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تأثیر حضور روان شناسِ مدارس در پیشگیری رشد مدار از
بزهکاری اطفال
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شهرداد دارابی ،مهدیه پاکروان نمین

(تاریخ دریافت5990/59/50 :؛ تاریخ پذیرش)5990/55/50 :

چکیده
امروزه بزهکاری اطفال و پایین آمدن سن بزهکاری یکی از معضالت اساسیِ جوامع بشری است که با رشد فزایندهای رو به رو میباشدد.
این مهم در حالی است که جمعیت بسیاری از اطفال همه روزه به عنوان دانش آموز در مدارس حاضدر شدده و پدا از ندانواده ،مددارس
مهمترین و اصلیترین مکانهای حضور دانش آموزان هستند که از تاثیرگذارترین امداکن بدر سدیر تکدوین شخصدیت ایشدان محسدو
میشوند .از این رو حضور روانشناسِ مدارس در پرتو پیشگیری رشد مدار و با تاکید بر آموزههای دین مبدین اسدال بده دنبدال تددابیری
همچون تربیت اسالمی اطفال ،افزایش مهارتهای اجتماعی کودکان و نوجوانان ،تالش جهت رفدع معضدالت روحدی ،رواندی ،فدردی و
نانوادگی ایشان یا اقداماتِ مناسب در راستای اصالح رفتار کادر آموزشی با دانش آموزان در مدرسه میتواند اقدامی مدوثر جهدت تکامد
شخصیت دانشآموزان و رسانیدن ایشان به نود انضباطی و نودکنترلی باشد ،آنچنان که از ورود هرچه بیشتر اطفال به عرصه بزهکاری
ممانعت نماید .در این راستا ،مقاله پیشرو تاثیرات حضور روانشناس در مدارس را در پرتو رویکرد پیشگیری رشد مدار بررسدی و تحلید
مینماید.

کلیدواژگان
آموزههای دینی ،پیشگیری رشد مدار ،روان شناس مدرسه ،مدانله بهنگا .
* نويسنده مسئول :استاديار ،حقوق جزا ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ايران
رايانامهshahrdad.darabi@yahoo.com :

** مسئول مکاتبات :دانشجوی کارشناسیارشد حقوق جزا و جرم شناسی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ايران
رايانامهMahdiehpakravan64@gmail.com :
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مقدمه
کودک پیوسته درحال تغییر ،رشد و پیشرفت است کهه در ايه مسهیر همهواره در محهی پیرامهون
خويش شاهد و تابع مسائل متعددی است که میتواند در مسیر رشد او بسهیار تهاییر گهاار بهوده و
شخصیت او را شکل دهد .همچنی او در ايه مسهیر بها نیازههای متعهددی مواجهه مهیشهود کهه
چگونگی پاسخ دهی به آنها حیاتی بوده و قابل اغماض و سهل انگاری نمیباشد.
از جمله نیازهای اساسی هر کودکی حضور در مدرسه و قرار گهرفت در کنهار سهاير همسهانن
خويش برای کسب علم و معرفت است تا بتواند در آينده دارای توانهايی و مههارتههای علمهی و
عملی متعددی که از ضروریتري نیازهای امروز جوامع بشری است برخهوردار باشهد .از ايه رو
مدرسه به عنوان خانه دوم کودکان شناختهشده و بزرگتري و مویرتري و مهمتري نههاد اجتمهاعی
محسوب میشود  .لاا دانش آموزان از سهويی تحهت تهاییر و تعلهیم دروس معهین و ضهابهه منهد
مدارس با اهداف و ويژگیهای از پیش تعیی شدهاند که میتواند تاییر بسزايی در شخصیت علمی
و اجتماعی ايشان برجای بگاارد و از سوی ديگر دانش آموزان در مدرسه يا در محی های وابسهته
به آن در معرض ارتباط و تعامل با يکديگر و همچنی در ارتباط با کادر آموزشی و اداری مهدارس
واقع میشوند که در اي میان اموری را از يکديگر می آموزند.
از سويی در کنار تایی رات مستقیم و غیر مستقیم مدرسه بهر روی دانهش آمهوزان همهواره بايهد
توجه نمود که هر دانش آموزی متناسب عضويت خويش در نهاد خانواده نیز تحهت تهاییر عوامهل
متعددی همچون شراي فرهنگی و اقتصادی خانواده ،وضعیت والهدي و سهاير اعضهای خهانواده،
تغییر محل سکونت ،فشهار خهانواده بهرای پیشهرفت تحصهیلی در مدرسهه و ...قهرار دارد .عوامهل
مهروحه به سهم خود تاییراتی را بر روح و روان دانهش آمهوز بهر جهای مهیگاارنهد و بهه بیهانی
محی های موجد عوامل خهر شناخته میشوند (مهدوی ،1931 ،ص )544که میتوانند خهود را در
قالب رفتارها و کنشها و يا واکنشهای بهنجار و بعضا نابهنجار وی در مدرسه نمايان سهازند .لهاا
مدارس به عنهوان يکهی از مههمتهري امهاک تعامهل دانهش آمهوزان کهه اوقهات کثیهری را در آن
میگارانند ،می تواند يکی از بهتري گزينهها جهت بررسهی تخصصهی و دقیه رفتارههای دانهش
آموزان باشد که بی شک ريشه در روح و روان ايشان

دارد.
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روش است ،به واسهه تحصیل دانش آموزان در مدارس ،خانوادههای ايشهان نیهز در تعامهل و
ارتباط با مدرسه قرار میگیرند که میتواند به عنوان راهی بهرای شهناخت ههر بیشهتر ايشهان و در
نتیجه کشف ريشه بسیاری از ويژگیها و خصوصیات اخالقی ،رفتار ها و حتی ناماليمات احتمالی
دانش آموزان از جمله گوشهگیری و انزوا در مدرسه ،افت تحصهیلی ،ضهعف تحصهیلی ،تهرس از
کالس درس ،غیبت و فرار از کالس مدرسه ،اعتماد به نفس پائی در برقراری ارتباط با همسانن و
بزرگسانن ،لجبازی و نافرمانی در مدرسه شود .خصوصیات و رفتارهايی که هر کدام ريشهای مهم
و اساسی در خانواده و شراي خانوادگی دانش آموز داشهته و مهیتوانهد زمینهه سهاز ناهنجهاری و
بزهکاریهای متعددی در آينده باشد و عواقب و پیامدهای متعددی از جمله دور افتادن از جريهان
اصلی جامعه در آينده را برای ايشان به همراه داشته باشد که با توجه به پايی آمدن س بزهکهاری
و افزايش ارتکاب جرائم توس کودکان و نوجوانهان خصوصها افهزايش جهرائم ضهد اخالقهی در
مدارس در سالهای اخیر و روند رو به رشد آن (روحهانی مقهدم ،محمهدزاده ،1936 ،ص )66نزم
است ،بررسی ريشهای نسبت به علل اي امور توس اهل خبره محق شده و در برنامه ريزیهها و
تدوي قوانی به اي امر توجه نزم صورت پايرد.
بديهی است ،آينده هر سرزمی و جامعهای در دست کودکان و نوجوانان امروز آن جامعه
است .لاا با سرمايهگااری بر تربیت دينی و ارزشی روی اي قشر و پیگیری اهداف متعددی
همچون آسیب شناسی مشکالت تحصیلی و رفتاری دانش آموزان ،ارتقاء مهارتها و انگیزههای
تحصیلی ايشان و امثالهم که همگی میتوانند تاییرات شگرفی را در کاهش تالمات و ناماليمات
روحی و روانی دانش آموزان و در نتیجه کاهش ناهنجاریها و ناسازگاریهای ايشان در آيندهای
نه چندان دور به همراه داشته باشند ،دنبال نمود .از اي رو امروزه برای تحق چنی مهلوبی ،اکثر
جوامع رو به سوی پیشگیری رشد مدار که تمرکز و هدف آن کودکان و نوجوانان و مداخالت
بهینه و بهنگام روان شناسی و روان شناختی در مراحل مختلف رشد ايشان است آورده؛ برنامه ها،
راه کارها و تدابیری را برای هر چه بهتر اجرايی شدن اهداف آن رويکرد دنبال مینمايند ؛ چه آنکه
فشارهای روانی و اختاللهای عاطفی هنگامی که با ساير عوامل ( همچون قرار گرفت در محی يا
شراي جرمزا ) در آمیزد واجد اهمیت و تاییر جرمزايی بیشتر میشود (کی نیا ،1931 ،ص )163
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بدي سان حضور روان شناسانی مجرب و متخصص در مدارس و بررسی خیل کثیری از دانش
آموزان و حتی اولیاء مدرسه و در گامهای بانتر ،خانواده دانش آموزان ،میتواند در هرچه بهتر
اجرايی شدن اهداف رويکرد رشد مدار که مهمتري نتايج آن کاهش جرائم و عقب راندن آماج
بزهکاری است مفید فايده واقع شده و جوامع را بیش از پیش شاهد سالمت اجتماعی و
هنجارمندی شهروندان خويش قرار دهد.
مهالعه و تحلیل تاییر حضور روان شناسِ مدارس در پیشگیری رشد مهدار از بزهکهاری اطفهال
در پرتو آموزههای اسالمی ،موضوع نوشتار حاضر است ؛ پرسش اساسی آن است که حضهور روان
شناس در مدارس چگونه میتواند بر عقب راندن آماج بزهکاری کودکان و نوجوانهان ،مهویر واقهع
گردد؟ برای پاسخ به اي پرسش با روش توصیفی -تحلیلی در سه گفتار شامل :گفتار اول :پیشهبرد
اهداف رويکرد پیشگیری رشد مدار از جرم با حضور روان شناس در مهدارس ،گفتهار دوم :مبهانی
ضرورت حضور روان شناس در مدارس در پرتو رويکرد پیشگیری رشد مدار و گفتهار سهو  :آیهار
حضور روان شناس در مدارس در افزايش امکان پیشبرد اههداف رشهد مهدار بهه تبیهی ايه مههم
پرداخته میشود.
پیشبرد اهداف ِ پیشگیری رشد مدار از جرم با حضور روان شناس در مدارس

