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چند سؤال 

آياش�مابهعنوانپدريامادر،
ميدانيدفرزندتانازشماچه

انتظارهاييدارد؟
آياش�مابهعنوانپدريامادر،
فرزندت�انراب�رايورودب�ه
مدرسهوجامعهآمادهوآگاهكردهايد؟
آياش�مابهعنوانپدريامادر،به
اهميتآموزشمهارتهايزندگي
و»آموختنبرايزيستن«آگاهيداريد؟

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

در درجة نخس��ت به دست مادران و پدران 
آگاه، بصير و موفق تحقق مي يابد. ازاين رو، 
بيش از هر امري ضرورت دارد كه به آموزش 
و دانش افزايي خانواده ها پرداخته ش��ود و 

نقش هاي آنان تبيين گردد.
شايان ذكر است كه اساس  يك  جامعة سالم  
را خانواده هاي  سالم  مي سازد. هر فردي  در 
خانواده اي  به  دنيا مي آيد، بزرگ  مي شود و 
تكامل  مي يابد. اين  خانواده سالم  است  كه  
انسان  سالم  پرورش  مي دهد. خانوادة سالم ، 
خانواده اي  است  كه  به  نيازهاي  همه جانبه 
اعضاي  خود در گسترة حيات  توجه  دارد و 

 آيا شما با هدف هاي تعليم و تربيت
 آشنايي داريد؟

يادآوري:بخشاولاينمقالةدرشمارهمهر13۹8ماهنامةپيوند،باطرحچندسؤال
وبي�انمقدمهايباعنوانازكجابايدآغازكرد؟وتعريفتعليموتربيتومعرفي
دوهدفغاييتعليموتربيتازنظرش�ماگذشت.اكنوندربخشدوم،جايگاهو
اهميتخانوادهوسههدفغاييتعليموتربيتمعرفيوتبيينميگرددودرادامه،
چندتوصيةمهمبهمادرانوپدران،معلمانومربيانتقديمميشودكهاميداست

موردتوجهواستفادهقرارگيرد.

)بخشدوم(
دكتراحمدبهپژوه

استادروانشناسي
دانشگاهتهران
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خانوادةسالم،
خانوادهاي
استكهدر

انديشةپرورش
انسانهاي
رشيداست
وانسانهاي

رشيد،كساني
هستندكهبه

رشدهمهجانبه
نايلشدهاند.
بديهياست
براينايل

شدنبهرشد
همهجانبه،

توجهبهنيازهاي
همهجانبه
وآموزش
همهجانبه

ضرورياست.
ازاينرو،با

قاطعيتبايد
گفتكهنظام

آموزشوپرورش،
هيچگاه

بدونآموزش
خانوادهها
ومشاركت

خانوادههاموفق
نخواهدشد

سعي  مي كند به  انتظارها و نيازهاي  آنان  به  
شيوه هاي  درست  پاسخ  دهد. خانوادة سالم ، 
خانواده اي  اس��ت  كه  در انديش��ة  پرورش  
انسان هاي  رشيد است  و انسان هاي  رشيد، 
كساني  هستند كه  به  رشد همه جانبه  نايل  
شده اند. بديهي  است  براي  نايل  شدن  به  رشد 
همه جانبه، توجه به نيازهاي همه جانبه و  
آموزش  همه جانبه  ضروري است . ازاين رو، با 
قاطعيت  بايد گفت  كه  نظام  آموزش وپرورش، 
هيچگاه  بدون  آموزش  خانواده ها و مشاركت  
خانواده ها موفق  نخواهد ش��د. ازاين رو، در 
تعليم  و تربيت  فرزندان  س��ؤال هاي  مهمي  
مطرح  هستند  )مانند سؤال هاي مطرح شده( 
كه  همة ما پدران و مادران، معلمان و مربيان 
بايد صميمانه  و صادقانه  به  آن ها بينديشيم  

