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يادداشت6

از کجا باید آغاز کرد؟

بي شــک  خانواده ، به عنوان نهادی مقدس و بی بدیل، 
نخستین، مهم ترین  و اصلی ترین  پرورشگاه  و آموزشگاه  
فرد محسوب  مي شــود و یکي  از نهادهاي  آموزشي  و 
پرورشي  عمدۀ  جامعه  اســت . بنابراین  بیان هر گونه 
سخن و اندیشه ای دربارۀ تربیت کودکان و نوجوانان و 
داشتن هر گونه  انتظاري  از آنان  بي توجه  به  نقش حیاتی 
خانواده، سخن و اندیشه ای نادرست قلمداد می شود و 
انتظاري  عبث  و بیهوده  است )به پژوه، 1397( . در تعلیم  
و تربیت  فرزندان  ســؤال های  مهمي  مطرح  هســتند  
)مانند ســؤال های مطرح شــده( که  همۀ  ما پدران و 
مادران، معلمــان و مربیان باید صمیمانه  و صادقانه  به  

آنها بیندیشیم  و پاسخ  مناسب  بدهیم .
بدون تردید، اســاس  یک  جامعۀ  سالم  را خانواده های  
سالم  مي سازد. هر فردي  در خانواده اي  به  دنیا مي آید، 
بزرگ  مي شــود و تکامل  مي یابد. این  خانوادۀ  ســالم  
است  که  انسان  ســالم  پرورش  مي دهد. خانوادۀ  سالم ، 
خانواده اي  است  که  به  نیازهاي  همه جانبۀ اعضاي  خود 
در گسترۀ  حیات  توجه  دارد و سعي  مي کند به  انتظارها 
و نیازهاي  آنان  به  شیوه هاي  درست  پاسخ  دهد. خانوادۀ  
سالم ، خانواده اي  است  که  در اندیشۀ  پرورش  انسان هاي  

رشید است  و انسان هاي  رشید، کساني  هستند که  به  
رشد همه جانبه  نائل  شــده اند. بدیهي  است  براي  نائل  
شدن  به  رشد همه جانبه، توجه به نیازهای همه جانبه و  

آموزش  همه جانبه  ضروری است .
بي دلیل  نیســت  که  اکثر روان شناســان، مشــاوران  
و متخصصــان  تعلیم  و تربیــت  در فراینــد مطالعۀ  
ناهنجاري هاي  رفتــاري  و عاطفي  کودکان ، ریشــۀ  
رفتارهاي  نابهنجار را در گذشــتۀ  فرد، یعني  در دوران  
کودکي  و در بســتر خانواده  جستجو مي کنند. زماني  
که  با ناهنجاري هاي  رفتاري  و عاطفي ، مانند لجبازي ، 
شــب ادراري ، ناخن  جویدن ، پرخاشــگري ، دزدي  و 

دروغ گویی  کودکان  روبه رو مي شــویم  
و قدم  به  قــدم  به  عقب  
بازمی گردیم  و شــرایط  

رشد کودک  را از بدو 
انعقــاد نطفه ، دوران  
بارداري  مادر و دوران  
شیرخوارگي  تا زمان  

حاضــر موردمطالعه  
مي دهیــم ،  قــرار 
مالحظه  مي شود که  
این گونــه  رفتارها در 
اکثر مــوارد معلول  

هستند، نه  علت . بي شک  علت ها را در درجۀ  نخست  در 
خانواده  و در رابطه  با مثلث  مقدس  پدر و مادر و فرزند و 
در قدم  بعدي  در مدرسه  و در رابطه  با معلمان  و مربیان  
و ســپس  در عرصۀ جامعه  باید موردمطالعه  و بررسي  

قرار داد.
کودکان  پیش  از ورود به  دبســتان ، بــر اثر آموزش  و 
پرورش  غیررســمی  و با اســتفاده  از قدرت  یادگیري ، 

