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محتوای این کتاب در سال 1399 با توجه به مفاد استاندارد جدید سازمان متولی و پس از ارزیابی خبرگان 
با استفاده از محتوای کتاب های قبلی رشتۀ مدیریت خانواده شاخۀ کاردانش تحت نظر کمیسیون تخصصی 

رشته متناسب سازی شده است.



مقدمه

بنیان گذاری  آن  در  تعلیم،  و  تربیت  پایه های  که  است  بشری  جامعۀ  اصلی  رکن  و  اجتماعی  نهاد  نخستین  خانواده، 
می شود. هرگاه پایه های این رکن اساسی در جامعه متزلزل شود، آن جامعه در مسیر تباهی و نابودی قرار خواهد گرفت. 
بنابراین، هر خانواده به عنوان یک سازمان کوچک، نیاز به مدیریت بر امور اقتصادی و اجتماعی خود دارد. مدیریت در 
خانواده را می توان یک مدل مشارکتی دانست؛ این بدان معناست که بعضی از تصمیماتی که برای هزینه ها و بسیاری 
از مشکالت رفتاری ـ اجتماعی در خانواده اتخاذ می شود با همفکری بیشتر و سنجیده تر صورت می گیرد و تمام اعضای 
از تدابیر و سیاست های خانواده در جهت پیشبرد اهداف آن تبعیت کنند. به همین جهت مباحث  خانواده موظف اند 
مربوط به مدیریت در خانواده از مهم ترین مواردی است که در کتاب حاضر به آن پرداخته شده است. کتاب حاضر برای 
هنرجویان پایۀ دوازدهم رشتۀ مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده در شاخۀ کاردانش در دو بخش مجزا به شرح زیر 

تهیه و تدوین شده است:

بخش اول: مدیریت امور اقتصادی خانواده 
 شایستگی اول: توسعۀ شناخت خانواده و نیازهای آن 

این شایستگی در دو واحد یادگیری به بررسی و شناخت خانواده و نیازهای آن می پردازد. کسب این شایستگی، هنرجو را 
قادر می سازد، تا به فرهنگ و پاره فرهنگ ها، عرف و آداب و رسوم ایرانی احترام گزارده و در برقراری روابط سالم انسانی 

و اخالقی در خانواده تالش نماید. 

 شایستگی دوم: مدیریت در خانواده 
شایستگی دوم، در پنج واحد یادگیری، به بررسی و شناخت اصول و مفاهیم مدیریت در خانواده شامل اصول برنامه ریزی، 
سازمان دهی، هدایت و رهبری، کنترل و نظارت و فرایند تصمیم گیری می پردازد. کسب این شایستگی، هنرجو را قادر 

می سازد تا بتواند، اصول و مهارت های کسب شده در خانواده را به کار گیرد. 

 شایستگی سوم: تنظیم بودجه در خانواده و مدیریت هزینه های آن 
این شایستگی در چهار واحد یادگیری به بررسی تنظیم بودجه در خانواده، مدیریت هزینه های خانواده، مدیریت پس انداز 
در خانواده و اصطالحات حسابداری می پردازد. هدف از این شایستگی این است که هنرجو بتواند، توازن در دخل و خرج 
خانواده را رعایت کند، بودجه بندی و مدیریت هزینه ها را برعهده بگیرد و با شناخت مفاهیم پس انداز و جایگاه آن در 

اقتصاد خانواده، فرهنگ قناعت و صرفه جویی را نیز در خانواده به کار گیرد. 

شایستگی چهارم: پرورش شخصیت خاّلق و کارآفرین 
این شایستگی به بررسی راه ها و روش های پرورش ویژگی های تفکر خاّلق و شخصیت خاّلق و کارآفرین می پردازد. برای 
کسب این شایستگی، هنرجو باید بتواند از طریق انجام تمرینات و فعالّیت های مختلف، شخصیت خاّلق و کارآفرین را 

بشناسد و تالش نماید تا خالقیت و ویژگی های کارآفرین شدن را در خود پرورش داده و توسعه دهد. 



شایستگی پنجم: راهبری طرح کسب  و کار برای برنامه ریزی امور خانواده 
هدف اصلی در شایستگی آخر، تهیه و ارائۀ یک نمونه طرح کسب  و کار در زمینۀ امور اقتصادی و اجتماعی است. بر همین 
اساس، در این قسمت سعی شده است به بررسی راه ها و روش های راه اندازی کسب  و کارهای کوچِک فردی و خانوادگی 

به ویژه نحوۀ تشکیل شرکت های تعاونی پرداخته شود. 

بخش دوم: مدیریت امور اجتماعی خانواده 
 شایستگی ششم: توسعۀ شناخت روابط سالم انسانی و اخالقی در خانواده و جامعه 

کسب این شایستگی، هنرجو را قادر می سازد، تا از طریق انجام تمرینات و فعالّیت های مختلف، اصول روابط سالم انسانی 
و اخالقی در خانواده و جامعه را شناخته و آنها را در زندگی خود به کار گیرد. برهمین اساس، این شایستگی در سه واحد 
یادگیری و شناخت مفاهیم و اصول برقراری ارتباط، شناخت عوامل مؤثر بر روابط سالم و اخالقی در خانواده و جامعه و 

شناخت مشکالت و آسیب های ارتباطی و درمان آنها می پردازد. 

شایستگی هفتم: به کارگیری اصول تعلیم و تربیت فرزند 
در شایستگی پنجم، هنرجو باید بتواند از طریق انجام تمرینات و فعالّیت های مختلف، اصول تعلیم و تربیت فرزند در 
خانواده را به کار گیرد. برهمین اساس، این شایستگی در چهار واحد یادگیری به بررسی روش های به کارگیری اصول 
و  یادگیری کودکان  به کارگیری شیوه های  در کودکان،  اخالقی  مراحل رشد  فرزندپروری، شناخت  در  تربیت  و  تعلیم 
شناخت جایگاه و نقش بازی، قصه گویی و اوقات فراغت در تعلیم و تربیت کودکان و مشکالت و راهکارهای آن می پردازد. 

شایستگی هشتم: آموزش نحوة همکاری خانواده با مدرسه و سایر مراکز آموزشی 
این شایستگی، در سه محور اصلی به بررسی برقراری ارتباط با مدیر، معلم و سایر کارکنان مدرسه، مشارکت اولیا با 
مدرسه و همکاری خانواده با مدرسه و مراکز آموزشی می پردازد. برای کسب این شایستگی، هنرجو باید بتواند از طریق 
انجام تمرینات و فعالّیت های مختلف، نحوۀ همکاری خانواده با مدرسه و دیگر مراکز آموزشی را شناخته و تالش نماید تا 

آن را در زندگی خود به کار بگیرد و توسعه دهد. 

شایستگی نهم: بهره گیری از حقوق قانونی خود و آگاه نمودن سایر اعضای خانواده نسبت به حقوق خود 
این شایستگی، در سه واحد یادگیری به بررسی حقوق و انواع آن، حقوق خانواده و قوانین ارث مرتبط با قوانین خانواده 
و چالش های آن می پردازد. برای کسب این شایستگی، هنرجو باید بتواند از طریق انجام تمرینات و فعالّیت های مختلف، 

ضمن بهره گیری از حقوق قانونی خود، سایر اعضای خانواده را نیز نسبت به حقوق خود، آگاه نماید. 



سخنی با همکاران گرامی 
و هنرجویان عزیز

  استفادۀ مطلوب از کتابی که در دست دارید، مستلزم حضور فعال و خاّلق شما در موقعیت های یاددهی ـ یادگیری آن 
در بیرون و درون هنرستان و بهره بردن از دانسته ها و تجربه های ارزشمند تمام کسانی است که با آنها تعامل دارید. 
انتظار می رود هنرجویان تالش کنند تا با راهنمایی هنرآموز، در فعالّیت های گروهی شرکت کنند و سعی کنید خوب 

بشنوند، خوب بخوانند، خوب بگویند، خوب بپرسند و خوب انجام دهند. 
  برای کسب شایستگی ها در هر واحد یادگیری فعالّیت هایی طراحی شده و الزم است هنرجویان با نظارت هنرآموز خود 
به صورت فردی و در گروه های کالسی آنها را انجام دهند تا بتوانند یافته های خود را در هر بخش تحکیم و تثبیت کنند 
و برداشت عمیق تری از موضوع یا مسئلۀ مورد بررسی به دست آورند و بتوانند در زندگی و روابط خود به کار ببندند و 
توانایی های خود را ارتقا بخشند. تصاویر، جدول ها و نمودارها بخشی از محتوای درس هستند و شما هنرجویان برای 

رسیدن به اهداف درس، آنها را نقد و ارزیابی کنید. 
  در صفحۀ پایانی هر واحد یادگیری سؤاالت به صورت عملکردی طراحی شده است تا مطالب آموزش دیده را در موقعیت 
طرح شده، بررسی و چالش های تعیین شده را تمرین کنید و با انجام تمرینات بتوانید مهارت های آموزش دیده را 

تکمیل و توانایی های خود را ارتقا بخشید. 
  در ارتباط با شایستگی های غیرفّنی از جمله شرکت در اجتماعات و فعالّیت های فردی و گروهی، یادگیری، تفکر  خاّلق، 
تفکر انتقادی، اخالق حرفه ای، حفاظت از محیط زیست و...؛ تمامی این موارد همراه با شایستگی های فّنی در کتاب 
کنار  در  را  این شایستگی ها  نمایید،  عزیز کوشش  است. شما هنرجویان  ارائه شده  و  یادگیری طراحی  فعالّیت های 

شایستگی های فّنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالّیت های یادگیری به کار گیرید. 
  رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است. لذا توصیه های هنرآموز محترمتان را درخصوص 
رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدی بگیرید. امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز 
و هدایت هنرآموزان گرامی، در جهت سربلندی و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت شایستۀ 

جوانان برومند میهن اسالمی گام های مؤثری برداشته شود. 

گروه مؤلفان
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شایستگی 6
توسعۀ شناخت روابط سالم انسانی و اخالقی 
در خانواده و جامعه

زمان: 41 ساعت )نظری 32 ساعت + عملی 9 ساعت(

ْزَق َو يُْنِسُئ ِفی االََْجِل َو يَُحبُِّب اِلَی    : اَلَْقْوُل الَْحَسُن يُْثِری الْماَل َو يُْنِمی الرِّ امام سّجاد 
االَْْهِل َو يُْدِخُل الَْجنََّۀ؛

گفتار نيك، ثروت را زياد و روزی را فراوان می كند، مرگ را به تأخير می اندازد، انسان را 
در خانواده محبوب می كند و به بهشت وارد می نمايد.1

1. خصال، ص 31۷، ح 1۰



2

واحد یادگیری 1 : برقراری ارتباط مؤثر و سازنده در خانواده

استاندارد عملکرد

برقراری روابط سالم انسانی و اخالقی در خانواده و جامعه با رعایت اصول اخالقی در خانواده براساس منابع 
علمی ـ اسالمی و استانداردهای سازمان آموزش فّنی و حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

1 مهارت گوش دادن
2 شرکت در فعالّیت و اجتماعات

3  یادگیری
4  مسئولیت پذیری

5 صبوری و بردباری

1 برقراری ارتباط مؤثر و سازنده در خانواده
2 برقراری ارتباط مؤثر با همسر

3 توسعۀ شناخت مشکالت و آسیب های ارتباط در خانواده
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هدف توانمندسازی 1: هنرجو بتواند اهمّیت ارتباط انسانی در خانواده را توضیح دهد.

در گروه های کالسی دالیل ارتباط با دیگران را گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید. فعالّیت 1

ارتباط و اهمّیت ارتباط انسانی در خانواده 

انسان موجودی اجتماعی است و برقراری رابطه با دیگران، الزمة زندگی اوست، هر کودکی که چشم به جهان 
مي گشاید تنها از طریق ارتباط است که مي آموزد چگونه حرف بزند، راه برود، بشنود و... . ارتباط است که 
استعدادهاي بالقوه کودك را به فعلیت در مي آورد و او را با اصول اولیة زندگي و آداب و فرهنگ آشنا مي کند.
ارتباط، سبب پویایي فكر و اندیشه مي شود و انسان را قادر مي سازد، علوم بشري را از نقطه اي به نقطة دیگر 
انتقال دهد و بسیاری از مشكالت و مسائل زندگی بشری را حل کند. همچنین تأمین نیازهای روحی و جسمی 
انسان از طریق ارتباط صورت می گیرد و ارتباط می تواند احساس ايمنی، امنیت، اعتماد، آسايش و... در بین 

آنان ایجاد کند.

اهمّیت و نقش ارتباط انسانی
روابط انسانی، مجموعه ای از فعالّیت ها و تعامالتی است که موجب تأمین نیازهای افراد می گردد و به عنوان 
یک نیاز انسانی، بین افرادی که با هم زندگی می کنند شكل می گیرد، وقتي سخن از ارتباطات به میان مي آید 
معموالً صحبت کردن با یكدیگر در ذهن انسان تداعي مي شود. اما ارتباطات چیزي بیش از صحبت کردن 
است. وقتي شما در کالس درس به پرسش پاسخ مي دهید، وقتي تشویق مي شوید، وقتي در مورد عقاید و 
افكار دیگران بحث مي کنید، با دوستان خود دست مي دهید، در یک مصاحبة استخدامي شرکت مي کنید، در 
یک جلسة گروهي شرکت مي کنید، لباسي را انتخاب مي کنید و یا به خرید یک خودرو اقدام مي کنید. در 

واقع شما با دیگران ارتباط برقرار کرده اید.
شاید بتوان گفت دوستي هاي پایدار و موفق، روابط خانوادگي گرم و موفقیت هاي تحصیلي و شغلي به مهارت هاي 
ارتباطي شما بستگي دارد. مهارت در ایجاد رابطة مناسب با دیگران بر توانایي ها و اعتماد به نفس شما مي افزاید، 

استعداد و دستاورد هایتان را نشان می دهد و احترام و قدرداني دیگران را جلب مي کند.
درك و توانایي به کارگیري ارتباطات، از مهم ترین مهارت هایي است که افراد باید بیاموزند زیرا ارتباط مناسب 
در موفقیت افراد در محل کار و اجتماع، بسیار مؤثر است. توان برقراري ارتباط مؤثر، غالباً میزان شایستگي و 

احتمال موفقیت فرد را تعیین مي کند.
برقراری روابط انسانی، پس از تأمین نیازها، زمینه های پیدایش انگیزش، رشد، احساس سودمندی، رضایت، درك 
متقابل و اعتماد را فراهم می کند. این نتایج، چرخه ای از نشانه های مثبت حیات را پدید می آورند و هر یک در 

پیدایش حاالت مثبت بعدی، مؤثر واقع می شوند.
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دین اسالم نیز که تضمین کنندة سعادت انسان است دربارة اهمیت و 
برقراری ارتباط در زندگی توصیه هایی بسیار دارد و برای تنظیم روابط 
اجتماعی انسان ها با دیگران، آداب و مهارت هایی وضع نموده و پیروان 
خود را به رعایت این آداب سفارش فرموده است. از جمله توصیه های 
آن می توان به صلة رحم، شور و مشورت، نمازهای جماعت و جمعه، 
عفو و بخشایش، انفاق و کمک به یكدیگر و... اشاره کرد. با توجه به 
برقراری  به آن در  تأکید دین اسالم  و  ارتباط  اهمیت صله رحم در 

ارتباط الزم است دربارة آن بیشتر بدانید.
صلۀ رحم: صله رحم از دو واژة »ِصلِه« و »َرِحم« تشكیل شده است. 
صله از ریشة »وصل« به معنای پیوستن دو چیز به هم و نیز به معنای 
احسان و دوستی آمده است. واژة رحم، در »صله رحم« استعاره برای 

قرابت و خویشاوندی است )شكل1(.

بنابراین، معنای اصطالحی صله رحم، ارتباط و دیدار با خویشاوندان و کمک به آنها است. در مباحثی چون هدیه، 
ازدواج و شهادت دادن )در دادگاه( و... سخن از صله رحم شده است. برخی از نام ها و صفات خداوند مانند رحمان 
و رحیم از نظر واژگانی و معنایی با »َرِحم«، هم ریشه اند. در یک حدیث قدسی آمده است: »  من خدای رحمان 
هستم؛ َرِحم را خلق کردم و نام آن را از نام خود گرفتم؛ پس هرکس صله رحم کند او را به رحمت خویش متصل 

سازم و هرکس قطع رحم کند، او را از رحمت خویش دور نمایم1«.
، همة انسان ها را به صله رحم سفارش کرده است. در اهمّیت صله رحم همین بس که پیامبر اکرم 

آثار صلۀ رحم:
  نیازهای روانی انسان، مانند نیاز به برقراری روابط اجتماعی را تأمین می کند؛

  حفظ پیوندهای خانوادگی آثار معنوی و اخروی بسیاری در پی دارد؛
  معاشرت های خانوادگی سالم، به کاهش احساس تنهایی در افراد می انجامد؛

  در بسیاری از موارد، به ویژه هنگامی که مشكالت و پیشامدهای ناگوار بروز می کنند، موجب افزایش حمایت 
و همدلی میان نزدیكان می شود؛ 

  تأثیری مثبت بر هویت و احساس خود ارزشمندی افراد خواهد داشت.

شکل 1ـ ديدار با خويشاوندان

ِحَم و َشَقْقُت لها اسماً ِمْن اِسمی َفَمن َوَصلَها َوَصلُْته َو َمْن َقَطَعها بََتتُّه؛ بحاراالنوار ج۴۷ ص1۸۷ 1. أنَا الرَّحمُن خلقُت الَرَّ

با جست و جو در منابع علمی ـ اسالمی در مورد صله رحم و آثار آن بر روابط مناسب اجتماعی گزارشی در 
کالس ارائه دهید.

فعالّیت 2

صلۀ رحم
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علم نشان داده است افرادی که روابط اجتماعی بیشتری با دیگران دارند، از سالمت رواني و جسمانی بهتری 
برخوردارند و حتي در هنگام بیماری نیز سریع تر از افراد تنها، منزوی یا افرادی که از ارتباطات خود ناراضي اند، 
بهبود مي یابند. درواقع پیوندها، روابط و معاشرت های اجتماعي همانند سپری در برابر نامالیمات زندگي از 

انسان دفاع می کنند.
داشتن ارتباط سالم برای انسان دارای آثاری است که برخی از آنها عبارت اند از:

1 افزایش سالمت روان؛
2 افزایش سالمت جسمی؛

3 مقابله با مشکالت؛
4 افزایش توانایی حل مشکالت زندگی؛

5 افزایش توانایی کاهش احساسات منفی در زندگی؛1
6 احساس امنیت و ایمنی؛2
۷ احساس اعتماد به دیگران؛

8 موفقیت بیشتر انسان در زندگی.
محققان در مطالعه ای در خصوص افسردگی زنان کارگر متوجه شدند، با اینکه زنان کارگر وضعیت مالی ضعیفی 
دارند؛ با این حال دچار افسردگی نشده اند. به همین دلیل، پژوهشگران به بررسی های بیشتری پرداختند؛ آنان 
دریافتند زنان کارگری که از سالمت روان بیشتری برخوردار بودند، با وجود مشکالت زیاد در زندگی خود؛ 
ارتباطاتی داشتند که از آن راضی و به آن دلگرم بودند و احساس می کردند وجودشان برای فردی دیگر مهم 
است و کسی در زندگی آنان وجود دارد که برای آنها احترام و ارزش قائل است، همین موضوع مانع افسردگی 

آنان شده بود.
نامیده اند.  محققان، عاملی را که مانع بروز افسردگی و سایر بیماری های روانی می شود، حمايت اجتماعی 
منظور از حمایت اجتماعی، میزان آرامش، احترام، آسایش امنیت و کمکی است که انسان می تواند، از مردم 

یا گروه های مختلف دریافت کند.

اهمّیت ارتباط در پژوهش های علمی

1.  میزان روابط اجتماعی و گفت وگوی مستقیم بین افراد جامعه و خانواده نقش مؤثری در کنترل احساسات منفی دارد افرادی که دارای ارتباط 
بیشتری هستند، عموماً نسبت به افرادی که ترجیح می دهند تنها باشند و تنها زندگی کنند شادتر هستند. وقتی که انسان در جمع و در 

گروهی زندگی می کند، احساس دلگرمی بیشتری می کند.  
2.  این احساس وضع خوشایندی را ایجاد می کند و فرد در آن دارای آرامش جسمی و روحی است ارتباط برقرار کردن با دیگران نوعی احساس 

امنیت را در ما ایجاد می کند. وقتی ما با دیگران هستیم احساس می کنیم که پشتمان گرم است و دلگرم تر به زندگی نگاه می کنیم.

انواع حمايت اجتماعی

اطالعاتیوسيله ایاحترامی

انواع حمايت اجتماعی
حمایت اجتماعی، انواع مختلفی دارد که در نمودار  1 

رو به رو نشان داده شده اند:

نمودار 1
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حمايت احترامی: میزان احترامی است که فرد از دیگران می گیرد، مانند احترام و کمک به همنوع، احترام به 
بزرگ ترها، احترام به معلم و شاگرد و... )شکل  2(.

شکل 2ـ حمايت احترامی

حمايت اطالعاتی: اطالعاتی است که فردی به دیگری 
مانند  باشد  کرده  حمایت  او  از  نوعی  به  تا  می دهد، 
راهنمایی کردن خانم سرپرست خانواده توسط کمیتۀ 
امداد خمینی  )ره( که جهت رفع مشکالت مالی و زندگی 
به آنجا مراجعه کرده است. یا اطالعاتی که از یک شغل 

شکل 3ـ حمايت اطالعاتیبه شخص بیکاری داده می شود )شکل  3(.

حمايت وسيله ای: کمک، ابزار و پولی است که در اختیار دیگران گذاشته می شود، مانند زمانی که فردی از 
نظر مالی مشکل پیدا می کند و دیگران به او وام قرض الحسنه می دهند. یکی از مهم ترین راه های بهبود یا 

افزایش حمایت اجتماعی، افزایش یا بهبود ارتباط با انسان های دیگر است )شکل ۴(.

شکل4 ـ حمايت وسيله ای
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اهداف ارتباط 

در گروه های کالسی: 
1 هر گروه یكی از حمایت های اجتماعی را با نمایش در کالس نشان دهید.

2 گزارشی از انواع حمایت های اجتماعی در زندگی شخصی خود تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

با جست و جو در زندگی اطرافیان خود، گزارشی از انواع حمایت های اجتماعی تهیه کنید و در کالس ارائه 
دهید.

در گروه های کالسی با توجه به شكل روبه رو در مورد نوع و هدف ارتباط 
بین انسان ها گفت و گو کنید.

فعالّیت 3

فعالّیت 4

فعالّیت 5

ارتباط با دیگران یک ضرورت است؛ زیرا انسان ها برای رفع احتیاج های خود به ارتباط با دیگران نیاز دارند. 
ارتباط به دالیل زیر برای هر فردی مهم است:

1  شناخت خود: این شناخت بر پایة ارتباط با دیگران شكل می گیرد، زیرا تصویر ما از خود، بر اساس بازخوردهای 
اطرافیان شكل می گیرد. 

، پدر و مادر، خواهر و برادر،  2  معنا دادن به زندگی: پژوهش ها نشان می دهد ارتباط با خدا و معصومین  
همسر، فرزندان و دوستان احساس دوست داشتن و دوست داشته شدن، زندگی را برای فرد معنی دار می کند. 
به کمک مجموعة آگاهی ها و دانش ها می توان با خود، خدا، مردم و محیط زیست ارتباط مفید و مؤثری داشت 
و به وسیلة »ارتباط« است که می توان در کمترین زمان به این آگاهی ها و دانش ها دست یافت، آنها را پردازش 

کرد و منتشر ساخت، از حال بستگان و دوستان خود با خبر شد و یا گره از کار یكدیگر باز کرد.
3  موفقیت بیشتر: اکثراً افرادی که در کارشان شكست مي خورند، مشكل ارتباطي دارند. افرادی که مشكالت 
ارتباطی مثل پرخاشگری، کم رویی و غرور دارند، ممكن است دیگران را از خود برنجانند یا اینكه مورد 

توجه دیگران قرار نگیرند که درنتیجه در کار خود نیز با مشكالتی مواجه می شوند.
تكیه گاه سبب  این  و  است  افراد  برای  مطمئنی  تكیه گاه  دیگران  با  روابط صمیمی  داشتن  4  شادزيستي: 

کاستن بار روانی آنها و در نتیجه، عاملی برای شادمانی و رضایتمندی طرفین ارتباط می شود
5  برطرف شدن نیازهای معنوی عاطفی ـ اجتماعی: ارتباط یک نیاز عاطفی ـ اجتماعی است. انسان ها در 
کنار نیازهای زیستی مانند نیاز به آب، غذا و غیره نیازهای معنوی، روان شناختی و اجتماعی نیز دارند. 
به  نیاز  استقالل،  به  نیاز  برتر )خداوند(،  به یک قدرت  توکل  و  تكیه  به  نیاز  نیازها شامل  این  مهم ترین 

ارزشمندی و نیاز به ارتباط است.

شکل 5  ـ ارتباط



8

6  دوست يابی: ارتباط مؤثر با دیگران با حفظ حدود الهی منجر به دوست یابی می شود. داشتن روابط مثبت 
و حمایت کننده با دیگران، با سازگاری و سالمت روان فرد رابطه دارد.

۷  خودشکوفايی: ارتباط اثربخش با خودشکوفایی همراه است. ارتباط با دیگران به فرد کمک می کند که 
استعدادهای خود را شکوفا کند و از زندگی احساس رضایت کند.

8  بيان افکار: ارتباط افراد با یکدیگر باعث می شود که افراد از دانش، اطالعات و افکار یکدیگر آگاه شوند. 
فرد در ارتباط هایی که با دیگران دارد، مي تواند افکار و اطالعات خود را در موقعیت هاي مختلف بروز دهد. 
انسان به وسیلۀ ارتباط می تواند حاصل ذهن خود را به تصویر بکشد و به دیگران منتقل کند و از سوی 

دیگر این افکار و اطالعات می توانند زمینۀ پیشرفت او را فراهم سازند.
9  تأثيرگذاری بر مخاطب: افراد با روش های مختلف ارتباطی می توانند بر مخاطب خود در هر موقعیتی اثر 

بگذارند و او را جذب کنند و این می تواند در بهبود یک رابطۀ سازنده و مفید تأثیر داشته باشد.

اجزای اصلی ارتباط
ارتباط دارای سه جزء اصلی ارسال کنندة پیام، محتوای پیام و دریافت کنندة پیام است:

»همه روابط من با دیگران از رابطۀ من با من آغاز می شود« و رابطۀ من با من اصالح نمی شود مگر آنکه 
رابطه ام با خلق اصالح شود، در نتیجه برای اصالح رابطه با مردم باید رابطه ام را با خودم و با خالق اصالح 
کنم. هدف افراد در برقراری ارتباط با یکدیگر متفاوت است. اّما مهم ترین هدف ارتباط، انتقال پیام است.

نکته

در گروه های کالسی،ارتباط بین خود و افراد گروه دیگر را بررسی کنید و موارد زیر را انجام دهید:
1 فهرستی از انگیزه و پیام های خود را در برقراری این ارتباط تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

2 با نموداری، فواید این ارتباط را نشان دهید.

3 ویژگی های یک ارتباط مناسب را به صورت نمودار نمایش دهید.

فعالّيت 6

ارتباط  اصلی  ارکان  از  یکی  پيام دهنده:  يا  پيام  1  ارسال كنندة 
است که می خواهد خواسته ها، نظرات و عقاید خود را به  درستی 

برای مخاطب بیان کند.
2  محتوای پيام: در پیام نباید از کلمات زشت و نامناسب استفاده 
شود. همچنین پیام نباید مبهم، دو پهلو و پیچیده باشد. عالوه بر 
این، لحن و حالت گفتار نیز نقش تعیین کننده ای در تأثیر پیام 

بر گیرندة آن دارد.
3  دريافت كنندة پيام يا گيرندة پيام: چنانچه پیام به درستی شنیده 
نشود، ارتباط با مشکالت زیادی مواجه می شود. به همین دلیل 
برای دریافت کامل و درست پیام گوش دادن از اهمیت بسیاری 

شکل6 ـ اجزای ارتباطبرخوردار است )شکل6(.

گيرندهفرستنده

پيام

بازخورد



شایستگی 6  : توسعۀ شناخت روابط...

9

معموالً محصول قرار گرفتن سه عنصر اصلی ارتباط در کنار هم باز خوردی موثّر و سازنده خواهد بود و در 
این صورت هدف ارتباط محقق شده است.

نکته

در گروه های کالسی:
در مورد ارتباط خود با اعضای گروه گفت و گو کنید و اجزای آن را مشخص کنید.

با جست و جو در منابع علمی، در مورد نقش و اهداف پیام بر ارسال کننده و دریافت کنندة پیام گزارشی 
تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

با بررسی ارتباطات فردی خود با خانواده و اطرافیان، در مورد شکل های ارتباط گفت و گو کنید و نتیجه را در 
کالس ارائه دهید.

فعالّيت ۷

فعالّيت 8

فعالّيت 9

برقراری ارتباط از نظر هدف و روش به شکل واحدی صورت نمی گیرد. تفکیک هدف و روش ارتباط از هم 
در بیشتر مواقع بسیار مشکل است، اما می توان گفت که عامل مهم در تعیین روش برقراری ارتباط، هدفی 
است که فرستندة پیام دنبال می کند. امروزه با پیشرفت علوم و پیدایش فناوری جدید، هدف های ارتباطی نیز 
پیچیده تر شده اند و ناگزیر برای تحقق این هدف ها باید روش های مختلف و پیچیده تری مطرح شوند. در اکثر 

کتاب های تخصصی، ارتباط انواع مختلفی دارد که برخی از آنها در نمودار  2 نشان داده شده است: 

هدف توانمندسازی 2: هنرجو بتواند از انواع ارتباط مؤثر در خانواده گزارشی ارائه دهد.

انواع ارتباط یا روش های برقراری ارتباط 

نمودار2

انواع ارتباط

كالمیغير كالمی

نوشتاریگفتاری

غير حضوریحضوریيك طرفه
دو طرفه و 
چندجانبه
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الف( ارتباط کالمی: ارتباط کالمی وابسته به زبان است و تبادل اطالعات در آن با استفاده از کلمات صورت 
می گیرد که شامل کلمات گفتاری  )شفاهی( و یا کلمات نوشتاری  ) غیرشفاهی( است:

   ارتباط گفتاری: به فرایند تبادل پیام ها، اطالعات و ایده ها، با استفاده از لغاتی است که از طریق زبان 
بیان می شوند، ارتباط گفتاری گفته می شود مانند توضیح شفاهی یک مطلب در کالس درس.

   ارتباط نوشتاری: به فرایند تبادل پیام ها، اطالعات و ایده ها که از طریق نوشتن و یادداشت کردن ایجاد 
می شود، ارتباط نوشتاری گفته می شود مانند توضیح کتبی یک مطلب در کالس درس یا پیامی که از 

طریق گوشی همراه برای کسی فرستاده می شود.
ب( ارتباط غیرکالمی  )زبان بدن(1 : در ارتباط غیرکالمی، پیام بدون ارسال حرف یا کلمه اي و تنها از طریق 
عالئم و حالت بدن دریافت و منتقل می شود. مانند برقراری ارتباط با راننده از طریق عالئم راهنمایی و رانندگی 
یا برقراری ارتباط از طریق آژیر آمبوالنس و یا زنگ مدرسه نمونه هایی از ارتباط غیر کالمی است. بخش مهمی از 
تعامل انسان ها با یكدیگر شامل ارتباط غیرکالمی است ازجمله می توان به حرکات چشم، حالت صورت، حالت 

1.  Body Language

بدن، ظاهر عمومی، طرز لباس پوشیدن، صداها، سكوت 
و... اشاره کرد. به عبارت دیگر ارتباط غیرکالمی، شامل 
قبیل حاالت چهره، دست ها،  از  فیزیكی  واکنش های 
حرکات و تماس چشمی است که چه همراه با صحبت 
باشد چه نباشد، معنی آنچه را که می گوییم تحت تأثیر 

قرار می دهند. 
عالئم زبانی غیر کالمی، احساسات و نگرش های ما را 
نسبت به سایرین آشكار می سازند. گاهی به این روش، 
خود،  روزمرة  زندگی  در  ما  می گویند.  هم  بدن  زبان 
مرتب و مكرر از پیام های غیرکالمی که می تواند مكمل 

پیام های کالمی باشد استفاده می کنیم )شكل۷(.
ج( ارتباط يك طرفه: ارتباطی است که انتقال پیام از فرستنده شروع و به گیرنده ختم شود و گیرنده نسبت به 
مفاهیم پیام واکنشی یا بازخوردی به فرستنده پیام نشان ندهد. مانند سخنرانی از طریق رادیو، در این صورت 

ارتباط را یک جانبه گویند. 
د( ارتباط دوطرفه يا دوجانبه: ارتباطی است که پیوسته نقش فرستنده وگیرنده در جریان ارتباط عوض می شود 
و فعالّیت های ارتباطی بعدی براساس واکنش گیرنده و فرستنده پیام تعیین می گردد، ارتباط مستقیم معلم و 

دانش آموز در کالس درس از این نوع ارتباط است. ارتباط دو طرفه معموالً مؤثرتر از ارتباط یک طرفه است. 

شکل 7ـ ارتباط غیرکالمی

در گروه های کالسی در مورد دالیل مؤثر بودن ارتباط دوطرفه گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه 
دهید. 

فعالّیت 10
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ارتباط گفته مي شود که کلیۀ عناصر در یک مکان جمع شده  برقراري  از  هـ( ارتباط حضوری: به گونه اي 
باشند. فرستنده، گیرنده، پیام و وسایل ارتباطي به طور هم زمان در یک مکان ایفاي نقش مي کنند. در این نوع 

ارتباط افراد بی واسطه با هم در ارتباط و رو در  رو هستند.
و( ارتباط غيرحضوری: در این نوع ارتباط، عناصر ارتباطي در یک مکان جمع نیستند و پیام از طریق وسایل 
ارتباطي به گیرنده که دور از فرستنده قرار دارد انتقال پیدا مي کند به عبارتی افراد با واسطه و با استفاده از 

امکاناتی چون )تلفن، نامه، ایمیل شبکه های اجتماعی و...( در ارتباط هستند.

موقعیت زیر را مطالعه کنید و در مورد شکل های ارتباط با هم گفت و گو کنید. 
مریم در زنگ تفریح روی نیمکت تنها نشسته بود. به رو به رو نگاه می کرد. یکی از هم کالسی هایش به نام 
زهره را دید که به او لبخند می زند. مریم هم به او لبخند زد و دستش را تکان داد. زهره هم دستش را 
برای او تکان داد. زنگ که خورد، زهره به طرف مریم آمد و با اشاره به کیکی که در دستش داشت، به مریم 
گفت: بفرمایید این کیک را مادرم پخته و خیلی خوشمزه است. دو دوست در  حالی  که می خندیدند و کیک 

می خوردند به طرف کالس خود رفتند.

با توجه به آنچه در مورد انواع ارتباط فراگرفته اید، شما کدام نوع ارتباط را بیشتر به کار می برید و با آن 
راحت تر هستید.با ذکر چند نمونه دالیل خود را در کالس ارائه دهید.

در مورد تأثیر منفی انتظارات و توقعات بیجا بر ارتباط خانوادگی و شخصی خود گفت و گو کنید و فهرستی 
از این توقعات نا بجا را در کالس ارائه دهید.

فعالّيت 11

فعالّيت 12

فعالّيت 13

گاهی اوقات بنا به دالیلی، ارتباط به درستی برقرار نمی شود. به عواملی که 
به ایجاد ارتباط سالم صدمه می زنند »    موانع ارتباطی« گفته می شود. در 

این جا به تعدادی از موانع ارتباطی اشاره می شود )شکل ۸(.

موانع ارتباط 

الف( موانع مرتبط با بيان پيام
موانعی که برای بیان درست نظرات، عقاید و احساسات وجود دارند عبارت اند از:

مقابل  از طرف  نمی کنند چون  بیان  را  عقیدة خود  و  نظر  افراد  اوقات  گاهی  نابجا:  توقعات  و  1  انتظارات 
انتظارات و توقعات نابجا دارند؛ مانند »  او خودش باید بداند، بعد از این همه سال زندگی با من باید متوجه 

شده باشد که من چنین خواسته ای دارم«.

شکل8  ـ موانع ارتباط
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2  پشت گوش انداختن و اجتناب از بیان خواسته ها: بعضی وقت ها فرد به بهانة اینكه هنوز وقت بسیار است، 
عجله ای نیست، به فالنی می گویم با او صحبت کند، فعالً خسته ام در فرصت دیگری موضوع را مطرح می کنم و 
مواردی از این قبیل از بیان خواسته ها و نظرات خود اجتناب می کند و در نتیجه پیامش را به موقع یا هرگز به طرف 
مقابل منتقل نمی کند و این غفلت و تأخیر انجام این کار، باعث می شود تا بیان عقاید و نظرات شخصی به عقب 

بیافتد و فرد بیان آنها را به دفعات بعد موکول می کند و همین موضوع مانع شكل گیری ارتباط مؤثر می شود.

3  تخلیه احساسات و عواطف منفی به جای بیان آنها: گاهی اوقات، فرد به جای بیان آنچه او را ناراحت 
کرده است به ابراز و تخلیة احساسات منفی خود می پردازد و طرف مقابل را قربانی خشم و ناراحتی خود 
می کند. بسیار مهم است که بین تخلیة احساسات و بیان سالم آنها تفاوت گذاشته شود. صحبت کردن بدون 
پرخاش، بیان کردن سالم احساسات است در حالی که حمله، پرخاش و توهین به طرف مقابل، نوعی تخلیة 
احساسات و عواطف منفی است، که نه تنها ارتباط را بهبود نمی بخشد بلكه به شّدت به آن، صدمه می زند.
بیان احساسات، حتی  4  بازداری احساسات و عواطف بعضی از انسان ها: به اشتباه آموخته شده استکه 

احساسات مثبت و خوشایند نیز، کاری نادرست است به مثال زیر توجه کنید:
آقای احسانی اعتقاد داشت که هیچ گاه نباید به فرزندانت نشان بدهی که آنها را دوست داری. بچه ها را باید 
با قلبت دوست داشته باشی ولی هیچ گاه بر زبان نیاوری.چون آنها لوس و بی ادب بار می آیند. او هیچگاه 
محبت خود را به کودکانش نشان نمی داد. این درحالی بود که فرزندان او شدیداً تشنه محبت پدرشان 

بودند و تصور می کردند که پدرشان به آنها اهمیتی نمی دهد.

با اجرای یک نمایش مانع پشت گوش انداختن و اجتناب از بیان خواسته ها در ارتباط خود با دیگران شوید.

با جست و جو در منابع علمی و مذهبی دو فعالّیت زیر را انجام دهید:
الف( گزارشی در مورد موانع ارتباط تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

ب( احادیث یا روایاتی از پیامبر اکرم  و ائمه اطهار  در مورد کنترل و بیان صحیح احساسات را 
به صورت بروشور در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 14

فعالّیت 15

ب( موانع مرتبط با محتوای پیام
نه تنها بیان درست خواسته ها، نظرها و عقاید افراد خانواده مهم است، اینكه پیام با چه کلماتی) کالمی( با 
چه لحن و تن صدایی )فراکالمی( و چه حالتی) غیرکالمی ( بیان می شود، نیز اهمّیت دارد. موانع مربوط به 

محتوا به سه دستة زیر تقسیم می شوند:
بنابراین، بسیار مهم است که  1  موانع کالمی: بیشتر قسمت  های یک پیام به صورت کالمی بیان می شود. 
از کلمات درست و مناسب استفاده شود، وگرنه مشكالت زیادی به وجود می آید. موانع کالمی مرتبط با 

محتوای پیام، شامل موارد زیر است:
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با درنظر گرفتن ارتباط خود با یكی از دوستانتان، در مورد موانع کالمی و فراکالمی محتوای پیام، از منابع 
علمی جست و جو کنید و گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 16

الف( استفاده از کلمات زشت و نامناسب: دروغ، غیبت،طعنه، کنایه، تمسخر، توهین، ناسزاگویی و... نه تنها 
ارتباطی ایجاد نمی کند، یا آن را بهبود نمی بخشد بلكه به شّدت به رابطه صدمه می زند.

ب( استفاده از کلمات مبهم: کلماتی مانند چیز، این، آن و مواردی از این قبیل بسیار مبهم اند. بهتر است 
در انتقال پیام از کلماتی که دقیقاً به موضوع مورد  نظر اشاره می کنند استفاده شود.گاهی اوقات والدین 
برای اینكه کودك را از انجام کار اشتباهی بازدارند می گویند: »این کار را انجام نده«؛ در اینجا مشخص 

نیست چه کاری نكند.
ج( کلی گويی: گاهی اوقات افراد به جای بیان شفاف و روشن مطالب، کلی گویی می کنند. مثاًلً به جای آنكه 

بگویند من از فالن رفتارت خوشم نمی آید. می گویند »من برخوردهای تو را نمی پسندم«؛
د( انتقاد از فرد به جای نقد رفتار او: گاهی اوقات افراد به جای انتقاد از رفتار نادرست فرد، به شخص او 
حمله می کنند و شخصیت او را زیر سؤال می برند. این رفتار نه تنها گره ای را باز و رفتار را اصالح نمی کند 
بلكه سبب تنّفر، جدایی و مقاومت بیشتر طرف مقابل بر موضع نادرست خود می شود و این دقیقاً بر خالف 

هدف ارتباط است.
هـ( پرگويی: گاهی اوقات، افراد تصور می کنند برای آنكه پیامی را منتقل کنند باید دربارة آن زیاد صحبت 

کنند. والدینی که زیاد دربارة موضوعی صحبت می کنند، باعث دوری فرزندانشان از خود می شوند.
2  موانع فراکالمی: موانع فراکالمی  مرتبط با محتوای پیام، به حالت و لحن حرف زدن مربوط می شوند و 

شامل موارد زیر است:
الف( لحن: لحن حرف زدن شما در پیامی که ارسال می کنید، بسیار اثرگذار است. اگر جملة »خیلی خوب 
فعالّیت درسی ات را انجام دادی« با لحن مناسب بیان کنید، تأثیری مناسب بر شنونده دارد. اگر همین جمله 

ج( تناسب مطلب با حاالت عاطفی: منظور آن است که صحبت شما با احساس مناسبی بیان شود؛ مثاًل 
مادری به فرزندش می گوید »دوستت دارم«. این جمله باید با حالتی عاطفی و با احساسی مناسب بیان 
مادر  که  کرد  تصور خواهد  کودك  بیان شود،  غیرعاطفی  و  حالت خشک  با  همین جمله  چنانچه  شود. 

احساس واقعی خود را بیان نمی کند.

شکل 9ـ تُن صدا

مقابلتان  طرف  کنید،  بیان  مسخره آمیز  لحن  با  را 
ممكن است به شما پرخاش کند و عصبانی شود.

ب( تُن صدا: بلندی و کوتاهی صدا تأثیر مهمی بر 
دیگران دارد. اگر بهترین و زیباترین جمالت را با 
صدای بلند و با حالت داد زدن بیان کنید، شنونده، 
پیام شما را متوجه نمی شود. زیرا آنچه در درجة 
اول او را تحت تأثیر قرار می دهد بلندی بیش از 
دربارة صدای  مطلب  همین  حد صدای شماست. 

بیش از حد کوتاه نیز صدق می کند )شكل9(.
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3  موانع غيركالمی: همان طوری که گفته شد، حالت بدن انسان خود زبان خاصی است که بسیاری از خصوصیات 
پیام را منتقل می کند   )زبان بدن(. حالت صورت مادری که به فرزندش اظهار عالقه می کند و یا مادری که 
برای فرزندش نگران است و حالت صورت فردی که بسیار خوشحال است بدون آنکه بیان کند، بیانگر پیام های 

غیر کالمی آنهاست.

گوش دادن فعال1 یا گوش دادن مؤثر2 از مهم ترین مهارت هاي معمول در ارتباطات اجتماعي خصوصاً ارتباطات 
خانوادگي به حساب مي آید. بسیاري از ما تصور مي کنیم گوش دادن امري ساده است که در آن توانمند هستیم. 
ولی واقعیت این است که شنیدن، یک بحث کامالً  جسمي است و صرفاً به معنای فعال شدن گیرنده هاي شنوایی 
ما در اثر امواج صوتی است. درحالي که گوش دادن یک مهارت شناختی است و عماًل یک فعالّیت ذهنی و 
تحلیلی محسوب می شود. اگر به این مهارت مسلط نباشید، به آسانی ممکن است پیام های ارسالی از سوی طرف 
مقابلتان را اشتباه برداشت کنید. در چنین شرایطی، فرایند ارتباط بی اثر می شود و حتی ممکن است سوء تفاهم 
زیادي بین طرفین ارتباط رخ دهد. گوش دادن مؤثر باعث می شود به طرف مقابل زمان داده شود تا بتواند افکار 

و احساسات خود را بیان کند و به این ترتیب باعث افزایش احساس اعتماد به نفس فرد مقابل می شود. 
براي گوش دادن نه تنها باید به محتوای پیام و ماجرایی که تعریف می شود توجه کنید، بلکه الزم است به 
طرز بیان، شیوة استفاده از زبان، لحن و حرکات بدن گوینده نیز دقت داشته باشید. به عبارت دیگر، گوش 
دادن یعنی درك هم زمان پیام های کالمی و غیرکالمی. پس فقط شنیدن کلمات گفته شده کفایت نمی کند. 
البته گوش کردن گاهي براي آموختن و درك و تحلیل چیزي است و گاهي فقط براي همدلي کردن و شنیدن 

درد دل هاي همسر یا فرزند است که هر دو حالت آن الزم و ضروری است )شکل10(.

در گروه های کالسی: 
الف ( با ایفای نقش، موانع غیر کالمی را در کالس نمایش دهید.

ب( با جست و جو در منابع علمی، در مورد استفاده از زبان بدن در ارتباط مؤثر با معلم و هم کالسی های 
خود گزارشی تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

فعالّيت 1۷

مهارت گوش دادن

1.  Active Listening
2. Effective Listening

شکل1۰ـ مهارت گوش دادن
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علل خوب گوش نکردن 
برخی از عواملی که موجب می شود شما به سخن دیگران خوب گوش ندهید عبارت اند از: 

1  تمركز نداشتن: ناتوانایی در ایجاد تمرکز به علت هاي دروني )مانند مشغول بودن ذهن به امري مهم تر( یا 
بیروني )مانند سر و صدا یا داشتن یک قرار با کسي دیگر( است؛

2  مشغلۀ ذهنی: داشتن مشغلۀ ذهنی، یکی از عوامل گوش ندادن به سخن شخص مقابل است. گاهی اوقات 
شنونده به جای اینکه به حرف های طرف مقابل گوش کند در عالم فکر و خیال خود فرو می رود؛

3  بی رغبتی: بی رغبتی عوامل متفاوتی دارد از جمله دوست نداشتن ظاهر و قیافه شخص گوینده، عالقه 
نداشتن به صدای فرد گوینده، دائمی   بودن محرك )مانند همسرانی که مرتب گالیه می کنند، یا والدینی 
که مدام خرده می گیرند(، یکنواختی صدای سخنران، بی عالقگی به موضوع بحث یا گویندة آن. این عوامل 

موجب می شود فرایند گوش دادن به پایین ترین حد خود برسد؛
این  داریم.  پیش داوری هایی  اشخاص  به  نسبت  ما  مواقع  بعضی  زدن:  برچسب  و  4  پيش داوری های غلط 
پیش داوری ها، گاهی سبب توجه نکردن به سخنان آنها می شود. مثاًل آقای محمدی ممکن است به حرف 
همسرش گوش نکند، چون معتقد است که همسرش حساس است، زدن چنین برچسبی مانع از جدی 

گرفتن صحبت های طرف مقابل می شود؛
5  فکرخوانی: زمانی که فرد مشغول صحبت کردن است امکان دارد شما به جای گوش دادن به صحبت های او، 
سعی کنید به اشتباه فکر او را بخوانید. مثاًل خانم سعیدی هنگامی که شوهرش از مشکالت کاری و کم بودن 
درآمد خود صحبت می کند به جای گوش دادن به صحبت های او با خود می گوید من که می دانم همۀ این 

حرف ها بهانه ای است برای اینکه ما را قانع کند، تا این ماه وسیله ای تازه برای خانه نخریم.
6  ارزيابی و قضاوت كردن در حين گوش دادن: گاهی اتفاق می افتد پیش از آنکه طرف مقابل حرف هایش 
را تمام کند، هم زمان به قضاوت نهایي سخنان گوینده می پردازیم و یا پاسخ هایمان را آماده و طرح هایمان 
فرایند  و  فهم مطلب  در  آمدن خلل  وارد  باعث  این عمل،  و سپس تصمیم می گیریم.  مرور می کنیم  را 

گوش دهی می شود.

در گفت و گو با تعدادی از هنرجویان و هنرآموزان، در مورد نقش گوش   دادن فعال در تدریس موفق هنرآموز 
و فراگیری مطلوب هنرجو، گزارشی تهیه کنید.

نمایشی با هم گروه های خود تنظیم کنید و در آن علل گوش نکردن را نمایش دهید.

فعالّيت 18

فعالّيت 19

گوش دادن مؤثر
برای اینکه بتوانید به درستی به حرف های دیگران گوش کنید الزم است نکات زیر را توجه کنید:

الف( صبور باشید و سعي کنید هنگام گوش دادن، کاری انجام ندهید؛
ب( به زبان بدن )اشارات و حرکات بدن، حاالت چهره و حرکات چشم ها( و لحن گوینده توجه کنید تا به 

اطالعات بیشتري دست یابید؛
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ج( ارتباط چشمي با مخاطب به صورت متعادل بسیار مهم است؛
د( گوینده را به ادامۀ صحبت هایش تشویق کنید، برای این کار بهتر است از روش های زیر استفاده کنید:

1  گاهی سؤال کنید یا حرفی بزنید. سؤال پرسیدن، هم دربارة موضوع مورد بحث به طرف مقابل اطمینان 
می دهد که به حرف هایش گوش می دهید و هم باعث می شود خودتان دقت و تمرکز بیشتری داشته باشید؛
2  با حاالت غیرکالمی، به گوینده نشان دهید که به صحبت هایش گوش می کنید. مثل تکان دادن سر یا 

تأیید کلمات او یا لبخند زدن و ابراز احساسات به تناسب حرف هاي او.

1  زهرا با دوستش درحال گفت و گوست. دوست زهرا هم زمان، با گوشی به پیام های رسیده پاسخ می دهد، اما به 
زهرا می گوید به حرف هایت گوش می دهم.

الف( به نظر شما دوست زهرا کدام مانع ارتباطی را در نظر نگرفته است؟
ب( آیا دوست زهرا به حرف هایش گوش می دهد؟

2  وقتی مادر زهرا بیمار می شود، او نگران سالمتی و بیماری مادرش است و نمی تواند تمرکز کند و در نتیجه 
درس ریاضی را یاد نمی گیرد. دوستش به او اطمینان می دهد در یک فرصت مناسب تمام نکات مهم درس 

را برایش توضیح می دهد.
الف( زهرا از چه نوع حمایت اجتماعی برخوردار شده است؟

ب( به نظر شما چه عاملی موجب می شود دوست زهرا به او در زمینۀ درس کمک کند؟
3  هنگام پخش برنامۀ مورد عالقۀ مادر، صدای تلویزیون بلند است و پدر درحال گفت و گو با پسرش است:

الف( موانع ارتباطی در این مکالمه را ذکر کنید.
ب( آیا مکالمۀ پدر و پسر به درستی انجام می شود؟
ج( آیا این ارتباط، می تواند یک ارتباط مؤثر باشد؟

این فعالیت را با دوست خود انجام دهید. دوست شما شروع به صحبت می کند و شما عکس العمل های زیر 
را داشته باشید: 

الف( دست به کاری بزنید؛ مثاًل چیزی را از کیف خود درآورید، نقاشی کنید و... .
ب( بدون هیچ حرکتی برای 5 دقیقه به صحبت های او گوش دهید. 

ج( بعد جای خود را با دوستتان عوض کنید و حاال همین کار را او با شما انجام دهد. 
د( پس از پایان تمرین، هرکدام دریافت خود را از موارد باال با یکدیگر در میان بگذارید و در مورد نتایج 

به دست آمده، با هم گفت و گو کنید و نتایج تأیید  شده را در کالس ارائه دهید.

شما در برقراری ارتباط با دیگران، با کدام روش ارتباطی او را مطمئن می کنید که به حرف هایش گوش 
می دهید؟ نظرات خود را در کالس ارائه دهید.

فعالّيت 2۰

فعالّيت 21

فعالیت های پایانی
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واحد یادگیری 2  : برقراری ارتباط مؤثر با همسر

استاندارد عملکرد

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

توسعۀ شناخت عوامل مؤثر در تحکیم خانواده، مسئولیت پذیری و مشارکت در خانواده و شناخت مشکالت 
ارتباطی خانواده از طریق منابع علمی ـ اسالمی با رعایت اصول اخالقی در خانواده و براساس استانداردهای 

سازمان آموزش فّنی و حرفه ای کشور

1  برقراری ارتباط مؤثر و سازنده در خانواده 
2  مسئولیت پذیری در خانواده

3  توسعۀ شناخت مشکالت و آسیب های ارتباط در خانواده 

1  مهارت گوش دادن 
2  شرکت در فعالّیت و اجتماعات

3  یادگیری 
4  مسئولیت پذیری 
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ازدواج های موفق بدون شک به رشد فرد و در نتیجه به سالمت خانواده و جامعه کمک می کنند. و از سوی دیگر، 
ازدواج های ناموفق یا کاهش ازدواج باعث تضعیف پایه های جامعه می شود. می توان گفت کسانی که بدون دالیل 
عقالنی و موجه، از انجام این امر مهم سر باز می زنند، بخشی از وظایف خود را در قبال جامعه انجام نداده و نسبت 
به آینده و رشد و سالمت جامعه بی تفاوت بوده اند. ازدواج باعث تغییر در وضعیت معمول زندگی زوجین می شود. 
هنگامی که پسر و دختری ازدواج می کنند، نقش های جدیدی به آنها داده می شود: نقش همسر به عنوان مدیرخانه 

هدف توانمندسازی3: هنرجو بتواند ارتباط مؤثر و سازنده با همسر را توضيح دهد.

ازدواج

در گروه های کالسی در مورد ضرورت و اهمیت ازدواج گفت و گو کنید. فعالّيت 22

1.  امروزه با تغییر شکل زندگی و حضور زنان در جامعه، این نقش ها در حال تغییر است.
2. هم رتبه، هم شأن

و عروس به زن و نقش شوهر به عنوان نان آور و داماد به 
مرد داده می شود1. به همین دلیل ازدواج ممکن است 
یک فشار روانی ایجاد کند. منظور از فشار روانی، نیاز 
به دوباره سازگار شدن با وضیعت جدید زندگانی است. 
ازدواج،  دربارة  غلط  نگرش های  و  برداشت ها  وجود 
باورهای  را سنگین تر می کند.  ازدواج  استرس  و  فشار 
زندگی  به  ازدواج می تواند ضربۀ شدیدی  دربارة  غلط 

مشترك وارد کند )شکل 11(.

مالک های گزينش همسر

الزمۀ ازدواج موفق این است که طرفین هم کفو2 هم باشند؛ یعنی با یکدیگر تناسب داشته باشند. یکی از 
عواملی که این تناسب را تضمین می کند، تعیین مالك های درست پیش از انتخاب همسر است.

ازدواج،  مالِك  از  منظور  می شود.  انجام  آن  براساس  ارزیابی  یا  قضاوت  که  است  معیاری  یا  ضابطه  مالك، 
معیارهایی است که شرایط فرد مطلوب، از نظر مناسب بودن یا مناسب نبودن آن شخص برای شما را روشن 

شکل 11ـ ازدواج

شما در آستانۀ ازدواج هستید و برای خود در حال طراحی مالك هایی برای ازدواج هستید:
1  در مورد مهم ترین مالك برای ازدواج با هم گروه های خود گفت و گو کنید.

2  در مورد مهم ترین عواملی که ممکن است روابط شما با همسرتان را با مشکل مواجه کند، گفت و گو کنید.

3  نتیجه را به صورت گزارش در کالس ارائه دهید.

فعالّيت 23
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می کند و بر آن اساس می توانید دربارة ازدواج قضاوت کنید. پیداست که هرچه مالك ها واقعی تر، واضح تر و 
مصداقي تر باشند، انتخاب بهتری می تواند صورت بگیرد؛ برای مثال، مفاهیمي مثل »عفیف بودن« یا »خوش 
این  از  باید تصویري واضح و مصداقي  فرد  لذا  دارد؛  از آن  تعریفي  اخالقی« مفاهیمي کلي اند که هر کسي 
او در  مفاهیم و مالك ها در نظر داشته باشد، چرا که ممکن است این مالك حتی منجر به اشتباه بیشتر 
فرایند انتخاب همسر شود. در نتیجه الزم است برای واضح و عینی شدن مواردی که به عنوان مالك تعیین 
می کند، شاخص هایی را تعیین کند. مجموع این شاخص ها، تصویر فرد مطلوبش را برای ازدواج نشان می دهد. 
نکتۀ مهم در مورد مالك ها این است که همۀ آنها در یک سطح و مساوی نیستند و برخی از آنها اولویّت 
بیشتری دارند. الزمۀ تصمیم گیری عاقالنه در ازدواج آن است که ما ابتدا به اولویّت های واقعی و اول خودمان 

در مالك ها توجه کنیم. در زیر به بعضی از مالك ها 
اشاره می شود:

1  سن: اگر چه اختالف سّنی بین زوجین تابع اوضاع 
اجتماعی و فرهنگی هر جامعه است، اما مهم آن 
است که زوجین هر دو در مرحلۀ مشابهی از رشد 
عاطفي ـ رواني قرار داشته باشند. چنانچه اختالف 
در  آنها  از  یکی  که  باشد  در حدی  زوجین  سّنی 
یک مرحله از رشد و دیگری در مرحلۀ دیگری از 
رشد باشد، نه در همه ولی در برخي افراد موجب 

اختالف نقش ها و روحیات مي شود  )شکل12(.
نظر وضعیت  از  زوجین  که  است  آن  بر  توصیه  2  تناسب نسبی تحصيلی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی: 
تحصیلی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی شباهت های نسبی با یکدیگر داشته باشند. اختالف ها و تفاوت های 
شدید زوجین، یکی از مهم ترین عوامل زمینه ساز مشکالت بعدی است. به همین دلیل، توصیه می شود، 
فردی که مذهبی است و به اصول اخالقی پایبند است، با فردی ازدواج کند که در این زمینه به او شباهت 
می تواند  ندارد،  اخالقی  و  مذهبی  مسائل  به  توجهی  که  با شخصی  فردی  چنین  ازدواج  دارد.  بیشتری 
مشکالت بسیاری را در ازدواج آنان پیش آورد. همین موضوع در سایر زمینه ها نیز صدق می کند. چنانچه 
فردی که معاشرتی است با شخصی ازدواج کند که منزوی و گوشه گیر است و به ارتباط اجتماعی عالقه ای 

ندارد، با مشکالت بسیار در زندگی مشترك خود رو به رو خواهد شد.
3  استقالل نسبی زوجين از خانوادة پدری: یکی از نکات بسیار مهم و اساسی ازدواج، استقالل زوجین از 
خانوادة پدری است. هنگام ازدواج، زوجین برای خود خانواده ای تشکیل می دهند که جدا از خانوادة قبلی 
آنهاست. این خانوادة جدید باید مستقل و دارای مرز مشخصی باشد. گاهی اوقات، مرز این خانوادة جدید 
بسیار ضعیف و نامشخص است و گاهی مرزی ندارد که به دخالت دیگران می انجامد. مهم است زوجین 
بتوانند مخارج زندگی خود را تأمین کنند و از این نظر، وابستگی نداشته باشند. در غیر این صورت در ازای 

تأمین مالی زندگانی، استقالل خود را از دست می دهند.
4  اولويّت ندادن به ويژگی های ظاهری: زیبایی یک خصوصیت نسبی است و الزم نیست در حد عالی باشد. 
برخی از افراد به زیبایی و جذابیت همسر آیندة خود بیش از حد اهمّیت می دهند. در مجموع، زیبایی و 

شکل  12ـ اختالف سّنی
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جذابّیت جسمی ارزش پایداری در ازدواج ندارد، هر چند الزم است زوجین براي هم زیبا و دلنشین باشند 
ولي تکیه ِصرف بر آن صحیح نیست؛ زیرا زیبایی ظاهری، به دالیل مختلف از بین می رود. بهتر است اساس 
ازدواج برموضوعات پایداری مانند خصوصیات شخصیتی و ویژگی های اخالقی )پرهیزگاری، صداقت، راستی 

و...( استوار باشد.

1  برخورداری از مهارت تصميم گيری: یکی از مهم ترین مهارت هایی که الزم است هر فرد در زندگي بیاموزد، 
مهارت تصمیم گیري است. زیربنای این مهارت بیشتر استدالل، منطق و تعقل است. ازدواج نیز تصمیم گیری 

مهمي است. از این رو ضرورت دارد با ویژگی های تصمیم گیری عقالنی بیشتر آشنا شوید. 
مراحل تصمیم گیری عقالنی یا منطقی عبارت اند از:

موضوعی  دربارة  دارد  اینکه ضرورت  از  فرد  آگاه شدن  یعني  با موقعيت تصميم گيری:  1  رو به رو شدن 
تصمیم بگیرد. این آگاهي در برخي موقعیت ها مانند زمانی که فرد احساس می کند بر سر دوراهی قرار 
گرفته است یا مشکل مزمنی به طور مداوم در زندگی او حضور دارد یا به بن بست رسیده است، اهمّیت 

بیشتري مي یابد. 
2    تعيين گزينه های ممکن و جمع آوری اطالعات دربارة آنها: در این مرحله فرد باید بررسی کند که چه 

گزینه هایی برای تصمیم گیری وجود دارد و سپس دربارة آنها اطالعات الزم را جمع آوری کند.
از  هریک  پیامدهای  فرد  مرحله،  این  در  گزينه ها:  از  يك  هر  شدة  پيش بينی  پيامدهای  3    ارزيابی 

گزینه هاِی ممکن را بررسی و نتیجۀ هر یک را مشخص می کند.
4  متعهد كردن خود به گرفتن يك تصميم: در این مرحله، فرد سعی می کند با انتخاب یکی از گزینه های 
ممکن، خود را به انجام آن پایبند و متعهد سازد. یکی از مشکالِت مهم تصمیم گیری آن است که افراد، 
پس از انتخاب یکی از گزینه ها به گزینه های دیگر فکر می کنند؛ مثاًل اگر این تصمیم را نمی گرفتم آن 

وقت موفق بودم و... .
5  برنامه ريزی برای اجرای تصميم: در این مرحله، فرد گام های اجرایی را برای انجام تصمیم خود تعیین 

مي کند.
6   اجرای تصميم: در این مرحله، فرد تصمیم می گیرد برنامه هایی را که در مرحلۀ قبل تعیین کرده بود، 

به اجرا درآورد. 
۷    ارزيابی پيامدهای واقعی تصميم: در این مرحله، فرد مشخص می کند تصمیِم گرفته شده تا چه اندازه 

مؤثر و مفید بوده است. پس از اجرای گام ها، او پیامدهای واقعی تصمیم خود را بررسی می کند.

از مادر و یا خواهر بزرگ تر خود و یا بستگان خود مالك های ازدواجشان را بپرسد و دالیلشان را با هم 
مقایسه کنید. به نظر شما کدام مالك و دالیل ازدواج می تواند به یک زندگی مشترك توأم با عشق و احترام 

ختم شود. در این باره گفت و گو کنید. گزارش آنها را در کالس ارائه دهید.

دوست شما در آستانۀ ازدواج است. به عنوان یک دوست اگر درخواست کند به او کمک فکری دهید، چه 
پیشنهادهایی در زمینۀ انتخاب همسر و مالك های ازدواج به او ارائه می دهید.

فعالّيت 24

فعالّيت 25
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یكی از تصمیم گیری های قبلی خود را با اصول تصمیم گیری عقالنی مطابقت دهید و مشخص کنید تا 
چه اندازه از چنین اصولی استفاده کرده اید. تصمیم گیری شما تا چه حد منطقی و اصولی بوده است. اگر 

اِشكالی در مراحل صفحة قبل داشتید، مشخص کنید در کدام مرحله بوده است؟

فعالّیت 26

مالک های انتخاب همسر از نظر اسالم
اسالم به عنوان دینی کامل در همة زمینه های مورد  نیاز 
به  اسالم  است.  داده  ارائه  را  اصولی  و  توصیه ها  بشر 
ازدواج به عنوان رکن مهم خانواده و یک موضوع مهم 
برای  اجتماعی، توجه خاصی کرده است. دین اسالم 
انتخاب همسر مالك هایی را مطرح کرده که برخی از 

آنها عبارت اند از   )نمودار 3(:
آلودگي ها  برابر  در  پرهیز  نوعي  تقوا  تقوا:  و  1  ايمان 
برگیرندة  در  تقوا  است.  روانی  امنیت  زمینه ساز  و 
فرد  است.  و...  لمس  زبان،  گوش،  نگهداری چشم، 
مؤمن و دین دار در همة حاالت، رفتارها و مواضع 

هر  می آورد.  به دست  را  دیگری  چیز  مقابل  در  و  می دهد  از دست  را  چیزی  فرد  تصمیم گیری،  هر  در 
تصمیمی دارای پیامدهای مثبت و منفی است. مهم آن است که تصمیم گرفته شده، پیامدهای مثبِت 

بیشتر و پیامدهای منفِی کمتری داشته باشد.

نکته

خود، خدا را در نظر دارد و در زندگي فردی و اجتماعي اش مراقب است که دست از پا خطا نكند و در روابط خود 
با همسر یا دیگران ضوابط الهي را رعایت کند و به نظارت و حسابرسي خداوند یقین داشته باشد. انسان مؤمن 
بر اساس عقیدة دیني، همسر را امانت خدا در نزد خود تلقي مي کند و در حفظ و رعایت این امانت کوشاست.
: » شخص با تقوا در راه رستگاری قدم بر می دارد و از فساد دوری می کند.1« به فرمودة امیرالمؤمنین 

2  اخالق: رکن دوم که اسالم برای ازدواج و تشكیل خانواده در نظر گرفته اخالق است. مقصود مجموعه ای 
ضوابط حاکم بر روابط ما انسان هاست که در بینش ما ریشه در مذهب و تعالیم مذهبي دارد.

در اسالم، منِش نیک و پایبندی به ضوابط اخالقي عامل توافق و پرهیز از دوگویي و دورویي و اختالف 
است. ممكن است زن و مردی از نظر قد و رنگ و زیبایي ها و ثروت ها و حتي از نظر پایگاه اجتماعی 
متفاوت باشند، ولي دارای رفتار، اخالق خوش و فداکاری باشند و این مي تواند سبب انس و الفت گردد 
و اخالق مي تواند دو فرد متفاوت از نظر مرتبه و درجة علمي، مالي، فرهنگي و مقامي را در کنار هم قرار 
دهد. دیگر صفات پسندیدة اخالقي مثل صداقت، بردباری، جرئت، دارای روحیه باال،امین بودن، و... هم نیز از 

مواردی است که دختران و پسران در انتخاب همسر باید آنها را مدنظر داشته باشند.

ٌج َعن َفساٍد، )غرر الحكم، ۷35۷( 1. لِلْمتَّقي ُهدًی في َرشاٍد، و تََحرُّ

نمودار3

ايمان و تقوا

اخالق

شرم و حیاعفت و پاکی

ويژگی ظاهری مالک های 
انتخاب همسر از 

نظر اسالم
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3  عفت و پاكي: این ویژگی جلوه ای از تقواست و مبنای آن پرهیز 
از  دوری  و  بي بندوبار  روابط  از  خودداری  و  اخالقی  آلودگي  از 
  امام صادق   از  الاُبالی گری در رفتار غریزی است. در سخني 
آمده است: »کفو و همتای انسان مسلمان در ازدواج کسی است 

که عفیف است«1 )شکل13(.
4  شرم و حيا: این مالك زیربنای هر شایستگي است و در آن این 
مسئله مطرح است که آدمي از گستاخي و وقاحت به دور باشد و 

1. اَلُکفو أَن یُکون َعفیفاً
َُّه یَُجِوز لِلَْرُجِل الَْنَظر إلٰی َوجِه اَْمرأة یُریُد تَزویِجها )وسائل الشیعه، ج20، باب 36( 2.  أَن

َُّه أَْحَری أَْن یُوَدَم بَْیَنُکَما. )وسائل الشیعه، ج20، ص 90( َُّه َقاَل لِلُْمِغیَرِة بِْن ُشْعَبَۀ َو َقْد َخَطَب اِْمَرأًَة لَْو نََظْرَت إِلَْیَها َفإِن 3.  أَن

در حاالت و رفتار و مواضع خود مرزهایي را مراعات کند. از دروغ و شرارت و آتش افروزی بپرهیزد، از نیرنگ 
و فریب اجتناب کند و در برابر احسان و محبت همسر خود قدردان و سپاس گزار باشد.

