ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

نقش خانواده در مشكت تحصي نوجوانان )(١
از ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .در
اﯾﺮان دورهی ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﻤﻮﻻً دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
اﯾﻦ دوره ﺑﺎ دورهی اﺑﺘﺪاﯾﯽ از ﻧﻈﺮ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ و ﺣﺠﻢ آنﻫﺎ ،ﻣﻌﻠﻢ،
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و  ...ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ دارد .دروس ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ درﺳﯽ دﺑﯿﺮی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ،
ﺗﻔﺎوت در ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزش ﻣﺪارس راﻫﻨامﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺎزهای را ﺑﺮای
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد ،ﺧﺼﻮﺻﺎً داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﱰ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در دورهی ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮ ﺷﺪن دروس ﻧﯿﺰ ﺷﺪت ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﺬا دﺑﯿﺮان اﯾﻦ دوره ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ
ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ،ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دورهی ﻗﺒﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از ﻧﻈﺮ اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ،ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی دورهی ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول و دوم ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺎ دورهی
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در اﯾﻦ دوره ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی
ﺷﺨﺺ داﻧﺶآﻣﻮز اﺳﺖ .در اﯾﻦ دوره دﯾﮕﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﺶ
اﻧﺘﻈﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻬﺮ ﺻﺪ آﻓﺮﯾﻦ و ﻫﺰار آﻓﺮﯾﻦ ﻧﺪارد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﯾﺎ ﺟﻮان
در اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ وﻇﯿﻔﻪاش را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ از ﺣﺮﮐﺖ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﮐﻼس ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﻤﺪرﺳﯽ ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد و از آنﻫﺎ ﻋﻘﺐ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ دﭼﺎر اﺷﮑﺎل ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دارد .ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ دارای
ﴐﯾﺐ ﻫﻮﺷﯽ ﻋﺎدی اﺳﺖ وﻟﯽ در ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ
اﺳﺖ ﯾﺎ منﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
-۱ﺧﺎﻧﻮاده آﺷﻔﺘﻪ :اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺛﺮ ﺳﻮﯾﯽ در اداﻣﻪی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻮﺟﻮان و
ﺟﻮان دارد.
-۲درﮔﯿﺮی ﻧﻮﺟﻮان و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ اوﻟﯿﺎ :ﻣﻌﻤﻮﻻً اوﻟﯿﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺿﻌﻒﻫﺎی
درﺳﯽ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻫﺮمﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ را ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن درک منﻮدهاﻧﺪ ﻟﺬا ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ را

ﺑﻪ اوﻟﯿﺎ منﯽدﻫﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ درﺳﯽ ﺧﻮد را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﮕﻪ
دارﻧﺪ.
-۳ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﺎص :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در دورهی ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺟﺴﻢ و روح اﻧﺴﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﻟﺬا ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درس و
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻧﻮ و ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ورزش ،ﺣﻮزهی ﻋﻠﻤﯿﻪ ،راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای آنﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
-۴ﻋﺪم اﻋﺘﺪال واﻟﺪﯾﻦ :رﻋﺎﯾﺖ اﻋﺘﺪال در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻧﻮﺟﻮان و ﺟﻮان ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ
ﺣﺪودی ﺑﺎﻇﺮاﻓﺖ و دﻗﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .از دورهی ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﻓﺮد ﯾﮏ
اﺣﺴﺎس ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دورهی ﮐﻮدﮐﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﻘﻼل
ﻃﻠﺒﯽ ﻓﺮد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﺬا ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎ اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ اوﻟﯿﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد.
ﻣﻌﻤﻮﻻً در دورهی راﻫﻨامﯾﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اوﻟﯿﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺰرگ
ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺮ اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ ﺧﻮد ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻨﺪ.
-۵ﺗﺤﻘﯿﺮ ،ﴎزﻧﺶ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان :ﺑﺮای ﻫﻮﯾﺖ و اﺻﻼح رﻓﺘﺎر ﻧﻮﺟﻮان و
ﺟﻮان اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻋامل ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺪارد ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ
در ﻓﺮد اﯾﺠﺎد واﮐﻨﺶ دﻓﺎﻋﯽ ﮐﻨﺪ و اﺳﺘﻤﺮار ﭼﻨﯿﻦ اﻋامﻟﯽ رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻨﻔﯽ در ﻓﺮد ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺎاﻣﯿﺪی را ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد.
 -۶ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﯿﻦ دﺧﱰ و ﭘﴪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﯿﻦ دﺧﱰان و ﭘﴪان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﻧﻘﺎط ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﺷﺪت و ﺿﻌﻒﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد .ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻓﺰاﯾﺶ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی دﺧﱰان ،ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻌﻠﻢ زن ،دور ﺑﻮدن
ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻧﺒﻮدن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺠﺰا ﺑﺮای دﺧﱰان ،ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ .ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی
ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت دﺧﱰان ﮐﻤﱰ از ﭘﴪان ﺑﺎﺷﺪ.
اداﻣﻪ دارد...
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