تقلید و الگوبرداري ، رفتارها و مهارت هاي  گوناگون  
را در خانــواده  یاد 

آيا شما با هدف های
 تعليم و تربيت آشنايی داريد؟

دکتر احمد به پژوه
  استاد روان شناسی

 دانشگاه  تهران 

بخش نخست
در بخش اول اين مقاله، پس از طرح چند سؤال و بيان مقدمه ای با عنوان از کجا بايد آغاز کرد؟ به تعريف تعليم و 
تربيت پرداخته و آنگاه دو هدف غايی تعليم و تربيت معرفی شده است. گفتنی است که بخش دوم اين مقاله در 

شمارۀ بعدی انتشار خواهد يافت.
چند سؤال 

1-  آيا شما به عنوان پدر يا مادر با هدف های تعليم و تربيت آشنايی داريد؟
2-  آيا شما به عنوان  پدر يا مادر، به  فراهم  کردن  امكانات  رشد و شكوفايي  همه جانبۀ  توان هاي  بالقوۀ  فرزندتان  

توجه  داريد ؟
3-  آيا شما  به عنوان  پدر يا مادر، توانسته ايد  به نيازهاي  همه جانبۀ  فرزندتان  پاسخ مناسب دهيد ؟
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مي گیرند و به  کار مي بندند. ازاین رو، شایســته  است  
پیــش  از ورود آنان  به  مدرســه ، رفتارها و مهارت هاي  
موردنظر را با برنامه ریزی  و از طریق  آموزش  و پرورش  
مناسب  و سازمان یافته، به تدریج، آگاهانه  و با شکیبایي  
به  آنها آموخت . ازایــن رو، از نظر متخصصان  آموزش  و 
پرورش ، آموزش  مــادران  و پــدران  در دورۀ  پیش  از 
دبستان  و ارتقاي  سطح  آگاهي  آنان  به عنوان  یک  راهبرد 
پیشــگیري  همواره  از اهمیت  خاصي  برخوردار است . 
آموزش  خانواده ها از این  فکر نشأت  مي گیرد که  توانایي  
مادران  و پدران  در امر تعلیم  و تربیت  فرزندانشان  در گرو 
دانایي  آنان  در زمینۀ  دانش  روان شناسي  و دانش هاي  
وابسته  است . بخشي  از دانش هایي  که  ضرورت  دارد هر 
مادر یا پدري  هر چه  زودتر با آن  آشنا شود، دانش مربوط 
به تعریف تعلیم و تربیــت، هدف های تعلیم و تربیت، 
روان شناسی رشد و دانش  مربوط  به  اصول فرزندپروری 
و شــیوۀ  برقراري  رابطه  با فرزند در فرایند رشــد است 

)به پژوه، 1397؛ 1396( .
در مکتب  مقدس  اســالم ، انتظارها، تکالیف ، حقوق و 
وظایف  انسان ها دوجانبه  و به طور متقابل  هستند. اگر 
شــوهر نســبت  به  زن  حقوقي  دارد، زن  هم  نسبت  به  
شوهر حقوقي  دارد. به  همین  ترتیب  اگر والدین  نسبت  
به  فرزندان  وظایفي  دارند، فرزندان  هم  نسبت  به  والدین،  
وظایفي  دارند. بدین  منوال  معلم  نســبت  به  شــاگرد 
و شاگرد نســبت  به  معلم ، رهبري  کنندگان  نسبت  به  
رهبري  شوندگان  و رهبري  شوندگان  نسبت  به  رهبري  
کنندگان  داراي  حقوق و انتظارهاي  متقابل  هستند که  

