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  مقدمه 

 

 

باشدد. خانده، مدرسده و    می هدف از تالیف این کتاب کمک به ارتقاء سالمت روانی کودکان و نوجوان

آورند و گاهی بده  میهایی هستند که کودکان بیشترین تجارب معنادار زندگی را بدست مکان جامعه

ز کودکان و نوجوانان در گاهی حمایت عاطفی ا شوند.تهدید کننده و ناسالمی تبدیل می محیط های

و سدوء رفتدار    ها از بین رفته و موجب آسیب و رنجش آندان از سدرزنش هدا، طدرد شددن     این محیط

شدان پدیش   مشکالت موقعیتی یا رشدی که برای فرایند کنار آمدن با و در گرددمیی و عاطفی اجتماع

آید تنها هستند. برخالف بزرگساالن که هنگام رویارویی با مشکالت، ممکدن اسدت در جسدتجوی    می

ای باشند، کودکان و نوجوانان دوست ندارندد، چندین کداری را انجدام دهندد و      حرفهکمک و حمایت 

کنندد. اگدر چده از    آیدد اغلدب در مقابدل آن مقاومدت مدی     ین مشکالتی برای آنان پیش میی چنوقت

گساالن انتظار زیادی دارند که آنها را در زندگی مورد حمایت قرار دهند، ولی بده دالیدل مختلدف    ربز

شدکالت هدویتی   شوند. این مشکل در مورد کودکان و نوجوانانی کده م اغلب ناامید می ذهنی واقعی یا

زا و حدوادث  فشدار  کودکان معمدولی در کشدمکش بدا عوامدل    کند. بسیاری از د، بیشتر صدق میدارن

 مانند.زندگی تنها می

تجربه شخصی من از دوران کودک تفاوت چندانی با این کودکان نداشت. اگر چده مدن هدیش مشدکل     

اغلدب   بدودم، ولدی  روانی خاصی نداشتم که از آن رنج ببرم و دانش آموزی موفق و مورد پذیرش همساالنم 

هدای زیداد   ام و نتوانسدته حمایدت  م. در یک خانواده مهاجر بدزر  شدده  کرداحساس تنهایی و ناامیدی می

و تحصدیل داشدتم    هایی که در مدرسده های خود در مورد پیشرفتلدین را جلب کنم. من حتی از شادیوا

دار کدنم و چدون هدر    را جریحده  که ممکن است احساساتشانکردم می کردم زیرا تصوربا آنها صحبت نمی

بدودم  کردم آنها تحقیر خواهند شد. بنابراین، آنقدر متواضدع و باشدرم   سواد بودند، احساس میدوی آنها بی

هدا حکومدت   د که در آنجا قلدرها و گدردن کلفدت  کردم. مدرسه جایی بوهایم را پنهان میکه تمام موفقیت

هر وقت من در مدرسه نمره خدوبی مدی  سایه مان بودم، زیرا ی همو من در این میان قربانی بچهکردند می

زد. معلمی که خجالتی بودن من را دوست نداشت تصمیم گرفدت در مبدارزه   گرفتم، مادرش او را کتک می

 مدرا ای نبود که بتواند من را یاری نماید احساساتم را بیان کدنم  چنان  پختهبا آن کمکم کند اما او  آدم آن



گی در اثدر شدرکت در یدک گدروه درمدانی، بده تدرس از موفقیدت در         نصیحتم کند. به تازهدلداری دهد یا 

گاهی استفاده کنم تدا احسداس تنهدایی    آتوانستم از این یقینا  خیلی زودتر از اینها میام. خویشتن پی برده

 کمتری داشته باشم.

اسدت. امدا در ایدن    بهنجدار   من اعتقاد دارم که این یک موقعیت عادی برای بسیاری از کودکدان 

میان کودکان دیگری هستند که از مشدکالت رشددی، شکسدت تحصدیلی، طدرد اجتمداعی و از هدم        

گسیختگی خانواده رنج می برند و نیاز به حمایت و توجه بیشتری دارند و در صورت اهمیت سدالمت  

  روانی کودکان، حمایت و توجه به نیاز آنها ضروری است.

