مجله پژوهش و مطالعات علوم اسالمی

ISSN: 6262-0675
www.joisas.ir

سال دوم  ،شماره  ، 11خرداد 1311

نقش والدین و مجریان تعلیم و تربیت در کاهش مسائل تربیتی
حبیب اهلل هاشمی
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 1آموزگار ابتدایی استان ایالم ،کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده
مقاله حاضر از نوع مروری  -کتابخانه ای است که با توجه به نظرات اندیشمندان و صاحبنظران این حوزه گردآوری و نگاشته
شده است .هدف از نگارش این مقاله بررسی نقش والدین و مجریان تعلیم و تربیت در کاهش مسائل تربیتی است که نتیجه
این مقاله نشان می دهد که والدین و مجریان تعلیم و تربیت تاثیری زیادی بر مسائل تربیتی دانش آموزان دارند که با توجه به
اهمیت موضوع مورد بحثف باید این مهم مد نظر والدین و مجریان قرار بگیرد و در این راه از هیچ کوششی در یغ نورزند.
واژههاي کلیدي :والدین ،مجریان تعلیم و تربیت ،مسائل تربیتی
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مقدمه
همان طور که می دانیم مدرسه به عنوان سازمانی که مسئولیت تربیت فرزندان جامعه را بر عهده دارد باید با روشنگری وروشن
بینی علل وراههای حل مشكالت را شناسایی وبا انها به نحو تخصصی برخورد نماید.
صاحبنظران تعلیم وتربیت بر این عقیده اند که والدین با همكاری وکمك به معلمان در زمینه پیشرفت تحصیلی فرزندان خود
می توانند بسیار مؤثر واقع شوند .این مسئله بخصوص در دوره ابتدایی بسیار حائز اهمیت است .تحقیقات متعدد نشان می دهد
پیشرفت تحصیلی دانش آموز انی که والدین آنها افرادی آگاه وبا سواد هستند وبهتر به راهنمایی آنها می پردازند بیشتر است .در
تحقیقی که بوسیله بی لتیل وهمكارانش (  ) 1790انجام شده است  ،تفاوت دانش آموزان از لحاا سان « ساح تحصایالت
والدین وثبات وپایداری خانوادگی آنها » مورد بررسی قرار گرفته است.
محققان به این نتیجه رسیده اند که والدین با سواد وخانواده با ثبات « کودکانی با پیشرفت تحصیلی بیشاتر» دارناد .تحقیا
دیگری که توسط الیزابت بنیك در زمینه تاثیر روشهای تربیتی در رشد استعدادهای متفاوت عقالنی انجام شاده اسات .نشاان
می دهد مادرانی که از نظر کالمی قوی تر هستند وموقعیتهای بهتر یا محرکهای کالمی بیشتری برای فرزندان خود فاراهم مای
کنند .مثال به فرزندانشان فرصت می دهند که در بحثهای خانوادگی شرکت کنند وبندرت آنها را به دلیل ضعف تكلم تنبیه می
کنند برای فرزندان خود کتاب داستان بیشتری می خرند وبرای کمبود پیشرفت در مدرسه دانش آموزان را بحور سازنده ماورد
انتقاد قرار می دهند فرزندان آنها پیشرفت بیشتری دارند.
بیان مسئله
از آنجایی که مدرسه سازمانی است که مسئولیت اصلی تعلیم وتربیت فرزندان هر جامعه ای را بر عهده دارد وزندگی در جامعه
کنونی بدون تعلیم وتربیت عمومی غیر ممكن می باشد وبخصوص اینكه پدران ومادران بدلیل مشغله فراوان ویا بدلیل اعتمادی
که نسبت به مدارس احساس می کنند بیشترین مسئولیت را بر دوش مدرسه می ا ندازند .لذا مشكالت مدارس در این امر مهم
صد چندان می شود تا آنجایی که حتی خانواده ها در بسیاری از موارد از فرزندان خود به مدارس شكایت می برناد و از نحاوه
رفتار فرزندان خود گالیه می کنند.
مشكالت درسی وآموزشی وتربیتی واخالقی متاسفانه با تمام جدیتی که دست اندر کاران تعلیم وتربیت پیش گرفته اند روز
بروز بیشتر می شود .تبلیغات ضد فرهنگی که به عناوین و شكلهای مختلف خود را جلوهگر می سازند از طرفی «تمایل بشر به
اطاعت از نفس اماره وجنبه منفی گرایی وی» ما را هشدار می دهد اگر چنانچه بیتفاوت باشیم بهای سنگینی را متحمل
خواهیم شد که چه بسا از عهده آن بر نیائیم.
