
 

 

 ،اندواقفهمگان به لزوم مدرسه و درس خواندن  باوجودآنکهمدرسه برای یک نوجوان نمایانگر چه چیزی است؟ 

باشد که در طول سی سال گذشته، نهاد مدرسه نتوانسته نقش خود را  مسئلهمنکر این  تواندنمی کسهیچاما 

امروزی توقع بسیار باالیی از مدرسه دارد و همین امر نیز  یجامعهبرای ترقی در جامعه ایفا کند.  ایپله عنوانبه

ه طبع ب است ریاجبا سالگیشانزدهببرد. مدرسه در فرانسه تا پایان  سؤالعملکرد آن را زیر  دائمًا شودمیسبب 

قرار است نوجوانان، حال چه در فرانسه و چه در هر کشور دیگری،  اصاًلاما  رود؛میخوبی به شمار  یمسئلهاین 

آموزش علوم پایه از  تریمهمکه نهاد مدرسه کارهای بسیار  دانیممی خوبیبهما  یهمهکنند؟!  کارچهدر مدرسه 

شرایطی که امروزه با آن مواجه هستیم تفاوت چشمگیری با را بر عهده دارد.  -و حساب کردن نوشتن خواندن، –

به طبع  مسئله این به فضای مجازی دسترسی دارند؛ آسانیبهگذشته دارد. بخش اعظم دانش آموزان امروزی 

 توانیمامروزه  آموزنشدانیایند. هر  حساببهدانش  دهندگانانتقالدیگر مثل گذشته معلمان تنها  شودمیسبب 

خیلی آسان از صفحات وب اطالعات به دست بیاورد، اطالعاتی که حتی ممکن است برای  مسئلهدر مورد هر 

عملکرد نهاد مدرسه چه در فرانسه و چه در بسیاری از کشورهای دنیا،  مسئله باوجوداینمعلمان هم جدید باشد. 

بنابراین  ؛ییری نکرده، تغییرات بسیار اندکی را به خود دیده استهیچ تغ کاًلاگر نگوییم نسبت به قرن نوزدهم 

 هایرینابراب تواندمیپلکان ترقی دانش آموزان عمل کند؟! آیا  سانبه تواندمینهاد مدرسه  مسئله باوجوداینآیا 

لی که در دنیای امروزه مدرسه به هیچ شک است بدیهیرا کنار بزند؟  آموزانشدانشاجتماعی موجود بین 

دانش یکسانی را به  تواندمیموجود بین دانش آموزان را از میان بردارد، اما حداقل  هاینابرابری یهمه تواندمین

ارتباط برقرار کنند و حداقل در  باهم راحتیبهدانش آموزان بتوانند  کندمیایشان آموزش دهد، دانشی که کمک 

مک ک تواندمیپایه به دانش آموزان،  هایدانشرای انتقال محیط مدرسه جایگاه یکسانی داشته باشند. مدرسه و

 بکند. هاآنشخصیت  گیریشکلشایانی به 

 دوران راهنمایی، زمانی برای خودسازی

 ۳۱تا  ۳۱سنی  یبازهدر  تقریب، یعنی زمانی که فرد شودمینوجوانی بهترین زمان برای خودسازی محسوب 

سنی نیز محسوب  هایبازهاما باید توجه کرد که این دوران از طرفی یکی از پرخطرترین  گیرد؛میسال قرار 

تمایل دارند فرزند خود را آزاد بگذارند تا او بتواند به کشف هویت خویش بپردازد و  سویکپدر و مادر از . شودمی

 به مثالکند. برای  استفاده سوکه با اعطای آزادی، وی ممکن است از جایگاه جدید خود  اندنگراناز طرفی هم 

و هم نگرانی مسئوالن. دوران نوجوانی  شودمیرفتارهای خطرناک روی بیاورد. این امر هم سبب نگرانی والدین 

. نوجوانان این مشکل را همراه با خود خوردبرمیخویشتن  باوجودکه شخص به بیشترین مشکالت  است زمانی

تحت هر شرایطی به حرف  شوندنمی. برای مثال حاضر کنندیمبه دوران راهنمایی منتقل  مستقیمًا

