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به نام آفرینندة زمین و زمان؛ به نام جان آفرین انس و جان؛ به نام 
آفرینندة بهار، تابســتان، پاییز و زمستان؛ به نام جان جانان؛ به نام 
عزیزترین معشــوق انسان. به نام او که زنده به نام اوییم، سرگشتة 
کوی اوییم، آشــفتة موی اوییم. به نام او که جز او نمی خواهیم و 
جــز راه او، نمی پوییم. به نام اول، به نــام آخر، به نام ظاهر، به نام 
باطن، به نام نامی، به نام خالق رئوف و رحیم و رحمان و به نام همة 
هســتی؛ به نام او، به نام او و پیوسته به نام او و به راه محمد)ص( 

و آل محمد)ع(.
بهاری دیگر از راه رسید؛ رستاخیز زمین که گواه رستاخیز جهان 
است. آغاز یک سال که امید داریم تمام آن نوروز باشد؛ تمامی آن 
عید باشــد. تمامی آن، روزبه روز، شــادمانی و فرح و قرب باشد. با 
دلی آرام، قلبی ماالمال از عشــق و ایمان، روحی قانع و متوکل به 

خدای الیزال.
سال جدید باید به حکم عقل از تجارب سال پیش بهره بگیریم و 
زندگی را در پناه این تجربه ها، بیش از پیش، اعتال بخشیم و تجارب 
گذشــته چراغ راهمان باشد. بیایید روزی از این سال را به بررسی 
وقایع گذشــته، دست کم وقایعی که در سال 97 در حوزة کاری ما 
رخ داده اســت، اختصاص دهیم. آنچه را تازه دیده و تازه یافته ایم 

مرور کنیم تا شاید سالی بهتر از پارینه داشته باشیم.
در ســال گذشــته، ما در حوزة مســائل مشــاوره ای کودکان و 
نوجوانان با موارد گوناگونی مواجه شدیم. ضمن قبول نقش مثبت 
مشــاوران در راهنمایی و هدایت دانش آموزان، کاستی هایی را نیز 
شاهد بودیم که شاید بتوان در مورد آن ها بهتر از پیش عمل کرد. 
ما در مجمــوع در مورد انگیزش و انگیزه های دانش آموزان، موضع 

مشخص و نظام یافته ای نداریم. اولین نکته در این باره این است که 
آموزش وپرورش نتوانســته است در مجموع در زمینة درونی سازی 
انگیزه هــای دانش آموزان، کار چشــمگیری انجــام دهد. در حال 
حاضر، بیشــترین عامل یادگیری و پیشرفت تحصیلی کودکان و 
نوجوانــان، برآمده از محرک ها و کنترل کننده های بیرونی اســت. 
روش هــای الزام آور، که بعضًا در قالب تشــویق ها و تنبیه ها به کار 
گرفته می شــوند، نیروی اصلی پیش ران برای انجام دادن تکالیف 
درسی و یادگیری به شــمار می آیند. من هنوز نتوانسته ام به این 
اطمینان برســم که در گوشــه ای از این کشــور، نوعی از آموزش 
وجود دارد که توانسته است انگیزه های درونی دانش آموزان را فعال 
کند و اکثر آنان را به شــکل خــودکار و خودانگیخته به تحصیل، 
تا عالی ترین مراتب دانشــگاهی ترغیب نماید. هنوز کسانی که با 
این ویژگی تحصیل می کنند، بیشتر به شکل تصادفی و تحت تأثیر 
عوامل خارج از کنترل مسئوالن مدرسه، به چنین کنشی می رسند 
و کسی نمی تواند ادعا کند که توانسته است با فالن سیستم، اکثر 
دانش آموزان را حتی در ســطح یک مدرسه، به تحصیل و تربیت 
عالقه مند کند و با برنامه ریزی دقیق درســی و آموزشی، به چنین 
هدفی نائل شــود. مدارسی که در کشور، نامی در این زمینه کسب 
کرده اند، تنها هنرشــان اواًل جذب دانش آموزانی اســت که خود 
اســتعداد و عالقه مندی کافی دارند و ثانیًا حذف و اخراج کسانی 
اســت که هرگونه سســتی و کندی در میان همین گروه منتخب 
از خود نشــان می دهند. خالصه اینکه نظام مدرســه ای ما هنوز 
نتوانسته است در زمینة ایجاد انگیزه برای تحصیل در دانش آموزان، 
به ویژه عالقه مند ساختن آنان به یادگیری و فهمیدن بیشتر، گامی 
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موفقیت آمیز بردارد. یکی از شاخص های این وضعیت، خاطرات بد 
و گاه نفرت انگیزی اســت که فارغ التحصیالن مدارس ما از دوران 
تحصیل خود دارند. نســبت کســانی که دورة تحصیل خود را در 
مدرسه، بسیار شــیرین و دلنشین توصیف می کنند در مقایسه با 
کسانی که آن را کسل کننده و گاه منفی می دانند بسیار کم است.

