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گفت وگو

کودک با کودکی کردن بزرگ می شود
پای صحبت دکترخسرو باقری، متخصص فلسفه ی 

تعليم وتربيت و استادتمام دانشگاه تهران

20

 زند گي نامه 
دكتر خسرو باقري متخصص فلسفه ي تعليم وتربيت و استادتمام دانشكده ي 
روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران است. او در سال 1336 ه . ش در 
تهران متولد شده است. دوره كارشناسي روان شناسي را در دانشگاه عالمه 
و دوره كارشناسي ارشد فلسفه علوم تربيتي را در دانشگاه تربيت مدرس به 
اتمام رساند و درجه دكتري در فلسفه تعليم وتربيت را از دانشگاه نيوساوت 

ولز استراليا دريافت كرد.

 كتاب هاي تأليفي
دكتر باقري تاكنون بيش از 30 جلد كتاب در حوزه هاي تخصصي خود تأليف 

و منتشر كرده است كه اسامي تعدادي از آن ها به شرح زير است:
1. نگاهي دوباره به تعليم وتربيت اسالمي، انتشارات مدرسه

2. مباني شيوه هاي تربيت اخالقي، انتشارات سازمان تبليغات اسالمي
تربيت  نشر  پاول هرست(،  با  تربيت ديني)بحث و گفت وگو  3. چيستي 

اسالمي
4. مباني فلسفي فمنيسم، انتشارات دفتر برنامه ريزي اجتماعي و مطالعات 

فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
5. هويت علم ديني، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

6. نظريه هاي روان شناسي معاصر با همكاري زهره خسروي، نشر علم
انتشارات  ايران،  اسالمي  آموزش وپرورش در جمهوري  الگوي مطلوب   .7

مدرسه
دكتر خسرو باقري، همچنين داراي چندين جلد كتاب ترجمه است و تاكنون 
پايان نامه هاي زيادي را در دوره ي دكتري و كارشناسي ارشد راهنمايي و 

مشاوره كرده است.
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 استاد! سؤال پایه و اساسی ما در این گفت وگو این است 
که در دوران ابتدایی، بچه ها را چگونه باید تربيت کرد تا 10 
یا 15 سال بعد، بتوانند هم به لحاظ فردی استقالل داشته 
باشند و هم نقش مثبتی در توسعه و رشد جامعه ایفا کنند؟
هرکس بخواهد درباره ی نحوه ی تربيت در دوران کودکی بحث کند، 
بايد پيش فرض انسان شناســی اش را معرفی کند تا ببينيم دوران 
کودکی در آن چه جايگاهی دارد. متناسب با آن می توانيم به مباحث 

تربيتی اش هم بينديشيم.
ما اينجا می خواهيم از منظر عامليت به انسان نگاه کنيم. اگر انسان را 
در مفهوم کالن، موجودی بدانيم که عامليت دارد، حاکی از آن است 
که انسان واجد عمل است و با عملش برای خود هويت سازی می کند 
و لوازم اين عامليت، مثل احساس مسئوليت، بر او بار می شود. اين 
يک مفهوم بنيادی اســالمی هم هست. نگرش اسالمی هم نگرش 

عامليتی به انسان است.
 پيش فرض انسان شناسی شما از منظر عامليت چيست؟

با نگاه و رويکرد عامليت، رفتارهايی که از انسان سر می زند، تکليف 
او را معلوم و هويتش را ترسيم می کند. کسی ديگر نمی تواند هويت 

کسی را معلوم کند.
انسان مثل چوب نيست که ما آن را به ميز تبديل کنيم. غايت هر 

انسانی را خودش تعيين می کند. او با عمل های خودش، هويتش را 
رقم می زند. کس ديگری نمی تواند هويت کس ديگری را تعيين کند؛ 

حتی اگر پيامبر باشد.
خداوند می گويد، ای پيامبر، بدان که داری می روی ســراغ آدم ها و 
تو بر آن ها مسلط نيستی )لست عليهم بمصيطر(. يعنی رابطه ی تو 
با اين ها، رابطه ی نجار و چوب نيست. شما بر چوب مسلط هستيد. 
می توانيد هرطور بخواهيد بر آن ميخ  بکوبيد. ولی ارتباط پيامبر)ص( 
با انسان ها در مقام  هادی و مربی اين طور نيست که مسلط بر آن ها 
باشــد و بتواند آن ها را مثل يک چوب داخل گيره بگذارد و بتراشد. 
بنابراين، هر کسی خودش را شکل خواهد داد. پيامبر)ص( و مربی 
کنار ايســتاده اند و به او می گويند که اين طور عمل کن، اما در آخر 

