرحشدهاست.

کلیدواژهها:معنادرمانی، معنادرمانی دینی، توان بخشی گروهی

مقدمه
یکــی از دیدگاه های انسان دوســتانه به پرســمان های گوناگون 
روان شناختی، دیدگاه دانشورانة وجودنگری فرانکل و شيوة درمانگری 
وی موسوم به معنادرمانی1 است. معنادرمانی یکی از کاربردی ترین 
دیدگاه های وجودنگر است و برخالف بسياری از دیدگاه های وجودنگر 
که دربرگيرندة واژگان و روش هایی هستند که برای بسياری از مردم 
بيگانه اند، دارای واژگان و روش هایی اســت که به آسانی قابل فهم 
هســتند. افزون بر این، یکی از مردم پسندترین و خوش بينانه ترین 
مدل های دیدگاه  وجودنگر است که به اشخاص به عنوان کسانی نگاه 
می کند که توانایی فراتر رفتن از محيطشــان و آزادی و مسئوليت 
برای انتخاب کردن را دارند )بليــر، 2004(. معنادرمانی، رویکردی 
فلســفی دربارة مردم و هستی آن هاست و به مضامين و موضوعات 
مهم زندگی مانند مرگ و زندگی، آزادی و مسئوليت پذیری در برابر 
خــود و دیگران، معنایابی و کنار آمدن با بی معنایی، و همانند آن ها 
می پردازد. این رویکرد، انســان را وامی دارد تا آن ســوی دشواری ها 
و رخدادهای هــر روزه را ببيند )شــارف، 2000(. معنادرمانی یک 
فرایند درمانی اســت که به دنبال کســب توانایی برای رسيدن به 
خود راستين، گســترش دید دربارة خود و دنيای پيرامون و روشن 
کردن چيزهایی است که به زندگی اکنون و آیندة فرد معنا می دهند 
)کوری، 2000(. فرانکل )1969( معتقد است که معناخواهی، جوهر 
بنيادی هســتی اســت. از دید او مراجع می تواند با اميد بستن به 
روزی بهتر، به آینده معنا دهد. درواقع، معنادرمانی برای آسيب های 
گوناگون منشــأ یگانه ای قائل است و آن نبود معنا در زندگی است.
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بیان مسئله
معنادرمانــی رویکردی فلســفی برای مواجهه با مشــکالت و 
چالش های زندگی آن دســته از افرادی اســت که با معنایابی 
در طــول زندگی چالش دارنــد. این رویکــرد درمانی بر چهار 
ُبعد مهم یعنی مــرگ، آزادی، تنهایی و بی معنایی که در وجود 
انســانی ریشــه دارند تأکيد می کنــد. در معنادرمانِی گروهی، 
شــرکت کنندگان با هدف کشــف خود و با فــرض اینکه عالئق 
وجودی مشــترکی دارند، در گروه شــرکت می کنند. در فرایند 
معنادرمانی اعضا ســفری خوداکتشــافی را که دارای سه هدف 

است، آغاز می کنند. آنان باید بتوانند:
1. توانایی درک خوِد حقيقی را پيدا کنند؛

2. دید خود را نسبت به خویشتن و دنيای اطراف گسترش دهند؛
3. آنچــه را به زندگی فعلی و آینده آنان معنی می دهد، آشــکار 

سازند )کوری، 1995(.
لوگوتراپی به شيوه ای که فرانکل به کار می برد، به معنای معنایابی 
در درون رنجی اســت که فرد می برد )قربامنش به نقل از فرانکل، 
1386(. فرانکل دربارة سالمت روان بر ارادة معطوف به معنا تأکيد 
کرده است. او معتقد اســت که انسانيت آدمی در گرو مسئوليتی 
اســت که او دارد و انسان موجودی معنوی است )قدرتی، 1387(. 

مفروضه های معنادرمانی عبارت اند از: 
الف( بشــر موجودی است که شامل بدن، ذهن و روح است. روح 
ضرورتًا یک مفهوم نيســت بلکه مانند بدن و ذهن یک بعد جهانی 

از بشریت است.
ب( زندگی تحت هر شرایطی حتی در بدبختی های بزرگ دارای 

معناست.
ج( افــراد ميل بــه معناخواهی دارند که نخســتين  انگيزه برای 

زندگی و عملکرد است و از ميل به لذت یا قدرت عميق تر است.
د( زندگی شامل موقعيت ها و لحظه هایی است که در آن ها افراد 
باید به این سؤال پاسخ دهند که آیا تصميماتشان با معنی است یا نه  
ه( هر فردی منحصربه فرد است و اهميتی غيرقابل جایگزین دارد 

)بارنس، 2000(.
معنــا در زندگی به عنوان یک مفهوم گســترده حاوی عناصر 
شــناختی، عناصر انگيزشــی و عناصــر عاطفی اســت )دزاتر 
و همــکاران، 2013(. معنــا در زندگی ســعی بــر آن دارد که 
با کمک بــه افراد، موضوعات اصلی زندگی ا شــان را کشــف و 
به طــور انعطاف پذیری اهداف و آرزوهایشــان را پيگيری کنند 
)اســتيگر، 2012(. معنا در زندگی در طــول دوران نوجوانی و 
در دورة ظهور بزرگ ســالی برجسته می شــود )استيگر، اویشی 
و کاشــدن، 2009؛ به نقل از عســکری زاده و پوالدی، 1395(. 
معنادرمانی، رویکردی فلســفی دربارة مردم و وجود آن هاست 
کــه به مضامين و موضوعــات مهم زندگی ماننــد معنای رنج، 

خأل وجودی، مهر و زندگی، آزادی و مســئوليت پذیری در قبال 
خــود و دیگران، معنایابی و کنار آمــدن با بی معنایی می پردازد 
)محمدپور، 1385(. معنادرمانی از روش های درمانی مؤثر است 
که در قالب کارگروهی امکان پذیر است )یالوم و ليسز، 2005(. 
آنچه در معنادرمانی قابل توجه و اهميت اســت، به معناجویی 
افراد در زندگــی معتقد بود. او می گفت که رفتار انســان ها نه 
بــر پایة لذت گرایی مبتنی بر نظریــة فروید1 و نه بر پایة نظریة 
قدرت طلبی آدلر اســت، بلکه انسان ها در زندگی به دنبال معنا 
و مفهومی برای زندگی خود می باشند. اگر فردی نتواند معنایی 
در زندگی خویش بيابد، احســاس پوچی به او دســت می دهد؛ 
از زندگی نااميد می شــود و مالمت و خســتگی از زندگی تمام 
وجــودش را فرا می گيرد. این حس الزامًا منجر به بيماری روانی 
نمی شــود بلکه پيش آگاهی بدی برای ابتال به اختالل هاســت. 
بنابراین، فرانکل بهزیســتی را در یافتــن معنا و مفهوم زندگی 
می دانــد. معنای زندگی فرد می تواند فراتــر از زندگی فيزیکی 
باشــد )جيمــز، 2016(. یافتن معنا در زندگــی، ما را در مورد 

چگونگی زندگی راهنمایی می کند )تودمی، 2015(.
بــا توجه به نقــش معنویت، مذهب و جهت گيــری مذهبی در 
بهداشت روان و ارتقای ســالمت روان )نواب و همکاران، 1394( 
معنویت و رشــد معنوی انســان در چند دهة گذشــته به صورتی 
روزافزون توجه روان شناســان و متخصصان بهداشــت روانی را به 
خود جلب کرده اســت )اتن و شنک، 2007؛ پوچالسکی، ویتيلو، 
هــال و رلر، 2014(. همچنين، بســياری از پزشــکان معنویت و 
باورهای معنوی را یک منبع مهم ســالمت جسمی و بهبود افراد 
می شناسند و در نتيجه، در فرایند درمان مسائل معنوی بيماران را 
مورد توجه قرار می دهند )وایت، پيترز و اسکيم، 2014(. پژوهش ها 
نشان می دهد افراد دارای معنویت باال نه تنها دارای کارکرد ایمنی 
بهتر و منظم تری هســتند بلکه طول عمر بيشتری نيز دارند )لو و 
همکاران، 2011(. تأثير این امر شــاید به این دليل باشد که فرد با 
افزایش گرایش مذهبی و باورهــای معنوی به نوعی خودکنترلی 

معنادرمانی،رویکردیفلسفی
دربارةمردموهستیآنهاست
وبهمضامینوموضوعاتمهم
زندگیمانندمرگوزندگی،
آزادیومسئولیتپذیریدر

برابرخودودیگران،معنایابیو
کنارآمدنبابیمعنایی،وهمانند

آنهامیپردازد
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دســت پيدا می کند کــه مانع تأثير شــرایط نامطلــوب بيرونی 
 می شــود و در نتيجة آن، او ســالمت روان خود را حفظ می کند

)نواب و همکاران، 1394(.
بنابراین، به منظور کمک به مقابلة نوجوانان و جوانان با چالش های 
این دوره، تدارک خدمات حرفه ای بهداشــت روانی بسيار ضروری 
اســت. این خدمات طيفی از درمان های گروهی و فردی را شامل 
می شود. هدف درمان گروهی در وهلة اول حل مشکل و در مرحلة 
دوم معمواًل جلوگيری از بروز مشــکل است )شفيع آبادی، 1392(. 
چارچوب یک گروه درمانی، فرصتی مناســب را برای روبه رو شدن 
با موضوعات مورد مالحظه در طول زندگی ایجاد می کند و امکان 
پاســخ دهی مناســب را فراهم می آورد )هدایتی، 1385(. انسان 
موجودی است اجتماعی و وجود او در اجتماع و در ارتباط با دیگران 
رشــد می کند و غنا می یابد. او در تعامل با دیگران به نقاط قوت و 
ضعــف خود پی می برد و در صدد اصالح ضعف های خود برمی آید. 
بسياری از شــناخت های فرد از خودش نتيجة بازخوردهایی است 
که از دیگــران دریافت می کند. او رفتارهای خــود را در رابطه با 
دیگران تنظيم می کند؛ لذا بســيار بهتر اســت که درمان وی نيز 
در گروه انجام شــود. در گروه اعضا یکدیگر را بهتر درک می کنند 
و احســاس تعلق و تنها نبودن در گــروه اتفاق می افتد. همچنين، 
حضور در گروه امکان الگوگيری از کســانی را که در موقعيت های 
مشــابه فعال تر عمل می کنند، فراهم می آورد. گروه نه تنها جنبة 
درمانــی دارد بلکه محتوای آن به رشــد فرد کمک می کند. آنچه 
در گروه آموخته می شــود، به سبب تعامل و ایجاد چالش ماندگار 
اســت )راجرز، 1392؛ ترجمة ماهر(. لذا می تواند روشی مؤثر برای 
افزایش اميدواری و دوری از یأس و تنهایی و کاهش خشونت باشد. 
معنادرمانی از روش های درمانی مؤثر است که در قالب کار گروهی 
امکان پذیر است. این شيوة درمانی از نظر فلسفی قرابت بسياری با 
آموزه های دینی دارد و می توان آموزه های دینی را در آن گنجاند. 
براســاس این روش درمانی، آنچه در هســتی انسان اهميت دارد، 
سرنوشتی نيســت که انتظارش را می کشد بلکه شيوه ای است که 
انسان سرنوشت را می پذیرد. انســان می تواند هرچيز ارزشمندی 
را از دســت بدهــد، مگر بنيادی ترین آزادی بشــری یعنی آزادی 

انتخاب، شيوه برخورد یا شيوة واکنش نسبت به سرنوشت و آزادِی 
برگزیــدن راه خویش را. خداوند در قــرآن بارها به مقولة آزادی و 
ِبيَل إِمَّا َشاِكًرا َو إِمَّا َكُفوًرا«  اختيار اشاره کرده است »إِنَّا َهَدْیَناُه السَّ
)سورة انسان، آیة 3(؛ اوست که نعمت اختيار و انتخاب را به انسان 
کرامت فرموده اســت. همين خداوند خالق انســان و آزادی او، در 
درون انســان و بيرون او، پيامبرانی را مبعوث کرده است تا انسان 
آزاد را هدایــت و راهنمایی کننــد و آزادی، اختيار و انتخاب او با 
فرامين این دو »نبی« درونی و بيرونی در تقيد قرار گرفته اســت. 
« )بقره، آیة 256(؛ در  ْشُد ِمَن اْلَغيِّ یِن َقد تََّبيََّن الرُّ »اَل ِإْكَراَه ِفي الدِّ
دین هيچ اجباری نيست و راه از بيراهه به خوبی آشکار شده است. 
آیة 29 سورة کهف: »وَ ُقِل اْلَحقُّ ِمن رَّبُِّكْم َفَمن َشاء َفْلُيْؤِمن َو َمن 
الِِميَن نَاًرا«؛ بگو: این حق است از سوی  َشــاء َفْلَيْكُفْر إِنَّا َأْعَتْدنَا لِلظَّ
پروردگارتان! هر کس ایمان بياورد )و این حقيقت را پذیرا شــود( 
و هر کس می خواهد کافر گردد. ما برای ســتمگران آتشــی آماده 
کرده ایم. زنده بودن یعنی بــرای رنج خویش معنایی یافتن یعنی 
ادامة هستی. »َلَقْد َخَلْقَنا اْلِنَساَن ِفي َكَبٍد«  )البلد/ 4(؛ که ما انسان 

را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست.
َیا َأیَُّها اْلِنَساُن إِنََّك َكاِدٌح إَِلى َربَِّك َكْدًحا َفُماَلِقيِه »االنشقاق/6«؛ 
ای انســان! تو با تالش و رنج به ســوی پروردگارت می روی و او را 
مالقات خواهی کرد. انســان حاصل غرایز زیستی و کشمکش های 
دوران کودکــی نيســت. فرانــکل )1986( می گوید: بــا آنکه در 
معرض شرایطی بيرونی هستيم که بر زندگی مان تأثير می گذارند 
)رویدادهای ناگوار(، در انتخاب واکنشــمان نسبت به این اوضاع و 
شــرایط آزادیم؛ این نيروها می توانند موقعيت های ما را دگرگون 
ســازند اما در انتخاب جایگاهمــان برای مقابله بــا آن ها آزادیم 
)پروچاسکا و نورکراس، 1392، ترجمة سيدمحمدی(. خداوند در 
قرآن کریم راه هایی را برای معنا بخشــيدن به مصائب و سختی ها 
آورده اســت مثاًل، آن ها را راهی برای آزمایش انســان ها می داند 
»إَِنَما أْمَواُلُکْم َو أْوالُدُکْم ِفْتَنٌئ«؛ اموال و فرزندان شــما فقط وسيلة 
آزمایش هســتند. »َأَحِسَب النَّاُس َأن ُیْتَرُكوا َأن َیُقوُلوا آَمنَّا َو ُهْم اَل 
ُیْفَتُنــوَن«؛ )عنکبوت، 2(؛ آیا مردم گمان کردند همين که بگویند 
»ایمــان آوردیم«، به حال خود رها می شــوند و آزمایش نخواهند 
شــد؟« گاهی مصائب راهی برای تکامل هســتند، چنان که امام 
 علی )ع( می فرمایــد: »و فی َتَقلُِّب اْلحواِل علــم جواهُر الرِّجال«

)کافی، شيخ کلينی، ج 8(.
هرچه بيشتر بتوانيم از خود فراتر برویم و خود را در کسی یا چيزی 
ایثار کنيم، انســان تر می شــویم و این معيار نهایی رشد و پرورش 
شــخصيت سالم است. از ایثار در روایات به عنوان »خوی و خصلت 
ابرار و برگزیدگان الهی، نيکوترین احسان و اعلی مراتب ایمان« نام 
برده شده است، چنان که اميرمؤمنان علی )ع( می فرماید: »االیثار 
سجيُئ ااْلبراِر و شيمُئ ااْلخيار«؛  ایثار خوی نيکوکاران و شيوة نيکان 

پژوهشهانشانمیدهدافراد
دارایمعنویتباالنهتنهادارای
کارکردایمنیبهترومنظمتری
هستندبلکهطولعمربیشتری

نیزدارند
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است. در جای دیگر فرموده است: »َاالیثار احسَن االحساِن و اَعلی 
مراتِب االیمان«؛ ایثار نيکوترین احســان و باالترین مراتب ایمان 
است. خداوند نيزدر آیة 15 سوره حجرات، این حقيقت را این گونه 
منعکس کرده است: »مؤمنان کسانی هستند که به خدا و پيامبر او 
ایمان آوردند و در آن هرگز تردید نکردند و با مال و جان خود در راه 
خدا کوشيدند؛ آنان به راستی در ایمان خود صادق اند.« در جامعه 
گاهی برخی از افراد چنان نســبت به سرنوشــت دیگران احساس 
دلبستگی و مســئوليت می کنند که گویی به تنهایی عهده دار کار 
همه هستند و همواره آخرین حد بخشش و نهایت از خودگذشتگی 
و ایثار نسبت به دیگران را نشان می دهند. دربارة چنين افرادی در 
دوران مدرسه در کتاب ها خوانده ایم و نمونة عملی آن ها را هم بارها 
در جامعه دیده ایم؛ کسانی مثل شهيدان هشت سال دفاع مقدس و 
... . اکنون هم سال هاست که اخبار متعددی از فداکاری می شنویم. 
در بيان ایثار جانی حضرت علی )ع( می فرماید: »و بعضی از مردم 
برای به دست آوردن خشــنودی خدا جان خویش را فدا می کنند 
)سورة بقره: 207(. در جای دیگر نيز ایثار مالی خاندان پيامبر )ص( 
را چنين می ستاید: غذای خویش را با آنکه آن را دوست دارند، به 

مسکين و یتيم و اسير می خورانند )سورة انسان: 8(.
الزمة جســت وجوی معنا مسئوليت شــخصی است. هيچ کس و 
هيچ چيز نمی تواند به ما احساس معنا و منظور در زندگی بدهد و 
این مسئوليت خود ماست که راهمان را پيدا کنيم و آن گاه که آن 
را یافتيم، در آن پایداری کنيم. پاســخ ما نه سخن و اندیشه بلکه 
باید عمل باشد. نبودن معنا در زندگی روان نژندی است. ویژگی این 
حالت نبودن هدف، معنا و احساس تهی بودن و نااميدی است. به 
اعتقاد فرانکل )1978(، ســه عامل جوهر وجود انسان را تشکيل 
می دهد: معنویت، آزادی و مســئوليت. بــدون آن ها یافتن معنا و 
منظور در زندگی ميســر نيست. معنای زندگی برای هر کس یکتا 
و ویژة طرز تفکر اوســت و از کسی به کسی و از لحظه ای به لحظة 

