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پودمان دوم: پرورش آگاهی کودک از احساسات دیگران 

پودمان 2

پرورش آگاهی کودک از   احساسات دیگران

آگاهی از   احساسات دیگران، سرآغاز همدلی است.

زمان: 60 ساعت ) نظری24 ساعت +  عملی36 ساعت(
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استاندارد عملکرد

پرورش آگاهی کودک از احساسات دیگران با هدف پرورش رشد عاطفی ـ اجتماعی بر اساس منابع معتبر 
علمی و آموزشی وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور

شایستگي هاي فني:
1 توسعۀ درک احساس دیگران از طریق ارتباط کالمی و غیرکالمی؛

2 پرورش ابراز همدلی با دیگران؛

3  پرورش ابراز وجود.

شایستگی های غیر فنی:
1  یادگیری؛

2 شرکت در اجتماعات و فعالیت ها؛

3  اجتماعی بودن؛

4   احترام گذاشتن به ارزش های دیگران.

واحد یادگیری 2 

پرورش آگاهی کودک از احساسات دیگران
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پودمان دوم: پرورش آگاهی کودک از احساسات دیگران 

هدف توانمندسازی 1ـ2: درک احساسات دیگران از طریق ارتباط 
کالمی و غیرکالمی را توضیح دهد.

توسعۀ درک احساس دیگران 

تصاویر زیر را مشاهده کنید.

زدن  و حرف  گفتار  در  انسان ها همیشه  بین  ارتباط 
خالصه نمی شود. ارتباط هم می تواند با کالم و زبان 
گفتار باشد و هم با نشانه های غیرکالمی و به اصطالح 
زبان بدن. بنابراین به صورت یک اشاره یا تغییر حالت 
ارتباط  داد.  انتقال  را  پیامی  می توان  بدن،  و  چهره 
دارد.  وسیعی  دامنۀ  بدن  زبان  وسیلۀ  به  غیرکالمی 
بیان چهره ای، اشاره، ادای احترام با حرکت سادۀ سر، 
تئاتر، موسیقی و نمایش بی کالم1 از جمله ارتباطات 

غیر کالمی است. )شکل 2(.

شکل 1ـ ارتباط کودکان

فعالیت در 
فعالیت1: در گروه های کالسی، با توجه به تصاویر باال، در مورد احساس و ارتباط بین کودکان گفت و گو کالس

کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

شکل 2ـ نمایش بی کالم 1ـ پانتومیم
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انتقال  گیرنده  به  را  پیامی  ارتباطی،  مسیر  یک  از طریق  فرستنده  آن  به واسطۀ  که  است  فرایندی  ارتباط1 
می دهد و گیرنده پس از دریافت پیام، بازخورد آن را به فرستنده منتقل می کند..ارتباط شامل ارتباط کالمی 

و ارتباط غیرکالمی است.

 ارتباط کالمی 
پیام هایی است که به صورت گفتار مانند حرف زدن، گفت وگو، دستور دادن و... بین دو منبع پیام رد و بدل 

می شود.

 ارتباط غیرکالمی 
پیام هایی است که با زبان بدن مانند ایما و اشاره، حاالت گوناگون چهره، سر تکان دادن، استفاده از حرکت 

دست ها و پاها و...، بین دو منبع پیام رد و بدل می شود.
یکی از مهارت های ضروری برای کودکان آن است که هیجانات خود را به هر دو صورت کالمی و غیرکالمی 
نشان دهند و همچنین بتوانند واکنش های هیجانی کالمی و غیرکالمی دیگران را بشناسند و درست درک 

کنند.

 هیجانات اولیه و ثانویه 
توانایی های هیجانی کودک هم در بیان و ابراز هیجانات و هم در سطح شناخت حاالت و ویژگی های هیجانی 
انگیزه های  اجتماعی،  رفتارهای  را می توان در  این تحول  آثار  افزایش سن، تحول می یابد.  موازات  به  خود، 

رفتاری و خودآگاهی کودک دید.
هیجانات را در دو گروه اولیه و ثانویه قرار می دهند. هیجاناتی چون شادی، اندوه و ترس به عنوان هیجانات 
اولیه یا پایه شناخته شده اند؛ برای مثال لبخند، یکی از رفتارهای اجتماعی و هیجانی کودک است و نقشی 
مهم در رشد همه جانبۀ او ایفا می کند. اولین لبخند نوزاد را لبخند درون زاد2 نامیده اند، زیرا این نوع لبخند در 

غیاب محرک بیرونی و اغلب در موقع خواب بروز می یابد. 
لبخند برون زاد3 در برابر محرک خارجی ابراز می شود. حدود هفته های سوم و چهارم بعد از تولد، کودک در 
حالت بیداری در پاسخ به نوازش پوست، لبخند می زند. خنده نسبت به لبخند، بیانگر حالت عاطفی مثبت تر 
بین هفته های 12 تا 16 بروز می یابد و از آن به بعد، جزء  است و تنش زدایی بیشتری دارد. خنده معموالً 

هیجان های اولیۀ کودک محسوب می شود.
هیجانات پیچیده یا ثانویه مانند خجالت، احساس گناه، غرور، حسادت، دستپاچگی و غیره، در اواخر دوسالگی 
بروز می کنند و ویژگی برجستۀ آن کمک به درک کودک از خود است. هیجانات ثانویه می توانند »مفهوم 
خود« را تقویت کنند یا برعکس به آن آسیب وارد سازند؛ برای مثال احساس خجالت، ناراحتی یا دستپاچگی، 

می تواند نشانه ای از مشکالت درونی کودک باشد.

1ـ برای کسب اطالعات بیشتر به کتاب درسی ارتباط مؤثر پایۀ دهم مراجعه شود.
endogenous ـ2

exogenous ـ3
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پودمان دوم: پرورش آگاهی کودک از احساسات دیگران 

پرورش درک احساسات دیگران 

فعالیت در 
فعالیت 2: تجربه ای را برای دوستان خود تعریف کنید که در آن به دلیل انجام نشدن کاری مطابق کالس

میل تان، اعتراض کردید یا اینکه با سکوت از آن گذشتید. سپس به این پرسش ها پاسخ دهید:
  اگر امروز دوباره آن اتفاق بیفتد چه روش یا روش هایی را به کار می گیرید؟

  آیا این احتمال وجود داشته است که تنها به دلیل درک احساس و شرایط دیگران، از ادامۀ بیان و 
ابراز نظر خود پرهیز کرده باشید؟

یکی از اهداف مهم در پرورش کودک، کمک به رشد مهارت درک احساسات دیگران است، به شکلی که او 
بتواند به دیگران احترام بگذارد و در تعامل با دیگران، همدلی کند. اما تأکید زیاد بر این موضوع که کودک 
به خواسته و احساسات دیگران توجه کند یا شیوۀ نادرست تأکید، ممکن است تأثیر معکوسی داشته باشد. 
هنگامی که کودک حس کند خواسته ها و احساسات دیگران مهم است، ولی خواسته ها و احساسات خودش 

اهمیتی ندارد و به آن توجه نمی شود، ممکن است احساس بدبینی و گاه تنفر یا حسادت شکل بگیرد.
تصور کنید مربی تعداد محدودی وسیلۀ بازی در اختیار کودکان 3 تا 5 ساله قرار داده است. کودکی مّدت 
طوالنی با یکی از وسیله ها مشغول بازی است و آن را در اختیار کودک دیگری که کنارش نشسته است، قرار 
نمی دهد. به طور معمول در این شرایط، مربی به کودک می گوید: »کمی هم اجازه بده دوستت مشغول بازی 
باشد«. ممکن است بین دو کودک در حین بازی درگیری هم به وجود آمده باشد. در چنین موقعیت هایی، 
مربی می تواند به صورت غیرمستقیم و با طرح سؤال هایی از قبیل »چه اتفاقی باعث شد که با دوستت دعوا 
توصیف  به  داری؟«،  حسی  چه  می کنی،  بازی  »وقتی  و  کنی؟«  بازی  االن  داری  دوست  »خیلی  کنی؟«، 
احساسات دیگران و هم بازی کودک بپردازد. در این صورت، کودک احساس می کند نیازهایش دیده شده است 
و با آرامش بیشتری می تواند به احساسات دیگران نیز توجه کند. پس، موقعیت ها می توانند به یک فرصت 
آموزشی تبدیل شوند، فرصتی که مربی با نشان دادن توجه به خواسته ها و احساسات کودک، احساس امنیت 

او را تقویت کند تا کودک هم چگونگی درک احساسات دیگران را یاد بگیرد. 

شکل 3ـ اعتراض کودک
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فعالیت در 
فعالیت 3: در گروه های کالسی، با توجه به شکل 3، در مورد ناراحتی کودک به دلیل اینکه نمی تواند کالس

هم زمان از وسیلۀ بازی ای که در اختیار کودک دیگر قرار دارد، استفاده کند، گفت و گو کنید.
تصور کنید در چنین شرایطی قرار گرفته اید؛ چه واکنشی از خود نشان می دهید؟ دالیل رفتار خود را در 

کالس ارائه دهید.

فعالیت 4: در بازدید از مرکز پیش از دبستان، داستان ناتمامی را برای کودکان سنین چهار، پنج ساله 
بخوانید و نتایج بازدید را در کالس ارائه دهید.

در روستای زیبایی مردمی بسیار منظم زندگی می کردند. زمین ها را قبل از پاییز شخم می زدند 
و دانه ها را در آن می کاشتند و...