5  ويژگی ظاهری: زیبایی و تناسب ظاهری در حفظ و تقویت عفت و وفاداري زوجین تأثیر باالیي دارد. اگر 
زیبایی همسر آن گونه که شریک زندگی او می پسندد، از حّد نصاب کافی برخوردار باشد، چشم و فکرش 
متوجه دیگران نخواهد شد و دچار خیانت به همسر نمی شود، ولي اگر ظاهر او برایش خوشایند نباشد به طور 
ناخواسته ممکن است به او ظلم و بي توجهي کند و از او بهانه و ایراد بگیرد. در اسالم نیز بر همین مطلب 
توجه شده و توصیه شده است که به ویژگی های ظاهری همسر آینده توجه کنند2 و آن را سبب مستحکم تر 
شدن خانواده مي داند.3 همچنین در طول دوران زندگي هم بر لزوم آراستگی و جذابّیت مردان و زنان براي 

همسرشان تأکید فراواني شده است. 
6  هم سطح و هم تراز بودن )ُکفویّت(: در آموزه های اسالمی عالوه بر مالك های رایج انتخاب همسر که به بعضی 
از آنها اشاره شد، هم سطح و هم تراز بودن زن و شوهر در امور شرعی، عرفی و اجتماعی هم تأکید شده است. 
براین اساس الزم است زن و شوهر از حیث مراتب ایمانی و جایگاه اجتماعی با یکدیگر تفاوت معناداری نداشته 
باشند. به عنوان مثال، اگر یک نفر از زوجین از درجۀ ایمانی بسیار باالیی برخوردار باشد و نفر دیگر از درجۀ 
ایمانی بسیار پایینی برخوردار باشد، چه بسا آنها در مسیر زندگی دچار نامالیمات و مشکالتی شوند و همچنین 

از حیث شئون و جایگاه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز باید در یک سطح متعادل باشند.

شکل   13ـ عفت و پاكدامنی

هرچند زیبایی یک امتیاز است و در سعادت زندگی زناشویی تأثیر بسزایی دارد. ولی در روایات از زیاده روي 
این مًولفه و تبدیل آن به عنوان مهم ترین و اصلی ترین مالك به شّدت نهي شده است.

مالك های ازدواج نسبی اند و مهم است جوانان برای داشتن ازدواج بهتر و موفق تر، عالوه بر آشنایی با آنها، 
با مهارت های مختلف زندگی مانند مهارت تصمیم گیری، کنترل خشم، حل اختالف و حل مسئله و... نیز 

آشنا شده و آنها را در زندگی خود به کار برند.

نکته

ـ  اسالمی جست و جو کنید و بروشوری با همین موضوع  در مورد مالك های انتخاب همسر در منابع علمی 
در کالس ارائه دهید.

فعالّيت 2۷
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1. اولویّت نیازها و لذت های فردی به جای اولویّت به نیازهای جمعی

امروزه، یكی از مباحث مهم جامعه شناسی، توجه به دوام یا فروپاشی خانواده است. با وجود دگرگونی های فراوان 
در عصر صنعتی شدن و رواج یافتن فردگرایی و لذت گرایی1، نخستین و مهم ترین نهادی که تحت تأثیر قرار 
گرفته، خانواده است که در روند توسعه و جهانی شدن دچار تحوالت جدی گردیده است. بی شک، نگه داشتن 
بنایی با سستی و ناپایداری، آن هم به هر قیمت ممكن نیست. تحكیم خانواده هرگز به معنای قرار گرفتن 
اعضای خانواده زیر یک سقف به قیمت ظلم به یكی از آنها یا نادیده گرفتن حقوق آنها نیست یا توصیه و سفارش 

شناخت عوامل مؤثر در تحکیم و انسجام خانواده

به گذشت و چشم پوشی بی مورد از خطاهای دیگری 
از  جلوگیری  منظور  به  بی عدالتی  و  ظلم  پذیرش  و 
طالق و جدایی هرگز به معنای ثبات و استواری کانون 
خانواده نیست، زیرا به یقین، پابرجا ماندن خانواده با 
ظلم یک فرد و تحمل دیگری از سر ناچاری و ترس 
از فروپاشی خانواده، استحكامی درپی نخواهد داشت، 
اگر هم در ظاهر پایدار باقی بماند، از درون پوسیده و 
بی ثبات است و بی شک، نمی تواند ویژگی های خانوادة 

سالم و بانشاط را داشته باشد  )شكل1۴(.
ارتباط در زندگی خانوادگی بیش از هر جای دیگر اهمّیت دارد. در این میان، ارتباط زن و شوهر، از اهمّیت خاصی 
برخوردار است؛ زیرا رابطة زن و شوهر یک ارتباط غیرخونی است که منحصراً در خانواده وجود دارد. به عبارت 
دیگر، زن و شوهر تصمیم گرفته اند که با یكدیگر زندگی کنند. در  حالی  که در سایر روابط خانوادگی، نوعی رابطة 
خونی بین اعضای خانواده وجود دارد. به همین دلیل، شناخت و آگاهی از ویژگی های روابط نزدیک خانوادگی، 

به خصوص ارتباط زن و شوهر، بسیار کمک می کند تا کیفیت زندگی خانوادگی ارتقا یابد.
در هر ارتباط نزدیک، ابعاد و موضوعاتی مطرح می شود و ضعف و اِشكال در هر کدام می تواند روابط خانواده را 

مختل کند. بنابراین ضرورت دارد اعضای خانواده مهارت هایی را نیز برای بهبود این نوع روابط داشته باشند.
در هر ارتباط نزدیک ابعاد و موضوعاتی مطرح می شود و ضعف و اشكال در هرکدام می تواند روابط خانواده را 

مختل کند. برخی از این موضوعات عبارت اند از:
الف( دلبستگی: دلبستگی نوعی ارتباط عمیق عاطفی بین فرد و خانواده است و احساس امنیت را بین آنها 
ایجاد می کند. دلبستگی در جریان رشد کودك هنگام گفت و گوی مادر و کودك به وجود می آید. کودکان از 
طریق نگاه کردن، صحبت کردن و... به برقراری ارتباط تشویق می شوند و هر چه بزرگ تر می شوند، این ارتباط را 
بیشتر برقرار می کنند و هر چه تماس های کودك گسترده تر می شود، دلبستگی ها نیز افزایش می یابد. همچنین 
دلبستگی، بر سایر روابط نزدیک انسان تأثیر می گذارد. افرادی که در دوران آغاز زندگی خود دلبستگی سالمی 
داشته اند در ارتباطات نزدیک زندگیِ خود نیز بهتر عمل می کنند. مثالً رفتار مادران رضایت خاطر فرزندان را 
فراهم می آورد و متقابالً رفتارهای فرزندان، موجب خرسندی و رضایت خاطر مادران می شود. دلبستگی سالم 
با مادر در اثر تجارب مكرر ارتباطی، توانایی در همدلی، مراقبت و ممانعت از پرخاشگری با کودك حاصل 
می شود که در برقراری روابط سالم کودکان در آینده کامالً حیاتی است؛ هر گونه تعارض در برقراری دلبستگی 

شکل  14ـ تحکیم خانواده
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با  سالم و امن منجر به کارکردی شکننده در روابط میان کودکان 
بزرگساالن خود می شود.

وقتی بین مادر و فرزند دلبستگی سالمی برقرار نشود و بی اعتنایی 
هیجانی رخ دهد، کودك تحت تأثیر فقر دلبستگی با مادر یا مراقبان 
 عاطفی بسیاری از خود  اولیه ممکن است در آینده مشکالت رفتاریـ 
بروز دهد. خوشبختانه در کشور ما به دلیل فرهنگ واال و غنی ایرانی  ـ 
اسالمی و استحکام بنیان خانواده و نیز داشتن الگو های متعالی، تجارب 

دلبستگی مثبتی وجود دارد   )شکل  15(.

ب( سلسله مراتب قدرت: در خانواده نیز همانند هر واحد اجتماعی دیگر، سلسله مراتبی از قدرت وجود دارد. 
قدرت اول خانواده پدر و مادر هستند. مهم آن است که والدین در فضای خانواده، با یکدیگر جنگ قدرت 
اتفاق نظر بیشتری داشته باشند. هر گونه اختالف بین والدین،  با یکدیگر  ادارة خانواده  نداشته باشند و در 
وضعیت سلسله مراتب را در خانواده به شّدت در  هم می ریزد که خود موجب مشکالت بیشتری در زندگی 
خانوادگی می شود. در کشور ما این سلسله مراتب در بسیاری از خانواده ها وجود دارد. در گذشته اکثر خانواده ها 
با پدربزرگ و مادربزرگ زیر یک سقف زندگی می کردند و نظم و انضباط و احترام کوچک تر به بزرگ تر را به 
فرزندان خود می آموختند و شاید بتوان گفت چنین خانواده هایی دارای فرزندانی صالح تر و موفق تر بوده اند.

شکل 15ـ دلبستگی

در گروه های کالسی در مورد تأثیرات مثبت و منفی دلبستگی به دیگران گفت و گو کنید و گزارش آن را 
در کالس ارائه دهید.

با جست و جو در منابع علمی  در مورد دلبستگی و نظریات مهم آن و نقش آن در سالمت روان بزرگسالی 
فرد، بروشوری را تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

در روابط خانوادگی خود، از اجرای سلسله مراتب قدرت در خانواده گزارشی تهیه و در کالس ارائه دهید و 
در مورد نقاط قوت آن گفت و گو کنید.

فعالّيت 28

فعالّيت 29

فعالّيت 3۰

ج( حريم: منظور از حریم بخش هایی از وجود، متعلّقات و آن قسمت از محیط است که کاماًل به فرد اختصاص 
دارد. به عبارت دیگر، حریم خصوصی قلمرویی از زندگی هر شخص است که برابر قانون یا عرف از دسترسی 
دیگران مصون است، مانند اتاق کار، اموال، مسئولیت های شخصی، استقالل، محل سکونت و... . مهم آن است 
 ،   که به چنین حریم های شخصی در خانواده احترام گذاشته شود. از آیات قرآن و روایات مختلف معصومین 
حریم خصوصی قابل استنباط است. در این روایات اموری که به گونه ای موجب نقض حریم خصوصی می گردند، 
ُسوا؛ ای کسانی که ایمان   إِثٌْم َو ال تََجسَّ  بَْعَض الظَّنِّ  إِنَّ نهی شده است. »یا أَیَها الَّذیَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َکثیراً ِمَن الظَّنِّ
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از طریق گفت و گو با هنرجویان هنرستان خود، نظرات آنها در مورد حریم خصوصی را جمع آوری کنید و 
در مورد تأثیرات رعایت کردن یا نکردن حریم خصوصی آنها توسط خانواده گزارشی تهیه کنید و در کالس 

ارائه دهید. 

با جست و جو در منابع علمی، در مورد مشکالت ناشی از رعایت نکردن حریم شخصی افراد گزارشی تهیه 
کنید و در کالس ارائه دهید.

در گروه های کالسی در مورد تفاوت جنسیتی زن و مرد و توانایی های آنها با جست و جو در منابع علمی 
بروشوری تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

فعالّيت 31

فعالّيت 32

فعالّيت 33

1. سوره حجرات، آیۀ 12

آورده اید، از گمان ها جّداً بپرهیزید، زیرا که )پیروی( برخی از گمان ها 
و کاوش  و تجسس  است  گناه  باشد(  واقع  بدی که مخالف  )گمان 

نکنید1  )شکل16(.

شکل  16ـ حريم خصوصی

د( جنسيت: جامعه و فرهنگ از زنان و مردان انتظارات متفاوتی دارد. معموالً انتظار می رود زنان به پرورش 
فرزندان و مردان به تأمین و سرپرستی خانواده بپردازند. چنانچه زوجین مایل به نقش آفریني در زمینه های 
دیگر مانند اشتغال زنان در بیرون از خانه هستند، ضروری است با نظر و عقیدة یکدیگر آشنا شوند و به هنگام 

بروز اختالف عقیده از مهارت های زندگی برای رفع مشکل استفاده کنند.

هـ( مرز: هر رابطه نزدیکی دارای مرز تعیین شده ای است. براي عملکرد مناسب اعضاي خانواده، باید مرزها 
واضح و مشخص باشد. منظور از مرز که زوجین باید رعایت کنند، میزان قابل قبول درگیر شدن همسران با 
محیط بیرون منزل مانند کار، تحصیل و... است. زمانی که یکی از زوجین بیش از حد به کار، فعالّیت، تحصیل، 
یا تفریح با دوستان می پردازد، در واقع از حّد و مرز خود فراتر رفته است،در نتیجه، ارتباط او با خانواده دچار 

شکل1۷ـ مرز بين همسران

برای  مرز هایی  و  حد  باید  مادر  و  پدر  همچنین  می شود.  مشکل 
فرزندانشان تعیین کنند و در ایجاد مرزها غفلت نکنند. الزم است 
والدین برای آموختن مرزها به فرزندانشان هماهنگ باشند تا روابط 
خانواده با مشکل مواجه نشود. پس، افراد باید مرزهای یکدیگر را 
رعایت کنند تا انسجام و کارایی اعضای خانواده و روابط آنها بهتر 
شده و خانواده، زمینۀ رشد و تعالی آنها را فراهم آورد )شکل1۷(.
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البته مرزها در خانواده از دیدگاه اسالم با تأکید بیشتری مورد توجه قرار گرفته است. سالمت روانی اعضای 
خانواده، کارآمدی بیشتر نظام خانواده و جلوگیری از آسیب ها و رفتارهای نابهنجار در خانواده، از نقش های 
مهم رعایت مرزها است و خانواده هایی که به این مرزها پایبند هستند، از مواهب مختلف زندگی استفاده 
می کنند و رضایت مندی بیشتری از زندگی دارند. یکی از اهداف مهم ازدواج در اسالم، حفظ عّفت و سالمت 

اخالقی افراد است و رضایت مندی برخی مرزها در خانواده به منظور تأمین این هدف است. 

با مشاهدة روابط اطرافیان، گزارشی در مورد مشکالت رعایت نکردن مرزها در روابط زوجین تهیه کنید و 
در کالس ارائه دهید.

در گروه های کالسی در مورد مهارت هایی که باعث بهبود ارتباط مؤثر بین اعضای خانواده می شود، گفت و گو 
کنید و نظرات خود را در کالس ارائه دهید.

فعالّيت 34

فعالّيت 35

ز( تفسير از جهان: هر انسانی دارای ارزش ها، اهداف، اعتقادات و تفسیر خاصی از جهان است. تفاوت در 
دیدگاه افراد خانواده گاه به اختالفات جدی منجر می شود. بنابراین ضروری است که به آنها رسیدگی شود 
تفسیر از جهان، شامل تفسیر های خود و همسر نیز می شود که می تواند در روابط نزدیک و صمیمانه اختالف 
جدی ایجاد کند. نمونه ای از این اختالفات در تفسیر رفتارهای خود و دیگران آن است که رفتارهای خود را 
معموالً اتفاقی و موردی ارزیابی می کنند، اما رفتارهای طرف مقابل را خصوصیت او تلقی می کنند. مثاًل اگر 
فرد دروغی گفته باشد آن را دروغ مصلحت آمیز تفسیر می کند، اما اگر از فرد دیگری دروغ بشنود آن فرد را 

دروغگو ارزیابی می کند.

برای برقراری ارتباط سازنده و مؤثر اعضای خانواده با هم، آنها باید مهارت هایی را در خود پرورش دهند. هرچه 
این مهارت بیشتر و عمیق تر باشند، روابط بین اعضای خانواده به ویژه زوجین نیز صمیمی تر و پایدارتر خواهد 

بود. برخی از این مهارت ها عبارت اند از: 
1  خودآگاهی، خودشناسی

شناخت اهداف، ارزش ها، مسئولیت ها، وظایف، نقش های خانوادگی، انتظارات و عالیق خود، می تواند مشکالت 
ارتباطی را کاهش دهد. این شناخت، به خصوص برای ازدواج ضروری است تا زوج ها بر اساس آن برای زندگی 

هدف توانمندسازی4: هنرجو بتواند مهارت های اساسی برای برقراری ارتباط مؤثر در خانواده 
را به كار بندد.

به کارگیری مهارت های اساسی برای بهبود زندگی خانوادگی
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برای شناخت بیشتر خود تمرین های زیرا را انجام دهید: 
الف( خود را آن گونه که هستید، توصیف کنید و فهرستی به این منظور از خصوصیات خود را تهیه کنید.
ب( با افرادی که شما را می شناسند مانند پدر، مادر، خواهر، برادر، دوست و... گفت و گو کنید و از آنها 

بخواهید، مهم ترین خصوصیات مثبت و منفی شما را بیان کنند. 
ج( گزارش خود، خانواده و دوستان از خصوصیاتتان را با هم مقایسه کنید.

د( گزارشی از خصوصیات مثبت و منفی خود را در کالس ارائه دهید.

با جست و جو در منابع اسالمی، در مورد آثار خودشناسی بر بهبود روابط افراد خانواده تحقیق کنید و نتیجه 
را به صورت پوستر در کالس ارائه دهید.

فعالّيت 36

فعالّيت 3۷

اقدام کنند. برای مثال، فردی که اهداف و  مشترك 
ارزش های خاص خود را در زندگی می شناسد، همسری 
او  ارزش های  و  اهداف  با  که  برمی گزیند  خود  برای 
فردی  چنین  ازدواج  که  است  مسلم  دارد.  همسویی 
موفق تر و بادوام تر از کسی خواهد بود که بدون چنین 
او  با  که  می کند  انتخاب  همسری  خود،  از  شناختی 

تضادهای ارزشی فراوانی داشته است )شکل  1۸(.

2  شناخت احساسات1
از  یکی  احساس،  است. شناخت  احساسات خود  از  فرد  و شناخت  آگاهی  مهم خودآگاهی،  موارد  از  یکی   
مهارت های مهم زندگی خانوادگی است. زیرا در بسیاری از مواقع احساس فرد بر نحوة بیان او اثر می گذارد، 
در نتیجه در لحن کالم و انتخاب کلمات او تغییر ایجاد می شود. خشم و عشق دو مورد از احساسات هستند 

که تأثیر زیادی در روابط عاطفی بین افراد دارند:
الف( خشم: خشم واکنش به ترس، فشار روانی و یا نگرانی است. هنگامی که شخص آگاهانه تصمیم به اقدام 
تا بالفاصله رفتار تهدیدکنندة بیرونی را متوقف کند، خشم )رفتاری، ذهنی و فیزیولوژیک( ظاهر  می گیرد 
می شود. خشم را یکی از حاالت طبیعی انسان ها می دانند که در واقع راهی است برای نجات دادن یا حفظ 
کردن فرد از یک نگرانی یا خطری که در حال وقوع است. خشم اگر به درستی مهار و کنترل نشود، به خشونت 
وارد  بر خانواده  فرزندان که هردو صدمات جبران ناپذیری  به  یا  به همسر  مانند خشونت نسبت  می انجامد. 

می کنند   )شکل 19(.

شکل  18ـ خودآگاهی و خودشناسی

1.  هیجان یا احساس، شامل پاسخ هایی است که در درونی ترین و قدیمی ترین بخِش مغز و بدن ما کدگذاری شده و خود را در قالب تأثیرات 
فیزیولوژیک مستقیم نشان می دهد.
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شکل  19ـ خشم در خانواده

كنترل خشم و عصبانيت: برای مقابله با خشم، می توانید از روش های زیر استفاده کنید: 
 توقف کنید و کاری انجام ندهید؛

 یک لیوان آب بنوشید؛
 خود را آرام کنید و نفس عمیق بکشید؛

 ورزش کنید؛ 
 حواس خود را به موضوعات دیگر مشغول کنید؛

 افکار خود را تغییر دهید؛
  به خودتان یادآوری کنید که عصبانیت فقط اوضاع را وخیم تر می کند؛

  روی حل مسئله تمرکز کنید و به دنبال راه حل باشید؛
  شوخ طبع باشید؛

  جمله های مثبت را با خود تکرار کنید، مانند اینها، »عصبانی شدن کمکی به من نمی کند«، »داد نکش، 
حرف بزن«، »ارزش عصبانی شدن ندارد« و...؛

  در خصوص آنچه از آن عصبانی شده اید با فرد مقابل حرف بزنید؛
  سعی کنید بدون اینکه به کسی آسیبی برسانید، احساساتتان را بیان و ناراحتی خود را مطرح کنید )شکل 20(.

شکل2۰ـ راه های كنترل خشم

فهرستی از هیجانات مثبت و منفی تهیه کنید و موارد زیر را انجام دهید: 
الف( نظر خود را در مورد میزان هیجانات خود، در سطح زیاد، متوسط وکم درجه بندی کنید و نتیجه را 

در کالس ارائه دهید. 
ب( در مورد نتایج به دست آمده در کالس گفت و گو کنید.

فعالّيت 38
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زندگی  اساس  یكدیگر  به  خانواده  افراد  عشِق  محبت:  و  عشق  ب( 
با  خانوادگی است. با وجود اینكه کلمة عشق زیاد استفاده می شود، 
این حال، در بسیاری از اوقات مردم با معنای واقعی1 این کلمه آشنا 
نیستند. مهم ترین اجزای عشق شامل احترام، مسئولیت، اعتماد، درك 
و فهم است. عشق می تواند شامل عشق مادر به فرزند، عشق به فردی 
از جنس مخالف، عشق برادرانه نسبت به انسان های دیگر و عشق به 
خداوند باشد. در عشقی که هنگام ازدواج بین دو جنس مطرح می شود، 

صمیمیت، تعهد، شور و اشتیاق در کنار هم وجود دارند  )شكل 21(.

در گروه های کالسی، در مورد خشم و روش های کنترل آن موارد زیر را در کالس انجام دهید:
الف( تهیه ماسک های مقوایی با انواع هیجانات

ب( اجرای نمایش با ماسک

در گروه های کالسی، هر گروه یكی از احساسات مثبت یا منفی )مثاًل محبت، ترس( را انتخاب کنید و نحوة 
بیان درست آن را در کالس نمایش دهید. 

بر روی یک مقوا شكل های مختلف عشق و محبت را نمایش دهید.

هر گروه کالسی، مفهوم عشق و محبت را در آثار یكی از شاعران ایرانی بررسی کند و نتیجه را در کالس 
گزارش دهید.

فعالّیت 39

فعالّیت 40

فعالّیت 41

فعالّیت 42

1.  عشق به عنوان یک احساس مثبت و شكل بسیار قوی دوست داشتن معنی شده است.

ج( مهارت همدلی: همدلی درك احساسات طرف مقابل است. یعنی 
از زاویة دید طرف مقابل به موضوع نگاه شود. همدلی، عالوه بر آنكه 
ارتباط بین انسان ها را تحكیم و تقویت می کند، آن را بهبود نیز 
می بخشد زمانی که کسی می گوید: »احساس مرا درك نمی کنی! 
یا متوجه نمی شوی چه احساسی دارم!«، همان موقع است که به 
همدلی نیاز دارد و طرف مقابل نتوانسته است احساس او را درك 
کند. شنیدن چنین عبارت هایی در خانواده ها کم نیست. البته این 
نكته مهم است که همدلی کردن دارای حد و اندازه است، افراط در 

آن امكان سوءاستفاده را فراهم می کند )شكل22(.

شکل  21ـ عشق در خانواده

شکل   22ـ همدلی
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برای افزایش توان همدلی اصول زیر را در ارتباطات خود به کار برید:
1  به صحبت های فرد مقابل خوب گوش دهید.

2  به احساسات و هیجانات فرد مقابل توجه کنید. هنگامی که کسی صحبت می کند، دقت کنید که آن را با 
چه احساس و هیجانی بیان می کند.

3  خود را جای فرد مقابل قرار دهید. سعي کنید از چشم او به موضوع نگاه کنید.
4  احساس فرد مقابل را به خود او منعکس کنید.

5  با احساس و عاطفۀ طرف مقابل همراه و هماهنگ شوید.

به  است  یکدیگر، طبیعي  با  روابط همسران  در  رابطه ای خصوصاً  اختالفات در هر  د( مهارت حل اختالف: 

شکل  23ـ حل اختالف

با تعارض همراه است.  تعبیري شاید بتوان گفت هر نوع رابطه ای 
هر چه رابطه با کسی نزدیک تر باشد، مقدار تعارضات با او نیز بیشتر 
به  را  خود  اختالفات  بتوانند  طرفین  که  است  آن  مهم  می شود. 
رفع  بر  عالوه  اختالف،  مدیریت  بکنند  حل  و  مدیریت  نحو  احسن 
اختالفات، برای رفع رنجش ها، آزردگی ها و بیان گله ها نیز بسیار 

مناسب است  )شکل23(.

اصول مهارت حل اختالف 
1  هرجا با اختالفی رو به رو شدید، سریعاً از مهارت حل اختالف استفاده کنید و نگذارید اختالف ریشه دار شود. 
اجتناب، فرار، کتمان یا فراموش کردن اختالفی که شما را رنج می دهد، به تشدید مشکالت می انجامد؛

2  چنانچه عصبانی هستید یا احساس سنگینی شما را رنج می دهد ابتدا خود را آرام سازید؛
3  با همفکری طرف مقابل، زمان مناسبی را برای حل اختالف در نظر بگیرید؛

4  رنجش، اختالف یا گلۀ خود را بیان کنید؛
5  هنگام بیان اختالف یا رنجش از جمالتی استفاده کنید که با من شروع می شود، جمالتی که با تو شروع 
گمان  من  مثالً  می کند.  تدافعی  را  مقابل  طرف  حالت  و  دارد  را  مقابل  طرف  به  حمله  حالت  می شود 

می کنم   ....، احساس من این است که...، به باور من... و مواردی از این قبیل؛
6  بدون پرخاش،کنایه، طعنه، تحقیر، تمسخر و تندی صحبت کنید؛

۷  از به کارگیری کلمات زشت یا دارای بار منفیخودداری کنید؛
8  هر بار در مورد یک موضوع صحبت کنید. صحبت راجع به موضوعات متعدد مانع حل اختالفات می شود؛
9  در طرف مقابل، احساسات منفي ایجاد نکنید. مثاًل او را تحقیر نکنید، سرزنش نکنید و... حرف خود را بزنید؛

1۰  نظر و دیدگاهتان را نسبت به اختالف و ناراحتی بیان کنید؛
11  اجازه دهید طرف مقابل هم نظر و دیدگاه خود را بیان کند؛

12  به استنباط ها و احساسات طرف مقابلتان احترام گذاشته و با دقت گوش کنید؛
13  صحبت های طرف مقابل را ارزیابي کنید؛

14  اگر خطا کرده اید معذرت بخواهید. معذرت خواهي برای خطا کردن یک توانایي است و نشانۀ ضعف نیست؛
15  اگر خطا نکرده اید و اختالف وجود دارد، سعي کنید آن را حل کنید. راهي برای پایان دادن یا کاهش 

اختالف خود بیابید؛
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رازداري  و  نسازید  فاش  دیگران  پیش  را  خود  اختالفات  16  هرگز 
کنید. چون گاهي خود این مسئله سبب پیچیده شدن مشکالت و 

اختالفات و دخالت نابجاي دیگران مي شود؛
1۷  راه حلی را برگزینید که هر دو نفر موافق باشند به چنین راه حل هایی، 

ـ  بُرد گفته می شود )شکل2۴(. بُرد 

روش های مختلف برای دست یافتن به راه حِل بُرد ـ بُرد وجود دارد که می تواند در استحکام روابط مفید واقع 
شود، برخی از این روش ها عبارت اند از:

الف( نوبت گذاشتن 
ب( قرعه کشی کردن 

ج( مصالحه کردن1
د( گذشت کردن 

ـ ( انجام هر دو راه حل ه
و( کمک گرفتن از یک داور بی طرف

شکل   24ـ اختالف زوجين

در گروه های کالسی: 
الف( با مطالعه و پرسش از اطرافیانتان که در گذشته اختالفاتی با هم داشتند، ولی آن را حل کرده اند، 

روش های آنها را بررسی کنید.
ب( چه شیوه و روش هایی را برای مقابله با مشکالت زندگی آنها می توانید ارائه دهید؟

ج( گزارش ها را در کالس ارائه دهید.

با توجه به اصول مهارت حل اختالف، پیشنهاد های خود را به زوجینی که با هم اختالف  نظر پیدا کرده اند، 
ارائه دهید.

در گروه های کالسی، اصول مهارت حل اختالف را با روش ایفای نقش و با مشارکت افراد گروه کالسی خود 
نمایش دهید.

فعالّيت 43

فعالّيت 44

فعالّيت 45

1.  نه راه حل نفر اول و نه راه حل نفر دوم، بلکه راه حل دیگری پیشنهاد می شود. مثالً نفر اّول می خواهد برای گردش به پارك برود، نفر دوم می خواهد 
به سینما برود و هر دو بر نظر خود اصرار دارند. در این روش، راه حل سومی را انتخاب می کنند که هر دو با آن توافق دارند و آن رفتن به موزه است.

بر  تسلط  بلکه  نزدیک شناخته شود،  روابط  ابعاد  که  است  تنها ضروری  نه  ایجاد خانواده ای سالم  برای 
مهارت های متعدد نیز ضروری است تا بتوانیم با روابط سالم به انسجام خانواده کمک کنیم و خانواده و 

جامعه را از آسیب های اجتماعی در امان نگه داریم.

نکته
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داشتن ارتباط مفید و صمیمانه با همسر بخش مهمی از زندگی بزرگسال است که تأثیر روانی شدیدی بر زندگی 
او دارد. چنانچه ارتباط با همسر راضی کننده و موفقیت آمیز باشد، فرد از سالمت روانی بیشتری برخوردار می شود. 
در  صورتی  که زندگی زناشویی با مشکالت و نارضایتی ها همراه باشد بر سالمت روانی زوجین شدیداً تأثیر منفی 

می گذارد.

هدف توانمند سازی   5: هنرجو بتواند مسئوليت پذيری در خانواده را توضيح دهد.

عوامل مؤثر در برقراری ارتباط درست با همسر

1  كيفيت ارتباط زوجين
آنچه یک رابطه را بین زوجین پایدار می سازد، چیزی فراتر از عشق و محبت است. اگر چه صداقت و احترام 
دو عامل مهم در روابط عاطفی بین زوجین است اما عوامل دیگری نیز در شادی زوج ها دخیل است که در 

زیر به برخی از آنها اشاره می شود:
  هر یک از زوجین به سهم خود در انجام کارهای مختلف زندگی و تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند و 

هرگز به دیگری وابستگی افراطی نداشته باشند.
  وابستگی زن تا حدودی به همسرش الزم است تا اقتدار مرد حفظ شود ولی زمانی که این وابستگی جنبه 

افراطی داشته باشد، باعث کم رنگ شدن روابط میان آنها خواهد شد.
  شخص وابسته همیشه ترس از دست دادن شریک زندگی خود را دارد و از تنها ماندن، تصمیم گیری و 
حتی تنها فکر کردن می ترسد. الزم است این فرد در ابتدا احساسات خود را تقویت کند، یعنی ترس از 
دست  دادن، تنها ماندن، نداشتن اعتماد به نفس، نداشتن قدرت تصمیم گیری های مهم و ضروری را از خود 

دور کند تا در برقراری روابط عاطفی با همسر خود موفق باشد   )شکل25(.

شکل   25 ـ وابستگی زوجين

با جست و جو در منابع علمی ـ اسالمی در مورد روابط حسنۀ زوجین تحقیق کنید و نتیجه را در کالس 
گزارش دهید.

فعالّيت 46
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2  شناخت تفاوت های میان زن و مرد
یكی از نكته های مهم در مبحث ارتباط زوجین آن است که آنان باید، عالوه بر شناخت خود، از تفاوت هایی 
که میان زن و مرد وجود دارد نیز آگاه باشند. اگر چه زنان و مردان در موارد بسیار به یكدیگر شباهت دارند 

ولی تفاوت های ظریفی نیز میان آنان وجود دارد که عبارت اند از:
الف( تفاوت جسمی يا بیولوژيك1: بدن زنان و مردان با یكدیگر در ظاهر تفاوت دارد. از طرفی در هر دو جنس 
هورمون های )تستوسترونـ  استروژن و پروژسترون( طرف مقابل هم وجود دارد ولی در مردان، هورمون تستوسترون 
غالب است که مسئول رفتار مردانه است و در زنان هورمون استروژن و پروژسترون غالب است که مسئول رفتار 
زنانه است. با توجه به اینكه هورمون ها بر رفتار انسان تأثیر اساسی و مهمی دارند، طبیعی است که رفتار زنان و 
مردان نیز تفاوت هایی با یكدیگر داشته باشد؛ مثاًل در مردان2 به سبب غالب بودن هورمون تستوسترون خشونت 

بیشتر از زنان است. 
ب( تفاوت های روان شناختی يا رفتاری: زنان و مردان از نظر خصوصیات روان شناختی نیز در بعضی از موارد، 

با یكدیگر تفاوت دارند. در اینجا به تعدادی از تفاوت های روان شناختی اشاره می شود:
   زنان و مردان در برقراری ارتباط با یكدیگر تفاوت دارند. برقراری ارتباط اجتماعی برای زنان نسبت به مردان 
اهمیت بیشتری دارد. اغلب زنان هنگامی که با مشكلی رو به رو مي شوند، در وهلة نخست به دنبال همراه 
و همفكر، سپس به دنبال راه حل آن هستند. آنان مایل اند در درجة اول، همسرشان به صحبت های آنان 
گوش دهد، با آنان همدلی کند و آنان را درك کند و سپس به حل مشكل خود اقدام مي کنند. مردان نیز 

نیاز به همدلي دارند اما کمتر از زنان به این موضوع اهمیت مي دهند.
   زنان و مردان از نظر ابراز هیجان ها با یكدیگر تفاوت دارند. زنان هیجانات و احساسات خود را به خوبی نشان 

می دهند ولی مردان آنها را بروز نمی دهند. آنان هنگام ناراحتی بیشتر به درون خود فرو می روند.
  جذابیت جسمی و آراستگی زنان برای مردان از اهمیت بسیار برخوردار است. مردان بیشتر از زنان تحت 

تأثیر جذابیت و آراستگی قرار می گیرند. 
  مردان کلی تر از زنان به مسائل نگاه می کنند. به  عبارتی مردان کلی نگر و زنان جزئی نگر ترند. این موضوع در 
زمینه های اجتماعی بیشتر خود را نشان می دهد. مثالً هنگامی که زن و شوهری به یک مهمانی می روند، 
زن به بسیاری از موارد ریز و ظریف در زمینه های متعدد به ویژه رفتارها و برخوردها توجه دارد. در حالی  که 

مرد توجهی به موارد ریز و جزئی ندارد و به کل مهمانی توجه دارد که از آن لذت برده است.
   زنان روابط را پیچیده تر از مردان می بینند. با توجه به اینكه زنان بیشتر به مسائل اجتماعی و ظریف توجه 

دارند، طبیعی است که ارتباطات را نیز پیچیده تر از مردان ادراك کنند.
   اغلب مردان به موفقیت و پیشرفت در شغل و کسب   و  کار اهمیت می دهند، ولی زنان هم به موفقیت در 

ادارة امور منزل و هم به پیشرفت در شغل اهمیت می دهند.

1.  مربوط به زیست شناسی. دانشی که دربارة موجودات زنده بحث کند.
2.  هورمون تستوسترون یک هورمون مردانه است. ارتباط این هورمون با پرخاشگری، امروزه به طور دقیق شناخته شده است. این هورمون 
ماده ای است که از طریق غدد جنسی در مردان ترشح می شود. البته به مقدار خیلی کمی هم در زنان وجود دارد. این ماده باعث افزایش 

حالت های تهاجمی  و جنگیدن می شود. به طوری که در تمام موجودات زنده معموالً، وظیفة حمله و شكار برعهده موجود نر است.
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به حمایت  زنان  ولی  اهمّیت می دهند،  استقالل  به  مردان     اغلب 
شدن. مردان بیشتر مایل اند درخصوص تصمیم گیری های شخصی 
خود مستقل عمل کنند. در  حالی    که زنان بیشتر حمایت همسران 
خود را می خواهند و از آنها توقع محبت، توجه و راهنمایي دارند  

)شکل  26(.

3 داشتن اوقات مشترک
یکی از اجزای زندگی و روابط موفق زناشویی آن است که زوجین اوقات مشترکی را با یکدیگر داشته باشند تا 
بتوانند در زمینه های مختلف با همدیگر گفت و گو کنند. چنین اوقات مشترکی بهتر است صرِف فعالّیت های 

زیر شود:
الف( بيان محبت، عالقه و توجه: محبت و مهربانی به همسر یکی از راهکارهای اساسی در دوام زندگی زناشویی 
و نیز از آموزه های اخالقی اسالم است. بیان محبت و توجه گرچه دوجانبه است و زن و مرد ـ هر دو ـ موظف 
هستند به آن متعهد باشند، اما چون زن عاطفی تر و احساسی تر از مرد بوده و وجودش لطیف تر از مرد است، 
نیازش به محبت و مهربانی، بیش از مرد است. انسان ذاتاً تشنۀ دوستی و محبت است و یکی از نیازهای روانی 
انسان، محبت است و همان گونه که از محبت خویش به دیگران لذت می برد، پیوسته در تالش است که محبت 
دیگران را نیز نسبت به خود جلب کند. این نیاز و ابراز محبت در ازدواج به اوج می رسد و به صورت های مختلف 

می توان آن را نشان داد:
    كالمی: بیان جمالت و کلماتی که حاکی از محبت است؛

   نوشتاری: نوشتن نامه های پر محبت، شعر، پیام کوتاه، ارسال تصویر و...؛
  غير كالمی: ابراز محبت بدون استفاده از کلمات، مانند خرید یک شاخه گل )شکل2۷(.

شکل 26ـ تفاوت های روان شناختی يا رفتاری 
بين زنان و مردان

در مورد تفاوت های زن و مرد در منابع علمی تحقیق کنید:
1 نتیجه را به صورت فهرست وارسی1 طراحی کنید.

2 فهرست وارسی را برای والدین خود تکمیل کنید.

3 از والدین خود موارد دیگری را به فهرست وارسی اضافه کنید.

4 گزارش خود را در این زمینه در کالس ارائه دهید.

فعالّيت 4۷

1. چک لیست، سیاهۀ رفتار، فهرست بررسی 

شکل   2۷ ـ داشتن اوقات مشترک
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در گروه های کالسی درمورد تأثیر توقعات و انتظارات غیرمنطقی زوجین بر ارتباط آنها با یکدیگر گفت و گو 
کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

با والدین یا زوجینی که می شناسید در موارد زیر گفت و گو کنید و گزارش آن را در کالس ارائه دهید:
1 عوامل مؤثر برکیفیت رابطۀ مطلوب

2 عوامل مؤثر بر شکل گیری رابطۀ نامناسب

3 توقعات نامناسب زوجین از یکدیگر

فعالّيت 48

فعالّيت 49

ب( بيان احساسات منفی: نه تنها مهم است زوجین احساسات مثبت خود را به یکدیگر بیان کنند، بلکه مهم 
است احساسات منفی خود را نیز با یکدیگر در میان بگذارند، از جمله ترس ها، نگرانی ها و مشکالتی که با آن 

رو به رو هستند.
ج( بيان روشن و واضح انتظار و توقع از يکديگر: مهم است که زوجین انتظارات خود را از شریک زندگی 
خود بدانند و دریابند که این انتظارات تا چه حد بجاست. بهتر است هر یک از زوجین انتظارات منطقی خود 

را صادقانه به همسر خود بیان کند.
د( پرهيز از آزار همسر: رعایت حدود و حقوق همسر و آزار نرساندن به او )چه آزار جسمی و چه زبانی(، از وظایف 
اخالقی دو طرفه است که همسران  باید آن را رعایت کنند و بدان متعهد باشند. باید زبان خود را کنترل کنند و از 
سرزنش، طعنه، کنایه زدن و هر عملی که به نوعی تخریب کننده عواطف و شخصیت همسر است، اجتناب ورزند. 
مرد حق ندارد همسر خود را تنبیه بدنی کند؛ زیرا تنبیه بدنی همسر، عواطف موجود در میان همسران را 
ضایع می کند و نفرت و بدبینی می آفریند. همچنین دلبستگی زن به زندگی را کم  رنگ می کند و او را دچار 

عقدة روانی می سازد، به گونه ای که به مرور زمان از چنین مردی فاصله می گیرد و نفرت پیدا می کند.
توقعات و انتظارات غيرمنطقی از همسر: زن و شوهر گاهی با داشتن توقعات و انتظارات غیرمنطقی از یکدیگر 
ممکن است باعث اختالف بیشتری در خانواده شوند. از جمله این انتظارات غیرمنطقی می توان به موارد زیر 

اشاره کرد: 
   همواره باید مرا شاد کند؛

   بدون اینکه بگویم، باید بفهمد چه می خواهم یا چه احساسی دارم؛ 
   باید تمام محبت ها و فداکاری هایم را جبران کند؛

   باید تمام اضطراب ها، نگرانی ها، درد و رنج ها را از من دور کند؛
   باید برای من ارزش و احترام قائل شود؛

   باید از همۀ کارهایم سپاسگزار و متشکر باشد؛
   نباید از من انتقاد کند، نباید از دستم عصبانی شود یا نشان دهد کارم را قبول ندارد؛

   باید آن قدر به من مهر و محبت نشان دهد که از چیزی احساس ناراحتی نکنم؛ 
   باید با تمام وجودش دوستم داشته باشد حتی اگر خودم دوست نداشته باشم؛

   باید خوشبختم کند؛
   باید همه چیز را سر  و  سامان دهد.
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هـ(الزم است زوجين قسمتی از ساعات را به برنامه های مشترک خود اختصاص دهند: تفریح، سرگرمی، 
گردش، پیاده روی انجام کار مشترك مانند تهیۀ غذا، تکمیل نوعی جورچین، گفت و گو در مورد اتفاقات روزی 

که گذشت، مرورخاطره های قبلی، پیشرفت ها و... .
ز( برنامه ريزی و تصميمات مشترک: تصمیم گیری در خصوص برنامه های آینده، هدف های مشترك، آرزوها 

و... یکی از موضوعاتی است که بهتر است در اوقات مشترك زوجین مطرح شود.

4  احترام به حريم های شخصی يکديگر
هر یک از زوجین با وجود رابطۀ تنگاتنگی که با هم دارند، برای خود شخصاً حریمی دارند که ممکن است مایل 
نباشند دیگری به آن وارد شود؛ مانند دست زدن به کیف یا تلفن همراه، خواندن نامه های قدیمی، شنیدن 
مکالمه با یکی از نزدیکان و مواردی از این قبیل. عالوه براین مهم است که هر یک از زوجین اوقاتی را برای 
برنامه های مشترك و خانوادگی خود و زمانی را هم برای برنامه های شخصی و خصوصی خود اختصاص دهند.

5  مشاركت در انجام مسئوليت های خانوادگی
مهم است زن و شوهر در انجام مسئولیت های خانوادگی مشارکت داشته باشند. به طوری که هر یک از آنان، در 
انجام مسئولیت های خانوادگی، سهمِ مساوی داشته باشند. زن یا شوهری که احساس کند وظایف خانوادگی 

منصفانه تقسیم نشده است، دچار خشم می شود و همین می تواند رابطۀ آنان را مخدوش کند   )شکل2۸(.

شکل28ـ مشاركت در انجام مسئوليت های خانوادگی

نقش های خانوادگی 

در مورد عوامل مؤثر بر برقراری ارتباط با همسر برای زوجینی که تازه ازدواج کرده اند، گزارشی در کالس 
ارائه دهید.

در گروه های کالسی هرکدام از هنرجویان، نقش یک عضو در خانواده را ایفا کند و در مورد مسئولیت های 
خود توضیحاتی ارائه دهند.

فعالّيت 5۰
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خانواده، مانند یک جامعۀ کوچک مجموعه ای از افراد است که در قبال یکدیگر و متناسب با نوع نسبت و 
ارتباط، مسئولیت های اجتماعی، حقوقی، تربیتی، اقتصادی و دینی متفاوتی دارند. در نظام خانواده نیز هر فرد 
جایگاه خاصی دارد که متناسب با آن از حقوق و البته وظایف ویژه ای برخورداراست. نقش ها، وظایفی هستند 

که برعهدة هر یک از اعضای خانواده نهاده می شود و با انجام آنها، خانواده مسیر رشد سالم را طی می کند.
در هر خانواده، سه وظیفۀ اساسي وجود دارد:1

الف( تأمين منابع مادی: تهیۀ خوراك، پوشاك، مسکن، پیگیری مسائل بهداشتی و سایر مسائل مادي یکی از 
وظایفی است که در یک خانواده باید مورد توجه قرار گیرد.

ب( پرورش و حمايت: تربیت دیني و علمی اعضای خانواده، تأمین آسایش، محبت، اطمینان خاطر و حمایت 
از اعضاي خانواده نمونه هایی از مصادیق این نوع وظیفه است.

ج( مديريت خانواده: این حوزه شامل کارکردهاي مدیریتی الزم برای حفظ سالمت رواني اعضای خانواده 
است. وظایفی از قبیل رهبری و تصمیم گیری های مهم و نهایی، نظارت بر اجرای درست راهکارهای پرورشی 
و حمایتی، مدیریت مالی خانواده و کنترل مسائل مربوط به بهداشت افراد خانواده، از مهم ترین حوزه های 

مدیریت خانواده است.

6 انعطاف در ايفای نقش های خانوادگی 
به طور سّنتی مردان نان آور و سرپرست خانواده و زنان نقش کدبانو، مادر و همسر را بر عهده دارند. با ورود 
زنان به حوزة اشتغال، نقش های زنان متعدد شده و بر مشکالت آنان افزوده است. چنین وضعیتی بعضی از 
خانواده ها را دچار بحران کرده است. مثاًل زن و شوهری که هر دو شاغل اند وقتی به خانه بر می گردند، مرد 
احساس می کند که باید استراحت کند ولی زن بالفاصله باید کارهای خانه را انجام دهد، به فرزندان رسیدگی 

کند و...؛ همکاری زوجین نقش مهمی در حل این مسئله دارد.

۷ ايجاد تعادل در نقش های خانوادگی 
از آنجا که زوجین هر یک نقش های متعددی را ایفا می کنند، ضروری است بین نقش های مختلف زندگی 
تعادل برقرار کنند؛ به طوری که یکی از نقش ها قربانی نقش های دیگر نشود. مثالً اگر پدر، مدیر داخلی یک 

اداره است، نقش مدیر داخلی بودن آنقدر سنگین نشود که نتواند اوقاتی را به فرزندان خود اختصاص دهد.

1. در ارتباط با مسئولیت های اعضای خانواده در همین واحد یادگیری مطالبی ارائه خواهد شد.

در گروه های کالسی در مورد نقش اعضا خانواده در یک خانواده ایرانی مدرن و سنتی گزارشی تهیه کنید. فعالّيت 52
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برقراری ارتباط با کودك به محیطی امن و فضایی مناسب برای گفت وگو نیاز دارد. در بسیاری از مواقع انتقال 
پیام بین والدین و فرزندان به خوبی انجام نمی شود و یا اینکه یک ارتباط یک سویه برقرار است. والدین برای 

برقراری ارتباط مناسب با فرزندان خود به نکته های زیر توجه کنند:
1 گذراندن بخشی از اوقات خود با فرزندان 

به والدین توصیه می شود اوقاتی را به بازی، کتاب خواندن، صحبت کردن، کنار هم نشستن، انجام برنامه های 
مشترك با  هم مانند تعمیر لوازم خانه، مرتب کردن منزل، کمک در کارهای خانه، باغبانی، بحث دربارة موضوعی 

خاص و... با فرزندان خود بپردازند    )شکل    29(.

عوامل مؤثر در برقراری ارتباط مؤثر با فرزندان

شکل   29ـ گذراندن اوقات والدين با فرزندان

2 تناسب داشتن نوع ارتباط با سن كودكان
نحوة برقراری ارتباط با کودك پنج ساله برای نوجوان سیزده ساله مناسب نیست. اما به طور کلی والدین باید 
با فرزندان خود از طریق تماس بدنی  )در آغوش  گرفتن، نوازش کردن و بوسیدن(، قصه گویی، بازی و... ارتباط 
داشته باشند. ارتباط منظم و قوی با فرزندان باعث می شود که در آنان احساس امنیت و نزدیکی به وجود آید.

3 پذيرش بی قيد و شرط فرزندان
والدین باید فرزندان خود را بی قید و شرط دوست داشته باشند. منظور آن است که دوست داشتن فرزندان نباید 

مشروط به رفتار یا موضوع خاص یا داشتن یا نداشتن خصوصیتی در فرزند باشد؛ بنابراین الزم است والدین: 
اوالً: وجود کودك را هر طور که هست قبول داشته باشند.

ثانيًا: ارزش وجود کودك را انکار نکنند. 

با سه نفر از والدین اطرافیان خود )هم پدر و هم مادر( در مورد موضوعات زیر گفت و گو کنید و گزارش آن 
را در کالس ارائه دهید:

1 به طور متوسط چند ساعت از وقت خود را با فرزندان می گذرانند؟ 

2 در زمانی که به فرزندان اختصاص دارد، چه فعالیت هایی دارند؟ 

3 چگونه محبت خود را به فرزندان ابراز کنند؟
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وقتی خانواده، کودك را در هر وضعیت بپذیرد، در آغوش بگیرد و تأیید و حمایت کند به او نشان داده است که 
او را قبول دارد. این رفتار منجر به ایجاد احساس امنیت و اعتماد به نفس در کودك می شود. چنانچه والدین 
یا اعضای خانواده در مقابل رفتارهای ناخوشایند کودك مانند بهانه گیری و گریه کردن او را ضعیف بخوانند، 
یا به شوخی او را به حیوانی تشبیه کنند، یا با لقب زشتی صدایش بزنند، یا با انجام دادن کاری که خوشایند 
دیگران نیست، متوجه شود، که دوستش ندارند، در واقع خانواده هرچند نادانسته دائماً به او اعالم می کنند، 
تو را قبول نداریم و وجودت برای ما ارزش ندارد. فقط زمانی تو را تأیید می کنیم، که کارهایی انجام دهی که 

ما قبول داشته باشیم. چنین رفتارهایی باعث ایجاد احساس ناامنی و حقارت در کودك می شود.

4 ارزيابی مثبت از رفتار کودک
بسیار مهم است که والدین همواره دربارة رفتارهای کودك، با خوش بینی و نگاه مثبت اظهار نظر کنند و حتی 
اگر از کودك رفتار نادرستی سر زد، سعی نكنند کودك را سرزنش و محكوم کنند، بلكه به کودك فرصت و 
آگاهی دهند تا به اشتباه خود پی ببرد، به خصوص اگر کودك آن رفتار را انكار کرد نباید خالف آن را ثابت کنید.

5 گفت و گو با کودک 
آنچه کمتر در خانواده های ما رایج است گفت و گو با یكدیگر است. 
زمانی که افراد نتوانند، احساسات و افكارشان را با یكدیگر در میان 
بگذارند به ناچار روش های غیر مستقیم مانند پرخاش، قهر، سكوت، 
برقراری  راه  بهترین  انتخاب می کنند. گفت و گو  را  گریه  و  رنجش 
ارتباط و تأثیرگذاری است، زیرا باعث می شود انسان منطقی برخورد 
کند، دلیل رفتار خود را جست و جو کند و یاد بگیرد دربارة رفتار و 

گفتارش توضیح دهد  )شكل  30(.

6 اجتناب از رفتارهای منفی 
بعضی از والدین رفتارهاي منفي مانند تنبیه بدنی  )کتک زدن و...(، 
مسخره  و  توهین  و  تحقیر  و...(،  وسیله  پرتاپ  پرخاش   )داد زدن، 
کردن )لحن توهین آمیز، مقایسه کردن و...( را رفتارهای اصالح گرانه 
متوجه  کودك  رفتار ها  نوع  این  با  می کنند  فكر  و  می کنند  تلقی 

اشتباهش می شود و رفتارش را اصالح می کند  )شكل  31(.

شکل  30ـ گفت و گو با کودک

شکل   31ـ رفتارهای منفی با کودک

در گروه های کالسی، فعالّیت های زیر را انجام دهید:
1 آیا روش برخورد و ارتباط والدین با خود را روش مناسب می دانید؟ دالیل خود را ارائه دهید.

2 شما چه روشی را در برقراری ارتباط والدین با خودتان پیشنهاد می کنید؟
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انتخاب چنین روشی ناشی از آشنا نبودن والدین با طبیعت کودکان است. کودکان جسم و روان بسیار حساس 
و لطیفی دارند، رفتارهای مثبت و صحیح با کودك می تواند وجود او را تكامل بخشد و در مقابل رفتار نادرست 

و منفی، این وجود شفاف را کدر می کند و باعث تخریب شخصیت او می شود. 
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۷ رعايت عدالت بين فرزندان 
عدالت به معنی به جا آوردن حق هر فرد به اندازة واقعی است، اما این که حق واقعی هر فرد چقدر است، بعضی 
وقت ها روشن و بعضی مواقع مبهم است و همین امر باعث می شود که حق افراد در بعضی موارد در هاله ای از 

ابهام واقع شود. در چنین مواردی می بایست از دستورات دینی کمک گرفته شود.
کودکان به شّدت به پدر و مادر و خانوادة خود وابسته هستند و از آنها توجه و رسیدگی می خواهند. هر کودکی 
دوست دارد بیشترین توّجه به او شود و این احساس او را دلگرم می کند. وقتی از والدین بپرسید کدام فرزندشان 
اگر  انگشتان  از  انگشتان دست تشبیه می کنند و می گویند هر یک  به  را  آنها  را بیشتر دوست دارند، معموالً 
آسیبی ببیند رنج آور است یعنی همۀ آنها را دوست دارند. اما اگر از فرزندان همین سؤال را بپرسید، معموالً 

اعتقاد دارند والدین به خواهر یا برادرشان بیشتر از آنها توجه می کنند. 
از  آنها  رنجش  موجب  این  و  می کنند  تبعیض  احساس  گاهی  آنها 
والدین می شود. پدر و مادر باید بدانند که همۀ فرزندان در یک سطح 
نیستند و هرکدام در زمینه اي استعداد دارند و این نباید سبب تبعیض 
بین فرزندان شود. تبعیض و بی عدالتي در برخورد با فرزندان از هر 
جهتي )عاطفي، روحی و روانی و...( روی آنها تأثیر می گذارد و موجب 
حسادت، کینه، مقایسه های ناروا و بروز برخی مشکالت بین فرزندان 

مي شود    )  شکل  32(.
تبعیض در خانواده دو شکل کلی دارد: 

1  تبعيض ميان فرزندان: گاهی والدین ناآگاهانه به دالیل و شرایط موجود در فرزند از جمله بیماری، معلولیت، 
شباهت به فرد محبوب از دنیا رفته و... بین فرزندان تبعیض قائل می شوند که معموالً عمدی نیست ولی 

می تواند به چنین احساسی در فرزندان دیگر منجر شود و روابط بین آنان را دچار مشکل کند. 
2  اولويت دادن به پسران خانواده در مقابل دختران خانواده: در ارتباط صحیح با فرزندان رعایت عدالت از 

مهم ترین اصول است. که باید مورد توجه والدین قرار گیرد. 
والدین الزم است برای رعایت عدالت جنسیتی بین فرزندان به نکات زیر توجه کنند:

به  دادن  اولویّت  مانند  دارد،  آن در جوامع وجود  آثار  قدیمی که هنوز  باورهای  و  تفکرات  دربارة  1  والدین 
فرزندان پسر، آگاهانه عمل کنند.

2  والدین قبل از آنکه فرزندان خود را دختر یا پسر ببینند، آنها را انسان بدانند. جنسیت هیچ ارزش ویژه ای را 

شکل  32ـ عدالت بين فرزندان

برای هیچ یک از دو جنس ایجاد نمی کند. نظارت کنترل شده و 
غیرمستقیم خانواده، برای هر دو جنس بسیار ضروری است و هر 
دو )دخترـ پسر( مکلّف اند ضوابط و مقررات خانواده را رعایت کنند.
3  در تقسیم بندی وظایف میان فرزندان، دختران را بیشتر از پسران 
مکلّف نکنند. دختر و پسر هر دو در امور شخصی باید نظم را 
انجام  در  و  دهند  انجام  را  کارهای شخصی خود  کنند،  رعایت 

کارهای منزل با والدین مشارکت کنند )شکل33(.
شکل  33ـ تقسيم وظايف ميان فرزندان
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متأسفانه این باور که دختر باید برای ازدواج آماده شود، پس باید همه چیز را دربارة امور خانه داری و 
خانواده بداند اما پسر نیازی به اطالعات و مهارتي ندارد، باعث شده است تا خانواده زمانی که به کمک و 
همکاری پسران )چه در زمان تجرد و در خانۀ پدری و چه بعد از ازدواج، در خانواده ای که خود تشکیل 

داده است( نیاز دارد، از این کمک ها محروم بماند. 

منظور از مسئولیت در نظام خانواده، موقعیت، توّقعات و کارهایی است که از آنان انتظار می رود. به عبارت دیگر، 
یعنی موقعّیتی که افراد در خانواده دارند و به تناسب این موقعّیت، توّقعات و کارهایی به عهدة آنها گذاشته 

کودکی خود را در نظر بگیرید و در مورد رفتار والدین با خود موارد زیر را انجام دهید:
الف( روش های ارتباط والدین با خود را فهرست کنید.

ب( تفاوت های برخورد والدین با شما و سایر اعضای خانواده را بیان کنید.

در مورد عدالت جنسیتی در جامعۀ خود در منابع علمی جست و جو کنید و نتیجه را به صورت پوستر در 
کالس ارائه دهید.

در گروه های کالسی در مورد این نقش ها )مسئولیت ها( گفت و گو کنید.

فعالّيت 55

فعالّيت 56

فعالّيت 5۷

هدف توانمند سازی6: هنرجو بتواند روش های مسئوليت پذيری در خانواده را به كار بندد.

مسئولیت های اعضای خانواده

می شود که از آنان انتظار می رود، که مسئولیت آن را بپذیرند.
همۀ امور و اقدامات آدمي از جمله ازدواج مسئولیتی بر دوش انسان 
می گذارد. این مسئولیت در قبال خود، همسر، فرزندان و در نهایت در 
رابطۀ با خداوند است. مرد و زن با ازدواج و تشکیل خانواده به نظام و 
دنیایي تازه، با راه و روشي جدید، وارد مي شوند. در نتیجه باید شیوه 
و رفتار دوران تّجرد را به فراموشی بسپارند و به بنیان جدیدی که پي 
نهاده اند بیندیشند در کانون و فضای جدیدی که زن و شوهر برای 
خود ساخته اند، وظایف نوینی برای چرخش امور آن مطرح است که 

شکل  34ـ مسئوليت پذيری در خانوادهباید براساس تقسیم کار و مسئولیت انجام پذیرد )شکل 3۴(.
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الف( مسئوليت مردان
مردان، مسئول و سرپرست خانواده محسوب می شوند و تصمیم گیری های مهم خانوادگی بر عهدة آنهاست. 

برخی از وظایفی که مردان نسبت به خانواده دارند، عبارت اند از:
1  مسئوليت اقتصادی: کار و تالش به منظور کسب درآمد و تأمین هزینۀ زندگي از مسئولیت های مردان 
است، زیرا آنها کفیل همسر و اعضای خانواده اند و باید خانواده خود را از نظر غذا، لباس، مسکن و تهیۀ 

دیگر ضروریات زندگی و همۀ آنچه برای گذران عادی زندگي از ابزار و اثاثیه الزم است، تأمین نمایند.
2  مسئوليت ارشادی: والدین هر دو وظیفۀ هدایت و تربیت فرزندان را بر عهده دارند، اما مسئولیت این امر 
مهم با پدر است و او در ذهن فرزندان یک فرد آگاه به تمام امور است و به همین خاطر در حل مشکالت و 
یا پاسخ به سؤاالت از او راهنمایی می گیرند. در بینش اسالمي نیز والدیِن متعهد، وظیفۀ راهنمایی و هدایت 

فرزندان را بر عهده دارند. آنها وظیفه دارند که مسایل دینی را به فرزندان بیاموزند. 
3  مسئوليت اجرای ضوابط: در محیط خانواده والدین باید مظهر عدل و انضباط و مجری قوانین و ضوابط 
باشند. پدر با اجرای آن، اعضای خانواده را با قوانین و مقررات آشنا می کند و پایبندی و رعایت آنها را 

خواستار می شود. 
4  مسئوليت حقوقي: مرد در خانواده دارای مسئولیت حقوقی است و پاسخگوی اعضا و جریانات خانواده در 
برابر دستگاه های مسئول است. حتي اگر جان کودکي از خانواده به خطر بیفتد، در صورتی  که پدر کوتاهی 
کرده باشد، باید پاسخگوی دولت و دستگاه زمامدار باشد و به همین گونه است در مورد دیگر جریانات و 

امور خانواده، او وظیفه دارد امنیت را برای اعضای خانواده فراهم کند.

ب( مسئوليت زنان
زن نیز در ادارة کانون خانه و تحقق اهداف زندگی خانوادگي، نقش و مسئولیت های مهمي دارد که نه تنها 
از نقش و مسئولیت مردان کمتر نیست، بلکه از جهاتي شاید سنگین تر و سرنوشت سازتر باشد. بسیاری از 
نابسامانی های زندگي خانوادگي که شعاع و نفوذ ترکش آن به جامعه نیز مي رسد، ناشي از ناآگاهي مادران 
نسبت به مسئولیت خود و یا سهل انگاری در پذیرش آن است. وظایف و مسئولیت های او ظریف و با شرایط 

جسمی و لطافت روحی او متناسب است.
1  مسئوليت همسرداری: زن با شوهرش پیمان زندگي مشترك بسته و تعهدات و مسئولیت هایي را در قالب 
وظیفه، حقوق و اخالق پذیرفته است. زن مایۀ آرامش و سکون خانواده است و با نرمي و مالیمت زمینه های 

رشد و موجبات کمال همسر و فرزندان را فراهم می کند. 
2  مسئوليت مادری: منظور از مسئولیت مادری، ارتباط خاص مادر با فرزندان از زمان انعقاد نطفه تا تولد و از 
آن زمان تا بزرگسالی است. مادر با مراقبت های مختلفی که از کودك به  عمل می آورد، زمینۀ الزم را برای 

با جست و جو در منابع علمی : 
الف( در مورد مسئولیت ارشادی مرد در خانواده گزارشی تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.
ب( در مورد مسئولیت های زن و مرد در جوامع اسالمی  و جوامع دیگر بروشوری تهیه کنید.

فعالّيت 58
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سالمتی جسمی و روانی کودك، فراهم می سازد. مادر، سرچشمۀ مهر و مهم ترین عامل سعادت خانواده 
است. او احساس امنیت، آرامش، قدرت و استقالل را در کودك به وجود مي آورد. از دیدگاه اسالم، زن در 

مقام مادري به اوج واالیي و شکوه مي رسد  )بهشت زیر پای مادران است1(. 
مسئولیت مادر، بسیار مهم و حساس است. ویژگي ها، اندیشه ها و خلق و خوي وي در کودك اثر مي گذارد. 
از  این  رو، مادر باید براي اصالح رفتار و تعالي بخشیدن به روح و اندیشه خود بکوشد. بنابراین، مسئولیت 

زن به ویژه در سال هاي اول تولد کودك، به مراتب بیشتر از مرد است  )شکل35(.

3  مسئوليت كانون زندگی )مديريت منزل(: ادارة خوب یک خانواده می تواند در جهت بهبود اوضاع داخلی 
خانواده ها، ارتقای روابط بین آنها، مستحکم شدن پایه های اجتماع و ایجاد صرفه جویی های اقتصادی قرار 
گیرد. مدیریت خالقانه و هنرمندانۀ زن در خانواده، آنها را قادر می سازد تا در راستای رفاه و آرامش روانی 

و رسیدگی به امور منزل از جمله نظافت، آراستگی، پخت و پز و مسائلی از این قبیل موفق تر باشند.
در خصوص مسئولیت ها و وظایف زن و مرد در خانواده ضروری است به نکته های زیر توجه شود:

  تقسیم مسئولیت ها و نقش های مختلف به معنی برتری یکی بر دیگری نیست.
  مسئولیت ها و وظایف زن و مرد در خانواده مطلق نیست. به این معنی که فقط مردان مسئول تصمیم گیری ها 
و تعیین خط مشی های خانواده نیستند، بلکه در بسیاری از مواقع این مسئولیت به صورت مشترك اِعمال 
می شود؛ به طوری که بسیاری از مردان در رسیدگی و مراقبت از فرزندان و بسیاری از زنان در تأمین مخارج 

اقتصادی خانواده مشارکت دارند.

شکل  35ـ مسئوليت مادری

زن و شوهر باید در انجام مسئولیت ها و وظایف، با یکدیگر تفاهم و توافق داشته باشند و چنانچه در این 
زمینه اختالفی با یکدیگر دارند از مهارت های زندگی مانند مهارت حل اختالف، گفت و گو و... استفاده کنند 

تا شدت اختالف کاهش یابد.

نکته

با جست و جو در منابع علمی : 
الف( در مورد مسئولیت زن در مدیریت منزل گزارشی تهیه و در کالس ارائه دهید.

ب( در مورد مسئولیت های زن در جوامع اسالمی و جوامع دیگر بروشوری تهیه کنید.

فعالّيت 59

..1. »الجنه تحت اقدام األّمهات« کنز االعمال، ج  16، ص  ۴61، ح ۴5۴39؛ مستدرك الوسائل، ج  15، ص  1۸0
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ج(مسئوليت فرزندان
اگر از کودکی بپرسید مسئولیت پذیری چیست به شما خواهد گفت: »انجام یک کار درست« یا »انجام هر کاری 
که مامان و بابا بگویند.« یا »انجام تکالیفم« در واقع مسئولیت فراتر از وظایف و انجام کارهای واجب واجباری 
است. معنای حقیقی مسئولیت، تعهد انجام یک یا چند کار است. فرد مسئولیت پذیر کسی است که آگاهانه 
تصمیم می گیرد، رفتار صحیحی دارد و می خواهد به خود یا دیگران کمک کند. عالوه بر این، فرد مسئولیت پذیر 

عواقب کار یا تصمیم خود را می پذیرد.
در خانواده، مسئلۀ فرزندان و مسئولیت آنها در برابر والدین و کانون خانواده هم مطرح است که در ادامه چند 
مورد از این مسئولیت ها با رعایت اختصار بیان مي شود. پیش تر متذکر مي شویم که این مسئولیت ها برای 
دوراني است که فرزندان خانواده به سن تشخیص رسیده یا در سنین تکلیف شرعي هستند و مکلّف به رعایت 

تعالیم و دستورها هستند. 

با جست و جو در منابع اسالمی  آیات و روایاتی در ارتباط با مسئولیت های فرزندان در قبال والدین گزارشی 
تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

فعالّيت 6۰

مسئوليت فرزندان در قبال پدر  و  مادر
فرزندان در قبال وظایف و مسئولیت هایی که والدین برای آنها انجام 

می دهند مسئولیت هایی دارند: 
از مهم ترین وظایف فرزندان  1  احسان و اطاعت از والدين: یکی 
رعایت  را  والدین  احترام  خود  گفتار  و  رفتار  در  که  است  آن 
کنند. بی احترامی به والدین و بی توجهی به شأن و حرمت آنان 
از موارد مهمی است که رشد فرزند و سایر خانواده را با مشکل 
بزرگی روبه رو می کند. خداوند در قرآن کریم درخصوص ضرورت 
از  تأکید زیادی کرده است؛  والدین  به  احترام و نیکویی کردن 

جمله در آیۀ زیر:
»جز او هیچ کس را نپرستید و به پدر   و   مادر نیکی کنید. چنان که 
یک یا هر دو پیر شدند کلمه ای را که رنجیده خاطر شوند نگویید 
و کمترین آزار را به آنها نرسانید و با کالم نیکو سخن بگویید«1. 
مقررات خاصی  و  قوانین  اصول،  دارای  این، هر خانواده  عالوه بر 

است که ضروری است فرزندان، آنهارا رعایت کنند  )شکل36(.
موازات  به  فرزندان  فعالّيت های شخصی:  و  مسئوليت ها  2  انجام 
نیز می یابند.  توانایی ها، مسئولیت های بیشتری  افزایش  رشد و 
مثالً کودك دو ساله قادر نیست در بیرون از منزل از خود مراقبت 
کند و مسئولیت مراقبت از وی بر عهدة خانواده گذاشته می شود، 

1. سورة اسراء ، آیۀ 23

شکل  36ـ احترام و نيکی به والدين
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شکل 3۷ـ انجام مسئوليت ها و فعالّيت های 
شخصی

ولی زمانی که شانزده  ساله می شود توانایی مراقبت از خود را در 
محیط بیرون کسب می کند و در این زمینه در قبال خود مسئول 
است. به همین دلیل ضروری است به موازات رشد، مسئولیت ها 

و وظایف خود را بشناسد و آنها را به اجرا درآورد  )شکل  3۷(.
قبال خود  در  فرزندان  تنها  نه  فعالّيت های منزل:  3  همکاری در 
مسئولیت ها و وظایفی بر  عهده دارند، بلکه در مقابل خانواده نیز 
مسئول هستند و باید در انجام فعالیت هایي مانند نظافت، خرید، 
پخت و پز و سایر امور خانوادگی مشارکت داشته باشند  )شکل   3۸(. 

