از روانشناس مکتب نترسید
والدین محترم!
شما طفل خود را در خدمات روانشناسی مکتب
راجستر کرده اید ،و این مسئله یک تصمیم آسان برای
شما نبوده است .برای ارائه بهترین مشاوره نهایت
تالش خود را انجام خواهیم داد ،بااینحال انتظار
"معجزه" را نباید داشته باشید .می توانید مطمئین باشید
که ما سطح بلندی از تجربه روانشناسی مکتب را
داریم؛ به هر ترتیب صحت طفل شما راهنمای اصلی
مشوره دهی خواهد بود ،چراکه این مسئولیت اصلی
ما است.
اغلب راجستر کردن در شعبه مشاوره باعث ترس
کالنساالن و اطفال می شود .یک مشاوره روانشناسی
مکتب در ابتدا شامل گفتگو با شما است که تالش
خواهیم کرد تا به دقیق ترین شکل ممکنه مشکل
موجود را مشخص کنیم و آنرا از دیگر مسائل جدا
نماییم .هدف این است که یک پروگرام را با یکدیگر
تهیه کنیم .در بسیاری از موارد ،زمانیکه شما احساس
می کنید که معلومات و غذای فکری را دریافت کرده
اید همین گفتگو و بحث اولیه کافی است ،که باعث می
شود بدون کمک بیرونی با طفل خود برخورد و رفتار
کنید ،بنابراین باید این نکته را ذکر کنید .همچنین
منحیث روانشناسان مکتب خوشحال خواهیم شد تا اگر
بحثی دقیق (با گذشت زمان کافی و "عدم موفقیت")
بتواند به شما کمک کند.
منحیث یک نورم ،ما در اثنای بحث اولیه از شما
معلومات زیادی را پرسان خواهیم کرد؛ این کار برای
مشاوره روانشناسی مکتب ضرور است ،چراکه باید
طفل شما را با تمام ارتباطات و مفاهیم مربوطه
بشناسیم .ما تنها در مورد وضعیت مکتب سوال نمی
کنیم بلکه درمورد وضعیت آشناییت سابقه و واقعی هم
سوال خواهیم کرد ،به این خاطر که برای کار ما این
مسئله بسیار مهم است .اما اگر کدام سوالی بیشتر از
اندازه شخصی شد ،شما همیشه می توانید به وضاحت
بگویید "توقف کنید"!

خیلی اوقات کار خوبی است که اسناد مشخصی را مثل آخرین اطالعنامه

یا حتی چند دانه کتابچه طفل خود را با خود بیاورید.
همکاری با معلم طفل شما در بسیاری از مواقع می
تواند منطقی باشد .مشوره ما در ابتدا محرمانه است و
در مطابقت با اعمال محرمیت است ،به این معنی که
بدون رضایت صریح و کتبی شما ،ما نمی توانیم با
مکتب به تماس شویم.
اگر ما در جلسه اولیه با یکدیگر موافقت کردیم ،که باید
برای تشخیص روانشناسی مکتب برای طفل شما اوقات
مالقات تعیین شود ،پس این سوال ایجاد می شود که چه
قسم می توانید دختر یا پسر خود را برای این مسئله
آماده بسازید.
به ادامه نکته هایی ذیال ذکر شده است:
 با آرامش و به قسم شفاف به طفل خود بگویید که
چرا تصمیم گرفتید از مشاوره روانشناسی مکتب
استفاده کنید .ضرورت استفاده از مشاوره
روانشناسی مکتب به معنی عیب شما یا طفل شما
نیست! هرگز به طفل خود نگویید "حاال ما به
جایی رسیده ایم" که باید برای توصیه از خدمات
روانشناسی مکتب مشوره بخواهیم.
 واضح بسازید که نمی توانید مشکل موجود را "با
ابزارهای موجود" حل و رفع کنید ،بنابراین شما
به کمک بیرونی ضرورت دارید .این مسئله را
بی اهمیت فرض نکنید! مشکل را نام بگیرید
(فرق نمی کند که مشکالت سپلینگ یا ریاضیات،
ناکامی در تست های مکتب یا رفتار طفل شما،
انتخاب سطح درست مکتب – یا هرچیز دیگری
باشد که باعث شده از کمک های ما استفاده کنید).
تجربه کلی نشان می دهد که منطقی نیست تا
درباره طفل خود تقلب کنید ،مشکالت مکتب
نورمال است و استفاده از کمک هم به همین قسم.