آنها برای رشد گیاهان به نور و گرمای خورشید خیلی نیاز داشتند. آنها یادشان می ماند که 
به موقع آمدن شب تشکر کنند و حاال می توانند بخوابند و خستگی در کنند،  از  هر شب 
با  از آمدن هر روزۀ خورشید هم قدردانی کنند. یک روز خورشید  نبود که  اما حواسشان 
خودش فکر کرد: باید کاری کنم که متوجه آمدن من بشوند تا همان طور که از شب تشکر 
می کنند، قدر روز را هم بدانند و یادشان باشد که اگر من نباشم چه اتفاقاتی می افتد. در 

همین وقت ...

در این بخش از داستان به ترتیب از کودکان حاضر در جمع بخواهید خودشان را جای خورشید بگذارند 
و بگویند چه کاری انجام می دادند. الزم است مربی تالش کند تا هر کودک دلیل انتخاب رفتار خاص را 

شرح دهد و بگوید که چرا این تصمیم را گرفته است؟ 
در ادامه، از کودکان بخواهد تا داستان را بر اساس تصمیم تازه ادامه دهند و بگویند که به نظرشان هر 

یک از رفتارهای خاص چه نتیجه احتمالی را در پی خواهد داشت.

بر  دعوا  نیز  و  مشترک  کار  یک  دادن  انجام  دربارۀ  کودکان  اختالف نظر  پرچالش،  موقعیت های  در 
البته  نامناسب منجر شود.  الفاظ  بیان  یا  به کتک کاری  از وسایل گوناگون، گاه می تواند  استفاده  سر 
اتفاق  این  باشد،  داشته  کنترل  هیجانات خود  و  احساسات  بر  بتواند  مربی  آن  از  پیش  در صورتی که 

)کتک کاری و...( نخواهد افتاد.
درک  و  شناخت  در  عملی  الگوی  می تواند  هیجاناتش،  مورد  در  مربی  خودتنظیمی  دیگر،  به عبارت 

احساسات برای کودکان باشد. 

نکته

فعالیت برای 
کودکان
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پودمان دوم: پرورش آگاهی کودک از احساسات دیگران 

هدف توانمندسازی 2ـ2: فعالیت های آموزشی برای پرورش درک 
احساسات دیگران طراحی و اجرا کند.

روش های پرورش درک احساسات دیگران

برخی از روش های پرورش درک احساسات دیگران در نمودار 1 نشان داده شده است. 

نمودار 1ـ روش های پرورش درک احساسات دیگران

فعالیت در 
فعالیت 5: کالس

1  در گروه های کالسی، با توجه به تصویر رو به رو، 

به کودکان  آموزش  این شیوۀ  اثرگذاری  در مورد 
گفت وگو کنید .

2  اگر شما بخواهید هیجانی را به کودک آموزش 

دهید، از چه شیوه یا شیوه هایی استفاده می کنید؟ 
آنها را فهرست کنید و نتیجه را در کالس ارائه 

دهید.
شکل4ـ هیجانات

تلفیق تصویر 
و داستان

روش های پرورش 
درک احساسات 

دیگران

بیان روشن 
احساسات

نمایش بی کالم و 
بازی های هیجانی

قصه سازی

 ایجاد 
موقعیت های 

گوناگون 

آموزش از 
طریق زبان بدن

احساسات گوناگون  امکان درک  است که  از جمله شیوه هایی  داستان گویی  تلفیق تصویر و داستان:   1

را برای کودک فراهم می آورد. تلفیق این شیوه با تمرکز بر شناخت احساسات، می تواند به پرورش و رشد 
هیجانی و عاطفی کودک کمک کند؛ برای مثال، مربی داستانی را برای کودکان می خواند. در بخش هایی از 
داستان متوقف می شود و از کودکان می خواهد تا احساس و هیجان شخصیت داستان را در آن بخش، با کمک 

تصاویری که در اختیار دارند )مانند شکل 4( نشان دهند.
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2 آموزش از طریق زبان بدن: گاهی الزم است مربی از زبان بدن خود به راحتی استفاده کند و پیام هایی 

غیرکالمی را نیز به گونه ای انتقال دهد که درک و برداشت آن توسط کودک، به سادگی و روشنی ممکن شود. 
این رفتارها می تواند مربوط به وضعیت و حاالت بدنی مانند: شکل قرار گرفتن دست ها، پاها، نحوۀ نشستن، 

فعالیت 6  : داستان زیر را برای کودکان بخوانید و از آنها بخواهید در هر قسمت هیجان متناسب با آن 
را )با استفاده از شکل های فعالیت 5( نمایش دهند. 

اژدهایی که از پرواز می ترسید1

در روزگاران قدیم اژدهای کوچولویی تنها و غمگین در غاری باالی کوه زندگی می کرد. چون از پرواز 
می ترسید سعی می کرد جرئت پرواز پیدا کند. هر روز عصر، خواهر و برادرها و دوست هایش قصه های 
جالب و هیجان انگیزی از اتفاقات آن روز تعریف می کردند. خواهرها همیشه از او می پرسیدند: »خیلی 
خوب! تو تعریف کن چه کار کردی؟« اژدها کوچولو هم با غصه جواب می داد: »اِم ... َم ... َم ... من ... 
این کار را کردم و آن کار را کردم.« یک روز اژدها کوچولو به طرف پایین کوه راه افتاد. گفت شاید 

من هم بتوانم کار هیجان انگیزی بکنم.«
در  را  کرد. یک دفعه خودش  دویدن  به  که شروع  بود  زده شده  ماجراجویی هیجان  فکر  از  آن قدر  او 
او فکر می کرد که آنها خیلی عجیب و غریب اند! حیوانات هم فکر می کردند  از حیوانات دید.  دنیایی 
او خیلی عجیب و غریب است. شیر با عصبانیت و خشم گفت: »چه عجیب! حیوانی که بال دارد!« ببر 
غرش کرد و گفت: »این موجود خنده دار را با این دم کنگره دارش ببینید!«. اژدها کوچولو ناراحت شد  
اما درست در همین لحظه، صدای مهربانی گفت: »سالم. به سیرک ما خوش آمدی. من دلقک سیرک 

هستم، تو کی هستی؟!«. 
اژدها کوچولو گفت: »من یک اژدها هستم.« 

دلقک گفت: »به به! یک اژدها! دوست داری وارد سیرک ما بشوی؟«
اژدها کوچولو جواب داد: »وای، بله! دوست دارم!«.

اژدها کوچولو جزء اعضای سیرک و قهرمان پرتاب آتش به طرف سقف تاریک سیرک شد. 
یک روز بعد از ظهر که اژدها کوچولو تازه کارش را تمام کرده بود، داشت میمون را که روی طناب راه 
می رفت، نگاه می کرد. یک دفعه تعادلش به هم خورد. اژدها کوچولو بدون آنکه فکر کند،  بال هایش را 
محکم به هم زد. همان طور که میمون در حال افتادن بود، آرام او را گرفت و روی پشتش گذاشت و 
به طرف زمین پرواز کرد. جمعیت همگی او را تشویق کردند و برایش دست زدند. آنها فکر می کردند 
همۀ این  حرکت ها جزء برنامۀ سیرک است. میمون در گوش اژدها کوچولو گفت: »متشکرم! تو زندگی 

مرا نجات دادی.«
اژدها کوچولو خیلی خیلی خوشحال بود. نه تنها به خاطر این که زندگی میمون را نجات داده است، 

بلکه او حاال یاد گرفته بود، پرواز کند.

1ـ از کتاب لذت خواندن، شور شادی، مرتضی مجدفر، مینو طاهری، نشر مرآت

فعالیت برای 
کودکان
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1ـ برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه به پودمان 3 کتاب مهارت های کالمی پایۀ 11 مراجعه کنید.
2ـ به نویسندگی و کارگردانی زنده یاد عباس کیارستمی )1395ـ 1319(، کارگردان و فیلم نامه نویس معروف ایرانی که بیش از 40 فیلم سینمایی، فیلم کوتاه 

و مستند ساخته است.

فعالیت در 
فعالیت7 کالس

  مقابل آینه ای بزرگ قرار گیرید یا دوبه دو مقابل یکدیگر، تالش کنید تا با تمرکز و توجه به حرکات 
خود، پیام آرامش یا بی قراری و نیز دوست داشتن و دوست نداشتن را نشان دهید. 

  به عنوان یک مربی، کدام یک از حاالت مطرح شده، در کار با کودکان الزم و ضروری است؟ دالیل 
خود را در کالس ارائه دهید.

یا  احساس  ایجاد  موجب  می تواند  موقعیت  هر  احساسات:  بیان  برای  گوناگون  موقعیت های  ایجاد   3

یا  غم  به حس  دیگری،  برای  و  خشم  به حس  کسی  برای  اتفاق  یک  شاید  شود.  افراد  در  خاصی  هیجان 
بهتر  به شناخت  دارند،  احساسات گوناگونی  اتفاقات  با  مواجهه  در  افراد  اینکه  درماندگی منجر شود. درک 
احساسات دیگران کمک می کند. مربی می تواند در هر موقعیت، اعم از اتفاق های روزمره، داستان، خاطرات، 
نقاشی ها و...، یک پرسش اساسی را با کودک در میان بگذارد: چه احساسی به تو دست می داد اگر به جای 

فرد یا شیء خاصی مرتبط با هر موقعیت بودی؟
بدیهی است هیچ پاسخی الزاماً خوب یا بد، درست یا غلط و... نیست و تنها هدف از این فعالیت آن است که 
کودک بتواند احساس خود را، که شاید متفاوت از دیگران هم باشد، تجربه کند و در عین حال، به هیجان ها 

و تصورات دیگر دوستانش در این باره گوش دهد.

