
يك تجــربه

سيده مریم طيبي ماسوله- دانشجوي دكتراي مشاوره
مشاور هنرستان فني وحرفه اي نرگس منطقة 4 تهران

گام اول در مســير دانایي: بيـان 
اهداف و قوانين جلسه

در جلسة اول، مادران داوطلب و عالقه مند 
سروقت در سالن اجتماعات مدرسه حضور 
پیدا كردنــد، بعد از احوال پرســي از آن ها 

خواستم مختصري دربارة میزان تحصیالت، 
شــغل، ســن خود و اعضاي خانواده شــان 
صحبت كنند و بگویند كه دخترشان فرزند 
چندم خانواده اســت. از آن ها پرسیدم كه 
آیا در 14جلسة در پیش رو همه مي توانند 

حضور داشته باشــند خوشبختانه به توافق 
رســیدند كه همان روز و ســاعت مناسب 
است و براي آنكه جلسات رسمي تلقي شود 
لیســت حضور و غیاب را هم آماده كردم و 
توضیح دادم كه براي حضور دخترشــان در 
جلســه با دبیران هماهنگ كرده ایم و قرار 
اســت دانش آموزي كه در جلسة ما حضور 
پیدا مي كند، درس جدید را خودش بخواند 
و از دوســتان و معلم خود اشــكاالتش را 
بپرســد و با آمادگي كامل در جلسة بعدي 
در كالس حاضر باشــد. حضــور دانش آموز 
در ایــن جلســات نباید منجر بــه نگراني 
دبیران شود یا بچه ها از درس عقب بمانند. 
این موضوع مورد اســتقبال مــادران قرار 
گرفــت. آن ها موافق بودند كه بچه ها هم به 
درس هایشــان برسند و هم در این جلسات 
حضور داشته باشند تا در فرصت پیش آمده 
پاي درد دل آنان بنشینم و مسائل تحصیلي 
و رفتاري شــان را از زبان خود این نوجوانان 

بشنویم و بررسي كنیم. 

راچگونهمیتوانايجادكرد؟
اشــاره

در جلسة انتخابات اعضاي انجمن اوليا و مربيان مدرسه كه در ابتداي سال تحصيلي 
تشــكيل مي شــود، براي والدین توضيح دادم كه با هماهنگي قبلي با مدیر محترم 
هنرستان، عالوه بر جلســات آموزش خانواده، جلساتي داوطلبانه و رایگان با حضور 
والدین و فرزندانشان در كنار یكدیگر هفته اي یك بار روزهاي سه شنبه ساعت 8 تا 9/5 
صبح در سالن اجتماعات مدرسه برگزار خواهد شد و هدف از این جلسات، آشنایي با 
تحوالت رشــدي از دوران كودكي تا نوجواني و شناخت ابعاد مختلف انسان در مسير 
پرفراز و نشيب زندگي است. در واقع، بسياري از ما نمي دانيم كه در لحظات گوناگون، 
دختر نوجوانمان چه احساسي دارد؛ آیا زماني كه لبخند مي زنيم، او هم مي خندد؟ در 
لحظه اي كه از او انتقاد مي كنيم، از ما دلخور است؟ زماني كه او را زیر ذره بين توجه خود 
گرفته ایم، آیا ميل دارد كه از او حمایت كنيم یا ترجيح مي   دهد او را به حال خویش رها 
كنيم؟ در حقيقت، ما نمي دانيم، و مهم ترین انگيزة من در این تالش این است كه كمي 
بدانيم، كمي  بدانيم كه با ما زندگي مي كند، نســبت به ما چه احساسي دارد، ما در نظر 
داریم براي او چه كنيم، و آیا او در كنار ما احساس رضایت مي كند. بعد از پایان جلسه 