پیشگیری از بزهکاری ،صرف نظر از اشکال مختلف آن ،مقید بهه رعايهت مبهانی نظهری و اصهول
علمی است (نجفی ابرندآبادی ،1933 ،ص )461پیشهگیری رشهد مهدار از جهرم ،امهروزه يکهی از
کارآمدتري رويکردها در زمینه کاهش بزهکاری کودکان و نوجوانان است که تالش مینمايد تا بها
مداخالت زودهنگام و بهینه در روند رشد و تکوي شخصیت (خصوصا مداخالت روان شهناختی)
از طري نهادينهسازی ارزشها و هنجارهای اجتماعی و اخالقی ،ايشان را به مرحله ای سوق دههد
تا حتی با قرار گرفت در موقعیتهای جرم خیز و ...مرتکب ناهنجاری نشوند و در نتیجه از بهروز،
پايداری و مزم شدن رفتارهای بزهکارانه جلوگیری نمايد .در اي راهبرد تالش میگردد تا با اخها
تدابیر صحیح و اقدامات نزم در دورههای مختلف جسمانی و عقالنی کودک و نوجوان ،از جملهه
توانمند سازی و تقويت مهارت ها و ...ايشان را به سمت فضائل و ارزشهای اخالقی ( متولی زاده
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نائینی ،1936 ،ص  )119سوق داده ،از ورود زود هنگام افراد در معرض خههر بهه عرصهه جهرم و
بزهکاری و چه بسا خروج دير هنگام ايشان جلوگیری نمود.
لاا در اي نوع پیشگیری که جنبه فنی و تربیتهی داشهته و متوجهه زيهر سهاختهها ،بسهترها و
مولفههايی است که افراد و جامعه را در قبال پديده جنهايی يها وسوسههههای بزهکهاری مصهونیت
درونی و ذاتی میبخشد (شاملو و مقیمی ،1939 ،ص )12تالش میشود تها بها شناسهايی عالئهم و
نشانههای انحراف و بزهکاری در اطفال در معرض خهر و شناسايی نقاط ضعف و آسیب پاير در
اطفال ،نه تنها نسبت به طفل در معرض خهر ،حتی در مورد اولیاء آنها اعم از پدر و مادر ،مربهی و
آموزگار او مویر واقع شوند؛ مداخله و اقدامات تربیتی و روان شناختی که اغلب نزم است از يهک
دوره نسبتا طوننی (حداقل يکسال) برخوردار باشد ،صورت داده (اقداماتی که بعضا آیهار و نتهايج
آن حتی تا بیست سال بعد در زندگی فردی و اجتماعی فهرد نمهود مهیيابهد) و از ورود افهراد بهه
عرصه بزهکاری و نظام عدالت کیفری جلوگیری نموده ،مانع افزايش بزهکاری و حتهی کهاهش آن
در سهح کلی جامعه شد.
به عنوان مثال کودکی که در خانوادهای با والهدي خشه و پرخاشهگر بهه سهر میبهرد و يها در
مدرسه با معلمان و کادر آموزشی و انضباطی بدرفتار و خش قرار میگیرد ،احتمهال زيهاد مههارت
کنترل خشم را نیاموخته و در مواقع لزوم به خوبی قادر به استفاده از چنی مهارتی نمیباشد و چهه
بسا به همی دلیل مکررا دچار درگیریهای فیزيکی با همسانن خود و حتی زد و خوردههای مههم
همچون چاقو کشی و ...در سنی بانتر شده ،خسارتهايی را به خود و سايري وارد نمايد .امها اگهر
همی کودک در همان سنی پايی و بهه محهم مشهاهده کهوچکتري نشهانههها از پرخاشهگری و
ناهنجاری وی و حتی پیش از آن مورد توجه و آموزشهای نزم از سوی افرادی همچون مشاوران
و مربیان تربیتی و خصوصا روان شناسانی زبده و باتجربه واقع شود و چنی مهارتهای سهاده امها
بسیار کاربردی را به خوبی دريافت نموده و بیهاموزد ،ديگهر فاقهد مههارت و شايسهتگی اجتمهاعی
کنترل خشم نبوده و احتمال ارتکاب رفتارهای خشونت آمیز و عواقب آن از سوی او در جامعه بهه
مراتب کمتر خواهد بود.
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تربیت اطفال در پرتو آموزه های دیني

کودکان و نوجوانان در دورهای سنی و مرحلهای از رشد فکری قرار دارند که میتواننهد همهراه بها
تغییرات و تحونتی باشد که اي تغییرات در قلمرو زيستی ،رفتاری ،شناختی و عهاطفی و ...اغلهب
به صورت ناخواسته و ناخودآگاه میتواند ایرات سوئی را در منش و افکار و خل و خهوی ايشهان
به همراه داشته باشد که نتايج آن در رفتار و کنش و واکنشهای ايشان نمود میيابد و اکثر کودکان
و نوجوانان در هنگام مواجهه با چنی اموری در زندگی خويش چنانچه بهه نحهو شايسهته و بهینهه
هدايت و راهنمايی نگردند و خود نیز نتوانند تصمیمات صحیح و کار آمدی را کهه همهراه بها آیهار
سوء نباشد ،اتخاذ نمايند ،چه بسا به طور ناگهانی و غیر منتظره از مسیر صحیح خارج شده و دچار
ناهنجاری و ناهمگونی های اساسی در زندگی اجتماعی خويش با ديگران شوند کهه بهديهی اسهت
خروج از چنی فضايی بسیار سخت و مشکل بوده و حتی قصد خهروج از چنهی فضهايی نیهز در
بسیاری از موارد می تواند همراه با ایرات سوء ديگری برای کودک يا نوجوانان

باشد.

خانواده کوچکتري  ،قدسیتري و قديمیتري نههاد اجتمهاعی اسهت و کهودک میهوه تکهوينی
خانواده است ،در نتیجه خانواده زيربنايی تري نهاد و مسئول اصلی تربیت میهوه مهاکور بهه شهمار
میرود .امام علی(علیهالسالم) پدر را عامل اساسی در تربیت کودک دانسته و می فرمايند:
اْسَهح َوحُیَ ِِّس َن أ ََدبَهح َویهح َعلِِّ َمههح الْ حُ ْهآ َن :و ح فرزند بر پدر آنکهه نهام نیکهو بهر
َو َح ُّق الْ َولَ ِد َعلَی الْ َوالِ ِد أَ ْن حُیَ ِِّس َن ْ
فرزند نهد ،خوب تربیتش کند ،و او را قرآن بیاموزد (نهج البالغه ،حکمت .)933پیامبر اکهرم(صهل
اهلل علیه و آله و سلم) مادر را مسئول مستقیم در سرنوشت نهايی کودک در حرکت به سوی بهشت

ت اَ ِ
قدام االحَّمهات» «بهشت زير قهدمههای مهادران اسهت» (وسهائل الشهیعه،
يا جهنّم ،میدانند« :اَجلَنَ ْه ََت َ
ج ،14ص.)132
پیامبر اعظم(صلاهللعلیهوآلهوسلم) ،تربیت دينی کودک را در سه مرحله زمهانی بهه تبیهی آمهده
است:
الف) هفت سال اول کودک ،سیادت و حکمرانی کودک بهر والهدي و بهر اطرافیهان بهه شهمار
میرود.
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ب) هفت سال دوم کودک ،مرحله اطاعت در راستای ادب آموزی و پرورش دينی

اوست.

پ) هفت سال سوم کودک ،دوران وزارت و مشاورت اوست.
بدون ترديد دوران کودکی و نوجوانی را بايد به عنوان يکی از حساستري دورهههای زنهدگی
انسان دانست که مشکالت اي دوره ،به اشکال مختلهف بهه صهورت مسهائل عهاطفی ،اجتمهاعی،
اخالقی و گاه آمیختهای از آنها تجلی میکند .انباشته شدن ايه مشهکالت ،خههری اسهت کهه بهه
خصوص اطفال (و نوجوانان) را تهديد نموده و اگر به موقع به آنها توجه نشود ،ممکه اسهت بهه
سمت بسیاری از انحرافات فردی ،اجتماعی و بزهکاری سوق داده شوند .آن چنان که احتمال ابتال
به اعتیاد ،ارتکاب انواع بزهکاری از قبیل سرقت و يا دوری يا فرار از مراکز تربیتی از قبیل خانه يها
مدرسه افزايش يابد (دارابی ،1934 ،ص .)111اموری که مبارزه و مقابله با آنهها در رويکهرد رشهد
مدار از طري مداخله زود هنگام در روند رشد اطفال و نوجوانان مورد تاکید قرار گرفته

است.