فعالیت در 
فعالیت 8  : فیلم »خانۀ دوست کجاست؟2« را تماشا کنید و به این سؤاالت پاسخ دهید و نتیجه را در کالس

کالس ارائه دهید:
1  پس از آنکه شخصیت اصلی داستان متوجه می شود دفتر دوستش را به اشتباه برداشته است، چه 

احساسی پیدا می کند؟
2  اگر شما به جای او بودید، چه احساسی داشتید؟ و چه رفتاری از خود نشان می دادید؟

ایستادن، راه رفتن، خوابیدن، ژست ها، حالت ها، حرکات و اشارات بدنی، جلوه های هیجانی صورت و حرکات 
چشم ها باشد. عمومی ترین پیام ها عبارت اند از آرامش یا بی قراری و دوست داشتن یا دوست نداشتن. آرامش، 
زمانی نشان داده می شود که فرد اگر ایستاده است، دست و پاهایش را بدون نظم و ترتیب خاصی، قرار  دهد 
و اگر نشسته  است، به عقب تکیه دهد و دست ها و پاهایش را باز  کند. دوست داشتن زمانی بروز می یابد که 

فرد به سوی طرف مقابل، شی یا موضوع موردنظر، اندکی خم شود1.

4 بیان روشن احساس: یکی از شیوه های پرورش درک هیجان و احساس دیگران این است که کودک 

تشویق شود تا احساس خود را با کلمات روشن بیان کند. این روش در شرایطی عملی می شود که مربی نیز 
بتواند به عنوان یک الگوی عملی، کلمات و رفتارهایی ابراز کند که معنای دقیق و روشنی از احساس و هیجان 
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خود را نشان دهد. به مثال زیر توجه کنید:
پس از برگزاری یک بازدید علمی، مربی از کودک سؤال می کند: »چطور بود؟«

کودک پاسخ می دهد: »خوب بود.«
برداشت های گوناگونی  آن  از  و می توان  نمی دهد  نشان  را  احساس کودک  به درستی  بود«،  عبارت »خوب 
این است که  باشد که احساس خوبی داشته است. ممکن است منظورش  این  داشت. شاید منظور کودک 
می توانست بهتر هم باشد. شاید هم به این معناست که تنها، فعالیت خوب بود، ولی احساس با رضایت او 

می تواند متفاوت باشد. 
بهتر است سؤال و جواب باال به شکل زیر تغییر پیدا کند:

پس از برگزاری یک بازدید، مربی از کودک سؤال می کند: »از اینکه در این بازدید شرکت کردی، چه احساسی 
داشتی؟«؛ »چه چیزهایی از آن را دوست داشتی و چه چیزهایی را دوست نداشتی؟«

کودک پاسخ می دهد:   »خوشحال شدم«؛ »جالب بود، اما دوست نداشتم با اتوبوس به آنجا برویم، دلم می خواست 
می توانستم با اتومبیل خودمان برویم.«

گوناگونی  بازی های  دیگران،  احساسات  شناخت  تقویت  برای  هیجانی:  بازی های  و  بی کالم  نمایش   5

می توانند تأثیرگذار باشند. از جملۀ این بازی ها، نمایش بی کالم است. نمایش بی کالم، تالش برای نشان دادن 
مقصود خود از طریق بهره گیری از زبان بدن و رفتار است. هنگامی که مربی تالش می کند با کمک این بازی 
از کودکان بخواهد تا مضمونی را بدون حرف زدن نشان دهند، آنها، بیشتر از فعالیت های دیگر، به زبان بدن 
حساس و متمرکز می شوند و مهارت درک احساسات دیگران را به صورت غیرکالمی در خود پرورش می دهند. 
بازی های دیگر، به ویژه بازی هایی که در آنها هیجان بیشتری در رفتار کودکان نمود می یابد، از فرصت های 
شناخت احساس خود و دیگران است. از آن جمله می توان به بازی جست وجوی شیء پنهان شده اشاره کرد. 
در این بازی، کودک باید تالش کند تا با کمک نشانه های رفتاری و صوتی، که دیگر دوستان از خود نشان 
می دهند، شیئی را که با کمک مربی پنهان کرده بودند، بیابند. کودکان شرکت کننده باید هنگامی که کودک 
یابنده به محل اختفای شیء موردنظر نزدیک می شود، حالت خوشحالی و شعف خود را نشان دهند و هنگامی 
که او از آن شیء دور می شود، حالت اندوه یا نگرانی خود را نشان دهند. ابراز این هیجان ها و نیز شناخت و 

تشخیص آنها، می تواند زمینۀ مناسبی را برای شناخت و درک احساسات دیگران فراهم آورد.

فعالیت در 
فعالیت9: در  گروه های  کالسی، مفاهیمی را به روش نمایش بی کالم اجرا کنید و نتایج را پس از بررسی کالس

در کالس ارائه دهید. 
روش کار: افراد کالس به دو گروه تقسیم شوند. ابتدا یکی از گروه ها مفهومی را با کمک نمایش بی کالم 
به گروه دیگر نشان دهند و آنها باید آن مفهوم را حدس بزنند. برای این منظور، اعضای گروه مقابل با هم 
مشورت می کنند و یک مفهوم را در نظر می گیرند. پس نمایندۀ گروه دیگر می آید و مفهوم به او گفته 
می شود. او باید تالش کند تا مفهوم را با کمک حاالت و رفتار بدن و چهره خود و بدون بیان کالم به 
اعضای گروه خود نشان دهد و آ نها حدس بزنند که چه چیزی مورد نظر بوده است. این بازی با رعایت 

همین قواعد با گروه دیگر ادامه پیدا می کند. 
ـ این نوع فعالیت را با کودکان در مراکز پیش از دبستان هم می توانید انجام دهید.
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6 قصه سازی گروهی: از جمله فعالیت هایی که به شناخت بهتر احساسات دیگران کمک می کند، قصه سازی 

جمعی است. در این فعالیت، کودکان با یک یا چند جمله در آغاز یک داستان روبه رو می شوند که توسط 
مربی مطرح می شود. سپس آنها باید با رعایت نوبت، یک یا دو جمله به داستان اضافه کنند، به صورتی که 
داستان ادامه پیدا کند و با حفظ شخصیت های اصلی، در صورت تشخیص خودشان، شخصیت های دیگری 

با اتفاقاتی تازه به داستان اضافه شود. 
در این شرایط، مهم آن است که کودکان با داستان بسیار ساده ای روبه رو شوند که مربی آغاز کرده و تعداد 
شخصیت ها در آن به دو یا سه مورد محدود شده است، اما این اختیار را داشته باشند که داستان را به شیوۀ 

خود دنبال کنند.
این کار می تواند به شیوۀ انفرادی نیز ادامه پیدا کند. برای مثال، کودکان در جریان یک داستان ناتمام قرار 
می گیرند و در ادامه، خودشان داستان را با کشیدن تصویر یا بریدن و چسباندن تصاویری از میان تصاویر 
قرار داده است، تکمیل می کنند. جریان  آنها  اختیار  به صورت هدفمند در  یا تصاویری که مربی  یک مجله 
هیجان های هر کودک در مواجهه با داستان و نیز درک هیجان شخصیت های داستان، از جمله اهداف و نتایج 

این فعالیت است. 

فعالیت در 
فعالیت 10: با استفاده از روش های پرورش درک احساسات دیگران )قصه سازی، نمایش بی کالم و...(، کالس

برای کودکان چهار ساله فعالیت آموزشی طراحی و اجرا کنید.

هدف توانمندساز 3ـ2: ابراز همدلی با دیگران را توضیح دهد.

ابراز همدلی با دیگران

شکل 5  ـ کمک به دیگران و رفتار نوع دوستانه درکودکان
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همدلی به معنای توانایی تشخیص هیجانات دیگران و درک احساسات آنان است و می تواند به ارزش گذاری و 
احترام به احساسات دیگران منجر شود. این مهارت، کودکان را نسبت به احساسات اطرافیان حساس می کند 
و آگاهی آنها را از افکار و عقاید دیگران افزایش می دهد. همدلی احساسی است که کودک را به تعهدات خود 
در مقابل دیگران هشیار می سازد و می تواند به  شکیبایی، درک نیازهای دیگران، و به مراقبت کافی از کسانی 

که آسیب دیده یا دچار مشکل شده اند، منجر شود. 

 اهمیت پرورش مهارت همدلی در کودک 
  تشخیص و درک احساسات دیگران؛

  درک و پذیرش دیگران با وجود تفاوت ها؛
  بهبود تعامالت کودک با دیگران؛

  ایجاد توانایی برای کمک به دیگران و نیز رفتارهای نوع دوستانه؛
  ثبات بیشتر در احساسات و خود تنظیمی در مهار عواطف؛

  افزایش احترام و اعتماد به دیگران.
به منظور تقویت همدلی و ابراز رفتارهای همدالنه، ابتدا باید کودک قادر باشد هیجان های خود را بشناسد و 

مهارت الزم را برای درک احساسات دیگران به دست آورد.

فعالیت در 
فعالیت 11: در  گروه های کالسی در مورد تصویر باال و احساس کودکان گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس

کالس ارائه دهید. 