40 نفر از والدین داوطلب ثبت نام كردند. 
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گام دوم: فرایند اجرا
بعد از بیان اهداف و قوانین جلسه، فرایند 
اجراي جلســات توضیح داده شــد. گفتم 
كه این جلســات به صورت كارگاه آموزشي 
»مادران و دختران« با موضوع رشد نوجوان 
برگزار خواهد شــد و از روش آموزش فعال، 
بحــث گروهي، پرســش و پاســخ، تمرین 
حركات ورزشي در شروع هر جلسه استفاده 
مي شود. از آن ها خواسته شد كه براي زمان 
استراحت بین آموزش، در جلسة آینده هر 

كدام یك سیب به همراه داشته باشند. 
در جلســة دوم، مادران رأس ساعت 8 
صبح در مدرســه حاضر شدند. بعد از سالم 
و احوال پرســي، از آن ها خواســته شد كه 
بایســتند و حدود 5 دقیقه حركات ورزشي 
انجام دهنــد؛ اول همه با هم دســت ها را 
به ســمت چپ ببرند تا حال c به خودش 
بگیرد و همه بگویند »ســي«؛ بعد دست ها 
را به ســمت راست ببرند تا حالت c به خود 
بگیرد و همه بگویند »سي«. سپس دست ها 
از باالي سر به طرفین بدن باز شوند و حالت 
دایــره اي بگیرند و همه بگوینــد o »اُوو«. 
 c انجام دادن حركات ورزشي همراه با تلفظ
و o باعث خنده و شادي مادران مي شد و در 
جلسه شور و نشاط خاصي شكل مي گرفت 
كه با صمیمیت بیشــتر همراه بود. پس از 
آن، در مورد دورة اول روان شناســي رشد از 
تشكیل خانواده تا یك سالگي فرزند توضیح 
داده شــد و یادآوري خاطــرات مادران كه 
چطور با همسرشان آشنا شده اند و خاطرات 
خواستگاري، مراسم عقد تا ازدواج برایشان 

جالب بود و هر كدام كــه عالقه مند بودند 
براي جمع توضیح مي دادنــد براي مادران 
بیان خاطرات دوران بارداري و به دنیا آمدن 
دخترشــان نیز جذاب بود. آن ها گاهي هم 
به مشــكالت و ســختي هایي كه متحمل 
شــده بودند، اشــاره مي كردند. سپس، در 
زمان اســتراحت به آن ها یادآوري كردم كه 
سیب هایي را كه قرار بود همراه خود بیاورند، 
میل كنند اما چند تــا از مادران گفتند كه 
یادشان رفته اســت. در این زمان بعضي از 
مادراني كه دو تا سیب آورده بودند، با آن ها 
تقسیم كردند و بعضي ها هم سیب هایشان 
را نصف كردند و با هم خوردند كه منجر به 
شــادي و خنده و صمیمیت بیشتر شد. در 
ادامة جلسه، یادآوري كردم كه جملة »یادم 
رفت« طي روز چقدر تكرار مي شود؛ گاهي 
از فرزند یا همســرمان موردي را درخواست 
مي كنیــم و انتظــار داریم انجام شــود اما 
آن ها صادقانه مي گویند كه یادشــان رفته 
است. واقعًا موقع شنیدن این جمله چگونه 

مي شود برخورد كرد و بهترین شیوه از نظر 
شــما چیســت؟ در مورد این مسئله بحث 
گروهي انجام دادیم. یكي از مادران پرسید: 
چــرا باید ســیب بیاوریم و میــوه دیگري 
نیاوریم؟ در مورد فواید ســیب در سالمتي 
جسم و شادابي و نشاط توضیح دادم و اینكه 
بر آوردن ســیب به مدرسه به فرزندتان هم 
تأكیــد كنید. در جلسة سوم، بعد از انجام 
دادن حركات ورزشي در ابتداي جلسه، در 
مــورد ویژگي هاي دورة دوم روان شناســي 
رشــد از یك  تا سه سالگي توضیحاتي داده 
شــد. در مورد اعتماد به نفس، استقالل، راه 
رفتن، سخن گفتن، انضباط و بازي صحبت 
كردیم. به عالوه، مــادران با مرور خاطرات 
خود، دربارة راه افتادن دخترانشــان یا اولین 
كلماتي كه آن ها به زبان آورده اند )»ماما«، 
»بابا«، »آب«( توضیح دادند. مثال هایي زده 
شد از بچه هایي كه اعتماد به نفس ندارند و یا 
مرتب و منظم نیستند و والدیني كه شكایت 
مي كنند كه دخترم اتاقش را مرتب نمي كند. 
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این شكایت ها نشان مي داد كه چه مواردي 
در این مرحله از رشد به درستي مورد توجه 

