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دوران گذر از كرونا
ابزارهاى شناسايى و هدايت توانايى

مشاوران و پرتگاه برچسب  هاي غلط
هنر ارتباط مؤثر



ى د شـــا
درمدرسـه

يكي از شاخص هاي بهداشت رواني دانش آموزان احساس رضايت، شادي و شادابي در متن 
مدرسه است. بچه هايي كه احساس مي كنند نيازهايشان بدون برخورد با موانع در حال تأمين 
است، به زندگي خود اميدوار مي شوند و به درجه اي از رضايت دروني مي رسند كه همواره 
آن ها را شــاد نگه مي دارد. شادي حاصل احساس «سعادتمند بودن» و سعادتمندي حاصل 
احساس سير طبيعي زندگي و در مسير رشد قرار گرفتن است. در اين حالت فرد به زندگي 
ديگران عالقه مند مي شود و به آن ها عشق مي ورزد. احساس رضايت و شادي سبب پيدايش 
حالت هاي رواني متفاوتي مي شود كه دوستي، عشق، محبت، اميدواري، خوش بيني، مسرت، 

همراهي، همدلي و پذيرش از نمونه هاي آن است.
                هانيه  ملکی 

                   سردبير

مقام معظم رهبري:
اين نهاد امور تربيتي يكي از صدقات جاريه 
و حسنات مرحوم شهيد رجايي و شهيد باهنر 
است بسيار كار خوبي است. نهاد خوبي است، 

عناصراش هم عناصر خوبي هستند. 
(خبرگزاري پانا، اسفند 1394)

8 اسفند، سالروز تأسيس نهاد 
امور تربيتي و هفته گرامي داشت 

تربيت اسالمي گرامي باد.
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سخن سردبير

هانیه ملکی

انســان با ویژگي ذاتي »جامعه گرایي« به دنیا مي آید و در ارتباط 
با دیگران ســاخته مي شود. سرمایه هاي فردي، مانند عقل و اندیشه، 
عواطف، اراده و امثال این ها، بذرهایي هســتند كه در روابط انساني 
»فعلیت« مي یابند و در تعامل با غیرخود شكوفا مي شوند. به همین 
دلیل است كه در دین اسالم، به عنوان كامل ترین برنامة الهي، گرایش 
به جمع و اجتماعي زندگي كردن بر زندگي فردي و »تفّرد« غلبه دارد. 
كافي است به دستورات دیني توجه كنیم و به معاني و مفاد ادعیه و 

اذكار بنگریم تا این حقیقت بیشتر آشكار شود.
نمازي كه وظیفه داریم روزانه آن را تكرار كنیم، درس روابط انساني 
به ما مي دهد. دعاهاي قرآني كه در عبادت خود ذكر مي كنیم، نشانگر 
اهمیت زندگي اجتماعي و اهمیت روابط انســاني است و به همین 
دلیل، نوعــًا در دعاها، »ربنا« به »ربي« غالب اســت و با هم خدا را 

خواستن براي بندگان ترجیح است.

صلة رحم به چه معناست؟ آیا جز تحكیم روابط انساني است؟ روابط 
انساني با خویشاوندان و اعضاي جامعه به قدري مهم است كه خداوند 
براي آن اثر تكویني قائل شده است. یعني اگر كسي به دیدار دیگران 
برود و آن ها را شــاد كند، خداوند طول عمــر او را زیاد مي كند. این 
نســبت بین طول عمر با شادي دل انسان ها و برقراري رابطه با آنان، 
از یك حقیقت بزرگ و بي بدیل حكایت مي كند و آن برطرف كردن 
مانع از پیش روي زندگي عادي انسان ها، در حركت به سوي تعالي و 

پیشرفت شایستة آدمي است.
وقتي كه انســان تنها مي ماند و یا تنها مي شود، میدان عاطفي كه 
باید محیط بر هر انساني باشد، به ضعف مي گراید و انسان اندوهگین 

مي شــود. روابط انساني با دیگران، رافع اندوه از قلب دیگران و تبدیل 
حس تنهایي به حس اجتماعي اســت. در تعلیم وتربیت رسمي كه 
هدف هاي تربیتي قصد شده مورد نظرند و نتایج غیرقابل پیش بیني نیز 

اجتناب ناپذیر هستند، روابط انساني اهمیت ویژه اي دارند.
هر دانش آمــوز در فضاي اجتماعي مدرســه، در روابط انســاني 
چندالیه اي محاط است. یك الیة آن دانش آموزان و هم ساالني هستند 
كه با او ارتباط دارند. این الیه اثرگذارترین است. زیرا كه اصواًل اجتماع 
همگون خاصیت اثرگذاري باالتــري دارد. آناني كه در ارائة خدمات 
مشــاوره اي به دانش آموزان سهم و نقشي دارند، نباید از این حقیقت 

غفلت كنند.
وقتي كه یك گروه دانش آموزي روابط انســاني مثبت و شیرین را 
تجربه كند، بدون شك در شرایط تربیتي باارزشي قرار گرفته است. 
هرچند همگان، مخصوصًا دانش آموزان عزیز، باید بپذیرند كه روابط 
انساني ممكن است گاهي با سختي ها و مالل هایي نیز همراه باشد، 
ولي مواجهة درست با این لحظات نیز یكي از هنرهاي روابط انساني 

است.
آن هایي كه قادر هستند در چنین اوقاتي خود را مدیریت كنند، باید 

در زمرة انسان هاي موفق شمرده شوند.
گرچه روابط اجتماعي انسان ها با یكدیگر ضرورت اجتناب ناپذیري 
اســت، ولي در موقعیت هاي مختلف زندگي ظهور یكســاني ندارد. 
مشاوران باید به دانش آموزان یاد دهند كه در جادة زندگي واقع بینانه 
و با روحیة مدارا حركت كنند، زیرا این جاده فراز و فرود دارد و ممكن 

است پیچ هاي حساس نیز داشته باشد.
الزم است از روابط انســاني براي اثرگذاري مثبت بر دیگران بهره 
برد، ولي همیشــه نباید در انتظار زیبایي هــاي رفتاري مطلوب بود. 
آنچه كه در نوشــتة حاضر بر آن تأكید مي شود، غفلت نكردن از 
ظرفیت باالي روابط انســاني در انساني كردن زندگي است. 
وقتي ظرفیت شناخته شود، مسئولیت استفاده از آن در ایجاد آرامش 

و تعادل عاطفي در دانش آموزان متوجه مشاوران مي شود.

الیه های زندگی انسانی

در  كه  دهند  یاد  دانش آموزان  به  باید  مشاوران 
جادة زندگي واقع بینانه و با روحیة مدارا حركت 
و ممكن  دارد  فرود  و  فراز  این جاده  زیرا  كنند، 

است پیچ هاي حساس نیز داشته باشد
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همة ما مدتی اســت که در هیاهوی همه گیــری جهانی »کرونا« 
هستیم. هر چند هنوز برای ارزیابی تأثیر درازمدت واکسیناسیون زود 
است و باید منتظر نتایج درازمدت آن ماند، اما کشورها در حال حاضر 
با واکسیناسیون درصدد کنترل شیوع ویروس و مرگ ومیر ناشی از 

آن هستند.
حقیقت این است که ماهیت دلهره آور همه گیری جهانی )پاندمی( 
در تمــام این مدت تقریبًا در همة قلب ها نفوذ کرده اســت. جهان 
به خوبی از خسارات ویرانگری که این همه گیری ایجاد کرد، از مرگ تا 

ویرانی اقتصادی، آگاه است.
شــاید روزهای آغاز شــیوع ویروس کرونا، 

کمتر کسی می توانست این روزها را 
پیش بینی کند. در بیش از یک 

سال گذشــته عدة زیادی 
عزیزان خود را از دست 

دادند. تا روز نگارش این متن، طبق آمار رســمی 5 میلیون نفر و بر 
اســاس تخمین ها 8 میلیون نفر در جهان بر اثر کرونا جان باخته اند. 
اقتصاد جهانی دچار رکود عظیمی شــد و کســب وکارهای زیادی 
ورشکســت شدند. دورهمی ها و تجمعات بشری که شاخص زندگی 
اجتماعی انسان بود از بین رفتند و فاصلة اجتماعی جای آن ها را 
گرفت. ممنوعیت اجتماعات مذهبی، اجتماعی و ورزشی، و تعطیلی 
مدرسه ها و دانشگاه ها شکل مناسبات بین فردی انسان ها را تغییر داد. 
حتی خانواده ها از هم دور شــدند و در آغوش گرفتن عزیزان به یک 

حسرت تبدیل شد.

کـرونا
يادداشت

دكتر  عطاءاهللا عقیلیان
روان شناس و روان پزشك

دوران گذر از



اما مهم تر از این ها، نبرد با این دشــمن نامرئی ماهیت شکننده و 
آســیب پذیر ما را به ما نشــان داد و احساس امنیتمان را از بین برد. 
احساس امنیتی که قبل از کرونا هم حس کاذبی بود و برحسب یک 
تغافل، انسان خود را مسلط بر محیط می دید. همه گیری جهانی کرونا 
به این حس کاذب و احســاس تسلط پایان داد. کرونا بی عدالتی های 
اقتصادی موجود جهان را آشــکار کرد و ضعف های جوامع بشری را 

عیان تر از همیشه نشان داد.
 انســان ها در دوران همه گیری جهانی کرونا، مثل فیلم های گونة 
وحشت، با دشمنان نامرئی می جنگیدند. جنگی که هرازگاهی یکی از 
آن ها شکار این دشمن نامرئی منحوس می شد. هر گاه فکر می کردیم 
که همه گیری فروکش کرده است و مالحظات بهداشتی را کمتر رعایت 
می کردیم، ویروس جهش یافتة جدیدی پیدا می شد و موج جدید از راه 
می رسید و بار دیگر دلهره ها اوج می گرفتند. کرونا حس امنیت و کنترل 

ما انسان ها را بلعید و طعم تلخ ناتوانی و آسیب پذیری را به ما چشاند.
حس عمومی غم و اندوه و دلهره ای که تجربه کردیم، فراتر از صرفًا 
میــزان مرگ ومیرها بود. به نظر می رســد بخش قابل توجهی از این 
حس اندوه عمومی ناشی از احســاس ابهام، ناامنی و فقدان کنترل 
بر شــرایطی بود که کرونا بر ما تحمیل کرده بود. حس عدم کنترلی 
که برنامه ریزی های ما را برای آینده دچار اختالل کرده اســت و هر 
برنامه ریزی مشروط به وضعیت شرایط شیوع کرونا در آینده خواهد 
بود نه خواست و ارادة ما. برای هر مراسمی، از مراسم مذهبی مثل حج 
و اربعین گرفته تا مراسم ورزشی مثل المپیک، باید صبر کنیم ببینیم 

اوضاع همه گیری جهانی چگونه است.
تجربة کرونا بر کودکان ما هم تأثیر گذاشــته است. حتی کودکان 
می دانند که حضورشــان در مدرســه یا تجمعــات در گرو وضعیت 
نمودارهای موج هــای کرونا و رنگ بندی شهرهاســت و این یعنی 

اضطراب و حس ناامنی مداوم.
شاید گمان کنیم روزی نه چندان دور اعالم خواهد شد: کرونا تمام شد!

 ماســک ها و الکل ها را کنــار می گذاریم و به زندگی پیشــاکرونا 
برمی گردیم و همه چیز را فراموش خواهیم کرد.

رؤیای شیرینی است، اما به احتمال زیاد این گونه نخواهد بود. به نظر 
می رسد تأثیر این حس ناامنی و کابوس فاصلة اجتماعی برای دهه ها 
در ناخودآگاه ما معلق خواهد بود و مسیر آیندة تعامالت اجتماعی ما 

را تغییر می دهد.
تجربة دوران کرونا از اذهان ما پاک نخواهد شد و دنیای پساکرونا با 
دنیای پیش از آن متفاوت خواهد بود. همان طور که وبا و طاعون هم 
زخم های عمیق و ماندگاری بر خاطرة بشریت ایجاد کردند، نسل های 
آینده هم تأثیــرات همه گیری جهانی کرونا را خواهند دید. احتمال 
کمین ویروس ها و یا خطرات جدید برای همیشــه در پشت ذهن ما 
خواهد ماند. ترس از چیزهای ناشــناخته وقتی مبتنی بر تجربیات 

گذشته باشد، می تواند در ذهن هیوالی ترسناکی شود.
واکسیناسیون امیدها را زنده کرده است. تاب آوری و سازگاری انسان 
خردمند در چند صد هزار سال حضورش بر پهنة خاکی نویدبخش آن 
است که علم و خرد انسان می تواند برگ برندة او برای غلبه بر همه گیری 
باشد و بشر می تواند بر این چالش هم غلبه کند. انسان هایی که تاب آوری 

باالتری داشته باشند، این دوران سخت را راحت تر می گذرانند.
برای گذار به دوران پساکرونا چند نکته را باید مد نظر داشت:

اول اینکه ابتدا یک دوران انتقالی خواهیم داشت تا اینکه به تدریج و 
گام به گام به سمت زندگی عادی حرکت کنیم. واقعیت این است که 
این دوران گذار هم طرح از پیش تعیین شدة قطعی ندارد و به تدریج 
ویژگی های آن آشــکار خواهد شد. مثاًل نمی توان پیش بینی کرد که 
دانش آموزان و دانشجویان چطور دوباره صبح های اول وقت سر کالس 
حاضر خواهند شد و چگونه کالس های حضوری را که دو سال از آن 
دور بوده اند، تحمل خواهند کرد. چگونه بار دیگر فعالیت های گروهی 
را شــروع خواهند کرد و چشم در چشم دیگران کنفرانس و امتحان 

خواهند داد. چگونه دوباره ورزش گروهی خواهند کرد.
دیگر اینکه برای این دوران گذار توصیه می شود که از شتاب زدگی 
بپرهیزیم. بگذاریم دوران گذار به تدریج پیش برود و آماده باشیم که 
دوران گــذار هم اضطراب های خاص خود را خواهد داشــت. به نظر 
می رسد »هراس اجتماعی« بخشی از افراد تشدید شود، چون مدت ها 
از اجتماعات رودررو و شــلوغی ها دور بوده اند و بیرون آمدن از الک 

تنهایی هم می تواند اضطراب انگیز باشد.
کرونا نقاط ضعف جوامع بشری و شکاف های طبقاتی را آشکار کرد. 
نشان داد کشورها بیشتر از آنکه برای پیشگیری و مواجهه با خطراتی که 
بهداشت و سالمتی عمومی را تهدید می کنند سرمایه گذاری کرده باشند، 
برای جنگ های احتمالی با هم نوعانشان سالح انباشته اند. سیاست گذاران 
آن قدر که به امنیت ســامانه های اینترنتی بها داده بوده اند، به امنیت و 
ســالمت اجتماعات بشری نیندیشــیده بودند. امید است که بشریت 
از دوران کرونا و آشکارشدن کاســتی ها درس گرفته باشد و در دوران 

پساکرونا تالش بیشتری برای برطرف کردن این نقاط ضعف بکند.
از طرف دیگر انتظار می رود در بازگشــت بــه زندگی عادی قدر و 
اهمیت سالمتی مان و با هم بودن ها را بیشتر بدانیم؛ دورهمی هایی که 
در گذشته آن قدر برایمان عادی شده بودند که گاهی مالل انگیز به نظر 
می رسیدند. ترس از مهمان و رفت وآمدهای تکراری، موضوع جوک ها 
و شوخی هایمان شده بود. االن همان دورهمی ها حسرت و آرزویمان 
شده است. امیدواریم بعد از کنترل همه گیری جهانی قدر یکدیگر و 
در کنار یکدیگربودن را بیشتر بدانیم. به یاد داشته باشیم که سالمتی 

تاجی بر سر فرد سالم است که فقط فرد بیمار آن را می بیند.
در آخر اینکه کرونا تجربه های مفید هم برای بشریت داشته است. 
استفاده از خدمات برخط )آنالین( از راه دور )تله کامیونیکیشن( در 
دوران کرونا، به اجبار وضعیت فاصله گذاری اجتماعی، رشد قابل توجه 
کرد. می توان از این تجربه در دوران پســاکرونا هم استفاده کرد و از 
رفت وآمدهای غیرضروری پرهیز کرد تا وقت و انرژی را بی دلیل هدر 
ندهیم. در دوران کرونا آموختیم چگونه بر محدودیت های مکانی غلبه 
کنیم. مثاًل آموختیم چگونه می توان در دوره و کالس، حتی در شهر 

یا کشور دیگری به صورت برخط شرکت کرد.
در نهایــت آموختیم که با همکاری و همدلی جمعی چگونه از این 
شرایط سخت گذر کنیم. خرد و امید مهم ترین ابزار ما برای سازگاری 
و عبور از شــرایط سخت هســتند. با تکیه بر خرد و با پشتوانة امید 

سال های کرونایی هم خواهند گذشت.
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الگوهاي مشاوران

چکیده
دورة نوجوانی مهم تریــن دوران زندگی و 
رشد دانش آموزان است. از این رو، ارائة مشاوره 
در این دوره اهمیت باالیی دارد. در مدرسه ها 
رابطة مشــاوره ای صرفًا رابطه ای بین مشاور 
و مراجع نیست، بلکه رابطه ای میان معلم و 
دانش آموز است. این رابطه باید بر پایة مبانی 
نظری خاصی باشــد و در آن از مهارت های 
مشاوره ای خاصی نیز اســتفاده شود. هدف 
مقالــة حاضر بررســی مدل ســه مرحله ای 
مشاورة مدرسه های ابتدایی و متوسطه بوده 
است. این پژوهش به روش توصیفیـ  تحلیلی 

و با اســتفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته 
است. یافته های پژوهش نشان دادند که معلم در جریان تدریس و 
آموزش، عالوه بر داشتن نقش یاددهنده باید همانند یک مشاور از 
مهارت های مشاوره ای بهره  بگیرد و با استفاده از الگوی مطرح شده 

در این مقاله، به ایجاد رابطة مشاوره ای با دانش آموزان بپردازد.
کلیدواژه ها: معلم، الگوهای مشاوره، مشاوره در مدرسه، الگوی 

سه مرحله ای مشاوره

مقدمه
محققان بســیاری تخمین زده اند که بین 10 تــا 20 درصد از 
دانش آموزان در ســنین مدرسه مشــکالت هیجانی و رفتاری از 
خود نشان می دهند ]ُکتلر و ُکتلر، 1993؛ ورنون، ۱۹۹۳؛ سازمان 
بهداشت روانی، 1999؛ تامســون و رودولف، 2000[. این موضوع 
اهمیت وجود معلمانی را که قادر باشند از مهارت های مشاوره برای 
کمک به تعداد قابل  توجهی از دانش آموزانشان استفاده کنند، نشان 
می دهد. معلمان بــرای اینکه بتوانند وظایف معنوی خود را انجام 
دهنــد و نقش خود را در آموزش مهارت هــای فردی و اجتماعی 
ایفا کنند، باید مهارت های اولیة مشــاوره را دارا باشــند و حداقل 
یک معلم در هر مدرسه مهارت های مشاوره را به صورت تخصصی 

فراگرفته باشد ]مک گوین، 1998[.

مشاوره می تواند ابزاری برای جلوگیری از 
تبدیل  شدن مشکالت »طبیعی« به مسائلی 
جدی تر و به وجود  آمــدن معضالتی چون 
بزهکاری، شکســت تحصیلــی و اختالالت 
عاطفی باشد. همچنین می تواند روشی برای 
ایجاد فضایی ســالم باشــد که به نوجوانان 
کمک کند، با اســترس ها و تضادهای رشد 
خود کنار بیایند. مشاوره می تواند با تشویق  
کردن، مشــاورة شخصی یا گروهی، مشاورة 
یکــی از والدین یا معلــم، و ایجاد تغییرات 
محیطی به اصالح شرایط نوجوانان بپردازد 

]تامسون و رودولف، 1988: ۹[. 
از آنجا که مشاوره در مدرسه تفاوت فراوانی 
با مشاوره در موقعیت های معمول دیگر دارد، 
به الگوی خاصی برای راهنمایی روند مشاوره در مدرسه ها نیاز داریم. 

مدل مناسب مشاوره در مدرسه
بــه علت وجود موانع بســیار بر ســر راه مشــاورة نوجوانان در 
مدرســه ها، استفاده از یک مدل مشاوره که تمام این مسائل را مد 

نظر قرار دهد، حائز اهمیت است. مخصوصًا مدل مشاوره باید:
 در پیشگیری و اصالح مشکالت کارآمد باشد.

  برای نوجوانان در مراحل رشدی متفاوت مناسب باشد.
 برای معلمانی که اطالعات مشــاوره ای زیــادی ندارند، قابل 

استفاده باشد.
 در تعامالت کوتاه مدت و شرایط خاص مفید واقع شود.

 با راهبردهای راهنمایی، آموزش شخصی و اجتماعی )آموزش 
مهارت های شخصی و اجتماعی( و روش های مراقبت معنوی که در 

مدرسه  مورد استفاده قرار می گیرند، تطابق داشته باشد.
الگوی مشاوره ای که در این مقاله ارائه  شده است و عوامل باال را در 
برمی گیرد، »الگوی مشاورة رشدی« نامیده شده است که چارچوب 
انسانی دارد و بر پایة رویکرد روانیـ  آموزشی استوار است. سه جنبة 
اصلی این مدل در ادامه شرح داده  شده اند ]هورن بی، 2003: ۱۴[. 

الگوهای 
مدرسه اِی 

مشاوره
نوجوانان اساسًا 

ذات خوبی دارند و به 
رشد ظرفیت هایشان و 

شکوفایی شخصی تمایل 
نشان  می دهند. تصور 
عمومی این است که 

اگر نوجوان از نزدیکان 
خود عشق، احترام، 

همدلی و درستی ببیند، 
به شهروندی شاد و مولد 

تبدیل می شود

محسن جرفي
مشاور دبیرستان نمونه دولتي 
عالمه طباطبایي اهواز
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چارچوب انسانی
اصول انســانی که این مدل بر آن ها اســتوار است، از مطالعات 
راجرز )1980( و مازلو )1970( گرفته  شده است. نوجوانان اساسًا 
ذات خوبی دارند و به رشــد ظرفیت هایشان و شکوفایی شخصی 
تمایل نشــان  می دهند. تصور عمومی این است که اگر نوجوان از 
نزدیکان خود عشق، احترام، همدلی و درستی ببیند، به شهروندی 
شــاد و مولد تبدیل می شود. به انسانی کارآمد تبدیل خواهند شد 
که می توانند از زندگی شان به خوبی استفاده کنند. اگر این شرایط 
وجود نداشته باشد، شــکوفایی شخصی آن ها متوقف خواهد شد، 
اعتماد به نفسشــان کاهش پیدا خواهد کرد و مشکالت روانی در 

آن ها به وجود می آید. 
مؤلفه های کلیدی افرادی که از لحاظ روانی سالم اند عبارت اند از 

]کول،  1982[: 
 اعتمادبه نفس باال: که مشــخصه های اصلی آن احســاس 
امنیت، خودشناســی، احســاس تعلق، هدف  داشــتن و احساس 

صالحیت شخصی است.
 منبع کنترل درونی: اعتقاد بر این اســت که اقدامات فرد 

برای رســیدن به هدف، از نیروهای خارجی 
تأثیرگذارتر هستند.

 مدیریت شــخصی: که شامل توانایی 
برنامه ریزی، در نظرگرفتن گزینه ها و تطبیق 
 دادن خود با موقعیت هایی پیش رو می شود. 
مهارت های  در  شایستگی  داشتن   
زندگی: که شــامل مهارت های شــخصی، 
اجتماعی، حرفه ای، عملــی و اوقات فراغت 

می شود.

مدل رشدی
مشاوران به مشــکالتی که مراجعشان در 
مراحل رشــد، انجام کارها و مسئولیت ها، و 

تعامــالت در اجتماع دارند و همچنیــن پیامدهای کارهایی که با 
توجه به نقاط ضعف، نقاط قوت و ظرفیت هایشان انجام می دهند، 

گوش فرا می دهند ]اگان، 1984: ۱۳۹[. 
»رویکرد رشــدی به مشــاوره« بر پایة این نظریه اســتوار است 
که مراحل رشــدی وجود دارند که در آن ها نوجوانان اگر به خوبی 
راهنمایی شوند، رشد پیدا می کنند. پیشرفت رضایتمندانه در این 
مرحله ها نیازمند آن اســت که نوجوانان تکلیف های رشــدی هر 

مرحله را به خوبی فرا گیرند ]هاوینگ هارست، 1972[. 
هدف کلی مشاورة رشد، تســهیل شکوفایی شخصی نوجوانان با 
حمایت از آن ها در یادگیری مهارت های مرتبط با رشد است. برطرف 
 کردن مشکل در هر موقعیت، هدفی کوتاه مدت است. هدف بلندمدت 
این اســت که نوجوانان مهارت های الزم را به دست آورند تا بتوانند 

مشکالتشان را خودشان حل کنند ]هورن بی، 2003: ۱۴[. 
مشــاورة رشــدی با نقش معلمان در ارائة آموزش های شخصی 
و اجتماعــی تطابق دارد. معلم / مشــاور به نوجوان کمک می کند 

مشکل خود را درک کند و به او مهارت های مورد نیازش را آموزش 
می دهد تا از طریق شــرح  دادن، مدل ســازی، ایفای نقش و انجام 

تکلیف ها، مشکل خود را حل کند ]پیشین[. 

رویکرد روانیـ  آموزشی
هر مشکلی، چه مشکل کســب مهارت رشدی باشد، چه ناشی 
از بحرانی در زندگی باشــد و چه مربوط به عمیق تر کردن روابط 
انسانی باشــد، مهارت های خاصی الزم دارد که باید آموزش داده 

شوند ]الرسون، 1984: ۵[. 
از منظر روانی ـ آموزشــی، مشــکالت نوجوانان بیشتر مهارتی 
هســتند تا بیماری. این الگو با الگوهــای درمانی که بر پایة مدل 
پزشــکی استوارند، تفاوت جدی دارد. از این منظر، مشاوره روندی 
اســت که در آن، مشــاوران مهارت های خود را از طریق تسهیل، 
مدل سازی، یا تدریس مهارت ها، با نوجوانان به اشتراک می گذارند. 
با این کار نوجوانان مهارت های الزم برای مواجهه با مشکالت را یاد 
می گیرند. به عالوه، نوجوانان برای اینکه زندگی بهتری داشته باشند، 
مهارت های دیگری نیز باید بیاموزند. این مهارت ها که مهارت های 
زندگی محسوب می شوند و به داشتن زندگی بهتر کمک می کنند،  
شــامل مهارت های حل مسئله، مهارت های 
ارتباطی، مهارت های حفظ سالمت و تناسب  
اندام، مهارت های اوقات فراغت، مهارت های 
مطالعــه، مهارت های حرفه ای و مهارت های 

فرزندپروری می شود ]گازدا، 1984[. 
 در مدل روانیـ  آموزشــی مشــاوره، تمام 
مداخله ها نوعی آمــوزش  دادن مهارت ها به 
مراجعه کنندگان برای زندگی بهتر به شــمار 
می روند. بنابراین، هر مهــارت زندگی که به 
نوجوانان آموزش داده شود، نوعی مداخله است. 
این موضوع یعنی روش هایی که از رویکردهای 
 تئـوری گرفته  شده اند، به عنوان یک مداخلـة 
روانیـ  آموزشی مورد استفاده قرار می گیرند. مدل روانیـ  آموزشی 
روشی التقاطی، یکپارچه و دســتگاهی است که اگان آن را در این 
جمله شرح می دهد: »مشاوران به چارچوبی مفهومی نیاز دارند که 
از آن چارچوب، ایده هــا، روش ها و فن ها را از تئوری ها و رویکردها 
بگیرنــد و پس از تلفیق آن ها با تئوری خود، از آن اســتفاده کنند 

]اگان، 1986[. 

الگوی سه مرحله ای مشاوره
الگویی که در این مقاله برای مشــاوره در مدرســه ارائه  شــده، 
 الگوی مشاوره ای رشد براساس اصول انسانی است که در چارچوب 
روانیـ  آموزشی طبقه بندی می شود. این الگو تحت تأثیر الگو های 
قبلــی مشــاوره، چــون الگــوی اگان )1982 و 1986( و الگوی 
هورن بی )1990( قرار دارد، اما برای تطبیق با مشاوره در شرایط 

مدرسه ای، تغییر شکل داده است.
الگوی ســه مرحله ای روی شناســایی، مداخله و توانمندسازی 

کمک به دانش آموزان 
برای روشن  کردن 

موقعیت، به معلمان امکان 
می دهد، مشکالتی را که 
چنین موقعیت هایی به 
وجود آورده اند، ارزیابی 

کنند
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تمرکــز دارد. به  طور خالصــه، معلمان از مهارت های شــنیداری 
اســتفاده می کنند تا دانش آموزان بتوانند نگرانی ها و احساس های 
خود را بشناسند. ســپس راهبرد هایی از میان مداخله  های ممکن 
انتخاب می کنند و به اجرا درمی آورند تا دانش آموزان به سوی جلو 
گام بردارند. در مرحلة آخر، معلمان  با تمرکز روی رشــد بالقوه و 
توانایی ها و ضعف های دانش آمــوزان، به آن ها کمک می کنند که 

به شکوفایی توانایی هایشان دست یابند ]هورن بی، 2003: ۱۸[. 
مشخصه های اصلی سه مرحلة این الگوی مشاوره به شرح زیر  هستند: 

الف. شناسایی
اولین مرحلة  الگو سه بخش دارد: 

۱. رابطة درمانی: معلم ها باید رابطة خوبی با دانش آموزان داشــته 
باشند تا دانش آموزان بتوانند مشکالتشان را با آن ها مطرح کنند. به این 
رابطه، رابطة درمانی می گویند که بر پایة توانایی معلم در برقراری رابطة 

هم دلی، توأم با درستی و احترام به دانش آموز استوار است.
۲. بررسی نگرانی ها: مهارت های گوش  دادن برای فهم مشکالت 
دانش آموزان ضرورت دارد. با ترغیب دانش آموزان به صحبت کردن دربارة 
مشکالت و خواسته هایشان و ابراز احساساتشان، معلمان می توانند به 

دانش آموزان برای درک موقعیت خود کمک کنند ]پیشین[. 
۳. ارزیابــی موقعیت: کمک بــه دانش آموزان برای روشــن  
کردن موقعیت، به معلمان امکان می دهد، مشــکالتی را که چنین 
موقعیت هایی بــه وجود آورده انــد، ارزیابی کننــد. معلمان باید 
دانش آموزان را افرادی مســتقل در نظــر گیرند و در عین  حال با 
مدرســه، خانواده و محیط هایی که کودک با آن ها ســروکار دارد، 

تعامل داشته باشند.

ب. مداخله
در دومین مرحلة الگو، راهبرد های مداخله ای بسیاری آمده اند تا 
به وســیلة آن ها معلمان بتوانند مهارت های زندگی را که برای حل 
مشکالت مورد نیاز دانش آموزان هستند، به آن ها بیاموزند. مرحلة 
دوم از دو بخش تشــکیل می شود: نوع راهبرد مداخله ای که وجود 

دارد، و روش های اجرای آن . 
در مدل مشاورة روانیـ  آموزشی از راهبردهای مداخله ای بسیاری 
می توان استفاده کرد. راهبرد مداخله می تواند استفادة معلم از یک 
صندلی خالی باشــد که به دانش آموز کمک کند احساسات خود را 
بیان کند، یا می تواند بازسازی شــناختی باشــد که به دانش آموزان 
کمک می کند اعتمادبه نفس داشــته باشند، و یا می تواند استفاده از 
فن های حل مسئله باشــد که به دانش آموزان قدرت تصمیم گیری 

می دهد ]پیشین[.

