
مقدمه 
بي شللک خانللواده، به عنوان نهللادی مقدس و بی بدیللل، مهم ترین و 
اصلي ترین پرورشللگاه و آموزشگاه فرد محسوب مي شود. بنابراین، بیان 
هرگونه سللخن و اندیشلله اي درباره تربیت فرد به ویژه کودک، نوجوان و 
جوان، بي توجه به نقش حیاتي خانواده سخن و اندیشه اي نادرست قلمداد 

مي گردد.
 از ایللن رو توجه به آموزش خانواده، مشللاوره خانواده، توان بخشللی 
خانللواده، خانواده درماني و مطالعه وضعیت و موقعیت نوجوان یا جوان 
در خانواده همواره به عنوان راهبرد های پیشگیري معرفي مي شوند. تمام 
این تالش ها از این فکر نشئت مي گیرد که یک نظام تربیتي اثربخش، پویا 
و سالم، نظامي است که باید از همدلي، همفکري، همکاري و هماهنگي 
خانواده هاي سالم، آگاه و با نشاط برخوردار باشد. به همین ترتیب، تمام این 
کوشش ها مبتني است بر این اصل که توانایي مادران، پدران، معلمان، مربیان 
و برنامه ریزان تربیتي در امر تربیت و تعلیم کودکان، نوجوانان و جوانان، این 
سرمایه هاي واقعي جامعه و در گرو دانایي هاي آنان در زمینه اصول و فنون 
و هنر تعلیم و تربیت و روان شناسي و دانش هاي وابسته است. بخشي از 
»دانایي ها« یا »دانش هایي« که ضرورت دارد هر پدر یا مادري در جامعه 
در حال تحول و پیچیده امروز با آن آشنا شود و مهارت هاي الزم را کسب 

کند، دانش مربوط به روان شناسي و تعلیم و تربیت فرزندان است.

 مشکل از کجا آغاز مي شود؟
هر یک از شللما هر روز خبرهللاي تکان  دهنده و 
فاجعه آمیللزي را در صفحه حوادث روزنامه ها درباره 
مسللائل و مشکالت کودکان و نوجوانان مي خوانید و 
یا مي شللنوید. به نظر شما مشکل از کجا آغاز مي شود 

و علت چیست؟
ل عدم آگاهي والدین نسبت به نقش ها و وظایف خود؟

ل عللدم شللناخت والدیللن از اصللول و روش هاي 
برقراري رابطه انساني؟

ل عدم توجه معلمان و مربیان به اصول و روش هاي 
تعلیم و تربیت؟

ل عدم همکاري و هماهنگي خانه و مدرسه؟
ل کدام یک؟ یا همه؟

ــائل و  ــاي مقابله با این مس ــل یا راه ه راه ح
مشکات کدام است؟

بلله نظر مي رسللد مهم تریللن و مقدماتي ترین قدم 
در فرایند تعلیم و تربیت, آشللنا کللردن اولیا و مربیان 
بلله اصللول و روش هاي برقللراري رابطه انسللاني و 
سرمایه گذاري در زمینه آموزش خانواده است. در این 

راهنمـاي مدرسـان 
آمـوزش خـانـواده

دكتر احمد به پژوه 
دانشیار روان شناسی
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مسللیر باید این فکر را مورد تأکید قللرار داد که فرزندان ما در 
درجه اول محصول تربیتي خانواده هستند و اساس شخصیت 
نسللل آینده در خانواده ها شللکل مي گیرد. در سال 1360 مقاله 
کوتاهي از نگارنده این مقاله در نشریه پیوند وابسته به انجمن 
اولیا و مربیان جمهوري اسللالمي ایران منتشر شد که عنوان آن 
انعکاس رفتار است و با یک سئوال و جواب ساده، اما پرمعنا 

آغاز مي شود.
سئوال: »کودکان چگونه رفتار مي کنند؟«

جواب: »همان گونه که با آن ها رفتار مي شود.«
شللایان ذکر اسللت که مقاله مذکور بعدها به شللکل پوستر 
آموزشللي با همان عنوان کودکان چگونه رفتار مي کنند؟ بارها 
توسط انتشللارات انجمن اولیا و مربیان منتشر شده است و به 
عنوان منشور تربیتي مورد استفاده کارشناسان, پدران، مادران و 

مربیان قرار گرفته است )به پژوه، 1360(. 
از این رو ضرورت دارد براي تربیت درست و مطلوب کودک 

