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آياشماباهدفهايتعليموتربيت
آشنايي داريد؟
دكتراحمدبهپژوه
استادروانشناسي
دانشگا ه تهران

چندسؤال
ن پدر يا مادر،
آيا ش�م ا به عنوا 
ن از شم ا چه
د فرزندتا 
ميداني 
ي دارد؟
انتظارهاي 
ن پدر يا مادر،
آيا ش�م ا به عنوا 
ي ورود ب�ه
ن را ب�را 
فرزندت�ا 
مدرس هوجامع هآماد هوآگا هكردهايد؟
ن پدر يا مادر ،به
آيا ش�ما به عنوا 
اهميتآموزشمهارتهايزندگي
و«آموختنبرايزيستن»آگاهيداريد؟
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(بخش دوم)
يادآوري:بخشاولاينمقالةدرشمارهمهر 1398ماهنامةپيوند،باطرحچندسؤال
و بي�ان مقدمهاي با عنوان از كجا بايد آغاز كرد؟ و تعريف تعليم و تربيت و معرفي
دو هدف غايي تعليم و تربيت از نظر ش�ما گذشت .اكنون در بخش دوم ،جايگاه و
اهميتخانوادهوسههدفغاييتعليموتربيتمعرفيوتبيينميگرددودرادامه،
چندتوصيةمهمبهمادرانوپدران،معلمانومربيان تقديمميشودكهاميداست
موردتوجه و استفاده قرار گيرد.

جايگاهو اهميتخانواده

نظام جمهوري اس�لامي ايران براي تحقق
هدفهاي انقالب اسالمي و تداوم آن ناگزير
است كه به اهميت جايگاه و نقش خانوادهها
توجه كند .بدون شك ،اگر مادران و پدران به
نقشها ،وظايف و مسئوليتهاي خود عمل
كنند ،جامعة ما اصالح و رس��تگار خواهد
ش��د .بدون ترديد ،تربيت نيروي انس��اني
سالم ،صالح ،رشيد ،شجاع ،نيكانديش ،با
تقوي ،اليق و توانمند براي عصر حاضر و آتي

در درجة نخس��ت به دست مادران و پدران
آگاه ،بصير و موفق تحقق مييابد .ازاينرو،
بيش از هر امري ضرورت دارد كه به آموزش
و دانشافزايي خانوادهها پرداخته ش��ود و
نقشهاي آنان تبيين گردد.
ك جامعة سالم
سي 
شايان ذكر است كه اسا 
ي در
ي سال م ميسازد .هر فرد 
را خانوادهها 
گ ميشود و
ي ب ه دنيا ميآيد ،بزر 
خانوادها 
ت كه
ن خانواده سال م اس 
ل مييابد .اي 
تكام 
ش ميدهد .خانوادة سالم،
ن سال م پرور 
انسا 
ي همهجانبه
ت ك ه ب ه نيازها 
ي اس 
خانوادها 
ت توج ه دارد و
ي خود در گسترة حيا 
اعضا 

9
ن ب ه
ي آنا 
ي ميكند ب ه انتظارها و نيازها 
سع 
خ دهد .خانوادة سالم،
ت پاس 
ي درس 
شيوهها 
ت ك ه در انديش�� ة پرورش
ي اس�� 
خانوادها 
ي رشيد،
ت و انسانها 
ي رشيد اس 
انسانها 
ي هستند ك ه ب ه رشد همهجانب ه نايل
كسان 
لشد نب هرشد
يناي 
تبرا 
ياس 
شدهاند.بديه 
همهجانبه ،توجه به نيازهاي همهجانبه و
ش همهجانب ه ضروري است .ازاينرو ،با
آموز 
تك هنظا مآموزشوپرورش،
تبايدگف 
قاطعي 
ش خانوادهها و مشاركت
هيچگاه بدو ن آموز 
ق نخواهد ش��د .ازاينرو ،در
خانوادهها موف 
ي مهمي
ن س��ؤالها 
ت فرزندا 
تعلي م و تربي 
مطر حهستن د(مانندسؤالهايمطرحشده)
ك ه همة ما پدران و مادران ،معلمان و مربيان
بايد صميمان ه و صادقان ه ب ه آنها بينديشيم
ب بدهيم.
خ مناس 
و پاس 
درادامه،سههدفغاييتعليموتربيت
به شرح زير معرفي و تبيين ميگردد:
هدف سوم؛
حفظوتأمينسالمت
جسماني و رواني فرزندان
هدف س��وم تعليم و تربيت ،حفظ و تأمين
سالمت جس��ماني و رواني فرزندان است.
در فرايند تعلي��م و تربيت ،ما وظيفه داريم
به اين س��ؤال مهم پاس��خ دهيم كه چقدر
به حفظ و تأمين سالمت جسماني و رواني
فرزندانودانشآموزانونشاطوشادابيآنان
توجه داريم؟ آيا به نيازهاي جسماني آنان
همانقدر اهميت ميدهيم كه به نيازهاي
رواني آنان؟
هدف چهارم؛
آمادهسازي فرزندان
براي زندگي در دنياي واقعي
در ارتب��اط با اين ه��دف ،حضرت علي (ع)
ميفرماي��د :فرزند زمان خويش��تن باش.
همچنين ايشان فرمودهاند كه فرزندان خود
را براي زماني غي��ر از زمان خودتان تربيت
كنيد .اين سخنان گهربار بيانگر اين است
كه آيا آموختن ما براي زيس��تن ماس��ت؟
( .)Learning for Livingيعني اينكه
بازگرديم و نگاهي كنيم ب��ه آنچه پيش از
دانشگاه و بعد از دانشگاه ياد ميدهيم و ياد
ميگيريم و از خودمان سؤال كنيم آنچه را
كه به ما ياد ميدهند ي��ا آنچه را كه ما ياد
ميگيريم تا چه ميزان براي بهتر زيس��تن
ما مفيد اس��ت؟ پدران ،م��ادران ،معلمان،