دیگر تفاوت می کند )کوری، ترجمة سيدمحمدی، 1392(.
جهان بينــی دینی به جهت پذیرش موجــود ابدی و متعالی و 
زندگی اخروی، حيات انســان ها را معنادار می سازد. معنا و هدف 
زندگی از نظر ادیان کاماًل مشخص است. اسالم دنيا را مزرعة آخرت 
می داند. در مصادر روایی و متون اســالمی زندگی مادی انسان ها 
جنبة امتحان دارد و هدف غایی از زندگی، قرب الهی دانسته شده 
است. برای رسيدن به این هدف، انسان ها از طریق عبادت و اطاعت 
خداوند زندگی خود را معنادار می سازند. دین اسالم درکی عميق 
از جهان و انسان ارائه می دهد و انسان را خليفة خداوند روی زمين 
می داند. گاهی دگرگون ســاختن شرایط یا دوری گزیدن از آن ها 
در توان ما نيست. در چنين شرایطی، تنها راه معقول پاسخ گویی، 
پذیرفتن است. شيوه ای که سرنوشت خود را می پذیریم و شهامتی 
کــه در تحمل رنج و وقاری که در برابر مصيبت نشــان می دهيم، 

آزمون و سنجش نهایی توفيق ما به عنوان یک انسان است. سالمت 
روان یعنی از مرز توجه به خودگذشتن، از خود فراتر رفتن و جذب 
معنا و منظوری شــدن. ویژگی دیگر انساِن از خود فرارونده، تعهد 
و غرقه شدن در کار است. جنبة مهم کار محتوای آن نيست بلکه 
شيوة انجام دادن آن است؛ زیرا از راه کار معنا می یابيم نه در آن. پس 
تقریبًا در هر شغلی می توان معنا یافت )شولتس، ترجمة خوشدل، 
1394(. خداوند در آیاتی از جمله آیات 319 و 393 ســورة بقره و 
آیات 13 و 11 و نيز 331 و 338 سورة اعراف و به ویژه در آیة 19 
سورة اسراء به صراحت از شاکله و شخصيت وجودی انسان سخن 
می گوید که با عمل ساخته می شود و رفتارهای آینده و آتی او نيز 
براساس همين شخصيت و شــاکلة وجودی است. به این معنا که 
»از کوزه همان برون تراود که در اوست.« آیاتی چون آیة 34 سورة 
لقمان و 12 و 13 ســورة صافات و 3 سورة طور و 1 سورة جمعه و 
نيز آیاتی دیگر بر همين معنا تأکيد دارند و از نقش و اهميت خاص 
و بسيار مهم اندیشه و کار در زندگی بشر سخن به ميان آورده اند. 
معنای زندگــی هر کس به همان اندازه واقعی اســت که وظایف 
زندگی )کانگ و همکاران، 2009(. فرانکل )1986( معتقد اســت 
که افراد افسرده،  نااميد و بی قرارند و مأیوس، و آن هایی که احساس 
تنهایی می کنند، اغلب از بی معنایی در زندگی شــکایت می کنند 
)کوری، 1392(. به نظر می رسد که معنادرمانی نوعی هشيارافزایی 
باشد که به ترکيب پسخوراند شخصی و آموزش قانع سازی در قالب 
فلسفه وجودی متکی است. معنادرمانی، رویکردی فلسفی دربارة 
وجود است که به مضامين مهم زندگی مانند معنای درد و رنج، خأل 
وجودی، زندگی و مرگ، آزادی و مسئوليت پذیری در قبال خود و 
دیگران، معنایابی و کنار آمدن با بی معنایی می پردازد )محمدپور، 
1385(. بدیهی است که از این دیدگاه، هدف زندگی کاهش تنش 
یا زندگی بدون تنش نيســت بلکه از آنجا که جســت وجوی معنا، 
وظيفه ای مبارزه جویانه است تنش درونی فرد را افزایش می دهد و 
او را به تالش برای آنچه باید کســب کند، وا می دارد. این سطح از 
تنش برای رهایی فرد از احساس دلتنگی، بی دردی و غلبه بر »خأل 
وجودی« الزم اســت؛ تالش و تکاپوی حاصل از تنش معناجویی، 
یأس انســان روان نژند را به احساس اميد و موفقيت بدل می سازد 

)رحيميان، 1387(.
با توجــه به اهميت معنا در زندگی، تحقيقات بســياری در این 
زمينه صورت گرفته اســت. نصيری وجوکار )1387( در پژوهش 
خود نشــان داده اند که ميان معناداری زندگی و اميد و شــادی و 
رضایتمنــدی از زندگی، رابطة معنادار مثبــت وجود دارد و ميان 
معنای زندگی با افســردگی، رابطة معنادار منفی وجود دارد. نتایج 
تحقيق فخار و همکاران )1387( نشــان داد که مشاورة گروهی با 
رویکرد معنادرمانی بر بهبود سالمت روان زنان تأثير دارد. این روش 
به ویژه بر کاهش اضطراب و فشــارهای روانی زنان ســالمند مؤثر 
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بوده است. غالمی و بشليده )1390( اثربخشی معنویت درمانی بر 
سالمت روان زنان مطلقه را بررسی کرده و نتایج مثبتی را گزارش 
داده اند. نواب )1394( اثربخشــی معنادرمانی با رویکرد اسالمی را 
برای کمک به بهزیســتی زنان به کار برده و نتایج مثبتی را نشان 
داده اســت. بنابر نتایج این پژوهش، معنادرمانی ســبب افزایش 

بهزیستی روان شناختی زنان می شود.
ســوری )1394( در پژوهــش خــود به این نتيجه رســيد که 
معنادرمانی گروهی بر کاهش پرخاشگری در پسران نوجوان نقش 
مثبت داشــته است؛ یعنی نمرة دانش آموزان گروه آزمایش نسبت 
به گروه گواه دارای تفاوت معناداری اســت. نتایج پژوهش کاویانی 
و رحيمی )1381( نشان داد که معنادرمانی گروهی سبب کاهش 
افسردگی در گروه آزمایش می شود؛ در حالی که گروه گواه تغييری 
را نشان ندادند. نتایج پژوهش اصغری و همکاران )1391( نيز نشان 
داد که معنادرمانی گروهی به مثابه یک روش توان بخشی در بهبود 
افسردگی سالمندان تأثيری بسزا دارد. آنگ و جياکينگ )2012( 
در بررسی رابطة معنا در زندگی و رضایت از زندگی 519 بزرگسال 
دریافتند کــه فراگيری روش های معنادرمانــی در زندگی به طور 
چشمگيری با افزایش خشــنودی و رضایت از زندگی رابطه دارد. 
همچنين، اســپک و همکاران )2008( در پژوهش خود دریافتند 
که اثربخشی معنادرمانی گروهی و معنادرمانی اینترنتی در کاهش 
افســردگی مؤثر اســت اما اثربخشــی معنادرمانی گروهی به طور 
چشــمگيری از این دو باالتر اســت. نتایج پژوهش ناگاتا )2008( 
که نقش معنادرمانی را در کاهش دردهای مزمن بيماران بررســی 
کرده اســت، نشــان می دهد که معنادرمانی بــه مثابه یک روش 
درمانی، شــيوه ای مؤثر و قوی در فعاليت های حياتی انسان است. 
چونــگ و چونگ )2012( نقش مثبت نگری و داشــتن معنا را در 

زندگی بررســی و چنين استنباط کردند که افرادی که توانسته اند 
مثبت اندیش باشند و معنایی در زندگی بيابند، از سالمت بيشتری 
برخوردارنــد. معنادرمانی افق دید فرد را وســعت می بخشــد و با 
روش های افزایش آگاهی وجودی و به چالش کشــاندن مراجع با 
پرسش هایی در مورد معنا و هدف زندگی، به وی کمک کند تا برای 
زندگی خود معنایی بيابد. پژوهش های متعدد تأثير معنادرمانی را 
بر ابعاد مختلف ســالمت روان مورد بررســی قرار داده اند. در همة 
ایــن پژوهش ها، مفاهيم معنادرمانی )آزادی، مرگ، معنای زندگی 
و تنهایی( از دید وجودی مورد بررســی قرار گرفته اند. همچنين، 
پژوهش های متعددی با رویکردهای مذهبی و دینی انجام شــده 
که دارای نتایج قابل توجهی بوده است. بهرامی و رمضانی )1384( 
در پژوهش خود به این نتيجه رســيده اند که باورهای مذهبی در 
سالمت روان و کاهش افسردگی افراد تأثير مثبت و معناداری دارند. 
همچنين، جان بزرگی )1386( از پژوهش خود چنين اســتنباط 
کرد که باورهای مذهبی بر سالمت روان تأثير معنادار دارند. اولين 
گام در ســفر زندگی این است که افراد مسئوليت بپذیرند. یالوم و 
ِلِشــچ )2005( معتقدند که وقتی افــراد نقش خود را در به وجود 
آوردن وضع ناگوار زندگی خودشان تشخيص دهند و بپذیرند، این 
را نيــز می پذیرند که فقط خود آن ها قدرت تغيير دادن وضعيت را 
دارند )کوری، 1392( چالش واقعی افراد این اســت که بتوانند در 
دنيایی که تنها هستند و سرانجام باید با مرگ روبه رو شوند، زندگی 
کنند. معنادرمانی با ایجاد آگاهی در مراجع که انسان آزاد است اما 
روی دیگر آزادی احساس مسئوليت و انتخاب است، به وی کمک 
می کند تا خود را مسئول زندگی خویش بداند. انسان نااميد کسی 
اســت که معنا و هدفی در زندگی ندارد؛ چرا که نخواســته است 
مسئوليت انتخاب های خود را بپذیرد یا جرئت آن را نداشته است. 
آشنایی با باورهای مذهبی می تواند به وی کمک کند تا برای خود 
معنایی بيابد. در آموزه های دینی آمده که هيچ انسانی بيهوده خلق 
نشده و خداوند از آفرینش او هدفی داشته است. او می تواند هدف 
را جســت وجو کند و به زندگی خود روحــی دوباره بدمد. معنا در 
ازخودفراروندگی پيدا می شود و اینکه فرد بتواند به فراتر از خودش 
بيندیشــد و برای مشــارکت در اقداماتی که موجــب رفاه جامعه 
می شــوند، راهکارهایی پيدا کند )پروچاسکا و نورکراس، 1392(. 
دین اســالم کامل ترین دین اســت و لذا آنچه را الزمة سعادت و 
ســالمت انسان اســت، دارد. عمل به آموزه های دینی و آگاهی از 
فلسفة آن و ایمان به خدا و ائمه اطهار)ع( همواره می تواند زندگی 

انسان را غنا و معنا ببخشد.

جانبزرگی)1386(ازپژوهش
خودچنیناستنباطکردکه

باورهایمذهبیبرسالمتروان
تأثیرمعناداردارند.اولینگامدر
سفرزندگیایناستکهافراد

مسئولیتبپذیرند
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جدول1.خالصةجلسههایمداخلهمعنادرمانیهوتزل)بهنقلازسوری،1394(

خالصه محتوای جلسهاهدافجلسه

ایجاد ارتباط اوليهجلسة اول
é ساماندهی جلسات
é توجيه آزمودنی ها

é آشنایی اعضای گروه با همدیگر

آشنایی با معنا درمانیجلسة دوم
é معرفی رویکرد معنادرمانی و آموزش اصالحات مهم معنادرمانی

é مشخص کردن اهداف درمان از طریق افزایش آگاهی در مورد خود واقعی

آموزش معنا درمانیجلسة سوم

é ارائة شيوه های معنادرمانی
é افزایش گفت وگوی اعضا با یکدیگر

é شناخت و پذیرش احساسات و آگاهی اعضا نسبت به آزادی و مسئوليت 
انتخاب

افزایش خودآگاهیجلسة چهارم
é بررسی معناخواهی و جست وجوی معنا و شيوه های آن با هدف افزایش و 

تعميق خودآگاهی درونی
é حمایت مشاور از اعضا در برابر ترس و نگرانی از حرکت به سوی خود تازه

معنایابی در موقعيت مختلف جلسة پنجم 
é به چالش کشيدن اعضا

é به بحث گذاشتن شيوه های معناخواهی در تحصيل
é دوستی و محبت و رنج

جلسة ششم 
استفاده از آگاهی وجودی برای مهار افکار 

منفی

é معنایابی در ابعاد گوناگون زندگی
é بازسازی خود، تحليل وجودی مفاهيم آزادی و انتخاب

é تبيين رابطة آزادی و انتخاب در زندگی اعضا با استفاده از فنون افزایش 
آگاهی وجودی در مهار افکار و احساسات منفی آن ها

افزایش مسئوليت پذیریجلسة هفتم

é آموزش برای افزایش مسئوليت پذیری برای معنا
é کمک به مراجع برای گوش دادن به ندای وجدان

é سؤال از مراجعان دربارة معنا و افزایش مسئوليت پذیری نسبت به خود و 
دیگران

é آشنایی با انواع ارزش ها، انتخاب ارزش و پذیرش مسئوليت آن
é معنایابی از طریق ارزش های تجربی،  نگرشی و خالق

افزایش افق دید و پذیرش تنهاییجلسة هشتم 
é آموزش افزایش افق دید دربارة منشأ معنا

é درک و پذیرش تنهایی به عنوان واقعيت اجتناب ناپذیر
é درک نقش صميميت در تحمل احساس تنهایی

تحليل وجودی مسئله مرگجلسة نهم
é آموزش تحليل وجودی مسئلة مرگ به عنوان مکمل زندگی و هدایت کننده ی 

آن با استفاده از فن پيشنهاد معنا
é اصالح نگرش ها و گسترش افق های فکری در حوزة معنا

تمرین معنایابیجلسة دهم
é آموزش درک معنا و هدف از زندگی و نقش بی هدفی در بروز مشکل

é متعهد شدن به هدف خاصی در زندگی آینده از طریق تحليل وجودی 
هدفمندی و معناجویی در زندگی

جلسة یازدهم و دوازدهم
آموزش خودشکوفایی و قصد متضاد

جمع بندی جلسات
é آموزش مفهوم خودشکوفایی

é آموزش فن قصد متضاد
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وقتیکهافرادنقشخودرا
دربهوجودآوردنوضعناگوار
زندگیخودشانتشخیصدهند
وبپذیرند،اینرانیزمیپذیرند
کهفقطخودآنهاقدرتتغییر

دادنوضعیترادارند

نقد و ارزیابی معنادرمانی
ماننــد هر مکتب روان درمانی دیگر، معنادرمانی نيز دارای نقاط 

مثبت و منفی است:
ارزشــمندترین ســهم معنادرمانی این است که مردم را مسئول 
زندگی خودشــان می دانــد )کاردن، 2003(. معنادرمانی دیدگاه 
فلسفی آسانی از نوع بشــر ارائه می دهد. پترسون )1973( ارزش 
معنادرمانی را در همين صراحت و ســادگی آن می داند و برخالف 
ســایر رویکردهای وجودگرا، رویکردی خوش بينانه و ســازنده از 
وجود آدمی ارائه می دهد و تنها مکتبی است که فنون خاص خود 
دارد. در عين حال، پژوهش معنادرمانی در مقایسه با سایر مکاتب 
روان درمانی به ویژه در قلمرو وجودی مناســب است. معنادرمانی 
روشی مؤثر برای واژگون کردن تجربة افراد از افسردگی در جامعة 
معاصر اســت. این پيام معنادرمانی می گوید که تحت هر شرایطی 
با پذیرش مســئوليت زندگی و تحقق معنایابی می توان مفهومی 
از کنترل و لياقت را به دســت آورد که در نوع خود بی نظير اســت 

)دیوسين، نيل و کرینگ، 2004(.
از ســوی دیگر، برخــی رویکــرد معنادرمانی را بيــش از حد 
ســلطه جویانه می داننــد )تيملبــن، 2004(. معنادرمانی بيش از 
حد بر زندگی شخصی فرانکل اســتوار است؛ به طوری که تيملبن 
)2004( یکی از پایه های نظری فرانکل را زندگی نامه و تجربه های 
شخصی اش می داند. رویکرد معنادرمانی هرچند پشتوانة پژوهشی 
مقبولی دارد، مبهم بودن، چند تعریف داشتن برخی مفاهيم و حتی 
غيرقابل تعریف بودن برخی از آن ها در درون خود با محدودیت های 

پژوهشی روبه روست.
انتقاد دیگر از ســوی کاردن )2003( مطرح شده است: فرانکل 
در آثار خود از کتاب مقدس وام می گيرد ولی در اکثر موارد منابع 
وام گيری خود را پنهان می کند. کاردن )2003( به برخی تناقض ها 
در گفته های فرانکل اشاره می کند؛ از جمله، اینکه فرانکل می گوید 

زندگی در هر شرایطی معنادار است، جمله ای غيرسقراطی است.
معنادرمانی هرچند یک نظام روان درمانی معنوی اســت، هرگز 
خــدای مذهبی خاص، عقاید فرقه ای و امثــال آن را القا نمی کند 
)فرانکل، 1967(. نکتة مهم دیگر این است که معنادرمانی به طور 
مســتقيم با عالئم روبه رو نمی شود بلکه می کوشد نگرش را عوض 
کند. واژگونی نگرش شخصی نسبت به عالئم درواقع، معنادرمانی را 
به یک روان درمانی شخصی نگر تبدیل کرده است )فرانکل، 1947، 

به نقل از پترسون، 1973(.
1. درمانگر به درمان جــو کمک می کند تا معنای خود را درون 

مثلث معنا کند.
2. درمانگــر باید اســتقالل و تماميت درمان جو را به رســميت 

بشناســد. او این کار را از رهگذر کمک کــردن به درمان جو برای 
یافتن راهنمای درونی اش انجام می دهد.