م مه هایتصمیمخودشان  خواهندمیگوش کنند؛ دوست ندارند کسی ایشان را نصیحت کند،  ترهایشانبزرگ

فرصت بسیار خوبی برای کمک به ایشان  تواندمیزندگی را بگیرند و ... دوران راهنمایی و ورود نوجوان به آن 

 توانندمیحدی دارد و از طرفی  شانآزادینشان دهند که  هاآنبه  توانندمی، معلمان و مسئوالن باشد. والدین

 کمک بسیار خوبی تواندمیراهنمایی  یمدرسهشوند.  مندبهرهبرای حل مشکالت و مسائل خود از کمک سایرین 



 

 

نیاز است که نهاد مدرسه و بنیان خانواده بتوانند همدیگر را درک کرده و  چیز هربرای والدین باشد، ولی بیش از 

ست که ممکن ا است تهدیدهاییدر این زمینه بهترین راه مقابله با  مؤثربه هدفی مشترک دست یابند. تعامل 

 مواجه شود. هاآننوجوان با 

 نوجوانی و تحول در تفکر

 

روانی و عاطفی آن  هایچالشنوجوانی و  سنی یبازهدر مورد  پیش هامدتکه از  ایگستردهمطالعات بسیار 

 خوبیبه قبالً سنی و رفتارهای منحصر به آن برداشته است.  یدورهصورت گرفته، پرده از بسیاری از اسرار این 

آن آگاهی  هایسختیاز  خوبیبهآن باید سپری شود و امروزه  هایبحرانسنی و  یدورهکه این  دانستیممی

ن و ممک کندمینرم  وپنجهدستکه شخص ورای آن با مشکالتی فراوان  دانندمییم. اغلب نوجوانی را دورانی دار

 سنی به یدورهو امکانات جدیدی که وی در همین  هاتواناییبه  ایاشارهاست شخصیت وی آسیب ببیند، اما 

دون شک مشکالتی را برای نوجوان مسائل جنسی ب گیریشکل. ورود به دوران بلوغ و شودنمی آوردمیدست 

 متفاوت خواهد بود. کندمیپیش خواهد آورد. حال این مشکالت به نسبت جامعه و بستری که وی در آن زندگی 

تفکر و منطق اوست.  ینحوه، کندمیاساسی این است که اولین چیزی که در یک نوجوان تغییر  یمسئلهاما 

و دو سال زودتر از تغییر دوران بلوغ  شودمیتفکر و منطق بالفاصله پس از دوران کودکی آغاز  ینحوهتغییر 

منظور ما را نشان دهد. تا  خوبیبه تواندمی هاآنکودک و یا نوجوان و شکل  هایدوستی. اشاره به گیردمیشکل 

 یبازه. کودک در این کندمیریف نگاهی که سایرین به او دارند تع یواسطهبهسالگی کودک خود را  ۹-۱سن 

 کمکمسالگی به بعد کودک  ۳۱-۹، از دوستان، پدر و مادر، معلمان و ... از گیردمیسنی هویتش را از اطرافیان 

تفکر دوستانش متفاوت باشد. برای مثال توماس  ینحوهکه ممکن است با  آوردمیتفکر شخصی خود را به دست 

اگر توماس  حال« هترین دوست من است، اما آیا من بهترین دوست او هستم؟!مایکل ب» :کندمیبا خود فکر 

به او هجوم خواهد  ایآزاردهندهتا با وی، افکار  کندمیببیند که مایکل در مدرسه بیشتر با کلمان زمان صرف 

 آورد.

تفکر جدیدی را شکل  کمکممشاهده کرد. کودک  توانمی خوبیبهتفکر فردی در این دوره را  گیریشکل

؟! آیا حق با من گویدمی. چه کسی درست شودمیزندگی خود مواجه  تردیدهایو با اولین شک و  دهدمی

 جدیدی هایشکلضرری برای وی ندارد، بلکه  تنهانه گیردمیشک و تردیدی که در ذهن کودک شکل  است؟!

