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کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی

تجربــة تعامل بــا دانش آموزان اتبــاع خارجی در 

مدرســه، تجربة متفاوت و البته سختی است که به 

نگاه دقیق و باریک بین و همکاری اولیای مدرســه، 

برای درک و مدیریت شــرایط، نیــاز دارد. در چند 

سال اخیر در مدرسه شاهد حضور یک دانش آموز از 

کشور همسایه بودیم. در ابتدا شرایط سخت ماه های 

آغازین ســال تحصیلی را پیش بینــی نمی کردیم. 

در مصاحبة ورودی مدرســه، زهرا خیلی ســاکت 

بود. به ســختی پاسخ ســؤال هایم را می داد و تنها 

درخواســتش این بود که کسی جز ما متوجه نشود 

او ایرانی نیست. پذیرش درخواستش زمانی دشوارتر 

شــد که با مادرش صحبت کردیم و او لهجة غلیظ 

کشور خودش را داشت؛ برعکِس زهرا که خیلی کم 

لهجه داشــت. در فکر جلسة مادران مدرسه بودیم 

که اگر ما هم چیزی به کسی نگوییم، همه از زبان 

و بیان مادر، این موضوع را درمی یابند. به هر طریق، 

خواهــش او را پذیرفتیم؛ در حالــی که مجموعه 

اتفاقات ماه های اول تا عید نوروز را هرگز پیش بینی 
نمی کردیم.

هرچه بیشتر می گذشــت، درگیری معلم ها با زهرا 

بیشــتر می شد. کار به جایی رســید که اخراج او از 

کالس، روند عادِی هر روز مدرسه شد. اکثر معلم ها 

از نحوة برخوردش شـاکی بودند یا او را فرد گستاخی 

می دانستند و برخی هم از انجام ندادن تکالیفش 

گالیـــه داشتند. من بـــارها با او گفت وگو 

کرده بودم، اما درنمی یافتم مشــکل کار 

از کجاســت؟ او انگیزة موفق شدن 

و درس خواندن را داشــت، اما 

هويت يابى
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از آن روز به بعد ســعی کردم بیشتر با او صحبت 

کنم. در تمام مــدت صحبت، تمرکزم بر این بود 

کــه او ایرانی نیســت و تفاوت هایی بــا ما دارد. 

کوشــیدم از دریچة نگاه او به مدرســه، معلمان، 

تکالیــف و محیط اطراف بنگرم. این بار داســتان 

رنگ دیگری به خود گرفت. بیشــتر اختالفات از 

تفاوت زبان و گفتار ما با وی ناشــی می شد. شاید 

ظاهراً هر دو فارسی صحبت می کردیم، اما مفهوم 

و دریافــت برخی کلمات یا اصطالحات در زبان و 

فرهنگ ما دو تن، متفاوت بود و نقطة اشــتراکی 

زبان نه تنها در 
بيان واقعيت ها و 
شناخت پيرامون 

بي تأثير نيست، 
بلکه در ساخت 

واقعيت ها 
تأثيرگذار است 

و مفاهيم و 
تعامل انسانی را 

از جهان بازگو 
می کند. از اين 

رو، افرادی که به 
زبان های متفاوت 
صحبت می کنند، 

جهان را به 
گونه های متفاوت 

ادراک می کنند

باور کند کــه دانش آموز ضعیفی 
اســت و به خاطر مجموعه مســائل 

پیش آمده، از طرف همکالسی هایش طرد 
شــود. این طرد شــدن نیز ثمری نداشت، جز 

خشم و کینه. این داســتان ادامه داشت تا اینکه 
مراسم دهة فجر تیر نهایی را به او زد. وقتی مربـی 
پرورشـــی از او می خواهد شعـر را حمـاسی و با 
غـرور بخواند، ناگهان او به این فکـر فرو می رود و 
از خود می پرسد: من متعلق به کدام گروه هستم؟ 
مختصات من در این محیط چیست؟ آیا می توانم 
خــودم را توصیــف کنم؟ اهداف من چیســت؟ 
ارزش هایی که باید آن ها را ارج نهم، کدام است؟ 
و در یک آن، فکر می کند حیران و سردرگم است 
و چیزی از خود نمی دانــد؛ نقطه ای که ما به آن 
»بحــران هویت« می گوییم. امــا واقعًا در دنیای 