نتیجه گیری
در کل، معنادرمانــی به عنوان یک روش مشــاورة توان بخشــی 
گروهی به افــراد کمک می کند کــه درک جدیدتر و عميق تری 
نســبت به زندگی و شــرایط آن به دســت آورند و ترغيب شوند 
که اميدوارتر به زندگی ادامــه دهند و به راحتی در مقابل اتفاقات 
زندگی تسليم نشــوند. هنگامی که انسان احساس می کند وجود 
و هســتی اش به منبعی الیزال پيوند خــورده و خود را متکی به 
چارچوب ها و تکيه گاه های گســترده ای مانند مذهب و فلسفه ای 
که برای زندگی کردن انتخاب کرده اســت می بيند، معنی زندگی 
را در می یابد و احســاس می کند )اوربــاچ، 1387( آنگاه با آرامش 
بيشتری مشــکالت را می پذیرد و با آن ها کنار می آید. اولين گام 
در سفر زندگی این است که افراد مسئوليت بپذیرند. یالوم و ِلِشچ 
)2005( می گویند وقتی که افراد نقش خود را در به وجود آوردن 
وضع ناگوار زندگی خودشان تشخيص دهند و بپذیرند، این را نيز 
می پذیرنــد که فقط خود آن ها قدرت تغيير دادن وضعيت را دارند 
)کوری، 1392(. چالش واقعی افراد این است که بتوانند در دنيایی 
که تنها هستند و سرانجام باید با مرگ روبه رو شوند، زندگی کنند. 
معنادرمانی با ایجاد آگاهی در مراجع که انســانی آزاد اســت اما 
روی دیگر آزادی احساس مسئوليت و انتخاب است، به وی کمک 
می کند تا خود را مسئول زندگی خویش بداند. انسان نااميد کسی 
اســت که معنا و هدفی در زندگی ندارد؛ چرا که نخواســته است 
مســئوليت انتخاب های خویش را بپذیرد یا جرئت آن را نداشــته 
است. آشنایی با باورهای مذهبی می تواند به وی کمک کند تا برای 
خود معنایی بيابد. در آموزه های دینی آمده که هيچ انسانی بيهوده 
خلق نشــده و خداوند از آفرینش او هدفی داشته است. او می تواند 
هدف را جست وجو کند و به زندگی خود روحی دوباره بدمد. معنا 
در از خود فرا روندگی پيدا می شــود و اینکه فــرد بتواند به فراتر 
از خودش بيندیشــد و برای مشارکت در اقداماتی که موجب رفاه 
جامعه می شود، راه هایی پيدا کند )پروچاسکا و نورکراس، 1392(. 
دین اسالم کامل ترین دین است؛ لذا آنچه الزمة سعادت و سالمت 
انســان است، دارد. عمل به آموزه های دینی و آگاهی از فلسفة آن 
و ایمان به خدا و ائمه اطهار)ع( همواره می تواند زندگی انســان را 

غنا و معنا ببخشد.
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مشاوره  تحصيلي

هانیهملكي
كارشناس ارشد روان شناسي عمومي

انسان در هيچ عرصه ای از زندگي نمي تواند تنها باشد و یا تنهایي را 
براي خود انتخاب كند. با دیگران بودن، با دیگران زیســتن، با دیگران 
مدارا كردن، از دیگران یاري گرفتن، با دیگران همدلي كردن، با دیگران 
همراه بودن و امثال این رفتارها زندگي را زیبا مي كنند و به محبوبيت 
اجتماعي مي افزایند. حس اجتماعي بودن و نياز به مناسبات با دیگران 
به قدري مهم و ضروري است كه اگر همه چيز دنيا را به آدمي بدهند 
ولــي او را از روابط اجتماعي منع كنند، بي تردید راضي كننده نخواهد 
بود. خداوند انســان را اجتماعي خلق كرده و از همگان خواسته است 
كه در هيچ یک از عرصه های زندگي، حيات اجتماعي را ترك نكنند و 
آن اصواًل قابل ترك نيست. یكي از مواردی كه در آن احتياج انسان به 
دیگران، به خصوص دیگراني كه از عقل و خرد الزم برخوردارند به طور 
شفاف آشکار است، مشورت است. كســي كه به مشورت بي اعتنایي 
كند، به ســوي تباهي پيش مي رود. توانایي عقل و خرد انســان براي 
عبور از بســياری از تنگناهاي زندگي كفایــت نمي كند. نه تنها برای 
عبور از تنگناها بلكه برای پشت سرگذاشتن مسائل عادي زندگي نيز 
نمي توان تك َروي کرد. اســتفاده از نظر دیگران شرط عقل است؛ زیرا 
اضافه كردن آراء دیگران به رأي خود به قوت عقل مي افزاید و احتمال 
بروز و ظهور مصائب و مشكالت را كاهش مي دهد. این موضوع زماني 
قــوت پيدا مي كند كه یك فرد با بحران و یا بن بســت روحي و رواني 
مواجه مي شود. پيدایش موقعيت هاي زندگي در امور تحصيلي، شغلي 

و خانوادگي امری طبيعي و عادي است. اصواًل زندگي انسان آميخته با 
مسئله هاست. رفتار غيرطبيعي این است كه لزوم مشاوره با متخصص 

غيرطبيعي و غيرضروري تلقي شود.
یك سؤال بســيار مهم و اساسي این اســت كه براي ارائة خدمات 
مشاوره اي به دیگران، چه لوازمي باید وجود داشته باشد؟ بدیهي است 
كه هر كار مهمي به شــرایط مهم محتاج اســت. چنانچه در كار مهم 
مشاوره لوازم و شرایط در نظر گرفته نشود، نه تنها این کار آثار مثبتي 
ندارد بلكه عكس آن ممكن است رخ دهد؛  یعني وضعي پيش آید كه 
پيامدهاي منفي بروز كند. بدین ترتيب،  یكي از اســتلزامات مشاورة 
مؤثر این است كه هر دو طرف ،یعني مشاور و مراجع، به مقوله مشاوره 

نگرش قلبي داشته باشند.
شاید بپرسيد مگر ممكن است غير از این باشد؟ یعني مگر مي شود 
فردي در مقام مشــاوره باشد لكن نســبت به كار مشاوره نظر مثبت 
نداشته باشد؟ پاسخ این است كه امکان دارد این وضع پيش آید. اگر 
به مشــاورة تربيتي، تحصيلي و یا هر نوع دیگر آن صرفًا به عنوان یك 
شــغل نگاه شود، این مشاوره بركت نخواهد داشت و نخواهد جوشيد. 
البته این قاعده در اغلب كارهاي انســان صدق مي كند. معلمي را در 
نظر بگيرید كه معلمي صرفًا براي او یك حرفه است ولي عشقي در دل 
او نسبت به معلمي پدید نيامده است. چنين معلمي اطالعاتي را انتقال 
مي دهد ولي هرگز عشــق به زیستن را نمي تواند در وجود یادگيرنده 
خلق كنــد. آنچه پدیده ای نو را رقم مي زند و زنده دلي ایجاد مي كند، 
عشــق به كار است نه مشق كار. در مشــاوره این ویژگي بيش از هر 
حرفة  دیگري جلوه و ضرورت پيدا مي كند؛ چون در مشــاوره بناست 
»عبور كردن«، »زیستن« و »سازگار شدن« با واقعيت هاي زندگي را 
به مراجع بياموزیم. این رســالت بي بدیلي است كه جز با عشق به كار 

تحقق نمی یابد.
شرط دوم این است كه مشاور خودش متعادل باشد و از وضع روحي 
و رواني مناسبی برخوردار باشــد. حقيقتًا چگونه ممكن است فردي 
به هم ریخته و نامتعادل در موقعيت ارائة خدمات مشاوره اي قرار گيرد؟ 

مگر ممكن است رطب خورده منع رطب كند؟

مشــاوره تربيتی و تحصــيلی 
ضــرورتی اجتناب ناپــذير
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لذا براي ســاماندهي مشــاوران عزیز و تقویت توانایي و صالحيت 
مشــاوره دادن در آنان باید برنامه ریــزي کرد و از آن ها حمایت نمود. 
به خصوص در دورة دبيرســتان كــه دانش آموزان معمــواًل با برخي 
بحران هاي فكري مواجه مي شــوند و جز مشاور مدرسه پناهي ندارند. 
خانواده و دانش آموزان نيز به همة عناصر درون مدرسه اعتماد دارند و 
این اعتماد، مسئوليت همة اركان مدرسه، از جمله مشاور، را دوچندان 

مي كند و بر اهميت موضوع مي افزاید. 
شرط ســوم ناظر به ایفاي نقش متقابل بين مشاور و مراجع است. 
مشــاوره بر وزن مفاعله و به معناي شور متقابل است و چنانچه یكي 
از دو طرف آن آگاهانه وارد این عرصة مهم نشود، كار مشاوره كم ثمر 
و گاهي بي ثمر مي شــود. برای مثال، یكي از راهبردهاي مشــاوره اي، 
»خوب شنيدن« مشاور است. این نقش بستگي دارد به »خوب گفتن« 
مراجعي كه براي حل مشــكل خود به متخصص مراجعه كرده است. 
مشــاور هرقدر متخصص باشــد، محتاج داده ها و اطالعاتي است كه 
مراجع در اختيارش قرار مي دهد. در واقع، مشــاور محتاج اطالعات و 
مراجع محتاج مواجهة منطقي و درست بر پایة این اطالعات است. این 
یكي از اركان بسيار مهم مشاورة مفيد است. مشاورة مفيد مشاوره اي 
اســت كه به حل مشكل و یا كاهش آن منجر گردد. مشاوره از جهتي 
شــبيه طبابت است و حقيقتًا طبيب اگر حاذق  باشد، ابتدا به گفته ها 
یا اظهارات مریض نياز دارد. البته گاهي گفته ها كفایت نمی كنند بلكه 
انجام دادن آزمایش  ها و تحليل نتایج آن ها به طبيب یاري مي رساند. 
مشــاور نيز همچون طبيب، بدون دریافت اطالعات واقعي نمي تواند 

كاري صورت دهد.
خودبه خود در این قســمت از مشــاوره، جنبه هــاي اخالقي ظاهر 
مي شوند. ارزشــي به نام »صداقت« و پرهيز از ابهام آفریني در فضاي 
مشاوره بسيار مهم اســت. تصور كنيد دانش آموزي به مشاور مدرسه 
رجوع كند ولي به هر دليلي، اطالعات غلط در اختيار وی قرار دهد. چه 
اتفاقي مي افتد؟ جز این است كه مشاور نيز تحليل هاي غلط مي كند و 
در نهایت بر اساس  تحليل هاي غلط راه حل پيشنهاد مي دهد؟ لذا در 
مشاوره عالوه بر فنون،  رعایت اصول انساني و اخالق نيز ضرورت دارد.
داشــتن دانش مشاوره اي كافي یکی دیگر از قابليت هاي یك مشاور 
باصالحيت اســت. در هر كاري، دانایي جایگاهي خاص دارد و بدون 
آن هيچ كار و حرفه اي به ثمر نمي رســد. برخــي از توانایي هاي یك 
مشــاور به دانایي او و برخي نيز به مهارت ها و توانایي هایش  بستگي 

دارد. برای مثال، چگونه ممكن اســت یك مشــاور  از اصول و قواعد 
علمي مشــاوره اطالعات کافی نداشته باشــد ولي بتواند نقش مشاور 
را ایفا كند؟ این حقيقت نيز قابل طرح اســت كه بســياری از دانایان 
در وقت عمل متزلزل مي شــوند و نمي توانند مطابق دانسته هاي خود 
اقدام نمایند. شــاید علت این باشد كه رفتار واقعي آدمي از معادالت 
پيچيدة شناختي، عاطفي، رواني، اعتقادي و اجتماعي ریشه مي گيرد. 
علت اینكه مالحظه مي كنيم در علوم انســاني به طور عام و در رشتة 
علمي مشاوره به طور خاص نظریه ها و رویكردهاي گوناگون مطرح اند 
و گاهي با یكدیگر تضاد دارند، همين پيچيدگي هاســت. لذا تأكيد بر 
دانایي مشاور، اطمينان بخشي در بارة رفتار مناسب و متين او نيست 
بلكه یكي از اركان صالحيت مشاور، دانایي است. ممكن است مشاور 
 چنان منفعل و نامتعادل شود و جذب فضایی خاص گردد كه نتواند از 

ذخایر دانشي خود بهره برداري كند.
شرط پنجم یك مشاورة مطلوب را در باورها و اعتقادات مشاور باید 
جست؛ همان چيزي كه اگر غایب باشد، چه بسا دانایي ها و توانایي هاي 
او نيز در مســير درســت قرار نگيرند. حتمًا در سایر كارها نيز تجربه 
كرده اید كه خيلي اوقات كاري را بلدیم و دانش الزم در بارة آن را نيز 
داریم لكن تمایلی به انجــام دادنش نداریم. همة رویدادهاي مهم در 
زندگی انسان به دليل تمایالت و تعلقات قوي پدید مي آیند و كارهاي 
عظيم بشــر نيز محصول عالیق و روحيه هاي پایدار وی هستند. لذا 
در تربيت مشــاور و یا حداقل در انتخاب مشاور مدرسه باید روحيه ها 
را نيز بررســي كرد. اگر چه تعلقــات واقعي در عمل و هنگام مواجهه 
با واقعيت ها بارز و ظاهر مي شــوند، تا حدود زیادي مي توان به طرق 
گوناگون به ميزان و پایداري تعلقات پي برد. اگر مراجع به مشاور تعلق 

خاطری نداشته باشد، از دانایي و توانایي او كاري ساخته نيست.
ســه ركن اساسي رفتار یعني »توانستن«، »خواستن« و »دانستن« 
را در هيچ یک از مراحل زندگي خود ،از جمله در كار بسيار ریشه اي و 

سرنوشت ساز مشاوره، نباید فراموش كنيم.
ششمين شرط مشاورة مطلوب، »مشورت مشاوران« در موارد خاص 
اســت. درست است كه یك مشــاور وظایف خود را در موقعيت هاي 
خاص به تنهایي انجام مي دهد، لكن مشاوران مدرسه چنانچه شوراي 
مشــورتي داشته باشــند، در نحوة مواجهه با دانش آموزان به زوایاي 

ظریف تري دست خواهند یافت. 
همان طور که در پزشكي گاهي شــوراي پزشكان كارساز است، در 
مشــاوره هم از این قاعدة طالیي باید بهره مند شــد. یك مشاور هر 

قدر هم که متخصص باشد،  از مشورت همكاران 
و هم رشــته هاي خود بي نياز نيست. لذا باید 

ترتيبي داده شــود كه مشاوران مدارس 
مختلف با یکدیگر هم اندیشــي كنند 
و تجارب زیســتة خود را به اشتراك 

بگذارند.
چه  بســا که آن هــا از طریق این 
مشورت ها و باهم نگري ها به حقایقي 

برسند كه هرگز در تك روي و تنهایي 
به آن دست نمی یابند.

اگربهمشاورةتربیتي،تحصیليویاهر
نوعدیگرآنصرفًابهعنوانیكشغلنگاه
شود،اینمشاورهبركتنخواهدداشتو
نخواهدجوشید.البتهاینقاعدهدراغلب

كارهايانسانصدقميكند.
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روان شناسی تربيتی

ویداذهبی
کارشناس ارشد رشتة روانشناسی تربيتی

ما انســان ها توانایی های ذهنی بسياری داریم که هر کدام سهم 
جداگانه ای در تســهيل فرایندهای زندگی دارنــد و از مهم ترین 
آن هــا خالقيت اســت. به طــور خالصــه،  خالقيــت را می توان 
هنر خلــق ایده ها و کشــف راه حل های جدید ناميــد؛ به ویژه در 
زندگی امروز که اســتفاده از این »هنر راه گشــا« می تواند ضریب 
 موفقيت هــای فــردی را بــه طرز چشــمگيری افزایــش دهد و 
راه حل های بهتر و گاه مفيد و مختصرتری را در اختيار افراد بگذارد. 
بی شک، آهنگ پرشتاب تغييرات همراه با نيازها و اقتضائات جدید، 
افراد را بــا موقعيت های مختلفی روبه رو می ســازد که لزوم مهم 
شمردن خالقيت را صدچندان می کند، اما سؤال مهم این است که 
با چه شــيوه هایي می توان این نيروی ذهنی خارق العاده را پرورش 
داد. آن گونه که تحقيقات علمی نشان می دهند، ميان »خالقيت« و 
»سن« ارتباط نزدیکی وجود دارد و نقطة مشترک ارتباط این دو، 
احتمااًل عامل تجربه و کسب معلومات است. دست کم در شرایط فعلی 
نمی توان سير تحولی خالقيت را با عرضة یک جدول زمان بندی شده 
پيش بينی کرد. با اینکه دورة شــکوفایی خالقيت، سال های اولية 
بزرگ ســالی است و چهل سالگی نقطة اوج خالقيت فردی شمرده 
می شــود، باید توجه داشــت که تحقق این امــر، نيازمند لوازم و 
زمينه های قبلی است. دوره های کودکی، نوجوانی و جوانی سه دورة 
مهم برای رشد تدریجی خالقيت است.  با گذشت زمان و باالرفتن 
سن افراد، محدودیت ها و موانع زیادی در مسير شکوفایی خالقيت 
ایجاد می شود که کار مربيان و مشاوران تربيتی را دشوار می سازد.

برای پرورش خالقيت می توان از همان دوران کودکی وارد عمل 
شد؛ همان زمانی که کودک تحت  حمایت ها و محبت های والدین 
خویش قرار مي گيرد و ذهن و روان او آمادة پذیرش القائات مثبت 
محيطی است. البته اینکه هوش و خالقيت امری پيوسته و مستمر 

اســت و یا طی مراحلی مســتقل صورت می گيــرد، از جدال  های 
قدیمی و حل نشــدة علم روان شناسی است. نظریة رشد شناختی 
پياژه1 از اصل مرحله ای بودن رشــد حمایت می کند و بر آن است 
که کودک توانش های جدیدی به دست می آورد که در مرحلة قبلی 
فاقد آن ها بوده اســت. بنابراین، هر کودک باید از مراحل مشخص 
رشــد با ترتيب زمانی منظمی گذر کند تا به مرحلة نهایی رشــد 
خود برســد )پياژه، 1954(. مسلم است که پدران و مادران اولين 
مشــاوران تربيتی کودک هســتند و در این خصوص مســئوليت 

خطيری برعهده دارند.
ارتباط کالمــی با کودک به همراه انجــام دادن برخی بازی های 
تقویت کنندة  حّس کنجکاوی و جســت وجوگری، از عوامل مهم 
در پرورش نيروی خالقيت است. جالب اینکه سينگر2 )1973( در 
تحقيقی که انجام داد، متوجه شد نوجوانانی که در دوران کودکی 
دوســت خيالی داشــته اند، از لحاظ پيشرفت تحصيلی و خالقيت 
در هنر و ادبيات، از گروه همســن خود برترند )به نقل از تلخابی، 
1380(. از مقایســة کودکان خالق با کودکان معمولی نيز چنين 
استنباط می شود که کودکان خالق، آزادی عمل و اصالت رفتاری 
و شوخ طبعی و روانی کالم بيشتری دارند و بيشتر درگير بازی های 

تخيلی می شوند )سينگر، 1983(.
امــا خالقيت در ســنين نوجوانی و جوانی وضــع متفاوتی پيدا 
می کند. در بيشتر صاحب نظران در آرای مربوط به رشد شناختی، 
محدودة ســنی نوجوانی و ســال های نخســتين جوانی را سنين 
انتهایی برای رشد نهایی فعاليت های ذهنی می دانند. در این دوره، 
مغز به نهایت رشــد فيزیکی خود می رسد و تفکر صوری، که حد 
اعالی رشد شناختی است، مستقر می گردد. در پی استقرار هوش 
و عمليات انتزاعی در دستگاه روانی فرد، او در زمينة تفکر صوری، 

خالقیت
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استدالل های فرضی استنتاجی،  تفکر منطقی و تفکر فراشناختی 
به ظرفيت های جدید خود پی می برد و قدرت حل مســئله در وی 
افزایش می یابد)پياژه، 1954(. از سوی دیگر، بر حسب نظریة روانی 
ـ اجتماعی اریکسون )1968(، مرحلة نوجوانی دورة انسجام هویت 
و آماده ســازی فرد برای ورود به زندگی بزرگســالی است. نقش 
جنسی، هویت روانی و ارزش های اخالقی و فرهنگی در این دوره 
شــکل می گيرند و نوجوان به همنوایی با دیگران و پذیرفته شدن 
در گروه همگن تمایل شدیدی پيدا می کند. عمومًا انتظار می رود 
که نوجوانان به دليل مســلط شدن به فرایند استدالل منطقی، از 
قدرت خالقيت زیادی برخوردار باشند؛ در حالی  که در تحقيقات 
موجود، همبستگی معناداری بين نوع فرایند تفکر نوجوان و ميزان 
رفتارهای خالقانه او یافته نشــده اســت )ولف،3 1981(. تحقيق 
دیگری که دربارة جامعة نوجوانان صورت گرفته، مؤید آن اســت 
که به طور ميانگين، 13 سالگی از سنينی است که در آن کمترین 

ميزان خالقيت وجود دارد )تورنس، 1975(.

