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مشاوره با الهام از بهار
 رابطه شفابخش در مشاوره

 راهنمائی کارآمد
 انگیزش و ارتباط



قابل توجه همکاران فرهنگی عالقه مند:

نرشیه رشد آموزش مشاور مدرسه مشتاق است مطالب کاربردی، علمی و زیسته 

ش� معل�ن ، مشاوران، مربیان و مدیران مدرسه را منترش �اید.

مناسب برای:

معل�ن، مشاوران، مراکز تخصصی مشاوره، دانشجویان و اساتید دانشگاه

موضوعات پیشنهادی:

 تعامل و مشارکت مدرسه و مشاور؛

 جایگاه مشاور و مشاوره در نظام آموزش و پرورش؛

 خانه، مدرسه و مشاوره؛

 امید به تحصیل و انگیزه یادگیری؛

 چرایی و چیستی عدم مراجعه خانواده ها به مراکز مشاوره؛

 اعت�دسازی در حوزه مراجعه به مشاور؛

 جایگاه خانواده و والدین در تربیت، رشد و شکوفایی فرزندان؛

 تأثیرگذاری نقش مشاوران در انتخاب مسیر شغلی دانش آموزان؛

 فرایند مشاوره و هویت یابی نوجوانان و جوانان؛

 هدایت تحصیلی، نقاط قوت، ضعف ها و ارائه راهکار برای بهبود فرایند آن؛

 مشاوره و چالش های شغلی؛

 نقش های مشاوران به عنوان راهن�، تسهیل گر، متخصص و ....؛

 نقش مشاوران در بهبود کیفیت فرایند آموزشی مدارس؛

 رضورت وجود مشاوران در مدارس ابتدایی؛

 راهکارها و پیشنهادات جهت ارتقای جایگاه اجت�عی و شغلی مشاوران.

قالب های ارسال اثر:

مقاله، یادداشت، تجربه نگاری 

در حوزه موضوعات پیشنهادی، 

اقدام پژوهی، گزارشی از جلسات 

مشاوره و... . 

رشایط ارسال مطالب:

برای اطالع از فرمت ارسال آثار و 

مطالعه ش�ره های پیشین نرشیه به 

سایت زير مراجعه �ایید.

https://mag.roshd. :سایت نرشیه
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تسهیالت و امتیازات علمی و معنوی 

در نظر گرفته شده برای نویسندگان 

همکار:

۱. اعطا تقدیرنامه از دفتر انتشارات 

و فناوری آموزشی؛

۲. همکاری علمی و آموزشی ـ 

تربيتی با نویسندگان برتر هر شماره.
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آثار ارزشمند شما پس از بررسی در 
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خواهد شد. ضمناً دفتر نشریه به 

پاس تالش های علمی شما، برای 

تمامی نویسندگان که 

به هر نحوی با نشریه 

همکاری داشته اند و آثار 

خود را ارسال نموده اند

 (لوح تقدیر) از سوی 

دفتر انتشارات و فناوری 

آموزشی صادر خواهد کرد 

و آثار آن ها در ویژه نامه های 

بعدی به چاپ خواهد رسید.
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اميدوار هستم كه مردم ما 
توجه كنند به اين موضوع كه 

مراجعه به متخصص روانشناس 
و مشاور در امر مسائل روانی 

به خصوص برای محيط 
خانواده يك رضورت است.

سخن مقام معظم رهبري درباره اهميت مشاوره، سال ۱۳۹۴
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سخن سردبیر

بهار و پاییز چه تفاوتي با هم دارند؟ چه رویدادي در طبیعت رخ 
مي دهد كه این همه زیبایي مي آفریند و نشاط بي بدیل در انسان ها 
ایجاد مي كند؟ تفاوت ریشــه اي این دو فصل در این اســت كه در 
پاییز ارتباط ریشــه ها و تاروپود جلوه هــاي طبیعي و زیبایي هاي 
چشم نواز با یكدیگر و با تغذیه هاي زمیني و زمینه اي قطع مي شود 
و حیــات طبیعت از طراوت مي افتد. در بهــار دوباره این ارتباط و 
تعامل عناصر طبیعت بازمي گردد و در اثر دادوستد هاي گوناگون، 
زنده دلي و زنده پروري به عنوان یك ســنت الهي نمایان مي شــود. 
بدین ترتیب مي توان گفت: ارتباط پاییزي، ســردي و كم رنگي به 

دنبال دارد و ارتباط بهاري، زنده دلي و نشاط را افزایش مي دهد.
مي توان از مشــاور و مشــاوره هاي بهاري و پاییزي سخن گفت. 
مشاورة بهاري بر مدار ارتباط در مناسب ترین و معقول ترین شكل 
خود قرار مي گیرد و مشاورة پاییزي، آگاهانه و ناآگاهانه، قصد دارد 
با تمركز در یك نقطه و محصور شدن در یك موضوع ویژه، دردها 
و درمان ها را در همان نقطه جست وجو كند. این قصد و آرزو هرگز 
در مشاوره، مخصوصًا در مشاوره هاي مدرسه اي، برآوردني نیست. 
هر چند باید مســئلة مراجع را به طور دقیق شــناخت، ولي نباید 
از یك مســئلة واحد، بدون نگاه بهاري به جان درمان جو، »حصار 

مشاوره اي« ساخت.
 مشاور باید مسئله را دریابد و زمینه هاي بروز و پیدایش آن را در 
ابعاد و اضالع زندگي جست وجو كند. اگر چنین كرد، مشاورة او به 
بهار شباهت دارد، زیرا كه برگ ریزان پاییز با برقراري نظام ارتباطي 

بین اجزاي طبیعت به برگ هاي بهاري تبدیل مي شود. برگ هایي 
كه به تعبیر زیباي شاعر حكیم، سعدي »هر ورقش دفتري است 
معرفت كردگار«. مشكالت رفتاري و مصائب اخالقي دانش آموز را 
باید با تدبیرهاي مشاوره اي بهاري حل كرد. شاید خیلي از مسئله ها 
به ســادگي حل نشــوند، ولي مي توان با رعایت »قاعدة ارتباط« 
از مشــكالت كاست و با مراجع همدل تر شــد. براي انجام چنین 

مشاوره اي كه بوي بهار مي دهد، باید خود مشاور، بهاري باشد.
آیا مي توان تصور كرد كه فردي با نظام گسسته رواني و عاطفي 
بتوانــد جلوه هایي از بهار را در نظام رواني مراجع ایجاد كند؟ بعید 
اســت چنین نتیجه اي به دســت آید. هر كسي كه نقش مشاور را 
مي پذیــرد، به طور طبیعي تعهدي را قبول مي كند كه در نوع خود 
بي بدیل اســت. به یك مراجع، مخصوصــًا مراجع دانش آموز یاري 
رساندن، او را به طریق درست رهبري كردن و از بروز ظهور مسائل 
پیچیده تر جلوگیري كردن رسالت عظیمي است كه با سایر نقش ها 

قابل مقایسه نیست.
 البتــه مربیگري و نقش معلمي ارزش و تأثیر خاصي دارد كه با 
هیچ فعالیت دیگري قابل مقایســه نیست. اما اگر دانش آموزي در 
مســیر تربیت به یك مشكل اخالقي و رفتاري برخورد كرد، چاره 
چیســت؟ مربیان راه و طریق انسان شدن را نشان مي دهند، ولي 
مشاوران در دست اندازها و موانع این راه كارگشایي مي كنند. انجام 
این كار بسیار مهم و ایفاي نقش  اثرگذار از سوي مشاور، به روح و 
روان عادي و بدون مســئله نیاز دارد. هیچ گاه فردي كه سرمایه اي 

مشاوره با الھام از بھارمشاوره با الھام از بھار
هانیه ملکی
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ندارد، نمي تواند به دیگري عطا كند.
 اینجاست كه باز صالحیت مشــاوره اي، ضرورت خود را نمایان 
مي ســازد و همة كســاني را كه به نوعي خدمات مشاوره اي را در 
زندگي انســان ها ضروري مي دانند، به تفكر دعوت مي كند. اگر در 
مطالب پیشــین از مشــاوره به الهام از بهار سخن به میان آمد، به 
خاطر اهمیت نقش مشاور است. چهرة پاییزي زندگي نوعًا به خاطر 
مسئله هاي حل نشده و مشكالت طرح  نشده است. چنانچه مسائل 
دروني در یك فردي پنهان بماند و براي بررســي و حل آن اقدام 

نشود، به تدریج ریشه مي دواند و حل آن دشوار مي شود.
گاهي نیز ممكن است راه حل ها به مثابه نوش داروي بعد از مرگ 
ســهراب باشــند و اثري باقي نگذارند. به موقع باید به حل مسائل 

اقدام كرد و راه را براي مراجع گشود.
از بعــد اجتماعي مشــاوره نیز نباید غافل شــد. مشــاوره بین 
مشــاور و مراجع رخ مي دهد، و به انــدازة دو نفر، فضاي اجتماعي 
شــكل مي گیرد. بدیهي اســت كه هر قدر تعداد افراد زیاد شود، 
به پیچیدگي روابط افزوده مي شــود. ولي در مشــاوره نوعًا فضاي 
اجتماعي ساده تري نمایان اســت. آنچه كه اهمیت دارد و نامرئي 
است، نوعي مناسبات اجتماعي نامطلوبي است كه در یك مراجع، 
مســئله یا مشكلي را ایجاد كرده اســت. نباید غفلت كرد كه نوعًا 
پشــت سر مســائل فردي، یك یا چند مسئلة اجتماعي نیز وجود 
دارد. اصواًل مســائل انساني نه صرفًا جنبة روان شناختي و نه صرفًا  
جنبة جامعه شناختي دارند. آن چنان ابعاد رواني و اجتماعي به هم 

گره خورده اند كه نمي توان آن ها را تفكیك و یا تجزیه كرد. 
لذا مشــاور باید كاشف صحنة اجتماعي مسائل مراجع نیز باشد. 
این توانایي نیازمند بینش اجتماعي است و این بینش نیز نه صرفًا 
بــا گذراندن چند واحد درس علوم اجتماعي، بلكه از طریق »تفكر 
اجتماعي« و »ذهن نقاد« شكل مي گیرد. حقیقتًا این بینش نصیب 
مشاوراني مي شــود كه مانند بهار، نظام ارتباطي خود را براي فهم 
مســائل و پیدا كردن راه حل ها وســعت داده اند و از نگاه محدود 

پاییزي فاصله گرفته اند.
اكنون در آســتانه بهار زیبا قرار داریم و شاید هم تا انتشار مجله 
به بهار رســیده باشیم و از آن گذشته باشــیم. تذكر این نكته به 
همگان - همگاني كه كار مشاوره انجام مي دهند - الزم و ضروري 
اســت كه امكان دارد كه مراجع، مخصوصًا مراجع جوان كه محاط 
در یك زندگي رنگارنگ است، دچار برگ ریزان پاییزي شده باشد. 
برگ هایي در زندگي او به زردي گراییده باشند و نوعي اندوه دلش 
را گرفته باشــد. در این حال، مشــاور باید با برگ هاي بهاري با او 
مواجه شــود. بي شــك همدلي هاي او و گوش شنواي او به اعتماد 
مراجع مي افزاید و سبب مي شــود، راحت تر دردهاي خود را بیان 
كند، این همان رویش بهاري است كه به نظام ارتباطي قوي شكل 
مي دهد و نشــاط ناشــي از همدلي را فراهم مي سازد. پس برادر و 
خواهر عزیز كه حرفة مشكل گشاي مشاوره را انتخاب كرده اي، بیا 

در آستانه بهار پیمان ببندیم:
همچون بهار با طراوت و سرزنده باشیم تا به شكوفایي برسیم.
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يادداشت

حال خوب اصلی ترین نیاز روانی بشــر است که برای او به نحو عجیبی 
غریبه است. انسان در اصل، در زندگی به دنبال وسیله یا وسایلی می گردد 
که حالش را خوب کنند. او به دنبــال آدم ها، چیزها و کارهای گوناگون 
می رود تا حالش خوب شــود. ولی چــه زود هدف اصلی را گم مي كند و 
وســیله ها را به جای هدفش می نشــاند! مثال معروفش پول است. او پول 
را جســت وجو می کند تا با آن به حال خوب برسد، ولی طولی نمی کشد 
که چنان به پول می چسبد که همه چیز را فراموش مي كند و اندک حال 

خوبی را نیز که داشته، قربانی آن می کند.
حال خوب یعنی احســاس آرامش، ایمنی، ارزشــمندی، خوش حالی، 
رضایت، احترام، عشق، پویایی و پیشرفت، معنا و هدف داری، خودشناسی 
و خودیابی. حال بد یعنی نبود همة این ها. احســاس بی قراری، ناایمنی، 
تنهایی، پوچی، بی هدفی، درجا زدن، حقارت، سرگشــتگی، نارضایتی و 

ناخشنودی، کینه، حسادت، دشمنی، بغض و نبود معنا و هدف. 
زندگی انســانی انســان، یعنی خروج از حال بد و حرکت به طرف حال 
خوب پایدار. ولی همان گونه که گفته شــد، خیلی زود هدف گم مي شود 
و وســیله جای آن را می گیرد. وسیله می شود هدف و هدف چون انسانی 

گمنــام، به گوشــه ای می خزد و از نظرها پنهان می شــود. این ها همه از 
نهادینه نشدن معنا و مفهوم حال خوب در فرهنگ جامعه ناشی مي شوند. 
فرهنگ حال خوب باید در شــخصیت مــردم، در گفتمان جامعه و در 
مطالبات اجتماعی حضور داشته باشد. باید دیده  شود. باید جست وجو و 
سراغ گرفته شــود؛ که متأسفانه چنین نیست. فرهنِگ حالِ خوب، چون 
پیر فرزانه ای، در گوشه ای از این جامعه، در میان عده ای معدود و محدود 
از انســان ها، با حالی نزار، روزگار می گذراند. اگر به ســراغش نرویم، اگر 
پیدایش نکنیم، اگر ارج و قربش را نشناســیم، ممکن است خیلی زود از 
دستش بدهیم و با همان وسیله هایی که به آن ها عادت کرده ایم، زندگی 

را در سردی و بی معنایی به پایان برسانیم.
حال  و روِز فرهنِگ حاِل خوب، قصه ای مفصل اســت؛ لکن گوشه هایی 
از آنچه را عزیزان بر سر عزیزانشان می آورند، اشارت گونه، مرور می کنیم:

ـ مســتعدترین فرزندانمان را با وجود تالش برای پیشــرفت تحصیلی، 
چنان تحت فشار، تذکر، بازپرســی و بازجویی قرار می دهیم که از زندگی 
سیرشــان می کنیم. دانش آموز کالس دوازدهمی، هر جا می رود، ســؤال از 
درس است و تالش و وقت تنگ. هر معلمی از او سراغ تکالیفش را می گیرد. 

آفِت حال خوب
علی اصغر احمدی
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پدر و مادر، بسان مأموران ناشی اطالعاتی، تمامی حرکاتش را در خانه و بیرون 
از خانه رصد می کنند و بعضًا برگه های جریمه ای هم برایش می فرســتند. 
اینان چنان با فرزند خود رفتار می کنند که نه دستگاه های اطالعاتی کشور 
و نه راهنمایی و رانندگي، با هیچ شهروندی چنین نمی کنند! تو گویی ُمهر 
بازجویی و بازپرسی شود بر پیشانی او خورده که عالوه بر پدر و مادر، هریک 
از اعضای فامیل، پدربزرگ  و مادربزرگ، عمو و عمه، دایی  و خاله، همســایة 
قدیمی، این وری و آن وری، تا چشمشان به او می افتد، از درس و تحصیل و 
کالس چندمی بودنش می پرســند. و اگر دانش آموزی نتوانسته باشد پشت 
غول درس را به سادگی به زمین بزند و در عمل از آن شکست خورده باشد، 
این رصدها، پرس وجوها، و جست وجوها با نگاهی از شماتت و سرزنش نیز 
همراه خواهند شد. تمامی این ها، حال این جوان رعنا را چنان بد می کنند 
که طنین این حال بد، در کالم دانش آموز کنکوری، در اردیبهشت ماه سالی، 
در ذهنم، با آهنگی حزین طنین می اندازد که به من گفت: »حالم خیلی بد 

است.«
 ایــن حال گیری، در نبود فرهنگ حال خــوب، خوب یکه تازی می کند!

زن و شوهر چند صباحی طول نمی کشد که تازگی و طراوت خود را از 

نظر دور داشــته و به راهنمایی کودک درون خود، قهر می کنند. یکدیگر 
را نادیده مي گیرند، بعضًا به هم توهین مي كنند، ناســزا می گویند، اسرار 
یکدیگــر را بر ســرهم می کوبند، به یكدیگر اجازة حــرف زدن نمي دهند 
و به جــای گفت وگــو، مجادلــه می کنند. همــة این وقایــع، در غیبت 

فرهنِگ حالِ خوب اتفاق می افتند.
ـ بــا ذهنیت ناقص، خود را محور دانــش و واقعیت می دانیم و چه زود 
تالش می کنیم خود را بر دیگــران، به ویژه اعضای خانوادة خود، تحمیل 
کنیم! و از این طریق، اعضــای خانوادة خود را از خود دور و به تدریج راه 

تنها ماندن خود و اعضای خانواده را هموار می کنیم!
ـ با نوجوان وسواسی، به جای کمک به غلبه بر مشکلش، می جنگیم. با 
کودک و نوجوانی که دچار انواع وسوســه  شده است، به جای کمک برای 

غلبه بر وسوسه هایش، راه تنبیه و سرزنش و قهر را در پیش می گیریم!
تمامــی این ها حال خود و اطرافیانمان را پیوســته خــراب و خراب تر 
می کنند. مشاوران، باید که مخاطبانشــان را با فرهنِگ حاِل خوب آشنا 
و آن را بــه گفتمانی اجتماعی بدل کنند. برایتان از خداوند منان آرزوی 

توفیق دارم. خدا یار و یاورتان.
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مهارت های مشاوران

روح اله رحیمی
دکترای تخصصی مشاوره

اشـــاره
»برقراری رابطه« در فرایند مشاوره امری ضروری است. به گونه ای 
که بدون ایجاد رابطه با درمان جو، تغییر و درمان تا حدودی محال 
به نظر می رســد. در همة مکاتب مشــاوره، رابطة درمانی یکی از 
عوامل تعیین کننده و مهم در موفقیت روان درمانی اســت. تقریبًا 
تمامی نظریه های مشــاوره بر برقراری رابطة حسنه با درمان جو 
تأکید داشــته اند. با این حال، دربارة نوع مطلوب و اهمیت نسبی 

رابطة درمانی همواره اختالف نظر وجود داشته است.
در یک انتهای پیوســتار، برخی نظام هــای روان درمانی، مثل 
»رفتاردرمانی«، رابطة درمانی را چندان مهم نمی دانند. آن ها بر این 
باورند که فرایند و محتوای مشاوره می تواند حتی بدون حضور مشاور 
و به کمک یک رایانه به اجرا درآید! معتقدند آنچه تاکنون باعث شده 
است، این روند )غیبت درمانگر در جلسة مشاوره( به تعویق بیفتد، 
فقط ضعف فناوری است. وسط این پیوستار، درمان های شناختی 
قرار دارند که رابطة درمانی را شــرط الزم و نه کافی می دانند. در 
انتهای دیگر این پیوستار نیز »درمان شخص محور« )راجرز( قرار 
دارد. درمان شخص محور رابطة درمانی را شرط الزم و کافی می داند.

کارل راجــرز، یکی از پرچــم داران مکتب »انســان گرایی« در 
روان شناسی و پیشگام نظریة شــخص محور، رابطه را در صورت 

داشتن شرایطی، اثربخش می داند.
در نوشتار حاضر این شرایط را از منظری متفاوت بررسی و شرایط 

تحقق آن را در مشاوره های مدرسه ای مرور می کنیم.

کلیدواژه ها: همدردی، همدلی، همخوانی، مشاوره، رابطه درمانی

1. پذیرش (عشق) مثبت بدون قید و شرط
پذیرش یا عشق در زندگی روزمره بر دو نوع است: عشق های شرطی 
و عشق های غیرشرطی. تقریبًا تمامی آدم ها در طول زندگی خود در 

سه موقعیت خاص، عشــق های غیرشرطی را تجربه می کنند. اولین 
موقعیت، ســال اول زندگی است. در بدو تولد تا پایان سال اول، مادر 
با تمام وجودش کودک را می پذیرد و با برآورده کردن نیازهای پایه ای 
او، مثل تغذیه و امنیت، عشــق غیرشرطی خود را به کودکش انتقال 
می دهد. اما این عشق غیرشرطی مادر به کودک با ورود به سال دوم 
زندگی با ساخِت مفاهیمی همچون »پسِر خوب« و »دختِر خوب« در 

کاناِل شرط و شروط می افتد.
دومین موقعیتی که اغلب آدم ها در آن عشــق غیرشرطی را تجربه 
می کنند، عشــق های رمانتیک اســت. به دلیل ترشح  هورمون های 
مرتبط با عشــق )مثل فنیل اتیل آمین، ُاکســی توسین و ...( فقط 
خوبی ها و نقاِط قوت طرف مقابلمان را می بینیم و این موضوع زمینه 
را برای پذیرش نامشــروط طرف مقابل مهیا می کنــد. در ادامه اما، 
این عشق غیرشــرطی، جای خود را به عشق های مشروط می دهد و 
ما برای پذیرش دیگری، شــرط و شروطی می گذاریم و زندگی وارد 
سرازیری تعارضات می شود. البته ناگفته نماند در یك رابطة عاشقانه 
ســالم، توجه می باید از نوع مثبت نامشروط باشد؛ یعني: »وجود تو 
همان طور كه هست، براي من تحســین برانگیز است.« هر دو طرف 
به دیدگاه هــا و ویژگي هاي متفاوت هم احتــرام بگذارند، به صورت 
مشارکتی تصمیم بگیرند، و نسبت به سرمایه گذاری عاطفي و رواني 

طرف مقابل خویش، به طور حساسي پاسخ گو باشند.
سومین موقعیت نیز عشق هر آدمی نسبت به خودش است. در آغاز 
زندگی و اوایل کودکی، هر فردی خود را بدون قید و شرط می پذیرد، 
اما در ادامه به دو دلیل »عشــق های غیرشــرطی نامناسب در دورة 
کودکی« و »ترومــاهـــای وارده در طول زندگی« )ضربه های روانی 

شدید( وارد فاِز شرطی می شود.
قصــة غم انگیــز انســان از همین جــا شروع می شــود و یکی از 
وظایف اساسی مشاور، بازســازی این پذیرش )عشق( غیرشرطی در 
فرایند مشاوره است. وجود این ویژگي و حالت انساني، در درمانگران و 

رابطۀ اثربخش

اشـــاره
»برقراری رابطه« در فرایند مشاوره امری ضروری است. به گونه ای 
که بدون ایجاد رابطه با درمان جو، تغییر و درمان تا حدودی محال 

رابطۀ اثربخشرابطۀ اثربخشرابطۀ اثربخشرابطۀ اثربخشرابطۀ اثربخش
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همدردی                      همدلی                       بی تفاوتی

مشاوران می باید عمیقًا 
موج بزند. اینکه مشــاوران، 
فــارغ از مشــكالت و الگوهاي 
رفتــاري درمان جو، بــرای وجود 
انساني و ارزشمند وي عمیقًا احترام 
قائل هســتند و در فضایي برابرنگر به 
او كمك مي كننــد، آزادانه و بــه دور از 
هرگونه ســرزنش و كنترلي كــه در جامعه و 
خانواده وجود دارد، به خودكاوي بپردازد، آرام آرام 
خویشتن واقعي اش را تجربه كند و بپذیرد، و به كمك 
مشــاور، منابع و قوت هاي نادیدة خویش را بشناسد و در 
مســیر خودرهبري زندگي، مطمئن گام بردارد. بدیهي اســت طي 
چنین طریقي، با وجود شخصي )درمانگري( كه خود جلوی درمان جو 
با اطمینان به تخصصش گام برمی دارد و درمان جو را همواره پشــت 

سر دارد، امکان پذیر نیست.
مشــاور مدرســه نیز به طرق متفاوت می تواند این پذیرش مثبت 
بدون قید و شرط را در جریان مشاوره با دانش آموزان بازسازی کند. 
البته باید توجه داشــت که نشان دادن این معجزة راجرزی )پذیرش 
نامشــروط( یک فرایند اســت و به زمان نیاز دارد. اما مشاوِر خالق 
این هنــر را دارد که در طول هر جلســه، پذیرش نامشــروط را به 
درمان جویــش منتقل کند. توجه مثبت نامشــروط باید مثل هوای 
مطلوب، فضای اتاق مشــاوره را ُپر کند! یکی از راه های بازسازی این 
اســت که مشاور مدرسه، قضاوت و ارزش گذاری را به حداقل برساند. 
وقتی دانش آموزی مورد قضاوت و ارزشــیابی مشــاور قرار می گیرد، 
احساس می کند زیر ذره بین اوست و این موضوع کار را برای برقراری 
رابطة حســنه بسیار سخت می کند. آلبرت آلیس، یکی از پیشگامان 
درمان شناختی، در این زمینه جملة زیبایی دارد: »خطاکار را بپذیر، 
ولی خطایش را نه!« این قضاوت نکردن هر چند ایده آل است، ولی هر 
اندازه مشاور مدرسه به این آرمان نزدیک تر شود، پذیرش مثبت بدون 

قید و شرط راحت تر خواهد شد.

2. همدلی
برای درک همدلی، پیوستار زیر را در ذهن تصور کنید:

در یک انتهای پیوستار، مشــاوران بی تفاوت را می بینید. این گونه 
مشاوران هیچ گونه درگیری روان شــناختی با درمان جویان ندارند و 
درســت مثل یک شــیء با آنان رفتار می کنند! پیام غیرکالمی این 
دسته از مشاوران به درمان جو این است: »مشکل تو مال خودت است 
و به من ربطی ندارد!« نمونة این گونه مشاوران کسی است که صدای 
کمک خواهی فردی را که دارد در رودخانه غرق می شــود می شنود، 
ولی بی اعتنا به فریادهای او، همچنان به مســیر خود ادامه می دهد.

در نقطــة وســط و انتهای دیگر پیوســتار، همدلــی و همدردی 
را می بینیــد. در ادبیات عامیانه و حتــی گاهی در محافل تخصصی 
روان شناســی و مشــاوره، ایــن دو مفهوم به یک معنا بــه کار برده 
می شوند، در حالی که با هم تفاوت دارند. وجه اشتراک این دو مفهوم، 
یعنی »همدلی« )sympathy( و »همدردی« )empathy(، در زبان 
انگلیسی، واژة »path« اســت. path در زبان یونانی به معنای درد و 
رنج اســت و »sym« به معنی »هم«. بنابراین sympathy به معنای 
 sympathy هم از لحاظ لغوی خیلی با empathy .همدردی اســت
تفاوتــی ندارد، به جز اینکه یک پیشــوند em دارد که به معنی »در 
درون قرارگرفتن« اســت. حاال آنچه که در مشاوره این دو را متفاوت 
کرده و باعث شــده اســت، ما sympathy را در فارسی به همدردی 
و empathy را بــه همدلــی ترجمه کنیم، این اســت که می گویند 
sympathy یک اتفاق خودکار )اتوماتیک( است؛ یعنی در واقع برای 
همــدردی ما به مهارت خاصی نیاز نداریم. برای مثال، وقتی یک نفر 
در کنــار ما گریه می کند، ما هم خیلی وقت ها بغضمان می گیرد و یا 
وقتی فیلمی را می بینیم که در آن برای یکی از قهرمانان داســتان، 
حادثه ای هولناک رخ می دهد، ما هم بدون آنکه بخواهیم، ناخواسته 

دچار استرس می شویم.
همدردی در واقع یافتن چیزی است که جزئی از قابلیت های ژنتیکی 
همة حیوانات اجتماعی، از جمله انسان است. پژوهش ها نشان داده اند، 
ما و سایر حیوانات اجتماعی در مغزمان نورون هایی به نام »نورون های 
آینه ای« داریم. نورون های آینه ای می توانند هیجان های میان اعضای 
یک گونــه را به اعضــای دیگر انتقال دهند. مثــاًل وقتی که یک نفر 
عصبانی است و چهره اش درهم رفته، ما هم که با او صحبت می کنیم، 
بدون اینکه حواسمان باشد، به شکل خودکار چهره مان درهم می رود!
پــس همدردی به صورت خودکار اتفاق می افتد و در نوع بشــر نیز 
وجود دارد، ولی همدلی مهارتی است که به دانش اولیه و تمرین نیاز 
دارد. مشاوری که فقط همدردی می کند، از الک حرفه ای خود خارج 
می شــود و در اثر تماس مســتقیم با عواطف درمان جو، بعد از مدتی 
دچار فرسایش شغلی می شــود. همدردی درمان جو را آرام نمی کند 
و باعث تســکین او نمی شــود، چون دقیقًا همین کار را خاله، عمه، 

دوست، هم کالسی و ... هم انجام می دهند.
همــدردی ماننــد شــخصی می ماند که بــا شــنیدن فریادهای 
کمک خواهی فردی که دارد غرق می شــود، بــدون اینکه از مهارت 
شــنا کردن برخوردار باشد، به کمک او می شتابد. نه تنها کمکی به او 
نمی کند، بلکه خود نیز غرق می شــود! امــا همدلی به معنای درک 
دقیق احساســات و افکار درمان جو، ضمن حفظ جدایی از اوســت! 
همین موضوع اســت که همدلی کردن را بــه هنر تبدیل می کند. به 
اعتقــاد راجرز، همدلی نقش مهمی در غنی ســازی ارتباط و پویایی 

آلبرت آلیس، یکی از پیشگامان درمان شناختی، در این 
زمینه جملة زیبایی دارد: »خطاکار را بپذیر، ولی خطایش را 
نه!« این قضاوت نکردن هر چند ایده آل است، ولی هر اندازه 

مشاور مدرسه به این آرمان نزدیک تر شود، پذیرش مثبت 
بدون قید و شرط راحت تر خواهد شد
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همدردی به صورت خودکار اتفاق می افتد و 
در نوع بشر نیز وجود دارد، ولی همدلی مهارتی است 
که به دانش اولیه و تمرین نیاز دارد

رابطه دارد. در مثالی که گفتیم، فردی 
که همدلی بلد است، به شناگر ماهری 
می ماند که با شنیدن صدای فرد در حال 
غرق شدن در آب، به کمک وی می شتابد و او را 
از مرگ نجات می دهد؛ ضمن اینکه جان خود را نیز حفظ می کند.

مشاوران مدرسه برای کسب همدلی، ضمن فراگیری دانش مرتبط 
بــا آن )از طریق کتاب ها و کارگاه های تخصصی(، باید در این زمینه 
به تمریــن و تکرار بپردازند تا این مهارت حیاتی در مشــاوره را در 
خود نهادینه کنند )در شــماره های آیندة مجله به طور ویژه در مورد 
این مهارت و شــیوه های کسب آن با شما سخن خواهیم گفت(. اگر 
بخواهیم خیلی فشرده اشاره کنیم، باید گفت مشاوران مدرسه برای 
کســب همدلی باید به سه مؤلفة اساسی آن توجه کنند: مؤلفة اول 
این است که مشاور از خود بپرسد: »مراجع )دانش آموز( چه احساس 
یا احساســاتی دارد؟« )شناسایی احساســات طرف مقابل.( مؤلفة 
دوم این اســت که مشاور به دنبال پاســخ گویی به این سؤال باشد 
که: »چرا دانش آموز این احســاس یا احساسات را تجربه می کند؟« 
)تبیین احساسات.( و باالخره مؤلفة سوم، بازتاب دادن آن احساس یا 
احساسات به دانش آموز است. در اینجا مشاور مدرسه همچون آینه 

به انعکاِس احساسات دانش آموز می پردازد.

