
شــاید در نگاه اول برخی تصور کنند، در 
مناطق کم برخوردار یا شــهرهای کوچک، 
نسبت به شهرهای بزرگ و پراسترس، نیاز 
کمتری به مشــاوره وجود دارد. نظر شما در 

این باره چیست؟
در مناطق محــروم میزان آگاهــی کمتر از 
مناطق شــهری و توسعه یافته اســت. هر قدر 
میزان آگاهی افراد کمتر باشد، مقاومت بیشتری 
نســبت به یادگیری و تغییر دارند. در این گونه 
محیط ها، ابتدا باید احســاس نیاز را ایجاد کرد. 
زیرا گاهی یک رفتار نادرســت در یک منطقه 
طبیعی اســت. پس ضرورت دارد، ابتدا مشکل 
را مطرح کنیم و پس از آن به زمینه سازی برای 
آگاه کردن دست بزنیم. میزان تأثیرگذاری منوط 

به شکل گیری رابطة  اولیه است. 

افت تحصیلی شــاید یکی از دغدغه های 
از خانواده هــا در منطقة خدمت  برخــی 
شــما باشــد. علل و عوامل افت تحصیلی 
دانش آموزان از نظر شــما کدام اند و چطور 
می شــود آن هــا را برطرف ســازیم و به 

دانش آموزان در این زمینه کمک کنیم؟ 
افت تحصیلی نکتة مهم و قابل توجهی است 
که شاید در هر دورة تحصیلی دلیل آن متفاوت 
باشــد.  به نظر من، تنها راه نجات دورة  ابتدایی 
تزریق هنر به مدرســه اســت. معلــم ابتدایی 
باید به ابزار شــعر، نمایــش، قصه و بازی مجهز 
باشــد تا آموزش به فراینــدی لذت بخش برای 
دانش آموز تبدیل شــود. در دوره های تحصیلی 
باالتر، بسیاری از دانش آموزان فاقد مهارت های 

مطالعة صحیح هستند و آموزش های کارگاهی 
در این زمینه نیاز دارند. برخی رفتارهای والدین 
که باعث بی انگیزگی و بی عالقگی دانش آموزان 
بــه درس خواندن و در نتیجــه افت تحصیلی 
می شــوند، عبارت اند از: مقایسة مداوم فرزند با 
هم ســاالن، اجبار به درس خواندن، و داشــتن 
انتظارات نامتناســب با توانایی های فرزند. وقتی 
فرزندان نمی توانند فاصلة خودشان را با کسانی 
که با آن ها مقایسه می شوند، پر کنند، احساس 
شکست و طردشدگی پیدا خواهند کرد. بنابراین 
والدیــن باید تفاوت های فردی فرزندانشــان را 
بپذیرند و به اســتعدادها و عالقه هایشان احترام 
بگذارند. با این کار اعتمادبه نفس فرزندان تقویت 
می شود و آن ها در مسیری که دوست دارند پیش 
می روند و به شــکوفایی می رسند. مشاوران هم 
باید در این زمینه، روش های متفاوت یادگیری 
و ســبک های ارتباطی را بیشــتر فــرا بگیرند.

دانش آموزان  امــروز  از چالش های  یکی 
سردرگمی در مورد هویت است. چه باید کرد 
تا نوجوانان به اصل هویت خود پی ببرند و از 
این سردرگمی خارج شوند؟ اگر شما با چنین 
برای  راهکاری  روبه رو هستید، چه  مواردی 
ماجرای سردرگمی هویت دانش آموزان ارائه 

مصاحبه/ گفت وگو

گزارشگر:  محمدحسن دیزجی

اشــاره
هر کدام از ما در موقعیت اجتماعی، جایگاه 
حرفه ای و مســئولیتی که بــر عهده داریم، 
دغدغه ها و نگرانی هایــی داریم که گاه الزم 
اســت برای برطرف کردن آن ها، با کسی که 
بیشتر از ما تجربه دارد، به مشورت بنشینیم. 
این موضوع مهم خاص یــک منطقه و گروه 
مشخصی هم نیست. اگر دانش آموزان شهرهای 
بزرگ دغدغه هایی دارند، شــاگردان مناطق 
روستایی هم ممکن است از نگرانی هایی رنج 
ببرند. همین نکته انگیزه ای شــد تا از تهران 
خارج شــویم و سری به استان فارس بزنیم و 
با مرضیه جعفری، مشاور  را  باب گفت وگویی 
هستة مشــاورة منطقة ششده و قره بالغ آن 
استان بگشــاییم. او فارغ التحصیل دانشگاه 
فرهنگیان و دارای مدرک کارشناسی مشاوره 

با سه سال سابقة کار است. 