خود انسان است که بايد عمل کند. 
 با این پيش فرضی که از انسان ارائه کردید، نگاه شما با 

عينک عامليت به کودکی چگونه است؟
اگر بخواهيم با عينک عامليت به کودکی نگاه کنيم، اواًل کودک عامل 
نيســت. يعنی هنوز به نقطه ای نرسيده است که بتواند واجد عملی 
باشد که از انتخاب و عمل خودش سر بزند و بتوانيم بگوييم او اين کار 
را انجام داده است و در عين حال بشود مسئوليت هم به او بار کرد. 
اختيار از مهم ترين پايه هاي عامليت است، اما کودک هنوز با اميالش 
زندگی می کند. اراده ی کودک همان ميلش است. وقتی می گوييم 
در دوران کودکی عامليت طلوع نکرده، يعنی ابعاد عمل تحقق نيافته 
اســت. پس کودک عامل نيست. بعد با رشد کردن و بلوغ کم کم در 
جاده ای به ســمت عامليت حرکت می کند. پس می توان گفت که 
کودکی دوران گذار به سوی عامليت است. پس يک نام گذاری برای 
دوران کودکی می شود: گذار به سمت عامليت. اما نام گذاری ديگری 
هم می توان برای کودکی در نظر گرفت: دوران تکوين عامليت. يعنی 
عامليت دارد تحقق پيدا می کند. عامليت بايد آرام آرام قوام پيدا کند؛ 
مثل غذايی که بايد پنج ساعت روی آتش باشد و آرام آرام بپزد. اما 
اگر با زودپز در عرض نيم ساعت بپزد، آن غذا جا افتاده نخواهد بود. 

زيرا موادی از آن ضايع می شود.
دوره های زندگی کودک مهم اند و ما نمی توانيم و نبايد از آن ها جهش 
کنيم. ما نمی توانيم تربيت جهشی داشته باشيم؛ يعنی مکانی درست 
کنيــم که آدم ها در آنجا زود تربيت شــوند. اين جهش ها بچه ها را 

خراب می کنند.  
کودک با کودکی کردن بزرگ می شــود. يعنی چيزهايی که ما در 
بزرگسالی الزم داريم، اينجا با آهنگ خودشان پخته می شوند. اين 

آهنگ الزم است و اگر نباشد، تکوين مناسب صورت نمی گيرد.
 آقای دکتر! چه چيزهایی باید در عامليت تکوین یابند؟

دست کم سه عنصر در تکوين عامليت مطرح اند: شناخت، عالقه و 
اراده. حداقل اين سه عنصر پايه ای الزم اند تا يک رفتار به عمل تبديل 
شود. رفتار برای عمل شدن، در نخست، به زيرساخت شناختی نياز 

هشتمين و آخرین گفت وگوی امسال مجله را به آقای 
دکتر خسرو باقری، متخصص فلسفه ی تعليم وتربيت 

و استاد تمام دانشکده ی روان  شناسی و علوم تربيتی 
دانشگاه تهران اختصاص داده ایم. دکتر باقری با نگاه و 
رویکرد عامليت به تربيت کودکان می اندیشد و معتقد 
است: »انسان مثل چوب نيست که ما آن را تبدیل به 

ميز کنيم. غایت هر انسانی را خودش تعيين می کند. وی 
می گوید: »کودکی دوران گذار به سوی عامليت یا دوران 
تکوین عامليت است و عامليت در کودک آرام آرام باید 

قوام پيدا کند. به همين دليل، ما نمی توانيم تربيت جهشی 
داشته باشيم. کودک با کودکی کردن بزرگ می شود.« 

ایشان بر این باور است که در تکوین عامليت سه عنصر 
اساسی مطرح است: اميال، شناخت و اراده. اميال باید 

به طور متعادل برآورده شوند و سرکوب و رها نشوند. برای 
رشد شناختی، بچه ها باید با طبيعت و پدیده های طبيعی 

و موانع طبيعی در برآوردن اميال آشنا شوند و برای رشد 
اراده و احساس مسئوليت، کارهای مشترک به آن ها 