از جمله موارد دیگری که مشــاوران و معلمان محترم باید مورد 
توجه قرار دهند، واکنش هایی اســت که بسیاری از دانش آموزان 
به اجبارهای آشکار و پنهان والدین و مربیان، نشان می دهند. طی 
دورة نوجوانی و به ویژه در آخرین ســال های دبیرستان، یعنی در 
کالس های یازدهم و دوازدهم، شاهد نوعی عصیان از طرف تعدادی 
از دانش آموزان هستیم؛ عصیانی در برابر فشارهای والدین، مقررات 
دینی و اخالقی و مقررات مدرســه ای و حتی نظام سیاسی کشور. 
کم نیستند دانش آموزان موفقی که در همین سال ها وظایف خود 
را به یک باره به زمین گذاشته و راه مخالفت با هنجارهای خانواده را 
در پیش گرفته اند. این نوع واکنش ابتدا به صورت مقاومت در مقابل 
برنامه های آموزشــی و تربیتی تجلی می کند و ســپس خود را به 
شکل تضادورزی و لجاجت نشان می دهد. بسیاری از این نوجوانان 
وارد جنگی با پدران و مادران خود می شوند که حاصل آن حاکمیت 

فضایی سرد و منازعه آمیز میان والدین و فرزندان است.
عمل چنین دانش آموزانی بیش از هر چیز، نوعی واکنش نســبت 
به روش برخورد والدین با آنان اســت. فشار، چه از نوع نرم و چه از 
نوع خشــن، حربة غالب در چنین شرایطی است. کم اند والدینی که 
می توانند به گونه ای عمل کنند که فرزندشان احساس کند با انگیزه 
و عشق و شوق خود تکالیف درســی و اخالقی و دینی اش را انجام 

می دهد؛ به گونه ای که می تواند این انگیزه را تا پایان زندگی حفظ کند.
دانش آموزانــی که به چنین واکنشــی کشــیده می شــوند، در 
کشاکشی ویرانگر، به جنگ خانواده می روند. از سوی دیگر، بسیاری 
از والدیــن نیز به این جنگ دامن می زنند و به هنگام اســتیصال، 
با امتیاز دادن به فرزند و عقب نشــینی اجباری در مقابل او، ادامة 
این کشاکش را موجب می شــوند. نوجوانی که با استفاده از شیوة 
ایستادگی در مقابل والدین توانسته است امتیازاتی به دست آورد، 
ترغیب می شــود که از چنین روشی بیشتر و بیشتر استفاده کند. 
برای همین، با اینکه خود را برندة این منازعه می داند، فشــارهای 
گوناگون روانی بر او وارد می آید. نوجوان هنجارشکن، در الیة رویی 
شخصیت خویش، خود را بر حق و موفق می داند ولی در الیه های 
زیرین و پنهان، خود را در مخالفت با خویش می یابد. او در چنین 
شــرایطی، دچار تعارض خود با خود می شــود که تصویر منفی ای 
از خودش بــر او تحمیل می کند. این احســاس حقارت در عمق 
شخصیت نوجوان، او را مستعد افسردگی، اضطراب، وسواس، انجام 
دادن کارهای پرخطر و بسیاری مشکالت دیگر می کند. از این گونه 
مشکالت، که ناشی از جهل روان شناختی و تربیتی والدین و مربیان 

است، در کشور ما کم نیست.
چاره اندیشــی برای چنین وضعیتی به عهدة نظام تربیتی کشور 
است که بخشی از آن بر دوش مشاوران محترم گذاشته شده است. 
امید است دوستان مشاور در نشست های مشترک خود، سرفصلی 
را به مرور شــرایطی که در سال های گذشــته از سر گذرانده اند، 
اختصاص دهند و بتوانند تجارب سال های گذشته، به خصوص سال 

1397، را چراغ راه آینده  سازند. ان شاءاهلل.
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