نتيجــه آنکه، نقش اصلــی در خالقيت برعهدة تجربه، 
تعليم وتربيت و محيط مساعد است. خالقيت عالوه بر زمينة 
مناسب ارثی، به عوامل متعدد درون فردی و ميان فردی دیگر نيز 
نياز دارد. محيط مناسب، والدین آگاه، مربيان شایسته و برنامه های 
آموزشی مبتنی بر ارزش گذاری تفاوت های فردی و سخت کوشی 
از جمله لوازم خالقيت اند. بنيامين بلوم4 )1985( محيط زندگی، 
چگونگی رشد و نحوة آموزش 120 نفر از افراد خالق را در تحقيقی 
مطالعه و بررســی کرده است. در این بررسی، فرضيه های او مبنی 
بر نقش ارزنده و بسيار مهم فضای داخل خانواده و محيط مساعد 
برای فرزندان، نقش آموزش و داشــتن معلمان با تجربه و آگاه، و 
اهميت ساعات متمادی کار طوالنی و سخت در ایجاد و گسترش 

خالقيت به اثبات رسيده اند.
اکنون نوبت پاسخ دادن به این سؤال است که افراد خالق دارای 
چه خصوصيات شخصيتی هســتند و چه رفتارهایی از خود بروز 
می دهند. محققان سرشــناس آزمایشگاه روان ســنجی دانشگاه 
کارولينای شــمالی آمریکا، از جمله تورستون و ميلنجر )1954(، 
طی پروژه  ای مشــترک با دانشــگاه شــيکاگو که قصدش ساخت 
آزمونی معتبر برای ســنجش خالقيت )CREE( کارکنان شرکت 
عظيم جنــرال موتورز و شــناخت افراد خــالق و غيرخالق بود، 
دریافتنــد که افراد خالق، کار منظم و نظام دار را دوســت ندارند، 
کم حوصله انــد، از گوش دادن به ســخنرانی خوششــان نمی آید،  
بی قرار و ناآرام اند، در بيان عقاید خود صراحت دارند، اهل مطالعه 
هستند اما نه برای حل مشکالت، تمایالت هنری مشخصی دارند، 
وقت زیادی را در بيرون از منزل ســپری نمی کنند، از مشــکالت 
نمی هراســند، نگرانی کمتری از آینده دارند و تحت شرایط فشار، 
بهترین ایده ها را ارائه می دهند )یوســفی، 1391(. مردم کنجکاو 

ازمقایسةکودکانخالقبا
کودکانمعمولینیزچنین

استنباطمیشودکهکودکان
خالق،آزادیعملواصالت
رفتاریوشوخطبعیوروانی
کالمبیشتریدارندوبیشتر

درگیربازیهایتخیلیمیشوند
)سینگر،1983(
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هرگز خسته نمی شوند. برای آن ها زندگی یک پژوهش پایان ناپذیر 
اســت )رانکو، 1991(. اقليت خالق مثبت اند و در ميان تردیدها و 
نوميدی ها، جرقة  اميد و خوش بينی را روشــن نگه می  دارند. آن ها 
به پيشرفت فرهنگ معتقدند و به چرخ های تاریخ، توسعه و ترقی 
جامعة بشریت حرکت بيشتری می دهند. افراد خالق خود را مقيد 
می دانند کــه از حد انتظاری که دیگران از آن ها دارند، فراتر روند. 
این جمالت تنها گوشــه ای از اظهار نظــر صاحب نظران در مورد 
خصوصيات افراد خالق است. برخی از روان شناسان، مانند تایلور و 
بارون5، کوشــيده اند خالقيت را با ویژگی های شخصيتی مشخص 
ســازند. آنان ویژگی های بارزی چون استقالل عمل، نسبی گرایی، 
اذعان به اشــتباه، ميل به پيچيدگی و تازگی و شــوخ طبعی را به 
خالقان نســبت داده اند. استيز6 نيز سالمت روانی، انعطاف پذیری، 
ترجيح پيچيدگی، استقالل رأی و قوة  ابتکار را از جمله خصوصيات 
خالقان بر شمرده است. افراد خالق حتی از دوران کودکی معمواًل 
خصوصيات شخصيتی و رفتاری متفاوت، جالب و گاه عجيبی دارند. 
مطالعه در احوال دانشمندان و هنرمندانی که دستاوردهای اصيل 
و مهمی در رشــته های تخصصی شان داشته اند، نشان می دهد که 
عوامل شــخصيتی نظير استقالل در قضاوت، برخورداری از انگيزة 
پيشــرفت،  ابتکار عمل و بردباری در برابر ابهامات از جمله شرایط 
مهم ر دستيابی به کشــفيات خالق هستند )سيف، 1390(. باید 
بدانيم که بسياری از صاحب نظران به بيان ویژگی های افراد خالق 
عالقه مندند. استينر )1965( بارون )1969( و باربارکالرک )1979( 
از جملة این افرادند. در سال های ميانی دهة 1980، توماس بکلی 
و دیوید بوید پس از مطالعة نوشــته های مربوط به »روان شناسی 
خالقيت«، سرانجام توانستند چهار عامل بعد به عنوان ابعاد مهم و 

عمومی زندگی افراد خالق تعيين و بيان کنند:
الف: نياز به کسب موفقيت7. این قبيل افراد همواره در پی اهداف 

بلند پروازانه و موفقيت هستند.
ب: خودکنترلی8. زندگی و سرنوشت این قبيل افراد را نه شانس 

بلکه اراده و کنترل خود تعيين می کند.
ج: تحمل ریســک9. خطر کردن و ریسک بيشتر از خصوصيات 

افراد خالق است.

د: رویارویی بــا وضع مبهم10. از نظر افــراد خالق، برای اتخاذ 
تصميمات و انجام دادن کارها الزم نيست همه چيز روشن باشد.

در اینجا با تأکيد مجدد بر این حقيقت که افراد خالق خصوصياتی 
متفاوت و گاه متضاد با ســایر افراد دارند، رئوس ویژگی های افراد 

خالق را که در منابع مختلف آورده شده است، برمی شمریم:
1. ميل به استقالل و خودپيروی؛ 2. قدرت تخيل و رویا پردازی؛ 
3. مشورت با دوســتان نه با والدین؛ 4. ارتباط نسبتًا سرد عاطفی 
با والدین؛ 5. همانندســازی با دوستان؛ 6. اجتناب از وقت گذرانی؛ 
7. ميل به مطالعه، نقاشی و شعر گفتن؛ 8. بيزاری از دروسی مثل 
ریاضی؛ 9. شوخ طبعی و بی نظمی نسبی؛ 10. ناسازگاری و تطابق 
مشــکل؛ 11. ابهام پذیری و تحمل پيچيدگی؛ 12. پشتکار داشتن 
و فعال بودن؛ 13. تحمل ناکامی ها و خستگی ناپذیری؛ 14. انگيزة 
درونی قوی؛ 15. ریســک پذیری و انعطــاف ؛ 16. اعتماد به نفس 
و جســارت؛ 17. بی اعتنایی به پاداش، نام و نشــان؛ 18. ميل به 
ناشــناخته ماندن؛ 19. بی ميلی به تعریف و تمجيد؛  20. ميل به 
آزادی و فــرار از محدودیت؛ 21. مهارت کالمی قوی؛ 22. توجه به 
ارزش ها نه قوانين؛ 23. نيل به دستاورد نه نتيجه و ... )کولدری رو 

2001، به نقل از شيرازی، 1388(.

پینوشتها
1. Piaget
2. Singer
3. Wolf
4. Bloom
5.Taylor&Borron
6. Estiz
7. needachvement
8. self control
9. tolerance for ammbiguity
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سواد زندگی

اشاره
بیگمان،برخورداریاز»ســوادزندگــی«و»مهارتهای
زندگی«باعثموفقیتمیشودوعلتبسیاریازناکامیها
بهرهمندنبودنازدانشومهارتهایالزمبرایزندگیاست.
درعینحال،کســانیکهازاینمهارتهاودانشبرخوردار
باشند،میتواننددرزندگیبهرضایتالزمبرسند.»رضایت
اززندگی«عنوانکتابیاســتکهآقایعباسپسندیدهبه
رشتةتحریردرآوردهاست.درادامه،بخشیازکتابایشان
رابرایشــماآوردهایم.چنانچهبــهاینمباحثعالقهمند
باشــید،میتوانیداینکتابراازســازمانچاپونشــر

دارالحدیثتهیهکنید.

»انسانوزندگیمفاهیمیهستندکههرگزازیکدیگرجدا
نمیشوند.زندگی،جزءجداییناپذیرانساناستوهیچراه
فراریازآننیست.پسانســانتاهست،بایدزندگیکند.
بهبیاندیگر،انســانمیاندوراهــیزندگیوعدمزندگی
قرارندارد.بدونتردید،زندگیبایدکردامامیتوانپرسید:
زندگیگواراولذتبخشکداماســت؟بشردرجستوجوی
خوشبختیاستودرپیآناستکهبهزندگیرضایتمندانه
دستمییابد.هیچکسنیســتکهبخواهدزندگِیهمراهبا
نارضایتیداشتهباشد.رضایتخواهی،ویژگیفراگیرتمامی
انسانهاســت.انسان،گمشــدهایبهنامرضایت)احساس

خوشبختی(دارد.دلیلاینامرچیست؟

بستر کامیابی
رضا مندی، بستر موفقيت و کاميابی است. هيچ انسان موفقی 
نيســت که از هنر »رضایت از زندگی« برخوردار نباشــد. بدون 
رضامندی، امکان پيشــرفت و موفقيت وجود ندارد. انسان های 

موفق کســانی  هستند که با زندگی خود مشکلی ندارند. اشتباه 
نکنيد! نمی گویم »در زندگی« خود مشکلی ندارند بلکه می گویم 
»با زندگی« خود مشکلی ندارند. مشکل داشتن در زندگی، یک 
چيز است و مشکل داشتن با زندگی، چيز دیگر. اتفاقًا در بيشتر 
موارد، انســان های موفق با مشــکالت زیادی دست و پنجه نرم 
کرده اند اما احساس نارضایتی از زندگی نداشته اند. می توان گفت 
رضامندی از زندگی یکی از رازهای ناشناختة زندگی انسان های 

موفق است.
شــما به زندگی پيامبــران و اوليای الهی دقــت کنيد؛ آن ها 
بيشــترین ســختی ها را تحمل کرده اند اما ناراضــی و نااميد و 
ناتوان نبوده اند و به همين دليل است که موفق ترین انسان های 
تاریخ بشر نيز هستند. هنر رضایت از زندگی، بستری آرام برای 
پيشــرفت و زمينه ای مطمئن برای بنای کاخ موفقيت انســان 
فراهم می آورد. پس، هميشــه به یاد داشته باشيم که رضایت از 
زندگی  بستر موفقيت هاست و بدون آن، رسيدن به خوشبختی، 
خيالی بيش نيســت. انســان های موفق از عالم خيال به دنيای 
واقعيت قدم می گذارند و با کشــف قوانين زندگی، کاخ موفقيت 
خویش را بنا می کنند اما ســؤال این است که رضایت چيست و 

در کجا می توان آن را یافت.

گم گشتة ناشناخته
آیا تا به حال از خود پرسيده اید که ماهيت »رضایت« چيست. 
انســان در جست وجوی رضایت از زندگی است اما آیا به این فکر 
کرده اســت که رضایت چيست و به دنبال چه چيزی می گردد و 
گم شده اش کدام اســت؟ راز موفقيت در یافتن یک گم شده این 
است که بدانيم گم شده چيست. کسی که نداند رضایت چيست، 
همانند کسی است که در بيابانی گسترده و پهناور در تکاپوست اما 

نمی داند به دنبال چيست. آیا او موفق خواهد شد؟

گم شـــدۀ

عباسپسندیده
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پیامدهای نشناختن رضایت
 ناکامی یکــی از پيامدهای این اســت که انســان نداند چه 
می خواهد و در جســت وجوی چيست. کسی که نداند اساسًا به 
دنبال چه چيزی باید باشــد، چه بسا ممکن است گم شدة خود 
را بارهــا و بارها ببيند و از کنار آن بگذرد ولی آن را نشناســد. 
تصــور کنيد که مادری فرزند دلبنــد خویش را در کودکی گم 
کرده اســت اما هيچ نشانی از او ندارد. همچنين تصور کنيد که 
فرزندی در جست وجوی مادر خویش است ولی او را تا به حال 
ندیده و هيچ  نشانی از وی در دست ندارد. این دو اگر چه ممکن 
اســت بارها همدیگر را دیده باشند، قادر به پيدا کردن یکدیگر 
نيســتند. »یافتن«، غير از »دیدن« اســت. شرط یافتن و پيدا 
کردن، »شناختن« است. کسی که در پی خوشبختی و رسيدن 
به شــادکامی و رضامندی است، باید بداند که دنبال چه چيزی 
می گردد. اگر رضایت را نشناسد و نشانه ای از آن نداشته باشد، 
هرچه تالش کند، کمتر می یابد و همين ناکامی، بر نارضایتی ها 

و تنيدگی های1 او می افزاید.
پدیدة شــگفتی است! کســی که به ســمت چيزی حرکت 
می کند، باید بيشــتر و بيشتر به آن نزدیک شود اما این کاوش، 
جوینده را بيشــتر و بيشتر دور می کند و او را خسته و نااميد و 
رنجور می ســازد و این همه، به خاطر این است که نمی داند در 

جست وجوی چيست.
گذشــته از ناکامی، حيرت و ســرگردانی نيز پيامد نشناختن 
ماهيت رضایت است. کسی که می کاود اما نمی داند در این پهنة 
هستی در جست وجوی چيست، حيران و سرگردان خواهد شد، 
قدرت انتخاب را از دست خواهد داد و گم شدة خویش را نخواهد 
یافت و هميــن امر، بر نارضایتی و تنيدگــی اش خواهد افزود. 
ناکامی و سرگردانی موجب نااميدی و ناتوانی می شود. کاوشگر 
ناکام و سرگردان، نااميد و ناتوان می شود؛ نه آیندة روشنی برای 
خــود تصور می کند و نه توان حرکتــی در خود می یابد. چنين 
کسی خســته و رنجور، در گوشــه ای از کوچه  پس کوچه های 
زندگی بر زميــن خواهد افتاد و هيچ شــوکی، او را به زندگی 

برنخواهد گرداند.
شما چطور؟ آیا می دانيد رضایت چيست؟ آیا نشانه های آن را 
می شناسيد؟ آیا نشانی خوشبختی را می دانيد؟ اگر می خواهيد 
موفق شــوید، بهتر است نخست بدانيد رضایت چيست و اساسًا 

به دنبال چه چيزی هستيد.

رضایت چیست؟ خوشبختی کجاست؟
بيســت و دو سال داشتم و همان مسيری را در زندگی دنبال 
کــرده بودم که اجتماع برای رســيدن به خوشــبختی دیکته 
می کند. از دانشگاه فارغ التحصيل شده بودم و در مقام مهندس 
شيمی در شرکتی کار می کردم و درآمد باالیی داشتم. چه چيز 
دیگری می خواســتم؟ تمامی اجزای خوشــبختی را در اختيار 
داشتم: ماشين، آپارتمان لوکس، یکی دو دوسِت ... خوب. دیگر 

چه چيز می توانی بخواهی ای مرد جوان؟
 امــا پيــش از آن در زندگی هرگــز به آن اندازه، احســاس 
تيره روزی نکرده بودم. در اولين ســال فارغ التحصيلی، در همان 
زمانی که در مقام مهندس شيمی در یک شرکت کار می کردم، 
گرفتار بحران هویت و ارزش های زندگی شدم. تمام کارهایی را 
که جامعه برای خوشبخت شدن دیکته می کند، انجام داده بودم 

اما هيچ دليلی برای ادامة زندگی نمی یافتم ... .«2
آنچه خواندید شــرح حال کســی اســت که از همة امکانات 
خوشبختی برخوردار بوده اما احســاس خوشبختی نمی کرده 
است. به راســتی، چرا او از زندگی خود راضی نبوده است؟ مگر 
خوشــبختی چيزی جز این است؟ آنچه وی دارد، بسياری افراد 
آرزویش را دارند: تحصيالت عالی، شــغل خــوب، درآمد باال، 
برخورداری از وســيلة نقليه و مسکن شــخصی و ...؛ اما چرا از 
زندگی احســاس رضایت نمی کند؟ جالب اینکه فرد مورد نظر 
تا وقتی به این مرحله از زندگی نرســيده ، چنين احساس بدی 
نداشته است و شگفت اینکه وقتی به همة »امکانات خوشبختی« 
دست یافته، از »احساس خوشبختی« بی بهره است. مگر امکانات 

خوشبختی، احساس خوشبختی را به  دنبال نمی آورد؟
نمونه هایی از این مورد کم نيســتند. بســياری از افرادی که 
به امکانات خوشــبختی دست می یابند، احساس خوشبختی را 
تجربه نمی کنند و برعکس، بسياری از کسانی که فاقد امکانات 
خوشبختی اند، از احساس رضایت از زندگی برخوردارند. به نظر 
می رسد ميان تمکن مالی و رضایت از زندگی، رابطة عّلی)علت 
و معلول( برقرار نيســت. گاهی دارنــدگان زندگی های مرفه از 
احســاس رضایت از زندگی محروم انــد و صاحبان زندگی های 
ساده، از زندگی شان  رضایت دارند. کدام یک بهتر است: تمکن 