امام صادق (ع) میفرمايند« :بهتري میراث پدران برای فرزندان ،ادب اسهت نهه مهال و یهروت؛
زيرا یروت از میان میرود و ادب پايدار میماند» ( حسینی ،1931 ،ص )121کودکی که در خانواده
با ايمان و روش ضمیر تربیت شده باشد ،دارای ارزش وانئی است؛ زيرا زنهدگی انسهان بهر پايهه
تربیت صحیح استوار است و اگر کودکی نیکو تربیت شود؛ بدون ترديد میتوانهد فهردی صهالح و
شايسته برای جامعه واقع گردد .تربیت خوب فرزند ،بدون ترديهد دارای اجهر اخهروی نیهز بهرای
والدي می باشد؛ زيرا ایر فرزند صالح پس از مرگ والدي ؛ همواره بهه آنهها مهیرسهد و خداونهد
متعال آنها به خاطر تربیت فرزند صالح؛ مورد تکريم قرار

میدهد.

امام علی(علیهالسالم) در وصیتش به امام حس (علیهالسالم) ،لزوم توجه همهجانبهه بهه تربیهت
دينی نوجوان را چنی به ارائه میآيد« :قلب نوجوان همچون زمینی اسهت کهه در آن ههیا دانههای
کشت نشده و آماده پايرای هر باری است ،از اي رو ،بر آن شدم تا پیش از آنکه قلبت بهه سهختی
گرايد و عقلت سرگرم امور ديگر شود ،به تربیت تو همهت بگمهارم» .البتهه الگوپهايری اطفهال از
والدي  ،مربیان و معلمان انکار ناشدنی است و ضروری است که میان قهول و فعهل آيشهان تههاب
وجود داشته باشد.

َّ ِ
ین َ َمنحهوا َِ قَه حُولحهو َن َمها
در آيات شريفه  1و  9سوره مبارکه صف در قرآن کريم آمده است :ای أَیهُّ َهها الهی َ
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ند َِّ
اَّلل أَن قَه حُولحوا َما َال قَه ْف َعلحو َن ای کسانی که ايمان آوردايد چرا چیزی مهیگويیهد کهه
َال قَه ْف َعلحو َن َکبحهَآ َم ُْتًا ِع َ
انجام نمیدهید ،نزد خدا سخت ناپسند است که چیزی را بگويید و انجام ندهید .بدي ترتیب ديه
مبی اسالم و روايات متعددی بر سرمايهگااری تربیتی روی اطفال داشتهاند که همواره اي مههم را
يادآور شدهاند.
تدابیر روانشناس مدرسه برای شناسایي کودک در معرض خطر

از يک سو رشد و شکوفايی و بالندگی کودکان و نوجوانان که بخش عمدهای از جمعیت کشهور را
تشکیل میدهند و امید و سرمايه اصلی آينهده جامعههانهد ،مهمتهري ههدف و انگیهزه ملهتهها در
پیشگیری رشد مدار از جرم است که از اساسی تري برنامههای آن رويکرد روان شناختی است .از
سويی مدارس و مهد کودک ها و ...که همه روزه محل حضور و آمد و شد کودکان است ،به عنوان
مناسب تري مکانها برای اجرای تدابیر روان شناختی شناسايی شده و برنامهههايی در ايه زمینهه
صورت پايرفته است؛ از جمله حضور روان شناس در هر مدرسه است تها بها دسترسهی سهريع و
آسان به وی ،بهرهمندی از دانش و تجربه وی تا حد ممک صورت پايرد .دانش آموزان در مسهیر
رشد و تکامل خويش ،از جهات متعدد و گوناگونی میتوانند در معرض انواع آسیبها قرار گرفته و
دچار اختالنتی در روند رشد بهینه و مهلوب خويش گردند .اي عوامل دامنه وسیع و گسهتردهای
دارند که حتی میتوانند از زمان پیش از تولد و دوران بارداری مادر تا عوامل مربوط به هنگام تولد
و عوامل خانوادگی ،پس از ورود به مدرسه و حضور در اجتماعی خارج از خانه و خانواده ،عوامل
مربوط به محی پیرامون و ...را شامل شوند.
به عنوان مثال امروزه علم به اي نتیجه رسیده است که حتی تغايه و میزان و نوع فعالیت مهادر
در زمان بارداری و حتی شراي وضع حمل وی ،میتواند ایراتی را در آينده کودک و خل و خهو و
رفتارهای او داشته باشد (خواجه نوری ،1939 ،ص  .)919چه آنکهه موجوديهت انسهان از آغهاز و
دوران جنینی تا رسیدن به س رشد به تدريج شکل گرفته و تکامل میيابد و برای گار مهلهوب از
اي مسیر شراي مناسبی بايد فراهم شود تا از بروز عواملی که مخل رشهد مهلهوب انسهان هسهتند
جلوگیری به عمل آيد .توجه به مسائل کودکان و نوجوانان به ويهژه کودکهان و نوجوانهانی کهه در
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معرض خهر انحراف و بزهکاری هستند از اولويت برخوردار است و دلیل اي اولويهت از سهويی
حساسیت ويژه دوران کودکی است و از سوی ديگر مهمتري اولويت در امر رسیدگی به وضهعیت
کودکان و نوجوانان در معرض خهر ،ح کودکان به حمايت در مقابل عوامل خهر و تامی شراي
و عوامل حمايت کننده ،برای آنان از سوی دولت هاست که از جمله اي حقوق :ح حمايت (بند
 1ماده  14اعالمیه حقوق بشر ،اصل  1اعالمیه جهانی حقهوق کهودک  1343و ،)...حه اجتمهاعی
شدن (بند  19و  16رهنمودهای رياض) ،ح ماقبت (بند  9ماده  13پیمهان نامهه حقهوق کهودک)،
ح حفاظت در برابر بی توجهی و سوء رفتار (ماده  13پیمان نامه حقوق کودک ،هشهتمی کنگهره
سازمان ملل برای پیشگیری ازجرم و رفتار با مجرمی ) ،ترمیم بهزه ديهدگی (مهاده  93پیمهان نامهه
حقوق کودک) می باشد (مهدوی ،1931 ،ص .)63لاا يکی از بهتهري روشهها جههت مراقبهت و
حفظ و رعايت حقوق پیشبینی شده کودکان و نوجوانان در اسناد ملهی و بهی المللهی ،مهیتوانهد
حضور روانشناس در مدرسه جهت شناسايی و رسهیدگیههای نزم روان شهناختی بهه کودکهان در
معرض خهر است که می تواند به موجب وظايف و تکالیف از پیش تعیی شده خصوصا آنچه کهه
مورد موافقت يا دستور مدير آموزشگاه ،مدرسه و موسسه آموزشی است بهه مرحلهه اجهرا برسهد.
بنابراي هر گونه تالش و اقدامی که بتواند در زمینه شناسايی و رفع مشکل کودک در معرض خهر
به کار آمده و مفید باشد از جمله تالش برای افزايش آگاهی کارکنان مدرسه ،اولیاء و دانش آموزان
و فراهم نمودن زمینه مشهارکت آنهها بهرای رفهع مشهکل و عامهل روانهی خههر و ...مهیتوانهد در
چارچوب برنامه های مدون و از پیش تعیی شده در قالب وظايف روان شناس مدرسه قهرار گیهرد
و محدود به موارد ذکر شده نباشد.
حال با توجه به آنکه هدف از حضور روان شهناس در مدرسهه دسهتیابی بهه شهناخت کامهل و
همهجانبه وی از دانش آموز و شراي پیش و پس از حضور وی در مدرسه و مشهکالت احتمهالی
پیش روی او و برنامه ريزیهای نزم جهت رفع يها کهاهش آسهیب وارده ناشهی از آن مشهکالت
است ،پس نزم و ضروری است که وی بتواند تا حد ممک از يک سو با دانهش آمهوز ،والهدي و
اولیاء مدرسه ارتباط برقرار کرده و از سوی ديگر ارتبهاط و تعامهل میهان اولیهاء مدرسهه و والهدي
دانش آموز را افزايش داده و اهداف پیش رو را دنبال نمايد.
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ارتباط و تعامل با دانش آموزان

بنا بر آنکه محور اصلی اقدامات کودکان و نوجوانان هستند ،پس پرواضح است که بدون ارتباط بها
ايشان ،نمیتوان از وضعیت و شراي او در زمینههای مختلف و مشهکالت و آسهیبههای احتمهالی
زندگی خصوصی وی ،خصوصها اخهالق و مهنش وی مهلهع شهده و او را بهه درسهتی ههدايت و
راهنمايی نمود و پیش بینی و اجراء هر برنامهای بدون شناخت از وی عبث و بیهوده خواههد بهود.
از سويی ارتباط با دانش آموز میتواند راهی بسیار پر اهمیت و مفید جهت دسهتیابی بهه اطالعهات
نزم در خصوص خانواده و اطرافیان وی از جمله شناخت کامل و دقی معلمان و آموزگهارانی کهه
وی در مدرسه با آنها مرتب است و يا شناخت دوستان و هم نشینان وی و ...باشد  .زيرا میتوانهد
يکی از بهتري روشها برای شناسايی عواملی باشد که موجبات اختالل روانی احتمهالی وی را بهه
همراه داشته

است.