دیروز، نوجوان امروز و جوان 
فردا از خودمان شروع کنیم. اگر 
من و شللما به عنوان مادر، پدر 
و یا معلللم- مربي بتوانیم خود 
را بسللازیم و بللا تزکیه نفس و 
مجهز شللدن به دانش هاي الزم 
بللا متعلمان و متربیان درسللت 
رفتار کنیم، بدون شک آنان هم 
درست رفتار مي کنند و به روش 
صحیح تربیت مي شوند و تعلیم 
مي بینند. می گوییم معلم- مربي، 
زیللرا که تعلیم و تربیت، الزم و 

ملزوم یکدیگر هسللتند، من همان قدر که معلم هستم و تعلیم 
می دهم؛ مربی هستم و تربیت می کنم.

ضرورت مهللم دیگر, تربیت نیروي انسللاني کارآمد، الیق، 
متخصللص و متعهد در آمللوزش خانواده و مشللاوره خانواده 
است که همگان بر لزوم و اهمیت آن تأکید خاص دارند. براي 
این منظور در سللال هاي گذشللته تالش هایي از سوي انجمن 
اولیا و مربیان جمهوري اسللالمي ایران صورت گرفته اسللت 
و کارشناسللاني به عنوان مدرس آمللوزش خانواده تعلیم دیده 
و تربیت شللده اند. اکنون نگارنده سعي مي کند به دنبال تجربه 
چهل سللاله خود در امر آموزش خانواده، مشللاوره خانواده و 
تدریس در دوره هاي آموزشللي گوناگللون، رهنمودهایي را به 
اختصار براي برنامه ریزان، مجریان و مدرسان محترم آموزش 
خانواده ارائه دهد و امیدوار است مورد استفاده آنان قرار گیرد. 

هدف هاي عمده این راهنمایی عبارتند از: 

1ل آشنللللا کردن مدرسللان، برنامه ریزان و مجریان آموزش 
خانواده با اصول و روش هاي برنامه ریزي و اجراي برنامه هاي 

آموزش خانواده.
2ل بللاال بردن اثربخشللي برنامه هاي آموزش خانللواده و یا 

دوره هاي دانش افزایي پدران و مادران.
3ل آگاه کللردن مدرسللان، برنامه ریزان و مجریللان آموزش 
خانواده نسللبت به مسائل و مشکالت آموزش خانواده و ارائه 

راه حل هاي مناسب براي رفع مسائل و مشکالت مذکور
4ل پیشللگیري از به وجود آمدن برخي از موانع و مشکالت 

در امر آموزش خانواده.
 

رهنمودهایي براي مدرسان آموزش خانواده
خانللواده،  آمللوزش  در  قللدم  مهم تریللن  اول:  ــود  رهنم
مخاطب شناسللي و نیاز سنجي و برنامه ریزي مبتني بر نیازهاي 
شرکت کنندگان است. براي مثال، یکي از دالیل شرکت پدران و 
مادران در جلسه هاي آموزشي 
این اسللت که اخیرًا فرزندشان 
دچار مشللکل شده اسللت. از 
این رو، به برنامه ریزان، مجریان 
و مدرسللان آمللوزش خانواده 
توصیه مي شود پیش از آموزش 
پرسللش نامه  توزیع  با  خانواده 
نیازسنجي و استخراج پاسخ ها، 
به بررسللي نیازها بپردازند و بر 
اساس ویژگی ها، نیازها، مسائل، 
مشکالت و پیشنهادهاي پدران 
و مللادران برنامه ریللزي کنند و 
برای کسب اطالعات بیشللتر به کتاب راهنمای خانواده سالم: 
اصول برقراری رابطه انسللانی با کودک و نوجوان، تألیف دکتر 

به پژوه مراجعه فرمائید. 
رهنمود دوم: مدرس آموزش خانواده باید خود ملتزم عملي 
به احکام عالیه اسللالم به ویژه نماز بوده و از سالمت رواني و 
جسماني، قدرت بیان مناسب، آراستگی ظاهری مناسب، حسن 

شهرت و سابقه آموزشي الزم برخوردار باشد.
ــوم: مدرس آموزش خانواده باید حداقل مدرک  رهنمود س
کارشناسللي در یکي از رشللته هاي علوم تربیتي, روان شناسي، 
مشللاوره، علللوم  اجتماعي و یا مللددکاري اجتماعي داشللته، 
دوره هاي آموزش خانواده را گذرانده باشد و با مسائل روانی، 

