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بحران هویت فرهنگي
دكتر محمدرضا شرفي جم، عضو هيئت علمي و دانشيار دانشكدة علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه تهران است و در 
زمينه هاي تعليم وتربيت، نوجوانان و جوانان، خانواده، مهارت هاي زندگي و تعليم وتربيت اسالمي، آثار و مقاالتي دارد. به 

سبب همين پيشينه، از ايشان درخواست كرديم در گفت وگويي، نظر خود را دربارة سايه افكندن مسائل آموزشي بر پرورش 
دانش آموزان، با ما در ميان بگذارد.

  دی�ده  مي ش�ود خانواده ها به مس�ائل آموزش�ي 
فرزندان، نسبت به مسائل پرورشي، اولویت بیشتري 

مي دهند. به نظر شما علت چیست؟
شايد وجود دو عامل را بتوان در اين امر تأثيرگذار دانست. 
عام��ل اول، وجود رقابت هاي فش��رده در امر آموزش ميان 
دانش آم��وزان، ب��راي ي��ك گام بلندتر ايس��تادن از ديگر 
هم س��االن و تداوم رقابت هاي تنگاتنگ تا مرحلة كنكور و 
ورود به دانشگاه است و چون موفقيت در دانشگاه، به كسب 
هويتي جديد مي انجامد و جايگاه فرد را در خانواده و آينده 
تا ح��دودي تثبيت مي كند، لذا از اي��ن حيث، آموزش در 
چش��م و دل خانواده، جامعه و فرزن��دان بيش از پرورش، 

منزلت و معنا مي يابد.
عام��ل دوم اين اس��ت كه موفقيت و شكس��ت در آموزش 
پدي��ده اي نس��بتاً محس��وس اس��ت و به همي��ن لحاظ 
حساس��يت برانگيز. ولي رويش يا ريزش در پرورش تا اين 

اندازه محسوس و در نهايت حساسيت برانگيز نيست.
پرورش و در نهايت مقولة فرهنگ امري تدريج پذير است و 
با آهنگ ماليمي حركت مي كند. لذا بخش قابل توجهي از 
خانواده ها متوجه افت پرورشي و تربيتي فرزندان نمي شوند 

و به همين خاطر به فكر چاره نمي افتند.
 شما در اتخاذ این رویه چه آسیب هایي مي بینید؟

در چنين شرايطي، با آس��يب هاي كوتاه مدت و درازمدت 
رو به رو  هستيم، غفلت خانواده و فرزندان از مسائل تربيتي، 
در كوتاه مدت، سس��ت ش��دن پيوندها و ارتباط هاي آنان 

ب��ا معنويت، اخ��الق، ديانت و ارزش ه��ا را در پي دارد و بر 
يكپارچگي و انس��جام خانواده اثر مي گ��ذارد. براي مثال، 
فرزن��دان خ��ود را ملزم به احت��رام به والدين و ش��ناخت 
حقوق آنان و رعايت حريمش��ان نمي بينند. تداوم اين امر 
س��بب مي ش��ود عواطف خانوادگي كه از نحوة پرورش در 
خانه و مدرس��ه متأثر است، به شدت ضعيف شود و فضاي 
خانه مطلوب نباش��د. در درازمدت نيز شخصيت هاي يك 
بعدي در جوانان بروز مي كنن��د. به عبارت ديگر، جواناني 
خواهيم داشت كه از اطالعات، آموزش و مهارت هاي علمي 
و اطالع��ات برخوردارند، ولي در بع��د مهارت هاي زندگي، 
ارتباطي و يافتن سبك زندگي مطلوب، بركنار و بيگانه اند. 
به تعبير روشن مي توان گفت، »مي توانند هر جور بخواهند 
زندگي كنند، ولي نمي دانند براي چه بايد زندگي كنند؟« 
در واقع به نوعي بحران هويت فرهنگي گرفتار مي شوند. به 
عنوان اش��اره اي گذرا، يكي از پيامدهاي اين بحران، انفعال 
در براب��ر فرهنگ هاي بيگانه و بي تفاوتي در قبال ميراث و 

ارزش هاي فرهنگ خودي است.
 نقش نظام رسمي و مدرسه ها را در آموزش این باره 

چگونه ارزیابي مي کنید؟
دستگاه تعليم وتربيت كشور نهادي مسئول و اثرگذار است. 
ب��ه اين نحو كه با ارج نهادن به ش��خصيت هاي فرهنگي و 
علمي جامعه و درج متناسب بخش هايي از زندگي نامه هاي 
آنان در كتاب هاي درس��ي، مي تواند در »اسوه سازي« براي 
دانش آموزان اثرگذار باش��د. همان گونه ك��ه رتبه هاي اول 

دانش آموزان امروز»مي توانند هر جور 
بخواهند زندگي کنند، ولي نمي دانند براي 
چه باید زندگي کنند؟« در واقع به نوعي 
بحران هویت فرهنگي گرفتار مي شوند.

