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چند روايت برای آشنایی مدیران با کاربردهای مشاوره در مدرسه

»گوش دادن« و »مواجهه با سکوت« دو مهارت کلیدی و مهم در مشاوره هستند. گوش دادن به معنای صحیح زمانی اتفاق می افتد 
که گوش دهنده ضمن پذیرش غیرشــرطی و ایجاد رابطة حسنه، هنگام گوش دادن صحبت نکند و با سکوت و تفکر به سخنان 
گوینده توجه کند. همچنین، خــود را به جای گوینده قرار دهد تا بتواند حرف هایش را بهتر درک کند و موقعیت و حالت او را 
بشناسد. مواجهه با سکوت هم فِن ظریفی است. هنگام گفت وگو با دانش آموز، ممکن است او سکوت کند یا به راحتی حرف نزند. 
در مشاوره اعتقاد بر این است که گاهی از طریق سکوت می توان به نوع مشکالت فرد و اهمیتی که برای آن ها قائل است، پی برد.

عذرخواهی
شـــنیدن  با  مدیــر 

در  کالس  ســـروصدای 
زد و وارد شـــد. عــده ای از 

بچه هــای کالس دوم مدعی بودند 
هم کالسی شان هنگام نقاشــی و کار با رنگ گواش، 
به روی آن ها رنگ پاشــیده و لباسشــان را کثیف 
کرده اســت. مدیر با معلم همراه شــد تا موضوع را 
بررســی کنند. هر کدام از بچه ها چیزی می گفت و 
آن هم کالسی را متهم می کرد که به عمد این کار را 
انجام داده است. مدیر از معلم پرسید منظور بچه ها 
کدام دانش آموز اســت. معلم گفت دانش آموز بیرون 
رفته تا دست و صورت رنگی اش را بشوید. سروصدای 
بچه ها همچنان ادامه داشت و هر کدام دلیلی می آورد 

تا اتهام را ثابت کند.
باالخره دانش آمــوز موردنظر به کالس آمد. همان 
بچه ها با دیدن او دوباره شروع به شکایت کردند. مدیر 
از همان دانش آموز خواســت ماجرا را تعریف کند. او 

با دیدن این همه انگشت 
اتهام، شروع به گریه کرد. 
دانش آموز  معلــم  چــه  هر 
را دعــوت کرد تا آرام باشــد و 
حرفش را بزند، فایده ای نداشــت. 
مدیر کالس را به آرامش و ســکوت دعوت 
کرد و به بچه ها گفت: شما حرف های خودتان را زدید. 
االن باید به دوستتان هم اجازه بدهید حرف هایش را 
بزند. اما او دارد گریه می کند و نمی تواند راحت باشد. 
بنابراین، خوب است همه کمی ساکت باشیم تا اوضاع 

آرام شود و بتوانیم با آرامش حرف بزنیم.
ظاهرًا بچه ها قانع شــده بودند. با آرام شــدن فضا، 
دانش آموز توضیح داد که پاشیده شدن رنگ عمدی 
نبوده و فقط دســتش خورده است. بعضی از بچه ها 
توضیح او را نمی پذیرفتند. مدیر به کالس یادآوری 
کرد: دوســتتان، هم از شــما عذرخواهی کرد و هم 
با گریه اش فهمیدید که از این اتفاق ناراحت اســت. 
بچه ها! اگر خوب به حرف هم گوش بدهیم، می توانیم 

همدیگر را بهتر درک کنیم.
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وکیل نمی گیرید؟!
در دفتــر معاون هیاهویی بــود. مدیر که از کنار 
اتاق می گذشــت، متوجه شد خبری هست و وارد 
شد. ماجرا از این قرار بود که در یکی از کالس های 
پنجم، چهــار نفر از بچه ها گروهی تشــکیل داده 
بودند. ایــن گــروه در صورتی که بــرای یکی از 
اعضای آن مشکلی پیش می آمد، وارد دعوا می شد. 
بچه های کالس از گروه ترس داشــتند و به اجبار 
به حــرف آن ها گوش می دادند. یکــی از کارهای 
گروه اسم گذاشــتن روی دیگــران بود. آن ها حتی 
برای معلم و معاونان مدرســه هم اسمی داشتند. 
در جریان این اسم گذاشتن، یکی از هم کالسی ها را 
با اســمی صدا می زدند که توهین آمیز بود و باعث 

