راهنمـاي مدرسـان
آمـوزش خـانـواده
دكتر احمد بهپژوه
دانشيار روانشناسی

مقدمه

بيش��ک خان��واده ،به عنوان نه��ادی مقدس و بیبدي��ل ،مهمترين و
اصليترين پرورش��گاه و آموزشگاه فرد محسوب ميشود .بنابراين ،بيان
هرگونه س��خن و انديش��هاي درباره تربيت فرد بهويژه کودک ،نوجوان و
جوان ،بيتوجه به نقش حياتي خانواده سخن و انديشهاي نادرست قلمداد
ميگردد.
از اي��نرو توجه به آموزش خانواده ،مش��اوره خانواده ،توانبخش��ی
خان��واده ،خانواده درماني و مطالعه وضعيت و موقعيت نوجوان يا جوان
در خانواده همواره بهعنوان راهبردهای پيشگيري معرفي ميشوند .تمام
اين تالشها از اين فکر نشئت ميگيرد که يک نظام تربيتي اثربخش ،پويا
و سالم ،نظامي است که بايد از همدلي ،همفکري ،همکاري و هماهنگي
خانوادههاي سالم ،آگاه و با نشاط برخوردار باشد .بههمين ترتيب ،تمام اين
کوششها مبتني است بر اين اصل که توانايي مادران ،پدران ،معلمان ،مربيان
و برنامهريزان تربيتي در امر تربيت و تعليم کودکان ،نوجوانان و جوانان ،اين
سرمايههاي واقعي جامعه و در گرو داناييهاي آنان در زمينه اصول و فنون
و هنر تعليم و تربيت و روانشناسي و دانشهاي وابسته است .بخشي از
«داناييها» يا «دانشهايي» که ضرورت دارد هر پدر یا مادري در جامعه
در حال تحول و پيچيده امروز با آن آشنا شود و مهارتهاي الزم را کسب
کند ،دانش مربوط به روانشناسي و تعليم و تربيت فرزندان است.

مشکل از کجا آغاز ميشود؟

هر يک از ش��ما هر روز خبره��اي تکاندهنده و
فاجعهآمي��زي را در صفحه حوادث روزنامهها درباره
مس��ائل و مشکالت کودکان و نوجوانان ميخوانيد و
يا ميش��نويد .به نظر شما مشکل از کجا آغاز ميشود
و علت چيست؟
ـ عدم آگاهي والدين نسبت به نقشها و وظايف خود؟
ـ ع��دم ش��ناخت والدي��ن از اص��ول و روشهاي
برقراري رابطه انساني؟
ـ عدم توجه معلمان و مربيان به اصول و روشهاي
تعليم و تربيت؟
ـ عدم همکاري و هماهنگي خانه و مدرسه؟
ـ کدام يک؟ يا همه؟