نان راههای زیادی وجود دارد. در این کتداب مدن مشداوره و روان    برای کمک به کودکان و نوجوا

ا را مدورد توجده و   درمانی گروهی را به عنوان یک شیوه قابل قبول و عملی که بسیاری از مسائل آنهد 

های دیگری نیز مانندد مراکدز اجتمداعی،    پیشنهاد می کنم. اگر چه که محیط دهد،رسیدگی قرار می

هستند که مشاوره و روان درمانی گروهی ممکن در آن جاهدا نیدز    مؤسسه های اصالحی و خصوصی

مؤثر و قابل قبول باشد اما مدرسه یک مکان بسیار طبیعی برای ارائه کمک بده کودکدان مدی باشدد،     

آنچه اهمیت دارد و مراجعان را برای مشاوره می کشداند، ایدن   . بدون اینکه به آنها برچسبی زده شود

زدگی خود را کاهش دهد، چیزی که اهم کند که مراجعان حس مصیبتی فراست که مشاوره شرایط

 خودشان به تنهایی قادر به انجام آن نیستند.

هدا خیلدی   اگر چه به طور کلی، مشاوره گروهی با کودکان و نوجوانان در مددارس و دیگدر مکدان   

کیل مدی  هایی که در محدیط مدرسده تشد   گیرد. گروهمی مناسب است، ولی این کار به ندرت صورت

 باشددددند کدددده دارای مددددی ۱آموزشددددی -هددددای پیشددددگیرانه روانددددیشددددوند، شددددامل گددددروه

)بدارلو،   شناختی و رویکرد حل مسئله بوده و بدر مهدارت آمدوزی تمرکدز دارندد      -گیری رفتاریجهت

ای با رویکرد تلفیقی را پیشنهاد می کنم که های مشاوره(. ولی من گروه۲۰۰۲،  ۲برلینگیم و فوریمن

مدارس ذهدن  (  از مدارس مبنی بر اینکه ۱۹8۰تمرکز زیاد دارند. با توجه با انتقاد راجرز )بر عواطف 

کنندد،  دهد ولی به احساسات توجهی نمدی اجازه فعالیت بدنی را به آنها میکند ، کودکان را فعال می

 دهم.می بدن و ذهن را با هم مورد توجه قرار  ،من احساسات

-دی و چه کودکانی که نیازهای ویدژه کودکان، چه کودکان عا فرض این کتاب این است که همه

که در آن بیان احساسدات مجداز و تشدویق     ۳مدار -های فراینددارند، بیشتر دوست دارند در گروهای 

 تجربددددده را مدددددی شدددددود، حمایدددددت بدددددین فدددددردی مددددددام اعضدددددا از یکددددددیگر      

م کده  ندد. مدن معتقدد هسدت    شود، شدرکت کن برای مسائل انجام می کنند، اقدامات مفید و مؤثریمی

                                  
1
. preventive psycho-educational groups  

2
. Barlow, Burlingame & Fuhriman  

3
. Process-oriented groups  



ها از طریق تجربه مجدد روابط مثبت بسیار مؤثر و مفیدتر از کسب آن تغییر در رفتار و کسب مهارت

درمدانی گروهدی   من و همکارانم در مشاوره و روان از طریق آموزش می باشد. بر اثر تجارب زیادی که

در آن کودکان اهداف جدیددی   ایم کهههای هیجان انگیز زیادی بود، شاهد لحظهایمداشتهبا کودکان 

شدان را اصدالح   خواستند تا رفتارهای ناسدازگارانه را برای زندگیشان تعیین کردند و از دیگران کمک 

 شوند.ود پذیرش و حمایت به پیش برده می، وج۴سازیخودفاشواسطه هکنند. این اعمال همیشه ب

در  تمداعی هسدتند کده بده طدور همزمدان      مشاوره و روان درمانی گروهی فرایندهای رواندی و اج 

، یک رویکرد تلفیقی را بکار کنند. من و همکارانم در سطح فردیسطوح فردی و بین فردی عمل می

، 5آزیمدا  -گیدری هدای شدناختی اسدت )کرامدر     گرایدی و جهدت  ایم که شامل روان پویایی، انسانبرده

رد بدین  سطح بین فردی یک رویکد  در (.۲۰۰5، 6( و با فرایند تغییر رشدی مطابقت دارد )هیل۲۰۰۲

ایم که بر اساس آن تعامالت بین فردی مکدانیزم اصدلی تغییدر اسدت )یدالوم و      را بکار برده 7اینظریه

 (۲۰۰۰، ۱۰)اشدپیگل و کالسدن   بنامیم ۹بیانی-حمایتی رویکرد (. بهتر است این روش را۲۰۰5، 8لسز

گروهی حمدایتی و                        خلیه هیجانی در یک جو و ت سازیرهایی از احساسات، خودفاش زیرا که در آن بر

 شود. پذیرا تأکید می

مدورد  ، بطور موفقیدت آمیدزی در مددارس    است ها بر احساسات و عواطفاین گروه تمرکز خاص