ارتباط و تعامل با والدین دانش آموز

کودکان بیشتري و اساسیتري تهاییرات را از خهانوادههها و شهراي خهانوادگی خهويش دريافهت
میکنند و فق برای تکمیل آن عازم مدرسه و محی آموزشی میشهوند .بنهابراي بهرای پیشهرفتی
هدفمند و دريافت پاسخ و نتیجه مثبت از برنامهها و تدابیر پیش رو جهت اجراء برنامهههای رشهد
مدار خصوصا پیشگیری از بزهکاری رشد مدار کودکان و نوجوانان دستیابی بهه شهناختی ههر چهه
بیشتر و کاملتر از خانواده دانش آموز امری نزم و ضروری مینمايد .زيهرا ممکه اسهت صهرف
برقراری رابهه و تعامل با خود دانش آموز ،از بسیاری مسائل که در خلقیات و رفتار او مویر اسهت
غافل مانده ،در نتیجه نتوان نتیجه اصلی و اساسی برنامههها را دنبهال نمهود .زيهرا بعضها بها دانهش
آموزانی برخورد میکنیم که چهرهای واقعی از خانواده خويش ترسیم نمینمايند و سهعی در پنههان
کردن بسیاری از مسائل مربوط به خانواده خويش را دارند.
بديهی است اگر روان شناس وضعیت روحی دانش آموز را تحهت نظهر داشهته و بها وضهعیت
خانوادگی وی تهبی داده و در صورت لزوم گزارش نزم برای رفع مشکل را به اولیاء مدرسه ارائه
نمايد شايد بسیار راحت تر از آنچه که تصور شود بتهوان مشهکل را رفهع نمهوده و او را از ورطهه
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بزهکاری نجات دهد .روان شناس میتواند با برگزاری جلساتی برای مصاحبت با دانش آموز پهس
از کسب اطالعات نزم و شناخت کامل از شهراي خهانوادگی وی و ههدايت روانهی و ذهنهی وی
بسیاری از ارزشها را در وی نهادينه ساخته ،مهارتهای کارآمدی را برای مقابله با مواقع بحران و
خهر به وی پیشنهاد نمايد (يارمحمديان ،1933 ،ص  .)33همچنی بعضا ارتباط و تعامل با والهدي
دانش آموز و در صورت لزوم ارتبهاط بها سهاير اعضهاء خهانواده دانهش آمهوز و ارائهه و آمهوزش
مهارتهايی به ايشان نیز میتواند در رفع مشکالت احتمالی بسیار مفید واقع شود.
ارتباط و تعامل با اولیاء مدرسه ( مدیر ،ناظم و ) ...

محی  ،جون و شراي حاکم در مدرسه ،از ایر گاارتري عوامل در ويژگهیههای اخالقهی و رفتهاری
دانش آموزان است .جون حاکم بر مدرسه شامل نحوه مديريت مدرسه ،اخالق معلمان و آموزگهاران
در کالس درس ،شراي و امکانات مادی مدرسه از جمله تعداد کالسها و جمعیت حاضر در آنها
و همچنی نوع برخورد و رفتار از سوی اولیاء با دانش آموزان ،تجربه يا عدم تجربهه و دانهش نزم
معلمان (خصوصا معلمان تازه کار) برای اداره صحیح کالس درس و ...میباشد  .مهثال بهه مراتهب
رفتارهايی از سوی دانش آموزان اتفاق افتاده است که در واقع واکنشهی نسهبت بهه کهنش اولیهه و
ابتدايی معلم سر کالس بوده است .مثال معلمی برای تنبیه دانش آموز اقدام به تراشیدن موی سر او
در مقابل ديگر دانش آموزان مینمايد و او در واکنش به اي رفتار معلم اقدام به ضرب و شهتم وی
داخل يا خارج از محی مدرسه مهینمايهد و پهی در پهی زنجیهرهای از اقهدامات نهاهمگون شهکل
میگیرد..
سازماندهی و مديريت صحیح امور مدرسه يک مسئله اساسی در موفقیت شغلی اولیهاء مدرسهه
خصوصا معلمان است و آنچه که ايشان به آن نیاز دارند آن است که اصول اساسی برای تحلیل هر
موقعیت و تصمیم گیری متناسب با آن را به کار گیرند (لهف آبادی ،1939 ،ص  )16و با توجه بهه
آنکه بعضا با آموزگارانی مواجه هستیم که اگرچه در حیهه تخصصی خهود بسهیار زبهده و توانها و
مجرب اند ،اما به دلیل عدم آگاهی کامل و صحیح از اصول تربیتهی و رفتهاری ،همهواره بها دانهش
آموزان خود دچار نابسامانی و تعارض شده و با اقدامات ناصحیح و غیر اصولی خويش مشهکالت
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عديدهای را دام میزنند .لاا حضور روان شناس در مدرسه و ارتباط کامل وی با اولیاء مدرسهه و
مشاهده تمام جزئیات میتواند اطالعاتی را در مورد بسیاری از عواملی را که بعضا در نظر ديگهران
کم اهمیت و يا فاقد اهمیت بوده و يا بهه دنيلهی همچهون مالحظهات و روابه همکارانهه مهورد
اغماض و چشم پوشی واقع شده و گزارشاتی را که پنهان باقی مانده (خصوصا گزارشهات واصهله
به ناظران و يا مشاوران مراکهز آمهوزش و پهرورش در صهورت ارجهاع مسهئله) دريافهت نمهوده،
اطالعات جزئی تر ،کامل تر و بیشتری را از شراي پیرامونی دانش آموز و ريشه های اصلی وقهايع
حادث شده اخا کرده و متناسب آن تدابیر نزم از جمله مهورد مشهاوره روان شهناختی قهرار دادن
اولیاء مدرسه را

بیانديشد.

