ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻮدﮐﺎن :در ﻣﺪارس رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان
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ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻗﺎﺳﻤﯽ ،رواﻧﺸﻨﺎس ﮐﻮدک ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺪارس اﺟﺒﺎری ﻧﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﺟﻮد را ﻧﯿﺰ ﺣﺬف
ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻗﺎﺳﻤﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻠﻨﺎ درﺑﺎره دﻻﯾﻞ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮدﮐﺸﯽﻫﺎ زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ،
ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﺧﻮدﮐﺸﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻞ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدﮐﺸﯽﻫﺎ ﻧﺸﺪه ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد و ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ،ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و دﻻﯾﻞ آن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﺪ.
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و دوران ﺑﻠﻮغ
ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻮدﮐﺎن دو ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﻦ اﺳﺖ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ،دوره
ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ وﺟﻮد دارد.
اﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎس ﮐﻮدک ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﻮع ﺧﺸﻢ دروﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﻓﺮد ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ
ﮔﺮوه از ﮐﻮدﮐﺎن از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ روزﻣﺮه ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻮدﮐﺸﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه از ﺷﺪت
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺎ ﻧﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﻮزﺷﯽ دارای ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻃﺮز رﻓﺘﺎر ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﻮاردی از ﺗﻨﺒﯿﻪ ،ﺗﻮﺑﯿﺦ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ آزار را دارﯾﻢ ،ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﺪرﺳﻪ از ﻧﻈﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﮐﻮدک و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ؛ در روﺣﯿﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺑﺤﺮان دوران ﺑﻠﻮغ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺎ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان آﻣﺎده ﻧﮑﺮدﯾﻢ و
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﺎد ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻫﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺎﻫﻨﻮز ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ را در ﻣﺪارس آﻣﻮزش ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در دوران
ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؛ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ وزرای آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در داﮐﺎر آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺪارس
اﺟﺒﺎری ﺷﺪ.
اﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎس ﮐﻮدک ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺪارس اﺟﺒﺎری ﻧﺸﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﺟﻮد را ﻧﯿﺰ ﺣﺬف ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻗﺎﺳﻤﯽ در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ زﯾﺎدی ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺎبآوری وﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺎبآوری و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﮑﻼت در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪت ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪارس اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﯾﻦ دوره ﮐﻮدﮐﺎن از ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﮑﻮر
ﺗﺴﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ؛ وﻟﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ:
ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی و ﺗﺎبآوری ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد.

وی اﻓﺰود  :وﻗﺘﯽ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺗﺎبآوری ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ آﻧﭽﻪ را ﺑﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؛ ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎس ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ و ﺗﺎبآوری ﺑﺮﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﭽﻪ ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت ،ﺗﺎب آوری ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺣﺘﯽ اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎء و
ﻣﺮﺑﯿﺎن دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﺗﻮﺟﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی زﯾﺮﺑﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
اﻣﺴﺎل دوﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﺿﺮوری ﺑﻮد ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
ﺷﺪه و درﺑﺎره آن ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﯽﺷﺪ.
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