3. همخوانی
همخوانی را در متون مشــاوره با واژه هــای دیگری مثل تجانس، 
اصالــت، صداقت و خلــوص هم  معنــا کرده انــد. همخوانی یعنی 
»خودبودِن مشــاور«؛ انطباق درون و بروِن مشاور. البته باید به این 
مهم اشــاره کنیم که همخوانی امری نسبی است و همخوانی کامل، 
نه تنها امکان پذیر نیست، بلکه ممکن است ما را به سمت ساده لوحی 
پیش ببرد! برای فهم این موضوع و تفکیک همخوانی از ساده لوحی 

به مثالی که در ادامه می آوریم، خوب دقت کنید.
یکی از راهکارهای دســتیابی به همخوانی، خودافشــاگری مشاور 
اســت. تصور کنید در جریان مشاوره، مشاور مدرسه به دانش آموزی 
که دچار استرِس امتحان شده است، بگوید: »من هم وقتی تحصیل 

می کردم، خیلی دچار استرس امتحان می شدم! تازه هنوز هم با آن 
کنار نیامده ام! االن هم دخترم همین مشکل را دارد! پسرم هم گرفتار 
این مشــکل است...« به نظر شما دانش آموز در مورد این مشاور چه 
فکری می کند؟ احتمااًل همان ضرب المثل معروف به ذهن او خطور 
خواهد کرد که: »کل اگر طبیب بودی، سر خود دوا نمودی.« بنابراین 
خودافشاگری مشاور حد و حدودی دارد و اگر از حد مجازش بگذرد، 
وارد قلمرو ســاده لوحی می شود. در این صورت جنبة حرفه ای بودن 

مشاوره خدشه دار خواهد شد.
البته آن ســوی این جریان نیز »پاتولوژیــک« خواهد بود. یعنی 
ناهمخوانی و عدم تجانس به وجود می آید که در زبان عامیانه آن را 
»دورویی« می نامند. مشــاور ناهمخوان، ماسک همه توانی بر صورت 
می زند و خودش را واجد همة توانایی ها و قابلیت ها نشــان می دهد 
که حتی آسیب و بیماری از چند کیلومتری وی رد نشده است! ولی 
درمان جوی خود را ضعیف، زبون و ناتوان می پندارد. این ناهمخوانی 
و نقش بازی کردن باالخره در ادامة فرایند مشــاوره توسط درمان جو 
کشــف می شــود و در این صورت رابطة مشــاوره ای یا اصاًل شکل 

نمی گیرد یا به شدت از هم می گسلد.
حتمــًا تا به حال کلمة  »اورجینال« یا »اصیل« بارها به گوشــتان 
خــورده اســت. کاالی اورجینال یا اصیل کاالیی اســت که درون و 
برونش با هــم می خواند. ولی کاالی غیراورجینــال یا فاقد اصالت، 
کاالیی اســت که ظاهرش شــبیه بــه کاالی اصیــل، ولی درونش 
ُقالبی و ناهمخوان با ظاهر اســت. در اینجا نیز مشــاور همخوان و 
اصیل، مشــاوری اســت که تا حد امکان تجانس بین درون و برون 
را حفــظ کند و خــود را یک انســان واقعی )که در عین داشــتن 
نقاط قــوت، نقاط ضعفی هم دارد و گاهی از او هم خطا و اشــتباه 
ســر می زند( و البته اگر که حرفه ای نشــان دهــد. در این صورت 
احتمال شــکل گیری رابطة صمیمانه و تداوم آن بیشتر خواهد شد.
از این رو بر اساس آنچه گفته شد، حرکت در مسیر همخوانی و دوری 
از انحراف به سوی دورویی و ساده لوحی، هنری است که رابطه را شکوفا، 
و به قول راجرز حتی درمان می کند. مشــاوران مدرســه با نشان دادن 
صداقت و خلوص خود و بیان خودافشاگری های مجاز می توانند رابطة 
خود را با دانش آموزان مراجعه کننده به دفتر مشاورة مدرسه مستحکم تر 
کنند. در مجموع باید گفت، سه شرط راجرز نه تنها روابط مشاوره ای، 
بلکه سایر روابط مشابه در زندگی روزمره، مثل روابط زن و شوهر، معلم و 
شاگرد، کارفرما و کارگر، رئیس و کارمند، و ... را نیز در مسیر شفابخشی 
و شــکوفایی قرار می دهد. راجرز در این زمینه چقدر خودافشــاگرانه 
می گوید: »در ابتدای کارم از خود می پرسیدم: چگونه می توانم این فرد 
را تغییر دهم؟ ولی حال می پرسم: چگونه می توانم رابطه ای برقرار کنم 

که او به واسطة آن خود را رشد دهد؟«
راجرز مشــاور را همچون کشــاورز و باغبانی در نظر می گرفت که 
با توجه مثبت نامشــروط، همدلی و همخوانی به مثابه آب، کود، نور 

کافی و ... رشد و بالندگی درمان جویان را تسهیل می کند.
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تجربه نگاری

هنر مشــــــاهـده
دو تجــربه از آقــای معاون

مهدیه مسیبی 

دو تجربه از آقای معاون 
گاهی تصور می شــود، طرف مشــورت قرارگرفتن تنها مختص 
افرادی است که نام مشاور در حوزة مسئولیت آنان نوشته شده است 
و دیگران از دایرة چنین توان و قابلیتی بیرون هستند. اما وقتی پای 
تجربه به میان می آید، این قابلیت بیشتر خود را نمایان می سازد. 
لیســانس علوم تربیتی دارد و سابقة خدمتش سه دهه را پشت 
ســر گذاشته اســت. از تدریس در همة پایه های تحصیلی گرفته 
تا معاونت اجرایی، معاونت آموزشــی، مدیریت مدرسه و مشاورة 
تحصیلی، همه و همه را در کوله بار تجربه هایش اندوخته اســت. 
بارها و بارها به دانش آموزان، والدین و حتی همکاران آموزشی خود 
مشــورت داده و بهترین مســیر حرکت را پیش پای آنان گذاشته 
اســت. آنچه پیش روی شماست، جلوه ای از تجربه های  نظام اهللا 

جوادی فشانی است که باهم می خوانیم. 

  تصحیح نگاه های بی دقت
چند نفر از همکاران مدرسه از بی توجهی دانش آموزان در خصوص 
تابلــو اعالنات و اطالعیه هــای روی آن گله داشــتند. می گفتند 
اطالع رســانی می کنیم، ولی امان از بی دقتی! موضوع را با همکار 
خود در میان گذاشــتند و او راهکاری پیشــنهاد داد و اجرا کرد. 
در یکی از امتحان های رســمی دبیرســتان، مثاًل درس فیزیک، 
قبــل از اینکــه دانش آموزان وارد مدرســه شــوند، صبح خیلی 
زود ســؤال ها را روی دیوار حیاط دبیرســتان نصب کرد و جواب 
همان سؤال ها را ســمت دیگر حیاط مدرسه روی دیوار قرار داد. 
از ســاعتی قبل خودش در فضای مدرسه بین دانش آموزان بود و 
با آن ها گفت وگو می کرد. برخی سرســری یک نگاه می انداختند 
و رد می شــدند. چند نفر دقت بیشتری داشــتند. تعدادی کاماًل 
بی توجه  و چند نفر هم حدس هایــی زده بودند، اما خیلی جدی 
نگرفتند. حدود 50 دقیقه بعد زنگ مدرســه نواخته شد. همه به 
کالس رفتند و این گروه هم ســر جلســة درس فیزیک نشستند. 
آقای جوادی، به عنوان معاون آموزشــی دبیرســتان، صحبت 
اولیــه ای با دانش آمــوزان کــرد و ضمــن آرزوی موفقیت آنان 
در آزمــون، به نکته ای اشــاره کــرد که برق از چشــمان بچه ها 
پریــد. او گفــت: »ســؤال ها و جواب های این آزمــون مدت 50 
دقیقــه روی دیــوار مدرســه نصب بود. هرکســی دقــت کرده 
اســت و االن نمــرة کامل هم می گیرد، این نمــره نوش جانش.« 

همهمــه ای بین بچه ها افتاد. حتی برخی همکاران و حتی مدیر 
مجموعة آموزشی شگفت زده  شــدند و به ظاهر کمی دلخور. اما 
این آزمون تمام شد و از آن پس دقت بچه ها نسبت به اطالعیه ها 
و تابلوی اعالنات خیلی بیشــتر شــد. حاال اگر یک برگة تبلیغات 
رستوران هم کف حیاط مدرســه می افتاد، آن را با دقت زیر و رو 
می کردند. زیرا باز این احتمال وجود داشت که آقای جوادی تدبیر 

دیگری مرتبط با درس و کالس و آزمون به اجرا گذاشته باشد. 

  اول احساس عاطفی، بعد آزمون 
مدت ها هست که به خاطر کرونا، آموزش رودررو متوقف شده بود 
و بچه هــا از طریق تلفن همراه و رایانه درس ها را دنبال می کردند. 
یکی از شــاگردان که در درس زبــان ضعیف تر بود و در این مدت 
هم نتوانسته بود با معلمش ارتباط عاطفی برقرار کند، مضطرب و 

نگران بود. 
آقای جوادی که شناخت خوبی از همة شاگردان مدرسه داشت، 
متوجه این نکته شــد. می توانست به راحتی از کنار این ماجرا که 
ربط مســتقیمی هم به او نداشــت، گذر کند. اما او راه دیگری را 
انتخاب کرد. با دانش آموز و خانواده اش صحبت کرد. او را راهنمایی 
کرد تا درس را کامل بخواند و نگران نباشد. از طرف دیگر، با دبیر 
زبان ارتباط گرفت و گفت: »این شــاگرد اضطراب دارد و ســخت 
نگران اســت. اگر نمره نیاورد، شــاید اتفاقی برای شما و مدرسه 

نیفتد، ولی شما می توانید ...« 
 به او گفت: »... وقتی ارتباط اینترنتی و تصویری با این دانش آموز 
در فضای مجازی برقرار شــد، لطفًا شما در ابتدا کمی از وضعیت 
چهره، لباس و حتی عینک تازه ای که به صورت زده است، تعریف 
کنید. چند دقیقه با او ارتباط عاطفی بگیرید تا حس خوبی نسبت 
به شما پیدا کند. سپس  سؤال هایی آسان را از او بپرسید که یقین 
دارید جوابش را می داند. در ادامه کم کم به سمت سؤال های آزمون 

بروید و ادامة کالس.«
این تدبیر جواب داد. گرچه دانش آموز نمرة کامل و عالی نگرفت، 
اما با نمرة خوب از آزمون عبور کرد و حاال او قول داده است که به 

کالس زبان برود و نسبت به معلمش حس مثبتی دارد. 
آری، بــه تجربه ها اهمیت بدهیم و قدردان انســان های صاحب 

تجربه باشیم. 
دقیقــه روی دیــوار مدرســه نصب بود. هرکســی دقــت کرده 
اســت و االن نمــرة کامل هم می گیرد، این نمــره نوش جانش.« 

کالس زبان برود و نسبت به معلمش حس مثبتی دارد. 
آری، بــه تجربه ها اهمیت بدهیم و قدردان انســان های صاحب 
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مشاوره توانمندمحور

کلیدواژه ها: قدردانی، شادکامی، نکات مثبت، تشکر

در یک ســال گذشته، سختی ها و تلخ کامی های حاصل از فقدان 
عزیزان، تجربة سخت آموزش در فضای مجازی، دورشدن از کالس 
درس و هم کالسی ها، ناکام ماندن آن همه شور و هیجان در وجود 
دانش آموزان، و محرومیت از دورهمی های دلچســب با دوستان و 
اقوام، خواه ناخواه غبار غم بر دل همگان نشــاند و سطح شادکامی 
را به طور چشــمگیری کاهش داد. ولــی در پس این تالطم ها یاد 
گرفتیم که قدر یکدیگــر را بیش ازپیش بدانیم و با خود و دیگران 
مهربان تر باشــیم. چون برخی از ما کســانی را از دست دادیم که 
هیــچ گاه  فرصت نکردیــم و یا مهارت نداشــتیم از آنان به خاطر 

وجودشان قدردانی کنیم. و حاال مهم این است که هنوز زنده ایم و 
زندگی جریان دارد. 

همة این ها تلنگرهایی برای ما هستند تا: 
é هر روز به خاطر زنده بودنمان شکرگزار باشیم؛

é زندگی را بیشتر شبیه یک موهبت بدانیم تا باری سنگین؛
é از پدر و مادرمان به خاطر اینکه از ما مراقبت می کنند،  سپاسگزار باشیم.
é حتــی در اتفاقات بدی که برایمــان رخ می دهند، جنبه های 

مثبتی برای شکرگزاری و قدردانی بیابیم ...
برای اینکه  قدردان شــرایط کنونی باشــیم، باید گاهی اتفاقات 
بــدی را که تجربه کرده ایم، با خودمان مرور کنیم. وقتی به خاطر 
می آوریم که زندگی مان چقدر دشــوار بوده اســت و چه مســیر 
طوالنی ای را برای رسیدن به موقعیت فعلی پشت سر گذاشته ایم، 

توانمنــدِی َمِنشــی
تمـــرین قـــدردانـــی

منیره نسیمی
دکترای مشاوره )مشاور و مدرس دانشگاه(



ذهنمان دچار تضادی آشکار می شود و این تضاد، شکرگزاری برای 
داشته هایمان را به همراه خواهد داشت.

مشاوران عزیز! با چنین نگاهی به نظر می رسد بهتر است در سال 
جدید، رســالت خطیر خود را بر این مبنــا پایه ریزی کنیم که در 
راستای حال خوب و افزایش این حلقة مفقوده شادکامی و امید به 
زندگی، یکی دیگر از توانمندی های منشی از فضیلت تعالی را به نام 
»قدردانــی«، در دانش آموزان پرورش دهیم. در ضرورت و اهمیت 
این توانمندی همین بــس که امام زین العابدیــن)ع( فرموده اند: 

»خداوند بندگان سپاسگزار را دوست دارد.«

قدردانی و تشکر
قدردانی به معنی آگاه بودن از خوبی هایی است که در زندگی فرد 
وجود دارد و ســپاس از به وجود آورندة آن ها. شکرگزاری معطوف 

به پروردگار است.
 

پیامدهای مثبت قدردانی:
é افزایش تاب آوری

é تجربة احساسات خوب
é شادترکردن خاطرات

é کاهش احساس حسادت
é افزایش اعتماد به نفس

é اجتماعی ترشدن
é افزایش آرامش

ساخت تشکر و قدردانی
سه مدل از قدردانی وجود دارد:

1. توســعة رفتار تقدیر و قدردانی: از دانش آموز بخواهید 
چیزهایی را که می تواند قدردانشان باشد، یادداشت کند. به عنوان 
یــک راه برای انجام این کار، دانش آموزان می توانند ســه مورد را 
کــه در طول روز یا هفته از آن قدردان بوده اند، یادداشــت کنند. 
می توانند مواردی را که دیگران درگیر آن ها هســتند، یادداشــت 
کنند و از آن به عنوان پایه ای برای تقدیر و قدردانی از موقعیت خود 
استفاده کنند. ضروری است، رفتار تقدیر و قدردانی را توسعه دهید.

2. لذت بردن: به دانش آموز پیشــنهاد کنید، دربارة چیزی که 
قدردان آن اســت، ماننــد یک غروب آفتاب زیبا، یا یک نقاشــی 
دوست داشتنی بنویسد و زمانی را برای لذت بردن از آن اختصاص 
دهد. این موضوع معمواًل شــامل تجربیات حسی می شود. بخش 
دیگری از لذت بردن این اســت که چند وظیفه ای نشوید. تنها به 
چیزی که در حال انجام آن هســتید، توجه داشته باشید. این به 
معنی خاموش کردن تلویزیون یا نخواندن در حال غذاخوردن است 
و به جای آن به طعم، مزه و بوی غذایی که می خورید، توجه کنید.
3. بیان قدردانی برای دیگران: از دانش آموز بخواهید، تقدیر 
خود را  از اشــخاصی که برایش مهم هستند، بازگو کند. محققان 

روان شناســی مثبت نگر غالبًا پیشنهاد می کنند، یک نامة قدردانی 
برای کسی که هیچ گاه احساس خود را واقعًا برایش بیان نکرده اید، 
بنویسید. آن ها همچنین پیشنهاد می کنند، زمانی که آن فرد نامه 
را می خواند، در کنارش باشــید. اگر این کار سختی است، تماس 
تلفنی و ارتباط تصویری اینترنتی داشته باشید. تالش کنید نامه را 
به روش خودتان بنویسید و تا جایی که می توانید، آشکار بنویسید 
و چیزهایی را که از آن ها تقدیر می کنید و کارهایی را که او برایتان 

انجام داده است، ذکر کنید.
برای سنجش میزان قدردانی دانش آموزان ابتدا از آزمونی که در 

ادامه می آید، استفاده کنید:

آزمون سنجش قدردانی
 دانش آموزان عزیز، جمله های زیر را بخوانید و با انتخاب گزینه ای 
که به بهترین شــکل شــما را توصیف می کند، میزان موافقت یا 

مخالفت خود را با هر عبارت مشخص سازید.
 نمره گذاری به این صورت است: هرگز= 1   به ندرت=2  گاهی = 3  

اغلب= 4  همیشه= 5

تفســیر: امتیاز باالتر از 35 در این آزمون نشــان می دهد که 

همیشهاغلبگاهي به ندرتهرگزعبارتردیف

1
زمانی که به داشته هایم فکر 
می کنم، احساس رضایت و 

خشنودی می کنم

2
در برنامه و فعالیت های 
روزانه ام، زمانی را برای 
شکرگزاری گنجانده ام

3
وقتی مطلبی را از کسی یاد 
می گیرم،  خودم را سپاسگزار 

او  می دانم

4
هنگام سختی ها و بالها قدر 
و ارزش آنچه را که داشته ام، 

بیشتر متوجه می شوم

به خاطر نعمت سالمتی، 5
شکرگزار خداوند بزرگ هستم

6
می توانم حتی در یک فاجعه، 

نقاط مثبت و خوبی ها  را 
کشف کنم

7
نعمت هایی را  که خداوند به 
من اعطا کرده است، مدام به 

زبان می آورم

از خداوند بزرگ برای نعمت 8
پدر و مادر سپاسگزارم

9
وقتی احساس آرامش 

می کنم، از خدا به خاطر آن 
سپاسگزارم

10
اگر کسی در حقم نیکی کند، 
خودم را مدیون و شکرگزار 

او می دانم
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شــما فرد قدردانی هســتید. به راحتی متوجــه لطف و محبت 
دیگران نسبت به خودتان می شوید. چشم شما به روی زندگی و 
موهبت های آن باز اســت و به خاطر همة آن ها شکرگزار خداوند 

متعال هستید.
امتیاز پایین تــر از 35 در این آزمون نشــان می دهد که زیاد از 
توانمندی قدردانی اســتفاده نمی کنید. از نظر شــما در این زمانه 
کسی بدون چشم داشت، لطفی در حق کسی نمی کند. شما بیش 
از آن که به داشته هایتان فکر کنید، به نداشته هایتان فکر می کنید 

و معمواًل ناراضی هستید.
تمرین ها و راهکارهایی برای پرورش توانمندی قدردانی 

در دانش آموزان 
فعالیت یک: قلک تشکر

مسلم شده است که تشکر،  انگیزه ای برای نوع دوستی یا رفتارهای 
جامعه یار و پســندیدة اجتماعی اســت. یکــی از فعالیت هایی که 
دانش آموزان با انجام آن می توانند هم شکرگزاری و هم نوع دوستی 
را سرعت بخشند، تهیة قلک تشکر است. می توان به دانش آموزان 
یک قلک تشــکر، از همان قلک های مخصوص ذخیره کردن سکه 
داد، یا می توان به آن ها آموخت، خودشان قلک هایی بسازند. سپس 
هربار که برایشــان اتفاقی در زندگی روی می دهد که از آن شاکر 
و سپاســگزارند، می توانند یک یا چند ســکه به ازای هر شکر، در 
قلک بیندازند و وقتی قلک پر شد، پول آن را به یک خیریه بدهند 
یا صرف کارهــای خیر کنند. این موضوع نیــز به پرورش روحیة 

شکرگزاری در دیگران کمک می کند.
فعالیت دو : دفتر نگارش تشکر خانواده 

برخی از دانش آموزان، عالوه بر ثبت و ضبط خاطره های شــکر، 
این را کــه اعضای خانواده یا افراد مهم دیگر زندگی شــان درگیر 
شکرگزاری شوند، سودمند می دانند. به دانش آموزان آموزش دهید، 
سه مســئله را که از بابت وجود آن ها در اطرافیانشان )پدر، مادر، 

خواهر یا برادر( هر روز شکر به جا می آورند، در دفتری بنویسند. 
فعالیت سه: جست وجوی خوبی ها)یادداشت کنید(

- اتفاق های خوبی که در این هفته برای من یا دیگران رخ داده است: 
.......................................................................................................... -

- کارها و رفتارهای خوبی که در این هفته از دیگران دیده ام: 
............................................................................................................ -

- اتفاق های خوبی که این هفته در خانه افتاده اند: 
............................................................................................................... -

- اتفاق های خوبی که این هفته در جهان رخ داده اند:
................................................................................................................. -

فعالیت چهار: گزارش نیکی های مداوم
یک روز تمام، حساب همة کارهای خوبی را که خودتان یا دیگران 
انجام داده اید، نگه دارید. این کارها را در جدول یادداشــت کنید و 

در پایان روز، آن ها را بخوانید.
از خواندن گزارش پشت ســر هم خوبی های خود چه احساسی 

دارید؟

فعالیت پنج: تشکر روزانه
عمداً بگویید: متشکرم! اسم همة افرادی را که در زندگی به شما 
کمک می کنند، دوســتتان دارند، با شما دوستانه رفتار می کنند، 
یا برایتان مهم هستند، یادداشــت کنید. سپس مطمئن شوید از 
آن ها به خاطر کاری که برایتان انجام داده اند، تشکر کرده اید. متن 

تشکرها را بنویسید:

فعالیت شش: تشویق مثبت؛ نکات مثبت من ...
ویژگی های  مثبتتان را بنویسید. حدس می زنید از نظر دیگران، 

چه نکات مثبتی در زندگی تان وجود دارند؟ 

به نظر دوستانمبه نظر خودم

جدول فعاليت شش

كار نيك ديگرانكار نيك شمازمان

جدول فعاليت چهار

متن تشكر مننام فرد

جدول فعاليت پنج



مشاوره در مدرسه

دکتر ابراهیم اصابت طبری
عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

کلیدواژه ها: آزمون های توانایی، آزمون های عاطفی، ســالمت 
روانی، آزمون سنجش استعداد

آزمون های روانی از جمله ابزارهای مهمی هســتند که توســط 
مشــاوران مدارس مورد اســتفاده قرار می گیرند. این آزمون ها بر 
اساس یک طبقه بندی ]ســیف،1394[ به دو دستة »توانایی«1 و 
»عاطفی«2 تقسیم می شــوند. در آزمون های توانایی، از دانش آموز 
خواسته می شــود که حداکثر توان خود را برای پاسخ به سؤال ها 
به کار گیرد، درحالی که در آزمون های عاطفی از او می خواهیم که 

خود را آن چنان که هست نشان دهد و نه آن چنان که باید باشد.
امتحانات مدرســه ای از جمله آزمون های توانایی هســتند که 
چندان ارتباطی با کار مشاوران مدرسه ندارند. حضور مشاوران در 
مدرســه به طور عمده به دو دلیل است: یکی راهنمایی تحصیلی و 
شغلی و دیگر کمک به دانش آموزان در تقویت رفتارهای سازشی. 
همان گونه که پردالن و همکارانش )1394( نشان داده اند: آموزش 
خانوادة دانش آموزان توسط مشاوران، در بهبود ابعاد انطباق پذیری 
شــغلی مؤثر بوده است. بنابراین اگر مشــاوران مدارس به اهمیت 
نقش خود واقف باشــند، تا حد زیــادی می توانند از عوارض روانی 
و مشــکالت سازشی دانش آموزان پیشــگیری کنند و در انتخاب 
رشــته های شغلی خود متناســب با توانایی ها و رغبت ها، خدمات 

مؤثری ارائه دهند.
آزمون هــای روانی در دســته بندی دیگری به »اســتاندارد« و 

»محقق ساخته« تقسیم می شــوند. آزمون های استاندارد معمواًل 
شناسنامه دارند، از لحاظ »اعتبار«3 و »پایایی«4 محاسبات الزم در 
مورد آن ها انجام  شده است، و دارای جدول نرم )هنجار( هستند. اما 
اگر مشاور بخواهد ویژگی یا مؤلفة خاصی را در مورد دانش آموزان 
اندازه  بگیرد، که آزمون آن در بازار موجود نیست، می تواند خودش 
آزمون را بســازد و خود به نرم یابی و محاسبات اعتبار و پایایی آن  
دســت بزند. البته باید توجه داشت، بسیاری از آزمون هایی که در 
فضای مجازی با طرح چند سؤال ساده ادعا می کنند که می توانند 
ویژگی هــای خاص روانی از جمله شــخصیت و یا هوش آزمودنی 
را اندازه  بگیرند، اعتبــاری ندارند و قضاوت یا تصمیم گیری دربارة 
دانش آموزان بر اساس نتایج آن ها خطایی بزرگ به حساب می آید.

آزمون هایی که در حال حاضر در دسترس مشاوران مدارس قرار 
دارند، عبارت اند از:

é سه آزمون سالمت روانی، شامل 13 بخش؛
é رغبت سنج استرانگ، شامل 6 بخش؛

احتیـاط در کاربـرد

مالحظات اجرایی در استفاده از آزمون های روانی توسط مشاوران مدارس

با توجه به حساسیت هدایت تحصیلی 
دانش آموزان نزد خانواده ها و گرایش دوره ای 
جامعه به رشته های خاص تحصیلی، ضرورت 

مراقبت از اعتبار آزمون ها و روزآمدسازی آن ها 
که درواقع نوعی کمک به پایا بودن آزمون هاست، 

ضروری به نظر می رسد



é آزمون سنجش استعداد شامل 13 خرده آزمون.
با توجه به حساسیت هدایت تحصیلی دانش آموزان نزد خانواده ها 
و گرایش دوره ای جامعه به رشــته های خاص تحصیلی، ضرورت 
مراقبت از اعتبار آزمون ها و روزآمدســازی آن ها که درواقع نوعی 
کمک به پایا بودن آزمون هاســت، ضروری به نظر می رســد. عالوه 
بر آن، توجه به شــرایط اجرایی این آزمون ها از ســوی مشاوران 
محترم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این  رو، در به کارگیری 

آزمون های روانی در مدارس توصیه می شود:
1. از آزمون هــای موجــود در فضای مجازی که فاقد پشــتوانة 

علمی اند و اعتبار و پایایی آن ها نامعلوم است، استفاده نکنند.
2. برخالف آزمون های توانایی، آزمون های عاطفی به شــدت به 
اعتمادســازی اولیه از سوی آزماینده وابســته اند. به طوری که اگر 
دانش آموزی به پاسخ گویی به سؤال های آزمون تمایل نداشته باشد، 

آزمون قابلیت اجرایی خود را از دست می دهد.
3. اگر دانش آموزی به خاطر تخلف اخالقی یا درســی از سوی 
مدیر مدرســه به مشاور ارجاع شد، به کارگیری آزمون های عاطفی 
در مــورد او وجاهتی نــدارد؛ چون احتمال نداشــتن صداقت در 

پاسخ گویی به پرسش ها از سوی دانش آموز بسیار زیاد است.
4. از تبلیغ آزمون ها در مدرسه خودداری شود، چون آزمون های 
روانی ابزارهای تشــخیصی هستند که فقط در صورت لزوم مشاور 
باید از آن ها اســتفاده کند. اگر در مورد آن ها تبلیغ شــود، ممکن 
اســت دانش آموزان از نتایج آن به عنوان تفنن یا برچسب زدن به 

خود یا دیگر هم کالسی ها بهره بگیرند.
5. هر آزمونی شــرایط اجرایی خاص خــودش را دارد. ازاین رو 
الزم است آزماینده قبل از اجرای آن با دقت به مطالعة زمینه های 
اجرایی آزمون از قبیل شرایط سنی، جنسی و همچنین ملزومات 

اجرایی آن ها بپردازد.
6. مطالعــه در مورد آزمون های موازی موجود و روش های تهیة 

آن ها به مشاور کمک می کند که به آزمون خاصی وابسته نباشد.
7. برخــی آزمون ها )خصوصًا آزمون هــای عاطفی( به فرهنگ 

وابسته هستند. ترجمه و به کارگیری آزمون های خارجی، هر چند 
از لحاظ اعتبار و پایایی و نیز اعتبار شــرکت ســازنده مورد توجه 

باشند، باید بسیار با احتیاط صورت بپذیرد.
8. با توجه به تنوع اقلیمی و قومی کشور ما، الزم است اعتباریابی 
و پایایی ســنجی آزمون ها با دقت و حساسیت ویژه در نمونه گیری 

انجام پذیرد و از نمونه گیری در دسترس پرهیز شود.
9. در به کارگیری آزمون ها به مدت اعتبار نرم ها توجه شود. این 
موضــوع چه در مورد آزمون های توانایی و چه در مورد آزمون های 

عاطفی صدق می کند.
10. از هرگونه قضاوت و ارزیابی قطعی پس از اجرای آزمون پرهیز 
شود. آزمون ها ابزارهایی هســتند که به افزایش اطالعات موجود 
در مورد دانش آموز کمک می کنند. اگر نتایج آزمون ها با اطالعات 
دیگر در مورد دانش آموز هم خوانی داشته باشد، تا حدی )نه قطعی( 
قابلیت ارزیابی پیدا می کند. در آزمون های توانایی، اطالعات جانبی 
می تواند عملکرد تحصیلی را بسنجد، و در آزمون های عاطفی، شرح  
حــال خانوادگی و پروندة انضباطــی و تربیتی دانش آموز می تواند 

کمک کننده باشد.

پی نوشت ها
1. ability
2. affective
3. validdity
4. reliability
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گفتگو

با عنایت به حضور شــما در طول 
بیش از نیم قرن در فرایند شکل گیری 
مشاوره در ایران، گفت وگو را با مرور 
نقاط عطف  از مشاوره و  تاریخچه ای 

آن شروع کنیم.
در  مشــاوره  پیشکســوت  به عنــوان 
ایــران، ناگزیــر هســتم بــه ســال های

47-1346 برگــردم کــه پــس از پایان 
تحصیالتم در دانشگاه آمریکایی بیروت، به 
ایران بازگشتم. من برای رشتة زبان به آن 
دانشگاه رفته بودم. این دانشگاه معتبرترین 
دانشگاه خارجی با اســتانداردهای خیلی 
بــاال در لبنان بــود. درســی اختیاری به 
نام »راهنمایی و مشــاوره« داشتم و یک 
استاد عالی از »دانشگاه استنفورد« آمریکا 
آمده بود. به مشــاوره عالقه مند شــدم و 
مدرک کارشناسی ارشــد آن را گرفتم. با 

شــروع جنگ معروف سه روزه بین اعراب 
و اشــغالگران فلســطین، مــا را به وطن 

بازگرداندند. 
در ایران با چند دانشگاه تماس گرفتم، از 
جمله دانش ســرای عالی یا همان دانشگاه 
تربیت معلم و در مورد رشتة خودم مذاکره 
کــردم. وزیــر آموزش وپــرورش وقت در 
کنفرانس رامســر در مورد مشاوره صحبت 
کرده و برنامة  دولت هم این بود که راهنمایی 

و مشــاوره در کشــور پیاده شــود. 
بنابراین، دانشــگاه هم اســتقبال 
کرد و از من خواســت دپارتمان 
مشــاوره را راه اندازی کنم. آن 
زمان مرحوم دکتر مشایخی 
رئیس دانش سرای عالی بود 

که قدیمی ترین دانشــگاه 
می شد.  محسوب  ایران 

من اولین کســی در ایران هستم که بعد از 
تحصیالت عالی به ایران آمدم و در رشــتة 
مشــاوره مشــغول به کار شــدم. با حضور 
اســتادانی چون دکتر شــکوهی و دکتر 
کاردان، برای دورة کارشناســی مشــاوره 
دانشجو جذب شد. دکتر کاردان اولین کسی 

بود که کتاب راهنمایی نوشت. 
از رئیس دانشگاه خواستم، با توجه به 
کم تجربه بودنم، از اســتاد رابرت یانگ، 
استاد راهنمای من از دانشگاه آمریکایی 

مشاوره بدون مرز نیست
گفت وگو با استاد پيشكسوت مشاوره در ایران

دكتر شكوه نوابی نژاد

دکتر شــکوه نوابی نژاد در هفتمین همایش چهره هاي ماندگار در سال 1387 جزو 
منتخبان بود، امــا نوابی نژاد به گواهی تاریخ راهنمایی و مشــاورة تخصصی در ایران و با 
شناختی که اهل فن از او دارند، اندیشه ای ماندگار هم محسوب می شود. او  در تهران و در 
خانواده ای اصیل که به انسان ها مهر می ورزیدند، متولد و بزرگ شد. برای ادامة تحصیل در 
رشته ای دیگر به خارج از کشور رفته بود، ولی درسی اختیاری با نام »راهنمایی و مشاوره«، 
اختیار دلش را ربود و او شــیفتة این رشــته شد، تا جایی که بقیة  مسیر زندگی و بیش از 
نیم قرن از عمرش را صرف آموزش، نوشتن، کار بالینی و فعالیت های علمی و اجرایی دیگر 

در زمینة مشاوره کرده است.
با این استاد پیشکسوت و شاخص مشاوره در ایران به گفت وگو نشسته ایم. در این گفت وگو 
ضمن مرور تاریخچه و نقاط عطف مشــاوره در ایران، بســیاری از مســائل رشتة مشاوره 
و مشــاوران نیز بررسی شــده اند. نوابی نژاد گنجینه ای از خاطرات، اندیشه ها و تجربه های 
ارزشمند در زمینة راهنمایی و مشاوره است. امیدواریم گفت وگوی حاضر، گوشه ای هر چند 

کوچکی از این گنجینه را به روی مخاطبان بگشاید.

