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 ما در مسائل تربيتي و آموزشي تمام فشار را روي والدين دك
و خانواده مي گذاريم و كمتر از مدرسه سخن مي گوييم. 
در حال��ي كه والدي��ن تخصص��ي نمي بينن��د و ازدواج 
مي كنند و يا بچه دار مي ش��وند، ولي اولياي مدرسه بنا به 
آموزش هايي آنجا هس��تند. من مايلم علت اين مسئله را 

براي شما مطرح كنم. 

اث��ر وضعي��ت خانواده ب��ر پيش��رفت تحصيلي 
فرزندان در دوره هاي تحصيلي

از مهم ترين اهداف آموزش و پرورش ايجاد زمينة مناسب 
براي رش��د ذهني، اجتماعي، جسمي، رواني و اخالقي و 

معنوي دانش آموزان در مراحل گوناگون تحصيلي است.
بنابراي��ن، هرگونه برنامه ري��زی در آموزش و پرورش بايد 
ويژگی ه��ای دانش آموزان و فرايند رش��د آنان را مدنظر 
داش��ته باشد و طبيعي است مس��ائلی مانند جنسيت و 
ش��ناخت اجمالی از خانواده )چقدر به آموزش نياز دارند، 
و چق��در می توانند ب��ا آن ها  مرتبط باش��ند و همكاری 
كنند( را در برنامه بگنجاند. اگر به اين مس��ائل بپردازيم، 
قاعدتاً می توانيم به عوامل شكست تحصيلی دانش آموزان 
پی ببريم و س��هم خانواده، هوش و اس��تعداد دانش آموز 
و مدرسه را مشخص كنيم. همچنين، می توانيم دريابيم 
كه فرايند رش��د آن ها در چه مرحله ای است و روند سير 
و توقف آن را بررسی كنيم. اگر به اين شكل عمل كنيم، 

قادر خواهيم بود مش��كالت را پيش بينی و از بروز آن ها 
جلوگيری كنيم. همچنين مي توانيم راهبرد برنامة كاری 
را با دانش آموز تبيين كنيم. با توجه به بررس��ی ها به اين  
واقعيت مي رسيم كه مسائل، مشكالت و روابط خانوادگی، 
همگی بر وضعيت تحصيل��ی بچه ها تأثيرگذارند. من در 
اين باره هيچ تحقيقی ندي��ده ام كه خانواده را مبرا كند.  
هر اندازه اين فضا مطلوب تر باش��د و متناسب سن آن ها، 
پيداس��ت كه خانواده در وضعي��ت تحصيلی بهتر عمل 
كرده است. ش��رايط نامطلوب خانواده كه برخی از آن ها 
دست ما نيستند، مانند فقر، محروميت فرهنگی يا اعتياد 
والدين، همگی اثر نامطل��وب دارند. اما آنچه كه بيش از 
هم��ة  اين ها اهميت می يابد، رواب��ط بين والدين و روابط 
والدين با فرزند در هر دورة سنی و رشدی است. فرزندان 
فضای مطلوب خانه و آنچه را بين والدين می گذرد حس 
می كنن��د خانواده ها در روابط با يكديگر مش��كل دارند و 
گاهی اصاًل بلد نيستند با هم رابطه برقرار كنند؛ يا قهرند 
يا به هم كنايه می زنن��د و بی احترامی می كنند، يا اينكه 
به طور ناش��اد هم زيس��تی مس��المت آميز دارند. از موارد 
ديگری كه در خانواده روی فرزندان و وضعيت تحصيلی 
آن ها مؤثر اس��ت می توان به ط��الق، بيماری هاي روانی 
والدين يا بيماری هاي العالج اشاره كرد. تحقيقات عامل 
اختالفات بين والدين و فرزندان در دوره هاي گوناگون را 

از سه منبع می دانند. 

سهم خانه و مدرسه در تربیت دانش آموزان
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1. روش ه�ای انضباط�ی والدین. به خاطر ناآش��نايی 
والدي��ن با اصول انضباط، غالباً تنبيه هايی كه آن ها برای 
فرزند در نظر می گيرند، با خطای انجام ش��ده متناس��ب 
نيست. همچنين، چون از نظام خاصی تبعيت نمی كنند، 
در موقعيت های مشابه، متفاوت عمل می كنند و اين امر، 

كار فرزندان را دچار تعارض و سردرگمی می كند.
2. توق�ع بچه ها. بچه های م��ا به دليل اينكه با بچه های 
ديگر در هم می آميزن��د، از يكديگر ياد می گيرند كه در 
طبق��ات و وضعيت های متفاوتی ق��رار دارند و اين خود 
باعث می ش��ود به والدين فشار بياورند. در نتيجه، بچه ها 
به شدت نا سپاس��ي مي كنند، هميشه حالتي  طلبكاری 
دارند و ممنون نيس��تند. در واقع به شدت متوقع اند و از 