هر دفعه شک به نگرانی ختم شود، کودک خیلی زود اگر قرار باشد  اما .کندمیاز تفکر مثبت را در وی ایجاد 

ظرفیت تفکر جدید خود را از دست خواهد داد. شک و تردید از طرفی منبع بسیار مناسبی برای نیل به حس 

ی زمان« مطمئن شوم که خود من بهترین دوست مایکل هستم؟ توانممیچطور » :شودمیکنجکاوی نیز محسوب 

این امر سبب  .رودمی، وی به دنبال پیدا کردن پاسخ برای آن شودمیرح که این پرسش در ذهن توماس مط

دوم شماهای منطقی جدیدی را به  یوهلهجدید برای تفکر و در  هایاستراتژیاول  یوهلهتا وی در  شودمی

. اولین هدف نیل به لذت فکر کردن و به کار کندمیجدید کودک دو هدف را دنبال  هایظرفیتدست بیاورد. 



 

 

تا برای رفع مشکالت و  گیردمییاد  مرورزمانبهمغزی است. به دنبال این امر کودک -انداختن سیستم عصبی

 از مغز و قدرت خرد خود بهره بگیرد. آیدمیمسائلی که برایش پیش 

 ،دهدمیانتزاعی را  هایظرفیتدستیابی به  یاجازهو به کودک  آیدمیسالگی پدید  ۳۱دومین مورد در حدود 

 .هاآن یمقایسهو  شودمییعنی توانایی تفکر در مورد افکاری که وارد ذهن وی 

انتزاعی تفکر در باب افکار شود. این نوع  یمرحلهوارد  تواندمی چشدمیدرست از زمانی که کودک لذت تفکر را 

در دوران راهنمایی  کودک .کندمیراهنمایی گسترش پیدا و در دوران  آغازشدهتفکر از دوران دبستان 

یاری از بس متأسفانه. کندمیخود پیدا  یآمدهدستبهانتزاعی  هایظرفیتبسیاری را برای استفاده از  هایفرصت

اطالع نداشته و تغییر و بحران  گیردمیوالدین از تغییراتی که در فکر و خرد کودک قبل از دوران بلوغ شکل 

که در زندگی و در شرایطی خاص  گیردمی. نوجوان یاد دانندمیدوران نوجوانی را فقط و فقط منحصر به بلوغ 

بنابراین ریسک و خطر دوران  ؛خطر کرد، ریسک کرد و از این ابزار برای کاهش فشارهای درونی بهره برد توانمی

ا پدر ام ؛و نباید خیلی آن را محدود کرد آیدمی حساببهدر برابر خطرات  کنندهمحافظتسپری  نوعیبهنوجوانی 

را  هانآچه چیزی فرزند نوجوان  اصاًلاین است که  همآنتوجه داشته باشند و  خوبیبه مسئلهو مادر باید به یک 

 ؟!داردوامیبه خطر کردن 

 آن را حل کرد. توانمیبدون شک علتی در پس پرده است که 

 

 نوجوان و معلم، به سوی رابطه ای سازنده؟

که از  آوردمیاین فرصت را برای نوجوان فراهم  شودمیراهنمایی تدریس  یدورهمطالبی که در  یگستره

 مرورزمانبهیکی است، نوجوان  هادرس یهمهاساس و منطق  کهازآنجاییشود.  مندبهرهجدید خود  هایتوانایی

. معلمان با این کندمیرا که وارد آن شده درک  ایآموزشیو منفعت دنیای جدید  گیردمیقواعد کلی را یاد 

ه این است ک مسئلهیکسان نیست ولی  هادرس یهمهایشان منطق موجود در  ازنظرما موافق نیستند.  یگفته

خواهد شد.  ترآسانوجود دارد، آموزش بسیار  هادرس یهمهزمانی که ما درک کنیم منطق مشابهی در پس 

از  ندارند. برای باهمکه هیچ ارتباطی  بینندمی هاییدنباله صورتبهی مختلف را هادرس آموزاندانشبسیاری از 

 اول خود معلمان به باوری جدید برسند. یوهلهمیان برداشته شدن این باور نیاز است که در 