اجتماعي، قضایي و اقتصادي خانواده ها نیز آشنا باشد.
رهنمود چهارم: مدرس آموزش خانواده باید از میان کساني 
که متأهل هستند انتخاب شود و بهتر است صاحب فرزند باشد.
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ــود پنجم: هدف اساسللي آموزش خانللواده, آموزش  رهنم
است و بس. بنابراین به برنامه ریزان و مدرسان آموزش خانواده 
توصیه مي شود که جلسه هاي آموزش خانواده را با امور دیگر از 
قبیل امور مالي و اقتصادي و سیاسي مختلط نکنند و رنگ و بوي 

غیر آموزشي و به خصوص مادي به جلسه ندهند.
ــم: در هر جلسلله آموزش خانواده به مدرس  رهنمود شش
توصیه مي شللود هدف جلسلله را در آغاز جلسه، به وضوح و 
به طور سللاده بیان کند و مطمئن شود که همه شرکت کنندگان از 

هدف جلسه آگاه شده اند.
رهنمود هفتم: در هر جلسلله آموزش خانواده, مدرس باید 
تالش کند روي هدف از پیش تعیین شده تمرکز یابد و از این 

شاخ به آن شاخ نپرد.
ــتم: در هر جلسه آموزش خانواده، مدرس باید  رهنمود هش
سعي کند موضوع واحد و مشخصي را به زبان ساده، به صورت 
عمیق و همه جانبه و با ارائه مثال آموزش دهد و بررسي کند و 
از طرح چندین موضوع به طور ناقص و سطحي در یک جلسه 

خودداري نماید.
رهنمود نهم: هدف از آموزش خانواده، آگاه کردن پدران و 
مادران نسللبت به نیازهاي فرزندان، نقش ها و وظایف خانواده 
اسللت. بنابراین مللدرس آموزش خانللواده باید از مشللاجره 
خللودداري کنللد و با ظرافللت و لطافت با روش هللاي تربیتي 

نامطلوب و باورهاي نادرست آنان برخورد نماید.
رهنمود دهم: مدرس آموزش خانواده, در نخسللتین جلسه 
آموزش خانواده بهتر است به معرفي مختصر خود بپردازد و در 
صورت نیاز از شللرکت کنندگان تقاضا کند تا آن ها هم خود را 

معرفي و تجربیات مفید خود را بیان کنند.
ــود یازدهم: یکللي از انگیزه هاي شللرکت والدین در  رهنم
جلسلله هاي آموزشللي این اسللت که فرزند آنان دچار مشکل 
رفتاری یا تحصیلي شللده اسللت. این گونه مشللکالت به طور 
معمول در جلسلله هاي آموزش خانواده مطرح مي شود و سبب 
بللروز مقاومت هللا و مخالفت هایللي از جانب اولیا نسللبت به 
برنامه هاي مدرسه مي شود. بنابراین به مدرس آموزش خانواده 
توصیه مي شللود بي طرفي خود را در این گونه شرایط حفظ کند 
و به عنوان یک کارشللناس مشکالت را با کمک اولیا و مربیان 

مورد تحلیل قرار دهد.
رهنمود دوازدهم: مدرس آموزش خانواده باید سللعي کند 
به عنوان یک فرد متخصص و کارشللناس، بي طرفي خود را در 
طرح مسللائل و مشکالت آموزشي و پرورشي حفظ کند و تنها 
بلله تحلیل و تبیین آن ها بپردازد. او نباید حالت دفاعي به خود 
گیرد و تالش کند توجیه گر عملکرد مدیران و مسئوالن یا وضع 
موجود باشللد. بدیهي اسللت وضع موجود به طور کامل مورد 

قبول و رضایت نیست و یکایک کارگزاران فرهنگي و مسئوالن 
آموزش و پرورش کشور باید تالش کنند تا وضع موجود را به 

وضع مطلوب تبدیل نمایند.
ــیزدهم: مدرس آموزش خانواده باید نسللبت به  رهنمود س
احساسات و نگرش هاي پدران و مادراني که دچار عدم تعادل 
عاطفي شللده اند، به ویژه آنانی که فرزند مشللکل دار دارند، آگاه 
باشد. این قبیل پدران و مادران احساسات و نگرش هایي مانند 
خشم، انکار، گناه، شرمندگي و سرزنش خود دارند. در این گونه 
موارد مدرس باید به آنان کمک کند تا به علت شناسی و شناسایی 
عوامللل رشللد و محدودیت هاي آن بپردازند و احساسللات و 
نگرش هاي خود را بشناسند، با این گونه احساسات و نگرش ها 
کنللار بیاینللد و در نتیجه تعادل و سللازگاري عاطفي الزم را به 