روش های پیاده سازی راهبرد مداخله
ســه راه برای پیاده ســازی راهبرد مداخله وجود دارد: اول، معلم 
به عنوان یک الگو عمل می کند و مهارت هایی ازجمله گوش  دادن 
فعال را در تعامــل با دانش آموزان از خود نشــان می دهند. دوم، 
معلمان  مستقیمًا عمل می کنند و به وسیلة فعالیت ها و تمرین هایی 

که برای کمک بــه دانش آموزان برای آموختن مهارت های زندگی 
طراحی شــده اند، دانش آموزان را راهنمایی می کنند. سوم، معلم ها 
دستورالعمل های مســتقیمی به دانش آموزان می دهند تا به آن ها 

مهارت های الزم زندگی را بیاموزند ]همان، ص ۱۹[.

ج. توانمندسازی
مرحلة سوم الگو نیز سه بخش دارد: 

حمایت از برنامه ها: معلمــان باید از دانش آمــوزان در انجام 
برنامه هایشــان حمایت کنند تا آن ها بتوانند با مشکالت خود کنار 
بیایند و به سمت اهدافشان قدم بردارند. حمایت ها می توانند از یک 
تشویق ساده تا آموزش مصمم  بودن برای رسیدن به هدف، متفاوت 

باشند.
جمع بنــدی تغییرات: ویژگی مهــم این مرحلــه کمک  به 
دانش آموزان است برای آنکه بتوانند تغییرات و پیشرفت های خود 
را جمع بندی کنند. معلمان می توانند این کار را با آگاه  ســاختن 
دانش آموزان از پیشرفتشان و تشــویق آن ها به ادامة راه، با وجود 

مشکالت، انجام دهند.
فراهم  آوردن امکان شکوفایی شخصی: معلمان به دانش آموزان 
کمــک می کنند تا نقاط ضعف و قوت خود را در مهارت های زندگی 
بشناسند. به عبارت دیگر، به دانش آموزان مهارت های زندگی را که 
شــاید مورد عالقة آن ها هم نباشــد، اما به شکوفایی شخصی آن ها 

کمک خواهد کرد، آموزش می دهند ]پیشین[. 

دانش و مهارت های الزم برای به اجرا درآوردن 
الگوی سه مرحله ای در مدرسه ها

برای اســتفاده از این الگو برای مشــاوره در مدرسه، معلمان باید 
مهارت ها و دانشی خاص داشته باشند تا بتوانند مهارت های مورد نیاز 
برای مشاورة مؤثر در مدرسه را کسب کنند ]همان، ص ۲۰ و ۲۱[.

مهارت ها
بــرای اینکه معلمــان بتوانند مشــاوره و راهنمایــی خوبی به 
دانش آموزان و خانواده هایشان بدهند، باید مهارت های ارتباطی بین 
شــخصی را فرا بگیرند. معلم ها باید مهارت های گوش  دادن داشته 
باشند تا بتوانند به دانش آموزان کمک کنند، نسبت به نگرانی ها و 
احساسات خود آگاهی پیدا کنند. آن ها همچنین باید از مهارت های 
مداخله های مشاوره برخوردار باشند تا بتوانند به این دانش آموزان 
کمک کنند، با نگرانی های خود روبه رو شوند. در واقع، مهارت هایی 
الزم دارنــد که به دانش آموزان قــدرت بدهند، به نقاط قوت خود 
تکیه کنند و ضعف های خود را از بین ببرند. داشــتن مهارت های 
الزم برای اجرای این الگوی سه مرحله ای مشاوره به معلم ها کمک 
می کند، توانایی الزم را برای مشاوره و راهنمایی سودبخش والدین 

و دانش آموزان کسب کنند. 

له 
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مهارت هاى مشاوران

روح اهللا رحیمی
دکترای مشاوره

کلیدواژه: مشــاوره، ناظــر راهنما، الگوی درمانــی، مهارت های 
مشاوره ای

بیان مسئله و ضرورت اقدام

یکی از مشکالت اساسی قلمروی مشــاوره و روان درمانی در چند 
دهة اخیر، اطمینان از صحت و دقت به کارگیری رویکردها و الگوهای 
درمانی آموخته شده توسط مشاوران تازه کار و حتی باتجربه، در کار با 
درمان جویان و هدایت، حمایت و پشتیبانی از آن ها برای انجام بهینة 

فرایند مشاوره )تشخیص، ارزیابی و درمان( بوده است. 
»ناظــِر راهنما«1 یــا کارکردن تحــِت نظــارت و راهنمایی یک 
»سوپروایزر« ، اصلی پذیرفته شده و بدیهی در تمام حرفه های مرتبط با 
بهداشت روانی است. در یک تعریف کلی، منظور از نظارت و راهنمایی، 
یک فرایند ساختارمند رسمی برای دریافت حمایت حرفه ای، یادگیری 
و انجام کار دقیق و بامالحظه اســت. الزم است همة مشاوران، اعم از 
تازه کار و باتجربه به صورت رســمی و منظم، تحت نظارت یا حمایت 

دائمی قرار گیرند.
واقعیت این اســت که ورود به حیطة مشاوره و روان درمانی نسبتًا 
سهل است، ولی به روزرسانی خود در این حوزه یا مراقبت حرفه ای و 
اخالقی از خود، برای مشاوران و روان درمانگران، به خصوص مشاوران 
مدرسه ها که با قشر حساس و در حال رشد کودک و نوجوان و مسائل 
متنوع آنان ســروکار دارند، بسیار دشوار است. این امر بر متخصصان 
حوزة تعلیم وتربیت به خصوص مشاوره پوشیده نیست که تعداد قابل 
توجهی از مشــاوران مدرســه ها در ارائة خدمات تخصصی با کمبود 
دانش، مهارت و صالحیت تخصصی روبه رو هســتند. از این رو مجهز 
کردن مشاوران به دانِش روز و نظارت بر فعالیت های تخصصی آن ها، 
همواره یکــی از مهم ترین دغدغه هــای وزارت آموزش وپرورش،  به 

خصوص »ادارة کل مرتبط با مشاوره«2 بوده است. 
واقعیت این اســت که برگزاری دوره های آمــوزش کوتاه مدت یا 
ضمن خدمت نیز که چند سالی است به صورت مجازی برگزار می شود، 

در این زمینه کارگشا نبوده و این خأل اساسی به طور جدی بر کیفیت 
ارائة خدمات راهنمایی و مشاوره در مدرسه ها سایه افکنده است. 

سؤال های اساسی در این زمینه عبارت اند از: 
  اگر مشــاوران مدرسه ها، در ارائة خدمات مشاوره ای در رابطه با 
موضوع هایی خاص برای دانش آموزان با مشکالت یا چالش های علمی 
و عملی، قانونی، اداری، اخالقی و ... روبه رو شوند، چه کسی می تواند 

به آن ها کمک کند؟ 
  چه مرجع موثقی در اختیار آن هاست که بتوانند رونِد کار خود 

را با او در میان بگذارند؟ 
  در وضعیت های دشوار، بحرانی و اخالقی کار خود، از هم فکری و 

کمک تخصصی چه کسانی می توانند بهره بگیرند؟ 
  اگر مشاوران تازه کار و کم تجربة مدرسه بخواهند صحت و اعتبار 
کارشان را با کسی در میان بگذارند و از خدمات خود کسب اطمینان 

کنند، چه مراجع تخصصی یا ناظران تأییدشده ای در اختیار دارند؟ 
پاسخ تمامی این ســؤال ها را شاید بتوان در ایجاد نظام »نظارت و 
راهنمایی« یا »ســوپرویژن« به عنوان یک مؤلفة رسمی و قانونی در 
ارائة خدمات مشــاوره و روان درمانی جســت وجو کرد؛ برنامه ای که 
سال هاســت در خدمات حرفه ای بهداشت روان در سراسر جهان رخ 
داده است و ایجاد آن در نظام راهنمایی و مشاورة مدارس ایران، نه تنها 
ضرورت دارد، بلکه با قیِد فوریت نیاز به راه اندازی و اجرا را می طلبد. 

کوک، تریپال و سمودی )2012( در مطالعة خود با عنوان »نظارت 
بر مشاوران مدرســه ها: مدل SAAFT«، مزایای نظارت بر عملکرد 
مشــاوران مدرسه را در افزایش پیشــرفت حرفه ای آنان برشمردند. 
دوالهاید و میلر )2006( نیز در پژوهشــی با عنوان »نظارت برای 
آماده سازی و تمرین مشاوران مدرسه ها: راه های تعالی«، نقش نظارت 

بر توسعة مهارت های مشاوره ای مشاوران مدرسه ها را نشان دادند. 
در جریان خدمات راهنمایی، مشــاوره و روان درمانی در مدرسه ها، 

این نظارت می تواند به این موارد کمک  کند:

مشاور شدن 
چه آسان! 

نگاهي به لزوم پایش فرایند 
مشاوره در مدارس

ضرورت ناظر در کنار مشاور
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  فهــم موضوع هایی که بــا فعالیت های راهنمایی، مشــاوره و 
روان درمانی دانش آموزان مرتبط هستند؛ 

  کسب بینش و چشم اندازهای نوین درخصوص مسائل مرتبط؛
  بهبود و افزایش دانش، مهارت و صالحیت تخصصی مشــاوران 

مدرسه؛
  فراهم ساختن پشتیبانی حرفه ای برای مشاوران مدرسه ها برای 

ارائة  خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموزان؛
  کمک به مشــاور مدرسه برای رفع مشکالت شخصی و تأمین 

سالمت روان شناختی او؛
  بررسی مسائل مربوط به وابستگی دانش آموز به مشاور و تعیین 

مرزهای حرفه ای و اخالقی در فرایند مشاوره؛
  شفافیت و پاسخ گویی حرفه ای در حین برخورداری از استقالل 

در ارائة خدمات.

چگونگی انجام مقدماتی طرح
برای شــروع مقدماتی این طرح الزم است، از مشاوران مجرب در 
گرایش های گوناگون روان شناســی )تربیتی، بالینی و ...( و مشاوره 
)تحصیلی، خانواده، شــغلی و ...( خواسته شود که در صورت تمایل 
به انجام فعالیت به عنوان ناظر )سوپروایزر(، حوزه هایی را که در آن ها 
تجربه و تخصص دارند، مشخص کنند و تقاضای عضویت در فهرست 
ناظران مشاوران مدرســه ها را داشته باشند. همچنین برای این کار 
ضروری است، اداره های مشــاوره در استان ها، مشاوران مدرسه ها و 
مراکز مشــاوره را در اسرع وقت براساس مالک های عینی رتبه بندی 
کنند )برای مثال، از رتبة 1، مشاوران ماهر تا رتبة 5، مشاوران تازه کار(. 
پــس از فرایند انتخاب، الزم اســت هر یک از ناظــران تعدادی از 
مشاوران مدرســه ها یا مراکز مشــاوره3 )حداقل سه و حداکثر پنج 
مشــاور(4 را تحت نظارت خود بگیرند. ناظــران وظیفه دارند، ضمن 
نظارت و بازدید از فعالیت های روزمرة مشاوران تحت نظارت خود، در 
تمام اوقات کاری )و حتی خارج از اوقات کاری( پاسخ گوی سؤاالت، 
مشکالت و چالش های مشاوران تحت نظارت در زمینه های راهنمایی 
و مشــاورة تحصیلی، شــغلی، روان درمانی و چالش های شخصی و 
اخالقی باشند. با توجه به اینکه این فعالیت، مستلزم تخصیص وقت و 
انرژی زیاد از طرف ناظران است، لذا برای ایجاد انگیزه در آنان ضروری 
اســت، وزارت آموزش وپرورش از طریق شیوه های متنوع، همچون 
پرداخت حق الزحمه، تخصیص ساعات موظف یا اضافه کار به نظارت، 
ارتقای شغلی و ... مشاوران مجرب و حرفه ای را برای شرکت در طرح 

»مشاوران ناظر« ترغیب کند.

راهکارهای عملی برای کیفیت بخشی
بــرای بهتر و مؤثر انجام  شــدن طرح »مشــاوران ناظر« در نظام 

آموزش وپرورش پیشنهاد می شود:
  هر یک از مشاوران مدرسه ها یا مراکز مشاوره بتوانند شخصًا )با 
تأیید کارشناسان امر( ناظر خود را از بین مشاوران ناظر منتخب ادارة 
شهرستان/ منطقه انتخاب کنند )البته در صورتی که تعداد مشاوران 

آن ناظر، از سقف مجاز خارج نشود(.
  مشاوران ناظر براساس تخصص و تجربة  حرفه  ای و عملی )نه صرفًا 
مدرک تحصیلی( و ترجیحًا از میان کســانی که خودشان دوره  های 

حرفه ای و تخصصی را قباًل گذرانده اند، انتخاب شوند. معیارهای عینی 
مورد نظر برای انتخاب مشاوران ناظر می تواند، سوابق کار حرفه ای و 
بالینی با درمان جویان در درمانگاه های مشــاورة دولتی و خصوصی، 
داشــتن تجربة کاری به عنوان مشاور مدرســه و گذراندن دوره های 

تخصصی معتبر و تحصیالت دانشگاهی در دانشگاه های معتبر باشد.
  برگة )بین مشــاور ناظر و مشاور مدرســه یا مرکز مشاوره( که 
اهداف و اصول اساسی طرح »مشاوران ناظر« در آن ذکر شده باشد، 

توسط طرفین با نظارت کارشناسی مشاورة اداره ها امضا شود.
  پیشــاپیش با مدیران مدرســه ها یا همکاران مربوط در ستاد 
هماهنگ شود تا ناظر بتواند در روز و ساعت های مشخصی در طول 

سال تحصیلی، مشاوران مدرسه ها یا مراکز مشاوره را مالقات کند. 
  الزم است حداقل ماهی دو بار، حداقل یک جلسه )یک ساعته( 
ترجیحًا حضوری بین ناظر و مشــاور مدرسه یا مرکز مشاوره، برگزار 

شود.
  در صورت امکان برای هماهنگی بیشــتر، جلســه های نظارت 
گروهی )جلســة بین مشاوران ناظر( به صورت ماهانه و منظم برگزار 

شوند.
  پیشنهاد می شود مشاوران ناظر تاریخ، زمان جلسه ها، موضوع ها و 
ریز مذاکراتی را که در نظارت به آن ها پرداخته می شوند، در برگه های 

مخصوص نظارت خود ثبت کنند.
  می توان داوطلبان صاحب صالحیت و باتجربه برای طرح »مشاوران 
ناظر« را در مرحلة اول به وسیلة آزمون کتبی و مصاحبه شناسایی کرد 
و ســپس در مراحل نهایی آن ها را برای دریافت گواهی نامة رسمی 
به کارگاه های نظارت تحت نظر »سازمان نظام روان شناسی و مشاورة 

ایران« یا استادان معتبر دانشگاه ها معرفی کرد.
  ادارة کل مشاوره برگه های خاص ارزیابی از عملکرد مشاوران ناظر 
را تهیه کند و تمامی مشاوران مدرسه های خود را موظف کند که هر 
ساله برگه های مذکور را که کیفیت و چگونگی دریافت نظارت ناظران 
را نشــان می دهد، کامل کنند تا ادارات مشــاوره در سطح استان ها 

بتوانند عضویت مشاوران ناظر را تمدید یا رد کنند. 

پي نوشت ها
1. شکل گرفتن یک همکاری رسمی بین یک مشاور باتجربه و یا فردی که به عنوان 
ســوپروایزر معرفی شده اســت، با فردی که تجربة کمتری دارد. البته این رابطه 

براساس قواعدی شکل می گیرد.
2. ادارة کل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی.

3. مراکز مشاوره و خدمات روان شــناختی دانش آموزان در سطح شهرستان ها و 
مناطق آموزش وپرورش.

4. علت انتخاب این تعداد، کیفیت بخشی به فعالیت سوپرویژن یا طرح »مشاوران 
ناظر« است.
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برای اغلب افراد، نام آزمون و امتحان همواره با دغدغه هایی 
ولو کوچک همراه است. اما وقتی این دغدغه های رنگ و شکل 
دیگری به خود می گیرند و روح و جســم فرد را نشانه می روند، 
دیگر دغدغه های کوچکی نیســتند. باید آن ها را به درســتی 
بشناســیم و از پس آن ها برآییم تا ســالمتمان به خطر نیفتد. 
بخواهیم یا نخواهیم دانش آموزان با نگرانی های امتحان روبه رو 
هســتند و ما مشــاوران، معلمان و والدین هستیم که باید به 
فرزندانمان کمک کنیم تا از پیــچ و خم چنین نگرانی هایی به 

سالمت بگذرند.

در همیــن زمینه به دیدار مریم محســنی، روان شــناس و 
روان درمانگر تحلیلی کودک و نوجوان رفتیم که در طول ۱0 سال 
اخیر با مســائل متنوع حوزة کودک و نوجوان روبه روست و در 
خصوص بحث استرس و اضطراب امتحان نیز از تجربه های خوبی 
به خاطر ارتباط با بچه ها و والدین آنان برخوردار است. پرسش های 
خود را با او در میان گذاشتیم تا برایمان از علل این نگرانی ها و 
برخی راهکارها بگوید تا ما نیز بتوانیم با کنار هم قراردادن این 
تجربه ها، مســیر بهتری را در هدایت و راهنمایی دانش آموزان 
طی کنیم و به نتایج مثبتی دســت یابیم. بــا هم می خوانیم.

گفت وگو با  مریم محسنی، كارشناس ارشد روان شناسي بالیني
 روان درمانگر تحلیلی کودک و نوجوان با محور امتحانات 

دانش آموزان و استرس

گفت وگو

سالمت بگذرند.سالمت بگذرند.

اصواًل چه عواملی می توانند زمینه ساز استرس و اضطراب 
برای دانش آموزان در امتحانات و آزمون ها شوند؟

من درمانگر تحلیلی هســتم و قبل از شــروع و صحبت دربارة هر 
چیزی، به عمق و ریشــة مســئله توجه می کنم. لذا وقتی صحبت از 
اضطراب بــه میان می آید، ما به ارتباط آن فرد بــا اولین رویدادها و 
ارتباطی که با اولین مراجع دلبستگی و اولین مراقبان خودش داشته 
اســت، مراجعه می کنیم. قطعًا اضطراب های »مقبول نبودن«، »مورد 
پذیرش واقع نشــدن« و »کمال گرایی والدین« به چشم می آید. یعنی 
باید به این موارد در خصوص اضطراب در وجود دانش آموز توجه کرد. 
قطعًا موارد دیگری هم وجود دارند که مجال پرداختن به آن ها در این 

فرصت کوتاه نیست.
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چطور می توان این علل و عوامل را کاهش داد؟
شــما فکر می کنید فرزندی که رابطــة خیلی خوبی با مادر و پدر 
خــودش دارد و کاماًل پذیرفته شــدن را از آن ها برداشــت می کند، 
دچار اضطراب امتحان می شــود؟ طبیعی است که هر کسی دوست 
دارد بهترین نمره را در امتحان بگیرد. اما وقتی صحبت از اضطراب 
امتحان می شود، همة ما اضطراب ها و تپش قلب های فرساینده را در 
نوجوان یا کودکمان تصور می کنیم که باعث می شــوند کارکردهای 
طبیعی زندگی اش به هم بریزد؛ خواب شــبانگاهی  نداشــته باشد، 
احساساتش تحریک شــوند و حالت های اضطرابی شدیدی برای او 

به وجود  آیند. 
اگر کمی اضطراب به خاطر امتحان همراه شــخص باشــد، کاماًل 
طبیعی و نرمال اســت. ولی وقتی فردی دچار حالت های اضطرابی 
به صورت حمله های اضطرابی می شــود، الزم اســت به یک سلسله 
نکته هــا توجه کنیم. باید بدانیم چرا او تا این حد در مواجهه با این 
موضوع )که مبنا و زیربنای عدم پذیرش کودک محسوب می شود( 

به هم می ریزد. 
وقتی بررســی می کنیم و ناکامی هــا را در کودک مورد دقت قرار 
می دهیم، متوجه نکات مهمی می شــویم. بــرای مثال، اگر ناکامی 
را از دید بالینی بررســی کنیم، متوجه می شــویم که بســیاری از 
مواقع، ناکامــی در زندگی ما نقش های پیش رونــده دارند و باعث 
پیشرفت های ما در حوزه های گوناگون شده است. اما اینکه کودک 
چطور با این گونه  ناکامی ها آشــنا شده، تعیین کنندة مواجه شدن او 
با ســایر مسائل زندگی است. پیشنهادم به همکاران عزیز همدلی و 
درک کودک و نیز آگاهی دادن به او دربارة احساس ترسی است که 
در لحظه حس و لمس می کند. همچنین، آموزش »تنفس عمیق« 

به کودک در این گونه بحران ها کمک فراوانی می کند.

خانواده ها، معلمان و مشاوران مدرسه ها چطور می توانند 
در این زمینه نقش مثبتی ایفا کنند؟

حــال با نگاه دیگری این موضوع را بررســی کنیم. مادر یا پدری 
را در نظــر بگیرید که کودکــش را با ناکامی های پله پله و بســیار 
کوچک مواجه کرده  و اجازة مواجه شــدن با آن ها را به او داده  است. 
مثاًل با پاره شــدن توپ فوتبالش و کنار آمــدن با غم پس از آن، یا 
مثاًل دیر آماده شــدن غذا و یا قهری که با دوستش داشته است، با 
مداخله نکردن بی موقع و پرهیز از حمایت های بی مورد باعث شــده  
اســت، كودک با این ناکامی ها مواجه شــود و کم کم سازگاری پیدا 
کند. البته پدر و مادر در کنار کودک حضور دارند و از او به طور کامل 
حمایت می کنند و در صورت لزوم مداخلة مستقیم خواهند داشت. 
حال از دید و زاویة دیگری مادر یا پدری را در نظر بگیرید که وقتی 
کــودک زمین می خورد، به حمایت از او هیچ کاری انجام نمی دهد. 
البته قرار نیست وقتی کودک زمین می خورد، مادر یا پدر خودشان 

را اذیت کنند و یا شروع به هم حسی بی مورد کنند که به حمایت های 
بیش از حد منجر شود. ولی وقتی مادر کودکش را در بر می گیرد و 
به او اجازة تخلیه احساس می دهد، ناکامی از آن مرحله گذر می کند 

و جایش را به سازگاری می دهد و در آن مرحله تثبیت نمی شود. 
فــرض را بر این بگذاریم که کودک نتوانــد از ناکامی هایی که در 
ســنین کودکی برایش به وجود آمده اند گذر کند و مرحله را پشت 
ســر بگذارد. در این صورت ناکامی های مزبــور به صورت عقده های 
روانی غیرقابل تحمل در می آیند؛ ناکامی هایی مثل قهر طوالنی یک 
هم کالسی، پذیرفته نشدن از سوی پدر و مادر، یا کتک خوردن های 

سنگین از پدر مادر که در روان او تأثیر عمیق می گذارند.
خوش بختانه امروزه در جامعه از این قبیل رفتارها کمتر می بینیم 
و تجربه می کنیم. اما همچنان آســیب هایی در اثر کمال گرایی های 
والدین وجود دارند که اتفاقًا در شــب های امتحان خیلی خودنمایی 
می کنند؛ کمال گرایی هایی مثل اینکه تو حتمًا باید دکتر یا مهندس 
باشی یا در شغلی که ما می پسندیم، موفق بشوی یا بهترین نمره را 

بگیری. ما این موارد را از والدین محترم می شنویم.
خب حاال اینجاست که مشاوران و اولیای محترم مدرسه می توانند 
در مواجهه با والدین کمال گرا یا کودکی که ناکامی های سنگینی را 
تجربه کرده  است، بسیار درخشــان ظاهر شوند. در چنین مواردی 
است که اولیای محترم مدرسه یا مشاوران عزیز الزم است دانش آموز 
را به روان شــناس ارجاع دهند. این اقــدام می تواند زنجیرة انتقال 
خشــم و اضطراب را کنترل کند و از خشم هایی که در آینده اتفاق 
می افتند، پیشگیری کند. و مهم تر از همه به دانش آموزی که دچار 
فقر ارتباطی اســت کمک می کند. ارتباط صرفــًا همدالنه همراه با 
پذیرش معلم یا کادر مدرسه، عملی شفادهنده در مقابل بسیاری از 

آسیب هایی نوجوانی است.
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شاید بخشــی از مراجعان شــما خانواده ها و نوجوانانی 
هستند که به سبب دســت نیافتن به موفقیت الزم دچار 
مشکالت و بحران هایی شده اند. لطفًا به یکی دو مورد اشاره 
کنید که مشــکالت چگونه بوده اند و شما چه راهکارهایی 

پیش روی آنان گذاشته اید. 
طی مدت 10 ســالی که در خدمت خانواده هــا بوده ام، نوجوانان 
بســیاری را دیده ام که به خاطر ترس از اضطراب امتحان یا ترس از 
تنبیه والدینشان دست به خودکشی  زده اند. متأسفانه در زمان بعد 
از اعالم نتایج آزمون سراســری هم در بیمارستان های روانی شاهد 
هســتیم که بخش هایی را برای کنکوری ها در نظر گرفته اند؛ همان 

کسانی که حتی بعضی هایشان با رتبه های درخشانی ظاهر شدند. 
من شــخصی را با رتبة تک رقمی دیدم که چــون رتبة یک را به 
دســت نیاورده بود، به خودکشی منجر به مرگ دست زد. همکاران 
و اولیای مدرســه، به ویژه در دورة دبیرستان ، نقش معجزه گرانی را 
دارند که با اقدام به موقع می توانند این نوع مشــکالت را درمان و از 
خیلی از فجایع جلوگیری کنند. در این زمینه  بین مراجعانم اتفاقاتی 
را شاهد بوده ام که شاید خالی از لطف نباشد که برخی از آن ها را با 

شما در میان بگذارم.
پزشــکی را داشــتیم که انواع و اقسام ســازها را خریده بود و در 
خانه نگهداری می کرد. همیشــه برای من سؤال بود که چرا او این 
همه ســاز دارد و هیچ وقت به دنبــال یادگیری نواختن آن ها نرفته  
است. در طول جلسه های درمان متوجه شدم که در دوران کودکی 
بســیار مورد مؤاخذة پدر قرار می گرفته و برچسب نابلدبودن و بهرة 
هوشــی پایین را به دوش می کشیده اســت. ایشان پزشک بود و با 
رتبة خیلی خوبی هم بورســیة آمریکا شده بود، اما این برچسب را 
از پدر گرفته و هیچ وقت ســراغ یادگیری نواختن ســازی که دلش 
می خواســت نرفته بود و فقط آن را به عنوان یک وســیلة زینتی در 

خانه نگهداری می کرد.
همچنین مادری را می شناختم که فشارهای مضاعف به فرزندش 
می آورد که حتمًا باید در رشــتة خاصی تحصیــل کند. وقتی با او 

صحبت کردم، متوجه شدم رشتة مورد نظرش همان رشته ای بوده که 
خود او در دوران کودکی به آن عالقه داشــته است. حال شما در نظر 
بگیرید اگر پدر یا مادرش در زمان کودکی اش به او رسیدگی می کردند 
و مــورد همدلی قرار می گرفت، دیگر او در دورة آزمون سراســري به 
دخترش فشــار نمی آورد که حتمًا باید در فالن رشته تحصیل کند و 

این زنجیرة خشم و نفرت از خود، در همان مرحله از بین می رفت.

کرونا باعث شــد طی دو ســال اخیر تدریس و آزمون 
مدرسه ها غیرحضوری و مجازی شود. استرس ها گرانی های 
حاصل از این روش غیرحضوری هم در جای خود قابل توجه 
است. اگر تجربه هایی در این زمینه دارید، همراه با توصیه و 

راهکار کاربردی برایمان بفرمایید. 
در دورانی که پشت سر می گذاریم، به سبب کرونا و ممنوعیت ها 
و محدودیت هایی که اعمال شــده اند، نزدیک ترشــدن بیشتری را 
در خانواده ها شــاهد هستیم. خانواده هایی را می بینیم که به خاطر 
محدودیت ها بیشــتر با هم وقت می گذراننــد و حال روانی بهتری 
دارند. طبعــًا خانواده هایی را هم می بینیم که اتفاقًا به خاطر همین 
نزدیک شــدن ها اوضاع روانی وخیم تری دارند و بحث و مشــاجرة 

بیشتری را تجربه می کنند. 
نقش اولیای مدرســه مخصوصًا در دبیرســتان ها )به علت بلوغ و 
مسائل پیرامونش( همچنان پررنگ است و با ورود به موقع در مورد 
خانواده هایی که به زوج درمانی احتیاج دارند و همین طور بچه هایی 
که نیازمند مراجعه به روان شناس هستند تا آالم روانی شان تسکین 
یابد، می توانند بسیار موفق ظاهر شوند و کمک کنند جلوی بسیاری 

از مشکالت گرفته شود.

برخی از عوامل ترس و نگرانی از امتحان و آزمون ها ریشه 
در ســنین کودکی دارد که باید در خانواده ها موردبررسی 
قرار گیرد و قبل از آن به واسطة آموزش ها پیشگیری شود. 

در این مورد چه توصیه هایی دارید؟
 مســائل روانی غالبًا ریشه در ترس ها و ناکامی های ما دارند. پس 
چه بهتر که والدین قبل از فرزندآوری، مســائل حل نشدة خودشان 
را بررســی کنند و با بهره بردن از دانش به روز روان شناســی به حل 
مشکالتشان بپردازند. در نهایت همة ما می دانیم که کودک عالوه بر 
نیازهای اولیة خود، مثل غذا، خوراک و پوشاک، به همدلی و پذیرش 

بی قید و شرط نیاز دارد تا شالودة روانی اش قویًا شکل گیرد.
در اینجا از همة همکاران مشــاور و اولیای مدرسه که خالصانه در 
مدرسه ها همراهی می کنند و باعث پویایی و رشد سرمایه های وطن 

می شوند، تشکر می کنم. 

از حضورتان در این گفت وگو، صمیمانه سپاسگزاریم.

مشکالتشان بپردازند. در نهایت همة ما می دانیم که کودک عالوه بر 

مدرسه ها همراهی می کنند و باعث پویایی و رشد سرمایه های وطن 
می شوند، تشکر می کنم. 



انگيزة تحصيلي

اشاره
یکی از متغیرهایی که نقشی مهم در عملکرد و موفقیت تحصیلی 
دانش آمــوزان دارد، انگیزة تحصیلی اســت. انگیــزة تحصیلی به 
فرایندهای درونی گفته می شود که فعالیت ها را تحریک می کنند و 
با هدف دستیابی به دستاوردهای تحصیلی تداوم می یابند. به عبارت 
دیگر، انگیزة تحصیلی فرایندی درونی است که موجب برانگیختن 
و حفظ فعالیت برای دستیابی به هدف های تحصیلی ویژه می شود. 
انگیزة تحصیلی به طور مستقیم عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر قرار 

می دهد و ســایر عوامل تأثیرگذار بر عملکرد 
تحصیلی، بیشتر از طریق انگیزه بر عملکرد 
تحصیلی تأثیر می گذارند ]کالرک1، 2010؛ 
به نقل از: الهی، حاجــی تبار فیروزجائی و 

عابدینی، 1399[.
انگیزه دارای شــکل های متفاوتی است 
که عبارت انــد از: »انگیــزة درونی« )افراد 
را به صورت خودجــوش و درونی به انجام 
تکلیفــی خاص بــه حرکت وا مــی دارد و 
به غیراز پاداش هــای بیرونی، خود تکلیف 
برای فرد ارزشمند است(، »انگیزةبیرونی« 

)افراد را به سبب پاداش های بیرونی به انجام یک تکلیف وا می دارد( و 
»بی انگیزگی« )حالت فقدان قصد و اراده برای انجام تکلیف( که هر 
کدام دارای زیر مؤلفه هایی هســتند. انگیزة  تحصیلی، به ویژه انگیزة 
درونی، به پیشــرفت تحصیلی می انجامد ]لی2، مک اینرنی3، لیم4 و 
اورتیگا5، 2010؛ بیکر6، 2003؛ تایلر7 و همکاران، 2014؛ به نقل از: 

الهی و همکاران، 1399[.
کلیدواژه ها: روایی، اعتبار، هنجاریابی، انگیزة تحصیلی

پژوهش های متفاوتــی در زمینة »انگیزة تحصیلی« و همچنین 
ساخت و هنجاریابی ابزاری مناســب برای سنجش آن در جامعة 
ایرانی انجام شده اند که در ادامه به معرفی دو مورد آن ها می پردازیم.