همه طلبكارند.
3. درک نش�دن بچه ه�ا از ط�رف والدی�ن. م��ا با 
فرزندانمان بيگانه هس��تيم. من در اوايل انقالب دركانون 
پرورش فكری كودكان و نوجوانان يك تحقيق ملی انجام 
دادم. در دو دورة راهنمايی و دبيرستان بچه ها يادداشت 
نوش��ته بودند كه پدر و مادرم مرا درك نمی كنند. هنوز 
ه��م در تحقيقات می بينيم كه باز ه��م بچه ها همين را 

می گويند و واقعاً پدر و مادر دركشان نمی كنند. 
به هرحال، اين ها مش��كالتی است كه بچه ها با خودشان 
می آورند. حال شما به اين مشكالت ويژگی های بچه ها را 
اضافه بفرماييد. سطح هوش و استعداد، سطح توانمندی ها، 
اشتباهاتی كه انجام داده اند، ويژگی های خلقی و سلوكی، 
ميزان سازگاری، گذشتة كودكی، كل اثرات روابط خانواده 
و البته جنس��يت كه با توجه به پايين آمدن سن بلوغ در 

دانش آموزان، اهميت ويژه ای می يابد. 
 

اثر عامل سن
بيش��ترين احس��اس ناامنی را در بچه ها به دليل شرايط 
بلوغ در دورة راهنمايی )متوس��طة اول فعلي( می بينيم. 
در دبيرستان يك قدري احساس سردرگمی دربارة شغل 
و آينده وجود دارد، ولی  آن ناامنی كه در دورة راهنمايی 
بايد به آن توجه ويژه ای ش��ود كه نمی شود، وجود ندارد 

و غالباً بچه ه��ای دورة راهنمايی به خاط��ر تغييراتی كه 
خودش��ان در آن ها هيچ نقشی ندارند، تنبيه می شوند. يا 
والدين به خاطر بدخلقی هاش��ان آن ها را تنبيه می كنند. 
درحالی كه اگ��ر بچه هامان را درك كني��م، با روش های 
بسيار س��اده اي می توان مش��كل را حل كرد. ولی چون 
ما اين را نمی دانيم با آن ها مبارزه مي كنيم  و ايش��ان را 
به چالش می كش��يم. در نتيجه، هيچ تغييری را در آن ها 
نخواهي��م ديد. در تحقيقی كه در س��ال 1374 به اتفاق 
مرحوم خانم دکتر فرقانی انجام داديم و در دنيا كم نظير 
اس��ت، می بينيم كه چقدر در استان های ما تفاوت وجود  
دارد. مس��ائلي كه از مشكالت اساس��ی شهرهای بزرگ 
بود، در ش��هرهای ديگر مسئله نبود و برعكس، چيزهای 
ديگری برای آن ها اهميت داش��ت. اما در اين تحقيق هم 
بين مشكالت خانواده و كيفيت تحصيلی دانش آموز رابطه 
وجود دارد. البته جنس مس��ائل خانواده ها در ش��هرها و 

روستاها با هم متفاوت است. 

اثر مدرسه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
حال به بخش مدرسه وارد مي شويم. چيزی كه باز هم بر 
آن تأكيد دارم اين است كه ما بايد مرتبط با ويژگی های 
هر دوره برنامه ريزی كنيم و برنامه اي ثابت را اجرا نكنيم. 
اما مس��ئلة ما مس��ئلة ديگری هم هس��ت. در جامعة ما 
خانواده برای خانواده ش��دن هيچ شرطی ندارد.  دختر و 
پسری با هم ازدواج می كنند، درحالی كه دستشان خالی 
است و آموزش قبلی نديده اند. حال همين زوج بی آموزش 
تا چند س��ال بعد بچه دار می شوند. ما به صورت كلی بايد 
خانواده را چنين تصور كنيم. بله اقليتی هم هس��تند كه 
حس مسئوليت دارند و مطالعه می كنند و غيره. اما  غالب 



)ويژه نامه پنجم و نهم(  ضميمه ماه نامه آموزشی، اطالع رسانی|  55

خانواده ها چنين نيس��تند. زوج های ما نه ب��رای ازدواج 
آم��وزش می بينند، نه برای س��ال های اولي��ة ازدواج، نه 
ب��ارداری و نه بچه داری. در حالي كه  هر مرحله آموزش 
مختص به خود را دارد. نهاد مقابل اين نهاد مدرسه است 
كه تمام اعضاي آن نقش های مجزا دارند آموزش ديده اند. 
انتظار اين اس��ت كه افراد مدرسه، روان شناسی كودك، 
نوجوان، عمومی و يادگي��ری را بدانند. با حس و افكار و 
هيجانات آشنا باشند. روش تدريس را بدانند. روش های 