مالی یا رضایت  از زندگی؟

نمیگویم»درزندگی«خودمشکلیندارندبلکه
میگویم»بازندگی«خودمشکلیندارند.مشکل

داشتندرزندگی،یکچیزاستومشکل
داشتنبازندگی،چیزدیگر.اتفاقًادربیشتر

موارد،انسانهایموفقبامشکالتزیادیدست
وپنجهنرمکردهاندامااحساسنارضایتیاز

زندگینداشتهاند
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اکنون بهتر می توانيد به این پرسش ها پاسخ دهيد که معنای 
رضایت از زندگی، تمکن مالی اســت یا احساسی درونی؟ نشانة 
رضایت از زندگی چيســت؟ آیا رضایــت از زندگی یک واقعيت 
مادِی خارجی است که بيرون از وجود ما قرار دارد و باید آن را در 
مال، موقعيت اجتماعی، شغل، مسکن، اتومبيل و ... جست وجو 
کرد  یا اینکه یک احساس درونی است؟ آیا می توانيد سياهه ای 
از تمکنات مادی را ارائه دهيد که در صورت برخورداری از آن ها 

مشکل رضایت از زندگی برای همة افراد حل شود؟
تصدیق می کنيد که قضيه به این شکل نيست. ممکن است دو 
نفر از نظر مالی در شــرایطی مساوی قرار داشته باشند اما یکی 
»راضی« و دیگری »ناراضی« باشــد. حتی ممکن اســت کسی 
که در شرایط سخت تر قرار دارد، از زندگی خود راضی باشد اما 
کسی که در شرایط بهتری قرار گرفته است، ناراضی باشد. این 
تفاوت ها نشان می دهد که رضایت از زندگی یک احساس درونی 
اســت و هر چند منقطع از دنيای خارج و واقعيت های بيرونی 
نيســت و می تواند تحت تأثير آن ها باشــد، وابسته به آن ها هم 
نيســت و این امکان وجود دارد که انسان در بدترین شرایط نيز 
بتواند از زندگی، احساس رضایت داشته باشد. اگر چنين است، 
به نظر شما برای رســيدن به احساس خوشبختی و رضایت از 
زندگی، باید بيشتر به »کنترل احساس و مدیریت آن« پرداخت 

یا »تأمين امکانات مادی«؟
به نظر می رســد به نشــانه هایی از احســاس رضایت دست 
یافته ایــم. البته من هم قبول دارم که هنوز باید بيشــتر بدانيم 
تا به نشــانه ها و نشانی این گم شــده دست یابيم. اگر دریافتيم 
که رضایت یک احســاس اســت و آن را در وادی عواطف باید 
جست وجو کرد، سؤال این است که سرچشمة احساسات انسان 

کجاست و چه چيزهایی در شکل گيری احساس نقش دارند؟

آن گونه که می اندیشیم، احساس می کنیم
احســاس ناشی از تفکر انسان اســت. احساسات و عواطف ما 
آن گونه شکل می گيرند که می اندیشيم. همة احساسات منفی 
و مثبت، نتيجة مســتقيم افکارند. بدون داشتن افکار غمگينانه 
نمی توان احســاس غم کرد، یا بدون داشتن افکار خشمگينانه 
نمی توان احســاس خشــم کرد، بدون داشــتن افکار حاسدانه 
نمی توان احساس حســادت کرد و بدون داشتن افکار افسرده، 
نمی توان احساس افسردگی کرد.3 قرن ها قبل، اپيکور، فيلسوف 
یونان باستان، گفت که »نگرش و برداشت انسان ها از رویدادها 
بسی مهم تر و تعيين کننده تر از خود رویدادهاست«.4 این، سخنی 
است درست و منطقی. دليل آن را هم می توان در تفاوت واکنش 
افراد مختلف به یک رویداد، مشــاهده کرد. معمواًل »ارزیابی« 

افراد مختلف از یک رویداد، یکسان نيست. اگر رویدادها به عنوان 
واقعيت های خارجی نقش تعيين کننده ای  داشــته باشند، نباید 
ميان داوری ها و ارزیابی های افراد مختلف، تفاوتی باشــد؛ چون 
اصــل رویداد، یکی بيش نبوده اســت. وقتی می بينيم به تعداد 
افرادی که یــک رویداد را دیده  و یا توصيف آن را شــنيده اند 
ارزیابی های متفاوتی هم وجود دارد، به این نکته ِپی می بریم که 

علت این اختالف، تفاوت در نگرش های افراد است.
ممکن است خيلی ها معتقد باشند که روحية بد آن ها ناشی از 
عوامل خارج از کنترل آنان  اســت. برخی افراد، روحيات بدشان 
را به هورمون و یا ویژگی های ژنتيک خود نســبت می دهند و 
به اعتقــاد بعضی دیگر، اتفاقات به ظاهر فراموش شــدة دوران 
کودکی، در ضمير ناخودآگاه آن ها همچنان موجود اســت و از 
این رو، روحيه شان به اصطالح خراب است. در نظر جمعی دیگر، 
روحية بد اگر ناشــی از بيماری یا دل سردی از زمان حال باشد 
و ربطی به دوران کودکی نداشته باشد، واقع بينانه است. بعضی 
نيــز روحية خود را به وضع بد جهان، اوضاع بد اقتصادی، آب و 
هوای بد، ماليات ها، شلوغی خيابان ها، و امکان بروز جنگ نسبت 
می دهند. به اعتقاد آن ها فالکت و بدبختی چيزی نيســت که 

بتوان از آن گریخت.
هــر یــک از این مــوارد می توانــد تأثيرگذار باشــد اما این 
نظریه پردازی ها مبتنی بر این باور اســت که احساســات ما به 
دور از کنترل ما هستند! اگر می خواهيد احساس بهتری داشته 
باشيد، باید بدانيد و درک کنيد که به جای حوادث و رویدادهای 
بيرونی، افکار و طرز تلقی های شــما هستند که احساساتتان را 
به وجود می آورنــد. دکتر دیوید برنز، پــس از بيان نظریه های 

متفاوت یاد شده، چنين تصریح می کند:
»اگر می خواهيد از روحية بد نجات یابيد، باید قبل از هر چيز 
بدانيد هر احساس منفی ناشی از اندیشة منفیِ  بخصوصی است. 
اندوه و افسردگی ناشی از تفکر از دست دادن و باختن هستند.«5

اگر احساســات ما آن گونه شــکل می گيرند که می اندیشيم، 
می تــوان به راحتی نتيجــه گرفت که احســاس رضامندی یا 
نارضایتی از زندگی، ریشه در چگونگی تفکر ما دارد و اگر چنين 
اســت، برای رســيدن به رضایت از زندگی باید در تفکراتمان 

کسیکهبهسمتچیزیحرکتمیکند،بایدبیشتر
وبیشتربهآننزدیکشودامااینکاوش،جوینده

رابیشتروبیشتردورمیکندواوراخستهوناامید
ورنجورمیسازدواینهمه،بهخاطرایناستکه

نمیدانددرجستوجویچیست
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تجدید نظر کنيم. پس برای رســيدن به شادمانی و رضامندی، 
تهيه و تأمين امکانات فراوان الزم نيست؛  می توان با یک تغيير 

در تفکرات، به آن دست یافت.

تفکر واقع گرا، شرط رضامندی
مهم ترین و بزرگ ترین رویداد برای بشــر، زندگی دنياســت. 
زندگی در دنيا اولين تجربه ای اســت که بشر به یاد دارد. ما از 
دوران جنينی هيچ به یاد نداریم اما از این دنيا چيزهای بسياری 
را به یاد می آوریم. انسان، هستی و وجود خود را با زندگی در این 
دنيا یافته است. البته زندگی دنيا تنها جزء حيات بشری نيست 
اما اولين تجربة به یاد مانده از هســتی و وجود اســت. از سوی 
دیگر، به تعبير پيامبر )ص(: »دنيا مزرعة آخرت است«6 و همة 
آیندة جاویــدان وی در اینجا رقم می خورد. بنابراین، مهم ترین 

رویداد برای بشر، زندگی دنياست.
اگر چگونگی تفکر انســان نقش تعيين کننده ای در احساس 
رضایت از زندگی دارد، ســؤال این است که چه تصوری از دنيا 
باید داشته باشيم و زندگی را چگونه باید ببينيم تا به رضامندی 
دســت یابيم؟ برای رسيدن به احساسی خوب از زندگی، شاید 
بتوان در »خيال« خود دنيا را بسيار زیبا، راحت و دوست داشتنی 
دانست و در پی آن، به احساسی خوب و رضایتمندانه از زندگی 
دست یافت. این نگرش، توهمی و تخيلی است و نمی تواند تأثير 
پایدار و ماندگاری داشته باشد و همانند مواد مخدر یا داروهای 
توهم زاســت که برای مدتی ارتباط فرد را با خارج قطع می کند 
و او را در خياالت واهی غوطه ور می ســازد اما پس از تمام شدن 

اثر دارو، زندگی، بسيار سخت تر از آنچه بوده است، می گردد.
راه رضایت از زندگی و راز شــاد زیســتن، فرار از واقعيت ها و 
روی آوردن به تخيالت و توهمات نيســت؛ باید دنيا را آن گونه 
که هست، شناخت. نگرش انسان به دنيا باید نگرشی واقع بينانه 
و هماهنگ با واقعيت های آن باشــد. بنابراین، وقتی صحبت از 
تفکر و نقش آن در نشــاط و شــادابی زندگی به ميان می آید، 
منظور، تخيل مثبت از زندگی نيست. برای رسيدن به احساس 
شادمانی، الزم نيســت واقعيت های گاه سخت و تلخ زندگی را 
انکار کنيم. با تفکر واقع گرا نيز می توان به شادمانی و رضامندی 

رسيد و بلکه شــاید تنها راه ممکن همين باشد. شاید بپرسيد: 
چگونه چنين چيزی ممکن اســت؟ در ادامة بحث، در این باره 

بيشتر سخن می گویيم.

هماهنگی انتظارات با واقعیت ها
اگر نگرش انســان به زندگی، واقع گرایانه باشــد، انتظارات او 
از زندگــی نيز واقع گرایانه خواهد بود و در پی آن، احساســش 
نســبت به زندگی نيز واقع بينانه خواهد شد. شاید بتوان گفت 
که »هماهنگی انتظارات با واقعيت ها« کالن شرِط شاد زیستن و 
رضایت از زندگی است. ناهماهنگی ميان انتظارات و واقعيت ها 
موجب دوگانگی می شود و تضادهای بنيادینی به وجود می آورد 
که زیان آن ها جبران ناپذیر است. هرگز از یک کودک نمی توان 
انتظار بزرگ سالی داشــت و از یک بزرگ سال نمی توان انتظار 
کودکی داشت. از یک زن نمی توان انتظار مرد بودن داشت و از 
یک مرد نمی توان انتظار زن بودن داشت. از دانش آموز دبستانی 
نمی توان انتظار پاســخ گویی به سؤاالت کنکور را داشت و یک 
دانش آموز پيش دانشگاهی، انتظار ندارد که امتحان دبستان از او 
بگيرند و ... . شــرط موفقيت این است که انتظار ما از هر گروه، 

مطابق شرایط و مقتضيات همان گروه باشد.
در بحــث رضایت از زندگی نيز همين گونه اســت. رضایت از 
زندگی هنگامی شکل می گيرد که انتظار ما از زندگی، واقع گرایانه 
باشــد. بدون انتظار واقع گرایانه نمی توان زندگی موفقی داشت. 
»ناکامی« پيامد ناهماهنگی ميان انتظارات و واقعيت هاست که 
به افســردگی و نارضایتی تبدیل می شــود. پس، باید انتظارات 
واقع گرایانه داشت و البته انتظارات واقع گرایانه در گرو شناخت 

صحيح از زندگی و دنيایی است که در آن زندگی می کنيم.
بــه بيان دیگر، ما اکنون در این دنيا زندگی می کنيم و در هر 
مســئله ای باید این واقعيت را مورد توجه قــرار دهيم که دنيا 
قوانيــن خاص خود را دارد. این قوانيــن، را ما وضع نکرده ایم  و 
 آن هــا به دلخواه ما نيز تغيير نخواهند کرد. پس باید قوانين یاد 
شده را به خوبی بشناسيم تا به موفقيت دست یابيم. برای   مثال، 
قوانين فضا با قوانين زمين متفاوت اند و فضانوردان بدون توجه 
به قوانين فضا نمی توانند سفر موفقی داشته باشند. ما نيز در این 
دنيا زندگی می کنيم و بدیهی است که موفقيت در این زندگی 
و پشــت سر گذاشتن سختی های آن، به شناخت واقعی از دنيا 
بســتگی دارد. اگر دنيا را با همة ســختی هایی که ممکن است 
داشته باشد، آن گونه که هست بشناسيم، می توانيم به راحتی در 
آن زندگی کنيم. زندگی راحت در گرو شناخت دنياست. پيامبر 

خدا )ص( دربارة این اصل می فرماید:
»لو تعلمون من الدنيا ما اعلم الستراحت أنفسکم منها.«7

راهرضایتاززندگیورازشادزیستن،فراراز
واقعیتهاورویآوردنبهتخیالتوتوهمات
نیست؛بایددنیاراآنگونهکههست،شناخت.
نگرشانسانبهدنیابایدنگرشیواقعبینانهو

هماهنگباواقعیتهایآنباشد

| رشد آموزش مشاورمدرسه | دورة پانزدهم | شمارة 3 | بهار 521399



 اگــر از دنيــا آنچه را مــن می دانم شــما هم می دانســتيد، 
جان هایتان  از آن احساس راحتی می کرد.

با توضيحاتی که داده شــد، اکنون بهتر می توان به عمق کالم 
امام علی )ع( دست یافت. امام علی )ع( دربارة نقش تعيين کننده 

و محوری »شناخت دنيا« می فرماید:
»من عرف الدنيا، لم یحزن للبلوی. «8

هرکس دنيا را بشناسد، از بالهای آن اندوهگين نمی شود.
همچنين ،آن حضرت در کالم دیگری می فرماید:

»من عرف الدنيا لم یحزن علی ما أصابه.«9
کسی که دنيا را بشناســد، به خاطر مصيبت های آن غمگين 

نمی شود.
مصيبت ها و بالها از عوامل بسيار مهم در احساس نارضایتی اند. 
اندوه و افسردگی و نارضایتی از پيامدهای بالهای زندگی به شمار 
می رونــد و امام علی )ع( بر این اصل تأکيد دارد که اگر کســی 
دنيا را آن گونه که هست بشناسد، از سختی های آن، اندوهگين 
و ناراضی نمی شــود. حضــرت نمی فرماید که دنيــا باید جای 
خوشــی ها باشــد و نمی فرماید که تصور کنيد دنيا پر از خوشی 
و راحتی اســت، بلکه می فرماید اگر دنياشناسی تان واقعی باشد، 
با وجود ســختی ها و با اقــرار به وجود آن ها باز هم احســاس 
 ناراحتی و نارضایتی به شــما دســت نخواهــد داد. آموزه های 
زندگی ساز دین، انســان را به گونه ای تربيت می کند که در اوج 
سختی ها و در عمق گرفتاری ها نيز نااميد و افسرده نخواهد شد.

تعارضي میان سختی و ناخرسندی نیست
معمــواًل این گونــه می پنداریم کــه شــادمانی و رضامندی، 
ضد ســختی و گرفتاری است. آنجا که ســختی باشد، شادی و 
رضامندی نيســت و آنجا که سختی نباشد، شادی و رضامندی 
به وجود خواهد آمد،  اما این، تصور نادرستی است. هيچ تالزمی 
ميان این دو برقرار نيست. سختی،  یک چيز است و ناخرسندی، 
چيزی دیگر. در قرآن کریم آمده اســت: »حملته أمه کرها.«10 
ُکره یعنی مشــقت و ســختی و کراهت یعنی ناخرسندی. مادر، 
در دوران بــارداری، فرزند خود را با مشــقت و ســختی حمل 
می کند اما ســؤال این است که آیا این کار، همراه با ناخرسندی 

و نارضایتی اســت؟ ممکن است این کار  مشقت داشته باشد اما 
مادر با عشق، رضایت و خرسندی تمام، این کار را انجام می دهد. 
نباید تصور کرد پيامد قطعی ســختی ها ناخرسندی و نارضایتی 
اســت و شادمانی و دشــواری، قابل جمع نيستند! انبيا و اوليای 
الهی بيشترین سختی ها را در زندگی کشيده اند اما هرگز ناراضی 
و ناخرسند نبوده اند. سيدالشــهدا )ع( با وجود همة سختی ها و 
دشــواری ها، راضی بود. برخی این گونه تصور می کنند که گویا 
امام حسين )ع( هيچ سختی و مشقتی را درک نکرده و یکپارچه، 
راضی بوده است. تصور آنان این است که درک مشقت و سختی 
یعنی نارضایتی! در حالی که هيچ مالزمه ای ميان این دو نيست. 
امام حسين )ع( همانند هر انســان دیگری، درد و رنِج مبارزه و 
ضربت شمشير و نيزه را می چشد اما ناراضی نيست. آن حضرت 
در عين اینکه بر بالها صبور اســت، به آنچه خدا مقدر کند نيز 
راضی اســت. ایشان هنگام خروج از مکه در خطبه ای خطاب به 

یاران خود می فرماید:
»رضا اهلل رضانا أهل البيت، نصبر علی بالئه. «11

رضایت خدا رضایت ما اهل بيت است؛ بر بالی او صبر می کنيم.
پس از تحمل ضربت های فراوان نيز در آخرین لحظات این گونه 

زمزمه می کند:
»صبراً علی قضائک یا رب ال إله سواک.«12

صبر می کنم بر قضای تــو، ای پروردگار من! هيچ خدایی جز 
تو نيست.

پیامبرخدا)ص(دربارةایناصلمیفرماید:
»لوتعلمونمنالدنیامااعلمالستراحتأنفسکممنها.«

اگرازدنیاآنچهرامنمیدانمشماهممیدانستید،
جانهایتانازآناحساسراحتیمیکرد

پینوشتها
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5. از حال بد به حال خوب، ص 29.
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اثربخشي آموزش كاهش استرس مبتني 
بر ذهن آگاهي بر خودكارآمدي و 

فرسودگي تحصيلي دانش آموزان دختر 
داراي افت تحصيلي در دوره دوم متوسطه

مهديهشفيعنادري
دانشجوي دكتري روان شناسي، دانشگاه آ زاد اسالمي، واحد شهركرد

مقدمه
در فراینــد فعاليت تحصيلــی دانش آموزان عواملی وجود دارد کــه می تواند عملکرد 
تحصيلی شان را تحت تأثير منفی قرار دهد. از جمله این عوامل می توان به افت تحصيلی 
اشاره کرد )لی ، 2017، فویو، چن، وی و وانگ ، 2018(. افت تحصيلی به معنای عدم موفقيت 
در تحصيل می باشد که با معيارهایی نظير مشروطی، معدل نامطلوب، تکرار درس، طوالنی 
شدن مدت تحصيل، اخراج، انصراف و ترک تحصيل قابل بررسی است )ابراهيم زاده، قربانی، 
ناصریان و مردانی، 1394(. بدیهی است که پدیده افت تحصيلی عالوه بر اتالف هزینه ها، 
موجب دیرتر راه یافتن فرد به بازار کار، ســرخوردگی و از دست رفتن روحيه دانش آموز 
شــده و خســارات زیادی را به خود دانش آموز، خانواده ها و کشور وارد می کند )رومان ، 
2014( و ممکن اســت رفتارهای اجتماعی منفی نظير ترک تحصيل یا ترک خانواده، 
اعتياد به مواد مخدر و الکل، افسردگی و خودکشی را به دنبال داشته باشد )کاوادا ، 2017(.