فعالیت 12: از آیین خانوادۀ خود برای استقبال از شب یلدا گزارش تهیه کنید. سپس ضمن جست وجو 
و بررسی رفتارهای سنتی اقوام خود، گزارش آن را در کالس به صورت کارت های تصویری ارائه دهید و 

سؤاالت زیر را به گفت وگو بگذارید:
1  چه احساسات و هیجاناتی در روند تدارک و برگزاری آیین های ملّی، مذهبی تبادل می شود؟

2  در چنین مراسمی توجه به احساسات افراد تا چه اندازه حائز اهمیت است؟

3  آیا در نحوۀ اجرای آیین هایی از این دست می توان پیام همدلی را دریافت کرد؟

فعالیت در 
خانه

فعالیت 13: همراه با هنرآموز خود به یک مرکز پیش از دبستان بروید و در فضای بازی کودکان به 
تماشای بازی آ نها بنشینید. در زمان حضورتان توجه کنید کودکان چگونه با دیگران وارد بازی می شوند؟ 
در صورتی که دچار مسئله ای شوند، مانند زمین خوردن، چگونه دیگران به آنها توجه می کنند؟ رفتارها 

و نشانه  هایی از همدلی بین کودکان را فهرست کنید. و نتیجه را در کالس ارائه دهید. 

فعالیت برای 
کودکان
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هدف توانمندسازی 4ـ2: فعالیت های آموزشی برای پرورش ابراز همدلی 
با دیگران طراحی و اجراکند.

روش های پرورش همدلی درکودکان

از جمله مهم ترین زمینه های رشد همدلی در کودکان ارائه رفتارهای همدالنه است. کودکان، پیش از آنکه در 
معرض آموزش همدلی قرار گیرند، باید شاهد الگوهای عینی همدلی بزرگساالن باشند. الگوبرداری همدلی 
می تواند از طریق نحوۀ ارتباط مربی با خود کودک و کودکان دیگر تجلی یابد. همدلی از درک احساسات 
دیگران آغاز می شود. بنابراین روش هایی که برای پرورش درک احساسات دیگران بیان شد، دربارۀ همدلی هم 

می توانند کاربرد داشته باشند. روش های پرورش همدلی درکودکان در نمودار 2 آمده است:

 گفت و گو دربارۀ استفاده از فرصت ها
همدلی

همراهی با کودک 
در موقعیت های 

مختلف
بازی  

داستان گویی همراه 
با فعالیت های هنری

روش های پرورش 
همدلی در کودکان

نمودار 2ـ روش های پرورش همدلی در کودکان

فعالیت 14: با توجه به پاسخ های همکالسی هایتان در فعالیت شمارۀ 13 توانمندی کودکان به همدلی را 
تا چه اندازه ضروری احساس می کنید؟ با دوستان خود در این مورد گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس 

ارائه دهید.

فعالیت در 
کالس

 1ـ همراهی با کودک در موقعیت های مختلف
آیا همراهی شما در قدم زدن با یک کودک با راه رفتن شما با یک بزرگسال تفاوتی دارد؟ کودک زمانی برداشت 
درستی از مهارت همدلی را به دست می آورد. که مربی بتواند هماهنگ با او حرکت کند و در رفتار و گفتارش 

تغییراتی به وجود آورد که برای کودک قابل فهم باشد و همچنین احساس او را بشناسد.
بهره گیری مناسب از عنصرهای مورد عالقۀ کودکان، که با دوره های رشدی آنان تناسب دارد، می تواند این 
پیام ضمنی را به کودک بدهد که مربی، او و دنیایش را می شناسد و برای این عالقه مندی های وی ارزش و 
اهمیت قائل است. برای مثال، غذاهای مناسب کودکان، ویژگی هایی خاص، در اندازه و شکل دارد که می تواند 
متفاوت از عالقه مندی های بزرگساالن باشد. بازی ها و نمایش های ویژۀ کودکان هم منحصر به این گروه است 
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 2ـ استفاده از فرصت ها
هر کودکی ممکن است بنا بر دالیل گوناگون عصبانی شود و واکنش هایی ناشی از عصبانیت نشان دهد. نکتۀ 
مهم این است که در چنین شرایطی، رفتار مربی می تواند برای رشد مهارت همدلی کودک یک فرصت تلقی 
شود. برای مثال، زمانی که کودِک عصبانی مشغول صحبت با مربی است، مربی می تواند برای نشان دادن 
همدلی و درک متقابل، رفتار و لحن مناسب را انتخاب کند: شانه ها را کمی  پایین بیندازد، چهره ای به نسبت 
غمگین به خود بگیرد و با تُن صدای پایین با او صحبت کند. اما اگر مربی لبخند بزند و بگوید موضوع مهمی  
نیست؛ راه ارتباط و همدلی را قطع کرده است، چون این پیام را به کودک منتقل می کند که: »من تو را 

نمی فهمم!«.

فعالیت در 
کالس

فعالیت در 
کالس

فعالیت 15: اگر به عنوان مربی در شرایط زیر قرار بگیرید چه واکنشی از خود نشان می دهید؟ دالیل 
رفتار خود را در کالس ارائه دهید.

کودک در ظرفی پر از شیرینی  )برای پذیرایی از همه افراد خانواده( مشغول خوردن آنها می شود. در 
واکنش به رفتار این کودک کدام مورد را انتخاب می کنید:

الف( به او اجازه می دهید تا همچنان به کار خود ادامه دهد.
ب( ظرف شیرینی را از مقابل او برمی دارید و توضیح دیگری نمی دهید.

ج( به او می گویید که اگر تمام شیرینی ها را بخورد ممکن است مریض شود.
د( همراه با یک ظرف میوۀ قاچ شده ، آرام کنار او می نشینید و از او می خواهید که همراه شما میوه بخورد. 
ـ  ( اگر کودک از خوردن شیرینی منع شود و شیرینی ها توسط افراد دیگر خانواده خورده شود، چه  ه

احساسی پیدا می کند؟ بررسی می کنید. 

فعالیت16 : در گروه های دو نفره قرار بگیرید. به  صورت نمایشی به نوبت یکی نقش مربی و دیگری نقش 
کودک را عهده دار شوید و ویژگی های نشستن مقابل کودک را به عنوان مربی تمرین کنید.

 در هنگام گفت وگو با کودک، قرار گرفتن در سطح نگاه او نشان دهندۀ میزان توجه به احساس و درک 
کودک است و می تواند تداعی کنندۀ رفتار همدالنه باشد. به همین دلیل، الزم است مربی با نشستن 
یا خم کردن پای خود برای قرارگرفتن در سطح نگاه کودک، امکان ارتباط چشمی عادالنه با کودک را 
فراهم آورد. در هنگام تماشای یک تصویر نیز، که باالتر از دید کودک قرار دارد، مربی باید تصویر را 
در سطح قابل مشاهده برای کودک قرار دهد یا او را در موقعیت باالتری قرار دهد تا بتواند به راحتی 

مشاهده کند.

نکته

و بیش از دیگر فعالیت ها عالقه های آنها را نشانه می گیرد. شناخت این موارد و توجه به آنها کودکان را در فهم 
معنای رفتارهای همدالنه کمک می کند.
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فعالیت در 
فعالیت 17: به کمک دوستان خود یا با جست وجو از منابع گوناگون موارد زیر را انجام دهید. در صورت کالس

امکان یکی از آنها را در کالس اجرا کنید.
1  سه پویانمایی مورد عالقۀ کودکان را فهرست کنید.

2  سه بازی انفرادی مورد عالقۀ کودکان را انتخاب کنید.

3  سه بازی گروهی، که می تواند بسیار مورد توجه کودکان قرار گیرد را انتخاب کنید.

 3ـ داستان گویی همراه با فعالیت های هنری
خواندن داستان ها یکی از مهم ترین راه های پرورش همدلی در کودکان است زیرا آنها با تأثیرپذیری از قصه ها 
احساسات خود و دیگران را خواهند شناخت و بهتر درک خواهند کرد. قصه ها باعث می شوند کودکان تصور 
کنند بخشی از داستان اند. همدلی و همراهی با شخصیت های داستانی، پیاِم حساس بودن نسبت به انسان های 

دنیای واقعی را به مغز مخابره می کند.
همچنین خواندن داستان ها به بچه ها کمک می کند »تفاوت ها« را درک کنند، پرسش هایی از این دست که: 
»اگر به جای شخصیت خاصی از داستان بودی، چه می کردی؟« این امکان را برای کودک فراهم می آورد تا 
خود را جای شخصیت های داستان بگذارد، احساسات و تجربه های او را بفهمد و دایرۀ واژگان خود را برای 

شناسایی و بیان احساسات و عواطف  گسترش دهد.
مهم ترین کار در استفاده از قصه ها برای پرورش همدلی، یافتن داستان های مناسب است؛ داستان هایی که به 
کودکان نشان دهند دیگران در زندگی چه تجربه هایی داشته اند. کودکان داستان را می توانند به صورت نمایش 

در کالس اجرا کنند و نقاشی آن را بکشند سپس آن را رنگ کنند.

فعالیت در 
فعالیت 18: داستان زیر را بخوانید و به پرسش های مطرح شده پاسخ کالس

دهید.
»قصه های کوتی  کوتی1« 

نام داستان: بی دردسر
کوتی کوتی2 فوتبال بازی را خیلی دوست دارد، اما هیچ کس بازی با او 
را دوست ندارد. )همین جا به خود پاسخ دهید که چرا دیگران بازی با 

او را دوست ندارند؟( 
خودش که فکر می کند قهرمان است، آقای گل است، اما همه می دانند 

که او بازیکنی هزارپاست با هزار دردسر.
در خط حمله که بازی کند، توپ ها زیر پاهایش گم می شوند. دفاع که 

باشد، پای همه را خرد می کند. 
دیروز مربی اش فکر تازه ای کرد: بهترین جا برای کوتی  کوتی دروازه است!