هدف ازاین تحقی این است که با همكاری والدی ن بتوانیم در مدارس محیحی سالم را بوجود آوریم وبا شناخت بیشتر دانش
آموزان وایجاد هماهنگی بین خانه ومدرسه در جهت رفع مشكالت آنان بكوشیم.
در تحقیقی که در زمینه روشهای تربیتی وال دین وپیشرفت تحصیلی فرزندان توسط ریموند کتل و دیامن بارتن (  ) 1791انجام
شده است که هدف این تحقی بررسی این نكته بوده که آیا رفتار والدین در پیشرفت تحصیلی کودکان ماوثر اسات یاا ناه
نتیجه کلی این بود که اوال  :رفتار والدین با فرزند در قدرتهای شناختی از جمله پیشر فت تحصیلی مؤثر اسات  ،ایان تااثیر در
همه درسها وجود داشته است .ثانیا  :سختگیری ومحبت بیش از حد والدین به فرزندان موجب عقب ماندگی تحصیلی می شود.
اهمیت و ضرورت تحقیق
دنیای امروز با دنیای دیروز بسیار فرق کرده است و مسائل تربیتی و اخالقی جدیدی پا به جهان نموده ان د و بسیاری از مسائل
تربیتی و اخالقی قدیم نیز لعلبی جدید به خود گرفته اند؛ لذا همه ی این موارد می طلبد که همبستگی مدارس و مجریان امر
آموزش با والدین بیشتر شود و والدین نیز سهم بیشتر را در آموزش و تربیت فرزندان خود برعهده بگیرند .در واقع الزم است که
والدین ت عهد بیشتری در قبال فرزندان خود داشته باشند و فقط آموزش و تربیت را به مدرسه نسپارند.
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ویدا وسون (  ) 1791که با کودکان چهارتا چهار ده ساله در دو مؤسسه آلمانی مخصوص نگهداری کودکان بی سرپرست کار می
کرد متوجه شد که در طول شش ماه با وجود یكسانی مقدار ونوع تغذیه  ،ا فزایش وزن یك گروه از کودکان در مدت شش مااه
تقریبا سه برابر گروه دیگر بوده است با تغییر وجابجایی مسئولین نظارت وکنترل دو مؤسسه این وضع معكوس شد ..انجاا کاه
تفاوتهای آشكار بین دو موقعیت نگهداری ونظارت معلول تدابیر وخط مشی های رفتاری سخت گیرانه باود ویداوساون نتیجاه
گرفت که ترس کودکان ونحوه رفتار مربیان سبب اختالف وزن ورشد آنها بوده است (.مفیدی ،فرخنده ) 1091 ،از نتاای ایان
تحقی چنین برمی آید که اگر چنانكه در محیط های آموزشی مدیران ومربیان با دانش آموزان رفتااری محبات آمیاز داشاته
باشند می توانند محیحی جذاب ودلپذیر را بر ای آنان مهیا کنند ولذا این زمانی بهتر عمل می شاود کاه شاناخت بیشاتری را
نسبت دانش اموزان داشته باشند واما شناخت کامل کودکان ونوجوانان بدون همكاری والدین کاری باس مشاكل وحتای غیار
ممكن است.
کارکرد خانواده در قبال فرزندان
کارکرد خانواده به چگونگی روابط اعضای خانواده ،تعامل و حفظ روابط و چگونگی تصمیم گیریها و حل مسائل اعضای خانواده
اطالق می شود) سیلبورن  3و همكاران.) 1332،
بی توجهی به کارکرد های خانواده نوعی عدم تعادل ایجاد می کند که در پی آن خانواده دچار بحران می شود
)احمدی .) 1032،در واقع ،ریشه بسیاری از آسیب های اجتماعی و دشواری های ارتقای سالمت جامعه به نوعی در ارتباط
تنگاتنگ با کارکرد و عدم سالمت نهاد خانواده است .تعارض شخصیت افراد ،اختالل در رفتارهای فردی و اجتماعی ،جرم  ،افت
تحصیلی ،گریز از خانه و مدرسه ،خشونت ،اعتیادهای سنتی و مدرن ،خودکشی و طالق ،فسادهای اخالقی ،رفتارهای ناسالم
جنسی و  ...همگی ریشه در فضای ناسالم و آشفته فرهنگی -تربیتی خانواده دارد) علم الهدایی.) 1032،
با توجه به تغییرات و پیچیدگی روزافزون جامعه و گسترش روابط اجتماعی ،لزوم برخورداری افراد به ویژه والدین از مهارت
های زندگی برای رویارویی مؤثر با نیازها و چالش های زندگی روزمره امری ضروری به نظر می رسد .بسیاری از زوجها به دلیل
همدل نبودن با یكدیگر ،نداشتن ارتباط مؤثر با هم و نپذیرفتن تفاوتهایشان ،قادر به ادامه زندگی با همدیگر نیستند) علم
اهدایی.(1032 ،
این در حالی است که یكی از ویژگیهای اساسی خانواده که در تعریف کاربردی به آن اشاره شده عبارت است از" کانونی برای
تعامل ،تربیت و آموزش مهارتهای زندگی به فرزندان" (احمدی) 1032،
کارکرد خانواده جنبه مهم محیط خانوادگی است که سالمت جسمانی ،اجتماعی و هیجانی فرزندان را تحت تأثیر قرار می دهد .