علمی برای زهرا چه اتفاقی افتاد؟
فــردی از دیار و فرهنگی دیگر مهمان کشــور ما 
شده است. او برای ادامة تحصیل به مدرسة کشور 
میزبان وارد می شــود؛ جایی که جامعة کوچکی 
اســت و ابعاد گوناگون یــک جغرافیای جدید او 
را احاطه خواهــد کرد. تفاوت هــا و جریان های 
پیش آمده او را به سمتی سوق می دهند که روایت 
شد. حاال او نوجوانی است که دچار تردید و دودلی 
شده اســت؛ به گونه ای که گویا خودش، فرهنگش 
و ملتش را نمی شناســد و تصور قطعی و ثابتی از 
خود ندارد! دچار بحران هویت و نوعی احســاس 
پوچِی توأم با بی معیاری، جامعه گریزی و جدایی از 
خویشتن می شود. تصویری که او از خود می سازد 
و احساسی که به خود دارد، بازتاب نگرشی است 
که دیگران نســبت به او دارند. در نتیجه، در پی 
یافتن پاسخ به سؤال »من کیستم« دچار تعلیق 
روانی و اجتماعی می شــود. در مواجهه با چنین 
بحرانی، اگر از ســوی دیگران نیز طرد شود، قطعًا 
دچار آشفتگی بیش از پیش خواهد شد که ثمری 
نــدارد، جز اضطراب، حس تهی بودن و تردید که 

برای او دوگانگی و تضاد را به بار می آورد.
به طور طبیعــی، در صورِت قرار گرفتن در چنین 

موقعیتی روانی، دو فرایند رخ خواهد داد:
یکی فرایند جست وجوســت؛ یافتــن راهی برای 
تمایز خود از محیـط. فرایند دیگر، تعهد است. اگر 
نتواند در مدرســه به محیط اطراف خود متعهد و 
پای بند باشــد، دچار بحران هویت می شود و تنها 

یک راه گزیر از این احوال برای او وجود دارد:
او به عنوان انسانی که دچار بحران هویت شده، باید 

نداشــت. گاهی او عباراتی را بیان می کرد که در 

فرهنگ سرزمین خودش عادی محسوب می شد 

و نمی دانســت چرا همیــن مضمون معلم کالس 

را عصبانی می کند؛ مطلبی که بازگو شــدنش از 

ســوی دانش آموز، خطاب به معلم، در فرهنگ ما 

گستاخی به حساب می آید. گاهی تکالیف را انجام 

نمی داد، زیرا اصاًل متوجه معنای آن نمی شــد و 

چون از آشکار شدن ملیتش هراس داشت، از طرح 

این مشکل با معلم ســر باز می زد و بدین ترتیب 

در مقابل همة همکالســی هایش سرزنش می شد 

و طبیعی است که حس بدی او را احاطه می کرد 

و این مجموعه اقدامات سبب شد به لحاظ درسی 

ضعیف و ضعیف تر شده و خودش نیز اندک اندک 

و دریافــت برخی کلمات یا اصطالحات در زبان و 
و دریافــت برخی کلمات یا اصطالحات در زبان و 

فرهنگ ما دو تن، متفاوت بود و نقطة اشــتراکی 
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بتواند نگاهی عمیقی به خود بیندازد و خویش را 

تحلیل کند، آرزوها و توانایی های جدید را از درون 

ســازمان دهی کند تا با انتظارات جامعة ایرانی و 

محیط مدرســه وفق پیدا کند و با مجموعه های 

متنوع، همانندســازی یابد تا هویت های متفاوت 

را امتحان کند. با عقایــد و ارزش های یک گروه 

اجتماعی، احســاس وحدت درونی پیدا کند و در 

نهایت بتواند ارزیابی مثبتی از خود داشــته باشد. 