1. پرسش نامة چندعاملی انگیزة تحصیلی سمنان
 هدف پورآقا، رودبرده و طالع پسند )1393( در پژوهش خود، 
ساخت و رواسازی پرسش نامة چندعاملی انگیزة تحصیلی نسخة ویژة 
دانش آموزان پایة  اول دورة اول متوسطه در شهر سمنان بوده است. 
پژوهشــگران به این منظور 580 دانش آموز را از جامعة پژوهش به 
روش »نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای«8 انتخاب کردند که همة 
آن ها پرسش نامة چندعاملی انگیزة تحصیلی را که توسط پژوهشگران 
تدوین شده بود، پاسخ دادند. نسخة مقدماتی این ابزار که با ۱۱ عامل 
و 104 سؤال طراحی شــده بود، به بررسی ابعاد گوناگون انگیزه 
و درگیری تحصیلــی دانش آموزان دختر دورة اول 

متوسطه می پردازد.
پس از اجرای پژوهش و تجزیه وتحلیل داده های 
جمع آوری شده، نسخة نهایی پرسش نامه با 37 
گویه، شــامل ۹ عامل به دست آمد. عامل های 
تشکیل دهندة پرسش نامه عبارت اند از: اضطراب 
امتحان، ارزش، برنامه ریزی، پافشاری، اجتناب از 
شکست، خودکارآمدی، هدف تبحری، مدیریت 

تکلیف، و عدم کنترل.
 در این پژوهش برای برآورد »همسانی درونی«9 
پرسش نامه از »ضریب آلفای کرونباخ«10 استفاده 
شــده است و نتایج نشان دهنده دامنه ای بین 0/56 )برای مؤلفة  عدم 

کنترل( تا 0/80 )برای مؤلفه های ارزش و اضطراب امتحان( است.
 »تحلیل عاملی تأییدی«11 پرسش نامه نشان داد که در مقایسه با چهار 
مدل رقیب، یک مدل ۹ عاملی، شامل 37 ماده، دارای برازش مطلوب 
است که نشان دهندة »روایی سازه«12 قابل قبول برای پرسش نامه است.

 »روایی مالکی«13 با محاسبة »ضریب هم بستگی پیرسون«14، بین 
ابعاد پرسش نامة چندعاملی انگیزة تحصیلی سمنان و نمره های معدل 
سال قبل، معدل نیم سال  پیش، نمرة انضباط سال قبل، نمرة انضباط  
نیم ســال پیش و تعداد روزهایی که دانش آموزان در طول  نیم سال 

غیبت داشته اند، بررسی شده است.

 دکترآدیس کراسکیان
 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

انگیزة تحصیلی فرایندی 
درونی است که موجب 

برانگیختن و حفظ فعالیت 
برای دستیابی به هدف های 

تحصیلی ویژه می شود
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)ASM( 2. پرسش نامة انگیزة تحصیلی حالتی
درخشان، ســیف، کیامنش و احدی )1396( پژوهشی را با 
هدف ساخت ابزاری دقیق و مناســب به منظور سنجش »انگیزة 
تحصیلــی حالتی«15 انجــام داده اند. این پژوهشــگران به منظور 
رســیدن به هدفشان پرســش نامه ای بر اســاس مبانی نظری در 
حیطــة انگیزة تحصیلی تهیه کردنــد. از طریق اجرای مقدماتی و 
نظرخواهی از پاســخ دهندگان و ۱۰ نفر از اســتادان روان شناس 
»روایی محتوایی«16 آن تأیید شد. این پرسش نامة 53 سؤالی برای 
اجرای نهایی روی یک نمونة 300 نفری دانشجویان دانشگاه پیام 
نور که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، اجرا شد و 

روایی و اعتبار17 پرسش نامه مورد بررسی قرار گرفت.
نتیجة »تحلیل عاملی اکتشــافی«18 با اســتفاده از روش تحلیل 
»مؤلفه های اصلی«19 و »چرخش واریماکس«20 و همچنین بر اساس 
»نمودار ســنگ ریزه ای«21 بیانگر وجود چهار مؤلفه در پرسش نامة 
انگیزة تحصیلی حالتی بود که در مجموع 37/77 درصد از واریانس 
کل پرسش نامه را تبیین می کنند. ضریب های آلفای کرونباخ برای 
کل آزمون 0/91 و برای خرده مقیاس های عالقه به کالس و ارتباط 
بین فردی 0/89، عالقه به کسب شایستگی و خودکارآمدی 0/68، 
عالقه به درس و رشتة تحصیلی 0/67 و عالقه به کسب ستایش و 
تشویق 0/76 به دست آمد. همچنین بر اساس عملکرد آزمودنی ها، 
جدول هنجار درصدی و جدول هنجار مقوله ای برای پرســش نامة 
انگیزة تحصیلی حالتی و خرده مقیاس های آن تهیه شــده است. 

به طور کلی، نتایج پژوهش درخشــان و همکارانش نشــان داد که 
پرســش نامة فوق ابزاری معتبر با روایی مطلــوب برای کاربرد در 

پژوهش های آموزشی و روان شناختی است.
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محیط فیزیكي آموزشگاه

سبك غلط ارتباط با فرزندان

فضاي نامساعد

ناكامي و شكست ها نارضایتي از رشته تحصیلي

اجتماعي

علل بروز افت تصیلي در 
دانش آموزان

اعتیاد به شبكه هاي مجازي و 
اینترنت

درك دانش آموز از اهمیت 
و جایگاه تحصیالت در جامعه

درك دانش آموز از تأثیر تحصیالت بر 
آینده شغلي و اجتماعي

فردي

خانوادگي

مضامین و زیرمضامین شناسایي شده مؤثر در بروز افت انگیزه تحصیلي دانش آموزان از منظر مشاركت كنندگان در پژوهش )شریفي علون آبادي و همكاران، 1395(
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كلیدواژه ها: هوش و اســتعداد، قابلیت 
ذهني، پیشرفت تحصیلي، رغبت

اشاره
بحث از اســتعداد از دیرباز تاکنون فکر 
همه انســان ها را به خود مشــغول کرده 
است. در گرایش های مختلف روان شناسی، 
بیش از همه در روان شناســی تربیتی به 
موضوع تفاوت های فردی پرداخته شــده 
و بــه عــالوه، تفاوت های فــردی در بعد 
اســتعدادی از اهمیت مضاعــف برخوردار 
بوده است. شاعر و تاریخ نویس رومی تیوس  
م.   پالتوس200 سال پیش از میالد مسیح 
می نویسد: »استعدادهای بزرگ غالبًا پنهان 
می مانند«. )کرافت، 2011، ترجمة طاهر، 

(1392
در دهة اخیر نیز پژوهش های بســیاری 
در ایــن زمینه انجام شــده اند که همگی 
مؤیــد ارزش و لزوم شناســایی و معرفی 
ابعاد مختلف تفاوت های فردی، به ویژه در 
بعد اســتعداد، و لزوم انجام پژوهش های 
بیشــتر بوده اند.  این در حالی اســت که 
خألهــای موجود در هدایــت توانایی های 
دانش آمــوزان موجب ایجاد بــازار کاذب 
جذب مشــتری توســط برخی مؤسسه ها 

و دالالن به ظاهر روان شناســی و فرهنگی 
شده اســت که ادعای شناسایی و هدایت 
اســتعداد را دارند تا از غفلت و نیز رغبت 
والدین سوءاستفاده  کنند. به همین سبب 
افزایش آگاهی مشــاوران به عنوان اولین و 
مهم ترین متولیان اجرای هدایت تحصیلی 

در مدارس بسیار اهمیت دارد.

هدایت تحصیلی در مدرسه
موضوع شناســایی و رشد اســتعدادها 
)مدیریــت اســتعداد( مهم ترین محصول 
تربیتی و آموزشی در تمام  فرایند و مسیر 
شناسایی و رشد در نظام های آموزشی به 
با  آموزش وپرورش،  شمار می رود. سازمان 

تعیین هدف های ویــژه اي براي هر یک از 
دوره هاي سه گانه )ابتدایي و متوسطه های 
اول و دوم(، در پی آموزش وپرورش افرادي 
است که بتوانند مسئولیت هاي اجتماعي و 
اقتصادي و .... را به بهترین شکل بپذیرند. 
یکي از مهم ترین هدف های آموزش وپرورش 
یاري رساني و آگاهي بخشی به دانش آموزان 
دوره هاي گوناگون تحصیلي است تا بتوانند 
در تهیــة طرح هاي آیندة خود در تحصیل 
و انتخاب شــغل، موفق باشند. نمونة بارز 
این خدمات را مي توان مشاوره و راهنمایي 
تحصیلــي و انتخــاب گرایــش تحصیلي 
دانســت و اســتعدادیابي را باید پیش نیاز  
هدایت تحصیلي دقیق و موفق به شــمار 

آورد. 
هــدف اصلــي در هدایــت تحصیلــي، 
بــراي  فراهم کــردن بســتري مناســب 
دانش آموزان است، تا در آن زمینه بتوانند 
عالقه ها، استعدادها، توانایي ها، خصوصیات 
شــخصیتي و در کل نقــاط قوت و ضعف 
خود را بشناســند تا بــا تصویري واضح تر 
از ویژگي هــاي خود، دســت بــه انتخاب 
رشــتة تحصیلي بزنند. در واقع هدف کلی 
آموزش وپرورش شــناخت بهتر استعدادها 
و عالقه های دانش آمــوزان و ایجاد زمینة 

مشاوره تحصيلي

دکتر لیال سلیقه دار
مشاور و جویشگر تعلیم وتربیت

دكتر زهرا مجاهدي
طراح بستة جامع هدایت تحصیلي

امیرالمؤمنین علي)ع( 
فرمودند: «خیر مردم در 

تفاوت آن هاست و مادامي 
که تفاوت ها نادیده گرفته 
شوند، گمراه مي شوند» 

)األمالی، الصدوق ترجمة کمره ای، ج۱،ص 447(
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مســاعد برای هدایت آنان به مســیرهاي 
تحصیلي مناسب است. گوناگوني رشته هاي 
تحصیلي در دبیرستان و دانشگاه ها از یک 
ســو، و تفاوت هاي فردي که دانش آموزان 
از نظر هوش، اســتعداد و رغبت  هایشــان 
دارند، ایجاب می کند که ویژگي  هاي فردي 
آنان  با خصوصیات تحصیلي  دانش آموزان 
انطباق یابــد و دانش آمــوزان در انتخاب 
رشــته هاي  و  تحصیلــی  گرایش هــای 
دانشگاهی، هدایت شوند. اما چنین هدایتي 
بدون شــناخت و آگاهي از اســتعدادها و 
انرژی های نهفتة درون آن ها شدني نیست 
و تا زماني که هر یک از ابعاد و ویژگي هاي 
فردي انســان به طور شایســته شناسایي 
نشوند، شــکوفایي اســتعدادها و پرورش 

آینده سازانی کارآمدتر، میسر نخواهد بود.

تفاوت های فردی
ضرورت هدایت تحصیلی

فردی  تفاوت هــای  شناســایی  اهمیت 
در ابعــاد مختلف که در نمــودار ۱ آمده، 
روزبه روز روشن تر شــده است و بر همین 
اساس ضرورت اقدامات مبتنی بر رویکردها 
و شــیوه های نوین در رســیدن به هدف 
شناسایی و مدیریت استعدادها برجسته تر 

می شود.

نمودار 1. تفاوت هاي فردي

 

شــناخت و تأکید بــر تفاوت های فردی 
دانش آمــوزان نیازمنــد استعدادســنجی 
طولی در طول دوران تحصیل اســت. این 
در حالی اســت که در حال حاضر هدایت 
تحصیلی نقشــی رســمی را در شناخت 
و هدایــت اســتعدادهای دانش آموزان بر 
عهده دارد. هدایت تحصیلی دانش آموزان 

که انتخــاب گرایش تحصیلی اســت، در 
پایان ســال نهم صورت می پذیرد و طبق 
مصوبة  آموزش وپرورش براساس میانگین 
نمره هاي درســي، آزمــون هوش گروهی 

ریون، رغبت سنج تحصیلي جان هالند یا 
استرانگ و اولویت خانواده و دانش آموز، 
و همچنین نظر معلمان و مشــاور، انجام 

مي شود.

قابلیت 
بدني

هوش و 
رغبتاستعداد

پیشرفت 
تحصیلي

قابلیت 
اجتماعي

قابلیت 
ذهني
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آسیب شناسی 
از نگاه پژوهش

از زمانی که هدایت تحصیلی به شــیوة 
کنونــی صــورت می گیــرد، پژوهــش و 
مطالعات گوناگونی انجام شده اند که عالوه 
بر شناســایی و معرفی آسیب های مرتبط 
با هدایت تحصیلی، راهکارهایی در جهت 
تقویت آن به  همراه دارند. برای مثال، در 
پژوهش فیض آبادی )1383( آمده است:

1. رغبت سنج هالند، با توجه به مشاغلي 
که در آن معرفي شده اند، نمي تواند رغبت و 
استعداد دانش آموزان را در مشاغل متفاوت 
بســنجد. از جمله، رشتة دبیري، زیر عنوان 
دبیر زیست شناسي عنوان شده است )عنواني 
بسیار ریز و اختصاصي( و اگر دانش آموزي از 
دبیري زیست شناســی خوشش نیاید، باید 
به  کل سؤال پاسخ دهد: »دبیري را دوست 
ندارم«! یا اینکه شغل پزشکي به صورت یک 

شغل با این عنوان مطرح نشده است.
2. ابــزار عیني بعــدي در نظام هدایت 
تحصیلي فعلي، آزمون هوش ریون است که 
تنها هوش ریاضي و فضایي دانش آموزان را 
مي ســنجد، در صورتي که مي دانیم هوش 
ابعاد متفاوتــي دارد  )مثاًل هوش کالمي( 

که اصاًل در نظر گرفته نمي شود. 
 3. مالک های دیگــر هدایت تحصیلي، 
مانند »نظر خانواده، معلمان و مشاوران«، 
چون ماهیت »ذهني«1 دارند و غالبًا مبتني 
بــر داده های »عیني«2 و معتبر نیســتند، 

فاقد اعتبار و روایي کافی اند.
 4. بــه طور کلــی، مدیران، مشــاوران 
و خانواده هــا با برنامــة هدایت تحصیلي 
آشــنایی چندانی ندارنــد، در صورتي که 
بخشــي از مالک هاي هدایــت تحصیلي 
امتیازي است که به اولویت هاي این افراد 
داده مي شود و همین نکته مي تواند روایي 

هدایت تحصیلي را زیر سؤال ببرد.
در عیــن حــال، بی توجهی بــه کلیت 
تفاوت های فــردی دانش آموزان، به ویژه از 
زاویة اســتعدادها در مدارس امروز ایران، 
زمینه ســاز تبعات منفی ناشی از آن است. 
دورة اول متوســطه با هــدف اصلی توجه 
ویــژه به ویژگی های فــردی دانش آموزان 
در ابعاد عالقه و اســتعداد تأسیس شده، 
امــا این هــدف به دلیل فقــدان برنامه ای 

منســجم و کارآمد، نه تنها برآورده نشده 
که به فراموشی سپرده شده است. با وجود 
چنین مسئلة بومی مهمی، برجسته سازی 
و توجــه به تفاوت های فردی دانش آموزان 
از بعد استعدادی )در دورة اول متوسطه و 
پیش از هدایت تحصیلی(، می تواند هدفی 
ارزشمند و مؤثر در این راه به شمار آید.  

تکیه بــر نظریه هایــی ماننــد »نظریه 
هوش های چندگانه«3 که مجموعه اي متنوع 
و کامل تر از توانایي ها و قابلیت ها را نسبت 
به رویکردهای تک بعدی مي سنجند، به ما 
یاری می رسانند از این زاویه به تفاوت های 
فردی دانش آموزان در بعد اســتعداد توجه 
کنیــم. همچنان که بهره مندی از ابزارهای 
روشــن با روایی باال و آشنایی دانش آموز، 

اولیا، معلمان و مشاور با شیوه های شناخت 
استعدادها در طول دوران تحصیل، به ویژه 
سه سالة متوسطة اول، همگی می توانند به 
دریافــت اطالعات صحیــح و در نهایت به 

هدایت شایسته تر بینجامند. 

کوتاه سخن
 نظام های آموزشــی و فرهنگی رسالِت 
شــناخت، پرورش و هدایت استعدادهای 
کودکان و نوجوانــان را در ابعاد گوناگون 
بــر عهــده دارنــد. دســت اندرکاران این 
نظام  ها، اعم از مســئوالن، مدیران مدارس 
و مشــاوران باید برای ایفای هرچه نیکوتر 
مســئولیت خطیرشان، دســت به ترمیم 
ذهنیت ها و برداشــت های افراد از مفهوم 

هوش و استعداد انسانی بزنند.

 مهم تر از آن، شناخت و هدایت استعدادها 
می تواند عالوه بر مسیر تحصیلی، افق های 
دیگری برای پیشرفت و موفقیت کودکان و 
نوجوانان نشان بدهد. چنین هدایتي بدون 
شناخت و آگاهي از استعدادها و انرژي هاي 
نهفتة درون دانش آموزان شدني نیست. تا 
زمانــي که هر یک از ابعــاد و ویژگي هاي 
فردي انســان به طور شایســته شناسایي 
نشوند، شــکوفایي اســتعدادها و پرورش 

آینده  سازاني کارآمدتر میسر نخواهد بود. 
در حال حاضر شناسایی و هدایت استعدادها 
و توانایی ها از طریق مؤسسه های خصوصی و 
در ازای دریافت هزینه هاي آن انجام می شود 
کــه تنها تعداد اندکــی از مخاطبان، یعنی 
کودکان و نوجوانان را پوشش می دهند. البته 
این کودکان تنها به واســطة عالقه مندی و 
رغبت درونی و شخصی خود از این خدمات 
بهره می برند. هر اندازه تغییرات بنیادی در 
هدایــت تحصیلی و در طول سه ســالة اول 
دورة  متوسطه طراحی و ایجاد شوند، نتایج 
ارزشــمندتری به دســت خواهد آمد و در 
عین حال در شــرایط موجود نیز مشاوران 
می توانند تالش کنند شایسته ترین رخداد 

در هدایت تحصیلی به اجرا درآید.

شناخت تفاوت هاي بارز در 
زمینه هاي هوش، استعداد، 

عالقه ها، شخصیت و 
سوابق تحصیلي موجب 

می شود مشاوره و 
راهنمایي تحصیلی با 

موفقیت بیشتري همراه 
شود

پي نوشت ها
1. subjective 
2. objective 
3. multiple intelligences (MI)

بیشتر بخوانیم، بیشتر بدانیم
۱. فیض آبادی، نســرین )1383(. »بررسی و 
ارزیابی هدایت تحصیلی و رابطة آن گرایش ها 
با هوش های چندگانه«. پایان نامة کارشناسی 

ارشد. دانشگاه الزهرا)س(.
۲. کرافت، فــن )1392(. کشــف و پرورش 
اســتعداد. ترجمة محمد طاهر طاهر. نشــر 

پیدایش. تهران.
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مشاور توانمندمحور

اشاره
اولین خوشــه در فضیلت را »خرد« تشــکیل می دهــد. یکی از 
اساسی ترین توانمندی های مربوط به این فضیلت که به لحاظ رشدی، 
پرورش آن در دانش آموزان ضروری به نظر می رسد، عشق به یادگیری 
است. به عبارت دیگر، فضیلت خرد که مستلزم کسب و کاربرد دانش 
است، با نیروهای کنجکاوی، عشــق به یادگیری، خالقیت، قضاوت 
درســت، هوش هیجانی و اســتعداد دیدن زندگی در چشم اندازی 
وســیع تحقق می یابد. با توجه به توانمندی های اشاره  شده در این 
فضیلت می توان گفت: موضوع های توانمند ساز عواملی هستند که در 
موقعیت های معین بروز »نیروهای َمِنش« را سبب می شوند و بدین 
ترتیب به فضیلت خدمت می کنند. از جمله وضعیت های توانمندساز 
می توان به فرصت های آموزشــی و شغلی، محیط امن در مدارس، و 
خانوادة حمایت کننده و باثبات اشــاره کرد. بنابراین وجود مشاوران 
و الگوهای سرمشــق دهنده در داخل و یا خارج از خانواده، شــرایط 

توانمندساز به شمار می روند.

کلیدواژه ها: عشق به یادگیری، غرقگی، خرد، خوداثربخش، مشاور 
مدرسه

با توجه به اینکه در ســال تحصیلی جدید قرار گرفته ایم و یکی از 
هدف های آموزشــی در مدارس توجه به فرایند یاددهی و یادگیری 
اســت، بدون شک اگر دانش آموزان متناسب با فرصت های آموزشی 
و به یاری مشاوران مدارس به این توانمندی مجهز شوند، می توانند 
بخشی از شکســت های تحصیلی خود را با پرورش روحیة عشق به 

یادگیری مرتفع ســازند و حتی با تالش، پشتکار و مسئولیت پذیری 
موفقیت و خودپندارة مثبت تحصیلی خود را برحسب شایستگی های 

خود افزایش دهند.
عشــق به یادگیری، یعنی فرد به یادگیری عشق می ورزد؛ چه در 
کالس و چه به صورت مســتقل. او همیشــه،  چه در مدرسه، چه در 
موزه ها، و چه هر جای دیگری که فرصتی برای یادگیری وجود داشته 
باشد، مشغول یادگیری می شود و آن را دوست  دارد. کافی است که از 
دانش آموزان بخواهید تا به این چند سؤال کلی پاسخ دهند تا بدانید 

آیا شور و عشق به یادگیری در آن ها وجود دارد یا خیر:
 آیا زمینه ای در دانش وجود دارد که شما در آن خبره باشید؟

 آیا خبرگی شــما برای افراد واقــع در دایرة اجتماعی اطرافتان 
ارزشمند است یا برای دنیای بزرگ تر؟

 آیا شما حتی در صورت نبود هیچ پاداش و مشوق بیرونی باز هم 
به یادگیری در این حوزه ها عالقه مند هستید؟

عشق به یادگیری
عشــق به یادگیری نوعی توانمندی است که معلمان دوست دارند 
آن را در دانش آموزانشان ببینند، والدین آن را در کودکانشان تقویت 
کنند، درمانگران وجود آن را در مراجعانشان تأیید کنند و کارفرمایان 
آن را در کارکنان خود پرورش دهند. عشق به یادگیری به طور کلی 
توصیف کنندة نحوه ای است که شخص اطالعات و مهارت های خود 
را به کار می گیرد و یا عالقة بسیار زیادی است که نسبت به موضوعی 
دارد. زمانی که دانش آموز عشق به یادگیری را به شکل یک توانمندی 

راه های پرواندن 
عشق به یادگیری 

منیره نسیمی
دکترای مشاوره )مشاور و مدرس دانشگاه( 

ب
طل

ه م
دام

ت ا
كس

پاد
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دارد، از نظر شناختی درگیر موضوع موردنظرش می شود. وی معمواًل 
هنگام کسب مهارت ها، با اقناع حس کنجکاوی اش، دانش جدیدی 
را بنیان می نهد و یا با یادگیری چیزی کاماًل جدید احساسات خوبی 
را تجربه می کند. از طرف دیگر، این توانمندی نتایج انگیزشی مثبتی 
را در بر دارد، چرا که شــخص را در رویارویی با شکســت، چالش و 

بازخوردهای منفی یاری می کند تا دست از تقال برندارد.

ویژگی های افرادی که عشق به یادگیری دارند:

é در ارتباط با یادگیری موضوع های جدید احساس های مثبت دارند.
é با وجود مشکل و ناکامی، برای تالش های خودتنظیمی به منظور 

ایستادگی و مقاومت، توانایی خوبی دارند.
é بین مطالبی که قرار اســت یاد بگیرند ارتباط برقرار می کنند و 

راهبردهایی برای نزدیک شــدن به این مطالب و محتواها به وجود 
می آورند.

é احساس مستقل بودن و خودکفایی می کنند و اهل مبارزه و به 
هماورد طلبیدن  هستند.

é احساس قابلیت می کنند.
é زیرک و بادرایت هستند و برای خود الگوهایی می یابند.

é خوداثربخش و منشأ اثر هستند.
é هنگام تالش برای یادگیری، احساس می کنند از طرف دیگران 

حمایت می شوند.

اتفاقات مهم عشق به یادگیری
 تبدیل جهان به مکانی بهتر: همــة اختراع ها، نوآوری ها و 



پیشرفت های نوع بشر محصول عشق به یادگیری آدم هاست.
 استفادة مناسب از استعدادها

 سازگاری با تغییرات: زندگی امروز که در چشم به هم زدنی 
دچار تغییر و تحول می شــود، مهارت سازگاری بیشتری را با محیط 
پیرامون و تغییراتش می خواهد. عشق به یادگیری ما را خیلی زودتر از 

دیگران از این تغییرات آگاه می کند.
 تقویت نیروی ذهنی: استفادة مداوم 
از مغــز و درگیرکــردن آن در فعالیت های 

مثبت و سازنده کارایی را افزایش می دهد.
 کشــف معنای زندگــی: یکی از 
مهم ترین چیزهایی که زندگی افراد موفق را 
از افراد ناموفق متمایز می کند، این است که 

زندگی شان دارای معنا و هدف غایی است.

عوامل توانمندساز و بازدارندة 
روحیة عشق به یادگیری:

 احســاس فرد نسبت به موضوع 
به  نســبت  ما  که  احساســی  یادگیری: 
موضوعــی داریم، بــر میزان عالقــة ما به 

یادگیری آن تأثیر می گذارد.
 آگاهی و دانــش فرد از موضوع 
یادگیری: اگر ما هیچ گونه اطالعی دربارة 
موضوع خاصی نداشته باشیم، عالقه ای هم 
به یادگیری آن نخواهیم داشــت. آنچه که 
آتش عشق به یادگیری را در وجود ما روشن 
می کند، داشتن اطالعات نسبی دربارة یک 
موضوع و عالقه به افزایش اطالعات و آگاهی 

دربارة آن است.
موضوع  به  نســبت  کنجکاوی   
یادگیری: تا کنجکاوی وجود نداشته باشد، 

عالقه هم به وجود نمی آید.
 توانایی تشــخیص و استفاده از 
بدانیم  ما  اینکــه  منابع برای یادگیری: 
چــه منابعی برای یادگیــری موضوع مورد 
عالقه مــان وجــود دارد، یادگیری را بهتر و 

عشق به آن را بیشتر می کند.

آزمون سنجش عشق به یادگیری
 جمله  های جدول۱ را بخوانید و با انتخاب گزینه ای که به بهترین 
شکل شما را توصیف می کند، میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر 

جمله مشخص سازید.

 نمره گذاری گزینه ها در این آزمون به این صورت است:
 کاماًل موافقم: 5

 موافقم: 4 

 نظری ندارم: 3 
 مخالفم: 2 

 کاماًل مخالفم: 1
 برای به دست آوردن نمرة کل کافی است امتیاز همة قسمت ها را 

با هم جمع کنید.

تفسیر نمره ها
 امتیاز باالتــر از 35: یادگیری در 
همه وقت و همه جــا از اولویت های زندگی 

فرد است.
 امتیاز پایین تر از 35: متأســفانه 
یادگیری جای مناسبی در میان دغدغه های 
ذهنی فرد نــدارد. او نیازی بــه یادگیری 

مطالب جدید در خود احساس نمی کند.
بعد از سنجش میزان عشق به یادگیری، 
در صورتی که امتیــاز دانش آموزان از 35 
پایین تر بــود، می توانید بــا اجرای برخی 
تمرین ها و فعالیت هــای زیر برای تقویت 
روحیة عشــق به یادگیری دانش آموزان با 

آنان کار کنید.

فعالیت ۱. محرک های 
یادگیری من

برای همة مــا برخی از باورهــا، عقاید، 
نقــش   ... و  افــراد  مکان هــا،  شــرایط، 
ترغیب کننده یا محرک یادگیری را دارند. 
از دانش آموزان بخواهید فکر کنند و ببینند 
چه چیزهایی سبب برانگیختگی و تحرک 
حس یادگیری در آن ها می شــود و سپس 

جدول2 را تکمیل کنید.

فعالیت ۲. فعالیت های غرقگی من
برای همة ما پیش آمده اســت که گاهی 
به قدری مجذوب و شیفتة کاری می شویم 
که زمان و مکان را از یــاد می بریم. به عبارت دیگر در آن کار غرق 
می شــویم. در روان شناســی به این حالت »غرقگی« می گویند. از 
دانش آموزان بخواهید در جدول 3 دربارة فعالیت هایی بنویسند که  

با آن ها حالت غرقگی را تجربه می کنند.

فعالیت ۳. برنامة عملیاتی هدف های یادگیری من
 از دانش آموزان بخواهید یکی از هدف های یادگیری خود را انتخاب 
و گام های رســیدن به هدف و جایگزین ها را در جدول 4 یادداشت 
کنند و بنویسند برای هر گام موفقیت آمیز چه پاداشی برای خود در 

نظر می گیرند.

عشق به یادگیری نوعی 
توانمندی است که 

معلمان دوست دارند 
آن را در دانش آموزان 

ببینند، والدین آن را در 
کودکانشان تقویت کنند، 
درمانگران وجود آن را 
در مراجعانشان تأیید 

کنند و کارفرمایان آن را 
در کارکنان خود پرورش 
دهند. عشق به یادگیری 
به طور کلی توصیف کنندة 
نحوه ای است که شخص 
اطالعات و مهارت های 

خود را به کار می گیرد و یا 
عالقة بسیار زیادی است 
که نسبت به موضوعی 

دارد. این توانمندی نتایج 
انگیزشی مثبتی را دربر 
دارد، چرا که شخص را 
در رویارویی با شکست، 

چالش و بازخوردهای منفی 
یاری می کند تا دست از 

تقال برندارد
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 جدول3. فعالیت های غرقگی من

فعالیت غرقگی
از چه چیز این فعالیت 

لذت می برم؟
چطور می توانم از این محرک 

مؤثرتر استفاده کنم؟
اگر در انجام این فعالیت با مشکل مواجه شوم، 
چگونه انگیزه ام را حفظ می کنم و ادامه می دهم؟

منابع
۱. ادارة کل امــور تربیتــی و مشــاوره معاونت پرورشــی و فرهنگی وزارت 
آموزش وپرورش )1398(. فضیلت خرد: ژرف اندیشــی، کنجکاوی، یادگیری. 

مؤسسة منادی تربیت.
۲. پیترسون، ک و ســلیگمن، م )2004(. فضایل و توانمندی های شناختی 

)ج۱(. ترجمة دکتر کوروش نامداری. انتشارات یار مانا. اصفهان.

۳. سلیگمن، مارتین )2002(. شادمانی درونی. ترجمة دکتر مصطفی تبریزی 
و همکاران. نشر دانژه. تهران.

۴. کار، آالن )2004(. روان شناســی مثبت: علم شــادمانی و نیرومندی های 
انسان. ترجمة دکتر حسن پاشا شــریفی و دکتر جعفر نجفی زند. انتشارات 

سخن. تهران.