بــروز افت تحصيلی به مرور زمان، ســبب کاهش عملکرد تحصيلــی دانش آموزان و 
شکل گيری فرسودگی تحصيلی شود )عظيمی، پيری و زوار، 1392(.فرسودگی، حالتی 
از خستگی ذهنی و هيجانی است که حاصل سندرم استرس مزمن مانند سنگينی نقش، 
فشار و محدودیت زمانی و فقدان منابع الزم برای انجام دادن وظایف و تکاليف محول شده 
ميباشــد )وانگ، گئوان، لی، ژینگ و رای ، 2019؛ لی، چوی و چا ، 2017(. فرسودگی 
تحصيلی، احساس خستگی ناشی از تقاضاها و الزامات تحصيلی، داشتن حس بدبينانه و 
بدون عالقه به تکاليف درسی و احساس عدم شایستگی تعریف می گردد )ژائو، آن، دینگ، 
یانگ، ژانگ و گاه ، 2017( و می تواند سطح انرژی الزم برای انجام وظایف شناختی همراه با 
یادگيری و همچنين، امکان تمرکز بر روی منابع شناختی موجود را کاهش دهد )نوه، شين 
و لی ، 2013(.فرسودگی تحصيلی شامل سه بعد خستگی هيجانی )احساس فشار به ویژه 
خستگی مزمن ناشی از کار بيش از حد در فعاليت های درسی و بدبينی(، بدبينی )نگرش 
بدبينانه و بی تفاوتی نسبت به تکاليف، فقدان عالقه نسبت به کارهای مربوط به تحصيل و 
بی معنی پنداشتن آن ها( و ناکارآمدی )احساس شایستگی پایين، پيشرفت پایين و فقدان 
احساس موفقيت در تکاليف تحصيلی( می باشد )چرخ آبی، عزیزی ابرقویی و حياتی ، 2013(.

روان شناسی بالينی

| رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة پانزدهم | شمارة 3 | بهار 1399 54



روش
طرح پژوهش حاضــر، از نوع نيمه آزمایشــی با پيش آزمون- 
پس آزمون با گروه گواه و مرحلــه پيگيری دو ماهه بود. جامعه 
آماری پژوهش شــامل دانش آموزان دختر دوره دوم متوســطه 
دارای افت تحصيلی شهر یزد در سال تحصيلی 98-1397 بود 
که جهت شــرکت در این پژوهش، رضایت آگاهانه داشتند. در 
این پژوهش از روش نمونه گيری تصادفی خوشــه ای اســتفاده 
شــد. بدین صورت که ابتدا از بين نواحی آموزش وپرورش شهر 
یزد یک ناحيه انتخاب شد. سپس از بين آموزشگاه های دخترانه 
دوره دوم متوسطه ناحيه انتخابی، تعداد 5 آموزشگاه به صورت 
تصادفــی انتخاب گردیــد. در مرحله بعد، پــس از مراجعه به 
آموزشــگاه های انتخاب شده از معلمين و مشاوران این مدارس 
درخواست گردید تا دانش آموزانی را که طی نيمسال اخير افت 
تحصيلی داشــته اند را معرفی نمایند. ســپس با بررسی نمرات 
و کارنامه های این دانش آمــوزان، تعداد 40 دانش آموزی را که 
بيشترین افت تحصيلی را داشتند، انتخاب و به صورت تصادفی 
در گروه های آزمایش و گواه گمارده شــدند )20 دانش آموز در 
گــروه آزمایــش و 20 دانش آموز در گروه گواه(. ســپس گروه  
آزمایش در طی دو و نيم ماه 10 جلسه آموزش کاهش استرس 
مبتنــی بر ذهن آگاهــی را به صورت هفته ای یک جلســه 90 
دقيقــه ای دریافت نمودند. در حالی که گروه گواه در طول انجام 
فرایند پژوهش از دریافت این مداخله بی بهره بودند. مالک هاي 
ورود به پژوهش شــامل جنســيت دختر، داشتن افت تحصيلی 
)با توجه به تأیيد معلمان و مشــاوران آموزشگاه(، حاضر بودن 
در دوره دوم متوســطه، ابراز رضایت جهت شرکت در پژوهش 
و نداشــتن بيماری جســمی حاد و مزمن )بــا توجه به پرونده 
سالمت و مشــاوره ای آن ها( بود. همچنين مالک های خروج از 
پژوهش داشتن بيش از دو جلسه غيبت، عدم همکاری و انجام 
ندادن تکاليف مشــخص شــده در کالس و عدم تمایل به ادامه 

حضور در فرایند انجام پژوهش بود.

ابزار
پرسشــنامه خودکارآمــدی تحصيلــی: جهــت اندازه گيــری 
خودکارآمدی تحصيلی در پژوهش حاضر از پرسشنامه استاندارد 
خودکارآمدی تحصيلــی دانش آموز جينک و مــورگان )1999( 

استفاده شد. 
همچنين پرسشنامه فرسودگي تحصيلي: پرسشنامه فرسودگي 
تحصيلي توسط شائوفلي، مارتينز، پينتو، ساالنوا و باكر33 )2002( 

ساخته شد.

روند اجراي پژوهش
پس از اخذ مجوزهــای الزم و انجام فرایند نمونه گيری )مطابق 
با آنچه ذکر گردید(، دانش آموزان انتخاب شــده )40 دانش آموز( 
به شــيوه تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند )هر 
گروه 20 دانش آموز(. گروه  آزمایش مداخله آموزش کاهش استرس 
مبتنی بر ذهن آگاهی را در طــی دو و نيم ماه به صورت هفته ای 
یک جلســه 90 دقيقه ای دریافت نمودند. برنامــه مداخله ای در 
پژوهش حاضر برگرفته از برنامه آموزش کاهش استرس مبتنی بر 
ذهن آگاهی کابات زین )2003( بود که از پژوهش سلگی و ویسی 
)1397( اقتباس شــده اســت. جهت رعایت اخــالق در پژوهش 
رضایت دانش آموزان براي شرکت در برنامه مداخله کسب و از کليه 
مراحل مداخله آگاه  شــدند. هم چنين به افراد گروه گواه اطمينان 
داده شد که آنان نيز پس از اتمام فرایند پژوهشي این مداخالت را 
دریافت خواهند نمود. همچنين به هر دو گروه اطمينان داده شد 
که اطالعات آن ها محرمانه باقی می ماند و نيازی به درج نام نيست.

در ایــن پژوهش براي تجزیه و تحليل داده ها از دو ســطح آمار 
توصيفي و اســتنباطي اســتفاده شد. در ســطح آمار توصيفي از 
ميانگين و انحراف اســتاندارد و در سطح آمار استنباطي از آزمون 
شــاپيرو- ویلک جهت بررسي نرمال بودن توزیع متغيرها، آزمون 
لوین براي بررســي برابــري واریانس ها، آزمــون موچلی جهت 
بررســی پيش فرض کرویت داده ها و همچنين از تحليل واریانس 
با اندازه گيری مکرر براي بررســي فرضيه پژوهش استفاده گردید. 
نتایج آماري با استفاده از نرم افزار آماري SPSS-23 مورد تجزیه 

و تحليل قرار گرفت.

یافته ها
یافته های جمعيت شــناختی نشــان داد که دانش آموزان حاضر 
در پژوهش از رشــته های علوم تجربی، ریاضی و فيزیک و ادبيات 
و علوم انســانی بودند که بيشــترین فراوانی مربوط به رشته علوم 
تجربی بود )45 درصد( بودند. این دانش آموزان 16 تا 19 ســاله 
بودند که بيشــترین فراوانی مربوط به 18 ســال سن بود )42/5 
درصد(. ميانگين و انحراف اســتاندارد متغيرهای وابسته پژوهش 
در مراحل پيش آزمون، پس آزمون و پيگيری، به تفکيک دو گروه 

آزمایش و گواه، در جدول 2، ارائه شده است.
قبل از ارائه نتایج تحليل آزمــون واریانس  با اندازه گيری مکرر، 
پيش فرض های آزمون های پارامتریک مورد ســنجش قرار گرفت. 
بر همين اســاس نتایج آزمون شــاپيرو ویلک بيانگــر آن بود که 
پيش فــرض نرمال بودن توزیــع نمونه ای داده هــا در متغيرهای 
خودکارآمدی تحصيلی و فرسودگی تحصيلی در گروه های آزمایش 

55 | رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة پانزدهم | شمارة 3 | بهار 1399



  >p( و گواه در مراحل پيش آزمون، پس آزمون و پيگيری برقرار است
05/0(. همچنين پيش فرض همگنی واریانس نيز توســط آزمون 
لوین مورد ســنجش قرار گرفت که نتایج آن معنادار نبود که این 
یافته نشان می داد پيش فرض همگنی واریانس ها رعایت شده است 
)p<  05/0(. از طرفی نتایج آزمون t نشان داد که تفاوت نمره های 
پيش آزمون گروه های آزمایش و گروه گواه در متغيرهای وابســته 
)خودکارآمدی تحصيلی و فرســودگی تحصيلــی( معنادار نبوده 
است )p<  05/0(. همچنين نتایج آزمون موچلی بيانگر آن بود که 
پيش فرض کرویت داده ها در متغيرهای خودکارآمدی تحصيلی و 

 .)05/0  >p( فرسودگی تحصيلی رعایت شده است
همانگونه که نتایج جدول 3 نشان می دهد که ميزان F اثر تعامل 
مراحل و گروه برای متغير خودکارآمدی تحصيلی )39/16( و برای 
متغير فرســودگی تحصيلی )96/44( اســت که در سطح 0/001 
معنی دار اســت. این یافته نشــان می دهد که گروه های آزمایش 
و گواه از لحــاظ متغيرهای پژوهــش )خودکارآمدی تحصيلی و 
فرسودگی تحصيلی( در دو مرحله پس آزمون و پيگيری با یکدیگر 
تفــاوت معنی داری دارند. جهت بررســی تفــاوت ميانگين گروه 
آزمایش آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی با گروه گواه 
در متغيرهای پژوهش، در جدول 4 ميانگين گروه آزمایش و گواه 
در سه مرحله پيش آزمون، پس آزمون و پيگيری گزارش شده است.

همان گونــه که نتایج جدول 4 نشــان می دهــد، در متغيرهای 
خودکارآمدی تحصيلی و فرسودگی تحصيلی تفاوت ميانگين گروه  
آزمایش با گروه گواه در مرحله پيش آزمون )0/56 و 0/93( معنی دار 
نيست و در نتيجه بين دو گروه آزمایش و گواه در این مرحله تفاوت 
معنــی داری وجود ندارد. اما تفــاوت ميانگين گروه  آزمایش و گروه 
گواه در مرحله پس آزمــون )0/002 و 0/0001( و پيگيری )0/02 
و 0/0001( در متغيرهــای خودکارآمدی تحصيلی و فرســودگی 
تحصيلی معنی دار می باشــد. در نتيجه ميانگين گروه  آزمایش در 
ایــن دو مرحله به صورت معنی داری متفاوت از ميانگين گروه گواه 
می باشــد. این بدان معناست که آموزش کاهش استرس مبتنی بر 
ذهن آگاهی توانسته منجر به بهبود خودکارآمدی تحصيلی و کاهش 
فرسودگی تحصيلی دانش آموزان دختر دارای افت تحصيلی در دوره 

دوم متوسطه در مراحل پس آزمون و پيگيری گردد.

بحث و نتیجه گیري
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش کاهش استرس 
مبتنــی بر ذهن آگاهــی بر خودکارآمدی تحصيلی و فرســودگی 
تحصيلــی دانش آموزان دختر دارای افــت تحصيلی در دوره دوم 
متوســطه انجام گرفت. یافته اول پژوهش حاضــر بيانگر آن بود 
که آموزش کاهش اســترس مبتنی بر ذهن آگاهی منجر به بهبود 
خودکارآمدی تحصيلی دانش آمــوزان دختر دارای افت تحصيلی 
شده اســت. این یافته همســو با یافته های اصلی آزاد و همکاران 
)1398(؛ مطيعی و همکاران )1398(؛ ســلگی و ویسی )1397(؛ 

کارکســون و همکاران )2019(؛ باکوش و همکاران )2018(؛ و لو 
و همکاران )2017( بود. این پژوهشــگران در نتایج پژوهش خود 
به نقش ذهن آگاهی در کاهش آسيب های روان شناختی، تحصيلی 
و بهبود پيشــرفت تحصيلی اذعان داشــته اند. چنانکه مطيعی و 
همکاران )1398( نشان داده اند که آموزش مبتني بر ذهن آگاهي 
باعث کاهش اهمال کاري تحصيلی دانش آموزان می شود. همچنين 
سلگی و ویســی )1397( گزارش کرده اند که آموزش ذهن آگاهي 
می تواند منجر به کاهش حساسيت اضطرابي و بهبود خودپنداره و 

خودکارآمدي تحصيلي دانش آموزان شود.
در تبيين یافته حاضر مبنی بر اثربخشی آموزش کاهش استرس 
مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود خودکارآمدی تحصيلی دانش آموزان 
دختر دارای افت تحصيلی می توان گفت آموزش کاهش اســترس 
مبتنی بر ذهن آگاهی سبب ایجاد احساس بدون قضاوت و متعالی 
از آگاهی می شود که بر اساس آن دانش آموزان می توانند هيجانات 
مثبت و منفی را بپذیرند )لو و همکاران، 2017(. بنابراین آموزش 
آن به دانش آموزان دختر دارای افت تحصيلی، باعث می شــود که 
آنان احساســات، هيجانات و نشانه های هيجانی فردی و تحصيلی 
خود را بپذیرند و قبول و پذیرش این احساسات و هيجانات، باعث 
می شود تا این دانش آموزان با آرامش حاصل از پذیرش احساسات و 
هيجانات، بتوانند پردازش هيجانی و شناختی بهتری را از خود نشان 
دهند. این فرایند باعث می شود تا آن ها روش های خالقانه بهتری 
را جهت بهبــود وضعيت تحصيلی خود بکار گرفته و با بهبود گام 
به گام عملکرد تحصيلی خود، توانمندی و خودکارآمدی تحصيلی 
باالتری را نيز تجربه نمایند. عالوه بر این همچنين آموزش کاهش 
اســترس مبتنی بر ذهن آگاهی در دانش آموزان دختر دارای افت 
تحصيلی باعث می شود که آنان با آگاهی از خلق و عواطف مثبت و 
منفی خود )باکوش و همکاران، 2018(، مخصوصًا هيجانات مثبت 
تحصيلی، احساسات منفی خویش نســبت به تحصيل را کاهش 
دهند که به تبع آن ميزان هيجانات مثبت و شــورانگيز نسبت به 
تحصيل در آن ها افزایش پيدا خواهد کرد. به عبارت دیگر، می توان 
گفت که دانش آموزان دختر دارای افت تحصيلی ممکن اســت به 
دليل شــرایط خاص روان شــناختی حاصل از این افت تحصيلی، 
دچار خطای پردازش شــناختی و هيجانی باشــند. بر این اساس 
آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی با بکارگيری تکنيک 
پذیرش، با آن ها یاری می رساند که هيجانات خود را همانگونه که 
هستند، بپذیرند و انتظارات واقع بينانه ای از خود داشته باشد )لو 
و همکاران، 2017(. این فرایند ســبب می شود که آن ها اضطراب 
ادراک شده کمتری را تجربه کرده و بر این اساس بتوانند با پذیرش 
روانی و آرامش روان شناختی، پردازش تکامل یافته تری را از خود 
نشان دهند. کسب آگاهی نسبت به هيجانات و پردازش شناختی 
قوی تر، قدرت حل مســأله دانش آموزان را در مواجهه با هيجانات 
منفی تحصيلی بهبود می بخشد که این فرایند نيز به بهبود عملکرد 

و خودکارآمدی تحصيلی منجر می شود.
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یافتــه دوم پژوهــش حاضر بيانگــر آن بود که آمــوزش کاهش 
استرس مبتنی بر ذهن آگاهی منجر به کاهش فرسودگی تحصيلی 
دانش آموزان دختر دارای افت تحصيلی شــده اســت. یافته حاضر 
همسو با یافته های قره آغاجی و همکاران )1397(؛ قاسمی جونبه و 
همکاران )1395(؛ حسن نيا و فوالدچنگ )1394(؛ هال و همکاران 
)2018(؛ژو و همکاران )2017(؛ و مک کلوســکی )2015( بود. این 
پژوهشگران در نتایج پژوهش خود گزارش کرده اند که ذهن آگاهی 
می تواند منجر به بهبود عملکرد تحصيلی دانش آموزان شود. چنانکه 
قره آغاجی و همکاران )1397( نشان داده اند که برنامه آموزش مبتني 
بر ذهن آگاهي می تواند منجر به کاهش تعلل ورزي و افزایش پيشرفت 
تحصيلي دانش آموزان متوســطه شــود. همچنين قاسمی جونبه و 
همکاران )1395( بر این عقيده اند که ذهن آگاهي می تواند به شکل 

معناداری تعلل ورزي تحصيلي دانشجویان را پيش بينی نماید.
در تبيين یافته حاضر مبنی بر اثربخشی آموزش کاهش استرس 
مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش فرســودگی تحصيلی دانش آموزان 
دختر دارای افت تحصيلی می توان گفت که آموزش کاهش استرس 
مبتنــی بر ذهن آگاهی می تواند با تغييــر الگوهای معيوب تفکر و 
هيجانات و آموزش مهارت کنترل توجه، نقشی پررنگ در عملکرد 
تحصيلی دانش آموزان داشته باشد )مک کلوسکی، 2015(. بر این 
اســاس آموزش کاهش اســترس مبتنی بر ذهن آگاهی با ترغيب 
دانش آمــوزان به تمرین برای توجه به ویژگی های تجارب هيجانی 
تحصيلی به شيوه ای خالی از قضاوت، موجب کدگذاری اختصاصی تر 
اطالعات در حافظه هيجانی می شــود که ایــن فرایند می تواند از 
تداخل هيجانات مثبت و منفی تحصيلی پيشــگيری کرده و سبب 
بهبود هيجان مثبت تحصيلی و انگيزش تحصيلی شــود. عالوه بر 
این آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی با افزایش آگاهی 

فــرد از تجربيات لحظه آخر )مثاًل از طریــق تمرکز بر تنفس( و 
برگرداندن توجه به زمان حاضر، بر سيســتم شناختی، هيجانی 
و پــردازش کارآمدتر اطالعات این دو حــوزه اثر می گذارد )هال 
و همکاران، 2018(. این فرایند ســبب می شود که دانش آموزان 
دارای افــت تحصيلی، با پردازش اطالعات شــناختی و هيجانی 
قوی تر و بکارگيری قدرت حل مســئله سازمان یافته تر، به شيوه 
هنجارمندتری به بهبود عملکرد تحصيلی مباردرت ورزند. بهبود 
عملکرد تحصيلی نيز به شکل طبيعی می تواند کاهش فرسودگی 

تحصيلی را در پی داشته باشد.
محدود بودن دامنه  تحقيق به دانش آمــوزان دختر دارای افت 
تحصيلی در دوره دوم متوسطه شــهر یزد؛ عدم مهار متغيرهای 
اثرگــذار بــر خودکارآمدی تحصيلــی و فرســودگی تحصيلی 
دانش آمــوزان دختر دارای افت تحصيلی در دوره دوم متوســطه 
و عدم تمایل بعضــی از دانش آموزان جهت حضور در پژوهش از 
محدودیت های پژوهش حاضر بود. بنابراین پيشنهاد می شود برای 
افزایش قدرت تعميم پذیری نتایج، در ســطح پيشنهاد پژوهشی، 
این پژوهش در سایر استان ها و مناطق و جوامع دارای فرهنگ های 
متفاوت، دیگر پایه های تحصيلی و مهار عوامل ذکر شده اجرا شود. 
با توجه به اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی 
بر خودکارآمدی تحصيلی و فرسودگی تحصيلی دانش آموزان دختر 
دارای افت تحصيلی در دوره دوم متوســطه، در ســطح کاربردی 
پيشنهاد می شود با تهيه برشور و کتابچه ای علمی، آموزش کاهش 
استرس مبتنی بر ذهن آگاهی به دانش آموزان دارای افت تحصيلی 
ارائه داده شــود تا آن ها با بکارگيری محتوای این آموزش، جهت 
بهبود خودکارآمدی تحصيلی و کاهش فرسودگی تحصيلی خود 

گامی عملی بردارند. 