مسخرة او می شد.
معــاون در حال حل وفصل موضوع بــود و البته 
توپ وتشــر و تهدید به کم کردن نمــره، تا دیگر از 
ایــن کارها نکنند. مدیر به معاون توصیه کرد برای 
عادی شدن اوضاع، این چهار نفر را از کالس بیرون 
بکشد تا در جای مناسبی صحبت کنند. حساسیت 
مدیــر در این بــاره بود که بچه هــا احتمااًل هنگام 
صحبت اسم هایی را که روی دیگران گذاشته بودند، 
به کار ببرند و این طوری آن ها پیش هم کالسی ها، 

معاون و مدیر خجالت بکشند.
حاال چهار نفر با معاون و مدیر تنها شــده بودند. 
مدیر به آرامی از معاون خواست دوباره تهدیدها را 
شروع نکند. مدیر بعد از چند دقیقه صحبت کردن 
و دعوت بچه ها به آرامش، از آنان خواست به نتیجة 
کارشان فکر کنند. بعد پرســید، اگر خودتان را با 
اســم نامناســبی صدا بزنند، چه می کنید؟ بچه ها 

ساکت شدند. کسی چیزی نمی گفت. معاون اصرار 
داشــت بچه ها حرف بزنند و جواب مدیر را بدهند. 
مدیر، معاون را هــم به آرامش دعوت کرد و گفت 
به بچه ها فرصت بدهید فکر کنند. خودشان آن قدر 

عاقل هستند که بتوانند جواب منطقی بدهند.
همان بچه هایی که تا چند دقیقة پیش ســاکت 
نمی شــدند، انگار االن حرفی برای گفتن نداشتند 
و هر کدام منتظر بودند دیگری ســر صحبت را باز 
کند! فضای عجیبی بود؛ همــه با هم در یک اتاق 
بودند، اما کســی نمی خواســت حرفی بزند؛ حتی 
مدیر و معاون! باالخره بعد از چند دقیقه ســکوت، 
یکی از بچه ها بــه آرامی و بریده بریده شــروع به 
صحبت کرد. به تدریج بقیه هم وارد صحبت شدند. 

دوباره سروصدا بلند شد. 
وقتــی خود بچه ها دربارة موضوعی نظر می دهند 
و آن را تحلیــل می کنند، بــه درک بهتری از آن 
خواهند رســید. خالصه جلسة پرباری بود و بچه ها 
آن قدر نکته گفتند که تقریبًا چیزی از قلم نیفتاد!

در پایان، مدیر بــرای نتیجه گیری و تهدیدی از 
سر شــوخی، به بچه ها گفت، با این حرف هایی که 
زدید، فهمیدید چقدر باعث اذیت دوستان خودتان 
شده اید؟ به نظرتان من االن باید با شما چه بکنم؟ 
بگویم والدینتــان بیایند یا اخراجتان کنم؟! بچه ها 
احساس شرمندگی می کردند. از یک طرف با مدیر 
دوســت شــده بودند و از طرف دیگر می دانستند 
کارشــان قابل دفاع نیســت. همین زمان یکی از 
بچه ها با شیطنت گفت: »برایمان وکیل می گیرید 

تا از ما دفاع کند؟!«
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منبع
٭ اصالنــی، ابراهیم )1۳90(. 
آموزش های مشــاوره ای برای 
انتشــارات  مدارس.  مدیــران 

مدرسه. چاپ چهارم. تهران.