4  فروتني و تواضع در برابر پدر و مادر؛
5  به زبان نیاوردن الفاظ نامناسب در برابر پدر  و  مادر؛

6  پرهیز از طرد و راندن پدر  و  مادر؛
۷  دعا و رحمت خواهي برای پدر  و  مادر، همان گونه که در کودکي 

بر ما رحمت آوردند؛
8  مقدم داشتن رضای آنها بر رضای خود جز در موارد حرام؛

9  آمرزش خواهي برای والدین در دوران پس از مرگ آنها.
شکل  38ـ همکاری در فعالّيت های منزل

درگروه های کالسی، فعالّیت زیر را انجام دهید: 
برای انجام امور خانه، شما چگونه با اعضای خانواده مشارکت می کنید؟ در کالس گفت و گوکنید.

برای برگزاری جشنی در هنرستان قرار است کالس شما برنامۀ مناسبی تهیه کند. شما به عنوان یکی از 
اعضای کالس، چگونه می توانید در برگزاری این جشن مشارکت داشته باشید؟

فعالّيت 61

فعالّيت 62

جامعه شناسی  در  است.  شرکت کردن  معنی  به  لغت  در  مشارکت 
مشارکت به معنی حالت یا وضعی است که در آن فرد به گروه خاصی 
تعلق داشته و در پیشبرد امور آن سهیم باشد، اما گاهی به معنی 
شرکت فعاالنه در گروه جهت به ثمر رساندن یک فعالّیت اجتماعی 
است. مشارکت پذیری اعضای خانواده به عنوان نیاز اجتناب ناپذیر عصر 
ما، همۀ ابعاد انسانی را در سطوح مختلف فکری، عاطفی و رفتاری 
تحت پوشش قرار می دهد و در به ثمر رساندن اهداف خانواده حائز 

اهمیت است  )شکل   39(.

نحوۀ جلب مشارکت اعضای خانواده در امور منزل

شکل   39ـ مشاركت اعضای خانواده در امور منزل
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ضرورت و فوايد مشارکت اعضای خانواده
مشارکت در تأمین نیازهای مادی و معنوی خانواده از وظایف هر یک از افراد )پدر، مادر و فرزندان( است در زیر 

به برخی از دالیل و فواید این کار اشاره می شود:
1  مشارکت سبب تخفیف بار سنگین مسئولیت ها از دوش یک فرد می شود و فشارهای روانی ناشی از تنهایی را 

به امنیت روانی و عاطفی حاصل از مشارکت پذیری تبدیل می کند.
2  مشارکت به درك متقابل و همدلی بیشتر اعضای خانواده کمک می کند. فرض فقدان هر نوع مشارکت پویا، 
نشان از بی اعتمادی اعضای خانواده به یكدیگر دارد. خانواده ای که نمی تواند اعضایش را به مشارکت فراخواند، 
از استعدادهای آنان بی خبر است یا به آنها اعتمادی ندارد، در نتیجه اعضای آن نمی توانند همدیگر را تكمیل 

کنند. چنین خانواده ای از ناتوانی و انزوای اعضای خود در رنج است.
3  مشارکت پذیری، کارآمدی خانواده را در دستیابی به اهداف افزایش می دهد. هر  قدر قلمرو فعالّیت فكری، عاطفی 
و رفتاری اعضای خانواده انفرادی تر باشد، به همان میزان پیامدهای آن در مقایسه با حالت مشارکت پذیری، 

محدودتر و ناقص تر خواهد بود.
4  مشارکت پذیری اعضای خانواده، با توجه به شرایط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی عصر ما، یک ضرورت اجتماعی 
است. در گذشته، اعضای خانواده به صورت طبیعی و در شبكه ای گسترده )مانند ارتباطات فامیلی، صله رحم 
و...( روابط خود را شكل می دادند. شّدت روابط در عرصه های مختلف اقتصادی، تربیتی، آموزشی، دینی و... 
مشارکت پذیری را به صورت طبیعی ایجاب می کرد؛ اما در عصر کنونی با پیشرفت جامعه، تقسیم کار شدید 
در بیرون از خانه و افزایش روابط غیر رسمی )مانند فضای مجازی(، ارتباط مستمر اعضای خانواده را به طور 
چشمگیر کاهش داده است. ایجاد زمینه های مساعد و مناسب برای مشارکت پذیری افراد خانواده، امروز یک 

نیاز و ضرورت اجتماعی است.

به طورکلی در راستای مشارکت پذیری اعضای خانواده، به خصوص زن و شوهر باید به دو نكته توجه کرد:
نکتۀ اول: هر یک از وظایف یا نقش های الزامی و غیر  الزامی مربوط به اعضای خانواده قابلیت مشارکت 
دیگر افرادش را دارد و اساساً نباید گمان کرد که تقسیم و تفكیک نقش ها و مسئولیت ها مانع مشارکت 

آنهاست.
نکتۀ دوم: تفكیک و تقسیم نقش ها در راستای انسجام خانواده است و نوعی مشارکت در تحقق اهداف و 

برنامه ها و مسئولیت های خانواده محسوب می شود.

نکته

به فعالّیت ها و رفتارهای اعضای خانواده در یک هفته توجه کنید و با یادداشت برداری از میزان مشارکت 
اعضای خانواده در زندگی گزارشی تهیه و در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 63
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اخالق بر همۀ مجموعۀ روابط انساني حاکم است ولی لزوم و ضرورت آن در روابط خانوادگي بیشتر احساس 
می شود. این امر از آن بابت که خانواده سر منشأ همۀ روابط و نهادهای اجتماعي است اهمیت بیشتری دارد. رشد 
و انحطاط جوامع و نهادها در سایۀ صعود و سقوط خانواده ها رقم مي خورد. در خانواده ای که اخالق الهي حاکم 
باشد، روابط اعضا، رنگ و هوای الهي دارد و در جامعۀ انساني، نقشي ایفا مي کنند که مورد رضایت پروردگار 
باشد؛ برعکس اگر در خانواده اخالق حکومت نکند، فرزندان رشدیافته در آن، افرادی سست و فرومایه، نابهنجار 

و نابسامان و در مواردی هم مجرم خواهند بود.
از نظر اسالم، رعایت نکات اخالقی زیر می تواند به استحکام خانواده ها بسیار کمک کند:

1  محبت و صميميت: محبت به همسر و فرزندان یکی از مهم ترین وظایف خانواده است و رسیدگی به همسر 
 می فرمایند: »سخن مرد  از جمله اوصاف و اخالق پیامبر الهی است. در این زمینه حضرت رسول  اکرم 

شناخت دستورهای اخالقی دراسالم برای تأمین سالمت روابط خانوادگی

شکل  4۰ـ محبت و صميميت

به همسرش که می گوید دوستت دارم، در قلب او جا می گیرد و 
هیچگاه خارج نمی شود.1« )شکل ۴0(.

و  باشد  اتّحاد  و  مهرورزی  بر  مبتني  باید  خانواده  روابط  اساِس 
کند  رحمت  »خداوند  می فرماید:    صادق   امام  زمینه  این  در 
می کند.2«.  رفتار  زوجه اش  و  بین خود  نیکی  به  که  را  بنده ای 
همچنین قرآن دستور می دهد که با آنان   )زنان( معاشرتی نیکو 
و پسندیده داشته باشید، این محبت و صمیمیت باید براساس 
محبت  باید  زنان  و  مردان  شود.  اظهار  و  باشد  اخالق  و  ایمان 
خود را نسبت به یکدیگر بر زبان آورند. نادیده گرفتن عشق و 
در  آن  داشتن  پنهان  و  یکدیگر  به  آن  نکردن  اظهار  محبت ها، 
درون، عامل بدبختي ها، بدبیني ها، سوء ظن ها و در نهایت سرد 

شدن روابط و سستي پایه های تداوم زندگي است.
2  احترام گذاشتن به يکديگر: اساِس استحکام خانواده در اسالم بر 
پایۀ احترام و محبت متقابل افراد خانواده به خصوص زن و شوهر 

شکل 41ـ احترام گذاشتن به يکديگربه یکدیگر است  )شکل   ۴1(. 

خداوند در قرآن کریم آفریدن همسر را یکی از آیات خود دانسته و بر ضرورت خوش رفتاری و احترام با 
همسر تأکید کرده است که از جمله می توان به آیه های زیر اشاره کرد:

»  و از نشانه های قدرت اوست که برایتان از جنس خودتان همسرانی آفرید تا با ایشان آرامش یابید و میان 
شما دوستی و مهربانی نهاد.3« و » یا به وجهی نیکو نگاهشان دارید یا به وجهی نیکو از آنها جدا شوید.۴«

ً ، الکافي، ج  5، ص  569 ِّی أُِحبُِّک اَلیَْذَهُب ِمْن َقلِْبَها أَبَدا ُجِل لِلَْمْرأَهُ     إِن 1. َقْوُل الرَّ
2. َرِحَم اهلُل َعْبداً اْحَسَن فیما بَیَنُه َو بَیَن َزْوَجِتِه، کتاب من الیحضره الفقیه، ترجمه بالغی و غفاری، ج  5، ص  92

3. سورة روم، آیۀ 21
۴. سورة طالق، آیۀ 2

..
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3  گذشت و خطا پوشی: یکی از صفات مهم مرد و زن در کانون خانواده آن است که نسبت به یکدیگر گذشت 
داشته باشند. شکی نیست که انسان، خطاپذیر است؛ در زندگي فردی و اجتماعي و نیز زندگی خانوادگي 
به  عمل  برای همۀ خطاها حسابرسي  بنا شود  اگر  خانواده خطایي سرزند.  اعضای  از  است  گاهي ممکن 

1. شیئاِن الیُوَزُن ثوابُُهما: الَعُفو و العدُل، فهرست غرر، ص 252

آید و برای اشتباهات طرف مقابل کیفر و مجازاتی 
معین گردد، زندگي خانوادگي دچار تنگنا مي شود 
و تداوم آن امکان پذیر نخواهد بود. به سفارش دین 
اسالم خطاهای یکدیگر را باید نادیده گرفت و در 
باید مدّ  نظر قرار  انسانّیت را  این راه جوانمردی و 

داد  )شکل۴2(.
 می فرمایند: امیرالمومنین علی  

»دو چیز است که )عظمت( ثواب آنها قابل ارزیابی 
شکل42ـ گذشت و خطاپوشینیست: یکی عفو و اغماض و دیگری عدل و انصاف.1«

ـ   اسالمی بروشوری با عنوان اخالق در خانواده از دیدگاه اسالم تهیه کنید و  با جست و جو در منابع علمی  
در کالس ارائه دهید.

با جست و جو در منابع علمی، در مورد تفاهم و اُنس همسران که مانع مشکالت اخالقی زوجین می شود، 
گزارشی تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

فعالّيت 64

فعالّيت 65

4  همکاری و تقسيم كار: همکاری بین اعضای خانواده سبب پیشبرد 
امور و دستیابی به اهداف خانواده، تحکیم روابط خانوادگی، توسعۀ 
مهر و محبت و کاهش اختالف و نگرانی ها می شود و در نتیجه، 
نقش مهمی در حفظ آرامش اعضای خانواده دارد. به همین دلیل در 
تعالیم اسالمی به این همکاری و تعاون تأکید شده است   )شکل  ۴3(.
5  تفاهم و اُنس: بسیاری از نابسامانی ها در عرصۀ حیات خانوادگي 
زاییدة نداشتن تفاهم و درك متقابل زوجین از یکدیگر است و 
بسیاری از نفرت ها، ناهمدلي ها و هم رأی نبودن ها به این جهت 
مرد  نیستند.  آشنا  هم  افکار  و  گفتار  به  شوهر  و  زن  که  شکل 43ـ همکاری و تقسيم كاراست 

سخني را با زن در میان مي گذارد و زن به دلیل ناآشنایی با منطق مرد و روحیه و حاالت او از آن برداشت 
دیگری دارد، یا زن از روی صفا و صمیمیت مسئله ای را به مرد مي گوید و مرد در دنیای اندیشه و ذهن 
خود از آن تعبیر دیگری دارد. این امر در نهایت سبب مي شود که آن دو نتوانند با هم کنار بیایند و بسیاری 

از مطالب خود را با یکدیگر در میان بگذارند.



شایستگی 6  : توسعۀ شناخت روابط...

49

1  مینا 6 سال دارد. مادرش همیشه در حال مقایسۀ او با دختر عمویش است و غذا خوردن، لباس پوشیدن 
و حرف زدن او را با مینا مقایسه می کند و می گوید چرا مثل او نیست:

الف( آیا رفتار مادر درست است؟
ب( به نظر شما رفتار نادرست مادر کدام است؟

ج( آیا مینا در بزرگسالی می تواند اعتماد به نفس کافی داشته باشد؟
در مورد موارد باال گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

2  علی و مینا خواهر و برادر هستند. تمام توجهات مادر به علی است، چون هم کوچک تر است هم پسر خانواده.
الف( آیا تبعیض به  خاطر اینکه علی پسر است کار صحیحی است؟

ب( آیا توجه مادر به علی به خاطر کوچک تر بودن از مینا کار درستی است؟
آقای  کارهای شخصی،  انجام  از  بعد  منزل می رسند  به  وقتی  احمدی هر دو شاغل هستند.  و خانم  3  آقا 

احمدی تلفن همراه خود را در دست می گیرد و منتظر آماده شدن ناهار می ماند.
الف( آیا رفتار آقای احمدی چون مرد خانواده است و مسئولیت اقتصادی را به  عهده دارد، درست است؟

ب( آیا همسر آقای احمدی چون زن و مادر خانواده است، باید مسئولیت مادری و مدیریت امور منزل را 
به تنهایی به دوش بکشد؟

ج( فرزندان خانواده پس از بازگشت از مدرسه لباس های خود را در می آورند و به گوشه ای پرت می کنند و 
منتظر آماده  شدن غذا می مانند. به نظر شما فرزندان چه مسئولیت هایی را باید در امور منزل به عهده بگیرند؟

4  مسعود و مینا قصد ازدواج دارند هدف مینا از این ازدواج فرار از والدین است.
الف( به نظر شما آیا دلیل مینا برای ازدواج درست است؟

ب( مینا در آینده با چه مشکالتی روبه رو خواهد شد؟
5  هروقت احمد از مدرسه بر می گردد، وسایل مدرسه اش را در گوشه ای می گذارد و مشغول بازی های رایانه ای 

می شود و وقتی والدین از او کمکی می خواهند، بهانۀ تکلیف و درس را می آورد.
به نظر شما والدین چگونه می توانند احمد را در انجام بعضی امور تشویق کنند که در قبول مسئولیت ها 

همکاری کند؟
6  احمد و معصومه قصد دارند باهم ازدواج کنند. احمد 20 سال از معصومه بزرگ تر است اما او اصرار دارد 

که می تواند با احمد خوشبخت شود چون او را دوست دارد:
الف( آیا اختالف سّنی زیاد می تواند در آینده یکی از مشکالت زندگی مشترك باشد؟
ب( آیا دوست داشتن می تواند دلیل محکمی برای دوام یک زندگی مشترك باشد؟

۷  مصطفی از نظر اقتصادی در شرایط ایده آلی قرار دارد، اما از نظر ظاهر با شخص مورد نظر مینا برای ازدواج 
تفاوت دارد: 

الف( به نظر شما می توان به دلیل شرایط اقتصادی عالی مالك ویژگی ظاهری را نادیده گرفت؟
رد  برای  محکمی  دلیل  می تواند  او  ظاهر  هم  باز  باشد،  شریفی  انسان  اخالقی  ازنظر  مصطفی  اگر  ب( 

درخواست او برای ازدواج باشد؟
ج( آیا ظاهر مصطفی می تواند یکی از دالیل اختالف زناشویی در آینده باشد؟

فعالیت های پایانی
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8  منیره از وقتی زندگی مشترك خود را با حسین شروع کرده است تقریباً با دوست های خود ارتباطی ندارد 
و او تمام روز را منتظر حسین می ماند و این زمان انتظار بسیار به او سخت می گذرد، چون احساس می کند 

بدون او هرگز نمی تواند زندگی کند:
الف( آیا قطع ارتباط با اطرافیان و دوستان مناسب بعد از ازدواج صحیح است؟

ب( منیره چگونه وابستگی خود را به حسین کمتر کند؟
ج( آیا این وابستگی غیرمنطقی منیره می تواند به زندگی مشترکشان لطمه وارد کند؟

9  مسعود و مینا قصد ازدواج دارند. مینا یكی از شرایط ازدواج خود را داشتن خانه و ماشین عنوان کرده است:
الف( آیا شرط مینا برای ازدواج منطقی است؟

ب( به نظر شما اگر مسعود در شروع زندگی خانه و ماشین نداشته باشد، مینا باید از ازدواج با او منصرف 
شود؟

10  منیره گاهی که همسرش حسین از سر کار بر  می گردد، در زمان مناسب تلفن همراه همسرش را برمی دارد 
و پیام ها و تماس های حسین را کنترل می کند:

الف( از نظر شما آیا کار او صحیح است؟
ب( منیره کدام اصل از روابط در زندگی مشترك را نادیده گرفته است؟

ج( به نظر شما آیا برداشتن تلفن همراه و بررسی پیام ها و تماس ها برای همسران به دلیل حفظ زندگی 
مشترك ضروری است؟

11  طاهره هرگاه در مدرسه از کسی یا چیزی عصبانی می شود فریاد می کشد و به در یا دیوار مشت می زند. 
شما چگونه می توانید به طاهره در کنترل خشمش کمک کنید و چه راهكارهایی به او پیشنهاد می کنید؟

12  هرگاه حمید و سمانه قصد برنامه ریزی برای آخر هفته دارند، کارشان به مشاجره می کشد و برنامه لغو می شود 
و آخر هفته را با ناراحتی در منزل سپری می کنند. چه راهكارهایی برای تفاهم بین آنها در گذراندن آخر 

هفته ای شادتر پیشنهاد می کنید؟
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واحد یادگیری 3  : توسعۀ شناخت مشکالت و آسیب های ارتباطی در خانواده

استاندارد عملکرد

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

 و  توسعۀ شناخت مشکالت و آسیب های ارتباط در خانواده براساس منابع علمی، الگوها و سیرة ائمه اطهار   
استانداردهای سازمان آموزش فّنی و حرفه ای کشور

1  به کارگیری روش های حل مشکالت و آسیب های ارتباط در خانواده 

1  یادگیری 
2  شرکت در فعالّیت ها و اجتماعات

3  مسئولیت پذیری
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خانواده همانند هر واحد پویای اجتماعی با مشکالت و آسیب هایی همراه است. برخی از مشکالت و آسیب های 
خانواده ناشی از ماهیت ارتباط ها و روابط درون خانواده است. آنچه در یک یا چند نفر از افراد خانواده مشکل 
مشکالت  معموالً  می شود.  نامیده  ارتباطی  مشکل  سازد،  جدی  مشکل  دچار  را  خانواده  کل  یا  کند  ایجاد 

ارتباطی ناشی از یکی از عوامل زیر است  )نمودار ۴(:

هدف توانمند سازی  ۷: مشکالت و آسيب های ارتباط در خانواده را توضيح دهد.

مشکالت ارتباطی در خانواده

در مورد تجربۀ خود از مشکالت ارتباطی با دوست یا یکی از نزدیکان خود گفت و گو کنید و فهرستی از این 
مشکالت را در کالس ارائه دهید.

گزارشی از یک مشکل ناشی از بیماری های جسمی یا روانی و پیامدهای ارتباطی آن که در اطرافیان خود 
می بینید، در کالس ارائه دهید.

فعالّيت 66

فعالّيت 6۷

مشکالت ارتباطی ناشی از بيماری های جسمی يا روانی: بیماری هر یک از اعضاي خانواده می تواند به مشکالت 
ارتباطی مهمی در خانواده منجر شود. هنگامی که یکی از افراد خانواده، به ویژه والدین، به یک بیماری جسمی 
یا روانی مبتال باشند، به علت ناتوانی ها و مشکالت ناشی از بیماری به انجام نقش ها و وظایف خود قادر نخواهند 
بود. از  این  رو همسر )مرد یا زن( مجبور می شود عالوه بر انجام وظایف خود نقش های دیگری را نیز ایفا کند، در 
نتیجه زیر فشاری شدید قرار می گیرد. چنین فشاری باعث می شود همسر )مرد یا زن( سالم نیز نتواند به درستی 
با اعضای خانوادة خود ارتباط برقرار کند. از سوی دیگر، بیمار نیز ممکن است شدیداً با احساسات منفی اعضای 
خانواده روبه رو شود؛ احساس زیادی بودن، طرد شدن، سربار بودن و... . گاهی، ممکن است افراد خانواده که زیر 
فشار قرار دارند احساسات منفی خود را به بیمار منتقل کنند یا نشان دهند و با این طرز رفتار، بیماری و مشکالت 

بیمار را شدیدتر کنند.

نمودار4ـ مشکالت ارتباطی در خانواده

روانی
 ـ 

سمی
ی ج

مار
بي

ياد
اعت

الق
ط

زند
 فر

ت با
شون

خ

زند
 فر

ن ـ
دي

وال

فوت

اج
دو

از

هم
ن با  

دي
 وال

ت
شون

خ

در
برا

ر  ـ 
واه

ت خ
شون

خ



شایستگی 6  : توسعۀ شناخت روابط...

53

با بررسی تجربه های خود، گزارشی از مشکالت ارتباطی والدین ـ فرزند را ارائه دهید. فعالّيت 68

مشکالت ارتباطی والدين ـ فرزند: این مشکالت معموالً عبارت اند از: محافظت 
و  فرزندان  انضباِط ضعیف  و  تربیت  غفلت،  و  بی توجهی  از کودك،  از حد  بیش 
بدرفتاری یا آزار کودکان و نوجوانان. مشکالت زناشویی و روابط ضعیف و معیوب 
والدین نیز به مشکالت فراوانی در فرزندان آنان منجر می شود که معموالً یا آنها را 
بیرون می ریزند )مانند پرخاشگری، بدرفتاری با دیگران و سرقت( یا به درون خود 

می ریزند )مانند افسردگی، اضطراب و اُفت تحصیلی( )شکل۴۴(.
همچنین، مراحل رشد فرزندان نیز ممکن است کشمکش هایی را در ارتباط آنان 
با والدین ایجاد کند. در این میان، مهم ترین دوره، مرحلۀ نوجوانی فرزندان است. 
نوجوانان از یک سو برای استقالل خود می جنگند، از سوی دیگر حمایت و کنترل 

والدین خود را خواستارند.
برخی از والدین نیز که با یکدیگر مشکل دارند، برای جلب همدردی و حمایت، به 

سوی فرزندان خود می روند و یارگیری می کنند. به عبارت دیگر، پدر یا مادر با همدستِی فرزند یا فرزندان با 
والد دیگر یا بقیۀ افراد خانواده در می افتد و بر ضد هم لشکرکشی می کنند.

شکل 44ـ مشکالت ارتباطی 
والدين ـ فرزند

طالق: طالق یکی از مهم ترین فشارهای روانی است که افراد خانواده تّحمل می کنند. فشار روانِی ناشی از طالق 
زوجین، ارتباط آنان را به شدت تحت تأثیر خود قرار می دهد. اگر چه با طالق رابطۀ بین پدر و مادر قطع می شود 
ولی رابطۀ والدین و فرزند همچنان ادامه می یابد. بسیاری از فرزندان، هنگامی که والدین آنان از یکدیگر جدا 
می شوند، برای زندگی با یکی از والدین دچار مشکل می شوند. در چنین شرایطی، موضوع وفاداری یا خیانت 
مطرح می شود. زندگی با یک والد و جدا شدن از والد دیگر، برای عده ای به منزلۀ خیانت به یکی و وفاداری به 
دیگری است. این مشکل زمانی تشدید می شود که والدین نیز چنین احساسی را تقویت کنند. به این ترتیب که 

بعضی از والدین، ارتباط خوب بین فرزند با پدر یا مادر جدا شده را نوعی خیانت تلقی می کنند. 
 ازدواج مجدد: مشکالتی که دربارة طالق مطرح شد، زمانی به اوج می رسد که 
پدر یا مادری که از هم جدا شده اند، یکی یا هر دوی آنان تصمیم به ازدواج مجدد 
می گیرند. پذیرش فردی جدید به عنوان همسِر پدر یا مادر، مشکالت زیادی را ایجاد 
می کند؛ از جمله بدرفتاری، طرد و مخالفت کردن فرزند با فرد جدید، حسادت و...  . 
چنین برخوردهایی برای مادر یا پدري که به ازدواج مجدد تمایل دارد نیز، مشکالت 

ارتباطی ایجاد می کند.
از سوی دیگر، برخورد مناسب و پذیرش این فرد جدید و برقراری رابطۀ مناسب 
فرزند با نامادري یا ناپدري، نیز نوعی خیانت تلقی می شود. چنین کشمکش هایی، 
نه تنها مشکالت زیادی در برقراری ارتباط مناسب ایجاد می کند، بلکه حتی در 

ـ  ازدواج مجددسالمت روانی و جسمی اعضای خانواده نیز خلل به وجود می آورد  )شکل۴5(. شکل  45
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اعتياد: یکی از مهم ترین عوامل آسیب رسان به خانواده اعتیاد است، زیرا فرد معتاد به دلیل وابستگی روانی 
و جسمانی به مواد مخدر نمی تواند کارکرد مناسبی داشته باشد. فرد معتاد در بسیاری از موارد نمی تواند به 
اشتغال خود ادامه دهد، بنابراین با مشکالت اقتصادی فراوانی روبه رو می شود و در نهایت به فقر خانواده منجر 
می شود. از طرف دیگر مواد مخدر آثار روانی مختلفی دارد.وقتی فرد معتاد نتواند نیاز به مواد خود را رفع کند 
مشکالت روانی متعددی مانند بد اخالقی پرخاشگری و نیز مشکالت جسمی مانند ضعف عضالنی، خستگی، 

درد و... برای او به وجود می آید که در نهایت باعث اختالفات و درگیری های مختلف در خانواده می شود.

فوت يکی از افراد خانواده: نه تنها فوت یکی از والدین بلکه فوت یکی از اعضای خانواده از جمله خواهر یا برادر 
می تواند به شّدت بر روی اعضای خانواده تأثیر منفی بگذارد و در نتیجه خانواده قدرت خود را در رشد و پرورش 
اعضا از دست می دهد. در پی فوت یکی از اعضای خانواده عوارض روانی، مختلفی برای اطرافیان ایجاد می شود 
که با احساس گناه، ترس، خشم و نگرانی و... همراه است و می تواند تأثیرات متفاوت و مخربی بر روابط خانواده 

به وجود آورد. 

در گروه های کالسی در مورد تأثیرات منفی طالق در مقایسه با ازدواج مجدد گفت و گوکنید و نتیجه را در 
کالس ارائه دهید.

با جست و جو در منابع علمی در مورد طالق، ازدواج مجدد و تأثیرات اعتیاد بر فرزندان و ارتباط آنها با 
والدین تحقیق کنید و گزارش آن را در کالس ارائه دهید. 

در گروه های کالسی درمورد تأثیرات متفاوت طالق و فوت یکی از زوجین بر فرزندان گفت و گوکنید. دالیل 
خود را در کالس ارائه دهید.

فعالّيت 69

فعالّيت ۷۰

فعالّيت ۷1

با کودکان و نوجوانان، صدمۀ عمده ای به کودك و  خشونت با فرزند: بدرفتاری، کودك آزاری یا سوء  رفتار 
نوجوان زیر هجده  سال وارد می کند. بدرفتاری یا آزار کودکان به صورت های مختلف بروز می کند که در زیر 

به برخی از آنها اشاره می شود:
آزار  از  نمونه هایی  قبیل؛  این  از  مواردی  و  نیشگون  گرفتن  پرت  کردن،  داغ  کردن،  آزار جسمی : کتک  زدن، 

جسمی هستند  )شکل۴6(.

شکل  46ـ بدرفتاری با كودک
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کدام  کنید  دلیل مشخص  با  و  گفت و گوکنید  همسر  با  تأثیرات خشونت  مورد  در  گروه های کالسی  در 
خشونت تأثیرات شدیدتری از نظر عاطفی بر همسر دارد. 

با والدین خود گفت و گوکنید. فهرستی از عواملی که به نظر آنها باعث ایجاد مشکالتی در روابط بین زوجین 
می شود را تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

فعالّيت ۷2

فعالّيت ۷3

آزار روانی: تحقیر، توهین، مقایسه کردن، سرزنش، طرد کردن و مواردی از این قبیل نمونه هایی از آزار روانی 
به حساب می آیند.

این  از  پوشاك، مصادیقی  تغذیه،  آموزش،  نظر  از  فرزندان  نیازهای  به  رسیدگی  نکردن  غفلت و بی توجهی: 
مشکل ارتباطی هستند.

انتظارات  و  تحقیر، خشونت  توهین،  به صورت  ارتباطی  قبیل مشکالت  این  بين والدين:  ارتباطی  مشکالت 
غیرواقعی از همسر بروز می کند که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:

قهر و جدايی عاطفی والدين: والدینی که در ارتباط با یکدیگر مشکل دارند، سعی می کنند ارتباط خود را به 
حداقل ممکن برسانند. به همین دلیل قهر و جدایی عاطفی بین والدین ایجاد می شود. یعنی آنان در  حالی  که 
ظاهراً از هم جدا نیستند، ولی سعی می کنند با  هم ارتباطی نداشته باشند. در چنین شرایطی، والدین برای ایجاد 
ارتباط سعی می کنند از فرزندان استفاده کنند و آنان را واسطۀ میان خود قرار دهند. چنین ارتباط خانوادگی 
به شّدت به فرزندان صدمه می زند. این والدین معموالً در تصمیم گیری و حل مشکل بسیار ضعیف اند و سعی 

می کنند برای مسائل خود آسان ترین راه را انتخاب کنند.
شك و بددلی: یکی از مشکالت ارتباطی بین زوجین آن است که یکی از آنها به طور مکرر از دیگری می خواهد 
که وفاداری خود را ثابت کند. چنین بددلی و شک به همسر ارتباط بین آنان را روز   به  روز بدتر می کند و زمینۀ 

مناسبی برای طالق و جدایی ایجاد می کند. 
خشونت )همسر آزاری(: خشونت با همسر یا همسرآزاری به صورت های 

مختلفی خود را در خانواده نشان می دهد  )شکل۴۷(.
1    كالمی: مانند به کار بردن کلمات نامناسب، تحقیر، توهین، سرزنش 

و مواردی از این قبیل. 
2    آزار جسمی : مانند سیلی زدن، لگد زدن و کتک زدن.

3    كنترل كردن: مانند جدا کردن یک فرد از روابط خانوادگی و 
دوستانه، کنترل کردن حرکات و رفتارها یا محدود کردن او از 

دسترسی به اطالعات یا حمایت و کمک.

شکل4۷ـ خشونت با همسر
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با  والدین  محبت  آوردن  به دست  برای  خانواده  فرزندان  گاهی  برادران:  و  بين خواهران  ارتباطی  مشکالت 
یکدیگر رقابت های شدیدی دارند و گاهی نیز بین آنان همکاری شدیدی برای ایستادگی در مقابل والدین 
دیده می شود. گاهی اوقات نیز یکی از فرزندان به علت بیماری مورد توجه بیش از حد سایر اعضای خانواده 

قرار می گیرد یا طرد می شود  )شکل  ۴۸(.

و شایع ترین مشکالت  تهیه کنید  والدین  ارتباطی  از مشکالت  اطرافیان خود، گزارشی  رفتار  با مشاهدة 
ارتباطی آنان را مشخص کنید.

با تعدادی از والدین کودکان دبستانی و همچنین دانش آموزان مقطع متوسطۀ اول و دوم به طور جداگانه 
دربارة مشکالت ارتباطی شایع میان خواهران و برادران گفت و گوکنید:

1  نظر آنها را جمع بندی کنید.
2  سه گروه از دانش آموزان دبستان، متوسطه اول و دوم را با یکدیگر مقایسه و شباهت ها و تفاوت های 

آنان را مشخص کنید.

فعالّيت ۷4

فعالّيت ۷5

در بعضی از خانواده ها، فرایند خاصی وجود دارد که یکی از فرزندان خانواده به شّدت اهمّیت می یابد به گونه ای 
از خانواده  او اهمیت بسیار داده می شود، در  حالی  که فرزندی دیگر  به نظرات  که » عزیز« خانواده می شود و 

بی ارزش و » ذلیل« خانواده می شود. به مثال زیر توجه کنید:
مبینا دختر بزرگ خانواده است و به همین دلیل، همیشه مورد توجه خانواده قرار می گیرد. هنگامی که هوا سرد یا 
گرم است، مادر او را به مدرسه می رساند تا ناراحت نشود. هنگامی که تکالیف درسی او سخت است، مادر به جای 
او تکالیفش را انجام می دهد. او همیشه وابسته به مادر و توجهات اوست. اکنون نیز که از دبیرستان فارغ التحصیل 
شده است، خانواده سعی می کند بهترین امکانات خود را در اختیارش بگذارد تا او ناراحت نشود. این در  حالی 

است که به خواهر دیگر مبینا که از او کوچک تر است، هیچ وقت چنین توجهاتی نمی شود. 
چنین الگوهای ارتباط خانوادگی نشان دهندة وجود مشکلی بسیار جدی در خانواده است که ضرورت درمان 

را پیش می کشد.

شکل   48ـ مشکالت ارتباطی بين خواهران و برادران
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درمان: با توجه به تأثیر شدید مشکالت ارتباطی بر خانواده، ضروری است از همان آغاز به درمان آنها پرداخت. 
مشاوره و روان درمانی برای رفع این مشکالت بسیار مناسب است. روان درمانی خانواده، روان درمانی بین   فردی 
و آموزش مهارت های ارتباطی که به مشکالت ارتباطی افراد می پردازند، از مهم ترین راه های درمان مشکالت 
ارتباطی به  شمار می آیند. از مؤثرترین روش های درمانی که زوجین می توانند بدون مراجعه به مراکز مشاوره 
 در  خانواده، مهارت آن را یاد بگیرند و به کار بندند، مهارت حل مسئله و الگو قرار  دادن سیرة ائمه  اطهار 

زندگی خانوادگی است. 

مهارت حل مسئله
این روش نوعی تفکر منظم و منطقی برای حل مشکالت زندگی است. شما هنگامی که با مشکلی رو  به  رو می شوید 

چگونه آن مشکل را حل می کنید؟ آیا از آن فرار می کنید؟ آیا بدون فکر و مطالعه کاری انجام می دهید؟
مسئله یا مشکل، موضوع یا موقعیتی است که از مسائل روزانۀ زندگی، فراتر می رود و موجب نگرانی، استرس 
و عوارض دیگر می شود. برای مثال دانش آموزی هر روز، با اتومبیل پدر خود به مدرسه می رود. پدرش به دلیل 
یک سفرکاری به مدت یک ماه نمی تواند این کار را انجام دهد، این شرایط برای او استرس زا و یک مسئلۀ 

جدید است و دانش آموز باید برای رفتن به مدرسه با استفاده از امکانات دیگر راه  حل مناسب پیدا کند.
مشکل امری نسبی است و به موقعیت ها و تفاوت های فردی بستگی دارد. ممکن است موضوعی برای فردی 
مشکل و برای فرد دیگر آسان باشد و یا شّدت آن برای افراد متفاوت باشد. مثالً امتحان برخی از دانش آموزان 
را به شّدت مضطرب می کند، در  حالی  که برای بعضی از آنان، امری عادی به حساب می آید. ضرورت دارد افراد 
بر  اساس موقعیت و توانایی ها مهارت حل مسئله را در زندگی خود یاد بگیرند تا بتوانند موقعیت و مسائل به وجود 

آمده را ارزیابی و راه حل مناسب را پیدا کنند.
مهارت حل مسئله دارای پنج مرحله زیر است   )نمودار   5(:

هدف توانمند سازی 8: هنرجو بتواند روش های درمان مشکالت و آسيب های ارتباط در خانواده 
را به كار بندد.

1  نگرش خود را نسبت به مشکل تغيير دهيد: بعضی از مردم تصور می کنند افراد قوی با مشکل رو به رو 
نمی شوند یا فقط آدم های خطاکار دچار مشکل می شوند. بدانید که مشکل در زندگی طبیعی است و همۀ 

آدم ها در زندگی خود با مشکل رو به رو می شوند.
2  مشکل را تعريف كنيد: بعضی ها می گویند ما مشکل خانوادگی و یا تحصیلی داریم. این تعریف از مشکل 
اشتباه است، چون خیلی کلی است و به جای آن مشخص کنید مشکل شما دقیقاً چیست؛ مثاًل به  جای 

آنکه بگویید مشکل خانوادگی، دقیقاً مشخص کنید چه نوع مشکل خانوادگی وجود دارد؟

نمودار   5   ـ مراحل حل مسئله

انتخاب و اجرای 
بهترين راه حل

و تحليل  بررسی 
راه حل ها كشف راه حل هانتايج 

تشخيص و 
تغيير نگرشتعريف مسئله
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3  برای مشکل خود تا آنجا كه می توانيد راه حل پيدا كنيد: راه حل های خوب و بد وجود دارند. ذهن خود 
را فقط به راه حل های خوب معطوف نکنید. چون اگر ذهن خود را باز بگذارید، راه حل های بیشتر و بهتری 

به ذهن شما می آید.
4  پيامد و عاقبت هر يك از راه حل ها را بررسی كنيد: از خود بپرسید: اگر این کار را بکنم آن وقت چه می شود؟ 
این تفکر کمک می کند تا قبل از اینکه کاری بکنید، بتوانید نتیجۀ آن را پیش بینی کنید و در نتیجه دچار 

پشیمانی نمی شوید.
5  يکی از راه حل های مناسب را انتخاب كنيد: پس از انتخاب راه حل مناسب، برنامۀ اجرای آن را مشخص 
کنید و سپس آن را اجرا کنید. اگر بهترین راه حل دنیا را پیدا کنید ولی آن را اجرا نکنید، فایده ای ندارد.

مریم ادعا می کند که همۀ دروس را می خواند ولی نمرات او همچنان کم است. در گروه های کالسی در 
مورد مشکل مریم گفت و گو کنید و به او کمک کنید تا با راه حل مناسب مشکل خود را حل کند.

مراحل کار خود را به صورت گزارش در کالس ارائه دهید.

در گروه های کالسی در مورد موضوعات زیر گفت و گوکنید و گزارش آن را در کالس ارائه دهید:
اگر در زندگی خطوط فکری و اعتقادی زوجین هماهنگ نباشد، چه مشکالت و خطراتی زندگی مشترك 

آنها را تهدید می کند.
با استفاده از مراحل حل مسئله به آنها کمک کنید مشکل خود را حل کنند.

فعالّيت ۷6

فعالّيت ۷۷

الگو یا اُسوه به انسان های کامل و رشد یافته اي گفته 
دارند.  را  دیگران  بودن  سرمشق  لیاقت  که  می شود 
انسان همیشه در جست و جوی الگو های کامل و جامع 
است و همواره می خواهد یک فرد ایده آلی را سرمشق 
زندگی خود قرار دهد و از عمل و رفتار او پیروی کند. 
همچنین در پی شخصیت برجسته ای است که به او 
ارادت داشته و روش و سیرة او را در زندگی خود به کار 
َحَسَنه«1؛  اُسَوه  َرُسولِ  اهللِ  فِی  لَُکم  کاَن  لََقد   « گیرد. 
  پیامبر  روش(  و  )خصلت ها  در  حق  به  را  شما 
اُسوه و سرمشق نیکو و پسندیده ای است  )شکل۴9(.

الگو ها و سیرۀ ائمه اطهار  در زندگی خانوادگی 

1. سورة احزاب، آیۀ 21

شکل  49ـ الگو قرار  دادن سيرة ائمه  اطهار در زندگی 
خانوادگی 
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در گروه های کالسی در مورد مفهوم شعر زیر گفت و گوکنید:
دشمن دانا به از نادان دوستدوستی با مردم دانا نكوست
می کند بلندت  دانا  بر زمینت می زند نادان دوستدشمن 

فهرستی از ویژگی های فرد یا افرادی که در زندگی شما الگو و سرمشق هستند تهیه کنید و گزارش آن را 
در کالس ارائه دهید.

ـ  اسالمی ازدواج یكی از امامان معصوم  را بررسی کنید و  با مطالعة کتاب و جست و جو در منابع علمی  
آن را در کالس با دیگر دوستانتان به اشتراك بگذارید.

فعالّیت 78

فعالّیت 79

فعالّیت 80

در روش الگویی، اصل بر این است که مربّی با عمل خود و با نشان دادن راه و رسم مورد قبول توسط دیگران از 
شاگرد بخواهد که او هم همان راه و رسم را پیروی کند و طبق عمل دیگران رفتار مورد  نظر را از خود بروز دهد. 
اساس این روش استفاده از توان مشاهده افراد و ایجاد انگیزه و عالقه در فرد برای همانند شدن است. این همانندی 
در برگیرندة همة حرکات، افعال، و مواضع آدمی است. در بین کودکان و نوجوانان، معمول است که اگر امتیازاتی در 
فردی ببینند به او عالقه مند می شوند، در همه کارها و حتی رنگ و مدل لباس، ویژگی ظاهری و رفتاری از او تقلید 

می کنند. بنابراین وجود الگوها و شخصیت های برجسته، نقش بسیار مهمی  در سازندگی انسان ها دارد.
در الگوگیری، حضور یا عدم حضور افراد چندان مهم نیست؛ بلكه چه بسا کسانی که در گذشته ای دور زندگی 
می کردند، اما هنوز می توانند الگو واقع شوند. زندگی ائمه  اطهار برای ما الگو است، تمام ابعاد زندگی آنها 

برای ما روشن بیان شده است و می توان همچنان از آنها الگو گرفت و پیروی نمود.

زندگی خانوادگی حضرت علی   و فاطمه  به عنوان الگو 
در جهان اسالم هرجا سخن از صفا و وفای زن و بحث از همسری نمونه، مادری مهربان، بانویي پرتالش، زني 
مدافع حق است، از حضرت فاطمه  سخن به میان مي آید. در اهمیت الگو قرار دادن زندگی این بزرگواران 
همین بس که خداوند در قرآن کریم به پیامبر محبوبش حضرت محمد   فرموده است: »ای پیامبر به مردم 

بگو من از شما به خاطر رسالت، مزدی به جز دوستی و محبت اهل بیت نمی خواهم«1
زندگی مشترك حضرت علی   و فاطمه  می تواند الگوی خوبی برای همسران جوان در خانواده باشد تا به 
استحكام خانواده کمک نماید. مهم ترین جنبه های زندگی آنها که می تواند الگویی موفق برای همسران جوان 

باشد به شرح زیر است:
1  مالک ازدواج حضرت علی   و فاطمه   : مالك ازدواج حضرت علی   و حضرت زهرا  خدا محوری 
و بر اساس ساده زیستی بود، و دوام زندگیشان بر اساس اخالق، اخالق هم قدیمی و کهنه نمی شود و بشر 

هر چه پیش می رود به رعایت اصول اخالقی بیشتر نیازمند است.

1. سورة شوری، آیة 23



6۰

 فرموده اند: »جهاد زن همسرداری نیکوی اوست«.1 علّت  2  همسرداری حضرت زهرا     : پیامبر اکرم   
اینکه همسرداری نیکو برای زنان، مساوی و هم  تراز با جهاد و از جان گذشتگی مرد دانسته شده است، 
عظمت و حساسیت موقعیت و نقش زن در خانواده و در برابر همسر است. کلید آرامش، انضباط، استحکام 
و صمیمیت خانواده به دست زنان است و به دنبال آن موفقیت و آسودگی خاطر مرد نیز به نوع رفتار و 

برخورد زن در درون خانه بستگی دارد.
3  فرزند داری آنها: ایشان فرزندان را عطّیۀ الهی و امانت از خدا برای خویش تلقی می کردند و سرمایه گذاری 
والدین به حساب  برای  الهی  را نوعی آزمایش  برای رشد و پرورش فرزندان  آنان و همت گماردن  برای 
می آوردند و باورشان این بود که فرزند وجودی ارزنده و در خور احترام است که شخص پدر و مادر به اداره 

و رسیدگي وی موظف اند. 

حضرت علي   نیز معتقد نبود که کار ادارة منزل و رسیدگی 
مورد،  این  در  را  او  و  است  زن  بر عهدة  تنها  فرزندان  امور  به 
مسئولیتي ندارد بلکه او نیز خود را در امر تربیت فرزندان و امور 
منزل شریک مي  دانست )شکل  50(. در اهمّیت نقش و جایگاه 
متعالی این خانوادة نمونه در تربیت فرزندان، همین بس که امام 
  و حضرت زینب  ، تربیت یافتگان این  حسن و امام حسین  

شکل5۰  ـ فرزند  داریمکتب بی نظیرند.

4  حمايت از همسر: از نمونه های تأثر برانگیز، حمایت حضرت فاطمه زهرا   از همسر بزرگوارش در جریانی 
است که حضرت علی   را با اکراه و اجبار برای گرفتن بیعت به مسجدالنبی می بردند. حضرت فاطمه   ، 
بانوی دو عالم، برای دفاع از حضرت علی   تا درب مسجد آمد و در تأکید بر یاری همسرش چنین فرمود: 
)به خدا سوگند،  ای سلمان! از درب مسجد مدینه پا بیرون نمی گذارم، تا آنکه پسر عموی خود را با چشمان 

خودم سالم ببینم(.
5  ابراز محبت به همسر: زندگی حضرت زهرا    سرشار از گفتار آمیخته به احترام و عطوفت به حضرت علی   
بود. این بانوی بزرگوار در خطابی محبت آمیز به همسرش می فرمود: » روح من فدای روح تو و جان من سپر 

بالی جان تو باد«.2
غم هایم  و  ناراحتی ها  همۀ  می نگریستم،  فاطمه  به  »  هرگاه  می فرمود:  که  کرده اند  نقل  علی    از حضرت 

برطرف می شد«.3
6  صبر و بردباری: درس گرفتن از زندگی پربار حضرت فاطمه  ، راهکارهای ارزنده ای برای صبر در برابر 
 در سنین پایین با حضرت علی پیمان  سختی ها روبه روی همۀ خانواده ها قرار می دهد. حضرت زهرا 
ازدواج بست و از میان خواستگاران، حضرت علی را با زهد و ساده زیستی اش برگزید. محورهای صبر 

1. َجهاَد الَمرأه ُحُسُن التََّبّعل
2. کوکب الدری، ج  1، ص 196
3. بحاراالنوار، ج  ۴3، ص 13۴

..
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و شکیبایی حضرت فاطمه   در همسرداری و همراهی با حضرت علی   را می توان در چهار مورد زیر 
برشمرد:

 پس از انتخاب زندگی ساده حضرت علی     بسیار سرزنش شد و در     تحمل سرزنش ها: حضرت فاطمه
برابر همۀ سرزنش ها به نیکی صبر می فرمود.

   تحمل سختی های کار منزل و خدمت در خانه.
   تحمل مشکالت فراوان در زمان غیبت های طوالنی حضرت امیر المؤمنین علی   در طول جنگ های صدر 

اسالم.
   شریک  شدن در غم حضرت علی   و تحمل رنج های او و همراهی صبورانه با وی.1

1. کتاب زنان، ص 163 و 16۴

  درس هايی از زندگی حضرت علی   و حضرت فاطمه 
ما  به  رفتارشان  و  با عمل  آنها  آموخت.  الهی مي توان  الگوی  دو  این  زندگي  از  که  بسیارند درس هایي  چه 

درس هایي آموختند که اهّم آنها عبارت اند از:
   دین داری و تقوا در حیات مشترك؛

   احساس تعّهد و مسئولیت در قبال یکدیگر؛
   تحکیم رابطه بر مبنای حقوق و اخالق؛

   فداکاری و ایثار و تعاون در قبال یکدیگر؛
   حمایت از حق و دفاع از اندیشه و خطوط فکری هم؛

   ساده  زیستن؛
   کم  بهره گرفتن و زیاد بهره دادن؛

   همفکری و هم گامی برای تحقق اهداف متعالی زندگي؛
   کار و تالش برای خدا و سرمایه گذاری در جهت رشد و تکامل یکدیگر؛

   تعهد و مسئولیت در قبال فرزندان؛
   متانت، وقار، قناعت و صرفه جویي؛

   پایبندی به نظم در همۀ امور، رعایت ضوابط و قواعد زندگی؛ 
   عبادت و بندگي خدا در همۀ ابعاد و شرایط زندگی. 

 و برگزاری مراسم ازدواج و رفتار آنها به عنوان  در مورد مالك های ازدواج حضرت علی   و حضرت فاطمه 
یک زوج، بروشوری تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

آیا تشریفات و تجمالت مراسم عروسی در تحکیم ازدواج نقشی دارد؟ در این باره از منابع علمی ـ اسالمی 
جست و جو کنید و گزارشی تهیه و آن را در کالس ارائه دهید.

فعالّيت 81

فعالّيت 82
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1  همسر نورا سخت بیمار است و او باید هم به امور منزل بپردازد و هم برای رفع مشکالت اقتصادی اعضای 
خانواده سخت تالش کند. او بسیار آسیب پذیر و نگران است:

الف( نورا برای رفع استرس و نگرانی خود چه راه حلی می تواند برگزیند؟
ب( به نظر شما آیا فداکاری نورا و تحمل این همه رنج در زندگی ضرورت دارد؟

ج( چه راه حل هایی برای کم شدن استرس نورا پیشنهاد می کنید؟
2  زهره به دلیل شرایط شغلی همسرش دور از خانواده و در شهری در جنوب کشور زندگی می کند و به سبب 
دوری از خانواده گاهی با همسرش مشاجره می کند و زندگی را برای خود و همسرش سخت می کند. شما 

با استفاده از روش حل مسئله او را در رفع این مشکل راهنمایی کنید.

 با همسر و فرزندانشان  با جست و جو در منابع علمی ـ اسالمی دربارة مالك ها و نحوة رفتار ائمه  اطهار 
بروشوری تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

فعالّيت 82

فعالیت های پایانی



شایستگی 7

به کارگیری اصول تعلیم و تربیت فرزند

: َمْن کاَن عْنَدُه َصبیُّ َفْلَیَتصاَب لَُه1« »قاَل رسول اهلل 
رسول اکرم  فرمود: آن کس کودکی دارد، باید )در پرورش وی( کودکانه رفتار 

نماید. 

1. َمْن ال یَْحُضرُه الفقیه، جلد ٣، صفحه ٤٨٣

زمان: 64 ساعت )نظری 41 ساعت + عملی 23 ساعت(
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واحد یادگیری ١  : به کارگیری اصول تعلیم و تربیت در فرزندپروری

استاندارد عملکرد

به کارگیری مفاهیم و اصول تعلیم و تربیت در فرزندپروری با استفاده از روش های مختلف براساس روان شناسی 
اسالمی و علمی و دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

1  به کارگیری مفاهیم و اصول تعلیم و تربیت در فرزندپروری
2  پرورش رشد اخالقی فرزندان 

3  به کارگیری سبک های یادگیری 
4  پرورش حواس فرزندان 

5  توسعۀ شناخت نقش بازی و قصه گویی در تعلیم و تربیت فرزندان

1  مسئولیت پذیری 
2  یادگیری 

3  مهارت گوش کردن 
4  شرکت در اجتماعات و فعالّیت ها 

5  آموزش و کمک به فراگیری دیگران
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اصطالح تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش1 در زبان فارسی معانی گوناگونی دارد و تاکنون صاحب نظران 
ملزوم  و  و الزم  وابسته  به هم  تربیت  و  تعلیم  واژۀ  داده اند. دو  ارائه  آن  از  تعاریف گوناگونی  تربیت  و  تعلیم 
یکدیگرند، اما با یکدیگر تفاوت دارند: تعلیم و تربیت یعنی ایجاد فرصت برای شکوفایی استعدادهای آدمی و 

یکی از قدیمی ترین نیاز زندگی بشر است. 
تربیت2: تربیت به معنای ایجاد یا فعلیت بخشیدن هر نوع کمالی در انسان است که مطلوبیت و ارزش داشته 

باشد. به عبارت دیگر تربیت ناظر بر بروز رفتارهای مناسب در فرد است. 
تعلیم: استعدادهای آدمیان نامحدود است و تمام استعدادهای نامحدود انسان هرگز محقق نمی شوند. تعلیم 

باید ناظر به بروز استعدادها و توانایی ها باشد، پس تعلیم به معنای انتقال اطالعات و مهارت هاست. 
  میزان آموخته ها و مهارت های هر فرد را می توان با آزمون های نظری و عملی سنجید، اما میزان تربیت فرد 

را از طرز رفتار او می توان تشخیص داد. 
  در معنای تربیت مفهوم افزایش و رشد وجود دارد 
و در واقع تربیت باعث تغییر مثبت در فرد می شود.
  دانستن، مقدمۀ عمل کردن است و تربیت صحیح از 
تعلیم آغاز می شود. آموزش با تعلیم مؤثر می تواند 

به پرورش یا تربیت و تغییر رفتار منجر شود. 
امکان پذیر  موجودات  همۀ  برای  تربیت  و    تعلیم 
نیست؛ زیرا به استعداد و قابلیت نیاز دارد. میزان 
این استعداد در موجودات مختلف یکسان نیست. 

)شکل1(

هدف توانمندسازی1: هنرجو بتواند اصول تعلیم و تربیت را توضیح دهد.

در گروه های کالسی در مورد موضوعات زیر گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید: 
1  کودک با تربیت چه ویژگی هایی دارد؟ 

2  محیط چه نقشی در جنبه های مختلف رشد کودک دارد؟

education  .1: این واژه در زبان انگلیسی یک کلمه است ولی در زبان فارسی در ترجمه، دو کلمه آورده می شود و هر یک از دو واژۀ تعلیم و 
تربیت معنی مستقلی نیز دارند و این امر بر اختالف نظر دربارۀ معنی و مفهوم این واژه در زبان فارسی افزوده است.

٢.  تربیت عبارت است از فرایند تعاملی زمینه ساز تکوین و تعالی پیوستۀ هویت و متربیان، به صورتی یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اسالمی، 
به منظور هدایت ایشان در مسیر آماده شدن جهت تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همۀ ابعاد. )مبانی نظری سند تحّول 

بنیادین آموزش و پرورش، صفحۀ 111(.

فعالّیت 1

مفهوم تعلیم و تربیت

شکل 1ـ تربیت پذیری حیوانات
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تربیت پذیری گیاهان، حیوانات و انسان ها با یکدیگر تفاوت دارد. پرورش حیوان چیزی بیش از آموزش 
انجام برخی حرکت های تکراری نیست که خودش هم نمی داند معنای آنها چیست و چرا آنها را انجام 

می دهد. از این رو به حیوانات آموزش دیده، دست آموز می گویند. 

نکته

تربیت فرزندان، فرایندی آگاهانه است و با خواست و آگاهی والدین صورت می گیرد؛ زیرا داشتن فرزندانی 
سالم و شایسته، آرزوی هر خانواده است. 

نکته

گیاه، با مراقبت باغبانی دلسوز، امکان رشد پیدا می کند این امکان در درون گیاه موجود است، اما چنانچه 
اوضاع مساعد نباشد، بروز نمی کند؛ باغبان مربی گیاهان است. اما آیا می تواند گیاه را به حرکت ارادی تشویق 
کند و یا به او مانند حیوان، حرکت های نمایشی بیاموزد؟ گیاهان به نسبت حیوانات قابلیت های محدودتری 
دارند و پرورش آنها تنها به مساعد کردن اوضاع برای رشد شاخ و برگ آنها و طوالنی کردن عمرشان محدود 
می شود. اما انسان با حیوان و گیاه تفاوت دارد. زیرا او دارای قدرت تفکر است. از این رو هم استعداد تعلیم 
دارد و هم تربیت. تعلیم و تربیت انسان مرزی نمی شناسد و تا پایان عمر ادامه می یابد. انسان به دلیل داشتن 
استعداد ذاتی، قادر است خواندن و نوشتن بیاموزد و با مطالعه و تحصیل، تفکر خود را گسترش دهد. به عالوه 

او می تواند اراده اش را براساس آموخته ها تقویت کند و جهان اطراف خود را تغییر دهد. 

با جست وجو در منابع علمی در مورد مفاهیم تعلیم و تربیت و دربارۀ تفاوت و ارتباط آنها تحقیق کنید و 
نتیجه را به صورت بروشور در کالس ارائه دهید. 

فعالّیت 2

مروری بر وضعیت تعلیم و تربیت قبل از انقالب اسالمی

قبل از پیروزی انقالب اسالمی امکانات آموزشی و پرورشی برای مردم همۀ مناطق کشور به صورت عادالنه مهیا 
نبود و محتواي کتاب هاي درسی تناسبی منطقي و معقول با نیازهای جامعه و واقعیت های اجتماعی نداشت. 
موضوعات اساسي و محوري نظیر خودباوری، اصالت، هویت دینی و اسالمی و سایر موارد مرتبط با مهارت هاي 
زندگي و حقوق شهروندي در کتاب های درسی کمتر دیده می شد؛ همچنین مردم در بسیاری از مناطق  نظیر 
روستاها و بعضي مناطق شهري از امکانات و فضاهای آموزشی برخوردار نبودند و همین امر زمینۀ از بین رفتن 
فرصت های تحصیلی برای دانش آموزان را فراهم مي کرد. این موضوع مخصوصاً براي دانش آموزان دختر بسیار 
دردناک تر بود، چون زمینۀ ترک تحصیل آنها را فراهم و موجب بی سوادی یا کم سوادی آنان بود؛ در همین رابطه 
مشکل کمبود نیروي متخصص آموزشي باعث مي شد تا از افراد کم تجربه براي تدریس در مدارس روستایي 
استفاده شود که باز هم مزید بر علت کم سوادي و بي سوادي مي شد؛ بعد از پیروزي انقالب اسالمي توجه ویژه اي 
به چگونگي آموزش در مناطق مختلف شهري و روستایي در ابعاد مختلف برنامه ریزي درسي، تألیف کتاب هاي 
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در گروه های کالسی در مورد ضرورت تعلیم و تربیت از دوران کودکی گفت وگو کنید. فعالّیت 3

اهمّیت تعلیم و تربیت در خانواده

ارزش هر انسان را از میزان تأثیر تعلیم و تربیت بر رفتار و شخصیت او می سنجند. انسان تربیت شده، پایبند به 
اخالق، همدل و همکار دیگران، هدفمند، با اعتقاد، راستگو و... است. تربیت فرزندان مهم ترین وظیفۀ خانواده 
است. خانواده در فرایند رفع نیازهای اعضای خود، آنها را نیز تربیت می کند. تربیت در خانواده فقط مربوط به 
فرزندان نیست، بلکه پیش از آن بر زن و مرد )همسران( نیز تأثیر می گذارد و باعث تحّول و پختگی رفتار و عمل 
آنها می شود. تربیت همسران در خانواده با تربیت فرزندان تفاوت دارد. تربیت همسران در خانواده اقدامی آگاهانه 
نیست؛ یعنی کسی ازدواج نمی کند تا تربیت شود، بلکه باور هر زن و مردی آن است که همسر وی در خانوادۀ 
خود تربیت شده است. اما فرزندان درخانواده به دنیا می آیند و تعلیم و تربیت را از همین خانه آغاز می کنند، به 

درسي با محتواي غني و به روز شده، تربیت معلم متخصص از طریق دانشگاه هاي ذیربط تربیت معلم، فرهنگیان 
و تربیت دبیر،  تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه ها و همچنین نوسازي، بازسازي و احداث مدارس جدید به عمل 
آمده است که نقش بسیار مؤثري در بهبود و کمیت و کیفیت آموزشي در مناطق مختلف کشور داشته و عامل 

معني داري در پیشگیري از بي سوادي و ترک تحصیل دانش آموزان بوده است.

شکل 2 ـ مروری بر وضعیت تعلیم و تربیت در کشور قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی

شکل 3ـ تربیت کودک 

همین دلیل تأثیر تربیتی خانه بر فرزندان بسیار بیشتر 
و حساس تر از همسران است. 

فرزندان  به  خانواده  ناآگاهی  یا  غفلت  ترتیب  این  به 
کنار  در  طبعاً  می رساند.  جدی  آسیب های  جامعه  و 
چنین انسانی که دچار بحران های روحی ـ روانی شده 
خانواده ای دیده می شود که از روابط درست خانوادگی 
و جامعه ای که  است  بی بهره  و خوشبختی  آرامش  و 

گرفتار افراد ناسازگار، بزهکار و... شده است )شکل ٣(
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گاه بی توجهی و کوتاهی خانواده یا آگاه نبودن خانواده از وظایف تربیتی خود، بر سرنوشت چند نسل تأثیر 
می گذارد و زمانی که فرزندان چنین خانواده ای، خود تشکیل خانواده می دهند، همان مشکالت را ناخواسته 
به محیط خانواده و فرزندان انتقال می دهند و فرزندان ایشان نیز به همین ترتیب، رفتار می کنند. مشکل فقط 
زمانی حل می شود که دست کم یکی از اعضای خانواده به اِشکال پی ببرد و هوشیارانه تالش کند تا آن اِشکال 

در خانواده ای که تشکیل می دهد، تکرار نشود. 

نکته

عوامل مؤثر در تعلیم و تربیت

چند فعالّیت روزانه خود مانند نوشتن، قیچی کردن، استفاده از رایانه، انتخاب رشته تحصیلی و ... را در نظر 
بگیرید. به نظر شما چه عواملی باعث شده است که شما بتوانید این فعالّیت ها را انجام دهید؟ در گروه های 

کالسی در این مورد گفت وگو کنید. عوامل را دسته بندی کرده و در کالس ارائه دهید. 

فعالّیت 4

آدمی از لحظۀ انعقاد نطفه و تشکیل جنین تا موقع مرگ تحت تأثیر عوامل متعدد آشکار و پنهان بسیاری 
است که در رشد و تربیت او مؤثرند. یکی از مهم ترین این عوامل، ناظر به خانوادۀ فرد است. خانواده دارای دو 

نقش وراثتی و محیطی در رابطه با فرزندان و نسل خویش است. 
1  عوامل ارثی

عواملی هستند که باعث انتقال صفات از طریق ژن ها و کروموزم ها از والدین به کودک می شوند؛ مانند رنگ 
مو، رنگ چشم، رنگ پوست، قد و غیره.

2  عوامل محیطی
عواملی هستند که از طریق محیط زندگی بر کودک تأثیر می گذارند و شامل عوامل پیش از تولد، هنگام تولد 
و بعد از تولد است، مانند تغذیه، بهداشت، محیط فیزیکی زندگی کودک، همساالن و همکالسان، جامعه و... 

)نمودار1(.
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عوامل مؤثر بر تعلیم و تربیت فرزند

عوامل پیش از تولد
تغذیۀ مادر، سالمت 
جسمی مادر، سالمت 
روانی مادر، مصرف 

دارو در دوران بارداری، 
سوءمصرف مواد، اشعۀ 

ایکس، بیماری های مادر 
)سرخجه، آبله مرغان، و 
بیماری های کبدی و … 

سن مادر

عوامل اجتماعی
محیط اجتماعی کودک 

)مهدکودک، مدرسه 
و…( استفاده از هوای 
سالم، استفاده از آب 

سالم، استفاده از تغذیه 
سالم، روابط اجتماعی 
سالم )امنیت و نبود 
خشونت(، فضاهای 

تفریحی کودک، پارک، 
زمین بازی، استخر و…

عوامل خانوادگی
تغذیۀ کودک، بهداشت 
فردی کودک، بهداشت 
محیط کودک، سالمت 
کودک، ایمنی، درمان 
مراقبت های پزشکی، 
فضای فیزیکی کودک، 
آموزش کودک، خواب و 
استراحت کودک، اوقات 
فراغت کودک، فضای 

عاطفی کودک، تغذیه با 
شیر مادر 

عوامل فرهنگی
تحصیالت والدین، آگاهی 

والدین از شیوه های 
فرزندپروری مطلوب و…

عوامل اقتصادی
سطح اقتصادی جامعه،  
وضع اقتصادی خانواده، 
شغل و درآمد والدین 

و…

عوامل هنگام تولد: 
زودرسی کودک )تولد 
با وزن کمتر از ٢/٣0 

کیلوگرم(، کمبود 
اکسیژن )آنوکسیا(، 
عوارض زایمان های 

سخت و طوالنی

ویژگی های عوامل بعد از تولد:
جسمانی مانند: 
رنگ پوست، مو، 
چشم، قد و وزن، 
گروه های خونی

بیماری های 
جسمانی 

مانند: تاالسمی، 
هموفیلی و...

اختالالت ذهنی 
مانند: سندروم دان 

و سندروم ترنر

اختالالت 
روحی ـ روانی 
مانند: وسواس، 
افسردگی و …

عوامل ارثیعوامل محیطی

نمودار 1ـ عوامل مؤثر بر تعلیم و تربیت1 

1.  برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه به کتاب مراقبت از سالمت کودک، پایۀ دهم رشتۀ تربیت کودک مراجعه کنید.
٢. Emotional Intelligence (EQ)

حال به بررسی نقش هر یک از این عوامل در رفتار انسان ها پرداخته می شود. به طور کلی دو دسته از صفات زیر 
از طریق ارث انتقال می یابد. 

صفات ظاهری: برخی صفاتی که انسان به لحاظ جسمی از پدر و مادر ارث می برد، صفات ظاهری مربوط به 
شکل و قیافه است، مانند رنگ پوست و صورت، رنگ مو و چشم، شکل و اندازۀ بینی، اندازه دهان، شکل لب ها، 
دندان ها، طول قامت، گروه خون و...؛ مثاًل اگر پدر و مادر هر دو بلندقد یا کوتاه قد باشند، فرزندان استعداد 
بلندقدی یا کوتاه قدی دارند، اگر یکی قدکوتاه و دیگری قدبلند باشد، در فرزندان آنها بیشتر استعداد کوتاه قد 

بودن وجود دارد. 
صفات هوشی: در یکی از کامل ترین تعاریف، هوش را میزان درستی و توانمندی ادراک شخص از محیط تعریف 
کرده اند. در سال های اخیر نوع دیگری از هوش به نام هوش عاطفی )هوش هیجانی(٢ مورد توجه روان شناسان 

قرار گرفته است. 
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1.  بهرۀ هوشی یا هوش بهر مخفف )Intelligence Quotient( روشی برای سنجش هوش انسان است. در فارسی گاهی به اشتباه آن را ضریب 
هوشی می نامند.

هوش هیجانی عبارت است از »آگاهی فرد نسبت به عواطف خود، مدیریت عواطف خود، برانگیختن عواطف 
خود، شناسایی عواطف دیگران و تنظیم روابط با دیگران«. بنابراین هوش هیجانی توانایی شناخت و درک 

عواطف خود و دیگران، ابزار وجود و بیان درست آنها و کنترل و تنظیم آنهاست. 

عوامل مؤثر بر رشد هوشی 
دو عامل مهم ارثی و محیطی بر رشد هوشی تأثیر دارند. 

عوامل ارثی: همان طور که گفته شد، منظور از عوامل ارثی، ویژگی هایی مانند ساختمان مغز، دستگاه عصبی 
و حواس و... است که از طریق ژن ها از والدین به فرزندان منتقل می شود. وزن و اندازۀ مغز در هنگام تولد، 
میزان چین خوردگی های سطح مغز، میزان نرمی و انعطاف پذیری مغز و چگونگی رشد مغز، در این دسته از 

عوامل قرار می گیرند. 
عوامل محیطی: روان شناسان به تأثیر عوامل محیطی در رشد مغز توجه خاصی دارند. منظور از محیط شامل 

محیط قبل از تولد )دوران بارداری مادر(، هنگام تولد و بعد از تولد است. 
قبل از تولد: در محیط قبل از تولد عواملی مانند ضربه و آسیب های فیزیکی به جنین، کمبود تغذیه ای مادر، 
مصرف داروها، کشیدن سیگار، رادیولوژی و سونوگرافی و هیجان های مادر مانند ترس و اضطراب بر میزان 

هوش کودک تأثیرگذار است. 
هنگام تولد: چگونگی تولد، اثر مهمی بر سالمت عمومی و عصبی کودک دارد. عواملی مانند نوع تولد )طبیعی، 
سزارین(، نرسیدن اکسیژن الزم به جنین، پاره شدن رگ های مغز، زایمان های زودرس و زایمان های دیررس 

بر میزان هوش کودک تأثیرات سوء دارد. 
محیط پس از تولد: این محیط بیشترین تأثیر را در توان هوشی کودک دارد و شامل عوامل متعددی از جمله: 
تعلیم و تربیت خانواده، آب و هوا، تغذیه، وضع اقتصادی و اجتماعی، دین و فرهنگ جامعه، آداب و رسوم، 
محیط های  در  استعدادی  نوع  هر  که  باشید  داشته  توجه  است.  و...  گروهی  رسانه های  آموزشی،  مؤسسات 

مناسب تر، پیشرفت بیشتری به دست می آورد. 