 در محددیط مدرسدده اداره   هدداگددروه دیگددرهددا هماننددد  گیرنددد. ایددن گددروه  اسددتفاده قددرار مددی  

اند کده بواسدطه معلمدان و    از کودکان تشکیل شدهمدت هستند و                      معموال  به صورت کوتاه  گردند،می

نکتده  شدوند.  ، عداطفی و اجتمداعی ارجداع داده مدی    دیگر کادر مدرسه برای مشکالت مختلف رفتاری
رفتارشان را تغییدر دهندد    ان انتظار داشته باشیم در رهبری و آموزش گروه قبل از اینکه از آن یاساس

نیم که کودکان قبدل از هدر چیدز بایدد مدورد پدذیرش و       این است که این باور را تقویت و منعکس ک
بده رهبدری    مددار  -فرایندهای . این گروهآنها را حمایت کنیم، احترام قرار گیرند، به آنان گوش دهیم

دسدت  ر این کتاب حداقل تا حددودی بده ایدن هددف     ماهر و آموزش دیده نیاز دارند. من امیدوارم د

 یابیم.

مبتندی بدر    ایدن اسدت کده    -دی از توجه خاصی که به عواطف دارجدا -ویژگی انحصاری این کتاب

درمدانی مدؤثر بسدیار حدائز     ین امر برای اثبات مشداوره و روان های زیادی بوجود آمده است. که اپژوهش

                                  
4
. Self-disclosure  

5
. Cramer-azima  

6
. Hill  

7
. Transtheoretical  

8
. Yalom &Leszcz  

9
. Expressive-supportive  

10
. Spiegel & Classen  



در آنهدا  اند و بیشدتر  رواج پیدا کرده گیبه تازکودکان در مورد  ۱۱مدار -های شواهدناهمیت است. درما

(. مشاوره گروهی با کودکدان و  ۲۰۰۳، ۱۳هستند )کازدین و ویز ۱۲شناختی -تاریسطح فردی و اغلب رف

(. این کتاب با توجده  ۲۰۰۰نوجوانان به ندرت مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است )بارلو و همکاران، 

کندد. بده هدر حدال، بدا      اتی ارائه میرویکرد ما از درمان گروهی برای انواع مختلفی از مشکالت، اطالع به

نجام پژوهش روی فرایندهای گروه درمانی با کودکان اطالعاتی فراهم می شود که در ادبیات تخصصدی  ا

در حدال                                                                                      نادر هستند. این اطالعات به متخصصان گروه درمانی که معموال  در روشدهای درمدان گروهدی    

بری کنندد.  رهو  هایشان را هدایتمؤثرتری گروهکنند تا بتوانند به نحو آموزش دیدن هستند، کمک می

به هر حال، این عامل ممکن است دامنه درمدان گروهدی را گسدترش دهدد و در مدورد افدراد و مسدائل        

مختلف کاربرد داشته باشد. من امیدوارم پژوهشگران تشویق شوند که برای انجام پژوهش های بیشدتر و  

 تر به ما بپیوندند. دقیق

ناسدی و مشداوره کده در کدار خدود بدا       تواند برای دانشدجویان و متخصصدان روانش  این کتاب می

تواند منبعی بسدیار غندی   ر مفید باشد. همچنین این کتاب میکودکان و نوجوانان سروکار دارند، بسیا

                                                                                                برای روانشناسان و مشاوران مدرسه باشد که دائما  با کودکان و نوجوانان سروکار دارند ولی برای ایدن  

-ا افراد منحرف و نابهنجار است مدی عی که سروکار آنان بکار آمادگی الزم را ندارند. مددکاران اجتما

و  توانند از این کتاب برای بهبود کارشان استفاده کنند. معلمان که بسیاری از وقت خود را بده ارتقداء  

ها و فنون ارائه شدده در ایدن کتداب بده     توانند از روشدهند، میسالمت روانی کودکان اختصاص می

و سالمت کودکان در مدرسه استفاده کنندد و همچندین ایدن کتداب      منظور کمک به احساس امنیت

نیازهدای عداطفی و    بداره آن در ازباشد تا بتوانند بدا اسدتفاده   ع بسیار ارزشمندی برای والدین میمنب

ن درمانی دعدوت  گران مشاوره و رواآگاهی یابند. در پایان از پژوهش اجتماعی و مشکالت کودکانشان

انم را در ارتقای دانش مشاوره و روان درمانی گروهی با کودکدان و نوجواندان   شود که من و همکارمی

 یاری نمایند.
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. Evidence-based  

12
. Cognitive-behavioral  

13
. Kazdin &Weisz  