و پاسخ  مناسب  بدهيم .
درادامه،سههدفغاييتعليموتربيت
بهشرحزيرمعرفيوتبيينميگردد:

هدف سوم؛ 
حفظ و تأمين سالمت 

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 
فرزندان و دانش آموزان و نشاط و شادابي آنان 
توجه داريم؟ آيا به نيازهاي جسماني آنان 
همان قدر اهميت مي دهيم كه به نيازهاي 

رواني آنان؟

هدف چهارم؛ 
آماده  سازي فرزندان 

براي زندگي در دنياي واقعي
در ارتب��اط با اين ه��دف، حضرت علي )ع( 
مي فرماي��د: فرزند زمان خويش��تن باش. 
همچنين ايشان فرموده اند 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 Living(.  يعني اين كه 
بازگرديم و نگاهي كنيم ب��ه آنچه پيش از 
دانشگاه و بعد از دانشگاه ياد مي دهيم و ياد 
مي گيريم و از خودمان سؤال كنيم آنچه را 
كه به ما ياد مي دهند ي��ا آن چه را كه ما ياد 
مي گيريم تا چه ميزان براي بهتر زيس��تن 
ما مفيد اس��ت؟ پدران، م��ادران، معلمان، 

مربيان و استادان دانشگاه ها در خانواده ها و 
در مدارس و در دانشگاه ها و مراكز آموزش 
عال��ي، تا چه ميزان مهارت ه��اي زندگي و 
درس بهزيستي به فرزندان، دانش آموزان 
و دانش��جويان خود آم��وزش مي دهند؟ 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«.

هدف پنجم؛ 
مستقل سازي و قادر 

سازي براي رفع نيازها

اساسًا انس��ان، ضعيف ترين و وابسته ترين 
موجودات اس��ت. ازاين رو، با تعليم و تربيت 
مي خواهيم تا جايي كه مقدور است انسان 
را به موجودي قوي و مستقل تبديل كنيم. 
بنابراين خانواده ها و نظام آموزش وپرورش 
بايد تالش كنند ك��ودكان و دانش آموزان 
ب��ه آموزش هاي مناس��ب دس��ت يابند و 
مهارت هاي الزم را كس��ب كنند تا خود به 
رفع نيازهايشان بپردازند و درنتيجه به تدريج 
تارهاي وابستگي شان قطع شود و به سوي 
استقالل نسبي قدم بردارند. ذكر اين نكته 
خالي از لطف نيس��ت كه الزمة  رسيدن  به  
رشد همه جانبه ، توجه  به  نيازهاي  همه جانبه  
و آموزش همه جانبه است  و سرانجام  رشد و 
شكوفايي  در ساية  امنيت  محقق  مي شود. 
در خانواده اي  كه  امني��ت  رواني وجود دارد، 
محص��والت  آن )فرزن��دان( ش��اداب تر و با 
طراوت تر هستند. بنابراين ضرورت دارد به  
خود بياييم  و باور كنيم كه “گل ها، مشكلي 
ندارند؛ باغبان ها اش��كال دارن��د “ )به پژوه، 
1396(. همچنين ض��رورت دارد به عنوان  
باغبان ها، خود را ارزياب��ي  كنيم  كه  چقدر 
توانس��ته ايم براي  ايجاد و به دس��ت  آوردن  
امنيت  رواني در درون خانواده تالش   كنيم ؟ 
همچنين براي  رسيدن  به  حداكثر ظرفيت  
يعني  »كمال«  الزم اس��ت ت��الش  كنيم  و 
بايد از خداوند كم��ك  بخواهيم  و به  دنبال  
تحقق هدف هاي  تعليم  و تربيت  باشيم.  البته  
ظرفيت  وجودي هركسي  حد  و اندازه اي  دارد 
و همواره الزم است به تفاوت هاي فردي توجه 
كنيم. براي مثال، بوتة  توت فرنگي  مي تواند 
يك  متر رشد كند و درخت  گالبي  پنج متر. 
ما به عنوان  باغبان  وظيفه  داريم  با عنايت به 
عوامل زمينه ساز )مانند، وراثت(، امكانات و 
شرايط مناسب )عوامل شكوفاساز( را فراهم 