قرار نگرفته است. 
بعد از بحث گروهي و پرســش و پاســخ، 
نوبت به زمان اســتراحت و خوردن ســیب 
شد. در این جلسه همة مادران سیب همراه 
داشتند. گفتم كه براي جلسة بعد عالوه بر 
سیب، یك هویج پوست گرفته همراه خود 
بیاورند و فواید هویــج را نیز توضیح دادم. 

خاطره اي هم براي والدین تعریف كردم. 
در جلسة چهارم بعد از حركات ورزشي، 
ویژگي هاي دور ة سوم روان شناسي رشد 3 
تا 6 ســالگي و پیش از بلوغ )همانندسازي 
پســران و دختران(، دورة پیش دبستاني و 

مهدكودك توضیح داده شد.
نقــش والدین در اجتماعي شــدن، نحوة 
ورود كــودك به مهدكودك و آشــنا كردن 
بچه ها با مدرسه، تكالیف خانواده در تبیین 

هویت جنسي فرزندان اشاره شد.

چهــارم  دورة  پنجــم،  جلســة  در 
روان شناسي رشد بلوغ، نوجواني، انواع بلوغ و 
مشكالت مربوط به نوجوان توضیح داده شد 
كه با بحث گروهي و طرح مشكالت مادران 

با دخترانشان ادامه پیدا كرد.
در جلسة ششــم، بحث بلــوغ و رشد 
نوجوان در حضور مــادران و دختران ادامه 
یافت و از این جلســه از دختران دعوت شد 
كه هر كدام كنار مادرشان بنشینند. سپس، 
در مورد ویژگي هاي بلوغ از دیدگاه پزشكي، 
رواني  بلوغ  بلوغ،  عالمت هاي روان شناختي 
)ثبات، خودشیفتگي و داستان هاي عاشقانه( 
صحبت شــد. در ابتداي جلسه نیز مادران 
همراه با دخترانشــان حركات ورزشي اجرا 
كردند و ایــن كار براي بچه ها خیلي جالب 
و جــذاب بود. در جلســة قبل بــه مادران 
یادآوري شــده بود كه براي دخترشان هم 
سیب و هویج بیاورند تا در زمان استراحت 
میل كنند. به بچه ها نیز تأكید شــد كه در 
زنگ هــاي تفریح در طول هفته همراه خود 
ســیب و هویج بیاورند و به دوستانشان هم 

تأكید كنند و فواید سیب و هویج را بگویند 
تا آن ها هم همراهشان بیاورند.

در جلسة هفتم بلوغ اجتماعي، رویكرد 
خانواده و معلمان نســبت به آن و مشكالت 
مربوط بــه نوجوانان مطرح شــد. در بحث 
گروهي، دختران داوطلب مشكالتي را كه با 
آن ها مواجه بودند، طرح كردند و مادران هم 