راهح��ل يا راهه��اي مقابله با اين مس��ائل و
مشکالت کدام است؟

ب��ه نظر ميرس��د مهمتري��ن و مقدماتيترين قدم
در فرايند تعليم و تربيت ,آش��نا ک��ردن اوليا و مربيان
ب��ه اص��ول و روشهاي برق��راري رابطه انس��اني و
سرمايهگذاري در زمينه آموزش خانواده است .در اين
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مس��ير بايد اين فکر را مورد تأکيد ق��رار داد که فرزندان ما در
درجه اول محصول تربيتي خانواده هستند و اساس شخصيت
نس��ل آينده در خانوادهها ش��کل ميگيرد .در سال  1360مقاله
کوتاهي از نگارنده اين مقاله در نشريه پيوند وابسته به انجمن
اوليا و مربيان جمهوري اس�لامي ايران منتشر شد که عنوان آن
انعکاس رفتار است و با يک سئوال و جواب ساده ،اما پرمعنا
آغاز ميشود.
سئوال« :کودکان چگونه رفتار ميکنند؟»
جواب« :همانگونه که با آنها رفتار ميشود».
ش��ايان ذکر اس��ت که مقاله مذکور بعدها به ش��کل پوستر
آموزش��ي با همان عنوان کودکان چگونه رفتار ميکنند؟ بارها
توسط انتش��ارات انجمن اوليا و مربيان منتشر شده است و به
عنوان منشور تربيتي مورد استفاده کارشناسان ,پدران ،مادران و
مربيان قرار گرفته است (بهپژوه.)1360 ،
از اين رو ضرورت دارد براي تربيت درست و مطلوب کودک
ديروز ،نوجوان امروز و جوان
فردا از خودمان شروع کنيم .اگر
من و ش��ما به عنوان مادر ،پدر
و يا معل��م -مربي بتوانيم خود
را بس��ازيم و ب��ا تزکيه نفس و
مجهز ش��دن به دانشهاي الزم
ب��ا متعلمان و متربيان درس��ت
رفتار کنيم ،بدون شک آنان هم
درست رفتار ميکنند و به روش
صحيح تربيت ميشوند و تعليم
ميبينند .میگوييم معلم -مربي،
زي��را که تعليم و تربيت ،الزم و
ملزوم يکديگر هس��تند ،من همان قدر که معلم هستم و تعليم
میدهم؛ مربی هستم و تربيت میکنم.
ضرورت مه��م ديگر ,تربيت نيروي انس��اني کارآمد ،اليق،
متخص��ص و متعهد در آم��وزش خانواده و مش��اوره خانواده
است که همگان بر لزوم و اهميت آن تأکيد خاص دارند .براي
اين منظور در س��الهاي گذش��ته تالشهايي از سوي انجمن
اوليا و مربيان جمهوري اس�لامي ايران صورت گرفته اس��ت
و کارشناس��اني به عنوان مدرس آم��وزش خانواده تعليم ديده
و تربيت ش��دهاند .اکنون نگارنده سعي ميکند به دنبال تجربه
چهل س��اله خود در امر آموزش خانواده ،مش��اوره خانواده و
تدريس در دورههاي آموزش��ي گوناگ��ون ،رهنمودهايي را به
اختصار براي برنامهريزان ،مجريان و مدرسان محترم آموزش
خانواده ارائه دهد و اميدوار است مورد استفاده آنان قرار گيرد.
هدفهاي عمده اين راهنمایی عبارتند از:
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1ـ آشنــــا کردن مدرس��ان ،برنامهريزان و مجريان آموزش
خانواده با اصول و روشهاي برنامهريزي و اجراي برنامههاي
آموزش خانواده.
2ـ ب��اال بردن اثربخش��ي برنامههاي آموزش خان��واده و يا
دورههاي دانشافزايي پدران و مادران.
3ـ آگاه ک��ردن مدرس��ان ،برنامهريزان و مجري��ان آموزش
خانواده نس��بت به مسائل و مشکالت آموزش خانواده و ارائه
راهحلهاي مناسب براي رفع مسائل و مشکالت مذکور
4ـ پيش��گيري از بهوجود آمدن برخي از موانع و مشکالت
در امر آموزش خانواده.

رهنمودهايي براي مدرسان آموزش خانواده

رهنم��ود اول :مهمتري��ن ق��دم در آم��وزش خان��واده،
مخاطبشناس��ي و نياز سنجي و برنامهريزي مبتني بر نيازهاي
شرکتکنندگان است .براي مثال ،يکي از داليل شرکت پدران و
مادران در جلسههاي آموزشي
اين اس��ت که اخيراً فرزندشان
دچار مش��کل شده اس��ت .از
اين رو ،بهبرنامهريزان ،مجريان
و مدرس��ان آم��وزش خانواده
توصيه ميشود پيش از آموزش
خانواده با توزيع پرس��شنامه
نيازسنجي و استخراج پاسخها،
به بررس��ي نيازها بپردازند و بر
اساس ويژگیها ،نيازها ،مسائل،
مشکالت و پيشنهادهاي پدران
و م��ادران برنامهري��زي کنند و
برای کسب اطالعات بيش��تر به کتاب راهنمای خانواده سالم:
اصول برقراری رابطه انس��انی با کودک و نوجوان ،تأليف دکتر
بهپژوه مراجعه فرمائيد.
رهنمود دوم :مدرس آموزش خانواده بايد خود ملتزم عملي
به احکام عاليه اس�لام بهويژه نماز بوده و از سالمت رواني و
جسماني ،قدرت بيان مناسب ،آراستگی ظاهری مناسب ،حسن
شهرت و سابقه آموزشي الزم برخوردار باشد.
رهنمود س��وم :مدرس آموزش خانواده بايد حداقل مدرک
کارشناس��ي در يکي از رش��تههاي علومتربيتي ,روانشناسي،
مش��اوره ،عل��وماجتماعي و يا م��ددکاري اجتماعي داش��ته،
دورههاي آموزش خانواده را گذرانده باشد و با مسائل روانی،
اجتماعي ،قضايي و اقتصادي خانوادهها نيز آشنا باشد.
رهنمود چهارم :مدرس آموزش خانواده بايد از ميان کساني
که متأهل هستند انتخاب شود و بهتر است صاحب فرزند باشد.

