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سخني با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیاي کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن 
داشت تا برنامه هاي درسي و محتواي کتاب هاي درسي را در ادامه تغییرات پایه هاي قبلي براساس نیاز 
کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي 
ایران در نظام جدید آموزشي باز طراحي و تألیف کنیم. مهم ترین تغییر در کتاب ها، آموزش و ارزشیابي 
مبتني بر شایستگي است. شایستگي، توانایي انجام کار واقعي به طور استاندارد و درست تعریف شده است. 
توانایي شامل دانش، مهارت و نگرش مي شود. در رشته تحصیلي ـ حرفه اي شما، چهار دسته شایستگي 

در نظر گرفته است:
1ـ شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي پرورش مهارت های عاطفی ـ اجتماعی

2ـ شایستگي هاي غیرفني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري ومصرف بهینه 
3ـ شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها

4ـ شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر
با  و  باالدستي  اسناد  بر  مبتني  کاردانش  و  حرفه اي  و  فني  درسي  کتاب هاي  تألیف  دفتر  اساس  این  بر 
مشارکت متخصصان برنامه ریزي درسي فني و حرفه اي و خبرگان دنیاي کار مجموعه اسناد برنامه درسي 
رشته هاي شاخه فني و حرفه اي را تدوین نموده اند که مرجع اصلي و راهنماي تألیف کتاب هاي درسي هر 

رشته است. 
این درس، ششمین درس شایستگي هاي فني و کارگاهي است که ویژه رشته تربیت کودک در پایه دوازدهم 
تألیف شده است. کسب شایستگي هاي این کتاب براي موفقیت آینده شغلي و حرفه اي شما بسیار ضروري 
است. هنرجویان عزیز سعي نمایید؛ تمام شایستگي هاي آموزش داده شده دراین کتاب را کسب و در فرایند 

ارزشیابي به اثبات رسانید.
کتاب درسي پرورش مهارت های عاطفی ـ اجتماعی کودک شامل پنج پودمان است. هر پودمان داراي یك 
یا چند واحد یادگیري است و هر واحد یادگیري از چند مرحله   کاري تشکیل شده است. شما هنرجویان 
عزیز، پس از یادگیري هر پودمان مي توانید شایستگي هاي مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم 
شما براي هر پودمان یك نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نمایید و نمره قبولي در هر پودمان حداقل 
12 مي باشد. در صورت احراز نشدن شایستگي پس از ارزشیابي اول، فرصت جبران و ارزشیابي مجدد تا 
آخر سال تحصیلي وجود دارد. کارنامه شما در این درس شامل 5 پودمان و از دو بخش نمره مستمر و 



نمره شایستگي براي هر پودمان خواهد بود و اگر دریکي از پودمان ها نمره قبولي را کسب نکردید، تنها 
در همان پودمان الزم است مورد ارزشیابي قرار گیرید و پودمان های قبول شده در مرحله اول ارزشیابي 
مورد تأیید و الزم به ارزشیابي مجدد نمي باشد. همچنین این درس داراي ضریب 8 است و در معدل کل 

شما بسیار تأثیرگذار است.
براي شما طراحي و  اجزای بسته آموزشي که  از سایر  استفاده  امکان  بر کتاب درسي،  همچنین عالوه 
تألیف شده است، وجود دارد. یکي از این اجزاي بسته آموزشي کتاب همراه هنرجو مي باشد که براي انجام 
فعالیت هاي موجود در کتاب درسي باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را مي توانید هنگام آزمون و 
فرایند ارزشیابي نیز همراه داشته باشید. اجزاي بسته آموزشي دیگري نیز براي شما در نظر گرفته شده است 
که با مراجعه به وبگاه رشته خود به نشاني www.tvoccd.medu.ir مي توانید از عناوین آن مطلع شوید.