 جدول2. محرک های یادگیری من

چطور می توانم از آن به طور مؤثرتری استفاده کنم؟زمان استفاده از این محرکمحرک یادگیری من

 جدول۱. آزمون سنجش عشق به یادگیری

کاماًل عبارتردیف
نظری موافقمموافقم

کاماًل مخالفمندارم
مخالفم

همیشه راهی پیدا می کنم تا در کالس های آموزشی شرکت کنم1

عاشق یادگرفتن چیزهای جدید هستم2

وقتی چیز جدیدی یاد می گیرم، بسیار خوش حال می شوم3

هر روز به دنبال فرصتی برای یادگیری و رشد هستم4

همیشه به دنبال آموختن هستم5

همیشه برای بازدید از موزه ها راهی پیدا می کنم6

همیشه در حال مطالعه هستم7

اگر بخواهم مطلبی را بدانم، بالفاصله به کتابخانه یا اینترنت مراجعه می کنم8

کتاب های زیادی می خوانم9

برای سرگرمی دوست دارم کتاب های غیرتخیلی بخوانم10

 جدول4. برنامة عملیاتی هدف های یادگیری من

هدف:

پاداش 1:جایگزینگام اول:

پاداش 2:جایگزینگام دوم:

پاداش 3:جایگزینگام سوم:
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تحليل  فيلم

ســریال »زخم کاری« در شبکة نمایش خانگی باالخره به پایان 
رســید. این ســریال که کارگردانی نام آشنا هدایت آن را بر عهده 
دارد، اقتباســی سینمایی از کتاب »بیســت زخم کاری« از نشر 
»چشمه«، نوشتة محمود حسینی نژاد است. البته این کتاب به 
زعم نویسنده اش برداشــتی آزاد از نمایش نامة »مکبث« به شمار 
می رود. ســریال زخم کاری در حقیقت نمایش قدرتی است فاقد 
معنا و ارزشمندی که بدون توجه به ساختار و فضای جامعة ایرانی 
و با تکرار رفتارهای کلیشــه ای خشــونت آمیز، قصد جلب توجه 

مخاطب را دارد.
کارگردان سریال شاید برای جذب مخاطب، در به تصویرکشیدن 
خشونت، پرخاشگری، جنایت، سوءمصرف الکل و سیگار آن چنان 
افراط کرده اســت کــه تقریبًا در اکثر ســکانس های آن به نوعی 
انواع خشــونت، تهدید و پرخاشگری کالمی و غیرکالمی مشاهده 
می شــود. در واقع سکانسی نیست که به نوعی رفتارهای آسیب زا 
در آن مشاهده نشود. شاید در هیچ جای دنیا این حد از خشونت 
و پرخاشــگری در فیلمی مجــوز و اجازة نمایش بــرای عموم و 

خانواده ها را پیدا نکند.
در این سریال مالک، نقش اول سریال، به طور مکرر با کشیدن 
ســیگار قاچاق »مارلبرو« نشان داده می شــود. عجیب است که 

در کشــورهای دیگر در برابر تبلیغ و کشــیدن سیگار در فیلم و 
سریال قوانین ســخت گیرانه ای اندیشیده اند، اما در کشور ما و در 
این ســریال که پروانة نمایشــی خانگی گرفته است، خشن ترین 
صحنه ها، با پرخاشگری های کالمی و غیرکالمی، همراه با مصرف 

و تبلیغ سیگارهای الکچری و قاچاق،  ارائه می شود.
در برخــی فصل هــا جزئیــات صحنه های قتل و پرخاشــگری 
و متفاوت بودن آن اســت کــه بیننده را پای فیلــم میخکوب و 
زخم خورده نگه می دارد. مثاًل صحنة کشــتن خان عمو توســط 
مالک، آتش زدن کریم توســط مالک، کشته شــدن مالک توسط 
منصوره، قتل هایی که توسط کریم صورت می گیرند، کشته شدن 
اســب میثم و خون آلودشدن لباســش، همگی اگرچه به تعلیق، 
هیجان و جذابیت های ســینمایی کمک کرده انــد، اما فیلم را از 

جایگاه یک فیلم اجتماعی و خانوادگی دور ساخته اند.
در این سریال حتی گفت وگوها و سخنان دو نوجوانی که عاشق 
یکدیگرند نیز زیبا و محبت آمیز نیســت و در تمامی صحبت های 
آنان اعتراض، ناامیدی و کنایه دیده می شود. مالک به کرات انواع 
خیانت ها و جنایت ها را انجام می دهد. خان عمو و هرکسی را که بر 
سر راه اوست، به راحتی می کشد و در این قتل ها به نوعی خانواده 

و همسرش با او شریک هستند.

زخم های کاری
مرتضی فاضل

دكتراي مشاوره از دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
مشاوره مراکز مشاوره ای آموزش و پرورش استان اصفهان

تحلیل و برداشت از
 سریال زخم کاری
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خیانت های فرازناشــویی او به شــکل مکرر با 
منصوره و کیمیا نمایش داده می شــود. میثم، 
پســر او، از این خیانت هــا و رفتارهای مجرمانة 
پدر آگاه می شود و اعتراض می کند، اما همسرش 

که خود شریک و عامل اصلی جنایت های اوست، 
رفتارهای همسر را انکار می کند و حتی خیانت های 
فرازناشویی او را برای رسیدن به هدفش به راحتی 

می پذیرد.
متأســفانه کارگردان با نمایــش عریان قتل و 
خودکشــی ســعی در جذب مخاطــب دارد. او 
در دو قســمت ســریال دو اقدام به خودکشی 
را بــه نمایش می گــذارد. نمایش خودکشــی 
ناموفق دو نوجوان از صحنه های مشــمئزکننده 
و تلــخ ســریال اســت کــه روی نوجوانانی که 
شاهد سریال هســتند، تأثیرات نامطلوبی دارد.

واقعًا جای سؤال است که: »چگونه در دو بخش 
ســریال چنین موضوعی با جزئیــات مورد توجه 
قرار می گیرد؟« آن هم در شــرایطی که بســیاری 
از جوانان و نوجوانان در قرنطینة خانگی هســتند 
و آســیب های کرونا، یعنی از دست دادن عزیزان، 
بیمــاری و ... آنان را در شــرایط خاصی قرار داده 

اســت. آیا بهتر نبــود چنین فصل هایــی کوتاه تر 
می شــدند و یا جلوه های بصری کمتری برای آن ها 
در نظر گرفته می شــد؟  آیا بحث خودکشی و نمایش 
و توجیهش به صــورت مکرر موجب تکــرار و ترویج 

چنین رفتاری در جامعه و الگوگیری مخاطبان، به ویژه 
نوجوانان، نمی شود؟

البته کارگردان در صحنة خودکشی مائده سر میز شام، 
نکتة اســتعاره ای قشــنگی را به تصویر کشیده است. در این 
سکانس پدربزرگ بیماری حضور دارد که رفتارهای نابخردانه 
مائده را مشــاهده و درک می کند، اما از هرگونه سخن گفتن 

و اقدامی عاجز اســت و فقط شــاهد و ناظر چنین رفتاری است. 
شاید کارگردان می خواهد تأثیر والدین و نسل بزرگ سال امروز را 
روی آسیب های اجتماعی، به ویژه خودکشی نشان دهد که تقریبًا 
هیچ کاری از آن ها برنمی آید. آن ها تنها شــاهد آمارها و اتفاقات 
نگران کننده هستند که البته گاهی نیز واقعیات و آمارها را پنهان 

می کنند، اما از تأثیرگذاری و اقدام کاماًل ناتوان شده اند.
یکی دیگر از آســیب ها و زخم های کاری ســریال نســبت به 
بینندگان، بی احترامی به شخصیت زنان، مادران و دختران ایرانی 
است. بخشــی از بدنة جامعة زنان بارها به سریال های تلویزیونی 

اعتراض کرده اند که زنان را منفعل نشــان می دهند. آن ها 
مدعی هستند که چنین فیلم هایی مهم ترین ویژگی زنان 
را آشــپزی و انجام کارهای خانه نشان می دهند و عنصر 
فعالیت و پویایی زنان در جامعه نشــان داده نمی شــود. اما در 
این ســریال زنان افرادی پرخاشــگر، خیانت پیشه، فریب کار و 
حتی جنایت کار معرفی می شــوند. برای مثال، رفتار کودکانه و 
ناپختة  مائده و برنامه ریزی برای کشــتن خود و میثم، همراهی 
ســمیرا و کیمیا علیه مالــک، آزاردیدن و کتــک خوردن مالک 
توسط سمیرا، ترغیب و وسوســة مالک به جنایت توسط سمیرا، 
کشته شــدن مالک، رفتــار تحقیرآمیز منصوره بــا میثم و برمال 
ســاختن گذشــتة مادرش، رفتار تحقیرآمیز سمیرا با فرزندانش، 
به ویژه با میثم در برمالساختن گذشتة خود و بیان دروغ در مورد 
پدر واقعی فرزندش، رفتار فریبکارانة منصوره در نزدیک شــدن به 
مالک با هدف حفظ دارایی و عشــق ناکام گذشتة خود، برخورد 
منفعالنة مادر مائده با همسر خویش و خانوادة مالک و یا برخورد 
منفعالنه و غم انگیز مائده فصل هایی هستند که چهره ای دروغین 

و توهین آمیز از زنان، دختران و مادران ایرانی نشان می دهند.
این چهره پردازی نادرســت در سریالی که بیشترین مخاطب را 
در میان دختــران جوان دارد، به بیننده چنیــن القا می کند که 
در همة این خباثت ها و نادرســتی همیشه پای یک زن در میان 
اســت. متأســفانه حتی برای نمونه در یکی از شخصیت های زن 
ســریال، اقتدار، ابراز وجود و جرئتمنــدی در خانواده و جامعه را 
نمی بینیم. برعکس شــاهد انفعال، پرخاشــگری، خیانت و انواع 
اختالالت شخصیتی در شخصیت های زن سریال هستیم. البته 
اغلب شــخصیت های مرد سریال نیز ویژگی های منفی دارند، 
اما در مورد شــخصیت های زن ســریال افراط و سیاه نمایی 

خیلی زیادی صورت گرفته است.
صرف نظر از مســائل مطرح شــده، نقاط ضعفی ساختاری 
در قصه و شــخصیت های ســریال دیده می شود. مثاًل اینکه 
چگونه افسردگی پنهان مائده، حتی با ترتیب دادن خودکشی 
رمانتیک، برمال نمی شــود و متأسفانه نویسنده و کارگردان 
از این فرصت استفاده نکرده اند که حداقل شخصیت جدید 
روان شــناس یا مشــاور را حتی برای دقایقی در ســریال 
بگنجاننــد. وقتی کارگردان دو بار به موضوع خودکشــی با 
جزئیات می پردازد، شایسته، معقول و مورد انتظار بود که از 
این قابلیت استفاده می شــد. همگان به راحتی این موضوع را در 

سریال فراموش می کنند.
یا اینکــه پس از مرگ مائده، بالفاصلــه دختر مالک در صحنة 
تصادف کشــته می شــود و به نوعی این تداعی را ایجاد می کند 
که خداوند عدالت را برقرار کرده که کلیشــه ای و ســخیف است. 
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همچنین رفتارهای سمیرا، کیمیا و منصوره عجیب و نامشخص و 
برای تماشاگر باورپذیر نیست. یا سکانس قرارگرفتن دختر مالک 
در بیمارســتان و بحث اهدای عضو، اگرچه محتوایی ارزشــمند 
است، اما در این سریال فصل هایی غیرضروری، تبلیغاتی و اضافی 

هستند.
کارگردان نتوانســته است شــخصیت ناصر را به خوبی نمایش 
دهد و شخصیت ناصر در این سریال دچار تناقض است. در ابتدای 
سریال، ناصر شــخصیتی منفعل و ضعیف نشان داده می شود، اما 
برای بیننده این سؤال مطرح می شود که:  »چگونه یک فرد ضعیفی 
می تواند در گذر مواد مخدر نقش داشته و موفق باشد؟« و جالب 
آنکه در پایان ســریال و به ناگهان ناصر قدرتمندترین شخصیت 
سریال می شود. همچنین در سکانس فریب دادن مالک و برخورد 
غیرمحترمانة او با نمایندگان شــرکت های خارجی و 

تسلیم شدن آنان برای بیننده باورپذیر نیست.
 همة این موارد باعث می شــوند که این ســریال 
در مقایسه با سریال های مشابه خانگی، 
نظیر شــهرزاد، آقازاده و ... ضعیف و 
عامه پسند شود. هرچند بازی خوب، 
یکدســت و روان چند هنرپیشه، 
به ویژه نقش اول ســریال، و هنر 
تعلیــق و غافل گیری کارگردان 
باعث شــده اســت مخاطبان 
زیادی ســریال را به تماشــا 
بنشــینند. در مجمــوع چنیــن 
ضعف هایی ســبب شــده اند ســریال در گروه 

سریال های ماندگار، تأثیرگذار و هنرمندانه قرار نگیرد.
 البته با نگاهی منصفانه، یکی از نقاط قوت ســریال آن اســت 
که شــکل های آسیب زای عشــق را به خوبی به نمایش گذاشته 
اســت. همچنین نقش عاشق را تقریبًا در این شکل های گوناگون 
زنان بازی می کنند. عشــق ســمیرا به مالک عشقی فریبکارانه و 
ســلطه گرایانه بر مبنای سوءاستفاده اســت. سمیرا زنی است که 
گرچه به نظر می رسد اختالل شخصیتی دارد، اما عشق او عشقی 

بیمارگونه نیست، بلکه عشق او جنبة فریبکارانه دارد.
همچنین عشــق کیمیا به مالک، گرچه به نظر می رســد جنبة 
فریبکارانه دارد، اما در ابتدا عشقی خاکستری، پنهان و مبتنی بر 
بحران هویت اســت. کیمیا که فاصلة سنی زیادی با مالک دارد، 
به ســبب جوانی و درگیری در بحران هویت شیفتة مالک است. 
او احتمااًل مهم ترین نقص خود را نداشــتن زندگی تجملی مالک 
می داند. لذا تالش می کند با پیوســتن بــه مالک هویت خود را 
ترمیــم و تعریف  کند و از کنار مالــک قرارگرفتن، هویت خود را 
بیابد. اما در پایان این رابطه به رابطه ای فریبکارانه تبدیل می شود 
و با پیوســتن به سمیرا، برای رســیدن به هدف و هویت خویش 

می کوشد.
عشــق منصوره به مالک عشق از نوع بیمارگونه است. او سال ها 

قبل به مالک عالقه مند و وابســته بوده اســت و نمی خواهد او را 
از دســت بدهد. منصوره زنی است که رگه های اختالل شخصیت 
بیشتری دارد و در عشــق بیمارگونه اش، هم احساس وابستگی و 
حقارت دارد و هــم به خاطر این احســاس آزاردهنده به تحقیر 
دیگران می پردازد. اوج عشــق بیمارگونة او در صحنة کشته شدن 
مالک نمایش داده می شود. در فصلی از سریال، وقتی ناصر مالک 
را بــه منزل خود دعوت می کند، منصوره بــه تعبیر ناصر مانع از 
آسیب مالک می شــود و ناصر به منصوره می گوید تو او را فراری 
دادی و او به ویالی ساحلی نخواهد آمد. ناصر و بینندگان می دانند 

که منصوره عاشق و دوست دار مالک است.
امــا در فصلی دیگــر، وقتی که ناصــر با وجــود داغ دختر در 
ویالی ســاحلی بــه راحتی با مالک به توافق می رســد و از خون 
مالــک می گذرد، منصوره درحالی که نمی تواند عشــق بیمارگونه 
و حقارت آمیــز خود را حل وفصل کند، در ویالی ســاحلی ویالی 
تداعی گر مسافرت عاشــقانة کیش، تمام نفرت عاشقانة خود را با 

ضربه های متعدد به مالک ابراز می کند.
ارتباطات مالک در این سه نوع رابطة عاشقانة آسیب زا نیز قابل 
توجه اســت. مالک در رابطه با سمیرا وابستگی و احساس حقارت 
را تجربه می کند. سمیرا همانند یک مادر سختگیر به او امر و نهی 
می کند. اما مالک در رابطه با کیمیا احســاس قدرت و اقتدار دارد. 
او با بذل و بخشــش و با نمایش چهره ای موفق و ثروتمند، نقش 
عاشقی قدرتمند را بازی می کند. و باالخره رابطة مالک با منصوره 

رابطه ای بر مبنای سوءاستفاده و فریب است. 
اگرچه در گذشــته او در رابطه اش تحقیر شده است و هنوز این 
تحقیر را احســاس می کند، اما مبنای رابطة جدید او فریبکاری و 

انتقام است.
در پایان به نظر می رســد، شــرایط امروز جامعه ایجاب می کند 
که چنین فیلم های سینمایی و ســریال هایی مورد تحلیل و نقد 
مشاوران و مربیان تعلیم و تربیت قرار گیرند. از آنجا که نوجوانان 
و جوانان زیادی مخاطب چنین برنامه هایی هستند، نقد و تحلیل 
چنیــن برنامه هایی کمک می کند ســواد رســانه ای نوجوانان و 
جوانان افزایش  یابد و با آگاهی و توجه مناسب به مشاهدة چنین 
برنامه هایی بپردازند تا از آسیب های احتمالی، هیجان های کاذب و 

بدآموزی های چنین برنامه هایی درامان بمانند.
همچنین شایســته اســت از جامعة روان شناسان و متخصصان 
تعلیم و تربیت در بخش های نویســندگی، ممیــزی و نظارت بر 
فیلم های ســینمایی و سریال ها اســتفادة بیشتری به عمل آید تا 
هویت ملی ایرانی، بنیاد خانواده و شأن و مقام جامعة زنان و مادران 
در چنین ســریال هایی حفظ شــود و از تبلیغ و نمایش مستقیم 
و ترغیب کنندة خشــونت، مصرف ســیگار و ... و تواتر و تکرار آن 
در ســریال های خانوادگی و اجتماعی جلوگیری شود. به جای آن 
ترتیبی اتخاذ شود که در شرایط کرونا، جامعة هنری با استفاده از 
ظرافت و لطافت هنر زخم های جامعه را التیام ببخشد و امید را به 

خانواده ها هدیه دهند.
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مقدمه
بحث ما راجع به شباهت هاي طب جسمي 
و معنوي بود. در شماره قبل به دو شباهت 
اشــاره كردیم و گفتیم كه در هر دو سنخ 
از طبابــت، روي قانــون پرهیز و نقش آن 
در پیشگیري از بیماري ها تأكید مي شود. 
همچنین براي درمان قطعي و ریشــه كن 
كردن بیماري ها باید به دنبال كشف علت 
پیدایــش آن ها بود. در این شــماره ادامه 
شــباهت ها میان طب جسمي و معنوي را 

پي مي گیریم.

تشابه ســوم: وجود قانون »سرایت« 
بیماری های  مشــترک  ویژگی  به عنــوان 
جســمی و روانی اســت که بــه دو معنا 

می تواند به کار رود:
معنای اول این قانون، سرایت بیماری های 
روانی به ســاحت صورت و ظاهر اســت.1 
موالنا بیماری های حــرص، کبر و آز را به 
پیازی تشــبیه می کند که کســی قادر به 
اســتتار بوی آن نیست. همین که خورندة 
پیاز دهان باز ُکند، بالفاصله خالف ادعایش 
ثابت می شود. این ویژگی مشترک تمامی 
صفات اخالقی اســت که کســی را یارای 
حبس عالئم و آثار آن صفات نیست. البته 

در شــدت بروز و همچنین ســرعت درک 
آن ها از ســوی طرف مقابــل، تفاوت هایی 
میان افراد وجود دارد. برخی ممکن اســت 
بــا زدن نقاب های دروغیــن و به کاربردن 
واژه های فریبنده، مانع نمایان شــدن خود 
واقعی شــان شــوند و برخی نیز به دلیل 
ســاده لوحی و زودباوری از درک درســت 

شخصیت ها باز مانند.
اما از این واقعیت که بگذریم، در سرایت 
صفات درونی و ظهورشان در قالب حاالت 
و رفتارهای محسوس، تردیدی وجود ندارد. 
چرا که تا ابد نمی توانیم سیبی را با نخ به دور 
درخت تبریزی ببندیم. باالخره دیر یا زود 
حقیقت امر معلوم می شود. بی جهت نیست 
کــه در کلمات بزرگان به مشــاهدة دقیق 
رفتارهای دیگران در موقعیت های مختلف 
توصیه شده است؛ به خصوص برای آنانی که 
قصد انتخاب دوست یا همسرگزینی دارند. 
شکی نیســت که رصد رفتارها در شرایط 
گوناگون، امکان تشخیص بهتر و واقعی تر را 
بــه فرد می دهد و او را از آفت ها و رنج های 

ناشی از انتخاب غلط رهایی می بخشد.

�ی حرص و �ی کرب و �ی آز 
در سخن گفنت بیاید چون پیاز

گر خوری سوگند من کی خورده ام 
وز پیاز و سری �قوا رکده ام

آن دم سوگند غمازی کند 
بر دماغ مه نشینان دم زند2

به لحاظ قدرت تشــخیص، این طبیبان 
معنوی اند که به درستی از روی رنگ چهره 
و جنس کلماتی که افراد بر زبان می آورند، 
به سّر درون آن ها پی می برند. هر قدر هم 
که افراد در پوشــاندن افکار و اندیشه های 
درونی زیرک و باهوش باشــند، نمی توانند 
برای همیشه دیواری نفوذناپذیر میان ظاهر 
و باطن خود بکشــند. حّس تشخیص این 
طبیبان از هر دیوار ســخت و نفوذناپذیری 
عبــور می کنــد. موالنا مثــال درختی را 
می زند که از هر دانه ای که می نوشد، نتیجة 
آن روی بّر و برگ درخت معلوم می شــود. 
جالب اینکه داوری دیگران مبنی بر سالمت 
یا عدم سالمت درخت نیز با مشاهدة دقیق 
محصول آن صورت می گیرد و از آنجاست 
که به وضعیت ریشة آن پی می برند. همین 
قانون در مورد انسان ها نیز جاری و ساری 
است. محتوای سیرت ها الجرم به صورت ها 
ســرایت خواهد کرد. موالنا در غزلی زیبا 

می فرماید:

یاسر ملکي
دكتري الهيات و پژوهشگر حوزة ادبيات عرفانيدكتري الهيات و پژوهشگر حوزة ادبيات عرفاني

���ه �ی �فا��ش
ادبيات در خدمت مشاوره

۲5 | رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة هفدهم | شمارة 60 | زمستان 1400 |



هر اندیشه که یم پویش درون خلوت سینه 
نشان و رنگ اندیشه ز دل پیداست بر سامی

ضمری هر درخت ای جان ز هر دانه که یم ونشد 
شود بر شاخ و برگ او نتیجه شرب او پیدا

ز دانه سیب اگر ونشد بروید برگ سیب از وی 
ز دانه متر اگر ونشد بروید بر سرش خرما

چنانک از رنگ رنجوران، طبیب از علت آگه شد 
ز رنگ و روی چشم وت به دنیت پی برد یبنا3

 این ســرایت وجه دیگری هم دارد و آن 
تبادل مخفی و مرموز صفات اخالقی مثبت 
و منفی از انســانی به انســان دیگر است. 
رفاقت ها و روابط غیررسمی مجال مناسبی 
برای تبادل صفات درونی است. رفت وآمد 
با افراد حریــص و متکبر، به مرور آدمی را 
حریص و متکبر می کند. و بالعکس، مراوده 
با انســان های فروتن، خصلت تواضع را در 
نهاد آدمی می کارد. بی شــک یکی از علل 
اصلی انحرافات اخالقی به خصوص در دورة 
حساس جوانی، رهاســازی خود در شبکة 
روابــط پرخطر و ناهنجار اســت. موالنا در 
ابیاتی نظر ما را متوجه هر دو وجه مثبت و 
منفی می کند. از یک سو، انس با مرده دالن 
را موجــب زوال حیات واقعی می داند، و از 
وجه دیگر، کتاب آســمانی قــرآن را مثال 
می زند کــه انس با آن موجب آمیختگی با 

روان انبیا و سرایت منطق آنان می شود:
ای خنک آن مرد کز خود رسته شد 

در وجود زنهد ای پیوسته شد
وای آن زنهد که با مرده نشست 

ست مرده گشت و زندگی از وی ِبجَ
چون وت در قرآن حق بگریخیت 

با روان ابنیا آمیخیت4

تشــابه چهارم: اهمیت عامل زمان و 
تأثیر آن در تأمین و حفظ سالمت جسمی 

و روحی است.
عنصر سرعت در فرایند طبابت بسیار مهم 
اســت. بیمارانی که به موقــع برای درمان 
بیماری شــان به طبیب مراجعه می کنند، 
در مقایســه با بیماران زمان ناشناس، کار 
آســان تری در پیــش دارند. علــت اینکه 
بیماری ســرطان قربانیان زیادی می گیرد، 
مراجعة دیرهنگام مبتالیان برای مداواست. 

در مــورد بیماری های روحــی و روانی هم 
همین قاعده به نحو دقیق تری مطرح است. 
ضمن اینکه موالنا از ایام جوانی یاد می کند 
و به کســانی کــه قدر فرصــت جوانی را 
می دانند، تبریک می گوید. این دوران قابل 
مقایســه با هیچ دوره ای از زندگی نیست و 
هر کس که دورة جوانی را به خوبی سپری 
کند و در حفظ سالمت جسمی و روحی اش 
بکوشد، در ایام پیری به مشکالت کمتری 

دچار می شود.
موالنا در توصیف ایام جوانی می گوید: در 
این ایام، آدمی از صحت و قوت بدنی و قلبی 
برخوردار است و چشمه های نیرو و شهوت، 
در زمین تن جاری و روان است. ایام جوانی 
مانند خانه ای با ســقف بلنــد و پایه های 
متناسب است که هیچ رخنه و شکافی در 
آن نیســت. بر خالف دورة پیری که بدن 
سست و بی رمق می شــود و شوره زاری را 
می ماند که گیاهی در آن رشــد نمی کند و 
دیگر خبری از قوت ها و جاذبه های جوانی 
نیست. ازاین رو تا پیش از رسیدن این ایام، 
باید ریشة عادت ها و خصلت های زیان بار را 
از بین برد. در غیر این صورت، ریشــة این 
خصلت هــا در اثر گذشــت زمان، محکم و 
اســتوار می شود و به راحتی از زمین وجود 

َکنده نمی شوند5.
موالنا در همین رابطه، داستان خارچینی 
را مطرح می کند که خاری را در محل عبور 
و مرور افراد کاشته بود و به اعتراض عابران 
برای َکندن آن خار توجه نمی کرد. پس از 
گذشت چند سال، این بوته خار به درخت 
بزرگ و نیرومندی تبدیل شــد. زمانی که 
خارُبن برای َکندن آن دســت به کار شد، 
هر قدر تالش کرد نتوانســت خاری را که 
ریشه هایش تا اعماق زمین فرورفته بودند، 
بَکند. حکایت بیماری های جسمی و روحی 
نیز تا زمانی که در بدن پیشرفت نکرده اند، 
مانند بوتــة ضعیف خار اســت و با اندک 
تالشــی قابل معالجه اســت. اما اگر زمان 
درمان در اثر غفلت بیمار و مراجعه نکردن 
بهنگام او به تعویق بیفتــد، فرایند درمان 

بیماری را سخت می کند. به تعبیر موالنا:
مهچو آن شخص درشت خوش سخن 

در میان ره نشاند او خاربن )...(
مدیت فردا و فردا وعهد داد 

شد درخت خار او محکم هناد )...(
وت که یم گویی که فردا این بدان 

که هبر روزی که یم آید زمان
آن درخت بد جوان تر یم شود 

وین َکَننهد پری و مضطر یم شود
خاربن در قوت و برخاسنت 
خارَکن در پریی و در اکسنت

خاربن هر روز و هر دم سزب و تر 
خارکن هر روز زار و خشک تر

او جوان تر یم شود وت پریتر 
زود باش و روزگار خود مرب

خاربن دان هر یکی خوی بدت 
بارها در پای خار آخر زدت6

تشــابه پنجم: مرکزیت قلب در پیکرة 
جسمی و روحی انسان است.

در فرایند پیشگیری و درمان بیماری های 
جســمی و روحی، قلب نقشی حیاتی ایفا 
می کند و حیات جســم و روح به سالمت 
این عضو مهم بستگی دارد. در پیکرة جسم، 
قلب صنوبری وجــود دارد که هر اختاللی 
در کارکرد آن رخ دهد، کل سیســتم بدن 
با مشــکالت حــادی روبه رو می شــود. به 
همین منوال، در بیماری های روانی »قلب 
معنوی« نقشــی مهم و کلیــدی بر عهده 
دارد. توصیــه به مراقبــت از قلب و تالش 
برای پاک نگه داشــتن آن، شرط سالمت 
درون و داشــتن حیات معنوی است. قلب 
در نظــر موالنا و تمامی عارفان مســلمان، 
آینه ای است که آفتاب معرفت را به شرط 
نبود زنگارها و تیرگی ها، به کل وجود فرد و 
از آنجا به همة ساحت های زندگی منعکس 
می کند. هر قدر آینة قلــب بازتاب بهتر و 
کامل تری داشته باشد، نقاط تیرة کمتری 

در زندگی پدید خواهد آمد.
بسیاری از ما زندگی های تاریک و سایه  ای 
داریم. در بهره گیــری از آفتاب معرفت به 
حداقل ها اکتفا می کنیم و با خلق حجاب ها 
و دیوارهای ذهنــی و روانی، خود را از آثار 
نقد این تابش پر ســود محروم می سازیم. 
موالنــا با توصیف قلب به عنوان خورشــید 
درون، به مقایسة آن با خورشید عالم آفاق 
می پردازد و نتیجه می گیرد که شمس جان 
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نه تنها باقی و پابرجاســت، بلکه نمی توان 
بــرای آن نظیری در ســاحت ذهن و عین 

تصور کرد:
خود غرییب در جهان چون مشس نیست 

مشس جان باقی است او را امس نیست
مشس در خارج اگر چه هست فرد 

یم وتان مه مثل او صتویر رکد
مشِس جان کو خارج آمد از َاثری 

نبودش در ذهن و در خارج نظری7
و:

 آینه ات داین چرا غماز نیست 
زانکه زنگار از رخش ممتاز نیست8

تشابه ششم: داروهایی که برای درمان 
بیماری هــای جســمی و روحــی تجویز 
می شوند، طبق قضای الهی عمل می کنند. 
هر زمان که قضای الهی چیز دیگری اقتضا 

کند، صدها داروی مؤثر از اثر می افتند.
این قضیه شاید برای علم گرایان افراطی 
که علــم را گره گشــای همــة تنگناها و 
مشکالت بشــر می دانند، معنای چندانی 
نداشته باشد. اما عده ای که حقیقت توحید 
فعلی را درک کرده اند، مسائل و وقایع این 
عالم را طــور دیگری تحلیل می کنند. زیرا 
به این باور عمیق رســیده اند که این عالم، 
با وســعت بی انتهای خود، حوزة حکمرانی 
خداوند است و کسی را یارای خارج شدن از 
آن نیست. هر کشفی که توسط بشر اتفاق 
می افتــد، در دایرة بزرگ قضای الهی جای 
می گیرد. لذا هر نوع تأثیر و خاصیتی که در 
گیاهان و داروها وجود دارد، از منبع اصیلی 
ناشی می شــود که هر گاه مشیتش بر این 
قرار بگیرد که خاصیت اصلی و همیشــگی 
دارویی از بین برود، دیگر از دست تدبیرها 

و تخصص ها کاری ساخته نیست.
به تعبیری که موالنا در »فیه ما فیه« بیان 
می کند: همة اســباب عالم مانند قلمی در 
دســت قدرت خداوند اســت. او در مقام 
نویسنده ای اســت که تا اراده نکند، اثری 
روی صفحة بزرگ هستی ایجاد نمی شود. 
ظاهربینان این قلم را در دســتان نویسندة 
اصلی جهان نمی بینند. اما طبیبان معنوی 
برعکس از حیطة علل و اسباب این جهانی 

عبور می کنند و چشم دلشــان با »ُسرمة 
توحید« بینا شده اســت9. این طبیبان به 
اندازه ای حیران دستان قدرتمند خداوندند 
که قلم )واســطه ها( را نمی بینند و چقدر 

میان این دو نگاه، تفاوت وجود دارد.10
مگر نه این است که هر حیات و ذوقی که 
در زمین می بینیم و احســاس می کنیم، از 
خودش نیست بلکه از آسمانی است که در 
ورای زمین قرار دارد. لذا نتیجه می گیریم 
که هر خوشی و تأثیری که در اسباب وجود 
دارد، جنبة عاریتــی دارد و مخزن زیان ها 
و ســودها در جای دیگری است.11 یکی از 
نقدهای جــدی اقبال الهوری به تمدن 
علم زدة غرب همین اســت کــه اگر علم و 
تخصص برای رفع بیماری ها و دغدغه های 
بشــر کافی بــود، پس چرا روز بــه روز به 
انــواع بیماری ها و تعداد بیمــاران روحی 
اضافه می شود؟ این متفکر پاکستانی پاسخ 
می دهد که »عقل خود بنیاد« انســان هر 
اندازه خــود را از وحی )عقِل عقل( بی نیاز 
ببیند، به ازای هر گــره ای که باز می کند، 