پژوهشگران دریافته اند میزان به  ارث رسیدن بهرۀ هوشی )IQ(1 بین ٧/٢ تا 9/٢ است؛ به این معنی که ٧٢ تا 
9٢ درصد هوش ناشی از عامل وراثت است. شباهت بهرۀ هوشی دوقلوهای همسان تربیت شده در خانواده های 
جداگانه در مقایسه با خواهر و برادرهایی که به فرزندخواندگی قبول شده اند نیز بسیار بیشتر است. البته؛ 
گفته می شود میزان وراثت پذیری بهرۀ هوشی با افزایش سن باال می رود، این میزان در مراحل اولیۀ رشد ٢/0 
است و اواخر دورۀ بزرگسالی به 9/٢ می رسد. از این رو روان شناسان ادعا می کنند که تأثیرپذیری از ژن ها با 
افزایش سن تقویت می شود. عامل تقویت این تأثیرپذیری در گذر زمان به گوناگونی تعامالت انسانی با دنیای 
خارج نسبت داده شده است. چرا که به نظر می رسد هر جمعیتی به فراخور خصوصیات ژنتیکی خود به شرایط 
محیطی متفاوتی روی می آورد؛ بنابراین علی رغم وراثت پذیری باالی بهرۀ هوشی، نمی توان از تأثیرات محیطی 
چشم پوشی کرد. بررسی های روان شناختی نشان داده است که هوش ذهنی و هیجانی در تضاد با یکدیگر قرار 

ندارند و کاربرد درست آنها به سالمت جسمی و روانی فرد کمک می کند. 

نکته
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جدول زیر را با توجه به عوامل مؤثر بر هوش کامل کنید. 

عوامل محیطیعوامل ارثی

فعالّیت 5

با مطالعه در تاریخچۀ زندگی یکی از نوابغ، عوامل مؤثر بر هوش این افراد را بررسی کنید و گزارش آن را 
در کالس ارائه دهید. 

در مورد ضرب المثل »  هرکسی را بهر کاری ساختند« گفت وگو کنید و در مورد منظور اصلی آن با سایر 
گروه های کالسی گفت وگو کنید. 

فعالّیت 6

فعالّیت 7

هوش های چندگانه

از بین نظریه های مختلف هوش، نظریۀ هوش چندگانه 
»هاوارد گاردنر«، حائز اهمیت است. به  عقیدۀ گاردنر 
از هوش هستند.  مختلفی  انواع  دارای  انسان ها  همۀ 
قابلیت ها  تمام  آوردن  به دست  برای  او،  نظریۀ  طبق 
و استعدادهای یک فرد، نباید تنها به بررسی ضریب 
مثل  او  دیگر  هوش های  انواع  بلکه  پرداخت،  هوشی 
هوش کالمی، هوش منطقیـ  ریاضی، هوش تصویری  ـ 
ـ   حرکتی، هوش موسیقیایی، هوش  فضایی، هوش بدنی 
طبیعت گرانه  هوش  و  درون فردی  هوش  میان فردی، 

نیز باید درنظر گرفته شود )شکل ٤(. 

هوش های 
چندگانه

هوش 
بدنی ـ حرکتی

هوش 
میان فردی

هوش 
کالمی

هوش 
منطقی ـ ریاضی

هوش
طبیعت گرانه

هوش 
درون فردی

هوش 
تصویری ـ فضایی

هوش 
موسیقیایی

شکل 4ـ هوش های چندگانه گاردنر 
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در جدول 1 ویژگی های انواع هوش و شغل های احتمالی گاردنر نشان داده شده است. 

جدول 1ـ انواع هوش از دیدگاه گاردنر1

انواع هوش از 
اجزای اصلی تخصص احتمالی دیدگاه گاردنر

حساسیت نسبت به طرح های منطقی و عددی و توانایی درک این دانشمند ـ ریاضی دان منطقی ـ ریاضی 
زنجیره ها 

وظایف شاعر ـ روزنامه نگار کالمی ـ زبانی  و  کلمات  معانی  و  وزن ها  ـ  صداها  به  نسبت  حساسیت 
مختلف زبان 

تجربه های مجسمه ساز ـ دریانوردتصویری ـ فضایی  آفریدن  فضایی،  ـ  تجسمی  دنیای  توانایی درک عمیق 
تجسمی 

به کارگیری ماهرانه بدن، نگهداری ماهرانه اشیا ورزشکار اندامی ـ جنبشی 

فهمیدن شیوه های بیان موسیقیایی آهنگساز موسیقیایی 

توانایی پی بردن به خلق ها، سرشت ها، انگیزش ها و امیال دیگران درمانگر ـ فروشندهمیان فردی 

خود را کامل و دقیق درون فردی
می شناسد

هدایت رفتار خویش، آگاهی از توانمندی ها، ضعف ها، امیال و هوش 
خویش 

توانایی تشخیص دادن و طبقه بندی اشیا و فرایندها در طبیعتزیست شناس ـ طبیعی دانطبیعت گرا 

1.  برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه به کتاب دانش فنی تخصصی رشتۀ تربیت کودک، پایۀ دوازدهم مراجعه کنید.

در گروه های کالسی موقعیت زیر را مطالعه کنید و موارد مربوط به آن را انجام دهید و نتیجه را درکالس 
ارائه دهید. 

مریم امسال در کالس نهم درس می خواند و قرار است انتخاب رشته کند. او به مجسمه سازی عالقه مند 
است و اصالً به محاسبات عالقه مند نیست. او اغلب تنهایی خود را با ساخت مجسمه و... پر می کند. مادر 

مریم معتقد است که در آینده باید شغل مناسبی داشته باشد و به او می گوید باید حتماً مهندس شوی. 
الف( مریم در کدام بُعد یا ابعاد هوش برتری دارد؟ 

ب( آیا اگر به رشته ریاضی برود، موفق می شود؟ چرا؟ 

فعالّیت 8
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در گروه های کالسی در مورد نقش وراثت در هوش افراد از منابع علمی جست وجو کنید و نتیجه را در 
کالس گزارش دهید. 

فعالّیت 9

علمی  منابع  در  آنها  شکل گیری  بر  تربیت  و  تعلیم  نقش  و  هوش  انواع  مورد  در  کالسی  گروه های  در 
جست وجو کنید و نتیجه را به صورت پوستر )نمودار( در کالس ارائه دهید. 

با خانواده و اطرافیان خود در مورد نقش محیط خانواده بر انتخاب رشتۀ فرزندان گفت وگو کنید. گزارش 
آن را تهیه کرده و در کالس ارائه دهید. 

فعالّیت 10

فعالّیت 11

محیط خانواده

شرایطی که پدر و مادر در محیط خانواده پدید می آورند، عامل مهم و مؤثری در تربیت فرزندان است. خانواده 
می تواند تأثیرات زیر را بر تعلیم و تربیت فرزندان داشته باشد. 

1  قوانین خانواده: پدر و مادری که در تربیت فرزندان از محدودیت های زیاد استفاده می کنند باید قبول 
کنند که روش صحیحی را به کار نمی برند. هدف از تربیت فرزندان باید آموزش، احترام گذاشتن متقابل 
به آنها و آماده کردن آنها برای پیروی از قوانین اجتماعی باشد و بهتر است روشی که در تعلیم و تربیت 
به کار می برند همۀ ابعاد سالمت فرزند را در نظر داشته باشند و بتوانند او را برای آیندۀ روشن آماده کنند. 
اگر پدر و مادر دارای  نیز در تربیت نسل مؤثر است.  والدین  2  فرهنگ والدین: شرایط فکری و فرهنگی 
فرهنگی ارزیابی شده و اسالمی باشند، فکر و اندیشه درست و آداب و رسوم و زبان و کالمشان روی کودک 

تأثیر مثبت دارند. 
3  مذهب و معنویت خانواده: وضع پدر و مادر در جنبه های ارشادی فرزندان و دادن آگاهی های الزم به آنان 
در عرصۀ حیات، نوع آموزش و رفتار توأم با احساس مسئولیت در قبال فرزندان تأثیرات شگرفی در تربیت 

آنان دارد. 
4  شرایط اقتصادی خانواده: شرایط اقتصادی والدین در وضع تربیتی فرزندان مؤثر است؛ به ویژه در خانواده ای 
که شرایط اقتصادی از نظر نوجوان مناسب نباشد، می تواند تاحدودی در رفتار و برآوردن نیازهای خانواده 

مشکالتی را ایجاد کند که این مشکالت می تواند در رفتار نوجوان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بگذارد. 
رفتار  و  اعمال  معاشرت،  کیفیت  آمد  و  شدها،  و  روابط  خانواده،  اعضای  تعداد  خانواده:  اجتماعی  5  شرایط 
یکدیگر، بُعد الگویی پدر و مادر، همگی در سرنوشت فرزندان اثر دارند و همچنین وضع سازگاری بین زن و 
شوهر، صلح و جنگ آنها در محیط خانه، میزان صبر و حوصله شان در دشواری ها و نامالیمات، گذشت ها و 

یا سخت گیری های بی حد و مرز، هر کدام به نحوی در فرزندان مؤثر است. 
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هدف توانمندسازی 2: هنرجو بتواند اصول تعلیم و تربیت کودک را به کار بندد. 

خانواده نقش مهمی در تعلیم و تربیت فرزندان دارد 
دارد.  دخالت  کار  این  در  که  نیست  نهادی  تنها  اما 
بستگان،  با  می آید  دنیا  به  خانواده ای  در  که  هرکس 
آشنایان، دوستان، مردم کوچه و خیابان و همسایه ها، 
بعدها مدرسه و محیط کار و... نیز تماس و ارتباط دارد. 
بیشتری  تأکید  بر خانواده  عوامل،  این  تمام  میان  در 

می شود )شکل 5(.

نقش والدین در تعلیم و تربیت فرزندان 

شکل 5 ـ والدین و فرزندان 

وجود والدین مایۀ دلگرمی و نشاط فرزندان در محیط خانواده است. مهم ترین چیزی که در محیط خانواده در 
زمینۀ تربیت فرزند اهمیت دارد، شخصیت دادن به اوست که امروزه مورد تأکید علم روان شناسی کودک است. 
فرزند دارای نیازها و ویژگی هایی خاص است که خانواده باید آنها را شناسایی کند و متناسب با آن روش های 
تربیتی درستی را به کارگیرد. خانواده از ابتدا به تمام نیازهای فرزند پاسخ می دهد و هیچ مرجع دیگری، حتی اگر 
تالش کند، نمی تواند مانند خانواده به این نیازها پاسخ گوید. مشکالت افرادی که در مراکز شبانه  روزی تربیت 
می شوند، نشان دهندۀ آن است که این مراکز هرگز نمی توانند جایگزین مناسبی برای خانواده شوند، از طرفی 
به کار بردن روش های تربیتی برای کودک نیازمند آن است که پدر و مادر از هماهنگی کاملی باهم برخوردار 

باشند. بنابراین در مورد نقش و جایگاه خانواده در تعلیم و تربیت فرزندان می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
  خانواده محیطی اَمن برای کودک فراهم می کند. 

  خانواده از بدو تولد تا زمان مرگ، پیوندی عمیق با اعضای خود دارد که برخالف دیگر روابط، حتی اگر فرد 
بخواهد، گسسته نمی شود. 

  خانواده با محبِت بی دریغ خود نسبت به هر یک از اعضای خود و در وضعیت های گوناگون منبع اعتماد 
آنها می شود. 

  همۀ افراد بیشترین زمان خود را در خانه و در کنار اعضای خانواده می گذرانند. 
  نوع و عمق ارتباط خانواده با فرزندان بسیار متفاوت و ریشه دارتر از دیگر عواملی است که در آموزش و 

پرورش کودک سهیم اند. 
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باعث  از جمله مدرسه بسیار عمیق تر است. همین وضع  بر کودک نسبت به عوامل دیگر  تأثیر خانواده 
می شود که نقش خانواده در تعلیم و تربیت کودکان بسیار برجسته تر شود و خانواده همواره محور اصلی 

توجه دانشمندان تعلیم و تربیت قرار گیرد.

نکته

دوستان و دیگر اعضای خانواده

اعضای خانواده، شامل هرکسی است که در خانواده با 
فرزندان زندگی می کند ولی پدر و مادر آنها نیستند. 
این اعضاء شامل دو گروه اقوام نسبی و اقوام سببی 
فرزندان  رفتارهای  و  تربیت  و  تعلیم  در  که  هستند 

تأثیرات مثبت و یا منفی دارند )شکل 6(.

شکل 6  ـ دوستان و اعضای خانواده 

در مورد دو موضوع زیر گزارشی تهیه کنید و در کالس ارائه دهید. 
1  نقش دوست صمیمی بر رفتارهای1 شما 

2  نقش خواهر و برادر بر رفتارهای شما 

در منابع علمی جست وجو کنید و در مورد اینکه اقوام نََسبی و سببی چگونه در تعلیم و تربیت فرزندان 
نقش دارند، گزارشی در کالس ارائه دهید. 

فعالّیت 12

فعالّیت 13

1.  منظور از رفتار؛ هر حرکت، عمل یا اندیشه ای است که از موجود زنده سرمی زند و در فعالّیت های جاندار قابل مشاهده است که به وسیلۀ 
جاندار دیگر یا با دستگاه های آزمایشگاهی قابل مشاهده و اندازه گیری باشد. رفتار شامل دو گونه پنهان مانند آرزوها یا خیاالت و آشکار 

مانند خوش رو بودن یا اجتماعی بودن است.

الف( اقوام نََسبی: این خویشاوندی از قدیمی ترین و اساسی ترین انواع خویشاوندی است. هم خونی و پدید آمدن 
از نیاکان مشترک از مشخصات این نوع خویشاوندی است. پیوند والدین با فرزندان خود و نیز پیوند میان 

برادران و خواهران از این نوع محسوب می شود. 
ب( اقوام سببی: این نوع خویشاوندی، در اثر زناشویی به وجود می آید و خانواده براساس آن تشکیل می شود.
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سایر عوامل مؤثر در تعلیم و تربیت

عوامل زیادی در تربیت ما مؤثرند و تأثیرات آنها جنبه های منفی و مثبت در ما به وجود می آورند. می توان این 
عوامل را به شرایط شخصی و شرایط جامعه تقسیم کرد: 

الف( شرایط شخصی
شرایطی که به خود ما و وضعیت ما مربوط می شوند و از آن جمله می توان به شرایط جسمی و بدنی، ذهنی، 

عاطفی و روانی اشاره کرد. 
  سالمت جسمی یا نقص بدن: که گاهی جنبۀ مادرزادی و گاهی در اثر سوانح پیش می آید و در سنین بعد 
می تواند فرد را با مشکالتی روبه رو کند. فرد با مقایسۀ خود و دیگران و گاهی مسخره شدن از سوی دوستان 
و همکالسی ها، از اجتماع دور می شود و زمینه برای احساس حقارت در او فراهم می گردد و گاهی از وی 

فردی خشن، بدبین و انتقام جو، بار می آورد و خارج از هنجار جامعه، در او مشاهده می شود. 
  شرایط ذهنی: از شرایط شخصی مؤثر در تربیت می توان به هوش و استعدادهای آدمی اشاره کرد که به صورت 
مادرزادی در انسان و حیوان وجود دارد و در سایۀ تجربه ها و محرکات محیطی مناسب می توان بر دامنۀ 
آن افزود. برخی افراد در گروه باهوش قرار دارند و برخی در گروه کم توان ذهنی، مانند افرادی که می توانند 
آموزش پذیر باشند و خواندن و نوشتن را بیاموزند و یا برخی که نمی توانند حتی سخن گفتن را فراگیرند و 
طبیعی است که این موارد در تربیت و رفتار آدمی مؤثر باشد )در شیوۀ تعلیم و تربیت کودکان تیزهوش، کم توان 

ذهنی و جسمی به این موضوع پرداخته می شود(. 
  شرایط عاطفی: شرایطی هستند که در تربیت و رفتار ما نقش مهم و اساسی دارد، مثل ترس های منطقی 
)افتادن از ارتفاع( یا ترس های غیرمنطقی )ترس از آب، تاریکی و...( خشم، عشق، محبت، تشویش، اضطراب 

و... همه از جملۀ این شرایط هستند. 
  شرایط روانی: این شرایط نیز در حاالت و رفتارهای آدمی اثر دارند؛ مثل اراده، وجدان )وجدان قاضی در 

قضاوت( آزادی خواهی، میل به ستایش و...
ب( شرایط مربوط به جامعه

از عوامل مؤثر در تربیت و رفتار، شرایط مربوط به جامعه و امور اجتماعی است که فرد از تأثیرات آنها دور 
نیست. این شرایط می تواند عامل سالمت و یا بیماری فرد، سازندۀ خلق و خو و عامل تعهد او باشد. محیط 
اجتماعی عامل مهمی در تکوین خصوصیات روحی و اخالقی انسان است. جامعه نقش مثبت و یا منفی در 
رفتار او دارد. زبان انسان، آداب و رسوم و روابط اجتماعی، دین و مذهب، از جمله چیزهایی هستند که محیط 

اجتماعی بر انسان تحمیل می کند. 

شکل 7 ـ مدرسه و تعلیم و تربیت

از  خانواده  مانند  تربیت  و  تعلیم  محیط  کلی تر  بیان  به  و  مدرسه 
مهم ترین عوامل مؤثر در تربیت است. نقش معلم و مربی در شکل گیری 
شخصیت انسانی و ساختار روحی و رفتاری او از نقش های کلیدی 
بهترین  که  بشرند  مربیان  و  معلمان  برترین  الهی  پیام آوران  است. 
اکرم  هدف  پیامبر  بنیان گذاشتند.  را  تربیت  و  تعلیم  مدرسۀ 
رسالت خود را تعلیم و تربیت می دانست. بنابراین محیط مدرسه از 
جمله مهم ترین عوامل مؤثر در تربیت است که می تواند به گونه ای 
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شایسته استعدادهای افراد را در جهات مختلف پرورش دهد و اشخاص عالِم، عاقل، متفکر، عدالت جو فداکار و یا 
خالف اینها به جامعه تحویل دهد )شکل ٧(.

به  میل  خویش  زندگی  سراسر  در  خود  درونی  فطرت  با  انسان 
معاشرت و دوستی دارد و دوستان نه تنها باهم اُنس می گیرند و با 
مصاحبت و همنشینی موجبات شادمانی و نشاط یکدیگر را فراهم 
می آورند؛ بلکه در امور مادی و معنوی دوست خود نفوذ می کنند 
و هر یک دانسته یا ندانسته روی عقاید و اخالق و رفتار و گفتار 
به حدی  تأثیرپذیری  و  تأثیرگذاری  این  می گذارند.  تأثیر  یکدیگر 
است که در کالم پیامبر اکرم  آمده است: »  انسان بر دین و 

آیین دوست و همنشین خود است.«1 )شکل ٨( 
  شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه: هر کدام از این شرایط با توجه به موضع جامعه 
تأثیرات متفاوتی در فرد دارد. استقالل یک ملت جز با استقالل فرهنگی تأمین نمی شود. اگر یک ملت از 
لحاظ سیاسی تحت تأثیر قدرت های بزرگ نباشد و از لحاظ اقتصادی هم به خودکفایی کامل برسد، اما 
فرهنگ و اخالق و عقاید و باورهای دشمنان و بیگانگان در میان آن رواج داشته باشد و رشد بکند، این ملت 
نمی تواند ادعای استقالل کند. اگر نظام فرهنگی، همۀ مناسبات اجتماعی و سیاسی را احاطه نکند و با ارائۀ 
الگویی مناسب سازمان دهی را در تمام ابعاد توسعه ندهد، عواملی )داخلی و خارجی( به اقتضای شرایط، 
نقش پدیده های فرهنگی را بازی می کنند و هدایت عمومی جامعه را به سمت و سوی خود می کشانند و 

رفتارها و آداب و معاشرت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی متأثر از آن خواهد بود. 

شکل 8ـ هم ساالن و تعلیم و تربیت 

1.  »الَمرُء علی دیِن خلیله و قرینه« )وسائل الشیعه، ج ٤، ص ٢0٧(

با هنرجویان کالس خود در مورد موضوعات زیر گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید. 
الف( تأثیر مدرسه بر شکوفایی استعدادهای دانش آموزان 

ب( تأثیر هم ساالن بر رفتار دانش آموزان 
ج( تأثیر شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه بر انتخاب رشتۀ دانش آموزان 

فعالّیت 14

شیوه های تعلیم و تربیت کودکان با نیازهای ویژه )کم توان ذهنیـ  تیزهوشـ  بهنجار(

بی شک داشتن فرزند کم توان ذهنی و جسمی برای تمام پدرها و مادرها ناگوار است. آنچه خستگی زحمات 
پدرها و مادرها را برای کودکانشان جبران و دشواری ها را برای آنها آسان می کند، آنست که شاهد رشد و 
از  که  می شوند  متولد  کودکانی  گوناگونی،  به دالیل  واقعیت ها  دنیای  در  اما  باشند،  کودکان خود  شکوفایی 
مشکالتی رنج می برند و همان طور که گفته شد، خانواده مهم ترین نهادی است که به کودکی که نیازهای ویژه 
دارد، کمک می کند. روان شناسان افراد را از نظر هوش ذهنی به سه دستۀ کلی گروه تیزهوش، گروه بهنجار 

و گروه کم توان ذهنی تقسیم می کنند. 
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گروه کودکان کم توان ذهنی 
رفتار  اکتساب  و  محیط  با  مطلوب  سازگاری  از  و  دارند  قرار  پایین  سطح  در  هوشی  نظر  از  کودکان  این 
اجتماعی ناتوان هستند. این کودکان در سنین خردسالی با ضعف یادگیری در انجام اعمال سادۀ حسی ـ 
حرکتی، ناتوانی در اکتساب عادات تغذیه و رعایت نکردن بهداشت شخصی و سخن گویی از کودکان عادی 
بازشناخته می شوند. در دورۀ دبستان، آنها خواندن و نوشتن را نمی توانند به سادگی بیاموزند و اغلب از ضعف 

حافظه تا ناتوانی در یادگیری رنج می برند. این کودکان در دوران 
نوجوانی به علّت عدم درک صحیح اصول اجتماعی و اخالقی، اغلب 
به بزهکاری و انحرافات رفتاری، اعتیاد یا به سمت اعمال ناهنجار 
مورد  کودکان  این  تربیت  و  تعلیم  گذشته،  در  می شوند.  کشیده 
غفلت قرار می گرفت و والدین، فرزند معلول خود را رها می کردند 
کودکان  نوع  این  از  نگهداری  برای  مراکزی  حاضر،  حال  در  ولی 
مشاوره های  تربیت  و  تعلیم  در  خانواده ها  به  و  است  درست شده 

گوناگون ارائه می دهند )شکل 9(.
کم توان ذهنی آموزش پذیر: بهرۀ هوشی این گروه ٧٠ـ ٥٥ است و نمی توانند از برنامه های آموزشی کالس های 
معمولی بهرۀ الزم را ببرند. آنها حداقلی از اطالعات عمومی، خواندن، نوشتن، حساب کردن و مهارت های 
شغلی را یاد می گیرند. با مشاوره می توانند در ادارۀ زندگی خود، به خودکفایی اقتصادی و اجتماعی برسند. 

کم توان ذهنی تربیت پذیر: این گروه با داشتن بهرۀ هوشی ٥٥  ـ٤٠ بیشتر در مؤسسات و مراکز غیرآموزشی 
نگهداری می شوند. این کودکان به دلیل داشتن مشخصات بدنی از همان دوران نوزادی شناسایی می شوند 
فاقد  ندارند و  ادارۀ زندگی مستقل  این گروه توان  و در کسب مهارت های کالمی و بدنی بسیار ضعیف اند. 

خودکفایی اقتصادی و اجتماعی الزم هستند. 
کم توان ذهنی حمایت پذیر: این گروه به علت عقب ماندگی شدید ذهنی و بدنی قادر به یادگیری در امور 
مربوط به خود نیستند و نمی توانند با محیط انطباق و سازگاری داشته باشند. همچنین توان خودکفایی در 
امور اقتصادی و اجتماعی را ندارند. آنها به علت بهرۀ هوشی پایین )زیر ٤٠( نیاز شدید به حمایت دارند و بدون 

کمک دیگران قادر به ادامۀ زندگی نیستند. 

شکل 9  ـ کودک کم توان ذهنی 

امروزه اغلب متخصصان بر این نکته توافق دارند که محیط و وراثت در همکاری و ارتباط متقابل، نقش 
مهمی در رشد هوش فرد دارند. بنابراین، با غنی سازی محیط کودکان و بهره گیری از توانمندی های ارثی 
آنها می توان استعدادهای هوشی این کودکان را شکوفا کرد و پرورش داد و موجب پیشرفت تحصیلی و 

موفقیت های فردی آنها شد. 

نکته

ویژگی های گروه های مختلف کم توان ذهنی را با هم مقایسه کنید.  فعالّیت 15
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اگر در اطرافیان خود یک نفر کم توان ذهنی می شناسید، ویژگی های رفتاری او را بررسی و فهرست کنید. 
فهرست خود را با ویژگی های گروه کم توان ذهنی مقایسه کرده و گروه او را مشخص کنید. 

فعالّیت 16

کودکان با معلولیت جسمی 
کودکان  جسمی  معلولیت  است.  کودک  بدنی  و  جسمی  توانایی های  کارآمدی  بروز  مانع  جسمی  معلولیت 
چالش های رشدی، پرورشی و تربیتی را رو در روی کودک، به ویژه والدینش قرار می دهد. معلولیت جسمی ممکن 
است ناشی از ارث و اکتساب یا سوانح )حوادث( باشد. معلولیت ها طیف وسیعی را در بر می گیرد و برحسب 
محدودیت در حرکات و توانایی های اندام های مختلف تقسیم بندی می شود. کودکان معلول جسمی ـ حرکتی 
معموالً در قسمت هایی از بدن مانند دست و پا، چشم و... دارای نواقصی هستند که باعث ایجاد محدودیت های 
حرکتی در آنها می شود. کودک معلولی که دشواری حرکتی دارد قادر به انجام امور شخصی خود نیست و باید 
تا حد امکان به او آموزش داد که بتواند روی پای خودش بایستد و احساس وابستگی به دیگران نداشته باشد و 

نیز اعتماد به نفس کافی به دست آورد. 
اصلی  کلید  )معلولیت(،  چالش  این  با  تعامل  و  برخورد  چگونگی 
واقع،  در  است.  زندگی  مسیر  ادامۀ  در  کودک  ناکامی  یا  موفقیت 
یا نامطلوب خانواده نقش اساسی در رشد بهنجار  عملکرد مطلوب 
معلولیت خواهد  دارای  روانی کودک  و  اجتماعی  عاطفی،  جسمی، 
داشت. این قاعده دربارۀ تمام کودکان پابرجاست، اما آنچه این معادله 
را برای کودک معلول و خانواده اش پیچیده تر می سازد، نیازهای ویژۀ 

این کودکان است )شکل 10(.
توصیه های زیر به پدر و مادرانی که دارای فرزندی با معلولیت جسمی یا ذهنی هستند، کمک می کند تا 

برخوردی درست با این موضوع داشته باشند و موجب آسیب به خود یا فرزندشان نشوند: 
  زمانی که والدین عالئمی از معلولیت )جسمی ـ ذهنی( در کودک مشاهده می کنند باید با پیگیری موضوع 

به آن اطمینان پیدا کنند؛
  والدین باید سعی کنند برای توانمندسازی نهایی کودک برنامه ریزی هدفمندی داشته باشند؛

والدین  گاه  بپذیرند.  را  موضوع  این  باید  والدین  باشد،  جسمی  یا  ذهنی  معلولیت  دچار  کودک    چنانچه 
نمی توانند این موضوع را بپذیرند و آن را در درون خویش انکار می کنند. در نتیجه واکنش های نادرستی 

نسبت به کودک خود نشان می دهند؛ 
  معموالً پدرها و مادرها از کودک معلول )جسمی ـ ذهنی( خود با جدیّت مراقبت می کنند و به ندرت اتفاق 
می افتد که پدر یا مادری فرزند معلول را رها کند، اما ممکن است والدین ندانند چگونه از کودک مراقبت 
کنند یا قلباً نتوانند او را بپذیرند و با او رابطۀ عاطفی برقرار کنند. از این رو نادانسته احساس منفی خود را 

به کودک نیز انتقال می دهند؛
  انتظارات والدین از کودک با معلولیت جسمی و ذهنی باید براساس میزان توانمندی او باشد و به کودک 

شکل 10ـ معلول جسمی ـ حرکتی
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این فرصت را بدهند تا جایی که می تواند مانند سایر افراد خوشحالی کند و با اطرافیانش رابطه ای دوستانه 
و محبت آمیز داشته باشد. داشتن انتظار منطقی از کودک باعث می شود که او درحد توانش تالش کند و 

مهارت هایی را بیاموزد و رشد کند؛
  مراقبت بیش از حد از کودک معلول فرصت رشد را از او می گیرد؛ 

  بسیاری از والدین تصّور می کنند که سعی در آموزش کودک کم توان ذهنی بی فایده است. این تصّور کاماًل 
اشتباه است و نباید او را از فرصت آموزش در خانه یا مدرسه محروم کرد. 

اصلی ترین پل ارتباطی میان خانواده و فرد معلول، آگاهی است. سطح و دامنۀ این آگاهی، تعیین کنندۀ 
پیرامون خصوصیات  خانواده ها  آموزش  این رو  از  آنهاست.  توانمندسازی  امر  در  والدین  مشارکت  میزان 
روان شناختی معلوالن، می تواند در برقراری ارتباط مؤثر و سازگاری مناسب با مشکالت ایجاد شده مفید 

باشد. 

نکته

گروه کودکان تیزهوش
این گروه، شامل کودکانی است که به تشخیص متخصصان روان شناسی، توانایی های برجسته ای دارند و قادرند 
افراد باهوش و تیزهوش سرمایه های اصلی هر جامعه ای محسوب  انجام دهند.  امور خود را در سطح عالی 
می شوند. پدر و مادر اولین کسانی هستند که متوجه رشد حرکتی، کالمی و ذهنی فرزند خود می شوند. رشد 
زودرس حرکتی، کالمی و ذهنی از ویژگی های کودکان دارای هوش باالست. این کودکان، مستقل تر از سایر 
بچه های هم سن خود هستند و کنجکاوی های بیشتری نسبت به محیط اطرافشان نشان می دهند. به همین 
دلیل برخالف فرزندان کم توان، زمانی که والدین مطلع می شوند فرزندی تیزهوش دارند، خوشحالی همراه 
نگرانی در آنها ایجاد می شود. از یک سو از اینکه فرزندی توانمند دارند که می تواند آینده ای درخشان داشته 
باشد، خوشحال اند. اما از سوی دیگر از اینکه تیزهوشی ممکن است مشکالتی برای کودک ایجاد کند و نتواند 
با دیگران سازگاری کند، یا اینکه دیگران او را درک نکنند، یا امکان رشد توانایی های او فراهم نشود، آنها را 
نگران می کند. البته این نگرانی ها بجاست، اما رفتار و هوشیاری والدین بخش مهمی از این نگرانی ها را رفع 

می کند. 

شکل 11ـ کودک تیزهوش

هر  بنابراین  می کند.  رشد  محیطی  محرک های  اثر  در  انسان  مغز 
چقدر که پدر و مادر محیط غنی تری از نظر آموزش و پرورش برای 
بیشتری  هوشی  رشد  احتمال  کودک  بیاورند،  به وجود  فرزندشان 
پاسخ  او  سؤاالت  به  بزنند،  حرف  او  با  نمونه  برای  داشت.  خواهد 
دهند، برایش کتاب بخوانند، او را به گردش ببرند و جانوران مختلف 
توضیح  برای کودک  را  علمی  برخی مسائل  بدهند.  نشان  او  به  را 
 . و...  کنند  پخش  شاد  و  آرام بخش  موسیقی  کودک  برای  دهند، 
اولیۀ کودک نقش زیاد و مؤثری  اینها در پرورش استعداد  تمامی 

دارد )شکل 11(.
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چگونگی برخورد با کودکان تیزهوش 
احساس  و  درک  را  اطرافشان  محیط  مسائل  عادی  بچه های  از  بیش  اینکه  دلیل  به  تیزهوش    کودکان 
می کنند، حساس تر از کودکان دیگر هستند. به همین دلیل از نظر روانی فشار بیشتری به آنها وارد می شود. 
پدر و مادر با حضور نزدیک و زیاد در کنار آنها تحمل این وضع را برای این کودکان آسان تر می کنند و به 

آنها آرامش می دهند؛ 
  والدین باید توضیح روشن و مناسبی از تیزهوشی کودک به او بدهند تا او بداند که در بعضی زمینه ها و نه 
از هر جهت، توانمندتر از هم ساالن خودش است. اما باید به او تأکید کنند اینکه با دیگران تفاوت دارد، به 

او برتری نمی دهد؛ 
  در یک خانواده فرزند تیزهوش نباید محور توجه و رسیدگی قرار گیرد، بلکه این توجه باید میان تمام فرزندان 

خانواده تقسیم شود. در غیراین صورت فرزندان دیگر به خواهر یا برادر تیزهوش خود بدبین خواهند شد؛ 
  والدین، کودک تیزهوش را دائم وادار به کار و فعالّیت درسی نکنند و یادشان باشد که او نیز کودک است 

و نیازهای کودکانه دارد، نباید با او مثل بزرگ ترها رفتار کنند؛ 
  کودکانی که هوش باالتری دارند بهتر است در کنار کودکان عادی درس بخوانند، دیدگاه جداسازی کودکان 

مدت هاست که از نظر علمی و اخالقی و انسانی مردود شناخته شده است.

با جست وجو در منابع علمی، فهرستی از افراد تیزهوش که برای ایران افتخارات علمی، تحقیقی و... کسب 
این گروه،  از  تاریخچۀ زندگی فردی و علمی و اجتماعی دو فرد  با مطالعۀ  کرده اند را جمع آوری کنید. 

ویژگی های آنها را بررسی کنید و گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

فرض کنید در همسایگی شما دو خانواده زندگی می کنند که هرکدام دارای فرزندانی هستند. یکی از این 
خانواده ها دارای فرزند تیزهوش و دیگری فرزندی با معلولیت جسمی و فکری دارد. به مادران این دو خانواده 

چه توصیه های تربیتی خواهید داشت؟ آنها را فهرست کرده و در کالس با هنرآموز خود تبادل نظر کنید. 

فعالّیت 17

فعالّیت 18

سبک های تربیتی والدین

روش های فرزندپروری با توجه به دورۀ تاریخی، نژاد، 
قومیت، طبقۀ اجتماعی و سایر خصوصیات اجتماعی 
متفاوت است. عالوه بر این، تحقیقات تأیید می کنند که 
تجربۀ شخصی والدین از نظر روان شناختی، به ویژه در 
پی تجربیات نامطلوب، می تواند به شّدت بر حساسیت 
بگذارد.  تأثیر  آنها  فرزندپروری  نحوۀ  نتایج  و  والدین 
عامل  برحسب دو  را می توان  فرزندپروری  سبک های 
محبت و کنترل پدر و مادر به سه دسته تقسیم کرد 

نمودار 2)نمودار ٢(.

سبک های 
تربیتی

قاطعسخت گیر

سهل گیر
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سبک های تربیتی سخت گیر 
در خانواده های سخت گیر، بر قدرت والدین تأکید می شود و قوانین 
انعطاف ناپذیری بر فرزندان حکم فرماست و والدین برای  خشک و 
اجرای دستورهای خود نیازی به ارائۀ دلیل نمی بینند )شکل 1٢(. 

شکل 12ـ سبک تربیتی سخت گیرانه

آثار شیوۀ تربیت سخت گیرانه بر فرزندان 
  به ظاهر مطیع والدین هستند، اما در واقع دچار هیجان و اضطراب اند؛ 

  معموالً مطیع و فرمان بردار هستند ولی در بیشتر موارد رفتارشان همراه با پرخاشگری است؛ 
  این کودکان استقالل کافی ندارند و احساس ناامنی در آنها شدید است؛ 

  معموالً در کارهای گروهی شرکت نمی کنند و از قبول مسئولیت خودداری می کنند؛ 
  در محیط خانواده های سخت گیر، ترس و وحشت بر اعضای خانواده غلبه دارد؛ 

  کمتر به خود متکی هستند و خالقیت کمی دارند؛ 
  متعصب خواهند بود و تحمل اندیشه های مخالف را نخواهند داشت. 

سبک تربیتی سهل گیر 
خانواده ها  این  در  قوانینی  هیچ گونه  سخت گیر،  خانوادۀ  برخالف 
وجود ندارد. در چنین خانواده هایی به فرزندان اجازه می دهند که به 
خواسته های خود آن گونه که می خواهند، دست یابند و آرزوهای خود 
را برآورده کنند. در اینجا تقریباً آزادی مطلق حکم فرماست و شعار 
طرف داران این دیدگاه این است که »  کسی با کسی کاری نداشته 

باشد؛ بگذار فرزندان هرچه می خواهند، انجام دهند« )شکل 1٣(.
آثار شیوۀ تربیت سهل گیرانه بر فرزندان 

  درنتیجۀ سهل گیری والدین و آزادی فرزندان، هرج و مرج بر روابط 
اعضای خانواده حاکم می شود؛ 

  فرزندان این خانواده بی بندوبار الاُبالی، سهل انگار، خودخواه و بی هدف هستند؛ 
  گرچه کودکان خانواده های سهل گیر از استقالل فکری و عملی برخوردار هستند، ولی به سبب هرج و مرج، 

نوعی تزلزل روحی در آنها به چشم می خورد؛ 
  فرزندان به دلیل عادت کردن به آزادی نمی توانند خود را کنترل کنند و در نتیجه به ورشکستگی تربیتی 

و اخالقی دچار می شوند؛ 
  تمایالت فرزند با خواسته های دیگر اعضای خانواده در تضاد است و سبب نزاع و درگیری بین آنها می شود؛ 

  این فرزندان به دلیل عدم استفاده نکردن از استعدادها، معموالً بی اراده و یا کم اراده هستند. 

شکل 13ـ سبک تربیتی سهل گیرانه
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سبک تربیتی قاطع و اطمینان بخش 
خانوادۀ قاطع و اطمینان بخش برخالف دو خانوادۀ قبلی، روش متعادل و میانه ای را در تربیت فرزندان به کار 

می گیرد. اساس آموزش و پرورش در خانواده های مقتدر را به ترتیب زیر می توان بیان کرد: 
  تمام افراد خانواده محترم هستند؛

مشکالت  و  مسائل  دربارۀ  اظهارنظر  صالحیت  خانواده،    اعضای 
مربوط به خود را دارند؛ 

  همۀ افراد خانواده حق دارند در تصمیم هایی که دربارۀ آنان یا 
کارشان گرفته می شود، دخالت کنند و در عین حال مسئولیت 
با  انجام وظایف، عاقالنه، مطابق  دارند که در تصمیم گیری ها و 

مصالح خانواده و طبق قوانین پذیرفته شده عمل کنند؛
خانواده  این  زندگی  شئون  و  جنبه ها  تمامی  در  عقالنی    روش 
دیده می شود. اساس این نوع زندگی بر همکاری و همیاری است 

)شکل 1٤(.
آثار روش تربیتی قاطع و اطمینان بخش بر فرزندان 

  روحیۀ استقالل و اعتماد به  نفس را در فرزندان تقویت کرده و به رشد سالم شخصیت آنها کمک می کند؛ 
  فرزندان این خانواده ها دشمن ظلم و ظالم و مخالف ناروایی ها هستند و معموالً به اصالحات بزرگ اجتماعی 

توفیق می یابند؛
  آفرینندگی در آنها نیرومند است و از دنیا و عمر خود لّذت بیشتری می برند؛ 

  به خاطر فضای خانواده، فرزندان می توانند با معلم و مسئوالن مدرسه، هم کالسی ها و دیگر افراد، ارتباط 
عاطفی و اجتماعی صحیحی برقرار سازند؛ 
  از رفتارهای ناشایست خودداری می کنند؛ 

  از نظر عاطفی نیز متعادل و بدون افراط و تفریط هستند؛ 
  نمرات درسی کودکان این خانواده ها و حتی بهرۀ هوشی آنها در مقایسه با دیگر الگوهای تربیتی پیشرفت 

بهتری دارد. 

شکل 14ـ سبک تربیتی قاطع

در سایۀ ارتباط سالم است که می توان نیازهای فرزندان را شناخت و نسبت به تأمین و ارضای آنها همت بیشتر بدانید
گماشت. هر یک از این شیوه ها آثاری بر رفتار فرزندان دارد که در این میان، آثار مخرب و منفی شیوه های 
سهل گیرانه و مستبدانه بیشتر است. بر طبق تحقیقات انجام گرفته، بهترین سبک فرزندپروری، شیوۀ قاطع 
و اطمینان بخش )مقتدرانه( است که والدین در عین گرم و صمیمی بودن با فرزند خود، کنترل کننده و 
مقتدر هستند. روش های تربیتی والدین با سطح سالمت روانی فرزندان ارتباط مستقیم و بدیهی دارد. در 
راستای سبک مناسب تربیتی می توان نیازهای فرزندان را شناخت و نسبت به تأمین و ارضای نیازهای آنها 

همت گماشت. 
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در برخی از منابع علمی سبک های تربیتی را به چهار گروه مستبد، سهل گیر، طردکننده و مقتدر تقسیم 
می کنند.1

نکته

1.  برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه به کتاب پرورش مهارت های عاطفی ـ اجتماعی، رشته تربیت کودک، پایه 1٢ مراجعه کنید.

با توجه به سبک های تربیتی، جدول زیر را کامل کنید. 

دو ویژگی مربوط به سبک مربوط سبک تربیتی رفتار کودک 
این کودکان استقالل کافی ندارند و احساس 

1ـ .........................................................................ناامنی در آنها شدید است. 
٢ـ ...........................................

و  افراط  بدون  و  متعادل  نیز  عاطفی  نظر  از 
1ـ .........................................................................تفریط هستند. 

٢ـ ...........................................
الابالی،  بی بندوبار  خانواده ها  این  فرزندان 

1ـ .........................................................................سهل انگار، خودخواه و بی هدف هستند. 
٢ـ ...........................................

فعالّیت 19

متن زیر را به دقت بخوانید، سپس موارد مطرح شده را با کمک هم گروه های خود پاسخ دهید. 
مریم خیلی زیبا نقاشی می کرد. روزی درحالی که نقاشی می کشید، آبرنگ او روی میز و سپس کف اتاق 
ریخت. مریم با دستمال سعی کرد آن را پاک کند، اّما آبرنگ بیشتر روی میز و زمین پخش شد. در همین 

حال مادر مریم به اتاق آمد. 
الف( اگر شما جای مادر مریم بودید، چه رفتاری انجام می دادید؟ 

ب( دالیل رفتار خود را ارائه دهید؟ 
ج( روش مناسب رفتار با مریم را بیان کنید. 

فعالّیت 20

نقش تشویق و تنبیه در تربیت فرزندان

الف( تشویق 
تشویق به معنای به شوق درآوردن و کار کسی را ستودن و او را دلگرم ساختن است. نیاز به تشویق از تمایالت 
فطری هر انسانی است که تا پایان عمر در او باقی می ماند. تشویق کردن کودک هنگام انجام رفتار درست 

باعث می شود کودک انگیزۀ بیشتری درجهت انجام رفتارها و اعمال مثبت پیدا کند. 
تأثیر تربیتی تشویق به مراتب مهم تر از نقش تنبیه است. کودک و حتی فرد بزرگسال در سایۀ تشویق بهتر 
پیش می رود تا در سایۀ مالمت، توبیخ و کتک زدن. تشویق استعدادهای درونی را بیدار و شکوفا می سازد. 
محرک آدمی به سوی کار و اهدافش است و سبب افزایش اعتماد به نفس می شود. تشویق صحیح باعث تکرار 
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و تداوم عمل و شادابی انسان در فعالّیت های صحیح است. لذا گاهی یک تشویق صحیح، خط و مسیر زندگی 
انسانی را به سمت کمال مطلوب عوض می کند. 

تشویق می تواند به صورت های زیر باشد: 
  گاهی زبانی است که مربی یا والدین با دل جویی و بیان جمالت محبت آمیز، رفتار و گفتار کودک را تشویق 

می کنند؛ 
  گاهی به صورت جایزه دادن است که جایزه ها می تواند به صورت های مختلف 

به کودکان داده شود؛ 
  گاهی به صورت دادن مقام و رتبه به فرد است؛ مثاًل در مدرسه او را مسئول 

کالس قرار می دهند. 
  گاهی به صورت دست دادن و یا دستی بر سر و صورت او کشیدن است؛ 

یا  و  توپ  و  اسباب بازی  مثل  عالقه  مورد  هدیۀ  یک  خریدن  به صورت    گاهی 
خوراندن یک غذا، شیرینی و آجیل به کودک است؛

  گاهی به صورت گفتن یک قصه، رفتن به گردش علمی، همبازی شدن با او، 
لبخند و تبسم، دادن زینت و زیور به دختران و... )شکل 15(. 

شکل 15ـ تشویق 

یک هفته از فعالّیت های خود را در نظر بگیرید. جدول زیر را با توجه به نوع تشویق هایی که از خانواده یا 
مدرسه دریافت می کنید، کامل کرده و گزارش آن را در کالس ارائه دهید. 

نوع تشویقرفتار تاریخ 

فعالّیت 21

اصول قابل توجه در روش تشویق 
تشویق زمانی مؤثر واقع می شود که اصول زیر را در آن رعایت کنیم: 

1  هنگام تشویق، کودک باید بفهمد که چرا مورد تحسین قرار گرفته است؛ 
2  تشویق باید هر چند وقت یک بار و در برابر کارهای برجستۀ کودک باشد، نه به صورت همیشگی و برای هر کاری؛ 
3  تشویق نباید از حد اعتدال تجاوز کند، زیرا ممکن است کودک را به خودبینی و خودستایی گرفتار کند؛ 

4  تشویق نباید شکل رشوه به خود بگیرد که در این صورت اثر مثبت و سازنده نخواهد داشت؛ 
5  باید عمل یا اخالق نیک کودک را تحسین کرد نه خود او را؛ او باید بفهمد که به خاطر کار خوبش تشویق 

شده است نه چیزی دیگر؛ 
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6  تشویق باید براساس شرایط باشد از جملۀ آن که به تناسب سن باشد. مثاًل تشویق برای کودک 6 ساله با 
تشویق برای کودک 1٢ ساله متفاوت است؛ 

7  تشویق باید به تناسب حاالت و نیازمندی ها باشد. مثاًل برای کودکی که خودنویس یا ساعتی آرزو دارد، 
باید همان را تهیه کرد؛ 

8  تشویق باید به تناسب میزان کار و فعالّیت و به تناسب استحقاق باشد؛ 
9  تشویق ما باید در حد و مرزی باشد که بعداً اگر کار بهتری انجام داد، بتوانیم بر مقدار و میزان آن بیفزاییم؛ 

10  تشویق باید به تناسب فهم و درک و ظرفیت افراد باشد؛ 
11  تشویق به موقع و به هنگام صورت گیرد و از سوی کسی عرضه شود که مورد عالقه و احترام است. گاهی 

در حضور جمع باشد تا تأثیر بیشتری داشته باشد؛ 
12  تشویق گاه به گاه باشد، نه همیشه و پی درپی که در آن صورت اثر آن از میان می رود؛ 

13  تشویق برای کارهای عالی و ممتاز باشد و از تأیید درونی برخوردار باشد.

در تربیت همیشه تأکید می شود که تشویق الزاماً برای انجام دادن یک کار خاص یا برجسته نیست. توجه 
والدین و مربیان به کارهای مثبت هرچند کوچک و جزئی کودک، اساس تشویق و آغازگر آن است. وقتی 
کودک در انجام  دادن کاری کمک می کند، سالم می دهد، آشغالی را در سطل زباله می اندازد و کارهایی 

انجام می دهد که عادی به نظر می رسند، بهترین و مؤثرترین موقعیت برای تشویق او فراهم است. 

نکته

بنابراین، تنبیه روشی است تا کودک نسبت به رفتار غلط خود هوشیار شود و آن را دیگر تکرار نکند. اگر 
کودک اشتباه خود را تکرار کرد، والدین باید مجازات را متناسب با خطا تعیین کنند. 

نکته

در گروه های کالسی در مورد تجربه های خود از دریافت تشویق از خانواده گفت وگو کنید و فهرستی از این 
شرایط را در کالس ارائه دهید. 

در گروه های کالسی در مورد دالیل و پیامدهای آخرین باری که تنبیه شده اید، گفت وگو کنید و نتیجه را 
در کالس ارائه دهید. 

تنبیه به معنای بیدار کردن و آگاه کردن کسی بر امری است. از این رو تنبیه به صورت کتک زدن، مالمت 
کردن و اِعمال فشار نیست. بلکه این هدف )آگاه کردن شخص( ممکن است با نصیحت، ارشاد و موعظه 
نیز حاصل شود و او متوجه خطای خود بشود. پس تنبیه به خاطر هدایت است نه فرونشاندن خشم مربی. 

فعالّیت 22

فعالّیت 23

ب( تنبیه
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مراحل تنبیه کردن 
آنها  طی  بدون  که  )نمودار٣(  دارد  مراحلی  تنبیه 
این  نباشد،  بخش  آگاهی  و  بیدارکننده  است  ممکن 

مراحل عبارت اند از: 

نمودار 3

مراحل 
تنبیه کردن

نه گفتنتذکر

قهر و پرت 
کردن حواس

محروم کردنآگاه کردن

الف( آگاه کردن: به این معنی که کودک بداند و دریابد 
چه کارهایی خوب یا بد است و نیز کدام عمل ناروا و 
موجب تنبیه و کدام عمل صواب و درخور تشویق و 

پاداش است. 
ب( تذکر دادن: اگر فردی آگاهانه خطایی و گناهی 
و  تذکر  راه  از  که  است  براین  سعی  شد،  مرتکب 
یادآوری او را به خطایش آگاه کرده و از تکرار و تداوم 
آن عمل بازداشت. اگر تذکرات چند بار اتفاق افتادند 
داد  اخطار جّدی  او  به  نشدند، می شود  واقع  مؤثر  و 

شکل 16ـ تذکر و اخطار)شکل 16(.

و  حواس  کردن  پرت  فرد،  یک  از  عاطفی  پیوند  بریدن  از  است  عبارت  قهر  پرت کردن حواس:  و  قهر  ج( 
بی محلّی به کودکان در سنین پایین تر، مثاًل اوایل دوسالگی جوابگو خواهد بود. در این موارد بهتر است به 
کودک بی محلی کنید و مکانی را که او درحال جیغ و داد است ترک کنید و به او بگویید زمانی که آرام شد 

با او حرف می زنید. 
د( محروم کردن: در این مرحله کودک از یکی از وسایل مورد عالقه یا انجام بازی ای که دوست دارد برای 

یک مدت محدود محروم می شود. 
و( نه گفتن یا ابراز نارضایتی: یک روش دیگر برای جلوگیری از انجام رفتار نامناسب کودک، »  نه« گفتن به 
کودک است. خیلی مواقع گفتن »  نه« به بچه ها سخت و دشوار است و متأسفانه برخی والدین توان شنیدن 
گریه های کودک خود را ندارند و با اولین صدای فریاد آنها از موضع خود کوتاه می آیند و خواسته فرزند را 

می پذیرند. 
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با رفتار نامناسب فرزندان باشد. گاهی  باید متناسب  والدین به این امر توجه کنند که تنبیه و مجازات 
والدین برای خطاهای بسیار کوچک مثل غذا نخوردن یا ریختن غذا، مجازات های سنگین تعیین می کنند، 
مانند زندانی کردن کودک در اتاق یا حمام به دلیل دعوا با خواهر یا برادر کوچک و گاه نیز برای خطای 
بزرگ، مثل دزدی کردن یا فرار از منزل، مجازات کوچک تعیین می کنند، مانند کم کردن پول توجیبی 

برای مدت کوتاهی 

نکته

در گروه های کالسی پیرامون موضوعات زیر گفت وگو کنید. سپس با جست وجو در منابع علمی در مورد 
تنبیه و تشویق، نتیجه را به صورت بروشور در کالس ارائه دهید. 

1  از روش های تنبیه که در درس به آنها اشاره شد، کدام را تجربه کرده اید؟ 
2  کدام یک بیشترین تأثیر را در تغییر رفتار شما داشته است؟ 

3  شما در آینده، کدام روش )تشویق ـ تنبیه( را در برخورد با کودکان خود به کار می برید؟ 
4  چه پیشنهادهایی برای تغییر در رفتار نامناسب کودکان و گاهی بزرگترها دارید؟ 

فعالّیت 24

فعالیت پایانی

1  زهرا 15 سال دارد. والدین او به دلیل عدم توجه اش به درس و تکالیف مدرسه، به او اجازۀ رفتن به منزل 
دوستش را نمی دهند؛ حتی تماس تلفنی نیز برای او منع شده است. به نظر شما این تنبیه برای زهرا 

مناسب است؟ اگر درست و یا نادرست است، دالیل خود را به صورت گزارش ارائه دهید. 
والدین چگونه  شما  به نظر  می زند.  کتک  را  او  می کند،  دعوا  کوچکش  برادر  با  وقتی  دارد.  سال   6 2  مینا 

می توانند مینا را متوجه رفتار نادرستش بکنند؟ 
3  علی دارای نقص در راه رفتن است. پدر و مادر در هر کاری به او کمک می کنند و نمی گذارند که احساس 
ضعف کند؛ حتی غذا در دهانش قرار می دهند و نمی گذارند لحظه ای با دوستانش تنها باشد. آیا روش 

حمایتی والدین علی صحیح است؟ 
4  زهره هر وقت با عروسک خود بازی می کند، او را کتک می زند و به او می گوید تو را زندانی می کنم. به نظر 

شما زهره با این رفتارش چه نکته ای را به والدین خود یادآوری می کند؟ 
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واحد یادگیری 2  : پرورش رشد اخالقی فرزندان

استاندارد عملکرد

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

پرورش رشد اخالقی فرزندان از طریق به کارگیری روش های پرورش رشد اخالقی کودک براساس منابع علمی و 
اسالمی و استانداردهای سازمان آموزش فّنی و حرفه ای کشور

1  پرورش رشد اخالقی کودک

1  مسئولیت پذیری 
2  یادگیری 

3  شرکت در اجتماعات و فعالّیت ها 
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هدف توانمندسازی3: هنرجو بتواند روند رشد اخالقی در فرزندان را توضیح دهد.

در گروه های کالسی در مورد تصاویر زیر گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.   فعالّیت 25

رشد و نمو

شکل 17ـ رشد در موجودات زنده

رشد و نمو به تغییرات پی درپی و سازگارانه ای گفته می شود که از زمان تشکیل نطفه تا مرگ اتفاق می افتد. 
ابعاد گوناگون جسمانی، عاطفی، شناختی و اجتماعی به وجود می آید و دارای الگو و نظم  این تغییرات در 
اولیۀ کودکی در رشد و تکامل کودکان نقش  بلندمّدتی در زندگی فرد دارد. سال های  آثار  خاصی است و 
ـ حرکتی،  ابعاد جسمی  به  است که  تکامل کودکان محصول جنبه های مختلف رشد  و  دارد. رشد  مؤثری 
عاطفی، اجتماعی، شناختی، زبانی، اخالقی و خالقیت طبقه بندی شده است. رشد و تکامل کودک در طی 
زمان یکپارچه و همه جانبه است. رفتار انسان سیستم درهم تنیده و واحدی است و تبادل دوطرفه ای میان 
شناخت، عواطف، حرکت و بُعد جسمانی او وجود دارد. رشد در یک زمینه، در زمینه های دیگر تأثیر می گذارد 
و خود نیز از آن تأثیر می پذیرد، مثاًل عملکرد شما در یک امتحان نوشتاری که به رشد شناختی مربوط است، 

تحت تأثیر احساسات شما قرار می گیرد که با رشد عاطفی ارتباط دارد. 
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1.  روان شناس سوئیسی )1٨96 ـ 19٨0( به مطالعۀ توانایی های کودکانی که به طور طبیعی رشد می کنند و تعامالت آنها با محیط، عالقه مند 
شد. علت این عالقه تا حد زیادی مشاهدۀ رشد و رفتارهای فرزندان خودش بود.

ژان پیاژه1 روان شناس سوئیسی بر این باور بود که در فرایند رشد، خود کودک 
با  بیولوژیک  تا رشد  شرکت کننده ای فعال است و دست روی دست نمی گذارد 
دانشمندانی کنجکاو  را  او کودکان  بکنند.  را  کار خودشان  محرک های خارجی، 
می دانست که به تحقیق و آزمایش دربارۀ اشیای درون محیط دست می زنند تا 

ببینند چه اتفاقی خواهد افتاد )شکل 1٨(.

شکل 18ـ ژان پیاژه

مراحل رشد کودک از نظر ژان پیاژه

پیاژه رشد را به مراحل زیر تقسیم بندی کرده است )نمودار٤( و )شکل 19(.

رشد ذهنی کودک

حسی ـ حرکتی
تولد تا 2 سالگی

پیش عملیاتی
2 تا 7 سالگی

عملیات عینی
7 تا 12 سالگی

عملیات صوری
12 تا 20 سالگی

نمودار 4ـ مراحل رشد ذهنی کودک از نظر پیاژه

شکل 19ـ مراحل رشد ذهنی از نظر پیاژه 

1  مرحلۀ حسی ـ حرکتی )از بدو تولد تا 2سالگی( 
کودک در این مرحله ویژگی های زیر را دارد: 

  بین خود و اشیا تفاوت قائل است؛ 

عملیات انتزاعی و یا 
صوری یازده سالگی 

به بعد

عملیات عینی 
هفت تا پانزده سالگی

مرحلۀ پیش عملیاتی
دو تا هفت سالگی

مرحلۀ حسی ـ حرکتی
تولد تا دو سالگی

نظریۀ مراحل رشد پیاژه
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  خود را عامل عمل می داند و اَعمال عمدی را آغاز می کند، مثاًل 
جغجغه ای را تکان می دهد تا سروصدا ایجاد کند؛ 

  به مفهوم پایداری اشیا دست می یابد؛ مثاًل اگر اسباب بازی اش را از 
میدان دید او دور کنیم به جست وجوی آن می پردازد )شکل 2٠(.

شکل 20ـ مرحلۀ حسی ـ حرکتی

2  مرحلۀ پیش عملیاتی )از 2سالگی تا 7 سالگی(
کودک در این مرحله ویژگی های زیر را دارد:

  از زبان استفاده می کند، تصاویر ذهنی از اشیا و همچنین واژه ها را می تواند به یاد آورد؛ 
  تفکر او جنبۀ خودمحوری دارد و به سختی می تواند از دید دیگران نگاه کند، مثاًل کتاب داستان را معکوس 

رو  به خود می گیرد و از والد خود می خواهد تا برایش بخواند؛ 
  در طبقه بندی اشیا از یک ویژگی استفاده می کند، مثاًل اشیا را برحسب رنگ و یا شکل ظاهری آنها طبقه بندی 

می کند )شکل 21(.

شکل 21ـ مرحلۀ پیش عملیاتی

3  عملیات عینی )7 تا 11سالگی( 
کودک در این مرحله ویژگی های زیر را دارد:
  در مورد اشیا و حوادث تفکر منطقی دارد؛ 

  به مفهوم نگهدارِی عدد )٧ سالگی( و وزن )9 سالگی( دست می یابد؛ 
  کودک استفاده از نمادها و سمبل ها را آغاز می کند؛ 

  می تواند اشیا را برطبق ویژگی های متعدد طبقه بندی کند )شکل 22(.

شکل 22ـ مرحلۀ عملیات عینی 
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4  عملیات انتزاعی یا صوری )سن 11 سالگی به بعد( 
کودک در این مرحله ویژگی های زیر را دارد: 

  در مورد مفاهیم انتزاعی می تواند به طور منطقی فکر کند؛ 
  مفهوم احتماالت را درمی یابد؛ 

  به مواردی چون تغییر و تفسیر، ضرب المثل، فرضیه سازی، استدالل 
کردن عالقۀ بسیاری دارد. 

به جهان بینی  مربوط  مسائل  با  نیز  و  آینده  و  فرضی  مسائل    با 
درگیر می شود )شکل ٢٣(.

در جدول ٢ خالصۀ ویژگی های مراحل رشد از دیدگاه پیاژه بیان شده است. 

جدول 2ـ مراحل رشد از نظر پیاژه 

اطالعات کلیدیسن مرحله 

مرحلۀ 
حسی ـ حرکتی

از بدو تولد تا 
٣ سالگی 

)لمس کردن،  از طریق حواسشان  اطالعاتی دربارۀ جهان  فهم  به  نوزادان شروع 
مشاهده و گوش دادن( می کنند. 

مرحلۀ پیش 
عملیاتی 

از ٢ تا ٧ 
سالگی 

کودکان زبان و تفکر  انتزاعی را به وجود می آورند. 
کودکان شروع به استفاده از بازی نمادین )بازی تظاهرکردن(، نقاشی کشیدن و 

صحبت دربارۀ چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده است، می کنند. 

٧ تا 11 عملیات عینی 
سالگی 

کودکان قوانین منطقی دربارۀ قد و ارتفاع و وزن و حجم و اندازه را یاد می گیرند. 
کودکان پایستگی و پایداری چیزی مثاًل آب یا خاک را به همان مقدار و اندازه ای 

که باقی می ماند، حتی هنگامی که ظاهرش تغییر می کند، یاد می گیرد. 

عملیات انتزاعی 
یا صوری

سن 11 
کودکان قوانین منطقی را برای مفاهیم انتزاعی و حل مسئله یاد می گیرند.سالگی به بعد 

شکل 23ـ عملیات صوری

با جست وجو در منابع علمی و بررسی مقاالت علمی، برای هر یک از مراحل رشد، یک مثال عینی مطرح 
کنید و آن را در کالس ارائه دهید. 

با جست وجو در منابع علمی و مطالبی که ذکر شد، خالصۀ نظریات پیاژه در مورد رشد ذهنی را به صورت 
پوستر در کالس نمایش دهید. 

فعالّیت 26

فعالّیت 27
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با جست وجو در قرآن کریم، آیاتی در مورد رشد قبل از تولد به صورت بروشور در کالس ارائه دهید.  فعالّیت 28

مراحل رشد از دیدگاه اسالم

انسان از دیدگاه اسالم موجودی درحال رشد است که در دوران زندگی خود نیز از مراحل و دوره های مشخصی 
عبور می کند. قرآن کریم در سورۀ غافر، آیه 6٧ 1 می فرماید: »  اوست خدایی که شما را از خاک )ناچیز( بیافرید 
و سپس از قطرۀ آب )نطفه( و آن گاه از خون بسته )علقه(؛ پس شما را به صورت طفلی از رحم مادر بیرون 

آورد تا آنکه به سن رشد و کمال برسید و سرانجام پیر و سالخورده شوید«. 
در این آیۀ شریفه به طور روشن دو دورۀ قبل و بعد از تولد بیان شده است که هرکدام مراحل مشخص و 
معّینی دارد. دورۀ قبل از تولد از نظر رشد جسمی و عاطفی و روانی کودک بسیار حائز اهمیت است و به این 

دوران بسیار تأکید شده است. 
الف( مراحل رشد قبل از تولد

خداوند در سورۀ مؤمنون آیۀ 1٢ تا 1٤ ٢ فرموده است: 
»و یقیناً ما انسان را از چکیده ای از ِگل آفریدیم، آن گاه او را نطفه گردانیده و در جایی استوار )رحم مادر( قرار 
دادیم. آن گاه نطفه را علقه )خون بسته شده( و علقه را گوشت پاره و باز آن گوشت را استخوان ساختیم و سپس بر 

استخوان ها، گوشت پوشاندیم )و پیکری 
کامل کردیم(. پس از آن )با دمیدن روح 
پاک( آن را خلقتی دیگر دادیم؛ آفرین بر 
)قدرت کامل( خدا که بهترین آفرینندگان 
است«. بنابراین، مراحل رشد قبل از تولد 
به ترتیب عبارت اند از: نطفه، علقه، مضغه، 
و  آن  بر  گوشت  پوشانیدن  و  استخوان 
ایجاد آفرینشی دیگر )روح( )شکل ٢٤(. 

شکل 24ـ مراحل رشد قبل از تولد

مراحل رشد جنین

7 هفته6 هفته5 هفته4 هفته3 هفته

38 هفته26 هفته16 هفته9 هفته8 هفته

ُکم ثُّم لَِتُکونُوا ُشُیوخاً َو ِمْنُکْم َمْن یَُتَوّفی َو لَِتْبُلُغوا اََجاًل  1.  ُهَو الذی َخلََقُکْم ِمْن تُراٍب ثُمَّ ِمْن نُطَفٍه ثُمَّ ِمْن َعلََقٍه ثُمَّ یَْخِرُجُکْم ِطْفاًل ثُمَّ لَِتْبُلُغوا أشدَّ
ی َو لََعلَُّکم تَعِقُلوَن ُمَسمًّ

٢.  َولََقد َخلَقَنا ااِلنساَن ِمْن ُساللٍه ِمْن طیِن ثُمَّ )1٢( َجَعلناُه نُطَفًه فِی َقراٍر َمکیٍن )1٣( ثُمَّ َخلَقنا الُنطَفَه َعلََقًه َفَخلَقَنا الَْعلََقَه ُمَضغًه فَخلَقَنا الُمضَغَه 
ِعظاًما َفَکَسونا الِعظاَم لَحماً ثُمَّ انشأناُه َخلَقاً آَخَر َفَتباَرَک اهلُل اَحَسُن الخالِقیَن )1٤(.
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عوامل مؤثر در بهداشت جسمانی و روانی جنین 
عوامل زیادی در بهداشت جسمانی و روانی جنین تأثیر دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

1  سن مادر )بهترین سن برای بارداری 1٨ تا ٣5 سالگی( 
2  تغذیۀ مادر 

3  اعتیاد به مواد مخدر 
4  مصرف دارو 

5  قرار گرفتن مادر و جنین در معرض تشعشعات )اشعۀ ایکس( که می تواند عامل عقب ماندگی ذهنی شود. 
6  حاالت هیجانی و عاطفی مادر 

7  آلودگی هوا و گازهای گلخانه ای

با جست وجو در منابع علمی در مورد نقش مادر در رشد جنین قبل از تولد تحقیق کنید و گزارش آن را 
در کالس ارائه دهید. 

فعالّیت 29

ب( مراحل رشد بعد از تولد در اسالم 
در قرآن، دوران زندگی انسان بعد از تولد به سه دورۀ مشخص کودکی، بلوغ و پیری تقسیم شده است. دوران مهم 
رشد و تولد انسان، در سال های کودکی و جوانی است. در احادیث فراوانی، دوران رشد را از بعد تولد تا بیست و 
یک سالگی تقسیم بندی شده و ویژگی هایی برای رشد و تربیت یادآوری شده است. پیغمبر اکرم  می فرمایند: 
» کودک در هفت سال اول سرور و آقاست، در هفت سال دوم روحیۀ اطاعت و فرمانبرداری دارد و در هفت سال 

سوم وزیر و مشاور است«1 )شکل ٢5(.

1.  وسائل الشیعه ج 15، ص 1٢٤
٢.  شرح ابن ابی الحدید، ج٢0 ص ٣٤٣

شکل 25ـ مراحل رشد بعد از تولد

امیرالمؤمنین علی  می فرماید: »فرزندت در هفت سال اول همانند ریحان و گل خوش بو است، در هفت سال 
دوم خدمتگزار و مطیع تو و در هفت سال سوم ممکن است موافق افکار شما و یا مخالف آن باشد«٢
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در گروه های کالسی به ویژگی های رشدی کودکان و نوجوانان اطراف خود توجه کنید. برای هر سه دورۀ 
رشد بعد از تولد، فهرستی از ویژگی ها را تهیه کنید. سپس با آنچه آموخته اید مقایسه کنید و گزارش آن 

را در کالس ارائه دهید. 