مربيان و استادان دانشگاهها در خانوادهها و
در مدارس و در دانشگاهها و مراكز آموزش
عال��ي ،تا چه ميزان مهارته��اي زندگي و
درس بهزيستي به فرزندان ،دانشآموزان
و دانش��جويان خود آم��وزش ميدهند؟ از
امام جعفر صادق(ع) س��ؤال ش��د كه ما به
فرزندانمان چه آم��وزش بدهيم؟ حضرت
پاس��خي دادند كه براي قرون و اعصار معنا
دارد؛ فرمودند «آنچه نياز زمان است».
هدفپنجم؛
مستقلسازيوقادر
سازي براي رفع نيازها
اساسًا انس��ان ،ضعيفترين و وابستهترين
موجودات اس��ت .ازاينرو ،با تعليم و تربيت
ميخواهيم تا جايي كه مقدور است انسان
را به موجودي قوي و مستقل تبديل كنيم.
بنابراين خانوادهها و نظام آموزشوپرورش
بايد تالش كنند ك��ودكان و دانشآموزان
ب��ه آموزشهاي مناس��ب دس��ت يابند و
مهارتهاي الزم را كس��ب كنند تا خود به
رفعنيازهايشانبپردازندودرنتيجهبهتدريج
تارهاي وابستگيشان قطع شود و به سوي
استقالل نسبي قدم بردارند .ذكر اين نكته
ن به
خالي از لطف نيس��ت كه الزم ة رسيد 
يهمهجانبه
رشدهمهجانبه،توج هب هنيازها 
ت و سرانجا م رشد و
و آموزش همهجانبه اس 
ق ميشود.
ت محق 
ي در ساي ة امني 
شكوفاي 
ت رواني وجود دارد،
ي ك ه امني�� 
در خانوادها 
ت آن (فرزن��دان) ش��ادابتر و با
محص��وال 
طراوتتر هستند .بنابراين ضرورت دارد به
خود بيايي م و باور كنيم كه “گلها ،مشكلي
ندارند؛ باغبانها اش��كال دارن��د “ (بهپژوه،
 .)1396همچنين ض��رورت دارد به عنوان
ي كني م ك ه چقدر
باغبانها ،خود را ارزياب�� 
ت آوردن
ي ايجاد و به دس�� 
توانس��تهايم برا 
شكنيم؟
ت رواني در درون خانواده تال 
امني 
ن ب ه حداكثر ظرفيت
ي رسيد 
همچنين برا 
ش كني م و
ي «كمال » الزم اس��ت ت�لا 
يعن 
ك بخواهي م و ب ه دنبال
بايد از خداوند كم�� 
يتعلي موتربيت باشيم.البته
تحققهدفها 
يدارد
يح دواندازها 
توجوديهركس 
ظرفي 
وهموارهالزماستبهتفاوتهايفرديتوجه
ي ميتواند
كنيم .براي مثال ،بوت ة توتفرنگ 
ي پنجمتر.
ت گالب 
ك متر رشد كند و درخ 
ي 
ن وظيف ه داري م با عنايت به
ن باغبا 
ما به عنوا 
عوامل زمينهساز (مانند ،وراثت) ،امكانات و
شرايط مناسب (عوامل شكوفاساز) را فراهم