مسائل خود با فرزندانشان را بیان نمودند.
 در جلسة هشتم با درخواست مادران و 
دختران، بحث رشد نوجوان ادامه پیدا كرد 
و بچه ها از اینكــه فرصتي پیدا كرده بودند 
كه درد دل كنند و حرف دلشــان را بزنند، 
خوشــحال بودند و از اینكه مادران شنوندة 
فعال شده بودند و فرصت و اجازة حرف زدن 
به بچه ها داده شده بود و منجر به بحث و دعوا 
نمي شد، احســاس رضایت داشتند. بچه ها 
متوجه شدند كه خیلي از مسائل بین آن ها 
مشترك اســت و مشكالت فقط براي آن ها 
نیست و خاص آن ها وجود ندارد و در واقع، 
این مســائل خاص این دورة رشدي است. 
در جلســة نهم، نقاشي دو نفرة دختر و 
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مادر انجام شــد؛ به هر مادر و دخترش یك 
كاغذ A4 و یك ماژیك داده شــد و از آن ها 
خواسته شــد كه ماژیك را هر دو با هم در 
دست بگیرند و روي كاغذ یك خانه، درخت 
و دختر بكشــند؛ بدون اینكه نوك ماژیك 
را از روي كاغــذ بردارند. ایــن تجربه براي 
آن ها بســیار جالب و شــادي آفرین بود. در 
پایان جلسه، زماني كه مادرمان رفته بودند 
چند نفر از بچه ها آمدند و گفتند كه خیلي 
وقت بود دســت مادران را نگرفته بودیم و 
حس خیلي خوبي برایمان داشت. این نشان  
مي دهد كه نوجوانان چقدر به توجه و نوازش 
و درك متقابل نیاز دارند. ســپس نقاشي ها 
روي تابلو نصب شــدند و توضیح و تفسیر 
مختصري دربارة آن ها نوشــته شد. مادران 
مي گفتند كه خیلي وقت بود نقاشي نكشیده 
بودیم و یــاد دوران بچگي مــان افتادیم و 

خاطرة خوشي برایمان بود.
بچه ها نقاشــي »دختر با دوستش« را هم 
به همین روش كشیدند كه در جهت تقویت 
دوستي و حس مشاركت و ارتباط مناسب با 

هم كالسي خود، انجام شد.
در جلسة دهم بعد از انجام دادن حركات 

ورزشي، گروه بندي مادران و دختران انجام 
گرفت و به هر گروه یك كاغذ 40*60 همراه 
با كاغذ رنگي، قیچي و ماژیك داده و از آن ها 
خواسته شد كه یك كار مشاركتي به صورت 
ارائة پروژة حل مشــكل یــك نوجوان در 
خانواده انجام دهند. روي كاغذ یك درخت 
بكشــند و روي تنة درخت نام مشــكل را 
بنویسند؛ در ریشه هاي درخت مشكالتشان 
را عنوان كنند و در شاخه و برگ هاي درخت 
راهكار هاي حل مشكل را بنویسند. هدف از 
اجراي این برنامه، انجام دادن كار مشاركتي 
مادران و دختران به صورت ارائة پروژة حل 
مشــكل و ارائة راهكار ها و محاسن و معایب 
راه حل ها و روش هاي اثربخش حل مشكل 
بود كه مي بایســت به آن هــا توجه كنند و 
بنویســند. در واقــع، هم فكــر كنند و هم 
بنویســند. مادران و بچه ها خیلي خوشحال 
بودند كه با هم روزنامه دیواري و كاردســتي 
درســت مي كنند و در مورد مشــكل خود 
با چند مــادر و دختر دیگــر در گروه فكر 
مي كننــد و این هم فكــري منجر به یافتن 
راه حل مي شــود و آن ها به توافق مي رسند. 
براي مثال، یكي از گروه ها مشــكل دعوا را 

انتخــاب كرده بود؛ حاال در منزل ســر چه 
چیزي دعوا مي شود: استفادة زیاد از موبایل، 
لب تاپ و اینترنت یا بیرون رفتن با دوستان 
یا رفتن به تولد دوســتان كه والدین اجازه 
نمي دهنــد. همه در مورد ایــن موضوعات 
فكر مي كردند و به راه حل مي رسیدند. بعد 
از انجام كار گروهي، از ســرگروه خواســته 
مي شد كه در مورد موضوع و مشكل انتخابي 
خود توضیح بدهــد و گروه ها از راه حل هاي 
یكدیگر استفاده كنند. پیشنهاد شد كه در 
جلســة پایاني نمایشــگاهي از روزنامه هاي 