سپرده شود. زیرا کارهای مشترک، عالوه بر رشد عاطفی 
و اجتماعی کودک، اراده ی او را نيز تقویت می کنند و در 

عين حال احساس مسئوليت را پرورش می دهند.
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دارد. مثاًل من يک سيب را برمی دارم و تصورم اين است که اين سيب 
ارگانيک خيلی سيب خوبی است. اين زيرساخت شناختی است و اين 
الزم است تا من به اين سيب دست ببرم. الزم است، اما کافی نيست. 
يک چيز ديگر هم می خواهد و آن عالقه و ميل است. موجود اگر ميل 
نداشته باشد، شناخت ِصرف، محرک او نمی شود. شناخت ها وقتی 
محرک هستند که با ميل گره بخورند. پس شناخت وقتی با ميل گره 

می خورد، انگيزاننده می شود. 
عنصر سوم اراده است که تصميم بگيرم. شناخت و ميل ممکن است 
باشد، اما تصميم نباشد. درست و غلط بودن شناخت هم اينجا مطرح 

نيست. آدم ممکن است به رغم شناختی که دارد، تصميم بگيرد.

تکوین عاملیت در دوران کودکی
حاال ببينيم تکوين عامليت در دوره ی کودکی يعنی چه؟ يعنی اين 
ســه پايه آرام آرام شروع می کنند به رشد کردن و پيدا شدن. نگاه 
کنيد اول از اين سه تا، چه چيزی در کودک است؟ نه شناخت است 
و نه اراده. فقط ميل است. کودکان مسلح به اميال متولد می شوند؛ 
همين که به دنيا می آيند، شروع می کنند به خوردن. لب های کودک 
بــه کار می افتد و می خواهد چيزی را بمکــد. اين غرايز خيلی هم 

قدرتمند هستند. شما وقتی گريه ی يک بچه را به خاطر گرسنگی 
می شنويد، متوجه می شويد با تمام وجود گريه می کند و اين همان 
قدرت غريزه اســت. چنين غرايز نيرومندی الزم اند تا زندگی حفظ 
شــود و موجود باقی بماند. کودکی با اين ميل های قدرتمند شروع 
می شــود. اما اندک اندک تحول رخ می دهد. کودک بعضی جاها به 
چيزهايی بر می خورد که لذت های عميق غرايز را عقب می زنند. برای 
مثال، وقتی نوزاد چنگالی را می مکــد و چنگال دهانش را زخمی 
می کند و درد ايجاد می شود. اينجا چه اتفاقی می افتد؟ اينجا شناخت 
دارد رشد می کند. يعنی او متوجه می شود چيزهايی در دنيا هستند 
که نه تنها ميل او را ارضا نمی کنند، بلکه باعث درد می شوند. لذت 
و درد منطق حرکت هســتند. کودک با لذت جلو می رود و با درد 
عقب نشــينی می کند. ولی وقتی درد ايجاد شد، شناخت شروع به 
رشد می کند. کودک می فهمد که اين شیء دردآور است. يک بخش 
مهم از اين شناخت واقعيت های جهان ناظر است. همين چنگال و 
ديوار و موانع ديگر، يک نوع شناخت نظری به وجود می آورند. عقل 
نظری يا شناخت نظری يعنی شناخت واقعيت های جهان که اين 

واقعيت ها از ما مستقل اند. 
اما در مسائل فرهنگی، به نحوه ی عمل توجه می يابد؛ چه حرفی را 
کجا بگويد، چه حرفی را کجا نگويد، کجا بخندد و کجا گريه کند. 
اين، به  اصطالح برخی از فيلسوفان، عقل عملی است. ولی خود اين 
هم نوعی شــناخت است. نوعی رشد عقل است؛ منتها عقل عملی. 
پس جنبه ی عملی بخشی از رشد شناختی ما را تشکيل می دهد که 
خيلی هم وسيع است. چون بچه مرتب دارد در داالن های فرهنگ 
حرکت می کنــد. امروز می رويم مهمانی، فردا عروســی، پس فردا 
عزاداری و بعد مسافرت، رســتوران و ... که هر کدام از اين ها آدابی 
دارد. بچه بايد در اين تونل پيچ در پيچ حرکت کند و ياد بگيرد هر جا 
چه کار بايد کرد. اين رشد شناختی ايجاد می کند. در شناخت نظری، 
علت )cause( خيلی نقش بازی می کند و در شناخت های عملی 
دليل )reason(. علت همين است که چنگال وقتی به دهان کودک 
بــرود، آن را زخم می کند. اين علــت دارد و دليل ندارد. علت يک 
امر مکانيکی است. دليل با مفاهيم سروکار دارد. با علت ها نمی شود 
محاجه کرد، ولی با داليل می شــود. چون داليل مفهومی اند. نقش 
زبان در داليل خيلی مهم است، اما در علل نه. بخش رشد شناختی 
کودک در عرصه ی اعمال خيلی مهم است، چون او را با داليل آشنا 

می کند.