برقراری ارتباط و تعامل میان والدین دانش آموز و اولیاء مدرسه

وجود تعامل چند جانبه میان اولیاء مدرسه ،دانش آموز ،والدي او و روان شناس مدرسه ،میتوانهد
يکی از مهمتري و کارآمد تري مدلهای برنامههای پیشگیری رشد مدار باشد تا تالش شود حتهی
کوچکتري عاملی که ممک است موجب تالمات روحی و روانی دانش آمهوز شهده و يها بهه ههر
نحوی بر ذه و روان او تاییر میگاارد ،از حیهه کنکاش و بررسیهای روان شناختی دور نمانهده
و در صورت امکان به موقع با آن برخورد و مقابله شود .چه بسا معضالت و مشکالتی که در مسیر
رشد دانش آموز وجود دارد اما بدون همکاری و تعامل والدي و اولیاء مدرسه به نحهو مهلهوب و
شايسته حل شدنی و قابل رفع نمیباشد و هر گونه اقدام و تدبیری اگهر چهه ابتهر و بهدون نتیجهه
نباشد ،درطوننی مدت ایر خود را از دست داده و تمام امر ،به نقهه اول باز خواهد گشهت کهه در
اي راستا برقراری ارتباط مبتنی بر صداقت ،تلقی مثبت و ههم حسهی درسهت بهیش از ههر امهری
توصیه میگردد تا بتوان مشکالت را تا حد ممکه شناسهايی و مرتفهع نمهود .خصوصها کهه ايه
ارتباطات میتواند تا حد زيادی تعیی کننده ادامه فرايند پیش رو باشد و اطالعات نزم و مکفی را
در اختیار روان شناس مدرسه قرار دهد.
زمانی که مشاور يا روان شناس تشخیص دهد که همه اطالعات مهرتب بها مشهکل يها آسهیب
موجود را جمع آوری و شناسايی کرده است و دانش آموز دارای مشکل و اختالل و بعضا والهدي
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و اولیاء وی و يا کسانی که ممک است موجب بروز خهر و آسهیب وی شهده باشهند ،رضهايت و
تمايل کافی برای اجرای برنامه ههای طراحهی شهده را دارنهد و بها مشهاور و روان شهناس جههت
ضرورت رفع مشکل وحدت و اتفاق نظر دارند و يا حد اقل تمايل به رفع مشکل دارند ،مهیتوانهد
وارد مرحله عمل شده و برنامههای طراحی شده را تا حد ممک با مشارکت و همکاری سايري از
جمله خود دانش آموز و والدي وی ،اولیاء مدرسه و در مواقع لزوم نهادها و موسساتی که توانايی
وشراي نزم جهت همکاری و مساعدت را دارند و ...به مرحله اجرايهی برسهاند .لهاا موافقهت و
همکاری دانش آموز و اغلب ايجاد کنندگان و عاملی خهر جهت پیشبرد اي برنامهها بسیار حهائز
اهمیت است .و تا زمانی که ضرورت رفع مشکل و کاهش آسیبههای احتمهالی ناشهی از آن درک
نشود و موافقت و رضايتی وجود نداشته باشد ،هر گونه تالش و اقدام و سرمايهگااری جهت رفهع
مشکل بیهوده مینمايد و عاملی به راحتی میتوانند تمام برنامهها را زايل کرده و حتهی مشهکالت
مضاعفی را برای مشاور يا کودک در معرض خهر ايجاد نمايند .بنابر اي پس از شناسهايی عوامهل
خهر و پیش از انجام هر گونه اقدامی از سهوی روان شهناس ،بهتهر اسهت و تاحهد بسهیار بهانيی
ضرور ی مینمايد که آگاهی های نزم و مشاوره های کالمی و اقنهاعی نزم بهرای جلهب اعتمهاد و
کسب رضايت و ايجاد حس ضرورت اجرای برنامه ها ،در اختیار کودک در معهرض خههر (حتهی
اگر در سنی بسیار پايی کودکی است ،تا آنجا که ممک است و شهراي سهنی و فراينهد رشهد او
اجازه میدهد) و همچنی عوامهل موجهد خههر ،قهرار داده شهود و از ايشهان همکهاری ههای نزم
خواسته شود که بديهی است در اي میان روان شناس مدرسه میبايست خهود دارای توانهايیههای
علمی و عملی نزم جهت همراه و هماهنگ نمودن طرفی برنامه باشد.
پیشگیری اجتماعی رشد مدار به دنبال آنست تا با مهالعه کودکان و نوجوانان و استفاده مناسب
از ساز و کارهای حمايتی موجود در محی هايی مانند خانواده و مدرسه ،دانش آمهوزان مسهئله دار
(در معرض خهر) را به سوی همنوايی با قواعد اجتماعی سوق دهد (رجبی پور ،1933 ،ص )194
و میکوشد تا با اقداماتی همچون اقدامهای زود هنگام مالحظه در فرآيند جامعهه پهايری افهراد از
رهگار نهاد خانواده ،آموخت مهارتهای اجتماعی به کودکان و نوجوانهان ،آمهوزش آموزگهاران و
مسئونن مدرسه و ...توانمند سازی افراد را برای زندگی مهلوب در جامعه آماده سازد.
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حضور روان شناس در مدارس برای نیل به بسیاری از اهداف رويکرد رشد مدار روشی معقول
وسنجیده مینمايد که برای کسب موفقیت و کارآمد جلوه نمودن ،میبايستی اهداف و برنامهههايی
را دنبال نمايد .اما نزمه پیمايش و اجرای برنامهها و دسهتیابی بهه اههداف پهیش رو آن اسهت کهه
مجريان آن يعنی روان شناسان حاضر در مدارس دارای ويژگیها و خصوصیاتی باشند کهه تها حهد
بسیار بانيی نزمه حرفه و مشغله ايشان میباشد .از جمله  :تخصهص ،تحصهیالت مهرتب شهغلی
(گارانیدن دوره هايی جرم شناسی در کنار علم روان شناسی) ،تجربه و مهارت نزم برای بهه کهار
گیری صحیح و بهنگام دانش روان شناختی خويش و توانايی برقراری روابهی دوستانه و صهمیمانه
با دانش آموزان و ...و توانايی جلب اعتماد و اطمینان ايشان ،برخهورداری از صهالحیت نزم بهرای
برقراری ارتباط و تعامل با دانش آموزان (با توجه به شراي سهنی و رشهد فکهری و ذهنهی دانهش
آموزان) ،برخورداری از سجايای اخالقی همچون معتمد و رازدار بودن و...
با اي شرح اي مسئله مهرح میگردد که چرا در راستای اهداف رشدمدارانه ،نسبت به حضهور
و فعالیت روان شناس در مدارس احساس نیاز و ضرورت میگردد؟ به بیان ديگهر ،روان شهناس و
حضور وی در مدارس چه تاییراتی میتواند در کاهش موارد تخلف و ناهنجاری و بزهکاری دانش
آموزان (کودکان و نوجوانان) به همراه داشته باشد؟
مباني ضرورت حضور روان شناس در مدارس در پرتو پیشگیری رشد مدار

جوامع مختلف بر اساس شراي متعدد و مختلف از جمله فرهنگ ،ماهب ،آداب و رسوم ،شهراي
سیاسی و ...دارای قوانی و ضواب از پیش تعیی شهده (قهوانی موضهوعه) و همچنهی قهوانی و
ضوابهی برمبنای عرف درونی جامعهاند که حفظ نظم و امنیت آن جامعه منوط به رعايهت و ملهزم
بودن به آن قوانی است که در قالب هنجار و ارزشهای اجتماعی نمود يافته است .هنجار الگهويی
است که بیان میدارد انسان در موقعیتهای مختلف چگونه رفتار نمايد و يا از انجام چهه رفتهاری
خودداری نمايد که نقم آن الگوها به عنهوان هنجارشهکنی ،انحهراف و يها کجهروی از ارزشهها
شناخته می شود.
اما همیشه در میان افراد جوامع ،افرادی بهه دنيهل و عوامهل مختلهف مرتکهب هنجارشهکنی و
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کجروی از ارزشها و قوانی میشوند که برخی همچون اعتیاد و مصرف مواد مخدر صهرفا موجهب
آسیب به خود فرد و برخی ديگر همچون سرقت ،درگیهری ،کالهبهرداری و ...موجهب آسهیب بهه
ديگران نیز میشوند که خواست عمومی جوامع (واکنش اجتماعی) برخورد با اي افراد و سرکوب
بی نظمی و هنجار شکنیهاست .اما همواره میبايست توجهه داشهت ههیا کهودکی از بهدو تولهد
منحرف و هنجار شک متولد نمیشود و حتی هیا نابهنجهاری نیهز از ابتهدا يهک مجهرم مهزم و
حرفهای نبوده است .بلکه عوامل و شراي متعددی از جمله شهراي اقتصهادی ،فرهنگهی ،تربیتهی،
زيست محیهی و ...میتواند زمینه ساز چنی رفتارهايی برای مرتبه اول و يها تکهرار آن باشهد .لهاا
بهتري راه مقابله با چنی رفتارهايی می توانهد پیشهگیری از وقهوع آنهها از طريه آسهیب شناسهی
اجتماعی و ريشه يابی آنها با توسل به بررسی و تجزيه و تحلیل چرايی ارتکاب رفتارهها در دوران
کودکی و نوجوانی افراد باشد تا بتوان برای همیشه و در سهح بانتر و گستردهتر با هنجارشهکنی و
انحراف برخورد نمود و به حفظ جامعه و نیروهای آن پرداخت .چه بسا که برخوردهای مقهعهی و
سهحی با عامل و يا مرتکب ناهنجاری نتواند چنی نتايجی را به همراه داشته باشد (از جمله نتیجه
تغییر در ذهنیت ،رفتار ،شراي نامساعد وی و .)...زيرا عمدتا محدود به فرد هنجار شهک و همهان
دوره زمانی است .بنابراي برخورد عمی تر و گستردهتر با انحهراف و ناهنجهاری مسهتلزم آسهیب
شناسی اجتماعی پیش از وقوع ناهنجاری است که بخشی از آن با مهالعه خاستگاه اختاللهها ،بهی
نظمیها و نابسامانیهای اجتماعی تشکیل میشود که با توجه به حضور و آمد و شد افراد زيادی در
سنی کودکی و نوجوانی تحت عنوان دانش آموز به مهدارس ،مهدارس مهیتوانهد يکهی از بهتهري
اماک جهت توجه و در نظرداشت اعمهال و رفتهار ايشهان و شناسهايی مهوارد رفتهاری غیرطبیعهی
(خارج از عرف و هنجار) ابتدايی و اولیه دانش آموزان و متعاقبا اعمهال اقهدامات نزم و کارآمهد و
صحیح و اصولی برای پیشگیری از مزم و به عادت شدن اي اعمال و رفتار در ايشان و در نتیجه
مانع شدن از ارتکاب خهاها و ناهنجاریهای بزرگتر و شديدتر و حتی غیر قابل جبهران ايشهان در
آينده است.
زيرا او هنوز در مراحل ابتدايی رشد فکری و عقلی به سر میبرد و همان طور کهه بهه سههولت
شراي حاکم بر زندگی فردی و اجتماعی او ممک است بر انديشه و اعمال و رفتار وی مویر بوده
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و چه بسا هر لحظه او را به سوی ناهنجاری سوق دهد ،به همهان میهزان قابهل ههدايت ،حمايهت،
تربیت و آموزش صحیح است .از اي رو به نظر میرسد نزمه اي امر حضهور روانشناسهی توانها و
مدبر در مدارس برای توجه اصولی و علمی به رفتارههای دانهش آمهوزان و دريافهت اخهتاللهها و
سنجش آن با توجه به مسائل و شراي حاکم بهر زنهدگی وی و در پهی آن انتخهاب بهتهري روش
مقابله با عوامل جرم زا و اصالح و درمان رفتارهای ناخوشايند و نابهنجار از میان انواع روشهها و
واکنشهاست که سرانجام منجر به تغییر ذهنیت ،رفتار و شراي نامساعد وی شود.
حضور روان شناس در مدارس میتواند سهولت و سهرعت کنکهاش و بررسهیههای روانهی و
ترسیم نیم رخ روانی هر دانش آموز را ،خصوصا دانش آموزانِ با نشهانهههای ضهعف و اخهتالل را
تضمی نمايد و در صورت بروز هر گونه تخلف و کجروی از سوی ايشان (و حتی پیش از آن) به
بررسی تخصصی و اصولی وجوه مختلف وجودی دانش آموزان بپهردازد و عوامهل متعهدد درونهی
(همچون جو و شرائ حاکم بر مدرسه ،شیوه و روش تدريس و برخورد با دانهش آمهوزان و )...و
بیرونی (همچون شرائ خانوادگی و خصوصی دانشآموز و )...مدارس که مهویر بهر رفتهار دانهش
آموزان در مدارس است را مورد توجه قرار داده ،جهت رشد بهینه و پرورش صحیح ايشان ،مانع از
به اجرا در آمدن هرگونه کنش يا واکنش غیرصحیح نسبت به دانش آموز متخلهف از سهوی اولیهاء
مدرسه گردد .چه بسا تصمیمات و اقدامات سهحی و غیر اصولی کهه صهرفا بهر اسهاس سهالي و
بینش شخصی ،از روی عادت و يا براساس عقل عامیانه و قراردادههای معمهول در محهی (لههف
آبادی ،1939 ،ص )91نسبت به دانش آموز متخلف صورت پايرد که نه تنها در منضب و بهنجهار
شدن وی مویر نیست بلکه او را به سوی ناهنجاریهای بزرگتر و مهمتر در آينده سوق خواهد داد.
روان شناسي رشد مدار و تخصیص روش تادیب و تربیت متناسبِ هر دانش آموز