پس از ایجاد رابطة مناسب 
با فرزند، زمینه برای بحث و 
تبادل نظر پیرامون قواعد و 

مقررات استفاده از اینترنت 
فراهم خواهد شد

گفت وگو با مرضيه جعفری
مشاور منطقة ششده و قره بالغ استان فارس
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می کنید؟ اگر تجربــه ای هم در این زمینه 
دارید، بفرمایید.

هویت منــدی می توانــد تحت تأثیــر اثرات 
نامطلــوب فضای مجــازی قرار گیــرد. هویت 
اجتماعــی در پیوند بــا گروه هــا و اجتماع ها 
شکل می گیرد، در صورتی که حضور در فضای 
مجازی و اینترنــت، روابط اجتماعی نوجوان و 
تمایل حضور وی در جمع های خانوادگی را به 
شــدت کاهش می دهد و فرصت نهادینه شدن 
ارزش هــای خانوادگــی و اجتماعی و کســب 
مهارت هــای الزم زندگی را از بیــن می برد. با 
حضور دائمی در فضای مجازی، امکان تفکر در 
مورد اینکه من چه کسی هستم، چه می خواهم 
و قرار اســت به کجــا بروم، از نوجوان ســلب 
می شــود. به عالوه، رویارویــی با موقعیت های 
متفــاوت، نقش ها و ســبک های متنوع و بعضًا 
کاذب، و انواع محرک ها و رفتارهای نامتناسب با 
فرهنگ و ارزش ها، موجب سردرگمی و کالفگی 

نوجوان خواهد شد. 
در مدرســه، بــرای شــکل دادن بــه هویت 
دانش آمــوزان، باید از طریق برگزاری کارگاهی 
در حوزة خودشناســی و فراشــناخت وارد شد 
تــا دانش آموزان به درک درســتی از ارزش ها، 
توانایی ها، نقاط ضعف و ... دست یابند. مثاًل یکی 
از تمرین هایی که سرکالس انجام می دهیم، این 
اســت که از دانش آموزان می خواهم روی یک 
پوشة مقوایی بنویسند: »این من هستم، امروز« 
و روی طرف دیگر آن بنویسند: »این من هستم، 
در آینده.« بعــد در مجالتی که با خود از خانه 
آورده اند،  بگردند و هر کلمه، جمله و تصویری 
که نشان دهندة  خودشان در شرایط امروز و در 
آینده اســت، جدا کنند و زیر هر قسمت روی 
پوشة  مقوایی بچسبانند. بعد گفت وگوی کالسی 
را به این ســمت هدایت می کنم که: هر کدام 
از ما واقعًا که هســتیم؟ ارزش های ما چیست؟ 
خط قرمزهای ما کدام اند؟ و با چه فعالیت هایی  
می توانیم به خودی کــه می خواهیم در آینده 

باشیم، برسیم؟ 
خودشناســی فردی و خودبــاوری به منظور 
ارتقای توانمندی ها و تقویت نقاط ضعف، آدمی 
را به سمت کمال و هویتی مستقل سوق می دهد. 

 
والدیــن در این مورد چــه تدبیری باید 

بیندیشند؟
والدیــن نیــز باید بــا پاســخ های صحیح و 
منطقی به پرســش های نوجوانــان، آن ها را از 
سردرگمی هایی که در این دوران ممکن است 
برایشان پیش آید، نجات دهند و نوجوان خود 

را بیشتر از گذشته درک کنند. 

بنابرایــن خانواده ها بایــد راه ارتباط با 
فرزند خود را فرا بگیرند. در شــرایط امروز 
جامعه، بیشتر چه آسیب هایی در این زمینه 
به گوش شما رسیده است یا با آن ها مواجه 
شده اید؟ در این زمینه شما به خانواده ها چه 

توصیه هایی می کنید؟
از نوع ارتباطی که با بچه ها داریم، شاید بتوان 
این طور بیان کــرد که دانش آموزان در خانواده 
یــا کاماًل به حال خود رها شــده اند، یا اســیر 
ســخت گیری ها و چارچوب های انعطاف ناپذیر 
والدین هســتند که هر دوی ایــن وضعیت ها 
مخرب انــد. الگوی مناســب ارتباطی والدین با 
فرزندان، بر اســاس ســبک های فرزندپروری، 
»سبک مقتدرانه« است. در این سبک فرزندان 
حق انتخاب دارند و رفتــار والدین صمیمانه و 
محبت آمیــز، در عین حال همراه با محدودیت 
معقول اســت. هدف از ایجاد محدودیت و بیان 
انتظارات به صورت شفاف و قابل درک، هدایت 
فرزندان به سوی مســئولیت پذیری و آموزش 