گفت وگو با دکتر محمدرضا شرفي جم، عضو هیئت علمي دانشگاه تهران
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تا س��وم يا پنجم در هر پايه معرفي مي ش��وند، كساني هم 
كه در محور مس��ائل پرورش��ي و تربيتي ممتازند، به نحو 
شايس��ته اي شناسانده شوند. حتي در ادامة اين روند، مثل 
معرفي نفرات اول تا س��وم هر رش��تة كنكور، جا دارد كه 
برترين ها در محور مسائل پرورشي و تربيتي نيز به جامعه 
و همساالنشان معرفي شوند. مدارس نيز جايگاه بي نظيري 
در اطالع رس��اني و توجيه خانواده ها در مس��ائل پرورشي 
دارند. براي مثال، بخش��ي از مباحث آم��وزش خانواده در 
مدارس مي تواند به تأثيرگذاري مس��تقيم مسائل پرورشي 
بر مسائل آموزشي اختصاص يابد. مثاًل پرورش عزت نفس 
در دانش آموز مي تواند به رشد انگيزة درسي او كمك كند 
و نيز آرامش روح و روان در پرتو ارتباط با خدا مي تواند به 
بخشي از استرس ها پايان دهد و راه را براي موفقيت درسي 

و آموزشي هموار كند.
در همين راستا، طرح مباحثي همچون مهارت هاي زندگي 
و نيز سبك زندگي مي تواند در بهبود مناسبات دانش آموزان 
با خانواده و معلمان و با يكديگر مؤثر باش��د و به پيشرفت 
علم��ي آنان ياري رس��اند. آموزش ضم��ن خدمت با طرح 
محورهاي��ي براي معلمان و دبيران در راس��تاي اس��تفادة 
بجا، به موقع و كارشناس��ي ش��ده از آموزه هاي ديني و در 
حد اش��اره و گذرا در كالس درس، مي تواند توجه و اعتماد 
دانش آموزان را به هم سويي و هم گرايي علم و اخالق،  دانش 

و ارزش جلب كند.
 در دنی�اي امروز با این پدیده مواجه هس�تیم که 
رس�انه ها عرص�ة تربی�ت را برنظام رس�مي و حتي 
خانواده ها تنگ کرده اند. به نظر شما این امر چگونه 

پیش آمده است؟

رسانه ها با تكيه بر سه عامل توانستند تا حدودي نفوذ نظام 
تعليم و تربيت و خانواده ها را در تربيت محدود كنند:

1. جذابيت تصويري
2. تنوع برنامه ها

3. در دسترس بودن
و متقاباًل نظام تعليم و تربيت و خانواده ها از دو حيث در اين 

رقابت بازماندند:
1. نبود جذابيت هاي الزم

2. پرورش نيافتن قوة تفكر )نقاد، خالق و حل مسئله(
يعني مدارس غالباً از حي��ث زيبايي و جذابيت فيزيكي و 
نيز زيبايي و جذابيت ارتباطي )ش��يوة مناسبات معلمان و 
مربيان با دانش آموزان( ضعيف اند و نمي توانند نوجوانان و 
جوانان را عالقه مند كنند. مهم تر از آن، زماني كه قوة تفكر 
و ارزيابي دانش آموزان در مدرس��ه و خانواده رشد و تعالي 
نمي ياب��د، آنان در بحبوحة هجوم رس��انه ها و تأثيرگذاري 
سنگين آن ها، قدرت انتخاب، تشخيص، نقد و نظر، و داوري 
منصفانه را از دس��ت مي دهند و لذا به حالت انفعال دچار 

مي شوند.
جامع�ه،  موج�ود  وضعی�ت  در  کنی�م  ف�رض   
دانش آموزي کامالً در جهت اهداف آموزشي خانواده 
و مدرس�ه حرکت کند و به باالترین مدارج آموزشي 
و علمي دست یابد. به نظر شما، چنین فردي در چه 
موقعیت هایي دچار خأل خواهد شد و عوارض چنین 