با  اشرابطهاول  یوهله، در آوردمیکه به دست  ایجنسیجدید  هایآشناییورود نوجوان به دوران بلوغ و 

 .دهدمیقرار  تأثیرمعلمان و پدر و مادرش را تحت  خصوصبهو  ترهابزرگ

اختیار  نوجوان را در موردنیازباید فضای  ترهابزرگکه  کنندمی تأکیدروانشناسان و متخصصان بسیار بر این امر 

. ما به این منظور به این امر گریز درآورندرهای او را تحت کنترل رفتا ترینکوچکو سعی نکنند  دادهوی قرار 

د به . کودک با وروکندمیدر رشد نوجوان ایفا  باوریغیرقابل تأثیر موردنیازکه در اختیار داشتن فضای  زنیممی

ال به طبع همین ح. کردمیپیروی  هاآن، قوانینی که تا دیروز از بردمی سؤالدوران نوجوانی اغلب قوانین را زیر 

عدم پیروی از قوانین مشکالتی را چه در خانه و چه در مدرسه برای او ایجاد خواهد کرد. در محیط مدرسه، چه 



 

 

یک درس و یا یک دوره را دوباره بگذرانند و چه دانش آموزان بسیار  شوندمیدانش آموزان ضعیفی که مجبور 

برخورد نشود، عواقب بدی روی زندگی  هاآنبا  درستیبهنرم خواهند کرد که اگر  وپنجهدستقوی، با مشکالتی 

زمانش را خودش تنظیم کند، نوع تفریحاتش  خواهدمیبا ورود به دوران نوجوانی شخص  ایشان خواهد داشت.

 ممکن مسئلهدرس خواندن خاص خودش را داشته باشد و ... بدون شک این  ینحوهکند،  تعیینرو خودش 

گذاشت. همین امر نیز سبب تقابل مستقیم  بازنخواهندنیست و والدین و معلمان دست وی را صد در صد 

 .شودمینوجوان با ایشان 

ش هم اغلب پی ساالنبزرگجدید دارند. بسیاری از  هایدانشنوجوانان میل زیادی به کشف دنیا و دستیابی به 

ی شده درس یرشتهیک. معلم مشتاقی که سبب تمایل ایشان به دکننمیخود یاد  هایمعلمکه از یکی از  آیدمی

 است.

هر چه قدر نوجوان دوست ندارد با او مثل بچه رفتار شود و هر چیزی را مثل یک کودک به وی تذکر بدهند، به 

ایی تواناین نوجوانان  کنیممیما فکر  ازآنچههمان اندازه دوست دارد به وی به چشم فردی بالغ نگاه شود. بیش 

ناشیانه و نیز عدم تمایل نسبت به قبول  بعضًاجدیدی را بر عهده بگیرند. رفتارهای  هایمسئولیتکه  را دارند

نها و نابالغ هستند. اگر ت مسئولیتبیکه نوجوانان  اندازدمیوالدین، اغلب این فکر را به سر پدر و مادر  یتوصیه

 کثراً ا متأسفانهرا ثابت کنند.  مسئلهخالف این  کامالً  توانندیماندکی فرصت به نوجوانان داده شود، ایشان 

آنکه به بلوغ دانش آموزان نوجوان کمک کند، بیشتر ایشان را بچه  جایبهدوران راهنمایی(  خصوصبهمدرسه )

 خوبیبه ایشان . اگر در دوران راهنمایی فضای الزم در اختیار دانش آموزان نوجوان قرار داده شود،داردمینگه 

 انتزاعی خود را تقویت کنند. هایظرفیت توانندمی

 دوستانه، اهرم آموزشی هایگروه

کنترل یک و یا دو جوان خیلی سخت نیست. ولی اگر سه تا یا بیشتر شوند... دیدگاه خیلی خوبی نسبت به 

 کنندمیرا متهم  هاگروهاغلب این  چراکهدارد، نوجود  دهندمیتشکیل  باهمکه نوجوانان  ایدوستانه هایگروه

انفرادی با نوجوانان خود تقابل داشته  صورتبهو والدین بیشتر تمایل دارند  ساالنبزرگو ... گانهبچهبه کارهای 

ن نوجوانی اصلی دورا هایویژگیدوستانه یکی از  هایگروهتوجه داشت که تشکیل  مسئلهباید به این  ولی باشند.