انضباط خودکار است. 
کودکان و نوجوان نیازمند شــنیدن سخنان 
مبتنــی بر عشــق و عالقــة والدین نســبت 
به خودشــان هســتند و می خواهنــد بدانند، 
والدینشــان به داشــتن آن ها، فارغ از موفقیت 
یا ناکامی هایشان،  افتخار می کنند. ابراز عالقه 
بــه فرزندان آن ها را لوس نمی کند،  بلکه دادن  
امتیاز به جای محبت کردن، چشم پوشی مداوم 
از خطا، داشــتن انتظارات پایین تر از حد توان، 
و خرید هدیه های لوکس و تشویق مادی آن ها 
را لوس می کند. فرزندان نباید احســاس کنند، 
محبت والدین به موفقیت آنان وابسته است، بلکه 
این محبت باید معطوف به تالش فرزندان باشد.

االن که تسلط بر دنیای مجازی خیلی زیاد 
امکان کنترل  شده است، خانواده ها خیلی 
در این زمینه را ندارنــد. چه باید کرد که 
تمام فکر و ذکر بچه ها فضای مجازی نباشد 
و به ارتباطات رودررو با خانواده و مدرســه 
هم اهمیت بدهند؟ برای این کار شــما چه 

هم  تجربه هایی  اگــر  دارید؟  راهکارهایی 
دارید، اشاره بفرمایید. 

هیچ شــکی وجود نــدارد کــه والدین برای 
جلوگیری از آســیب ها به فرزند و خانواده باید 
محدودیت هایی در زمینة اســتفاده از اینترنت 
و فضای مجازی قائل شــوند. ولــی قبل از هر 
گونــه محدودیتی در این زمینــه، والدین باید 
به دنبال ترمیــم رابطه با فرزند خود باشــند. 
وجود رابطه ای مناســب بین والدین و فرزندان 
کلید طالیی پیشــگیری از آســیب ها در همة 
زمینه هاست. برای ایجاد رابطه ای مناسب الزم 
است والدین نورافکن خود را از جنبه های منفی 
رفتارهای فرزندشــان بردارنــد و با صرف وقت 
و برنامه ریزی، زمان هــای کوتاهی را در روز به 
گپ وگفت با او بپردازند. توجه هم داشته باشند 
کــه در این گفت وگو، از قیچی های ارتباطی به 
هیچ وجه استفاده نشود. این قیچی ها عبارت اند 
از: سرزنش کردن، قضاوت کردن، مقایسه کردن، 
بازجویی کــردن،  نصیحت کــردن، و تهدید و 
تنبیه کردن. محتوای موضوع های مورد گفت وگو 
 باید مورد عالقة فرزند باشد و به نظرات و عقاید او 
)هر چنــد به نظر والدین غیرمنطقی باشــد(، 

اهمیت و ارزش داده شود. 
پس از ایجاد رابطة مناســب با فرزند، زمینه 
برای بحث و تبادل نظر پیرامون قواعد و مقررات 
اســتفاده از اینترنت فراهم خواهد شــد و در 
نهایت الزم است، با توافق فرزند مقرراتی تدوین 
شــود. مقررات مزبور می تواند شامل این موارد 
باشد: زمان، مکان و شرایط استفاده از اینترنت؛ 
مــدت زمانی کــه فرزند می توانــد از اینترنت 
اســتفاده کند؛ انواع وب سایت ها و فعالیت های 
قابل قبول و غیرقابل قبول؛ اطالعاتی که فرزند 
می تواند در ضمن استفاده از اینترنت افشا کند، 
مثل عکس های خصوصی یا اطالعات خانوادگی 
و شــخصی؛ چگونگی مواجهه با مشکل هنگام 

استفاده از اینترنت؛ و کمک گرفتن از والدین. 
یکی از مشــکالت این اســت که بسیاری از 
والدین از لحاظ کار با فضای مجازی بســیار از 
فرزندان خود عقب هستند و نمی توانند نظارتی 
بر عملکرد آن ها داشــته باشــند. برای کاهش 
اســتفادة فرزندان کوچک تر از فضای مجازی، 
بایــد فعالیتــی جایگزین که به انــدازة فضای 
مجازی جذاب باشــد، به فرزند پیشــنهاد داد. 
به دانش آموزان هم باید آموزش داد که فضای 
مجازی چیست، چگونه می توان از آن استفاده 
کرد و عواقب درگیرشدن در آن چیست، و تفکر 

انتقادی را نیز به آنان آموخت. 

از حضورتان در این گفت وگو سپاسگزاریم.

کودکان و نوجوانان نیازمند 
شنیدن سخنان مبتنی بر 

عشق و عالقة والدین نسبت به 
خودشان هستند و می خواهند 

بدانند، والدینشان به داشتن 
آن ها فارغ از موفقیت یا 

ناکامی هایشان  افتخار می کنند 
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