 جدول 3: تحلیل واریانس با اندازه گیري مکرر جهت بررسي تأثیرات درون و بیرون گروهي براي متغیرهاي خودکارآمدي تحصیلي و
فرسودگي تحصیلي

توان آزموناندازه اثرمقدار b مقدار fمیانگین مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذوراتمتغیرها

خودكارآمدي 
تحصيلي

694/352347/1742/350/00010/531مراحل

2323/2012323/2011/210/0020/290/94گروه بندي

تعامل و مراحل 
گروه بندي

642/052321/0239/160/00010/511

622/93768/19خطا

فرسودگي 
تحصيلي

650/862325/4381/890/00010/681مراحل

2050/1312050/1313/250/00010/310/95گروه بندي

تعامل و مراحل 
گروه بندي

766/462383/2396/440/00010/711

302763/97خطا
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جدول 1: مداخالت مربوط به آموزش کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي )کابات زین، 2003؛ به نقل از سلگي و ویسي، 1397(

خالصه جلسهموضوعجلسه

هدايت خودكاراول
آشنايی با اعضای گروه و انتظارات آن ها، تعيين خط مشی گروه و توضيح پيرامون ذهن آگاهی، توضيح پيرامون اينكه 
ذهن آگاهی راه درســت زندگی كردن است، تمرين خوردن كشمش، تمرين مراقبه وارسی بدن. تكليف: انجام يكی 

از كارهای روزمره با ذهن آگاهی و وارسی بدن.

چالش با موانعدوم و سوم

ده دقيقه تنفس با ذهن آگاهی، تمرين وارسی بدن. آموزش تن آرامی از طريق ايجاد تنش و رهايی عضالت و وارسی 
حس های بدنی، درخواست از افراد كه همانطور كه نشسته اند حالت فكورانه به خود بگيرند؛ يعنی شانه های خود را 
شل كنند؛ چشم ها را ببندند و دست ها را روی دستگيره صندلی قرار دهند و سپس به گزگز، دما و حسی كه در هر 
قســمت بدن خود تجربه می كنند، به ترتيب توجه كنند. تكليف: آوردن توجه به يكی ديگر از فعاليت های روزمره، 

ثبت وقايع خوشايند، وارسی بدن و ده دقيقه تنفس ذهن آگاهانه

ذهن آگاهي در حين چهارم
حركت

تمرين حركات كششــی همراه با ذهن آگاهی، تمرين قدم زدن آگاهانه، تمرين وارســی بــدن. تكليف:پياده روی 
آگاهانه، وارسی بدن، ثبت تجربه های ناخوشايند

تمرين ذهن آگاهی نسبت به شنيدن و فكر كردن، داستان ببرهای گرسنه، تمرين مكث سه دقيقه ای، تمرين وارسی ماندن در لحظهپنجم و ششم
بدن. تكليف: وارسی بدن، استفاده از وسايل نقليه همراه با ذهن آگاهی، مكث سه دقيقه ای

پذيرفتن و اجازه هفتم
دادن

تمرين مراقبه نشســته با آگاهی از تنفس و بدن، پذيرش، تمرين ايجاد يک مشــكل و كار كردن روی آن از طريق 
بدن، تمرين مكث ســه دقيقه ای )به همراه احســاس پذيرا بودن(، تمرين وارسی بدن. تكليف: وارسی بدن و مكث 

سه دقيقه ای

افكار جانشــين، تمرين مكث سه دقيقه ای، تمرين وارسی بدن. تكليف: وارسی بدن، مكث سه دقيقه ای و استفاده افكار واقعيت نيستندهشتم
از آن در مواقع بروز احساسات ناخوشايند

ارتباط بين خلق و احساسات، چگونه به بهترين نحو از خود مراقبت كنيم، تمرين وارسی بدن. تكليف: تهيه ليستی مراقبت از خودنهم
از فعاليت های انرژی بخش و خسته كننده

به كارگيري آموخته ها دهم 
و تمرين ها در آينده

تمرين وارسی بدن، بحث پيرامون تداوم تمرين ها و برنامه ريزی جهت انجام آن، بررسی مشكالت كه مانع از انجام 
تكاليف می شوند.

جدول 2: میانگین و انحراف استاندارد خودکارآمدي تحصیلي فرسودگي تحصیلي در دو گروه آزمایش و گواه در مراحل پیش آزمون، 
پس آزمون و پیگیري

گروه هامؤلفه ها
پیگیريپس آزمونپیش آزمون

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

خودكارآمدي تحصيلي
64/8014/7076/1014/3072/5515/64گروه  آزمايش

62/2513/1762/5011/9762/3012/40گروه گواه

فرسودگي تحصيلي
57/106/8147/258/6846/409/25گروه  آزمايش

57/157/7557/607/8757/557/87گروه گواه

جدول 4: میانگین گروه آزمایش و گواه در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیري در متغیرهاي پژوهش
سطح معناداريخطاي استاندارد برآوردتفاوت میانگین هادرجه آزاديمقدار tمرحلهمؤلفه

خودكارآمدي تحصيلي

0/57382/554/410/56پيش آزمون

3/263813/604/170/002پس آزمون

2/293810/254/460/02پيگيري

فرسودگي تحصيلي

0/052/300/93-0/0238-پيش آزمون

10/352/620/0001-3/9438-پس آزمون

11/152/710/0001-4/1038-پيگيري
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تدريس خردمندانه

اشاره
تدریسویادگیريبهعنوانعناصراصليواساسيكالسدرس،
ماهیتــيپیچیدهوظریفدارند.بههمینســبب،كنشمعلمدر
موقعیتهايخاصبایدبتوانداینپیچیدگيهاوظرافتهاراتحت
كنترلدرآوردوفرصتهايمناسبيبرايبهبودوتوسعةاقدامات

آموزشيخلقكند.
مقدمه

معلمان دلســوز و آگاه همواره براي كيفيت بخشي به اقدامات آموزشي 
خود به دنبال راهكارهایــي تازه و نوآورانه اند تا یادگيري  دانش آموزان را 
پایدارتر و مؤثرتر كنند. از ســوي دیگــر، باور داریم كه آنچه یادگيري را 
معنادارتر، مؤثرتر، عميق تر و ماندگارتر مي كند، محيطي جذاب، دلنشين 
و پویاســت و معلم به عنوان اصلي ترین عامل تأثيرگذار، در رأس چنين 
محيطــي قرار مي گيــرد. لذا اگر گفتــه شــود كالس درس، بهترین و 
مناسب ترین جایگاه كسب تجربة فردي و جمعي به شمار مي آید و تمهيد 
و تدارك فضاي كالس درس از حيث فيزیكي و رواني توســط معلم و به 
لحاظ اهميت و ضرورت در اولویت قرار مي گيرد، ســخني گزاف نيست.

مطالعات متعدد نشان مي دهند كه نظام آموزشي ما باید درصدد اجراي 
روش هاي تدریس با هدف فعال سازی دانش آموزان و بهبود یادگيري آنان 
باشد. در بسياري از پژوهش ها، بررسي روش هاي تدریس فعال و مشاركتي 
یا مقایسة روش هاي تدریس سنتي و فعال، نشان از ضعف عملكرد آموزش 
در كالس هــاي درس دارد. براي مثال، بــدري گرگري، رضایي و جدي 
گرگــري )1390: 108( در پژوهش خود گفته  اند كه روش هاي فعلي ما 
بيشــتر براي انباشــتن ذهن دانش آموزان از مطالب تكراري و همچنين 
تقویت »حافظه« تالش مي كنند و از هدف اصلي شان كه »تفكر« است، 
دور افتاده انــد. دهقانــي و عماره )1397: 54( نيــز معتقدند كه کاربرد 
روش هاي نوین تدریس به جاي روش هاي ســنتي و معلم محور مي تواند 
از نظر اســتفادة بهينه از زمان و ارائــة راهكارهاي مفيد جهت باال بردن 

اعتمادبه نفس دانش آموزان و به دســت آوردن ثبات اجتماعي در محيط 
مدرسه مؤثر باشد. حسيني نسب و فالح )1387: 44( در پژوهشي ضمن 
انتقاد به تدریس از طریق انتقال اطالعات و معلومات، اذعان داشته اند كه 
 مدت هاست در نظام آموزشي ایران، معلمان با تكيه بر روش هاي سنتي و 
به ویژه ســخنراني، شــاگردان را به حفظ و تكرار مفاهيم علمي ترغيب 
مي كنند. این پژوهش ها نشان مي دهند كه كيفيت تدریس رضایت بخش 
نيســت و برنامه هاي تربيت معلم باید بســترهاي الزم را براي تدریس با 
كيفيت فراهم کننــد. نتایج آزمون هاي تيمز و پرلــز نيز حكایت از آن 
دارند که رتبة ایران پایين تر از رتبة متوســط كشــورهاي جهان است.1 
بر این اســاس، در عالم آموزش، معلمان نســبت به آنچه در حال حاضر 
انجــام مي دهند، نيازمند كنش هاي متفاوتي هســتند؛ بنابراین، تحول، 
نوآوري و ابتكار عمل باید از مهم ترین دغدغه هاي آنان باشــد. از طرفي، 
هنر و زیبایی شناســي جزء  مباحثي اســت كه در دهه هاي اخير توجه 
صاحب نظران حوزة تعليم وتربيت را به خود جلب كرده است؛ به گونه اي 
كه آن را براي ورود به صحنه هاي آموزش به عنوان یك بستر جدید و به 
منظور حمایت از حرفة تدریس، ضروري دانسته و مطالعات گوناگوني را 
از این منظر به انجام رســانده اند. همچنين، باید گفت كه منظر هنريـ  
زیبایی شناسانه در تدریس، منظر مهمي است كه برخي از صاحب نظران 
همچون آیزنر، 1994: 2003؛ گرینــي، 2007؛ برودي، 1994؛ ولنس، 
1991؛ شهيد مطهري، 1361؛ عالمه جعفري )به نقل از نوروزي و متقي، 
1388( در آثار خود به آن پرداخته اند. شون2 )1984( نيز مطرح مي كند 
كه ما نيازمند كســي هستيم كه با موقعيت تدریس به شكل هنرمندانه 
برخــورد كند. پاینار و دیگــران3 )2008: 567( در كتاب خود از برنامة 
درسي به عنوان یك متن زیبایی شناسانه یاد مي كنند و مي گویند كه در 
مدرسه ابعاد زیبای شناختی برنامة درسي كمتر مورد توجه قرار مي گيرد. 
بنابراین با توجه به اقتضائات و نيازهاي جدید، امروز نظام آموزش وپرورش 
نيازمند معلماني اســت كه در مقام هنرمند، كنش زیبایی شناسانه را با 

دكترفاطمهساداتمیرعارفین
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اقتباس از عالم هنر به منصة ظهور برسانند و همچون هنرمندان، فرایند 
تدریس را به اثري ماندگار و جاویدان تبدیل كنند. این مقاله به دنبال آن 
است كه نشان دهد چگونه موقعيت ناخوشایند و نابسامان و نيز كيفيت 
نابسندة آموزش را مي توان با استفاده از رویكرد هنريـ  زیباشناسانه اعتال 
بخشــيد؛ چرا كه تاكنون از این زاویــه به این موضوع به عنوان موضوعی 

جدید و بدیع توجه نشده است.

رویکرد زیبایی شناسانه در تدریس
براســاس رویكرد زیبایی شناســانه، تدریــس را باید با الهــام از عالم 
زیبایی شناســي هدایت و مدیریت کرد. به عبارتي، معلم با الهام از عالم 
هنر همچون هنرمند به فرایند تدریس مي اندیشد و تصميماتی فكورانه 
اتخاذ مي كند تا بر یادگيري دانش آموزان تأثيری پایدار و عميق بگذارد. بر 
این اساس، براي پي بردن به تدریس با كيفيت باید به عالم هنر نگریست 
و ویژگي هاي آن را در كار تدریس وارد كرد. از نظر آیزنر )2003: 376(، 
هنرمنــدي صرفًا محــدود به هنرهاي زیبا نيســت  بلكه هر چيزي كه 
خوب ســاخته شده باشد، خواه عملي و خواه نظري، متعلق به عالم هنر 
و زیبایي شناسي است. از دیدگاه وي، هنرمند براي موفق شدن،  نيازمند 
خوب دیدن یا درك عميق است؛ مانند تجربة مربوط به ارتباطات كيفي 
كه در كار او بروز و ظهور پيدا مي كند و موجب قضاوت هایي دربارة آن ها 
مي شود. لذا زیبایي شناســي در تدریس از همين منطق پيروي مي كند 
و بــه درك عميق معلم از پدیده هاي مربوط اشــاره دارد. معلم با الهام و 
اقتباس از عالم هنر و همچون هنرمندان، به ابعاد و ظرافت هاي كار خود 

مي اندیشــد و با توجه به شایستگي ها و صالحيت هاي 
حرفــه اي در موقعيت هاي گوناگــون مي تواند به خوبي 

تصميم بگيرد و مؤثر عمل کند.

صالحیت ها و شایستگي هاي حرفة تدریس
ملكي )1376: 11( صالحيت هــاي معلمي را معرف 
مجموعه شناخت ها، گرایش ها و مهارت هایي مي داند كه 
آموزگار با كسب آن ها مي تواند در جریان تعليم وتربيت 
به پرورش جســمي، عقلي، عاطفي، اجتماعي و معنوي 
فراگيرنــدگان كمك كند. از این رو، معلمان براي ایفاي 
نقش حرفه اي خود و اتخاذ تصميمات مناسب و مبتني 
بر دانایي، به آموزش هایي در ابعاد گوناگون شــناختي، 
عاطفي و مهارتــي نيازمندند. رضایــي )1396: 15 و 
17( براساس ســند تحول، شایستگي ها را مجموعه اي 
تركيبي از صفات، توانمندي هــا و مهارت هاي فردي و 
جمعي ناظر به همه جنبه هــاي هویت )در ابعاد فردي 
و جمعي( معرفی مي كند. كریمــي )1387: 155( در 
پژوهش خود، صالحيت معلمي را مجموعة شناخت ها، 
گرایش ها و مهارت هایي تعریف كرده اســت كه معلم با 
كسب آن ها مي تواند در جریان تعليم وتربيت به پرورش جسمي، عقلي، 

عاطفي، اجتماعي و معنوي فراگيرندگان كمك كند.
از آنجا كه تدریس با رویكرد هنري ـ زیباشناسانه مستلزم برخورداري 
معلم از انواع شایســتگي ها یا صالحيت هاست، در این بخش به برخي از 
مهم ترین شایستگي هاي حرفة معلمي )سيزده مورد( در فرایند یاددهي 

ـ یادگيري پرداخته مي شود.

1.شایستگيتفكریاتأملحینعمل
امام جمعه و مهرمحمدي )1358: 34( از قول شــون بيان مي دارند كه 
كارگزاران ماهر در حين انجام دادن عمل، قادر به تأمل در عمل هستند. 
فرایند تأمل موجب بهبود عمل، رشــد حرفه اي فرد و خلق دانش جدید 
حرفه اي می شود. معلم در بســياري از مواقع براساس دانش قبلي خود 
عمل مي كند و به نتيجه مي رســد  اما در مــواردي كه رفتار و كنش او 
براســاس دانش قبلي به حل مسئله منجر نمي گردد ـ برخالف تصوري 
كه دارد ـ دچار شــگفت زدگي مي شود و این عامل او را به ابداع یا خلق 
یــك راه حل جدید وامی دارد؛ یعنی او را به تأمل در بارة اینكه »چرا این 
راه حل به نتيجه نرســيد« مكلف مي كند. این شــگفت زدگي موجب آن 
مي شــود که با تأمل حين عمل بتواند ارزیابي تازه ای از مســئله داشته 
باشد، تدبيري تازه بيندیشد و تصميمي خالق اتخاذ كند. به اعتقاد شون، 
معلمان نيز همچون پزشــكان كه برای درمان بيماری  و بهبود بيمار از 
خود سؤال هایي مي کنند، از خود می پرسند: براي بهبود این وضعيت چه 
كاري مي توانم انجام دهم؟ دانش آموزان در ارتباط با روشي كه در تدریس 
این درس اجرا مي كنم، چگونه عمل مي كنند؟ این شایستگي كالن است 
و فراشایســتگي و روح حاكم بر تمام شایســتگي ها محسوب مي شود.

2.شایستگيتخیلورزي)كنشمتخیالنه(
معلم، حين عمل، موقعيتــي را فرض و فرایند آن را تصور مي كند. در 
این شایســتگي، معلم در معرض موقعيت هاي خاص یا مسائل برآمده از 

باتوجهبهاقتضائاتونیازهايجدید،امروز
نظامآموزشوپرورشنیازمندمعلمانياست

كهدرمقامهنرمند،كنشزیباییشناسانهرابا
اقتباسازعالمهنربهمنصةظهوربرسانندو
همچونهنرمندان،فرایندتدریسرابهاثري

ماندگاروجاویدانتبدیلكنند
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موقعيت كالس درس قــرار مي گيرد. این مواجهة مداوم با موقعيت هاي 
مسئله دار، به تفكر یا تأمل عميق، تخيل ورزي، پژوهشگري، تأمل در بارة 
راه حل ها و یافتن راه حل هاي جدید، تصميم گيري و سپس اقدام و عمل 
به تصميم اتخاذ شــده منجر می شود. تخيل كردن مقدمه اي براي خالق 

بودن به شمار مي آید.