آنکه به این امر توجه نشان دهند که  جایبهآموزشی امروزه در دنیا  هاینظامه. در محیط مدرس خصوصبهاست، 

دوستی برای نیل به اهداف آموزشی به عمل آورد، توجهی به  هایگروهاز این  شودمی ایبهینهبسیار  یاستفاده

 به آموزدانشاول به  یوهلهکه در محیط کالس و یا مدرسه، در  ایآموزشیجدید  هایشیوه مگر .کنندنمی هاآن

تا فردی مستقل. هرچند که آن گروه و عضویت در آن کلیت عملکرد  شودمیچشم عضوی از یک گروه نگاه 

ش دان بندیگروهسنتی تدریس، از  یشیوهکه در  است شرایطیدر  مسئله. این کندنمیرا مشخص  آموزدانش

 هاروهگاز پویایی  وریبهرهو توجهی به  هاگروهایجاد رقابت بین این  منظوربه، اما تنها شودمیآموزان بهره برده 

دوستی و یا همکالسی در  هایگروهکه پویایی  است شرایطی. این امر در شودنمیبرای نیل به اهداف آموزشی 

را  ت زیادیکه باید وق کنندمیشکایت  مسئلهمعلمان از این  اآلن. چه قدر تا رسدمیدوران نوجوانی به اوج خود 



 

 

 –آموزشی  ترینکوچک کهدرصورتی !؟ان و آرام کردن گروه کالس اختصاص دهندبه ساکت کردن دانش آموز

دوران راهنمایی دارند  هایگروهکه  ایویژگی. بهترین اندندیدهبرای نیل به این هدف  -حداقل معلمان جوان

آموزش  خوبیبهروانی. اگر به معلمان -اطفیع ازلحاظفیزیکی و چه  ازلحاظیکدستی اعضای آن است. حال چه 

که هر  اییهگروهببرند.  هاگروهبسیار مناسبی از پویایی و یکدستی همین  یاستفاده توانندمیداده شود، ایشان 

 .رساندمییاری نیز  هاآناز بقیه کمک بگیرد، بلکه به  تواندمی تنهانهعضو آن 

 یهشیوبهترین در کالس درس.  خصوصبهاست،  بناشده آموزدانش بندیگروه یپایه برنوین آموزش  یشیوه

قوی در آن باشد، هم متوسط و هم  آموزدانشکه هم  هاییگروهدانش آموزان است. تشکیل  بندیگروه تدریس

واند نت هاآناز  یکهیچ کهدرصورتیبه هم کمک کنند و تنها  توانندمیضعیف. در چنین شرایطی دانش آموزان 

از چنین  گیریبهرهرا حل کند الزم است معلم وارد عمل شود. در یک چنین شرایطی و با  سؤالیو یا  مسئله

 .شودمی جوییصرفهروشی، وقت بسیاری در کالس درس 

 وقتی شرایط بد است

، کار کنند خوبیبه توانندنمی دارند خوددر زندگی  ایمسئلهکه وقتی مشکل و یا  ساالنبزرگدرست مثل 

ت . در این شرایط اسگیردمیقرار  تأثیرنوجوان هم اگر در بستر خانواده مشکلی داشته باشد تحت  هایفعالیت

تدریس و آموزش نیز در پی گرفته شود، روند تحصیلی نوجوان با مشکالتی  هایشیوهکه حتی اگر بهترین 

که بر عملکرد نوجوان در نهاد خانواده رخ دهد . اتفاقات بسیار زیادی ممکن است در شودمی روروبهعدیده 

یا برادری که  خواهر ، بیماری ایشان،هاآن. برای مثال طالق والدین، بیکار شدن یکی از گذاردمی تأثیرمدرسه 

نباید آن را  عنوانهیچبهو ... در صورت پیش آمدن چنین شرایطی  کندمیرا به خود جلب  هاتوجه یهمه

به  نیازته الب مسئلهرا کنترل کنند. این  آمدهپیشبتوانند شرایط  خوبیبهسطحی قلمداد کرد و پدر و مادر باید 

اصلی دوران نوجوانی انکار مشکالت و  هایویژگییکی از  چراکهتوجهی خاص از طرف والدین و یا معلمان دارد 

 مسائل موجود است.