يکی از بزرگتري اهداف و نتايج مثبت مالک و مد نظر اي پژوهش ،توجه فردی به هر دانش آموز
و دستیابی به شناخت کامل و دقی از روحیه و روان او و در نتیجه انتخاب بهتري رفتارها و
اقدامات نسبت به اوست که از عهده يک روان شناس متخصص و با تجربه بر می آيد امروزه هر
چند در مدارس مشاوران و متخصصان علوم تربیتی حاضرند و يا آنکه در نظام سازمانی مدارس
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روان شناسانی در چارچوب از پیش تعیی

شدهای با مدارس و نظام آموزش و پرورش

همکاریهای نزم را دارند و يا حتی معلمان و دبیران به صورت دورهای در کالسها و دورههای
آموزشی به خصوص آشنايی با شیوههای صحیح تربیتی و رفتاری با دانش آموزان شرکت داده
میشوند .لیک از يک سو شاهد کمبود نیروی مشاور در مدارس و دسترسی به میزان بسیار کم و
پايی دانش آ موزان و در نتیجه ارتباط بسیار کم دانش آموز با مشاوران و بعضا عدم تخصص
گرايی برخی از همان تعداد کم مشاوران در مدارس و نیز فقدان حضور همی روان شناسان در
برخی مقاطع تحصیلی خصوصا مقاطع ابتدايی میباشیم .از سوی ديگر هر چند در برخی مدارس
مشاوران و متخصصان علوم تربیتی حاضرند ،اما صرفا در موارد حاد و حساس و با عدم بررسی
موردی و فرد به فرد دانش آموزان همراه میباشد و عمدتا ،دانش آموزان را به نحو جمعی و
گروهی و بر مبنای روش های ایبات شده عمومی تربیتی در نظر میگیرند؛ بر مبنای روشهايی که
با توجه به شناخت به دست آمده از کودکان و نوجوانان و اقتضائات عمومی و کلی دورانهای
مختلف سنی تعیی و تبیی شده اند .درصورتی که توصیه مبنی بر بررسی و شناخت فردی از هر
يک از دانش آموزان میباشد تا بتوان خدماتی را حتی برای دانش آموزانی که علیرغم معضالت و
درگیریهای متعدد فکری ،نمودهای رفتاری نداشته و بعضاً خیلی مثبت و بهنجار می نمايند نیز،
اعمال نمود .چه بسا کودکان و نوجوانانی که با توجه به خل و خوی خويش ،از هر گونه نمود
رفتاری پرهیز میکنند اما از درون دچار اقسام تألمات و ناماليماتاند که هر آن امکان فوران و
انفجار روحی و درونی را میتواند به همراه داشته باشد و شايد زمانی بروز داده شود که ديگر هر
اقدام و تدبیری ناکارآمد و غیر مفید واقع شود .حال آنکه روان شناس مستقر در مدرسه چنانچه
تدابیر نزم جهت ارتباط و تعامل هر چه بیشتر او با تمام دانش آموزان فراهم شود میتواند بهنگام
به شناخت هر يک از دانش آموزان پرداخته و از تاالمات درونی او پیش از آنکه دير شود ،آگاه
گردد .در صورتی که مشاوران حاضر در مدرسه صرفاً در مواقع بروز ناهنجاری و تخلف وارد
عمل شده و يا به اجرای برنامههای صرفاً گروهی نسبت به دانش آموزان میپردازند.
همچنی در خصهوص روان شناسهانی کهه بها نظهام آمهوزش و پهرورش و مهدارس همکهاری
مینمايند اي نکته قابل توجه است که ايشان در دسترسی دائمی و مستمر دانش آموزان و معلمهان
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و ...قرار ندارند و صرفا در مواقع بهروز تخلفهات وناهنجهاری ههای غیهر قابهل اغمهاض از سهوی
مسئونن مدرسه آن هم پس از گاراندن مراحل و شرايهی و طب ضواب خاص ،همکاری نموده و
وارد عمل میشوند.1
در اي میان شناسايی دانش آموزانی که از فقدان والهدي رنهج مهی برنهد ،از جايگهاه بسهزايی
برخوردار است .محرومیت اطفال از والدي  ،جدايیههای چندگانهه ،مادرنهاتنی يها شخصهیتههای
مشابه ،اضهراب و استرس زيادی را به وجود مهیآورد (نجفهی ابرنهدآبادی ،هاشهم بیگهی،1934 ،
ص )116که نزم است اي شراي از ديد مسئونن مدرسه مغفول نماند .ضم آنکه در بسهیاری از
موارد الزام به خروج موقتی دانش آموز از مدرسه برای مراجعه به روان شناس ِمعتمد نظام آموزش
و پرورش بنا به صالحديد کادر آموزشی و انضباطی مدارس ،موجهب اطهالع يهافت ديگهر دانهش
آموزان از قضیه و به دنبال آن ،قضاوت و مورد سوژه قرار گرفت آن دانهش آمهوز توسه سهايري
شده و به نوعی موجب برچسب خوردن از سوی ديگر دانش آموزان و ساير معلمان و ...شهده کهه
خود میتواند زمینه ساز بسیاری از موارد خهر ديگر همچون افهزايش تهنش و در گیهری میهان آن
دانش آموز با ساير دانش آموزان در نتیجه تمسخر وی و يا توبیخ و سرزنشهای ديگر معلمهان در
ایر ذهنیت ايجاد شده در مورد وی باشد .اما اگر روان شناس در مدرسه حاضر باشد کامالً عهادی و
بی سر و صدا و هیاهو میتوان قضیه را به وی ارجاع داد و يا حداقل چون تمام دانش آموزان مهی
بايست با وی در ارتباط باشند ،حساسیت کمتری رابه دنبال خواهد داشت.
 .1مشاوران چنانچه مشاهده نمايند که دانش آموزی درگیر مسائل اخالقی شده او را به مراکز و هسته های مشاوره ارجاع میدهند که مستلزم
خروج وی از مدرسه حداقل برای  1تا  9روز است که همی غیبت و عدم حضور اجباری او میتواند تالماتی روحی را برای وی ايجاد
نموده و يا ذه ديگر دانش آموزان را درگیر سازد که اي امر خود میتواند زمینه ساز عواملی همچون عدم امکان بهره مندی فوری دانش
آموزان و يا اولیاء مدرسه و والدي و حتی دوستان وی از نظرات و عقايد و پیشنهادات اصولی روان شناس باشد و بالعکس موجب عدم
دستیابی روان شناس به گزارشهای واصله و اطالعات ايشان در خصوص مسئله پیش آمده میشود .اطالعاتی که ميتواند کمک مویری
در تسل و اشراف کامل روان شناس بر اوضاع و احوال و جون حاکم بر مدرسه دانش آموز و محی های مرتب با وی و در نتیجه آگاهی
کامل تر وی از تمام جزئیات و شراي مویر در بروز مشکل پیش آمده باشد.

تأثیر حضور روان شناسِ مدارس در پیشگیری رشد مدار از بزهکاری اطفال (با تأکید برآموزههای اسالمي)693  ............