فعالیت هاي یادگیري در ارتباط با شایستگي هاي غیرفني از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه اي، حفاظت 
از محیط زیست و شایستگي هاي یادگیري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگي هاي 
فني طراحي و در کتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید، این 
انجام فعالیت هاي  شایستگي ها را در کنار شایستگي هاي فني آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در 

یادگیري به کار گیرید.
رعایت نکات ایمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام کار است. لذا توصیه هاي هنرآموز محترمتان در 

خصوص رعایت مواردي که در کتاب آمده است، را در انجام کارها جدي بگیرید.
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام هاي مؤثري در جهت 
سربلندي و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربیت مؤثر شایسته جوانان برومند میهن 

اسالمي برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



سخني با هنرآموزان گرامی

در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي 
برنامه درسي رشته تربیت کودک طراحي و بر اساس آن  نیازهاي متغیر دنیاي کار و مشاغل،  ایران و 
محتواي آموزشي نیز تألیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي کارگاهي مي باشد که براي پایه 
یازدهم تدوین و تألیف گردیده است. این کتاب داراي 5 پودمان است که هر پودمان از یك یا چند واحد 
یادگیري تشکیل شده است. همچنین ارزشیابي مبتني بر شایستگي از ویژگي هاي این کتاب مي باشد که 
در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابي آورده شده است. هنرآموزان گرامي مي بایست براي هر پودمان یك 
نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي باشد و 
نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل مي گردد که شامل ارزشیابي پایاني در هر پودمان و ارزشیابي مستمر 
براي هریك از پودمان ها است. از ویژگي هاي دیگر این کتاب طراحي فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته 
از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه اي و مباحث زیست  با شایستگي هاي فني و غیرفني  ارتباط  در 
محیطي است. این کتاب جزئي از بسته آموزشي تدارک دیده شده براي هنرجویان است که الزم است 
از سایر اجزای بستۀ آموزشي مانند کتاب همراه هنرجو، نرم افزار و فیلم آموزشي در فرایند یادگیري 
استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیري، ارزشیابي و انجام کار واقعي مورد استفاده قرار 
تدریس کتاب، شیوه  بسته یادگیری، روش های  اجزای  با  بیشتر  آشنایی  برای  مي گیرد. شما می توانید 
نکات  زمانی،  بودجه بندی  کتاب،  محتوای  یادگیری  در  رایج  مشکالت  شایستگی،  بر  مبتنی  ارزشیابی 
آموزشی شایستگی های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ فعالیت های یادگیری 
و تمرین ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید. الزم به یادآوري است،کارنامه صادر 
شده در سال تحصیلي قبل بر اساس نمره 5 پودمان بوده است و در هنگام آموزش و سنجش و ارزشیابي 
پودمان ها و شایستگي ها، مي بایست به استاندارد ارزشیابي پیشرفت تحصیلي منتشر شده توسط سازمان 
پژوهش و برنامه ریزي آموزشي مراجعه گردد. رعایت ایمني و بهداشت، شایستگي هاي غیرفني و مراحل 
کلیدي براساس استاندارد از ملزومات کسب شایستگي مي باشند. همچنین براي هنرجویان تبیین شود 

که این درس با ضریب 8 در معدل کل محاسبه مي شود و داراي تأثیر زیادي است.
کتاب شامل پودمان هاي ذیل است:

پودمان اول: »پرورش خودآگاهی کودک« با هدف توسعه شناخت هنرجویان از اهمیت مهارت های 
هیجانات  و  محدویت ها  توانمندی ها،  بیان  آموزش  روش های  آن،  انواع  و  کودک  اجتماعی  و  عاطفی 



)خودتنظیمی( به کودکان از طریق تمرین ها، فعالیت های آموزشی و بازدید از مراکز پیش از دبستان تهیه 
و تألیف شده است.