رهنم��ود پنجم :هدف اساس��ي آموزش خان��واده ,آموزش
است و بس .بنابراين به برنامهريزان و مدرسان آموزش خانواده
توصيه ميشود که جلسههاي آموزش خانواده را با امور ديگر از
گوبوي
قبيل امور مالي و اقتصادي و سياسي مختلط نکنند و رن 
غير آموزشي و بهخصوص مادي به جلسه ندهند.
رهنمود شش��م :در هر جلس��ه آموزش خانواده به مدرس
توصيه ميش��ود هدف جلس��ه را در آغاز جلسه ،به وضوح و
بهطور س��اده بيان کند و مطمئن شود که همه شرکتکنندگان از
هدف جلسه آگاه شدهاند.
رهنمود هفتم :در هر جلس��ه آموزش خانواده ,مدرس بايد
تالش کند روي هدف از پيش تعيين شده تمرکز يابد و از اين
شاخ به آن شاخ نپرد.
رهنمود هش��تم :در هر جلسه آموزش خانواده ،مدرس بايد
سعي کند موضوع واحد و مشخصي را به زبان ساده ،به صورت
عميق و همه جانبه و با ارائه مثال آموزش دهد و بررسي کند و
از طرح چندين موضوع بهطور ناقص و سطحي در يک جلسه
خودداري نمايد.
رهنمود نهم :هدف از آموزش خانواده ،آگاه کردن پدران و
مادران نس��بت به نيازهاي فرزندان ،نقشها و وظايف خانواده
اس��ت .بنابراين م��درس آموزش خان��واده بايد از مش��اجره
خ��ودداري کن��د و با ظراف��ت و لطافت با روشه��اي تربيتي
نامطلوب و باورهاي نادرست آنان برخورد نمايد.
رهنمود دهم :مدرس آموزش خانواده ,در نخس��تين جلسه
آموزش خانواده بهتر است به معرفي مختصر خود بپردازد و در
صورت نياز از ش��رکتکنندگان تقاضا کند تا آنها هم خود را
معرفي و تجربيات مفيد خود را بيان کنند.
رهنم��ود يازدهم :يک��ي از انگيزههاي ش��رکت والدين در
جلس��ههاي آموزش��ي اين اس��ت که فرزند آنان دچار مشکل
رفتاری یا تحصيلي ش��ده اس��ت .اينگونه مش��کالت بهطور
معمول در جلس��ههاي آموزش خانواده مطرح ميشود و سبب
ب��روز مقاومته��ا و مخالفتهاي��ي از جانب اوليا نس��بت به
برنامههاي مدرسه ميشود .بنابراين به مدرس آموزش خانواده
توصيه ميش��ود بيطرفي خود را در اينگونه شرايط حفظ کند
و بهعنوان يک کارش��ناس مشکالت را با کمک اوليا و مربيان
مورد تحليل قرار دهد.
رهنمود دوازدهم :مدرس آموزش خانواده بايد س��عي کند
به عنوان يک فرد متخصص و کارش��ناس ،بيطرفي خود را در
طرح مس��ائل و مشکالت آموزشي و پرورشي حفظ کند و تنها
ب��ه تحليل و تبيين آنها بپردازد .او نبايد حالت دفاعي به خود
گيرد و تالش کند توجيهگر عملکرد مديران و مسئوالن يا وضع
موجود باش��د .بديهي اس��ت وضع موجود بهطور کامل مورد