در واقع آنچه در درون خانواده اتفاق می افتد و چگونگی کارکرد آن می تواند عاملی کلیدی در ایجاد انعحاف پذیری و کاهش
خحرات فعلی و بعدی مرتبط با رویدادهای ناگوار و شرایط نامناسب باشد .محیحهای خانوادگی برانگیزاننده و پرورش دهنده،
فرزندان را قادر می سازد که یاد بگیرند و پیشرفت کنند ،در حالی که محیط های خانوادگی ناکارآمد می توانند برای بسیاری از
جنبه های رشد فرزندان و انتقال مثبت آنان به بزرگسالی بسیار مضر باشند (سیلبورن و همكاران.) 1332،
در رویكرد سیستمی ،کارکرد خانواده همچون پدیده ای رشد یابنده در نظر گرفته می شود که بستگی به ساختار رشدی و
اجتماعی خانواده دارد .محاب این رویكرد ،کارکرد خانواده مستلزم انسجام بخشیدن و نگاهداری موجودیت خانواده و توانایی
آن برای انجام دادن وظایف اساسی به منظور رشد و رفاه اعضای خانواده است .خانواده ارزشه ای خود را تكامل می دهد و
انتظارات در مورد نقش ها و قوانین ارتباطی را فراهم می کند .رویكرد سیستمی ،خانواده را سیستمی با تعامالت مداوم میان
زیر سیستم های فردی ،و در همان زمان مانند یك زیر مجموعه در محیط خود در نظرمی گیرد) موسوی.) 1031 ،
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با توجه به اینكه روابط و کارکرد مناسب خانوادگی برای سالمتی فرد ،خانواده و جامعه ضروری است و با در نظر گرفتن روابط
والد -فرزندی و شناخت آن به منزلة یكی از مهمترین و تأثیرگذارترین روابحی که افراد می توانند تجربه کنند و نیز عاملی
مؤثر و مداخله گر در کیفیت عملكرد های تحصیلی فرزندان به شمار می رود) واکر و شفرد.) 1332،
کارکردهاي مجریان تعلیم و تربیت
وجود روابط انسانی در محیط آموزشی  ،به ویژه در مدارس باعث افزایش روحیه معلمان می شود . .معلمان از ارکان اصلی
مدرسه هستند .الگوی رفتاری مناسب معلمان در قبال دانش آموزان عبارتند از  :رفتار دوستانه ،ارتباط متقابل ،کمك به دانش
آموزان  ،تعریف و تمجید دانش آموزان  ،راهنمایی و هدایت دانش آموزان  ،نشان دان مسائل تربیتی و اخالقی درست و
....همچنین معلم نقشی مهم به عنوان ارزیابی کننده از دانش آموزان بر عهده دارد .همچنین معلم توانایی دگرگونی دانش آموز
را نیز برعهده دارد.
آلباز لوویچ(  ) 1331می گوید " اگر می خواهیم شاگردان خود را درک کنیم در ابتدا نیاز داریم که خودمان را به عنوان معلم
درک کنیم" .معلمان تالش می کنند تا در کالس درس موجب موفقیت دانش آموزان خود شوند ،این امر مستلزم عقاید
گوناگون است .معلمان کارآمد تفكر خالق را در دا نش آموزان پرورش می دهند و با این مهم مسائل تربیتی و اخالقی را راهنما
می شوند .معلم باید رفتار خود را به گونه ای انجام دهد که دانش اموز او را به عنوان یك الگو در نظر بگیرد .معلم باید با
تخصصی که دارد دانش آموزان را به سوی اهداف آموزشی سوق دهد .یكی از این اه داف آموزشی مسائل تربیتی و اخالقی است
که معلم با روش هایی که در اختیار دارد می تواند در این راه گام اساسی برداد و دانش آموزان را به سوی آن سوق دهد.

