
تجارب مشاوره ای

قاسمکاردهیکارگر

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

دورةمتوسطه2استکهضمیمةمدرسةمتوسطهاولمیباشد.

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

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

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

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

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

نرسيدن، موضوع مجدداً به هسته ارجاع داده شود.

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

کاهش اضطرابدر

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

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

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

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

دیگران به وجود می آید.

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

بين معلمان انتخاب شده بود، مورد ارزیابی قرار گرفت.

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

واقعی انتقال و تعميم یابد.

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

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

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

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

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

درصدرفتار

زیادلرزش صدا

متوسطتماس چشمی

کمرعشه و لرزش زانوان

زیادفرو دادن آب در گلو

خيلی زیادتعرق

خيلی زیادتوقف گفتار

زیادپيچ و تاب خوردن

آزمونگروهسنجینشاندهندةمحبوبیتومقبولیت
بسیارکممحمدبود.بااستفادهازآزمونفرافکنی

اندریافتموضوعکودکان)CAT(2ویاتفسیر
داستانهاییکهمحمدمطرحمینمود،نوعیپرخاشگری

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حواس،و دروغگویی می توان استفاده کرد.

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

قابل توجهی کاهش یافته است.

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

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

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

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

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

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

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

تهران: اسپند هنر.

پسازمعرفیخودوتوضیحنقشمشاورو
اعتمادسازی،بهمشکلمحمداشارهنمودمکهاظهار

داشتدرسنینپایینچنینمشکلینداشتهاماکمکم
خجالتیشدهاست؛بهطوریکهبابچههابازینمیکند،

درمنزلحرفچندانینمیزندوکمتربهخانةاقوام
رفتوآمدمیکند.البتهپدرشناراحتیاعصابداردو

گاهیاوراتنبیهمیکند
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