حاال بیندیشید، کوتی  کوتی در زندگی خود چه هیجان ها و احساس هایی را تجربه می کند؟ )شکل 6(

شکل6  ـ قصه های کوتی کوتی

1ـ قصه های کوتی کوتی، فرهاد حسن زاده، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
2 ـ »کوتی  کوتی« نام یک هزار پاست، که شخصیت داستان  است و به سبب داشتن این پاها، اتفاقات بسیاری برایش رخ می دهد.
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 4  ـ گفت وگو دربارۀ همدلی
یکی از فعالیت های مؤثر در رشد همدلی کودکان این است که آنها بتوانند در موقعیت های گوناگون و اتفاقات 
روزمره، ضمن درک و ابراز احساس شان، با دوستان خود به گفت وگو بنشینند و بگویند که چه رفتاری از دیگران 
به آنها آرامش بیشتری می دهد. در این گفت وگوهاست که کودکان قوانین مهمی را برای رفتارهای همدالنه 
می آموزند. از جمله کودک می آموزد: »آنچه مرا ناراحت مي کند، می تواند موجب رنجش دیگران هم بشود. پس، 
اگر دوست ندارم کسي به لوازم شخصي من دست بزند، خودم هم نباید به لوازم شخصي دیگران دست بزنم. 
پیش بینی احساس دیگران در مواجهه با رفتاری که می تواند در اثر شناخت احساس خود به وجود آید، به درک 
بهتر احساس دیگران و نیز به پرهیز از رفتارهایی غیردوستانه کمک می کند. در این صورت،   مهارت همدلی به 
کودک می آموزد رفتارهایی را در برخورد با دیگران انتخاب کند که نه تنها آزاردهنده نیست بلکه باعث شادی 

آنها می شود.

 5  ـ بازی
فعالیت های گروهی مناسب در قالب »بازی« می تواند زمینۀ درک یکدیگر و ابراز رفتارهای همدالنه را برای 
کودکان فراهم آورد. شرایط تشکیل گروه برای کودکان دارای ویژگی هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. 
به طور کلی بازی، و به ویژه بازی های گروهی، به دلیل داشتن هیجان و لذت بیشتر، ابراز همدلی بیشتری را 
نیز در پی دارد. نمونه هایی از بازی های پیشنهادی را آورده ایم. شما نیز می توانید مواردی به آنها اضافه  کنید.

  بازی )قطاربازی(: برای این بازی به چند جعبۀ مقوایی بزرگ نیاز دارید که کودک و دوستانش بتوانند 
راحت داخل آن بنشینند. کاغذ رنگی، چسب، ماژیک، مداد رنگی و... هم به آنها بدهید و بخواهید تا هر کدام 
جعبۀ خود را به قطار تبدیل کنند. وقتی بچه ها می خواهند قسمت بیرونی واگن شان را تزیین کنند و برای آن 

چرخ، پنجره یا ... بگذارند، آنها را راهنمایی کنید تا با همکاری هم، چند واگن پشت سر هم قطار کنند.
انجام دادن این نوع فعالیت ها مبتنی بر کار گروهی است و کودکان در طول آماده سازی قطار و استفاده از آن، 

بودن در کنار یکدیگر و کمک به هم را می آموزند.
با  فردی  به جای  را  و محدود خود  برای مدتی معین  تا  بخواهید  از کودک  )به جای دیگران(:  بازی    
مشخصات خاص قرار دهد. برای مثال، یک کهن سال باشد، یا فردی توان یاب1 که پایش شکسته و مشغول 
حرکت است و... در هر نقش، کودک باید تالش کند ضمن استفاده از وسایل ویژۀ آن فرد، احساسش را درک 
کند و نشان دهد. این نمایش می تواند به درک هیجان های دیگران و نیز رفتارهای همدالنه بیشتر در مواجهه 

با آنها کمک کند. 
  بازی )اجازه دارم(: کودکان را در طول خطی، مقابل خود قرار دهید. از آنها بخواهید تا مطابق فرمان هایی 
که صادر می شود رفتار کنند، به شرط آن که پیش از اقدام، اجازۀ این کار را دریافت کنند و بپرسند: »اجازه 
دارم؟«. به پاسخ توجه کنند و در صورتی که اجازه داده شد، آن فرمان را انجام دهند. در حین بازی، فرمان هایی 
را پس از ذکر نام هر کودک مطرح کنید. برای مثال: مریم، تو سه قدم جلو بیا. در این زمان، کودک مخاطب 
باید بگوید: اجازه دارم و در صورتی که پاسخ مثبت بود، سه قدم جلو بیاید. اگر یادش رفت که سؤال موردنظر 
تجربۀ  نیز  و  توجه کودکان  بازی،  این  برگردد.  اول خط  به  باید  اقدام کرد،  از سؤال  و پیش  را مطرح کند 

شناخت حقوق و 
مسئولیت ها

1ـ توان یاب یا کم توان یعنی کسی که در حوزه شناختی یا جسمی مشکل دارد و درصدد کاهش مشکل خود است.
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یکی از فعالیت های مؤثر در رشد همدلی کودکان این است که آنها بتوانند در موقعیت های گوناگون و اتفاقات 
روزمره، ضمن درک و ابراز احساس شان، با دوستان خود به گفت وگو بنشینند و بگویند که چه رفتاری از دیگران 
به آنها آرامش بیشتری می دهد. در این گفت وگوهاست که کودکان قوانین مهمی را برای رفتارهای همدالنه 
می آموزند. از جمله کودک می آموزد: »آنچه مرا ناراحت مي کند، می تواند موجب رنجش دیگران هم بشود. پس، 
اگر دوست ندارم کسي به لوازم شخصي من دست بزند، خودم هم نباید به لوازم شخصي دیگران دست بزنم. 
پیش بینی احساس دیگران در مواجهه با رفتاری که می تواند در اثر شناخت احساس خود به وجود آید، به درک 
بهتر احساس دیگران و نیز به پرهیز از رفتارهایی غیردوستانه کمک می کند. در این صورت،   مهارت همدلی به 
کودک می آموزد رفتارهایی را در برخورد با دیگران انتخاب کند که نه تنها آزاردهنده نیست بلکه باعث شادی 

آنها می شود.

 5  ـ بازی
فعالیت های گروهی مناسب در قالب »بازی« می تواند زمینۀ درک یکدیگر و ابراز رفتارهای همدالنه را برای 
کودکان فراهم آورد. شرایط تشکیل گروه برای کودکان دارای ویژگی هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. 
به طور کلی بازی، و به ویژه بازی های گروهی، به دلیل داشتن هیجان و لذت بیشتر، ابراز همدلی بیشتری را 
نیز در پی دارد. نمونه هایی از بازی های پیشنهادی را آورده ایم. شما نیز می توانید مواردی به آنها اضافه  کنید.

  بازی )قطاربازی(: برای این بازی به چند جعبۀ مقوایی بزرگ نیاز دارید که کودک و دوستانش بتوانند 
راحت داخل آن بنشینند. کاغذ رنگی، چسب، ماژیک، مداد رنگی و... هم به آنها بدهید و بخواهید تا هر کدام 
جعبۀ خود را به قطار تبدیل کنند. وقتی بچه ها می خواهند قسمت بیرونی واگن شان را تزیین کنند و برای آن 

چرخ، پنجره یا ... بگذارند، آنها را راهنمایی کنید تا با همکاری هم، چند واگن پشت سر هم قطار کنند.
انجام دادن این نوع فعالیت ها مبتنی بر کار گروهی است و کودکان در طول آماده سازی قطار و استفاده از آن، 

بودن در کنار یکدیگر و کمک به هم را می آموزند.
با  فردی  به جای  را  و محدود خود  برای مدتی معین  تا  بخواهید  از کودک  )به جای دیگران(:  بازی    
مشخصات خاص قرار دهد. برای مثال، یک کهن سال باشد، یا فردی توان یاب1 که پایش شکسته و مشغول 
حرکت است و... در هر نقش، کودک باید تالش کند ضمن استفاده از وسایل ویژۀ آن فرد، احساسش را درک 
کند و نشان دهد. این نمایش می تواند به درک هیجان های دیگران و نیز رفتارهای همدالنه بیشتر در مواجهه 

با آنها کمک کند. 
  بازی )اجازه دارم(: کودکان را در طول خطی، مقابل خود قرار دهید. از آنها بخواهید تا مطابق فرمان هایی 
که صادر می شود رفتار کنند، به شرط آن که پیش از اقدام، اجازۀ این کار را دریافت کنند و بپرسند: »اجازه 
دارم؟«. به پاسخ توجه کنند و در صورتی که اجازه داده شد، آن فرمان را انجام دهند. در حین بازی، فرمان هایی 
را پس از ذکر نام هر کودک مطرح کنید. برای مثال: مریم، تو سه قدم جلو بیا. در این زمان، کودک مخاطب 
باید بگوید: اجازه دارم و در صورتی که پاسخ مثبت بود، سه قدم جلو بیاید. اگر یادش رفت که سؤال موردنظر 
تجربۀ  نیز  و  توجه کودکان  بازی،  این  برگردد.  اول خط  به  باید  اقدام کرد،  از سؤال  و پیش  را مطرح کند 

شناخت حقوق و 
مسئولیت ها

هیجان های گوناگون آنها را افزایش می دهد.
  بازی )تکمیل جمله(: جمله ناتمـامی  را در اختیـار کودکان قرار دهیـد و از آنها بخواهید تا بـا کمک 
تجربه های قبلی خود آن جمله را کامل کنند. جمالت ناتمام زیر نمونه هایی هستند که هر کدام با یکی از 
هیجان ها در ارتباط است. مناسب است در هر دور از تکمیل جمله ها، که حالتی بازی گونه دارد، مربی نیز جمله 

را با توجه به تجربه های خود کامل کند. 
ـ من می ترسم وقتی...