دیواري و نقاشي هاي دونفره تشكیل شود.
)اوایل  جلسة یازدهم، دربارة جواني  در 
بزرگ سالي 20 تا 40 سالگي(، انتخاب شغل و 
شكل گیري خانواده توضیحات الزم داده شد.

در جلســة دوازدهم دربارة میان سالي 
)اواســط بزرگ ســالي 40 تا 60 سالگي(، 
نحوة برخورد با میان ساالن و مسائل مربوط 
به آن ها توضیح داده شــد كه همراه با ذكر 
خاطرات و مسائل و مشكالت این افراد بود.

جلســة ســيزدهم در مــورد اواخر 
بزرگ سالي، پس از 60 سالگي بود و موضوع 
برخــورد صحیح با ســالمندان و احترام به 

| رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة چهاردهم | شمارة 3 | بهــار 1398 32



پدربزرگ ها و مادربزرگ ها مطرح شــد. این 
جلســه هم باعث بحث گروهــي و با ذكر 
خاطرات مــادران و دختران همــراه بود و 
پیشنهاد شــد كه یك جشن رشد نوجوان 
بــراي افتتاحیة كارگاه آموزشــي مادران و 
دختران داشته باشیم. در آن جلسه، كیك 
بیاوریم و پذیرایي با سیب و هویج و نمایش 
فیلم كوتاه داشــته باشــیم و هر كس كه 
بهترین تزئین از ســیب و هویج را داشــته 
باشد، جایزه بگیرد. در مورد هزینة خرید و 

تهیة كیك هم مادران داوطلب شدند. 
در جلسة چهاردهم، از مدیریت محترم 
مدرســه و معاونان دعــوت كردیم كه در 
مراســم اختتامیه حضور داشته باشند. در 
ابتــدا از 3 نفر از مادرانــي كه حضور فعال 
داشتند، تشكر و قدرداني كردیم و به رسم 
یادبود هدیه اي به آن ها داده شــد. سپس، 
فیلم كوتاه مادر و پدر كه هدف آن قدرداني 
از زحمات بزرگ ترها در خانواده بود، نمایش 
داده شد. پس از آن پذیرایي با كیك و سیب 
و هویج انجام شد و به بهترین تزئین سیب 
و هویج كه یكي از دانش آموزان بدون كمك 

مادرش انجام داده بود، جایزه داده شد. 
در پایان جلسه، فرم نظرسنجي از كارگاه 
آموزشي بین شركت كنندگان توزیع شد تا 

تكمیل كنند.

گام آخر یا ابتداي راه؟
 با توجه به شناختي كه طي این چهارده 
جلسه  ایجاد شــده بود، از دختران خواسته 
شــد كه اگر عالقه مند هستند، هفتة آینده 
به اتاق مشــاوره بیایند تا یكي از مســائل 
نوجوانان را كه دوســت دارنــد، به صورت 

تئاتردرماني و ایفاي نقش اجرا كنیم. 