يادداشت
تخودش
كنيمتافرزندما نب هحداكثرظرفي 
يوكسديگري
يدربُعدهنر 
نائل شود.كس 
ي ميتواند رشد كند و شكوفا
در بُعد ورزش�� 
ك كارخانه
ت يكس��ان ي 
شود؛ ما محصوال 
واحدنيستيمودرميا نانسانها،تفاوتهاي
ي حاكم اس��ت .همانطور ك ه خداوند
فرد 
ي ميفرمايد« :ال يُكلفاهلل نفسا
تباركوتعال 
اال وسعها (س��وره بقره ،آي ه  ،)286خداوند
س را جز بهقدر وس�� ع و توانايياش
هيچك�� 
لاين
ناص 
تكليفنميكند.بنابراين،مهمتري 
ن و وسع
ي بهاندازه توا 
ت ك ه از هر شخص 
اس 
او بايد انتظار داشت .ما نيز بايد انتظاراتمان
لكني مومتناسب
راباوس عفرزندانما نتعدي 
ل را حضرت حق در سورة
ن اص 
بسازيم .همي 
نوح،آي ه 14ميفرمايد«وقدخلقك ماطوارا»:
ق خداوند شما را با اطوار و انواع
س ب ه تحقي 
پ 
گوناگو نآفريدهاست؛طبايع،نو عنو عهستند
ن موضو ع توج ه داشت .اكنون اين
و بايد ب ه اي 
پرسشهاي مهم مطرح ميشود كه پدران،
مادران ،معلمان ،مربيان ،مديران آموزشي،
برنامهريزان و استادان دانشگاهها تا چه حد
به رشد همهجانبة فرزندان و دانشآموزان
و دانش��جويان توجه دارند؟ به چه ميزان به
نيازهاي همهجانبه و آم��وزش همهجانبة
آنان توجه ميشود؟ تا چه اندازه با هدفهاي
تعلي��م و تربيت آش��نايي دارن��د؟ و وزارت
آموزشوپرورش كش��ور ما به دنبال تحقق
كدامهدفهاست؟

خانوادة سالم،
خانوادهاي
ت ك ه در
اس 
انديش ة پرورش
انسانهاي
رشيداست
و انسانهاي
رشيد،كساني
هستندك هبه
رشدهمهجانبه
لشدهاند.
ناي 
ياست
بديه 
ينايل
برا 
ن ب ه رشد
شد 
همهجانبه،
توجهبهنيازهاي
همهجانبه
و آموزش
همهجانبه
ضروري است.
ازاينرو ،با
تبايد
قاطعي 
تك هنظام
گف 
آموزشوپرورش،
هيچگاه
چندتوصيةمهم
ن آموزش
بدو 
يكي از مهمترين سؤالهايي كه هر
خانوادهها
پدر يا مادري بايد از خود بپرسد اين
ومشاركت
خانوادههاموفق اس��ت كه هدف از تحصيل ،مدرسه رفتن و
درسخواندنچيست؟آياتنهاراهسعادتمند
نخواهدشد
ش��دن فرزندم ،فقط درس خواندن است؟
درس خواندن فرزندم ،به چه قيمتي؟! اگر
فرزند من نتوانس��ت درس بخواند ،با او چه
برخوردي بايد داشته باشم؟ سالمت رواني
و جسماني فرزند من مهمتر است يا درس
خواندن و ادامه تحصيل او؟
سعيكنيدبهتدريجتارهايوابستگي
فرزندتان را قطع كنيد .ازاينرو ،پدر
و مادر نبايد كودك را به خود وابسته كنند و
به جاي او فكر كنند و به جاي او عمل نمايند.
بهكودككمككنيدتاخودمعلمخودشود
و به خود آموزش دهد و خود را تصحيح كند
(فرآيندفراشناخت).برايمثال،اگركودكي