هر دو جانب  باید رعایت  کنند.
مشکل  یا مشکالت  هنگامي  آغاز مي شود که  انسان ها به  
این  رابطۀ  دوجانبه  یا متقابل  توجه  نمي کنند و فقط  یک  
جانب  به  وظایف  خود عمل  مي کند، انتظارهاي  خود را 
مطرح  مي نماید و اصرار مي ورزد. براي  مثال،  اکثر مواقع  
پدران  و مادران  به طور یک جانبــه  از فرزند یا فرزندان  
خود، انتظارهایي  را مطرح  و چنین اظهار مي کنند: »ما 
از شما انتظار داریم  این گونه  رفتار کنید، ما از شما انتظار 
داریم  این گونه  باشید و مانند آن «. اّما کمتر مي اندیشند 
که  فرزند یا فرزندان  آنان  نیز از والدین  انتظارهایي  دارند 
که  والدین  باید مسئوالنه، صمیمانه  و صادقانه  و به موقع  
به  آنها پاسخ  دهند. در غیر این  صورت ، یعني  عدم  توجه  
و پاسخگویي  به  انتظارهاي  فرزندان ، مسائل  و مشکالت  
گوناگون ، ناامني ها و آشفتگي هاي  رواني  و عاطفي  به  

وجود مي آورد.
بنابراین  آمــوزش  خانواده ها به ویــژه  در دورۀ  پیش  از 
دبستان  به طور مضاعف  احســاس  مي شود. در برنامۀ  
آموزش  خانواده ، توجه  به  نیازهــا، انتظارها و تأکید بر 
آموزش  مهارت هاي  اساسي  کودکان ، توسط  مادران  و 
پدران  و مربیان  جایگاه  ویژه اي  را به  خود اختصاص  داده  
است . ازاین رو، با قاطعیت  باید گفت  که  نظام  آموزش  و 
پرورش ، هیچ گاه  بدون  آموزش  خانواده ها و مشارکت  
خانواده هــا موفق  نخواهد شــد. به بیان دیگر آموزش  
خانواده ، امري  واجب  اســت؛ زیــرا خانواده هایي  که  

فرزندی در دورۀ  پیش دبستانی  و دبستانی دارند بیشتر 
به  حمایت های  آموزشــي ، اجتماعي  و اقتصادي  نیاز 
دارند و باید بیشتر در برنامه ها و فعالیت های  آموزشي ، 
پرورشی  و توان بخشی  فرزندانشان  مشارکت  داده  شوند.

باور ما این  اســت  که  چنانچه  پدران ، مادران ، معلمان  
و مربیان  در گســترۀ  حیات  و در چرخۀ  رشد برداشت 
درســتی از تعلیم و تربیت داشته باشند و با هدف هاي  
تعلیم و تربیت  آشنا شوند، به طورقطع  در ایفاي  نقش ها 
و مسئولیت های  خود بیش  از پیش  موفق تر و توانمندتر 
خواهند بود. به  دیگر سخن ، باور ما این  است  که : توانایی، 

در دانایی است.

تعلیم  و تربیت  چیست ؟

یکی از وادی های شــناخت که ضرورت دارد هر پدر و 
مادری وارد آن شــود و به طور نسبی از آن بهرۀ الزم را 
به دست آورد، توجه به نقش و جایگاه تعلیم  و تربیت و 
کسب شناخت الزم دربارۀ تعریف تعلیم  و تربیت است. 
به نظر اینجانب تعلیم  و تربیت  عبارت  است  از مجموعۀ  
تالش ها، فرصت ها، امکانات ، اقدامــات  و برنامه ها، از 
بدو انعقاد نطفه  تا واپســین  دم  حیات  به طور رسمی و 
غیررسمی به منظور  رشد و شکوفاسازي  توان هاي  بالقوۀ  
فرد به طور همه جانبه  تا رســیدن  به  حداکثر ظرفیت 
)کمال( )به پــژوه، 1397( . ایــن  تعریف،  تعریف های  
ضمنی دیگری نیز  به دنبال دارد: تعلیم  و تربیت،  یک  
تالش  و یک  اقدام  واحد نیست، بلکه مجموعه ای است  از 
تالش ها و فرصت ها؛  مجموعۀ  تالش هایي  است  با برنامه ، 
آگاهانه  و عالمانه. تعلیم  و تربیت ، تالشي  کورکورانه  و 
تصادفي  نیست . تعلیم  و تربیت،  تالشي  از نوع  آزمون  و 
خطا نیست، این طور نیست  که  ما بتوانیم  با آزمون  و خطا 
به  جایي  برسیم . تعلیم  و تربیت،  مجموعه اي  از اقدامات  و 
تالش هاي  حساب شده  و سنجیده  است . تعلیم  و تربیت،  
مستلزم  نقشه  و برنامه  است . تعلیم  و تربیت،  علم  است  و 