لطفا ً موارد ذیل را به طفل خود تشریح کنید:

و در نتیجه:

 ما روانشناس "مکتب" نامیده می شویم ،اما ما
"مکتب" نیستیم .ما مطلقا با سیستم مکتب کدام
ارتباطی نداریم ،معلم نیستیم ،ما نمره نمی دهیم.
با ما اجازه دارید درباره بدی های مکتب گپ
بزنید!

 اگر طفل شما عینک می پوشد ،عینک آنها را باید
به جلسه معاینه بیاورید.

 ما حتما با طفل شما ساعت تیری خواهیم کرد –
اما ما تنها ساعت تیری نمی کنیم ،بلکه ما از
طفل شما می خواهیم تالش کند .این کار با
تالشهای ضروری مکتب فرق خواهد کرد .وقتی
ما تست ها را انجام می دهیم ،باید در مورد
اصطالح "وظایف چیستان" توافق کنیم .در
حقیقت ،ما به طفل شما چیستان ارائه خواهیم
کرد تا حل کنند – و تجربه نشان می دهد که
اطفال حل کردن چیستان را خوش دارند!
 ما می خواهیم تا به طفل شما کمک کنیم اما ما
هیچ چیزی را "جابجا نمی کنیم"! هر اتفاقی که
بین طفل ،ما و شما رخ بدهد ،ابتدا ً مسئله مشترک
ما است و نتایج فوری ندارد .چیزی را که شما
درنهایت در مورد پیشنهادهای ما انجام می دهید
بطور کامل به شما مربوط می شود .طفل شما
هم باید این مسئله را بداند.

 طفل شما ضرورت به آوردن پنسیل ندارد؛ با
اینحال ،اگر یک وسیله نوشتن مورد عالقه دارد،
باید آنرا هم با خود بیاورد.
 معاینه روانشناسی مکتب در مورد اطفال مریض
انجام نمی شود ،حتی اگر ضروری باشد ،و وقت
کمی باقی مانده باشد ،لطفا قرار مالقات را کنسل
کنید.
 رویدادهای مهم اجتماعی مثل پارتی های سالگره
یا تفریحات علمی مکتب ،که طفل شما خوش دارد
در آن اشتراک کند ،همچنین دالیلی هستند که
مالقات را کنسل کنید (اما لطفا در وقت معینه
خبر بدهید).
عالقه مند مالقات با شما و طفل شما هستیم!
لئونارد لیس
آپدیت شده 2019

 ما انتظارات زیادی از طفل خود داریم! بااینحال،
تجربیات چندین دهه نشان می دهد که اطفال
مالقات با خدمات روانشناسی مکتب را منحیث
یک تجربه خوش به یاد دارند .چرا؟ اطفال
بسیاری به این مسئله عادت ندارند (که بغیر از
والدین آنها) اشخاص دیگری ساعتها از آنها
مراقبت کرده و به آنها توجه بی طرفانه خود را
نشان می دهند.
 اگر طفل شما نخواست که به تنهایی با ما بماند،
ما در جستجوی راه حل خواهیم شد .بعنوان
مثال ،در ابتدا ممکن است شما منحیث والدین در
اطاق انتظار بمانید تا زمانیکه طفل شما خودش
به شما بگوید بروید .اما در مرحله معاینه ،شما
نباید حضور داشته باشید.
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