سبک زندگی عجیب!
نازنیــن دانش آموز کالس ســوم بــود. نه درس 
می خوانــد و نــه حوصلة دیگر کارهای مدرســه را 
داشــت. معلم بارها مــادرش را فراخوانده و دربارة 
وضعیــت نازنین بــا او صحبت کرده بــود. در این 
صحبت ها معمواًل نازنین هم حضور داشــت. هر بار 
گفت وگوی معلم و مادر به نصیحت و تذکر می رسید 
و در نهایت از نازنین قول می گرفتند بیشــتر تالش 
کند. جالب آنکه نازنین قولی نمی داد. فقط ســکوت 
می کرد و گاهی هم ســری تکان می داد. اما معلم و 

مادر همین را نشانة تأیید تلقی می کردند.
بعد از چندین بار نصیحت و قول گرفتن، حوصلة 
معلم ســر رفت و از مدیر خواســت نازنین را برای 
بررســی مشــکالت و اقدامات الزم به مشاور ارجاع 
دهد. خانم مدیر کم وبیش در جریان مسائل نازنین 
قرار داشت. براساس همین شناخت مختصر، تصور 
نمی کرد مسائل او خیلی پیچیده باشند. با توجه به 
درخواست معلم، مدیر در فرصتی مناسب نازنین را 
به دفترش خوانــد. نازنین با قیافة خندان و رفتاری 
راحت وارد اتاق مدیر شــد. مدیــر از همان برخورد 
اول می توانست حدس بزند با دختری باهوش، شاد 
و زرنگ طرف اســت. بعد از احوال پرســی، کمی با 
هم دربارة موضوعات عادی از جمله وضعیت مدرسه 
حرف زدند. مدیر ســعی می کرد بــا رفتار صمیمانه 
»اصل پذیــرش« را رعایت کند. به تدریج صحبت را 
به خود نازنین و شــرایط درسی او رساند. با آرامش 
از نازنین خواست نظرش را بگوید. حرفی زده نشد. 
اتاق در سکوت فرو رفت و مدیر و نازنین، بدون آنکه 
بــه همدیگر نگاه کنند، همین طور ســاکت ماندند. 
بعد از مدتی، مدیر به آرامی گفت دخترم از خودت 

بگو. نازنین انگار که مردد باشــد، زیر لب چیزهایی 
می گفــت که نامفهــوم بودند. بیــن همین کلمات 
نامفهوم، چند کلمه تقریبًا قابل تشخیص بود: فیلم، 

کارتون و جنگی.
حاال چند دقیقه گذشــته بود و نازنین که می دید 
مدیر تمایل دارد به حرف های او گوش کند، داشت 
از عالقه مندی هایش حرف مــی زد و می گفت: »در 
خانه فیلم ها و کارتون هایــی می بینم که یا جنگی 
هســتند یا دربارة جادوگری. جادوگری را دوســت 
دارم و می خواهم جادوگر شــوم. سبک زندگی من 
طوری اســت که فکر می کنم برای جادوگرشــدن 
نیازی به درس خواندن نیســت! اگر جادوگری را یاد 
بگیرم، می توانم هر کاری خواستم بکنم و دیگر الزم 

نیست خیلی خودم را به زحمت بیندازم.«
برای مدیر، شنیدن چنین حرف هایی از زبان یک 
دانش آموز کالس سومی، جالب بود. تعجب می کرد 
چــرا معلم یا مادر نازنین بــه او فرصتی نداده اند تا 
دربــارة آرزوهــا و چیزی که آن را ســبک زندگی 
می نامیــد، حرفــی بزند. اگر به جــای حرف زدن و 
نصیحت کردن، کمی سکوت می کردند و حوصله به 
خرج می دادند، می توانســتند با نازنین بهتر ارتباط 
برقرار کنند. مدیر بعد از شنیدن حرف های نازنین، 
برای او توضیح نداد كه جادوگری چیز بدی اســت 
و او نبایــد به این موضوعات فکر کند. فقط در چند 
کلمه گفت که اگر درس هایش را نخواند، نمی تواند 
از کتاب ها و نوشــته ها سر در بیاورد. مدیر احساس 
می کرد ارجاع نازنین به مشاوره کمی عجوالنه است 
و با اعمــال اصالحاتی در رفتــار والدین، همراهی 
بیشتر معلم و شاید یکی دو جلسه گفت وگوی دیگر 

رشد مدیریت مدرسهبا خود نازنین، وضعیت درسی او بهتر شود.
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