گزارشگر:  ابراهیم اصالنی



بیــروت دعوت شــود تا بــرای تدریس 
مشاوره به ایران بیاید. به من اجازه داده 
شــد تا کارهای مربوط به دعوت ایشان 
را انجام دهم. آقای یانگ وقتی به ایران 
آمد، ابتدا اقداماتی برای ســفارش کتاب 
انجــام داد و اولیــن کتابخانة  تخصصی 
راهنمایــی و مشــاوره را در کتابخانــة  
عظیم دانشــگاه تربیت  معلم دایر کرده و 
تدریس را شــروع کردیم. بدین ترتیب، 
رشتة مشاوره تأســیس شد. برای دورة 
کارشناســی از افــرادی کــه در کنکور 
شــرکت کــرده بودند، دانشــجو جذب 
کردیم. برای کارشناســی ارشــد هم از 
کســانی کــه در آموزش وپــرورش پنج 
سال ســابقة مدیریتی داشتند، دعوت به 
عمل آمد. در مدت ۴ ســال، ۹۰ درصد 
استادان پیشکســوتی که االن در حوزة  
راهنمایی و مشــاوره می شناسید، مانند 
مرحوم  کیامنش،  دکتــر  صافی،  آقای 
دکتر  بهرنگی،  دکتــر  ثنایــی،  دکتر 
سیف نراقی،  نادری و همسرشان خانم 

شدند. تربیت 
دکتر یانگ به مدت دو سال در ایران بود 
و بعد از فوت مادرش رفــت. با مکاتباتی 
که انجام شــد، اســتاد ویلسون آمد که 
ایشــان هم بیشتر از یک ســال در ایران 
نماند. بعد از آن دیگر دپارتمان راه افتاده 
بود. یانگ و ویلســون دو درس تخصصی 
را تدریــس می کردند و من کار ترجمه را 

انجام می دادم.

دورة   اولین  دانش آموختگان  تمام 
کارشناسی  دورة  وارد  کارشناســی 

ارشد مشاوره شدند؟
عده ای به دورة کارشناسی ارشد آمدند و 
عده ای نیز برای تحصیل به خارج از کشور 
اعزام شــدند. کتاب درسی »راهنمایی در 
مدارس امروز«، کتاب متن درســی خودم 
در دانشــگاه آمریکایی بیروت بود. نظرم 
این بــود که باید کتابی با منابع فارســی 
در اختیار دانشــجویان باشد. استاد یانگ 
کتابی را معرفی و من آن را ترجمه کردم. 
هم به ناشر و هم به نویسندة  کتاب، استاد 
مک دانیل نامه ای نوشتم و اجازة  ترجمه 
را کســب کردم. شرط نویســنده این بود 
که یک جلد از کتاب ترجمه شــده به زبان 

فارسی را برای ایشان بفرستم. 
به نظر من تأســیس گروه های مشاوره در 
دوره های کارشناســی و کارشناسی ارشد در 
سال 1346 شمسی، نقطة عطفی بنیادین در 
گسترش راهنمایی و مشــاوره در ایران بود. از 
این سال به بعد دانشجویان به طور مرتب جذب 
می شدند. در کارشناسی ارشــد هر دو سال 
یک بار دانشجو پذیرش می شد. استادان بزرگ 
دانشگاه تهران در تدریس برخی از درس های 
غیرراهنمایی و مشاوره به ما کمک های فراوانی 
می کردند. پس از پنج سال، استادان خارجی 
از ایران رفتند  و به تدریج اســتادان خودمان 
مشغول به کار شدند. دوره اي كه ما شروع به 
كار كردیم، دوران خوبي بود، چون استادان و تیم 

خوبي داشتیم.

من احساس کردم که بدون دورة دکترا 
شــرایط کامل نخواهد شد. سال 1353به 
آمریکا رفتم و چون در دانشگاه آمریکایی  
بیروت کارشناســی ارشــد گرفته بودم و 
نمراتم هم باال بود، به راحتی وارد دانشگاه 
شــدم. در مدت سه ســال دورة دکترا را 
به پایان رســاندم. معمواًل به دانشجوهای 
خوب دانش آموختة دورة دکترا شغل هایی 
پیشنهاد می شود. به من نیز دو شغل، یکی 
در دانشــگاه و دیگری خارج از دانشــگاه، 
پیشــنهاد شــد، ولــی نپذیرفتــم، چون 
می خواســتم به ایران بازگردم. به سرعت 
و دو روز بعد از جشن دانش آموختگی در 

سال 1356 به ایران بازگشتم. 

در  این مدت جریان مشــاوره  در 
ایران چگونه بود؟ آیا شما کمکی هم 

می کردید؟
همان طور که گفتم، جریان مشــاوره راه 
افتاده بــود و همکاران مــن مجریان آن 
بودنــد. تا قبل از رفتن من دانشــگاه های 
دیگر نیز کم کم شــروع به گســترش این 
این دانشگاه ها  از  رشــته کردند. تعدادی 
اســتاد مشــاوره داشــتند و تعدادی نیز 
اســتادان خــود را از دانشــگاه های دیگر 
تأمین می کردند. بعد از بازگشت به ایران 
به  عنوان مدیر گروه سازمان دهی، تغییراتی 
انجــام دادم. از کتابخانــه و فیلم ها خیلی 
استفاده کردیم. در مدت حضور در آمریکا 
تعدادی فیلم جدید تهیه کرده و با خودم 

آورده بودم.
همان ابتــدای حضور من در دانشــگاه 
تربیت  معلم، یعنی از حدود ســال 1346، 
کار ما با آموزش وپرورش هم شــروع شده 
بود. بعد از کنفرانس رامسر تصویب کردند 
که سال 1350 برنامة  راهنمایی و مشاوره 
در نظام آموزش وپرورش ما اجرایی شــود. 
پژوهشی در سازمان برنامه و بودجه نشان 
اول  تراز  تحصیل کرده های  می داد، درصد 
مملکت زیاد شده  اســت. تعداد کارگران 
غیرماهــر هم زیاد بــود و در این بین، ما 
به تکنسین احتیاج داشتیم. بنابراین، دورة 
راهنمایی که نوعی الگوبرداری از کشــور 
فرانسه بود، برای تربیت تکنسین تأسیس 
شــد؛ با این هــدف که همه به ســمت 
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دانشــگاه سوق داده نشــوند و عده ای هم 
وارد بازار کار، صنعت و کارهای فنی شوند. 
از نتایج این برنامه، راه اندازی رشــته های 

فنی وحرفه ای و کاردانش بود. 
ســال 1350 ســال بســیار مهمی در 
آموزش وپرورش اســت، چــون نظام از 6 
ســال ابتدایی و 6 ســال دبیرستان، به 5 
ســال ابتدایی، 3 سال راهنمایی و 4 سال 
دبیرستان تبدیل شــد. قرار شد در دورة 
راهنمایی، مشــاور داشــته باشــیم و به 
دانش آموزان کمک کنیــم. این هم نقطة 

عطف بزرگی برای مشاوره در ایران بود.
من با آموزش وپرورش به صورت مرتب در 
دفتر برنامه ریزی تحصیلی همکاری داشتم. 
فشــار زیادی از طــرف آموزش وپرورش 
به دانشــگاه تربیت معلم وارد می شد تا با 
اجــرای برنامه های آموزشــی کوتاه مدت، 
برای هر مدرســه یک مشاور تأمین شود. 
ما هم به طور دائــم دوره های 40 تا 120 
ســاعتی برگزار می کردیم. با این حال از 
نظر کیفی، ســطح مشاوران ما پایین بود. 
برای تربیت مشــاور در نقاط دوردســت 
اســتان ها حتی دوره های کوتاه مدت 42 
ساعتی داشتیم. به نظر من این کار اشتباه 
بزرگی بود و باعث ســقوط برنامه شــد. 
هدف ســوق دادن نظام تحصیلی به سمت 
تربیت تکنسین و نزدیکی آموزش وپرورش 
با صنعــت و کســب وکار بــود، اما همه 
چیز به هــم خــورد. در آموزش وپرورش 
معمــواًل از این قبیل اشــتباه ها زیاد رخ 
سراســری  به صورت  برنامه ای  می دهــد؛ 
و در تمام اســتان ها و شــهرها و روستاها 
اجــرا می شــود، در حالی کــه مقدمات و 
آمادگی هــای الزم فراهم نشــده اســت.

بعد از این مرحلــه چه نقطة عطف 
دیگری در جریان مشاوره وجود داشت؟

نقطــة عطف دیگر این بــود كه تصمیم 
را  اســتثنایی  گرفتیم رشــتة کــودکان 
بگذاریم. دورة  کارشناســی ارشد کودکان 
اســتثنایی را گذاشــتیم و در مــدت دو 
ســال درس های آن را خودم نیز تدریس 

می کردم. 
نقطــة عطف دیگر از نظر مــن و بعد از 
ایــن دوره، راه انــدازی دورة دکترا برای 

رشتة راهنمایی و مشــاوره بود. البته من 
هنوز هم گله مندم که بعضی از دانشگاه ها 
بدون داشــتن نیــروي متخصص و فقط 
برحســب رفاقت و آشــنایی مجوز جذب 
دانشجوي دكترا را گرفته اند. فکر می کنم 
اولین گروهی که ما به عنوان دانشگاه مادر 
گرفتیم، حدود ســال های 66-1365 بود. 
بعد از ما نیز یکی دو دانشــگاه دیگر این 
کار را انجــام دادنــد. دانشــگاه ما نیروی 
این کار را داشــت. دانشــجویان ما بعد از 
اتمام تحصیالت خود برگشــته بودند و با 
نیروهایی که داشــتیم، قطب راهنمایی و 

مشاوره در کشور بودیم. 

شــما در همــة این مراحــل، از 
راه انــدازی گرفتــه تا توســعه و 
مشاوره  و  راهنمایی  رشتة  گسترش 
بســیار  و  فعال  حضوری  ایران،  در 
ذکر  قابل  اتفاق  چه  داشته اید.  مؤثر 
دیگری وجود دارد که می تواند  نقطة 

عطف تلقی شود؟
بعد از ایجاد دورة دكترا در سال 1374، 
»انجمن مشــاورة ایران« را بــا همراهی 
استادانی چون دکتر شــفیع آبادی، دکتر 
ثنایی و چند نفر دیگر تأســیس كردیم. تا 
3-2 ســال من رئیس انجمن بودم و چند 

دوره هم دکتر ثنایی رئیس بود. 
در ســال 1385 هــم »ســازمان نظام 
تأسیس   مشــاورة كشور«  و  روان شناسي 
شــد كه این هم یكي از بزرگ ترین نقاط 
عطف برنامة مشاوره و راهنمایي محسوب 
می شــود؛ البته هم براي روان شناســي و 
هم براي مشــاوره. به این دلیل كه طبق 
مصوبة مجلس شــورای اسالمی، باالترین 
مرجع تصمیم گیري حرفه اي روان شناسي 
و مشــاوره اســت. من نایب رئیس شوراي 

مركزي سازمان هستم.

مخاطــب اصلی فصلنامة »رشــد 
آموزش مشــاور مدرسه«، مشاوران 
مدارس هســتند. شنیدن توصیه ای 
از زبان شــما براي مشاوران بسیار 

ارزشمند خواهد بود.
توصیة من به مشــاوران عزیز این است 
كه اگر عشــق به مردم و حل مشــكالت 

آنان دارید، این چراغ ســبز ورود به رشتة 
مشــاوره است. بعد از آن، موفقیت در این 
رشــته دو بعد مهم دیگــر دارد: یكي بعد 
شــخصیتي، یعنی اخــالق و رفتار، هوش 
و توانایی حل مســئله است. باید خودمان 
را خوب بشناســیم. در زمینة شــناخت 
دیگران هم كار كنیــم و كمك كنیم كه 
خود را خوب بشناســند. ُبعد دیگري كه 
دائمــًا و به طور لحظه به لحظــه به آن نیاز 
داریم، تكنیك، فنون و هنر ایجاد رابطه با 

مراجعان خودمان است. 
دانش مــا باید به روز باشــد که این امر 
مســتلزم مطالعة مداوم است. این رشته، 
رشته اي نیست كه یك دور مطالعه كنیم 
و مدرکــی براي تمام عمر بگیریم! هر روز 
بایــد با موردهاي مختلف آشــنا شــوید، 
كتاب هــا و تجربیات اشــخاص را مطالعه 
كنید و از نظریات به خوبي اطالع داشــته 
باشــید. اگر مبناي فكري و نظریه ای قوی 
نداشته باشید، مشــاورة شما ناقص و ابتر 
خواهد بود. اخــالق، معنویت، ویژگی ها و 
ارزش هاي مطلوب جامعه را باید به خوبي 
بشناسید. رمز موفقیت در مشاوره ترکیبی 
از توان علمی، عشـــــق و شـــــخصیت 

متعادل است.
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مشاوره و راهنمایی

ابراهیم اصالنی
نویسنده و پژوهشگر

کلیدواژه ها: راهنمایی، تربیت رسمی، تربیت غیررسمی

اشاره
»راهنمایی« همیشه یکی از الزامات زندگی انسان بوده است. انسان 
برای زندگی مؤثر و شادمان نیاز دارد خود را بشناسد، وضع فعلی اش را 
درک کند، درک درستی از دنیا داشته باشد و نقش اجتماعی خود را 
به خوبی ایفا کند. بخش عمده ای از تحقق این نیازها منوط به آن است 
که فرد از بدو تولد تا پایان زندگی از موهبت راهنمایی برخوردار باشد. 
هر انسانی در هر مرحله از زندگی به نوعی از راهنمایی نیاز دارد. به تعبیر 
دیگر، راهنمایی نیازی مستمر در تمام طول زندگی است و هیچ انسانی، 

هیچ وقت از راهنمایی بی نیاز نیست.
شاید ما توسعه و پیشرفت جوامع را با میزان رفاه و آسایش مردم 
بسنجیم، ولی به طور حتم جوامع پیشرفته و توسعه یافته از یک نظام 
منسجم و مؤثر راهنمایی نیز برخوردار هستند؛ نظامی که به ارتقای 
رشد شخصی و روانی افراد در مسیر رشد اجتماعی کمک می کند.

»راهنمایی« رســالت پیامبران و یکی از مهم ترین ارکان سعادت 
دنیوی و اخروی در ادیان الهی محسوب می شود. پیامبران آمدند تا 
هادی، بشیر و نذیر باشند و در مقام راهنمایان بشر، وظیفه داشتند 
راه ســعادت را به او نشــان دهند. در آیات 56 و 57 سورة فرقان 
می خوانیم: »ما تو را جز برای بشــارت و بیم دادن نفرستادیم. بگو 
من در برابر رسالت پاداشی از شما نمی خواهم، جز اینکه هر کس 

بخواهد، راهش را به سوی پروردگارش برگزیند.«
»راهنمایی« نشــان دادن »راه« است به تناسب مراحل زندگی، 
اقتضائــات فرهنگــی، خواســته ها و نیازها، تفاوت هــای فردی و 

اجتماعــی، و امکانات و ابزارها. بدیهی اســت که مفهوم 
»راه« برای همه یکی نیســت و هر نظــام اجتماعی به 

تناســب برداشــت خود از زندگی و نیازهای انسان ها، راه 
خاصــی را برمی گزیند و برای راهنمایی هــم اهداف و برنامه های 

ویژه ای را در اولویت قرار می دهد.

ما و نظام راهنمایی
از آنچه گفته شــد برمی آید که یکی از وظایف عمده و اساســی 
هر نظام سیاســی و فرهنگی، راهنمایی است. راهنمایی در دنیای 
مدرن، منظم، گســترده و متنــوع امروزی بایــد در قالب »نظام 
راهنمایی« عمل کند؛ موضوعی که ما به شــدت دربارة آن ضعیف 
عمل کرده ایم. یکی از بزرگ ترین کاســتی های کشــور ما و نظام 
فرهنگی و تربیتی آن، از ســالیان دور تاکنون، ضعف شــدید در 

بهره مندی از یک نظام راهنمایی منسجم و مؤثر بوده است.
در حدود 150 ســالی که ایران وارد چرخة دنیای مدرن شــده 
و آثــار و تبعات آن در جنبه هــای گوناگون و از جمله در تربیت و 
مدرسه داری نمود یافته است، ما به نظام راهنمایی توجه چندانی 
نداشته ایم و هنوز هم نداریم. در جامعة ما، انسان ها به دنیا می آیند، 
مراحل رشد و تحول را می گذرانند، تربیت می شوند، تشکیل خانواده 
می دهند، با انواع چالش ها مواجه می شوند، زندگی شان را می کنند 
و در نهایت، دنیا را وداع می گویند، بدون آنکه در یک چرخة فعال، 

سنجیده و برنامه ریزی شدة راهنمایی قرار گرفته باشند.
در دهه های اخیر، اینترنت و گســتردگی اطالعات موجب شده 
است حداقل بخشی از نیازهای راهنمایی به موقع به دست انسان ها 

راهنمایی کارآمد
مروری بر اهميت نظام راهنمایی و راه های تحقق آن
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برســد، اما همین روش هم چون تابع هیچ قواعد و اصولی نیست، 
دردسرهای جدیدتری به وجود آورده است.

نظام راهنمایی به معنای آن است که انسان ها به موقع، بجا، مفید، 
تخصصی و مؤثر راهنمایی شــوند تا بتوانند به خودآگاهی برسند، 
خوب زندگی کنند، از دانش زندگی بهره مند باشند و اطالعات پایه 
و حداقلی دربارة چالش ها و مسائل زندگی به دست آورند. راهنمایی 
باید بتواند اطالعات اولیه و ضروری زندگی را در اختیار انسان قرار 
دهد تا او ویژگی های سنی اش را بشناسد، 
ارتباط مؤثری با دیگران برقرار سازد و 
در موقعیت های گوناگون، با آگاهی و 

شناخت عمل کند.
وقتــی از نظام راهنمایی ســخن 
می گوییــم، مخاطب عمــده و اصلی 
نظام سیاسی و فرهنگی کشور 
نظام سیاسی  هر  است. 
و فرهنگــی از طریق 
نهادهای رســمی و 

غیررسمی 
تحقق  بــرای 
اهداف و برنامه های 
راهنمایــی عمل می کند. 
تربیت غیررسمی )خانواده 
و جامعه( و تربیت رسمی 
از  )آمـوزش وپـــرورش(1، 
مهم ترین نهادهای عملیاتی 
محســوب  راهنمایی  نظام 
می شــوند. هر نظام سیاسی 
و فرهنگــی کارآمد و موفق، 
به  صورت نظام مند و منسجم 
تـــربیت  راهنمایی  وظـــایف 
غیررســمی و تربیت رسمی را 
مشــخص می کند و دیگر نهادها 
و ارکان اجتماعــی را هم با آن ها 
همراه می ســازد. به  عنوان مثالی 
ســاده، اگر قرار است فرد در مورد 
فرهنگ ترافیک راهنمایی شود، این 
اقدام در خانواده شروع می شود، در 

مدرسه ادامه می یابد و جامعه آن را تکمیل می کند. اگر می خواهیم 
انســان ها را راهنمایی کنیم تا مسئولیت پذیر و متعهد باشند، باید 

همة ارکان نظام راهنمایی، فرد را در این مسیر پیش ببرند.
یکــی از دالیلی که آموزه های راهنمایــی در جامعة ما به نتایج 
مورد نظر نمی رسند، ناهماهنگی و آشفتگی این آموزه ها و به تعبیر 

درست تر، ضعف و ناکارآمدی نظام راهنمایی است.

نظام راهنمایی و مدرسه
نقش راهنمایی مدرســه از موضوع های مغفول نظام آموزشــی 
کشور ماست.2 می توان ریشة بسیاری از مشکالت رفتاری و حتی 
آســیب های اجتماعی رایج در مــدارس را در نادیده گرفتن نقش 
راهنمایی جســت وجو کرد. ما موارد الزمی را که باید دانش آموزان 
بدانند تا بتوانند براســاس آن تصمیم های درست بگیرند، یا اصاًل 
نمی گوییــم، یا درســت و منطقی نمی گوییم و یــا به  موقع و بجا 
نمی گوییم. بنابراین، نظام تربیت رســمی )آموزش  و پرورش( باید 
برنامه ریزی جامع و همه شمولی برای ایفای نقش راهنمایی داشته 
باشد و از طریق مدرسه آن را اجرا کند. مدرسه و مدیریت آن هم 
می تواننــد نقش راهنمایی را جــدی بگیرند و حتی همة برنامه ها 
و فعالیت های مدرســه را زیر چتر راهنمایــی ببینند تا از همة 
امکانات و داشــته ها در جهت هدایت دانش آموزان و کمک 
به آنان برای شناخت خود و دنیای خود بهره برداری شود. 
راهنمایی مؤثــر، به  موقع و بجا می تواند بزرگ ترین و گاهی 

ماندگارترین خدمت مدرسه به دانش آموزان باشد.3
تربیت رسمی )آموزش وپرورش( که نقش عملی آن را مدارس ایفا 
می کنند، باید بخش عمده ای از فرایند راهنمایی و یکی از ارکان نظام 
راهنمایی در جامعه باشــد. در این باره چند نکته قابل توجه است:
1. در نظام ســنتی تربیت و تا همین چند دهة پیش، معلم ها و 
مدرسه کم  و بیش نقش راهنمایی داشتند. یعنی بدون آنکه برنامة 
مدونی وجود داشــته باشد، هر معلم به فراخور شخصیت و دانش 
خود ســعی می کرد عالوه بر درس و مشق، آموزه هایی از زندگی را 
هم برای دانش آموزان بیان کند. این نوع از راهنمایی، گاهی برای 
عده ای راه گشــا می شد و برای عده ای دیگر جواب نمی داد. در سه 
دهة اخیر بنا به دالیلی، از همین نقش اندک راهنمایی معلمان هم 

کاسته شده است.
2. یکی از عوامل کاســتی در اقدامات راهنمایی از درک مفهوم 
»آموزش  وپرورش« ناشــی می شود. این برداشــت که در مدرسه 
»آمــوزش« و »پرورش« وجود دارد و هر یک از این دو کار را افراد 
خاصی باید انجام دهند، موجب شــده اســت که بار راهنمایی به 
سمت نیروهایی که تربیتی به حساب می آیند، متمایل شود و بقیه 
که آموزشی تلقی می شوند، انگیزة چندانی برای راهنمایی نداشته 
باشــند. اگر قرار باشد مدرسه نقشــی در راهنمایی ایفا کند، این 
نقش می تواند بین همة عوامل مدرسه توزیع شود و به عبارت دیگر، 

راهنمایی دغدغة کل مدرسه باشد.

نظام راهنمایی به معنای آن 
است که انسان ها به موقع، 

بجا، مفید، تخصصی و مؤثر 
راهنمایی شوند تا بتوانند 

به خودآگاهی برسند، خوب 
زندگی کنند، از دانش 

زندگی بهره مند باشند و 
اطالعات پایه و حداقلی 
دربارة چالش ها و مسائل 

زندگی به دست آورند
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3. یکــی از مباحث طوالنی مدت در مدارس »نقش مشــاوره ای 
معلم« بوده اســت که هر از چندی مطرح شــده و بعد رو به افول 
گذاشــته اســت. طبق این ایده که به ویژه در دورة ابتدایی مطرح 
می شــود، از معلم انتظار می رود در امور روان شــناختی و عاطفی 

دانش آموزان هم مداخالتی انجام دهد.
مسئلة قابل توجه دربارة نقش مشاوره ای معلم آن است که چنین 
انتظاری از اســاس نادرست اســت. اواًل کاربرد »نقش مشاوره ای« 
غلط است، چرا که مشاوره کاری تخصصی و مستلزم آموزش های 
ویژه و کســب تجربه به شــمار می رود. معلــم در نهایت می تواند 
راهنمای دانش آموزان باشــد. بنابراین، اگر معلم بتواند نقشــی در 
مسائل روان شناختی دانش آموزان داشته باشد، باید آن را به »نقش 
راهنمایی« تعبیر کــرد. ثانیًا ایفای همان »نقش راهنمایی معلم« 
زمانی ممکن می شــود که از معلمان حرفه ای برخوردار باشــیم؛ 
معلمانی که صالحیت ها و شایستگی های ضروری برای معلمی را 

داشته باشند.
4. راهنمایی می تواند در دو مفهوم عام و تخصصی به کار رود. در 
مفهوم عام، راهنمایی کاری اســت که همه می توانند انجام بدهند 
یا حداقل ادعایش را دارنــد. به طور معمول، در فرهنگ ما هر گاه 
موضوعی به شکل ابهام یا چالش مطرح می شود، هر کس نکته ای 
برای گفتن دارد و مدعی راهنمایی است. در مفهوم دیگر، راهنمایی 
کاری مبتنی بر دانش و تخصص اســت و همه نباید در آن دخالت 
کنند. اگر جایی صحبتی پیش بیاید که مثاًل برای پیشــگیری از 
سرماخوردگی چه باید کرد، هر کس به فراخور تجربه اش رهنمودی 
می دهد که همان راهنمایی عام است و البته چندان معتبر نیست. 
هر چه تخصص و تبحر فرد در زمینة پزشکی و درمان باالتر باشد، 
رهنمودهایش معتبرترند و می توان به راهنمایی اش اطمینان کرد. 
در تربیت هم گاهی بین عموم موضوعی مطرح می شود؛ مثاًل »چه 
می توان کرد تا فرزندان آداب معاشــرت را رعایت کنند؟« شــاید 
هر کس پیشــنهادی بدهد و موضوعی را مهــم بداند، اما دیدگاه 
و راهنمایی یک مشــاور یا روان شــناس باتجربه مفید و راهگشاتر 

خواهد بود.
راهنمایــی در مفهوم عمومی آن فقــط می تواند برای موضوع ها 
و تصمیم گیری های ســاده، کم  و بیش کاربرد داشــته باشد و در 
بقیة امور زندگی، هر چه راهنمایی علمی و تخصصی تر باشــد، از 
کارآمدی و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود. یکی از کارکردهای 

عمدة »نظام راهنمایی« ارائه و ترویج راهنمایی تخصصی است.

5. مدیران و معلمان گاهی مداخالتی دربارة دانش آموزان و حتی 
خانوادة آنان انجام می دهند که ممکن اســت به توفیقی هم منجر 
شود. مثاًل با دخالت و مشورت مدیر یا معلم، از طالق مادر و پدری 
ممانعت به عمل می آید و والدین به ســازش می رســند. این گونه 
اقدامات را حتی اگر از منظر راهنمایی ببینیم، بدون مبنای علمی 
و تخصصی اســت. شــاید هر کس ادعا داشته باشــد که می تواند 
راهنمایی را انجام دهد، اما یکی از واقعیت ها آن است که راهنمایی 
هر قدر همراه با دانش و تخصص باشــد، منطقی تر و تأثیرگذارتر 
خواهد بود. راهنمایی نباید با شیوة »کدخدامنشی« یکی انگاشته 
شــود. هدف از بیان پنج نکتة فوق یادآوری نگاه ســاده انگارانه به 
راهنمایــی و فراهم آوردن امکان مقایســة چنین نگاهی با مفهوم 
نظام راهنمایی است. در تربیت رسمی و مدرسه ای، زمانی می توان 

از نظام راهنمایی سخن گفت که:
é منشأ نظام راهنمایی به اسناد باالدستی برسد.

é نظام راهنمایی برای همة ابعاد شخصیتی دانش آموزان و همة 
نیازهای آنان برنامه داشته باشد.

é همة عوامل نظام تربیتی و مدرسه به آن پایبند و متعهد باشند.
é افــراد از تخصص ها و صالحیت های الزم بــرای ایفای نقش 

راهنمایی برخوردار باشند.
é راهنمایی طی سلسله مراتب و سطوح پیش بینی و طراحی شده 

پیش برود.
é بازخوردهای الزم از نیازها و کمبودها در مورد راهنمایی گرفته 
شوند و نظام راهنمایی در طول زمان و به طور مستمر اصالح شود.

نظام راهنمایی باید به  مثابه نقشــه ای باشد که اواًل بتواند تمامی 
نیازهــا و الزامات راهنمایی کودکان و نوجوانان را به  صورت علمی، 
منسجم، هماهنگ، هدفمند، همه گیر، نظام دار و برنامه ریزی شده، 
در همة سطوح ســازمانی ســامان دهد. ثانیًا در سطح عملیاتی، 
یعنی در مدرســه، کارآمد و مؤثر باشد و چتری برای پوشش همة 
فعالیت های مدرســه تلقی شــود. با این نگاه، راهنمایی رسالت و 
وظیفة کلیت نظام تربیتی و در مدرســه، وظیفة مجموعة مدرسه 
اســت و نه الزامًا فردی خاص. حتی اگر قرار بود فرد خاصی متولی 
راهنمایی باشد، بقیة عوامل مدرسه هم باید به صورت کامل همراه 

و مکمل او باشند.

پی نوشت  ها
1. تربیت رسمی در دو بستر عملی می شود که در ایران، آن ها را آموزش وپرورش 

و آموزش عالی می نامیم. در بحث حاضر، تمرکز بر آموزش  و پرورش است.
2. توصیه می شــود مقالــة »دانش آموزان و فضای عاری از مشــاوره / تأملی بر 
جایگاه فراموش شدة روان شناسی و مشاورة مدارس« از همین نویسنده را در دو 

ماهنامة شوق  تغییر، شمارة 33 )بهمن و اسفند 1396( بخوانید.
3. در یکــی از کتاب هایم با عنوان »مدرســه کاوی برای مدیران مدارس / 111 
نکتة کاربردی برای مدیریت در مدارس متفاوت و موفق«، در فصل اول با عنوان 
»مدیــر و نقش راهنمایــی«، به تفصیل دربارة ضــرورت برنامة راهنمایی برای 
مدرسه بحث کرده ام. در فصل های دیگر هم اشاره هایی به این موضوع داشته ام. 

این کتاب را انتشارات پیشگامان پژوهش مدار چاپ کرده است.

نظام راهنمایی باید به  مثابه نقشه ای باشد 
که اواًل بتواند تمامی نیازها و الزامات 

راهنمایی کودکان و نوجوانان را به  صورت 
علمی، منسجم، هماهنگ، هدفمند، 

همه گیر، نظام دار و برنامه ریزی شده، در همة 
سطوح سازمانی سامان دهد
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مشاوره در بحران

دکتر فاطمه وجدانی
استادیار دانشگاه شهید بهشتی

کلید واژه ها: مشــاور مدرســه، مدیریت هیجانــی، مدیریت دانش، 
خودباوری، خودمدیریتی

گسترش همه گیری جهانی کرونا )ویروس جدید کووید 19( در چند ماه 
اخیر، نه تنها یک رویداد فاجعه بار زیستی است، بلکه به تغییرات وسیعی 
در زندگــی و فعالیت های روزمرة افراد منجر شــده و تأثیرات نامطلوب 
زیادی از نظر روانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر جای نهاده اســت. 
در چند ماه اخیر، اعمال قرنطینه یکی از سیاست های مهم کشور برای 
کنترل گسترش بیماری بوده است که امید می رود به محافظت از سالمت 
عمومــی کمک کند؛ هر چند در کنار مزایا و فوایدی که دارد، با تأثیرات 
منفی در ابعاد گوناگون فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

همراه بوده است. 
 قرنطینه معمواًل برای اکثر افراد تجربة ناخوشــایندی است و هیجانات 
منفی، مانند اضطراب، ترس، اندوه، ناامیدی و خشــم را به دنبال دارد؛ به 
طوری که در صورت تداوم یافتن و شدت داشــتن، می تواند عملکردهای 
مفیــد افراد را دچــار اختالل کنــد. تبعات منفی قرنطینــه معمواًل در 
کودکان و نوجوانان شــدیدتر اســت. یکــی از وظایف مهم مشــاوران 
مدارس می تواند راهنمایی و حمایــت از دانش آموزان و ارائة راهکارهای 
مؤثر برای کاهش این تبعات باشــد. از طریق مشــاورة مؤثر، دانش آموز 
می توانــد ارزیابــی بهتری از موقعیت و رفتارهای خود داشــته باشــد، 
بینش ها و نگرش های نامناســب خود را اصالح کند، برنامه های جدیدتر 
و کارآمدتری برای خود طرح ریزی کند، راهکارهای مؤثرتری پیش روی 
خود داشــته باشد و رفتارهایش را برای رســیدن به اهداف، اصالح کند. 