فعالّیت 30

بنابراین، همان گونه که مالحظه می شود دوران رشد و تربیت بعد از تولد به سه مرحلۀ هفت ساله تقسیم شده 
است که می توان آنها را به صورت زیر نام گذاری کرد: 

1  دورۀ سیادت و سروری: بازی کردن از ویژگی های بارز این دوره است و همچنین از کودک به ریحان )گل 
خوش بو( تعبیر شده که این تعبیر حاکی از اهمّیت دادن به کودک است و در رشد و تربیت نیز از اهمّیت 
اساسی برخوردار است. کلمۀ سید به معنای آقا، بزرگ تر و سرور است که می تواند اشاره به این نکته باشد 
که کودک در هفت سال اول باید به اندازۀ کافی از نظر شخصیتی مورد احترام قرار گیرد و مرکز توجه 
اعضای خانواده باشد. در احادیثی آمده است که کودک را در این هفت سال کاماًل آزاد بگذارید که بازی 
کند تا از نظر جسمی و روانی، رشد الزم را داشته باشد. بنابراین، هفت سال اول از نظر اسالم دوره ای است 
که کودک، محور تعیین کنندۀ آن است و پدر و مادر باید تا حدامکان مطابق خواسته ها و نیازهای طبیعی 

کودک خود رفتار کنند. 
2  دورۀ اطاعت و فرمانبرداری: اطاعت و نصیحت پذیری و همچنین تعلیم و تأدیب از ویژگی های این دوره 
است. کودک در این دوره مطیع پدر و مادر می شود و خود را بیشتر در اختیار آنها قرار می دهد؛ درحالی 
که دورۀ قبل را با بازی و بازیگوشی سپری می کرد و محور خانه به شمار می رفت. او در این دوره با توجه به 
رشدی که پیدا می کند، مطیع و فرمانبردار می شود و روحیۀ اطاعت پیدا می کند. به همین دلیل، در این 
دوره بهترین فرصت هم برای تعلیم )آموزش( و هم برای تأدیب )تربیت مستقیم ارزش ها و پرهیز دادن از 
ضدارزش ها( فراهم می آید. والدین و مربیان در این دوره، بهترین فرصت را برای تعلیم و تربیت کودکان 
در اختیار دارند، زیرا کودک در این دوره نه حالت بازیگوشی دورۀ اول را دارد و نه مشکالت دورۀ سوم را 
که دورۀ بلوغ و نوجوانی است. بنابراین، در این دوره از دیدگاه اسالم پدر و مادر محور تعلیم و تربیت اند و 
کودک با خصوصیات روانی و تربیتی که داراست، برای تعلیم و تربیت پذیری مستقیم آمادگی کافی دارد. 
3  دورۀ مشورت و هم رأیی: در هفت سال سوم، وزیر بودن، هم رأیی و همراهی با پدر و مادر، یادگیری حالل 

و حرام و دشمنی یا دوستی با پدر و مادر از خصوصیات فرد در این سن ذکر شده است. 
لغت وزیر در دو معنا به کار می رود. یکی با توجه به ریشۀ آن » وزر« حمل کننده بار سنگین و معنای دوم مشاور 
و معاون و دستیار، هر دو معنا می تواند در این دوره مصداق داشته باشد؛ زیرا جوان در این دوره باید بار گران 
مشکالت دوران بلوغ و تکلیف و مسئولیت بی واسطه بسیاری از کارهای خود را بر دوش بکشد و برخالف دورۀ 
قبل که فرمانبردار بود، به عنوان مشاور، معاون و دستیار، در تصمیم گیری ها با اولیای خود همکاری داشته باشد. 
اگر پدر و مادر خصوصیت فرزند خود را در این دوره بشناسند و مسئولیت و حق مشورت و تصمیم گیری به او 
بدهند، او هم با پدر و مادر خود کاماًل دوست و رفیق خواهد بود؛ اگر غیر از این با او رفتار کنند و بخواهند مانند 
دوره های قبل، همچنان بر او سلطه و حاکمیت داشته باشند و مسئولیت و حق تصمیم گیری الزم را به او ندهند، 

فرزندشان با آنها دشمن خواهد شد و محیط خانواده برای وی، آرام بخش و پرجاذبه نخواهد بود. 
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هدف توانمندسازی 4: هنرجو بتواند روش های رشد اخالقی در فرزندان را بیاموزد و آنها را 
به کار بندد. 

در گروه های کالسی در مورد مفهوم جملۀ زیر گفت وگو کنید: 
»اخالق، توانایی دیدن تفاوت بین درست و نادرست در افکار، اعمال و رفتار است«. 

فعالّیت 31

رشد اخالقی کودکان

رفتاِر اخالقی مخصوص انسان است. تنها از انسان انتظار می رود رفتار درستی با خود و هم نوعانش داشته 
باشد و مسئولیت رفتار و گفتار خود را بشناسد. کودکان از آغاز تولد ارزش های اخالقی را درک نمی کنند و 
رشد اخالقی مانند رشد جسمی و فکری به تدریج اتفاق می افتد. به همین دلیل با افزایش سن، درک کودک 
از اینکه چه چیزی درست و چه چیزی نادرست است تغییر می کند، کودک در خانواده و سپس در محیط 
بیرون از خانه )جمع دوستان و اطرافیان( می فهمد که دزدی و دروغ گویی و آزار دیگران کار درستی نیست، اما 
نمی داند چه رفتاری دزدی است؛ کدام گفته دروغ محسوب می شود و کدام رفتار، دیگران را می آزارد. او کم کم 
متوجه می شود میان قرض گرفتن، بی اجازه برداشتن و دزدی تفاوت است و کدام حرف، دروغ و کدام حرف، 
اشتباه است. او درک می کند اگر دوستش را کتک بزند )عمدی(، بیشتر سرزنش می شود تا اینکه ناخواسته 
دستش به صورت هم بازی اش بخورد و او گریه کند )غیرعمدی(. انجام دادن کارهای خوب و انجام ندادن 
کارهای بد توسط کودکان سنین مختلف، دالیل متفاوتی دارد. کودکان در حدود شش سالگی والدینشان را 

مقدس و کامل می دانند و گفته های آنان را کاماًل باور دارند. 

اخالق به معنای سرشت، خوی، طبیعت و امثال آن است که به معنای صورت درونی و باطنی انسان است.
و  راسخ  نفسانی  صفات  از:  عبارتست  مسلمانان  میان  در  که  است  متفاوتی  اصطالحی  معانی  دارای  اخالق 
پایداری که موجب می شوند افعالی متناسب با آن صفات به سهولت و بدون نیاز به تأمل انسان انجام دهد. 
اصول اخالقی امری همیشگی است، یعنی امر خوب همیشه خوب است و امر بد همیشه بد است، البته ممکن 
است مصداق خوب و بد تغییر کند؛ مثاًل زخمی کردن بدن انسان امر بدی است ولی گاهی به جهت حفاظت 
از انسان، پزشک جراح بدن انسان را زخمی می کند تا مثاًل غدۀ سرطانی را از بدن او خارج کند. از سوی دیگر 
باید توجه داشت آداب و رسوم و عادات اجتماعی بااخالق متفاوت هستند، این آداب و رسوم و عادات ممکن 

است در جوامع مختلف متفاوت باشند. 

فرزندان والدین سخت گیر از اینکه از خواسته ها و دستورهای پدر و مادرشان سرپیچی کنند، از خود ترس 
بیشتری نشان می دهند. کودک به خودی خود مراحل رشد اخالقی را طی نمی کند. رشد ذهنی کودک، 
وجود الگوها و سرمشق ها به ویژه در خانواده او را در این راه یاری می کند. خانواده می تواند فرصت رشد 

ذهنی کودک را فراهم کند و برای رفتار اخالقی او الگو و سرمشق باشد. 

نکته
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شکل 27ـ سطح اّول: اخالق پیش عرفی یا 
پیش قراردادی 

یکی از بچه های مهدکودک، بدون اجازۀ دوستش، مداد رنگی او را برداشته است. می توانید روش مناسبی 
را برای بازگرداندن مداد رنگی و تذکر به این کودک بیان کنید. نتیجه را در کالس ارائه دهید. 

فعالّیت 32

مراحل رشد اخالقی از نظر کلبرگ

الرنس کلبرگ1 یکی از مهم ترین نظریه پردازانی است که درباره رشد اخالقی در 
انسان ها مطالعه کرده است. او معتقد است رشد اخالق طی مراحلی که از قبل 
برنامه ریزی شده، پیش می رود؛ یعنی این یک قاعدۀ همگانی یا جهان شمول است 
و با اتمام یک مرحله، مرحلۀ بعد که آمیزه ای از تجربیات مرحلۀ قبل و تجارب 
جدید است، ظاهر می شود. روش کلبرگ برای پیدا کردن اینکه هر فرد در چه 
آنها  را مطرح می کرد که در  بود که داستان هایی  این  دارد،  قرار  اخالقی  سطح 

چالش ها و محدودیت های اخالقی وجود داشت٢ )شکل ٢6(.
اخالق از نظر او در سه سطح رشد می کند: 

سطح اّول ـ اخالق پیش عرفی یا پیش قراردادی 
کودکان از ٤ تا 10 سالگی در این سطح قضاوت اخالقی قرار دارند. کودکان در این سن، اخالقی عمل می کنند 

تا از مجازات اجتناب کنند یا پاداش بگیرند. این سطح شامل دو مرحله است: 
از معیارهای اخالقی دیگران  اینکه مجازات نشود،  مرحله 1ـ اجتناب از تنبیه: در این مرحله کودک برای 
)والدین( تبعیت می کند و مثاًل به انگیزه های فردی که در داستان عملی را مرتکب شده، توجه چندانی ندارد 

بلکه بیشتر به پیامد آن فکر می کند. 
مرحله 2ـ کسب پاداش: در این مرحله کودک از مقررات والدین اطاعت می کند تا مورد تشویق قرارگیرد 
یا پاداشی دریافت کند. کودکان عملی را اخالقی می دانند که برایشان فایده داشته باشد. پس در این مرحله 

سودجویی، معیار قضاوت اخالقی است. 

1. Lawrence Kohlberg
٢.  او این داستان ها را معماهای اخالقی می نامید و از افراد می خواست درباره محتوای داستان ها و آنچه قهرمانان داستان انجام داده اند، قضاوت 
کنند. سطح قضاوت اخالقی به نوع استداللی که فرد به کار می برد بستگی دارد نه به محتوای قضاوت او، پس یک جواب درست یا یک جواب 
نادرست وجود ندارد و به دلیلی که فرد برای جوابش می آورد، نمره داده می شود؛ یعنی فردی که می گوید قهرمان داستان نباید این کار را 
می کرد، ممکن است نمره ای بگیرد، معادل با کسی که می گوید قهرمان، کار درستی انجام داده است و این موضوع، به دالیلی بستگی دارد 
که در مورد قضاوتش ارائه می دهد. کلبرگ پس از تحلیل پاسخ به این معماها، سطوح قضاوت اخالقی افراد را معین می کرد. از نظر او، افراد 

در سه سطح اخالقی قرار می گیرند که هر یک از این سطوح، خود به دو مرحله تقسیم می شود.

شکل 26ـ الرنس کلبرگ

فقط  نادرست  و  درست  مورد  در  کودکان  اخالقی  سطح  این  در 
برحسب عواقب عمل قضاوت می کنند. مثاًل اگر بگوییم: »  فردی که 
سهواً 10 بشقاب را شکسته، کار بدتری انجام داده است یا کسی که 
عمداً یک بشقاب را شکسته؟ کودک پاسخ می دهد؛ کسی که 10 

بشقاب را شکسته کار بدتری انجام داده است« )شکل ٢٧(.
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سطح دوم ـ اخالق عرفی یا قراردادی
کودکان از 10 تا 1٣ سالگی در این سطح قرار دارند. در این سطح کودک عالقه مند است با کارهای خود 
دیگران و به خصوص والدینش را خشنود کند؛ یعنی تحسین آنها را برانگیزد. در این سطح او گرایش به اطاعت 
کامل از قوانین دارد، اما این بار اطاعت از قوانین فقط برای دوری از مجازات یا کسب پاداش نیست، بلکه آنچه 

که مهم تر است، محبوبیت و نهایتاً حفظ نظم جامعه است. این سطح نیز شامل دو مرحله است: 
مرحلۀ 3ـ تحسین و تأیید از جانب والدین: در این مرحله، کاری که تأیید والدین و دیگران را به دنبال داشته 
باشد از نظر اخالقی قابل دفاع و درست است. کودک سعی می کند به چشم خودش و دیگران خوب جلوه کند. 

در اینجا، برخالف سطح قبلی، کودک عالوه بر پیامد، به نیت هم اهمّیت می دهد. 

شکل 28ـ سطح دوم: اخالق متعارف یا 
قراردادی 

سطح سوم ـ اخالق پساعرفی یا مافوق قراردادی
افراد از 1٣ سالگی به بعد به این سطح از اخالق می رسند و وقتی به این سطح از اخالق می رسند، در واقع 
به اخالق واقعی دست پیدا کرده اند. در این سطح، فرد برای اولین بار متوجه می شود که ممکن است بین دو 
معیار اخالقی که هر دو پذیرفته شده هستند، تضاد وجود داشته باشد. او ضمن قبول داشتن قوانین، ممکن 
است به نارسایی بعضی از موارد قانونی پی ببرد و بفهمد که افراد دیگر ممکن است عقاید و ارزش های متفاوتی 

داشته باشند که نادرست هم نباشد. این سطح نیز دو مرحله دارد:
مرحلۀ 5 ـ اخالق قراردادی: در این مرحله، فرد به قوانین و مقررات 
به عنوان نوعی قرارداد اجتماعی نگاه می کند و می فهمد که هدف از 
قوانین، تأمین خواسته های اکثریت جامعه و باال بردن رفاه اجتماعی 
ممکن  قانون  اعتبار  پس  دارند،  نقص  گاهی  هم  قوانین  اما  است، 
است در مواردی زیر سؤال برود. در این شرایط ممکن است صحت 

همیشگی بعضی قوانین مورد تردید قرار گیرد )شکل ٢9(.
مرحله 6ـ پایبندی به اصول و وجدان فردی: این مرحله، باالترین 

انتخاب  را  اصولی  براساس درونی کردن موازین اخالقی، شخصاً  و عالی ترین مرحلۀ رشد اخالقی است. فرد 
می کند و در هر موقعیتی به آنها پایبند باقی می ماند. در این مرحله اگر قانون با اصول انتخاب شده، فرد مغایر 
باشد، وی از قانون پیروی نخواهد کرد. پس قضاوت اخالقی در این سطح براساس اصول انتزاعی است؛ یعنی 
کاری درست است که فی نفسه در آن لحظه درست است، نه به این علت که جامعه آن را درست می داند. 
اغلب  و  است، می رسند  اخالقی  آرمانی ترین مرحلۀ رشد  به مرحلۀ شش که  افراد  در کل فقط 10 درصد 

شکل 29ـ اخالق قراردادی

مرحله،  این  در  و وظیفه شناسی:  اجتماعی  نظم  مرحلۀ 4ـ حفظ 
هر کاری که مطابق با قانون و مورد تصویب مراجع قدرت باشد، از 
لحاظ اخالقی قابل قبول است. عالوه بر این، هر انسانی موظف است 
به تعهدات و وظایف خود، به شکلی که جامعه تعیین می کند، عمل 

کند )شکل ٢٨(.
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بزرگساالن در مرحلۀ ٣ یا ٤ از سلسله مراتب کلبرگ باقی می مانند1 )شکل ٣0(.

شکل 30ـ سطح سوم: اخالق پساعرفی یا مافوق قراردادی

کسی که در مرحلۀ ششم اخالقی کلبرگ قرار دارد، فقط برای پیشبرد موقعیت اجتماعی خود به دوستی 
با کسی وانمود نمی کند و وقتی به خواستۀ خود رسید، این دوستی را پایان نمی دهد. برای او هر انسانی به 
سهم خود مهم است و باید به احساسات او احترام گذاشت. برای او عدالت زمانی برقرار می شود که هرکس 
بی طرفانه خود را جای دیگران فرض کند و بدون هیچ قضاوتی کار درست را انجام دهد. رشد اخالقی پله پله 

است؛ پس هرکسی برای رسیدن به مرحلۀ ششم باید حتماً پنج مرحلۀ قبل را پشت سرگذاشته باشد. 

نکته

محمد بعد از هر کار زشتی که انجام می دهد، منتظر اتفاق بدی است. او در کدام مرحلۀ رشد اخالقی قرار 
دارد؟

در مورد رشد اخالقی مافوق قراردادی در منابع علمی جست وجو کنید و شخصیت های ایرانی را که به این 
مرحله رسیده اند، با ذکر ویژگی های آنها در کالس معرفی کنید. 

در گروه های کالسی، سطح رشد اخالقی اعضای گروه را با توجه به مراحل رشد اخالقی کلبرگ با ذکر 
دالیل مشخص کنید. 

با جست وجو در منابع اسالمی و علمی و با توجه به مراحل رشد اخالقی کلبرگ، بروشوری با عنوان »نقش 
خانواده در تربیت اخالقی کودکان و نوجوانان« تهیه کنید و در کالس ارائه دهید. 

فعالّیت 33

فعالّیت 34

فعالّیت 35

فعالّیت 36

1.  قابل ذکر است در نظریۀ کلبرگ معانی اخالق، قوانین، آداب و رسوم و عادات اجتماعی در مواردی باهم مخلوط شده اند که در تحلیل های 
علمی و اساسی باید موردنظر قرار گیرد.
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فعالیت های پایانی

1  والدین محمدطاها با او مانند فردی بسیار با ارزش رفتار می کنند و او را آزاد می گذارند تا در دورۀ پیش از 
دبستان درحدی معقول و منطقی آزاد باشد. 

الف( والدین از چه روش تربیتی استفاده می کنند؟ 
ب( محمدطاها با توجه به مراحل رشد از دیدگاه اسالم در کدام دوره به سر می برد؟ 

آن سرپیچی  از  هرگز  و  قائل هستند  منزل  قوانین  برای  زیادی  احترام  آنها  دوقلو هستند.  مینا  و  2  امین 
نمی کنند. طبق مراحل رشد اخالقی پیاژه، آن دو در کدام مرحله به سر می برند؟ 

3  والدین مسعود برای تصمیماتی که در خانواده گرفته می شود، نظرات او را نیز جویا می شوند. 
الف( مسعود از دیدگاه اسالم در کدام مرحله از رشد اخالقی قرار دارد؟ 
ب( این رفتار والدین به نظر شما چه تأثیری در موفقیت آیندۀ او دارد؟ 
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واحد یادگیری 3  : به کارگیری سبک های یادگیری

استاندارد عملکرد

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

توسعۀ شناخت زبان و سبک های یادگیری و به کارگیری آن در تعلیم و تربیت کودکان براساس دستورالعمل های 
وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور

1  توسعۀ شناخت سبک های یادگیری 
2  توسعۀ شناخت زبان 

3  به کارگیری سبک های یادگیری 

1  یادگیری 
2  شرکت در فعالّیت ها و اجتماعات

3  مهارت گوش کردن 
4  آموزش و کمک به فراگیری دیگران 
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هدف توانمندسازی 5: هنرجو بتواند سبک های یادگیری را توضیح دهد.

اگر شما قدرت یادگرفتن حروف الفبا، مهارت در راه رفتن، حرف زدن و مهارت های دیگر را نداشتید، زندگی 
شما چه تغییراتی می کرد؟ در گروه های کالسی در مورد نقش یادگیری در پیشرفت های فردی و اجتماعی 

زندگی خود گفت وگو کنید.

فعالّیت 37

یادگیری در کودکان و نقش آن در تعلیم و تربیت

یادگیری: عبارت است از ایجاد تغییر نسبتاً پایدار در رفتار بالقوۀ فرد که در نتیجۀ تجربه و تکرار رخ می دهد. 
بنابراین، یادگیری همراه با » تغییر« است به گونه ای که بعد از کسب یادگیری، فرد رفتارش به روش یا حالت 
اندیشۀ درست،  از یادگیری، قادر می شود مفاهیم،  انسان، در نتیجۀ تغییرات ناشی  جدیدی تغییر می یابد. 
علوم  زمینه های  در  را  مهارت ها  سایر  و  الکترونیکی  آموزش  آموزشی،  نوین  فناوری های  منطقی،  استدالل 

مختلف، فنون و هنرها، دقیق تر بیاموزد.
یادگیری با استفاده از سرمایه های طبیعی انسان، که آنها را قوای شناختی می نامند، به دست می آید. منظور 
از این قوای شناختی، حواس پنج گانه1، زبان، اندیشه و خالقیت انسان است. آموزش مهم ترین فرصت را برای 
رشد این قوا فراهم می آورد. کودک در خانه و سپس در مدرسه، با دقت، هوشیاری و راهنمایی اطرافیان، 

مراحل یادگیری و پرورش و توانایی ها را می گذراند و در نهایت موفق به انتخاب شغل مناسب می شود.
کودک از زمانی که به دنیا می آید، تالش برای یادگیری را آغاز می کند. کودک نیازهایی دارد که باید رفع شود. 
تالش کودک برای اعالم این نیازها باعث می شود تا او خیلی زود به یادگیری بپردازد؛ مانند یادگیری عالئم، 
اشاره ها و رفتارهایی برای ایجاد ارتباط و اعالم نیازها و خواسته ها به جهان بیرون. به تدریج با باالرفتن سن 
کودک، تالش و تمایل او برای برقراری ارتباط و انتقال پیام های خود افزایش می یابد. خود یادگیری، کودک را 
با جهان اطراف آشناتر می کند؛ در نتیجه ابتکار عمل بیشتری به دست می آورد. مهارت های زبانی، به کارگیری 
حواس و توانایی های ذهنی به کودک کمک می کند تا یادگیری خود را توسعه دهد. یادگیری کودکان به دلیل 
آنکه در مراحل اولیۀ تکامل ذهنی و به اصطالح شناختی قرار دارند، متکی به مشاهده و تجربه هایی است که 
از طریق حواس به دست می آید. به همین دلیل بهترین روش یادگیری کودکان استفاده از راه های بسیار ساده 

به کمک نمونه هایی از مسائل و تجربه های روزمرۀ خود آنهاست.
عوامل زیادی بر یادگیری فرد تأثیر دارند؛ از جملۀ این عوامل می توان به رشد طبیعی، هدف، انگیزه، تجربیات 
قبلی، تکرار و تمرین و آگاهی از نتیجۀ کار، تشویق، تنبیه، آرامش روانی، خسته نبودن، طول دورۀ یادگیری، 
وجود نور و گرمای مناسب، نبود عوامل مزاحم، فراهم بودن وسایل مورد نیاز و نوع موضوع یادگیری اشاره کرد.

1.  بینایی، بویایی، چشایی، المسه و شنوایی
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در گروه کالسی، روش های یادگیری خود را با روش های کودکانی که به مهدکودک می روند، مقایسه کنید.
چه تفاوت هایی دارند؟ چرا؟ در مورد دالیل خود در کالس گفت وگو کنید.

این  یادگیری  بر  مؤثر  عوامل  از  گزارشی  بگیرید.  نظر  در  را  خود  رشتۀ  تخصصی  مهارت های  یادگیری 
مهارت ها تهیه کنید و در کالس ارائه دهید. نتیجۀ بررسی خود را با نظرات سایر هنرجویان مقایسه کنید.

فهرستی از رفتارهایی را که از طریق تقلید یاد گرفته اید، تهیه کنید و سپس:
الف( رفتارهای مشترک تقلیدی را مشخص کنید و در کالس ارائه دهید.

ب( در مورد دالیل تقلیدی بودن آنها گفت وگو کنید.

فعالّیت 38

فعالّیت 39

فعالّیت 40

روش های یادگیری در کودکان

تا پیش از ورود به دبستان، بیشتر آنچه کودک می آموزد، از پنج راه زیر است )نمودار 5(:

همانندسازی ایجاد عاداتتقلید از دیگران
با والدین

تجربه های 
شخصی

اکتشاف کردن

نمودار 5  ـ روش های یادگیری در کودکان

تقلید از دیگران: تقلید، تکرار رفتار و گفتار کسانی است که کودک می بیند و مدل، الگو یا سرمشق فردی است 
که از او تقلید می شود. کسی که کودک از او تقلید می کند، معموالً مورد عالقه، محبت و شناخت اوست. نوزادان 
حتی در یک ماهگی با مشاهدۀ بعضی از رفتارها مانند خارج کردن زبان از دهان سعی می کنند تقلید کنند. آنها در 
شش ماه اول زندگی نیز برخی از صداها )مانند گریۀ دیگر کودکان( را تقلید می کنند و دست و دهان خود را به 
تقلید از دیگران حرکت می دهند. تقلید از الگو چه در دورۀ کودکی و چه در دوران نوجوانی و یا بزرگسالی کامل 
نیست. عالوه بر آن، اگرچه خانواده مهم ترین الگوی کودکان است، یادگیری تقلیدی به خانواده محدود نمی شود، 

بلکه در کوچه و خیابان نیز بدون قصد و هدفی معّین، هر روز انجام می گیرد )شکل ٣1(.

شکل 31ـ تقلید از دیگران
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ایجاد عادت: نوع دیگری از یادگیری، یادگیری از طریق عادت کردن است. عادت کردن کودکان به خوابیدن 
و بیدارشدن در ساعت معّین، عادت به خوابیدن در مکان خاصی یا استفاده از ملحفۀ خاص، نمونه های دیگری 
از رفتارهای عادتی یا شرطی اند، گاهی رفتار شرطی شده مشکل ساز است. کودکی که به سبب تجربۀ تزریق 
واکسن یا آمپول، از دکتر یا پرستار و حتی افراد سفیدپوش می ترسد یا به سبب ترس از حیوانی که صدای 
ترسناکی دارد، از سر و صدا هراسان می شود. در جریان عادت، رفتاری به منظور سازش با اوضاع یا رفع نیاز 
تکرار می شود. در یادگیری از طریق عادت، آگاهی و شناخت چندان دخالتی ندارد. به همین دلیل در دوران 
کودکی یکی از مهم ترین راه ها برای یادگیری و نیز تربیت، ایجاد عادت است. والدین می توانند با استفاده 
از این روش، به ویژه با پاداش دادن به کودک، هنگامی که رفتار مورد نظر از او سر زد، عادات مناسبی مانند 
نظم، مطالعه و خواب به موقع را در او ایجاد کنند. منظور از پاداش فقط پاداش مادی و مالی نیست، بلکه تأیید 

کالمی ـ زبانی و عاطفی، انواع مهم تری از تشویق اند که تأثیر بیشتری نیز دارند. 

در گفت و گو با والدین و دوستان خود، فهرستی از عادات مثبت و منفی خود را در کالس ارائه دهید و در 
مورد چگونگی ایجاد این عادات گزارشی تهیه کنید.

شما با کدام یک از افراد مشهور جامعه از جمله هنرپیشه و ... همانندسازی کرده اید؟ سعی کرده اید مانند او 
لباس بپوشید، حرف بزنید و .... نظرات خود را با هم گروه های خود بررسی کنید و دالیل این همانندسازی 

را در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 41

فعالّیت 42

وجود  جزء  را  دیگری  فرد  و شخصیتی  رفتاری  کودک خصوصیات  روش،  این  در  والدین:  با  همانندسازی 
خودش می کند. همانندسازی امری خودبه خود است و نیازمند تعلیم یا پاداش مستقیم برای تقلید و یادگیری 
نیست. کودک برای همانندسازی باید انگیزه داشته باشد و میان خودش و الگو شباهت های زیادی را دریابد. 
والدین به دلیل نقش مهم و جایگاه شان در زندگی کودک، مهم ترین کسانی هستند که زمینۀ همانندسازی 
را به دلیل وابستگی و عالقه به آنها، فراهم می سازند کودک از پدر و مادر )هر دو( همانندسازی می کند. اما 
کودک با والد هم جنس خود )یعنی دختر با مادر و پسر با پدر( از آنجا که احساس شباهت بیشتری می کند، 

بیشتر همانندسازی می کند. این همانندسازی را در رفتار دختربچه با عروسکش می توان مشاهده کرد.

شکل 32ـ همانندسازی با والدین

اوقات  بسیاری  که  است  ناخودآگاه  و  عمیق  آنقدر  همانندسازی 
از  نوجوانی  یا  کودکی  دوران  در  که  را  رفتارهایی  بزرگسال  افراد 
تکرار  بزرگسالی  دوران  در  خودشان  نمی پسندیدند،  والدینشان 
می نمایند و فراموش می کنند که خود از این رفتارها می رنجیدند. 
این موضوع نشان دهندۀ آن است که کودک تمام رفتارهای والدین، 
اعم از خوشایند یا ناخوشایند را همانندسازی می کند و در این باره 

هوشمند نیست و قدرت گزینش ندارد )شکل ٣٢(.



106

رفتارهای خود را با رفتارهای والدین مقایسه کنید. شباهت های رفتارتان را با رفتارهای آنها یادداشت کنید 
و فهرستی از رفتارهایی که با والدین همانندسازی کرده اید، تهیه کنید. هر رفتار را بررسی کنید و مشخص 

کنید هر رفتار را از طریق همانندسازی با کدام یک از والدین خود آموخته اید؟

چند نمونه از یادگیری های عملی خود را که از راه مشاهده و تجربه به دست آورده اید، نام ببرید. چه تفاوت هایی 
با هم دارند؟ کدام یک آسان تر و کدام یک دشوارتر آموخته شده اند؟ گزارش آن را در کالس ارائه دهید. 

یکی از تجربیات شخصی خود را انتخاب کنید و در کالس در مورد آسیب های احتمالی آن گفت و گو کنید.

در مورد دالیل استفاده از زبان به عنوان وسیلۀ ارتباط بین انسان ها در کالس گفت و گو کنید.

فعالّیت 43

فعالّیت 44

فعالّیت 45

فعالّیت 46

تجربه های شخصی کودک: تجربه های عملی شخصی، یکی از راه های مهم یادگیری کودکان است و بسیاری 
از امور در جریان عمل آموخته می شود. کشف، تجربه، خالقیت و هرآنچه کودکان آنها را به تعامل با دنیای 
اطرافشان مربوط کنند، باعث می شود چیزهای تازه ای یاد بگیرند. به این صورت، کودک خودش به شکلی 
کاماًل طبیعی، روند یادگیری را طی می کند. یادگیری تجربی از طریق فعالّیت هایی مثل بازی در فضای باز، 
تقویت قدرت تخیل، تقویت خالقیت در کارهای هنری، موسیقی، کشف طبیعت و محیط اطراف کودک و ... 
برایش فراهم می شود. فقط کافی است به او اجازه دهید تا در فضایی تازه بازی و تجربه کند. از نکات مهم 
یادگیری تجربی برای کودکان این است که راهنمایی مختصری از طرف بزرگ ترها برایشان کافی است. با 
ورود کودک به دورۀ دبستان و آغاز آموزش رسمی، او به تدریج از طریق فعالّیت هایی نظیر مطالعه، استدالل 

و اندیشیدن، شروع به یادگیری و خودآموزی می کند.

کشف کردن: در روش یادگیری آموزشی مبتنی بر نظریۀ پیاژه )یادگیری اکتشافی(، کودکان دانش را شخصاً 
کشف می کنند نه از راه توضیح و توصیف. این روش برای کودکاِن سن های پایین از بهترین روش های یادگیری 
است، زیرا امکان تجربۀ دست اول را برای آنها فراهم می آورد. پیاژه در مطالعات خود در پی آن بود که دریابد 
انسان ها چگونه از راه کنش متقابل بین تجربه ها و باورهای خود به شناخت دست پیدا می کنند؛ بدین معنا که 

جوهر دانش را نمی توان از کسی به دیگری انتقال داد، بلکه باید از روش جست وجو و اکتشاف بدان رسید.

زبان آموزی کودکان و نقش آن در تعلیم و تربیت
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فراگیری تکلم یا فراگیری زبان در کودکان، پدیده ای طبیعی است و یک کودک سالم تا پایان سن چهارسالگی، 
زبان مادری یا هر زبان مورد استفاده در محیط اجتماعی خود را به خوبی از اطرافیان می آموزد. زبان آموزی یکی 
از مهم ترین زمینه های یادگیری در آموزش کودکان خردسال است. هرچند در یادگیری های رسمی بیشتر به 
خواندن توجه می شود، اما سایر جنبه های زبان آموزی مثل گوش کردن و صحبت کردن نیز به همان نسبت 
به  نیاز  نوشتاری،  زبان  و  خواندن  یادگیری  درحالی که  می کند.  پی ریزی  را  خواندن  پایه های  و  دارد  اهمّیت 
برنامه ریزی آموزشی و برخورداری از آموزش رسمی دارد. کودکان از لحاظ رشد زبان با یکدیگر تفاوت دارند؛ 
عده ای از آنها زود به حرف می آیند و گروهی دیرتر، اما در هر حال، آنها باید زبان را بیاموزند، برنامۀ مهارت های 

زبانی در سال های اّول کودکی چند هدف را دنبال می کند که عبارت اند از:
  پیشرفت در مهارت های ارتباط کالمی
  افزایش محتوای فکری به کمک زبان

  افزایش قدرت تکلم در اثرگذاری و اثرپذیری
  افزایش رضایت شخصی و تحسین زیبایی با زبان

از:  است  عبارت  کودکان  ارتباطی  تکامل  بنابراین، 
مهارت های ارتباطی کودک که عمدتاً شامل شنیدن، 
درک و واکنش به  صدا، صداسازی، درک مفاهیم گفتاری 
و بیان کالمی می شود؛ مانند بیان نام خود و بیان سه یا 
چهار کلمه ای، که کودک هر یک از این مهارت ها را باید 

در سن مناسب و طبیعی خود کسب کند )شکل ٣٣(.
تعریف زبان

زبان یا زفان واژه ای فارسی است و چون وسیله و ابزار گفتار است، به مفهوم خود گفته شده، کالم، گفتار و سخن 
و نوشته شده به کار می رود. زبان ابزاری برای بیان خواسته ها، انتقال اندیشه ها، ایجاد پیوند و رابطۀ بین افراد 

انسانی و »فهمیدن و فهماندن« است و حرف ها، کلمه ها و جمله ها، عناصر سازندۀ آن است.
تکامل گفتار و زبان کودک با ادای اولین کلمه آغاز نمی شود، بلکه درست از ابتدای تولد آغاز می گردد. در واقع 
او در طی ماه های اول زندگی همواره در حال گوش کردن و یادگیری است و با سرعت کلمات را از طریق تکرار 
کردن، تُن صدا و ارتباط بین کلمات یاد می گیرد و خیلی زودتر از آنکه بتواند کلمات را بیان کند، به آنها پاسخ 
می دهد. تکامل زبانی کودک، دامنه ای از مهارت ها و رفتارهایی است که باعث رسیدن به مهارت های ارتباطی 
می شود. تکامل کالمی بین سنین ٢ تا 5 سالگی به سرعت رخ می دهد. تعداد کلمات از 50 الی 100 کلمه به 
٢000 کلمه افزایش می یابد. ساختمان جمله از جمالت تلگرافی به جمالت کامل پیشرفت می کند. به عنوان 
یک قاعدۀ علمی بین ٢ تا 5 سالگی تعداد کلمات مورد استفاده در یک جمله مساوی سن کودک است )٢ کلمه 
در هر جمله در ٢ سالگی و ...(. وجه تمایز مهمی بین صحبت کردن، یعنی تولید صداهای معنی دار و تکلم یک 
فعالّیت مغزی زمینه ای است، وجود دارد. تکلم شامل عملکرد بیانی است و لذا اهمّیت تأخیر در تکلم ادراکی در 
پیش بینی وضعیت تکلمی کودک، بیش از تکلّم بیانی است. یادگیری تکلّم به طور چشم گیری به پیامدهایی که 
از محیط می رسد، بستگی دارد. اختالف موقعیت اجتماعی باال و پایین والدین با اختالف تکاملی تکلمی قبل از 
مدرسه و توانایی در سنین بعدی مدرسه هم خوانی دارد. کودکان نمی توانند به راحتی صحبت بزرگساالن را تقلید 

شکل 33ـ زبان آموزی در کودکان
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کنند در عوض می توانند قوانین پیچیدۀ دستور زبان را از تکلّم بزرگساالن برداشت کنند و تئوری های مجازی 
درونی برای خود به وجود آورند. تکلّم یک شاخص خوب برای تکامل شناختی و هیجانی است. عقب ماندگی ذهنی 

ممکن است، در مراحل اولیه به تأخیر تکلّم در حدود ٢ سالگی تظاهر یابد.
تکامل گفتار و زبان قبل از مدرسه، اساس موفقیت های آتی در مدرسه را تشکیل می دهد. کودک ممکن است 
مهارت های کافی تکلّمی را که پیش نیاز یادگیری نوشتاری است دارا نباشد یا اینکه بیشتر کودکان خواندن 

شکل 34ـ زبان آموزی

یاد می گیرند ولی مهارت های مهم  ابتدایی  را در مدرسه  و نوشتن 
نوشتاری در سال های قبل از مدرسه پی ریزی می شود. با نشان دادن 
مکرر نوشته ها به کودک در سال های اولیه، وی نکاتی را دربارۀ موارد 

استفاده از نوشتن )بیان یک قصه( و فرم نوشتن یاد می گیرد.
برای آموزش زبان باید به هر چهار مورد گوش کردن، صحبت کردن، 
خواندن و نوشتن که ساختار زبان هستند و هر یک به نوبۀ خود در 

رشد مهارت های کالمی سهم دارند، توجه کرد )شکل ٣٤(:

صحبت کردن: استفاده از لغات جدید در جهت روانی کالم؛
گوش کردن: توجه به مکالمات و مفاهیم و قدرت تشخیص بین صداها؛

آمادگی برای خواندن: تشخیص حروف و صدا، اعداد، نمادهای دیداری و دنبال کردن مراحل داستان ها و ...؛
آمادگی برای نوشتن: توسعۀ مهارت های حرکتی و آشنایی با نوشتن.

مربّی با تجربه ای که به اهمّیت زبان آموزی واقف باشد با برنامه ریزی درست باید فضا و محیط مناسبی برای 
انجام فعالّیت های زبان آموزی فراهم سازد. همانگونه که دو کودک از لحاظ شکل ظاهری شبیه هم نیستند، 
از لحاظ آموختن نیز روش های متفاوتی دارند. از این رو توجه به این امر در زبان آموزی کودکان بسیار اهمّیت 
دارد. در برخورد با کودکان چنانچه به این تفاوت ها توجه نشود، در امر یادگیری زبان مشکالتی را به وجود 

می آورد )جدول ٣(.
جدول 3ـ تکامل گفتار و زبان براساس سن

میانگین سّنی گفتار و زبان
کاربرد تکاملیبه دست آوردن )ماه(

آغاز اجتماعی شدن1/5لبخند زدن در پاسخ به چهره ها یا صدا

آزمایش با صدا6غان و غون تک بخشی

پاسخ به تُن غیرکالمی٧مقاومت در برابر نه

ارتباطات غیرکالمی٧اطاعت از دستورهای تک مرحله ای با اشارۀ بدن

زبان درک کالمی 10اطاعت از دستورهای تک مرحله ای بدون اشارۀ بدن
)مثل بده به من(
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زبان بیانی10گفتن بابا یا ماما

ارتباطات تعاملی10اشاره کردن به اشیا

آغاز نام گذاشتن بر چیزها1٢بیان نخستین کلمۀ واقعی

به  دادن  پاسخ  بی معنی،  گفتن  سخن  کلمه،   ٤ تا   ٣ بیان 
فراگیری اسم اشیا و افراد 15اسمش

بیان ٧1 تا ٧٢ کلمه، بیان نام تصویرها و اشیا، شناختن نام 
ادامۀ فراگیری اسم اشیا و 1٨چند بخش از بدن

افراد

آغاز دستور زبان، دانستن 19بیان جمله های دو کلمه ای
1٢ کلمه

جمالت را کامل تر بیان ٢٤بیان جمله شامل )فاعل، فعل و مفعول(
می کند.

اشاره به خودش با ضمیر من، دانستن اسم کامل خودش به 
دریافت هویت خود٣0خودش با ضمیر من اشاره می کند، اسم کامل خود را می داند.

دانستن سن و جنس خود، شمردن صحیح سه شیء یا سه 
اغلب سخنانش برای ٣6عدد

غریبه ها قابل فهم است.

با توجه به جدول باال جدول زیر را کامل کنید.

سن به ماهویژگی

............................................بیان نخستین کلمۀ واقعی

............................................اطاعت از دستورات تک مرحله ای با اشارۀ بدن

........................................................................................٣0

............................................بیان جمله شامل )فاعل، فعل و مفعول(

........................................................................................10

............................................دانستن سن و جنس خود، شمردن صحیح سه شیء یا سه عدد

فعالّیت 47
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هر فرد برای یادگیری به سبک و روش متفاوتی رو می آورد و روشی را انتخاب می کند که مؤثرتر است. برخی 
افراد به این نتیجه می رسند که یک سبک یادگیری غالب دارند؛ و این در حالی است که برخی دیگر در شرایط 
مختلف باید به سبک های یادگیری متفاوتی متوسل شوند. براساس نظر برخی از اندیشمندان هفت سبک 

یادگیری کلیدی و مهم عبارت اند از:
و  تصاویر  طریق  از  یادگیری  یعنی  فضایی(:  )تجّسم  1  دیداری 
درک پدیده های بصری )شکل ٣6(. این گروه با دیدن بهتر یاد 
مثاًل  می گیرند.  یاد  کاغذ  روی  رنگ  و  شکل  با  آنها  می گیرند. 
و  بگذاریم  هم  روی  را  ساختمان سازی  رنگی  بلوک های  اگر 
آنها مفهوم خانه و رنگ ها را زودتر و بهتر درک  خانه بسازیم، 
می کنند و یا با دیدن می توانند به خاطر بسپارند و نقشه را یاد 
بگیرند. آنها حتی احساسشان را با نمایش های بصری در نقاشی 
نشان می دهند. اکثر کودکان پیش از دبستان در این گروه قرار 

می گیرند. آیا این سبک یادگیری شماست؟

2  شنیداری: یعنی یادگیری از طریق گوش فرادادن به صدا و موسیقی 
)شکل ٣٧(. تعدادی از مردم دوست دارند از طریق شنیدن، که 
برای  شنیداری ها  بگیرند.  یاد  می شود،  نیز  شامل صحبت کردن 
برای  و  کنند  موضوع صحبت  آن  مورد  در  باید  آوردن  به خاطر 
هجی کردن، آن کلمه را بلند ادا کرده و دوباره بیان کنند. آنها 

هدف توانمندسازی 6: هنرجو بتواند در تعلیم و تربیت، سبک های یادگیری را به کار بندد.

به شکل روبه رو با دقت نگاه کنید و در 
مورد روش های یادگیری با هم گروه های 

خود گفت وگو کنید.

فعالّیت 48

سبک های یادگیری زبان

شکل 35ـ سبک های یادگیری

شکل 36ـ سبک دیداری

شکل 37ـ سبک شنیداری
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نام ها را بیشتر از صورت ها به خاطر می آورند و چنانچه بخواهند شماره تلفنی را بگویند، اعداد را دو شماره، 
دو شماره، یا سه عدد سه عدد )٢٢ـ ٣٢ ـ 5٤ ـ 69 یا ٨٨٨ ـ ٣55( براساس ضرب آهنگ کالم به خاطر 

می سپارند و به یاد می آورند. اغلب گوش خود را لمس می کنند. آیا این سبک یادگیری شماست؟

3  شفاهی یا کالمی: یعنی یادگیری از طریق سخن گفتن و نوشتن 
)شکل ٣٨(. این افراد شیفتۀ خواندن و نوشتن هستند و از گوش 
دادن به موسیقی و ترانه، تلفظ کلمات دشوار و اشعار لذت می برند. 
آنها دامنۀ لغات وسیعی دارند، به پیدا کردن معنا و مفهوم واژگان 
را  جدیدی  کلمات  آسانی  به  می توانند  و  می دهند  نشان  عالقه 
به  باید  یادگیرنده های شفاهی  کنند.  اضافه  لغات خود  دایرۀ  به 
تکنیک هایی روی آورند که هر دو مهارت تکلم کردن و نوشتن را 

دربرمی گیرند. مرور کردن مطالب درسی با صدای بلند از جمله روش هایی است که به خاطر سپردن اطالعات 
را برای چنین افرادی آسان می کند. تکنیک های لغت محوری از قبیل نمایشنامه نویسی و اخبارگونه خواندن 
مطالب، در ُزمرۀ روش های موفقی است که ذهن یادگیرنده های شفاهی را تقویت کرده و آنها را در به    یاد  آوردن 

مطالب یاری می کند. آیا این سبک یادگیری شماست؟

4  جنبشی یا لمسی: یعنی یادگیری از طریق لمس کردن، تمرینات 
طریق  از  اغلب  گروه  این   .)٣9 )شکل  داشتن  تحرک  و  عملی 
را  آن  فعالّیت  یک  انجام  و  اجرا  با  آنها  می آموزند.  لمس کردن 
می آموزند و برای یادگیری یک شماره تلفن یا آدرس حتماً باید 
آن را بنویسند تا به خاطر آورند. آنها برای درک موقعیت کسی، 
خودشان را به جای آن فرد می گذارند و آن را احساس می کنند 
)خود را جای دیگری گذاشتن( و بنابراین اغلب خودشان را گرفتار 

واکنش های هیجانی می کنند. آیا این سبک یادگیری شماست؟

5  استداللی یا ریاضی: یعنی یادگیری از طریق منطق و دلیل آوردن، قاعده و قانون تعریف کردن و استدالل 
نمودن )شکل ٤0(. افرادی که استعداد فوق العاده ای در ریاضی دارند و مهارت های منحصر به فرد و قابل 

تحسینی در تجزیه و تحلیل وقایع و استدالل آوردن از خود نشان 
می دهند، در این دسته بندی جا می گیرند. آنها خیلی سریع به وجود 
الگوها پی می برند و توانایی شگرفی در ارتباط برقرار کردن میان 
اطالعاتی دارند که از نقطه نظر سایرین کاماًل بی ربط به هم هستند. 
یادگیرنده های استدالل گرا به خاطر سپردن مطالب در وهلۀ نخست 
اطالعات را طبقه بندی می کنند و سازمان می دهند، سپس به کشف 

ارتباط میان آنها می پردازند. آیا این سبک یادگیری شماست؟

شکل 38ـ سبک کالمی یا شفاهی

شکل 39ـ سبک لمسی یا جنبشی

شکل 40ـ سبک استداللی یا ریاضی
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ترجیح  را  گروهی  یادگیری  افراد،  این  فردی:  برون  یا  6  جمعی 
 .)٤1 )شکل  می برند  لّذت  سایرین  با  کارکردن  از  و  می دهند 
مهارت های شفاهی و نوشتاری این افراد عالی است. آنها بی هیچ 
و  می کنند  صحبت  و  کرده  برقرار  ارتباط  دیگران  با  مشکلی، 
به راحتی دیدگاه و نقطه نظرات سایرین را درک می کنند. از بیان 
ِابایی ندارند، به حل دسته جمعی مسائل  ایده های خود در جمع 
اعتقاد دارند و در مجموع از کارکردن با دیگران لّذت می برند. آنها 
به دنبال فرصت هایی برای مطالعه با سایر دوستانشان هستند. آیا 

این سبک یادگیری شماست؟

7  انزواطلبی یا درون فردی: این گروه ترجیح می دهند خودشان به تنهایی و به دور از جمع، مطالب را مطالعه 
کنند و یاد بگیرند )شکل ٤٢(. این افراد ترجیح می دهند در محیط های خلوت و به تنهایی کار خود را پیش 

متکی  دیگران  به  مطالعه کردن  و  مسئله  حل  برای  آنها  ببرند. 
نیستند. یادگیرنده های انزواطلب، هر از گاهی روش ها و مراحل 
یادگیری خود را تجزیه و تحلیل می کنند تا از نقاط ضعف و قوت 
دارند،  دوست  بیشتر  را  کار کردن  تنهایی  آنها  آگاه شوند.  خود 
ممکن است ساعت ها زمان صرف حل کردن یک مسئلۀ دشوار 
و پیچیده کنند، اما به این راحتی برای کمک گرفتن سر وقت 
دیگران نمی روند. با این حال سبک یادگیری انزواطلبانه می تواند 
روش بسیار مفید و مؤثری برای برخی از دانش آموزان باشد. آیا 

این سبک یادگیری شماست )شکل ٤٢(؟

شکل 41ـ سبک جمعی یا برون فردی

شکل 42ـ سبک انزواطلبی یا درون فردی

یادگیری  باید سبک  چیز  هر  از  پیش  ببرید،  را  استفاده  بیشترین  مطالعه خود  وقت  از  می خواهید  اگر 
منحصر  به خود را کشف کنید.

نکته

با مطالعۀ سبک های یادگیری هر فرد با ذکر ویژگی های مربوط، سبک یادگیری خود را مشخص کنید و 
در مورد موفقیت یا موفق نبودن این سبک در کالس گزارش دهید.

درگروه های کالسی با جست وجو در منابع علمی، در مورد روش های تقویت هر سبک یادگیری تحقیق 
کنید و نتیجه را در کالس به صورت پوستر یا ایفای نقش، نمایش دهید.

فعالّیت 49

فعالّیت 50
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امروزه بر کاربرد ارتباطی گفتار تأکید می شود. طبقه بندی کاربرد ارتباطی گفتار، طبق نظر مایکل هلیدی بیشتر بدانید
)زبان شناس( شامل موارد زیر است:

تفسیرکاربرد یا نقشردیف

کودک از زبان به عنوان ابزاری برای ارضای نیازهایش استفاده می کند )می خواهم(.ابزاری1

2
تنظیمی 

)کنترل کننده(

کودک در می یابد که دیگران سعی می کنند تا هنگام حرف زدن بر حرف های خویش 
را  او می فهمد که هنگام حرف زدن می تواند صحبت دیگران  باشند.  کنترل داشته 

کنترل کند )این کار را بکن(.

3
ارتباطی 

)نقش بین فردی(
کودک درمی یابد که می تواند از طریق حرف زدن با دیگران ارتباط برقرار کند )من و 

تو و با هم این کار را انجام می دهیم(.

شخصی4
کودک نظرات، احساسات و نگرش های خاص خود را از طریق زبان ابراز می کند و 

هویت شخصی خود را تثبیت می نماید )من این را دوست ندارم(.

اکتشافی5
بعد از آنکه میان خود و محیطش فرق قائل شد، زبان را برای کشف و درک محیطش 

به کار می گیرد )چرا به من می گویی؟(.

خیالی6
کودک در می یابد که می تواند در زبان از تخیل استفاده کند، از واقعیت بگریزد و به 

جهان خودساخته پناه ببرد )بیا وانمود کنیم که به فضا رفتیم(.

7
گزارش یا 
اطالع رسانی

که  هست  )مطلبی  کند  مبادله  را  جدید  اطالعات  می تواند  زبان  طریق  از  کودک 
می خواهم به شما بگویم(.

فعالّیت هایی با کودکان جهت تقویت گفتار:
1  کمک کنید تا کودک در مورد حوادث روزانه صحبت کند. برای مثال، در یک روز بارانی از او بپرسید 
برای بیرون رفتن نیاز به پوشیدن چه لباس ها و همراه داشتن چه وسایلی است؟ )براساس همان روز، 

شروع قصه باید با شما باشد. قصه را شروع کنید.(
2  با طرح سؤاالتی مثل امروز کجا رفتیم یا چه کسانی را دیدیم و غیره، ساختن قصۀ خوب را شروع کنید. 
شروع قصه باید با شما باشد. از طریق صحبت پیرامون عکس های خانوادگی، معرفی، نام بردن افراد 

)استفاده از آلبوم خانوادگی(، قصه را شروع کنید. در مورد حوادث مربوطه با آنها نیز گفت وگو کنید.

نقش والدین در زبان آموزی

وقتی پدر و مادر و اطرافیان با کودک حرف می زنند، در آغاز کودک معنی گفته های آنها را نمی فهمد، اما 
به تدریج زبان آنها را با اشیا، وقایع و تجربه های خود از جهان خارج درک می کند و به این ترتیب کلمه ها برای 
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توصیه های تربیتی

اگر کودکی تا هجده ماهگی )1/5 سالگی( زبان باز نکرد و در بیست و چهارماهگی قادر نبود کلمه ای را ادا 
کند، باید چاره ای اندیشید و به متخصص مراجعه کرد. بهترین روش برای پیشرفت زبانی کودک، ایجاد محیط 
مناسب است؛ محیطی ساده، آرام و خالی از چند زبانی، یعنی محیطی که در آن فقط با یک زبان گفت وگو 

شود. برای رشد گویایی کودک به نکته های زیر توجه کنید:
  از جمالت ساده، کوتاه و رسا استفاده کنید؛

  اشتباهات کودک را تصحیح و واژگان را برایش درست تلفظ کنید؛
  او را وادار نکنید تا کلمات و جمالتی را که هنوز قادر به بیان آن نیست، تکرار کند؛

  خزانۀ لغات کودک را با فرستادن او به مهد و کودکستان تقویت کنید؛
  او را به شرکت در جمع سایر کودکان، گوش دادن به قصه گویی، رادیو، تلویزیون و گفت وگو با بزرگساالن 

و سایر فعالّیت هایی که کودک را وادار به حرف زدن و پاسخ دادن می کند، تشویق کنید؛
  گوش و چشم او را با خواندن کتاب های قصه، روزنامه و سایر موضوعات عادت دهید و او را با کلمه های 

بیشتری آشنا کنید )شکل ٤٣(.

او معنی پیدا می کنند. مادر اّولین معلم زبان طفل است. کودک با مادر گفت وگو را تمرین می کند. مهربانی 
مادر در ظهور اصوات اولّیۀ کودک مؤثر است. کودکان پرورشگاهی چون از محبت مادری محروم اند و کمتر 
باز  زبان  باز می کنند. دوقلو ها و سه قلو ها دیرتر  زبان  اصوات محبت آمیز و محرک دریافت می کنند، دیرتر 
می کنند، زیرا مادر فرصت کافی برای پرداختن به تک تک آنها را ندارد و بیشتر به رفع نیازهای آنها می پردازد.

شکل 43ـ والدین و زبان آموزی فرزندان

کودکی سه چهار ساله را از اطرافیان یا همسایه ها درنظر بگیرید. سعی کنید موضوعات زیر را دربارۀ کودکی 
که انتخاب کرده اید، بررسی و گزارش تهیه کنید:

1  میزان دقت حواس کودک چقدر است؟
2  تعداد کلماتی که می داند و آنها را به کار می برد )خزانۀ لغات( چندتاست؟

3  با توجه به شناختی که از خانوادۀ آن کودک دارید، آنها چه نقشی در رشِد توانایی های او داشته اند؟
4  گزارشی در مورد نقش خانواده در زبان آموزی کودک، در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 51
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واحد یادگیری 4  : پرورش حواس فرزندان

استاندارد عملکرد

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

سازمان  و  دبستان(  از  )پیش  پرورش  و  آموزش  وزارت  دستورالعمل های  براساس  کودک  حواس  پرورش 
بهزیستی کشور 

1  پرورش حس بینایی کودک 
2  پرورش حس شنوایی کودک 

3  پرورش حس بویایی کودک
4  پرورش حس چشایی کودک 

5  پرورش حس المسه کودک

1  یادگیری 
2  داشتن درک درست از سیستم سازمانی



116

هدف توانمندسازی 7: هنرجو بتواند پرورش حواس در کودکان را توضیح دهد.

پرورش حواس در کودکان و نقش آن در تعلیم و تربیت

اهمّیت حواس

فردی را تصور کنید که از ابتدای تولد قادر به دیدن و شنیدن نیست. به نظر شما این ناتوانی ها در ارتباطش 
با محیط چه مشکالتی به وجود می آورد؟ در این مورد باهم گروهی های خود گفت وگو کنید.

فعالّیت 52

محیط اطراف ما از محرک های زیادی تشکیل شده است. این محرک ها دائماً در حال تغییرند. برای اینکه 
بتوانیم بهترین و سازگارانه ترین واکنش را از خود در مقابل محرک های محیط بیرونی و تغییرات آنها نشان 
دهیم، الزم است که بتوانیم محرک های محیط اطراف خود را درک و تغییرات آنها را ردیابی کنیم. حواس ما 
راه اصلی ارتباط و درک محیط اطراف ما هستند. پنج حس اصلی عبارت اند از حس بینایی، شنوایی، بویایی، 

چشایی و المسه.
چشم اندام حس بینایی، گوش اندام حس شنوایی، بینی اندام حس بویایی، زبان اندام حس چشایی و پوست اندام 
حس المسه است. به طور کلی هر کدام از اندام های حسی دارای گیرنده های حسی هستند و اطالعات مربوط 
به محرک های مختلف توسط گیرنده های این حواس دریافت می شوند. گیرنده های حسی، سلول های عصبی 

ویژه ای هستند که انرژی محرک را دریافت می نمایند و آن را به پیام عصبی تبدیل می کنند )شکل ٤٤(.

شکل 44ـ حواس پنج گانه

اطالعاتی که دربارۀ جهان خارج داریم از طریق حواس به ما می رسد. نظر به اینکه ما به وجود این حواس و 
استفاده از آنها عادت کرده ایم، معموالً اهمّیت آنها را فراموش می کنیم. حواس ابزارهایی برای شناخت، آگاهی 
و تفسیر، اطالعات و خطرات بیرون و درون ما هستند و ما را از آنچه در اطرافمان می گذرد، آگاه می کنند. 
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بی شک پرورش حواس پنج گانه و استفاده از قدرت تکلم و زبان آموزی را باید از مهم ترین نیازهای آموزشی 
کودکان دانست. باید در پی رشد آنها بوده و از آنها مراقبت کرد تا از حوادث آسیب نبینند.

اگر از بعضی از حواس محروم شوید، چه اتفاقی می افتد؟ شاید شما یا بعضی از هم کالسی هایتان در استفادۀ 
کامل یا نسبی از قدرت حواس پنج گانه با مشکل روبه رو باشید یا ممکن است افرادی را در میان خانواده و 
آشنایانتان بشناسید که دچار چنین مشکالتی باشند. در گروه های کالسی در این مورد گفت و گو کنید و 

فهرستی از این مشکالت را در کالس ارائه دهید.

به نوبت، چشم چند نفر از هم کالسی هایتان را با چشم بند یا دستمال ببندید تا نتوانند جایی را ببینند و از 
آنها بخواهید تا در کالس حرکت نمایند و وسایلی را به خواست شما جابه جا کنند:

الف( چه اتفاقی از نظر ارتباط با محیط و دریافت اطالعات برای شما می افتد؟
  در مورد تجربه های حسی خود در این آزمایش در کالس صحبت کنید و مشکالت خود را ارائه دهید.

ب( به همین ترتیب بعضی از هنرجویان هنگام گفت وگو در کالس، گوش، بینی و ... خود را بگیرند.
  در این صورت، از آنها بپرسید چه روی می دهد؟

فعالّیت 53

فعالّیت 54

پرورش حواس در کودکان

اهداف و اصول پرورش حواس کودک

آغاز شود،  از دورۀ کودکی  باید  تربیتی  کنار سایر جنبه های  در  پنج گانه  به رشد حواس  پرداختن  و  توجه 
به خصوص که برخی از کودکان ممکن است از زمان تولد در اندام های حسی خود نقص داشته باشند. چنانچه 
مشکل آنها به موقع شناسایی و درمان نشود، بخشی از توانایی شناخت خود را از دست خواهند داد. بنابراین، 

توجه به حواس پنج گانه در کودکان از دو جنبه دارای اهمّیت است:
1  شناسایی و کنترل مشکالت و نقص های احتمالی کودک و انجام خدمات درمانی؛

2  رشد و تقویت قدرت حواس کودک برای آنکه او ابزارهای کامل تری برای شناخت جهان اطراف خود در 
اختیار داشته باشد.

رشد و پرورش حواس کودکان فعالّیتی آموزشی و تربیتی است. هدف از پرورش حواس در کودکان، تقویت حواس 
پنج گانه و آگاه کردن آنان از ارزش، اهمّیت و روش مراقبت از آنهاست. تا جایی که امکان دارد برای پرورش یکی از 
حواس نباید از حواس دیگر استفاده کرد، چون یافته های حواس مختلف به یکدیگر کمک می کنند. هنگام کار با 
حس المسه یا بویایی، چشم ها را ببندید، زیرا حس بینایی به حس المسه و بویایی کمک می کند تا مادۀ خوراکی 
را تشخیص دهید. موضوع مهم دیگر آموزش نحوۀ مراقبت و حفظ اندام های مربوط به حواس است، مانند پاکیزه 
نگه داشتن چشم، بینی، مسواک زدن دندان ها، احتیاط در بو کردن مواد مشکوک و ناشناخته، نچشیدن طعم 

مواد غیرخوراکی و حتی خوراک ناشناخته، دست نزدن به مواد شیمیایی و داغ و ... .
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با سه کودک از نزدیکانتان که در سنین دورۀ پیش دبستانی هستند، دقت حس شنوایی را تمرین کنید. 
مرحلۀ اول: به نوبت، چشم های کودکان را ببندید و وسایل مختلف را به صدا درآورید و از آنها بپرسید هریک 
 ... چه صداهایی می شنوند؟ شما می توانید از به صدا درآوردن اشیای مختلف، مانند کلید، زنگ، ظروف و 

استفاده کنید.
زیر و بم بودن، دوری و نزدیکی و کوتاه و بلند بودن صدا را نیز می توانید به همین روش تمرین کنید.

الف( چه تفاوت هایی میان کودکان از نظر شنیدن در سنین مختلف مشاهده می کنید؟
مرحلۀ دوم: با کودکان در حالت نشسته، حلقه ای تشکیل دهید و در قالب بازی مطالبی را به طور درگوشی 
به یکدیگر منتقل کنید. قدرت تشخیص صدای کلمات در کودکانی که بررسی می کنید، چقدر است؟ آیا 

تفاوتی را میان آنها احساس می کنید؟
ب( نتایج بررسی ها را در کالس بازگو کنید.

ج( چه روش های دیگری را برای سنجش و تمرین حس شنوایی کودکان پیشنهاد می کنید؟

بازی استوانۀ صدا را با کودکان تمرین کنید.
شش عدد قوطی استوانه ای شکل به ارتفاع تقریباً ده سانتی متر انتخاب کنید که درون آنها مقداری نخود یا 
عدس یا کاغذ مچاله شدۀ کوچک و یا هر چیزی که درون قوطی ریخته شود و صدای زیر و بم ایجاد کند 
بیندازید. دقت کنید استوانه ها دو به دو یک صدای مشابه تولید کنند. حتماً ظاهر هر شش استوانه دقیقاً 
مثل هم باشد. یک استوانه را در دست بگیرید و هم زمان که استوانه را تکان می دهید از کودک بخواهید 
استوانه ای را که صدایش مانند استوانۀ در دست شما است، از بین استوانه هایی که جلویش گذاشته اید، 

پیدا کند.

فعالّیت 55

فعالّیت 56

هدف توانمندسازی 8: روش پرورش حواس کودکان را به کار بندد.

روش های پرورش حواس کودکان

مهم ترین اقدام برای به کارگیری درست حواس پنج گانۀ کودک، ایجاد فرصت کافی و محیط مناسب برای 
اوست. لمس کردن وسایل متفاوت، قرار دادن کودکان در معرض صداهای متفاوت و تشخیص آنها، مشاهدۀ 
رنگ ها،  تشخیص  مختلف،  اشیای  و  تصاویر  تفاوت  تشخیص  آنها،  اجزای  در  دقت  و  مختلف  صحنه های 
تشخیص جنس مواد گوناگون، چشیدن و شناخت طعم های مختلف و تشخیص بوهای مختلف در پرورش 
حواس پنج گانه بسیار مؤثرند. در ادامه بازی ها و روش هایی برای پرورش حواس پنج گانۀ کودک ارائه می شود:

بازی و سنجش حس شنوایی کودکان
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بازی و سنجش حس بویایی کودکان

با چند کودک از نزدیکان خود که در سنین مختلف دورۀ پیش دبستانی هستند، دقت حس بویایی را تمرین 
کنید. مواد خوراکی مختلف را با بوهای متنوع، مانند پیاز، سیر، سیب، ادویه، عطر، گل و سرکه فراهم کنید. 

مواد باید برای کودکان آشنا باشد.
الف( به نوبت، چشمان کودکان را ببندید و از آنها بخواهید بوی هر ماده را مشخص کنند. این تشخیص 

باید شامل دو جنبه باشد:
  آنچه بو کشیده اند، چیست؟

  آیا می توانند بگویند چه نوع بویی دارد و کدام یک خوشایند و کدام یک ناخوشایند است و چرا؟
را بررسی و  نتایج  انواع پاسخ هایشان دقت و  و  تفاوت های کودکان در میزان و سرعت تشخیص  به  ب( 

یادداشت کنید.
فراموش نکنید کودکان کوچک تر از آن هستند که بتوانند پاسخ های روشنی به شما بدهند و شما خود باید 
ضمن همراهی با آنها با زبان کودکانه از طریق مشاهدۀ دقیق، توانایی آنها را بسنجید و پاسخ سؤال ها را بیابید.

ج( نتایج بررسی ها را در کالس بازگو کنید.
د( چه روش های دیگری را برای سنجش و تمرین حس بویایی کودکان پیشنهاد می کنید.

با چند کودک از نزدیکان خود که در سنین مختلف دورۀ پیش دبستانی هستند، دقت حس چشایی را 
تمرین کنید. مواد خوراکی مختلف را با طعم های متنوع مانند سیب، سرکه و گالب فراهم کنید. مواد باید 

برای کودکان آشنا باشند.
الف( برای انجام این کار، عالوه بر بستن چشم ها، از هر کودک بخواهید تا هنگام مزه مزه کردن مواد، بینی 
خود را هم محکم بگیرد تا حس بویایی به کمک حس چشایی نیاید و فقط از حس چشایی استفاده شود. 

سپس دستش را از روی بینی بردارد و مزه را بیازماید.
ب( نتیجۀ بررسی ها را یادداشت کنید و به کالس بیاورید.

ج( چه روش های دیگری را برای سنجش و تمرین حس چشایی کودکان پیشنهاد می کنید؟

چشم کودکان را به نوبت یا هر یک را در اوقات جداگانه ببندید و دست و صورت آنها را به سطح اشیای 
مختلف تماس دهید.

الف( از کودکان بپرسید چیزی که به آن دست کشیدید یا آن را لمس کردید، چیست؟ آیا زبر است یا نرم، 
چقدر؟ آیا سرد است یا گرم، چقدر؟ آیا خشک است یا تر؟

ب( چه روش های دیگری برای سنجش حس المسه پیشنهاد می کنید؟
ج( نتایج بررسی و تفاوت ها را یاداشت کنید و در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 57

فعالّیت 58

فعالّیت 59

بازی و سنجش حس چشایی کودکان

بازی و سنجش حس المسه
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یا اسکاچ  پنبه  آنها مقداری  از  کارت های عابر بانک تهیه کنید و روی یکی  تقریباً  اندازۀ  به  را  چند مقوا 
ظرف شویی )نو و استفاده نشده( یا روی یکی سمباده یا ... بچسبانید. دقت کنید کارت ها دو به دو از نظر 

زبری و نرمی و سفتی و... مثل هم باشند و یک حس را برای کودک تداعی کنند.

تلق های شفاف را به دو قست مساوی تا بزنید و با استفاده از ماژیک غیروایت برد، روی یک تای آن تصویری 
بکشید؛ مثاًل فیل بکشید، اما خرطوم فیل را در تای دیگر تلق با ماژیک بکشید.

الف( با کارت تکمیل بینایی، تلق را به کودک نشان دهید ولی قسمتی که خرطوم کشیده شده را نشان 
ندهید و از کودک بخواهید اسم حیوان را بگوید.

ب( از کودک بپرسید کدام قسمت این حیوان کشیده نشده است؟ اگر نتوانست پاسخ دهد، حتماً کودک 
را راهنمایی کنید تا به جواب برسد.

ج( نتیجه را در کالس ارائه دهید.

روی کاغذی تصویر یک حیوان بکشید و رو و اطراف حیوان را خطوطی مبهم و نامنظم رسم کنید؛ سپس 
از کودک بپرسید چه تصویری را مشاهده می کند. اگر به جواب نرسید بدون آنکه مستقیماً جواب را به او 

بگویید، او را راهنمایی کنید تا به جواب درست برسد.

فعالّیت 60

فعالّیت 61

فعالّیت 62

بازی و سنجش حس بینایی
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واحد یادگیری 5  : توسعۀ شناخت نقش قصه گویی و بازی در تعلیم و تربیت 
فرزندان

استاندارد عملکرد

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

توسعۀ شناخت جایگاه و نقش بازی، قصه گویی و اوقات فراغت در تعلیم و تربیت کودکان براساس منابع علمی 
و بین المللی با استفاده از شیوه های مختلف بازی و قصه گویی 

1  توسعۀ شناخت نقش قصه گویی در تعلیم و تربیت کودکان 
2  پرورش کتاب خوانی 

3  توسعۀ شناخت نقش بازی در تعلیم و تربیت کودکان 
4  توسعۀ شناخت نقش اوقات فراغت در تعلیم و تربیت کودکان 

5  استفاده از بازی و اوقات فراغت در تعلیم و تربیت کودکان 
6  کاربرد توانایی های کودکان و نوجوانان در فعالّیت های روزانه 

1  مهارت گوش کردن 
2  یادگیری مدیریت زمان 

3  شرکت در اجتماعات و فعالّیت ها 
4  تفکر انتقادی 
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هدف توانمندسازی 9: هنرجو بتواند نقش قصه در تعلیم و تربیت کودکان را توضیح دهد.