دورة  | 41شمارة  | 5پياپي  | 468آبان 1398

10

يادداشت

نداندكهتكرارمطالب،بهيادآوريآنمطالب
كمك ميكن��د ،از راهبرد تك��رار و تمرين
استفاده نخواهد كرد.
پدر و مادر نبايد هميش��ه به كمك
كودك بشتابند و او را از تجربه كردن
منع كنند .بلكه بايد به كودك اجازه دهيد تا
خود تالش كند و مس��ئلهاش را حل كند و
مسئوليت اعمالش را بپذيرد.
گاهي اوقات كودك سؤال ميكند:
«معناي اين كلمه چيست؟» يا «اين
مسئله چگونه حل ميش��ود؟» در پاسخ با
مهرباني بايد گفت« :پسرم يا دخترم خودت
چي فكر ميكني؟ خودت فكر كن!» و او را
دعوت به فكر كردن كنيد.
س��عي كني��د فرزندت��ان را درگير
فعاليته��اي جال��ب كني��د و از
تمرينهايبدونهدفوخستهكنندهپرهيز
نماييد .بديهي اس��ت تمري��ن بايد متنوع،
هدفدار،عيني،واقعي،بهقدركافي،منظمو
شاديبخشباشد(رجوعكنيدبهپيشگفتار
كتاب چالش مشق شب :راهنماي مديران،
معلمان ،مادران و پدران تحت عنوان شرايط
و ويژگيهاي تمرين و مشق ،كوپر،2001 ،
ترجمهبهپژوهونوري. )1387،
س��عي كني��د رفتاره��اي مطلوب
فرزندتان را ب��ه روشهاي گوناگون
تشويقكنيدوپاسخهايدرستاوراتقويت
نماييد .بديهي است كه مربي ماهر و دانا بايد
صياد رفتارهاي مطلوب باشد.
ّ
پدر و مادر بايد بدانند كه شناسايي و
پرورش اس��تعدادها و تواناييهاي
كودك همانقدر مهم اس��ت كه شناسايي
محدوديتها و ناتوانيهاي او.
در ارتب��اط ب��ا فرزند خ��ود ،مانند
بازرسهاعملنكنيد؛بلكهبهسادگي
و با مهرباني به او بگوييد« :من ميخواهم به
شما كمك كنم و ميخواهم بدانم شما اين
متن را چگونه ميخوانيد يا اين مس��ئله را
چگونهحلميكنيد؟»
در برخورد با ك��ودك پيشداوري
نكنيد و از قبل نگوييد «من ميدانم
اشتباهت در چيست؟» .يادتان باشد ،انسان
تا اش��تباه نكند ،ياد نميگي��رد .البته به او
كمك كنيد كه اشتباههايش تكرار نشوند.
سعي كنيد بهطور منظم با مدرسه و
معلم فرزندتان در تماس باشيد و در
صورت ام��كان با هماهنگي قبلي ،گاهي از
مدرسة و كالس فرزندتان بازديد كنيد .در

در ارتباط با
فرزند خود،
مانندبازرسها
عملنكنيد؛
بلكهبهسادگي
و با مهرباني به
او بگوييد« :من
ميخواهمبه
شماكمككنم
و ميخواهم
بدانمشما اين
متنراچگونه
ميخوانيديااين
مسئلهراچگونه
حلميكنيد؟»