فن  است  و هنر که باید آن  را کسب  کرد، باید مطالعه  کرد 
و با مطالعه  و مشورت بر دانایي هاي  خود افزود. 

دراین ارتباط، خداوند مي فرمایند: بگو آیا کســاني  که  
مي دانند )اهل  علم ( و کســاني  که  نمي دانند )نادانان ( 
یکسان  هســتند؟ تنها خردمندان  متذکر این  موضوع  
هســتند )قل  َهل  یســتوي  الذین  یعلمــون و الذین  
الیعلمون،  انّما یتذّکر اولوا االلباب،  سورۀ  الزمر، آیه  9(. 
همچنین حکیم ناصرخسرو به  بیان دیگری این  موضوع  

را در شعر زیر مطرح  کرده است:
درخت  تو گر بار دانش  بگیرد  

  به  زیر آوري  چرخ  نیلوفري  را

هدف هاي تعلیم و تربیت کدام است؟

هدف چیست؟ هدف؛ نقطه، موقعیت و محصول مطلوب 
و مورد انتظاری است که می خواهیم به آن دست یابیم 
و به آن نائل شویم. دراین ارتباط امام جعفر صادق )ع( 
فرموده است »کسي که بدون بصیرت، اقدام به عملي 
کند، مانند پوینده اي است که به بي راهه مي رود، هر قدر 
ســریع تر حرکت کند، از هدف دورتر مي شود )العاِمُل 
َعلي َغیِر بَصیَرهٍ َکالّسائِِر َعلي َغیِر الّطِریِق الیَِزیُدُه ُسرَعُه 

بِر ااِّل بُعداً، اصول کافي، جلد اول، ص 54(.  السَّ
ماهیت هدف چیست؟ هدف؛ ماهیتی پویا و آینده نگر 
دارد و در جهان هستي، هر حرکتي و هر اقدامي هدفمند 
است. لذا در هر فعالیتي، هدف شناسی و هدف گرایي 
مهم ترین مرحله محسوب مي شود. در غیر این صورت، 
گمراهي و ابهام و ســردرگمي به بار خواهد آمد و پدر 
و مادر بي هدف و خانوادۀ بي هدف، همچون کشــتي 
سرگردان است. ازاین رو، به نظر مي رسد نهاد مقدس 
خانواده نقش اساسی را به عهده دارد و سعادت انسان 

وابسته به سالمت و هدفمندی خانواده است.
گاهــی مالحظه می شــود برخی از پــدران و مادران 
هدف های تعلیم و تربیت را به خوبی نمی دانند و به طور 
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منابع:
 قرآن  مجيد

به پژوه ، احمد )1360(. کودکان  چگونه  رفتار مي کنند؟ همان گونه که با آنها رفتار می شود )پوسترآموزشي (. تهران : انتشارات  انجمن  اوليا و مربيان 
به پژوه ، احمد )1396(. اصول  برقراري  رابطۀ  انساني  با کودك  و نوجوان  )با تجديدنظر و اضافات( )چاپ  يازدهم (. تهران : نشر دانژه.

به پژوه ، احمد )1397(. خانواده و کودکان  با نيازهای ويژه )چاپ سوم(. تهران : انتشارات  آوای نور.
به پژوه ، احمد )1394(. ازدواج موفق و خانوادۀ سالم، چگونه؟ )چاپ چهارم (. تهران : انتشارات  انجمن  اوليا و مربيان.