قصه و نقش آن در تعلیم و تربیت کودکان

در گروه های کالسی در مورد موضوعات زیر گفت وگو کنید:
1  در کودکی چه کسانی برای شما قصه می گفتند یا قصه می خواندند؟

2  شنیدن یا خواندن قصه چه احساسی را در شما برمی انگیخت؟
3  چرا خواندن قصه یا گفتن آن برای کودکان یا بزرگساالن جذابّیت دارد؟

فعالّیت 63

قصه جزء جدایی ناپذیر زندگی هر انسانی است. خواندن قّصه، داستان و تماشای فیلم های داستانی و سینمایی، 
نشانۀ عالقۀ انسان به قصه و داستان در تمام دوره های زندگی است. این عالقه در میان کودکان و بزرگساالن 
از  عالقه  این  است.  دیگر  دوره های  از  بیشتر  بسیار  کودکی  دوران  در  قصه  به  اشتیاق  اما  است،  مشترک 
خصوصیات مهم دوران کودکی است و از نیازهای کودکان ناشی می شود. قصه و داستان اگرچه در کنار هم و 

به جای یکدیگر به کار می روند، اما با هم متفاوت اند. 
قصه سخن یا نوشته ای است از روزگاران قدیم که در آن شخصیت های گوناگون خیالی یا واقعی ماجراهایی 
می آفرینند و برای آموزش، انتقال تجربه ها و تاریخ هر قوم از نسلی به نسل دیگر پدید آمده اند. زبان قصه 
شفاهی بوده و ماهیت گفتاری دارد. اّما داستان به زبان ادبی نوشته می شود و نوشته ای است که نویسنده فکر 
اصلی خود را در آن به خواننده انتقال می دهد. داستان لزوماً به گذشته تعلق ندارد و ساخته و پرداختۀ ذهن 

خاّلق فردی به نام نویسنده است. به هر حال از نظر تأثیر تربیتی این دو چندان تفاوتی با هم ندارند.
دالیل عالقۀ انسان به قصه

به دالیل زیر کودکان، نوجوانان و بزرگساالن به قصه عالقه دارند:
1  خیال پردازی در قصه بسیار است و تمام غیرممکن ها در آن ممکن می شوند؛

2  از صحنه های پر از احساسات و هیجان برخوردار است و در خود غم و شادی، خشونت و مهربانی و هیجان 
و آرامش دارد؛

3  قصه تا آغاز نشده است، توجه مخاطب را جلب نمی کند، اما وقتی آغاز شد، حس کنجکاوی او را وا می دارد 
تا برای پی بردن به نتیجه، تا پایان آن را دنبال کند؛

4  انسان، به دلیل اجزای مختلفی که در قصه هست، با فکر و احساسات و با همۀ وجودش با آن درگیر می شود؛
5  قصه، انسان را از واقعیِت فعلی اش خارج می کند و او را با دنیای جدیدی که گاهی بسیار خوشایند و مطبوع 

و گاهی ناخوشایند است، آشنا می کند؛
6  انسان با قصه از روزمرگی خارج می شود و اوضاع یکنواخت زندگی اش را دست کم برای مّدت کوتاهی کنار 

می گذارد و شرایطی نو را احساس می کند و می آزماید.
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بهترین داستانی را که در زمان کودکی برای شما تعریف می شد، در کالس بیان کنید. در مورد دالیل عالقۀ 
خود به قصه در کالس گفت وگو کنید.

فعالّیت 64

قصه گویی و قصه خوانی برای کودکان
تفاوت قصه گویی و قصه خوانی در این است که قصه گویی 
به شکل گفت وگو بیان می شود و به رشد کالمی کودک    و 
نوجوان کمک می کند، اما قصه خوانی کودک را با شکل 
نوشتاری واژه ها آشنا می کند. این موضوع سبب تسهیل 
در خواندن کتاب های درسی می شود، زیرا از آنجایی 
که رشد کالمی کودکان از ابتدا با زبان محاوره بوده 
است     و با شکل نوشتاری کلمه ها به خوبی آشنایی ندارند، 
این مسئله می تواند چالشی مهم در اُفت تحصیلی آنها 
باشد. بنابراین، بلندخوانی؛ روشی پایه ای و ارزشمند در 

شکل 45ـ قصه گویی و شنیدن قصهسوادآموزی محسوب می شود )شکل ٤5(.

هدف توانمندسازی 10: گزارشی از نقش قصه گویی در تعلیم و تربیت فرزندان را ارائه دهد.

ویژگی های قصه گوی خوب
  آشنایی با محتوای قصه پیش از قصه گویی؛
  تناسب قصه با شرایط سّنی و رشد کودک؛

  آزاد گذاشتن کودک در نحوۀ نشستن و گوش کردن؛
  وادار نکردن کودک به گوش کردن قصه )هنگامی که کودک بی حوصله است، برایش قصه نگویید(؛

  بیان نکردن پیام های غیرمستقیم قصه به طور مستقیم )با کمک داستان گویی کودک را نصیحت نکنید(؛
  سازگار کردن حاالت چهره و بدن خود با حال و هوای قصه؛

  تغییر دادن صدا متناسب با حاالت قصه و شخصیت های آن )قصه را مانند یک متن معمولی نخوانید(؛
  دادن فرصت مشاهدۀ صفحات کتاب به کودک تا چنانچه مایل است ضمن شنیدن قصه از قصه گو، تصاویر 

کتاب را نیز ببیند؛
  تبدیل کردن قصه به نمایش )چنانچه می توانید قصه را به نمایش تبدیل کنید و از کودک نیز با نقش سپاری 

در آن، کمک بگیرید(؛
  قطع  نکردِن قصه گویی )در بین قصه، به دنبال کارهای مختلف نروید و قصه را قطع و وصل نکنید(؛
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روشن است که کودکان در پی تربیت خود نیستند. آنها قّصه را دوست دارند، چون برایشان جذاب است و از 
شنیدن آن لّذت می برند. اّما قّصه برای متخصصان علوم تربیتی دارای اهمّیت است، زیرا به دالیل زیر، ابزاری 

بسیار مناسب برای تعلیم و تربیت است.
1  قدرت تخیل کودک را فعال می کند؛

2  روح  نوجویی، کنجکاوی و استقالل طلبی کودک را ارضا می کند؛
3  احساس شعف، آرامش و نشاط را که الزمۀ رشد است، ایجاد می کند؛

4  ابزار آموزش مهارت های خواندن، نوشتن، گوش کردن، حساب کردن، حتی درست فکر کردن و گسترش 
دامنۀ مفاهیم علمی، اجتماعی و فّنی مورد نیاز کودکان است؛

5  بهترین ابزار برای آموزش مسائل مختلف به انسان و راه و رسم مواجهه با مسائل و دشواری های زندگی 
است؛

6  زبانی غیرمستقیم است که براِی زبان تربیت مناسب تر است.
7  وسیله ای مناسب برای تأثیرگذاری است. زمانی که والدین چیزی را از کودکان می خواهند، قصه می تواند 
بهترین گزینه برای تأثیرگذاری بر کودک باشد. برای همین، به جای تحمیل کردن و فشار آوردن بر او، 

قصه خوانی و قصه گویی توصیه می شود؛

در گروه های کالسی، هرگروه یک کتاب قّصه به کالس بیاورد.
1  دو نفر از اعضای هرگروه در نقش قصه گو کتابی را برای سایر هنرجویان بخواند.

2  شنوندگان قّصه، محاسن و معایب کار قصه گوها را بیان کنند.

فعالّیت 65

  خواندن عنوان و مشخصات کامل کتاب مانند ذکر نام نویسنده، نام ناشر، تصویرگر و... برای کودک هنگام 
قصه گویی؛

  عالقه مند بودن کودک به قصه گو )چنانچه کودک به شما عالقه مند باشد و قصه گویی شما جذاب باشد، او 
جذب داستان می شود(.

نقش قصه در تعلیم و تربیت کودکان
را  درسی  کتاب های  داستانی  بخش هاِی  اغلب،  شما 
زودتر از دیگر قسمت ها می خوانید و در مجله ها نیز 
خوانده  که  است  بخش هایی  اولین  جزء  داستان ها 
بازی کردن،  مانند  داستان  و  قصه  زیرا  می شوند؛ 
سرگرمی مناسب و روش غیرمستقیمی برای آموزش 
دورۀ  جدی  نیازهای  از  بازی  و  قصه  است.  کودکان 
کودکی و هر دو از ابزارهای مهم و مؤثر تعلیم و تربیت 

شکل 46ـ خواندن قصههستند )شکل ٤6(.
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8  کودکان را با گذشته، تاریخ و فرهنگ آشنا می کند؛
9  فرصت خوبی برای اصالح لغزش ها و اشکاالت زبانی ایجاد می کند؛

10  به سبب کشش، زیبایی و نقشی که در برانگیختن حس کنجکاوی دارد، می تواند بسیاری از مفاهیم را به 
کودکان منتقل کند؛

11  با انتقال مفاهیم به روش غیرمستقیم، نه تنها باعث جذب بهتر و سریع تر مفاهیم به ذهن و زبان کودک 
می شود، بلکه فهم آنها را عینی تر وساده تر می سازد؛

12  مفاهیم ساده و علمی، طبیعی و حتی مفهوم واژگان را توسط قصه و گاه بدون نیاز به توضیح، می توان به 
کودکان منتقل کرد؛

13  کودکان و نوجوانان ضمن شنیدن داستان و افسانه ها، با 
حقایق و تجارب زندگی از جمله شادی، غم و کامیابی 
و ناکامی، امیدواری و ناامیدی، عدالت و عادل، علم و 
عالم، دموکراسی و استبداد و... آشنا می شوند و خالصه 

همۀ رنگ های زندگی را تجربه می کنند؛
14  داستان و داستان گویی روحیه را تهذیب و عاطفۀ 

زیبادوستی کودکان را تغذیه می کند؛
15  داستان نویس و قصه گو، ضمن بیان وقایع مهم اقوام، 
ملل و شخصیت های مهم تاریخ، الگوهایی را برای 
رفتارشان  و  گفتار  از  تا  می سازد  مجسم  کودکان 

سرمشق بگیرند و پیروی کنند )شکل ٤٧(.
شکل 47ـ تأثیر قصه برکودکان

1  تأثیرات قصه و داستان، غیرمستقیم و نامرئی است. به طور غیرمستقیم راه را نشان می دهد و هدایت 
می کند، عبرت می دهد، موعظه می کند، تشویق می کند، می ترساند، امیدوار می کند. همۀ اینها به طور 

غیرمستقیم القا می شود و به همین جهت پایدار خواهد بود.
2  قصه گویی از مهم ترین و بنیادی ترین روش های غیرمستقیم برای انتقال مفاهیم به دنیال مخاطبان، 
به ویژه کودکان، به شمار می آید. با ظهور تلویزیون و رایانه، بسیاری از ما استفاده از تخیل را متوقف 

کرده ایم؛ درحالی که قصه و قصه گویی به تخیل ما بال و پر می دهد.

نکته

با کودکان و نوجوانان گفت وگو کنید و از آنها در مورد بهترین کتابی که خوانده اند سؤال کنید و ویژگی های 
کتاب را یادداشت کنید. فهرستی از کتاب های مناسب و ویژگی های آنها در کالس گزارش دهید.

فهرستی از قصه هایی را که در کودکی خوانده اید، تهیه کنید:
1  بهترین قصه را مشخص کنید و دالیل آن را در کالس گزارش کنید.

2  قصه ای که خواندن آن شما را ناراحت کرده باشد، مشخص کنید و نکتۀ مهم آن را در کالس گزارش کنید.

فعالّیت 66

فعالّیت 67
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1  مشخصات کتاب شامل ظاهر و محتوا

الف( ظاهر کتاب: باید دارای ویژگی های زیر باشد:
1  تصاویر: تصاویر باید با موضوع کتاب هماهنگ، متناسب و گویا باشد و با سبک طبیعی نقاشی شود و از 

محیط زندگی کودکان الهام گرفته باشد.
2  نوع حروف و صفحه آرایی: حروف ریز و صفحات پر از نوشته، کودکان را زود خسته می کند. کتاب کودک 

باید دارای صفحاتی کم حروف درشت و واضح باشد.
3  اندازه و حجم کتاب: اندازه و حجم کتاب از نظر قابل حمل بودن و راحتی نگهداری آن در دست و ورق 

زدن صفحات آن مهم است.

به گروه های پنج نفری تقسیم شوید. فهرستی از کتاب هایی را که در دوران کودکی خوانده اید و یا برای 
شما خوانده شده است، تهیه کنید و با محتوای کتاب های امروزی مقایسه کنید. گزارش آن را در کالس 

ارائه دهید.

فعالّیت 68

کودکان با خواندن قصه و داستان بین خود و قهرمان داستان یک نوع رابطه ایجاد می کنند و خود را به او بیشتر بدانید
نزدیک می نمایند؛ به گونه ای که از این رابطه احساس امنیت و آرامش می کنند. بنابراین، اقدامات و اعمال 
قهرمان قصه به عنوان نکته های مورد قبول آنان واقع می شود و این اَعمال را شایستۀ به کارگیری در رفتار 
و حرکات خود تلقی می کنند و حتی به کارگیری این اَعمال را نوعی ویژگی و افتخار برای خود می دانند. 
ذهن کودک کاماًل آماده برای پذیرش مطالب جدید است و از سوی دیگر همراهی با قهرمان قصه، باعث 
می شود که صفات و ارزش های وی با روح و جان کودکان آمیخته شود؛ به همین سبب است که وقتی 
قهرمان قصه، به خاطر خوبی و صداقت، مورد حسد واقع می شود، آنها از خود واکنش نشان می دهند و 
در این مورد سؤال هایی مکرر می کنند و سرانجام وقتی همین ویژگی؛ قهرمان داستان را نجات می دهد، 
عشق ورزی به این ارزش ها، همچون بذری در نهاد آنان افشانده می شود و میل به گریز و پرهیز از کسانی 
که زشتی ها و بدی ها را منتشر می کنند، در وجود آنان بارور می شود. مربیان و والدین می توانند با ارائۀ 
داستان ها و قصه های زیبا دربارۀ پیامبران و معصومین  و شخصیت های برجسته؛ از روش تربیتی قصه 

استفاده و ارزش های اخالقی را در کودک نهادینه سازند.

معیارهای اساسی برای انتخاب کتاب

کارشناسان ادبیات کودک دو معیار اساسی را برای انتخاب کتاب 
مطرح می کنند:

  مشخصات کتاب شامل ظاهر و محتوا
با مراحل رشد و خصوصیات کودکان و نوجوانان    تناسب کتاب 

)شکل ٤٨(.
شکل 48ـ انتخاب کتاب
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4  مرغوبیت کاغذ و جلد: مرغوب بودن جنس کاغذ و جلد کتاب طول عمر آن را افزایش می دهد و مانع کدر 
شدن آن پس از گذشت زمان می شود.

ب( محتوای کتاب: در محتوای کتاب باید به نکات زیر توجه کرد:
1  نویسنده در پی ارائۀ چه پیامی به مخاطب کتاب یعنی کودکان و نوجوانان است؟

2  آیا به سطح درک مخاطبان توجه شده است؟
3  آیا موضوع کتاب، جذاب و بیدارکنندۀ قوۀ تخّیل و کنجکاوی کودک هست؟

4  آیا شخصیت ها و حوادث، طبیعی و برای کودک قابل فهم است؟
5  آیا کلمات استفاده شده برای کودکان آشنا و قابل فهم است؟

6  ناشر، نویسنده و تصویرگر کتاب چه کسانی هستند؟

به کتابخانۀ هنرستان بروید و دو کتاب انتخاب کنید. هر دو کتاب را از نظر مشخصات ظاهری و محتوا 
بررسی کنید و گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 69

2  تناسب کتاب با مراحل رشد و خصوصیات کودکان و نوجوانان
معیار مهم دیگر در انتخاب کتاب، متناسب بودن آن با مراحل رشد کودک است. هر کتاب خوبی برای هر سّنی 
مناسب نیست. روی جلد کتاب و در صفحه اول برخی از کتاب ها نوشته شده است: برای گروه سنی الف یا ب و ... 

این گروه های سنی با تعریفی که توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارائه شده، به شرح زیر است:
گروه سّنی »الف«: شامل سال های قبل از دبستان است که از آن به دورۀ خردسالی یاد می شود. کودک در این 
دوره با تصاویر ارتباط بهتری برقرار می کند و در دورۀ دّوم می توان از او انتظار درک روابط منطقی را در شکلی 
ساده داشت. در این دوره، خردسال قوۀ تخّیل قوی دارد، اما توانایی درک حوادث پیچیده و روابط ِعلّی و معلولی 
را ندارد. رعایت ساده نویسی و جمالت کوتاه، توجه به رنگ، اشکال و مفاهیم متضاد، تصویری و بدون متن، ترغیب 
به بازی های مشارکتی، تقویت حواس پنج گانه، برآورده کردن حس کنجکاوی، مهارت های ارتباطی بین اشیا و 

کلمات و لذت بخش بودن، از مهم ترین ویژگی های کتاب مناسب برای گروه سّنی »  الف« است.
کودکان  دوره  این  در  دربرمی گیرد؛  را  و سوم(  دوم  اول،  )کالس  دبستان  آغاز  سال های  گروه سّنی »ب«: 
توانایی درک روابط ِعلّی و معلولی و مسائل منطقی ساده را دارند، آنها زبان را یاد گرفته و خط را می شناسند 
و می توانند داستان های ساده را درک کنند. تقویت حرکات بدنی، داشتن قهرمان داستانی و هم ذات پنداری 
با قهرمان داستان، آموزش مستقیم و غیرمستقیم در نقش های متعدد، ترغیب به بازی های مهارتی، تقویت 
قّوۀ تخّیل و بازی های نمایشی و خیمه شب بازی، نکاتی هستند که باید در کتاب های این گروه سّنی مورد 

توجه قرار بگیرند.
گروه سّنی »ج«: دربرگیرندۀ سال های پایان دبستان )کالس های چهارم، پنجم و ششم( است؛ کودک در این 
دوره دارای تفکر انتزاعی می شود، توانایی درک باالیی دارد، به علت موضوع، توجه ویژه ای نشان می دهد و 
آمادۀ فعالّیت های گروهی است. توجه به بازی های ساختنی و اکتشافی، حس رقابت جویی، ترویج و معرفی 
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فهرستی از ناشران، نویسندگان و شاعران کتاب های کودک و نوجوان تهیه کنید.

فهرستی از کتاب های قصه یا داستانی را با توجه به گروه سّنی تهیه کنید.

در گروه های کالسی، موارد زیر را با همکاری یکدیگر انجام دهید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
1  قصه های قدیمی را از مادربزرگ ها و پدربزرگ ها یا والدین خود بپرسید و آنها را بنویسید و گردآوری 

کنید.
2  با انتخاب یک کتاب مناسب برای گروه سّنی الف، شخصیت ها را به صورت عروسک انگشتی تهیه کنید 

و داستان را در کالس برای سایر دوستانتان اجرا کنید.

فعالّیت 70

فعالّیت 71

فعالّیت 72

بازی های گروهی، بیدار کردِن ذوق کودک، آموزش رفتارهای اخالق مدار یا تربیت اجتماعی و تعلیم مفاهیم 
با رعایت اصول و قوانین از ویژگی های کتاب های این دورۀ سّنی است.

آغاز  دوره  این  می شود؛  شامل  را  نهم(  و  هشتم  هفتم،  )کالس های  متوسطه  اول  دورۀ  »د«:  سّنی  گروه 
با تغییرات جسمی، روحی و اجتماعی کودکان همراه است. در این دوران، آثاری  دوران نوجوانی است که 
که ویژگی های شخصیتی نوجوان از جمله کنجکاوی، پرسشگری و تجربه های جدید را منعکس می کنند، 
می تواند مناسب باشد. آموزش غیرمستقیم حقوق شهروندی، پرورش استعدادهای فردی و اجتماعی، معرفی 
صحیح جنس مکّمل و انتخاب آثاری که از تقابل جنسی به دور باشد و هدایت کودک به سمت مشارکت های 

اجتماعی، از ویژگی های کتاب برای این گروه سّنی است.

شکل 49ـ تناسب کتاب با مراحل رشد

دهم،  )کالس های  متوسطه  دوم  دورۀ  دربرگیرندۀ  گروه سّنی »ه«: 
تنش های  نوجوانان درگیر  این دوره،  در  است؛  دوازدهم(  و  یازدهم 
این  جریان  در  و  هستند  خود  شخصیت  پیداکردن  برای  بسیاری 
تنش ها، آثاری که الگوی مناسبی به آنها ارائه می دهد، می تواند مورد 

توجه باشد )شکل ٤9(.
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هدف توانمندسازی 11: هنرجو بتواند نقش بازی و اوقات فراغت کودکان در تعلیم و تربیت آنها 
را توضیح دهد.

در گروه های کالسی، یک بازی مانند گرگم به هوا یا توپ بازی را مطرح کنید و در مورد هدف بازی و 
تأثیرات آن بر رشد همه جانبۀ کودک گفت وگو کنید.

فعالّیت 73

بازی و کودک

وسیله ای  و  دارد  کودکان  زندگی  در  مهمی  و  حیاتی  نقش  بازی، 
برای کسب مهارت های زندگی، رشد خالقیت، بسط قدرت تخّیل و 
ایجاد یک تصویر ذهنی مثبت از فرد است. بازی ارتباط فکر و عمل 
باعث احساس رضایت و خشنودی  برای کودکان  بازی  است. حّق 
آنان می شود. براساس عهدنامۀ حقوق کودک1؛ بازی و تفریح، َحقِّ 
را  امکانات الزم  است که  است؛ پس ضروری  کودک شمرده شده 

برای فعالّیت های تفریحی آنان فراهم کرد )شکل 50(.
کالمی،  ذهنی،  حرکتی،  ـ  جسمی  رشد  به  منجر  بازی ها  بیشتر 
اجتماعی، عاطفی و اخالقی کودکان می شود. همچنین آموزش های 
تربیتی را می توان در خالل بازی ها به کودک آموخت و به راحتی 
بازی های کودک  از خالل  را در مسیر درست تربیت کرد.  کودک 
نیز می توان به شرایط عاطفی کودک، احساسات و افکار او پی برد. 
زندگی  در  بازی  اهمّیت  به  مربیان  که  است  الزم  بسیار  بنابراین، 
کودکان توجه داشته باشند و شرایط الزم را برای بازی های مناسب 

آنان فراهم سازند.
نیروهای  از  بازی  در  نشاط  و  جست و خیز  اینها  همۀ  بر  عالوه 
شیطنت  و  بازی  هنگام  کودکان  تماشای  است.  زندگی  زیباکنندۀ 
برای والدین و مربیان و دیگران دیدنی و سرگرم کننده و لّذت بخش 

است )شکل 51(.

1.  کنوانسیون حقوق کودک مصوب نوامبر 19٨9 )٢٣( ماده ٣1

شکل 50ـ بازی کودکان

شکل 51 ـ بازی کودکان با هم
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فعالّیت های زیر را انجام دهید:
1  فهرستی از بازی ها برای کودکان و بزرگساالن ارائه دهید.

2  تجربۀ خود از مشاهدۀ بازی جانوران را ارائه کنید.
3  فهرستی از بازی های مورد عالقۀ خود ارائه کنید.

چند نمونه بازی کودکانه طراحی کنید و در کالس ارائه دهید.

فهرستی از بازی های کودکانه برای پرورش ارزش جسمانی بازی در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 74

فعالّیت 75

فعالّیت 76

ارزش بازی
تردیدی نیست که بازی فعالّیت اساسی کودکان است و کودکان از طریق آن دنیای اطرافشان را می شناسند و 
آن را تجربه می کنند. کودکان در حین بازی می توانند به نتیجۀ رفتار خود پی ببرند و دیدگاه ها و احساساتشان 
را بیان کنند. کودکان در بازی فرصت می یابند از طریق خیال پردازی آرزوهایشان را به واقعیت نزدیک کنند، 
بر نگرانی ها و اضطراب خود فائق آیند و باالخره کودکان در حین بازی می توانند به توانایی های جسمی خود 
پی ببرند و در تقویت و ایجاد مهارت های خود کوشش کنند. از این رو ارزش بازی در ابعاد گوناگون همچون 

ارزش جسمانی، عاطفی، شناختی و اخالقی قابل توجه است.
ارزش جسمانی بازی: فعالّیت های کودک از بدو تولد مانند دست و پا زدن، چنگ زدن و گرفتن، هر چند با 
اهداف مختلف صورت می گیرد، اما لّذت بخش بودن این فعالّیت های بازی گونه هدف برتر است. این لّذت در 

کودک رضایت ایجاد می کند و انگیزۀ حرکت و یا فعالّیت بعدی می شود )شکل 5٢(.

شکل 52 ـ ارزش جسمانی بازی

ابتدای تولد نسبت به محیط اطرافشان حساسیت نشان می دهند.  ارزش اجتماعی بازی: کودکان از همان 
در واقع محیط زندگی به مثابۀ اجتماع کوچکی است که کودک با قوانین گوناگون آشنا می شود و با افراد 
مختلف تماس پیدا می کند. بازی بیش از هر چیز یک تمرین اشتراکی است و کودک در طی این تمرین ها 
فرصت می یابد احساسات اجتماعی خود را ارضا کند. بازی هایی همچون دزد و پلیس و دکتربازی در مدرسه، 
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آمادگی کودکان را برای شناخت مشاغل اجتماعی باال می برد و حدود اختیارات آنها را آشکار می سازد. بازی به 
کودک فرصت می دهد که تنها به خود 
نیندیشد و به اطرافیان نیز توجه کند و 
آنها را به حساب بیاورد. کودک از طریق 
بازی به ارزش دیگران پی می برد و یاد 
می گیرد برای رسیدن به هدف چگونه 
نقشه بکشد و چگونه با تالش، موانع و 

مشکالت را رفع کند )شکل 5٣(.
شکل 53 ـ ارزش اجتماعی بازی

فهرستی از بازی های کودکانه را برای پرورش و رشد اجتماعی کودکان، در کالس ارائه دهید.

فهرستی از بازی های کودکانه را برای پرورش و هدایت عاطفی کودکان در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 77

فعالّیت 78

ارزش عاطفی بازی: حتماً بارها و بارها دیده اید که کودکی زمان بازی با عروسک خود، آن را می نوازد و یا 
بیان احساسات خود بسیار صادق و صریح  پرتاب می کند. کودکان در  به گوشه ای  و  را می زند  برعکس آن 
بازی  آنها در  ندارند.  به شما  یا عالقه ای  به شما می گویند که دوستتان دارند و  هستند و چه بسا قاطعانه 
نیز به آسانی احساسات و ایده های خود را بیان می کنند. در واقع بازی به کودک فرصت می دهد تا امیال و 
گرایش های خود را مطرح و بر آنها غلبه کند، به عبارت دیگر بین عواطف و خواسته های متضادش تعادل 
برقرار کند. پیاژه این کار را بازی جبرانی می نامد )کودک از طریق بازی قادر می شود تا اَعمال ناخوشایندی را 

از ذهن خود پاک کند یا به عبارت دیگر آن حالت ناخوشایند را فراموش کند )شکل 5٤(.

شکل 54 ـ ارزش عاطفی بازی
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فهرستی از بازی های کودکانه را برای پرورش ارزش اخالقی کودکان، در کالس ارائه دهید.

فهرستی از بازی های کودکانه را برای پرورش ارزش شناختی )ذهنی( کودکان در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 79

فعالّیت 80

ارزش اخالقی بازی: در کلیۀ بازی های کودک می توان ردپای اخالق و ارزش های اخالقی را مشاهده کرد. کودک 
در طی بازی ها با بسیاری از مفاهیم از جمله خوب و بد، حق و ناحق، راست و غلط و مواردی از این قبیل آشنا 
می شود یا برخورد پیدا می کند. مفاهیم در زندگی واقعی معنای عمیق تری دارند. اما بازی ها در محدودۀ کوچک تر 

و ساده تر بارها و بارها می توانند حضور 
داشته باشند و در رفتار او تأثیر بگذارند. 
بازی ها مضامین اخالقی گوناگون دارند. 
و  گرگم  یا  و  عمو زنجیر باف  بازی  مثاًل 
گله می برم، ارزش مناسبات دوستانه به 
اتحاد و یگانگی و همکاری بین بازیکنان 
کمک می کند و کودک در حین بازی به 
معنای مفاهیمی چون دوستی، مشارکت 

شکل 55 ـ ارزش اخالقی بازیو مهربانی پی می برد )شکل 55(.

ارزش شناختی بازی: اسباب بازی ها و هم بازی ها هر یک به نحوی توجه کودک را نسبت به محیط اطراف افزایش 
می دهند. در واقع درک کودک از محیط اطراف شامل ادراکات و اشیایی است که با آنها تجربۀ مستقیم دارد. کودک 
در ارتباط با محیط اطرافش ابتدا کارهایی را که به صورت تصادفی کشف شده اند تکرار می کند، سپس از طریق 

آزمایش و خطا و جست وجو، آن کار را ادامه می دهد تا به صورت برنامۀ هماهنگ عمل کند.
واکنش نسبت به اشیای جدید و ناشناخته از کودکی آغاز می شود؛ در واقع کودک در ارتباط با اشیای جدید چهار 
مرحله را طی می کند که هر یک به نوبۀ خود پایه و اساس شناخت او را فراهم می سازند. جست وجو، دست کاری، 
تمرین و تکرار سه حالت اول، بیشتر حالت تجربه آموزی دارد. بازی از زمانی شروع می شود که کودک برای کسب 

لذت آن فعالّیت را اجرا می کند. درک و 
تعارض  از  پر  از جهان،  شناخت کودک 
و تناقض است و تا زمانی که کودک به 
تعادل نرسد، نمی تواند برداشت درستی از 
جهان پیرامونش داشته باشد. شناسایی او 
از جهان پیرامونش نیز در بازی ها متجلی 

می شود )شکل 56(.
شکل 56 ـ ارزش شناختی بازی
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هدف توانمندسازی 12: هنرجو بتواند از نقش بازی در تعلیم و تربیت کودکان گزارشی را ارائه 
دهد.

انواع بازی

با توجه به آنچه در مورد بازی یاد گرفتید، آیا می توانید بازی ها را با توجه به ارزش های آن طبقه بندی 
کنید؟ در این مورد با هم گروه های خود گفت وگو کنید.

فعالّیت 81

بازی از جنبه های گوناگونی قابل تقسیم است که در زیر به برخی از انواع آن اشاره می شود.
1  بازی جسمی: از قدیمی ترین نوع بازی هاست، به ابزار مخصوص نیازمند نیست و به هر دو صورت فردی و 

گروهی انجام می شود.
2  بازی نمایشی: کودک در تقلید از بزرگ ترها از لباس و وسایل مخصوص آنها استفاده می کند، مانند پسری 
که کت پدر را بر تن می کند و یا دختر بچه ای که کفش پاشنه دار مادر را پوشیده و به زحمت راه می رود.

3  بازی تقلیدی: کودک به تقلیِد نقش هایی می پردازد که آنها را باور کرده است، معموالً بهترین شخصیت ها 
برای شروع ایفای نقش کودک، والدین، برادران، خواهران و دوستان هستند.

4  بازی نمادین: کودک نیازها و آرزوهای خود را با استفاده از وسایل نمادین و از طریق بازی بیان می کند؛ 
برای مثال کودک بر تکه چوبی سوار می شود و این طرف و آن طرف می رود مانند اینکه سوار بر اسبی 

شده و آن را هدایت می کند.
5  بازی آموزشی: مهم ترین وسیلۀ آموزش کودک، استفاده از وسایل مناسب است؛ مانند مکعب های چوبی که 
کودک با جورکردن و دسته بندی کردن آنها می تواند با مسائل اساسی اّما ساده و آسان ریاضی آشنا شود.

6  انواع بازی ها براساس تعداد نفرات: مانند بازی های فردی و گروهی.
7  انواع بازی براساس مراحل رشد کودک: بازی ها را در سنین و دوره های مختلف رشد معرفی می کند.

8  انواع بازی براساس استفاده از وسیلۀ بازی: مانند بازی با اسباب بازی و بدون آن.

اسباب بازی ها وسایلی هستند که در بازی همراه کودک اند و به او الهام می بخشند. این وسیله ها می تواند بیشتر بدانید
دارای ساختاری از قبل تعیین شده مثل عروسک، توپ و ماشین باشد یا وسیله را خود کودک بسازد؛ مانند 
وقتی که به وسیلۀ یک قطعه چوب، تفنگ می سازد و یا با یک تکه پارچه عروسک درست می کند. کودک 
در طی بازی به بازیچه های خود روح می بخشد و آنها را جزئی از خود می داند و با احساسات آنها را در 

آغوش گرفته و یا آنها را می شکند.
کودکان به تدریج به ویژه از سال های مدرسه، به بازی با وسایل مختلف و اسباب بازی عالقه مندتر می شوند 
و خود را مالک آنها احساس می کنند و از بازی با آنها لذت می برند. تاریخچۀ اسباب بازی به درازای تاریخ 
و  فرفره  بادبادک،  بازی،  خاله  وسایل  و  مهره ها  مثل جغجغه،  اسباب بازی ها  از  بعضی  قدمت  است.  بشر 

باالخره عروسک ریشه در تاریخ کهن دارد.
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در گروه های کالسی، بازی های زیر را انجام دهید و گزارش آن را در کالس ارائه دهید.
الف( بازی های بدون اسباب بازی مانند سایه بازی، جمع کردن سنگ ها و برگ های مختلف، دانه های گیاهان 

و....
بازی با اسباب بازی مانند انواع جورچین ها، عروسک ها و ...

ب( هر گروه یک اسباب بازی طراحی کرده و آن را بسازید و به کالس آورید.
ج( هدف بازی با اسباب بازی و تأثیر آن بر کودک را در گزارش ارائه دهید.

فعالّیت 82

انواع بازی در مراحل رشد کودک
1  نوزاد در ابتدا با دست و پا زدن بازی می کند و کمی که بزرگ تر 
شد از بازی »دالی« لذت می برد. به طور کلی تا سه سالگی فعالّیت 

جمعی در بازی به چشم نمی خورد )شکل 5٧(.

2  در سه تا شش سالگی، قدرت خیال ورزی کودک افزایش می یابد 
و با عالقۀ زیاد به بازی با ِگل و خاک می پردازد )شکل 5٨(.

3  در شش تا هفت سالگی، کودک به فعالّیت بدنی زیاد و پر جست وخیز 
می پردازد )شکل 59(.

شکل 57 ـ دالی بازی

شکل 58 ـ خیال ورزی در بازی با ِگل و خاک

شکل 59 ـ فعالّیت بدنی
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4  در هشت سالگی مهارت های بازی کودک به حداکثر می رسد و 
او به فکر طرح و برنامه برای بازی می افتد. کودکان در این سن 
نگهداری  کارهای دستی،  دادن  انجام  وسایل،  به ساختن  مایل 
کردن  حل  و  )کلکسیون(  مختلف  اشیای  جمع آوری  حیوانات، 

بازی های معمایی و حدس زدنی هستند )شکل 60(.

شکل 60ـ طرح و برنامه برای بازی

شکل 61 ـ بازی مشارکتی

توصیه های تربیتی به والدین برای بازی کودکان

برای بازی تأثیرگذارتر کودکان، توصیه های تربیتی زیر به والدین پیشنهاد می شود:
1  بازی کودکان را جدی بگیرید و زمینۀ ادامه بازی کودکان را فراهم آورید.

2  برای کودکان با توجه به سن و ویژگی های رشدشان اسباب بازی بخرید و در خرید اسباب بازی به ایمنی، سن، 
تنوع و کاربرد آن توجه کنید.

3  مکان مشخصی را به بازی کودکان اختصاص دهید، جای خاصی را برای انبار کردن وسایل بازی درنظر بگیرید. 
از ابتدا به کودک بیاموزید که وسایل بازی خود را پس از بازی جمع کند و هر وسیله را در جای مخصوص 

خود قرار دهد. اسباب بازی ها را نیز در ظروف دردار بگذارید تا قطعات آن گم نشود.
4  با کودکان بازی کنید و گاهی در حکم همبازی، وارد بازی شوید و گاهی به صورت طراح بازی زمینه را برای 

آنها فراهم سازید.
5  به بازی کودکان چه زمانی که انفرادی بازی می کنند و یا با همبازی های خود مشغول بازی هستند، توجه 
کنید. به هنگام بازی در پارک ها، بزرگ ترها حتماً باید نظارت داشته باشند و فضای بازی نباید محل عبور و 

مرور ماشین و موتورسیکلت باشد.
6  در انتخاب اسباب بازی های بزرگ مانند تاب و ُسرُسره به سن کودکان توجه کنید. در طی بازی احترام به خود 

و دیگران و نیز رعایت قوانین را به کودکان گوشزد کنید.
7  به بازی کودکان اهمّیت دهید، زیرا در بازی هاست که زندگی آنها شکل واقعی به خود می گیرد.

8  تالش کنید تا بازی های کودکان متناسب با فرهنگ و ارزش های خانواده و جامعه باشد.

5  کودکان از هشت تا دوازده سالگی مایل اند مشارکت گروهی داشته 
باشند و برای بازی های خود گروه تشکیل می دهند. زمان بازی ها 
نیز افزایش می یابد و رفتارهای تهاجمی و آسیب زننده از سوی 
کودکان دیده می شود. به تدریج از ده تا سیزده چهارده سالگی، 
کودکان و نوجوانان به فعالّیت های شدید و ماجراهای پرهیجان 
و  مطالعه  آرام،  بازی های  از  آن  کنار  در  و  می شوند  عالقه مند 

تماشای برنامۀ دلخواه تلویزیونی نیز لّذت می برند )شکل 61(.
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9  در بازی کودکان دخالت نکنید، اما راهنما و کمک کنندۀ خوبی برای آنها باشید. از طریق همبازی شدن با 
کودکان راه دوستی ها را باز کنید و راه پنهان کاری های دورۀ نوجوانی را ببندید.

10  برای توقف بازی بچه ها امر و نهی نکنید. نوع و مدت بازی فرزندان خود را طوری تنظیم و کنترل کنید که از 
فشارهای هیجانی و روحی بیش از اندازه دور باشد )به ویژه بازی های رایانه ای(.

11  به مطالب و نحوۀ بیان کودکان هنگام بازی به خوبی توجه کنید، زیرا احساسات و مشکالت زندگی واقعی آنها 
در بازی نمایان می شود.

12  برای انتخاب همبازی های خوب، فرزند خود را غیرمستقیم راهنمایی کنید، زیرا رفتارهای همبازی های خوب 
تأثیر بسیار مثبتی در آیندۀ او خواهد داشت.

13  اگر در حضور فرزندتان، با وسایل موجود در خانه، برای او اسباب بازی )اتومبیل، عروسک و...( بسازید، ارتباط 
عاطفی میان شما و کودکتان تقویت خواهد شد.

شکل 62 ـ خرید اسباب بازی مناسب سن 
کودک

در گروه های کالسی موارد زیر را انجام دهید:
1  یک عروسک با نمد یا پارچه تهیه کنید.

2  پازل چند تکه ای و یا پازل مکعبی بسازید.

فعالّیت 83

اوقات فراغت و نقش آن در تعلیم و تربیت کودکان

فراغت به زمان هایی گفته می شود که افراد کار ضروری برای انجام ندارند و معموالً در این مواقع تمایل به انجام 
فعالّیت های فرح بخش و نشاط آور بیشتر می شود. اوقات فراغت زمان هایی است که فرد آن را طبق تمایل شخصی 
خود و برای خود تنظیم می کند و برنامۀ آن در مورد هرکس متفاوت است و به سلیقه، نیازهای روحی، سن و 

توان مالی فرد بستگی دارد.
نیاز به فراغت، استراحت و تجدید قوا ویژگِی فطرِی انسان و سایر موجودات زنده است. حیواناِت اهلی لحظاتی را 
در روز به استراحت یا بازی و فعالّیت های لّذت بخش می پردازند. گوسفندان پس از َچرا و نُشخوار مدتی به نوای نی 

14  هنگام خرید اسباب بازی توجه داشته باشید که اسباب بازی باید 
بتواند قدرت خالقیت و سازندگی فرزندتان را رشد دهد. وسایل بازی 
جورکردنی مانند جورچین )پازل ها(، خمیربازی، اسباب بازی های 
با  متناسب  موارد خاص  در  می روند. همچنین  به شمار  مناسبی 
جنسیت کودک برای او اسباب بازی خریداری شود، مانند عروسک 

برای دختران )شکل 6٢(.
15  کودکان باید به مجموعه ای از بازی های جسمی، اجتماعی، عاطفی 
و ذهنی بپردازند. هنگامی که فقط یکی از بازی ها مانند بازی های 
رایانه ای را انجام دهند، از رشد اجتماعی، جسمی و عاطفی محروم 
می شوند و احتمال بروز عصبانیت و پرخاشگری در آنها افزایش 

می یابد.
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چوپان گوش می سپارند. پرندگان لحظاتی آرام می گیرند و درختان در 
فصلی از سال استراحت می کنند. اما انسان برای بهره گیری مطلوب از 

اوقات فراغت به برنامه ریزی نیاز دارد )شکل 6٣(.

شکل 63 ـ گذراندن اوقات فراغت

در اوقات فراغت، انسان با کمال میل و بدون هیچگونه اجبار، به فعالّیت های داوطلبانه و متنوع می پردازد. 
از انجام آن لذت می برد و در نهایت به رضایت خاطر می رسد. 

نکته

بهترین برنامه یا برنامه های گذران اوقات فراغت خود را به یاد آورید. چه تأثیری بر شما گذاشته است؟ آن 
را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

فعالّیت 84

توجه به اوقات فراغت سبب بهبود و شکوفایی جسم و روان کودک و خانواده می شود. بی توجهی به چگونگی 
گذراِن اوقات فراغت، با اینکه چیزی مانند گرسنگی نیست که کودک آن را احساس و اعالم کند، بر کودک تأثیر 
منفی می گذارد و به شکل رفتارهایی مانند ناسازگاری، خراب کاری، بهانه گیری و لجبازی نمایان می شود، اما 
خانواده، که معموالً آنها را ریشه یابی نکرده است، چه بسا با برخوردهای غلط، مشکل کودک را نیز بیشتر می کند.

آثار مثبت و مهم اوقات فراغت بر کودک عبارت اند از:
1  رفع خستگی و تجدید قوا، به گونه ای که کودک برای انجام فعالّیت های جدی و وظایف درسی اش آماده 

می شود؛
2  تخلیۀ نیروها و انرژی اضافی کودک در جریان فعالّیت ها در اوقات فراغت؛
3  تخلیۀ فشارهای روانی کودک که می تواند به سالمت روانی او کمک کند؛

4  شکوفایی خالقیت کودکان در جریان فعالّیت و تالش برای مواجهه با مشکالت و یافتن راه حل های ابتکاری 
برای آنها؛

غیرمستقیم  به طور  مختلف  موضوعات  آموزش  فرصت  5  ایجاد 
)شکل 6٤(.

شکل 64 ـ آموزش در برنامه های اوقات 
فراغت



138

کودکانی را که در خانواده و اطرافتان هستند، درنظر بگیرید. گذران اوقات فراغت آنها را بررسی کنید و 
نتیجۀ بررسی خود را در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 85

والدین و اوقات فراغت کودکان

اصول برنامه ریزی برای اوقات فراغت

توجه والدین به اهمّیت و چگونگی گذران اوقات فراغت بسیار مهم 
و تعیین کننده است؛ زیرا برنامۀ زندگی کودک )تحصیل، فراغت و...( 

را عمدتاً والدین مشخص می کنند.
به همین دلیل، چنانچه والدین متوجه اهمّیت یا اصول و روش های 
از  کودکان  آنکه  جای  به  نباشند،  فراغت  اوقات  گذراندن  درسِت 
متعدد  مشکالت  و  ناخرسندی  دچار  شوند،  بهره مند  آن  مزایای 

خواهند شد )شکل 65(.
دالیلی که ممکن است والدین به این موضوع بی توجه باشند یا با 

روش درست به آن نپردازند، عبارت اند از:
1  بی اطالعی و ناآگاهی از ضرورت توجه به اوقات فراغت؛

2  اهمّیت ندادن و جدی نگرفتِن موضوع؛
3  بدون برنامه بودن والدین در زندگی روزمره که موجب ناتوانی آنها در برنامه ریزی برای فرزندان آنها می شود.

در واقع مشکل این افراد ناتوانی در تصمیم گیری است. بی خبری والدین از نیازها و استعدادهای فرزند خود 
که مانع برنامه ریزی واقع بینانه می شود، یکی از مهم ترین مشکالت خانواده هاست. خانواده ها گاهی بچه ها را 
به حضور در کالس های مختلف و متعدد ملزم می کنند و آنها را بدون شناخت وضع و نیازهای واقعی شان در 

فعالّیت های گوناگون درگیر می نمایند.
از این رو، به والدین توصیه کنید، تالش کنند و به کودکان نیز بیاموزند که همیشه اوقات کار، استراحت و 

فراغت را از هم جدا کنند.
یکی از مشکالت خانواده ها این است که نمی توانند اوقات کار را از اوقات استراحت جدا کنند و ساعاتی را فقط 

به استراحت یا پرداختن به سرگرمی دلخواه خود بگذرانند.

شکل 65ـ انجام فعالّیت های مختلف

رعایت اصول زیر برای داشتن برنامه ای مفید و مؤثر توصیه می شود:
1  عالقه ها، اقتضای سّنی و نیازهای کودکان را درنظر بگیرید.

2  برنامه را با هم فکری و مشارکت کودکان تنظیم کنید.
3  تنظیم برنامه فقط برای پرکردن وقت خالی نباشد، بلکه در برنامه ریزی هدف مشخصی را تعیین کنید.

4  برنامۀ گذران اوقات فراغت را به کودکان تحمیل نکنید.
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5  برنامه ای تنظیم کنید که نیازمند زماِن طوالنی نباشد، زیرا کودکان تحّمل برنامۀ سنگین و طوالنی را ندارند 
و زود خسته می شوند.

6  برنامه را به گونه ای تنظیم کنید که انعطاف داشته باشد و بتوان هنگام ضرورت آن را تغییر داد، وگرنه حالت 
تحمیلی به خود می گیرد و برنامه ای لّذت بخش و خوشایند نخواهد بود.

7  توجه داشته باشید که برنامه به طور مستقیم به رشد مهارت های درسی کودک نیز کمک کند و به ویژه 
مشکل جدایی از مدرسه و عادت های درسی و مطالعه را در فصل تابستان حل کند.

8  برنامه ای تنظیم کنید که هنگاِم اجرا و همچنین در پایان برنامه، بتوان آن را ارزیابی کرد و تشخیص داد که 
برنامه ای مفید بوده است و یا خیر )شکل 66(.

شکل 66 ـ تقویت روحیۀ همکاری در برنامه های اوقات فراغت

محورهای پیشنهادی برای برنامۀ گذراِن اوقات فراغت کودکان در خانواده

خود  فرزندان  فراغت  اوقات  گذراِن  با  خانواده ها  اگر 
آگاهانه برخورد کنند، امکان تهیه و تنظیم برنامه ای 
زیر  برنامه های  از  داشت.  خواهند  آنان  برای  مناسب 
می توان برای پُرکردن اوقات فراغت کودکان استفاده 

کرد:
در  شرکت  مذهبی،  مکان های  و  مساجد  در  حضور 
برنامه های مذهبی و عبادی، نمازهای جمعه و جماعت، 

سخنرانی های مذهبی و... )شکل 6٧(.

  پرداختن به ورزش: ورزش فعالّیتی ضروری برای تأمین سالمت انسان و تحرکی سودمند در اوقات فراغت 
است. این برنامه از نرمش ده دقیقه ای در روز تا شرکت در کالس های ورزشی را دربر می گیرد. برای برخی 
فعالّیت های ورزشی، دختران به سالن و فضای بسته نیاز دارند. تردیدی نیست که خانواده ها مسئول مراقبت 

و حفاظت اعضای خود هستند.

شکل 67 ـ شرکت در برنامه های مذهبی

9  در تنظیم برنامه، هزینه ها را درنظر بگیرید و برنامه 
را متناسب با امکانات خانواده طراحی کنید. با کسب 
و  مراکز  از  امکان  تا حدِّ  دولتی  مراکز  از  اطالعات 

امکانات عمومی استفاده کنید.
تنظیم  در  پسران  و  دختران  میان  تفاوت های  10  به 

برنامه دّقت کنید.
11  بهتر است والدین ساعتی از اوقات فراغت خود را با 
فرزندان خود بگذرانند و برنامه ای مشترک داشته 

باشند.



140

اما این تصور غلط است که تنها زمانی باید به دختران اجازۀ شرکت 
در فعالّیت ها داد که امکانات آماده برای ورزش و فراغت آنها وجود 
داشته باشد. خانواده ها باید خودشان سعی کنند تا فرصت هایی را 

برای دختران فراهم کنند.
  برنامۀ مطالعه، این برنامه شامل مطالعۀ کتاب، مجله و روزنامه های 
مناسِب کودکان می شود. توجه داشته باشید مطالعه به تنهایی 
نمی تواند برنامۀ اوقات فراغت باشد، زیرا کودک پس از گذشت 

زمانی کوتاه خسته و سرخورده می شود )شکل 68(.
  تماشای برنامه های مناسب کودکان در تلویزیون و دستگاه های 
نمایش فیلم )ویدیو، رایانه و...( والدین باید کاماًل مراقب باشند 
که کنترل برنامه در اختیارشان باشد و خودشان تعیین کنند که 
کودکان چه مّدتی را به این برنامه اختصاص بدهند. این مدت 
به طور متوسط بیش از دو ساعت در روز نباشد، زیرا هرچه وقت 
شود،  تلویزیون  تماشای  خانواده صرف  اعضای  دیگر  و  کودکان 
ارتباط کالمی )گفت وگوی( اعضای خانواده با یکدیگر نیز کمتر 

می شود.

شکل 68 ـ مطالعۀ کتاب

شکل 69 ـ رفتن به سالن های سینما و تئاتر

موارد زیر را انجام دهید و نتیجه را در کالس ارائه دهید:
هر هنرجو برنامه ای برای گذران اوقات فراغت خود و خانواده اش طراحی کند. در این برنامه توجه به اصول 

پیشنهادی ذکر شده ضرورت دارد.
1  برنامه های تنظیم شده را در کالس ارائه دهید.

2  مفیدترین و عملی ترین پیشنهادها را با راهنمایی هنرآموز روی تختۀ کالس ارائه دهید و آن را بررسی 
کنید.

3  برای یکی از کودکان خانواده یا اطرافیانتان چگونگی اوقات فراغت را برنامه ریزی کنید و اجرای آن را 
برای یک هفته برعهده بگیرید.

4  اِشکال ها و موانع کار را در فرایند اجرا بررسی کنید.
5  برنامه و نحوۀ اجرای آن را در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 86

  فعالّیت های هنری مانند کاردستی، نقاشی، خطاطی و...  ؛
  رفتن به سالن های سینما و تئاتر همراه اعضای خانواده )شکل 69(؛
  ارتباط با اعضای فامیل، دید و بازدید اقوام و بازی با کودکان فامیل؛

  بازدید از مکان های دیدنی مانند موزه ها و آثار باستانی، نمایشگاه ها، باغ وحش و...  ؛
  حضور در طبیعت، مانند کوه نوردی، رفتن به پارک، جنگل، گردش در طبیعت و...  ؛

  بازی و مصاحبت با دوستان با نظارت مستقیم والدین؛
  مسافرت با اعضای خانواده حتی مسافرت های یک روزه و کوتاه مّدت.
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فعالیت های پایانی

1  مبینا 9 سال سن دارد و همیشه در تنهایی با خود بازی می کند. با توجه به این شرایط سّنی، کدام دسته 
بازی برای او مناسب تر است؟

2  والدین مبینا برای تعطیالت تابستان او را در کالس های تقویتی ریاضی و علوم ثبت نام کرده اند. آیا با توجه 
به فصل تابستان این اقدام والدین می تواند برنامۀ مناسبی برای او باشد؟

3  علی کالس دهم است. والدین او قصد دارند از نمایشگاه کتاب برای او چند کتاب بخرند. به نظر شما از 
کدام گروه باید کتاب انتخاب کنند؟

4  علی هرگاه با اسباب بازی های خود بازی می کند، پیچ و مهره های آن را باز می کند و سعی می کند آنها را 
مجدداً بازسازی کند؟ به نظر شما آیا این کار او هنگام بازی می تواند نشان دهندۀ موضوع خاصی از توانایی 

یا عالیق او باشد؟
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شایستگی 8
آموزش نحوۀ همکاری خانواده با مدرسه و 
سایر مراکز آموزشی

دارالفنون از مدارس نوین ایران است که در سال 132٠ شمسی به دستور امیرکبیر برای 
آموزش علوم جدید در تهران تأسیس شد. 

به راستی که دانش، مایۀ حیات دل ها، روشن کنندۀ دیدگان کور و نیروبخش بدن های 
) )امام علی  ناتوان است.1  

1. تحف العقول، ص ٢٨

زمان: 19 ساعت )نظری 12 ساعت + عملی 7 ساعت(
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واحد یادگیری ١  : برقراری ارتباط با مدیر، معلم و سایر کارکنان هنرستان

استاندارد عملکرد

توسعۀ ارتباط با مدیر، معلم و سایر کارکنان هنرستان از طریق شناخت وظایف و شرایط اولیا و کارکنان مراکز 
آموزشی و اجرای برنامه های آموزشی براساس دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

1 توسعۀ شناخت وظایف و شرایط کارکنان مراکز آموزشی
2  آشنایی با روش های همکاری با هنرستان

1  یادگیری قوانین هنرستان 
2  شرکت در اجتماعات و فعالّیت ها 

3  مسئولیت پذیری
4  همکاری و مشارکت
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هدف توانمندسازی1: هنرجو بتواند ارتباط مفید و مؤثری با مدیر، معلم و سایر کارکنان مدرسه 
داشته باشد.

به تصویر رو به رو با دقت نگاه کنید و در مورد آن با 
هم گروه های خود گفت وگو کنید.

فعالّیت 1

نیاز انسان به آموزش و پرورش )تعلیم و تربیت(

شکل 1ـ کالس درس

آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نیازهای انسان است. انسان از بدو تولد نیازمند آموزش است و تنها بخش 
کوچکی از مهارت ها مانند مکیدِن شیر به طور غریزی در او وجود دارد. 

آموزش و پرورش از آغاز ظهور انسان بر روی کرۀ زمین به دلیل توانایی و نیاز ذاتی او به یادگیری وجود داشته 
است. کودک با بزرگ شدن در خانواده و با تماشای رفتار بزرگترها می آموزد که چطور باید زندگی کند و 
مهارت های الزم برای حفظ زندگی خودش را از اولین مرکز آموزشی یاد می گیرد. به تدریج که بزرگ می شود 

آموزش او از خانواده فراتر می رود و محیط بزرگ اجتماع، کالس درس او می شود. 
افزایش علم و دانش می تواند به گستردگی و عمق دیدگاه او به خودش و دنیای اطرافش کمک کند. انسان 
نیازمند یادگیری و دانستن است. زیرا گرایش به دانایی و یافتن حقیقت در فطرت انسان به ودیعه گذاشته 
شده است و به همان اندازه که انسان زیبایی را دوست دارد به دانستن نیز عالقه مند است حس کنجکاوی 

نشانه همین گرایش در انسان است. 
هریک  دانشگاه  و  مدرسه  مهدکودک،  می آورد.  فراهم  انسان  برای  را  یادگیری  جدید  فرصت های  آموزش، 
فرصت جدیدی را برای فرد فراهم می کند تا بیشتر بداند و توانایی های جدیدی را در خود ایجاد یا تقویت 
کند. انسان ها به دلیل آنکه علم، امری ذاتاً مقدس و ارزشمند است به آن روی می آورند و با کسب آن، جایگاه 
اجتماعی معتبرتری می یابند و نگاه عمومی به او تحسین آمیز می شود. روشن است که اندازۀ کمک و همیاری 
شما به دوستان، خانواده و جامعه، به اندازۀ توانایی ها و مهارت های شماست. بنابراین، هر قدر بیشتر بدانید و 
تواناتر باشید عضو مفیدتری برای جامعه خواهید بود. کسب دانش و مهارِت بیشتر به افراد کمک می کند تا 
بهتر زندگی کنند، زیرا در زندگی شخصی با درک و شناخت بیشتر با مسائل برخورد می کنند، به برنامه ریزی 
می پردازد و در اجرای برنامه ها و نقش هایشان موفق تر عمل می کنند، به عالوه برای چنین فردی فرصت های 

اجتماعی، شغلی و اقتصادی بهتر فراهم می شود. 
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چند مورد از مهارت های مورد نیاز برای زندگی که تاکنون آموخته اید، را در کالس ارائه دهید. 
..................................................................................................................................................................  1
..................................................................................................................................................................  2
..................................................................................................................................................................  3
..................................................................................................................................................................  4

در گروه های کالسی در مورد موضوعات زیر گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید: 
1  تا امروز در کدام یک از مراکز علمی آموزشی تحصیل کرده اید؟ 

2  پیرترین و تحصیل کرده ترین فردی که می شناسید چند سال پیش به مدرسه می رفت؟ 
3  نام مدرسه ای را که او در آن تحصیل کرده است را در کالس بگویید. 

4  در آینده در چه مراکز دیگری می توانید تحصیل کنید؟

فعالّیت 2

فعالّیت 3

انواع آموزش و پرورش

آموزش و پرورش با تعلیم و تربیت به طور کلی به دو شکل صورت می گیرد: 
1  آموزش غیررسمی

اجرای این برنامه های آموزشی، مصّوب و اجباری نیستند. بیشتر آموزشی که فرزندان از خانواده، همساالن و 
اجتماع دریافت می کنند، جزء این نوع آموزش ها هستند. 

2  آموزش رسمی
تصویب  پرورش  و  آموزش  وزارت  را  رسمی  آموزش 
می کند و در مراکز آموزشی مانند دورۀ پیش دبستان 
اجرا  دوم  متوسطۀ  و  اول  متوسطه  دورۀ  ابتدایی،  و 

می شود )شکل ٢(. 

شکل 2ـ آموزش رسمی 

دانشگاه ها نیز بخشی از نظام آموزش و پرورش رسمی اند، اما برنامه های آنها را وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، تصویب و تعیین می کند.

نکته
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آیا  سؤال که،  این  به  پاسخ  در  غیررسمی:  آموزش 
از  خارج  آموزشی  دوره های  و  کالس ها  در  به حال  تا 
مدرسه شرکت کرده اید؟ شما مراکزی را نام خواهید 
برد که محیط، نوع آموزش و وسایل و امکانات آموزشی 
آنها با آموزش در مدرسه متفاوت است، از جمله این 
مراکز می توان به کالس زبان، هنر یا موسیقی اشاره 
کرد که معموالً دانش آموزان در اوقات فراغت و خارج از 
ساعات آموزشی مدرسه از این آموزش ها بهره می برند 

)شکل ٣(.
واقعیت آن است که آموزِش کودکان، نوجوانان و جوانان از خانواده آغاز می شود، اما برنامۀ آموزش در خانه 
را هیچ وزارتخانه ای تصویب نمی کند. هر خانواده بنابر اعتقاد و تجربه های خود، کودکان را آموزش می دهد 
و تربیت می کند. آموزش و تأثیرگذاری بر کودک در خانواده از بدو تولد و حتی به یک معنا از دورۀ جنینی 
آغاز می شود. به عالوه کودک، گاهی به سبب اشتغال مادر و گاهی فقط به درخواست خانواده از همان دورۀ 
خردسالی به مهدکودک می رود. مهدکودک، مرکز نگهداری و آموزش کودکان خردسال است، در بعضی از 
مهدهای کودک، عالوه بر نگهداری با برنامه های متنوع مهارت هایی مانند کار با قیچی و کاغذ، کاردستی و 
نقاشی، اشعار کودکانه و نیز مطالبی دربارۀ اجتماع و طبیعت )تحت عنوان »  واحد کار« مانند انواع خوراکی ها، 

ایام ملی و مذهبی مانند نوروز و عید فطر، معرفی نهادها و سازمان ها مانند پست و...( می آموزند. 
گاهی نیز در برنامه های تفریحی )تئاتر عروسکی، نمایشگاه ها، بازدید از موزه و...( شرکت می کنند و به طور 
غیررسمی  نهادهای  متنوع،  فعالّیت های  داشتن  وجود  با  کودک  مهدهای  می بینند.  آموزش  غیرمستقیم 
آموزشی اند، زیرا اوالً حضور در آنها برای تمام کودکان الزامی نیست و ثانیاً به دلیل اینکه برنامه آموزشی در 

برنامۀ  ندارد  ضرورت  نیست،  مصّوب  و  اجباری  آنجا 
همۀ مهدها نیز یکسان باشد. 

آموزشگاه ها  مهدکودک،  و  خانواده  بر  عالوه  امروزه، 
جامعه  در  زیادی  متنوع  و  آزاد  آموزشی  مراکز  و 
به وجود آمده است که تمام آنها در مجموعۀ نهادهای 
مانند  می گیرند،  جای  پرورش  و  آموزش  غیررسمِی 
کالس های هنری، زبان خارجی، آموزش قرآن، رشد 
درسی،  تقویتی  کالس های  موفقیت،  اعتماد به نفس، 

آمادگی کنکور و... )شکل ٤(. 
آموزش رسمی: خانواده، اولین کانون اصلی تربیت و مادر مؤثرترین مربی کودک است و همواره نیز سهم 
اصلی را در تربیت فرزند خود دارد، اما مرحله ای فرا می رسد که آموزش و پرورش کودک در خانه کافی نیست 
و کودک به مدرسه به عنوان اولین نهاد آموزش رسمی وارد می شود تا آموزش او به صورت رسمی آغاز شود. 
»  فرزنِد خانواده« یا »  دانش آموِز مدرسه« در واقع یک نفر است که از دو منبع مهم تربیتی و فرهنگی تغذیه 
می شود. دو نهاد خانه و مدرسه باید با هم همکاری کنند تا بتوانند کودک را از طریق آموزش صحیح در مسیر 
مناسب هدایت کنند. دانش آموزان زمانی می توانند مسیری مناسب و ثمربخش را طی کنند که قرار گرفتن 

شکل ٣ـ نهادهای آموزش غیررسمی )آموزشگاه کامپیوتر(  

شکل 4ـ آموزش غیررسمی پیش از دبستان
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آنها در محیط خانه و مدرسه در جهت یک هدف و مقصد باشد، زیرا خانه و مدرسه مشابه و مکمل یکدیگرند 
و رابطۀ آن دو همچون جسم و جان درهم تنیده شده است. به همین دلیل هریک از این دو باید بتوانند به دو 

پرسش کلیدی زیر به درستی پاسخ دهند: 
1  هریک چه کاری باید انجام دهند و در تعلیم و تربیت کودک چه نقشی دارند؟ 

2  برای موّفقیت در کار خود چگونه باید با یکدیگر همکاری کنند تا بتوانند به اهداف تربیتی و فرهنگی خود 
دست یابند؟ 

با جست وجو در منابع علمی، در مورد شباهت ها و تفاوت های دو آموزش رسمی و غیررسمی از جنبه های 
مختلف تحقیق کنید و بروشوری در این زمینه در کالس ارائه دهید. 

در گروه های کالسی در مورد سؤال زیر گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید. 
به چه دالیلی همۀ کشورها آموزش های اساسی و پایه را از طریق آموزش رسمی و مدارس انجام می دهند؟

فعالّیت 4

فعالّیت 5

ضرورت وجود مدرسه و نظام آموزش رسمی

خانواده فضای آموزشی و پرورشی بسیار مناسب و مؤثری برای فرزندان و همۀ اعضای جامعه است، اما نیازها و 
انتظارات جامعۀ امروز، صرفاً با آموزش و پرورش فرزندان در خانواده تأمین نمی شود. امروزه در همۀ جوامع از 
جوانان انتظار می رود که در خواندن، نوشتن و محاسبه کردن کاماًل توانا باشند، درست و عمیق فکر کنند، مسائل 
خود و اطرافشان را بررسی و حل کنند، شهروندانی وظیفه شناس باشند و تاریخ، حکومت و سّنت های جامعۀ خود 
و حتی جوامع دیگر را بشناسند و افرادی سعادتمند شناخته شوند که دیدی آگاهانه نسبت به جهان داشته باشند. 
این دید آگاهانه، با تحصیل، سواد و آموزش در مدرسه پیوند خورده است. به همین دلیل حضور در مدرسه و 

تحصیل کردن ضروری است. مدرسه، اجتماعی جّدی 
و رسمی است که مطابق برنامه و ضوابطی مشخص 
فرزندان می پردازد و در مقابل  به آموزش و پرورش 
ارائه  کودکان  به  که  پرورش(  و  )آموزش  خدماتی 
مطابق  معلم  دارد.  جدی  انتظارات  آنها  از  می دهد، 
و  الزم  آموزش های  تدوین شده،  پیش  از  برنامه ای 
نوجوانان  و  کودکان  رشد  مراحل  و  سن  با  متناسب 
دارد.  یادگیری  انتظار  آنها  از  و  می دهد  آنها  به  را 
است  علنی  و  آشکار  مدرسه  در  پرورش  و  آموزش 
و با روش های مستقیم و غیرمستقیم اجرا می شود 

)شکل ٥(.
اما  انجام می شود؛  و رسمی  به طور مستقیم  در مدرسه  و  غیرمستقیم  به طور  آموزش های خانه  اکثر  هرچند 
امروزه، خانواده ها آموزش های مستقیم مانند شعر و قصه خوانی، آموزش آیات قرآن، آموزش اعداد و مفاهیم و 
نوشتن برخی از کلمات یا نام ها را آگاهانه و با دّقت به کودکان یاد می دهند. ضمن اینکه مدرسه نیز خواسته 

شکل 5 ـ آموزش رسمی در مدرسه 
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در گروه های کالسی در مورد سؤال زیر گفت وگو کنید و گزارش آن را در کالس ارائه دهید. 
اگر این دو نوع آموزش خانه و مدرسه با هم هماهنگ نباشند و هریک به طور مستقل و بدون توجه به 

دیگری به آموزش بپردازند، چه خواهد شد؟  

فعالّیت 6

یا ناخواسته، آموزش هایی را به صورت غیرمستقیم به کودکان می دهد. رفتار اولیای مدرسه و معلم در کالس و 
رفتار هم کالسی ها با یکدیگر از جمله آموزش های غیرمستقیم و غیررسمی در مدرسه است. این دو نوع آموزش 
همواره مکمل یکدیگرند، زیرا انسان هرلحظه در حال مشاهده، یادگیری و تأثیرپذیری است و این موضوع در 

دوران کودکی و نوجوانی بسیار بیشتر است. 
و  اجتماعی  در رشد  مدرسه  مدرسه می شود.  در  یادگیری  و  آموختن  فرزندان صرف  زندگی  بهترین ساعات 
شخصیتی شاگردان و فراگیران نقش بسزایی دارد. آنها با گذراندن ساعاتی در مدرسه و ساعاتی بیشتر در محیطی 

دیگر به نام خانه در کنار خانواده خود شروع به رشد 
می کنند و یاد می گیرند. با تقلید از معلم و دوستان 
می کنند  همانندسازی  و  می کنند  آنها  شبیه  را  خود 
الگوسازی  به  آنها  رفتارهای  و  حرکات  از  تقلید  با  و 
می پردازند. به تدریج دوستان خود را انتخاب می کنند و 
به انجام بازی با آنها می پردازند و به نقاط قوت و ضعف 
خود پی می برند و آنها را شناسایی می کنند. به همین 
دلیل این دو نوع آموزش رسمی و غیررسمی در کنار 

یکدیگر اتفاق می افتد )شکل ٦(. 
شکل 6  ـ والدین و مدرسه

ضرورت همکاری خانواده با مدرسه و مراکز آموزشی

انسان موجودی یکپارچه است و نمی توان او را در آِن واحد به دو گونه تربیت کرد. این کار او را دچار سرگردانی 
و اختالل در رشد و شخصیت خواهد کرد. برای تربیت فرزندانی سالم، متعادل و توانا باید خانه و مدرسه به 
هم بپیوندند و برنامه های خود را طوری تنظیم کنند، که با وجود متفاوت بودن با یکدیگر هماهنگ و همسو 

باشند. رعایت نکردن این مهم باعث می شود هیچ یک 
موفقیت چندانی درخصوص تربیت فرد به دست نیاورند 
و تالش های یکدیگر را خنثی کنند. مدرسه و خانه به 
همراهی یکدیگر نیازمند هستند. دانش آموزان زمانی 
موفق خواهند بود که خانواده ها، آموزش و پرورش و 
مدارس همراهی و همکاری کنند. والدین و خانواده ها 
نیز مایل به گسترش معلومات و مهارت های فرزندان 
و  همکاری  مدرسه  با  باید  پس  در مدرسه اند،  خود 

شکل 7ـ همکاری خانه و مدرسههمراهی کنند )شکل ٧(.
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در  مهم  نهادی  مدرسه،  و  خانه  اهمّیت  دلیل  به 
میان  پیوند  ایجاد  برای  پرورش  و  آموزش  وزارت 
این دو کانون به وجود آمده است که »انجمن اولیا 
یافتن  انجمن،  این  کار  اساس  دارد.  نام  مربیان«  و 
راه های گسترش و بهبود این ارتباط است. یکی از 
و  پژوهش  این باره  در  انجمن  اقدام های  مهم ترین 
تهیه مطالب علمی، ارزشمند و خواندنی برای اولیا و 
مربیان است1 )شکل ٨(. برای موفقیت در آموزش و 
پرورِش کودکان، هماهنگی و همکاری دو نهاد خانه 

و مدرسه ضروری است.