 خود آموزدانشمشکل  خواهدمیت خوب که زمانی که یک معلم با نی آیدمیم پیش حتی در بسیاری از مواقع ه

ه ب تواندنمیو معلم  است خانوادگی اشمسئله گویدمیو  کشدمیدر اطراف خود دیوار  آموزدانش ،کند برطرفرا 

معلمان باید در  .ندکمیمداوم بین معلم و والدین را ضروری  یرابطهاو کمک کند. همین امر نیز هست که وجود 

اطالع دهند. از طرفی دیگر الزم است  آموزدانشبه والدین  ترسریعمورد مشکوک هرچه  یمشاهدهصورت 

کردن فرزندشان. از طرفی  دارنشانهیک کمک ببینند و نه تالش برای  سانبهمعلم را  هایدخالتوالدین هم 

 ترتیبنایبهمطلع سازند.  گیردمیو بهتر است معلم را از تغییراتی که در نهاد خانواده شکل  توانندمیوالدین هم 

ت باشد برای بهبود وضعی مؤثریکمک بسیار  تواندمیکه  گیردمیتعاملی سازنده میان پدر و مادر و معلم شکل 

این عمل داشته باشند.  بهین میل . برای نیل به تعامل سازنده الزم است هم معلم و هم والدآموزدانشتحصیلی 

 گروهی و ... شکل نخواهد گرفت. یماهیانهتعامل فوق بدون شک با جلسات 



 

 

ند که هست هایینشانهبه ما کمک کنند، بسیار متفاوت از  توانندمیکه در درک مشکل یک نوجوان  هایینشانه

تالش ایشان  درواقعرخی از کارهای نوجوانان . بدهدمیبا مشکالت از خود بروز  یمواجههیک فرد بالغ در هنگام 

 هایلباسبه پوشیدن  آوردمیناگهانی روی  طوربه. برای مثال نوجوانی که ترهاستبزرگبرای کمک خواستن از 

 و یا پیرسینگ. وغریبعجیب

ود خ به والدین غیرمستقیم صورتبهخود را متفاوت نشان دهد تا  کندمیدر این شرایط نوجوان در اصل سعی 

را با تمایل فرزند نوجوان خود به عضویت در  هاآننیز هستند که والدین اغلب  هایینشانهبگوید که مشکل دارد. 

روحی فرزند  یآشفتهوضعیت  هاینشانههم  هاآن کهدرصورتی، گیرندمییک گروه و یا مدی رایج اشتباه 

تان دوس یخانهشبانه به  هایمهمانیبرای مثال نوجوانی که در حین تعطیالت آخر هفته برای نوجوانشان است. 

 الزامًا هانشانه. البته باید به این امر توجه کرد که این کندمیالکلی مصرف  هاینوشیدنیو  رودمیخود 

مرحله  ر و تحول باشند. اینورود شخص به فاز تغیی ینشانه توانندمیوضعیت بدی نیستند بلکه  یدهندهنشان

انان . نوجوکنندمیایست که روانشناسان و روانکاوان از آن تحت عنوان تغییر و تحوالت روانی دوران نوجوانی یاد 

بنابراین این  کنند؛میخود را در مدرسه سپری  یروزانهساعت از زمان  ۷تا  ۶در دوران راهنمایی و دبیرستان 

رخی از مشکالت خود را در مدرسه نشان دهند. مشکالتی که در دوران نوجوانی پدید که ب است طبیعی کامالً امر 

به سزایی روی وضعیت تحصیلی شخص خواهند  تأثیرهم به آن اشاره کردیم،  ترپیشکه  طورهمان ،آیدمی