قبول و رضايت نيست و يکايک کارگزاران فرهنگي و مسئوالن
آموزش و پرورش کشور بايد تالش کنند تا وضع موجود را به
وضع مطلوب تبديل نمايند.
رهنمود س��يزدهم :مدرس آموزش خانواده بايد نس��بت به
احساسات و نگرشهاي پدران و مادراني که دچار عدم تعادل
عاطفي ش��دهاند ،بهويژه آنانی که فرزند مش��کلدار دارند ،آگاه
باشد .اين قبيل پدران و مادران احساسات و نگرشهايي مانند
خشم ،انکار ،گناه ،شرمندگي و سرزنش خود دارند .در اينگونه
موارد مدرس بايد به آنان کمک کند تا به علتشناسی و شناسايی
عوام��ل رش��د و محدوديتهاي آن بپردازند و احساس��ات و
نگرشهاي خود را بشناسند ،با اينگونه احساسات و نگرشها
کن��ار بياين��د و در نتيجه تعادل و س��ازگاري عاطفي الزم را به
دست آورند.
رهنم��ود چهارده��م :در جلس��ههاي آم��وزش خان��واده،
مدرس بايد به س��طح سواد ،شغل ،طبقه اجتماعي و اقتصادي
ش��رکتکنندگان و ميزان آگاهي آنان از اصول تعليم و تربيت و
روانشناسي توجه کند .بديهي است هر چه آموزش گيرندگان
متجانستر باش��ند ،آموزش خانواده موفقتر اس��ت .برخي از
پ��دران و مادران اهل مطالعه هس��تند و آگاهيهاي کلي دارند.
بعضي از والدين خود معلم ،اس��تاد دانش��گاه و يا بهطور کلي
کارگزار فرهنگي هستند و عدهاي از والدين هم از نعمت سواد
محرومند.
رهنمود پانزدهم :در جلس��ههاي آموزش خانواده ،مدرس
بايد سعي کند که فضاي جلسه آموزشي از صميميت و آرامش
رواني برخوردار باشد.
رهنم��ود ش��انزدهم :م��درس آم��وزش خان��واده ضم��ن
برخورداري از ش��کيبايي و متان��ت الزم ،بايد به صحبتهاي
والدين صميمانه گوش کند و واکنشهاي مناسب نشان دهد و
از تحقير يا مس��خره کردن آنان جداً خودداري ورزد .همچنين
نبايد بهگونهاي برخورد کند که پدران و مادران احساس گناه و
شرمندگي کنند.
رهنم��ود هفده��م :م��درس آم��وزش خان��واده باي��د با
ش��رکتکنندگان از فرهنگهای گوناگون محترمانه رفتار کند و
با توجه به اصل پذيرش ،آنان را همانطور که هستند ،بپذيرد.
رهنم��ود هجدهم :مدرس آموزش خانواده بايد کليه اصول
حرف��هاي از قبيل :اصل رازداري حرف��هاي ،اصل تفاوتهای
فردی ،اصل خود آگاهی و نظاير آن را رعايت کند.
رهنمود نوزدهم :در جلس��ههاي آموزش خانواده ،مدرس
بايد از به کاربردن القاب ،الفاظ و برچسبهاي نامناسب حتي
در بيان مثالها خودداري کند.
رهنمود بيس��تم :گاه��ي اوقات ش��رکتکنندگان از مدرس
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آموزش خانواده سئواالت خصوصي ميپرسند ،در اين حالت
بايد بهطور کوتاه ،ساده و صادقانه پاسخ داد.
تويکم :در جلسههاي آموزش خانواده ،مدرس
رهنمود بيس 
باي��د حتيالمقدور از ب��ه کار بردن اصطالح��ات و واژههاي
خارجی ،تخصصي ،پيچيده و نا آشناي روانشناسي پرهيز کند
و س��عي نمايد زبان آموزشي متناسب با زبان و سطح فکري و
فرهنگي آموزش گيرندگان را بهکار گيرد.
تودوم :م��درس آموزش خان��واده بايد در
رهنم��ود بيس�� 
ص��ورت ني��از به زب��ان محل��ي ،ويژگيهاي فرهنگ��ي و پاره
فرهنگها آشنا باشد.
توسوم :مدرس آموزش خانواده بايد سعي کند
رهنمود بيس 
که آموزش را با دستورهاي عملي و کاربردي و مثالهاي واقعي
توأم کند .گاهي اوقات ميتوان از پدران و مادران موفق و آگاه
به عنوان س��خنران دعوت به عمل آورد و از آنان درخواس��ت
ک��رد که تجربهه��اي مفيد خود را با زبان خودش��ان در اختيار