یکی از گله مندی های والدین در ایام کرونا، ســبک زندگی منفعالنه ای 
است که بســیاری از کودکان و نوجوانان در پیش گرفته اند. این موضوع 
مختص دانش آموزان ایرانی نیســت. پژوهشــگران ســایر کشــورها نیز 
گزارش می کنند که شــیوع کووید ۱۹،  از طریق تغییر ســاعت خواب، 
تماشــای طوالنی مدت تلویزیون و استفادة مداوم از گوشی های هوشمند 
بــرای انجام تکالیف درســی، رونــد زندگی عادی کــودکان و نوجوانان 
را تغییــر داده و آن ها را دچار مشــکالتی در خودتنظیمی کرده اســت. 
در این نوشــتار ابتدا ضرورت بی بدیل خودتنظیمی و خودمدیریتی را 
برای دانش آموزان مورد بررسی  قرار می دهیم و سپس پیشنهادهایی در 

جهت تقویت این ویژگی کلیدی مطرح خواهیم کرد.
برخی از حوزه هــای خودتنظیمی برای دانش آموزان بــه ویژه در ایام 

قرنطینه از این قرارند: 

  پیشبرد امور درسی
دانش آمــوزان به دلیل تعطیلی کالس های حضوری، دچار مشــکالت 
آموزشی گوناگونی شده اند. دشواری نسبی شرایط آموزش برخط)آنالین(، 
نبود تعامــل چهره به چهره با معلمــان و لذا کاهش احســاس ضرورت 
پاسخ گویی به معلمان، ممکن نبودن کنترل و راستی  آزمایی در آزمون ها،  
و حتــی ممکن نبودن امکان راســتی آزمایی در حضــور برخط )آنالین( 
دانش آموزان در کالس های درس و مســائلی از این دســت، تعداد قابل 
توجهی از دانش آموزان را به سوی اهمال کاری  و کاهش مسئولیت پذیری 
به بهانه های مختلف سوق داده است. امروز با کاهش شدید امکان نظارت 
و کنترل بیرونی، ادامة مســیر یادگیری بــدون خودانگیختگی و کنترل 

خودمدیریتی
دانش آموزان در ایام
قرنطینـــه
خودمدیریتی
دانش آموزان در ایام
خودمدیریتی
دانش آموزان در ایام
خودمدیریتی

قرنطینـــهقرنطینـــه
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درونی بســیار دشوار شده اســت. اکنون به  
اجبار فرصتی پیش آمده است که از دانش آموزان کمی 
فاصله بگیریم و آن ها را  یادگیرندگانی خودراهبر بار بیاوریم. 
در یادگیری خودراهبر، فراگیرندگان نیازها و اهداف یادگیری خود را 
مشخص می کنند، مسئولیت یادگیری خود را بر عهده می گیرند، و منابع 
و محتواهای گوناگون را شناسایی می کنند. مثاًل در شرایط امروز، با وجود 
فیلم های آموزشی و کمک آموزشــی فراوان در سامانه های مؤسسه ها  و 
آموزشگاه های دولتی و خصوصی، آن ها  نباید منفعالنه در انتظار برنامه های 
مدرســه و معلمان خود بنشینند، بلکه می توانند ابتکار عمل را در دست 
بگیرند، ســامانه ها، منابع و محتواهای یادگیری گوناگون را بشناسند، از 
آن ها بهره بگیرند و آن ها را به  یکدیگر و حتی به معلمان خود معرفی کنند.

  مدیریت دانش و اطالعات
مســئلة دیگر، انتشــار حجم عظیمي از اطالعات ضــد و نقیض، بعضًا 
نادرســت، و شــایعات زیاد دربارة ویروس کرونــا در جامعه و به ویژه در 
فضای مجازی اســت؛ شایعاتی در مورد آمار مبتالیان، نحوة انتشار کرونا، 
شیوه های پیشــگیری از آن، درمان آن و حتی پیام های بهداشتی ضد و 
نقیض. نوجوانان به دلیل حضور بیشــتر در رسانه های اجتماعی  بیشتر 
در معرض این مشــکل هســتند و به همین ســبب  دچار سردرگمی  و 
اضطراب می شوند. از آنجا که کنترلي بر محتوای آنچه منتشـر می شود، 
وجـود نـدارد و حضور نوجوانان در شبکه های اجتماعی نیز قابل کنترل 
بیرونی نیست، آن ها خود باید دست به کار شوند و این سونامی اطالعاتی 
را مدیریت و تنظیم کنند؛ با تفکر انتقادی، مواجهة آگاهانه و خردمندانه 
با اطالعات، عادت به کسب اطالعات از منابع معتبر، قطع زنجیرة انتقال 

شایعات، اجتناب از بزرگ نمایی و نظایر این ها.

  مدیریت هیجانی
دوران قرنطینة ناشی از شــیوع کرونا می تواند به بروز هیجانات منفی 
همچون ترس، اضطراب، تنهایی، ناامیدی، بدبینی، سردرگمی نسبت به 
آینده، تنفر نسبت به افراد بی مالحظه، نگرانی از بیماری خود یا خانواده، 
خشم از عدم ســاخت ســریع دارو، غم و اندوه، کسالت و بی حوصلگی، 
اســتیصال و ناامیدی منجر شــود. حــس ناامیدی و کســالت با حذف 
فعالیت های روزمره و یا اســتفادة افراطی از  شبکه های اجتماعی تشدید 

می شود. 
هیجانات منفی  به نوبة خود روی رفتارها هم تأثیر می گذارند و ممکن 
است به احساس ناتوانی برای عمل کردن منجر شوند. از آنجا که هرکسی 
به دلیل تماس مستقیم تر با احساسات و هیجانات خود، بیش از سایرین، 

حال روحی خود را تشــخیص می دهد، لذا خودآگاهی و هوش عاطفی و 
اقدام برای کمک به خود ضروری است. نوجوانان باید سبک های مقابله ای 
مناسبی را برای مقابله با مشکالت بیاموزند و از آن ها استفاده کنند. برای 
مثال،  در ســبک مقابله ای مسئله محور، فرد بر عنصر استرس زا متمرکز 
می شود و می کوشد با بررسى ابعاد مسئله و یاری گرفتن از راهبردهاى حل 
مســئله، مانند کمک طلبى از دوستان و افراد متخصص، رابطة استرس زا 

بین خود و محیط را تغییر دهد.

  مراقبت های بهداشتی
دســتورالعمل های بهداشــتی مفصلی وجود دارند برای اینکه افراد با 
رعایت آن ها، حتی االمکان آلوده نشــوند و اگر آلوده شدند، سبب آلودگي 
دیگران نشــوند. این دستورالعمل ها به ویژه برای نوجوانان کالفه کننده و 
دست و پا گیر هستند. خود قرنطینه ســبب می شود، کودکان و نوجوانان 
آزادی خود را از دست بدهند. این احساس ممکن است به صورت مانعی 
برای پیروی از قرنطینه و ســازگاری با آن عمل کند. ارائة دالیل منطقی 
دربارة  لزوم قرنطینه و اطالعات کافی در مورد شیوه های سالمت عمومی از 
یک سو، و تحریک حس نوع دوستی از سوی دیگر،  می تواند خوداتکایی و 
خودمراقبتی را افزایش و احساس تحمیل و تبعات منفی آن را کاهش دهد.

  مدیریت رژیم مصرف اینترنت
در چنــد ماه اخیر، مدل آموزش مجازی همــة والدین را مجبور کرد تا 
وسایلی همچون گوشــی هوشــمند، »تبلت« و »لپ تاپ«  را در اختیار 
فرزندان کودک و نوجوان خود قرار دهند؛ در حالی که شــاید بسیاری از 
دانش آموزان هنوز سواد رســانه ای الزم را کسب نکرده اند. از سوی دیگر، 
ضرورت تداوم ارتباط با معلمان برای دریافت و ارســال تکالیف درســی 
حتی در ساعات خارج از ساعات درسی استاندارد توسط بسیاری مدارس 
و معلمان، دانش آموزان را به سوی استفاده 24 ساعته از این وسایل سوق 
داده است. محدودیت رفت و آمد و گذران اوقات فراغت در خارج از منزل نیز 
تمایل آنان را به استفاده از فضاهای مجازی بیشتر کرده است. همة این ها 

خطر اعتیاد به اینترنت را بسیار بیشتر می کند.  
همه نیک می دانیم که امروز دیگر کنترل بیرونی و تذکرات مداوم در 
این موارد جواب گو نیســت. حتی نمی توانیم ساعت های استفاده از این 
وسایل را محدود کنیم: بچه ها دائمًا در کالس! هستند. آن ها می گویند 
که دائمًا منتظر دریافت تکلیف درسی و تا پاسی از شب ملزم به ارسال 
نتیجه به معلم خود هســتند! آن ها می گویند که دائمًا مشــغول تبادل 
علمی! و رفع اشــکال با هم کالسی های خود هستند ... حتی بسیاری از 
کارشناســان نیز به این امر دامــن می زنند و بیان می دارند که آموزش 
مجازی بر خالف آموزش حضوری نباید به ســاعات محدودی منحصر 
باشــد. فراگیرنده دائمًا باید در حال یادگیری باشــد! بدین ترتیب، در 
فضای کالس ها و آموزش های شــناور، والدین کمتر می توانند حتی به 
فرزندان خود اعتراض کنند. ناتوانی در پرکردن مناســب اوقات فراغت 
و نداشــتن گزینه های مناسب تر نیز گاه خانواده را در وضعیت ناچاری 

قرار می دهد. 
خالصــه اینکه ایجاد محدودیــت در رژیم مصرف اینترنت با شــرایط 

از طریق مشاورة مؤثر، دانش آموز می تواند 
ارزیابی بهتری از موقعیت و رفتارهای 

خود داشته باشد، بینش ها و نگرش های 
نامناسب خود را اصالح کند، برنامه های 

جدیدتر و کارآمدتری برای خود طرح ریزی 
کند، راهکارهای مؤثرتری پیش روی خود 
داشته باشد و رفتارهایش را برای رسیدن 

به اهداف، اصالح کند
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جدید بسیار دشــوارتر شده است. اکنون دیگر چاره ای جز این نداریم که 
برای خودانضباطی دانش آموزان فکر جدی بکنیم. عالوه بر تقویت ســواد 
رســانه ای، یک اقدام عملی، کمک به تــدارک فعالیت های لذت بخش و 
تفریحــی داخل منزل، اعم از فعالیت های هنــری و ورزش ها و بازی های 

حرکتی خانگی است.

  ورزش و تفریح
محدودیت خروج از منزل، محرومیت از زنگ ورزش، بازی های مدرسه ای، 
باشگاه های ورزشی، پارک ها و فضاهای تفریحی، و قرنطینه شدن در فضای 
داخل منزل، در صورت تداوم، مشــکالتی جدی برای ســالمت جسمانی 
را قابــل پیش بینی می ســازد. ضعیف شــدن عضالت، کاهــش قدرت و 
انعطاف پذیری بدنی، کاهش ظرفیت قلبی- ریوی و حتی محرومیت از نور 
خورشــید و کاهش ویتامین دی در بدن و مشکالت استخوانی در پی آن، 
همه و همه مواردی هستند که هر چه زودتر باید چاره اندیشی و مدیریت 
شــوند. این وضعیت برای کودکان و نوجوانان که بیشتر به جنب و جوش، 
تفریح و ســرگرمی، هیجان و تنوع و ... نیاز دارند، آسیب رســان تر است. 
به عالوه، کاهش فعالیت های فیزیکی باعث می شــود که بچه ها مشکالت  
رفتاری و هیجانی بیشــتری نیز از خود نشــان دهند. در این حال توصیه 
زیادی به انجام بازی ها، ورزش هــا و نرمش های خانگی )در منزل و یا در 
محیط بالکن، حیاط و پشــت بام( وجــود دارد. در این مورد نیز با اینکه 
زمینه سازی، تشویق و الگودهی با بزرگ ساالن است، ولی باز هم در نهایت 

این خود نوجوانان هستند که باید اراده کنند و از جای برخیزند. 

  مسئلة خواب
تجربة قرنطینه و تغییر در برنامة زندگی افراد، می تواند ســاعات خواب 
افراد را دچار اختالل کند.  همچنین، مشــکالت اضطرابی و افسردگی در 
افراد نیز می تواند مشــکالت خواب را در افراد قرنطینه شــده پیش بینی 
کند. در نوجوانان و جوانان اســتفادة افراطــی از فضای مجازی نیز عامل 
دیگری اســت که می تواند به شــب 
بیــداری، خواب آلودگــی در روز 
اینجا  و بدخوابی منجر شــود. 
بیرونی  و فشــار  هم کنتــرل 
راه بــه جایی نمی بــرد. به هر 
حال، نوجوانــان باید بدانند به 
رغم برخــی تغییرات در برنامة 
از  زیادی  زندگی، بخش هــای 
دورة  در  روزمــره  فعالیت های 
قرنطینه همچنان قابل انجام و 
حتی ضروری هســتند: تنظیم 
ساعت بیدار شــدن در یک 
پایبندی  مشخص؛  زمان 
به ســاعات کاری؛ انجام 
ورزشــی  تمرین هــای 
خانگــی؛ و نظایــر این ها.

  چگونه کمک کنیم؟
یکی از مهم ترین عواملی که خطر تجربة استرس در افراد قرنطینه شده را 
افزایش می دهد، احساس از دســت دادن کنترل زندگی است. بی برنامگی، 
زندگی بدون ســاختار، احســاس کســالت و بی معنایی و در عین حال، 
احساس بالتکلیفی، احساس از دست دادن فرصت ها، فشار برخی کارهای 
انجام نشده و اضطراب و پرخاشگری، در نهایت، بهره وری انسان را کاهش 
می دهد و با تضعیف عملکرد، به خودپندارة ضعیف او می انجامد. برعکس، 
داشــتن برنامه و البته موفقیت در عمل به آن، و مدیریت امور به تقویت 
حس کنترل داشتن و نیز حس انسجام قوی در فرد منجر می شود و به او 

احساس امید، آرامش و نشاط می بخشد. 
بــا توجه به بحث فوق، خودمدیریتی مهارتــی راهبردی برای نوجوانان 
محسوب می شود و مشاوران هوشمند برای تسهیل امور گوناگون، ابتدا باید 

روی آن تمرکز کنند.
اصالح بینش هــا، تقویت خودآگاهی و پرورش خود نظمی در اندیشــه 
می توانــد اولین گام باشــد. نوجوانان باید بدانند کــه آن ها هر لحظه در 
حال ســاختن »خود« هســتند. آن ها با تک تک اعمال و رفتارشــان و با 

انتخاب هایشان، شخصیت خود را می سازند.
 تقویــت خودبــاوری اقــدام مهم دیگــری در راســتای خودنظمی و 
خودمدیریتی است. اگر قرار باشد که نوجوان مسئولیت و کنترل زندگی اش 

را بر عهده بگیرد، باید این توان را در خود ببیند. 
تنظیم اهداف و برنامه های واقع بینانه و تهیة نقشه راهبردی برای زندگی، 
گام مهم دیگری در این راستاســت و زندگی را حتی در شــرایط دشوار 

قرنطینه معنادار می سازد.
تقویت هوش هیجانی و کشــف هیجانات منفی پنهان در وجود خویش 
که می توانند موانع جدی بر ســر راه نوجوان باشند نیز نکته دیگری است 

که باید مد نظر قرار گیرد.
پذیرش نقطه ضعف ها و برنامه ریزی برای رفع آن ها، خودنظمی در محیط 
زندگی و برنامه های روزانه، تقویت مســئولیت پذیری) کاستن از حمایت 
نابجای اطرافیــان(، تمرکز بر راه حل ها به جــای موانع، حمایت و کمک 
معلمان و مشاوران مدرسه، تشویق و همراهی والدین، الگودهی، و تقویت 

مهارت ها نیز می تواند در این مسیر راهگشا باشد.
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دیگری اســت که می تواند به شــب 
بیــداری، خواب آلودگــی در روز 
اینجا  و بدخوابی منجر شــود. 
بیرونی  و فشــار  هم کنتــرل 
راه بــه جایی نمی بــرد. به هر 
حال، نوجوانــان باید بدانند به 
رغم برخــی تغییرات در برنامة 
از  زیادی  زندگی، بخش هــای 
دورة  در  روزمــره  فعالیت های 
قرنطینه همچنان قابل انجام و 
حتی ضروری هســتند: تنظیم 
ساعت بیدار شــدن در یک 

 تقویت خودباوری اقدام 
مهم دیگری در راستای 

خودنظمی و خودمدیریتی 
است. اگر قرار باشد که 

نوجوان مسئولیت و کنترل 
زندگی اش را بر عهده 

بگیرد، باید این توان را در 
خود ببیند.
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یاسر ملكي
دكتري الهيات و پژوهشگر حوزة ادبيات عرفاني

ادبيات در خدمت مشاوره

قسمت
 اول

مقـدمه
 هر انســانی در طول زندگی خــود از مواهب 
بی شــماری برخوردار اســت که گاهی از اهمیت 
آن ها غافل می شــود و زمانی بــه ارزش آن ها پی 
می برد که به هر دلیلی از دستشــان داده باشــد. 
فردی که چند ثانیه در محیط خأل قرار می گیرد، 
اهمیت هــوا را می فهمد. ارزش پرتو زندگی بخش 
خورشــید در روز ابری معلوم می شــود، و ارزش 
باران در خاِک خشــِک کویر. آدمی، قدر آزادی را 
در بند، و ارزش امنیــت را هنگام بالیای طبیعی 

درک می کند و ده ها نمونه دیگر.  
در این میان ارزش هیچ یک از دارایی های فرد 
با نعمت سالمتی برابری نمی کند. زیرا با داشتن 
آن است که می توان از نعمت های دیگر بهره برد. 
یک ســرماخوردگی ساده همراه با ضعف جسمی 
مــا را از انجام کارهــای ســاده و روزمره چنان 
باز می دارد کــه به کمک دیگــران احتیاج پیدا 
می کنیم. اما این فقط بخشــی از  سالمتی است 
و بخش دیگر کــه اهمیتی گاه به مراتب بیش از 
سالمت جسم دارد، »سالمت روانی« است. زمانی 
که تعادل روح آدمی بــه دالیلی به هم می  ریزد، 

دنیــا در نظرش تیره و تار می شــود. وقتی حس 

بدگمانی به ســراغش می آیــد، همه کس و همه 
چیز را دشــمن خویش می پندارد و آرامش خود 
را از دســت می دهد و یا در پیله ای که با تخیالت 
بی اساس خود تنیده  اســت، گرفتار می آید. این 
حال ها، خبر از وضعیت ناگواری می دهند که باید 
برای بهبود آن ها چاره ای اندیشــید  و به ســراغ 
کسانی رفت که از هندسة روح بشر، و ویژگی ها و 

ظرایف آن به خوبی آگاه اند. 
جناب مولوی از جمله افرادی است که صالحیت  
و  قدرت باالیی در پیشگیری و درمان بیماری های 
روحــی دارد. توصیه هــا و تجویزهای این طبیب 
معنوی، با آنچه نزد روان پزشــکان دنیا می بینیم، 
متفاوت است. تجویز او تجربة زیسته اش در جهان 
درون اســت و نظام روان شناســی اش، به معنای 
واقعی، تحول گراست و آنچه در عمل رخ می دهد، 
ورای حوزة سالمت و دربرگیرندة پرورش و تعالی 
روان است. از این پس در هر شمارة این مجله، به 
مقولة »طّب معنوی در اندیشة موالنا«، آن هم به 
طــور جامع و با در نظرگرفتن همة ابعاد و عناصر 

مرتبط با آن خواهیم پرداخت. 

1. مفهوم طب معنوی
طب معنــوی، همان طوری کــه از نامش 
پیداســت، جمع طبابت و معنویت اســت. 
یعنی روح حاکم بر این نوع طبابت را ارتباط 
بــا عالم معنا و پیوند با حق شــکل می دهد. 
به نحوی کــه همة فرایندهای پیشــگیری، 
تشخیصی و درمانی مبتنی بر اصول و قواعد 
معنوی و بــدون نیاز به ابزارهای پزشــکی 
معمول صورت می گیرند. موالنا در دفتر سوم 
مثنوی، در حکایت مربوط به قصة اهل سبا، 
به مقایسة دو گروه از طبیبان می پردازد: یک 
دســته را »طبیباِن طبیعت« می نامد که در 
واقع طبیباِن غذاها و میوه ها هستند و طبابت 
آن ها به قلمرو جاِن حیوانی محدود اســت. 
گروهی که با کمك گرفتن از برخی واسطه ها، 
از حال درونی بیمارشان مطلع می شوند. این 
واســطه هم چیزی جز انجــام آزمایش های 

تشخیصی نیست.
امــا طبیبانی هم وجود دارنــد که مفتخر 
به شــاگردی حق اند. که با »بینش عمیق« 
و »ضمیر منیر« و بــدون نیاز به دانش های 

مولویطب معنوی  به     روایت 
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اکتســابی، دســت به کارهــای خارق العاده 
می زنند. اینان با پرتوهایی که از منبع الیزال 
الهی دریافت می کنند، درون بیمار را به طور 
دقیق و موشکافانه ای رصد می کنند و به چرایی 
دردها و ناخوشی ها در نهاد بشر پی می برند.

موالنا تفاوت این دو گونه از طبابت را چنین 
شرح می دهد:

حق شاگردان  طبیبانمی،  ما 
 بحر ُقلزم، دید ما را فانَفلق

دیگرند طبیعت  طبیباِن  آن 
 که به دل، از راه نبضی نبگرند

یب واسطه خوش نبگرمی  ما به دل 
کز فراست ما به عایل منظرمی

آن طبیبان غذای اند و مثار
 جان حیواین بدیشان استوار

مقال و  فعالمی  طبیبان  ما 
 ملِهم ما پروت ونر جالل 

)دفرت سوم، 2700-2704(1 
مسلم است که شناسایی و بیرون کشیدن 
خارهایــی کــه وارد روان می شــوند، کاری 
به مراتب دشــوارتر از خارهای آزاردهنده ای 
اســت که در جســم فرو می روند. ساختمان 
روانی انســان به نحوی اســت که بعضی از 
رویدادهای زندگی و همچنین صدمه خوردن 
یکی از غرایز اصیل انســانی، در روح انسانی 
گره هــای گوناگونی ایجاد می کنــد که اگر 
در گشــودن این گره هــا کاوش ماهرانه ای 
صــورت نگیرد، ممکن اســت انســان را تا 
 پایان عمــر به اختــالل روانی دچــار كند

)جعفري، 1377 :121-120(. 
موالنا دشواری در جســت وجوی خارهای 
روان و لزوم مهارت باالی خارچین را در قالب 

دو تمثیل زیبا بیان می کند: 
تمثیل نخســت، شرح حال کسی است که 
خاری بــه پایش فرو رفتــه و پایش را روی 
زانویش گذاشته است تا خار پنهان شده را پیدا 
کند. این شخص که خار در پایش خلیده، با 
سر سوزن، خار را جست وجو می کند تا بتواند 
به آســانی خار فرو رفته را پیــدا کند و آن را 
بیرون بکشد. این در حالی است که تشخیص 
و بیرون کشیدن خارهای فرو رفته در روان به 
این سادگی ها نیست و نباید به هر کسی در 

این باره اعتماد كرد. 

تمثیل دوم، اشــاره به کسی است که زیر 
ُدم حیوانی، خــاری می گذارد و چون حیوان 
نمی داند چگونه بایــد آن خار را از بدن خود 
دور کند، با پریشــانی و اضطراب شــروع به 
َجســتن و جابه جا شــدن می کنــد. در این 
شرایط، می خواهد آن خار را از بدنش بیرون 
آورد و از آزار وارده نجــات یابــد، اما از روی 
نادانی به تــالش خود ادامــه می دهد. خار  
بیشتر در بدنش فرو می رود و با جفتک پرانی 
و حرکات ناشیانه صد جای دیگر از بدن را نیز 
زخمــی می کند. منظور موالنا از بیان این دو 
َمَثل که جنبة روان شناختی نیز دارد، آن است 
که مردم به ســبب ناآگاهی از مسائل روحی 
و روانی، وقتی دچار رنج و علتی می شــوند، 
به جای آنکه ریشــة ناراحتی را بشناسند، با 
انجام کارهای عجوالنه و نابخردانه و این در و 
آن در زدن های بی مورد، روح خود را ناتوان تر 

می كنند )كریم زماني، 1381 : 102-101(.
چون کیس را خار در پایش جهد

هند زاون   پای خود را بر سر 
از سر سوزن مهی جوید سرش

لب  ترش  ور نیابد یم کند با 
خار در پا شد چننی دشواریاب

جواب  خار در دل چون وبد وا ده 
هر خیس خار در دل گر بدیدی 

 دست کی وبدی غمان را بر کیس
هند کس به زیر دم خر خاری 

بر یم جهد  خر نداند دفع آن 
وان خار محکم تر زند بر جهد 

 عاقلی باید که خاری بر َکَند
و درد  ز هبر دفع خار از سوز  خر 

زخم رکد جفته یم انداخت صد جا 
آن حکمی خارچنی استاد وبد
یم زد جا به جا یم آزمود  دست 

 )دفرت اول، 157-150( 
بی تردید حساب بندهای پنهانی از بندهای 
مرئی و آشکار به کلی جداست و مواجهة افراد 
با هر دســته از این بندها نیز متفاوت است. 
موالنا از ترس اینکه مبادا آدمیان گرفتار یأس 
و نومیدی شوند، از شرح بیشتر این بندهای 
پنهانــی و قــدرت ویرانگری آن هــا امتناع 
می ورزد و توصیه می کنــد آدمیان با تالش 

فردی، همراه با اظهار عجز به درگاه خداوند، 
از چنبرة این رنج های ســیاه نجــات یابند. 
به طور کلی، آدمیان به دلیل شیفتگی به امور 
محســوس، حوزة روان و امور مرتبط به آن 
را جدی نمی گیرند و درســت از همین نقطه 
دچار آسیب می شوند. غافل از اینکه اهمیت 
ساحت روان، به مراتب بیشتر از ساحت جسم 
اســت و بیماری های مربوط بــه آن، صدها 
برابر ســخت تر و جانکاه تر اســت؛ به نحوی 
که کارکرد اعضــای بدن را نیز دچار اختالل 
می کند. آنچه امــروزه بیماری های روان تنی 
نامیده می شود، شــامل آن دسته از امراض 
جسمی است که منشأ روحی و روانی دارند. 
بالطبع، این بیماری ها به ســراغ افرادی که 
اهل مراقبت از روان خود هستند، نمی روند. 
اینجاســت که ارزش توصیة اخالقی بزرگان 
معلوم می شود. بزرگان اخالق با معرفی بندها 
و گره های روانی، راه های پیشگیری و درمان 
آن ها را آموزش می دهند و مصونیت روان را 

در برابر هر نوع تهدید احتمالی باال می برند.
دین را سودای  کفار  ای بسا 

ناموس و کرب آن و این  نبدشان 
نبد پنهان لیک از آهن برت 

پاره ترب نبد آهن را کند 
نبد آهن را وتان رکدن جدا

 نبد غییب را نداند کس دوا
زنبور اگر نییش زند مرد را 

 طبع او آن لحظه بر دفعی تند
نیش اما چو از هسیت وتست زخم 

درد سست نگردد  باشد   غم قوی 
شرح این از سینه بریون یم جهد

دهد  لیک یم ترسم که ونمیدی 
را شاد کن ین مشو ونمید و خود 

 پیش آن فریاد رس فریاد کن
اکی محب عفو، از ما عفو کن

 ای طبیب رنج ناسور کهن 
)دفرت اول: 3253-3246(

خطر این عقده ها و خارهــای آزاردهنده 
که در مواردی ُکشــندة روان نیز هســتند، 
زمانی به اوج می رســد که بیماران شگردها 
و ترفندهــای متعددي را به کار می گیرند تا 
از مواجهة مستقیم و چهره به چهره با روان 
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مصدوم و مجروحشان ســر باز زنند. اعتیاد 
و شــرب خمر از جمله رفتارهای پرخطری 
اســت که می کوشــند به وســیلة آن برای 
مدتی کوتاه خود واقعی شــان را ترک كنند 
و به عالم بی خودی و ناهشیاری وارد شوند. 
امــا آنانی که مواجهه ای شــفاف و صادقانه 
با خــود دارنــد و به جــای »خودگریزی«، 
انســان هایی »خود پذیر« ند در پیشــگیری 
و درمــان بیماری ها، به توفیقات بیشــتری

دست می یابند. 
 به خصــوص که مــا در عصر امــروز به 
بازنگری در ســبک زندگی بسیار محتاجیم. 
اگر رفتارهای انســان امــروز را زیر ذره بین 
عارفان روشــن ضمیری چون موالنا  نظرات 
قــرار دهیم، به خطاهای بزرگی می رســیم 
که لزوم رجوع به مکتــب نجات بخش آنان 
را نشــان می دهد. بی شــک راه نجات بشر 
امروز از منجالب ناآرامی ها و ســرگردانی ها، 
احیای دوبارة سنت معنوی و بازگشت جدی 
و صادقانه به آن اســت. اگر درمان های فعلی 
به حال بشر سودمند بودند، نباید شاهد بروز 
و ظهور بیماری های عجیب و رشد روزافزون 
قرص های مســکن و آرام بخــش مي بودیم! 
متأســفانه آمــار نگران کننــدة مبتالیان به 
نامتعادل  از وضعیتی  روان تنی،  بیماری های 
خبر می دهد. شاید خطر حریصی و آزمندی 
و پیدایش نیازهای کاذب، برای بشــر قدیم 
چنــدان قابل درک نبود، اما بشــر امروز به 
دالیلــی از جمله تنوع طلبی و مصرف گرایی، 
تن به تمناهای مضــر و خطرناکی داده که 

عرصــه را برای جلوه نمایــی نیازهای اصیل 
تنگ كرده است!

 آیا می توان در زمانه ای که دانش و اطالعات 
بی مرز به زندگی بشــر هجــوم می آورند، در 
انتظــار ثبات فکری و روحی بود؟ بی شــک، 
آرامشــی که مهم ترین گمشدة دنیای امروز 
است، جز با تغییر منطِق بی منطق بشر حاصل 
نخواهد شــد. بی جهت نیســت که موالنا از 
غفلتی حرف می زند که بقای زندگی و معاش 
آدمیان بدان وابســته است و آن خودداری از 
پرداختن به مســائلی است که دانستن آن ها 
کمترین ســودی به حال بشر ندارند و حتی 
موجب پریشان حالی او می شوند. این اشتباه 
محض اســت اگر تصور کنیم که انســان ها 
بایــد بدون اعمال محدودیــت، از هر چیزی 
که در اطرافشــان می گذرد، مطلع باشند. به 
خاطر همین نا آرامی هاســت که انسان امروز 
به دنبال راه هایی برای فرار از تنهایی خویش 
است تا شــاید کمی از درد و رنج مربوط به 
عالم خودی و هوشیاری بکاهد و برای مدتی 
کوتاه از هرگونه تعهد و پاسخ دهی به وجدان 

بیدارش نجات یابد. به قول موالنا:
جخله خلقان اختیار و هست خود 

یم گریزند از سر سرمست خود
تا دیم از هوشیاری وا رهند

یم زنند بر خود  زمر   ننگ مخر و 
جخله دا�سته که این هسیت �� است

دوزخ است  فکر و ذرک اختیاری 
در یب خودی  یم گریزند از خودی 

�تدی یا به مسیت یا به شغل ای 
 )دفرت ششم، ٢٢٤-٢٢٧(

اما در اینجا پرسشــی ممکن است به ذهن 
خطور ُکند. اینکــه آیا ارتباطی میان طبابت 
جسمانی و طبابت معنوی وجود دارد؟ پاسخ 
این ســؤال مثبت اســت. هر اندازه بتوان در 
درمان بیماری های جســمی از ظرفیت های 
طبابت معنوی و روحانی استفاده کرد، به اثر 
شــفابخش تجویزها اضافه خواهد شد. آنچه 
تحت عنوان »اخالق پزشــکی« مطرح است، 
حلقة اتصال میــان طبابت طبیعی و طبابت 
معنوی است. رابطة اخالقی و همدالنة طبیب 
با بیمار، از یک ســو روند بهبــود بیماری را 
ســرعت مي بخشد و از ســوی دیگر، طبیب 

اخالق مدار به آفات رشــوه گیری و غرور که 
موالنا آن ها را سّم مهلِک طبابت های روحانی 

می داند، دچار نمی شود.
 موالنا در حکایت شــیرین »عاشق شدن 
پادشــاه بر کنیــزک«، به طبابــت نافرجاِم 
طبیبان مغرور اشاره می کند. خالصة حکایت 
از ایــن قرار اســت که پادشــاهی دلباختة 
کنیزکی می شــود. این کنیزک بعد از مدتی 
به بیماری مرموزی گرفتار می شــود. پادشاه 
همة طبیبان ماهر شــهر را فرا می خواند تا 
همة دانش و مهارت پزشــکی خود را برای 
درمان کنیزک به خدمــت بگیرند. اطبا نیز 
قول قطعــی مي دهند که هر چه زودتر حال 
کنیزک بهبــود خواهد یافت. امــا به دلیل 
خودشــیفتگی و غرور علمــی، طبابت آن ها 
نه تنهــا مؤثــر واقع نمی شــود، بلکه تمامی 

تجویزهای آنان اثر وارونه هم پیدا می کند:

کنمی جانبازی  که  گفتندش  جخله 
 فهم گرد آرمی و انبازی کنمی

هر یکی از ما مس��ِ عاملی است 
هر َاَمل را در کِف ما مرمهی است

«گر خدا خواهد» نگفتند از َبَطر
 پس خدا نبمودشان ��ز بشر

ترک است�نا، ُمرادم َقسويت است
 ین مهنی گفنت که عارض حالیت است

ناورده است�نا به گفت  ای بسا 
جان است�ناست ُجفت جان او با 

و از دوا هر چه رکدند از ِعالج 
 رنج افزون گشت و حاجت ناروا

فزود صفرا  سرکنگبنی  قضا  از 
بادام، خشکی یم فزود  روغن 

)دفرت اول، 53-46(

پی نوشت
1. همچنین ر.ک: دفتر اول، ابیات 304-305؛ دفتر 
چهــارم، ابیات 1801-1794؛ دفتــر پنجم، ابیات 

.238-239

منابع 
1. محمدتقی جعفری )ره(. تفســیر، نقد و تحلیل 

مثنوی معنوی. مجلد اول. 
2. کریم زمانی )1397(. شرح جامع مثنوی معنوی.

| رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة شانزدهم | شمارة 3 | بهار 261400



انگیزش و ارتباط 

روان شناسی

در تیپ های شخصیتی اینیاگرام

اینیاگرام در عرفان های شرقی به ویژه در آثار موالنا مطرح 
شده اســت. به طوری که می گویند موالنا یکی از بزرگان این 
علم بوده است. اینیاگرام جزو اسرار بوده و سینه به سینه نقل 
می شده است. گرجیف پس از سفری پرماجرا به کشورهای 
یونــان، مصر، ترکیه، ایران، افغانســتان، هند و نواحی تبت، 
سرانجام این علم باستانی را به شکلی دسته بندی شده در اختیار 
عالقه مندان به خودشناسی قرار داد. اینیاگرام واژه ای یونانی 
است که از دو بخش »اینیا« )ennea( به معنای ُنه، و »گرام« 
)gram( به معنای وجه، مدل و شــکل تشکیل شده است.
اینیاگرام ُنه وجهِی شــخصیت اســت. طرحی است که به 
تبییــن ُنه مدل ارتباطی انســان ها می پــردازد. هیچ یک از 
تیپ های شخصیتی اینیاگرام نسبت به تیپ های دیگر برتری 
ندارد، و هرکدام از تیپ های شخصیتی آن نقاط ضعف و قوت 
خاص خود را دارند. با شناخت آن ها می توانیم رابطه ای بهتر 
با خود و دیگران برقرار کنیم. نه تیپ اینیاگرام به شرح زیرند:

تیپ 1. کمال گرا و ُمصلح

خصوصیــات بارز ایــن تیپ عبارت انــد از: منظــم، عالی طلب، 
اصالحگــر، منطقــی، پایبند بــه اصــول اخالقــی، منتقد خود 
و دیگــران، آرمان گــرا، حق به جانــب، عالقه منــدی شــدید بــه 
تقــارن، جدی بــودن در تصمیم هــا، حســابگر،  کار، وســواس 
ســخت کوش، ســخت گیر، مبــادی آداب، وقت شــناس و دقیق.
بــرای برقراری ارتباط بــا این تیپ جدی و منضبط باشــید. به 
کمال گرایی او احترام بگذارید. وظیفه شــناس، حقیقت طلب، کاماًل 
منصف و بامالحظه باشــید. کمتر حرف بزنید و عمل گرا باشــید. 
اشــتباه های خود را بپذیرید. از دســتاوردهای او قدردانی کنید. به 
او بگویید که قدر نصیحت ها و توصیه هایش را می دانید. هدف های 

آرمان گرایانه ای را مشخص کنید.