دست آورند. 
ــم: در جلسلله هاي آمللوزش خانللواده،  ــود چهارده رهنم
مدرس باید به سللطح سواد، شغل، طبقه اجتماعي و اقتصادي 
شللرکت کنندگان و میزان آگاهي آنان از اصول تعلیم و تربیت و 
روان شناسي توجه کند. بدیهي است هر چه آموزش گیرندگان 
متجانس تر باشللند، آموزش خانواده موفق تر اسللت. برخي از 
پللدران و مادران اهل مطالعه هسللتند و آگاهي هاي کلي دارند. 
بعضي از والدین خود معلم، اسللتاد دانشللگاه و یا به طور کلي 
کارگزار فرهنگي هستند و عده اي از والدین هم از نعمت سواد 

محرومند.
رهنمود پانزدهم: در جلسلله هاي آموزش خانواده، مدرس 
باید سعي کند که فضاي جلسه آموزشي از صمیمیت و آرامش 

رواني برخوردار باشد. 
ــانزدهم: مللدرس آمللوزش خانللواده ضمللن  ــود ش رهنم
برخورداري از شللکیبایي و متانللت الزم، باید به صحبت هاي 
والدین صمیمانه گوش کند و واکنش هاي مناسب نشان دهد و 
از تحقیر یا مسللخره کردن آنان جدًا خودداري ورزد. همچنین 
نباید به گونه اي برخورد کند که پدران و مادران احساس گناه و 

شرمندگي کنند.
ــم: مللدرس آمللوزش خانللواده بایللد  با  ــود هفده رهنم
شللرکت کنندگان از فرهنگ های گوناگون محترمانه رفتار کند و 

با توجه به اصل پذیرش، آنان را همان طور که هستند، بپذیرد.
ــود هجدهم: مدرس آموزش خانواده باید کلیه اصول  رهنم
حرفلله اي از قبیل: اصل رازداري حرفلله اي، اصل تفاوت های 

فردی، اصل خود آگاهی و نظایر آن را رعایت کند.
رهنمود نوزدهم: در جلسلله هاي آموزش خانواده، مدرس 
باید از به کاربردن القاب، الفاظ و برچسب هاي نامناسب حتي 

در بیان مثال ها خودداري کند.
ــتم: گاهللي اوقات شللرکت کنندگان از مدرس  رهنمود بیس
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آموزش خانواده سئواالت خصوصي مي پرسند، در این حالت 
باید به طور کوتاه، ساده و صادقانه پاسخ داد.

رهنمود بیست و یکم: در جلسه هاي آموزش خانواده، مدرس 
بایللد حتي المقدور از بلله کار بردن اصطالحللات و واژه هاي 
خارجی، تخصصي، پیچیده و نا آشناي روان شناسي پرهیز کند 
و سللعي نماید زبان آموزشي متناسب با زبان و سطح فکري و 

فرهنگي آموزش گیرندگان را  به کار گیرد.
ــت و دوم: مللدرس آموزش خانللواده باید در  ــود بیس رهنم
صللورت نیللاز به زبللان محلللي، ویژگي هاي فرهنگللي و پاره 

فرهنگ ها آشنا باشد.
رهنمود بیست و سوم: مدرس آموزش خانواده باید سعي کند 
که آموزش را با دستورهاي عملي و کاربردي و مثال هاي واقعي 
توأم کند. گاهي اوقات مي توان از پدران و مادران موفق و آگاه 
به عنوان سللخنران دعوت به عمل آورد و از آنان درخواسللت 
کللرد که تجربه هللاي مفید خود را با زبان خودشللان در اختیار 

دیگران قرار دهند.
رهنمود بیست و چهارم: مدرس آموزش خانواده باید سعي 
کند نیم سللاعت پیش از شروع جلسلله در محل تشکیل جلسه 
آموزش خانواده حضور یابد تا آشنایي هاي الزم صورت گیرد 