كنيم تا فرزندمان  به  حداكثر ظرفيت  خودش 
نائل شود . كسي  در ُبعد هنري  و كس ديگري 
در ُبعد ورزش��ي  مي تواند رشد كند و شكوفا 
شود؛ ما محصوالت  يكس��ان يك  كارخانه  
واحد نيستيم و در ميان  انسان ها، تفاوت هاي  
فردي  حاكم اس��ت. همان طور كه  خداوند  
تبارك وتعالي  مي فرمايد: »ال ُيكلف  اهلل نفسا 
اال وسعها )س��وره  بقره ، آيه  286(، خداوند 
هيچ ك��س  را جز به قدر وس��ع  و توانايي اش  
تكليف نمي كند. بنابراين، مهم ترين  اصل  اين  
است  كه  از هر شخصي  به اندازه  توان  و وسع  
او بايد انتظار داشت. ما نيز بايد انتظاراتمان  
را با وسع  فرزندانمان  تعديل  كنيم  و متناسب  
بسازيم . همين  اصل  را حضرت حق در سورة  
نوح ، آيه  14 مي فرمايد »و قد خلقكم  اطوارا«: 
پس  به  تحقيق  خداوند شما را با  اطوار و انواع  
گوناگون  آفريده است؛ طبايع، نوع  نوع  هستند 
و بايد به  اين  موضوع  توجه  داشت . اكنون اين 
پرسش هاي مهم مطرح مي شود كه پدران، 
مادران، معلمان، مربيان، مديران آموزشي، 
برنامه ريزان و استادان دانشگاه ها تا چه حد 
به رشد همه جانبة فرزندان و دانش آموزان 
و دانش��جويان توجه دارند؟ به چه ميزان به 
نيازهاي همه جانبه و آم��وزش همه جانبة 
آنان توجه مي شود؟ تا چه اندازه با هدف هاي 
تعلي��م و تربيت آش��نايي دارن��د؟ و وزارت 
آموزش وپرورش كش��ور ما به دنبال تحقق 

كدام هدف هاست؟

چند توصية مهم

 يكي از مهم ترين سؤال هايي كه هر 
پدر يا مادري بايد از خود بپرسد اين 
اس��ت كه هدف از تحصيل، مدرسه رفتن و 
درس خواندن چيست؟ آيا تنها راه سعادتمند 
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 مهم تر است يا درس 

خواندن و ادامه تحصيل او؟
سعي كنيد به تدريج تارهاي وابستگي 
فرزندتان را قطع كنيد. ازاين رو، پدر 
و مادر نبايد كودك را به خود وابسته كنند و 
به جاي او فكر كنند و به جاي او عمل نمايند. 
به كودك كمك كنيد تا خود معلم خود شود 
و به خود آموزش دهد و خود را تصحيح كند 
)فرآيند فراشناخت(. براي مثال، اگر كودكي 
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درارتباطبا
فرزندخود،

مانندبازرسها
عملنكنيد؛

بلكهبهسادگي
وبامهربانيبه
اوبگوييد:»من
ميخواهمبه

شماكمككنم
وميخواهم

بدانمشمااين
متنراچگونه

ميخوانيديااين
مسئلهراچگونه
حلميكنيد؟«

منابع

قرآنمجيد
بهپ�ژوه،احم�د)136۰(.كودكان
چگونهرفتارميكنند؟همانگونه
كهباآنهارفتارميشود)پوستر

آموزشي(.تهران:انتشاراتانجمن
اولياومربيان

بهپ�ژوه،احم�د)13۹6(.اص�ول
برقراريرابطهانس�انيباكودكو
نوجوان)باتجديدنظ�رواضافات(

)چاپيازدهم(.
تهران:نشردانژه.