کنترل غرایز و طلوع اراده
به اين ترتيب، نخســت اميال و عالقه های کودک بود که شروع به 
حرکــت کرد و برخورد با موانع فيزيکی و فرهنگی، بعد جديدی به 
نام شناخت نظری و عملی را در انسان ايجاد کرد. اما درست در کنار 
اين ها، يک چيز ديگر هم شــروع به رشد می کند که کنترل غرايز 

يكي از اصول اساسي در دوران تربيت كودكي 
به بدن مربوط مي شود. بدن بسيار مهم است؛ 
چون حامل غرايز و ذهن كودك است. كودك 
بايد از بيماري ها دور بماند و درعين حال، با 
ورزش كردن و فعاليت سالم، كسب قدرت كند

|  رشد آموزش ابتدايی | دوره ی بیست ويکم |  شماره ی 8 | ارديبهشت ماه 1397  22



اســت. اين طلوع اراده است. کنترل درونی غريزه يعنی اراده. و اين 
نشان می دهد که ميل با اراده يکی نيست. اراده يعنی کنترل ميل. 

 استاد! اراده با چه سازوکاری در دوران کودکی شروع به 
رشد می کند؟

با همان سازوکار درد و لذت. شما دوست داريد سيب بخوريد، ولی به 
محض اينکه گاز می زنيد،  می بينيد طعم بدی دارد، پرتش می کنيد. 
اينجا ما داريم کنترل بر ميل ها را تمرين می کنيم. پس انســان از 
طريق اين سازوکار درد و لذت، هم شناخت هايش رشد پيدا مي كند 
و هــم كنترل ميل ها. اگر فرد بار دوم به آن ســبب ميل پيدا كند، 
خودش را نگه مي دارد. اين موجب مي شــود درون ما بعدي شروع 
به رشــد كند كه همان خودداري است. خودداري يعني لذت هايي 
را كه داريم و خيلي برايمان جالب است، به تعويق اندازيم يا تعطيل 
كنيم. البته كودكان نمي توانند تعطيل كنند، بلكه به تدريج به تعويق 
انداختن را ياد مي گيرند. به اين ترتيب، بعد جديدي كه همان اراده 
است، در انسان شروع به رشد كردن مي كند. منتها اول خيلي ضعيف 

است، ولي كم كم رشد مي كند.
فعاًل صحبت از خوب و بد نمي كنيم. مســئله مهار است. مثل ترمز 
ماشــين اســت. ما در تربيت با عمل هاي خوب سروكار داريم و در 
عامليت با خود عمل. عامليت تربيت نيســت، عامليت موجوديت 
انسان است. ما هنوز وارد تربيت نشده ايم. انسان عامل است؛ همين.

عامليت بايد رشد كند و الزمه اش همان سه بعد »ميل، شناخت و 
اراده« هستند.

 برمي گردیم به سؤال اول. روش تربيتي شما براي دستيابي 
به انسان ایده آل و مفيد براي جامعه و به قول شما عامليت 

مطلوب چيست؟
اگر ما قبول كنيم كه دوران كودكي دوره ي تكوين عامليت اســت، 
راهبرد تربيتي در اين دوران را »تمهيد براي عامليت مطلوب« تعريف 
مي كنيم. اما چطور مي توانيم تمهيد عامليت مطلوب را انجام دهيم؟

1. پرورش بدن سالم و چاالك: يكي از اصول اساسي در دوران 
تربيت كودكي، به بدن مربوط مي شود. بدن بسيار مهم است، چون 