دورة  | 41شمارة  | 5پياپي  | 468آبان 1398

مدرسه او حضور يابيد و با مدرسه همكاري
نزديك داشته باشيد.
سعي كنيد در جلسههاي آموزش
خانواده ش��ركت كنيد و با مشاور و
روانش��ناس مدرس��ه فرزندت��ان و افراد
متخصص به مشورت بپردازيد.
سعي كنيد فرزندتان را با روشهاي
يادگي��ري ،روشه��اي مطالع��ه،
روشهاي درس خواندن و يادداشتبرداري
آشنا كنيد .در حال حاضر اصل «ياد بگيريم،
چگونه ي��اد بگيريم» م��ورد تأكيد خاص
روانشناسان تربيتي است.
سعي كنيد با كمك افراد متخصص،
مانند روانش��ناس و مشاور ،هر چه
زودتر وضعيت جسماني و رواني فرزندتان را
بررسي كنيد و از وجود احتمالي نارساييها
و آس��يبها مطلع ش��ويد .با آنه��ا دربارة
علتشناس��ي و روشهاي درمان و اصالح
رفتار فرزندتان مشورت كنيد .براي مثال ،با
مراجعه به شنواييسنج و بيناييسنج از نظر
س�لامت و وضعي��ت ش��نوايي و بيناي��ي
فرزندتان اطمينان حاصل نماييد.
يادتان باش��د ك��ه مهمترين روش
تأثيرگذاري در تعليم و تربيت و نفوذ
بر فرزندان ،برقراري رابطة انساني با كودك
و نوجوان است (بهپژوه. )1396 ،
يادتان باش��د كه تعلي��م و تربيت،
مجموع��ه تالشهايي اس��ت براي
كشفوشناسايياستعدادها(استعداديابي)
و رشد و شكوفاسازي استعدادهاي كودكان
و نوجوانان (بهپژوه. )1397 ،
يادتان باش��د كه تعليم و تربيت ،به
دنبال آموزش و پرورش انسانهاي
كامل ،رشيد ،سالم ،صالح ،آگاه ،بصير ،عالم،
متقي ،مستقل ،متعادل ،متعهد ،مسئول،
مؤمن ،مختار ،آزاده ،مجاهد ،شاكر ،شجاع،
عادل ،نوعدوست ،صبور ،قانع و مقاوم است
(بهپژوه)1397 ،
ن ختا م به
ن حس�� 
در بخش پاياني ،به عنوا 
نام ة يك فرزند به پدر خ��ود و چند بيت از
اشعار حافظ توجه كنيد« :پدر ،سالم .پدر،
ت دارم ،اما زياد نميبينمت؛ يا
ي دوست 
خيل 
ب هستي! اگر ميتواني
ن خواب م يا تو خوا 
م
شبها زودتر ب ه خان ه بيا تا كمي با هم حرف
ي كنيم (معلو م ميش��ود
بزنيم و با ه م باز 
ك نياز اس��ت) .حرف زدن و
ي نيز ي 
ك ه باز 
بازي ك��ردن با تو خيلي كيف دارد .چ ه قدر
ش برويم ،وقتي
ب است ك ه با ه م ب ه گرد 
خو 

ن ميگيري ،م 
ن
ت مرا در كوچه و خيابا 
دس 
ي تو گرم
راحتتر قدم برميدارم .دستها 
ن در كوچه و خيابا ن ُگ م نميشوم».
توم 
اس 
درهرحال وظيفة مهم فرزندپروري و تعليم
ت فرزندان به عهده والدين نهاده شده
و تربي 
استوتعليموتربيتامريدائميوپوياست
و تعطيل بردار نيست! مادر شدن و پدر شدن
ت است و شما مسئول هستيد
يك مسئولي 
كه كودك ديروز ،نوجوان امروز و جوان فردا
را براي ورود به دنياي واقعي آماده كنيد و به
آنهادرسزندگييادبدهيد.دراينارتباطبا
حافظشيرازيهمسخنوهمصداميشويم
وميگوييم:
ي داند /ن ه هر
ت دلبر 
ن ه هر ك ه چهره بر افروخ 
ي داند
ك ه آين ه سازد سكندر 
ج نهاد و تند نشس��ت/
ف كل ه ك 
ن ه هرك ه طر 
ن سروري داند
ي و آيي 
كالهدار 
وفا و مهر نكو باشد ار بياموزي /وگرن ه هر كه
ي داند
ي ستمگر 
تو بين 
ط مزد مكن/
ن ب ه شر 
ي چو گدايا 
تو بندگ 
ي داند
ش بندهپرور 
ك ه دوست ،خود رو 
هزار نكت ه باريكتر ز مو اينجاست /ن ه هر كه
ي داند
سر بتراشد قلندر 
منابع
نمجيد
قرآ 
ن
  بهپ�ژوه ،احم�د ( .)1360كودكا 
چگون ه رفتار ميكنند؟ همانگونه
كه با آنها رفتار ميشود (پوستر
ت انجمن
آموزشي) .تهران :انتشارا 
اوليا و مربيان
ل
  بهپ�ژوه ،احم�د ( .)1396اص�و 
كو
ي با كود 
ي رابط ه انس�ان 
برقرار 
ن (با تجديدنظ�ر و اضافات)
نوجوا 
پ يازدهم).
(چا 
تهران :نشر دانژه.
  بهپژوه ،احم�د ( .)1397خانواده
ن با نيازهاي وي�ژه (چاپ
و ك�ودكا 
ت آواي نور.
سوم) .تهران :انتشارا 
  بهپ�ژوه ،احم�د ( .)1394ازدواج
موف�ق و خان�واده س�الم ،چگونه؟
(چاپ چهارم) .تهران :انتش�ارات  
ن اوليا و  مربيان.
انجم 
  كوپر ،هريس ( .)2001چالش مشق
ش�ب :راهنماي مدي�ران ،معلمان،
مادرانوپدران(چاپسوم).ترجمه
احمد بهپژوه و فريده نوري (.)1395
ته�ران :انتش�ارات انجم�ن اوليا و
مربيان.