 که شودمیمشکل اساسی زمانی ایجاد . شودمیدر قدرت تمرکز وی ایجاد  ایعدیدهداشت. برای مثال مشکالت 

تا از سایرین  دکشمیدوست ندارد این امر را قبول کند که مشکل دارد، خیلی طول  کهازآنجایینوجوان 

خودش به حل مشکلش بپردازد. در این شرایط مسائل  کندمیدرخواست کمک کند. در این فاصله نیز سعی 

مخدر و حتی روی  مواد الکلی، هاینوشیدنیمختلفی ممکن است ایجاد شود، برای مثال روی آوردن به مصرف 

 برگرداندن از مدرسه.

 تحقیر و بدرفتاری

خود  تواندمی، اما از طرفی دهدمیخود را نشان  هاآنکه مشکالت نوجوان در  است جاییراهنمایی  یمدرسه

ه ا بر آموزیدانشمشکالت باشد. بسیاری از مواقع ممکن است معلمی خواسته و یا ناخواسته  گیریشکلعامل 

ناگواری برای وی  تبعاتبد جلوی سایرین تحقیر کند، بدون آنکه بداند این امر چه  اینمرهخاطر رفتار و یا 

ر د مؤثری. برخی مواقع خود نهاد مدرسه نقش بسیار گذاردمیبدی روی یادگیری او  تأثیراتخواهد داشت و چه 

. برای مثال زمانی که یک معلم تمایل ندارد خود را با نیازهای کندمیمشکالت دانش آموزان ایفا  گیریشکل

کل ش علتاینبه. اکثر این مشکالت کندمیبا ایشان بدرفتاری کرده و تحقیرشان  یا وفق دهد، آموزانشدانش

د تعدا همین ترتیب به .اندندیدهآموزان نوجوان خود  دانش باالزم را برای برخورد های آموزهکه معلمان  گیردمی

پریشی ندارند بسیار زیاد است. و یا خوانش مثل محاسبه پریشی هایبیماریشناختی از  گونههیچمعلمانی که 

را تنبل و یا  کندمینرم  وپنجهدستکه با این مشکالت  آموزیدانشدائم  طوربه شودمیهمین امر نیز باعث 

آهنگ یادگیری مختص به خود را دارد. حال  زیآمودانشهر  درس نخوان خطاب کرده و با او برخورد کنند.



 

 

ب ، سبدهدمیهمه با هر آهنگ یادگیری سر یک کالس بنشینند و معلم هم به همه به یک صورت درس  کهاین

را از میان بردارد، نه  هانابرابریکه نهاد مدرسه قرار است  است حالی. این امر در شودمینابرابری  گیریشکل

 هاآننوجوانان از خود واکنش نشان دهند، حال برخی از  شودمیدامن بزند. همین امر نیز سبب  هاآناینکه به 

به طول کل مدرسه را کنار  دهندمیو برخی هم ترجیح  گذارندمیرفتارهای نادرستی را از خود به نمایش 

، بلکه آوردنمیمشکلی به وجود  خودخودیبهبگذارند. البته باید توجه داشت که در بسیاری از مواقع نهاد مدرسه 

ودک و اول مدرسه ک یوهله: در کنندمیایفای نقش  غیرمستقیم صورتبهاصلی دیگر نیز هستند که  یمؤلفهدو 

دوم هم  یوهله. در کندمیخود، حاال برای چند ساعت در روز هم که شده، دور  یخانوادهیا نوجوان را از خانه و 

او را  هاآنخود مشکل داشته باشد و  هایایمدرسههمو یا گروهی از  هاکالسیهمبا  آموزیدانشممکن است 

، این نهاد سنتی نقش به سزایی در رشد و شودمیو نیز تمامی انتقادهایی که به مدرسه  باوجوداین اذیت کنند.