ـ من خوشحال می شوم وقتی...
ـ من خیلی تعجب می کنم وقتی ....

ـ من عصبانی می شوم وقتی ....
ـ من ناراحت می شوم وقتی ....

  بازی )هدف گیری(:  ضمن تهیۀ چند توپ کوچک پارچه ای کودکان را به چند گروه دو نفره تقسیم 
کنید. در هر گروه، یک نفر مقابل دیگری می ایستد و در هر دور بازی جایش را با او عوض می کند. هم گروهی 
باید توپ را برای نفر مقابل که یک سبد در دست دارد پرتاب کند و او هم باید تالش کند تا توپ درون سبد 
جا بگیرد. مالک موفقیت در بازی، تالش متقابل همۀ کودکان برای رساندن توپ به سبد است. در این بازی، 
توجه به حس مشترک جمعی اهمیت باالیی دارد، زیرا در هر موفقیت یا شکست، همۀ اعضای گروه با یکدیگر 

در ارتباط اند. در صورت کمتر به زمین افتادن توپ، گروه نتیجۀ بهتری می گیرد.

 فعالیت های پیشنهادی براي تقویت همدلي در کودکان در مراکز پیش از دبستان 
در ادامه، به نمونه فعالیت هایی که الزم است همراه با کودک انجام شود، اشاره شده است. هر فعالیت بیانگر 

بخشی از ویژگی و ماهیت همدلی است و به درک بهتر این مفهوم نیز کمک می کند.
مهربانی های بی مانند: موضوع مهرباني، مثاًل غذا دادن به حیوانات اهلي مانند گربه ها و پرنده ها را با کودک 
در میان بگذارید و تجربه های او را بشنوید. تجربه های احتمالی خود در این باره را نیز )مثاًل دادن صندلی خود 

به یک فرد ناتوان در اتوبوس( در میان بگذارید )شکل7(.

شکل 7 ـ مهربانی
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تصور کنید: یک سري موقعیت هاي فرضي را برای کودک مثال بزنید و از او بپرسید: »چه احساسي دارد؟«، 
از جمله:

 مامان خیلي خسته است. چه احساسي دارد اگر به او کمک کني؟
 تولد دوستت است. چه احساسي دارد اگر به او تبریک بگویي؟

 یکي از بچه ها در داخل حیاط تنها نشسته است. چه احساسي دارد اگر به او لبخند بزني یا پیش او بروی؟
 چند موقعیت دیگر را مثال بزنید و از کودک بخواهید بگوید: »اگر به جاي آنها بود، چه احساسي داشت؟«

درک دوجانبه احساسات: هدف این تمرین آن است که کودک متوجه شود گاهي رفتاری که برای خودش 
خوشایند است، شاید باعث ناراحتي دیگران شود. مثاًل کودکي که براي شیطنت و خنده، نقاشي یک دوست 

را خط خطي مي کند، خودش احساس شادي دارد ولي ممکن است دوستش را ناراحت کند.
در این فعالیت، بیان قصه های یک خطی می تواند مناسب باشد، مثال:

  شیر از این که می توانست یک دل سیر غذا بخورد، خوشحال بود، اما روباه از ترس می لرزید.
  با آمدن زلزله، همه ناراحت بودند، اما موش ها جشن به راه انداخته بودند، چون کلی خانه های جدید و خوراکی های 

گوناگون داشتند.
 اولین پرواز پرندۀ کوچک برای مادرش خیلی خوشحال کننده بود، اما پرندۀ کوچک از این که مادر او را در 
یک بلندی تنها رها کرد، از دستش عصبانی بود یا پروین از کشیدن نقاشی خوشحال بود اّما از اینکه نقاشی 

او را به دیوار نزده اند، ناراحت شد. 
یک جمله و چند احساس: جمالتی مانند موارد زیر را با لحن های گوناگون برای کودک بخوانید و از او 

بخواهید تا احساس جمله را بیان کند:
  وااای چه جالب!

  از اینکه این کار را انجام بدهم، خوشحال نیستم.
  دوست داری به منزل دوستت بروی؟

  چقدر اینجا آشفته است!
  دیگر صبرم تمام شده است.

آینه ها: از کودک بخواهید تا مقابل شما یا مقابل یکی از کودکان بنشیند. سپس با دقت در چهرۀ فرد مقابل 
سعی  کند تغییرات احساسی را که کودک مقابل در چهرۀ خود ایجاد می کند، او هم در صورت خود نشان 
دهد. در صورت آشنا نبودن کودک با انواع متنوع احساساتی که می توان با چهره نشان داد، مربی این نقش را 

خودش بر عهده بگیرد و در برابر گروه کودکان انجام دهد و آنها تقلید کنند.
قوانین تازه در نمایش: از کودک بخواهید تا برای نمایش یک گفت وگو قوانینی را رعایت کند. برای مثال، 
شما نقش کودکی را دارید که به زمین خورده است، زانویش درد می کند و او باید نشان دهد که می تواند درد 
شما را درک کند. برای درک موضوع، مثال های روشنی بزنید، مانند این که نباید بخندد؛ بهتر است بگوید از 
اینکه درد را تحمل می کنی، متأسفم یا نباید او را سرزنش کند و بگوید که باید بیشتر مراقب خودش باشد. 

الزم است هر از گاهی جای خودتان را با او عوض کنید. 
بخشش راهی به سوی همدلی: کودکی که با مفهوم همدلی آشنا می شود، با سهولت بیشتری به کودکان هدیه 
می دهد، بخشش می کند و با آنها رفتار پرمهر دارد. بر این اساس، از کودک سؤال کنید: »چه چیزهایی می تواند به 
دیگران هدیه دهد؟«؛ ممکن است پیشنهادهای او شامل برخی وسایل، نقاشی و دیگر چیزهایی باشد که کودک 
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در اختیار دارد یا رفتارهایی باشد که می تواند موجب خوشحالی دیگران شود، مانند لبخند و مهربانی. 
به  بتواند  کودک  روز  آن  در  تا  کنید  برنامه ریزی  دادن  هدیه  به منظور  را  روزی  کودک،  موافقت  در صورت 
اطرافیان خود از جمله اعضای خانواده و دوستانش هدیه دهد. این انتخاب را بر عهدۀ کودک بگذارید تا به میل 
خود هدایایی را آماده کند. در صورت هماهنگی بیشتر، می توانید شرایط را به گونه ای فراهم سازید تا کودک 

نیز بتواند از دیگران هدایایی دریافت کند )شکل 8(.

شکل  8 ـ بخشش

خیلی کم، خیلی زیاد: برای کمک به درک عمیق تر و روشن تر هیجان و احساس کودک، الزم است او بتواند 
میان کم و زیاد بودن یک هیجان تفاوت قائل شود. به همین دلیل، در مراحل پیشرفته تر خوب است کودک 
در معرض موقعیت های گوناگون قرار گیرد و از بین چهره هایی که چهار احساس را نشان می دهد، دست به 

انتخاب بزند: »خیلی غمگین، غمگین، خوشحال و خیلی خوشحال«.
در ادامه، به نمونۀ اتفاقاتی در زندگی او اشاره کنید و بخواهید واکنش احساسی نسبت به هر موقعیت را با 

کمک تصاویر نشان دهد.
 به سبب بارندگی، برنامۀ رفتن به پارک لغو می شود.

 می خواهیم همراه دوستانت به باغ وحش برویم.
 مادر فراموش می کند کیکی را که منتظرش بودی برایت آماده کند.

 پدر از اینکه اتاقت را مرتب نکرده ای، ناراحت می شود.
 اسباب بازی ات زیر پای مادربزرگ می رود و پای او آسیب می بیند.

 قرار است خود را با یکی از بازی های جالب »شهربازی« مشغول کنی.
 دوست صمیمی ات به جشن تولدت نمی آید.
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 دوستت اجازه می دهد تا با اسباب بازی او بازی کنی.
در این فعالیت، کودک می تواند با احساس های دیگر دوستان و همساالن خود در موقعیت هایی که لزوماً با 
احساس او یکی نیستند، آشنا شود و به این نتیجه برسد که هیجان افراد در هر موقعیت می تواند متفاوت باشد.

 

ـ 2: ابراز وجود را توضیح دهد. هدف توانمندسازی 5  

ابراز وجود1

هر یک از رفتارهای یاد شده می تواند نشان دهندۀ میزان دوری شما از مهارت ابراز وجود یا نزدیکی شما به 
آن باشد؛ مهارتی که برای داشتن زندگی سالم به آن بسیار نیازمندیم. 

ابراز وجود یکی از مؤلفه های روابط اجتماعی کودکان است. ابراز وجود موجب می شود فرد بتواند از حق و 
عقیدۀ خود، بدون تجاوز به حق و عقیدۀ دیگران، حمایت کند.