ده ها گره کور دیگر را ایجاد می کند.12
در داستان »پادشــاه و کنیزک« همین 
اتفاق افتاد. طبیبانی که توانایی شــان را به 
رخ  کشیدند و تصور می کردند همة گره ها با 
سرانگشت تخصص گشوده می شوند، دچار 
درماندگی و ناتوانی جمعی شدند و هر چه 
بــرای بهبود حال کنیزک تــالش کردند، 

نتیجة عکس گرفتند: 
 زانکه هر یک زین مرض ها را دواست 

چون دوا نپذیرد آن فعل قضاست
هر مرض دارد دوا یم دان یقنی 

چون دوای رنج سرما پوستنی
چون خدا خواهد که مردی ِبفُسرد 
سردی از صد پوستنی مه بگذرد

در وجودش لرزه ای نبهد که آن 
نه به جامه به شود نه از آشیان
چون قضا آید طبیب ابله شود

وان دوا در نفع مه گمره شود14

هر طبیب غافلــی که به تدبیر و تخصص 
خود متکی است، در واقع قانون غلبة تقدیر 
الهی بر تدبیر بشری را نادیده گرفته است و 

جریمة سنگین این قانون شکنی را می پردازد. 
این غفلت معمواًل از ســوی طبیبانی ســر 
می زند که فقط به قوانین طبیعت باور دارند 
و در حیطة کار درمان بیماران، به مشــیت 
الهی معتقد نیستند.15 اما برای طبیبی که 
به ورای عالم ظواهر و اســباب معتقد است، 
عالم هستی مملّو از چاره ها و راه حل هاست 
که خداوند به وقت ضرورت آن ها را نمایان 
می ســازد. درست است که خداوند برای هر 
دردی، درمانــی آفریده، ولــی هیچ دارویی 
بدون فرمان او اثــر نمی کند.16 در واقع، هر 
مغــروری که به عقل و تدبیــرش می نازد، 
مانند این است که درون دامی، دام دیگری 
را کار گذاشــته است. شــکی نیست که در 
این شــرایط، نه دام نجات پیدا می کند و نه 
دام گــذار. اگر صد هزار عقل هم، یکدیگر را 
یاری کنند، قادر نیستند که دامی غیر از دام 

خدا را بگسترانند.17
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ميزگــــــــرد

گزارشگر: مهدیه مسیبي

دبيران و مشاوران از دغدغة امتحان 
دانش آموزان مى گويند

چه خوش بی مھربونی 
هــر دو َســر بــی

پای امتحــان و آزمون که به میــان می آید، برخی 
دانش آموزان دچار اضطراب و اســترس می شــوند و 
دغدغه و نگرانی وجودشان را فرا می گیرد. گاهی این 
نگرانی اندک است و گاه تا مراحل بسیار باال و خطرناک 
هم پیش می رود. حال سؤال اینجاست که دبیر، مشاور 
و حتی دوســتان یا اعضای خانواده در چنین مواردی 
باید چه عکس العملی از خود نشان دهند؟ راهکارها و 
تدبیرها در این شرایط کدام اند تا بتوان این نگرانی را 

به حداقل رساند یا آن را برطرف کرد؟
به بهانة همین موضوع میزگردی با حضور چند معلم، 
دبیر و مشــاور از نقاط متفاوت کشور تشکیل دادیم 
تا در این  باره از تجربه های آنان بیشــتر بهره ببریم. 
پرسش هایی را با این عزیزان مطرح کردیم و پاسخ های 
آنان را نیز گرفتیم. آنچه پیش روی شماست حاصل این 
گفت وگوســت. ابتدا با شرکت کنندگان در این جلسه 

بیشتر آشنا می شویم:

هنرآمــوز ۳۵  خوشــنود،  رامین 
ســالة منطقة ۶ آموزش وپرورش تهران، 
مهندس عمــران و هنرآموز معماری و 
ساختمان هنرستان ها و آموزشکده های 

فنی شهر تهران
احمد خالقی، کارشناس و دبیر زبان 
انگلیسی و کارشــناس ارشد مشاوره و 
راهنمایی »مدرسة رشد نو« و »مدرسة 
البرز« در کرج و شهر قدس، با ۲۰ سال 
ســابقة تدریس زبان و ۱۰ سال سابقة 

مشاوره
ریحانه زحمتکش، معلم دانش آموزان 
نابینا و سرپرست آموزشی دانش آموزان 
دارای آسیب بینایی در مجتمع آموزشی 
اســتثنایی امید بندرعباس، با 27 سال 

سابقة کار
فاطمه تاکی، دبیــر جغرافیای دورة 
دوم متوسطة دبیرستان های شهرستان 
سمیرم استان اصفهان، با 21 سال سابقة 

آموزشی از تدریس تا معاونت آموزشی
امین پورفهیمی، کارشــناس ارشد 
ریاضــی با ۲۳ ســال ســابقة تدریس 
ریاضیات و شــاغل در »مدرسة  شهید 

نیک نژاد« ناحیة ۴ کرج

نجمه سـادات قائم مقامـی، 
شاغل  مشاوره،  ارشد  کارشناس  
در دبیرستان های دوره های اول و 
دوم متوسطه در استان اصفهان، 

شهرستان سمیرم
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é مهم ترین دغدغه های شما در فصل 
امتحانات دانش آموزان کالس و مدرسة 

خودتان چیست؟
خشــنود: می دانید که در هنرستان ها بر 
خالف دبیرستان ها درس ها به صورت عملی و 
مهارتی ارائه می شوند. کاری که به صورت عملی 
چندین بار تکرار شده باشد، استرسی ندارد و یا 
در پایین ترین حد استرس قرار می گیرد. فقط 
دل مشغولی ما زمان الزم برای امتحان است که 
معمواًل در کارهای هفتگی بچه ها این زمان از 
قبل به طور متوسط سنجیده شده است و هنگام 

امتحان از زمان الزم آن استفاده می کنیم.

خالقی: مهم ترین دغدغة من یادآوری مطالب 
آموخته شدة دانش آموزان در امتحان  نیم سال 
اســت. مطالبی که یقیــن دارم دانش آموزان 
آموختــه و بارها جواب داده انــد، اما به خاطر 
عوامل متعددی به یاد نمی آورند. دربارة مدرسه 
می توانم بگویم که باید بتواند شرایط برگزاری 
امتحان را طوری مدیریت کند که کوچک ترین 

استرسی به دانش آموزان وارد نشود.

زحمتکــش: مهم تریــن دغدغــه معلم 
به خصوص در شــرایط همه گیری کرونا این 
اســت که نمی تواند روند یادگیــری واقعی 
دانش آموزان را تشــخیص بدهد و سنجش 

یادگیری آن ها دشوار است.
ما در ارزشــیابی کیفی، برنامــة امتحانی 
نمی دهیــم. بــرای همین اســترس بچه ها 
کم اســت. چرا که از لفظ امتحان اســتفاده 
نمی کنیــم. به ایــن منظور، مــا روز قبل از 
آزمــون بدون اینکه دانش آموزان  متوجه آن 
شوند، به مرور درس مدنظر می پردازیم. بعد 
به دانش آمــوزان می گویم همین مباحث را 
برای کالس فردا دوبــاره مرور کنند. نتیجة 
این شیوه کاهش سطح اضطراب  و بار منفی 
ناشــی از لفظ امتحان در دانش آموزان است. 
این کار به طور متناوب ماهانه همراه با ایجاد 
جو عاطفی دوســویه در طول ســال تکرار 
می شــود. درنتیجه دانش آمــوزان با آرامش 
خاطر درس های خود را مطالعه می کنند و به 

سطح یادگیری کامل می رسند.
تاکی: مــا همة نیرویمــان را صرف این 
دانش آموزان،  دقت کــردن  می کنیم:  موارد 
مرور درس ها و برگزاری کالس رفع اشکال، 
تشــویق بیانــی دانش آموزان و بــاال بردن 

اعتمادبه نفس آنان.

قائم مقامی: ضعف درسی و پایه ای برخی 
دانش آمــوزان، حتی در خواندن و نوشــتن 
متن کتاب های درسی و درک نکردن مفاهیم 
جمله هــا و عبارت ها )ضعــف خواندن روی 
یادگیری درس ها تأثیر مستقیم و زیاد دارد( 
مهم ترین دغدغة  ماست. چه بسا دانش آموزی 
کــه وقت زیادی برای مطالعه و مرور درس ها 
می گــذارد، اما به دلیل ضعــف خواندن، در 
پاســخگویی به سؤال ها بســیار مشکل دارد 
و نمی تواند پاسخ ســؤال های امتحانی را به 
خوبی بنویسد یا در امتحانات شفاهی به راحتی 

پاسخگو نیست.
در مجمــوع، بی توجهی والدین، نداشــتن 
برنامه ریزی و بی انگیزگی برخی دانش آموزان 
بااســتعداد و توانمنــد نگرانی زیــادی برای 
من ایجــاد می کند. حضــور در کالس ها و 
تدوین و ارائة برنامه ریزی درســی ماهانه به 
منظور آمادگی دانش آموزان برای امتحانات، 
به خصوص دانش آموزان دارای افت تحصیلی، 
شناســایی دانش آمــوزان ضعیــف و بدون 
پیشرفت و برگزاری جلسه های مشاوره با آنان 
و والدینشان، از جمله  کارهای ضروری است 

که ما باید انجام بدهیم.

پورفهیمی: مهم ترین دغدغة ما در سال های 
اخیر ایجاد انگیزة مناسب در دانش آموزان برای 
مطالعة کافی کتاب ها و محتوای درســی به 
منظور آمادگی شرکت در امتحانات بوده است. 
نوجوانان ما با توجه به شرایط عمومی جامعه 
نه تنها هیچ انگیزه ای ندارند، بلکه کاًل نسبت به 

ادامة تحصیل سرخورده و ناامید شده اند.

é  شما چگونه می توانید پی ببرید که 
یا  دارند  امتحان  اضطراب  شاگردانتان 
خیر، و راهکار شــما در برخورد با فرد 

دچار چنین اضطرابی چیست؟
خشنود: شــاگردی که اضطــراب دارد، 
معمواًل کار عملی امتحــان را ناقص انجام 
می دهد یا به طور کل خــراب می کند. در 
درس های مهارتی ما فرصت آزمون مجدد 
را برای درس داریم که خودش از اضطراب 
دانش آموز می کاهــد. چون می داند که هر 
وقت آمادگی کافی مجدد را داشــته باشد، 
معلم اجازة شــرکت در آزمون مجدد را به 
او خواهــد داد. مگر دانش آموزی که دنبال 
درس نباشــد و فراری از درس و مدرســه 

باشد.

خالقی: اینکه دانش آموز بیقرار است و یک 
سؤال واضح را چندین بار به بهانه های متفاوت 
می پرسد و ســعی می کند از محیط اطراف 
خودش به هر نحوی به جواب برســد تا آرام 
بگیرد، نشانة اضطراب اوست. راهکار بنده این 
است که ابتدا به سؤال های آسان جواب بدهد 
که وقت کم نیاورد. احتمال دارد همان لحظه 
جواب در ذهنش نباشد، اما چند دقیقه بعد به 
یاد بیاورد. به دانش آموز می گویم هرچه که به 
ذهنت میرســد جواب بده. می توانی سؤال را 
برای من توضیح بدهی؟ شاید سؤال  را خوب 

درک نکرده باشد، اما جواب را بداند.
تاکی: از صحبت هــای دانش آموزان و اگر 
امتحان حضوری باشد، از رفتار و حاالت آن ها 
به اضطرابشان پی می برم. از نظر من راه حل 

باالبردن اعتمادبه نفس در آن هاست.

قائم مقامــی: آگاهی از وضعیــت آنان از 
طریق ارتباط مستمر با دبیران، پیگیری میزان 
پیشــرفت یا افت تحصیلی آنان، و همچنین 
انجام مشاوره و مصاحبة فردی با دانش آموزان 
جدیدالورود و شناســایی مشکالت رفتاری، 
روانی و تحصیلی آنان و برگزاری جلسه های 
مشــاورة فردی و گروهی برای دانش آموزان 
دارای مشــکل و یــا ارجاع آن ها به هســتة 
مشــاوره، کارهایی هستند که ما برای کمک 
به دانش آموز دارای مشکل و مضطرب انجام 
می دهیــم. هم زمــان با شــروع کالس ها به 
دانش آموزان اعالم می کنم که هرگونه مشکل 
یا مســئله ای که از قبل داشته اند یا اکنون با 
آن درگیر شــده اند، از قبیل ضعف درســی، 
اضطراب، مشــکالت ارتباطی میان فردی یا 
خانوادگی و... را به بنده اطالع دهند تا در طول  

نیم سال پیگیری های الزم را انجام دهم.
بــرای والدیــن دانش آموزان جلســه های 
مشاوره ای به صورت کالسی برگزار می کنم و 
پس از آموزش یک مبحث، از آنان درخواست 
می کنم مشکالت فرزندشان را در هر زمینه ای، 
به خصوص تحصیلی و روانی، به بنده اعالم کنند 
و طی روزهای کاری خود در آن واحد آموزشی 
خدمات مشــاوره ای به آنان ارائه می دهم. در 
صورتی که مشــکالت دانش آموز متعدد و به 
روان پزشک یا درمان تخصصی تر نیاز داشته 
باشد، مانند ناخن جویدن و مو کندن شدید، او 
را به هستة مشاوره ارجاع می دهم. پیگیری و 
بررسی نمره های آزمون های آغازین که دبیران 
از دانش آموزان خود در شروع سال تحصیلی 
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می گیرند، حضور مستمر در میان دانش آموزان 
در ســاعات زنگ تفریح و یا حضور در مراسم 
صبحگاه، انتخاب همیار مشاوران هر کالس و  
استفاده از همیاران در اطالع رسانی مشکالت 
دانش آموزان از شیوه های دیگری است که به 

کار می گیرم.
پورفهیمی: با توجه به مطلبی که بیان شد، 
رنگ و بوی این اضطراب در ســال های اخیر 
تغییر کرده و این اضطراب بیشــتر در اولیای 
دانش آموزان وجود دارد تا خود آن ها. با وجود 
این، درصدی از دانش آموزان، چه با بینش و 
دیدگاه خودشان چه به اصرار اولیا، به نحوی 
جدی درگیر برگزاری آزمون ها هســتند. از 
طریق صحبت با دانش آموزان قبل از برگزاری 
آزمون، دربارة نوع امتحان، تعداد ســؤال ها، 
سخت یا  آسان بودن آن ها، و پرسش های کلی 
دربارة محتوای آزمون می توان این اضطراب 
را تشخیص داد. حتی بعضی از دانش آموزان 
پیــش از برگزاری امتحان به دنبال یافتن راه 
چاره ای برای جبران نمرة آن هستند؛ آزمونی 

که هنوز برگزار نشده است!

برای  باالخره  é  آزمون و امتحــان 
شــاگردان همراه با استرس و نگرانی 
اســت؛ برای برخی کمتر و برای برخی 
بیشتر. اصواًل چرا این استرس و نگرانی 

ایجاد می شود؟
خشنود: معمــواًل اســترس زمانی ایجاد 
می شــود که دانش آمــوز در درس و عمل به 
مهارت کافی نرسیده  باشد. این مطلب در انجام 
کارهای عملی قبلی یا آزمون های ارزشیابی در 
طول  نیم سال مشخص می شود و دانش آموز 

می تواند به دنبال فراگیری و رفع آن باشد.
خالقی: شاید فشــار اطرافیان، به خصوص 
والدین کنترل گر و کمال گرا، سبب بروز این 
نگرانی می شود؛ والدینی که انتظار دارند بچه ها 
آرزوهای آن ها را جامة عمل بپوشانند. آن ها به 
فرزندانشان این طور القا می کنند که اگر نمرة 
کامل نگیرند، شایستة تقدیر نیستند و دیده 

نمی شوند.
زحمتکش: نرســیدن به یادگیری کامل، 
ناآگاهی از روش های درست مطالعه، مطالعة 
ناکافی، فشار روانی از جانب خانواده و مقایسه 
با همســاالن دیگــر، و در مــواردی برخورد 
نادرســت معلم )سرزنش آمیز( سبب کاهش 
اعتمادبه نفس در دانش آموز و به وجود آمدن 

اضطراب در او می شود.

تاکی: برخورد با شرایط  و موقعیت جدید 
در هر جایی استرس دارد. جلسة امتحان هم 

یک موقعیت جدید است.
قائم مقامی: طبق آنچه کــه تاکنون بین 
دانش آموزان خودم دیده ام، عوامل خانوادگی، 
انتظارات نامعقول  والدین از فرزندان و یا اعمال 
سرزنش و رفتارهای نادرست باعث به وجودآمدن 
استرس در آنان می شود. همچنین بی توجهی 
دانش آموز،  شــناختی  ـ  جسمانی  شرایط  به 
به کارگیری الگوهای تربیتی مستبدانه و خشن 
و کمال گرایی، بزرگ نمایی مشکالت رفتاری،  
اقتصادی و فرهنگی خانواده توسط دانش آموز 
کــه آن را مانع تمرکز حــواس و فرصت های 
ترقی خود می داند، و الگوبرداری از دوستان و 
یا شخصی دیگر باعث بروز استرس و اضطراب 
در دانش آموز و نشان دادن عالئم آن می شود. 
تعداد کمی از دانش آموزان نیز که باالترین نمرة 
کالس را می خواهند، نگران هستند که دیگری 

هم مانند و یا باالتر از آن ها نمره بگیرند.
ســال گذشــته مادر یک دانش آموز پایة 
هفتم به بنده مراجعه کرد و اظهار داشت که 
دخترش بسیار استرسی است، به گونه ای که 
ناخن جویدن هم دارد. در اولین جلسة مشاوره 
کــه با دانش آمــوز صحبت کــردم، آرامش، 
ظاهر مرتب، وضعیت جسمانی کاماًل سالم  و 
اعتمادبه نفس خوب وی مرا به ســمت ریشة 
مشــکل ســوق نداد. اما وقتی از او پرسیدم: 
آیا در دوســتان و اطرافیان شما کسی هست 
که مشکل شما را داشته باشد؟ اظهار داشت 
که این رفتار را دخترعمه اش که چند ســال 
از وی بزرگ تر اســت، داشته اســت. بعد از 
جلسه های مشــاوره در طول سال و ارتباطی 
که با دانش آموز داشــتم، مشــکل استرس و 
ناخن جویدن وی کم شــد. در امتحانات هم 
نمره های بســیار خوبی گرفت، به  طوری که 

خودش هم رضایت داشت.
گاهی دانش آموز تنهــا در یک درس دچار 
استرس می شــود و دلیلش را که می پرسم، 
درمی یابم که نگاه و برخورد دبیر نســبت به 
دانش آموزان در کالس درس، یا نکته سنجی و 
سختگیری زیادش دانش آموز را دچار استرس 

می کند.
دانش آموزان معمواًل در دورة اول متوسطه 
برای کســب نمره های باال، بــه منظور احراز 
اولویت الف و انتخاب رشتة دلخواه خود، و در 
دورة دوم متوسطه به منظور قبولی کنکور و 
کسب نمرات باال در امتحانات نهایی دوازدهم 

دچار اضطراب می شوند. از سوی دیگر، انباشته 
کردن مطالب در طول نیم ســال، نداشــتن 
برنامه ریزی درسی منسجم و مدون، همکاری 
نکردن والدین در زمینة آموزشی و تحصیلی 
به دلیل کم سوادی، فقر فرهنگی و اقتصادی، 
یا دیگر مشکالت باعث ضعف درسی بچه ها از 
پایه های ابتدایی می شود که به دیگر دوره ها 

هم انتقال می یابد.
پورفهیمی: این اضطــراب و نگرانی را در 
دو منشــأ متفاوت می توان بررسی کرد: یکی 
فشار مضاعف اولیا بر دانش آموزان برای کسب 
نمره های باالتر، پیروزی در رقابت یا  به امید  
آیندة بهتر، و دیگری نداشتن مطالعة کافی و 
اصولی و نداشــتن مهارت و تسلط الزم روی 

محتوای آزمون.

é  با توجه به ســال ها تجربه ای که 
دارید، بــه نظرتان چگونه می توان این 
نگرانی را در کودکان کاهش داد و تا حد 
امکان آن را برطرف کرد؟ لطفًا راهکار 

ارائه کنید.
خشنود: بــا ارزشیابی مکرر در طول سال 
تحصیلی و برگــزاری امتحانات آزمایشــی 
)کوئیــز( هفتگی می توان ایــن نگرانی را در 
دانش آموزان کاهــش داد. چون دانش آموزی 
که هر هفته در امتحانات مســتمر آزمایشی 
شــرکت کرده اســت، دیگر عظمت و جالل 
امتحان برایش ناچیز می شود و از بین می رود.

خالقی: بهترین راهکار این اســت که از 
دانش آموز به اندازة توانایی اش انتظار داشــته 
باشیم. بابت کوچک ترین تالشش او را تشویق 
کنیــم و از مقایســة او با دیگران به شــدت 
بپرهیزیــم. حتــی دوقلوهای همســان هم 
استعدادهای متفاوتی دارند. مثاًل شاید نمرة 
ریاضی تو پایین باشد، اما نمرة ادبیات تو عالی 

است و من به تو افتخار می کنم.
زحمتکش: به نظر مــن مهم ترین عامل 
تأثیرگــذار، ایجــاد جــو آرام  در کالس و 
به وجــودآوردن روحیة دوســتی و همدلی 
دوســویه بین معلم و تک تــک دانش آموزان 
است. در کنار آن استفاده از روش های متنوع 
و جذاب در ارزشیابی و استفادة کمتر از آزمون 

مداد و کاغذی می تواند مفید باشد.
پورفهیمی: در مورد منشأ اول این اضطراب 
که ریشــه در خانواده دارد می توان گفت که 
آگاهی اولیا از هدف های کتاب های درسی و 
دوره های تحصیلی و همچنین روش های مؤثر 
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é  از حضور شــما بزرگواران برای 
شــرکت در این نشســت و میزگرد 
صمیمانه سپاسگزاریم و امید داریم که 
این تبادل تجربه بتواند مفید و مؤثر 

باشد

مطالعه )به منظور پیگیری مطالعة دانش آموز 
در منزل( به کاهش این اضطراب کمک خواهد 
کرد. در مورد منشأ دوم هم تأکید بر نمره های 
مستمر دانش آموزان به جای نمره های پایانی 
از سوی دبیر و مدرسه از یک طرف و همچنین 
توجه به ویژگی های شخصیتی و قابلیت های  
فردی هر دانش آموز  از ســوی دیگر،  در رفع 
این اضطراب بسیار مؤثر خواهد بود. )هرچند 
که با افزایش بیش از اندازة تعداد دانش آموزان 
در کالس ها مجالی برای توجه به تفاوت های 

فردی باقی نمی ماند.(
»دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی« باید 
به طراحی و به کارگیری محتوایی که به دور از 
بحث بارش اطالعات و در پی افزایش مهارت های 

تحصیلی  دانش آموزان باشد، توجه کند.
آنچه که در مدرســه های ما مشهود است، 
وجود رقابتی ناسالم بین دانش آموزان است که 
سبب بی انگیزگی عده ای از آن ها و اضطراب 
عده ای دیگر شده است. قطعًا تغییر در روال 
برگزاری آزمون ها و همچنین حذف کنکور در 

کاهش این مشکل مؤثر خواهد بود.

امتحان های  در  نگرانــی  ایــن    é
حضوری بیشتر است یا در آزمون های 
غیرحضوری کــه در دوران کرونا آن را 

تجربه کردید و چرا؟
خشــنود: ایــن اضطــراب در امتحانات 
غیرحضوری بیشتر است، چون دانش آموز قادر 
به دیدن عکس العمل معلم و دانش آموزان دیگر 

نیست تا سریع اشکال کار خود را رفع کند.

خالقی: در حضوری بیشــتر است، چون 
شــرایط آزمون متفاوت اســت و دانش آموز 
مجال کمتــری برای تقلب کــردن دارد. در 
امتحان حضوری گاهی اتفاقات جلسه ممکن 
است استرس را تشدید کند؛ مثاًل برخورد تند 

مراقب یا شرایط فیزیکی نامناسب آزمون.
زحمتکش: به نظر من بــه این دالیل در 

آزمون های مجازی اضطراب بیشتر است:
1. حضور فیزیکی نداشتن معلم که سبب 
می شود دانش آموزان  در مباحث و مفاهیمی 
که نیاز بــه درک و فهم انتزاعــی دارند،  به 
یادگیری کاملی در مقایسه با آموزش حضوری 

در مدرسه نرسند.
2. انتقال اضطراب و فشــار روانی ناشــی 
از ســرزنش ها و مقایســه کردن ها  از جانب 
والدین که سبب نگرانی، دلهره و بی انگیزشی 

دانش آموزان می شود.
3. ضعف اینترنت در مناطق روستایی.

4. نداشتن بستة اینترنتی به لحاظ شرایط 
اقتصادی.

و...

قائم مقامی: به نظر بنده، زمانی که مدرسه 
به صورت حضوری برگزار می شــود، استرس 
برای کســانی که بســیار منظم، درسخوان، 
کمال گرا و رقابت جو هستند، بسیار زیاد است. 
در زمان امتحان مجازی هم این اســترس را 
کم وبیش دارند و طبق گفتة خودشان نگران 
قطع اینترنت، اختالل در کار گوشی، کم آوردن 
وقت امتحان، فضای ناآرام منزل هستند که 
باعث عدم نداشتن تمرکز و ایجاد استرس در 

آنان می شود.
از طرف دیگــر، دانش آموزان درســخوان 
نگران انــد که برخی از بچه ها برای امتحان از 
دیگران کمک بگیرند و سطح نمره هایشان به 
آنان برسد، یا حتی باالتر برود و به ضرر آنان 

تمام  شود.

این  حضوری  آزمون های  در  پورفهیمی: 
موضوع بیشتر به چشــم می خورد، چون در 
آزمون های غیرحضوری امکان دسترســی به 
محتوای کتاب و همچنین  روش های متفاوتی 
که دانش آموزان برای پاســخگویی به آزمون 
در پیــش می گیرند،  قطعــًا از این اضطراب 

می کاهد.

é  تدبیرهای معلم در شیوة امتحان 
گرفتن چقدر می توانــد در این زمینه 
مفید و مؤثر باشــد؟ )در هر دو حالت 
آزمون حضــوری و مجازی( لطفًا مثال 
بزنید. چه بهتر اگر تجربة خودتان باشد.

خشــنود: همان طور که گفته شــد، با 
آزمون های مکرر کالســی می توان در هر دو 
روش دانش آموزان را برای یک امتحان خوب و 
بدون استرس آماده کرد؛ به خصوص زمانی که 
آزمون های کالسی بدون نمره و فقط به صورت 
توصیفی فرد را ارزیابی کنند. در این گونه موارد 
دانش آموز خودش را در امتحانات پیدا می کند 
و در امتحــان نهایی به جبــران ضعف های 

گذشتة خود می پردازد.
زحمتکش: به نظر من زمان آن رسیده است 
که کمی از روش  آزمون ســنتی دور شویم و 
از روش ها و فنون ارزشــیابی خالق و جذاب، 

چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی، 
استفاده کنیم. به عنوان تجربة شخصی که در 
زمان شیوع ویروس کرونا و در ارزیابی برخط 
داشــتم، اولین اصل مدنظر باید این باشد که 
معلم مانند یک مشــاور عمل کند. اول ایجاد 
یک ارتبــاط اولیه همراه با انــرژی مثبت با 

مخاطب، سپس ارزیابی در قالب تشویق.

قائم مقامی:
é رابطة دوستانه و تعامل عاطفی بیشتری 
با دانش آموزان برقرار کند و همچنین ارتباط 

بیشتری با اولیا بگیرد.
é کادر مدرســه، مشاور و اولیا را از وضعیت 
پیشــرفتی  هیچ گونه  کــه  دانش آموزانــی 
نداشته اند، یا افت تحصیلی دارند مطلع سازد 

تا تصمیمی اساسی برای آنان گرفته شود.
é قبل از امتحان، نمونة سؤال های امتحانی 
خود و دبیران دیگر را در کالس به دانش آموزان 

ارائه دهد و نمره بخواهد.
é شیوة طراحی و انواع نمونه سؤال های خود 
و بودجه بنــدی فصل هــا و بخش های کتاب 
درســی را به طور کامل بــرای دانش آموزان 

تشریح کند.
é یک یا دو جلسه قبل از امتحان را به رفع 

اشکال و مرور درس ها اختصاص دهد.
é در جلســة امتحان هرگونه ابهامی را در 
ســؤال ها بــرای دانش آموزان شــرح دهد تا 
راهنمایی شــوند، نه اینکــه به صورت فردی 
بــه برخی دانش آموزان توجه خاص داشــته 
باشــد که این خود عاملی اســترس زا برای 
دانش آموزانی خواهد شــد کــه با هم رقابت 

می کنند.
é در جلسة امتحان تهدید و سرزنش نکند.

é برای پاسخ به سؤال ها در جلسة امتحان 
زمان کافی در نظر بگیرد.

پورفهیمی: توجه به هدف های اصلی کتاب 
درسی در تدریس  هر فصل و آزمون ها سبب 
بهبــود  عملکرد دانش آمــوزان در امتحانات 
مســتمر و درنتیجه افزایش انگیزه و کاهش 

اضطراب آن ها  در امتحانات پایانی می شود.
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مهارت  هاي ارتباطي

هنر 
 محسن آربزی

 دانشجوی دکترای روان شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز
 محسن آربزی

 دانشجوی دکترای روان شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز

هنر هنر هنر 
 محسن آربزی

 دانشجوی دکترای روان شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز

ارتباط مؤثر
انســان به لحاظ ویژگی اجتماعی بودن ناگزیر از 
برقراری روابط اجتماعی اســت. نداشتن مهارت در 
برقراری ارتباط سازنده با دیگران مشکالت عدیده ای 
همچون طردشدن از سوی دیگران، تجربة استرس 
و اضطراب ناشــی از تنش های موجــود در روابط، 
کسب نکردن نتایج مطلوب در زمینه های تحصیلی، 
شغلی و اجتماعی، آسیب دیدن در روابط و ... را در 
پی خواهد داشــت. یادگیری مهارت ارتباط مؤثر به 
فرد کمک می کند بتواند احساس امنیت و رضایت 
بیشتری نسبت به روابط اجتماعی خود داشته باشد 
و شادکامی و اعتمادبه نفس بیشتری را تجربه کند. در 
ادامه به شرح نکات و عناصر ارتباط مؤثر می پردازیم.

ارتباط از ســه جزء »عمل متقابــل«، »انتقال« و 
»پیام« تشکیل شــده است. منظور از عمل متقابل 
دو یا چند طرفه بودن ماهیت ارتباط است. به عبارت 
دیگر، در هر ارتباط الزم است که دو یا چند نفر در 
حال انتقال و دریافت پیام باشند. برای اینکه ارتباط 
برقرار شــود، الزم اســت که انتقال پیام به درستی 
انجام گیرد. درصورتی که پیام ارسال شود اما گیرنده 
به دالیل متفاوت، همچون حواس پرتی، بی انگیزگی 
و... پیــام را دریافت نکند، نمی توان گفت که ارتباط 

صورت گرفته است.
محتوای پیــام نیز می تواند کالمــی )جمله ها و 
عبارت ها( و غیرکالمی )حاالت چهره، ژســت های 
بدنی و تن صدا( باشــد. لذا در یــک ارتباط به هر 
ســه عنصر مذکور باید توجه شود. بدین معنی که 
عالوه بر فعال بودن طرفین رابطه، از ابزار و موقعیت 
مناسب برای انتقال پیام استفاده شود. همچنین الزم 
است محتوای کالمی و استفادة مناسب از پیام های 
غیرکالمــی مدنظر قرار گیرد. به منظــور برقراری 

ارتباط مؤثر الزم است که به نکات زیر توجه کنید:

نکات مربوط به پیام های کالمی

é دربــارة موضوع هایی صحبت 
کنید که برای فرد )افراد( مقابل جذابیت 
داشــته باشــند. از صحبــت در مــورد 
موضوع هایی که برای دیگران ناخوشایند، 

استرس زا و یا ناراحت کننده اند، بپرهیزید.