پیشگیری از سوء تدبیر یا سوء رفتار کادر آموزش و انضباطي با دانش آموزان

مدارس و محی های آموزشی در مجموع رسالت آموزش و پرورش دانش آموزان را بر عهده دارند
و نزم مینمايد در اي راستا ،وظايف و انتظارات متعددی را که بر عهده دارند بهه نحهو احسه و
شايسته به انجام رسانیده و تا حد ممک ملزومات اي امر همچون تامی و دعوت بهه همکهاری از
معلمان و مربیان صبور و متعهد که دارای حس خل و آداب اجتماعی میباشند را فراهم سازند تا
بتوانند در کنار آموزش اعداد و ارقام و ...مهارتهای صحیح و شايستهای را که امهروزه در روابه
اجتماعی و بی فردی از واجبات امر برای برقراری يک زندگی سالم و مسهالمت آمیهز و عهاری از
هرگونه ناهنجاری و بی قیدی در کنار ساير شهروندان جامعه است را نیز آموزش دهند.
در بسیاری از موارد گزارش شده است که پهس از بهروز اولهی و يها کهوچکتري کهنشهها و
بیانضباطی ها از سوی دانش آموز ،مواجهه کامال انضباطی و بعضا تنبیهات سخت و غیر ضهروری
به خصوص در حضور ساير دانش آموزان ،دانش آموز خاطی را متجری ساخته و زمینه بروز سهاير
رفتارهای ناشايست از سوی او را فراهم ساخته است .اما پس از بررسیها مشخص گرديهده اسهت
که اگر همان رفتار و گفتار ،پیش از هر برخوردی ،به زعم روان شناس و مشاور مستقر در مدرسهه
برسد و از او به عنوان مشاوری کامال بی طهرف تهدبیر و راه چهارهای خواسهته شهود و او پهس از
کنکاش و جستجوی علت اصلی ذهنی و روانی رفتار دانش آموز اقدام نمايد ،به مراتهب توفیقهات
بیشتری جهت هدايت و تربیت صحیح دانش آموز حاصل گشهته و از ارتکهاب رفتارههای خهالف
عرف و هنجار و قانون بعدی وی جلوگیری به عمل آمده
بنابراي

است.

آموزش و پرورش و تربیت صحیح کودکهان و نوجوانهان خهود مقهدماتی دارد .دانهش

آموزان در مدارس به عنوان مکانی که شخصیت و اخالق و مهنش آنهها شهکل گرفتهه و ههدايت
میشوند ،همه روزه با مدير و ناظم و معلمانی سر و کار دارند که متاسفانه بسیاری از آنها خهود بهه
آموزش های نوي تربیتی و استاندارد و همپايه تدابیر روز دنیا درباره نحوه رفتار صحیح و اصهولی
با دانش آموزان نیازمندند (ترکمندی ،1936 ،ص  )14و گزينش و ارائه آموزشهای نزم به ايشهان
به ويژه درباره اصول برقراری رابهه انسانی با دانش آموزان ضرورت دارد .شیوههای کهاربردی کهه
بعضا اولیاء مدرسه آنها را نمیدانند؛ در نتیجه به نیازهای روانی دانش آموزان توجه نمیکننهد و بهه
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شیوههای گوناگون دانش آموزان را طرد کرده و سالمت و امنیت روانی دانش آمهوزان را مختهل و
آنها را از درس و مدرسه بیزار میکنند.
لیک حضور روان شناس در مدرسه ،هر لحظه مهیتوانهد موجهب اسهتمداد کهادر آموزشهی و
انضباطی مدارس بوده و موجبات اخا تصمیمات بهتر در خصوص دانش آموزان را فهراهم نمايهد.
وی میتواند با طراحی و برنامه ريزی جهت آموزش و ارائه روشهای تربیتی صحیح بهه معلمهان،
ايشان را در هدايت و پرورش صهحیح دانهش آمهوزان يهاری کهرده ،موجبهات روابه دوسهتانه و
صمیمانه معلمان و دانش آموزان و رفع عوامل خهری که موجهب فهرار يها دل زدگهی کودکهان از
درس و مدرسه میشود را فراهم نمايد.
بنابراي نزم است روان شناسان حاضر در مدرسه ضم تعاون و همکاری که با اولیاء مدرسه
دارند از استقالل کاری نزم برخوردار بوده ،از يک سو وابسته و تحت کنترل کامل اولیاء مدرسه
نباشند که صرفا مهاب خواست و میل ايشان حرکت نمايند و از سوی ديگر در مواقع لزوم اختیار
برخی اقدامات نزم و اخا تصمیمات شايسته را دارا باشند .حتی اگر (علیرغم حفظ و رعايت
شراي و نکات کلیدی استاندارد) از نظر سازمانی و اداری خالف نظر و به ضرر معلمان و مدير و
ناظم مدرسه باشد ( از جمله حفظ حقوق و تحت حمايت قرار دادن دانش آموز در مقابل معلم يا
 ...خاطی) .زيرا هدف حفظ کرامت و هدايت بهینه دانش آموزان به سوی نهادينه سازی ارزش
های اخالقی است و با هر عاملی که موجب تعلم خاطر و آسیب احتمالی دانش آموز میباشد تا
حد ممک میبايست مقابله صورت گرفته و برای رفع يا کاهش آن تالش گردد (هر چند در
رديف بانتر ،اقدامات و اعمال خود روان شناسان نیز میبايست تحت نظارت و اصول از پیش
تعیی شده باشد).
روان شناسي رشد مدار و کاهش موارد تنش و خشونت در مدارس

خشونت يکی از رايجتري واکنشهاست که فرد هنگام قرار گرفت در موقعیت های تنش زا از
خود بروز میدهد (براهنی ،1934 ،ص )121که میتواند به پرخاشگری و حتی آسیب رساندن به
خود يا ديگری نیز بیانجامد و خود در هر سهحی که باشد می تواند زمینه بروز بسیاری از
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ناهنجاریهای ديگر را در پی داشته و عواقب سوئی را به بار بیاورد .اما ريشه خشونت و
پرخاشگری چیست؟
در خصوص پرخاشگری نظريههای متفاوتی مهرح است .از جمله .1 :نظريه ناکامی-
پرخاشگری  .1نظريه پرخاشگری -رفتار اکتسابی (عزيزآبی و مراديان ،1935 ،ص  )43وقتی دانش
آموز شاهد رفتار و کنشهايی از سوی ديگر دانش آموزان است که موجب تالمات روحی او را
فراهم می کند و يا شاهد و ناظر برخوردهای بعضاً نا شايست معلمان و ناظمان و مديران در
مدرسه نسبت به خويش و يا حتی دوستان خود میباشد ،در واقع مقدمه و زمینهای برای ايجاد
احساس ناامنی و ناخوشايندی از محی و رسیدن به حس دستخوش تظلم و ستیزه جويی ديگران
قرار گرفت و ...فراهم میشود که نتیجه آن اغلب موارد چیزی جز خشونت و ايجاد تنش در
مدرسه نمی باشد (پیشی  ،ص .)513در ادامه تنش در مدرسه از ابعاد مختلف بررسی میشود.
تنش و برخوردهای پرخاشگرانه و ستیزه جویانه میان دانش آموزان با یکدیگر

دانش آموزان خصوصاً در دوران بلوغ ،دارای خصوصیات و ويژگیهای خاص رفتاری میشوند
که عدم توجه کافی و بهنگام به آنها و يا زير پا نهادن خواستها و نیازهايشان از سوی ديگران،
خصوصاً دوستان و همسانن و يا همکالسان خويش ،میتواند فشار و بار روانی سنگینی را بر آنها
وارد کرده و برای پاسخ به چنی اموری ،به ويژه اگر فاقد مهارتهای اجتماعی همچون کنترل
خشم باشند ،اقدام به خشونت و ايجاد تنش با سايري نمايند که گاهی اي درگیری و تنشها به
محی مدرسه و همان لحظه ختم نشده و دعوا و درگیریهای بعدی و خارج از مدرسه را نیز به
دنبال خواهد داشت .بعضا از حالت شخصی و خصوصی به صورت جمعی و گروهی بدل شده و
از ضرب و شتم يکديگر گرفته تا تخريب وسايل و اسباب مدرسه و حتی انتقال درگیری به خارج
از محی مدرسه و درگیر شدن خانواده و اقوام ايشان نیز منجر می گردد.
اغلب در چنی مواردی در محی مدرسه برای رفع و حل مساله ،دانش آموزان با برخوردهای
تنبیهی و انضباطی و انواع محرومیتها و امثالهم مواجه میشوند که در بسیاری از موارد نه تنها
بهنجاری را برايشان به همراه ندارد بلکه حس نفرت و کینه توزی را در نهادشان ذخیره يا بیدار
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کرده و آنها را به آتشفشانی تبديل مینمايد که هر لحظه به دنبال بهانه و جرقهای برای جبران و
تالفی کردن میباشند .در چنی مواردی به محم مشاهده و گزارش اولی تنش يا عامل تنش زا
میان دانش آموزان ،حضور يک روان شناس نزم مینمايد تا سريعا مساله را پیگیری نموده و به
رفع ناماليمات روحی و روانی دانش آموزان در فضايی کامال دوستانه و صمیمانه پرداخته ،تدابیر
نزم را جهت افزايش مهارتهای اجتماعی ايشان اخا ،راسا و يا به کمک سايري اقدامات نزم را
اعمال نمايد تا ناماليمات و ناهنجاریهای ايشان و يا عوامل موجد آنها نه تنها داخل مدرسه ،حتی
برای خارج از محی مدرسه و در سالیان متمادی زندگی ايشان نیز مرتفع گردد .چه بسا آنچه واقعا
برای جوانان در چنی مواقعی نزم و ضروری و از ديد ايشان بسیار ارزشمند است داشت يک
رابهه حمايتی خوب (مقیمی و شاملو ،1939 ،ص )56با راهنمايی مهربان و صمیمی و قابل اعتماد
و احترام است که فارغ از هر گون ه پیش داروی و نگاه متعصبانه و بدون هرگونه برخورد انضباطی
و از موضع قدرت ،مسئله را بررسی نموده و به حل و فصل مشکالت بپردازد.
تنش و برخورد پرخاشگرانه و ستیزه جویانه میان دانش آموزان با معلم و بالعکس