3.شایستگيخالقبودن)كنشخالق(
معلمــان خالق از قوة تخيل و تفكر قــوي برخوردارند. براي این گروه 
از معلمان، موقعيت ها به ســبب تفاوت هاي دانش آموزان، همواره ویژه و 
جدیدند و تصميم گيري هایي جدید را مي طلبند. به عبارتي، خالقيت یا 
كنش خالق و ابداعي در عالم هنر، مواجه شــدن با موقعيت مسئله دار، 
قالبــي تازه و متفاوت را دیدن اســت. معلم با هدف بهتر شــدن فرایند 
تدریس و یادگيري به خلق موقعيت هاي تازه و نوآورانه دســت مي زند. 
به عقيدة هنریكسن و ميشــرا4 )2013(، خالقيت در یادگيري مهارتی 

ضروري براي موفقيت در قرن 21 و نكته اي برجسته است.

4.شایستگياتكابهدانشمربوطبهپیشینةدانشآموزان
از منظــر این شایســتگی، معلم تا حدي براي پيشــينة دانش آموزان 
اهميت قائل مي شود و تك تك آنان را با دقت مورد توجه قرار مي دهد كه 
تمایز و یگانه بودنشان از نظر شرایط یادگيري براي وي محرز گردد. هدف 
در این شایســتگي، یگانه پنداري یا رسيدن به این باور است که انسان ها 
و یادگيرندگان موجودات یگانه اي هســتند؛ یعني به رغم مشابهت های 
یادگيرندگان، معلم به درك اختصاصات هریك از آنان و متمایز بودنشان 
از حيث شــرایط یادگيــري نائل می آید. در این مرحلــه، معلم نيازمند 
اســتفاده از روش هاي متنوع و سازگار با شرایط متفاوت دانش آموزان و 
پاســخ گو به جنبه هاي اختصاصي آن ها خواهد بــود. در رویكرد هنري، 
آگاهي از پيشــينة اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، استعدادها، احساسات، 
تمایالت، توانایي ها، نيازهــا و ... دانش آموزان به منظور توجه به كيفيت 

آموزش از اهميت خاصي برخوردار است.

5.شایستگينسبتویژةدیالكتیكيمیاندانشنظريوعملي
تدریس  فعاليتي سرشــار از ظرافت، پيچيدگي و نيازمند هوشمندي 
و پویایي اســت و هر معلمي در حرفة خود همچون سایر حرفه ها براي 
اثربخشي و بهبود، نيازمند انواع دانش و مهارت هاي مربوط است که وي را 
در موقعيت هاي گوناگون یاري دهند. تدریس با رویكرد زیبایی شناسانه، 
بــه برخورداري معلم از دانش نظري و بهره مندي از آن در عرصة كالس 
درس و عمل تربيتي نيازمند اســت. در این شایستگي، كاربرد نظریه ها 
در عمل و در مواجهه با موقعيت هاي برآمده از كالس، مشــروعيت پيدا 
مي كند و برعكس، در بســياري از مواقع پــس از كاربرد نظریه و عملي 
ساختن آن، بازگشت به نظریه ها و مرور و مطالعة آن ها ضرورت مي یابد. 
در این صورت مي توان گفت كه نسبت ميان دانش نظري و عملي، نگاهی 
دوسویه به مسائل كالسي دارد. در این شایستگي، معلم توجه به نظریه ها 
و كاربرد آن ها را در اقدامات و مسائل كالس درس براي خود یك تكليف 

و التزام به شمار مي آورد.

6.شایستگيدیدن)تشخیص(مسئلهدرموقعیت
در رویكــرد هنري یا زیبایی شناســانه، تشــخيص، تصميــم و اقدام 

به موقــع و یا حتي بداهه در شــرایط مســئله دار به طــور جدي مطرح 
اســت؛ در حالي كــه در ســایر رویكردهــا شناســایي موقعيت هــاي 
 چالش برانگيــز اهميــت چندانــي نــدارد و معلــم یــا از كنــار آن ها 
به ســهولت عبور مي كند و یا در تشــخيص آن موقعيت ها دچار ضعف 
و ابهام اســت. مهرمحمدي )1392: 305( دربارة تشــخيص موقعيت و 
تصميم گيري هاي هنرمندانه اظهار مي دارد كه هنر در ذات خود، فراخوان 
عمل در غياب فرمول و رویة تثبيت شــده است و كنش وران این عرصه 
را به اتكا به درك شهودي و احساس در تصميم گيري ها هم زمان با بذل 

توجه به ظرایف و دقایق مرتبط با موقعيت دعوت مي کند.

7.شایستگياتكابههوشتأمليبهعالوةهوشتجربي
هوش تجربي یعني اینكه معلم تجارب قبلي را به موقعيت هاي جدید 
تعميم مي دهد. این هوش با دانش و آگاهي هاي پيشــين معلم مرتبط 
اســت و او را در حل مسائل جدید یاري مي دهد. معلم در رویكردهاي 
با اتكا به هوش تجربي و براســاس تجارب پيشــين، موقعيت جدید را 
بررســي می کند و از دایرة رویدادهاي گذشته خارج نمي شود. این در 
حالي اســت كه معلمي كه با رویكرد هنريـ  زیباشناســانه به تدریس 
مي پــردازد، عالوه بر اینکه همواره هوش تجربي را با خود دارد، دغدغة 
عدم تطبيق و كاربرد تجربة قبلی )هوش تجربي( با یك موقعيت جدید 
را نيز دارد و لذا در حل مشــكل ایجاد شده، به گونه اي تأملي برخورد 
مي كند و با اســتفاده از هوش تأملي، موقعيــت را از جوانب و زوایاي 

مختلف بررسي مي نماید.

8.شایستگيدغدغةیادگیريمادامالعمرومستمر
در ســند مباني نظري تحول بنيادین وزارت آموزش وپرورش )1390: 
219(، یادگيــري  یكــي از ظرفيت هاي وجودي آدمي و منشــأ اصلي 
بسياري از تحوالت در ابعاد وجودي او تلقی شده است. در این سند آمده 
كه یادگيري، قابليت مادام العمر آدمي است و بنا براین، آدمي مي تواند در 

تمامي مراحل زندگي تغيير كند.
معلمــان هنرمند، یادگيري را در هر زمان و تحت هر شــرایطي، جزء 
الینفك زندگي حرفه اي خود قرار مي دهند و براي آن، اهميت و ارزشي 
ویــژه قائل اند. در نگاه هنري به تدریــس، یادگيري جدید و به روز بودن 
موضوعيــت دارد و معلم همواره براي یادگيري مطالب جدید در تكاپو و 
تالش است و اساسًا آن را براي خود، وظيفه و تكليف مي انگارد؛ همان گونه 
كه هنرمند در آثار خود روزآمد مي شــود و موقعيت ها و اقتضائات جدید 

را مورد توجه قرار مي دهد.

9.شایستگيتولیددانشحرفهاي
معلم در رویكردهاي دیگر به توليد دانش مورد نياز خود چندان توجهي 
ندارد و آنچه را دیگران توليد کرده اند، مصرف مي كند؛ در حالي  كه با نگاه 
هنري، او در توليد دانش ســهم دارد كــه از آن مي توان به عنوان دانش 
محلي یــا اقدام پژوهي یاد کرد. معلم به عنوان پژوهشــگر با فعاليت ها و 
اقدامات مرتبط با شرایط آموزش، به انجام دادن پژوهش در سطح كالس 
مبادرت مي ورزد. ایده پردازي و جســارت ورزي حرفه اي معلم  منوط به 
برخــورداري او از دانش و مهارت و نگرش اســت. مــك نيف و وایتهد6 
)2010: 7( معتقدنــد كه اقدام پژوهي یافتــن راه هایي براي بهبود عمل 

است و بنابراین، موجب خلق دانش مي شود.
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10.شایستگيانعطافپذیريوسیالیتدرهدفهايیادگیري
دانشآموزان

در نظام هاي آموزشي و برنامه هاي درسي همواره اهدافی از پيش تعيين 
شده ، راهنماي تدریس به شمار مي آیند. اهداف هر برنامة درسي، نقشة 
راه معلم در جریان تدریس اســت. در رویكرد زیبایی شناسانه، معلم در 
اهــداف و در نتيجه در روش دخل و تصــرف مي كند و انعطاف به خرج 
مي دهد. معلم با حسن اســتفاده از فرصت ها و تدابيري كه مي اندیشد، 
زمينة فراگيري هدف هاي بيشــتري را به منظور یادگيري هاي بيشــتر 
دانش آموزان براي درس مورد نظر فراهم مي كند. به عبارتي، معلم ممكن 
اســت در قالب فعاليت هاي یادگيري به بســط اهداف بپردازد و ابعاد و 
الیه هاي تازه و جدیــدي را به هدف هاي یادگيري درس بيفزاید. به این 
ترتيب، حين انجام عمل و اقدامات آموزشي دست به ابتكار عمل مي زند 

و به اتخاذ تصميماتي نائل مي آید.

11.شایستگيكمكبهایجادتجربةیادگیريلذتبخش
براي اینکه تجربة یادگيري براي دانش آموزان لذت بخش شود، عواملي 
كه معلم باید به آن ها توجه كند، بسيار حائز اهميت اند. از جمله عواملي 
كــه زمينه هاي لذت بخش شــدن تجربة  یادگيــري را فراهم مي آورند، 
مي توان به تناســب رنگ، نور، چيدمان وســایل، ابزارهاي فناوري، بيان 
معلم، حضور گل و گياه و ... اشاره كرد. نمایش كارهاي دانش آموزان روي 
دیوارهاي كالس نيز موجب افزایش اعتمادبه نفس دانش آموزان مي شود. 
بــراي نمونه، دنتون )2008، ترجمة ميرعارفيــن 1391: 40( از قدرت 
بيان معلم به عنوان یكي از قوي ترین ابزارهاي تدریس یاد مي كند و بيان 
مي دارد كه كالم یا گفتار به هر جنبه اي از تدریس نفوذ مي كند. به اعتقاد 
وي نوع بيان معلم، چگونگي فكر كردن، عمل كردن و در نهایت یادگيري 

دانش آموزان را شكل مي دهد. 

12.شایستگيالتزامبهاستفادهازروشهایااشكالگوناگون
درآموزش

یكي از عناصري كه اهميــت تدریس را در فرایند یاددهي ـ یادگيري 
نشــان مي دهد، تشــخيص هاي مناســب براي اســتفاده از امكانات و 
موقعيت ها از ســوي معلم است. اســتفادة معلم از روش هاي متفاوت و 
خالقانــه در ارائة آموزش، مانند داســتان گویي، نمایــش، ایفاي نقش، 
اینترنت و فناوري هاي جدید، به جذابيت و یادگيري بيشتر مطالب توسط 
یادگيرندگان كمك مي كند. از سوي دیگر، هر اندیشه اي را باید با استفاده 
 از نوع خاصي از رسانه و قالب خاصي از بيان به مخاطب منتقل كرد. این 
به معنای آن اســت که بين اندیشه و رســانه ارتباط بسيار مستحكمي 
وجود دارد و در عين حال، یك قالب واحد براي انتقال اندیشه ها، ایده ها 
و معاني متعدد نمي تواند پاســخ گو باشــد. برای مثــال، بوفو7 )2015( 
ضمن آنكه داستان را در كالس درس به عنوان روشی اساسي براي طرح 
بحث هاي معني دارتر معرفي مي كند، معتقد اســت كه در هم آميختن 
مؤلفه هاي انساني و ایده هاي جذب شده براساس تجارب شخصي، نه تنها 
دانش آموزان را قادر مي ســازد كه تمام نقاط را به هم متصل كنند بلكه 
مي تواند آنان را یاری دهد که در درك خود از موضوع درس، احســاس 
اعتماد بيشتري داشته باشند. وایرمن8 )2016( نيز یكي از عناصر كليدي 
در طراحي كالس هاي درس جدید را ادغام فناوري نام مي برد و در ادامه 

اظهار مي دارد كه این نوع كالس هاي درس، از فناوری به عنوان وسيله اي 
براي تحریك كنجكاوي و الهام بخشــيدن بــه تمایل دانش آموزان براي 

یادگيري استفاده مي كنند.

13.شایستگيالتزامبهسنجشآموختههايدانشآموزانبا
روشهايغیركّمي)خبرگي(

یكي از مهم ترین اقدامات آموزشــي معلم به منظور دریافت بازخورد از 
فعاليت هاي مورد نظر، ســنجش كالسي است. در بعد سنجش زیر چتر 

رویكرد زیبایی شناسانه، سه نكته باید مورد توجه قرار گيرد:
1. تنوع روش ها؛ 2. تأكيد بر سنجش تدریجي، تكویني و فرایندي؛ 3. 

تأكيد بر داده هاي كيفي به جاي داده هاي كّمي.
در رویكردهاي سنتي، معلمان معمواًل به سنجش به  عنوان ابزاري براي 
مطالعة دانش آموز و دادن انگيزه به منظور اخذ نمره و رتبة بهتر مي نگرند 
و هدف نهایي آنان، پيشرفت تحصيلي دانش آموزان از طریق امتحانات و 
آزمون هاي مكرر اســت؛ در حالي كه در رویكرد زیبایی شناسانه، معلم به 
درك عميق تري از ســنجش دســت مي یابد و آن را براي جرح و تعدیل 
اقدامات آموزشي خود به كار مي گيرد. او در چنين وضعيتي، از ابزارهاي 
متعدد ســنجش كيفي اســتفاده مي كند: انواع تكاليــف و فعاليت هاي 
فــردي و گروهي، پوشــه هاي گزارش از فعاليت هاي درســي و كارهاي 
عملي، فهرســت های وارسی)چك ليســت ها(، پروژه ها، خودارزیابي ها و 
دگرارزیابي ها، كليه بحث ها، گفت وگوها و اظهار نظرها، پرسش و پاسخ ها 
و ... . معلم هنرمند انواع ابزارها و روش هاي ســنجش را براي دریافت و 
ارائة بازخورد در مورد فعاليت هاي كالسي به كار مي گيرد. تنوع روش در 
سنجش آموخته هاي دانش آموزان به افزایش اعتبار یافته ها مي انجامد. از 
سوي دیگر، در فرایند سنجش، دانش آموزان نيز مي توانند درگير شوند و از 
نتایج حاصل به نفع یادگيري هاي خود استفاده كنند. به عبارتي، مي توان 
گفت كه داده هاي سنجش از فرایند یاددهيـ  یادگيري حاصل مي شوند.

جمع بندي
تدریس از منظر هنري ـ زیبایی شناســانه، آموزش هنر )تربيت هنري(9 
به عنوان یك حوزة یادگيري و كاربرد هنر در تدریس10 مانند كاربرد موسيقي 
در آموزش ریاضي، كاربرد نقاشي در آموزش علوم و ... نيست بلكه در تدریس 
زیبایی شناسانه11 یا نگاه زیبایی شناسانه به تدریس، الهام گرفتن از عالم هنر 
مدنظر اســت. به عبارتي، همان گونه كه هنرمند در یك اثر هنري به ابعاد و 
ظرافت هاي آن به منظور ایجاد كيفيت و مطلوبيت مي اندیشد، معلم هنرمند 
نيز با دقت و تيزبيني و توجه به همة زوایاي حرفة خود، كيفيت را در باالترین 
مرتبه تعقيب مي كند و این ویژگي، استفاده از هنر صرف به عنوان یك ابزار 
یادگيري و یا تلفيق هنر در موضوع درسي نيست بلكه عمل هنرمندانة معلم 
در مواجهه با موقعيت هاي كالس درس مي باشــد. این هنرمندي به تعبير 

هراندیشهايرابایدبااستفادهازنوعخاصياز
رسانهوقالبخاصيازبیانبهمخاطبمنتقلكرد.

اینبهمعنایآناستکهبیناندیشهورسانه
ارتباطبسیارمستحكميوجودداردودرعینحال،

یكقالبواحدبرايانتقالاندیشهها،ایدههاو
معانيمتعددنميتواندپاسخگوباشد
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هربرت رید12 )1974(، به معنای انجام دادن تمام و كمال امور است. عالمه 
جعفري نيز زیبایی شناسي و هنرمندي را تيزبيني و موشكافي در امور می داند 
)نوروزي و متقي، 1388(و آیزنر )2003( معتقد اســت که هنرمندانه بودن 
در هر كنشي، برترین شكل انجام دادن آن است. از  این رهگذر، در رویكرد 
زیبایی شناســانه، معلم هنرمند مدنظر است نه معلم متخصص هنر، كه در 
معناي نخست، كشف پيچيدگي ها و رمز و رموز حرفة تدریس، معلم را به سان 
هنرمندان به تمركز و توجه دقيق دعوت مي كند. از این منظر، معلم براساس 
شایستگي هاي سيزده گانه، انجام دادن بهترین شکل فعاليت ها را براي خود 
الزام آور می دانــد و آن را  یك تكليف مي پندارد. براي مثال، برای به هنگام 
كــردن دانش و اطالعات مربوط بــه تدریس تالش مي كند؛ همان گونه كه 
یــك هنرمند در آثار خود روزآمد مي شــود و موقعيت ها و اقتضائات جدید 
را مورد توجه قرار مي دهد. از سوي دیگر، استفاده از رویكرد زیبایی شناسانه 
در تدریس یک اتفاق از نوع همه یا هيچ، یا صفر و یكي نيســت. به عبارتي، 
هرچه معلم از این ویژگي ها و شایستگي ها بيشتر برخوردار باشد و در انجام 
وظایف حرفه اي، بيشتر به ابعاد و ظرایف كار خود توجه کند، تصميمات بداهه، 
به موقع و مؤثر را در دستور كار قرار دهد و مطلوبيت و كيفيت را براي اقدامات 
آموزشي رقم بزند، رویكرد زیبایی شناسانه تري را به كار گرفته است و متعاقب 

آن، تجارب دانش آموزان نيز زیبایی شناسانه تر خواهد شد.

پينوشتها
1. نتایج مطالعات بين المللي تيمز و پرلز ایران

2. Schon
3. Pinar et al
4. Henriksen and Mishra
5. Action Research
6. McNiff, & Whitehead
7. Buffo
8. Wierman
9. Art Education
10. Arts in education
11. Artistic Education or Art of Teaching
12. H. Read
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»المظاهرئ َاوثق من المشاوره«؛

هیچ پشتیبانی مطمئن تر از مشورت نیست.
»نهج البالغه، حکمت 113«      

مشورت در امور
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