é در حین صحبت به فرد مقابل 
نیز اجازه صحبت کــردن بدهید و همواره 

خود صحبت نکنید.

قطع کردن  از   é
صحبت دیگران بپرهیزید. 
تنها در موارد ضرورت و آن 
هم همــراه با عذرخواهی 

این کار را انجام دهید.
é از واژه هایی که باعث می شوند پیامتان 

مبهم و نارسا شود،  بپرهیزید.

é بــه ســؤال های فرد 
مقابل با سؤال پاسخ ندهید.

é  در گزینش واژه ها دقت 
کنید و بکوشید با افزایش گنجینة 
لغت ها از زیباترین و مناسب ترین 
واژه هــا برای بیــان مقصود خود 
بهره بگیرید. از واژه های بی ادبانه، 
دستوری، توهین آمیز، تحقیرآمیز 

و تهدیدکننده استفاده نکنید.

é  بــا تمام حــواس به 
صحبت های طــرف مقابل گوش 
بســپارید و از اشــتغال ذهنی به 

موضوع های دیگر بپرهیزید.

é به باورهای مذهبی دیگران بی احترامی 
نکنید و برای تغییردادن آن ها نکوشید.

é تــالش کنیــد از 
صحبت کــردن  در  انســجام 

برخوردار باشید.

é  بــا ذکر جزئیات غیرضروری پیام 
اصلی را مخدوش نکنید.

é در جلسه ها و محفل هایی که 
تصمیم به صحبت کــردن دارید، از قبل 
روی موضوع ها بیندیشید و مطالب خود را 
سازمان دهی کنید. حتی در موقعیت هایی 
که احتمال می دهید ممکن است صحبت 
کنید، روی موضوع ها فکر کنید و آمادگی 

ذهنی داشته باشید.

é هر از گاهی به فرد مقابل بازخورد دهید.
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قضاوت کــردن:   .1
گاهی فرد شــنونده ســریعًا به 

مــورد  در  داوری  و  ارزش گــذاری 
گفته های گوینــده می پردازد. این رفتار 
سبب بروز احساسات ناخوشایندی در 
گوینده می شود که تمایل او را برای 

ادامة صحبت کاهش می دهد.

قطـــع کردن   .4  
صحبت های طــرف مقابل: 

این رفتار نیز یکــی از موانع ارتباطی 
محسوب می شود که به سبب آن گوینده 
یکپارچگی بحث را از دســت می دهد و 
تمایــل کمتری بــرای ادامة صحبت 

خواهد داشت.

بــه  بی توجهـــی   .3
شنونده  گاهی  مقابل:  فرد  احساس 

کاماًل احســاس فرد مقابــل را درک نمی کند،  
درحالی که محتوای صحبت های گوینده به گونه ای 

اســت که فقط به درک شدن نیاز دارد. لذا گاهی فرد به 
جای توجه به احساســات طرف مقابل، دچار اشتباهاتی 
همچون تغییردادن موضوع بحث، بحث کردن منطقی در 
مورد موضوع و یا کوچک جلوه دادن موضوع می شــود. 

همچنین ارائة راه حل در زمانی که فرد تنها تمایل 
دارد که شنیده شود نیز از موانع ارتباطی به 

حساب می آید.

2. ارجـاع به خـود: 
ارجاع بــه خود بدیــن معنی 

اســت که گاهی فرد شنونده به جای 
همدلی کردن و گــوش دادن فعاالنه به 
صحبت هــای گوینده، ســریعًا به بیان 
موضوع و یا اتفاق مشابهی می پردازد 

که برای خود افتاده است.

 7. اســتفاده نکردن از 
عالئم غیرکالمی: استفاده از نشانه های 

غیرکالمی )حالت های چهره، تماس چشمی، و 
تغییر کیفیت صدا و لحن صدا( ســبب می شود که 

بتوان جذابیت بیشتری در ارتباط ایجاد کرد و از دلزدگی 
و خستگی هنگام گفت وگو فروکاست.

در اینجا تنها به گزیده ای از نکات و مطالب مربوط به مهارت 
برقراری ارتباط مؤثر اشاره شد. آنچه که برای یادگیری 
این مهارت اهمیت دارد تمرین و تداوم یادگیری است. 

لذا توصیه می شــود برای به کارگیری و آموزش 
بیشتر در این زمینه برنامه ریزی کنید.

 
مسخره کـردن:   .5

در بســیاری از مواقــع ممکن 
است خود فرد نیز متوجه نباشد که 

در حال مســخره کردن دیگری است. 
مسخره  کردن احساس های ناخوشایندی 
را در فــرد مقابل ایجــاد می کند که 

تمایــل او برای ادامــة ارتباط را 
کاهش می دهد. 

 6. تهـدیدکـــردن: 
تهدید سبب ایجاد ترس و اضطراب 

می شود و پیامد نهایی آن قطع ارتباط و یا 
شکل گیری رابطة نامناسب است. گاهی والدین 

به اشتباه از شیوة تهدیدکردن در ارتباط با فرزندان 
خود بهره می جویند که توصیه می شود این شیوه 
را کنار بگذارند. تهدید کردن اگرچه ممکن است 
در کوتاه مدت سبب ایجاد تغییرات اندکی در 

کودکان شود، اما در طوالنی مدت قطعًا 
به نتایج ناخوشایندی می انجامد. 

عالوه بر رعایت نکات مربوط به پیام های کالمی و غیرکالمی، 
الزم اســت که به موانع ارتباط مؤثر نیز اشــاره کنیم. الزم است 
ارتباط به گونه ای مدیریت شود که این موانع ارتباطی رخ ندهند. 

در ادامه به برخی از مهم ترین موانع ارتباطی اشاره می شود:

نکات مربوط به پیام های غیرکالمی
é  احســاس و هیجان خود را نســبت به موضوع با تغییر 

کیفیت صدا و لحن کالم خود نشان دهید.
é از سکوت در مواقع مناسب و بجا استفاده کنید.

é ُتــن صدای خود را کنترل کنیــد. بلندی صدایتان باید 
مناسب باشد. نه خیلی بلند و نه خیلی آهسته صحبت کنید، 
امــا به موقع و بجا ُتن صدای خود را باال یا پایین ببرید. البته 
چنانچه برای یک جمع صحبت می کنید نیاز اســت که بلند 

صحبت کنید تا همه صدای شما را بشنوند.
é  واضح و شــمرده صحبت کردن نقــش مهمی در بهبود 
ارتباط دارد. لذا کلمات را درست تلفظ کنید و در مواقع الزم 

بین جمله ها وقفة کوتاهی داشته باشید.
é  روی صدای خود کار کنید. صدای خود را ضبط کنید و 
سپس به تحلیل آن بپردازید. بدین صورت که ببینید در کدام 
قسمت از صحبت هایتان نیاز بود که تأکید می کردید؛ بلندتر 
یا آهسته صحبت می کردید و یا لحن متفاوتی را برمی گزیدید.

é  هنگام صحبت با فرد مقابل تماس چشمی داشته باشید. 
بهترین تماس چشــمی یک ارتباط مداوم و منقطع است. به 
عبارت دیگر، در طول ارتبــاط به فرد مقابل نگاه کنید، ولی 
گاهی چشم خود را به اطراف بگردانید و سپس دوباره به چهرة 

او بنگرید. همچنین از خیره شدن به فرد مقابل بپرهیزید.
é  حا لــت  چهره عنصر تأثیرگــذار دیگــر در پیام های 
غیرکالمی است. چهرة فرد غالبًا نمایانگر احساسات و هیجانات 
او نسبت به صحبت های ما، موقعیت، موضوع موردبحث و یا 
شرایط بدنی و روانی مخاطب اســت. برای مثال، گره کردن 
ابروها عالمت ناراحتی یا خشم، باالبردن ابروها نشانة تعجب و 

لبخندزدن نشانة رضایت است.
é  ژست نیــز به عنوان عنصر غیرکالمی دیگری که تأثیر 
بسیاری بر ارتباط می گذارد، باید مورد توجه قرار گیرد. ژست ها 
حرکاتی هستند که فرد انجام می دهد و معمواًل معنی خاصی 
دارند. برای مثال، باالبردن دســت می تواند عالمت ســالم، 
تکان دادن دســت عالمت خداحافظی، باالانداختن شــانه ها 
عالمت ندانستن دربارة موضوع مورد بحث و یا بی عالقگی به 

موضوع  باشد.
é  حالت بدنی نیز گویای بسیاری از ویژگی ها و وضعیت 
روان شناختی فرد است. حالت های بدنی شامل نحوة نشستن، 
ایســتادن و راه رفتن، نگاه کردن و به طور کلی نحوة حرکت 
اندام های بدن اســت. برای مثال، چنانچه فردی با متانت گام 
بردارد، استوار بایســتد و لبخند مالیمی بر لب داشته باشد، 
احتمااًل ویژگی هایی همچون قاطعیت و مؤدب بودن را می توان 

از رفتار او استنباط کرد.
é  توجه و مدیریت پیام های غیرکالمی تنها به گوینده معطوف 
نمی شود، بلکه ضروری است که به پیام های غیرکالمی شنونده 
نیز توجه داشت. لذا چنانچه عالئم بی حوصلگی، اضطراب و یا 
ناراحتی را در چهرة مخاطب خود مشاهده کردید، به آن توجه 
کنید. اگر بی حوصلگی ناشی از موضوع مورد بحث است، سعی 
کنید موضوع و موقعیت را تغییر بدهید. مثاًل از روی نیمکتی 
که در بوستان روی آن نشسته اید، بلند شوید و مسیری را قدم 

ؤثربزنید و به او اجازه صحبت کردن بدهید.
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موردپژوهي

 فاطمه السادات شاه زیدی 
 دانشجوي دكتراي مشاوره دانشگاه آزاد خمیني شهر 

اشاره
در شرایط تحصیلی دانش آموزی، به دلیل میل بیش از اندازة مادر 
به پیشــرفت تحصیلی او، موانعی ایجاد شده بود. همچنین به دلیل 
دریافت نکردن خدمات مشــاوره ای از مشاوران متخصص و شنیدن 
تشخیص اشتباه فردی در مقام مشاور، مادر دچار تشویش و نگرانی 
شده بود. اما مادر برای بررسی دقیق تر اقدامی نمی کرد و از مراجعه به 
متخصص اجتناب می ورزید؛ مبادا گفتار اشتباه فردی که به او مراجعه 
کرده اســت، دوباره تکرار شود. این اشتباه در انتخاب به آسیب های 
روانی و تحصیلی دانش آموز منجر شد و بر کل ساختار و بافت خانواده 
نیز اثر گذاشــت. مشــاورة صحیح این دانش آموز را به شرایط عادی 

برگرداند.

کلیدواژه ها: اختالل یادگیری، اعتمادبه نفس، اضطراب

مقدمه
یکی از دغدغه های اصلی والدین بعد از شروع سال تحصیلی، کسب  
مهارت های کافی برای آموزش و آموختن بدون داشتن هیچ گونه نقص 

و مشکلی است. چرا که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان برای خانواده 
از اهمیت بی شماری برخوردار است. در پایه های متفاوت تحصیلی، 
همیشه دانش آموزانی وجود دارند که دچار مشکل هستند. بنابراین 
رفع مشــکالت رفتاری دانش آموزان، معلمان و والدین عزیز باید در 

اولویت قرار بگیرد.
برای رفع مشکالت رفتاری دانش آموزان ما در وهلة اول باید بکوشیم 
به صورت دقیق مشــکل را شناسایی کنیم. زدن برچسب اختالل به 
یک دانش آموز کار درستی نیست و ممکن است سبب شود که او به 
این اختالل دچار شود و یا در آینده مشکالت جبران ناپذیری پیدا کند.
زمانی که مشــاور و یا روان شــناس از موضوع اختالالت صحبت 
می کند، این موضوع را با توجه به آزمون های روانی اخذشــده مطرح 
می کند. در صورتی که پس از شناسایی مشکالت رفتاری دانش آموزان 
اقدامات ســرپایی و درمانی مؤثر واقع نشوند، مشاوران دانش آموزان 
مورد نظر را به مراکز تخصصی معرفی می کنند تا برای حل مشکالت 

آنان تالش کنند.
شکوفه سادات دانش آموز کالس دوم ابتدایی بود. او در درس هایش 
و انجام تکلیف ها مشکل داشــت. به واسطة اشکاالت شدید امالیی، 

مشاوران و پرتگاِه 
برچسب های غلط
 واكاوى يك نمونة عينى
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بی توجهی در حل سؤال های ریاضی، و ناتوانی در برقراری ارتباط مؤثر 
با دوستان، معلم مدرسه او را به واحد مشاورة مدرسه ارجاع داد. برای 
بررسی اولیه به مصاحبه با والدین او نیاز داشتم. مدرسه با منزل این 
دانش آموز تماس گرفت و درخواســت مالقات با مادر انجام شد، ولی 
پدر به مدرسه آمد. تحصیالت وی فوق دیپلم بود و شغل آزاد داشت. 
مادر هم اکنون دانشجوی کارشناسی علوم اجتماعی است و آن زمان 

دارای مدرک کارشناسی شیمی بود.
شکوفه سادات فرزند دوم خانواده بود و یک برادر بزرگ تر داشت که 
در کالس هفتم مدرسة استعدادهای درخشان مشغول تحصیل بود. 
طی فرایند مصاحبه با پدر، او پاسخ بسیاری از سؤال های رشدی فرزند 
را نمی دانست و الزم بود که با مادر صحبت کنم، اما پدر گفت که مادر 

برای حضور در مدرسه مشکل دارد که دالیل آن شگفت انگیز بود.
مادر به واســطه مشــکالت تحصیلی که در ابتدای سال تحصیلی 
در پایة اول دبســتان برای شکوفه سادات ایجاد شده بود، به مشاوری 
مراجعه کرده بود و وی گفته بود که کودک شما دارای »اتیسم« است. 
به زودی دچار عقب ماندگی های شــدیدتر نیز خواهد شد، به طوری 
که دیگر قادر به راه رفتن و انجام فعالیت های شــخصی نخواهد بود. 
پذیرش این موضوع برای مادر بسیار دشوار بود، چرا که فرزند دیگرش 
دانش آموزی سرآمد به حساب می آمد و این موضوع که فرزند دوم او 

اختالالت یادگیری است، وی را بسیار آشفته ساخته بود.
متأســفانه مادر به جای اینکه فرزند خود را نزد متخصص ببرد و از 
وی کمک بگیرد، خــودش در تالش بود که به کودک کمک کند و 
نگران بود که موضوع بیماربــودن فرزندش را از زبان یک متخصص 
دیگر بشنود. اما مسیری که مادر درصدد پیمودن آن بود، بر مشکالت 
تحصیلی کودک می افزود و روان خودش را هم آشفته می کرد. بنابراین 
مادر از حضور در مدرسه وحشت داشت و می ترسید که معلم روند رو 
به افت فرزندش را گزارش کند. پدر هر بار با مراجعه به مدرسه شکوفه 
را بدون مشکل برای مادر توصیف می کرد تا از بار نگرانی مادر بکاهد. 
اما فعالیت های درســی فرزند در منزل نیز نشان از مشکل جدی در 

فراگیری دانش آموز داشت.
رغبت به یادگیری در کودک به خوبی مشاهده می شد. بررسی ها و 
آزمون های هوش قبلی نشان می دادند که کودک دارای هوش طبیعی 
اســت. شکوفه سادات در انجام تکلیف های درس امال غلط داشت که 
اغلب غلط های او آموزشــی بودند. در درس ریاضی نیز مفاهیم اولیة 
ریاضــی را به خوبی فرا گرفته بود، اما در محاســبه های پایانی خطا 
داشــت. در جمله نویســی در صورتی که محدودیت زمانی در نظر 
گرفته نمی شد، جمله های زیبایی می نوشت. عملکرد کودک نسبت 
به هم ساالن کمی کند به نظر می آمد و این عاملی بود برای تشویش 

ذهن کودک.
با توجه به توصیف پدر و شرایط روحی مادر، راهکارهای مقدماتی 
و نحوة آموزش و تشریح مشکل شکوفه سادات برای پدر بیان کردم. 
همچنین از طریق تماس تلفنی با مادر رابطة حسنه ای با او به وجود 
آوردم. طی پرسش و بررسی اولیه از مادر معلوم شد که کودک دارای 
تأخیر در مسیر رشدی در سال های اولیه، از جمله سینه خیز و چهار 
دست و پا راه رفتن بوده است. البته تمام مراحل رشدی به ترتیب و 

بدون جهش بوده اند. در مهــارت کالمی - گفتاری و دندان درآوردن 
هم کمی تأخیر داشته است. از نظر والدین مشکل تا حدی ژنتیکی به 
نظر می آمد، چرا که بسیاری از افراد خانواده نیز این مشکل را داشتند. 

حتی برادر شکوفه سادات در راه افتادن تأخیر داشته است.
نشانه های اختالل یادگیری در کودک مشاهده نمی شد، چرا که او 
در تمام درس هایش مشکل داشت. با توجه به شواهد به نظر می رسید 
اضطراب شدید عملکرد کودک را تحت تأثیر قرار داده است و بنابراین 
کودک برای بررسی تخصصی به روان پزشک ارجاع شد. البته ضروری 
بود نخست مادر را برای بررسی تخصصی روان پزشکی توجیه کنیم، 
چرا که مادر پذیرای مراجعة فرزند به روان پزشک نبود و تصور بسیار 
وحشتناکی از روان پزشکی داشت. مادر با گریه بیان می کرد هر تعداد 
جلسة مشاوره در مدرسه و خارج از مدرسه نیاز باشد، انجام می دهم 
اما فرزندم را به روان پزشکی ارجاع ندهید. برای مادر توضیح دادم که 
مراجعه به روان پزشک فرایند تشخیص را تسهیل می کند و با استفاده 
از اســتعاره های متفاوت و تبیین ضرورت درمان چندوجهی، عاقبت 
مادر پذیرفت. روان پزشــک نیز مشکل شکوفه را اضطراب تشخیص 
داد و داروی ضداضطراب برایش تجویز کرد. طی فرایند مشــاوره نیز 

تکنیک های ضداضطراب به کودک و خانواده آموزش داده شدند.
به ســبب ارتباطات حسنه و دریافت راهکارهای مؤثر تلفنی، مادر 
مایل شــد به مدرســه بیاید، اما از مواجهه با معلم مدرســه امتناع 
می ورزید. موضوع را برای معلم، معاون و مدیر مدرسه شرح دادم و از 
آن ها خواستم، در صورتی که مادر شکوفه سادات را دیدند، از او دربارة 
اینکه چرا تاکنون به مدرسه مراجعه نکرده چیزی نپرسند و یا پیرامون 
موضوع های درسی دانش آموز صحبتی نکنند. اعضای مدرسه هم به 

خوبی همکاری کردند.
مادر خود عنوان کرد که باورش نمی شد این قدر با او خوب برخورد 
شود و همیشه از مواجهه با مدرسه و محل تحصیل فرزندش وحشت 
داشته است. تصور می کرده است که دیگران او را مادر ناالیقی بدانند. 
تمام تالشــش بر آن بوده که بتواند کفایت خود را به اولیای مدرسه 
نشــان دهد، ولی هیچ گاه نتیجة مطلوبی به دست نمی آورده است. 
مــادر با توجه به نگرانی هایی که داشــت و برای انکار جملة اولیه ای 
که از فردی غیرمتخصص شــنیده بود، کتاب های کمک آموزشــی 
زیادی را با کودک تمرین می کرد. این موضوع به فشار به دانش آموز، 
خشــم مادر،  و گاهی حتی زدن  ضربه به کودک و بیان جمله هایی 
همچون »احمق« و یا »بی خود نبود که می گفتند عقب مانده ای ...« 
منجر می شد. چرا که مادر احساس می کرد، به سبب وقت زیادی که 
برای فرزندش می گذارد، خودش نمی تواند به تکلیف های درســی و 

دانشجویی اش برسد.
الزم به ذکر اســت مادر دچار جابه جایی نقش شده بود و در منزل 
نقش مادری را کنار گذاشــته و نقش معلمی فرزندانش را به عهده 
گرفته بود. اما از اینکه نمی توانســت مثل قبل به امور منزل و نقش 
مادری بپردازد، بسیار برآشفته و نگران بود. از والدین به خصوص مادر 
خواسته شد، فعالیت های آموزشی را متوقف کنند و صرفًا در چارچوب 
حوزة تحصیلی و مدرســه ای با کودکان همراه شوند. از مادر خواسته 
شــد آموزش کتاب های درسی و کمک آموزشی را کنار بگذارد. برای 
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راضی شدن مادر، عوارض کار با کودک به صورت فشرده را برای مادر 
تبیین کردم.

در گام بعدی اضطراب والدین به خصوص مادر بررســی و شرایط 
کودک به مادر توضیح داده شــد. به او گفتــم: با توجه به تأخیر در 
رشد کودک، فعالیت های آموزشی نیز با کمی تأخیر همراه خواهند 
بود و این موضوع نیازمند پذیرش و صبوری آن هاســت. الزم اســت 
مادر با پذیرش شرایط کودک، انتظار نابجایی در یادگیری از کودک 
نداشته باشد و عجوالنه برخورد نکند. چرا که رفتارهای عجوالنة وی به 
افزایش اضطراب، احساس ناکارآمدی و کاهش اعتمادبه نفس کودک 
می انجامد. در حالی که صبوری والدین در پذیرش این موضوع بسیار 
راهگشا خواهد بود. همچنین طی چند جلسة کوتاه مدت در خصوص 

باورهای ناکارآمد و کمال گرایانه مادر آگاهی هایی به او دادم.
در گام دیگر از خانواده خواســتم انجــام تکلیف ها و فعالیت های 
تحصیلی او صرفًا در حد تکلیف هایی باشد که معلم از او و یا خانواده 
انتظــار دارد. بر انجام نقش مادری در منزل تأکیــد کردم و از مادر 
خواستم از نقش معلم بودن در منزل خارج شود. برای کاهش خستگی 
مادر هم بررسی و مسئولیت رسیدگی به تکلیف های کودک را بین 
پدر و مادر تقســیم کردیم. نقطة قوت فرایند درمان، هماهنگی بین 
والدین و پذیرابودن آن ها در پیشنهادهای درمانی و هم سویی ایشان 
با مشاور بود. مادر تمام فعالیت های مشاوره ای را به دقت و با کیفیت 
انجام می داد. این موضوع به افزایش سرعت و مؤثربودن درمان منجر 

می شد.
فرایند مشاوره، نه تنها در مدرســه، بلکه در مواردی که الزم بود با 
خود کودک صحبت شود و یا بررسی دقیقی انجام پذیرد، با هماهنگی 
مدیریت و رضایت و پیشــنهاد خانواده، خارج از فضای مدرسه انجام 
می شــد. چرا که دانش آموز مایل نبود در حضور دوســتانش به اتاق 
مشاوره بیاید. البته فضای آموزشی مدرسه هم اجازة این کار را به او 
نمی داد. زیرا اگر در کالس های درس های اصلی اش حضور نمی یافت، 

دچار عقب ماندگی تحصیلی می شد.
در جلسه های مشاوره با کودک، مهارت های افزایش سرعت تمرکز 
روی کاربردها را، از جمله تقویت دســت ورزی و فعالیت هایی که به 
هماهنگی چشم و دست کودک منجر می شوند، ارائه کردم. چرا که 
کودک در این مهارت ها بســیار ضعیف عمــل می کرد. فن »کنترل 
اضطــراب« و »خودگویی مثبت« را هم به کــودک آموزش داد. به 
والدین پیشنهاد کردم، فعالیت های هنری را با هدف موارد ذکرشده در 

برنامه های روزانة کودک قرار دهند.
تمرکز درمانی بر اعتمادبه نفس کودک بود. از او خواستم توانمندی های 
خود را به طور مداوم بیان کند. از والدین هم تقاضا کردم، مهارت های 
کودک را تقویت کنند، توانمندی های کودک را به وی اعالم کنند و 
نســبت به آن ها بازخورد بدهند. برای تقویت اعتمادبه نفس و ارتباط 
با معلم، از کودک خواســتم کاردستی های انجام شده را به معلمش 
نشان دهد تا برای گفت وگو و گرفتن ارتباط با معلم بسترسازی شود. 
همچنین تکنیک های افزایش ســرعت پاســخ گویی و دقت و توجه 
را به دانش آموز آموختم. بررســی ها و پیگیری های مشاوره ای نشان 
می دادند، با وجود رشد اعتمادبه نفس و خودباوری، کودک همچنان 

دارای ضعف رفتاری، کاهش توجه و کندی در عملکرد اســت. اما در 
فرایند درمان عملکرد وی قابل قبول بود و کودک نســبت به مسیر 

رشدی قبل، دارای پیشرفت زیادی بود.
پس از فراگیری کرونا و غیرحضوری شــدن مدرسه ها، با توجه به 
اینکه کودک درگیر رفتارها و قضاوت های هم کالسی های خود نبود، 
عملکردش بهبود یافت. طی این مدت پیشرفت او گام به گام بررسی 
می شد.  پیشرفت شگفتی داشت و اعتمادبه نفس به خوبی در او شکل 

گرفته بود.
از والدین خواســتم در طول تابستان فعالیت های حسی - حرکتی 
دست ورزی و ذهنی کودک را نیز متوقف نکنند. از فعالیت هایی چون 
قصه خوانی، تعریف داستان و توضیح آن برای دیگران، یا ضبط صدا 
برای روخوانی و گوش دادن توســط خود دانش آموز برای تشخیص 

اشکاالت روخوانی و تالش برای روان خوانی هم استفاده کنند.
دانش آموز برای ورود به کالس سوم مدرسة خود را با توجه به شرایط 
محل سکونت تغییر داد و در آخرین پیگیری پس از یک ماه از سال 
تحصیلی، مادر در گزارش خود اعالم کرد، با وجود اینکه در شــرایط 
مجازی بسیاری از دانش آموزان به والدین خود متکی اند، کودک دیگر 
وابســته به من نیســت. خودش بدون اینکه من به او یادآوری کنم، 
به موقع از خواب برمی خیزد، در کالس های برخط حاضر می شــود 
و عالقه مند به انجام تکلیف هاست. الزم به ذکر است، محتوا، لحن و 
طنین گفتار مادر نیز آرام تر شده بود و بدون اضطراب و نگرانی برخورد 
می کرد. او که بر نقش مادری و دانشجویی خود متمرکز شده بود، برای 

عضویت در انجمن اولیا و مربیان نیز داوطلب شد.

جمع بندی و نتیجه گیری
وضعیت تحصیلی شکوفه سادات شبیه وضعیت تحصیلی بسیاری از 
دانش آموزانی است که به واسطة تشخیص و برچسب غلط برخی افراد 
غیرمتخصص در جایگاه مشاور، توانمندی ها و توانایی های خود را از 
دست می دهند و وضعیت خانواده را پرالتهاب می کنند. مادران تصور 
می کنند با آموزش های مکرر می توانند پیشرفتی در تحصیل فرزندان 
خود ایجاد کنند، اما هرچه بیشتر می کوشند، کمتر نتیجه می گیرند. 
پیشنهاد می کنم مشاوران مدرسه ها، در زمینة موضوع های تحصیلی و 
مشکالت دانش آموزان به والدین اطالعات اولیه را بدهند تا در صورت 
مواجهه با مشــکل، والدین به سرعت درصدد رفع آن بر آیند. به این 
منظور از نظر متخصصان بهره مند شوند و به خوددرمانی که به بروز 

مشکالت شدیدتر منجر می شود، دست نزنند.

| رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة هفدهم | شمارة 60 | زمستان 1400 ۳6



بحران هويت

سارا اسدالهی كلخوران
کارشناس ارشد روانشناسی تربیتي

برای شــناخت جامع و کامل »عزت نفس«1 ابتــدا باید بدانیم 
تعریف درســت آن چیست؟ عزت نفس یعنی من خودم را دوست 
دارم و می دانم که دوست داشــتنی هستم. در خیلی از موارد افراد 
عزت نفــس را با »اعتماد به نفس«2 اشــتباه می گیرند. در حالی که 
اعتماد به نفس بدین معنی است که من می دانم اگر بخواهم می توانم 

کار را انجام دهم و از عهدة آن به خوبی بر بیایم. 
تا اینجا به تفــاوت بین عزت نفس و اعتماد  به نفس پی بردیم. در 
ادامه راهکارهــای مؤثر و عملی برای افزایش عزت نفس را خدمت 
شما ارائه می دهم. ما باید به خودمان به عنوان انسانی دوست داشتنی 
اهمیت بدهیم و با خودمان با احترام برخورد کنیم. چون هر گاه ما 
به این باور برسیم که خوب هســتیم، عاشق خودمان باشیم و به 
خودمــان احترام بگذاریم، در واقع به دیگران هم می آموزیم که ما 

قابل احترام هستیم. 
ما باید بابت گذراندن روزهای ســخت و حتی آسان زندگی مدام 
از خودمان قدردانی کنیم. باید جلوی آینه بایســتیم و بارها تکرار 
کنیم که عاشــق خودمان هستیم. با هر شکل، قیافه، هیکل، رنگ 
پوست، تحصیالت و ... خودمان را بپذیریم و عیب های خودمان را 
قبول کنیم. بدانیم همة افراد بدون شک دقیقًا مثل خود ما عیب ها 
و حســن هایی دارند و مهم این است که ما خودمان با وجود تمام 
حسن ها و عیب ها دوست بداریم و با خودمان عاشقانه رفتار کنیم. 
بــرای داشــتن عزت نفس بــاال باید بــه کــودک درون خود و 
عالقه مندی هــای او توجــه کنیــم. از تجربه کــردن مهارت ها و 
فعالیت های جدید نترســیم و در هر فرصتی دست به تجربه های 
جدید و هیجان انگیز بزنیم. ما باید ســعی کنیم در هر شــرایطی 
جرئت مندانه و جسورانه رفتار کنیم. باید برای زندگی خودمان معنا 
و هدف در نظر بگیریم و بکوشیم با برنامه ریزی درست و اصولی، هر 
روز گامی مؤثر در جهت رســیدن به خواسته هایمان برداریم. برای 
افزایش عزت نفس باید آگاهانه زندگی کنیم و وقت خود را به بطالت 
نگذرانیم. چون این بطالت و َعَبث بودن باعث کاهش عزت نفس ما 
می شــود. باور کنیم که ما در نوع خودمان منحصر به فرد هستیم و 
اصواًل آفریده شــده ایم که شبیه هیچ کس غیر از خودمان نباشیم. 

پس هیچ گاه خود را با دیگران مقایسه نکنیم. 

همیشــه مسئولیت پذیری شخصی داشته باشــیم و اول به فکر 
برطرف کردن نیازهای خودمان باشــیم نــه دیگران. چون اولویت 
زندگی هر کس قطعًا خودش است. ما وظیفه داریم تنها مسئولیت 
امور خودمان را برعهده بگیریم، چون قطعًا دیگران هم همین طور 
هستند و همیشه نیازهای خودشــان را در اولویت قرار می دهند. 
هم جهت بودن گفتار، اعمال و رفتار ما و هم خوان بودن آن ها با هم 
بر افزایش عزت نفس نقش بسزایی دارد. چون وقتی مدام کارهایی 
را انجــام می دهیم که می دانیم نباید انجــام دهیم، عزت نفس ما 
کاهش می یابد. در هر موقعیتی ما باید بکوشیم افکار و اعمال خود 
را هم راستا کنیم و حتی اگر سیر سخت و پر از کشمکش هم باشد 
باز تســلیم نشــویم، بلکه تالش خود را مضاعف کنیم. چون ادامه 
دادن در شرایط سخت و رسیدن به هدف های خود، یعنی افزایش 

عزت نفسمان. 
گاهی اســترس از دســت دادن یک عزیز یــا خطایی که از نظر 
خودمان قابل بخشش نیست، به کاهش عزت نفسمان منجر می شود 
و کاهش عزت نفس نیز قدرت تصمیم گیری و شرکت در چالش های 
مهم زندگی را از ما می گیرد. در این شــرایط باید با مدیریت رفتار 
خود، یعنی سوگواری و یا بخشش خود، عزت نفس خود را بازیابی 

کنیم تا دچار افسردگی و اضطراب نشویم. 
یکــی از مهم ترین مهارت ها در راســتای افزایــش عزت نفس، 
یادگیری مهارت »نه گفتن« است چون بله گفتن زیاد از حد و در 
هر شرایطی موجب ایجاد فشار روانی، خشم و افسردگی و در نتیجه 

کاهش عزت نفس می شود. 
برای راحت تر دوســت داشــتن خودمان باید بــاور کنیم که ما 
چاره ای جز دوست داشتن خودمان نداریم. چون با تنها کسی که 
هیچ وقت نمی توانیم قطع رابطه کنیم، تنها »خودمان« هســتیم! 
افزایــش روابط اجتماعی و دوســتانه با آدم های ســالم و امن نیز 

می تواند کمک مؤثری در جهت افزایش عزت نفس ما باشد. 