نکته

1.  ماهنامه پیوند

با مدیر، معاون هنرستان و والدین خود در مورد فعالّیت هایی که والدین می توانند  در گروه های کالسی 
مشارکت داشته باشند گفت وگو کنید. گزارش آن را در کالس ارائه دهید. سپس پیشنهادهایی برای بهبود 

مشارکت والدین ارائه دهید.

فعالّیت 7

هدف توانمندسازی2: هنرجو بتواند گزارشی از روش های برقراری ارتباط با مدیر، معلم و سایر 
کارکنان مدرسه ارائه دهد. 

مشارکت والدین یکی از حوزه های پر اهمّیت در آموزش و پرورش است و در سه بُعد مشارکت مبتنی بر خانه، 
مشارکت مبتنی بر مدرسه و ادارۀ مدرسه تقسیم می شود. انجمن اولیا و مربیان هیئت منتخبی از پدران و 
مادران، دانش آموزان و مربیان مدرسه است که با هدف تالش و همکاری در جهت پیشبرد اهداف آموزش و 
پرورِش دانش آموزان و مشارکت والدین تشکیل می شود. بسیاری از مشکالت رفتاری دانش آموز، فقط از طریق 
ارتباط خانه و مدرسه برطرف می شود. همخوانی و هماهنگی خانه و مدرسه در تربیت دانش آموز بسیار مهم 
است. همچنین در ایجاد همسویی میان آنان در تربیت دانش آموز نقش مهمی دارد. از مزایای مشارکت والدین 
در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها، نزدیکی نگرش ها و انتظارها و درنتیجه، ایجاد هماهنگی در شیوه های 

تربیتی خانه و مدرسه است که از آسیب های تربیتی ناشی از روش های چندگانه جلوگیری می کند. 

شکل 8  ـ انجمن اولیا و مربیان 
انجمن اولیا و مربیان

انجمن 
اولیا و مربیان
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با سه نفر از پدر و مادرهایی که فرزندانشان به مدرسه می روند، گفت وگو کنید و دربارۀ اولین حضورشان 
در مدرسه و نحوۀ برخورد مسئوالن مدرسه با آنها و تأثیرات این برخورد، گزارشی در کالس ارائه دهید.

با جست وجو در آیین نامه های آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران در مورد نحوۀ ثبت نام دانش آموزان 
در مدرسه، پوستری تهیه کنید.

فعالّیت 8

فعالّیت 9

مراحل روابط خانه و مدرسه

ارتباط خانه و مدرسه در سه مرحله شکل می گیرد: 
1  مرحلۀ اول: مراجعه والدین به مدرسه و ثبت نام فرزندانشان 

2  مرحلۀ دوم: آغاز برنامۀ آموزشی دانش آموزان و ارتباط با معلم 
3  مرحلۀ سوم: ارتباط خانه و مدرسه

مرحلۀ اول: مراجعۀ والدین به مدرسه و ثبت نام فرزندانشان 
اولین برخوردهای اولیای مدرسه و والدین که در این مرحله اتفاق می افتد، تاحد زیادی تعیین کنندۀ کیفیت 
رابطۀ والدیِن دانش آموزان و اولیای مدرسه است. چنانچه پدرها و مادرهایی که برای ثبت نام فرزندان خود به 

مدرسه مراجعه می کنند، استقبال و رفتار محترمانه ای 
از مسئوالن مدرسه مشاهده کنند، به برقراری ارتباط 
با  اگر  اما  می شوند.  ترغیب  آنها  با  بیشتر  همکاری  و 
آنها برخوردی مناسب نشود، با احساسی ناخوشایند و 
قضاوتی منفی مدرسه را ترک خواهند کرد و چندان 
رغبتی به ادامۀ ارتباط نخواهند داشت و گاهی والدین 
قضاوت منفی خود را از مدرسه به فرزند خود منتقل 
می کنند. در نتیجه احساس یگانگی دانش آموز با مدرسه 
کاهش  تأثیرپذیری  باعث  این  و  می بیند  آسیب  نیز 

شکل 9ـ مراجعه والدین به مدرسه و ثبت نام فرزندانشان دانش آموز از اولیای مدرسه می شود )شکل ٩(.

مرحلۀ دوم: آغاز برنامۀ آموزشی دانش آموزان و ارتباط با معّلم 
دانش آموز،  به  معلّم  توجه  میزان  معلّم،  تدریس  روش  مانند  موضوع  چند  به  نسبت  والدین  مرحله  این  در 
یادگیری ها و رفع اشکال های درسی، تبعیض معلّم میان دانش آموزان، ناخشنودی و نارضایتی معلّم از انتقادات 
احتمالی پدر و مادرها دربارۀ روش تدریس، برخورد منفِی او با فرزندشان و... نگران هستند. در این مرحله 
مدارس برای آشنایی والدین با معلم، پاسخ به سؤاالت و رفع نگرانی آنها، جلساتی آموزشی با حضور معلّم 
و  معلّم  وقت  اتالف  از  و  مفیدند  بسیار  این جلسات  برگزار می کنند.  دانش آموزاِن کالس  والدین  و  مربوطه 

توضیحات تکراری به والدین مختلف جلوگیری می کند. 
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با والدین خود، در مورد اولین جلسۀ آشنایی با معلّمان دورۀ ابتدایی یا دورۀ هنرستان خودتان گفت وگو 
کنید. نتیجۀ گفت وگو را به صورت یک داستان در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 10

مرحلۀ سوم: ارتباط خانه و مدرسه1
در این مرحله والدین در جریان فعالّیت ها، نحوۀ ادارۀ 
در  و  می گیرند  قرار  آن  مشکالت  و  مسائل  مدرسه، 
انتخاب اعضای این انجمن مشارکت می کنند و عالوه 
بر اینها، با شرکت در جلسات از فعالّیت ها و تالش های 

انجمن آگاه می شوند2 )شکل ١٠(.

١.  مشارکت اولیا در تشکیل انجمن اولیا و مربیان مدرسه
2.  انجمن اولیا و مربیان نهادی رسمی و نمایندۀ سازمان اولیا و مربیان ایران در مدرسه است که دارای اختیارها و وظایف قانونی است و به ویژه 

امور مالی مدرسه باید با همکاری و نظارت انجمن و مدیریت مدرسه انجام شود.

شکل 10ـ مرحلۀ سوم ارتباط خانه و مدرسه 

نقش والدین در کنترل برنامۀ تحصیلی فرزندان

مهم ترین زمینۀ ارتباط والدین با اولیای مدرسه، مشارکت آنها در امر آموزش فرزندان در خانه و انجام تکالیف 
درسی است. در این باره مهم ترین کمک و همکاری والدین و خانواده با مدرسه، ایجاد عادات مثبت و مفید 
در فرزندان است. خانواده ای در این کار موفق است که دارای اصول و قواعد معین و ثابت رفتاری در زندگی 

خانوادگی باشد. این اصول عبارت اند از: 
  در برنامۀ روزمرۀ خانواده زمانی برای گفت وگو در ارتباط با برنامه های درسی و مدرسه با فرزند اختصاص یابد. 
در برنامۀ خانواده، دربارۀ کتاب، مجله و روزنامه صحبت شود. خانواده ای که والدین هر روز زمان معینی را 
برای مطالعۀ فرزندان اختصاص می دهند و تنها به آنچه معلم از آنها خواسته است اکتفا نمی کنند، کودکان 

درمی یابند مطالعه از نظر خانوادۀ آنها دارای ارزش و اهمّیت است. 
  دانش آموزانی در مدرسه موفق ترند که والدین شان برای زندگی آنها محدوده ای را مشخص کرده اند و آنها 

را به استفادۀ درست از وقت تشویق می کنند. 
  خانواده باید کسب نتایج مثبت و موفقیت را بیشتر نتیجۀ تالش فرزند بداند تا نتیجۀ استعداد ذاتی او، این 

اعتقاد را نیز به فرزند انتقال دهد. این امر مهم ترین عامِل موفقیت در یادگیری، تحصیل و آموزش است. 
  والدین به جای آنکه تنها به نمرات فرزند خود توجه کنند، بهتر است به ایجاد عادات مفیِد یادگیری و درس 

خواندن در او نیز توجه داشته باشند. 
  والدین به رفت و آمدهای فرزندان خود توجه داشته باشند، دوستان آنها را بشناسند و با معلّم آنها در ارتباط 

باشند تا بتوانند به آموزش و پرورِش فرزندان خود کمک کنند )شکل ١١(. 
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با والدین خود گفت وگو کنید و برنامۀ یک جلسه انجمن اولیا و مربیان را که در آن حضور داشته اند، تهیه 
کنید و در کالس ارائه دهید. 

الف( برنامۀ خود را با برنامه های گروه کالسی خود مقایسه کنید و نقاط قوت برنامه ها را مشخص کنید. 
و مربیان هنرستان خود  اولیا  انجمن  برای یک جلسه  برنامه  تهیه شده، یک  نقاط قوت  به  توجه  با  ب( 

بنویسید. 

فعالّیت 11

شکل 11ـ نقش خانواده در موفقیت فرزند

ارزیابی برنامۀ هفتگی فرزندان توسط والدین

والدین با تهیۀ برنامۀ هفتگی از فعالّیت های فرزند خود در ساعات بیرون از مدرسه مشخص می کنند که کدام 
فعالّیت ها را واقعاً برای فرزندشان مهم تر می شمرند. این برنامه عمدتاً شامل موارد زیر می شود: 

  دانش آموز معموالً چه وقت درس می خواند؟ 
  دانش آموز معموالً چه کتاب هایی را مطالعه می کند؟ 
  چه وقت با دوستان بازی می کند یا وقت می گذراند؟ 

  برای کدام فعالّیت ها وقت بیشتری اختصاص می یابد؟ 
  چه مشکالتی در ارتباط با همساالن و افراد حاضر در هنرستان برای هنرجو رخ می دهد؟ 

با تهیۀ این الگو، والدین از برنامۀ واقعی فرزندشان آگاه می شوند و درصورت لزوم به تغییر این برنامه و 
اصالح آن کمک خواهند کرد. والدین باید همیشه بدانند فرزندشان کجاست، چه می کند و با چه کسانی 
است. دیدن دوستان فرزند و دانستن نام و نشانی والدین آنها نیز ضروری است. ارتباط منظم با آموزگاران 

فرزندشان نیز به همان اندازه اهمّیت دارد.
چنانچه تکالیف منزل از نظر مقدار و چگونگی دارای مقرراتی معّین باشد، کار والدین و معلمان را آسان تر 

می کند. تعیین این مقررات برعهدۀ مدرسه است. 

نکته
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برای ایجاد عادات مثبت و مفید در کودکان با توجه به لزوم استفاده خانواده ها از اصول و قواعد معین و 
ثابت رفتاری، یک پوستر آموزشی برای خانواده ها تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.  

فعالّیت 12

فعالیت پایانی

1  گزارشی از شیوه های ارتباط مربی با والدین را تهیه کنید. 
2  وقتی مهال از مدرسه به خانه آمد، برگۀ دعوت انجمن اولیا و مربیان را به والدین داد. مادر با دیدن دعوتنامه 
گفت: حتماً به کمک مالی احتیاج دارند که برگه فرستادند. اما مهال برای مادر در مورد وظایف انجمن اولیا 
و مربیان توضیح داد و مادر را برای شرکت در جلسۀ اولیا و مربیان قانع کرد. می توانید بعضی از مواردی 

که مهال برای والدینش عنوان نمود را ذکر کنید؟ 
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واحد یادگیری 2  : توسعۀ مشارکت اولیا با مدرسه

استاندارد عملکرد

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

توسعۀ همکاری اولیا با مدرسه از طریق افزایش شناخت شیوه های برقراری ارتباط و مشارکت اولیا با مدرسه 
براساس منابع علمی معتبر و دستورالعمل های وزارت آموزش و پروش

1 توسعۀ شناخت روش های ارتباط و مشارکت اولیا با مدرسه
2  برقراری ارتباط مؤثر با اولیا

3 توسعۀ شناخت مشکالت ارتباطی و مشارکتی اولیا با مدرسه
4 به کارگیری خانواده در توسعه و شناخت روش های آموزش در مدرسه

1  شرکت در اجتماعات و فعالّیت ها 
2  مسئولیت پذیری

3  مدیریت زمان
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هدف توانمندسازی3: هنرجو بتواند اهمّیت مشارکت اولیا با مدرسه را توضیح دهد.

در گروه های کالسی در مورد راه های مشارکت والدین در فعالّیت های مدرسه گفت وگو کنید و نتیجه را 
در کالس ارائه دهید. 

در مورد فعالّیت های مراکز آموزشِی مشارکت محور از منابع علمی جست وجو کنید و نتیجه را به صورت 
بروشور در کالس ارائه دهید. 

به نظر شما چه موانعی باعث بروز مشکالتی در ارتباط خانه و مدرسه )والدین و معلّم( می شود؟ 

فعالّیت 13

فعالّیت 14

فعالّیت 15

مشارکت داشتن یا نداشتن والدین، در طی دوران تحصیل در پیشرفت تحصیلی و تربیتی فرزندانشان بسیار 
مؤثر است. افراد نسبت به برنامه هایی که در تصمیم گیری آن مشارکت داشته اند، تعهد بیشتری نشان می دهند. 

احساس می کنند بخشی از فرایند آموزش و پرورش فرزندشان هستند و موجب مشارکت بیشتر آنها می شود. 
مشارکت والدین در برنامه های آموزشی و پرورشی، مراکز آموزشی به دالیل زیر اهمّیت دارد: 

  فراهم شدن زمینۀ رشد همه جانبۀ فرزندان؛ 
  احساس رضایت مندی در والدین و فرزندان؛ 

  افزایش روابط مؤثر بین والدین، مربیان و فرزندان؛ 
  افزایش اعتماد، همدلی، هم اندیشی و صمیمیت میان والدین، مربیان و فرزندان؛ 

  افزایش آگاهی والدین و مربیان از اصول تعلیم و تربیت. 

مراکز آموزشی که خانواده مشارکت بیشتری در آنها دارند، مراکز مشارکت محور هستند و ویژگی های زیر را 
دارند: 

1  با فراهم کردن فرصت برای ارائۀ نظرات کاربردی خانواده ها، توانمندی های آنها را تقویت می کنند؛ 
2  آموزش و کارآموزی های الزم را برای کارکنان و خانواده فراهم می کنند؛ 

3  در برنامه ریزی و اجرای فعالّیت ها از نظرات والدین و مشارکت آنها استفاده می کنند؛ 
با معلمان و مربیان در نظر  آنها  ارزیابی می شود، دیدگاه های والدین و روابط  برنامه ها  4  زمانی که کیفیت 

گرفته می شود؛ 
5  با اجرای برنامه های مشارکتی، پیوندهای بین فرزندان و خانواده ها ارتقا می یابد.

موانع ارتباط معلم با والدین و مشارکت آنها در مدرسه
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با جست وجو در منابع علمی و گفت وگو با افراد آگاه )معلّم، مربی پرورشی، والدین و...( گزارشی در مورد 
موانع ارتباط معلّم و والدین تهیه کنید و در کالس ارائه دهید. 

در مورد عوامل مؤثر بر انتخاب رشتۀ تحصیلی با جست وجو در منابع علمی و گفت وگو با مشاور تحصیلی 
تحقیق کنید و نتیجه را به صورت بروشور در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 16

فعالّیت 17

موانع ارتباط و مشارکت والدین در مدرسه ممکن است یک یا برخی از موارد زیر باشد: 
1  برخی از معلمان تازه کار به دلیل نداشتن تجربۀ کافی ممکن است سؤال یا انتقاِد والدین را توهین به خود 

تلقی کنند و پذیرای نظرات والدین نباشند. 
2  گاهی رفتار بعضی از والدین و داشتن انتظارات نامناسب مانع ارتباط سازنده بین آنها و معلّم و فرزندشان 

می شود. 
3  گاهی مواقع معلمان، والدین را مانند شاگردان نسبت به اصول و مبانی تعلیم و تربیت ناآگاه فرض می کنند. 
4  گاهی مواقع معلم، در مقابل والدین حالت دفاعی به خود می گیرد، زیرا تصور می کند والدین قصد دارند او 

را به ناتوانی متهم کنند. 
5  برخی از کارکنان مدرسه تصور می کنند چنانچه والدین کم درآمد باشند یا یکی از آنها فوت کرده باشد، به 
دلیل مشکالتی که دارند قادر به راهنمایی و هدایت فرزند خود نخواهند بود. از این رو آنها را ناتوان تصّور 

می کنند و مشارکتشان را جدی نمی گیرند. 
6  مدرسه، معلّمان را برای پذیرش دخالت والدین در امر تحصیل و آموزش فرزندان آماده نمی کند. 

7  وضع شغلی والدین، حضور آنها را در مدرسه دشوار می کند. 
8  تجربه های ناموفق والدین در ارتباط با معلمان و کارکنان مدرسه قبلی باعث می شود در تماس با معلمان 

و کارکنان مدرسه جدید فرزندشان، احساس منفی داشته باشند. 
به طورکلی والدین با وجود همۀ موانع باال، به تحصیل و پیشرفت فرزندان خود عالقه مندند و به همکاری با 
مدرسه تمایل دارند. از آنجا که ارتباط دوسویۀ بین معلّمان و والدین قطعاً به نفع دانش آموزان است، مدرسه 

می تواند با ارائۀ برنامه های مناسب، موانع ارتباط و همکاری مدرسه، معلّم و والدین را از میان بردارد. 

توصیه هایی به والدین دربارۀ تربیت و آموزش فرزندان

مدرسه، مسئول اجرای برنامه های آموزشی و تربیتی دانش آموزان است و خانواده، در اجرای این برنامه ها از 
مدرسه حمایت می کند و به آن کمک می رساند. لذا والدین برای حمایت و پشتیبانی از مدرسه چند نکته را 

باید رعایت و اجرا کنند. 
1  ذهن فرزندان را نسبت به جایگاه مدرسه، و اولیای آن به ویژه مربیان و معلمان و نیز برنامه های آموزشی 
و پرورشی روشن کنند. فعالّیت اولیا و برنامه های مدرسه را تأیید کنند تا فرزندان نیز با موضعی مثبت 
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پذیرای آموزش و پرورش در مدرسه باشند و چنانچه به برخی از برنامه های مدرسه انتقاد دارند آن را در 
جلسات مطرح سازند. 

2  از ضوابط و مقررات تحصیلی و تربیتی مدرسه آگاه باشند و در هر مورد فرزند خود را راهنمایی کنند. 
3  در نشست ها و جلسات انجمن اولیاء و مربیان مربوط به کالس و مدرسه شرکت فعال داشته باشند، سؤال 

کنند و با تجربیات و مشکالت سایر خانواده ها و نیز معلمان آشنا شوند. 
4  مهم ترین بخش حضور دانش آموز نه در مدرسه، بلکه در خانه است. انجام تکالیف و مرور مطالب درسی و 
نظارت بر فرزندان و هدایت آنها اغلب در خانه صورت می گیرد؛ بنابراین الزم است خانواده ها در این موارد 

اهتمام جّدی داشته باشند. 
5  از مقایسه کردن فرزندشان با دیگران جداً بپرهیزند. 

6  اگر دانش آموز در مهارت های تحصیلی مشکل دارد، به یک مشاور با تجربه مراجعه کنند. این مهارت ها 
عبارت اند از: روش صحیح مطالعه، یادداشت برداری، خالصه نویسی، گوش دادن فعال و...

7  هدردهندۀ اوقات فراغت فرزندشان را بشناسند و آنها را مهار کنند. 
8  روحیۀ پرسشگری را در فرزندشان تقویت کنند. آنان برای یادگیری باید سؤال کنند. آنها احتیاج به یافتن 

راه حل و پاسخ دارند، با حوصله با آنان سخن بگویند و به بحث و تبادل  نظر با آنان بپردازند. 
برای مطالعه  را  آرامی  بنابراین الزم است خانواده ها محیط  آرام دارد.  به محیط  نیاز  یادگیری  9  مطالعه و 

فرزندشان فراهم سازند. 
1٠  به فرزندشان کمک کنند تا از مطالب درسی در زندگی روزمره استفاده نمایند. 

11  درس خواندن را به خاطر ارزش علم و دانش مهم بدانند، نه فقط به عنوان وسیله ای برای انتخاب شغل و 
کسب درآمد. 

توصیه هایی به والدین درباره اشتغال فرزندان

اولین نکته ای که خانواده ها در برخورد با راهنمایی شغلی فرزندانشان باید به آن توجه کنند آن است که درآمد سرشار 
و داشتن عنوان )دکتر، مهندس و ...( معیار شغِل مناسب، نیست بلکه شغل باید متناسب با عالیق و استعدادهای 
فرد باشد. چه بسا شغل هایی که درآمد خوبی دارند ولی افراد در آن موقعیت رضایت شغلی ندارند و نمی توانند به 

آن کار ادامه دهند و از زندگِی کاری خود لذت ببرند و 
در آن پیشرفت کنند. والدین به عنوان افرادی که وظیفۀ 
تربیت و بزرگ کردن فرزندان را برعهده دارند، نقش 
بسیار مهمی نیز در تصمیمات آنها دارند. خانواده های 
آگاه و فعال، می توانند نظر فرزندان خود را تغییر دهند 
و به سمت مناسب هدایت کنند، به همین دلیل آگاهی 
خانواده ها از استعدادها، مهارت ها، عالیق و خواسته های 

شکل 12ـ انتخاب رشتۀ تحصیلی و اشتغال زایی فرزندانشان بسیار مهم است )شکل 1٢(. 
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هدایت تحصیلی و اشتغال فرزندان

امروزه موضوع تحصیل علم و کسب مهارت و نقش آنها در اشتغال نسبت به گذشته پررنگ تر شده است و خانواده ها 
و فرزندانشان به آموزش های رسمی و کسب مهارت های گوناگون بیشتر توجه می کنند. یکی از مهم ترین مراحل 
زندگی هر دانش آموز انتخاب رشتۀ تحصیلی است. به همین دلیل داشتِن آگاهی، برای یک انتخاب صحیح بسیار 
مهم است. انتخاب رشتۀ تحصیلی در دورۀ متوسطۀ دوم و ادامۀ تحصیل در رشتۀ مورد عالقه در دانشگاه ها 

بنابراین  است.  والدین  و  دانش آموزان  دغدغه های  از 
ضروری است که دانش آموزان به سمتی هدایت شوند 
که در آن به جای استخدام در مراکز دولتی و خصوصی، 
نمایند.  درآمد  کسب  خود  تحصیلی  رشتۀ  مسیر  در 
زیرا یادگیری و کسب مهارت های الزم در زمینه های 
و  کشاورزی(  ـ  صنعتی  ـ  خدماتی  ـ  )تولیدی  شغلی 
بتوانند  تا  می کند  کمک  دانش آموزان  به  کارآفرینی 
آموزشی،  آموخته شده در مراکز  و مهارت های  دانش 
به ویژه هنرستان های فّنی و حرفه ای و کاردانش را به 
دنیای کار و بازار انتقال داده و در جهت اشتغال زایی 

به کار بگیرند )شکل 1٣(. 
شکل 13ـ هدایت تحصیلی و اشتغال فرزندان

برای راهنمایی و هدایت صحیح فرزندان، باید اطالعات صحیح و جامعی در مورد توانایی ها، محدودیت ها، 
عالیق، روحّیات، ویژگی ها و شرایط رشته های تحصیلی، مشاغل و نیاز آیندۀ بازار کار، کسب کنند. 

نکته

بنابراین الزم است والدین برای کمک به انتخاب رشتۀ تحصیلی و به دنبال آن انتخاب شغل مناسب فرزند 
خود، به موارد زیر توجه کنند: 

1  والدین در راهنمایی شغلی فرزندان خود واقع بین باشند و آرزوهایی را که خود نتوانستند به آن دست یابند، 
به فرزندشان تحمیل نکنند. 

2  فرزند خود را آگاه کنند که داشتِن شغل و کسب درآمد هدف نهایی حیات انسان نیست، بلکه داشتن 
شغل فقط یکی از مقدمات آن است. انسان زندگی نمی کند تا کار کند، بلکه کار می کند تا زندگی با عّزت 
با  ارتباط رضایت بخشی  انسان  است که  آن  و شرافتمندانه  زندگی خوب  باشد.  داشته  و شرافتمندانه ای 
خداوند، خانواده، مردم و محیط زیست اطراف خود داشته باشد و به احساس رضایت و آرامش هرچه بیشتر 

نزدیک شود. بنابراین نباید به موضوع شغل بیش از ارزش آن اهمّیت داد و همه چیز را فدای آن کرد. 
3  فرزند را متناسب با عالقه و استعدادش، نه براساس جایگاه اجتماعی و چشم و هم چشمی و یا خواسته های 

خود راهنمایی کنند. 
4  زمینه های فراهم آوردن اطالعات را دربارۀ مشاغل موجود در جامعه برای فرزند فراهم کنند. 

5  ارزش های اخالقی خانواده و جامعه را به صورت منطقی در انتخاب شغل در نظر بگیرند و آنها را از معیارهای 
انتخاب شغل به حساب آورند. 
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6  گاه فرزند به سبب روحیۀ رقابت با دوستان یا حس جاه طلبی یا بلندپروازی خود، بدون توجه به توانمندی ها 
و امکانات موجود، بر انتخاب رشتۀ تحصیلی و شغل خاصی اصرار می ورزد؛ از این رو، والدین باید فرزندشان 

را به واقع بینی تشویق کنند و خود باعث ایجاد چنین توقعات یا احساساتی در او نشوند. 
7  خانواده ها باید از تعصبات نابجا پرهیز کنند و بدانند هر انسانی ممکن است در یک زمینه بسیار خوب و 
قوی باشد و یا در زمینه های دیگری ضعیف عمل کند. برای مثال: فردی که نمرۀ ریاضی باالتری دارد 
باهوش است در غیر این صورت او را ناتوان می شناسند و این باور غلط می تواند آیندۀ افراد را به نابودی 
نکته  این  به  می توانند  فردی  توانایی های  و  هوش ها  انواع  مورد  در  اطالعاتی  داشتن  با  والدین  بکشاند. 
پی   ببرند که فرزند آنها نیز مانند همۀ انسان ها دارای برخی ویژگی ها و توانایی های خاص است و اگر آنها 

را کشف کند و در مسیر درست گام بردارد، زودتر به موفقیت می رسد. 
به طور کلی والدین در تصمیم گیری های مهم زندگی فرزندان و موفقیت آنان نقش بسزایی دارند، به همین 
شرایط  و  ویژگی ها  و  خود  فرزندان  استعدادهای  و  ویژگی ها  از شخصیت،  کافی  اطالعات  است  الزم  دلیل 
رشته های تحصیلی و مشاغل کسب کنند و بدون تحمیل دیدگاه خود و با تصمیم گیری، راهنمای دلسوزی 

برای انتخاب شغل فرزندان خود باشند. 

در گروه های کالسی فهرستی از پیشنهادهایی که والدین از طریق آنها می توانند فرزند خود را برای انتخاب 
آنها  از  و  بدهید  والدین خود  به  را  آن  کنید. سپس  تنظیم  کنند،  آینده هدایت  و شغل  تحصیلی  رشتۀ 

بخواهید فهرست شما را اصالح و کامل کنند. گزارش آن را در کالس ارائه دهید. 

فعالّیت 18

هدف توانمندسازی 4: هنرجو بتواند از شیوه های مشارکت والدین با مدرسه و معّلم گزارشی 
تهیه و ارائه دهد. 

در گروه های کالسی در مورد شیوه های جلب مشارکت والدین در هنرستان خود گفت وگو کنید و بهترین 
شیوه ها را در کالس ارائه دهید. 

فعالّیت 19

شیوه های مشارکت والدین با مدرسه و معّلم

والدین به شکل های مختلف می توانند در ارائۀ خدمت و کمک به مدارس مشارکت داشته باشند؛ از جمله 
می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

1  ساختن وسایل کمک آموزشی: والدین می توانند وسایلی را در خانه تهیه کنند که در مدارس برای آموزش 
دانش آموزان کاربرد دارد؛ از جمله می توان به گردآوری دورریزها مانند خرده پارچه، روبان، کاموا، کلیدها و 
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در گروه های کالسی، در مورد یکی از شیوه های مشارکت والدین در برنامه های خارج از هنرستان خودتان 
مانند بازدید یا اردوی تفریحی که اجرا شده است، گزارشی را در کالس ارائه دهید.

در گروه های کالسی، در گفت وگو با والدین خود، خاطرۀ آنها از مشارکت با مدرسه را در قالب یک داستان 
طراحی کنید و در کالس ارائه دهید. 

فعالّیت 2٠

فعالّیت 21

فعالّیت هایی مانند دوخت پرده و لباس عروسک اشاره کرد. 
2  همکاری در ترویج میراث فرهنگی: درصورت تمایل، خانواده ها می توانند برای غنی سازی برنامه ها، زمینه هایی 
از میراث فرهنگی خویش را ارائه دهند. پختن غذاهای سنتی با دانش آموزان، قّصه گویی برای کودکان و نشان 

دادن صنایع دستی آن منطقه نیز از فعالّیت هایی است که والدین می توانند در آن مشارکت کنند. 
3  همکاری در معرفی مشاغل: برای معرفی مشاغل مورد نیاز جامعه، می توان از والدین دعوت کرد تا تجربه ها 

و دانش خود را برای دانش آموزان تعریف کنند. 
4  مشارکت در برنامه ریزی آموزشی: با تشکیل کمیتۀ آموزشی در انجمن اولیا و مربیان و شرکت نمودن 
والدین عالقه مند در آن می توان در برخی برنامه های آموزشی از مطالب پیشنهادی والدین نیز استفاده کرد. 
5  اجرای برنامه و فعالّیت های پرورشی و آموزشی: والدین ممکن است در کالس نقش هایی مانند کمک در 
تزیین مدرسه یا کالس در مناسبت ها یا درست کردن کاردستی یا غذاهای نذری، برگزاری مراسم و جشن ها، 
گردش های علمی ـ تفریحی و نظارت بر دانش آموزان در فضای درونی و بیرونی مرکز آموزشی ایفای نقش 

کنند. این وظایف برای کمک به تکمیل کارکردهای پرورشی و آموزشی مدرسه طراحی می شوند. 
6  همکاری در حفظ محیط زیست: در برنامه هایی که معلّم برای آموزش و هدایت دانش آموزان با هدف حفظ 
و احترام به محیط زیست تدارک می بیند، والدین می توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم به عنوان حافظ 

محیط زیست مشارکت داشته باشند. 

هدف واقعی که در همراهی والدین در اجرای برنامه ها و فعالّیت های پرورشی و آموزشی دنبال می شود، 
برآوردن یک نیاز دوجانبه است. به عبارت دیگر، مدرسه و والدین هردو بهترین آموزش ها را برای کودکان 
می خواهند و مدرسه ممکن است به بعضی از خدماتی که والدین می توانند ارائه کنند، به شّدت نیاز داشته 

باشد. 

نکته

فعالّیت های پایانی

هنرستان های  در  که  کاردانش  و  فّنی و حرفه ای  شاخۀ  تحصیلی  رشته های  دربارۀ  کالسی  گروه های  1  در 
منطقۀ شما دایر می باشد، تحقیق کرده و در کالس ارائه دهید. 

2  کدام یک از رشته های فّنی و حرفه ای و کاردانش، مطابق با نیاز جامعه و اشتغال زایی است؟ چرا؟ 
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واحد یادگیری 3  : همکاری خانواده با مدرسه و مراکز آموزشی

استاندارد عملکرد

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

توسعۀ ارتباط و مشارکت والدین با مراکز آموزش از طریق شناخت روش های برگزاری آموزش خانواده براساس 
منابع علمی و دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش

1 برقراری ارتباط مؤثر با خانواده
2  توسعۀ مشارکت خانواده

3 توسعۀ شناخت روش های آموزش خانواده

1  یادگیری
2 شرکت در اجتماعات و فعالّیت ها 

3  رعایت اخالق حرفه ای
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هدف توانمندسازی5: هنرجو بتواند همکاری های خانواده با مدرسه را توضیح دهد.

در گروه های کالسی در مورد تأثیر و اهمّیت آموزش خانواده بر رشد همه جانبۀ دانش آموز گفت وگو کنید 
و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 22

آموزش والدین

آموزش والدین یکی از روش های بسیار مؤثر در ایجاد 
مشارکت آنها با مسئوالن مدرسه است. این برنامه ها 
بهبود می بخشد.  به مدرسه  نسبت  را  والدین  نگرش 
دو گروه  هر  پرورشی  و  آموزشی  برنامه های  چنانچه 
والدین و فرزندان را دربرگیرد، مؤثرتر از برنامه هایی 
است که تنها والدین را درنظر دارد. مثاًل تالش هایی 
درکل خانواده  کتاب خوانی  فعالّیت  تشویق  برای  که 
انجام گیرد، به بهبود مهارت های روخوانی می انجامد 
و سبب ایجاد عالقه به کتاب و کتاب خوانی می شود 

)شکل 1٤(.

مدرسه با رعایت نکته های زیر به موفقیِت برنامۀ آموزش والدین بسیار کمک می کند: 
1  فهرستی از آنچه مدرسه براساس گروه سّنی کودک از والدین انتظار دارد تهیه نماید و سپس آموزش والدین 

را در چارچوب این فهرست تنظیم کند. 
2  روش های مناسب را برای انجام تکالیف دانش آموز در منزل در اختیار والدین بگذارد. 

3  برای سازماندهی، جذب و هدایت والدین از خود آنها استفاده کند؛ 
4  والدین را با مراحل رشد و نیازهای کودکان آشنا سازد. 

5  در رفع مشکالت کودکان به والدین کمک کند؛ 
6  جلسات گروهی کوچک تشکیل دهد و برای ادارۀ آنها از والدیِن دوره دیده یا مطلّع استفاده کند؛ 

برگزاری چنین جلساتی هزینه ای ندارد، اما دلبستگی والدین را به مدرسه تقویت می کند و به آنها امکان 
تبادل تجربیات و کمک به همدیگر را فراهم می آورد. 

شکل 14ـ آموزش والدین 
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در گروه های کالسی در مورد تأثیر شناسایی نیازهای والدین در طراحی آموزش خانواده گفت وگو کنید و 
نتیجه را در کالس ارائه دهید. 

در گروه های کالسی در مورد دالیل استقبال نکردن والدین از برنامه های آموزش خانواده گفت وگو کنید 
و جدول زیر را کامل کنید. 

دالیل استقبال نکردن والدین از برنامۀ آموزش خانواده

٤ـ ...1ـ کاربردی نبودن محتوا و برنامه های آموزشی 

٥ ـ ...٢ـ ...

٦ ـ ...٣ـ ...

فعالّیت 23

فعالّیت 24

نیازسنجی از خانواده برای برنامه ریزی آموزش خانواده

جلسات آموزش خانواده در مدارس، مهم ترین زمینۀ همکاری و تالش در جهت همسویی میان این مراکز و 
خانواده هاست. 

آموزش والدین می تواند نقش مهمی در تسهیل دستیابی آنها به اطالعات و مهارت هایی که نیاز دارند، ایفا 
کند. از سوی دیگر باید توجه داشت که نیاز مخاطبان و آموزش پذیران، اصلی ترین منبع و معیار برای تعیین 
محتوای آموزش است. برای جذب بهتر و بیشتر والدین به کالس های آموزش خانواده، در ابتدا باید نیازهای 
آنها را شناخت و به آن توجه کرد. در میان نیازهای گوناگون والدین، نیازهای آموزشی جایگاه خاصی دارد که 

بدون توجه به آن امر آموزش خانواده، کم ثمر می ماند و به درستی محقق نخواهد شد. 
نکاتی برای تعیین برنامه ریزی آموزش خانواده وجود دارد که در زیر به مهم ترین آنها اشاره شده است: 

  سطح تحصیالت والدین 
  خواستن و نیاز والدین 

  سن والدین 
  اهداف آموزش والدین 

  رشته های تحصیلی 
  کاربردی بودن محتواها 

  نوع خانواده
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تأثیرات آموزش خانواده

مهم ترین تأثیرات برنامۀ آموزش خانواده بر والدین در شکل زیر نشان داده شده است )نمودار1(.

شناسایی استعدادهای فرزندان و 
بارور کردن آنها

پیشگیری از مشکالت فرزندان

حل مشکالت رفتاری فرزندان

تأثیرات آموزش 
خانواده بر والدین

یادگیری روش های صحیح تربیت 
براساس اصول علمی

ایجاد و افزایش اعتماد به نفس در 
خانواده

گرم شدن کانون خانواده

نمودار 1 

1  گرم شدن کانون خانواده: والدین با به کارگیری مطالب کالس های آموزش خانواده، می توانند با اعضای 
خانواده خود ارتباط مناسب تری برقرار کنند و کانون خانواده را گرم تر کنند. 

2  ایجاد و افزایش اعتماد به نفس در خود و فرزندان: والدین با شرکت در کالس های آموزش خانواده، به 
آگاهی ها و اطالعات خود در زمینه های علمی و روان شناختی می افزایند و در نتیجه می توانند عالوه بر 

افزایش اعتماد به  نفس در خود، این خصیصه را در فرزندان نیز پرورش دهند. 
3  یادگیری روش های صحیح تربیت مطابق با اصول و معیارهای علمی: والدین شرکت کننده در کالس های 
آموزش خانواده با روش های صحیح تربیتی مبتنی بر اصول علمی آشنا می گردند، متوجه خطاهای تربیتی 

موجود می شوند و از آن پس، کودکان خود را آگاهانه تربیت می کنند. 
4  شناسایی استعدادهای فرزندان و بارور کردن آنها: اولیای کودکان با شرکت در کالس های آموزش خانواده 
با عالئم و نشانه های استعداد خاص فرزندان خود آشنا می شوند و نیز روش های بارور شدن این استعدادها 

را می آموزند. 
5  پیشگیری از مشکالت والدین: والدین شرکت کننده در کالس های آموزش خانواده با یادگیری روش های 
صحیح و علمی رفتار با کودک و نوجوان و کاربرد و اجرای آنها می توانند از ایجاد مشکالت مختلف عاطفی 

و تحصیلی فرزندان، همچون ترس، اضطراب و غیره پیشگیری کنند. 
6  حل مشکالت رفتاری فرزندان: والدینی که در کالس های آموزش خانواده شرکت می کنند، روش صحیح 
روبه رو شدن با مشکالت عاطفی و رفتاری فرزندان را می آموزند و در صورت نیاز به متخصصان مشاوره 

معرفی می شوند. 
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با والدینی که دانش آموز دارند در مورد تأثیرات آموزش خانواده بر رشد و پرورش همه جانبۀ1 فرزندانشان 
گفت وگو کنید و موارد زیر را انجام دهید: 

1  نتیجه گفت وگو را به صورت گزارش در کالس ارائه دهید. 
2  نتیجه را با موارد باال )تأثیرات آموزش خانواده( مقایسه کنید. 

3  فهرستی از تأثیرات آموزش خانواده بر رشد همۀ دانش آموزان را در کالس ارائه دهید. 

فعالّیت 25

1.  رشد همه جانبه یعنی رشد همۀ ابعاد مختلف فرد مانند رشد جسمی ـ حرکتی، شناختی )ذهنی(، عاطفی، اجتماعی، زبانی و خالقیت است.

محتوای آموزش خانواده

محتوای آموزش خانواده الزم است به گونه ای تدوین شود که موجب افزایش نگرش های مثبت والدین نسبت 
به دانش آموزان، مربیان و معلمان و مراکز آموزشی شود. عالوه برآن، نه تنها باید دانش الزم را به والدین منتقل 
نماید، بلکه در نهایت باعث کسب مهارت های مربوط به تعلیم و تربیت فرزندان در والدین شود. برای دستیابی 

به این اهداف، موارد زیر )جدول1( پیشنهاد می گردد:

جدول 1ـ محتوای آموزش خانواده

روش های انگیزشی مؤثر برای فعال کردن والدین ضرورت و اهمّیت آموزش خانواده

مدیریت روابط برادران و خواهران شیوه های برقراری ارتباط مؤثر والدین با فرزندان 

شناخت ویژگی ها و ابعاد رشد فرزند و چگونگی پرورش 
آنها 

شیوه های فرزندپروری مثبت و اثربخش

فراهم سازی محیط حمایتی به منظور افزایش خالقیت روش های انگیزشی مؤثر برای فعال کردن فرزندان 

آشنایی با فعالّیت های اوقات فراغت فرزندان آشنایی با نیازهای جامع کودک 

شناخت و اصالح مشکالت رفتاری کودکی و نوجوانی شناخت و پذیرش تفاوت های فردی فرزندان 

آشنایی فرزندان با آموزه های دینی و مذهبی تربیت متناسب با جنسیت فرزند 

سایر موضوعات پیشنهادی تأثیر رفتار همساالن بر فرزندان 
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1. بهتر است حضور در کالس همیشگی نباشد و گاهی با هماهنگی عوامل مدرسه و معلم صورت بگیرد.

هدف توانمندسازی6: هنرجو بتواند از روش های همکاری خانواده با مدرسه گزارشی ارائه دهد. 

روش های همکاری خانواده با مدارس و سایر مراکز آموزشی

در گروه های کالسی در مورد روش های برگزاری آموزش خانواده در هنرستان خود گفت وگو کنید و نتیجه 
را در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 26

برنامۀ آموزش والدین شامل روش های متنوعی می شود که والدین از طریق آن، می توانند یاد بگیرند. بعضی 
از این فعالّیت ها، برنامه ریزی شده هستند و بعضی به طور خودجوش رخ می دهند. در یک برنامۀ مؤثر ممکن 

است از روش های زیر استفاده شود)نمودار٢(.
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نمودار 2ـ روش های همکاری خانواده با مدارس

1  جلسات آشنایی با مرکز آموزشی: این جلسات از اولین فرصت های یادگیری برای والدین است و فرصتی 
برای انتقال اطالعات عمومی در مورد مرکز آموزشی و پاسخ به سؤاالت والدین است. 

2  مشاهدۀ برنامه ها و فعالّیت ها: والدین می توانند نحوۀ عملکرد مرکز آموزشی و تعامل بین معلمان و دانش آموزان 
را از نزدیک مشاهده کنند. هر زمانی که والدین در کالس حضور یابند1، فرصتی برای مشاهده است. مشاهدۀ 

فعالّیت های دانش آموزان توسط والدین می تواند به تعامل مفید ارتباط آنها با فرزندانشان کمک کند. 
3  گفت وگوهای گروهی: این روش ابزار ارزشمندی برای آموزش والدین، به ویژه در زمانی است که توسط 
یکی از همکاران با تجربه هدایت شود. گروه ها می توانند بر یک موضوع خاص تمرکز کنند و یا عالیق گروه، 

موضوع را تعیین کند و مشکالت خود را از طریق پرسش و پاسخ مطرح نمایند. 
4  سخنرانی ها: می توان از متخصصان رشته های مختلف برای صحبت در جلسات والدین دعوت کرد. سخنران 

باید عالقه مند و مطلع باشد. 
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موضوع  دو  کند.  برگزار  والدین  برای  آموزشی  جلسۀ  یک  آذر  ماه  در  دارد  تصمیم  هنرستان  یک  مدیر 
از  به شناخت خود  توجه  با  می کند.  تعیین  والدین  از  نیازسنجی  و  هنرآموزان  همفکری  با  را  سخنرانی 

هنرستان و مسائل موجود، دو موضوع پیشنهاد دهید: 
الف( ...
ب( ...

با توجه به روش های آموزش خانواده جدول زیر را کامل کنید: 

روش های آموزش خانواده
اولویّت بندی 

براساس نظر خود 
نقطۀ ضعف این روش نقطۀ قوت این روش 

جلسات آشنایی 
گفت وگوهای گروهی

مشاهدۀ برنامه ها
مشارکت در برنامه های کالسی

سخنرانی ها
تماس های اتفاقی

کارگاه های آموزشی
رسانه های جمعی

فعالّیت 27

فعالّیت 28

5  رسانه های جمعی: این رسانه ها وسیله ای برای مشارکت والدین هستند و به تقویت حس جمعی آنها کمک 
با یکدیگر مبادله کنند. این کار  با دانش آموزان را  می کنند به راحتی می توانند اطالعات و اخبار مرتبط 

منجر به حس جمعی قوی تر می شود. 
6  کارگاه های آموزشی: والدین ممکن است در فعالّیت هایی مشابه با فعالّیت های فرزندانشان مشارکت کنند. 
ابزار  تهیۀ  یا  قصه گویی  مانند  تخصص هایی  یا  مهارت ها  والدین  از  بسیاری  والدین در کالس:  7  مشارکت 
آموزشی یا ساخت کاردستی یا هنر خاصی دارند که برای مشارکت کوتاه مّدت آنها در کالس مفید خواهد 

بود و می توانند با این کار تغییر خوشایندی در کالس ایجاد کنند. 
8  تماس های اتفاقی: این تماس ها معموالً هنگام ورود دانش آموز به مدرسه و خروج او از مرکز یا با تماس های 
تلفنی والدین اتفاق می افتد. این تماس ها باید با هدف مبادلۀ اطالعات، جواب به سؤاالت یا گفت وگو در 

مورد برنامه صورت گیرد. 

هر نوع ارتباط والدین با معلمان اثر آموزشی دارد.  نکته
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با جست وجو در منابع علمی از روش های آموزش خانواده در مراکز آموزشی گزارشی تهیه کنید و در کالس 
ارائه دهید. 

آموزش  اهمّیت  و  مورد ضرورت  در  بروشوری  گرفته اید،  یاد  آموزش خانواده  زمینۀ  در  آنچه  به  توجه  با 
خانواده برای والدین تهیه کنید و در کالس ارائه دهید. 

برنامه ای برای همکاری خانه و مدرسه طراحی کنید: 
گروه های پنج نفری تشکیل دهید. 

هر عضو گروه، با والدین حداقل دو دانش آموز از اطرافیان و آشنایان در مورد موضوعات زیر گفت وگو کند: 
1  میزان ارتباط و همکاری آنها با معلم و مدرسه چقدر است؟ 

2  چه همکاری های دیگری می توانند داشته باشند؟ 
3  آیا مایل اند همکاری بیشتری با معلم و مدرسه داشته باشند؟ 

4  چه موانع شخصی یا غیرشخصی برای افزایش این همکاری وجود دارد؟ 
5  کدام یک از انواع روش های ارتباط و همکاری را می پسندند؟ چرا؟ 

6  چه پیشنهاداتی برای گسترش ارتباط والدین با مدرسه و کالس فرزندشان دارند؟ 
7  آیا تا به حال به معلم و مسئوالن مدرسه این پیشنهادها را داده اند؟ 

برای انجام این فعالّیت الزم است: 
  ابتدا سؤال را یادداشت کنید و پاسخ ها را به صورت فهرست درآورید. 

پاسخ های مشابه را دسته بندی کنید و تعدادشان را در کنار پاسخ ها بنویسید. 
  می توانید این کار را با رسم یک جدول انجام دهید: 

  فراموش نکنید نوع شغل و تحصیالت پدرها و مادرها را نیز، در دو جدول مجزا فهرست کنید. 
  پس از تنظیم جدول ها نتایج بررسی خود را بنویسید و جمع بندی کنید. 

با توجه به سؤاالت و اطالعات گردآوری شده، گزارش شما دو بخش می شود: 
انواع همکاری های خانه و مدرسه را در کالس نشان خواهد داد که به آن توصیف  بخش اول: میزان و 

وضعیت موجود می گویند.
و  )وضعیت شغلی  امکانات  و  پیشنهادها  دیدگاه ها،  به  توجه  با  را  بخش دوم: شکل های جدید همکاری 
تحصیلی والدین( عرضه می کند. ممکن است عالوه بر پیشنهادهای والدین، خود شما هم در فرایند کار 

ایده هایی بیابید؛ همین جا باید آنها را نیز مطرح کنید. 
در پایان نیز می توانید احساس و نظر خودتان را دربارۀ پژوهشی که انجام داده اید، مشکالتی که در جریان 

کار برای شما پیش آمده است و میزان وقت و امکاناتی که صرف این کار کرده اید، بنویسید. 
گزارشی از ارتباط و همکاری خانه و مدرسه و برنامه ریزی پیشنهادی برای افزایش همکاری تهیه کنید و 

فراموش نکنید در صفحۀ اول گزارش )صفحۀ عنوان(، بنویسید. 

فعالّیت 29

فعالّیت 3٠

فعالّیت 31
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گزارش  تهیه کنندگان  نام  بعدی،  سطر  در  خودتان  کالس  معلم،  نام  ابتدا  ترتیب،  به  صفحه  پایین  در 
)خودتان(، در سطر بعدی تاریخ تهیۀ گزارش )ماه و سال( و در سطر پایانی نام مدرسۀ خودتان را بنویسید. 
در صفحۀ دوم نیز ضمن معرفی مدرسه ای که به آن مراجعه کرده اید، از مسئوالن مدرسه و به ویژه مدیر، 
معلم و کسانی که با شما همکاری کرده اند، تشکر کنید و فراموش نکنید که یک نسخه از گزارش خود را 

به همان مدرسه ارائه کنید. 

فعالیت پایانی

1  فاطمه در پایه دهم برای ثبت نام رشته فّنی و حرفه ای مشتاق است، اما خانواده از او می خواهند به رشتۀ 
علوم تجربی برود. به نظر شما فاطمه چگونه می تواند خانواده را راضی کند در رشتۀ مورد دلخواه ادامه 

تحصیل بدهد؟ 
2  نازنین می خواهد در آینده مهارت گل آرایی و پرورش گل و گیاه را یاد بگیرد. به نظر شما در دورۀ متوسطه 

در کدام شاخه ثبت نام کند؟ اطالعات الزم را برای او فهرست کنید. 
3  برای برگزاری برنامه های هفتۀ مشاغل در هنرستان، والدین، چگونه می توانند مشارکت داشته باشند؟ 

4  برای برنامه ریزی آموزش خانواده نیازسنجی کنید. 
5  گزارشی از شیوه های آموزش خانواده در هنرستان خود تهیه کنید. 



شایستگی 9
بهره گیری از حقوق قانونی خود و آگاه نمودن سایر
 اعضای خانواده نسبت به حقوق خود

رسول خدا  می فرمایند:
ُجُل راٍع َعلی اَهِله َو ُهَو َمسئوٌل  »ُکلُُّکم راٍع َو ُکلُُّکم َمسئوٌل َفاالِمام راٍع َو ُهَو َمسئوٌل و الرَّ

َو الَمرئَُه راِعَیُه َعلی بَیِت َزوِجها َو َعلی ُولِده َفُکلُُّکم َمسئُوٌل َعن َرعیَته«
)صحیح بخاری، ج 3، باب نکاح(   

همۀ شما نسبت به آنچه عهده دار شده اید مسئولید. زمامدار و امام مسئول مّلت، مرد 
مسئول خانواده، زن مسئول امور منزل و فرزندان است. پس هر کس نسبت به انجام 

وظایف و حقوقی که به او واگذار شده، مسئول است.

زمان: 19 ساعت )نظری 11 ساعت + عملی 8 ساعت(
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واحد یادگیری 1  : شناخت مفاهیم حقوقی و رشته های آن

استاندارد عملکرد

شناخت مفاهیم و رشته های حقوقی و توسعۀ شناخت حقوق مدنی در خانواده و جامعه و در روابط بین فردی 
براساس منابع دینی ـ اسالمی و قوانین داخلی کشور و قوانین بین المللی

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

1  توسعۀ شناخت حقوق فردی و جمعی
2  به کارگیری قوانین فردی و جمعی

1  یادگیری قوانین عمومی و بین المللی
2  شرکت در اجتماعات و فعالّیت ها

3  رعایت حقوق فردی و جمعی
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در گروه های کالسی به شکل )١( با دّقت نگاه کنید و در مورد آن 
گفت وگو کنید.

فعالّیت 1

هدف توانمندسازی 1: هنرجو بتواند حقوق مدنی در خانواده را توضیح دهد.

شکل 1

انحالل خانواده  و  تداوم  قواعد شکل گیری،  و  مقررات  به  که  است  از حقوق مدنی  حقوق خانواده شاخه ای 
می پردازد. خانواده نخستین واحد اجتماعی و یکی از اساسی ترین نهادهای جامعه، مرکب از زن و مرد است 
که ممکن است فرزندانی هم داشته باشند. خانواده، روابط زناشویی خویشاوندی معّینی است که مورد قبول 
جامعه است و حقوق و تکالیف افراد نسبت به یکدیگر از ویژگی های آن شمرده می شوند. از جمله ویژگی های 
این بخش آن است که قواعدش با فرهنگ و تاریخ هر کشور ارتباط دارد. همچنین در قواعد حقوق خانواده، 

جنبه های نظم عمومی و اخالق حسنه رعایت می شود.

مفاهیم اساسی در حقوق

تعریف حق
حق نوعی قدرت و توانایی است که قانون برای فرد محترم شمرده است، مانند حق مالکیت. با استفاده از این 
قدرت، افراد می توانند عملی را انجام دهند یا آن را ترک کنند. واژۀ حق به طور معمول به معنی حق فردی 

یا شخصی به کار می رود.
هر حقی سه رکن دارد:

1  شخص یا اشخاصی که حق برای آنها و به نفع آنهاست، مانند 
حق مالکیت برای مالک

وظیفۀ  مانند  دارند،  وظیفه  آن  مقابل  که  اشخاصی  یا  2  شخص 
کارمند در مقابل حقوقی که دریافت می کند.

3  مورد حق، یعنی آنچه به آن تعلق گرفته است )شکل ٢(.

شکل 2ـ حق فردی
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موارد حق ممکن است به یکی از اشکال زیر باشد:
  » شیء« باشد، مانند حق مالک یک ماشین نسبت به آن ماشین؛

  » منفعت« باشد، مانند کسی که خانه ای را اجاره کرده، نسبت به » منافع« آن خانه که در آن سکونت دارد؛
  حق می تواند به » َدین« تعلق گیرد، مانند حق طلبکار نسبت به طلبی که از دیگری دارد. او می تواند حق 

خود را مطالبه کند یا آن را به بدهکار ببخشد؛
  در بعضی از موارد به » فرد« تعلق می گیرد، مانند حق پدر نسبت به فرزند.

هر حقی دست کم باید یکی از سه اثر زیر را داشته باشد:
الف( فردی که صاحب حق است می تواند از حق خود بگذرد، مانند طلبکاری که حق خود را به بدهکاری 

می بخشد.
ب( فردی که صاحب حق است، می تواند حق خود را به دیگری منتقل کند، مانند صاحب خانه ای که حق 

سکونت در ملک خود را به مستأجر منتقل می کند.
ج( حق این قابلیت را نیز دارد که بدون ارادۀ صاحب حق به دیگری منتقل شود، مانند حق ارث، به گونه ای که 

هرگاه مالک خانه ای از دنیا برود، حق مالکیت او به کسانی که از او ارث می برند، منتقل می شود.
رابطۀ حق و تکلیف

هر فرد در طول زندگی اجتماعی خویش، نقش های گوناگونی ایفا می کند. زمانی کودک، دانش آموز، دانشجو، 
از  افراد دیگر وظایفی به عهده دارد. منظور  از این موقعیت ها در مقابل  همسر، مادر و... است و در هریک 
تکلیف در مباحث حقوقی، دستور و فرمانی است که در حکم وظیفه برای فرد صادر می شود. وظایف فرد در 
اجتماع مجموعۀ رفتارها و نقشی است که در جامعه می پذیرد، اعمالی است که فرد باید براساس آن عمل 
کند. در قوانین و مقررات حقوقی، چنانچه فرد به وظایف خویش عمل کند، صاحب حق می شود. کارمندی که 
به وظایف خویش عمل می کند، مستحق دریافت حقوق می شود، اما اگر به وظایف خود عمل نکند، حقوقی 

طلب ندارد. بنابراین حق و تکلیف، با هم ارتباط تنگاتنگ و متقابلی دارند.

فهرستی از حق هایی را که شما در خانواده دارید، تهیه کنید و گزارش آن را در کالس ارائه دهید. فعالّیت 2

تعریف حقوق
جامعه ای  بر  معّین  زمانی  در  که  است  مقرراتی  مجموِع  حقوق 
حکومت می کند و به وسیلۀ دولت تضمین و حمایت می شود. قواعد 
از  عضوی  که  نظر  آن  از  اجتماع  یک  افراد  بین  روابط  به  حقوقی 
اعضای اجتماع اند، حکومت می کند. بنابراین، اگر انسانی تنها و دور 
از اجتماع فرض شود، از نظر حقوقی برای او حق و تکلیفی قابل 

تصور نیست )شکل ٣(.
شکل 3ـ حقوق
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در گروه های کالسی در مورد رابطۀ حقوق با سایر قواعد اجتماعی در منابع علمی تحقیق کنید و نتیجه را 
به صورت گزارش در کالس ارائه دهید.

به نظر شما آیا حقوق فقط مربوط به حقوق فردی مانند حق فرزند نسبت به والدین یا حق مالکیت است؟ 
پاسخ خود را با دلیل در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 3

فعالّیت 4

اوصاف قواعد حقوقی
هر قاعده حقوقی دارای اوصاف زیر است:

الف( قواعد حقوقی الزام آور است: یعنی افراد اجتماع باید به آن قواعد پای بند باشند و به آنها عمل کنند.
ب( قواعد حقوقی کلی و دائم است: به این معنی که تک تک افراد اجتماع، در هر مقامی که باشند، باید از 

قانون پیروی نمایند و تا زمانی که قانون حاکم است، همگان باید 
به آن عمل کنند.

به  کسی  اگر  است:  شده  تضمین  دولت  طرف  از  آن  رعایت  ج( 
این قواعد بی اعتنا باشد و حق دیگری را پایمال کند، صاحب حق 
از  قانون  صورت  این  در  کند.  شکایت  قانونی  مراجع  به  می تواند 
صاحب حق حمایت و با طرف مقابل طبق قانون برخورد می کند 

)شکل ٤(.
شکل 4ـ قواعد حقوقی

هدف حقوق
حقوق دانان برای حقوق سه هدف مهم برمی شمارند:

الف( برقراری نظم در جامعه: از مهم ترین مصالح اجتماع است و بدون آن افراد اجتماع هرگز به هدف های 
دیگر خود نخواهند رسید.

ب( تأمین عدالت میان افراد اجتماع: الزمۀ برقراری عدالت در جامعه رعایت حقوق مساوی برای افراد آن 
اجتماع است.

ج( پیشرفت تمدن و فرهنگ ملت ها: قواعد حقوقی با پیشرفت فرهنگ و باورهای جامعه متحول می شوند. 
پس قواعد حقوقی باید همواره با اوضاع اجتماع منطبق باشند.

انسان ها از هر قوم و نژادی که باشند، عالوه بر قواعد حقوقی، نسبت به قواعد دیگری نیز متعهد هستند. 
قواعدی که گاهی خود منشأ قواعد حقوقی قرار می گیرند.

نکته

رشته های گوناگون حقوق

اجتماع دارای واحدهای کوچک و بزرگ است. خانواده کوچک ترین و جامعۀ جهانی بزرگ ترین واحدهای 
و... وجود  از سوی دیگر اجتماعات گوناگونی مانند مدرسه، کارخانه، شرکت، وزارتخانه  انسان اند.  اجتماعی 
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دارند، که هریک دارای قواعد و مقرراتی هستند. بنابراین حقوق نیز به رشته های متعدد تقسیم می شود:
1  حقوق ملی یا داخلی

مجموعۀ مقرراتی است که روابط بین افراد یک کشور را با یکدیگر و با دولت خود تنظیم می کند که شامل 
دو شاخۀ عمومی و خصوصی است.

حقوق عمومی: قواعدی است که بر روابط دولت و مأموران آن با افراد جامعه حکومت می کند و موجب نظم 
در سازمان های دولتی می شود.

حقوق خصوصی: قواعدی است که بر روابط خصوصی افراد یک کشور حکومت می کند و هدف آن تأمین منافع 
اشخاص است )نمودار ١(.

حقوق داخلی یا ملی

حقوق بین الملل

خصوصی: دربارۀ روابط افراد درخصوص زندگی بین المللی بحث می کند.

عمومی: دربارۀ روابط بین دولت ها و سازمان های بین المللی بحث می کند.

حقوق عمومی

حقوق خصوصی

حقوق مدنی: قوانینی است که به روابط افراد در جامعه نظم 
می بخشد.

حقوق تجارت: مجموعه مقرراتی است که بر روابط تاجران و 
اعمال تجارتی حکومت می کند.

حقوق کار: دربارۀ قواعد و مقررات حاکم بر روابط کارگر و 
کارفرما بحث می کند؛

و...

حقوق اساسی: دربارۀ ساختار حکومت ها و دولت ها بحث می کند.

حقوق اداری: درباره تشکیالت و وظایف وزارتخانه ها و ادارات 
دولتی بحث می کند و با حقوق اساسی رابطه بسیار نزدیک 

دارد.

دولت،  طرف  از  افراد  مجازات  چگونگی  دربارۀ  جزا:  حقوق 
جرم و مجرم بحث می کند.

مالیه: مربوط به وضع مالیات و عوارض است.

نمودار 1ـ انواع حقوق
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عمومی  حقوق  عمومی:  داخلی  حقوق    شعبه های 
قواعدی است که در روابط دولت و مأموران آن با 
به  قواعد مربوط  اِعمال می شود و همچنین  مردم 
روابط نهادهای مختلف حکومت با هم و نیز قواعد 
مربوط به روابط دولت ها با هم که موجب نظم در 
سازمان های دولتی می شود. حقوق عمومی دارای 

حقوق عمومیشعبات زیر است )نمودار ٢(.

اساسی

جزااداری

مالیه

نمودار 2ـ حقوق داخلی عمومی

1  حقوق اساسی: مجموعۀ قواعد حقوقی است که بر پایۀ جهان بینی و شناختی از انسان و جامعه، مشروعیت 
می یابد و اهداف و وظایف حکومت را در برابر مردم تبیین می کند. منبع اصلی حقوق اساسی ما قانون 

اساسی جمهوری اسالمی است.
2  حقوق اداری: مجموعۀ قواعد مربوط به اشخاص حقوقی، اداری و تشکیالت و وظایف دولتی و شهرداری ها 

و روابط این سازمان ها با هم و با مردم است.
3  حقوق مالیه: قواعد مربوط به وضع مالیات ها و عوارضی است که مأموران دولت از افراد مطالبه می کنند. 

همچنین مقررات ناظر به بودجۀ عمومی و وظایف دیوان محاسبات است.
و  می کند  بحث  از طرف حکومت  اشخاص  مجازات  از چگونگی  که  است  قواعدی  مجموعۀ  4  حقوق جزا: 

می تواند جرایم ضدحکومتی )عمومی( یا خصوصی باشد.

البته در حقوق جزا تنها سخن از جرایم ضدحکومتی یا حقوق عمومی نیست و بسیاری از قواعد آن از 
حقوق خصوصی اشخاص در برابر هم حمایت می کند. به همین جهت برخی از صاحب نظران، حقوق جزا 

را ترکیبی از حقوق عمومی و خصوصی دانسته اند.

نکته

  شعبه های حقوق داخلی خصوصی: مجموع قواعد 
حاکم بر روابط افراد نسبت به یکدیگر است و هدف 
تعهدات  مانند  است.  شخصی  منافع  تأمین  آن 
اشخاص نسبت به یکدیگر. حقوق خصوصی دارای 
بعد  در صفحۀ  آن  مورد  به سه  که  است  شعباتی 

اشاره می شود )نمودار ٣(.
حقوق خصوصی

مدنی

تجارت

کار

نمودار 3ـ حقوق داخلی خصوصی
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1  حقوق مدنی: مهم ترین و معروف ترین بخش حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق خانواده شاخه ای 

از حقوق مدنی است که به مقررات و قواعد شکل گیری، تداوم و انحالل خانواده می پردازد. حقوق مدنی 
روابط اشخاص را تنها از این لحاظ که عضو جامعه هستند، تنظیم می کند. به عبارت دیگر حقوق مدنی 

شامل روابط مالی و خانوادگی افراد جامعه با یکدیگر است.
2  حقوق تجارت: مجموع قواعدی است که بر روابط تجاری و اعمال تجاری حکومت می کند

3  حقوق کار: حقوق کار بر همۀ روابط حقوقی ناشی از انجام کار برای دیگری حاکم است.

 حقوق بین المللی: مجموعۀ قوانین و مقرراتی است که بر روابط بین کشورهای مختلف حاکم است که در 
دو شاخۀ عمومی و خصوصی قرار می گیرد.

1  حقوق بین الملل عمومی: رشته ای از علم حقوق است که از روابط دولت ها با هم بحث می کند و گاه از آن 

به حقوق بشر هم تعبیر می شود.
تنظیم می کند. مباحثی  بین المللی  را در زندگی  اشخاص  رابطۀ  این حقوق  2  حقوق بین الملل خصوصی: 

مانند اینکه تابعیت و حقوق اقلیت ها و روابط حقوقی اشخاص در زندگی بین الملل تابع چه قانونی است، 
در این بخش قرار می گیرد.

در مورد انواع حقوق در جامعه خود در منابع علمی و اسالمی جست وجو کنید و نتیجه را به صورت پوستر 
در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 5

هدف توانمندسازی 2: هنرجو بتواند از حقوق مدنی در خانواده گزارش ارائه دهد.

آیا تا به حال چیزی را به کسی فروخته اید و یا با دوست و یا خواهر و برادر خود معامله ای داشته اید؟ تجربۀ 
خود را درکالس به اشتراک بگذارید.

فعالّیت 6

مباحث حقوق مدنی

قوانین و مقررات مدنی به سه بخش کلی تقسیم می شود:
3 دالیل اثبات دعوا 2 اشخاص  1 اموال 

1  اموال: در اصطالح حقوقی، مال به چیزی گفته می شود که قابل خرید و فروش باشد و از نظر اقتصادی 

ارزش مبادله داشته باشد. به عبارت دیگر، آنچه افراد در مقابل آن پول یا چیز دیگری بپردازند، مال نامیده 
می شود.
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محّمد به دوستش می گوید برای خرید ماشین یک میلیون تومان به پرویز قرض داده ام. او برای گرفتن 
پول خود به چیزی نیاز دارد؟ در این مورد، در منابع حقوق اسالمی جست وجو کنید و گزارش آن را در 

کالس ارائه دهید.

در مورد قوانین ارث در حقوق اسالمی تحقیق کنید و نتیجه را به صورت بروشور در کالس ارائه دهید.

در گروه های کالسی با جست وجو در منابع علمی در ارتباط با حقوق شهروندی گزارشی تهیه و در کالس 
ارائه دهید.

فعالّیت 7

فعالّیت 8

فعالّیت 9

حق بهره برداری افراد از اموال: انسان برای زندگی به اموال گوناگون نیاز دارد. لباسی که بپوشد، غذایی که 
بخورد، خانه ای که در آن سکونت کند و...

بهره برداری افراد از اموال باید با مجوز قانونی باشد. از نظر قانون، فردی می تواند از مالی بهره برداری کند که 
یا مالک آن باشد یا از راه های دیگر مثل اجاره، رهن و... اجازۀ استفاده از آن را داشته باشد یعنی مالِک آن 
مال به او اجازۀ استفاده را داده باشد. یکی از راه های بهره برداری از اموال خرید آنهاست. راه دیگر مالکیت ارث 

است. به این معنی که اموال فرد پس از فوت او به وارثان او می رسد و آنها مالک به حساب می آیند.

2  اشخاص: بخش دوم قانون مدنی در خصوص اشخاص است. طبق قانون، هر فرد ایرانی از حقوق مدنی 

جمهوری اسالمی ایران بهره مند می شود و هیچ کس نمی تواند حق بهره مندی یا حق اجرای حقوق مدنی 
را از دیگری یا از خود سلب کند. این حقوق با تولد انسان آغاز و با مرگ او تمام می شود.

روابط بین افراد خانواده می تواند جنبۀ حقوقی نیز داشته باشد، مانند زمانی که خواهری از برادرش وسیله ای بخرد. 
در این موارد ارتباط این دو فرد از نظر خریدار و فروشنده وجهۀ قانونی می یابد )نه از جنبۀ یک خواهر و برادر(.

قوانین شناسنامه )ثبت احوال(
به اشخاص است. طبق قوانین و مقررات مدنی هر  از حقوق مدنی دربارۀ ثبت اطالعات مربوط  این بخش 
فرد باید وقایعی چون والدت هر طفل، ازدواج، طالق و وفات را در دفاتر اسناد رسمی کشور به ثبت برساند. 
چنانچه این وقایع به طور رسمی ثبت نشوند، عالوه بر آنکه، فرد از نظر قانون مجرم شناخته می شود، خود نیز 
با مشکالتی روبه رو خواهد شد. کسی که شناسنامه نداشته باشد در موارد بسیار دچار مشکل خواهد شد )مانند 
محروم شدن از داشتن حساب بانکی، مشاغل در بخش های دولتی، عدم دریافت مجوز کسب و کار و...(. هر فرد 
باید اسناد رسمی مربوط به خود را کاماًل حفظ و نگهداری کند. اسنادی چون شناسنامه، کارت ملی، سند 
رسمی ازدواج، اسناد مالکیت و... را هرگز نباید در اختیار دیگری گذاشت، زیرا عالوه بر امکان مفقود شدن و 

از بین رفتن آنها، امکان سوء استفاده از آنها نیز وجود دارد )شکل ٥(.
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شکل 5 ـ اسناد رسمی شخصی

در مورد مراحل گرفتن شناسنامه برای نوزادان جست وجو کنید و نتیجه را در کالس به صورت بروشور 
ارائه دهید.