ديگران قرار دهند.
توچهارم :مدرس آموزش خانواده بايد سعي
رهنمود بيس 
کند نيمس��اعت پيش از شروع جلس��ه در محل تشکيل جلسه
آموزش خانواده حضور يابد تا آشناييهاي الزم صورت گيرد
و آمادگيهاي رواني و عاطفي بهوجود آيد.
توپنجم :در هر جلس��ه آم��وزش خانواده به
رهنمود بيس�� 
ي تا چهل دقيقه بيشتر سخنراني
مدرس توصيه ميشود حدود س 
نکند و حدود بيست دقيقه را نيز به طرح پرسشها و پيشنهادها
اختصاص دهد .گاهي اوقات ميتوان به روشهاي گوناگون در
طول جلسه مشارکت اوليا را جلب کرد ،بهگونهاي که احساس
بيحوصلگي و خس��تگي نکنند (براي مثال :طرح سئوال ،بيان
يک مسئله و يا يک تجربه تربيتي از جانب شرکتکنندگان).
توششم :گاهي اوقات مدرس ميتواند در برخي از
رهنمود بيس 
جلسههاي آموزش خانواده با خواندن يک بيت شعر نغز تربيتی یا
مطرح کردن يک سئوال کوتاه از شرکت کنندگان ،آموزش را شروع
توگو قرار دهد.
کند و سپس پاسخهاي آنان را مورد بحث و گف 
توهفتم :در هر جلس��ه آموزش خانواده ,به
رهنمود بيس�� 
مدرس توصيه ميش��ود تا حد امکان از وس��ائل آموزش��ي و
کمکآموزشي مانند گچ و تخته س��ياه ،وايتبرد ،پاور پوينت،
فيلمهاي آموزشي کوتاه و نظاير آن استفاده کند.
توهش��تم :در هر جلس��ه آموزش خانواده ،به
رهنمود بيس 
مدرس توصيه ميشود رئوس مطالب و مفاهيم کليدي را روي
تخته سياه يا وايتبرد بنويسد.
تونهم :در هر جلس��ه آم��وزش خانواده ،به
رهنمود بيس�� 
مدرس توصيه ميش��ود مش��خصات منابع مفيد ،مانند :کتاب،
مجله ،پوس��تر آموزش��ي ،برنام��ه راديويي و ي��ا تلويزيوني را
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متناسب با خواستها و نيازهاي شرکتکنندگان معرفي کند و
در صورت امکان نمونه کتابها و مجلهها را همراه خود داشته
باشد و عين ًا در جلسه معرفی کند.
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ضرورت دارد براي تربيت درست و مطلوب کودک
دي�روز ،نوجوان امروز و جوان فردا از خودمان ش�روع
کنيم .اگر من و ش�ما به عنوان م�ادر ،پدر و يا معلم-
مربي بتوانيم خود را بسازيم و با تزکيه نفس و مجهز
شدن به دانشهاي الزم با متعلمان و متربيان درست
رفتار کنيم ،بدون شک آنان هم درست رفتار ميکنند و
به روش صحيح تربيت ميشوند و تعليم ميبينند.
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رهنمود س��يام :مدرس آموزش خان��واده اگر در نظر دارد
فيلم آموزش��ي نمايش دهد ،بايد قب ً
ال خود ،آن فيلم را مشاهده
کند و خالصهاي از آن را يادداش��ت نماي��د .در اين ارتباط به
مدرس توصيه ميش��ود پيش از نش��ان دادن فيلم مورد نظر به
پدران و مادران ،خالصهاي از فيلم را بازگو کند و نظر آنان را
به نکاتي خاص جلب نمايد.
يويکم :در پايان هر جلس��ه آموزش خانواده،
رهنمود س�� 
م��درس باي��د با مروري بر مطالب گفته ش��ده ب��ه نتيجهگيري
و ارزياب��ي مختص��ر بپ��ردازد .گاه��ي ميتوان از چن��د نفر از
شرکتکنندگان محترمانه درخواست کرد که چکيده مطالب گفته
شده در جلسه را با زبان خود بازگو کنند.
يودوم :به مدرس��ان آموزش خان��واده توصيه
رهنمود س�� 
ميشود در صورت لزوم پدران و مادراني را که مشکل دارند و
به خدمات مشاورهاي نيازمند هستند به مراکز مشاوره خانواده
و متخصصان روانشناسی معرفی و ارجاع دهند.

منابع
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