هرچه ایــن ارزیابی از خویش و صفاتش مثبت تر 

باشد، خودپندارة باثبات تری به عمل خواهد آمد 

و در نهایت هم انســجام هویت بیشتر. در مقابل 

چیزی که ما شاهد آن خواهیم بود: »یگانه بودن 

از دو جهت متفاوت اســت؛ یکی هماننِد دیگران 

بــودن در جامعه و دیگری هماننِد خود بودن، در 
گذر زمان.«

اهمیت  حائــز  نکتــة   
آن اســت کــه نوجوان 
تــازه واردی که دچار این 
بحران می شود، به تنهایی 
نخواهد  فائق  این مهم  بر 
آمد و ما به عنوان مسئوالن 
مدرســه و نیــز جامعه ای 
در  می توانیم  تأثیرگــذار، 
حــل این بحــران و بیرون 
آمدن از این سردرگمی به او 
کمک کنیم. راهکارهای زیر 
می توانند در مواجهه با چنین 
دانش آموزانی سودمند باشند:

1. به عنــوان اعضای جامعة کوچک مدرســه به 

ایــن فرد کمک کنیم به صــورت کامل با زبان ما 

آشــنا شــود. یعنی زبان را خوب بیاموزد، معنا را 

متوجه شــود و بتواند پیام پشــت معنا را تحلیل 

و درک کند. فراموش نکنیــم که نظام ادراکی و 

شناختی انسان از ساختار زبانی جدا نیست. یعنی 

زبان نه تنها در بیان واقعیت ها و شناخت پیرامون 

خنثا نیست، بلکه در ساخت واقعیت ها تأثیرگذار 

اســت و مفاهیم و تعامل انسانی را از جهان بازگو 

می کند. از این رو، افرادی که به زبان های متفاوت 

صحبت می کنند، جهــان را به گونه های متفاوت 
ادراک می کنند.

 اگر موفق شــویم، فرایند ذهنی و حســی فرد 

و در پــی آن تفکر او شــکل می گیرد و او 

درک شــناختی و ادراکــی معقولی از 

محیط اطــراف خود پیدا می کند. 

گروه دوستان 
و همکالسی ها 
منبع هويت ساز 
و بحران ساز 
مهمی هستند. 
سازمان دهی 
روابط دوستانه 
در قالب همکاری 
گروهی، بحران 
هويت را کم 
می کند

همچنین، چون زبــان مهم ترین ابزار ارتباطی در 
تعامــل اجتماعی و فراگیرترین عنصر مشــترک 
هویتــی اســت، می تواند فارغ از بعــد جغرافیا و 
هم جواری ســرزمینی، تا حد زیادی وجه نظرها، 
ارزش هــا و باورهــای مشــترک را در تعامالت 
اجتماعی به عهده بگیرد. پس، داشتن این توانایی 
برای فرد، به عنوان عاملی پیونددهنده، راه اصلی 
ارتباط او با دیگران می شود و پیوندهای فرهنگی 

و عاطفی را نیز برقرار می کند.
 2. گروه دوستان و همکالسی ها منبع هویت ساز 
و بحران ساز مهمی هســتند. سازمان دهی روابط 
دوستانه در قالب همکاری گروهی، بحران هویت را 
کم می کند. بنابراین، به عنوان 
نشست های  مدرسه،  اولیای 
گروهــی تشــکیل دهید و 
کارهای گروهی را تعریف و 
به گروه ها اختصاص بدهید. 
در نشســت ها، از کارهــای 
گروهی تعریف شده حمایت 
کنید و تا رسیدن به نتیجة 
مورد نظر، پیگیر انجام آن ها 

باشید.
 3. هر چه این دانش آموزان 
و  افــکار  خــود،  دربــارة 
با دوستان  برنامه هایشــان 
یا معلمان بیشــتر صحبت 
کنند، بحران هویــت در آنان کمتر 
می شــود. یعنی برای پاســخگویی به سؤال من 
کیســتم، توانایی بهتری کســب می کنند. پس 
شرایطی ایجاد کنید که بتوانند با امنیت خاطر با 

شما و دوستانشان صحبت کنند.
 4. برای قدرت بخشیدن به هویت شخصی چنین 

افرادی، فضایی فراهم کنید تا: 
- عالقة خود را بشناسند.

- بهتریِن خودشان را در آینده تصور کنند.
- اهداف خود را کشف کنند.

 5. برای آموزش مهارت های زندگی، تفکر انتقادی 
و رشد تفکر انتزاعی، کارگاه هایی برگزار کنید.

 6. در تصمیم گیری اینکه ملیت واقعی این افراد 
را به کدام معلم بگوییم و به کدام نه، هوشمندانه 
عمل کنید. این آگاهی، اگر دست به دسِت پیشینة 
ذهنی افراد بدهد، ممکن است عدالت آموزشی را 

خدشه دار کند و تبعیضی زیان بخش ایجاد کند.
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