ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

نقش خانواده در مشكت تحصي نوجوانان )(٢
در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در
اﯾﺠﺎد آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺣﺎل ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در اداﻣﻪ ﺑﻪ دو ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ در
دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﮔﯿﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻓﺮار از ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ﺗﺮس از ﻣﺪرﺳﻪ:
در ﻃﻮل دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ روﺣﯿﺎت و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
وارد ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺪهای از آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ دوران را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﺎﺋﻞ آﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،ﻋﺪهای ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﭘﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﺗﮑﺮار واﺣﺪ دروس ﺧﺎص ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اداﻣﻪی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺣﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﺗﺤﺼﯿﻞ آنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﻟﺬا ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺳﻨﯿﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻓﺮار از ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﮔﺮﯾﺰی در
ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﺻﻄﻼﺣﺎت ،ﻓﺮار از ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻫﺮاس از ﻣﺪرﺳﻪ ،روﮔﺮداﻧﯽ از ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ
ﮔﺮﯾﺰی ﻫﻤﮕﯽ از ﻧﻈﺮ ارﺗﮑﺎب ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻫﻢ وﺟﻪ اﺷﱰاک دارﻧﺪ و آن ﻋﺪم ﺣﻀﻮر
داﻧﺶآﻣﻮز در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﯿﺒﺖ
ﻫﺎی ﻣﮑﺮر از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﻮﺟﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻏﯿﺒﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻮﺟﻪ ﺑﺎ
واﮐﻨﺶ و ﺗﺬﮐﺮات ﻣﺪرﺳﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮأم ﻣﯽﺷﻮد .و ﻟﯿﮑﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻃﻮری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺒﺖﻫﺎی ﺳﺎﻋﺘﯽ روزاﻧﻪ ،ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد
ﺳﭙﺲ ﯾﮑﯽ از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﻮق را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻏﯿﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﮔﺮﯾﺰان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﻏﯿﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺷﺎن از ﻏﯿﺒﺖﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﯽاﻃﻼع ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻃﯽ دورهﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ منﯽروﻧﺪ و
ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺷﺎن ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻃﻼع دارﻧﺪ .از دﯾﺪﮔﺎه ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﺮار از
ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ اﺟﺘامﻋﯽ و ﺿﺪ اﺟﺘامﻋﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻋﻠﻞ ﻓﺮار از ﻣﺪرﺳﻪ .ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻋﻠﻞ و رﯾﺸﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺮار از ﻣﺪرﺳﻪ در
ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت
اﻧﺪ از:
-۱ﺧﺎﻧﻮادهی از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ :در ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻮت ﯾﺎ ﺟﺪا ﺷﺪن
واﻟﺪﯾﻦ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻧﺒﻮد ﴎﭘﺮﺳﺖ ﻫﺮجوﻣﺮج ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﺸﺎﺟﺮات

ﻟﻔﻈﯽ ،ﻧﺰاع و ﮐﺸﻤﮑﺶ و ﻋﺪم ﺗﻔﺎﻫﻢ اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻼف ﺣﮑﻢ
ﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
-۲ﻣﺮدود ﺷﺪن :ﻣﺮدود ﺷﺪن در ﺑﻌﻀﯽ از واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ و ﻣﺮدود ﺷﺪن ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ ﭘﺎﯾﻪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﯾﺎ اﻓﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
-۳ﺑﯽﻋﻼﻗﮕﯽ ﺑﻪ درس :داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درس ﺑﯽﻋﻼﻗﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ،ﻧﺎاﻣﯿﺪ و ﻣﺄﯾﻮس ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ درس را منﯽﻓﻬﻤﻢ
ﯾﺎ ﻣﻐﺰم ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﻧﺪارد .ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﺨﻨﺎن آﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ رﻓنت ﺑﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺶآﻣﻮز را ﺑﻪ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻓﻨﯽ ﻫﺪاﯾﺖ
ﺷﻮد از ﻣﺪرﺳﻪ ﮔﺮﯾﺰی آنﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
-۴ﺗﺮس از ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺷﺪن :ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻌﻠامن ﺑﺎ اوﻟﯿﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺿﻌﯿﻒ ﯾﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻄﻨﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ
ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ ،دﯾﻨﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎری ﺧﻼف اﺳﺖ.
-۵ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ :ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺣﺪ ﺧﻮدش
ﺑﮕﺬرد داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﮐﺜﯿﻒ ،ﮐﻬﻨﻪ و ﺑﺎ ﮐﻔﺶﻫﺎی ﭘﺎره
ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮود ،ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﴏف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و ﻧﻬﺎر داﻧﺶآﻣﻮز وارد
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
-۶ﻋﺪم رﻓﺎه ﻣﺎﻟﯽ :ﻧﺪاﺷنت وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﮔﺮﯾﺰی
اﺳﺖ .ﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺎز ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ،داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﻟﺬا ﮐﺎر
وی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ وی ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﴎوﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽاش ﺑﭙﺮدازد.
-۷ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن :ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﯿﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی دﺑﯿﺮان و
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻣﯽﺷﻮد.
اداﻣﻪ دارد ...
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