مرتضی فاضل
دکتری مشاوره

27 | رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة شانزدهم | شمارة 3 | بهار 1400 |



تیپ 2. کمك کننده و بخشنده

خصوصیات بارز این تیپ عبارت انــد از: یاری دهنده، مراقب، 
بخشنده، امدادگر، کمک گرا، دلســوز، غم خوار، همدل، فداکار، 
سخاوتمند، دست ودل باز، اهل دوستی و معاشرت، تشویق کننده، 
همراه، پشتیبان، حامی، مهربان، توجه کننده به دیگران، مشتاق 

به پرورش دیگران، طالب همدلی و تأیید، و مهر طلب.
برای برقراری ارتباط مؤثر با این تیپ پیش قدم شوید. هر وقت 
امکانش بود، از آنان ستایش و قدردانی کنید. همیشه به نیازها 
و مشکالتشــان توجه کنید. در برقراری ارتباطی گرم و شخصی 
با آنان همراهی کنید. اگر خواستید از آنان انتقاد کنید، این کار 
را با مالیمت انجام دهید. وقتی با آنان هســتید، شوخی کنید و 
خوش بگذرانید. به آنان بگویید که چقدر برای شما مهم و ویژه 
هســتند. عواطف و احساساتتان را نسبت به آنان بروز دهید. به 

آنان بگویید که چقدر جذاب هستند 
و شــما از بودن با آنان خوش حال 
هســتید. به آنان بگویید که چقدر 

دوستشان دارید.

تیپ 4. فردگرا و رمانتیك

خصوصیات بارز این تیپ عبارت اند از: هنرمند، احساســاتی، درک 
شــهودی باال، خیال پرداز، رمانتیــک، خودابرازکننده، زیبادوســت، 
خاص، متشخص، دارای ظرفیت  افسردگی، اهل غبطه خوردن، خالق، 
آراسته، حســاس، دوست دار غم و اندوه و انتظار، مهربان، خوش خلق، 
خوش ســلیقه، نــوآور، مبادی آداب، عزلت طلب، وابســته، حســاس، 

گوشه گیر، در خود فرورفته، عالقه مند به تراژدی و عاشق پیشه.
برای برقراری ارتباط مؤثر با این تیپ، از حساسیت عاطفی، خالقیت 
و آرمان گرایی آنان قدردانی کنید. احساسات خود را بروز دهید. از اینکه 
بیش از حد منطقی باشــید، اجتناب کنید. وقتی آنان ناراحت هستند، 
روی آنچه که از ســر احساس می گویند، حساب نکنید. چرا که ممکن 
است در حال بیان احساسات زودگذر خود باشند. به لحظة حال اهمیت 
دهید و مثبت سخن بگویید. به احساس آنان احترام بگذارید. به دنبال 
تفاهم و همدلی باشــید، ولی الزم نیست حتمًا با آنان موافق باشید. از 

آنــان زیاد تعریف کنید، ایــن کار به آنان انرژی 
می دهد. از آنان حمایت و به آنان کمک کنید که 
ارزش خود را بدانند و خود را بیشتر دوست داشته 
باشــند. به ارتباطات خود جنبة هنری بدهید. از 

استعاره ها در ارتباطاتتان بیشتر استفاده کنید.

تیپ 5. کاشف و محقق

خصوصیات بــارز این تیــپ عبارت انــد از: پژوهشــگر، خردمند، 
ژرف اندیش، کنجکاو، ذره بین، زیرک، مستقل، واقع بین، اهل مطالعه، 
مشاهده گر، پیچیده، تمرکزگرا، شوخ طبع، بازیگوش، متفکر، اندیشمند، 
دارای افکار بدیع و نو، دانش طلب، جســت وجوگر، فکور، فلســفه گرا، 
دانش پژوه، نکته سنج، مصمم، جدی، تحلیلگر، حقیقت جو، بی اعتماد، 
نگران، اندوخته گرا، تیزهوش، عمیق، ناظر، عالقه مند به تنهایی، پرهیز 
از شرکت در فعالیت های اجتماعی، مشتاِق ذخیرة علم و دانش، اجتناب 
از پوچِی ناشی از کم اطالعی، اهمیت دهنده به کنترل احساسات، تمایل 

به حفظ استقالل و گذراندن امور با حداقل امکانات.
بــرای برقراری ارتبــاط مؤثر با این تیپ، به نیاز آنان برای داشــتن 
حریم خصوصی احترام بگذارید )و بدانید که اگر آنان تنهایی را ترجیح 
می دهند، به معنی طردکردن شــما نیســت(. اجازه دهید به راحتی 
اظهارنظر کنند. به خصوص دربارة احساساتشــان، فضا و زمان الزم را 
به آنان بدهید. به آهستگی و با تفکر به آنان نزدیک شوید و هیچ وقت 
برای ســریع تر تماس گرفتن و یا سریع تر تصمیم گرفتن به آنان فشار 
نیاورید. وقتی دربارة ایده ها و زندگی درونی صحبت می کنند، به آنان 
بپیوندید. دربارة اتفاقاتی که برای آنان افتاده است، هیچ پیش فرضی 
نداشته باشید. از آنان بخواهید که ارتباط مستقیم داشته باشند. با آنان 
صریح و رک حرف بزنید. به خاطر داشته باشید که ممکن است دلیل 
گوشــه گیری و گستاخی آنان این باشد که احساس راحتی نمی کنند. 
بدانید که ممکن اســت دلیل عصبانیت آنان و تکرار حرفشان، فشاری 

باشد که برای بیان افکارشان احساس می کنند.

تیپ 3. موفق و بازیگر

خصوصیــات بارز این تیپ عبارت اند از: موفقیت گرا، هدف گرا، 
بلندپــرواز، سیاســت مدار، عمل گرا،  نتیجه گــرا، جاه طلــب، 
انگیزه دهنده، تشــنة موفقیت، نگــران وجهه و محبوبیت خود، 
ریاســت طلب، فعال و پرانرژی، پرشور و شوق، اثرگذار، کامیاب، 
اهــل منطــق، منعطــف، دارای عزت نفــس و اعتمادبه نفس، 
احســاس و عاطفة کم، شــهرت طلب، توفیق طلــب اجتماعی، 
انگیزه بخش، برتری طلب، سازگار با محیط، بازیگر، نقش بازی کن، 
اهمیت دهنده به بازدهی و نتیجه، اجتناب از شکست، عاشق کار، 

عالقه مند به هم گرایی افکار برای حصول یک نتیجه.
برای برقراری ارتباط مؤثر با این تیپ، از آنان در مورد کارهایی 
که انجام می دهند، قدردانی کنید. به آنان بگویید چه زمانی در 
مورد آنان و دستاوردهایشــان احساس غرور می کنید. در انجام 
کارها، به دست آوردن نتایج و به رسمیت شناخته شدن به آنان 
بپیوندید. وقتی مشــغول کار هستند، مزاحمشان نشوید. جدی 
و بــا اراده با آنان برخورد کنید. روی آینده و تالش و کوشــش 

تمرکز کنیــد. در مورد عواطف و 
احساسات با آنان حرف نزنید. در 
ارتباط با آنان رقابت و مســابقه 
ایجــاد کنیــد. کاری کنید که 
موفقیت را بیشــتر لمس کنند و 
بدانید که ممکن اســت دلیل عصبانیت آنان و تکرار حرفشان، فشاری موفقیت هایشان را برجسته کنید.

آنــان زیاد تعریف کنید، ایــن کار به آنان انرژی 
می دهد. از آنان حمایت و به آنان کمک کنید که 
ارزش خود را بدانند و خود را بیشتر دوست داشته 
باشــند. به ارتباطات خود جنبة هنری بدهید. از 
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پی نوشت
1. Enneagram

تیپ 6. اهل وفا و شكاک

خصوصیات بارز این تیپ عبارت اند از: وفادار، متعهد، امنیت مدار، 
مسئول، مضطرب، بدگمان، سخت کوش، سازمان دهنده، تیزبین، 
وظیفه شــناس، ارزیاب، بازرس، باپشــتکار، محتاط، متعصب، 
راست پندار، تأخیر در انجام کارها، شکاک، محافظه کار، بدبین، 
منفی باف، امین، معتقد، مســئولیت پذیر، دارای حالت تدافعی 
توأم با پرخاشــگری، نگهبان، عیب یاب، وفادار به دوستان خود، 
وفادار به باورهای خود، دارای وحشــت بی مورِد ناشی از توهم، 

عدالت طلب، وفاجو، قابل اعتماد، معنویت گرا و سنت گرا.
برای برقــراری ارتباط مؤثر با این تیپ، پایــدار و قابل اعتماد 
باشــید. به آن ها در مورد ارتباطی که با یکدیگر دارید، اطمینان 
دهید. افکار و احساساتتان را فاش کنید. از توجه آنان به مشکالت 
قدردانی و بــا قواعد و روندها موافقت کنید. پیش از شــروع با 
تصدیق مشکالتی که ممکن است رخ دهند، به آنان بپیوندید. تا 
جای ممکن صریح و رک باشــید )مبهم رفتار نکنید(. به آنان با 
دقت گوش کنید. دربارة نگرانی های آن ها قضاوت نکنید. لطیفه 
تعریف کنید و با آن ها بخندید. آن ها را به آرامی وارد تجربه های 
جدید کنید. در برابر واکنش های بیش از حد آن ها، بیش از حد 

واکنش نشان ندهید.

تیپ 8. سلطه جو و چالشگر

خصوصیات بارز این تیپ عبارت اند از: رئیس، چالشــگر، مقتدر، 
خودبســنده، سرنوشت ساز، خودرأی، کله شــق، مواجهه گر، قاطع، 
مســتقل، اهل عمل، اســتوار، اهل رقابت، واقع بیــن، صریح، ُرک، 
حیله گر، ُمصّر، خودسر، مبارزه طلب، خشمگین، غضبناک، بی باک، 
صاحب اختیار، دست ودل باز، ســازنده، استوار، الهام بخش، پیشگام، 
رهبر، متکی به خود، افراطی، قاطع، پشتیبان، تأمین کننده، کارفرما، 
خودکامه، لجوج، سرســخت، دارای روحیة شکست ناپذیر، جنگجو، 
قدرت طلب، راسخ، بااراده، بزرگ منش، هدایت کننده، جسور، شجاع، 
قاطع، رک گو، پرکار، ســخت گیر، مســتبد، تندخو، خودبزرگ بین، 

پرخاشگر و مقابله گر.
برای برقراری ارتباط مؤثر با این تیپ، در عین نرمی و انعطاف پذیری، 
رک و صریح باشــید. در مشکالت، با احساس درد درونی او همدلی 
کنید. در انجام کارها با او همکاری کنید. به او اجازه دهید تنها باشد. 
از همکاری هــای او قدردانی کنید، اما چاپلوســی نکنید. او معمواًل 
به شــکل یک مدعی سخن می گوید. این موضوع را به عنوان حمله 
و بی احترامــی به خودتان تلقی نکنید. اگر او فریاد می زند )ناســزا 
می گویــد یا خوش حالی می کند(، بدانیــد که منظور خاصی از این 

کارش ندارد، بلکه فقط می خواهد خودش باشد.

تیپ 9. صلح طلب و میانجی

خصوصیــات بارز این تیــپ عبارت اند از: میانجــی، راحت طلب، 
متواضع، پذیرا، دلگرم کننده، سازگار، خوش خیال، صبور، ثابت قدم، 
بی خیال، ســاده، بی ریا، قانع، آرامش بخش، آرمان خواه، فارغ البال، 
مســالمت جو، بی تفاوت، منفعل، پرخاشــگری منفعالنه، محتاط، 
کم حرف، بی طرف، آرام، تنبل، خاکی، مســئولیت گریز، خونســرد، 

کسل و بی حال.
برای برقراری ارتباط مؤثر با این تیپ، از برخورد از موضع قدرت، 
بی صبری کردن و اعمال فشار پرهیز کنید. چنانچه احساس کردید 
آنان در مورد انجام کاری که قبول کرده اند بی میل )مخالف( هستند، 
اجــازه دهید آن را انجام ندهند. اگر می خواهید آنان کاری را انجام 
دهند، حواستان باشــد، طرز درخواســتتان برای آنان بسیار مهم 
اســت. آنان از انتظارات و فشار خوششان نمی آید. دوست دارند به 
حرف های شما گوش دهند و به شما کمک کنند، اما از این ویژگی 
آنان سوءاستفاده نکنید. حرفشان را قطع نکنید، حتی اگر توضیحات 
اضافه و بدیهی می دهند. به اندازة کافی برای تصمیم گرفتن و انجام 
کارها به آنان مهلت بدهید. بدون کنایه و قضاوت می توانید به آنان 
ایــراد بگیرید. آنان را در آغوش بگیرید و محبت خود را به شــکل 
فیزیکی ابراز کنید. این کار باعث می شود آنان احساساتشان را بهتر 
بشناســند. آنان بحث خوب را دوســت دارند، اما نه تقابل و بحث 

رقابتی، سخت گیر و قانونمند نباشید.

تیپ 7. ماجراجو و خوش باش

خصوصیات بــارز این تیپ عبارت اند از: تنوع طلب، مشــتاق، 
خوش گــذران، پرکار، مشــغول، خودانگیخته، ســربه هوا، اهل 
بریز و بپــاش، اهل دل، خوش بین، معاشــرتی، چابک، حراف، 
مسئولیت گریز، افراطی، تفنن طلب، انرژی بخش، کلیت گرا، دارای 
شور و شــوق، خوش خو، خوش قلب، پرانرژی، شلوغ، برون گرا، 
اجتماعی، خوش باش، ســطحی، خالق، بداهه گو، حاضرجواب، 
حواس پرت، ســاده لوح، خوش نیت، خوش مشــرب و سرشار از 

تحرک.
برای برقراری ارتباط مؤثر با این تیپ، در خوش بودن و تجسم 
امکانات جدید به آنان بپیوندید. به داســتان ها و ایده های مثبت 
آنــان گوش دهید و از آنان قدردانی کنید. به آنان بگویید که از 
آنان چه می خواهید و چــه انتظاری دارید. از آنان در برخورد با 
موقعیت ها و فعالیت های پرزحمت حمایت )پشتیبانی( کنید. به 
پیشنهادهای آنان گوش کنید و هیچ گاه روی انجام کارها به یک 
شیوة خاص اصرار نکنید. با آنان همراهی کنید و در انجام کارها 

آنان را آزاد بگذارید. به آنان نگویید 
که چه کاری انجام دهند. هیچ وقت 
ســعی نکنید آنــان را تغییر دهید 
)آنان را به همان شــکل بپذیرید(. 
انعطاف داشته باشید و تنوع طلبی 
ایجاد کنید. در ارتباط با آنان شاد و 

خالق باشید.

سلطه جو و چالشگر

آنان را آزاد بگذارید. به آنان نگویید 
که چه کاری انجام دهند. هیچ وقت 
ســعی نکنید آنــان را تغییر دهید 
)آنان را به همان شــکل بپذیرید(. 
انعطاف داشته باشید و تنوع طلبی 
ایجاد کنید. در ارتباط با آنان شاد و 

اهل وفا و شكاک
خصوصیات بارز این تیپ عبارت اند از: وفادار، متعهد، امنیت مدار، 

بی خیال، ســاده، بی ریا، قانع، آرامش بخش، آرمان خواه، فارغ البال، 
مســالمت جو، بی تفاوت، منفعل، پرخاشــگری منفعالنه، محتاط، 
کم حرف، بی طرف، آرام، تنبل، خاکی، مســئولیت گریز، خونســرد، 

برای برقراری ارتباط مؤثر با این تیپ، از برخورد از موضع قدرت، 
بی صبری کردن و اعمال فشار پرهیز کنید. چنانچه احساس کردید 
آنان در مورد انجام کاری که قبول کرده اند بی میل )مخالف( هستند، 
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شــاید در نگاه اول برخی تصور کنند، در 
مناطق کم برخوردار یا شــهرهای کوچک، 
نسبت به شهرهای بزرگ و پراسترس، نیاز 
کمتری به مشــاوره وجود دارد. نظر شما در 

این باره چیست؟
در مناطق محــروم میزان آگاهــی کمتر از 
مناطق شــهری و توسعه یافته اســت. هر قدر 
میزان آگاهی افراد کمتر باشد، مقاومت بیشتری 
نســبت به یادگیری و تغییر دارند. در این گونه 
محیط ها، ابتدا باید احســاس نیاز را ایجاد کرد. 
زیرا گاهی یک رفتار نادرســت در یک منطقه 
طبیعی اســت. پس ضرورت دارد، ابتدا مشکل 
را مطرح کنیم و پس از آن به زمینه سازی برای 
آگاه کردن دست بزنیم. میزان تأثیرگذاری منوط 

به شکل گیری رابطة  اولیه است. 

افت تحصیلی شــاید یکی از دغدغه های 
از خانواده هــا در منطقة خدمت  برخــی 
شــما باشــد. علل و عوامل افت تحصیلی 
دانش آموزان از نظر شــما کدام اند و چطور 
می شــود آن هــا را برطرف ســازیم و به 

دانش آموزان در این زمینه کمک کنیم؟ 
افت تحصیلی نکتة مهم و قابل توجهی است 
که شاید در هر دورة تحصیلی دلیل آن متفاوت 
باشــد.  به نظر من، تنها راه نجات دورة  ابتدایی 
تزریق هنر به مدرســه اســت. معلــم ابتدایی 
باید به ابزار شــعر، نمایــش، قصه و بازی مجهز 
باشــد تا آموزش به فراینــدی لذت بخش برای 
دانش آموز تبدیل شــود. در دوره های تحصیلی 
باالتر، بسیاری از دانش آموزان فاقد مهارت های 

مطالعة صحیح هستند و آموزش های کارگاهی 
در این زمینه نیاز دارند. برخی رفتارهای والدین 
که باعث بی انگیزگی و بی عالقگی دانش آموزان 
بــه درس خواندن و در نتیجــه افت تحصیلی 
می شــوند، عبارت اند از: مقایسة مداوم فرزند با 
هم ســاالن، اجبار به درس خواندن، و داشــتن 
انتظارات نامتناســب با توانایی های فرزند. وقتی 
فرزندان نمی توانند فاصلة خودشان را با کسانی 
که با آن ها مقایسه می شوند، پر کنند، احساس 
شکست و طردشدگی پیدا خواهند کرد. بنابراین 
والدیــن باید تفاوت های فردی فرزندانشــان را 
بپذیرند و به اســتعدادها و عالقه هایشان احترام 
بگذارند. با این کار اعتمادبه نفس فرزندان تقویت 
می شود و آن ها در مسیری که دوست دارند پیش 
می روند و به شــکوفایی می رسند. مشاوران هم 
باید در این زمینه، روش های متفاوت یادگیری 
و ســبک های ارتباطی را بیشــتر فــرا بگیرند.

دانش آموزان  امــروز  از چالش های  یکی 
سردرگمی در مورد هویت است. چه باید کرد 
تا نوجوانان به اصل هویت خود پی ببرند و از 
این سردرگمی خارج شوند؟ اگر شما با چنین 
برای  راهکاری  روبه رو هستید، چه  مواردی 
ماجرای سردرگمی هویت دانش آموزان ارائه 

مصاحبه/ گفت وگو

گزارشگر:  محمدحسن دیزجی

اشــاره
هر کدام از ما در موقعیت اجتماعی، جایگاه 
حرفه ای و مســئولیتی که بــر عهده داریم، 
دغدغه ها و نگرانی هایــی داریم که گاه الزم 
اســت برای برطرف کردن آن ها، با کسی که 
بیشتر از ما تجربه دارد، به مشورت بنشینیم. 
این موضوع مهم خاص یــک منطقه و گروه 
مشخصی هم نیست. اگر دانش آموزان شهرهای 
بزرگ دغدغه هایی دارند، شــاگردان مناطق 
روستایی هم ممکن است از نگرانی هایی رنج 
ببرند. همین نکته انگیزه ای شــد تا از تهران 
خارج شــویم و سری به استان فارس بزنیم و 
با مرضیه جعفری، مشاور  را  باب گفت وگویی 
هستة مشــاورة منطقة ششده و قره بالغ آن 
استان بگشــاییم. او فارغ التحصیل دانشگاه 
فرهنگیان و دارای مدرک کارشناسی مشاوره 

با سه سال سابقة کار است. 

پس از ایجاد رابطة مناسب 
با فرزند، زمینه برای بحث و 
تبادل نظر پیرامون قواعد و 

مقررات استفاده از اینترنت 
فراهم خواهد شد

گفت وگو با مرضيه جعفری
مشاور منطقة ششده و قره بالغ استان فارس
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می کنید؟ اگر تجربــه ای هم در این زمینه 
دارید، بفرمایید.

هویت منــدی می توانــد تحت تأثیــر اثرات 
نامطلــوب فضای مجــازی قرار گیــرد. هویت 
اجتماعــی در پیوند بــا گروه هــا و اجتماع ها 
شکل می گیرد، در صورتی که حضور در فضای 
مجازی و اینترنــت، روابط اجتماعی نوجوان و 
تمایل حضور وی در جمع های خانوادگی را به 
شــدت کاهش می دهد و فرصت نهادینه شدن 
ارزش هــای خانوادگــی و اجتماعی و کســب 
مهارت هــای الزم زندگی را از بیــن می برد. با 
حضور دائمی در فضای مجازی، امکان تفکر در 
مورد اینکه من چه کسی هستم، چه می خواهم 
و قرار اســت به کجــا بروم، از نوجوان ســلب 
می شــود. به عالوه، رویارویــی با موقعیت های 
متفــاوت، نقش ها و ســبک های متنوع و بعضًا 
کاذب، و انواع محرک ها و رفتارهای نامتناسب با 
فرهنگ و ارزش ها، موجب سردرگمی و کالفگی 

نوجوان خواهد شد. 
در مدرســه، بــرای شــکل دادن بــه هویت 
دانش آمــوزان، باید از طریق برگزاری کارگاهی 
در حوزة خودشناســی و فراشــناخت وارد شد 
تــا دانش آموزان به درک درســتی از ارزش ها، 
توانایی ها، نقاط ضعف و ... دست یابند. مثاًل یکی 
از تمرین هایی که سرکالس انجام می دهیم، این 
اســت که از دانش آموزان می خواهم روی یک 
پوشة مقوایی بنویسند: »این من هستم، امروز« 
و روی طرف دیگر آن بنویسند: »این من هستم، 
در آینده.« بعــد در مجالتی که با خود از خانه 
آورده اند،  بگردند و هر کلمه، جمله و تصویری 
که نشان دهندة  خودشان در شرایط امروز و در 
آینده اســت، جدا کنند و زیر هر قسمت روی 
پوشة  مقوایی بچسبانند. بعد گفت وگوی کالسی 
را به این ســمت هدایت می کنم که: هر کدام 
از ما واقعًا که هســتیم؟ ارزش های ما چیست؟ 
خط قرمزهای ما کدام اند؟ و با چه فعالیت هایی  
می توانیم به خودی کــه می خواهیم در آینده 

باشیم، برسیم؟ 
خودشناســی فردی و خودبــاوری به منظور 
ارتقای توانمندی ها و تقویت نقاط ضعف، آدمی 
را به سمت کمال و هویتی مستقل سوق می دهد. 

 
والدیــن در این مورد چــه تدبیری باید 

بیندیشند؟
والدیــن نیــز باید بــا پاســخ های صحیح و 
منطقی به پرســش های نوجوانــان، آن ها را از 
سردرگمی هایی که در این دوران ممکن است 
برایشان پیش آید، نجات دهند و نوجوان خود 

را بیشتر از گذشته درک کنند. 

بنابرایــن خانواده ها بایــد راه ارتباط با 
فرزند خود را فرا بگیرند. در شــرایط امروز 
جامعه، بیشتر چه آسیب هایی در این زمینه 
به گوش شما رسیده است یا با آن ها مواجه 
شده اید؟ در این زمینه شما به خانواده ها چه 

توصیه هایی می کنید؟
از نوع ارتباطی که با بچه ها داریم، شاید بتوان 
این طور بیان کــرد که دانش آموزان در خانواده 
یــا کاماًل به حال خود رها شــده اند، یا اســیر 
ســخت گیری ها و چارچوب های انعطاف ناپذیر 
والدین هســتند که هر دوی ایــن وضعیت ها 
مخرب انــد. الگوی مناســب ارتباطی والدین با 
فرزندان، بر اســاس ســبک های فرزندپروری، 
»سبک مقتدرانه« است. در این سبک فرزندان 
حق انتخاب دارند و رفتــار والدین صمیمانه و 
محبت آمیــز، در عین حال همراه با محدودیت 
معقول اســت. هدف از ایجاد محدودیت و بیان 
انتظارات به صورت شفاف و قابل درک، هدایت 
فرزندان به سوی مســئولیت پذیری و آموزش 

انضباط خودکار است. 
کودکان و نوجوان نیازمند شــنیدن سخنان 
مبتنــی بر عشــق و عالقــة والدین نســبت 
به خودشــان هســتند و می خواهنــد بدانند، 
والدینشــان به داشــتن آن ها، فارغ از موفقیت 
یا ناکامی هایشان،  افتخار می کنند. ابراز عالقه 
بــه فرزندان آن ها را لوس نمی کند،  بلکه دادن  
امتیاز به جای محبت کردن، چشم پوشی مداوم 
از خطا، داشــتن انتظارات پایین تر از حد توان، 
و خرید هدیه های لوکس و تشویق مادی آن ها 
را لوس می کند. فرزندان نباید احســاس کنند، 
محبت والدین به موفقیت آنان وابسته است، بلکه 
این محبت باید معطوف به تالش فرزندان باشد.

االن که تسلط بر دنیای مجازی خیلی زیاد 
امکان کنترل  شده است، خانواده ها خیلی 
در این زمینه را ندارنــد. چه باید کرد که 
تمام فکر و ذکر بچه ها فضای مجازی نباشد 
و به ارتباطات رودررو با خانواده و مدرســه 
هم اهمیت بدهند؟ برای این کار شــما چه 

هم  تجربه هایی  اگــر  دارید؟  راهکارهایی 
دارید، اشاره بفرمایید. 

هیچ شــکی وجود نــدارد کــه والدین برای 
جلوگیری از آســیب ها به فرزند و خانواده باید 
محدودیت هایی در زمینة اســتفاده از اینترنت 
و فضای مجازی قائل شــوند. ولــی قبل از هر 
گونــه محدودیتی در این زمینــه، والدین باید 
به دنبال ترمیــم رابطه با فرزند خود باشــند. 
وجود رابطه ای مناســب بین والدین و فرزندان 
کلید طالیی پیشــگیری از آســیب ها در همة 
زمینه هاست. برای ایجاد رابطه ای مناسب الزم 
است والدین نورافکن خود را از جنبه های منفی 
رفتارهای فرزندشــان بردارنــد و با صرف وقت 
و برنامه ریزی، زمان هــای کوتاهی را در روز به 
گپ وگفت با او بپردازند. توجه هم داشته باشند 
کــه در این گفت وگو، از قیچی های ارتباطی به 
هیچ وجه استفاده نشود. این قیچی ها عبارت اند 
از: سرزنش کردن، قضاوت کردن، مقایسه کردن، 
بازجویی کــردن،  نصیحت کــردن، و تهدید و 
تنبیه کردن. محتوای موضوع های مورد گفت وگو 
 باید مورد عالقة فرزند باشد و به نظرات و عقاید او 
)هر چنــد به نظر والدین غیرمنطقی باشــد(، 

اهمیت و ارزش داده شود. 
پس از ایجاد رابطة مناســب با فرزند، زمینه 
برای بحث و تبادل نظر پیرامون قواعد و مقررات 
اســتفاده از اینترنت فراهم خواهد شــد و در 
نهایت الزم است، با توافق فرزند مقرراتی تدوین 
شــود. مقررات مزبور می تواند شامل این موارد 
باشد: زمان، مکان و شرایط استفاده از اینترنت؛ 
مــدت زمانی کــه فرزند می توانــد از اینترنت 
اســتفاده کند؛ انواع وب سایت ها و فعالیت های 
قابل قبول و غیرقابل قبول؛ اطالعاتی که فرزند 
می تواند در ضمن استفاده از اینترنت افشا کند، 
مثل عکس های خصوصی یا اطالعات خانوادگی 
و شــخصی؛ چگونگی مواجهه با مشکل هنگام 

استفاده از اینترنت؛ و کمک گرفتن از والدین. 
یکی از مشــکالت این اســت که بسیاری از 
والدین از لحاظ کار با فضای مجازی بســیار از 
فرزندان خود عقب هستند و نمی توانند نظارتی 
بر عملکرد آن ها داشــته باشــند. برای کاهش 
اســتفادة فرزندان کوچک تر از فضای مجازی، 
بایــد فعالیتــی جایگزین که به انــدازة فضای 
مجازی جذاب باشــد، به فرزند پیشــنهاد داد. 
به دانش آموزان هم باید آموزش داد که فضای 
مجازی چیست، چگونه می توان از آن استفاده 
کرد و عواقب درگیرشدن در آن چیست، و تفکر 

انتقادی را نیز به آنان آموخت. 

از حضورتان در این گفت وگو سپاسگزاریم.