فعالّیت 10

3  دالیل اثبات دعوا: برای اثبات دعوا راه های مختلفی وجود دارد:

سلمان: این خانه را برای مدت یک سال اجاره کرده ام.
جالل: یک میلیون تومان به پرویز قرض داده ام.

سهیل: این ماشین من است.
این افراد چگونه می توانند ادعای خود را ثابت کنند؟

  یکی از راه های اثبات دعوی اسناد رسمی است. اگر سلمان اجاره نامه داشته باشد و جالل رسیِد کتبی یا 
چک از پرویز داشته باشد یا سهیل سند ماشین داشته باشد، می توانند ادعای خود را به اثبات برسانند.

  از راه های دیگر اثبات یک ادعا، اقرار است. اقرار به معنای خبر دادن از حقی برای دیگری و به ضرر خود 
فرد است. مثل این که بدهکار خودش بگوید که من به فردی بدهی دارم یا کسی که چیزی را در اختیار 

دارد، بگوید این شیء مال من نیست و مال دیگری است. به این وسیله حق برای دیگری اثبات می شود.
  از راه های دیگر اثبات دعوی، شهادت است. شهادت به معنای خبر دادن فرد از وقوع امری است.

الزم است هر فرد کارهای خود را به گونه ای انجام دهد تا در موقع 
لزوم بتواند ادعای خود را اثبات یا ادعای دیگری را نسبت به اموال 
خود رد کند. اگر پولی به کسی قرض می دهید از او رسید بگیرید، 
حتی اگر آن فرد به شما نزدیک باشد. اگر خانه یا خودرویی خریدید، 
سند آن را قباًل مالحظه کنید، همچنین به سند مالکیت خود پس 
از خرید توجه کنید. اگر شیء گران بهایی مثل فرش، طال یا لوازم 

شکل 6 ـ شمارۀ ماده قانون مدنی1دیگر خریداری می کنید، کاغذ خرید یا فاکتور بگیرید )شکل ٦(.

١.  مطابق ماده )١٢٧٥ قانون مدنی(، »هر کس مدعی حّقی باشد باید آن را اثبات کند و مّدعی َعلَیه شخصی )کسی را گویند که ادعا بر علیه 
او اقامه شده است( هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهدۀ اوست«.
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با جست وجو در منابع علمی و گفت وگو با فرد آگاه مانند یک وکیل:
الف( سه نوع از سندهایی را که هر فرد باید داشته باشد و آن را حفظ کند، به صورت گزارش به هم کالسی های 

خود معرفی کنید.
ب( تصویر این سندها را در کالس نمایش دهید.

ج( از مشکالت فردی که برای اثبات مدعای خود سند نداشته باشد، گزارشی در کالس ارائه دهید.

سلمان می گوید این خانه را برای مدت یک سال اجاره کرده ام. چگونه می تواند ادعای خود را ثابت کند؟ 
نتیجه را در کالس گزارش دهید.

فعالّیت 11

فعالّیت 12

فعالیت های پایانی

1  با پنج تن از دوستان و آشنایان خود مصاحبه و نقش مختلف آنها را در جامعه مشخص کنید. سپس از آنها 

بپرسید که به عنوان دختر خانواده یا یک دانش آموز یا ... چه چیزهایی را حق خود می دانند و در مقابل چه 
وظایفی دارند. در پایان، مصاحبه ها را بررسی کنید و نظر خود را بنویسید.

2  جدولی به صورت زیر ترسیم کنید و با مراجعه به کتاب قانون مدنی، هر یک از مباحث ذکر شده را در جای 

خود قرار دهید؛ شرکت، تابعیت، اسناد، قرض، وکالت، صلح، شرایط نکاح، وصایا، ارث، شرایط شهادت، مهر، 
نگهداری و تربیت اطفال و شرایط اقرار.

اثبات دعوااشخاصاموال
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واحد یادگیری 2  : به کارگیری قوانین و احکام ازدواج

استاندارد عملکرد

پرورش آگاهی از شروط و قوانین ازدواج با هدف استحکام بخشیدن به دوام خانواده از طریق منابع دینی ـ 
اسالمی و قوانین داخلی کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

1  توسعۀ شناخت قوانین و احکام ازدواج
2  پرورش آگاهی از آداب و شروط ازدواج

3  به کارگیری قوانین و شرایط ازدواج
4  پرورش آموزه های دینی در ازدواج  

1  یادگیری
2  مسئولیت پذیری
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و  کنید  گفت وگو   ٧ مفهوم شکل  مورد  در  گروه های کالسی  در 
برداشت خود را در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 13

مقدمات ازدواج

هدف توانمندسازی 3: هنرجو بتواند قوانین و احکام ازدواج را توضیح دهد.

شکل 7

از نظر اسالم ازدواج و تشکیل خانواده امر مقدسی است که روح و جسم دو انسان را به یکدیگر پیوند می زند. 
نظم و دوام جامعه نیز بستگی به دوام و نظام خانواده دارد. در همین کانون گرم خانوادگی است که تکامل، 

رشد و سعادت زن و مرد و نسل آینده فراهم می شود.
ازدواج با مقدمات ازدواج، شروط ازدواج، انواع ازدواج و... همراه است:

خواستگاری
به آن توجه  نیز  قانونی  از نظر  و  تاریخ بشر دارد  این سّنت ریشه در  ازدواج است.  از مقدمات  خواستگاری 
می شود. خواستگاری تقاضای ازدواج از زن است که سبب آشنایی دو خانواده و دو فرد می شود و می تواند 
فرصت خوبی برای شناخت دختر و پسر باشد. از کسی که ازدواج با او صحیح نیست، نمی توان درخواست 

ازدواج کرد؛ مانند زنی که دارای همسر است و...  .
خواستگاری هیچ تعهدی برای طرفین ایجاد نمی کند، یعنی هر دو نفر به راحتی می توانند از ادامه رفت و آمد 
یا اقدام های بعدی خودداری کنند. در جامعۀ ایران به دلیل وابستگی خانواده ها به یکدیگر و برای ایجاد تداوم 

بر  عالوه  مشترک،  زندگی  استحکام  و 
رضایت  پسر،  و  دختر  رضایت  و  میل 
خانواده های ایشان هم از اهمّیت زیادی 

برخوردار است )شکل ٨(.

شکل 8 ـ خواستگاری
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نامزدی
گاهی دو نفر که تصمیم به ازدواج با هم گرفته اند و شرایط یکدیگر را پذیرفته اند، به دالیلی پیمان نهایی 
را نمی بندند، اما برای اینکه زمینۀ ازدواج را آماده سازند و در آینده نیز به وقوع آن اطمینان داشته باشند، 
در برابر هم متعهد می شوند که فعاًل نامزد شوند تا در آینده با هم ازدواج کنند. البته این قرار با مشورت و 

صالح دید دو خانواده صورت می گیرد. دو نوع نامزدی داریم:
  مدل عرفی: که همچنان زن و مرد نامحرم هستند ولی به تصور نامزد بودن با هم مرتبط می شوند؛

  مدل زمان دار: که در برخی خانواده ها دختر و پسر به صورت محدود و زمان دار محرم می شوند تا بیشتر با 
هم آشنا شوند و البته بعد از اتمام این دوره می توان این رابطه را ادامه نداد.

صرف مراسم نامزدی کسی را محرم نمی کند، پس بهتر است با شروط و محدودیت هایی با هم محرم شوند 
و اگر محرم نمی شوند بدانند صرفاً یک قول داده اند و تعهد شرعی و قانونی در میان نیست. در این صورت 

اگر دختر یا پسر یا خانواده های ایشان هدایایی به طرف مقابل داده باشند، می توانند آن را مطالبه کنند.

نکته

برای تحقق پیمان زناشویی حتی با وجود این شرایط و نبودن موانعی که ذکر خواهد شد، باید صیغۀ عقد 
جاری و در دفتر اسناد رسمی ثبت شود. ثبت نکردن ازدواج جرم محسوب می شود.

نکته

شروط ازدواج
عقد که پیمانی مقدس است، دارای شروطی است. بعضی از آنها برای درستی نکاح الزم اند که به آنها شروط 
ایجابی گفته می شود و بعضی از شروط نباید وجود داشته باشند تا عقد ازدواج درست باشد که به آن شروط 

سلبی یا موانع نکاح گفته می شود.
شروط ایجابی ازدواج: ازدواج شروطی دارد از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  الف( قصد و رضایت طرفین ازدواج به پیوند زناشویی: به این معنی که زن و مرد باید قصد ایجاد زندگی 
مشترک داشته باشند و با رضایت باطنی با یکدیگر پیمان ببندند.

  ب( سالمت عقل و رعایت سن ازدواج: از نظر قانون، 
ازدواج قبل از سن بلوغ ممنوع است، مگر در موارد 
ازدواج  برای  باشد.  کرده  معین  قانون  که  ویژه ای 
باشد(  نکرده  ازدواج  قباًل  که  )دختری  باکره  دختر 
رضایت و اِذن پدر دختر الزم است، گرچه دختر به 

سن بلوغ رسیده باشد١ )شکل ٩(.

١.  طبق ماده ١٠٤٣ قانون مدنی ایران: » نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازۀ پدر یا جد پدری او است و هرگاه 
پدر یا جد پدری او فوت کرده باشد یا غایب باشد )دسترسی به او امکان پذیر نباشد(، دیوانه یا سفیه باشد؛ مانند کسی که مال خود را در 
کارهای بیهوده صرف کند و نتواند در موارد مالی عاقالنه عمل کند و یا اینکه خود تحت قیومّیت و سرپرستی اشخاص دیگر باشد، در این 
صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ 

اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و با حضور شهود نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند«.

شکل 9ـ سالمت عقل و رعایت سن
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با بعضی دیگر به طور موقت ازدواج ممنوع است، مانند خواهر زن. به این معنی که مرد نمی تواند تا زمانی که 
زنی همسر اوست با خواهر آن زن هم ازدواج کند. بنابراین ازدواج با دو خواهر به طور هم زمان ممنوع است.

نکته

١.  عّده یا زمان انتظار شرعی زن پس از طالق یا وفات شوهر برای ازدواج مجدد. عّده طالق برای زن باردار تا زمان وضع حمل است و برای زن 
غیرباردار سه طهر یعنی سه بار پاکیزگی بعد از عادت ماهانه. زن یائسه؛ عده طالق ندارد. عّده وفات برای همۀ زنان، چهار ماه و ده روز است.

شروط سلبی ازدواج: ازدواج با بعضی از افراد ممنوع است. این افراد عبارت اند از:
  خویشاوندان نََسبی: یعنی کسانی که با شخص نسبت خونی دارند. خواهر و برادر، خاله، دایی، عمو، عمه 

و... از این جمله هستند؛
  خویشاوندان سببی: یعنی کسانی که به سبب ازدواج دو نفر با یکدیگر، با آنها نسبت پیدا کرده اند. با بعضی 

از ایشان مانند زن پدر و مادر زن، هیچ گاه نمی توان ازدواج کرد.

  کسانی که از طریق رضاع یا شیرخوارگی به انسان محرم شده اند؛ مانند خواهر رضاعی )برای پسر( و برادر 
رضاعی )برای دختر(، البته این در صورتی است که تمام شرایط شیرخوارگی که در قانون ذکر شده است، 

وجود داشته باشد.
  با زن شوهردار

  زنی که در ایام عّده1 به سر می برد؛
  در حال احرام )هنگام زیارت خانه خدا( ممنوع است؛

  زن مسلمان با مرد غیرمسلمان جایز نیست. ازدواج زن ایرانی با مرد مسلمان تبعۀ خارجی ممنوع نیست 
ولی به اجازۀ مخصوص از طرف دولت نیاز دارد.

در گروه های کالسی در مورد موضوعات زیر گفت وگو کنید و گزارش آن را در کالس ارائه دهید.
الف( پروانه به فردی عالقه مند شده و مایل است با او ازدواج کند، درحالی که خانوادۀ او از این موضوع 

اطالعی ندارند. چه سفارش هایی برای او دارید؟
ب( بین شهرام و مژگان صیغۀ شرعی عقد جاری شده است. آیا الزم است آنها برای ثبت این ازدواج به 

دفاتر رسمی ازدواج مراجعه کنند. چرا؟
ج( مادر پرستو، پسرخالۀ او را با تمام شرایط الزم برای محرمیت شیر داده است. آیا این دو نفر می توانند 

با هم ازدواج کنند؟
د( عسل با مردی که تبعۀ گرجستان است قصد ازدواج دارد. به چه مواردی باید توجه کند؟

فعالّیت 14

با جست و جو در قانون مدنی در مورد ازدواج دختران در سن بلوغ تحقیق کنید. قوانین را با ذکر شماره 
جمع آوری کنید و به صورت بروشور در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 15
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با مرد خارجی در منابع حقوق اسالمی جست وجو کنید. قوانین را  ایرانی  در مورد شرایط ازدواج دختر 
یادداشت کنید و بروشوری در این زمینه در کالس ارائه دهید.

در گروه های کالسی براساس تجربۀ خود در مورد انواع ازدواج گفت وگو کنید.

فعالّیت 16

فعالّیت 17

انواع ازدواج

با ثبت ازدواج بین زن و شوهر، آنها به 
نوع  دو  به  ازدواج  درمی آیند.  هم  عقد 
در  که  می شود  تقسیم  موقت  و  دائم 
تفاوت  یکدیگر  با  احکام  و  آثار  بعضی 

دارند. )شکل ١٠(

شکل 10ـ سند ازدواج

ازدواج دائم: بیشترین ازدواجی که صورت 
می گیرد، عقد ازدواج دائم است. در این 
نوع نکاح، زن و مرد متعهد می شوند برای 
همیشه در کنار یکدیگر زندگی کنند و 
هدف از آن تشکیل خانواده و فرزندآوری 

است )شکل ١١(.

ازدواج منقطع: گاهی به دالیلی مانند مشکالت مالی و... زن و مرد می خواهند تنها برای مدت معّینی عقد 
نکاح بین آنها واقع شود. به این ازدواج، ازدواج منقطع یا موقت گفته می شود. در این صورت مّدت نکاح و مهر 
را باید کاماًل مشخص کنند وگرنه عقد باطل است. در این عقد تشکیل خانواده در نظر نیست. ازدواج موقت 

شکل 11ـ ازدواج دائم
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به تمامی شرایط ازدواج دائم از قبیل: حرام نبودن ازدواج طرفین با یکدیگر، قصد طرفین، رضایت پدر دختر 
باکره و خواندن صیغۀ عقد و... نیاز دارد و همچنین ممنوعیت ازدواج همزمان زن با مرد دیگر و قانون عّده و... 

با شرایط خاص خودش برقرار است.
تفاوت اصلی ازدواج موقت با ازدواج دائم در این است که ازدواج موقت از لحاظ حدود و قیود ساده تر است 
و طرفین تعهد کمتری به همدیگر دارند و عمدۀ تعهدات، وابسته به اراده و قرارداد طرفین است. لذا در این 
عقد مرد از دادن نفقه )مخارج زندگی از جمله: خوراک، پوشاک و...( و اطاعت زن از شوهر در مسائل زناشویی 
معاف خواهند شد. همچنین به جای طالق، مرد باید باقی مّدت عقد را ببخشد وگرنه با رسیدن به آخرین 

مهلت تعیین شده در عقد، محرمیت بین زوجین تمام خواهد شد.

هدف توانمندسازی 4: هنرجو بتواندگزارشی از قوانین و احکام ازدواج ارائه دهد.

حقوق و تکالیف متقابل زن و شوهر

حقوق خانواده قادر به نفوذ در خانواده است، ولی برای شکل گیری نظام خانواده کافی نیست. روابط خانوادگی را 
نمی توان صرفاً براساس قوانین و نظام حقوقی تنظیم کرد. بلکه این اخالق و فرهنگ و مذهب و عادات و رسوم 
اجتماعی است که رفتار متقابلی برای زن و شوهر مقرر داشته است. مقررات حقوقی، رفتار متعارف را در قانون 

عنوان کرده تا در صورت بروز اختالف بین زن و شوهر به آنها یادآوری 
کند که در مقابل یکدیگر چه حقوق و تکالیفی دارند. مطابق قانون 
مدنی حقوق و تکالیف متقابل زن و شوهر شامل مواردی است که 
در نهایت منجر به حسن معاشرت، سکونت مشترک و همکاری در 

تحکیم مبانی خانواده و تربیت فرزندان می شود.
ازدواج از جمله قراردادهایی است که دارای دو جنبۀ مالی و غیرمالی 
است. نفقه و مهریه از جمله امور مالی و همکاری زن و شوهر در 
تحکیم مبانی خانواده و تربیت فرزندان از جمله امور غیرمالی است 

که در ادامه به آن پرداخته می شود )شکل ١٢(.
الف( حقوق غیرمالی

در قوانین جمهوری اسالمی ایران، به تحکیم و استواری بنیان خانواده توجه ویژه شده است. در حقوق اسالمی 
هریک از زن و شوهر وظایف و نیز حقوقی بر عهده دارند، که به برخی از آنها به شرح زیر اشاره می شود:

  رفتاری نیکو نسبت به یکدیگر داشته باشند؛
  در گرما بخشیدن به کانون خانواده و تربیت فرزندان یکدیگر را یاری کنند؛

  براساس مصالح خانواده عمل کنند، به طوری که حتی حرفه، صنعت و شغل آنها با مصالح خانوادگی طرفین 
منافات نداشته باشد؛

شکل 12ـ لزوم قوانین حقوقی برای حل 
اختالف زوجین
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  زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند، سکونت کند مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده 
باشد؛ زیرا در روابط زوجین مسئولیت خانواده از وظایف شوهر است؛

  به نظر یکدیگر توجه کنند؛
  به وظایف زناشویی خود عمل کنند. در قانون، به انجام وظایف زن در برابر شوهر »تمکین خاص« گفته 

می شود. تمکین از وظایف زن و حقوق شوهر شمرده می شود.

و  کنید  تحقیق  اجرا می شود،  بین همسران  که  غیرمالی  مورد حقوق  در  اطرافیان خود  خانواده های  در 
گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

در مورد موضوعات زیر در منابع علمی و قانون مدنی جست وجو کنید و نتیجه را به صورت پوستر در کالس 
ارائه دهید.

1  قوانین تعیین مهریه
2  انواع مهریه

3  مشکالت تعیین مهریۀ زیاد و خارج از حد توانایی مرد

فعالّیت 18

فعالّیت 19

ب( حقوق مالی
در عقد ازدواج حقوق مالی تنها به زن اختصاص دارد، مگر آنکه مرد حق یا حقوق مالی به نفع خود در عقد 

ازدواج شرط کرده باشد. حقوق مالی زن شامل دو بخش مهر و نفقه می شود:
1  مهر )ِصداق(: مهر یا ِصداق مالی است که مرد هنگام عقد آن را به زن پیشکش می کند یا متعهد می شود 

در آینده به او بپردازد. هر چیزی که مال به حساب آید و بتوان آن را مالک شد، می تواند مهریه قرار گیرد. 
هر چند شرعاً و قانوناً برای مهریه حد خاصی مشخص نشده اما در روایات دینی تأکید و تشویق شده مهریه 
از سمت خانم کم و در حد توان مرد تعیین شود و از مهریه های نجومی که غیرقابل پرداخت است اجتناب 
شود. مقدار مهریه به رضایت طرفین بستگی دارد و مرسوم است که قبل از عقد دربارۀ میزان و نوع مهریه 
توافق شود. گاهی نیز پس از عقد، طرفین مقدار آن را معین می کنند و به هر حال در سند ازدواج ثبت 

می شود. به این مهریه که در سند ازدواج ثبت می شود در اصطالح َمهرالُمسّمی می گویند.
از عقد مقدار مهریه مشخص نشده  یا پس  اگر قبل 
باشد و از آن نامی برده نشود، عقد ازدواج دائم صحیح 
مهریه  ذکر  بدون  موقت  یا  منقطع  ازدواج  اما  است، 
باطل است. با انجام عقد نکاح زن مالک مهریه می شود 
اگر  است.  جایز  او  برای  آن  مهریه  در  تصرفی  هر  و 
مهریه وجه رایج )پول( باشد بر طبق قانون، در زمان 
پرداخت  و  محاسبه  زمان  همان  ارزش  با  پرداخت، 
می شود، مگر اینکه زن و شوهر در حین اجرای عقد 

به نحو دیگری توافق و آن را ثبت کنند )شکل ١٣(.
شکل 13ـ ِصداق یا مهر
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در گروه های کالسی در مورد موضوع زیر در منابع علمی و افراد متخصص جست وجو کنید و نتیجه را 
به صورت پوستر در کالس ارائه دهید:

اگر شما قانونگذار بودید چه معیارهایی را به صورت قانونی برای تعیین مهر مشخص می کردید؟

فرشته می گوید: همسرم باید هرچه می خواهم برایم فراهم کند، زیرا او باید نفقۀ مرا بپردازد. دالیل موافق 
و مخالف بودنتان را درکالس ارائه دهید.

در گروه های کالسی در قانون مدنی جست وجو کنید و قوانین مربوط به نفقه در شرایط مختلف ارتباط زن 
و مرد را به صورت بروشوری درکالس ارائه دهید.

فهرستی از انتظارات خود از همسر آینده تان را تهیه کنید و فهرست تهیه شده را مطالعه کنید و موارد 
زیر را پاسخ دهید:

1  فهرست را اولویّت بندی کنید.
2  چه مواردی به نظر شما الزم نیست در فهرست باشد؟

3  چه مواردی باید در فهرست شما در اولویّت باشد؟
4   گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 21

فعالّیت 22

فعالّیت 23

فعالّیت 20

2  نفقه: نفقه عبارت است از کلیۀ هزینه های زندگی زن شامل مسکن، خوراک، پوشاک و لوازم منزل که 

به عهدۀ شوهر است و به طور متعارف باید مناسب موقعیت زن باشد. هزینه های درمانی و بهداشتی نیز نفقه 
محسوب می شوند. اگر زن عادت به خدمتکار داشته باشد، یا به دلیل بیماری نیاز به خدمتکار داشته باشد، 
خدمتکار نیز نفقه به حساب می آید. همان گونه که گفته شد در ازدواج دائم بر عهدۀ مرد است که نفقۀ زن 
را بپردازد و اگر به این وظیفۀ خود عمل نکند، زن می تواند به دادگاه مراجعه کند و از طریق قانون حق 
خود را مطالبه کند. البته چنانچه زن بدون دلیل و مجوز شرعی از انجام وظایف زناشویی خودداری کند، 

مستحق نفقه نیست.

در ازدواج موقت، زن حق نفقه ندارد. مگر آنکه از آغاز شرط کند و شوهر این شرط را پذیرفته باشد. نکته
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حقوق اختیاری

حقوقی که بیان شد الزمۀ عقد ازدواج است و با بستن پیمان زناشویی بر زن و مرد تعلق می گیرد، اما زن 
و شوهر می توانند نسبت به امور دیگری نیز با هم توافق کنند و آنها را ضمِن عقد ازدواج شرط کنند. مثل 
اینکه زن شرط کند در محل خاصی اقامت داشته باشد یا اینکه مرد شرط کند که زن بعضی از لوازم منزل را 
تهیه کند، به این شروط » شروط ضمِن عقد« گفته می شود. چنانچه در موردی زن و مرد توافق کنند، برای 
آنکه شروِط ضمِن عقد از نظر قانونی هم ضمانت اجرایی داشته باشد باید در متن عقدنامه نیز ذکر شود. البته 
بعضی از شرط ها، مانند شرطی که مخالف شرع مقّدس اسالم باشد یا شرطی که انجام دادن آن برای طرف 

مقابل مقدور نباشد، باطل است.
در قباله های نکاح، یا همان سند ازدواج که پس از پیروزی انقالب اسالمی تنظیم شده است، مواردی به عنوان 
شروِط ضمِن عقد چاپ شده است. طرفین می توانند به تأییِد هریک از این شروط، بعضی از آنها و یا همۀ آنها 
را بپذیرند و امضا کنند، چنانچه طرفین با امضای خود موافقت و رضایتشان را نسبت به آن شرط اعالم کنند، 

باید به آنها عمل کنند )شکل ١٤(.

شکل 14ـ شروط ضمن عقد در عقدنامه

شروط ضمِن عقد ثبت شده را در یک قبالۀ ازدواج مطالعه کنید. به نظر شما کدام یک از شروط الزم است 
و شما بخواهید آن را به این مجموعه اضافه کنید. گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

با جست وجو در منابع علمی و قانون مدنی:
1  در مورد شروط ضمِن عقد، گزارشی در کالس ارائه دهید.

2   برای ازدواج خود شروط ضمِن عقد تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 24

فعالّیت 25
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واحد یادگیری 3  : به کارگیری قوانین و احکام طالق

استاندارد عملکرد

پرورش آگاهی از شروط و قوانین طالق با هدف حفظ و رعایت حقوق اعضای خانواده از طریق منابع دینی ـ 
اسالمی و قوانین داخلی کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

1  توسعۀ شناخت قوانین و احکام طالق
2  پرورش آگاهی از آموزه های دینی در طالق

1  یادگیری
2  مسئولیت پذیری

3  احترام به حقوق دیگران
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هدف توانمندسازی 5: هنرجو بتواند قوانین و احکام طالق را توضیح دهد.

جدایی زن و شوهر

در گروه های کالسی به شکل زیر با دقت نگاه کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید. فعالّیت 26

شکل 15ـ شکست ازدواج

جدایی زن و شوهر از یکدیگر به سه صورت اتفاق می افتد:
1  فوت یکی از زوجین؛

2  فسخ عقد نکاح به وسیلۀ زن یا شوهر؛

3  طالق.

فوت یکی از زوجین
زمانی که یکی از همسران، زن یا مرد، از دنیا برود خود به خود زن و شوهر از هم جدا می شوند.

حق فسخ نکاح
فسخ نکاح عبارت است از برهم زدن عقد نکاح براساس مجوز قانونی که یکی از دو طرف عقد در دست دارد. 
برای جلوگیری از ضرر طرفین، به علت عیوب و امراض جسمی یا روانی مانند جنون، طرفین حق فسِخ نکاح 
را دارند. این امراض در قانون نام برده شده اند و تشخیص ابتالی به آن به عهدۀ پزشک است. البته فرد در 
صورتی حق فسخ دارد که قبل از ازدواج از بیماری همسرش اطالع نداشته باشد یا آنکه پس از ازدواج و اطالع 

از بیماری به آن رضایت نداده باشد.
شرایط فسخ نکاح عبارت اند از:

  فسخ ازدواج نیازی به رضایت طرفین ندارد و کسی که حق فسخ داشته باشد می تواند آن را انجام دهد؛
  فسخ کننده باید عاقل، بالغ و رشید باشد، به همین دلیل فسخ ازدواج مجنون با ولی و قّیم اوست؛

  فسخ ازدواج نیازی به تشریفات خاصی ندارد ولی در عمل برای آنکه ثابت شود فسخ کننده برحق بوده و 
تصمیم درست گرفته است، مراجعه به دادگاه الزم است.
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زن و شوهری که مدعی فسخ ازدواج هستند باید فوراً اقدام کرده و در زمان الزم، در دادگاه اقامۀ دعوا 
کنند. دادگاه به این دعوا رسیدگی می کند و در صورت درست بودن ادعا فسِخ ازدواج از تاریخ اعالم واقع 

می شود.

نکته

احکام خاص، مهر، طالق و فسخ در پاره ای موارد با هم تفاوت دارند؛ مثاًل فسخ نکاح قبل از رابطۀ زناشویی 
جز در یک مورد استثنایی سبب می شود هیچ مهریه ای به زن تعلق نگیرد٢. ولی طالق قبل از زناشویی 

سبب تعلق نصف )َمهرالُمسّمی( به زن خواهد بود.

نکته

طالق
بر  و  است  مقدس  امری  ازدواج  جوامع  همۀ  در 
استحکام و تقویت کانون خانواده تأکید می شود. در 
تمام  با  باید  باشند،  حل  قابل  مشکالت  که  مواردی 
توان و به کارگیری همۀ عوامل به حل آنها پرداخت. 
مشورت با افراد متخصص و دل سوز می تواند در موارد 
بسیاری راه گشا باشد. اما گاهی طالق اجتناب ناپذیر 
ازدواج و جدا شدن  قانونی  پایان  یعنی  طالق  است. 
همسران از یکدیگر. در این موارد، شروط و مقررات 
با  که  است  شده  ذکر  راه  آخرین  این  برای  ویژه ای 
وجود آنها، طالق به طور صحیح واقع می شود و بدون 

آنها طالق باطل است )شکل ١٦(.
تفاوت فسخ ازدواج و طالق

فسخ ازدواج و طالق از جهاتی با هم شباهت دارند و با ارادۀ شخص انجام می شود و موجب انحالل ازدواج 
هستند، اما تفاوت هایی نیز با هم دارند. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1  طالق تشریفات خاصی دارد )مثل صدور گواهی عدم سازش( و اجرای صیغۀ طالق باید در حضور دو شاهد 

عادل انجام شود، ولی فسخ ازدواج نیاز به تشریفات خاصی ندارد و به ارادۀ صاحب حق انجام می شود؛
2  طالق در صورتی درست است که زن دارای شرایط خاصی باشد؛ مثالً طالق زن در مّدت عادت زنانگی و 

در حال نّفاس١ درست نیست، درحالی که فسخ ازدواج در این دوران نیز ممکن است.
3  در فسخ، ازدواج طرفین قطع می شود، درحالی که در برخی از اقسام طالق، در دوران عّده، رجوع از طالق 

و از سرگرفتن زندگی زناشویی بدون آنکه نیاز به ازدواج مجدد باشد، امکان پذیر است.

شکل 16ـ طالق

١.  منظور از نّفاس وضعیت خون ریزی زن باردار بعد از تولد فرزندش است که ١٠ روز اول را شامل می شود.
٢.  ماده ١١٠١ قانون مدنی: هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی زوجین به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ 
َعّنن )مشکلی که مرد به واسطه آن نتواند با زنش رابطۀ زناشویی داشته باشد( باشد که در این صورت فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.
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در گروه های کالسی در مورد موضوعات زیر گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید:
الف( کدام یک از موارد زیر در ایجاد فاصله بین همسران اثر بیشتری دارد؟

  آشنا نبودن با خصوصیات طرف مقابل
  توجه به سخنان منفی دیگران
  مقایسۀ امکانات خود با دیگران

  اجازۀ مداخله دادن بیجا به دیگران
  نداشتن حس مسئولیت در زندگی شخصی

  تغییر معیارهای انتخاب همسر پس از ازدواج و مواجه شدن با مشکالت
ب( آیا می توانید نکته های دیگری اضافه کنید؟

فعالّیت 27

با جست وجو در قانون مدنی، قوانین مربوط به جدایی زن و شوهر از یکدیگر )فوت، فسخ نکاح، طالق( را 
با ذکر شماره و مواد آن تهیه کنید و بروشور آن را در کالس ارائه دهید.

در گروه های کالسی در مورد موضوعات زیر در قانون مدنی جست وجو کنید و گزارش آن را در کالس 
ارائه دهید.

  نقش شروِط ضمِن عقد در درخواست طالق از سوی زن؛
  دالیل و قوانینی که حق طالق را به مرد داده است.

فعالّیت 28

فعالّیت 29

هدف توانمندسازی 6: هنرجو بتواند از قوانین و احکام طالق گزارشی ارائه دهد.

حق طالق

طبق قانون، طالق به ارادۀ شوهر واقع می شود، اما منظور این نیست که زن هرگز نتواند درخواست طالق کند 
یا رأی دادگاه هیچ اثری بر وقوع طالق نداشته باشد.

زن حق دارد که با شروط معین، اجبار مرد به طالق را از دادگاه بخواهد یا اینکه ضمن عقد ازدواج شرط کند 
در وضعیتی معّین از طرف مرد وکالت داشته باشد که طالق را واقع سازد.

از سوی دیگر این سخن که مرد حق طالق دارد به این معنی نیست که هر وقت و بدون دلیل بتواند این کار 
را انجام دهد. بلکه در این خصوص قانون دخالت می کند و طبق قانون هم مرد و هم زن مکلّف هستند برای 
درخواست طالق به دادگاه مراجعه کنند. تنها پس از امکان نداشتن سازش، رسیدگی دادگاه و احراز گواهی 

می توانند به دفترخانۀ ثبت طالق مراجعه کنند.
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اقسام طالق
طالق بر دو قسم َرجعی و بائن است.

طالق َرجعی: رجوع در لغت به معنی بازگشت و بازگرداندن چیزی به حال سابق است. بنابراین در این طالق 
مرد حق دارد در مّدت عّدۀ زن با او آشتی کند. در این صورت پیوند زناشویی مجدداً برقرار می شود، بدون 
آنکه نیاز به وقوع صیغۀ عقد ازدواج باشد. البته پس از آشتی و پیوند دوباره باید به دفاتر ثبت مراجعه کنند و 

این رجوع ثبت شود تا از نظر قانونی هم زن و شوهر محسوب شوند.
در طالق َرجعی در ایام عدۀ زن، مرد ملزم به پرداخت نفقۀ اوست و در صورت فوت هر یک از زوجین در این 
ایام، دیگری از او ارث می برد. رجوع یعنی تنها به ارادۀ شوهر واقع می شود برای اینکه شوهر بتواند از حق 
رجوع خود استفاده کند. برای رجوع مرد، زن در دوران عّده باشد و در مورد زن یائسه که نباید عّده نگه دارد، 

رجوع امکان پذیر نیست و اگر مرد بخواهد با آن زندگی کند باید مجدداً با او ازدواج کند.
طالق بائن: در این طالق مرد حق رجوع و ادامۀ زندگی زناشویی را ندارد، مگر آنکه عّده سپری شود و با 
بائن، زن به میل خود مالی به مرد  او را به عقد خود درآورد. در بعضی موارد طالق  بار دیگر  رضایت زن، 
می بخشد که برحسب نوع طالق بائن، ممکن است به مقدار مهر یا بیشتر یا کمتر از آن باشد. زن در ایام عّده 

در طالق بائن، حق دریافت نفقه ندارد، مگر آنکه باردار باشد )شکل ١٧(.

شکل 1٧ـ طالق و جدایی همسران از یکدیگر

شوهر سمیرا پس از طالق به او رجوع کرده است و آنها به خوبی با هم زندگی می کنند، اما رجوع، ثبت 
نشده است.

  ثبت نشدن رجوع چه عواقبی برای آنها دارد؟
  آیا ثبت نشدن رجوع برای فرزند احتمالی ایشان در آینده هم ضرری دارد؟

  با جست وجو در قانون مدنی و منابع علمی، گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 30
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فعالیت های پایانی

1  زهره با نامزدش برای حق مسکن توافق می کند. آیا باید در دفترخانه رسمی ثبت شود؟

2  مینا ١٥ سال دارد و قصد ازدواج دارد. آیا شرایط مناسب ازدواج را دارد؟ آیا او نیاز به اجازۀ پدر دارد؟

3  مهین و حسن همسر دائمی هم بوده اند. متأسفانه ٥ ماه پیش بنا به رأی دادگاه از هم جدا شدند. آیا این 

دو می توانند زندگی مشترک خود را مجدداً شروع کنند؟

با جست وجو در منابع علمی و قانون مدنی در مورد انواع طالق و شرایط همسران، بروشوری تهیه کنید و 
در کالس ارائه دهید.

در گروه های کالسی، نمایشنامه ای دربارۀ یک زندگی مشترِک موّفق، تهیه کنید. نقش زن و شوهر، فرزند 
یا فرزندان را در ایجاد موفقیت خانوادگی مشخص کنید و با مشارکت گروه، آن را برای دوستان خود در 

کالس اجرا کنید.

فعالّیت 31

فعالّیت 32
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واحد یادگیری 4  : به کارگیری حقوق کودک در خانواده

استاندارد عملکرد

توسعه و شناخت حقوق کودک از طریق منابع دینیـ  اسالمی و قوانین داخلی کشور و حقوق بین المللی کودک

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

1  توسعۀ آگاهی به حقوق کودک
2  به کارگیری حقوق کودک

1  یادگیری
2  مسئولیت پذیری

3  رعایت اخالق انسانی
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هدف توانمندسازی 7: هنرجو بتواند حقوق کودک را در خانواده توضیح دهد.

حقوق کودک

به نظر شما یک زن و شوهر قبل از بچه دار شدن باید به چه نکاتی توجه کنند و چه آمادگی هایی در خود 
به وجود آورند؟ فهرستی از این آمادگی ها تهیه کنید.

در گروه های کالسی، در مورد حقوق کودک از نظر اسالم و قوانین کشورمان، از منابع علمی جست وجو 
کنید و نتیجه را به صورت پوستر در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 33

فعالّیت 34

یکی از انگیزه های مهم تشکیل خانواده، داشتن فرزند است. اتحاد زن و شوهر و وابستگی خونی و اخالقی فرزندان 
خانواده، موجب می شود که یکی از طبیعی ترین واحدهای اجتماعی به وجود آید. عشق و محّبت به فرزند از طرف 
خداوند در نهاد پدر و مادر به ودیعه گذاشته شده است. اّما قانون نیز وظیفه دارد از حقوق کودک حمایت کند.

به دالیل زیر رعایت حقوق کودک ضرورت دارد:
1  سالمتی کودکان تضمین می شود.

2  کودکان به رشد همه جانبه دست می یابند.

3  کودکان به عنوان آینده سازان جامعه تلقی می شوند. بنابراین رعایت حقوق آنها زمینه ساز رشد جامعه است.

4  کودکان را از آسیب های متعدد از قبیل سوءاستفاده های مختلف در امان نگه می دارد.

حقوق کودک در اسالم1
اسالم، بیش از مکتب های دیگر برای کودکان، حقوق و احترام قائل 
شده است، زیرا با رعایت این حقوق، آیندۀ کشور با وجود انسان های 
همۀ  اسالم،  آسمانی  آموزه های  در  شد.  خواهد  تضمین  شایسته، 
کودکان )دختر و پسر( حقوق و مزایای معینی دارند و همگان، از 
اِعمال هرگونه خشونت و بی رحمی در حق آنان باز داشته شده اند. 
شده  مطرح  زمانی  کودکان،  حقوق  از  حمایت ها  این  اینکه  جالب 
که هیچ نهاد، سازمان یا کنوانسیون بین المللی برای دفاع از حقوق 
کودکان وجود نداشته است. اسالم با در نظر گرفتن همۀ نیازهای 
اولیۀ جسمی، روحی و روانی کودکان و دفاع از آن، زمینه را برای 
رشد و پیشرفت آنان در همۀ جنبه ها فراهم آورده است. برخی از 

این حقوق در شکل روبه رو نشان داده شده است )شکل ١٨(.

١.  برای اطالعات بیشتر در زمینۀ حقوق کودک می توانید به کتاب مهارت های ارتباطی و مشارکتی رشتۀ تربیت کودک پایۀ یازدهم مراجعه کنید.

شکل 18ـ حقوق کودک در اسالم

تغذیه 
مناسب

انتخاب
 نام نیکو

احترام به مقام 
کودک

حق تحصیل

حقوق کودک

تفریح و بازی

پرهیز از 
اعمال 
خشونت
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حقوق کودک را می توان به دو بخش مالی و غیرمالی تقسیم کرد:
حقوق غیرمالی کودک: همان گونه که انجام هر کاری نیاز به فراهم آوردن مقدمات آن دارد، رشد و پرورش 
نسل آینده، که اهمّیت ویژه ای برای امروز و فردای جامعه دارد نیز، به تهیۀ مقدمات خاص خود نیاز دارد. در 
قوانین اسالمی برای کودک حتی قبل از تولد حقوقی همچون حق حیات ذکر شده است. به همین دلیل سقط 

جنین جرم شناخته می شود، درحالی که در بسیاری از کشورها جرم محسوب نمی شود.
در آموزه های دینی به آمادگی جسمی، روحی و روانی پدران و مادران آینده توجهی ویژه شده است. امروزه 
علوم پزشکی، روان شناسی، تربیتی و... به این آمادگی تأکید دارند. اما بسیاری از این آموزه ها در قالب های 
حقوقی و قانونی نمی گنجد و باید در دانش های ویژۀ خود جست وجو شوند. هدف قانونگذار در تنظیم روابط 
پدر و مادر و فرزندان حمایت از کودک است. از دیدگاه قانونی نخستین حق هر کودک به رسمیت شناختن 

او در اجتماع و سپس نگهداری و تربیت اوست )شکل ١٩(.

شکل 19ـ کودکان ما

حقوق مالی کودک: نگهداری کودک و تربیت او مخارجی دارد که براساس قانون، پدر وظیفه دارد آنها را 
بپردازد. این هزینه ها شامل همۀ ضروریات زندگی می شود. همان گونه که قباًل ذکر شده به آن نفقه می گویند. 
امروزه با سواد شدن و تحصیل کردن نیز همچنین از ضروریاتی است که مخارج آن باید پرداخت شود. چنانچه 
پدر از این وظیفه سر باز زند، از طرف مراجع قانونی ملزم به انجام تکلیف خواهد شد. در هیچ صورت کسی 
حق ندارد کودک را به کار گیرد و این کار پیگرد قانونی دارد. البته در جوامعی همچون جامعۀ ما بیشتر پدران 
تمایل دارند به خواسته های بحق فرزندانشان پاسخ مثبت دهند. اما باید توجه داشت که الزام قانونی پدر به 
پرداخت نفقۀ فرزند به آن معنا نیست که او وظیفه دارد هرگونه خواست فرزند را برآورده سازد. بلکه پدر باید 

در حد توان مالی خود و به منظور رشد و تکامل فرزند، نیازهای ضروری او را مرتفع سازد.
بیمۀ زندگی: یکی از ضرورت هایی که زندگی کودکان ما را در آینده از نظر مالی و رفاهی تا حدودی تضمین 
می کند، استفاده از بیمه های عمر و زندگی به عنوان یک چتر حمایتی است. بیمه نامه، نوعی سرمایه گذاری است 
که با خرید آن عالوه بر بهره مندی از پوشش فوت به عنوان پوشش اصلی و نقص عضو و هزینه های پزشکی، 
از کارافتادگی و امراض خاص به عنوان پوشش های اضافی، می توان از مزایای دیگری چون وام )بدون نیاز به 
ضامن و پس از پرداخت دوسال حق بیمه(، سود تضمینی، مشارکت در منافع، معافیت از مالیات نیز استفاده کرد. 
این بیمه نامه انتخاب خوبی برای خانواده ها است تا با پرداخت مبالغی ناچیز، برای آیندۀ فرزندان خود سرمایه و 
آرامش بخرند. همچنین سرمایۀ فوتی که در بیمۀ عمر به ذینفعان بیمه نامه )کسانی که از بیمه نامه نفع می برند( 
پرداخت می شود، می تواند یک حمایت مالی برای خانواده ها باشد. از مزایای خوب بیمه نامه های زندگی می توان 
به انعطاف پذیری آنها اشاره کرد؛ در این بیمه نامه ها شما با توجه به شرایط مالی خود، نحوۀ پرداخت حق  بیمه و 

دریافت سود )ماهانه، یک جا، سالیانه و ...( را تعیین می کنید و... .
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در گروه های کالسی، هر گروه راجع به یکی از موارد حقوق کودک بروشوری تهیه کنید و در کالس ارائه 
دهید.

فعالّیت 35

حضانت
حضانت در لغت به معنی حمایت، تربیت، مراقبت و زیر بال کسی را گرفتن است. در اصطالح فِقه اسالمی، 
حضانت عبارت از نگهداری و تربیت اطفال است. قانون مدنی طفل را مترادف صغیر استفاده کرده است و 
صغیر کسی است که به سن رشد نرسیده باشد. نگهداری از اطفال عبارت است از به کار بردن وسایل الزم 
برای رشد و نمو و بهداشت جسمی روحی مانند خوراک، پوشانیدن لباس و مرتب و تمیز نگاه داشتن طفل به 

وسیلۀ شست و شو و آنچه سن طفل اقتضای آن را دارد و در صورتی 
و  دارو  دادن  متخصص،  پزشک  نزد  او  بردن  بیمار شود،  که طفل 
پرستاری الزم، تربیت فرزند خانواده با مراقبت و محّبت به کودک 
و ایجاد زمینۀ مساعد برای رشد فکری و اخالقی، او را برای قبول 
قانون  می سازد.  آماده  آینده  در  اجتماعی  و  فردی  مسئولیت های 
مدنی مقرر داشته است، والدین مکلّف هستند که در حدود توانایی 
خود به تربیت اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید از 

آن غافل شوند )شکل ٢٠(.
حضانت هم تکلیف و هم حق پدر و مادر است. منظور از تکلیف این است که هیچ یک از پدر و مادر حق ندارند 
در مدتی که حضانت به عهدۀ آنهاست از نگهداری کودک امتناع کنند. گرچه نمی توان همۀ آنچه را که کودک 

به آن نیاز دارد، نام برد، اما مهم ترین آنها عبارت اند از:
نیازهای جسمی: این نیازها از طریق فراهم نمودن محیط زندگی سالم رفع می شوند. تأمین مناسب مسکن، 

خوراک و پوشاک بهداشتی، مراجعۀ به موقع پزشک و تزریق واکسن و... مواردی از این نیازهاست.
نیازهای روحی و روانی: ایجاد امنیت روانی، فراهم آوردن وسایل تفریح و شادی کودک، برقراری آرامش و 
عشق و صمیمیت در محیط خانواده و رفتارهای مناسب تربیتی از جمله موارد مهم این نیازهاست. مراقبت و 
نظارت پیگیر و تأمین سالمت روح و جسم کودک از وظایف پدر و مادر و حقوق کودک است. از این رو کودک 
نیز بدون اجازۀ سرپرست خود نباید از محل سکونت خود خارج شود. نظارت بر معاشرت های کودک عالوه بر 

نگهداری، جنبۀ تربیتی هم دارد.
مسئولیت حضانت کودک

حضانت حق و وظیفۀ پدر و مادر کودک است. تا زمانی که پدر و 
مادر در قید حیات هستند و شایستگی نگهداری فرزند خود را دارند، 
حضانت با آنان است. در صورت فوت یکی از آن دو، حضانت کودک با 
فردی است که زنده است. در مواردی که زن و شوهر از یکدیگر جدا 
شوند دیگر همکاری آنان برای حضانت طفل، به گونه ای که در زمان 
زوجیت وجود داشت، امکان ندارد. پس ناچار باید کودک را به یکی از 
آن دو سپرد. طبق قانون، مادر تا هفت سال بر پدر مقدم است و پس 
از آن اولویّت با پدر خواهد بود. در هر صورت طفل از نظر قانونی حق 

شکل 20ـ حضانت کودکان

شکل 21ـ حضانت کودک
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مالقات دیگری )پدر یا مادر( را دارد و نمی توان کودک را از چنین حقی محروم ساخت. در تمام مواردی که ذکر 
شد کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد باید شایستگی و صالحیت الزم را داشته باشد. چنانچه بر اثر مواظبت 
نکردن یا داشتن انحطاط اخالقی پدر یا مادر١، سالمت جسمی یا تربیت اخالقی کودک در معرض خطر باشد، 

مراجع قانونی طبق مقررات، مداخله نموده و به مصلحت کودک عمل می کنند )شکل ٢١(.
والیت بر کودک

والیت در روابط خانوادگی، عبارت از اقتداری است که قانون گذار به منظور ادارۀ امور مالی کودک و افراد ناتوان 
دیگری که در قانون تعیین شده اند، به پدر و جد پدری اعطا کرده است. افرادی که به سن بلوغ نرسیده اند 
و از نظر حقوقی به آنها صغیر گفته می شود، نمی توانند در اموال خود تصرفی کرده و اگر مالی دارند آن را 
بفروشند. به منظور حفظ منافع مادی افراد صغیر، ولّی )سرپرست( ایشان با توجه به مصلحت صغیر، در اموال 
او تصرف می کند. همان گونه که ذکر شد، والیت کودک به عهدۀ پدر و جد پدری است، با این حال اگر آنها 
مصلحت صغیر را رعایت نکنند و مرتکب اقداماتی شوند که موجب ضرر صغیر شود. والیت ایشان طبق قانون 

ساقط می شود.
تفاوت حضانت و والیت

مادر طفل را زیر پر می گیرد و نگهداری می کند و وظایفی را که نسبت به او دارد انجام می دهد، اما والیت پدر 
به این معنی است که اگر مال و ثروتی داشته باشد، حفظ آن با پدر است، ضمن اینکه نفقه اش نیز بر عهدۀ پدر 
است. حضانت در حقیقت امر مشترکی است بین زن و مرد و حکم خاص دارد و غیر از والیت است، چون در دین 
مقدس اسالم هزینه های زندگی بر عهدۀ پدر است و از این جهت، والیت بر کودک نیز به پدر تعلق گرفته است.

١.  از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخالقی، اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر، قمار، اشتهار به فساد اخالق، سوء استفاده از طفل یا اجبار او به 
ورود به مشاغل ضداخالقی، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف و ابتال به بیماری های روانی )با تشخیص پزشکی قانونی( نام برده شده است.

با توجه به مفهوم حضانت و والیت، فهرستی از حقوق کودک را در این زمینه ها تهیه کنید و در کالس 
ارائه دهید.

فعالّیت 36

هدف توانمندسازی 8: هنرجو بتواند از روش های به کارگیری حقوق کودک در خانواده گزارشی 
را ارائه دهد.

روش های به کارگیری حقوق کودک
روش های به کارگیری حقوق کودک شامل موارد زیر است:

1  ضروری است که والدین، مربیان و حتی کودکان را به زبان ساده با حقوق کودک در اسالم آشنا ساخت.

2  پیامدهای رعایت حقوق کودک در جلسات متعدد مراکز آموزشی به بحث گذاشته شود.

3  جشنواره هایی پیرامون حقوق کودک در زمینه های هنری، ادبی و مواردی مانند اینها در سطح کودکان و 

بزرگساالن برگزار گردد.
4  کارگاه های آموزشی برای والدین، مربیان و کلیۀ دست اندرکاران مرکز آموزشی توسط اساتید برگزار گردد.

5  داستان های مرتبط با حقوق کودکان برای آنها خوانده شود و دربارۀ آنها گفت وگو کنند.
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در گروه های کالسی، در مورد یکی از موارد حقوق کودک در اسالم، کارت های تصویری برای آموزش حقوق 
کودکان تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 37

فعالیت های پایانی

1  علی ٥ سال دارد. پدر و مادرش را در یک سانحۀ رانندگی از دست داده است. حضانت او با چه کسی 
می باشد؟

2  محمد ١٦ سال دارد و ادارۀ اموال او بعد از فوت پدر و مادرش به عهدۀ جّد پدری او می باشد. او قصد فروش 
بخشی از اموال خود را دارد. آیا اجازۀ این کار به او داده می شود؟

3  حقوق غیرمالی کودک شامل چه مواردی است؟
4  علی ٧ سال دارد. پدر و مادرش از هم طالق گرفته اند. حضانت علی با کدام یک از والدین است؟
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واحد یادگیری 5  : به کارگیری قوانین ارث

استاندارد عملکرد

پرورش آگاهی از قوانین ارث در خانواده از طریق منابع دینی ـ اسالمی و قوانین داخل کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

1  توسعۀ شناخت قوانین ارث
2  به کارگیری قوانین ارث در خانواده

2 پرورش احترام گذاشتن به حقوق دیگران

1 مسئولیت پذیری
2   یادگیری

3  رعایت حقوق دیگران
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هدف توانمندسازی 9: هنرجو بتواند قوانین ارث در خانواده را توضیح دهد.

ارث یا ماَتَرک

قبیل  از  لوازمی  و  فعالّیت می زند  به  گوناگون خود دست  نیازهای  تأمین  برای  زندگی،  دوران  در  انسان 
مسکن، محلی برای کار، لوازم منزل، زمین، باغ و... برای خود تهیه می کند. این اموال، پس از مرگ فرد، به 
چه کسی یا چه کسانی می رسد؟ در گروه های کالسی در این مورد و مفهوم ارث در خانواده گفت وگو کنید.

فعالّیت 38

اموال به جا مانده از مّیت یا شخص متوّفی در بعضی کشورها از اموال عمومی محسوب می شود و دولت در آن 
تصرف می کند. ولی در نظام قانون جمهوری اسالمی ایران که برگرفته از احکام اسالم است این اموال یا ثروت 
به خویشاوندان وی تعلّق می گیرد. به این صورت که با مرگ شخص کلیه ماتََرک او یعنی همۀ اموال به جا 
مانده از او شامل خانه، زمین، باغ، پول و... پس از کسر حقوق عمومی )مالیات بر ارث( و تسویۀ حساب کامل 
( طبق قانون بین بازماندگان آن  ١  _

با بدهکاران و طلبکاران احتمالی و نیز اجرای وصیت احتمالی او، اموالش )  ٣
مرحوم تقسیم می شود.

مواردی که از اموال به جا مانده از میت یا شخص متوّفی خرج می شود به شرح زیر است:
الف( مخارج مربوط به کفن و دفن

ب( حقوق خصوصی افراد نسبت به مال متوّفی: یعنی بدهی های متوّفی در زمان حیات، خواه موعد پرداخت 
آنها رسیده باشد و خواه نرسیده باشد، از اموال برداشت می شود.

مال  اصِل  از  و  می شود  محسوب  او  بدهی  نخستین  مهر  باشد،  نپرداخته  را  همسرش  مهر  متوّفی،  چنانچه 
برداشته می شود. سپس بدهی های دیگر پرداخت می گردد، در این صورت سه حالت ممکن است:

  مال به میزان دیون١ باشد )بدهی های متوّفی(، با پرداخت دیون به اتمام برسد: دراین صورت دیگر مالی 
برای به ارث رسیدن نیست؛

  مال کمتر از دیون باشد: در این صورت به نسبت دیون میاِن بدهکاران تقسیم می شود؛
  مال بیشتر از دیون باشد: در این صورت پس از پرداخت دیون مال باقی مانده به ارث می رسد.

ج( حقوق اجتماعی نسبت به مال مّیت: که مالیات بر ارث است و به دولت پرداخت می شود.
( اموال طبق وصیت: هر فردی حق دارد در زمان حیات خویش درخواست هایی  1    _

د( هزینه های مربوط به ثلث )  3
برای پس از مرگ خود داشته باشد. به این درخواست ها وصّیت گفته می شود. وصیت ممکن است دربارۀ امور 
مادی یا معنوی باشد. فرد می تواند وصیت کند که از اموالش پس از مرگ، مقدار مشخصی به بینوایان بدهند، یا 
مال خاصی به شخصی معّین داده شود. وصیت نسبت به تََرکه باید اجرا شود و بازماندگان حِق تخطی ندارند. البته 
وصّیت زمانی دارای اعتبار قانونی است که به طور رسمی نوشته شده باشد و در دفترخانه ثبت شود )شکل ٢٢(.

١.  وام یا قرضی که ادای آن مّدت معین داشته باشد.
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در گروه های کالسی، در مورد موضوعات زیر با توجه به قوانین ارث در کالس گفت وگو کنید و گزارش آن 
را در کالس ارائه دهید:

الف( پدر علی از دوستش یک میلیون تومان طلب دارد و چکی به همین مبلغ برای شش ماه آینده در 
دست اوست. دوست او به تازگی فوت کرده است. آیا پدر علی باید به وارثان مراجعه کند یا باید شش ماه 

صبر کند تا تاریخ سررسید چک برسد؟
ب( مادربزرگ پریسا به تازگی فوت کرده است. آیا مادر پریسا می تواند بدون انجام مراحل قانونی و رضایت 

وارثان گردن بند مادرش را یادگاری بردارد؟
به  مرگش  از  پس  را  اموالش  همۀ  است  کرده  وصیت  است،  بوده  خیری  مرد  که  پژمان  پدربزرگ  ج( 

مستمندان بدهند. آیا می توان به این وصیت عمل کرد؟
د( مادربزرگ هستی تازه از دنیا رفته است و وصیت نامه ای ندارد. آیا مادر هستی می تواند از اموال مادرش 

به بینوایان کمک کند؟

فعالّیت 39

شکل 22ـ وصیت نامه

از لحاظ دینی و اخالقی تأکید زیادی در آیات و روایات١ در مورد ضرورت وصیت وجود دارد و کسانی که 
وصّیت نکنند یا در وصیت مشکالت مالی اطرافیان و فرزندانش را مالحظه نکنند، به شدت مذّمت2 شده اند. 

بنابراین سه حالت ممکن است پیش آید:
( مال باشد: در این صورت باید به آن عمل شود.

1    _
الف( وصیت به میزان ثلث )  3

( مال باشد: در این صورت، چنانچه وارث یا وارثان رضایت داشته باشند، به آن  1    _
ب( وصیت بیشتر از ثلث )  3

عمل می کنند. اما اگر بعضی از وارثان راضی و بعضی ناراضی باشند، آنها که رضایت دارند، شخصاً هزینه های 
مربوط به وصایای مازاد بر ثلث را برعهده می گیرند.

( مال باشد: در این صورت، بقیۀ اموال پس از اجرای وصیت به بازماندگان به ارث  1    _
ج( وصّیت کمتر از ثلث )  3

می رسد.

١.  خداوند در آیه ١٨٠ سوره بقره چنین می فرماید: )ُکِتَب َعلَْیُکْم إَِذا َحَضَر أَحَدُکُم الَْمُوُت إِْن تََرَک َخْیَرا الَْوِصیَُّۀ لِلَْوالَِدیِْن َواْلقَربِیَن بِالَْمعرُوِف َحًقا 
َعلَی الُْمتَِّقیَن(؛ »بر شما مقرر شده است که چون یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر مالی برجای گذارد برای پدر و مادر و خویشاوندان )خود( 

به طور پسندیده وصیت کند )این کار( حقی است بر پرهیزگاران.
2.  نکوهش ـ سرزنش
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موجبات ارث

دو امر موجب می شود که فردی از دیگری ارث ببرد:
الف( نََسب

خویشاوندانی هستند که به ترتیب از آنها نام برده می شود.
ب( َسَبب

فرد یا افرادی هستند که به سبب ازدواج به عنوان همسر از متوفی ارث می برند.
خویشاوندان نسبی: در قانون ارث خویشاوندان نََسبی متوّفی به سه دسته تقسیم می شوند. به هر دسته، 
طبقه گفته می شود که به ترتیب از متوّفی ارث می برند. در این صورت تا زمانی که در طبقۀ اول کسی موجود 
باشد، فردی از طبقۀ دوم ارث نمی برد. همچنین زمانی افراد طبقۀ سوم ارث می برند که هیچ فردی از طبقۀ 

دوم موجود نباشد.
وارثان نََسبی مّیت )کسانی که به َسَبب خویشاوندی، از مّیت ارث می برند( به سه طبقه تقسیم می شود )جدول ١(:
1  طبقۀ اول پدر و مادر متوّفی و فرزندان: اگر فرزند یا فرزنداِن متوّفی زنده نباشند، فرزند یا فرزنداِن )نوه( با 
پدر و مادر متوّفی در ارث سهیم می شوند. دربارۀ فرزنداِن فرزندان )نوه(، آن کسی که به متوّفی نزدیک تر 

است، مقدم می شود. بنابراین با وجود نوه، نتیجه ارث نمی برد.
2  طبقۀ دوم اجداد متفاوت خواهر و برادر: درصورتی که متوّفی خواهر و برادر زنده نداشته باشد، فرزنداِن 
ایشان به ترتیب نزدیکی به متوّفی با اجداد متوّفی در ارث شریک می شوند، یعنی در صورت فقدان خواهر 

و برادر، اگر خواهرزاده ای وجود داشته باشد، نوۀ خواهر یا نوۀ برادر متوّفی ارث نمی برد.
3  طبقۀ سوم عموها، عمه ها، خاله ها و دایی ها: در صورت فقداِن آنها، فرزندانشان به ترتیب نزدیکی به متوّفی 

ارث می برند.

جدول 1ـ طبقات ارث

طبقۀ اول
پدر و مادر و فرزندان درجه اول

فرزنداِن فرزنداِن متوّفی درجه دوم

طبقۀ دوم
پدربزرگ و مادربزرگ )جد و جده( برادر و خواهر درجه اول

اجداد، پدربزرگ، مادربزرگ و فرزندان خواهر و برادر درجه دوم

طبقۀ سوم
عموها، عمه ها، دایی ها و خاله های متوّفی و فرزندان آنها درجه اول

عموها، عمه ها، دایی ها و خاله های پدر و مادر متوّفی و فرزندان آنها درجه دوم

اشخاصی که به موجب َسَبب ارث می برند، هریک از زوجین هستند که هنگام فوت دیگری زنده باشند. 
همسر از همسر متوفای خود ارث می برد و با هر طبقه از طبقات سه گانه که نام برده شد و وارث به حساب 

می آیند، شریک است و سهم خود را می برد.

نکته
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در گروه های کالسی در مورد موضوعات زیر با جست وجو در منابع علمی و قانون مدنی درباره هر کدام از 
موضوعات زیر، گزارشی جداگانه تهیه کنید و در کالس ارائه دهید:

او  وارث  است. کدام یک  بوده  برادر  و  و یک خواهر  فرزند  دارای سه  او  است.  رفته  دنیا  از  1  پدر سپهر 
به حساب می آیند؟

2  مادر سپیده از دنیا رفته است. او دارای همسر و دو فرزند و مادر بوده است. کدام یک از او ارث می برند؟
3  دوست حسین بر اثر حادثه ای فوت کرده است. او دارای پدر و مادر و یک خواهر بوده است. چه کسانی 

وارث او محسوب می شوند؟
4  پدر زهرا فوت کرده، او دارای همسر و یک فرزند و دو خواهر و برادر بوده است. وارثان او چه کسانی اند؟
5  پدر و مادر سهیل در تصادف کشته شده اند. سهیل تنها یک عمه و یک عمو دارد که با آنها زندگی 

می کند. وارث پدر سهیل کیست؟
6  یک خانواده در دریا غرق شده اند. مادر این خانواده تنها یک مادربزرگ و یک برادر داشته است. کدام یک 

وارث او به حساب می آیند؟
7  در حادثه ای آقای صالحی و بعضی نزدیکان او از دنیا رفته اند. تنها عمه، پسرعمه و دایی آقای صالحی 

زنده مانده اند. کدام یک از شخص متوّفی )آقای صالحی( ارث می برند؟

فعالّیت 40

هدف توانمندسازی 10: هنرجو بتواند از قوانین ارث در خانواده گزارشی را ارائه دهد.

سهم االرث

سهم ارث بعضی از وارثان؛ مانند مادر، زوج و زوجه، 
سهِم مشخص  این  به  است  قانون مشخص شده  در 
»فرض« گفته می شود. سهم بعضی از وارثان نیز در 
قانون مشخص نشده است. سهم ارث این افراد پس 
مال  باقی ماندۀ  از  فرض،  صاحبان  سهم  پرداخت  از 
به ترتیبی که می آید، پرداخت می شود. در اینجا سهم 
ارث طبقۀ اول و همسران به دلیل اهمّیتی که دارد 

توضیح داده می شود )شکل ٢٣(.
شکل 23ـ سهم ارث
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سهم ارث طبقۀ اول
چنان که ذکر شد، در طبقۀ اول پدر و مادر و فرزندان قرار دارند. در این صورت سه حالت متصور است:

الف( متوفی، فرزند یا فرزنِد فرزند )نوه( نداشته باشد، در این حالت اگر وارث تنها پدر یا تنها مادر باشد، تمام 
ارث به او تعلق می گیرد.

ب( اگر پدر و مادر متوّفی هر دو زنده باشند و متوّفی خواهر و برادر نیز نداشته باشد، به مادر یک سوم و پدر 
دو سوم از مال ارث می رسد.

ج( متوّفی پدر و مادر نداشته باشد و وارث او چند فرزند باشند، ماتََرک به طریق زیر تقسیم می شود:
1  اگر فرزند منحصر به یکی باشد، خواه پسر خواه دختر، تمام تََرکه به او می رسد.

2  اگر فرزندان متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر باشند، تََرکه بین آنها به طور مساوی تقسیم می شوند.
3  اگر فرزندان متعدد باشند ولی بعضی دختر و بعضی پسر باشند، پسر دو برابر دختر ارث می برند.

4  اگر متوّفی هم پدر و هم مادر و هم فرزند داشته باشد، در این صورت اگر فرزند تنها یک دختر باشد، پدر 
یک ششم، مادر یک ششم، دختر یک دوم از تََرکه ارث می برد.

5  چنانچه با وجود پدر یا مادر یا هر دوی آنها متوّفی چند دختر هم داشته باشد، سهم دخترها دو سوم تََرکه 
است که به نسبت مساوی بین آنها تقسیم می شود و سهم هریک از پدر و مادر یک ششم ماتََرک است.

6  درصورتی که با وجود پدر یا مادر متوفی یا هر دوی آنها فرزندان دختر و پسر هم وجود داشته باشد، سهم 
هریک از پدر و مادر یک ششم است و باقی مانده بین فرزندان تقسیم می شود، به طوری که به پسران دو 

برابر سهم دختران ارث می رسد.

یکی از دالیل زیاد بودن ارث مرد نسبت به زن آن است که نفقۀ زن بر عهدۀ مرد است؛ یعنی مرد عالوه بر بیشتر بدانید
اینکه باید مخارج خود را تأمین کند، موظف است هزینۀ زندگی زن و فرزندان را هم تأمین نماید. از سوی 
دیگر، مرد  دهندۀ مهریه و زن گیرندۀ آن است. در واقع می توان ادعا کرد که آنچه زن از ارث و مهریه 
نصیبش می شود، پس انداز او قرار می گیرد، درحالی که سهم االرث مرد، صرف مخارج زندگی خود و همسر 
و فرزندانش می شود. عالوه بر این، در شرع اسالم، تکالیفی بر عهدۀ مرد گذاشته شد که مستلزم صرف مال 
است؛ مانند هزینه هایی که مرد باید در راه جهاد بپردازد و یا جایی که یکی از بستگان، به خطا مرتکب قتل 
یا جرمی شود، مرد به عنوان عاقله، در پرداخت دیه مقتول، مسئولیت دارد. در حالی که زن هیچ مسئولیتی 
او  برابر سهم زن است، ولی در عمل بهرۀ واقعی  این زمینه ها ندارد. اگر چه به ظاهر، سهم مرد دو  در 
از ثروت های جامعه به مراتب کمتر از زن است، عالوه بر اینها مرد در مقابل ارث زیادتری که می گیرد، 
مسئولیت های مالی سنگین تری نیز بر دوش دارد. در یک کالم می توان گفت: علت تفاوت ارث زن و مرد 

به دلیل ایجاد توازن و تعادل میان حقوق و تکالیف هر یک از آنان است.



شایستگی 9: بهره گیری از حقوق قانونی خود و ...

209

با جست وجو در قوانین ارث در اسالم، در مورد موضوعات زیر با تهیۀ قوانین آنها، در مورد هرکدام گزارشی 
تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

1  سعید از دنیا رفته است. وارثان او فقط پدر و مادرش هستند. سهم هر یک چقدر است؟
2  سیمین در تصادفی کشته شده و تنها بازماندۀ او یک دختر است. سهم او چقدر است؟

3  پدر و مادر نسترن از دنیا رفته اند. اما پدربزرگ و مادربزرگ نسترن زنده اند. سهم هریک از پدربزرگ، 
مادربزرگ و نسترن از ارث چه مقدار است؟

فعالّیت 41

سهم ارث همسران

فعالیت های پایانی

با وجود دو شرط، همسر از همسر متوّفای خود ارث می برد. یکی 
اینکه ازدواج آن دو با عقد دائم باشد. دیگر آنکه به حکم قانون از 
ارث ممنوع نشده باشد. همسر، با هر طبقه از طبقات خویشاوندان 

نََسبی که ارث می برند، در ارث شریک است.
سهم شوهر از زن متوفی، درصورتی که از او فرزند یا نوه ای به جا نمانده 
باشد، یک دوم تََرکه است، در غیر این  صورت، یک چهارم تََرکه به شوهر 

ارث می رسد )شکل ٢٤(.
شکل 24ـ سهم ارث همسران

فرض کنید سه نفر به نام های بیژن، شقایق و جمشید از دنیا رفته اند. برای هر یک از آنها )بیژن، شقایق و 
جمشید( وارثان فرضی در نظر بگیرید و سهم آنها را تعیین کنید.

قوانین مربوط به ارث در اسالم را در طبقات مختلف به صورت بروشوری در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 42

فعالّیت 43

1  وارثان بهروز، پدر و مادر و سه دختر او هستند. سهم هریک از اموال چه مقدار است؟
2  تنها وارث سیامک، یک پسر است. سهم او چقدر است؟

3  همسر شیال فوت کرده است. آنها فرزندی نداشته و پدر و مادر همسر او نیز در قید حیات نیستند، اما خواهر 
وخواهرزادۀ همسر او در قید حیات هستند. سهم االرث هر کدام از وارثان را مشخص کنید.
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