و آمادگي هاي رواني و عاطفي به وجود آید.
ــت و پنجم: در هر جلسلله آمللوزش خانواده به  رهنمود بیس
مدرس توصیه مي شود حدود سي  تا چهل دقیقه بیشتر سخنراني 
نکند و حدود بیست دقیقه را نیز به طرح پرسش ها و پیشنهاد ها 
اختصاص دهد. گاهي اوقات مي توان به روش هاي گوناگون در 
طول جلسه مشارکت اولیا را جلب کرد، به  گونه اي که احساس 
بي حوصلگي و خسللتگي نکنند )براي مثال: طرح سئوال، بیان 

یک مسئله و یا یک تجربه تربیتي از جانب شرکت کنندگان(.
رهنمود بیست و ششم: گاهي اوقات مدرس مي تواند در برخي از 
جلسه هاي آموزش خانواده با خواندن یک بیت شعر نغز تربیتی یا 
مطرح کردن یک سئوال کوتاه از شرکت کنندگان، آموزش را شروع 

کند و سپس پاسخ هاي آنان را مورد بحث و گفت  وگو قرار دهد.
ــت و هفتم: در هر جلسلله آموزش خانواده, به  رهنمود بیس
مدرس توصیه مي شللود تا حد امکان از وسللائل آموزشللي و 
کمک آموزشي مانند گچ و تخته سللیاه، وایت برد، پاور پوینت، 

فیلم هاي آموزشي کوتاه و نظایر آن استفاده کند. 
ــتم: در هر جلسلله آموزش خانواده، به  رهنمود بیست  و هش
مدرس توصیه مي شود رئوس مطالب و مفاهیم کلیدي را روي 

تخته سیاه یا وایت برد بنویسد.
ــت و نهم: در هر جلسلله آمللوزش خانواده، به  رهنمود بیس
مدرس توصیه مي شللود مشللخصات منابع مفید، مانند: کتاب، 
مجله، پوسللتر آموزشللي، برناملله رادیویي و یللا تلویزیوني را 

متناسب با خواست ها و نیازهاي شرکت کنندگان معرفي کند و 
در صورت امکان نمونه کتاب ها و مجله ها را همراه خود داشته 

باشد و عینًا در جلسه معرفی کند.

ــي ام: مدرس آموزش خانللواده اگر در نظر دارد  رهنمود س
فیلم آموزشللي نمایش دهد، باید قباًل خود، آن فیلم را مشاهده 
کند و خالصه اي از آن را یادداشللت نمایللد. در این ارتباط به 
مدرس توصیه مي شللود پیش از نشللان دادن فیلم مورد نظر به 
پدران و مادران، خالصه اي از فیلم را بازگو کند و نظر آنان را 

به نکاتي خاص جلب نماید.
ــي و یکم: در پایان هر جلسلله آموزش خانواده،  رهنمود س
مللدرس بایللد با مروري بر مطالب گفته شللده بلله نتیجه گیري 
و ارزیابللي مختصللر بپللردازد. گاهللي مي توان از چنللد نفر از 
شرکت کنندگان محترمانه درخواست کرد که چکیده مطالب گفته 

شده در جلسه را با زبان خود بازگو کنند. 
ــي و دوم: به مدرسللان آموزش خانللواده توصیه  رهنمود س
مي شود در صورت لزوم پدران و مادراني را که مشکل دارند و 
به خدمات مشاوره اي نیازمند هستند به مراکز مشاوره خانواده 

و متخصصان روان شناسی معرفی و ارجاع دهند. 
 

منابع
به پللژوه، احمللد )1360(. کودکان چگونه رفتللار می کنند؟ 

)پوستر آموزشی(. تهران: انتشارات  انجمن اولیا و مربیان.
 به پللژوه، احمللد)1386(. راهنمای خانواده سللالم: اصول 
برقراری رابطه انسانی با کودک و نوجوان )چاپ هفتم(. تهران: 

انتشارات نهضت پویا، انتشارات انجمن اولیا و مربیان.

ë ë ë ë ë ë ë
 ضرورت دارد براي تربیت درست و مطلوب کودک 
ديـروز، نوجوان امروز و جوان فردا از خودمان شـروع 
کنیم. اگر من و شـما به عنوان مـادر، پدر و يا معلم- 
مربي بتوانیم خود را بسازيم و با تزکیه نفس و مجهز 
شدن به دانش هاي الزم با متعلمان و متربیان درست 
رفتار کنیم، بدون شک آنان هم درست رفتار مي کنند و 

به روش صحیح تربیت مي شوند و تعلیم مي بینند. 
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