بهپژوه،احم�د)13۹7(.خانواده
وك�ودكانبانيازهايوي�ژه)چاپ
سوم(.تهران:انتشاراتآواينور.

بهپ�ژوه،احم�د)13۹4(.ازدواج
موف�قوخان�وادهس�الم،چگونه؟
)چاپچهارم(.تهران:انتش�ارات

انجمناولياومربيان.
كوپر،هريس)2۰۰1(.چالشمشق
ش�ب:راهنمايمدي�ران،معلمان،
مادرانوپدران)چاپسوم(.ترجمه
احمدبهپژوهوفريدهنوري)13۹5(.
ته�ران:انتش�اراتانجم�ناولياو

مربيان.

نداند كه تكرار مطالب، به يادآوري آن مطالب 
كمك مي كن��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��ئله اش را حل كند و 

مسئوليت اعمالش را بپذيرد.
 گاهي اوقات كودك سؤال مي كند: 
»معناي اين كلمه چيست؟« يا »اين 
مسئله چگونه حل مي ش��ود؟« در پاسخ با 
مهرباني بايد گفت: »پسرم يا دخترم خودت 
چي فكر مي كني؟ خودت فكر كن!« و او را 

دعوت به فكر كردن كنيد.
  س��عي كني��د فرزندت��ان را درگير 
فعاليت ه��اي جال��ب كني��د و از 
تمرين هاي بدون هدف و خسته كننده پرهيز 
نماييد. بديهي اس��ت تمري��ن بايد متنوع، 
هدف دار، عيني، واقعي، به قدر كافي، منظم و 
شادي بخش باشد )رجوع كنيد به پيش گفتار 
كتاب چالش مشق شب: راهنماي مديران، 
معلمان، مادران و پدران تحت عنوان شرايط 
و ويژگي هاي تمرين و مشق، كوپر، 2001، 

ترجمه به پژوه و نوري، 1387( .
  س��عي كني��د رفتاره��اي مطلوب 
فرزندتان را ب��ه روش هاي گوناگون 
تشويق كنيد و پاسخ هاي درست او را تقويت 
نماييد. بديهي است كه مربي ماهر و دانا بايد 

صّياد رفتارهاي مطلوب باشد.
  پدر و مادر بايد بدانند كه شناسايي و 
پرورش اس��تعدادها و توانايي هاي 
كودك همان قدر مهم اس��ت كه شناسايي 

محدوديت ها و ناتواني هاي او.
  در ارتب��اط ب��ا فرزند خ��ود، مانند 
بازرس ها عمل نكنيد؛ بلكه به سادگي 
و با مهرباني به او بگوييد: »من مي خواهم به 
شما كمك كنم و مي خواهم بدانم شما اين 
متن را چگونه مي خوانيد يا اين مس��ئله را 

چگونه حل مي كنيد؟«
  در برخورد با ك��ودك پيش داوري 
نكنيد و از قبل نگوييد »من مي دانم 
اشتباهت در چيست؟«. يادتان باشد، انسان 
تا اش��تباه نكند، ياد نمي گي��رد. البته به  او 

كمك كنيد كه اشتباه هايش تكرار نشوند.
  سعي كنيد به طور 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 

مدرسه او حضور يابيد و با مدرسه همكاري 
نزديك داشته باشيد.