مقابله و اصالح رفتار را فراگرفته باشند.
 والدين هم حق دارند مدرس��ه را مهم بدانند، اما مشكل 
فرهنگی و اجتماعی در اين بين آن اس��ت كه ارزش های 
مدرسه و خانواده يكی نيس��تند. خانواده شايد به برخی 
خواسته های مدرس��ه تن دهد، ولی اصل كار را ارزش ها 
و ايده های خود قرار می دهد. مدرس��ه در كشور ما رابط 
بين دانش آموزان و دولت است، بنابراين، ارزش هايی كه 
دولت مصلحت می داند دانش آموزان به عنوان شهروندان 
اين جامعه بايد بدانند، به مدارس و س��پس دانش آموزان 

ديكته می شوند.

اثر عوامل فردي و هم ساالن بر دانش آموزان
 ام��ا بچه ها بيش��تر از كج��ا تأثير می پذيرند؛ مدرس��ه، 
جامعه، دوس��تان، خان��واده يا رس��انه؟ تحقيقات حاكی 
از آن اس��ت كه هرچه هم خانواده يا مدرس��ه در زمينة 
ارزش های خود كار كنند، به خصوص در سنين بلوغ، اين 
ارزش های هم س��االن است كه حرف اول را می زند و بعد 
ارزش های خانواده. اثرات آموزش های مدرسه، به خصوص 
چون روش ها غلط است، از همه كمرنگ تر است. مسئلة 
ارزش ها تنها با تعامل و درونی ش��دن حل می شود و تنها 

روشی كه جوابگو نيست، روش دستوری و آيين نامه ای و 
تحكم است. ولی با توجه به تعداد زياد دانش آموزان، روش 
ما در مدارس دقيقاً همين اس��ت. به اين طريق، ارزش ها 
هيچ وق��ت درونی نمی ش��وند، ضمن اينك��ه ارزش های 

مدرسه و خانواده متفاوت اند. 
اين باور وجود دارد كه خانه و مدرس��ه كنار هم هستند، 
در حالی كه در واقعيِت جامعه آن ها مقابل هم هس��تند. 
وجوه تشابه ش��ان چيس��ت؟ ما مدرس��ه را آرام و منظم 
اداره می كني��م، چ��ون اهداف��ی داريم ك��ه می خواهيم 
به آن ها برس��يم. فك��ر می كنم در بنده��ای اول قوانين 
آموزش و پ��رورش در قان��ون اساس��ی، بر رش��د معنوی، 
اخالقی و اعتقادی فرد تأكيد شده و اين مهم ترين هدفی 
است كه بايد در آموزش و پرورش دنبال شود. حال به نظر 
ش��ما در حال حاضر در مدارس، جز رش��د اعتقادی، چه 
می كني��م؟ چقدر بچه های ما در م��دارس فقط در رابطه 
با همين بند تربيت می شوند؟ بزرگ ترين مشكل جامعة 
ما مس��ئلة اخالق است. پس روش های ما هم غلط است. 
ما بايد بچه هامان را چند بعدی تربيت كنيم. انتظار ما از 
مدارس اين اس��ت، چون متخص��ص دارند. ولی در خانه 
ممكن است متخصص باشد يا نباشد.  هيچ آزمونی وجود 
ندارد كه صالحيت پدر و مادر ش��دن را تش��خيص دهد. 
چند درصد از معلمان ما در مدارس كارش��ان را درس��ت 
انجام می دهند؟ همان طور كه ممكن اس��ت پدر يا مادر 
مشكل روانی داشته باشند، آيا كسی در مدارس هست كه 

مشكل پرخاشگری، افسردگی يا اضطراب داشته باشد؟ 
خانواده ها از مدرس��ه توقع دارن��د و به نظر من اين اصاًل 
بيجا نيست.. قدري هم بايد اين توپ را در ميدان مدارس 
انداخت. كنار هم بودن خانه و مدرسه به اين معنی است 
كه اگر م��ن به عنوان مادر كوتاهی می كنم، مدرس��ه به 
م��ن آموزش ده��د تا خودم را اصالح كن��م. پس ما بايد 
اندكی بيش��تر روی مدارس كار كنيم تا ان شاءهلل بتوانيم 
روی نظام آموزش و پرورش تأثير بگذاريم و مفهوم اوليا و 

مربيان را معنا ببخشيم. 

باید بپذیریم که بین پیشرفت تحصیلي 
و روابط مطلوب خانوادگي، رابطة 

معناداري وجود دارد. همچنین است بین 
ناکامي  هاي تحصیلي و شرایط نامطلوب 

روابط خانوادگي.