در جلسة  بعد، داســتان دختري به نام 
رعنا با عنوان »قصة غصه هاي رعنا« مطرح 
و پیشــنهاد شد كه داستان این دختر را 16 
نفر از بچه هاي داوطلب به صورت تئاتر اجرا 
كنند. بچه ها موافــق بودند كه این موضوع 
كار شود؛ چون براي آگاه سازي و پیشگیري 
نوجوانان موضوع  اجتماعي  از آســیب هاي 
مناسبي اســت. رعنا فرزند اول خانواده بود 
و یك برادر داشــت كه در پایة هشتم درس 
مي خواند. او در كنار پدر و مادر خود احساس 
تنهایي مي كرد و به راحتي نمي توانســت با 
آن هــا درد دل كند. رعنــا در پایة دوازدهم 
درس مي خواند. او در مدرسه دوست صمیمي 
نداشت و سعي مي كرد درسش را بخواند تا 
مورد بازخواســت پدر و مادرش قرار نگیرد. 
یك روز كه رعنا در ایستگاه اتوبوس ایستاده 
بود و منتظر اتوبوس بود كه به خانه برگردد، 
پسري یك كاغذ به او داد كه روي آن عالوه 
بر شــماره تلفن، این جمله نوشته شده بود: 
»اسم من سعید اســت. به من زنگ بزن«.

رعنا بدون اطالع پدر و مادر با سعید ارتباط 
برقرار مي كند و در طول دو هفته با او تماس 
تلفني مي گیرد تا اینكــه یك روز از طریق 
تماس تلفني ادارة آگاهي متوجه مي شود كه 
سعید فردي خالف  كار است و در درگیري با 
پلیس گشته شده است. در این ماجرا پدر و 
مادر رعنا هم در جریان دوستي او با سعید 
قرار مي گیرند و مشكالت متعددي براي وي 
و خانواده اش ایجاد مي شود. به عالوه مرگ 
ســعید براي رعنا خاطرة تلــخ و ناراحتي و 

افسردگي را به دنبال مي آورد. 
طي پنج جلسه بچه ها این نقش ها را بازي 
كردند و در یك جلسه نیز براي دانش آموزان 
و دبیران ایفاي نقش داشــتند. پس از آن در 

مورد دوســتي هاي دورة نوجواني، خطرات 
و مشــكالت ناشــي از آن و آســیب هاي 
اجتماعــي مطالب مبســوطي گفته شــد.

نتایج نظرسنجي از مادران
در فرم نظرسنجي، مادران تأكید داشتند 
كه جلساتي ویژة پدران برگزار شود تا آن ها 
نیز با نیازهاي دختران نوجوانشــان آشــنا 
شــوند. به دنبال این پیشنهاد در روز جمعه 
جلســه اي ویژة پدران با موضــوع افزایش 
مهارت هاي فرزند پروري )بهبود ارتباط والد 
پدر و نوجوان دختــر( با حضور آقای دکتر 
احمد صافی برگزار گردید و تأكید شــد كه 
اگــر به نوجوان خود توجه الزم را نداشــته 
باشیم، انگیزة آن ها براي پناه بردن به دیگران 
بیشتر مي شود. كمك ما به نوجوانان تنها از 
یك راه ممكن است و آن برقراري ارتباطي 
دوســتانه با آن هاســت. وقتي بــا نوجوان 
دوست مي شــویم، او مي تواند اسرار خود و 
اتفاقاتــي را كه برایــش مي افتد، بیان كند.

عالوه بر ایــن آموزش ها جلســاتي ویژة 
دبیــران با هدف آشــنایي بــا موضوعاتي 
مانند روان شناســي رشــد، نحوة كمك به 
حل مشــكالت رفتــاري دانش آموزان و در 
صورت نیاز ارجاع به مشاور، چگونگي ارجاع، 
ویژگي هاي محیط آموزشي بدون استرس و 
فشار رواني و همچنین افزایش كارآمدي در 

تعلیم وتربیت نوجوانان برگزار گردید. 
در پایان، از همة دبیران و مسئوالن مدرسه 
به ویــژه مدیر محترم ســركار خانم فهمیه 
گالبي به مناسبت همراهي شان با برگزاري 
این جلسات و فعالیت هاي مشاوره اي مدرسه 

تشكر و قدر داني مي كنم. 
به یاد داشــته  باشیم مشاوره یك فعالیت 
تخصصي و راهنمایي مشــاوره یك ضرورت 

سازماني است.
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