سرکوب نمودن دانش آموزان ،سوء مديريت معاونان و معلم و اقدامات قهر آمیز يا همراه با توهی
و تحقیر از سوی ايشان نسبت به دانش آموزان از جمله مواردی است که موجد تنش میان دانش
آموز و معلم يا مدير و ناظم میباشد و هر آن دانش آموز را دچار آزردگی خاطر و حس مقابله و
ستیزه جويی نسبت به ايشان مینمايد و شايد نه تنها رعايت نظم و تربیت از سوی دانش آموز در
محی

مدرسه يا فضای کالس را به همراه نداشته باشد ،بلکه او را گستاختر کرده و اجازه هر

رفتاری را به او بدهد .بديهی است در چنی مواردی نه تنها اقدامات انضباطی بلکه اقدامات روان
شناختی صرفا نسبت به دانش آموزان راه گشا نبوده و بررسیهايی در خصوص مدير و معاون يا
معلم و ...نیز نزم می نمايد که میتوان از دانش روان شناسی در زمینه ارزيابی روانی و رفتاری
پرسنل مدارس نیز استفاده کرد .زيرا هر قدر هم که دانش آموز تحت بررسی و تدابیر نزم واقع
شود ،اما باز هم معلم يا مدير و ...مربوطه دارای همان رفتار و منش و خصوصیات اخالقی باشند
(عوامل اصلی ايجاد نارضايتی و ناهنجاری باقی باشد) ،شايد دانش آموز به طور مقهعی و سهحی

تأثیر حضور روان شناسِ مدارس در پیشگیری رشد مدار از بزهکاری اطفال (با تأکید برآموزههای اسالمي)691  ............

هدايت شده بنمايد ،اما در بلند مدت و آيندهای نه چندان دور وضع به همان حالت قبل باز خواهد
گشت ،آنچه که عمال هنگام عدم مداخالت روان شناختی و صرف برخوردهای انضباطی نیز شاهد
آن میباشیم و حتی اي وضعیت ،در اغلب موارد نه تنها موجب باز اجتماعی و هنجارمند شدن
دانش آموز در تقابل و تنش نمی شود ،بلکه ممک

است جسارت و نا بهنجاری ديگر دانش

آموزان را نیز به همراه داشته و فضای کلی مدرسه را متشنج نمايد.
کار آمد بودن برنامههای رشد مدار زمانی ممک است که در سهح وسیعی از افراد در معرض
خهر اجرا شود که مستلزم شناسايی ايشان میباشد و اي امر مستلزم گاراندن زمان طوننی و
اختصاص دادن اوقات بسیاری است (نجفی ابرند آبادی ،1936 ،ص  )163که مسأله را تا حدودی
سخت و دشوار می سازد .اما به واسهه حضور دانش آموزان در مدرسه و ارتباط و تعامل ضمنی
والدي و اعضای خانوادهشان با مدرسه ،با صرف وقت کمتر ،افراد بیشتری تحت بررسی و توجه
قرار خواهند گرفت و احتمانً افراد بیشتری که در معرض خهر اند و نیازمند عوامل حمايتی
میباشند ،در طرح مشارکت داده

شوند.

از اي رو ،با توجه به اينکه اقدامات و برنامههای پیشگیری رشد مدار ،قبل از وقوع جرم به
سراغ عوامل خهر و اشخاص در معرض خهر میرود ،ممک است جنبه نشانگری داشته و باعث
«برچسب» خوردن برخی افراد ،خانواده ها و محالت با عنوان در معرض خهر شود (مهدوی،
 ،1931ص . )62بديهی است پايرش چنی عناوينی با عدم تمايل مواجه شده و به سهولت انجام
نمیشود .اما در برنامه حضور روان شناس در مدرسه ،چون قضیه حالت عمومی و فراگیر به خود
گرفته و به نوعی تمام دانش آموزان و خانوادههای ايشان در هر سهح مالی و توان اقتصادی يا هر
سهح فرهنگی و ...که باشند را شامل میگردد کمتر جنبه نشانگری داشته و احتمانً از رغبت و
تمايل و همکاری بیشتری بهرهمند گردد.
بايد اذعان داشت که برخی از برنامههای رويکرد رشد مدار مغاير با اصل شخصی بودن پاسخ
کیفری است (نجفی ابرندآبادی ،همان) و عالوه بر خود کودک يا نوجوان ،خانواده وی خصوصاً
والدي او نیز برای هر چه مفیدتر واقع شدن برنامهها تحت نظر قرار گرفته و يا مجبور به شرکت
و همکاری در اجرای برنامهها میشوند که اغلب ممک است با مخالفت و عدم همکاری ايشان

 .................................................. 691فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال هشتم ،شماره  ،92بهار 6321

مواجه شويم .اما همی والدي به دلیل ارتباطی که در نتیجه آمد و شد فرزندانشان به عنوان دانش
آموز به مدارس صورت میگیرد ،میتوانند همواره در ارتباط و تعامل با کادر مدرسه خصوصاً
معلمان و مديران و همچنی روان شناس مدرسه قرار گرفته و به اي بهانه و از طري تدوي
قوانی و ساز و کارهای نزم و برنامهريزی جهت تشوي و ترغیب خانوادهها از سوی مسوونن
خصوصا اولیاء مدرسه در اجرای برنامههای رشد مدار که يکی از ملزومات آن بررسی و شناخت
علل ريشهای رفتارهای دانش آموز است و با توجه به تأییراتی که شراي جمعی و خانوادگی دانش
آموز میتواند در رفتارهای او به همراه داشته باشد ،شرکت داده شوند و بدي طري مخالفت و
عدم همکاری کمتری از خود بروز دهند.
مهاب مهالعات صورت گرفته ،يک دنر هزينه نمودن در پیشگیری رشد مدار هفهت تها دوازده
برابر از هزينههای زندان میکاهد ( ابراهیمی ،1936 ،ص  .)151به سهولت آشکار میگردد که قرار
گرفت اي گونه از پیشگیری نويد بخش سرمايه گااری در حوزه ی تربیتی اطفال جوامع است که
اهمیت آن انکار ناشدنی است.
نتیجه
بدون ترديد ،اتخاذ راهبرد پیشگیری رشدمدار در پرتو آموزههای دينی در کاهش بزهکهاری اطفهال
از اهمیت بسزايی برخوردار است .دي مبی اسالم زمان شروع تربیهت دينهی را از دوران نونههالی
دانسته است؛ زيرا فهرت خداجوی کودک هنوز دست نخورده است و اي کارِ مربی را بسیار آسان
میکند .در اي رابهه از يک سو هدف اساسهی و برگزيهده ايه راهبهرد مهداخالت روان شهناختی
بهنگام در روند زندگی اطفال و نوجوانان است و از ديگر سهو بها توجهه بهه اشهتغال بهه تحصهیل
بسیاری از کودکان و نوجوانان در مدارس متعدد و گاران میزان بانيی از اوقات ايشان در مدارس،
حضور روان شناس میتواند به عنوان دستاوردی بديع قلمهداد شهود کهه بها اجهرای برنامهه ههای
تخصصی و کارآمد روان شناختی ،از ورود زودهنگام اطفال به دنیای جرم جلوگیری نمايد.
در عرصه پیشگیری تمرکز روی اقدامات کنشی است بدون اينکه برتهديد کیفر تکیهه و تأکیهد
شود (نجفی ابرندآبادی ،1936 ،ص )196به گفته محققان عوامل خهر با يکهديگر تعامهل داشهته و
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همديگر را تقويت میکننهد (کهاری يهو ،1931 ،ص )13در ايه مهورد مهیتهوان جههت افهزايش
فرصتهای حمايتی و مراقبتی از کودکان و نوجوانان خارج از ساختار خهانواده بهه الگوپهايری از
برنامههای مجری در ساير کشورها همچون روان شناسی مدرسه بهه عنهوان يهک رشهته تخصصهی
دکتری پرداخت و با در نظر داشت شراي فرهنگی ،ماهبی و اقلیمی و ...اقدامات مویری را جهت
کاهش مصادي بزهکاری کودکان و نوجوانان به انجام رسانیده و مانع افهزايش روزافهزون آن شهد.
اي روان شناسان که در پنج حوزه مشاوره ،ارزيابی ،مداخله ،پیشگیری ،پهژوهش و برنامهه ريهزی
فعالیت دارند در زمینههای متعدد آموزشهای نزم را ديده اند و میتوانند در بهبود وضعت موجود
مدارس و پیشگیری از آسیبهای موجود موف ظاهر شوند.
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