تربیتي براي زندگي آیندة او چیست؟
ابتدا بهتر اس��ت به انتظارات معقول و ض��روري از جوانان 
فارغ التحصيل و در آس��تانة ورود به جامعه اش��اره اي گذرا 
داشته باش��يم. شايد خواستة زيادي نباشد اگر از جوانمان 
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بخواهيم كه با پشت س��ر نهادن تحصيالت خود در مدت 
12 سال در مدرسه قادر باشد:

1. از »هويت ديني« مناس��بي برخوردار باش��د. به عبارت 
ديگر، نس��بت خود را با خالق جهان، جهان هستي، دنيا و 
آخرت و نس��بت اين دو را و اينكه خالق هستي از مخلوق 

خود چه انتظاري دارد، بداند.
2. از »هوي��ت فرهنگ��ي« قابل قبولي برخوردار باش��د. به 
عبارت ديگر، رابطه اش را با فرهنگ خودي، ميراث فرهنگي 
اس��الم و ايران بداند و در قبال فرهنگ هاي بيگانه و برخي 

فرهنگ هاي مهاجم از وظيفة خود آگاه باشد.
3. از »هويت ملي« مطلوبي برخوردار باشد. به عبارت ديگر، 
مفاخر و آثار ملي خود را بشناسد و از نقاط عطف تاريخي و 

ملي خويش شناخت نسبي داشته باشد.
4. از »هويت تمدني« خويش مطلع باشد. به عبارت ديگر، 

تمدن ايراني و اسالمي بشناسد و از علل و عوامل پايداري و 
استواري تمدن خويش و رمز اضمحالل تمدن هاي ديگري 

كه نابود شده اند، آگاهي داشته باشد.
5. ب��ا اندوخت��ه اي از »دانش و علم« مورد ني��از جامعه و 
خانواده،  براس��اس عالقه و استعداد خويش، همراه باشد تا 

قادر باشد به بخشي از احتياجات جامعه پاسخ دهد.
مالحظه مي شود كه در صورت مفروض مسئله، فقط بخش 
اخير تحقق مي يابد و ساير بخش ها، كمرنگ و در حاشيه اند 

و به تدريج محو مي شوند.
 راه حل هاي پیشنهادي شما براي اولیاي مدرسه در 

این باره چست؟
راه حل ها را مي توان در دو محور بررسي كرد. براي هر محور، 

مواردي را كه به نظر مي رسد مؤثر باشد، مطرح مي كنم:
الف( برخي شیوه هاي اجرایي در خصوص خانواده ها

1. تقويت و توس��عة مباحث آموزش خان��واده با تأكيد بر 
مباحث مذكور در راستاي تقويت نگرش تربيتي والدين؛

2. تشكيل كارگاه هاي تخصصي براي دانش افزايي والدين 
در زمينه هاي مورد نياز؛

3. تقويت جلسات مش��اورة خانواده براي ارتباط چهره به 
چهرة والدين و مشاوران؛

4. تدوي��ن ج��زوات و بروش��ورهاي مفي��د در راس��تاي 
آگاهي بخشي به خانواده ها در زمينه هاي مرتبط.

ب(برخي شیوه هاي اجرایي در خصوص دانش آموزان:
1. تشكيل مجامع بحث و انتقاد جوان با حضور كارشناسان 

توانمند در زمينه هاي مسائل تربيتي مبتال به؛ 
2. ط��رح »پرس��ش ماه« در دورة دبيرس��تان ب��ا تكيه بر 
محورهاي مورد نياز و ترغيب دانش آموزان به شركت فعال 

در اين زمينه؛
3. طرح »مس��ابقات مقاله نويسي« به منظور ارتقاي سطح 
آگاه��ي دانش آم��وزان در عرصه ه��اي تربيتي و تش��ويق 

برگزيدگان؛
4. طرح معرفي »كتاب برگزيدة ماه« از مجموع آثار برجسته 

در زمينه هاي تربيتي با اتكا بر محورهاي مورد نظر.

غفلت خانواده و فرزندان از مسائل تربيتي، 
در كوتاه مدت، سست شدن پيوندها و 
ارتباط هاي آنان با معنويت، اخالق، ديانت 
و ارزش ها را در پي دارد و بر يكپارچگي و 
انسجام خانواده اثر مي گذارد