باری به هر جهت عمل می کنند. بدیهی اســت زماني 
که به هدف های تعلیم و تربیت توجه نداریم، به سراغ 
روش هاي نادرست و نامناسب مي رویم. نمي دانیم به 
کجا مي رویم؟ چــه کار مي کنیم؟ و چگونه محصولي 
مي خواهیم؟ بدیهي است تا مادامی که هدف های تعلیم 
و تربیت را به خوبی نشناســیم، ابزار و روش مناسب را 
نمي توانیم بــه کار بگیریم. مهم ترین هدف هاي غایی 
تعلیم و تربیت که هر پدر و مادری الزم است با آنها آشنا 

شود، عبارتند از:
***

هدف اول؛ انسان سازي و کســب ارزش ها و فضایل 
اخالقي: نکتۀ نخســت این است که ما انسان نیستیم، 
بلکه انسان مي شــویم و تمام فعالیت ها و اقدامات باید 
موجب شــود آدم بشــویم؛ درس مي خوانیم که آدم 
بشــویم. این موضوعي اســت که در فرهنگ ما بارها 
به آن اشاره شده اســت که »ماّل شدن چه آسان، آدم 
شدن محال است و یا دشوار اســت«. برای مثال، اگر 
کسي دکتراي فیزیک بگیرد یا دکتراي ریاضي بگیرد، 
اما آدم نشود، چه خواهید گفت؟! این که به دنبال چه 
محصولي هستیم، امر بســیار مهمی است؛ بدو، بدو، 
بنویس، بخوان، مســأله حل کن، ورزش کن، نقاشي 
بکش، خوش خطي بکــن، که چه بشــود؟! خداوند 
متعال در سورۀ حجرات، آیۀ، 13، در ارتباط با این هدف 
 فرموده است: در حقیقت، گرامی ترین شما نزد خداوند، 
پرهیزگار ترین شماست )اِنَّ اَکَرَمُکم ِعنَداهلل اَتقَیُکم(. 
خداوند سبحان مي توانست معیار دیگري بدهد، ولي 

مي فرماید با تقواترین شما نزد من گرامي ترین است.
چرا  براي  پذیرش فرزند یا فرزندانمان،  معیارهاي  دیگري  
را مطرح  و به  آنان  محبت  مشــروط  مي کنیم؟ آیا این  
است  راِه  درستِ  رسیدن به هدف های  تعلیم  و تربیت ؟ 
آیا فکر مي کنیم  هرکس  باســواد بود و مدرک  داشت ، 
آدم تر است ؟! سوادي  ارزشمند است و اعتبار دارد که  در 
خدمت  انسان  بودن  باشد و موجب  متقي  شدن  انسان  
گردد و به  فالح  و رســتگاري  انسان ختم  شود. گفتنی 
است که سواد، وسیله  است، نه هدف.  هدف غایی تعلیم  
و تربیت و تمام  عبادت ها، تقرب به خدا، انسان  شدن و 

با تقوي  شدن   است .
در تاریخ برنامه ریزي درسي تاکنون چندین مرحله طي 
شده است. زماني تکیه روي کودک بود )کودک مداري(، 
یعني برنامه هاي درســي باید مبتني بر کودک باشد. 
زماني می گفتند موضوع مداري، یک روزي می گفتند 
معلم مداري و اخیراً گفته شــده مدرســه محوری! و 

سرانجام امروز متخصصان تعلیم و تربیت و برنامه ریزی 
درســی، اســاس برنامه های درســی را هدف مداري 
می دانند و اکنون مي گویند برنامه ریزي درسی مبتني 