کودکان و نوجوانان نیازمند 
شنیدن سخنان مبتنی بر 

عشق و عالقة والدین نسبت به 
خودشان هستند و می خواهند 

بدانند، والدینشان به داشتن 
آن ها فارغ از موفقیت یا 

ناکامی هایشان  افتخار می کنند 
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مشکالت رفتاری

دکتر محمد حسین نژاد
دکترای روان شناسی تربیتی و استادیار گروه علوم 
تربیتی دانشگاه فرهنگیان استان تهران

رضا متقیانی
کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

به عدد قفل ها، کلید الزم است
درآمدی بر طبقه بندی جدیدمشكالت رفتاری در مدرسه

مقدمـــه 
در قلمرو تخصصی مشــاوره در مدرســه، بیش از آنکه این یا آن 
روش حاکم باشد، مانند بیشتر خدمات مداخله ای، این یا آن مشاور 
حاکم اســت. به تعبیر دیگر، هرچه جعبه ابزار مهارت های مشــاور 
غنی تر باشــد، بهتر از عهدة وظایف خطیر خــود برمی آید. یکی از 
نیازهای اساسی مشاوران که در همة کارگاه ها فراوان مطرح می شود،  
ابزارهای مداخلة کاربردی است که فراتر از مباحث نظری، به کار هر 
روزة آن ها بیاید. در نوشتة حاضر در پی معرفی یکی از کاربردی ترین 
سامانه های برخورد با مشکالت رفتاری در مدرسه هستیم. این سامانه 
»طبقه بندی رفتاری مشکالت رفتاری در مدرسه«1 است. رویکردی 
که این طبقه بندی  براســاس آن شــکل گرفتــه، تحلیل کاربردی 
رفتار اســت که خوش بختانه کتاب هایی که به صورت اختصاصی به 
این موضــوع پرداخته انــد، در حال حاضر به 
زبان فارســی در دســترس هستند.2  

طبقــه بندی  ضـرورت 
رفتــاری مشــكالت 

رفتــاری
سودمندی اصلی هر نظام 
مسیری  ایجاد  طبقه بندی، 
مستقیم از طبقة تشخیصی 
بــه درمان های مؤثر 
است.  افتراقی 
برای مثال، 

مداخله ای برای حل مشکلی که در اثر تابع »گریز از موقعیت درسی 
به دلیل دشواری تکالیف« به وجود آمده است، به شکل چشمگیری 
با مداخله ای که از مشــکلی سرچشمه می گیرد که در اثر بی توجهی 
بزرگ ســاالن  ایجاد شده اســت، تفاوت دارد. بنابراین، برای این دو 
مشــکل از دو طرح مداخله ای مجزا و متمایز باید استفاده شود. اگر 
تابع رفتار مشکل ســاز مداخلة افتراقی را تعیین نکند، مداخله باید 
براساس ویژگی دیگری صورت پذیرد. برای مثال، مداخله های رفتاری 
برای کودکان مبتال به بیش فعالی توأم با نقص توجه مناسب است. اما 
متأسفانه در طبقه بندی رایج اختالالت روانی، توصیة اختصاصی برای 
استفاده از فنون مداخلة رفتاری در مورد این اختالل مطرح نیست. 
به عنوان نمونه، »فن کنار گذاشتن کودک از فعالیت های جاری« در 
مورد  چند اختالل روانی کودکان قابل کاربرد است و در مورد اختالل 

بیش فعالی کاربرد اختصاصی ندارد. 
پیامد دیگر به کارگیری طبقه بندی مبتنی بر توابع رفتار آن اســت 
که مشکالت شدید )خطرناک( رفتاری به نشانة یک اختالل نسبت 
داده نمی شــوند، بلکه در صورت بندی مبتنی بر توابع رفتار، به نقش 
شرایط یا بافتی که این رفتار در آن رخ می دهد، اهمیت داده می شود.

طبقه بندی مشكالت رفتاری
در ایــن طبقه بندی، با توجه به توابع رفتار مشکل ســاز برای خود 
فرد، انواع رفتارهای مشکل ســاز مشخص می شوند و مسیر مداخله 
در هریک از آن ها نیز از آن تابع رفتار مشکل ســاز می گذرد. اساس 
این طبقه بندی فرضیه ســازی در مورد کاربردهای رفتار مشکل ساز 
براساس اطالعات به دست آمده از دانش آموز است. توابع رفتاری برای 

فرد در چهار طبقه کلی جای می گیرند و شامل ۱۳ تابع می شوند:
1. طبقة توابع دسترسی مستقیم: شامل تابع های محرک های 

حسی فوری و تقویت کننده های محسوس؛ 

کلیدواژه ها: تحلیل کاربردی رفتار، مشکالت رفتاری، مداخلة 
افتراقی، بیش فعالی، محرک حس فوری، محرک فیزیکی آزاردهندة 

نیاز به توجه معلم، محرومیت



2. طبقة توابع دسترسی با واسطة اجتماعی: شامل تابع های 
توجه بزرگ ساالن، توجه هم ساالن و تقویت کننده های محسوس؛

3. طبقة توابع گریز مستقیم: شامل تابع های موقعیت اجتماعی 
ناخوشــایند، تکلیف یا کار طوالنی، تکلیف یا کار دشوار و محرک یا 

رویداد فیزیکی آزاردهنده؛
4. طبقة توابع گریز با واســطة اجتماعی: شــامل تابع های 
موقعیت اجتماعی ناخوشــایند، تکلیف یا کار طوالنی، تکلیف یا کار 

دشوار و محرک یا رویداد فیزیکی آزاردهنده.

توابع دسترسی مستقیم
اولیــن طبقة توابع رفتــاری که در این ســامانه مطرح می کنیم، 
دسترسی مســتقیم است و منظور آن اســت که فرد با انجام رفتار 
مشکل ســاز، آنچه را که می خواهد کســب می کنــد. در این طبقه 
رفتارهای مشکل ســازی قرار می گیرند که فرد را به گونه ای مؤثر و 
کارا به آنچه مطلوب می داند، خواه یک شیء باشد یا یک رویداد )یا 
تحریک یکی از حواس پنج گانه( می رســاند. در جدول 1 نمونه هایی 
از توابع این طبقه توابع آورده شده اند که در آن ها موقعیت انگیزشی، 

رفتار و تابع آن مطرح شده است.

 در تابع تحریک حســی فوری، رفتار مشکل ســاز هدف به شکل 
مستقیم تحریک حســی مطلوب را ایجاد می کند. این توابع به طور 
مستقیم از رفتارهایی سرچشــمه می گیرند که محرک های  حسی 
ایجاد می کنند.  فقدان حس مطلوب  در زمانی خاص، شــرط کافی 

برای محرومیت است. در این موقعیت آنچه که فرد می خواهد:
الف. برایش  ارزش زیادی دارد؛

ب. به محض رسیدن به آن، فوراً حس مطلوبی در او ایجاد می کند 
و تا زمانی که رفتار تداوم دارد، این حس نیز ادامه می یابد. 

مالک های تشخیصی
1. حضور موقعیت انگیزشی؛

2. شــکلی از رفتار کلیشه ای که مؤثرتر و کاراتر از رفتارهای دیگر 
برای ایجاد رویداد حسی مطلوب در موقعیت انگیزشی است.

تابع تقویت کنندة محسوس
در موقعیت انگیزشی رفتار)های( مشکل ساز، هدف به شکلی مؤثر 
فرد را مستقیم به شی ء، فعالیت یا رویداد مطلوب )یعنی تقویت کنندة 
محسوس( می رســاند. تقویت کننده های مزبور مواردی نظیر غذا یا 
نوشــیدنی به طور کلی، یا غذا یا نوشــیدنی خاصی، یا فعالیت های 
گروهی، مانند بازی یا ورزشی خاص، یا گفت وگو و تعامالت، استفاده 
از تلفــن یا رایانه، وقت گذرانی با دوســتان، و مــوارد دیگری از این 
دســت را در برمی گیرند. باید توجه داشت که این تقویت کننده های 
محســوس )یعنی چیزها یا رویدادهایی که برای فرد مطلوب است( 
جنبة کاماًل شخصی دارند و تعمیم پذیر نیستند. به عنوان نمونه، برای 
برخی خواندن یک کتاب غیرداســتانی در زمانی معین ممکن است 
فعالیتی بســیار مطلوب تلقی  شود، در حالی که شاید این کار برای 

دیگران فعالیتی نامطلوب باشد.

موقعیت انگیزشــی بــرای تابــع تقویت کننده های 
محســوس

فقدان شیء، فعالیت یا رویدادی مطلوب برای فرد در زمان معین، 
شرط کافی محرومیت از آن شیء، فعالیت یا رویداد است که: 

الف. برای فرد در )مقایسه با رویدادهای دیگر( ارزشمندتر است؛ 
ب. در آن زمــان معیــن، رفتارهایی که چنین توابعــی را ایجاد 

می کنند، به احتمال بیشتری رخ می دهند.

مالک های تشخیصی
1. حضــور موقعیت های انگیزشــی برای تابــع تقویت کننده های 

محسوس؛
2. در موقعیت های انگیزشــی، رفتار)های( مشکل ســاز هدف از 
رفتارهــای دیگر مؤثرتــر و کاراتر تقویت کننده های محســوس را 
ایجــاد می کنند. به عالوه، میــان )رفتار(های مشکل ســاز هدف و 
تقویت کننده های محســوس رابطة بســیار معتبرتری وجود دارد و 

جدول 1. نمونه های توابع دسترسی مستقیم

تابع رفتاررفتارموقعیت انگیزشی

تمایــل به خــوردن 
چیپس سیب زمینی

خوردن چیپسدزدیدن چیپس از مغازه

تمایــل بــه تحریک 
شنیداری در حمام

شــنیدن صدای خود در آواز خواندن در حمام
حمام )کــه در آن زمان 
نقش تقویت کننده دارد(

از کـــالس بــا ســرعت تمایل به تاب سواری
خارج شـدن و تاب سواری 

)کسی مانع او نمی شود(

بــه مــدت 15 دقیقــه 
تاب ســواری و پــس از 
سیرشدن از این فعالیت، 

بازگشت به کالس

جدول 2. نمونه هایی از تابع تحریک حسی فوری

موقعیت 
انگیزشی

احتمال رفتار پیامد مطلوبرفتار
آینده در موقعیت 

انگیزشی

ساعت 1:35 
ـ تمایل به 

رویداد حسی 
شنیداری

دستش را جلوی 
دهانش قرار می دهد 
و با دهان صدا تولید 

می کند

ایجاد تحریک 
شنیداری

شکلی از رفتار 
تحریک خود دقیق تر 

و کاراتر می شود

ساعت 12:05ـ  
تمایل به رویداد 
حسی جنبشی

با حرکت گهواره ای، 
بدن خود را به عقب و 

جلو حرکت می دهد

حرکت و 
تحریک 

جنبشی خاص

این شکل تحریک 
حسی به دلیل تحریک 

فوری رخ می دهد

ساعت 8:07 
ـ تمایل به 

رویداد دیداری 
حسی خاص

به سمت دیوار گل 
پرتاب می کند و 

پخش شدن آن را روی 
دیوار تماشا می کند

دست یافتن به 
نتیجة دیداری 
منحصربه فردی

هر وقت به گل 
دسترسی داشته باشد 
)به عنوان نمونه پس 
از باران( آن را پرتاب 

می کند
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توانایی آن ها برای دســتیابی به شــیء، رویداد و یا فعالیت روزمره  
نسبت به رفتارهای دیگر بیشتر است.

توابع دسترسی با واسطة اجتماعی
توصیف 

این توابع شــامل رفتاری می شــوند که به شــکلی مؤثر و کارا )با 
وا داشتن شخصی دیگر برای انجام آن رفتار( باعث دسترسی به شی ء 
یا رویداد مطلوب می شود. در زمانی معین، فقدان آن شی ء یا رویداد 
آن قدر محرومیت ایجاد می کند که نســبت به ســایر موقعیت های 
انگیزشــی، موقعیتی باارزش محسوب می شود. در مثال هایی که در 
جدول 4 آمده اند، گرچه شــکل ظاهری رفتارها در سه مثال با هم 

تفاوت دارند، اما تابع در هر سه مورد یکسان است.

تابع جلب توجه بزرگ ساالن
در موقعیت انگیزشــی رفتار)های( مشکل ســاز، هدف نسبت به 
رفتارهای دیگر به شکلی مؤثرتر توجه بزرگ ساالن را جلب می کند. 
توجه بزرگ ساالن ممکن است به شــکل اظهار نظر کالمی، تعامل 
و همچنین تماس چشــمی، اشــاره، تماس بدنی و یا کنار فرد قرار 

گرفتن باشد.

موقعیت انگیزشی برای تابع جلب توجه بزرگ ساالن
فقدان توجــه بزرگ ســاالن در زمانی معین، شــرط کافی برای 

محرومیت از توجه بزرگ ساالن است که:
الف( تابع جلب توجه بزرگ ســاالن از هر تابع دیگری ارزشمندتر 

می شــود؛
ب( رفتارهایــی که در آن زمان معین به ایــن توجه می انجامند،  

احتمال بیشتری برای پیش آمدن دارند.

مالک های تشخیصی
1. حضور موقعیت انگیزشی برای تابع جلب توجه بزرگ ساالن؛ 

2. در موقعیت انگیزشی، رفتار)های( مشکل ساز هدف از هر رفتار 
دیگری برای جلب توجه بزرگ ساالن مؤثرتر و کاراترند و نسبت به هر 
رفتار دیگری برای جلب توجه بزرگ ســاالن، رابطة رفتار مشکل ساز 

هدف با تابع جلب توجه بزرگ ساالن معتبرتر است.
3. حضور شــخص یا اشخاصی که ســابقة توجه کردن به فرد در 
موقعیت انگیزشــی برای رفتارهای مشکل ســاز هــدف دارند )این 

اشخاص به صورت متمایزی به چنین رفتارهایی توجه می کنند(.

توصیف
در موقعیت انگیزشی نیاز به توجه معلم، در ساعت 9:45، درخواست 
گستاخانة »کسی نیست به من کمک کنه؟!« رویداد مطلوب را ایجاد 
کرد. در صورتی که دســت بلندکردن و درخواســت مؤدبانه نیاز به 

توجه دانش آموز را برطرف نکرد و بی اثر بود.

پی نوشت ها
1. Behavioral Classification System for Problem Behaviors in 
Schools

2. کرنی، آلبرت جی )1394(. آشــنایی با تحلیل کاربردی رفتار. ترجمة حجت اله 
راغب. نشر بوی کاغذ. تهران.

جدول 4. نمونه های توابع دسترسی با واسطة اجتماعی

تابع رفتاررفتارموقعیت انگیزشی

تمایل به خوردن چیپس 
سیب زمینی

درخواست از فردی دیگر 
که به او چیپس بدهد

به دست آوردن 
چیپس

تمایل به خوردن چیپس 
سیب زمینی

دستور دادن گستاخانه:
آن چیپس لعنتی را بده 

به من! 

به دست آوردن 
چیپس

تمایل به خوردن چیپس 
سیب زمینی

به دست آوردن خود را زدن
چیپس

جدول 5. نمونه های تابع جلب توجه بزرگ ساالن

احتمال رفتار پیامد مطلوبرفتارموقعیت انگیزشی
آینده در موقعیت 

انگیزشی

ساعت 9:30 ـ تمایل 
به جلب توجه معلم 

دارد

دست خود را به مدت 
30 ثانیه بلند می کند 
تا توجه معلم را جلب 

کند

معلم به او 
می گوید صبر 

کند

احتمال کمتری دارد 
که رفتار پیش آید

می گوید خیلی کمک ساعت 9:40
می خواهم

معلم او را نادیده 
می گیرد

احتمال کمتری دارد 
که رفتار پیش آید

ساعت 9:45 ـ هنوز 
نیاز به توجه معلم دارد 
شاید این نیاز شدیدتر 

هم شده باشد

با لحن گستاخانه ای 
می گوید: »کسی اینجا 

نیست به داد من 
برسه؟!«

معلم کنار او می آید 
و به او می گوید: 
»مؤدبانه تر هم 

می توانی درخواست 
کنی.« خب حاال 
چه می خواهی؟

با گستاخی 
فریادزدن احتمااًل 
بیش از رفتارهای 
بی اثر رخ خواهد داد

جدول 3. نمونه های تابع تقویت کننده های محسوس

احتمال رفتار آینده در پیامد مطلوبرفتارموقعیت انگیزشی
موقعیت انگیزشی

ساعت 11:25 ـ به 
جای انجام تکلیف، 
تمایل به خط خطی 

کردن دارد

کاغذ سفیدی را زیر 
تکلیف ریاضی اش 

می گذارد و یواشکی 
نقاشی می کند

وقت انجام 
تکلیف ریاضی 
را، به خط خطی 
کردن و نقاشی 

می گذراند

در صورتی که معلم سرگرم 
کار دیگری باشد و نتواند رفتار 
غیردرسی دانش آموز را متوجه 
شود، احتمال رفتار خط خطی 

کردن یواشکی وجود دارد

ساعت 1:35 
ـ می خواهد با 

اسباب بازی هایی که 
در کوله پشتی دارد 

بازی کند

کوله پشتی را 
باز می کند و 
اسباب بازی را 
بیرون می آورد

با اسباب بازی ها 
بازی می کند

اگر معلم جلوی او را نگیرد این 
رفتار پیش می آید
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اعظم عباس زاده
معاون پرورشی اصفهان

یکی از جذابیت های ســریال از منظر خانــواده و خانواده درمانی 
بحث قدرت اســت. البته قدرت در خانــواده از جنبه های متفاوت 
قابل بررسی است: »قدرت فردی«، »قدرت فرد در اجرای نقش های 

خانوادگی« و »قدرت کلی خانواده«.
یکی از نیازهای خاص انسانی که گالسر نیز به آن توجه خاصی 
دارد، نیاز به قدرت است. او در کتاب »ازدواج بدون شکست« بیان 
می دارد که ازدواج با همســرانی که نیاز به قدرت در آن ها باال، اما 
نیازشــان به عشق و تعلق در ســطح پایینی باشد، ریسک خیلی 
زیادی دارد. نیاز شــدید به قدرت هنگامی که نیاز به آزادی شدت 
داشته باشد، حتی خطرناک تر هم می شود. گالسر عشق و تعلق را 

بهترین تعدیل کنندة این دو نیاز می داند.
در ســریال پایتخت، بی شک شــخصیت نقی قدرت طلب ترین 
شخصیت ســریال اســت. اما آنچه که در وجود او قدرت طلبی را 
تعدیل می کند، احساس عشق و تعلق به خانواده است. ضمن اینکه 
نیاز به آزادی در وی شــدید نیست و لذا شخصیت او، قدرت طلبی 
دوست داشتنی اســت که برای همگان قابل تحمل است و مانع از 
هم پاشــیدگی خانواده می شود.  البته قدرت طلبی به خوبی در سایر 
شخصیت ها هم نمایان است؛ به ویژه در مخالفت های صریح بهتاش 
با نقــی، در غرولند کردن هــای پی در پی فهیمه بــا فرزندش، در 
دخالت کردن های فهیمه در زندگی برادرش تقی، در کتک خوردن 
تقی از همســرش، و باالخره در تحقیر رحمت توســط فرزندان 

فهیمه. در همة این صحنه ها می توان قدرت را دید.
در ســکانس اول فیلم، وقتی ارســطو از زندان آزاد می شــود 
و اعضــای خانوادة نقــی جرئت ندارند در را بــه روی او باز کنند، 
قدرت طلبــی و نفوذ نقی را به خوبی می توان مشــاهده کرد. اینجا 
نمایشی از قدرت فردی نقی را می بینیم. اما قدرت فردی تنها مؤلفة 
قدرت در خانواده نیست. اگرچه قدرت فردی نقش مهمی در نفوذ 
بر خانواده دارد، نقش تعیین کننده و اصلی از طریق مرزها، اتحادها 

و تبانی هایی معلوم می شود که در خانواده صورت می گیرند.
مینوچین معتقد اســت که اتحادها شــیوة توافــق یا مخالفت 
اعضای خانواده با یکدیگر را برای فعالیت های خانوادگی به نمایش 

می گذارند و بــه پیوند هیجانی یا روان شــناختی اعضای خانواده 
با یکدیگر اشــاره دارند. اما تبانی بــه ائتالف های اعضای خاصی از 
خانواده با یکدیگر اطالق می شود که در برابر شخص سومی به وجود 
می آید. گاهی تبانی با ثبات است. یعنی این اتحاد انعطاف ناپذیر و 
ثابت است. اما گاهی تبانی انحرافی است. یعنی حاصل اتحاد دو نفر 
است که عضو سومی از خانواده را مسئول مشکالت یا تعارض های 
خود می دانند و می خواهند فشــار وارده بر خود یا روابطشــان را 
کاهش دهند. به عبارت بهتــر، دو نفر به دنبال پیدا  کردن قربانی 
برای ثبات روابطشان هستند. این به دنبال قربانی گشتن و مقصر 
دانستن دیگری، از ویژگی های خانواده های بدکارکرد است که در 

خانواده های امروزی فراوان دیده می شود.
همچنین، قدرت در خانواده هم به اقتدار )اینکه چه کسی تصمیم 
می گیرد( و هم به مســئولیت )اینکه چه کســی تصمیمی را اجرا 
می کند( اشــاره دارد. اما این قدرت به نــدرت حالت مطلق دارد، 
بلکه وابسته به زمینه یا موقعیت عمل می کند. در مجموع، قدرت 
با شــیوة ادغام نیروها به دســت اعضای خانواده از طریق تبانی و 
اتحاد ارتباط دارد. لذا به ســختی می توان گفت قدرت در خانواده 
در دست چه کسی است. قدرت گاهی پنهان و گاهی سیال است. 
بازی قدرت را در بخش های زیادی از ســریال به روشنی می توان 
مشاهده کرد. مثاًل اتحاد ارسطو و رحمت در سکانس ابتدایی فیلم، 
یا اتحاد ارســطو و بهتاش در سکانس پایانی، اتحاد اعضای خانواده 
برای پنهان کردن تصادف رحمت با خودروی نقی و ... نمونه هایی 

از جنگ قدرت، تبانی و اتحاد اعضای خانواده است.
مورد آخر یکی از زیباترین ســکانس های آموزشــی فیلم است. 
ابتــدا همگان از برخورد غیرمنتظرة نقــی به خاطر تصادف خودرو 
می ترســند و اتحادی شکل می گیرد. اما وقتی این حقیقت آشکار 
می شود، رفتار هما به عنوان همسر قابل توجه است. هما در شرایطی 
مجبور می شــود اتحاد خویش را با نقی کنار بگذارد و این موضوع 
ناهماهنگی والدین را در خانواده نشان می دهد. اینجاست که مرد 
قدرتمندی چــون نقی تنها می ماند و با این طرد، مرگ خویش را 

از خدا می خواهد.

تلنگرهایی با چاشنی طنز
تحلیل سریال پایتخت
از منظر خانواده و خانواده درمانی

تحلیل فیلم و مجموعه های تلویزیونی

بخش دوم
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مشاوره تخصصی

مشاورۀ با عینک آدِلری

مقــدمه
هدف این مقاله ارائة مبنایی برای مشاوران مدرسه در جهت 
کاربرد نظریة آدلر  اســت. نظریة آدلر1 با عنوان روان شناســی 
»فردنگر«2 نیز شــناخته می شــود. نظریة او اولیــن بار برای 
آموزش در یک کلینیک راهنمایی کودک در »مؤسسة آموزش 
بزرگ ســاالن وین« در ســال 1914 به کار گرفته شد. امروزه 
نسبت به گذشته کاربرد این نظریه در برنامه های جامع مشاورة 
مدرسه گســترش یافته است. در طول قرن بیستم، نظریة آدلر 
و مفاهیم مرتبط با آن به شــیوه های متفاوت به مشاوره مدرسه 
کمک کرده اند )قادری، 1389(. از جمله برنامه های ساختارمند 
در برنامه های درسی مدرسه، برنامه های فرزندپروری، مدل های 
مشورت دهی، برنامه های مشاورة مدرسه و نظارت در مدرسه ها 

)لمبرگر و دالرهید، 2006(. 
عالوه بر این، بســیاری از مفاهیم اساســی نظریة آدلر، از 
جملــه تأکید بر بی همتابودن افــراد، درهم تنیدگی اجتماعی، 
و تــالش برای رســیدن به هدف هــا به شــیوه های متفاوت 
به منظور کمــک به دانش آمــوزان به کار گرفته می شــوند

)ناصحی و رئیسی، 1386(. اساس معرفت شناختی روان شناسی 
فردنگر بر ماهیت پویا، ساختاری و تخیلی شناخت انسان و نقش 
آن در ساخت واقعیت هایی که افراد می شناسند و به آن ها پاسخ 
می دهند، تأکید دارد. روان شناســی فردنگر اظهار می دارد که 
انسان ها روش های خود را برای مشاهده و تجربة جهان ابداع، 
تولید، یا روایت می کنند. این نظریه یک نظریة روان شــناختی  
خوش بینانه و مثبت گراست و بر این نکته تأکید دارد که انسان ها 
به وســیلة وراثت یا محیط محدود نمی شوند، بلکه آن ها خالق، 
فعال و معناآفرین هستند و از توانایی انتخاب و مسئول بودن در 

برابر انتخاب هایشان برخوردارند.
مفاهیــم نظریة آدلر می تواند به مشــاوران مدرســه برای 
مفهوم سازی نیازهای رشدی دانش آموزان، تعیین هدف ها برای 
رفع این نیازها، و حمایت از دانش آموزان در فرایند رشد کمک 
کند. در ادامه برخی از مفاهیم کلیدی روان شناسی فردنگر ارائه 

شده اند که در مشاورة مدرسه می توان به کار گرفت. 

کلید واژه هــا: نظریــة آدلــر، فردنگــر، کل نگــر، ســبک زندگی،
عالقه اجتماعی

برخی مفاهیم نظریة آدلر
کل نگری: کل نگری به این نکته اشــاره دارد کــه هر فردی بی همتا 
و بیش از مجموع اجزای خود اســت. در اســتفاده از این مفهوم، مشاور 
به کمک ارزیابی و شــناخت عوامل زیست شــناختی )مانند معلولیت و 
سالمت جسمی(، روان شــناختی )مانند شخصیت، هدف ها و منطق(، و 
اجتماعی )مانند خانواده، هم ساالن و احساس هم بستگی( در رابطه با یک 

دانش آموز، دنیای او را از منظر کل نگری بررسی می کند.
تشویق )دلگرمی(: مشاوران آدلری بر این باورند که مشکل ارائه شده 
از سوی فرد، ناشــی از ناامیدی )یعنی فقدان انگیزه یا نداشتن  اعتقاد به 
توانایی خود برای تغییر( اســت و بدون تشــویق او نمی توان بهبودش را 

تجسم کرد.
مشــاوران مدرســه باید از توانایی مشــاهدة نقاط قوت دانش آموزان 
برخوردار باشند و به توانایی دانش آموزان برای تغییر، اعتقاد داشته باشند. 
آن ها می توانند به منظور نشان دادن ایمان و اعتقاد خود به دانش آموزان، 

از تشویق استفاده کنند.
منطق خصوصی: مشــاوران مدرســة آدلری در تالش اند جهان را از 
دیــدگاه فرد درک کنند. آدلری ها بــه روش منحصر به فردی که هر فرد 
با اســتفاده از آن جهان را درک می کند، توجه می کنند. این اســتدالل 
یــا منطقی که افراد برای توجیه ســبک زندگی خــود به کار می گیرند، 
منطــق خصوصــی نامیده می شــود )ودینــگ و همــکارش، 1396(.

مشاوران مدرسة آدلری، از منطق خصوصی برای درک استنباط دانش آموز 
از وقایع گذشته و نحوة تفســیر دانش آموز  از رویدادهای اولیه که تأثیر 

مداومی بر زندگی دانش آموز دارد، استفاده می کنند. 
ســبک زندگی: آدلری هــا مفهوم شــخصیت را ســبک زندگی یا 
شــیوة زندگی می نامند. ســبک زندگــی هر شــخصی منحصر به فرد و 
شــامل ارزش ها، انتخاب ها و اعتقادات اساســی اوست که بر تصمیمات 
و رفتارهایــش تأثیــر می گذارد. ســبک زندگی از تعامــالت اجتماعی 
در ســال های اولیــة زندگــی آموخته و در ســن پنج یا شش ســالگی 
تثبیــت می شــود. انواع متفاوت ســبک زندگــی از دیــدگاه آدلری ها 

داریوش عظیمی
دانشجوی دکترای مشاورة دانشگاه محقق اردبیلی
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 عبارت انــد از: ســلطه جو؛ گیرنــده؛ دوری جــو؛ مفید به حــال جامعه.
 اشتباهات بنیادی: اشتباهات بنیادی نگرش ها و باورهای خودمخرب 
سبک زندگی فرد هســتند که غالبًا  اجتناب یا کناره گیری از دیگران، و 
خودخواهی یا قدرت طلبی را منعکس می کنند. پنج اشتباه رایج اصلی از 
نظر موســاک )2005( عبارت اند از: تعمیم افراطی؛ هدف های اشتباه یا 
غیرممکن؛ برداشت های غلط در مورد زندگی و الزامات زندگی؛ بی ارزش 

جلوه دادن خود؛ ارزش های اشتباه.
عالقة اجتماعی: عالقــة اجتماعی نوعی احســاس پیوند همدالنه 
اســت که مردم نســبت به یکدیگر دارند؛ یعنی نوعی احســاس تعلق و 
 مشارکت با دیگران برای منافع مشــترک )ودینگ و همکارش، 1396(.

در مدرســه عالقة اجتماعی برای دانش آموز به عنوان تجربة احســاس 
تعلــق توســط او و اینکــه چگونه ممکن اســت این موضــوع در زمرة 
هدف هــای او  ابراز شــود، تعریــف می شــود. مشــاوران می توانند به 
دانش آموزان برای دســتیابی بــه عالقة اجتماعی ســالم )مانند کمک 
به کودکان برای داشــتن احســاس تعلق، احســاس ارزشــمند  بودن، 
توسعة خودارزشمندی مثبت، ناامید نشــدن( و توسعة آن کمک کنند.

تــالش برای جبران و برتری: آدلر معتقد بود که همة انســان ها با 
احســاس حقارت متولد می شوند. در عین حال او معتقد بود که این گونه 
احساســات ضروری هســتند، زیرا برای تالش و رشــد، انگیزش تأمین 
می کنند. رشــد فردی حاصل از جبران، از تالش برای غلبه بر احســاس 
حقارت واقعی یا تخیلی ناشــی می شــود. آدلر اعتقاد داشت که ناتوانی 
کودک در غلبه بر احســاس های حقارت، می تواند به رشد عقدة حقارت 
منجر شــود. او معتقد بود که عقدة حقارت از سه منبع در کودکی ناشی 

می شود: حقارت عضوی، لوس کردن و غفلت.
تالش برای برتری: تــالش برای برتری، تالش بــرای بهتر بودن از 
دیگران نیست، بلکه انگیزه ای برای کمال شخصی است که در هر دو بعد 
فردی و اجتماعی صورت می گیرد )پیشین(. براساس دیدگاه روا ن شناسی 
فردنگــر، کودکان تالش می کنند دنیای خود را درک و شایســتگی های 
الزم را کسب کنند. کاربرد فنون مشاورة آدلری می تواند به دانش آموزان 
کمک کند، با یادگیری نحوة تعامل مؤثر در مدرسه و سایر موقعیت های 

اجتماعی، به شناخت خود نائل شوند )ودینگ و همکاران، 1396(. 
منظومة خانواده و ترتیب تولد: منظومة خانواده یک نظام خانوادگی 
متشــکل از افرادی اســت که در رابطه با افراد دیگر در این نظام فعالیت 
می کنند. آدلر معتقد بود که موقعیت خواهر- برادر متغیر مهمی اســت 
که باید در نظر گرفته شود. با وجود اینکه خواهر و  برادر والدین یکسانی 
دارند، در یک خانه زندگی می کنند، و در یک مدرسه تحصیل می کنند، 
ولــی زندگی را به روش های کاماًل متفاوت بر مبنای ترتیب تولد و تعامل 
با دیگران، تجربه و تفسیر می کنند. آدلر پنج جایگاه روان شناختی ترتیب 
تولــد را مطرح کــرد: فرزند اول، فرزند دوم، فرزند وســط، فرزند آخر، و 

تک فرزند.