بحران عزت نفس

 پی نوشت ها
1.Self steam
2. Self Confidance
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مشاوره در بحران

مهتاب فردي
كارشناس ارشد روانشناسي بالیني

اشاره
كــودكان و نوجوانــان در مواجهــه بــا 
مرگ ناشــي از كرونا با افكار و احساسات 
متفاوتي مواجه مي شوند. با اینكه روراست 
بــودن دربارة علــت مرگ و پاســخ دادن 
به پرســش هاي كــودكان همیشــه مورد 
تأكید بوده، به عنوان مشــاور ممكن است 
بــا خانواده هایي مواجه شــوید كه چنین 
دیدگاهي نداشته  باشند. باید توجه داشت 
كه كودكان در نهایت به واقعیت مســائل 
پي خواهنــد برد؛ بنابراین صداقت مراقبان 
و ارائة توضیحات مناسب، مشكالت ناشي 
از كشــف حقیقت را كاهــش مي دهد. به 
دلیل اینکه »كووید 19« بیماري نوظهوری 
براي بشریت است، داشتن آمادگي مستلزم 
دانش و اطالعات دربارة آن است. در ادامه 
نكاتي در خصوص اینكه چگونه با كودكان 
در مــورد مــرگ صحبت كنیم، بررســي 

مي شوند.

۱. در دوران همه گیري كرونا چگونه 
از كودكان و دانش آموزان سوگوار 

حمایت كنیم؟
با استفاده از زبان شفاف، ساده و صادقانه، 
به دور از جزئیات اضافه، دربارة كرونا و علت 

مرگ توضیح بدهید.
هر چه كودك ســن باالتري داشته  باشد، 
اطالعــات بیشــتري را مطالبــه مي كند. 
پاسخ دادن به سؤال های كودكان و نوجوانان 
بــه آن ها القــا مي كند كه بــراي دریافت 
اطالعات بیشــتر بــه انــدازة كافي بزرگ 
شده اند. اگر پاسخ ســؤالي را نمي دانید، از 
گفتن »جواب این ســؤال را نمي دانم، اما 

تــالش مي كنم آن را پیــدا كنم« اجتناب 
نكنید. كودكان ســوگ تكرار شونده دارند؛ 
بــه این معنا كه جســت و جو و پرســیدن 
ســؤال های تكراري بخشي از فرایند سوگ 
آن هاست. این سؤال ها ممكن است بیانگر 
نداشتن  اطمینان  و  احساس ســردرگمي 
باشــند. بنابراین به آن ها گوش دهید و از 

جست و جوگري آن ها حمایت كنید.

۲. كودك را تشویق كنید خاطراتي 
را از فرد متوفي به اشتراك بگذارد 
و شما نیز آن فرد را با نام یا اصطالح 

خود كودك بنامید.
مثــاًل اگــر كــودك فــرد متوفــي را 
»مامان بزرگ« مي نامد، شما نیز این عبارت 
را به كار ببرید. ســعي كنید از كلمه هایی 
مانند مرگ، مردن یــا فوت كردن به جاي 
از دســت دادن، درگذشــتن و ... استفاده 
كنید. این واژه ها بســیار شفاف هستند و 
نشان مي دهند شما ظرفیت رواني و تحمل 
الزم براي گفت وگو دربــارة مرگ را دارید 
و كــودك نیاز نــدارد به خاطــر مراقب از 
احساسات شما، همانند آنچه كه در خانوادة 

عزادارش تجربه مي كند، مالحظه گر باشد.

۳. كـودكان را تشویـق كنید به 
افكار  گروهي  یا  انفرادي  صورت 
و احساساتشان را دربارة كرونا و 
عزیزاني كه از دست داده اند، ابراز 

كنند.
دربارة مراسم و یادبودهایي كه به صورت 
مجــازي یا حضــوري شــركت كرده اند، 
گفت و گو كنیــد، زیرا به كودكان مي آموزد 

كه مــرگ و ســوگواري مراحلي از چرخة 
زندگي هستند و صحبت كردن دربارة آن ها 
به طور كامل پذیرفتني اســت.  همچنین، 
دربــارة روش هــاي حمایــت از یكدیگر، 
به خصوص براي كودكاني كه یكي از افراد 
نزدیکشــان را در اثر كرونا یا علل دیگر از 

دست داده اند، گفت وگو كنید.

4. به كـودك اطمـینان دهید كه 
سوگواري او طبیعي است.

احساســاتش را انكار نكنید و در رابطه با 
اینكه چگونه باید هیجاناتش را بروز بدهد، 
او را تحت فشــار قرار ندهیــد. روش هاي 
متفاوتی براي ابراز احساســات به صورت 
كالمــي و غیركالمي وجــود دارند؛ برای 
مثال، هنر، شعر، صحبت كردن با دیگران و 
... . فعالیت هاي هنري كودكان و نوجوانان 
را قادر مي سازند، افكار و هیجان هاي خود 
را پردازش و ابراز کنند و ســوگ و ســایر 
فقدان ها را راحت تر بیان كنند. برای مثال 
می توانید این فعالیت ها را به آنان پیشنهاد 

کنید:
● نوشــتن نامه یا تهیة كارت تسلیت و 

فرستادن آن برای خانوادة سوگوار؛
●  مطالعة كتاب هاي مرتبط با ســوگ و 

متناسب با سن؛
● نقاشی کردن احساسات دربارة كرونا؛

●  نقاشــی کردن تصویرهایــی كــه به 
ذهنشان خطور مي كند و آزارشان مي دهد.

همچنین می توانید از كودكان كم سن تر 
بپرســید: »اگر ناراحتي شكل یك حیوان 
باشــد، آن حیوان كدام اســت؟« و آن را 

نقاشي كند.

از كودكان و نوجوانان سوگوار

ب
طل

ة م
دام

ا
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5. بخش مهمي از 
فرایند سوگواري 
كـودكان  بـراي 

و بـزرگ سـاالن، 
شركت در مراسم و 

فعالیت هایي است كه 
یاد و خاطرة فرد متوفي را 

گرامي مي دارد.
 در فرهنگ ما این گونه مراســم طي چند 
روز برگزار مي شــود و كمــك قابل  توجهي 
به پردازش و تخلیة هیجاني افراد ســوگوار 
مي كند. اما متأســفانه در حال حاضر امكان 
برگزاري آن ها به شكل ســابق وجود ندارد 
و عمدتًا به صورت برخــط )آنالین( صورت 
مي گیرد. همچنین، كودك مي تواند با استفاده 
از تصویرهای مختلف، »كالژ خاطره« درست 
كند. اگر یكي از اعضاي مدرســه یا معلمان 
فوت کرده است، دانش آموزان مي توانند به یاد 
ایشان تابلوي اعالنات، صندلي یا كمد را تزئین 
كنند. این گونه فعالیت با توجه به ممکن نبودن 
برگزاري مراسم به شــكل همیشگي، حائز 

اهمیت هستند.

6. در نظر داشته باشید كه سبك 
سوگواري كودكان ممكن است با 
بزرگ ساالن متفاوت باشد. بنابراین 
سوگ کودک را با شیوة عزاداري 

خودتان مقایسه نكنید.
به کودک یادآوري كنید كه همة انسان ها 
در مواجهــه بــا مرگ لحظات ســخت و 
دشواري را تجربه مي كنند و واكنش هاي او 
غیرمعمول و عجیب نیستند. به او توضیح 
دهید كــه فقدان و مــرگ به طور طبیعي 
هیجان هاي بسیار قدرتمندي مثل خشم و 
گناه را فرا مي خوانند كه بایستي ابراز شوند. 
مواجه شدن با سوگ دشوار اما گریزناپذیر 
اســت. همچنین، براي بهبودي او جدول 
زماني تعیین نكنید. هر شــخصي شرایط 
منحصربه فرد خود را دارد؛ برخي ســریع تر 

و برخي دیرتر بهبود مي یابند.

كه  احساساتي  پربسامدترین   .7
تجربه  شـرایط  این  در  كودكـان 
مي كنند، ترس و نداشتن  اطمینان 

است.

تــا زماني كه کودکان به درك درســتي 
نرســند، ترس آن ها را رهــا نخواهد كرد. 
در ایــن دوره بیش از پیش در دســترس 
كودك و پاســخ گوي نیازهاي او باشید تا 
به تدریج احساس امنیت، ثبات و اطمینان 
در او شــكل بگیرد. به ابراز ترس او گوش 
بســپارید و آن را تصدیــق و تأیید كنید. 
اگر كودكي از ســازوکار )مكانیزم( دفاعي 
»بازگشــت«1  استفاده مي كند، احتمااًل به 
معناي جست و جوي توجه و مراقبتي است 
كــه در دوران كودكــي دریافت می کرده 
است. همچنین، احساس گناه در كودكان 
بسیار محتمل اســت. احساس مسئولیت 
غیر واقع بینانه دربارة مرگ، به كودكان این 
اطمینان كاذب را مي دهد كه مي توانند از 
مرگ یا اتفاقات ناخواستة آینده پیشگیري 
كننــد. واقعیت هــاي موجــود را به آن ها 

یــادآوري و تصدیق كنید كــه تجربة این 
احساسات مي تواند بسیار دشوار باشد.

۸. كـودك را تـشـویق كنید، 
و  بازي  بـراي  را  زمـان هایي 
دوستانش  با  كردن  صحـبت 
سپـري كند و از سوگ فاصله 

بگیرد.
 او را تشــویق كنید تغذیة مناسب و 
استراحت كافي داشــته  باشد، ورزش 
كند و مراقب ســالمت جســماني اش 
باشــد. به او اطمینــان بدهید كه مرور 
را تجربه  احساســات منفي كمتــري 
خواهد کرد و به تدریج قادر خواهد بود، 
به شخص متوفي فكر كند، بدون اینكه 

رنج و ناراحتي زیادي را متحمل شود.

نیز  والدین  ایـنكه  دلیل  بـه   .9
سوگوار هستند، معـمواًل كودكان 
مدرسه  سمت  به  به سـرعت  را 
سـوق مي دهند تا هر چه سریع تر 
به شرایط عادي زندگي بازگردند.

به عنوان مشــاور یا معلــم باید كودك را 
تشــویق كنید كه اگر در شرایط دشواري 
قرار گرفــت یا قادر به انطباق با شــرایط 
جدید نبود، درخواســت كمك كند. عالوه 
بر اینكه مقررات و محدودیت هاي مدرسه 
به طور متناسب ادامه پیدا مي كند تا كودك 
هر چه ســریع تر به ســازگاري و شــرایط 
معمول خود بازگردد، احساس مورد توجه 
و مراقبت بودن نیز باید تأمین شود. معلمان 
و مشــاوران باید پذیرش و حمایت خود را 

ابراز كنند.

۱0. آموزش و آمادگي قبلي دربارة 
براي  سـوگ  فرایـند  و  فقـدان 
دانش آموزان و معلمان ضـروري به 

نظر مي رسد.
توصیه مي شــود گفت و گوهایي در قالب 
جلسه ها و گروه هاي كوچك كالسي انجام 
شود تا درك بهتري از این تجربه به وجود 
آید. معلمان نیز بهتر اســت دربارة فرایند 
ســوگ در كودكان و نوجوانان با توجه به 
سطح رشدي آن ها و نحوة پرداختن به آن، 

آموزش ببینند.

به كودك اطمینان  خاطر 
بدهید كه سوگواري او 

طبیعي است. احساساتش 
را انكار نكنید و در 

مورد اینكه چگونه باید 
هیجان هایش را بروز بدهد، 
او را تحت فشار قرار ندهید
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۱۱. ابـراز سـوگ در كـودكان و 
تحت تأثیر  مـي تواند  نوجـوانان 
تجربیات پیشین، بافت فرهنگي و 
ویژگي هاي شخصیتي  اجتماعي، 

و سن باشد.
 كودكان ســنین مدرســه ممكن است 
دچــار فوبیا، اختالالت خواب، مشــكالت 
تحصیلي و رفتارهاي ضداجتماعي شــوند. 
بســیاري از كــودكان با شــرایط جدید 
زندگي سازگار مي شــوند. صرفًا زماني كه 
كودك نشــانه هایي جدي از »دیسترس« 
و مشكالت روان شــناختی را بروز دهد، به 

اقدامات تخصصي نیاز است.

مراحل رشدي و انواع واكنش به 
سوگ

در ادامه واكنش كودكان به سوگ با توجه 
به مراحل رشــدي به صورت مختصر بیان 

مي شود:

● سنین ۱0-6 سال
- كودك دربارة مرگ مي اندیشــد، اما در 
درك دائمي بودن و بازگشت ناپذیري آن با 

مشكل مواجه می شود.
- ممكن است فكر كند كه مرگ تقصیر او 

و به دلیل خودمحوري اش است.
- ممكن است مکرراً سؤال بپرسد و تالش 

كند مفاهیم را دقیق متوجه شود.
- احساسات مختلفي را تجربه مي كند، اما 
كلمات كافي براي ابراز كالمي آن ها ندارد.

- احساســاتش را به صورت رفتاري، و نه 
كالمــي، ابراز مي كند )كودكان در این بازة 
سني با بروز رفتارهاي منفي درد و رنج خود 
را اعالم مي كنند، زیرا قادر به كالمي سازی 
احساسات شدید مرتبط با سوگ نیستند(.

را  احساســاتش  اســت  ممكــن   -
جسماني ســازي كند، بــدون درك اینكه 
تجربة جسمي جلوه اي از هیجاناتش است 
)مثاًل به جاي توجه به غم ناشي از فقدان، 

بر روي دل درد تمركز كند(.

پیشنهادها
- از عبارت ها و كلمه های ســاده و روشن 

براي توضیح مرگ استفاده كنید.
- بــه جاي اینكه به كــودك بگویید چه 

كاري انجام دهد، چند گزینه را پیشــنهاد 
كنید تا از بین آن ها انتخاب كند.

- قبل از پایان یك فعالیت و آغاز فعالیت 
بعــدي به كودك اطالع دهید. این روش ها 
نگرانــي كــودك از پیش بیني ناپذیري را 

كاهش مي دهند.

● سنین ۱4-۱۱ سال
 - بازگشت ناپذیربودن و تا حدي جهاني 

بودن مرگ را درك مي كند.
- ممكن اســت به دلیل هجوم فکرها و 
تصویرها به ذهنــش در تمركز كردن دچار 

مشكل باشد. 
- ممكن اســت به صورت بیمارگونه اي 
نســبت به مرگ كنجكاو یا فوبیك شــود، 
نسبت به حفظ سالمتي والدینش وسواس 
پیــدا کند، یا فرد متوفي را ایده آل ســازي 

كند.

- در شناســایي احساساتش مشكل دارد 
كه ممكن اســت به رفتار بروني سازي شده 

منجر شود.
- درصدد است هیجاناتش را پنهان كند، 
بنابراین نیاز دارد به او اطمینان داده  شــود 
كه گریه و خشم در سوگواري طبیعي است.

پیشنهادها
- او را به سؤال پرسیدن تشویق كنید.

- اجتناب از موضــوع مي تواند اضطراب 
بیشتري را ایجاد كند. بنابراین از طریق هنر 
براي خودابرازي  موقعیت هایي  و موسیقي 

برایش فراهم كنید.
- مراقــب قلــدري و اذیت هاي احتمالي 

سایر دانش آموزان باشید.

- تمریــن ذهن آگاهي را بــه دانش آموز 
آموزش دهید و به او كمك كنید در لحظه 
حضور داشته باشد و از فعالیت هاي مدرسه 

لذت ببرد.

آماده كـردن كودكان براي مراسم 
سوگواري

از دیرباز مراسم عزاداري براي تكریم فرد 
متوفي و حمایــت و دلجویي از بازماندگان 
انجام می شده  است. این برنامه ها عالوه بر 
ایجاد یك شــبكة حمایتي، به بازماندگان 
اعــم از كــودكان و بزرگ ســاالن كمك 
مي كند، فرایند سوگواري را به روشي سالم 
سپري كنند. اما شیوع ویروس كرونا حضور 
افراد در این گونه مراسم را تحت تأثیر قرار 
داده  است. با توجه به نبود مراسم سوگواري 
و بســته به توانایي خانــواده در گفت و گو 
دربــارة مرگ، ممكن اســت درك كودك 
دربارة مرگ با اشــكال و ابهام مواجه شود؛ 
به خصوص در این مــورد که پس از مرگ 
چه اتفاقي براي جسم انسان مي افتد و این 
موضوع درك كودك را از قطعیت این اتفاق 

دچار خلل كند.
در صورتي كه مراسم سوگواري به صورت 
برخط برگزار مي شود، امكان حضور كودكان 
را فراهم آورید و به آن ها فرصت دهید كه با 
بازماندگان احساس نزدیكي داشته باشند. 
هر چه حضور كودك در این گونه تشریفات 
بیشــتر باشــد و گفت وگوهاي بیشــتري 
دربارة مرگ داشــته  باشد، درك بهتري از 
قطعیت آن سوگواري در او ایجاد مي شود. 
بــراي آماده كردن كودك قبل از حضور در 
مراسم، به صورت ســاده و شفاف توضیح 
بدهیــد كه چه اتفاقي خواهــد افتاد و چه 
كســاني را مالقات خواهد كرد. به كودك 
امکان انتخاب بدهید كه همه یا بخشــي 
از مراسم را شــركت كند. البته در صورتي 
كه پیش بیني مي كنید افرادي در مراســم 
رفتارهاي غیرمعمول داشــته  باشند، بهتر 

است حضور كودك را به تعویق بیندازید.

پربسامدترین احساساتي 
كه كودكان در این شرایط 
تجربه مي كنند، ترس و 

اطمینان نداشتن است و تا 
زماني كه به درك درستي 
نرسند، ترس آن ها را رها 

نخواهد كرد

پی نوشت ها
1. Regression
2. Post-traumatic 
stress disorder

منابع
1.www.ourhouse-grief.org
2.www.education.udel.edu
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تحصیل،  به  اشــتیاق  کلیدواژه ها: 
زندگــی تحصیلــی، ســطح رضایتمندی، 

احساس خودارزشمندی

به ادراک فــرد از موقعیت تحصیلی خود 
در زندگی طبق فرهنگ و ســنت، با توجه 
به هدف ها، انتظارها و استانداردها، »کیفیت 
زندگی تحصیلی« می گویند. با توجه به اینکه 
بخش قابل توجهی از عمر مفید دانش آموزان 
در فضای مدرسه سپری می شود و اکنون در 
ایام »کرونا« زمان زیادی را به صورت مجازی 

درگیر فعالیت های مربوط به تحصیل هستند، 
ایــن موضوع از اهمیــت فراوانی برخوردار اســت. کیفیت زندگی 
تحصیلی مطلوب باعث اشــتیاق به تحصیل و در نهایت اشتیاق به 

علم می شود. 
زندگی تحصیلی با کیفیت مطلوب رابطة مســتقیمی با ســطح 
رضایتمندی دانش آمــوزان دوره های متفاوت تحصیلی دارد. طبق 
مطالعات، در کشــور ما هرچه به ســمت دوره های باالتر تحصیل 
می رویم، ســطح رضایتمنــدي کاهش می یابد، زیرا با مشــکالت 
جدی »تناقض، نبود یکپارچگی و دستپاچگی« در آموزش روبه رو 
هســتیم. اگر زندگی تحصیلــی دانش آمــوزان در دورة تحصیلی 
پایین تر، از کیفیت مناســب برخوردار نباشــد، در دوره های باالتر 
نتیجه ای جز شکست نظام آموزشــی به دنبال نخواهد داشت. در 
عــوض اگر کیفیت تحصیلی باال باشــد، ســبب آرامش و امنیت، 
افزایش اعتمادبه نفس، قدرت و قاطعیت در تصمیم گیری،  احساس 

خودارزشمندی و ریسک پذیری دانش آموزان می شود. 
کودکان در فرایند تحصیل مقدماتی سه مرحله را طی می کنند:

 مرحلة اول: انســان از سال اول 
تولــد، جهان اطراف خــود را از طریق 
حس، تقلید، بر اساس هوش و از طریق 
تخیــل درک می کند. کــودک در هر 
مرحلــه از یادگیری، عالوه بــر توانایی 
در آن مرحله، توانایــی مراحل قبلی را 
نیــز دارد. مثاًل کودکی کــه در مرحلة 
یادگیری بر اساس تخیل است، عالوه بر 
تخیل می تواند از طریق حواس، توانایی 

کشف و تقلید بیاموزد. 
 مرحلة دوم:  از هفت سالگی کودک چیز 
دیگــری را درک خواهد کرد به نام »عقــل«. یعنی مرحله ای از 
یادگیری که در ذهن تقریبًا تا به حال وجود نداشــته است. رشد 
عقل به خودی خــود اتفاق نمی افتد و فقط از طریق آموزش فراهم 

می شود.
 مرحلة سوم: اگر تا هفت ســالگی کودکی نسبتًا خوبی داشته 
باشد، رشد عقلی که از هفت سالگی شروع می شود تا ۱۸سالگی به 
کمال خود می رســد و ما شاهد انسانی خواهیم بود عاقل، صاحب 

آزادی، دارای مسئولیت، بااخالق و بهره مند از وجدان انسانی.
برای رســیدن به »کیفیت زندگی تحصیلی مطلوب« باید مطابق 
با نیازهای هر مرحله و شــرایط محیطی اقدامات مؤثری در جهت 
افزایــش کیفیت زندگی تحصیلی صورت پذیرد. برای مثال، در ایام 
کرونا با پدیــده ای به نام »فضای مجازی« مواجهیــم که تا دیروز 
دانش آموزان را در آن محدود می کردیم و امروز می بایست ساعت ها 
با آن در ارتباط باشند. امری که به دلیل بی تجربگی بسیاری از مدیران 
و معلمان در چگونگی کیفی سازی آن، در بسیاری موارد سبب خسته  

شدن روح و روان دانش آموزان و خانوادة آن ها شده است.

زندگي تحصيلي

اگر کیفیت تحصیلی 
باال باشد، سبب آرامش 

و امنیت، افزایش 
اعتمادبه نفس، قدرت و 

قاطعیت در تصمیم گیری،  
احساس خودارزشمندی و 
ریسک پذیری دانش آموزان 

می شود

دكتر مهدي یاراحمدي خراساني
دكتراي مدیریت آموزشي
مدرس دانشگاه، مدیرمسئول پایگاه جامع مدیریار
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 مثلث کیفیت تحصیل 
کیفیت تحصیل مثلثی است که از سه ضلع کیفیت زندگی تحصیلی، 

خودپندارة تحصیلی و اشتیاق )انگیزه( تحصیلی تشکیل شده است: 
1. کیفیت زندگی تحصیلی: به صورت مســتقیم بر اشــتیاق 
تحصیلی اثر می گذارد و در این میان خودپندارة تحصیلی می تواند 

در افزایش یا کاهش انگیزة تحصیلی نقش میانجی ایفا کند. 
2. خودپندارة تحصیلی: دانش آموزان با خودپندارة تحصیلی 
مثبت به تالش برای کسب موفقیت های تحصیلی تمایل بیشتری 
دارند. بین کیفیت زندگی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی رابطة مثبت 
و معناداری وجود دارد و کیفیت زندگی در مدرسه و مؤلفه های آن 
پیش بینی کنندة انگیزة تحصیلی اســت و در این میان خودپندارة 

تحصیلی نقش واسطه را دارد.
3. اشــتیاق تحصیلی: یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر 
عملکرد تحصیلی و یکی از ملزومات یادگیری اشــتیاق تحصیلی 
اســت که از عوامل مثبت در موفقیت تحصیلی محسوب می شود. 
معمواًل به عنوان ســاختار انگیزشی کاربرد دارد که منعکس کنندة 
تعهد یادگیرنده نســبت به تحصیل است. مفهوم اشتیاق تحصیلی 
در حوزة روان شناســی مثبت نگر قرار می گیرد و سازه ای است که 
برای اولین بار برای درک و تبیین افت و شکست تحصیلی مطرح 
شــد. این عامل به عنوان پایه ای برای اقدامــات اصالح گرایانه در 

آموزش وپرورش مورد توجه قرار گرفته است.

جاي نمودار 

 دیوار شخصیت دانش آموزان 
برای افزایش کیفیت تحصیلی دانش آموزان باید نیازهای ســنی 
و شــخصیتی و قابلیت های آن ها مورد توجه قرار گیرد. در فضای 
آموزشی، از ۷ تا ۱۸سالگی با شش موضوع اساسی مواجه هستیم 
که مســتقیمًا چگونگی زندگی تحصیلی دانش آموزان را مشخص 
می کند. این موارد عبارت اند از: »علم«، »هنر و مهارت«، »آمادگی 
جســمانی و ورزش«، »ارتباطات و گروه دوســتی«، »والدین« و 

»رسانه ها و عوامل محیطی«. )جدول1(

 راهکارهــا و راهبردهای افزایــش کیفیت زندگی 
تحصیلی 

دیوار شخصیت دانش آموزان شامل مواردی است که بر اساس آن ها 
شــخصیت دانش آموز ساخته می شــود. در کنار این شش اصل که 
شخصیت دانش آموز را می سازند،  راهکارها و راهبردهای دیگری به 
این شرح وجود دارند که باید به آن ها پرداخته شود تا کیفیت زندگی 

تحصیلی دانش آموزان افزایش یابد: )جدول2(

جدول1

عناصر دیوار شخصیت دانش آموزان )از 7 تا 18 سالگي(

ملزومات مؤثر بر كیفیت زندگي تحصیليتوضیحاتعناصرردیف

آنچه به عنوان دانش آموخته مي شود.علم1
 كادر آموزشي مجرب و باسواد

 سخت افزار و نرم افزار آموزشي كیفي

هنر و مهارت2
شامل فعالیت هاي هنري و كارهاي دستي و مهارتي 

است.

 كادر پرورشي مجرب و خبره
 بهره مندي از امكانات هنري و مهارتي

 باور جدي به هنر و مهارت در فرایند تحصیل

آمادگي جسماني و ورزش3

منظور آن چیزي نیست كه به عنوان بازي تا به حال 
در مدارس وجود داشته، بلكه نوعي فعالیت مرتب، 

منظم، با قاعده و در بیشتر اوقات با همكاري عمومي 
دانش آموزان است.

 مربي تخصصي
 سرانة ورزشي مناسب

 سخت افزار ورزشي مطلوب

ارتباطات و گروه دوستي4
دوستي، صمیمیت و مجموعة ارتباطاتي كه بین 

دانش آموزان به وجود مي آید.

 ارتباط مستمر با گروه هم ساالن
 انجام فعالیت هاي آموزشي و پرورشي گروهي

 ارتباط مطلوب هم ساالن با وجود تفاوت خانوادگي

والدین5
میزان تعامل و مشاركت والدین در فرایند تحصیل 

دانش آموزان است.
 میزان ارتباط والدین با اولیاي مدرسه

 میزان مشاركت والدین در امر تحصیل دانش آموزان

رسانه ها و عوامل محیطي6
به ناچار امروز دانش آموزان از رسانه ها و عوامل محیطي 

بسیار تأثیر مي پذیرند و این مهم در كیفیت زندگي 
تحصیلي آن ها اثر فراوان دارد.

 بسترسازي فرهنگي و اجتماعي مناسب
 رسانه هاي یاددهنده، آگاهي بخش و سالم

 تأمین نیازهاي اولیة اقتصادي، اجتماعي و امنیتي

كیفیت زندگي 
تحصیلي

ادراك فرد از موقعیت 
تحصیلي خود در زندگي 

بر طبق فرهنگ و سنت یا 
توجه به اهداف، انتظارات 

و استانداردها

اشتیاق تحصیلي
ساختار انگیزشي كه 
منعكس كننده میزان 

تالش و تعهد یادگیرنده 
نسبت به تحصیل است.

خودپنداره تحصیلي
میزان اطمینان به خود 
و احساس توانمندي در 

انجام امور تحصیلي
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راهكارها و راهبردهاي عملیاتي افزایش كیفیت زندگي تحصیلي

1. نگرشي

2. محیطي

3. معلمي

4. والدیني

5. دانش آموزي

6. آموزشيـ  مدرسه اي

7. محتوایي

مفهوم »وظیفه شناسي« و 
»مسئولیت پذیري« تبیین 

شود 

مفهوم »وظیفه شناسي« و 
»مسئولیت پذیري« تبیین 

شود 

تغذیة مناسب

ارزیابي معلمان به لحاظ رواني، 
مهارت هاي نوین تدریس، آگاهي 

و علم كافي در موضوع تدریس.

یكسان نبودن رشتة تحصیلي با 
آنچه تدریس مي شود.

خواب مناسب

همانندسازي حداكثري مدرسه با 
خانه كه باعث افزایش رضایت و 
كیفیت زندگي تحصیلي مي شود.

ارائة تعریف درست از استانداردهاي 
تدریس براساس واقعیت و با در 

اختیار داشتن امكانات واقعي.

سالمت جسماني )بینایي و 
شنوایي و سالمت ذهني(

ارتقاي سطح دانش و نگرش 
مسئوالن مدرسه

تولید منابع و كتاب هاي پرمحتوا 
و بهره گیري از ابزار آموزشي 

مناسب.

توسعة دوستي ها كه براساس 
صفت ها، عالقه ها و موضوع هاي 

مشترك شكل مي گیرند.

فضاهاي آموزشي و سرانة 
آموزشي تا حد امكان 
استانداردسازي شوند.

برنامه ریزي و نیازسنجي دقیق 
آموزشي و پرورشي با توجه به 

اقتضائات بومي.

مدیریت اختالف نظرهاي والدین با فضاهاي 
آموزشي

غني سازي اوقات زندگي دانش آموز با كارهاي آموزشي 
و پرورشي مناسب )وقت اضافه براي امور نامطلوب و 

فعالیت هاي ذهني غلط وجود نداشته باشد(

كیفیت تحصیل دانش آموزان به امنیت و آرامش 
در منزل نیاز دارد.

وجود كارگاه و آزمایشگاه، كتاب و كتابخانه در فضاي خانه و مدرسه به 
تناسب امكانات ضرورت دارد.

ارائة راه هایي براي ارتباط بهتر با طبیعت سبب یادگیري از طریق مشاهده 
در تمامي دوره اي تحصیلي چه براي دانش آموزان و چه براي معلمان 

مي شود.

دانش آموز باید ممنوعیت ها 
و محرومیت ها را بپذیرد، نه 

علیه آن ها قیام كند.

ایجاد رقابت هاي سالم و 
همكاري گروهی )در بهترین 
حالت گروه هاي 3 تا 4 نفره(

مطالعه، طرح پرسش و 
گفت وگو بهترین طریقة یاد 

گرفتن و یاد دادن است.

برگزاري مستمر دوره هاي 
آموزشي كوتاه مدت و 
كاربردي براي معلمان

در انجام تكلیف ها اگر لذت 
نباشد، رنجي ایجاد مي شود كه 

شوق تحصیل را زایل مي كند.

پرهیز جدي از ترس و تهدید 
دانش آموزان براي انجام 

وظایف

با شاخص كمي نمره 
نمي توان شاخص كیفي علم 

را اندازه گرفت.