ابراز وجود شامل مجموعه ای از مهارت های زیر است:
 ابراز صادقانه و آشکار افکار و احساسات است، به نحوي که از نظر اجتماعي مناسب باشد و به احساسات و 

آسایش دیگران لطمه وارد نکند.
 توانایي ابراز صادقانۀ دیدگاه ها، احساسات و نگرش هاست بدون احساس اضطراب و شامل دفاع فرد از حقوق 

خود، تا جایی که حقوق دیگران پایمال نشود.
به حقوق  تجاوز  و  از هرگونه خشونت، پرخاشگری  بهره گیری  بدون  تا  اجازه می دهد  فرد  به   مهارتی که 
دیگران، با رفتاری معقول، آرام، آزادانه و با اعتمادبه نفس، نسبت به ابراز مستقیم و صادقانۀ افکار، احساسات، 

خواسته ها و ارزش های خود اقدام کند. 

AssertivenessـSelf ـ1

فعالیت19: تصور کنید در موقعیتی قرار گرفته اید که احساس می کنید بین شما و دیگران تبعیضی رخ 
داده است و بسیار عصبانی و ناراحتید. برای مثال، دوست صمیمی تان از دیگر دوستان برای یک مهمانی 
دعوت کرده، اما به شما اطالع نداده است. یا در خانواده، مادر یا پدرتان از خرید نیازهای معمول شما به 
بهانه ضروری نبودن آنها خودداری می کند، اما وسایلی برای خواهر یا برادر شما تهیه می کند که از نظر 
شما چندان هم ضروری نیستند. در این موارد پیش بینی می کنید کدام ویژگی های زیر را تجربه خواهید 

کرد؟ در این مورد با دوستان خود گفت وگو کنید.
رفتار  فکر می کنید  که  افرادی  از  معین  زمان  در  آن  مطابق  تا  نقشه ای می افتید  فکر کشیدن  به    

تبعیض آمیز داشته اند، انتقام بگیرید. 
  به فکر ایجاد رقابت با دیگران می افتید تا به این ترتیب ثابت کنید که از آنها برتر هستید و حقتان 

بیشتر از دیگران است.
  دربارۀ احساستان با آنها صحبت می کنید و دلیل کارشان را می پرسید.

فعالیت در 
کالس
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ـ 2: فعالیت های آموزشی برای پرورش ابراز وجود  هدف توانمندسازی 6  
طراحی و اجرا کند.

 
روش های پرورش ابراز وجود

روش های پرورش ابراز وجود در نمودار3 نشان داده شده است.

در مورد ابراز وجود به دیدگاه های زیر توجه کنید:
1  در بهره گیری از مهارت ابراز وجود، برای خواسته ها، نیازها و ارزش های خود به اندازۀ سایرین و نه 

بیشتر، احترام قائل هستم.
2  به حریم و فضای شخصی دیگران احترام می گذارم و به همان اندازه برای حریم خود نیز، ارزش و 

احترام قائل هستم.

نکته

تقویت ابراز 
احساسات

شناخت حقوق 
و مسئولیت ها

استفاده از 
موقعیت های 

خاص

پرهیز از زیاده روی 
در واکنش 
یا سرکوب 

احساسات کودک

آموزش نه 
گفتن و پذیرش 

آن

ارائه الگوی 
رفتار ابراز وجود 

بزرگساالن

روش های پرورش 
ابراز وجود

نمودار3ـ روش های پرورش ابراز وجود

با آموزش ابراز وجود می توان به کودکان رفتار قاطعانه را آموزش داد. در این نوع رفتار به کودک می آموزیم 
بدون آنکه حقوق دیگران را پایمال کند، با رفتار مناسب و بدون پرخاشگری از حقوق خود دفاع کند. شناخت 

و رعایت موارد زیر در آموزش رفتارهای جرأت مندانه به کودکان مؤثر است.

 1ـ ارائه الگوی رفتار ابراز وجود بزرگساالن
برای پرورش رفتار های ابراز وجود الزم است والدین، مربیان و دیگر بزرگساالنی که در تربیت کودک سهم 
دارند، خود دارای این سبک ارتباطی باشند و با پرهیز از باورهای نادرست، تالش کنند کودک را به مشاهده 

و تجربۀ عملی چنین »سبک ارتباطی« ترغیب نمایند.
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فعالیت در 
فعالیت 20: با اشاره به چند رفتار رایج در سطح جامعه که بر مبنای فرهنگ عمومی، رفتاری مؤدبانه کالس

تلقی می شود، اما با سبک ارتباطی جرئت مندانه در تضاد است، باورهای نادرست مانند مثال های زیر را 
تحلیل کنید و چند نمونه از این باورهای نادرست را ارائه دهید.

نفر اول: چه لباس زیبایی به تن داری!
نفر دوم: نه بابا! آن قدر هم زیبا نیست. شما قشنگ می بینی؛ قابلی ندارد.

 2ـ آموزش نه گفتن و پذیرش آن
الزم است مربی به این عقیده پایبند باشد که همۀ افراد حق دارند:

 به یک درخواست »نه« بگویند.
 دیگران را از تقاضا و اصرار زیاد در مورد موضوعی، منصرف کنند.

 از دیگران بخواهند تا دیدگاه هایشان را بشنوند و اشتباهاتی را که مرتکب شده اند، تصحیح کنند.
کودک نیز از این قاعده مستثنی نیست و الزم است او هم بداند که دیگران حق دارند با قاطعیت خواسته ها و 

نیازها، عقاید و احساساتشان را بروز دهند و او نیز حق دارد به مواردی از آنها » نه« بگوید.

فعالیت21: داستان »به کبوتر اجازه نده اتوبوس را براند«1 را برای کودکان بخوانید. ابتدا از آنها بخواهید 
تا مراقب اتوبوس باشند و به کبوتر اجازه ندهند رانندگی کند. سپس از قول کبوتر، متن را با صدای بلند 

بخوانید تا کودک فرصت بیابد در پاسخ به درخواست ها، نه گفتن را تمرین کند. 

فعالیت 22: بازی های نمایشی در آموزش این مهارت تأثیرگذار است. برای مثال، کودکان را به تماشای 
نمایش های کوتاهی در هر یک از موقعیت های زیر دعوت کنید و از آنها بخواهید تا جمالت زیر را با 

توجه به احساس و برداشت خود کامل کنند.
1  موقعیت نمایشی: دوستش با او قهر کرده است. 

من ...... )بیان احساسی که پیدا می کند(
مثال: من غمگین می شوم، چون فکر می کنم ...

1ـ »   به    کبوتر اجازه نده اتوبوس را براند« نام کتابی برای آموزش نه گفتن، ویژۀ کودکان اثر »مو ویلمز« از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان است.

2ـ رفتار جرئت مندانه یعنی بیان مناسب هر احساسی بدون اضطراب.

 3ـ تقویت ابراز احساسات
زمینه سازی برای اینکه کودک بتواند احساسات خود را ابراز کند، از جمله فعالیت هایی است که به رفتارهای 
جرئت مندانۀ2 وی منجر می شود. تأیید این رفتار کودک و تمرکز بر اینکه او توانسته است حس خود را بیان 

کند، می تواند موجب تقویت رفتار شود.

فعالیت برای 
کودکان

فعالیت برای 
کودکان



63

پودمان دوم: پرورش آگاهی کودک از احساسات دیگران 

 4ـ استفاده از موقعیت های خاص
هنگامی که کودک با احساسات گوناگون مانند خشم یا ناامیدی روبه رو ست، موقعیت مناسبی برای نزدیک 
شدن و کمک به او و شناسایی حس درونی اش فراهم شده است. این کمک می تواند از طریق رفتار همدالنه 

و نیز بیان ویژگی احساس مورد نظر ابراز شود.

فعالیت در 
فعالیت 23: الگوی چهارگانۀ زیر را در یکی ازموقعیت هایی که برای شما اتفاق می افتد، دنبال کنید.کالس

قرار بود همراه دوست خود به کتابخانه بروید، اما دوستتان این قرار را به هم می زند. در این شرایط، 
چهار مرحلۀ زیر را با خودتان تمرین کنید:

1  موقعیت را توصیف کنید: یعنی اتفاقی را که افتاده است فقط توضیح دهید و قضاوت نکنید. این 

کار را با آرامش و قاطعیت انجام دهید. اجازه ندهید فکرها و باورهایتان وارد حرف هایتان شود. به طور 
مثال بگویید: »من خیلی ناراحتم، چون برنامه ات را تغییر دادی.«

2  احساسات خود را بیان کنید و طرف مقابل را مقصر ندانید: بیان احساسات نشان می دهد که شما 

نه از دوستتان، بلکه از رفتارش ناراحت هستید،. بنابراین، دوستتان را سرزنش نمی کنید. برای مثال 
بگویید: »این کار شما مرا ناراحت می کند، چون فکر می کنم نمی خواهی با من دوست باشی یا برای 

وقت من، ارزش قائل نیستی«.
3  خواستار تغییر مختصر و اختصاصی شوید: به روشنی بگویید که دوست دارید چه چیزی تغییر کند 

و چیزی را که مایل به تغییرش هستید، مطرح کنید. در واقع راه حل ارائه دهید.
4  احساسات خود را از این تغییر بیان کنید: با این روش، هم احساس ناراحتی تان را گفته اید، هم 

طرف مقابل را سرزنش نکرده اید و هم او می داند که چه باید بکند. برای مثال بگویید: »دفعۀ بعد اگر 
قرارمان به هم نخورد، خیلی خوشحال می شوم«. دقت کنید که در بیان خود، کلمۀ »تو« را به کار نبرید. 
اگر بگویید: »تو قرار را به هم زدی؛ تو مرا ناراحت کردی« و امثال آن، طرف مقابل در برابرتان مقاومت 

می کند و ممکن است حرفتان را قبول نکند.

2  موقعیت نمایشی: دوستش می خواهد با او بازی کند.