.)Product-based Curriculum( بر محصول
این نگاه مبتني بر این اســت که بعد از بیست سال یا 
بعد از سی ســال مي خواهیم به چه محصولي و با چه 
ویژگی هایی نائل شویم؟ اگر پدران و مادران، برنامه ریزان 
و مسئوالن نظام آموزشي، هدف ها را مشخص کنند، 
بشناسند و در برنامه ریزی ها به آنها توجه و عمل کنند، 
خیلي از مسائل جامعۀ ما حل مي شود. در حال حاضر 
فشارهاي درسی ای که توسط خانه و مدرسه و جامعه 
به کودکان و نوجوانان و جوانان وارد مي شود، طراوت و 
شادابي آنها را از بین برده است. دلیل عمدۀ این وضعیت 
این است که مادران، پدران، مدیران و معلمان هدف ها 
را نمي شناسند و به هدف ها توجه ندارند. در حال حاضر، 
در نظام آموزشــی و جامعۀ  ما انحرافي  رخ  داده  است . 
برخی از پدران و مادران تصور می کنند براي  سعادتمند 
شــدن  یک راه  وجود دارد و آن هم  درس  خواندن  است! 
)یا درس  یا مرگ! یا دانشــگاه  یا روبه قبله شدن!(. چه  
کسي  گفته  است  تنها راه  سعادتمند شدن  درس  خواندن  
است ؟! درس خواندن به چه قیمتی؟! برخي از مادران 
و پدران حاضرند به هر ترتیبي و به هر قیمتي که شده، 
فرزندشــان درس بخواند، دیپلم بگیرد و وارد دانشگاه 
شود؛ اما اگر فرزندشان دچار مشکل روانی بشود و یا از 
زندگیش چیزي نفهمد، مهم نیست! به نظر اینجانب این 
انحرافی است که در جامعۀ ما، به ویژه در نظام آموزشی 
ما رخ داده است و همۀ ما مسئول هستیم این باورهای 
نادرســت را اصالح کنیم و به هدف های غایی تعلیم و 

تربیت بیندیشیم.

***
هدف دوم؛ رشــد و شکوفاســازي توان هاي بالقوۀ 
فرزندان به طــور همه جانبه: به نظــر اینجانب هدف 
دوم تعلیم و تربیت رشــد و شکوفاسازي استعدادها و 
توان هاي بالقوۀ فرزندان به طور همه جانبه است، زیرا که 
در تعلیم و تربیت اسالمي، هدف مهم پرورش و ساختن 
انسان هاي کامل و رشید است. انسان رشید کیست؟ 
کسي است که به رشد همه جانبه نائل شده و در تمام 
ابعاد وجودی رشد یافته اســت؛ رشد جسماني، رشد 
شناختي، رشد عاطفي، رشد اجتماعي و رشد معنوي 
و اخالقی. اکثر پدران و مادران به  نیازهاي  جســماني  
فرزندان به خوبی  توجه  مي کنند، اما به نیازهاي  رواني  و 
عاطفي  توجه ندارند؛ یا این که به نیازهاي  معنوي  بهای 
الزم را نمی دهند، مانند شــرکت در مراسم مذهبی، 
رسیدگي  به  امور مستمندان  و مستضعفان و شرکت  در 
مراسم  عزاداری و نظایر آن. همچنین انجام فعالیت هاي 
اجتماعی، ورزشــی و هنری  همه  تعطیل هستند و به 
فرزند یا فرزندانشان می گویند » تو فقط  درس بخوان !« 
آیا این  است هدف تعلیم و تربیت ؟ به راستی  خانواده ها و 
نظام آموزشی ما به کجا مي روند ؟ اگر فرزند من  نتوانست 
درس  بخواند، حق  حیات  ندارد؟! دراین ارتباط، فرزندان، 
ما پدران و مادران را مورد خطاب قرار می دهند و به ما 
می گویند )رجوع کنید به کتاب ازدواج موفق و خانوادۀ 

سالم، چگونه؟(:
ای پدر، ای مادر

احتیاجم همه پوشاک و غذا تنها نیست،
من به امنیت خاطر چو غذا محتاجم،

من محبت ز شما می خواهم،
دل پاک من از عاطفه لبریز کنید.
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