و مسائل  مشکالت یهمهر باشد قبل از آنکه بهت اصاًل. شاید کندمیشخصیت کودکان و نوجوانان ایفا  گیریشکل

والدین ابتدا به این درک برسند که کودکان ایشان هرچه  و جامعه بیندازیم، معلمان موجود را به گردن مدرسه،

رین و که بهت کنیممی تأکید مسئلهبر این  بازهمتوقع دارند.  هاآناز  بازهمقدر هم که رشد کنند و بزرگ شوند، 

 یرابطهرخ دهد،  آموزدانشراهکار موجود برای مقابله با مشکالتی که ممکن است در مدرسه برای  مؤثرترین

 تنگاتنگ و مستقیم بین والدین و معلمان است.

سختی محسوب  هایسالوی و هم معلمان  یخانوادههم دبیرستان و راهنمایی اغلب هم برای نوجوان، هایسال

در مدرسه، دوران  خصوصبهکه این دوران از زندگی،  شودنمیتوجهی  مسئله اما به این بیندراین. شوندمی

رانی . دوشودمیدر جامعه آشنا  بازندگیو  گرفتهشکلشخصیت فرد است. دورانی که فکر و ذهن او  گیریشکل

 خود به کشف حقایق پیرامونش بپردازد. دوران راهنمایی کندمیو سعی  بردمی سؤالرا زیر  چیزهمهکه 

کمک شایانی در این زمینه  توانمیشناختی نوجوان،  هایظرفیت یتوسعهبا  شودمیهمراه  دقیقه کهازآنجایی

و درک  دنیای اطراف خویش را کشف هایتازهاز قبال مدرسه بسیاری از  تواندمیبرای وی محسوب شود. وی 

 کند.

. در شودمیدارد که در دوران راهنمایی تنها به انتقال دانش به دانش آموزان اهمیت داده  تأسفاین امر جای 

که دارند نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. نوجوانان  هاییظرفیت یتوسعهبرای  هاآنشرایطی که کمک به 

والدین خود )حداقل تا از  کمکمتمایل دارند تا  کنندمیمقتضیات روانی دورانی که در آن زندگی  یواسطهبه

با اشخاص  تنهانهحدی( فاصله گرفته و شخصیت مستقل را شکل و پرورش دهند. در این مسیر ایشان 

نیز آشنا  پرورانندمییکسان را در سر  ایاندیشهخود که  وساالنسنهمکه با  جدید مثل معلمان سالبزرگ

آنکه تنها متمرکز باشند بر انتقال دانش به دانش  جایبه در دوران راهنمایی، خصوصبه . مدارس،شوندمی

به همین  برای به دست آوردن شخصیتی مستقل قرار دهند. هاآنخود را بر کمک به  یتکیهآموزان، باید 

به همان محیط مدرسه و کمتر کسی توجهی به رشد شخصیتی  شودمیتنها محدود  ترهابزرگترتیب، نقش 

را در محیط مدرسه  مؤثریکه والدین دانش آموزان باید نقش بسیار  است یشرایط. این در کندمینوجوان 



 

 

اصلی انتقال دانش، رعایت قوانین مدرسه و کمک به نوجوان برای  یوظیفهشوند. معلمان اغلب با سه  دارعهده

 .شوندمی روروبه تنهاییبهنیل به هویتی مستقل، 

تحصیلی فرزند خویش ایفا کنند. دورانی که  درروند مؤثرییار والدین، چه بخواهند و چه نخواهند، باید نقش بس

نشان بدهند خیلی وقت است که به  هاآنتا دنیا را به  کردندمیخود جدا  هایخانوادهمعلمان باید کودکان را از 

 آموزشی نیز باید متحول شود. در اصل هایشیوهپایان رسیده. دنیای امروزی دچار تحول شده است، بنابراین 

قرار بگیرند. نوجوانان امروزی دیگر مثل  موردبررسی مجددرفته و  سؤالآموزشی زیر  هایروشباید تمامی 

نشان دهند. بلکه خودشان از همان اول به  هاآنرا به  چیزهمه ترهابزرگکه  نشینندنمیگذشته منتظر این 

 .روندمیدنبال کسب اطالعات 

در فرایند آموزشی کودکان خود و شناساندن  مؤثرتریدوران آن رسیده که والدین بیش از گذشته نقش بسیار 

 ایفا کنند. هاآندنیا به 