نتیجه گیري
با توجه به مسایل فوق الذکر می توان این گونه استنتاج کرد که والدین و مجریان امر تعلیم و تر بیت نقشی اساسی در کاهش
مسائل تربیتی دارند  .اگر والدین بتوانند تعارضات داخل خانه را کنترل کنند و رابحه ای صمیمانه تری با فرزندان خود داشته
باشند به تبع آن ؛ مشكالت تربیتی و اخالقی فرزندان آنها کتر خواد شد زیرا از سویی فرزندان نیز از والدین خود الگور برداری
می کنند.
همچنین مجریان امر تعلیم و تربیت اگر رابحه ای بهتر و صمیمانه تر با والدین برقرار کنندو آگاهی والدین مبنی بر مسئولیت
خحیر آنها در قبال فرزندان خود را بیشتر کنند به تبع آن ،اولیا نیز حساس تر گشته و مسائل تربیتی فرزندان خود را با جدیت
بیشتر دنبال خواهند کرد.
نتای پژوهش شماعی زاده و احمدی (  ) 1039نیزنشان داده است که آموزش منظم به والدین بر روابط متقابل و خرده مقیاس
های روابط خانوادگی وپیشرفت تحصیلی تأثیر مثبت داشته است.
نتای پژوهش گیلبرت و اورلیك ( ) 1772هم نشان داده است که مهارت های زندگی سبب بهبود مهارت های اجتماعی،
افزایش سازگاری در خانواده ،رضایت از سیستم خانوادگی و افزایش مهارتهای مقابله ای شده است) به نقل از نیك پرور و
عربستانی.) 1031 ،
از سویی ،محیط خانواده نخستین محیحی است که توانمندی های جسمی ،عاطفی و شخصیتی فرد در آن پی ریزی می شود و
نقشی مهم در تعالی و پیشرفت فرد دارد .محاب نظر سازمان جهانی بهداشت ،کسب دانش در زمینه مهارت های زندگی و
تمرین آنها ،افراد را قادر می سازد تا ارزشها ،نگرشها و دانستنی های خود را به توانمندی ها تبدیل کنند ،و این توانمندی
هاست که عالوه بر ترغیب افراد به داشتن انگیزه مثبت و رفتار سالم ،بر ادراک آنها از کفایت خود و اعتماد به نفس شان اثر
گذاشته و موجب ارتقای سح سالمت روان و پیشگیری از مشكالت بهداشتی می شود) یاراحمدیان.) 1033 ،
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نتای پژوهش ها نشان داده است که تجارب خانوادگی ،فضای فرهنگی و تربیتی خانه و معیارها و ارزش هایی که پدران و
مادران در خانه برقرار می کنند تاثیری ژرف بر ارتقای توانمندی های فرزندان در طول دوره نوجوانی و بعد از آن دارد و ارتباط
های خانوادگی سایر جنبه های زندگی نوجوان مانند موفقیت تحصیلی را تحت تاثیر قرار می دهد) شماعی زاده و احمدی،
.) 1039
از سوی دیگر ،مسائل و مشكالت خانواده می تواند به شكست در تحصیل و تعلیم و تربیت منجر شود) واکر و شفرد.) 1332،
یافته های پژوهش زاده محمدی و همكاران (  ) 1039نشان می دهد که دانش آموزان با جو خانوادگی ناکارآمد از نظر عملكرد
تحصیلی وضعیت بدی دارند
 .عالوه براین ،محسنی (  ) 1037در پژوهش خود نشان داده است که از نظر دانش آموزان خانواده مهمترین
عاملی است که در پیشرفت تحصیلی آنها مؤثر است به طوری که در حدود  13درصد از دختران و  91درصد از پسران افت
تحصیلی خود را ناشی از عوامل مربوط به خانواده خود می دانستند.
به گفته نازک تبار (  ") 1030میزان موفقیت دانش آموزان در دستیابی به اهداف آموزش از قبل تعیین شده را می توان به منزلة
پیشرفت تحصیلی تعریف کرد که نمی توان این مسئله را بدون توجه به کارکرد خانواده مورد بررسی قرار داد و جهت افزایش و
بهبود کیفیت و کمیت آن برنامه ریزی کرد".
بنابر آنچه گفته شد و با در نظر گرفتن روابط والد -فرزندی و شناخت آن به منزلة یكی از مهم ترین و تاثیرگذارترین روابحی
که افراد می توانند تجربه کنند و نیز به منزلة عاملی مؤثر ومداخله گر در کیفیت مسائل تربیتی فرزندان ،والدین می توانند با
کسب دانش در زمینه مهارتهای زندگی و انتقال آن به فرزندان خود ،ضمن تأثیر مثبت در رشد و شخصیت آنان،
کارکردخانواده و عملكرد تربتی فرزندان را بهبود بخشند.
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