 من ............ )بیان احساسی که پیدا می کند( 
3  موقعیت نمایشی: دوستش به او تغذیه می دهد.

من ............ )بیان احساسی که پیدا می کند(

 5 ـ پرهیز از زیاده روی در واکنش یا سرکوب احساسات کودک
از جمله نکات کلیدی در مواجهه با احساسات کودک، رعایت میانه روی در واکنش رفتاری خود و نیز تمرکز 
بر تأیید کودک در شناخت و بیان احساسات است و باید به او آموزش داد تا ضمن توجه به مشکل ابراز وجود 
کند. برای مثال، ممکن است کودک بر اثر حس درونی اش، احساس گریه داشته باشد. در چنین مواقعی، 
احترام به حس او ایجاب می کند تا بتواند دقایقی گریه کند. اما در این شرایط الزم نیست مربی همراه او گریه 
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کند یا او را در زمان طوالنی به حال گریه رها سازد.
در این موقعیت، به کارگیری جمالتی مانند: »کافی است، دیگر گریه نکن« یا »تو زیاد ناله می کنی« و مواردی 

از این دست، به معنای سرکوب احساس کودک یا نادیده گرفتن نیاز اوست.

 6 ـ آشنایی با حقوق و مسئولیت ها
از جمله آگاهی هایی که به ابراز وجود و رفتار جرئت مندانۀ قابل قبول کمک می کند، آشنایی با محدودۀ حقوق 
و مسئولیت های هر یک از افراد است. به طور کلی، هنگامی که کودک از حقوق خود و اطرافیانش آگاهی پیدا 
می کند، می تواند در برابر درخواست از دیگران یا رد انتظارات آنان، با سهولت بیشتری رفتار کند. در جدول 1 

به نمونه هایی از حقوق افراد اشاره شده است. 

جدول1 ـ حقوق فردی

او  به  و  قرار دهد  را مورد تحقیر، سرزنش و تمسخر  ندارد دیگری  افراد است. هیچ کس حق  احترام حق همۀ 
بی احترامی کند.

هر انسانی حق دارد اشتباه کند. در عین حال، الزم است نتایج و پیامدهایش را نیز بپذیرد و مسئولیت آن را خود 
بر عهده گیرد.

حق دارد خواستۀ خود را ابراز کند و می داند که طرف مقابل، حق دارد جواب رد بدهد.

حق دارد بدون داشتن احساس بد، اگر موضوعی را متوجه نمی شود، آن را ابراز کند و خواستار توضیح و اطالعات 
بیشتر شود.

حق دارد دیده و شنیده شود و برای اطرافیانش دارای اهمیت باشد.

داشتن رفتار محترمانه و دوستانه با دیگران ضروری است، اما راضی نگه داشتن همه الزم نیست. 

شکست خوردن هم بخشی از زندگی است. پس، هر فردی ممکن است اشتباه کند.

همۀ اتفاقات تنها به دلیل کوتاهی کردن فرد رخ نمی دهد. مقصر دانستن خود در شرایطی که بر آن کنترلی 
نداریم، خالف حقوق انسان است، اما حق این است که در حد مسئولیت خود، برای حل مسائل تالش کنیم.

فعالیت در 
فعالیت 24: با توجه به متعدد بودن موارد ابراز وجود و ارتباط با دیگران، سه مورد از آنها را به جدول )1( کالس

اضافه کنید. 
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پودمان دوم: پرورش آگاهی کودک از احساسات دیگران 

تمرین کنید

1 فعالیتی براي توسعۀ درک احساس دیگران از طریق ارتباط کالمی  و غیرکالمی  کودک طراحي و اجرا 

کنید.
2 براي توسعۀ درک احساس دیگران از طریق ارتباط کالمی  و غیرکالمی کودک یک داستان تصویری درست 

کنید.
3 براي توسعۀ درک احساس دیگران از طریق ارتباط غیرکالمی کودک یک بازی هیجانی )پانتومیم( اجرا 

کنید.
4 براي پرورش ابراز همدلی کودک با دیگران فعالیتی طراحي و اجرا کنید.

5 براي پرورش ابراز همدلی کودک با دیگران یک بازي طراحي و اجرا کنید.

6 براي پرورش ابراز همدلی کودک با دیگران قصه ای انتخاب و اجرا کنید.

7 براي پرورش بیان ابراز وجود کودک فعالیتي طراحي و اجرا کنید.

8 برای پرورش ابراز وجود کودک چند نمایش کوتاه طراحي کنید.

خود ارزیابی

واحدیادگیری : پرورش آگاهی کودک از احساسات دیگران       

درس: پرورش مهارت های عاطفی ـ اجتماعي کودک

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحدیادگیری پرورش آگاهی کودک از احساسات دیگران تهیه 
شده است. در هر سؤال بیشترین امتیاز سه و کمترین امتیاز یک است. براین اساس خود را ارزیابی نمایید و به 

خود امتیاز دهید.

1 2 3 موارد ردیف
تا چه حد مي توانید فعالیت هایي براي توسعۀ درک احساس دیگران از طریق ارتباط 

کالمی و غیرکالمی کودک طراحي و اجرا کنید؟ 1

تا چه حد مي توانید از تصویر و داستان براي توسعۀ درک احساس دیگران از طریق 
ارتباط کالمی  و غیرکالمی کودک استفاده کنید؟ 2

تا چه حد مي توانید فعالیت هایي براي پرورش ابراز همدلی کودک با دیگران طراحي 
و اجرا کنید؟ 3

تا چه حد مي توانید بازي هایي براي پرورش ابراز همدلی کودک با دیگران طراحي 
و اجرا کنید؟  4

اجرا  و  کودک طراحي  وجود  ابراز  پرورش  براي  فعالیت هایي  مي توانید  تا چه حد 
کنید؟ 5

تا چه حد مي توانید ابراز وجود کودک را با طراحي نمایش های کوتاه پرورش دهید؟ 6
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ارزشیابی شایستگی پرورش آگاهی کودک از احساسات دیگران  

شرح کار 
طراحی و اجرای یک فعالیت آموزشی برای توسعۀ درک احساس دیگران از طریق ارتباط کالمی  و غیرکالمی  و موقعیت سنجی )بازی های تقلیدی، 

دزد و پلیس بازی، آشپزی، هدیه دادن کودکان به یکدیگر، آشنایی با کودکان با نیازهای ویژه و...(
طراحی و اجرای یک فعالیت آموزشی برای پرورش ابراز همدلی با دیگران، از طریق اقدام به احوال پرسی، نمایش عروسکی، تشکر کردن و...(

طراحی و اجرای یک فعالیت آموزشی برای پرورش ابراز وجود، با استفاده از نمایش عروسکی، تعریف خاطره، ایجاد فرصت برای سخن گویی کودک و...(
طراحی و اجرای فعالیت ها با توجه به موارد زیر انجام می شود:

نام فعالیت:                                                               نوع فعالیت:
هدف فعالیت:                                                            مکان فعالیت:

زمان فعالیت:                                                            وسیله و ابزار مورد نیاز:
سن کودکان:                                                              تعداد کودکان: 

تعداد مربی و مربی یار:                                                  روش کار:

استاندارد عملکرد: پرورش آگاهی کودک با هدف درک احساسات دیگران، براساس دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور 
شاخص ها:

توسعۀ درک احساس دیگران از طریق ارتباط کالمی  و غیرکالمی)حالت چهره، حرکات، تغییر لحن و...(
پرورش ابراز همدلی با دیگران )خودداری از خنده در هنگام ناراحتی دیگران و...(

پرورش ابراز وجود )انجام دادن احوال پرسی و...(

ـ شرایط اجرای کار: طراحی و اجرای فعالیت های آموزشی در کارگاه هنرستان با توجه به شرایط زیر: 
مکان: مرکز آزمون                                                     زمان: 40 دقیقه )برای هر مرحله ده دقیقه(

مواد و تجهیزات و ابزار: لوازم التحریر و وسایل هنری
استاندارد و سایر شرایط: منابع علمی  و آموزشی معتبر و استانداردهای آموزشی موجود در آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی(

ابزار و تجهیزات: لوازم اداری مناسب ـ لوازم هنری 
اسناد: دستورالعمل های سازمان بهزیستی، جدول رشد عاطفی اجتماعی طبق منابع معتبر

منابع: کتب آموزشی مرتبط ـ سی دی های آموزشی

معیار شایستگی:

نمرۀ هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 3مرحلۀ کارردیف

2توسعۀ درک احساس دیگران )از طریق ارتباط کالمی  و غیرکالمی(1

2پرورش ابراز همدلی با دیگران2

1پرورش ابراز وجود 3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
در  شرکت  دیگران،  ارزش های  به  گذاشتن  احترام  یادگیری،  شایستگی های غیرفنی: 

بودن اجتماعی  فعالیت ها،  و  اجتماعات 
ایمنی: رعایت استاندارد های بهداشتی موجود در آیین  نامه های بهزیستی ـ رعایت نکات 

ایمنی در به کارگیری ابزار و تجهیزات بهداشتی
بهداشت: رعایت نکات بهداشتی در اجرای فعالیت ها

توجهات زیست محیطی: رعایت بهداشت و سالم سازی محیط ـ صرفه جویی در وسایل 
مصرفی

نگرش: احترام به دیگران در بیان کلمات و ارتباط عاطفی ، اجتماعی، رعایت صرفه جویی 
هنگام استفاده از مواد، احترام به محیط زیست

2

*میانگین نمرات

*حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی »2« است.