حامل غرايز و ذهن كودك اســت. ما بايد جسم كودك را در كانون 
توجه تربيتي قرار دهيم و از جهت ســالمت و قوت اين آمادگي را 
براي او ايجاد كنيم. بايد مراقب باشــيم جسم او از سالمت و قوت 
برخوردار باشد. اين يكي از پله هاي پرش مهم براي عامليت انسان 
است. كودك بايد از بيماري ها دور بماند و در عين حال قوت را هم با 
ورزش كردن و فعاليت سالم كسب كند. در كنار اين، كسب مهارت ها 
هم اهميت دارد. مهارت يعني خوب عمل كردن. مثاًل اينكه كودك 
بتواند سوار دوچرخه شود، يك مهارت است. از لوازم همين مهارت، 

قوت و سالمت جسماني است.
2. ارضاي متعادل اميال و گسترش عالقه ها: موضوع بعدي 
اميال و غرايز اســت. همان طور كه گفتيم، اميال غريزي در كودك 
بسيار قوي هستند و كودك نمي تواند در مقابل آن ها مقاومت كند. 
به محض اينكه چيزي خواست، بايد همان لحظه به آن برسد. اين 
اميال را بايد برآورده كرد. اما در زمان ظهور غرايز دو اتفاق بد ممكن 
است بيفتد: يكي سركوب و ديگري افراط در ارضاي غريزه. سركوب 
كردن يا رها گذاشتن غرايز  آسيب زا هستند. بايد اميال به طور متعادل 
برآورده شــوند، نه سركوب بشوند و نه رها. روشي كه خود طبيعت 
دارد، اين اســت كه وقتي شما افراط مي كنيد، واكنشي طبيعي رخ 
مي دهد. روش ها در برخورد با اين اميال بســيار مهم هستند. مثاًل 
مي توانيم حواس كودك را از چيزي به چيز ديگر پرت كنيم. چون 
اگر با فشار چيزي را از كودك بگيريم، اين محروميت ممكن است 

كودك بايد خود كارهايش را به عهده 
بگيرد و در مواقع خاصي روي كمك والدين 
هم حساب كند. گاه والدين جاي خود را با 
فرزندان عوض مي كنند يعني كار آن ها را 

عهده دار مي شوند
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حرص ايجاد كنــد. اما مي توانيم عطف توجه ايجاد كنيم و با دادن 
چيزي چيز ديگر را از او بگيريم.

اميال و غرايز پايه ي اول را تشــكيل مي دهند، چون قبل از هر چيز 
ظهور مي كنند. اگر ما در پايه ي اول كودك را سركوب يا رها نكنيم، 
اين خود زمينه ي مناسبي براي عامليت مطلوب به وجود مي آورد. اما 
اگر به فرض سركوب كرده باشيم، وقتي فرد عامل شود، در پي فرو 

نشاندن عطش خود برمي آيد.  
در كنار اين اميال، خوب است عالقه هاي متفاوتي در كودك شكل 

بگيرند. مثاًل عالقه هاي اجتماعي، دوست داشتن ديگران و... .

گسترش شناخت هاي طبیعي و فرهنگي
نكته ي بعدي به بعد شناختي مربوط است؛ يعني پايه ي دومي كه 
براي عمل الزم است. قواي شناختي بچه ها به تدريج رشد مي كند. 
برعكس اميال كه با قدرت تمام وارد مي شوند، شناخت خيلي آرام 
و ضعيف رشد مي كند. يكي از كارهايي كه بايد براي تمهيد عامليت 
مطلوب انجام شــود، رشد شناختي اســت. شناخت بچه ها بايد 
گســترش پيدا كند. شــناخت در دو ضلع شكل مي گيرد. يكي در 
برخورد با طبيعت و واقعيت هاي طبيعي كه علت هاي پديده ها مطرح 

هستند.
ديگري در حوزه ي اعمال ما آدم ها و مسائل فرهنگي كه داليل مطرح 
مي شوند. غنا بخشيدن به اين دو ضلع رشد شناختي بايد در فضاي 
تعليم وتربيت صورت گيرد. يعني بچه ها بايد با طبيعت و پديده هاي 
طبيعي و موانع طبيعي در برآوردن اميال خود آشــنا شــوند. براي 
بچه ها دنيا جديد و تازه اســت. او بايد اين دنياي بزرگ را كشــف 
كند تا با هركدام از اين ها شناختش غني شود. در راه اين كشف ها، 
موانعي براي او ايجاد مي شوند. مثاًل زمان شنا كردن در دريا، آب در 
دهانش فرو مي رود. اين شــناخت است؛ نوعي شناخت تجربي در 
ارتباط با طبيعت كه هم مثبت است و هم منفي؛ هم دردآور است 
و هم لذت بخش. بچه با ناكامي هايي مواجه مي شود و مي فهمد كه 
دنيا فقط جاي كام گرفتن نيست و ناكامي هم در آن زياد است. هر 
قدر كه اين تجربيات بيشتر باشد، بهتر است. در اين راه بايد در كنار 
بچه ها باشيم. گاهي توضيحاتي به آن ها بدهيم و گاهي بگذاريم خود 

بچه متوجه چيزهايي بشود.