نظریة تغییر
در ایــن بخش به نحوة کاربرد مفاهیم نظریة آدلر برای تســهیل تغییر 
در دانش آموزان می پردازیم و مراحل مشــاورة آدلری را توضیح می دهیم. 
هدف های مشــاورة آدلری شــامل کمک به دانش آمــوزان برای غلبه بر 

احساس های حقارت، پرورش عالقة اجتماعی، شناسایی هدف های اشتباه، 
تغییر مفروضات اشتباه، و تشویق دانش آموزان برای تبدیل شدن به عضوی 
مؤثر از جامعه است. به منظور دستیابی به این هدف ها، مشاوران مدرسه 
می تواننــد از چهار مرحلة مشــاورة آدلری برای کمــک به دانش آموزان 

استفاده کنند: 
ایجاد رابطه: کار با دانش آموز مبتنی بر یک احســاس مراقبت عمیق، 
مشــارکت و دوســتی است. مشــاور مدرســه با گوش دادن، پاسخ دادن 
و احترام گذاشــتن به توانایی دانش آموز در فهــم هدف ها و ایجاد تغییر، 
و همچنین نمایش ایمان، امید و دلســوزی، بــا دانش آموز رابطة مثبت 
برقرار می کند. پس از ایجاد اعتماد و رابطة درمانی بین مشــاور مدرســه 
و دانش آموز، مشــاور مدرسه می تواند پیشروی خود را در فرایند مشاوره 

شروع کند )علیزاده، 1382(.
تحلیل و ارزیابی: در این مرحله، مشــاور مدرســه ارزیابی جامعی از 
عملکرد، ســبک زندگی و هدف های دانش آموز انجام می دهد. این امر از 
طریق ترکیبی از رویکردها، مانند ارزیابی سبک زندگی، ارزیابی خاطرات 
اولیــه و مصاحبة بالینی اتفاق می افتد. مشــاوران آدلری تا حد امکان در 
زمینة مشــاورة مدرســه از ارزیابی سبک زندگی اســتفاده می کنند که 
اطالعاتی دربارة زمینة خانوادگی، نظام اعتقادی، میراث فرهنگی، سطح 
تحصیالت، هدف های شــخصی، خاطرات اولیه، و سایر جنبه های زندگی 

مراجع به دست می دهد )پیشین(. 
بینش دهی: در این مرحله، مشاور مدرسه می تواند نقش فعالی در ارزیابی 
و تفسیر داشته باشد و به منظور مشاهدة نحوة تأثیر نتایج درمانی بر سبک 
زندگی دانش آموز و همچنین نحوة دنبال کردن هدف ها از سوی دانش آموز، 
به همکاری با او بپردازد. مشــاوران آدلری تمایــل دارند الگوهای فکری 
 خودشکن دانش آموز را که به تحریف ادراکات منجر می شود، بررسی کنند.

بازآموزی و جهت دهی دوباره: در این مرحله، مشاور مدرسه می تواند 
تکالیفی را به دانش آموزان ارائه دهد که تفکر، احســاس، و پاسخ به شیوة 
متفاوت را شــامل می شــود. برای مثال، اگر دانش آموز اضطراب امتحان 
داشته باشد، مشاور مدرســه می تواند نحوة انجام فعالیت های مربوط به 
»ذهن آگاهــی« را به او یاد بدهد و اجــرای تمرین ذهن آگاهی را هنگام 
احساس اضطراب، به عنوان یک تکلیف برای او تعیین کند )علیزاده، 1382(.

فنون مشاورة مدرسة آدلری
مشاوران مدرســة آدلری در کار با دانش آموزان در دوره های گوناگون 
تحصیلی، از فنون متفاوتی اســتفاده می کنند. در این بخش توضیحات 
مختصر مربوط به 9 فن مشــاورة آدلری ارائه می شود که مشاور مدرسه 
می تواند متناسب با سن و سطح رشدی دانش آموز، از این فنون استفاده 

کند )ودینگ و همکارش، 1396(.
انگار که: این فن زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که مشاور مدرسه 
از دانش آموز بخواهد، طوری عمل کند که  انگار همان فردی اســت که 
می خواهد باشد. یعنی دارای خصوصیات خاصی است که قباًل فاقد آن ها 

بوده، یا سعی می کند رفتار یا نقش های جدیدی را امتحان کند. 
پرسشــگری: روشی است که مشــاور مدرســه به منظور کمک به 
دانش آموز برای تجســم اینکه آینده چقدر متفاوت خواهد بود، و زمانی 
که مشــکل دیگر وجود ندارد، از آن استفاده می کند. همچنین، این فن 
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می تواند به تعیین هدف ها کمک کند.
بارش فکری: به دانش آمــوز کمک می کند، خطاهای شــناختی را 
شناسایی کند. مشاور مدرسه به دانش آموزان برای جایگزین کردن باورها 

و اعتقادات سازنده به جای خطاهای شناختی، کمک می کند. 
مچ گیری خود: این فن دانش آموزان را قادر می سازد،  بدون هیچ گونه 
احساس گناهی، از رفتارها یا افکار خودمخرب خویش، آگاهی یابند. هدف 
از کاربرد این فن آن اســت که به دانش آمــوزان کمک کنیم، عادت های 

ناسازگار قدیمی را تغییر دهند.
فرضیه سازی)حدس زدن(: برای انتقال این پیام به دانش آموز به کار 
می رود که برای رفتار بیش از یک جنبه )تفسیر( وجود دارد و اینکه مشاور 
مدرسه می خواهد فرضیه های خود را بررسی کند تا ببیند آیا این فرضیه ها 

با نشانه ها هم خوانی دارند یا نه.
تف   کردن در سوپ دانش آموز: فنی است که به دانش آموزان کمک 
می کنــد، هدف های رفتاری را به منظور تســهیل تغییر، تفســیر کنند. 
دانش آموزان به شناسایی هدف های بالقوة رفتاری که ممکن است از آن ها 
بی خبر باشــند، هدایت می شوند. مشاور مدرســه می تواند به دانش آموز 
کمــک کند تا به معنی واقعی رفتار پی ببــرد )مثاًل بدرفتاری در کالس 

ریاضی به منظور اجتناب از انجام تکلیف(.
ارائة تکلیف: مشــاور مدرســه تکالیفی را به دانش آموزان می دهد تا 

رفتاری را تمرین کنند. 
دکمة فشار: این فن نوعی عمل تصویری سازی ذهنی است که مشاور 
مدرســه می تواند از آن به منظــور کمک به دانش آمــوزان برای اعمال 
کنترل درونی بر احساســات خود، به وســیلة کنترل افکارشان، استفاده 
کند. فن دکمة فشار به دنبال جلوگیری از وقوع یک نشانه یا رفتار است 
و بــه دانش آموزان کمک می کند، از نقش خــود در حفظ یا حتی ایجاد 

احساسات ناخوشایند خویش، آگاه شوند. 
پیکان رو به پایین: فرایندی اســت که مشاوران مدرسه می توانند از 
آن برای شناسایی، درک، و حذف رفتارهای خودمخرب استفاده کنند. از 
این فرایند به منظور بررســی الیه های عمیق شناختی که باورهای اصلی 
در آنجا قرار دارند، استفاده می شود. در نتیجه، این امر باورهای دانش آموز 

را به سمت آگاهی سوق می دهد. 

نتیجه گیری
مشاورة مدرســة آدلری رویکردی مثبت نگر است که باعث 
تشویق دانش آموزان می شــود. این رویکرد، رویکردی نظری 
است که مشاوران مدرســه را قادر می سازد، مداخالت خود را 
در کار با دانش آموزان با پیشــینه های متنوعی از موضوع های 
متفاوت رفتاری، تحصیلی، اجتماعی و عاطفی، هماهنگ سازند. 
مشاوران مدرسه با استفاده از نظریة آدلر قادر به توانمندسازی 
دانش آموزان برای کنترل سرنوشــت خود و ارزیابی علل خاص 
رفتارهایشان هستند. این رویکرد نظری به مشاور اجازه می دهد 
روی سالمت کلی دانش آموزان در مقاطع متفاوت سنی و رشدی 
تمرکز کند. سرانجام اینکه روان شناسی فردنگر به مشاور مدرسه 
در ارزیابی و تحلیل ســبک زندگی، سوابق خانوادگی، و منطق 

خصوصی دانش آموز کمک می کند تا حوزه های رشدی، هدف ها و 
نقاط قوت دانش آموز مشخص شوند و همچنین، به دانش آموزان 

در حال رشد کمک می کند تا در آینده افرادی موفق باشند.

پی نوشت ها
1. Adlerian theory
2. individual psychology
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صداقت و اعتماد داشته باشیم: جوهر زندگی سالم صداقت 
اســت. صداقت بنیان خانواده را مستحکم می ســازد. پنهان کاری 
کانون گرم خانواده را سســت و لــرزان می کند. در واقع صداقت و 

اعتماد دو روی یک سکه اند. 

علم و دانــش خود را افزایش دهیم: والدین و فرزندان الزم 
اســت روزبه روز اطالعات خود را غني تر سازند تا نسبت به خود و 
نظام هستي شــناخت بیشتری حاصل كنند. نیازهاي عقالني بشر 
از طریق علم و دانش، تفكر و تعقل، و پرســش و پاســخ برآورده و 
شــكوفا مي شود. هر  قدر علم اندوزی بیشــتر  شود، تخصص افراد 

باالتر مي رود. 

از دوســتان ناباب پرهیز کنیم: برخی والدین و فرزندان به 
دلیل ســازگاري و صمیمیت با دوســتان و هم ساالن و همرنگي با 
آنــان، موجودیت خود و خانوادة خود را از یاد مي برند و در برابر هر 

خواسته و آرزویي تسلیم مي شوند. 

از زندگانی پیامبران و ائمة معصومین)ع( الگوبرداری کنیم: 
پیامبــران و امامان معصــوم)ع( کامل ترین و نمونه ترین انســان های 
خلق شــده در جهان هستی هســتند. لذا الگو قراردادن آنان در زندگی 

باعث موفقیت والدین و فرزندان می شود.

خودباوری خود را تقویت کنیم: خودباوری یعنی عقیده و ایمان به 
اینکه من هستم. مفهوم دیگر خودباوری اتکا و اطمینان داشتِن به خود 
اســت. شناخت واقعی خویشتن خویش مقدمه ای بر خودباوری است و 

خودباوری باعث پذیرش مسئولیت اجتماعی می شود.

فرصت کافی به یکدیگر بدهیم: اختصاص فرصت در معنای اعم، 
یعنی زمــان دادن به یکدیگر برای انجام وظایف. در معنای اخص یعنی 
با صبــر و حوصله با نامالیمات رفتاری برخوردکردن و هموارســاختن 
ناهمواری ها. ارتبــاط کالمی و انجام هر عمل یا خواســته ای  نیازمند 

اختصاص فرصت است.

نظارت و کنترل داشته باشیم: آن کسی موفق است که عملکرد 
روزانة خود را بررسی و ارزیابی کند. زیرا حضرت محمد)ص( می فرماید: 
قبل از اینکه به حساب شما برسند، به حساب خود رسیدگی کنید. در 
حدیثی دیگر، امام موسی کاظم)ع( فرموده  است: »از ما نیست کسی که 

روزانه خود را محاسبه نکند.«

تفاوت های فردی را رعایت کنیم: الزم است به تفاوت ها بها داده 
شــود و همان گونه که اختالف در قیافه ها بدیهی هســتند، تفاوت در 

توانایی ها و نیازهای افراد و به ویژه فرزندان نیز طبیعی  است. 

هرگز مغلوب نشویم: براي رسیدن به آرامش نباید احساس غالب و 
مغلوب بودن داشته باشید. برای رسیدن به این هدف ضعف ها و ناتواني ها 
را شناسایی کنید. براي بهترشدِن زندگي اطالعات كافي به دست آورید 

و براي عملیاتي کردن آن خوب تمرین كنید. 

2

3

4
5
6

7

8
9

۲۰ گام آرامش
در خانــواده

خانواده

مقـــدمه 
آرامش را درون خانواده جســت وجو کنید. شــادي باید از نفس 
خودمان تولید شــود. شادي هاي زندگي خود را در محیط خانواده 
بجویید. خانواده زمانی مکانی امن و سالم است که بدانیم کسی در 

خانه هست، حرفمان را می شنود و غممان را سبک می کند. 
پیامبر اکرم)ص( برای همسران خود موعظه ای دارند و می فرمایند: 
»آیا شــما را به بهترین اخالق راهنمایی نكنم كه در این دنیا و در 
دنیای آخرت در آرامش باشید؟ كسی كه از تو قهر كند، با او آشتی 
كن، و كســی كه تو را از نیكی های خود محروم كرده است، تو او را 
از مهربانی ات محروم نكن، و كسی كه به تو ستمی كرده است، او را 

عفو كن« ]فرید تنکابنی، 1372[. 
گام های مؤثر برای رسیدن به آرامش در خانواده عبارت اند از:

1

تهیه و تنظیم: کریم عباسی اول
دکترای روان شناسی تربیتی، آذربایجان شرقی، دبیرستان شاملو
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 منابع
1. عباســی اول، کریم )1392(. »پیامدهای انحرافــات در خانواده و ارائه 
راهبردهــای عملــی بــرای پیشــگیری از آن«. ماهنامة تربیــت. وزارت 

آموزش وپرورش. سال 28. شمارة 2. آبان ماه. )1392(.
۲. فرید تنکابنی، مرتضی )1372(. الحدیث. دفتر نشر فرهنگ اسالمی. قم.

 نتیجه گیری 
جوهر زندگی سالم و سالمت روانی صداقت است. برای رسیدن به آرامش:

 زمان های خصوصی برای خود در نظر بگیرید؛ 
 برای فعالیت هایتان ارزش قائل شوید؛ 

 یاد بگیرید نگرانی هایتان را از یاد ببرید؛ 
 فهرستی از آرزوهایتان فراهم کنید؛

 با خود مدارا کنید؛ 
 تجربیات جدیدی کسب کنید؛ 

 از هیچ کس و هیچ چیز توقع نداشته باشید؛
 از غذاهای متنوع استفاده کنید؛ 

 مشکالت را بنویسید و برای حل آن ها چاره جویی کنید )تشخیص مسئله، 
حل مسئله  و ارزشیابی آن(. 

در خود غرق نشــویم: براي ایجاد آرامش در زندگي باید بکوشید 
افكار منفي را از خود دور کنید. خودتان را متهم نكنید. نســبت به خود 
بدبیني نداشــته باشید و اجازه بدهید تا فكرتان آرام باشد. با این كار به 

راحتي مي توانید به یکدیگر تكیه كنید.

حامي یکدیگر باشــیم: وجود یکدیگر را قدر بدانید. حمایت از هم 
نبایــد فقط به انجام وظایف روزانه خالصه شــود، بلكه  در زندگی باید 
همراه هم باشــید و نیازهاي یکدیگر را بشناسید. در كارها و تصمیمات 

مهم به هم کمک کنید.

وفادار باشیم: یكي از پایه هاي مهم زندگي وفاداري و پایبندي است. 
نسبت به یكدیگر بي تفاوت نباشید. براي افزایش وفاداري ایمان به خدا را 
در خودتان افزایش دهید. ایمان حقیقي و اعتقاد به خدا احتمال لغزش 
در زندگي را براي فرد به حداقل مي رساند. به یکدیگر اطمینان دهید كه 

وفاداري در اولویت كارهاي شما قرار دارد.

انتظارات خود را معقول ســازیم: از یک سو نباید انتظار به صفر 
برسد و از ســوی دیگر نباید به نقطة اوج خودش برسد. پس اواًل سطح 
توقعــات خود را پایین بیاورید و ثانیًا به انــدازه توانایی و ظرفیت توقع 
داشته باشید. به عبارت دیگر و در یک جمله، انتظارات خود را به سطح 

بهینه برسانید.  

ارتبــاط كالمي را یاد بگیریم: به ارتباطات كالمي توجه داشــته 
باشــید. خیلي از مشــكالت ما مربوط به ضعف در ارتباط كالمي است. 
یعني حرف زدن ها به گونه اي اســت كه به اختالف و جدایي مي انجامد. 
برای ایجاد ارتباط کالمی مفید و اثربخش بهتر است گفته شود: »مطلبی 
دارم که می خواهم با تو در میان بگذارم. جز تو کســی را ندارم و نظرت 

برایم مهم است.« 

از وجود هم لذت ببریم: چند نفر بودن مهم نیســت،  آنچه اهمیت 
دارد، »بودن« اســت و اینکه از بودن در کنار هم لذت ببریم. لذت بردن 
یعنی برای در کناِر هم بودن لحظه شــماری کنیم. این زمانی معنی دار 
است که اوقات ما برنامه ریزی شده باشد. »وقتی در خانواده منتظریم که 
کسی بیاید و انتظار بودن با او را داریم، لحظه شماری شکل گرفته و این 

معنای دقیق لذت بردن است«. 

با هم باشیم: با هم  بودن را تمرین کنیم و این را از سفرة گرم خانواده 
شروع کنیم. بدانیم که هدف، در کنار هم  بودن به هر شکل ممکن است. 

مراسم یادمان نرود: یکی از راه های برقراری ارتباط سالم در 
خانواده، به یاد داشتن مراسم گوناگون است. گرفتن جشن تولد یا 
سالگرد عقد و ازدواج و مانند این ها، راه هایی برای ابراز محبت و در 

نتیجه نزدیکی بیشتر ما با یکدیگر هستند.

محبت خود را ابراز كنیم: ابراز محبــت یكي از راهكارهاي 
ایجاد آرامش در زندگي اســت. براي این كار باید مدام از كلمات 
محبت آمیز اســتفاده كنید. همیشه لبخند بر لب داشته باشید. با 

آرامش به حرف هاي هم گوش بدهید. 

عصبانیت خود را بروز ندهیم: کظم غیظ داشــته باشــیم. 
انساني در زندگي موفق اســت كه بتواند عصبانیت خود را بروز 
ندهد و آن را به شــوخی تبدیل كند. اگر كســي فكر مي كند با 
عصبانیت مي تواند به آرامش زندگي كمك كند، سخت در اشتباه 
است. باید تالش كنید عوامل مخل و تلخ را به آرامش تبدیل كنید.

اشتباه خود را بپذیریم و از اشتباهات منطقی حمایت 
کنیم: همة افراد در هر ســنی باشند، اشتباه می کنند، اما میزان 
اشــتباه در میان همة افراد یکســان نیست. اشتباهات بخشی از 
هزینة موفقیت اند و کسی که هرگز اشتباه نمی کند،  معمواًل کار 
زیادی هم انجام نمی دهد. اگر در زندگي مشــترك اشتباهي از 
شما سر زد، آن را بپذیرید. به  طور قطع در زندگي مشترك فرصت 
جبران اشــتباه براي شــما پیش مي آید. مغرور نباشید. با قبول 
اشتباهی كه انجام داده اید، به ایجاد آرامش در زندگي كمك كنید. 
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دغدغه

عاطفه شفیعی نیک آبادی
کارشناس ارشد روان شناسی عمومی

چکیده
افت تحصیلی امــروزه یکی از نگرانی های مهــم خانواده و 
زیادی  تعداد  تعلیم وتربیت اســت. همه ساله  دست اندرکاران 
از دانش آموزان در کشــورهای مختلف با پدیده ای به نام افت 
تحصیلی مواجه می شــوند. تجربه های خانوادگی می توانند در 
عملکرد تحصیلی کودک مؤثر باشــند و طالق والدین یکی از 
عوامل مؤثر در افت تحصیلی دانش آموزان به حســاب می آید. 
آگاهی مربیان مدرسه و سطح باالی درک آن ها از شرایط کودکان 
طالق، تأثیر زیادی بر عملکرد کودکان طالق در مدرسه دارد و از 
مشکالت کودکان طالق در مدرسه می کاهد. مقالة حاضر، با روش 
مروری و کتابخانه ای به بحث کاهش افت تحصیلی کودکان طالق 
پرداخته و در آخر با ارائة پیشــنهادهای کاربردی مؤثر در این 
زمینه سعی کرده است فضای جدیدی در این  فرایند شکل بدهد.

کلیدواژه هــا: افت تحصیلی، کــودکان طالق، مربیان مدرســه، 
مشکالت خانوادگی

 
مقدمه

خانــواده به لحــاظ قدمــت، ابتدایی تریــن و از نظر گســتردگی 
جهان شــمول ترین نهاد اجتماعی اســت. روابط مناســب اجتماعی 
بر پایة روابط مناســب در خانواده شــکل می گیرد و هر اندازه روابط 
درون خانواده مطلوب تر باشد، خانواده و به دنبال آن جامعه از ثبات و 

استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود. 
ازدواج پدیده ای پیچیده اســت و انسان ها به دالیل گوناگون ازدواج 
می کنند. عشــق، امید، نیازهای عاطفی و جنســی، امنیت، احساس 
آرامــش و دوری از تنهایی از عواملی هســتند که ســبب گرایش به 

ازدواج می شوند. روابط زناشــویی موفق می تواند بسیاری از نیازهای 
جســمانی و روانی را در محیطی امن برآورده سازد و تأثیری بسزا بر 
سالمت و بهداشــت روانی افراد داشته باشــد. در مقابل، طالق یکی 
از پیامدهــای اختالفات زناشــویی و یکی از پراســترس ترین وقایع 
زندگی به شــمار می آید و با اختالالت جسمی و روانی مرتبط است.

کلی و والدشتاین، اولین پیشگامان این حیطه، از طالق به عنوان 
عامل بالقوه در مشــکالت تحولی کودکان یــاد کرده اند. از جملة این 
تأثیــرات در کودکان پیش دبســتانی می تــوان از کاهش عملکرد در 
مدرسه، مشکالت سازشی مزمن مثل افسردگی و عزت نفس پایین، و 
مشــکالت تعاملی با هم ساالن به ویژه در کالس های باالتر نام برد. این 

نکات در پژوهش های متعدد تأیید شده اند.
کال و  بیر نشــان دادند، کودکان طالق معدل پایین تری نســبت 
به کودکانی دارند که متعلق به خانواده های ســالم هستند. همچنین 
آن ها دریافتند، معلمان به صورت مکرر کودکان طالق را در مقایسه با 
کودکانی که از خانواده های ســالم هستند، دارای مشکالت رفتاری و 

نگرشی شناسایی می کنند. 
همچنین مطالعات نشان می دهند: دختران خانواده های طالق نسبت 
به دختران عادی در سالمت عمومی و عملکرد تحصیلی پایین تر و در 

میزان پرخاشگری باالتر هستند. 
با توجه به اینکه تحقیقات پیشــین در این زمینه بیشتر به مطالعة 
زوجین پرداخته اند، در مقالة حاضر ســعی خواهد شــد کاهش افت 
تحصیلی در کودکان طالق به وسیلة مربیان مورد بررسی قرار گیرد و 

به ارائة راهکارهای  پیشنهادی بپردازیم.

بیان مسئله
آموزش وپرورش یکی از قدیمی ترین نهادهای اجتماعی است که از 

کودکـــان                  طـــالق
و نقش مربیان

در کاهش افت تحصیلی آن ها
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بدو تشــکیل زندگی گروهی انســان، در پاسخ به نیاز انسان ها در روابط 
متقابل، به شکل ابتدایی خود وجود داشته است. آموزش وپرورش رسمی 
از اوایل قــرن حاضر به صورت نظامی فراگیر، ابتدا جوامع پیشــرفته را 
فراگرفته اســت. امروزه جامعه ای نیست که این نظام نقشی در تحول و 

پیشرفت آن نداشته باشد.
خانواده به عنوان نهادی اجتماعی، با وجود دگرگونی های بســیار هنوز 
هم در رشد روانی هنجار و انتقال ارزش های فرهنگی هر جامعه کارکرد 
اساســی به عهده دارد و باید برای قوام و تحکیم جایگاه آن برنامه ریزی 
جهانــی، ملی و منطقه ای صورت گیرد. رشــد و تکامل و فعال شــدن 
اســتعدادها و توانایی های هر شــخص مســتلزم وجود خانوادة سالم، 
جامعة ســالم و موقعیت سالم اســت و توأم بودن آن ها از ضرورت های 

آموزش وپرورش موفق است. 
»افت تحصیلی« امروزه یکی از نگرانی های مهم خانواده و دست اندرکاران 
تعلیم وتربیت اســت. همه ســاله تعداد زیــادی از دانش آموختگان در 
کشــورهای جهان با پدیده ای به نام افت تحصیلی مواجه  می شوند. این 
پدیــده، عالوه بر زیان های هنگفت اقتصادی کــه به دلیل تکرار پایه یا 
صــرف هزینة مجدد برای دانش آموخته انجام می پذیرد، آثار ســویی بر 
ســالمت روحی دانش آموز به جا می گذارد. افت تحصیلی عالوه بر آثار 
سوء اقتصادی در شکل ملی، تأثیری ناگوار بر سالمت روانی دانش آموزان 
می گــذارد و نگرانی نامطلوبی برای خانواده بــه دنبال دارد. تجربه های 
خانوادگی می توانند در عملکرد تحصیلی کودک مؤثر باشــند و این در 

زندگی بعدی کودک اثر بسزایی دارد.
شکست تحصیلی یکی از عواملی است که موجب کاهش کارایی نظام 
آموزشی، از جمله در دورة متوسطه می شود و در پایه های اول دبیرستان 
عالوه بر تکرار پایه ممکن است به ترک تحصیل بینجامد.  هر یک از این 

نتایج آثار نامطلوبی بر نظام های آموزشی می گذارند. 
افت تحصیلی را نباید نادیده گرفت، زیرا محققان نشــان داده اند، بین 
افت تحصیلی، مردودی و ترک تحصیل در دبیرستان ارتباط وجود دارد 
و اکثــر دانش آموزانی که تجربة مردودی دارند، عاقبت مدرســه را رها 
می کنند. برخــی از محققان گزارش کرده اند که ترک تحصیل کنندگان 
پنج برابر بیشــتر از دیگر دانش آموزان تجربة مــردودی دارند. بنابراین 
اگر به طور جــدی در جهت کاهش افت تحصیلــی و نهایتًا مردودی و 
ترک تحصیل اقدام نشــود، منابع جامعه به خصوص منابع انسانی، این 

گنجینه های ملی، به هدر خواهد رفت. 
با توجه به موارد بیان شــده، فرزندان حاصــل از طالق والدین یکی از 
گروه های در معرض آســیب محسوب می شــوند که نیاز است، با توجه 

ویژه ای به آن ها به بررسی این گروه بپردازیم.

پیشینة پژوهش
یونســی و همکارانش )1389(، در پژوهشــی با هدف »مقایســة 
سالمت روان، عزت نفس و مسئولیت پذیری در دختران دورة راهنمایی 
خانواده های طالق و عادی« نشــان دادند: دختران خانواده های طالق از 

مسئولیت پذیری، عزت نفس و ســالمت روان کلی و خرده مقیاس های 
آن، نظیر نشــانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی، ناکارایی اجتماعی، و 
افسردگی، با دختران خانواده های عادی تفاوت معناداری دارند که ناشی 

از عوارض ناخوشایند طالق والدین بر فرزندان است.
پژوهــش رضا دادفر و همکارانش )1392( نشــان داد: بین »عوامل 
خانوادگــی« »افت تحصیلی« در دو گروه دختر و پســر رابطة معنادار 
وجود دارد. عوامل خانوادگی بررسی شده عبارت اند از پایگاه اقتصادی و 
اجتماعی، ســطح تحصیالت در خانواده، داشتن امکانات، و نابسامانی و 

مشکالت در خانواده.
در پژوهــش رباطی و همکارانــش )1394( که با هدف »بررســی 
تاب آوری و پرخاشــگری در فرزندان عادی« انجام پذیرفت، یافته های 
پژوهش نشان دادند: تاب آوری و پرخاشگری در گروه های مورد مطالعه 
تفــاوت معنی داری دارد. بدین معنا که تــاب آوری در فرزندان عادی به 
نســبت فرزندان طالق بیشتر و همچنین پرخاشــگری فرزندان عادی 

نسبت به فرزندان طالق کمتر بود.
پژوهش شعبانی و همکارش )1395( که با هدف »بررسی مقایسه ای 
نیم رخ روانی در دانش آموزان دختر دبیرستانی خانواده های عادی و طالق 
شهر گرگان در سال تحصیلی 1394-1393« انجام گرفته، نشان داده 
است که دختران خانواده های طالق بیشتر از دختران خانواده های عادی 
عالئم اختالالت نام برده را نشان می دهند. با توجه به یافته های این تحقیق 
می توان اظهار داشت که طالق والدین تنها زندگی خود آن ها را تحت تأثیر 
قرار نمی دهد، بلکه شاید بیش از آن بر زندگی فرزندان تأثیر می گذارد. 

افت تحصیلی در کودکان طالق
نفــوذ والدین جنبة  وراثتی ندارد، بلکه در آشــنایی کودک با زندگی 
اجتماعــی و فرهنگ پذیری او در جامعه نقش مؤثــری دارد. حال اگر 
کودک در کانون گرم و امن خانواده و در سایة آسایش و امنیت زندگی 
کند، فرد موفقی می شــود. ولی اگر در شــرایطی خالف آن رشد کند، 
معضــل بزرگی به نام افت تحصیلی به وجود خواهد آمد و طالق والدین 
یکــی از عوامل مؤثر در افت تحصیلی دانش آموزان به حســاب می آید. 
تحقیقات نشــان می دهند که افت تحصیلــی در فرزندان طالق و حتی 

کودکانی که در پرورشگاه بزرگ می شوند، بیشتر است.
از طرف دیگر، کودکانی که والدینشان از ازدواج خود راضی نیستند 
اما در کنار یکدیگر زندگی می کنند، بیشــتر در معرض این اضطراب 
قرار می گیرند. زیرا احســاس ناامنی از ادامة زندگی والدینشــان به 
ایــن اضطراب دامن می زند. آمار نشــان می دهد، پدیدة طالق، تا دو 
ســال پس از جدایی والدین، بیش از هر زمان دیگر به سالمت ذهنی 

و روانی کودک آســیب می زند و موجب افــت تحصیلی و اختالل 
در رفتــار اجتماعی می شــود. البته جدال پــدر و مادر بر روند 

یادگیری تأثیر زیادی نمی گذارد، بلکه به محض جدا شــدن 
والدین، کودکان تحت تأثیر عواقب طالق قرار می گیرند و 
دچار افت تحصیلی می شــوند. در نتیجه خانواده ها برای 
رفــع چنین مشــکل بزرگی در جامعه، بایــد در انتخاب 

همسر توجه بیشــتری به خرج بدهند تا کمتر شاهد چنین 
مشکالتی در کشور باشیم. 

شکست تحصیلی یکی از عواملی است که موجب 
کاهش کارایی نظام آموزشی، از جمله در دورة 

متوسطه می شود و در پایه های اول دبیرستان عالوه 
بر تکرار پایه ممکن است به ترک تحصیل بینجامد
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 نقش مربیان در کاهش افت تحصیلی
کودکان طالق

آســیب های طالق تنها به محیط خانواده محدود نیست و با مشکالت 
کودکان طالق در مدرسه دشواری های والدین بیشتر می شود. کودکان 
در پیش بینی آیندة خطرات و مشکالت اجتماعی توانایی زیادی ندارند و 
ممکن است تصور زندگی بدون پدر و مادر، به خصوص در سنین مدرسه، 

برای آن ها دشوار باشد.
افت تحصیلی کودکان طالق امری طبیعی اســت، مخصوصًا اگر این 
طالق در طول سال تحصیلی اتفاق بیفتد. مقایسه شدن کودک با دیگران 
نیز یکی دیگر از مســائل مهمی اســت که باید والدین و معلمان نسبت 
به آن آگاهانه رفتار کنند. کودکان دبســتانی در سنین 7 تا 9 سال، در 
فعالیت های مدرسه به فکر موفقیت و ارتباط سالم با هم ساالن خود هستند. 
کودکان طالق با مقایسه کردن خود با دیگران، شدیداً دچار افت تحصیلی 
و اعتمادبه نفس می شــوند. کودکان طالق به دلیل هیجانات متعارضی 
که احســاس می کنند، نمی توانند عملکرد مثبــت خود را دنبال کنند.

آگاهی مربیان مدرســه و ســطح باالی درک آن ها از شرایط کودکان 
طــالق، تأثیر زیادی بر عملکــرد کودکان طالق در مدرســه دارد و از 
مشکالت کودکان طالق در مدرسه می کاهد. مربیان مدرسه باید از تأکید 
بر تصویر کلیشــه ای از خانواده بپرهیزند و انــواع دیگر خانواده ها، مثل 
تک والدی یا خانواده های طالق را نیز بدون هیچ گونه ســوگیری منفی 
یا مثبت بیان کنند. رویکرد مربیان آموزشــی باید بدون هیچ احساس 
ترحم و یا قضاوت باشد و در کمال احترام از بچه هایی که در این شرایط 
هســتند بخواهند که خود را معرفی و دربارة  خانواده هایشــان صحبت 

کنند. 

خالصة بحث و نتیجه گیری
طالق والدین تنهــا زندگی خود آن ها را تحت تأثیــر قرار نمی دهد، 
بلکه شــاید بیش از آن بــر زندگی کودکان تأثیر می گــذارد. کودکان 
آســیب پذیرترین و بی دفاع ترین اعضای خانواده محســوب می شــوند. 
آن ها والدین را تنها حامی و دلســوز خود می دانند که نجات بخش آن ها 
هســتند. اختالفات خانوادگی نه تنها کانون امن خانواده را در هم 
می ریزد و سالمت جسمی و روحی کودکان را مختل می کند، 
بلکــه نظم و امنیــت اجتماعی را به شــدت تهدید می کند.