  سعي كنيد در جلسه هاي آموزش 
خانواده ش��ركت كنيد و با مشاور و 
روان ش��ناس مدرس��ه فرزندت��ان و افراد 

متخصص به مشورت بپردازيد.
  سعي كنيد فرزندتان را با روش هاي 
يادگي��ري، روش ه��اي مطالع��ه، 
روش هاي درس خواندن و يادداشت برداري 
آشنا كنيد. در حال حاضر اصل »ياد بگيريم، 
چگونه ي��اد بگيريم« م��ورد تأكيد خاص 

روان شناسان تربيتي است.
 سعي كنيد با كمك افراد متخصص، 
مانند روان ش��ناس و مشاور، هر چه 
زودتر وضعيت جسماني و رواني فرزندتان را 
بررسي كنيد و از وجود احتمالي نارسايي ها 
و آس��يب ها مطلع ش��ويد. با آن ه��ا دربارة 
علت شناس��ي و روش هاي درمان و اصالح 
رفتار فرزندتان مشورت كنيد. براي مثال، با 
مراجعه به شنوايي سنج و بينايي سنج از نظر 
س��المت و وضعي��ت ش��نوايي و بيناي��ي 

فرزندتان اطمينان حاصل نماييد.
 يادتان باش��د ك��ه مهم ترين روش 
تأثيرگذاري در تعليم و تربيت و نفوذ 
بر فرزندان، برقراري رابطة انساني با كودك 

و نوجوان است )به پژوه، 1396( .
 يادتان باش��د كه تعلي��م و تربيت، 
مجموع��ه تالش هايي اس��ت براي 
كشف و شناسايي استعدادها )استعداديابي( 
و رشد و شكوفاسازي استعدادهاي كودكان 

و نوجوانان )به پژوه، 1397( .
 يادتان باش��د كه تعليم و تربيت، به 
دنبال آموزش و پرورش انسان هاي 
كامل، رشيد، سالم، صالح، آگاه، بصير، عالم، 
متقي، مستقل، متعادل، متعهد، مسئول، 
مؤمن، مختار، آزاده، مجاهد، شاكر، شجاع، 
عادل، نوع دوست، صبور، قانع و مقاوم است 

)به پژوه، 1397( 
در بخش پاياني، به عنوان  حس��ن  ختام  به 
نامة  يك فرزند به پدر خ��ود و چند بيت از 
اشعار حافظ توجه كنيد:   »پدر، سالم. پدر، 
خيلي  دوستت  دارم، اما زياد نمي بينمت ؛ يا 
من  خوابم  يا تو خواب  هستي! اگر مي تواني 
شب ها زودتر به  خانه  بيا تا كمي با هم حرف 
بزنيم و با هم  بازي  كنيم )معلوم  مي ش��ود 
كه  بازي  نيز يك  نياز اس��ت (. حرف زدن و 
بازي ك��ردن با تو خيلي كيف دارد. چه  قدر 
خوب  است كه  با هم  به  گردش  برويم ، وقتي  

دست  مرا در كوچه و خيابان  مي گيري ، من  
راحت تر قدم برمي دارم . دست هاي  تو گرم  
است  و من  در كوچه و خيابان  ُگم  نمي شوم .«

درهرحال وظيفة مهم فرزندپروري و تعليم 
و تربيت  فرزندان به عهده والدين نهاده شده 
است و تعليم و تربيت امري دائمي و پوياست 
و تعطيل بردار نيست! مادر شدن و پدر شدن 
يك مسئوليت  است و شما مسئول هستيد 
كه كودك ديروز، نوجوان امروز و جوان فردا 
را براي ورود به دنياي واقعي آماده كنيد و به 
آن ها درس زندگي ياد بدهيد. دراين ارتباط با 
حافظ شيرازي هم سخن و هم صدا مي شويم 

و مي گوييم : 
نه  هر كه  چهره  بر افروخت  دلبري  داند/ نه  هر 

كه  آينه  سازد سكندري  داند
نه  هركه  طرف  كله  كج  نهاد و تند نشس��ت/ 

كاله داري  و آيين  سروري داند
وفا و مهر نكو باشد ار بياموزي/ وگرنه  هر كه  

تو بيني  ستمگري  داند
تو بندگي  چو گدايان  به  شرط  مزد مكن/ 
 كه  دوست، خود روش  بنده پروري  داند

هزار نكته  باريك تر ز مو اينجاست/ نه  هر كه  
سر بتراشد قلندري  داند