بعد ديگر فرهنگي اســت؛ مثل رفتن به نمايشگاه كتاب. اين ديگر 
با طبيعت فرق مي كند. طبيعت با علت ها ســروكار دارد، اما اينجا 
بحث داليل مطرح است. مثاًل چرا كتاب ها را اينجا چيده اند؟ داليل 
را براي بچه توضيح دهيم. بايد به ســؤال هاي بچه پاسخ بدهيم. به 
هيچ وجه نبايد ســؤال ها را سركوب كرد. هميشه بايد با سؤال هاي 
كودك برخورد مطلوب داشته باشيم. اين را هم به ياد داشته باشيم 
كه ندانستن جواب همه ي سؤال هاي كودك ايراد نيست. به راحتي 
مي گوييم، نمي دانم. نكته ي ديگري كه كودك بايد بفهمد، اين است 

كه انسان جواب بعضي از سؤال ها را نمي تواند بفهمد.

پرورش اراده و احساس مسئولیت
ســرانجام، بعد ارادي بايــد مورد توجه قرار گيــرد. بچه ها بايد 
صاحب اراده هاي قوي شوند و احساس مسئوليت در آن ها رشد 
كند. براي رســيدن به اين هدف مي توان از روش هايي استفاده 

كرد.
يكي از روش ها اين اســت كــه بايد توجه داشــت كودكان به 
كارهايي اقدام كنند كه از عهده ي آن ها برمي آيند، زيرا احساس 
شكســت، اراده را ضعيف مي كند و احساس پيروزي آدمي را به 
اقدام بعدي فرا مي خواند. با اين حال، اگر كودك در انجام كاري 
شكســت خورد، براي ترميم اراده ي او بايــد او را دلداري داد، 
شكست را بايد به عنوان نتيجه اي كه گاهي رخ مي دهد، ترسيم 

كنيم و او را براي اقدام بعدي تشجيع كنيم. 
روش ديگــر اين اســت كه وقتــي كــودكان كاري را عهده دار 
مي شوند، خود آن را به انجام برســانند؛ مسئوليت با آن هاست 

هرچند ممكن است ما آن ها را كمك كنيم. 
روش بعدي اينكه پاسخ گويي به ديگران، كه بخشي از مسئوليت 
اجتماعي است، بايد در كارهاي كودكان رفته رفته به خود آن ها 
واگذار شــود. به طور مثال، اگر كودك تكاليف درسي را از روي 
تنبلي انجام نمي دهد، خود بايد پاسخ گوي معلم مدرسه باشد و 
والدين از پذيرش آن خودداري كنند، مگر اينكه تكاليف مدرسه 

بيش از حد باشد و بتوان از روش كار مدرسه اشكال گرفت.
روش ديگــر در پرورش اراده، همكاري با ديگران اســت. انجام 
كارهاي مشــترك، عالوه بر رشــد عاطفي و اجتماعي كودك، 
اراده ي او را نيــز تقويــت مي كنــد و در عين حال، احســاس 
مسئوليت را پرورش مي دهد. در مثل مناقشه نيست. هنگامي كه 
چند اسب را به يك كالسكه مي بندند، آن ها براي همراهي كردن 
با ديگر اســب ها، بايد بر خود فشــار آورند و هم پاي آنان بدوند. 
اين در فعاليت هاي گروهي انســان ها نيز صادق است. كارهاي 
گروهي، اراده ي افراد را تعميق مي كند و در عين حال، احساس 

مسئوليت در قبال ديگران را رشد مي دهد. 

كارهاي مشترك، عالوه بر رشد عاطفي 
و اجتماعي كودك، اراده او را نيز تقويت 
مي كند و در عين حال احساس مسئوليت را 
پرورش مي دهد
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