کودکان دبستانی، به دلیل صحبت زیاد از والدین و خانواده 
که از جانب مسئوالن آموزش مطرح می شود، دائم با این سؤال 
در ذهنشان مواجه می شــوند که چرا آن ها باید تافتة جدا 
بافته باشند. به همین دلیل، اگر دیگران هم آن ها را طرد 
نکنند، خودشــان به گوشه گیری و انزوا روی می آورند 
و مشــکالت زیادی را تجربه خواهند کرد. برخی از 
کودکان به دلیل مشــکالت خلقی نمی توانند به 
درس توجه کنند. حواسشــان پرت است و با 
تنهایی خود ســر می کنند. در این شرایط، 
آگاهی مربیان از خصوصیات بچه های طالق 
و آمــوزش صحیح به آن هــا، باید در اولویت 
باشــد. هر سنی شــرایط خاص خود را دارد و باید 

از آن آگاهی داشــته باشید و به اقتضای سن کودک با او رفتار کنید. به 
این منظور باید دربارة  نحوة رفتار با کودکان طالق بیشتر بدانید. مربیان 
و معلمــان کودکان با رفتار به دور از ترحم و دلســوزی و صحبت کردن 
در مورد طالق با دانش آموزان می توانند از مشــکالت تحصیلی کودکان 
طالق کم کنند و اگر عالئم افســردگی، اضطراب، پرخاشگری و غیره را 
در کودکان مشاهده کردند، می توانند دانش آموزان را به مشاور مدرسه و 

روان شناس ارجاع دهند.

راهبردهای پیشنهادی
1. مربیان ســعی کنند در برخی درس ها که با مسائل خانواده مرتبط 

هستند، دربارة  طالق و دالیل آن صحبت کنند.
2. هرگــز با ترحم به بچه های طالق نگاه نکنند و نســبت به جدایی 

والدین نگاه بدی نداشته باشند.
3. مراقب باشــند، فرزندانی که در آستانة طالق والدینشان هستند، از 
این موضوع سوء اســتفاده نکنند. در این شرایط، معلم باید برنامة عادی 
درســی را به کودک توصیه کنند، اما در ارزیابی شرایط افسردگی را در 

نظر بگیرند.
4. ممکن است برخی از کودکان خودشان بخواهند در مورد مسئله شان 
صحبت کنند. مربیان کاماًل پذیرا باشــند، حتی اگر در کالس ریاضی یا 

علوم هستند.
5. مربیان اگر متوجه تغییرات شدید خلقی کودک شدند، روان شناس 

یا مشاور مدرسه را مطلع کنند.
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مشاوره تخصصی

هــر کار و حرفه ای اصول و قواعد خاص خودش را دارد که برای 
موفقیت در آن حرفه باید از مسیر درست آن وارد شویم و در همان 
مسیر تا رسیدن به هدف ادامه دهیم. حرفة درمانگری و مشاوره نیز 
از این قاعده مستثنا نیست. ما به عنوان مشاور مدرسه باید توانمندی 
جذب و ترغیب افراد را به استفاده از خدمات مشاوره کسب کنیم 
و به کار ببریم. یکی از حوزه های مهم در رشــتة مشاوره و تربیت 
مشــاوران که مورد غفلت قرار گرفته، آموزش مناسب و کاربردی 
به منظور جذب افراد به خدمات مشــاوره توســط مشاوران است. 
در همین راســتا در ســال های گذشته پژوهشــی در دانشگاه 
تهران انجام شــد و دیدگاه  دانش آموزان دربارة خدمات مشــاوره 
مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که دانش آموزان نسبت 
به دانــش عمومی و تخصصی مشــاوران در زمینه های روش های 
مشاوره، پوشش نیازهای دانش آموزان، تشخیص درست و مناسب 
و ارائة خدمات مناســب برای رشد شخصی و شغلی بی اعتمادند و 

این خدمات مشاوران با مطلوب دانش آموزان فاصله دارند.
با توجه به رشــد سریع و چشمگیر همة عناصر در زندگی امروز 
بشر، متخصصان حرفة مشــاوره و روان درمانگری  نیز به بازبینی، 
بازنگری و روزآمد کردن مهارت های حرفه ای و تخصصی خود نیاز 
دارند. چرا که کارکردن با انســان در حال رشــد به قاعده و اصول 
رشــدیافته احتیاج دارد. بر همین  اساس در این نوشتار نکاتی را 
مرور می کنیم که کمک می کنند به عنوان مشاور مدرسه عملکرد 

مؤثرتری داشته باشیم.
قبل از هر چیز، به عنوان مشــاور مدرســه باید مطلع باشیم که 
مشــاور در مدرســه چه فعالیت هایی انجام می دهد. متخصصان 
مشــاوره در مدرســه ها خدمات مستقیم و غیرمســتقیمی را به 
دانش آموزان ارائــه می دهند. آن ها همچنیــن برنامه های  جامع 

مشاوره ای  را که بر وضعیت سالمت روان دانش آموزان متمرکزند، 
تدوین و اجرا می کنند. »برنامه ریــزی دانش آموزی فردی« یعنی 
فعالیت هایــی که برای کمک به  دانش آموزان در تعیین هدف ها و 
تدوین برنامه های آیندة آن ها  طراحی شده اند. خدمات وابسته نیز 
یعنی رفع نیازها و نگرانی های دانش آموزان در هر دو محیط فردی 
و  خانوادگی. در ادامه برای بهبود ارائة خدمات مشاوره ای در محیط 

مدرسه نکاتی را شرح می دهیم: 

● صداقت کلید موفقیت است
اصل اساسی و مهم در مشــاوره و روان درمانی »صداقت« است. 
مطلوب است به عنوان مشاور حوزه های  تخصص خود را مشخص 
کنیم و در معرض دید عموم قرار دهیم. نسبت به سایر حوزه هایی 
هم  که در آن ها توانمندی الزم را نداریم، ادعاهای کاذب نداشــته 
باشیم.  مطلوب است در مورد هدف ها، فعالیت ها، چگونگی عملکرد 
مشــاوره و وظایف، ابزارها و ســازوکار تأثیر مشاوره و مشاوران در 
رسیدن افراد به هدف هایشان اطالعات الزم را به مخاطبان خود به 

روش های گوناگون ارائه کنید.

● الزم است خدمات مبتنی بر نیاز دانش آموزان باشند
مطلوب است نیازسنجی مناسبی از مجموعه نیازهای دانش آموزان 
انجام پذیرد و ارائة خدمات مبتنی بر نیازهای دانش آموزان باشــد. 
لزومًا  ارائة خدمات مشاور مدرسه به تکمیل پرونده های تحصیلی 
محدود نمی شود. بلکه رسیدگی به مسائل و مشکالتی که زمینه ساز 
افت تحصیلی، کاهش اشتیاق تحصیلی، مشکالت خانوادگی مؤثر 
بر شرایط روانی دانش آموزان، مسائل رابطه ای ، رشدی، شناسایی 
و هدایت شغلی، و تشخیص استعداد و هویت یابی،  و ... از مجموعه 

مشاوره مؤثر در مدارس
ضرورت ها و راهکارها

میالد قمی
دکترای مشاوره
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خدمات مشاوره در مدرسه ها هستند. همچنین یکی از نکات مهم 
در ارائة خدمات مشــاوره در مدرســه، توجه به نیازهای رشدی و 
محیطی دانش آموزان اســت. شما به عنوان مشاور چه خدماتی به 
نوجوانان در حال بلوغ یا چه خدماتی به نوجوانانی که یک ســال 
در شرایط قرنطینة کرونا به ســر برده اند،  برای سازگاری در خانه 

ارائه کرده اید؟ 

● ارتباط گر خوبی باشید
برقراری ارتباط و ارتباط مؤثر در هر رابطة کاری مهم است. شما 
به عنوان مشاور باید شــبکه های ارتباطی مناسب و اثربخشی بین 
خود با سایر قسمت های مدرسه و دانش آموزان برقرار کنید و دائم 
به پویایی این ارتباط بیفزایید. در برابر هرگونه انتقاد یا پیشنهادی 
که با شما به اشتراک می گذارند، باز باشید. عالوه بر محیط مدرسه، 
شما گاهی باید در صورت لزوم با اهالی محله و والدین دانش آموزان 
خــود ارتباط مؤثری  برقــرار کنید. پس ضــرورت دارد، بهترین 
شــبکه های ارتباطی را برای ارتباط با هر کدام شناســایی کنید و 
آمادگی استفاده از همة روش ها را به صورت الکترونیکی، رو در رو 

یا کاغذی داشته باشید.

● یک مجموعه منابع تهیه کنید
ضرورت دارد، شما به عنوان مشاور در محیط شغلی خود نیازهای 
محیط شــغلی و منابــع و ظرفیت های موجود را بشناســید و در 
صورت لزوم، از شــرایط محیطی برای رســیدن به مطلوب نهایت 
اســتفاده را ببرید. برای مثال، در شهرستانی که شغل اکثر مردم 
کشــاورزی است، از مشاور انتظار می رود، دانش آموزان را با صنایع 
تبدیلی و چگونگی عرضة محصوالت آشنا کند. همچنین چگونگی 
کارآفرینی و فروش محصوالت و ســایر فعالیت هایی را که  سبب 
شــوند، دانش آموز بتواند حداکثر استفاده را از امکانات محیطی به 

عمل آورد، برای او شرح دهد. 

●مهارت های  ارزیابی و سنجش را در خود تقویت کنید
بخشــی از وظیفــة مشــاور ارزیابی دقیــق  دانش آمــوزان و  
آماده ســاختن آن ها برای زندگی فراتر از مدرسه است. مشاور باید 
بتواند ارزیابی دقیقی از موفقیت ها  و کاســتی های دانش آموز در 
مورد مشــکالت رابطه ای )رابطة دانش آموز با خود، با جهان اطراف 
و با دیگران( داشــته باشد و رشد شــخصی، انتخاب رشته، روش 
مطالعه، برنامه ریزی و هدف گذاری،  و ... دانش آموز را به دقت مورد 
توجه قرار دهد. انجام دقیق این ارزیابی ها و توانایی گزارش دادن و 
برنامه ریزی برای ارائة خدمات به دانش آموزان، مدرسه و خانواده ها، 

از مهم ترین رسالت های مشاور است. 

 ● قدرت رهبری )توانایی هماهنگی( را در خود
تقویت کنید

مشــاوران به عنــوان هماهنگ کننــدة بســیاری از برنامه ها و 
فعالیت های مدرســه فعالیت می کنند. در بازدید از دانشــگاه ها و 
مراکز علمی و فرهنگی، تعیین برنامه های آزمون استاندارد، و حتی 
کارهای اداری، مشاور باید بتواند هم زمان چندین کار را هماهنگ 
کند؛ هرچند گاهی ممکن اســت از بیــرون عملکرد او بی نظم  به 
نظر برســد. شما به عنوان مشاور باید توانایی برنامه ریزی مبتنی بر 
نیازها و ضرورت های زمانی و مکانی را داشته باشید. چرا که تأخیر 
در انجام کارها و فعالیت های  مربوط به مشــاور مدرســه می تواند 
صدمات جبران ناپذیری  داشته باشد. لذا ضرورت دارد ابتکار عمل 
را به دست بگیرید و به صورت منسجم برنامه ها را پیش ببرید. برای 
مثال ممکن است دانش آموزی عالوه بر خدمات جمعی، به خدمات 
خانوادگی یا فردی هم نیاز داشــته باشد که نباید هیچ کدام از این 

موارد در سایة انجام فعالیت دیگری قرار بگیرد.

● برای هر موقعیتی آماده باشید
مشــاور به عنوان یکــی از اثرگذارترین اعضای مدرســه باید از 
انعطاف و آمادگی الزم برای مواجهه با شــرایط مختلف  برخوردار 
باشــد. زیرا خیلی وقت ها زمان مدرسه امکان ارائة خدمات را به ما 
نمی دهد. خیلی وقت ها اتفاقات غیرمنتظره پیش می آیند و حتی 
گاهی شــرایط بحرانی می شــود؛ اتفاقاتی نظیر همین همه گیری 
ویروس کرونا که باعث تعطیلی چندین ماهة فعالیت های حضوری 
شــده است. مشــاوران باید توانایی ارائة خدمات مناسب را در هر 

شرایطی داشته باشند.

● مشاوره امری مبتنی بر بافت است
توجه به بافت و ارائة خدمات مبتنی بر بافت از مهم ترین  مالک های 
اثرگذاری مشاوره است. برای مثال، »عوامل مؤثر بر اشتیاق تحصیلی« 
در شــهر و روستا، در فرهنگ های متنوع کشــورمان، در فصل های 
گوناگون ســال، و در جنسیت های دانش آموزان، متفاوت است. لذا به 
عنوان مشاور باید نیازهای بافتی دانش آموزان را شناسایی کنیم و در 
صورت مشاهدة کاستی های سازمانی آن ها را پوشش دهیم. نیازهای 
بافتی در هر شهرستان نیز می توانند متفاوت باشند. ارائة خدمات در 
سال های گذشته و امسال قطعًا باید متفاوت باشند، زیرا در سال های 
گذشته شرایط قرنطینه و استرس های محیطی وجود نداشت و امسال 
نه تنها آن شرایط وجود دارد، بلکه نحوة ارائة درس ها و ارزیابی آن ها به 
طور کلی تغییر کرده است. پس ارائة خدمات نیز باید مبتنی بر همین 

شرایط باشد.
منابع در دفتر مجله موجود می باشد.
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مشاورۀ تحصیلی

محسن آربزی
دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز

اشــاره
همواره یکی از دغدغه های والدین، موفقیت تحصیلی فرزندانشان 
بوده است. خبر خوب این است که والدین امروزی این دغدغه را 
بیشتر از والدین نسل های گذشته در خاطر دارند. برخی از والدین 
را می بینم که شیفتة کســب اطالعات و راهکارهایی هستند که 
بتواند به پیشرفت تحصیلی امیِد زندگی شان کمک کند. اشتیاق 
وافر اولیا ضرورت تشریح شــیوة صحیح و راهکارهای درگیری 

والدین در امور تحصیلی را پدیدار می کند.
از طرف دیگر، کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه ای که والدین 
می توانند بر موفقیت تحصیلی فرزندان اثرگذار باشند، می تواند 
انگیزة  خوِد اولیا را برای مشــارکت در زمینة تحصیلی فرزندان 
افزایش دهد. چرا که بسیاری از اولیا در اثر بی اطالعی از روش های 
حمایت از فرزندان، حالتی انفعالی به خود می گیرند. در حالی که 
والدین بازوی توانمند معلم و مشاور برای نیل به اهداف آموزشی 
و تربیتی به حســاب می آیند. لذا الزم است که در جهت اعتالی 
سطح دانش این ظرفیت موجود حداکثر تالش خود را به کار بندیم.

با مــرور پژوهش های صورت گرفتــه در زمینة تحصیلی به این 
مهم پی می بریم که خانواده نقشی بی بدیل در پیشرفت تحصیلی 
فرزندان دارد. اکثر قریب به اتفاق پژوهش ها از خانواده به عنوان 
عاملی بســیار مهم در وضعیت تحصیلی فرزندان یاد کرده اند. از 
طرف دیگر، نهاد آموزش و پرورش برای تحکیم آموخته ها و تربیت 
دانش آموزان باانگیزه، به همکاری و مشــارکت خانواده نیاز دارد. 
والدین با به کارگیری راهکارهایی کــه در ادامه به معرفی آن ها 
می پردازیم، می توانند نقشی مؤثر در افزایش انگیزة فرزندان خود 

به تحصیل و پیشرفت تحصیلی آن ها ایفا کنند.
1. ارتباط والدین با مدرســه: ارتباط و همراهــی والدین با کادر 
آموزشــی می تواند تأثیر چشــمگیری بر انگیزش و وضعیت تحصیلی 

دانش آموزان داشته باشد. همکاری والدین با اولیا می تواند به ایجاد رابطة 
مطلوب خانه – مدرســه کمک کند و بدین ترتیب می توان به افزایش 
شایســتگی ها و کاهش مشــکالت کمک کرد. قابل ذکر است، اولیا در 
ارتباط با مدرســه نباید نگاهی انتقادی و شکایت آمیز به عملکرد عوامل 
مدرســه داشته باشند، بلکه الزم است نگرش اقدام مشارکتی برای رفع 

کاستی ها را در خود پرورش دهند.
2. مشارکت والدین در انجام تکالیف: همکاری والدین در انجام 
تکالیف تحصیلی می تواند به شــکل گیری رابطه ای مطلوب بین والد و 
فرزند کمک کند. همچنین فرزند احساس مورد توجه والدین قرارگرفتن 
و مهم تلقی شدن را در خود پرورش می دهد. مشارکت والدین در انجام 
تکالیف )متناســب با سطح تحصیالت اولیا( می تواند در آموزش مجدد، 

تمرین و تحکیم آموخته های مدرسه نقش داشته باشد.
3. آرزوی تحصیلی والدین: الزم است اولیا آرزوی تحصیلی باالیی 
را برای فرزندان خود در نظر بگیرند )مثاًل تحصیالت دانشگاهی به جای 
فقط کســب دیپلم( و فرزندان خــود را از این آرزوهای تحصیلی مطلع 
ســازند. همچنین آن ها را تشــویق کنند و به آن ها اطمینان دهند، در 

صورت به کارگیری تالش الزم بدان دست خواهند یافت.
4. استفاده از تشویق کالمی: توصیه می شود اولیا به منظور ترغیب 
فرزندان خود به فعالیت های تحصیلی از تشــویق های کالمی همچون 
تحسین کردن و ارائة بازخورد مثبت در مورد تکالیفی که به خوبی انجام 

شده اند، استفاده کنند.
5. استفاده نکردن از تشــویق های مادی و قابل انتظار: یکی 
از اهداف مهم آموزشی شــکل دهی انگیزة درونی برای یادگیری است. 
دانش آمــوزان دارای انگیزة درونی به صورت خودجوش برنامه ریزی های 
تحصیلــی خود را اجــرا می کننــد و از یادگیری لذت می برنــد. ارائة 
پاداش های مادی )همچون پول، دوچرخه، تبلت، موتورسیکلت و مانند 
این ها( و قابل انتظار )اگر معدلت 19 بشــود، برایت دوچرخه می خرم(، 

آتش بس والدین!
برای كمك به
پيشرفت تحصيلی فرزندان
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ســبب کاهش انگیزة درونی دانش آموزان می شــود. بدین معنی که تا زمان 
حضور این وعده ها، دانش آموز به فعالیت های تحصیلی می پردازد. در صورتی 
که هدف، پرورش شاگردی است که از یادگیری لذت ببرد و همواره در طول 

زندگی به دنبال کسب مهارت ها و گسترش آن ها باشد.
6. از وضعیت تحصیلی فرزندتــان در درس های متفاوت آگاهی 
داشته باشید: الزم است که اولیا بدانند، فرزندشان در چه درسی عملکرد 
بهتری دارد و چه موضوعی برای او دشــوارتر اســت. اما نکتة قابل توجه این 
اســت که والدین هرگز نباید به فرزند خود تلقین های نادرســت ارائه کنند 
)برای مثال: رضا در ریاضی ضعیف است(. این موجب می شود که خودپندارة 
تحصیلی دانش آموز بدین شکل صورت گیرد که هرقدر تالش کند، نمی تواند 
در درس های مورد نظر )در مثال ذکر شــده، درس ریاضی( موفقیت کسب 
کنــد. اطالع اولیــا از وضعیت دانش آموز در ماده های درســی متفاوت باید 
به منظور برنامه ریزی برای کسب شایســتگی در درس های متفاوت صورت 

گیرد، نه اینکه سبب برچسب زنی و اشتباهات دیگر شود.
٧. به فرزند خود مشــاوره بدهید: غالبًا الزم است که والدین در مورد 
روش های صحیح مطالعه و آزمون دادن، تکنیک هایی را به فرزندان خود آموزش 
دهند. یادداشت برداری، توضیح دادن برای فرد دیگر، حل کردن نمونه سؤال، 
نظارت بر توجه، و حفظ آرامش به هنگام آزمون از جملة این موارد هستند.
٨. کمک والدین در شــکل دادن عادت به مطالعه فرزند: به فرزند 
خود کمک کنید به مطالعه کردن عادت کنــد. یکی از مهم ترین عامل های 
ایجاد عادت به مطالعه، مکانی است که مطالعه در آن صورت می گیرد. تا حد 
امکان ترتیبی دهید که دانش آموز همواره در یک مکان مخصوص به مطالعه 
بپردازد. تعویض مکرر مکان مطالعه می تواند ســبب کاهش عادت به مطالعه 

و تمرکز شود.
راهکارهــای ذکر شــده بخش کوچکــی از اقداماتی هســتند که والدین 
می توانند بــرای افزایش انگیــزة تحصیلی و کمک به پیشــرفت تحصیلی 
فرزندان خــود انجام دهند. روش ها و نکات بســیار دیگری نیز وجود دارند 
کــه به منظور رعایــت اختصار از ذکر آن هــا خودداری می شــود. اما آنچه 
مهم می نماید، تشــویق والدین به افزایش آگاهــی و بینش خود در زمینة 
راهکارهــای صحیــح کمک به پیشــرفت تحصیلــی فرزنــدان از طریق 
مطالعــة منابع معتبر و مشــورت با متخصصان مشــاورة تحصیلی اســت.
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اطالع اولیا از وضعیت دانش آموز در ماده های 
درسی متفاوت باید به منظور برنامه ریزی برای کسب 

شایستگی در درس های متفاوت صورت گیرد؛ نه 
اینکه سبب برچسب زنی و اشتباهات دیگر شود

47 | رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة شانزدهم | شمارة 3 | بهار 1400



كتابخانه مشاوره / الهه قربانی

پرورش فرزند: مقایسۀ روان شناسی غربی و اسالمی

سال چاپ: 1398 /  ناشر:  کتاب جمکران  /  مؤلفان: حسین 
کریمیان،  سید محمد شفیعی مازندرانی /    قطع کتاب: رقعی  / 
نوع کتاب: کمک آموزشــی  /  مجموع صفحه ها: 298  /  
شابک: 9789649736020  /  دوره و درس: متوسطة 

دوم )نظری(، روان شناسی  /  مخاطب: معلم- مشاور
معرفی کتاب: روان شناسی اسالمی، افزون بر استفاده از 
تحقیقات تجربی دانشمندان، از منابع معرفتی متصل به منبع 
وحی و دیدگاه بزرگان دینی نیز استفاده می کند. نویسندگان 
کتاب حاضر کوشــیده اند، عالوه بر بیان دیدگاه ها و نظرات 

متخصصان روان شناسی جدید، روان شناسی تحولی در اسالم را نیز بررسي كنند که با رشد 
کودک، نوجوان و جوان ارتباط دارد. تعریف روان شناســی تحولی، ابعاد رشــد دورة کودکی، 
روان شناسی رشد دورة نوجوانی، سالمت روانی در دورة بلوغ و اولویت های مراحل رشد طبق 

روایات، از جمله مباحث کتاب هستند.
کلیدواژه ها: آموزش والدین، جنبه های مذهبی، روان شناسی

نتیجة داوری کتاب: مناسب

کاربرد اســـــــتعاره در مشــــــــــاوره و درمان خانـــــــــــــــواده:
کتاب کاربردی برای درمانگـــــــران و خانـــــــــــواده ها

ســال چــاپ: 1397  /  ناشــر: نوشــته /  مؤلف: 
عبــاس باباصفری  /  قطع کتاب: وزیــری  /  نوع کتاب: 
کمک آموزشــی  مجموع صفحه ها: 280  /  شــابک: 
9786003861398  دوره و درس: متوسطة دوم )نظری(، 

روان شناسی  /  مخاطب: دانش آموز- معلم
معرفی کتاب: استعاره کمک می کند ناشناخته ای را از 
منظر پدیده اي آشنا درک کنیم؛ حتی می تواند یکی از راه های 
یادگیری مهارت های صحیح زندگی  باشد. در فنون مشاوره، 
اســتعاره به مراجع اجازه می دهد تجربه های خود را بیرونی 

کند. در این کتاب، رویکردهایی درمانی مثل اســتعاره و تمثیل، به عنوان فن خانواده درمانی 
با رویکرد سیستمی مطرح شــده اند. ارتباطات افراد به صورت حلقوی بررسی شده و مفاهیم 
نظری رویکردهای میان نسلِی دیدگاه های موری بوئن، ساختِی مینوچین، راهبردِي هی لی و 
سیستمِی میالن به شکل استعاره آمده اند. این مطالب در سه بخش مطرح شده اند: ازدواج و 

استقالل؛ فرزندپروری؛ خانواده و آرامش. 
کلیدواژه ها:مشاوره، روان درمانی، جنبه های روان شناسی

نتیجة داوری کتاب: مناسب

روان شناسی برای کالس درس 
)یادگیری براساس رویکرد ساختن گرایی)

سال چاپ: 1398 /  ناشــر: روز اندیــش /  مؤلف: زهرا 
صالحی /  قطع کتاب: وزیری /  نوع کتاب: کمک آموزشی  
/  مجموع صفحه ها: 165 /  شابک: 9786004381628  
دوره و درس: متوســطة اول، علوم تربیتی / متوسطة دوم 

)نظری(، علوم تربیتی  /  مخاطب: معلم- مشاور
معرفی کتاب: یافته های علم روان شناسی در تدریس و 
یادگیری کاربرد فراوان دارند. کتاب حاضر با هدف کمک به 
ادارة بهتر کالس های درس، نکاتی را عرضه می کند. مفاهیم 
کتاب از جنبش ساخت گرایی شروع می شوند و ضمن بررسی 

نظریه های یادگیری برونر و ویگوتســکی، عملکرد دانش آموز را در موفقیت کالسی، تعامل 
اجتماعی، جنبه های اجتماعی و عاطفی یادگیری بررسی می کنند. سپس الگوهای ساخت گرایی 
اجتماعی در این زمینه مطرح می شوند. اصول یادگیری ساخت گرایی و راهبرهای آن نیز در 
فصلی جداگانه آمده اند. رویکرد ساختن گرایی در کالس درس آخرین فصل این کتاب است.

کلیدواژه ها: روان شناسی، روان شناسی یادگیری، جنبه های روان شناسی
نتیجة داوری کتاب: مناسب



قابل توجه همکاران فرهنگی عالقه مند:

نرشیه رشد آموزش مشاور مدرسه مشتاق است مطالب کاربردی، علمی و زیسته 

ش� معل�ن ، مشاوران، مربیان و مدیران مدرسه را منترش �اید.

مناسب برای:

معل�ن، مشاوران، مراکز تخصصی مشاوره، دانشجویان و اساتید دانشگاه

موضوعات پیشنهادی:

 تعامل و مشارکت مدرسه و مشاور؛

 جایگاه مشاور و مشاوره در نظام آموزش و پرورش؛

 خانه، مدرسه و مشاوره؛

 امید به تحصیل و انگیزه یادگیری؛

 چرایی و چیستی عدم مراجعه خانواده ها به مراکز مشاوره؛

 اعت�دسازی در حوزه مراجعه به مشاور؛

 جایگاه خانواده و والدین در تربیت، رشد و شکوفایی فرزندان؛

 تأثیرگذاری نقش مشاوران در انتخاب مسیر شغلی دانش آموزان؛

 فرایند مشاوره و هویت یابی نوجوانان و جوانان؛

 هدایت تحصیلی، نقاط قوت، ضعف ها و ارائه راهکار برای بهبود فرایند آن؛

 مشاوره و چالش های شغلی؛

 نقش های مشاوران به عنوان راهن�، تسهیل گر، متخصص و ....؛

 نقش مشاوران در بهبود کیفیت فرایند آموزشی مدارس؛

 رضورت وجود مشاوران در مدارس ابتدایی؛

 راهکارها و پیشنهادات جهت ارتقای جایگاه اجت�عی و شغلی مشاوران.

قالب های ارسال اثر:

مقاله، یادداشت، تجربه نگاری 

در حوزه موضوعات پیشنهادی، 

اقدام پژوهی، گزارشی از جلسات 

مشاوره و... . 

رشایط ارسال مطالب:

برای اطالع از فرمت ارسال آثار و 

مطالعه ش�ره های پیشین نرشیه به 

سایت زير مراجعه �ایید.

https://mag.roshd. :سایت نرشیه

/ir/moshavere-madreseh

تسهیالت و امتیازات علمی و معنوی 

در نظر گرفته شده برای نویسندگان 

همکار:

۱. اعطا تقدیرنامه از دفتر انتشارات 

و فناوری آموزشی؛

۲. همکاری علمی و آموزشی ـ 

تربيتی با نویسندگان برتر هر شماره.

قابل توجه:

آثار ارزشمند شما پس از بررسی در 

شورای سردبیری و هیئت تحریریه 

نشریه، در صورت تأیید منتشر 

خواهد شد. ضمناً دفتر نشریه به 

پاس تالش های علمی شما، برای 

تمامی نویسندگان که 

به هر نحوی با نشریه 

همکاری داشته اند و آثار 

خود را ارسال نموده اند

 (لوح تقدیر) از سوی 

دفتر انتشارات و فناوری 

آموزشی صادر خواهد کرد 

و آثار آن ها در ویژه نامه های 

بعدی به چاپ خواهد رسید.

درباره ما:   دفرت انتشارات و فناوری آموزشی براي ایجاد زمینه مناسب برای تقویت مهارت ها و صالحیت های حرفه ای معل�ن؛ کمک به ارتقای دانش معل�ن در زمینه اصول و مبانی آموزش و پرورش؛ معرفی راهربدها، رویکردها و 
روش های مشاوره؛ ایجاد زمینه مناسب برای هم اندیشی و تبادل نظر بین معل�ن، کارشناسان و برنامه ریزان درسی، اقدام به انتشار مجله آموزشی، تحلیلی و اطالع رسانی رشد آموزش مشاور مدرسه �وده است. این مجله به صورت 

فصلنامه در ۴۸ صفحه منترش می شود. ش�ره تلفن دفرت مجله: ۹-۸۸۸۳۱۱۶۱-۰۲۱ (داخلی ۲۳۷)

قالب های ارسال اثر:
قالب های ارسال اثر:

مقاله، یادداشت، تجربه نگاری 

مقاله، یادداشت، تجربه نگاری 

در حوزه موضوعات پیشنهادی، 

در حوزه موضوعات پیشنهادی، 

اقدام پژوهی، گزارشی از جلسات 

اقدام پژوهی، گزارشی از جلسات 

مشاوره و... . 
مشاوره و... . 

رشایط ارسال مطالب:
رشایط ارسال مطالب:

برای اطالع از فرمت ارسال آثار و 

برای اطالع از فرمت ارسال آثار و 

مطالعه ش�ره های پیشین نرشیه به 

مطالعه ش�ره های پیشین نرشیه به 

سایت زير مراجعه �ایید.

سایت زير مراجعه �ایید.

https://mag.roshd.
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تسهیالت و امتیازات علمی و معنوی 

در نظر گرفته شده برای نویسندگان 

در نظر گرفته شده برای نویسندگان 

همکار:همکار:

. اعطا تقدیرنامه از دفتر انتشارات 

. اعطا تقدیرنامه از دفتر انتشارات 

و فناوری آموزشی؛
و فناوری آموزشی؛

. همکاری علمی و آموزشی ـ 

. همکاری علمی و آموزشی ـ 

تربيتی با نویسندگان برتر هر شماره.

تربيتی با نویسندگان برتر هر شماره.

قابل توجه:
قابل توجه:

آثار ارزشمند شما پس از بررسی در 

آثار ارزشمند شما پس از بررسی در 

شورای سردبیری و هیئت تحریریه 

شورای سردبیری و هیئت تحریریه 

نشریه، در صورت تأیید منتشر 

نشریه، در صورت تأیید منتشر 

خواهد شد. ضمناً دفتر نشریه به 

خواهد شد. ضمناً دفتر نشریه به 
نشریه، در صورت تأیید منتشر 

نشریه، در صورت تأیید منتشر 

خواهد شد. ضمناً دفتر نشریه به 
نشریه، در صورت تأیید منتشر 

نشریه، در صورت تأیید منتشر 

پاس تالش های علمی شما، برای 

پاس تالش های علمی شما، برای 

تمامی نویسندگان که 

تمامی نویسندگان که 

به هر نحوی با نشریه 

به هر نحوی با نشریه 

همکاری داشته اند و آثار 

همکاری داشته اند و آثار 

خود را ارسال نموده اند

خود را ارسال نموده اند

 (لوح تقدیر) از سوی 

 (لوح تقدیر) از سوی 

دفتر انتشارات و فناوری 

دفتر انتشارات و فناوری 

آموزشی صادر خواهد کرد 

آموزشی صادر خواهد کرد 

و آثار آن ها در ویژه نامه های 

و آثار آن ها در ویژه نامه های 

بعدی به چاپ خواهد رسید.

بعدی به چاپ خواهد رسید.

اميدوار هستم كه مردم ما 
توجه كنند به اين موضوع كه 

مراجعه به متخصص روانشناس 
و مشاور در امر مسائل روانی 

به خصوص برای محيط 
خانواده يك رضورت است.

سخن مقام معظم رهبري درباره اهميت مشاوره، سال ۱۳۹۴

فراخوان مقاله
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w w w . r o s h d m a g . i r

 فصلنـــامـــة آمـوزشــی، تحليلــــی و اطـالع رســـــانی براي مشاوران، معلمان، 
پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  کارشناســان  و  معلمــان  دانشــجو   

  دورة شــانزدهم   شمارة ۳   بهار ۱۴۰۰  ۴۸ صفحه    ۵۰۰۰۰ ريال    پيامك: ۳۰۰۰۸۹۹۵ 

مشاوره با الهام از بهار
 رابطه شفابخش در مشاوره

 راهنمائی کارآمد
 انگیزش و ارتباط