مدیریت هم كالسي ها 
و تنظیم روابط بین 

دانش آموزان براي آنكه حس 
خوبي داشته باشند.

 سخن پایانی 
ســرمایة انسانی مهم ترین عامل رشد و پیشرفت جوامع محسوب 
می شــود. به خصوص با توجه به پنجرة جمعیتی پیش رو و کاهش 
چشم گیر آمار زادوولد،  کیفیت نیروی انسانی حاضر اهمیت صدچندان 
یافته اســت. بر این اساس باید کیفیت زندگی تحصیلی نسل حاضر 
در باالترین سطح ممکن تعریف و ترسیم شود تا آمادگی آن ها برای 
مواجهه با چالش های محیطــی و ارزش آفرینی اجتماعی به صورت 
حداکثری افزایش یابد. نسلی که قرار است آینده کشور را رقم بزند، باید 

از نظر ذهنی، جسمی، روحی و عقلی در باالترین سطح باشد و بخش 
قابل توجهی از این مهم در دوران تحصیل شکل می گیرد. باید انسانی را 
پرورش دهیم که از »قدرت مشاهده«، »تفسیر پدیده ها«، »اندیشه« و 
»روحیة تالش حداکثری« برخوردار باشد تا خودش مسیر زندگی اش 
را ساخته وپرداخته کند و آنچه را که ما برای آینده نیاز داریم، رقم بزند؛ 
چرا که »آینده ساختنی است« و کیفیت زندگی تحصیلی امروز نقش 

مهمی در رفاه و پیشرفت فردا دارد. 
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مشاوره در مدرسه

معصومه طالبی
دکترای مدیریت آموزشی

اشــاره
مطالعة حاضر به منظور بررســی موانع و مشکالت مشارکت 
والدین در امور مدرســه و انجام اقدامات مؤثر برای تقویت این 
مشارکت بین اولیای مدرســة هدف که نویسنده در آن شاغل 
است انجام پذیرفت. ابتدا با مرور ادبیات تحقیق، موانع مشارکت 
والدین در امور مدرســه به تفصیل مورد بررســی قرار گرفته 
است. سپس با توجه به پیشــینة موضوع، مدل ها و شکل های 
متفاوت مشارکت والدین بیان شده و با توجه به زمینه و پیشینة 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی والدین )نمونة هدفمند( در مناطق 
روستایی، اقدامات و راهکارهای اجراشده برای جلب مشارکت 
والدین ارائه شده است. در انتها نیز چند پیشنهاد کاربردی برای 
جلب مشارکت والدین در امور مدرسه و یادگیری فرزندانشان 

بیان شده اند.

کلیدواژه ها: مشــارکت والدیــن در امور مدرســه، آموزش و 
یادگیری، مهارت های ارتباطی، مهارت های رهبری

مقدمه
در حالی که شــواهد قانع کننده نشــان می دهند که مشارکت 
والدین در امور مدرســه از مزایای قابل توجهی برخوردار اســت، 
غالبــًا از طرف کارکنان مدرســه و خانواده ها در برابر فعال کردن 
راهبردهای مشــارکت والدین مقاومت وجود دارد. اغلب معلمان 
کارکــردن روی مشــارکت والدیــن را باری اضافی بر فهرســت 
طوالنی مسئولیت های خود می دانند. بخش اداری »انجمن اولیا 
و مربیان« نیز غالبًا معلمان را برای مواجهه با والدین یا گروه های 
مشــورتی ترغیب می کند،  اما زمان و یا آموزش الزم را برای رشد 

مهارت های رهبری، مهارت های ارتباطی و کســب صالحیت های 
مورد نیاز در این زمینه فراهم نمی کند. در دورة کارشناسی تربیت 
معلم نیز آموزش بســیار اندکی در مورد مشارکت والدین در امور 

مدرسه وجود دارد.
مشکل خاصی که در مناطق محروم و روستایی وجود دارد، انتظار 
اندک معلمان و مدرسه از والدین چنین مناطقی است که در نتیجه 
فرصت ابراز وجود و مشــارکت به والدین داده نمی شود. مانع دیگر 
اینکه مدیران رهبری و پشــتیبانی الزم را برای مشارکت معنادار 
والدین فراهم نمی کنند. مدیران باید توجه داشته باشند، مشارکت 
فعال والدین چیزی فراتر از تماس والدین با مدرســه یا شــکایت 
آنان در مورد مشکلی خاص )گزارش غیبت یا انضباط دانش آموز، 
تدریس و ارزیابی معلم و ...( اســت. رفتار ترجیحی برخی مدیران، 

والدین را از مشارکت دلسرد می کند.
هم معلمان و هم مدیران ممکن اســت از تــرس اینکه والدین 
استقالل و قضاوت حرفه ای آنان را به چالش بکشند، محتاط باشند. 
عالوه بر این فرهنگ نادرســت مدرسه در اســتقبال از مشارکت 
والدین، اســتفاده از زبان غیرمشــترک، برخورد ناخوشایند، و در 
دســترس  نبودن کارکنان مدرسه از موانع دیگر مشارکت هستند. 
برخی از پیش داوری های والدیــن در مورد کمبودها و ضعف های 
تحصیلی دانش آموز و ارجاع دادن تمام آن ها به معلمان، باعث در 
پیش گرفتن حالت دفاعی والدین در برابر کادر مدرســه و مانع از 

مشارکت فعال آنان می شود.
برخی از والدین نیز به سبب تجربیات منفی که از دوران مدرسة 
خودشان داشته اند، اعتمادی به کادر مدرسه ندارند. این ناآگاهی ها 
از نقش خود در پیشــرفت فرزندشــان آنان را از تعامل با محیط 
مدرســه دور نگه می دارد. ســرانجام، والدینی وجود دارند که به 
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بیماری های جسمی، عاطفی و یا مشکالت اجتماعی مبتال هستند. 
این درصد کم از والدین احتمااًل بدون توجه به میزان کمک، قادر 
به همکاری با مدرسه نیستند. برای فرزندان این خانواده ها جامعه 

باید دست به کار شود.
مطالعات نشــان می دهند که وقتی یک سوم پدران و مادران یک 
مدرسه به طور منطقی فعال باشند، همة کودکان کار خود را بهتر 
انجام می دهند. همچنین دانش آموزان متوســطة اول و متوسطة 
دوم، با بزرگ تر شدن و به دنبال کسب استقالل از خانواده، به تدریج 
مانع حضور والدین خود در مدرســه می شوند و شاید بتوان گفت 
بدین علت میزان مشارکت والدین در دوره های باالتر کمتر از دورة 

ابتدایی است.

 مدل ها و شکل های متفاوت مشارکت والدین 
بســیاری از محققان روی موضوع مشــارکت والدین تحقیقات 
گســترده ای انجــام داده اند و مقــوالت این مشــارکت را مطرح 
ساخته اند. بر اساس تحقیق ها و توصیه های تخصصی این محققان 
)اپشتین، جونز، برگر، کریسپلز و غیره(، انواع شکل های مشارکت 

والدین در امور مدرسه را به شرح زیر شناسایی کردیم:
● فراهم آوردن فرصت آموزش وپرورش برای فرزند خود، فرستادن 
او به مدرســه، مهیاکردن امکانات مناســب، از لباس و نوشت افزار 
گرفته تا توجه به ســالمت جسمی و روانی، تغذیه و آرامش فرزند 

که ما معتقدیم که این یک مسئولیت اساسی همة والدین است.
● کارکردن با فرزند خــود در خانه، ارزش  

قائل شدن برای آموزش، نظارت بر انجام 
تکالیف منزل، و غیره.

●  حمایــت از برنامه هــای مدرســه 
و شــرکت در آن ها. از جملة این موارد 
حضــور در جلســه ها و همایش هــا و 
کمک رســانی به عنــوان مخاطب برای 
برنامه های مدرسه و مسابقه های ورزشی 

است.
●  شــرکت در دوره هــای آموزشــی 
فرزندپروری  مهارت هــای  ارتقای  برای 
یا مهارت های مربوط به ســواد خواندن 
و نوشــتن، ریاضی، کار با رایانه، و ... که 
توســط خدمات آموزشــی بزرگ ساالن 

مدرسه ارائه می شود.
●  شرکت در برنامه های کمک های داوطلبانه به مدرسه، اعم از 
کمک های فردی متناسب با رشته و تخصص هر فرد و کمک های 
مالــی به منظور فراهــم آوردن محیطی امن، شــاد و مجهز برای 

فرزندانشان.
ویژگی های مشترک مدرســه هایی که موفق به جلب مشارکت 

والدین می شوند، عبارت اند از: 
●  داشتن یک سیاست رسمی اتخاذشده حاکی از تمایل مدرسه 

برای همکاری با والدین.

●  حمایت اداری. سرپرستان باید با گفتار و اعمال خود از دخالت 
والدین حمایت کنند. این کار می تواند به صورت تخصیص منابع، 

پول و مواد، و یا به شکل رهبری و حمایت باشد.
● ایجاد فرصت های متنوع برای مشارکت والدین.

● برگزاری کارگاه های آموزشــی. این آموزش ها را هم می توان 
جداگانه برای کارکنان مدرسه و والدین، و هم به صورت مشترک 

برای هر دو گروه برگزار کرد.
●  داشــتن رویکرد مشارکت. بر اســاس این رویکرد، مدرسه و 
خانواده ها نیاز مشترکی برای ارتقای رشد مثبت در فرزندان دارند. 
لــذا هر یک از طرفین تخصص و دارایی های خود را به مشــارکت 
مــی آورد. با تعهد معلم و والدین بــرای بهبود فعالیت های کالس 
و مدرسه، والدین نیز ترغیب می شــوند ایده های خود را در مورد 

روش های تدریس مطرح کنند.
●  به رسمیت شــناختن ارزش های فرهنگی خانواده ها توسط 

کارکنان مدرسه و داشتن نظر مثبت نسبت به آن ها.
در مناطق روستایی جلب مشــارکت والدین ابتکار عمل زیادی 
الزم دارد. جوامع روستایی در برابر تغییر مقاومت قابل مالحظه ای 
نشان می دهند. تمایل طبیعی آن ها برای صرف وقت بیشتر برای 
خود، و همچنین داشتن مشــکالت فراوان باعث می شود مدیر و 
معلمــان هنگام تهیــة برنامه های مشــارکت والدین، چالش های 
بیشتری داشته باشــند. زمان فعالیت های کشاورزی و دام پروری 
والدیــن در زمان بندی مراجعــة والدین به 

مدارس باید مورد توجه قرار گیرد.
از ســوی دیگــر، مدرســه های روســتا 
عملکردی فراتر از آموزش کودکان دارند. در 
بسیاری از مناطق و روستاها، مدرسه ها محل 
وقوع رویدادهای اجتماعی، تفریحی، مدنی 
و فرهنگی هستند. مدرسه ها  می توانند در 
روســتاها ارزش اجتماعی بیشــتری کسب 
کنند و برای دســتیابی به مشارکت بیشتر 
والدین در امور مدرسه، از این مهم استفاده 
کنند. وابســتگی متقابل مدرســه و جامعه 
می توانــد یک مزیــت باشــد و باید هنگام 
برنامه ریزی بــرای والدیــن در نظر گرفته 
شــود. جمعیت اندک کودکان در سن مدرسه در 
روستاها، باعث تشــکیل کالس هایی با جمعیت کم دانش آموزی 
می شــود که این خود یک مزیت اســت. اما در عین حال تشکیل 
کالس های چندپایه و تعداد کم معلمان، مسئولیت های معلمان و 

مدیران را بیشتر می کند.

والدین  برای جلب مشارکت  راهکارهای اجراشده 
در این تحقیق 

در این قسمت با توجه به بررسی پیشینة علمی تحقیق، هم فکری 
و مشاوره با معلمان و دیگر همکاران آموزشی و اداری و بهره گیری 

از نظرات مفید آنان راهکارهای اجراشده را بیان می کنیم:

مطالعات نشان می دهند 
که وقتی یک سوم پدران و 
مادران یک مدرسه به طور 
منطقی فعال باشند، همة 
کودکان کار خود را بهتر 

انجام می دهند
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موانع و مشکالت مشارکت والدین قابل انکار نیستند. اما نمونه هایی 
از پاســخ های موفق وجود دارند که در آن ها مدرســه ها سیاست 
تعامل خود را متناسب با نیازها و الگوهای پیچیدة زندگی والدین 
شــکل داده اند. نمونه هایی از مداخالت مقرون به صرفه وجود دارند 
که برای پایین آمدن هزینه ها، والدین را تشــویق می کنند بیشتر 
در امور فرزندان خود مشارکت داشته باشند. مثاًل برای والدینی که 
نمی توانستند از تلفن هوشمند برای استفاده از برنامه های ترتیب 
داده شــده توسط معلم اســتفاده کنند، از ارسال پیام کوتاه برای 

راهنمایی و مشارکت آنان در آموزش دانش آموز استفاده شد.
با توجه به اهمیت رویکرد کل مدرسه در مورد مشارکت والدین 
و افزایش ظرفیت معلمان مدرسه ها در حمایت از والدین، به ویژه 
در مرحلة انتقال دانش آموزان از پایة پیش دبســتان به پایة اول و 
با توجه به تأکید بر برنامة کیفیت بخشــی پایة اول، منابع و متون 
مربوطه و موجود را به مدت ســه روز بررسی کردیم و راهکارهای 
مؤثر را مورد ارزیابی قرار دادیم. سپس تجربیات خود را از این دوره 

طی جلسه های انجمن اولیا و مربیان به والدین انتقال دادیم.
دیدار با والدین کالس اول قبل از شــروع ســال تحصیلی انجام 
شــد و در این دیــدار خالصه ای از هدف هــا و روش های تدریس 
معلم و چگونگی حمایت و مشــارکت آنان در ارزیابی فعالیت های 
داخل خانة دانش آموزان را بازگو کردیم. با توجه به اهمیت جلسة 
اول کوشــیدیم در این جلسه به تشریح هدف های آموزشی و ارائة 
راهکارهایی در جهت  بهبود وضعیت آموزشی با همکاری دوسویة 

اولیا و مدرسه بپردازیم.
 در این جلســه نکته های ظریفی دربارة اهمیت همکاری والدین 
با مسئوالن مدرســه و تأثیر آن بر پیشرفت آموزشی با مثال بیان 
شد. همچنین جلسه دقیقًا طبق زمان اعالم شده آغاز شد و با بیان 
مطالب در کمتر از 10 یا 15 دقیقه به پایان رســید. برنامة حضور 
والدین در جلسات بعدی هم به وضوح تعیین شد و از حضور والدین 
قدردانی به عمل آمد. حضور آن ها به معنی اهمیت دادن به تربیت 
فرزندشان تلقی شد. در این جلسه از کمک های مالی اولیا صحبتی 

نشد تا ذهنیت بهتری نسبت به این جلسات داشته باشند.
در جلسه های بعدی سعی شد در مورد راه جمع آوری کمک مالی 
با والدین صادق باشیم. اگر مدرسه به تعمیر نیاز دارد، خیلی راحت 
در جلسه های دوم و سوم مشــکالت ساختمان مدرسه را در آخر 
جلســه بیان کنیم و از اولیا بخواهیم تا آنجا که می توانند در حل 
این مشکالت کمک کنند. اگر برای مدرسه و دانش آموزان چیزی 
الزم و خریــد آن ضروری بود، بــه والدین بگوییم خود آن ها تهیه 

کنند و بیاورند.
همچنین در مورد برخورد والدین با فرزندان موارد 

زیر مطرح شدند:
● بــا مالیمت با کــودکان خود رفتار کنید و بــه آن ها بگویید 

دوستشان دارید.
●   به کودکان اجازة ابراز وجود بدهید و به آن ها احترام بگذارید.

●   از مقایسة کودکان خود با هم جداً خودداری کنید.
●  همواره توانمندی های کودکان خود را در نظر بگیرید.

●   فرزندان خود را منظم و منطقی بار آورید.
●  با همسر خود همواره در یک جبهه باشید.

●  از وابسته کردن فرزند خود جداً خودداری کنید.
●  تأثیر مشاجرات خانوادگی را بر کودکان در نظر داشته باشید.

●  از دادن لقب به کودکان خود بپرهیزید.
●  روزانــه دقایقی را به کودکان وقت بدهیــد و از آن ها دربارة 

کالس درس و تکالیفشان سؤال کنید.
در ادامة این جلســه ها در طول سال تحصیلی، والدین و معلمان 
پیشرفت آگاهی واجی کودکان، آواشناسی، مهارت های ارتباطی و 
زبانی، عزت نفس آن ها را گزارش دادند. افزایش جلســه های دیدار 
اولیا و مربیان در طول سال به افزایش گفت وگو و زمان صرف شده 
بین والدین و فرزندان، بهبود روابط بین والدین و مدارس، و افزایش 
یادگیری از طریق بازی در خانه شد. همچنین به ایجاد تعهد معلم 
و والدین برای همکاری بیشــتر و مشارکت در پیشرفت یادگیری 

دانش آموزان انجامید.
با توجه به تغییرات ســریع برنامه های درسي و آموزشي و عدم 
شــناخت والدین و ناتواني آن ها در تطبیق با برنامه ها، مسئولیت 
آموزش دانش آموزان بر عهدة معلمان بود و از والدین درخواســت 
کردیم بیشتر در زمینة مســائل تربیتي فرزندان مشاركت داشته 
باشــند و در صورت لزوم و با تشــخیص معلمان در امور آموزشي 

مشاركت كنند.
ســعی کردیم رویکرد مداومی را که به ســطح باالی مشارکت 
والدین در طیف گسترده ای از فعالیت ها منجر می شود اتخاذ کنیم 
و راهبردهــا را با توجه به نیاز والدین و پیشــنهادهای آنان تغییر 
دهیم و تعدیل کنیم. با در نظرگرفتن پیشنهادهایشــان و کارهایی 
که در نظرشــان موفقیت آمیز بود، برنامه های مشــارکت را اصالح 

کردیم.
همچنین والدین با دیدن اشــتیاق کادر مدرســه برای همکاری 
در زمینة بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان، سعی در مشارکت 
مؤثر داشــتند، به طوری که با فراهم کردن محیط مناســب برای 
یادگیــری کودک در خانه و راه های بهتــر یادگیری دانش آموزان، 
توجه خانواده بــه یادگیری افزایش یافت. به این ترتیب، یادگیری 
کــودک به طور فزاینده ای در کانون تعامل والدین قرار گرفت. این 
امر به تعامل بهتر و مکرر والدین، معلمان و جامعة مدرسه  انجامید 

که بیشتر از موفقیت های کودکان حمایت می کند.

 پیشنهادهای کاربردی برای جلب مشارکت والدین 
در امور مدرسه و یادگیری فرزندانشان 

ابتدا باید مهارت های سوادآموزی در بزرگ ساالن مورد تأکید قرار 
بگیرد تــا والدین بتوانند به فرزندان خود در رســیدن به حداکثر 
ظرفیــت خود در یادگیری کمک کنند. مثاًل مدرســه می تواند با 
عضویت والدین در کتابخانة مدرسه و صدور کارت برای آنان، زمینة 
اســتفادة آنان را از کتاب فراهم کند و حتــی اگر این امکان برای 
تمام مدارس فراهم نباشــد، می توانند از کتابخانة یکی از مدارس 
مجهز در منطقه به این منظور استفاده کنند. حتی مدرسه می تواند 

| رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة هفدهم | شمارة 60 | زمستان 1400 46



کارگاه های آموزشــی مهارت های مطالعه برای والدین برگزار کند. 
پیشرفت سوادآموزی والدین باعث می شود که آنان:

●  از وظایف اصلی خود در خانواده آگاه باشند.
●  با فرزندانشان در فعالیت های یادگیری مستقر در خانه بیشتر 

کار کنند.
●  مهارت های جدیدی یاد بگیرند و در زمان های فراغت مایل به 

انجام کارهای داوطلبانه در کمک به امور مدرسه باشند.
●  از طریق رسانه های عمومي و شرکت در جلسه های آموزشي 
با حضور مسئوالن مدرسه ها، با هدف ها و كاركردهاي مدرسه آشنا 

شوند.
از ســوی دیگر، با توجه به ضعــف دانش آموزان منطقه در درس 
ریاضــی و اضطراب ریاضی آنان، معلمــان می توانند در گروه های 
کوچک خانوادگی و دانش آموزی، با حضــور والدین دانش آموزان 
و با اســتفاده از دست سازه های آموزشــی، به توسعة مهارت های 
حل مسئلة ریاضی در خانواده ها کمک کنند، با ایجاد فرصت های 
یادگیــری در حضــور خانواده ها، درک آنان را از مســائل ریاضی 
فرزندانشان افزایش دهند، و زمینة همکاری و فعالیت بیشتر آنان 
را در خانواده فراهم آورنــد )طراحی فعالیت های بازی و ریاضی با 

مشارکت والدین(.
برگزاري کارگاه ها و جلســه های آموزش خانــواده، براي آگاهي 
خانواده ها از هدف ها و انتظارات مدرســه، وظایف والدین در قبال 
فرزندان، نحوة مشاركت مؤثر در امور تعلیم و تربیت و پیامدهای آن 

می تواند بسیار مفید و کارساز باشد؛ البته در صورتي كه:
●   این جلسات به طور صحیح و متناسب با نیازهاي آموزشي و 

تربیتي دانش آموزان و والدین برنامه ریزی شوند.
●   مباحث اقتصادي در آن ها مطرح نشوند.

●   احترام و منزلت والدین حفظ شود.
●   از والدین نظرخواهي به عمل آید و نظرات شایســته و مفید 

آن ها به مرحلة اجرا درآیند.
دیگر پیشنهادهای مؤثر در این زمینه عبارت اند از:

●   برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی در زمینــة فرزندپروری، 
مهارت های ارتباط با فرزندان، آسیب های اجتماعی و بهبود انگیزة 

تحصیل، و همچنیــن معرفی کتاب ها و منابــع متنوع در زمینة 
رشــد مهارت های خواندن و فیلم ها و مواد آموزشی در زمینه های 

گوناگون )داستان نویسی، سرودن شعر و ...(.
●   تشکیل جلسات پیگیری و ارزیابی وضعیت دانش آموزان در 
دوره های متفاوت که گروه های والدین و معلمان می توانند تجربه ها 
و پیشــرفت های خود را در زمینة رفتار و تحصیل دانش آموزان به 

اشتراک بگذارند.
●   تربیــت نیروي متخصــص و آموزش دیده كه به عنوان رابط 
و هماهنگ کننــدة برنامه ها و فعالیت ها بین مدرســه ها، والدین و 
سازمان آموزش وپرورش عمل كند و با انجام بررسی ها و تحقیقاتي 
در این زمینه، مســئوالن و والدین را در مورد اصالح و تجدید نظر 
در برخــي مقررات، روابط و فعالیت ها بــرای رفع موانع و افزایش 

مشاركت اثربخش اولیا در مدارس مجاب سازد.
●   بازنگــری در قوانین و مقررات موجود در زمینة ارتباط اولیا 
با مدرســه  و تدوین قوانین مرتبط با موضوع، در سطحي باالتر از 
آموزش وپرورش، از جمله در هیئت محترم دولت یا مجلس محترم 

شوراي اسالمي، با توجه به نیازها و الزامات فراروي جامعه.
●   هدایت قانونمنــد مدیران آموزش وپرورش، از جمله مدیران 
مدرســه ها، در جهت جلب مشارکت های اولیا و ارزیابي از عملکرد 

آن ها در این زمینه.
●   پخش برنامه های مناسب از طریق رسانه های ارتباط جمعي، 
به ویژه تلویزیون، براي تبیین مزایاي مشارکت اولیا در امور مدرسه.

●   افزایش منابــع و امکانات انجمن اولیا و مربیان براي اجراي 
برنامه های مرتبط با جذب مشارکت های اولیا.

نتیجه گیری
مشــارکت مردم در آموزش وپــرورش از جمله عالی ترین مظاهر 
مشــارکت جمعی است. مدرســه ها برای حل مسائل و انجام امور 
خود به مشــارکت عوامل درون و برون سازمانی در تصمیم گیری ها 
و اجــرای آن ها نیاز دارنــد. والدین به عنــوان نمایندگان جامعة 
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كتابخانه مشاور 

الهه قربانی

آموزش شاد

تو افسرده نيستي

ويروس كرونا تاب آوري و سالمت روان

مؤلفان:  کلثوم پیواسته و سکینه پیواسته
سال چاپ: ۱۳۹۹

ناشر: گسترش علوم نوین 
قطع: وزیری 

نوع: کمک آموزشی
تعداد صفحه: ۶۹ 

مؤلفان: یونس نوربخش، محمد خدایاری فرد، غالمعلی محمدافروز، 
الهه حجازی، محســن شــکوهی یکتا، رضا رســتمی، جواد حاتمی، 

محمدحسن آسایش 
سال چاپ: ۱۳۹۹ 

ناشر: انجمن اولیا و مربیان
قطع: رقعی 

نوع: کمک آموزشی 
تعداد صفحه: ۱۰۴

نظام آموزشــی مدرسه نقش بسیار مهمی در شادی و نشاط و 
ارتقای آن در دانش آموز دارد. برای داشــتن مدرسه ای شاد الزم 
اســت عوامل مؤثر در ایجاد آن را بشناســیم، به بررسی راه های 
رسیدن به آن بپردازیم و راهکارهای مناسب را برنامه ریزی کنیم. 

این کتاب در این باره توضیحاتی می دهد. 
کلیدواژه ها:  شادی، رفتار در مدرسه، مدرسة شاد

این کتاب با ارائة راهکارهای ســریع و کاربردی یک راهنمای 
عملی در مقابله با آثار روان شــناختی بیماری کرونا محسوب 
می شود. در این کتاب اطالعاتی دربارة بیماری هراسی، مدیریت 

استرس و راهبردهای کاهش استرس در برابر کرونا، شناسایی و 
پذیرش هیجان ها، شفقت ورزی، مقابله های معنوی در برابر کرونا، 
داغ دیدگی و واکنش ها و مراحل ســوگ، مشاوره و روان درمانی 
سوگ، تحول و رشد پس از بیماری و سوگ، آمادگی روان شناختی 
برای مواجهه با همه گیری جهانی کرونا، گسست های بینِ نسلی در 
دوران پساکرونا، چالش های بیِن همسران و ضرورت پرداختن به 

امنیت در خانواده در دوران کرونا، ارائه می شود. 
کلیدواژه ها: کرونا، روان شناسی، تاب آوری

خلق منفی می تواند سبب افسردگی شود. این کتاب با رویکرد 
روان شناختی و اسالمی، در چهار فصل مخاطب را با نشانه های 
این مشــکل، آثار و عوامل آن آشنا می کند. سپس راهکارهای 

پیشگیری از آن و مقابله با آن را می آموزد. 
کلیدواژه ها: عادت های مثبت و منفی، روان شناسی، افسردگی

مؤلف: محمدعلی جمشیدی 
سال چاپ: ۱۳۹۸  

ناشر: کانون اندیشه جوان و به نشر
قطع: رقعی 

نوع: کمک آموزشی
مجموع صفحه ها: ۶۴ 

پیرامونی و از عوامل اساســی برون ســازمانی، 
نقشی قابل توجه در تصمیم گیری های مدرسه ها 
خواهند داشت. بدون مشــارکت فعال و مداوم 
والدین، مدرســه ها به سختی هدف های خود را 
دنبال می کنند. از این رو، مشــارکت و همکاری 
والدین در فرایند تصمیم گیری های آموزشگاهی 
از سیاســت های اساســی نظام های آموزشــی 

پیشروست ]میرکمالی، ۱۳۷۸[.
بــر اســاس مفــاد ســند تحــول بنیادین 
آموزش وپــرورش، یکــی از هدف هــای کالن 
»افزایش مشارکت و اثربخشی همگانی ـ به ویژه 
خانواده ها - در تعالی نظام تعلیم و تربیت رسمی 
و عمومی« تعیین شــده اســت. همان طور که 
از قانون تشــکیل شــوراهای آموزش وپرورش، 
اساســنامة انجمن اولیا و مربیان، آیین نامه های 
آموزشی و اجرایی مصوب برمی آید، نظام تعلیم 
و تربیت رســمی و عمومی اهتمام الزم را برای 
احیای نقش والدین در همة ارکان تصمیم گیری 
و اجرای برنامة درســی داشته است، اما با وجود 
این تالش ها، همچنان تراز مشارکت والدین در 

سطح مدرسه های ایران پایین است.
در وضعیت کنونی، فعالیت انجمن اولیا و مربیان 
به برنامه های طراحی شده از باال، آیین نامه های 
فاقد ضمانــت اجرایی یا اجرای صوری برنامه ها 
و بخشــنامه های تکمیــل کتابچه ها و فرم های 
گزارش عملکرد و صورت جلسات توسط مدیران، 
بی رغبتی اولیا و مربیان، و مشارکت اولیا در حد 
کمک مالی به مدرسه محدود شده است که این 
امر به نوبة خود به معنی کنار گذاشته شدن تعداد 
بســیار زیادی از اولیا از فرایند مشــارکت فعال 
در امور مدرســه و آموزش وپرورش فرزندانشان 
اســت ]وفادار و جوان بخت اول، ۱۳۸۳[.  باید 
نتیجه گرفت که مشــارکت فعال والدین زمانی 
امکان پذیــر خواهد بود کــه عوامل مؤثر بر این 
فرایند به صورت یک کل واحد موجود باشند. در 
غیر این صورت جز پاره ای نوآوری ها و ابتکارات 
فردی در برخی مدرســه ها، شاهد مشارکتی از 
ســوی والدین نخواهیم بود و این مورد، مسائل 

آموزش وپرورش را بغرنج تر خواهد کرد.

منابع
۱. میرکمالــی، محمــد )1387(. روابــط انســانی در 

آموزشگاه. نشر یسطرون. تهران.
۲. وفــادار، صداقت و جوان بخــت اول، جعفر )1383(. 
انجمن اولیا و مربیان، ســاختار وظایف و مســئولیت ها. 

نشر عابد. تهران.

كتاب ها مورد 
تأئید كارشناسان 
ساماندهي است.



ى د شـــا
درمدرسـه

يكي از شاخص هاي بهداشت رواني دانش آموزان احساس رضايت، شادي و شادابي در متن 
مدرسه است. بچه هايي كه احساس مي كنند نيازهايشان بدون برخورد با موانع در حال تأمين 
است، به زندگي خود اميدوار مي شوند و به درجه اي از رضايت دروني مي رسند كه همواره 
آن ها را شــاد نگه مي دارد. شادي حاصل احساس «سعادتمند بودن» و سعادتمندي حاصل 
احساس سير طبيعي زندگي و در مسير رشد قرار گرفتن است. در اين حالت فرد به زندگي 
ديگران عالقه مند مي شود و به آن ها عشق مي ورزد. احساس رضايت و شادي سبب پيدايش 
حالت هاي رواني متفاوتي مي شود كه دوستي، عشق، محبت، اميدواري، خوش بيني، مسرت، 

همراهي، همدلي و پذيرش از نمونه هاي آن است.
                هانيه  ملکی 

                   سردبير

مقام معظم رهبري:
اين نهاد امور تربيتي يكي از صدقات جاريه 
و حسنات مرحوم شهيد رجايي و شهيد باهنر 
است بسيار كار خوبي است. نهاد خوبي است، 

عناصراش هم عناصر خوبي هستند. 
(خبرگزاري پانا، اسفند 1394)

8 اسفند، سالروز تأسيس نهاد 
امور تربيتي و هفته گرامي داشت 

تربيت اسالمي گرامي باد.
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 فصلنـــامـــة آمـوزشــــی، تحليلــــی و اطـالع رســـــانی بــراي مشــاوران  
پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  کارشناســان  و  معلمــان  دانشــجو  معلمان،  

  دورة هفدهم   شمارة ۲   زمستان ۱۴۰۰  ۴۸ صفحه    ۶۵۰۰۰ ريال    پيامك: ۳۰۰۰۸۹۹۵ 

دوران گذر از كرونا
ابزارهاى شناسايى و هدايت توانايى

مشاوران و پرتگاه برچسب  هاي غلط
هنر ارتباط مؤثر