پودمان دوم: »پرورش آگاهی کودک از احساسات دیگران« با هدف توسعه شناخت هنرجویان با 
روش های درک احساس دیگران از طریق ارتباط کالمی و غیرکالمی، پرورش ابراز همدلی با دیگران و 
ابراز وجود برای کودکان از طریق تمرین ها، فعالیت های آموزشی و بازدید از مراکز پیش از دبستان تهیه 

و تألیف شده است. 
با  هنرجویان  شناخت  توسعه  هدف  با  دیگران«  با  کودک  ارتباط  برقراری  »توسعه  پودمان سوم: 
روش های برقراری ارتباط با بزرگساالن )مربیان، مراقبان، والدین و...(، همساالن و کودکان با نیازهای ویژه 
برای کودکان پیش از دبستان از طریق تمرین ها، فعالیت های آموزشی و بازدید از مراکز پیش از دبستان 

تهیه و تألیف شده است. 
روش های  شناخت  توسعه  هدف  با  جامعه«  فرهنگ  از  کودک  آگاهی  »پرورش  چهارم:  پودمان 
پرورش آداب اجتماعی ـ اخالقی، آموزه های دینی، ملی و مناسبت های اجتماعی، احترام به محیط زیست 
و احترام به حقوق شهروندی با توجه به نقش آن در شکل گیری هویت فردی و اجتماعی در کودکان از 

طریق تمرین ها، فعالیت های آموزشی و بازدید از مراکز پیش از دبستان تهیه و تألیف شده است. 
با  هنرجویان  شناخت  توسعه  هدف  با  فعالیت ها«  در  کودک  مشارکت  »پرورش  پنجم:  پودمان 
روش های تقویت مشارکت جویی کودکان در فعالیت ها، مسئولیت پذیری کودک در فعالیت های اجتماعی 
و ایفای نقش های گروهی و تأثیرات مثبت آن در بزرگسالی برای کودکان از طریق تمرین ها، فعالیت های 

آموزشی و بازدید از مراکز پیش از دبستان تهیه و تألیف شده است. 
امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامي اهداف پیش بیني شده براي این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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پودمان اول: پرورش خودآگاهی کودک

پودمان 1

پرورش خودآگاهی کودک

شناخت کودک از خود، اشتیاق به دانستن، شوِق پیشرفت و لذِت کشف 
را در او تقویت می کند.

زمان: 60 ساعت = ) نظری24 ساعت +  عملی36 ساعت(



2

استاندارد عملکرد

پرورش خودآگاهی کودک 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 شناخت مهارت های عاطفی ـ اجتماعی کودک؛

2 پرورش بیان توانمندی ها و محدودیت های کودک؛

3  پرورش بیان هیجانات.

شایستگی های غیر فنی:
1  مهارت گوش کردن؛

2 داشتن درک درست از سیستم سازمانی؛

3 یادگیری

واحد یادگیری 1 

پرورش خودآگاهی كودك



3
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هدف توانمندسازی 1ـ1: رشد عاطفی ـ اجتماعی کودک را توضیح دهد.

مهارت های عاطفی كودك

فعالیت 1 : در گروه های کالسی، با توجه به تصاویر باال، در مورد احساسات خود در تنهایی و در جمع 
دیگران گفت وگو کنید و گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

شکل1ـ مهارت های اجتماعی

می توان گفت هر انسان در دو دنیا زندگی می کند؛ در دنیای درون که با احساسات و عواطف همراه است و 
دنیای بیرون که همان زندگی اجتماعی است. در مراحل رشد انسان، هم عواطف ظاهر می شوند و گسترش 
می یابند و هم زندگی با دیگران و رفتارهای اجتماعی شکل می گیرد. رشد عاطفی و رشد اجتماعی دو بُعد مهم 

از رشد و تکامل در دورۀ کودکی است. این دو بُعد با هم مرتبط اند و بر همدیگر تأثیر متقابل دارند.

 رشد عاطفی 
وقتی کسی را می بینیم که با شنیدن یا دیدن یک ماجرای غمگین بالفاصله اشک می ریزد یا نسبت به دیگران 
بسیار محبت می کند، می گوییم فرد باعاطفه یا با  احساسی است. عاطفه در همۀ انسان ها دیده می شود، هرچند در 
نوع عواطف و روش ابراز آنها تفاوت هایی وجود دارد. وقتی احساس خوشی و شادی داریم، وقتی می ترسیم و وقتی 
خشمگین یا هیجان زده می شویم، در واقع بخشی از عواطف ما ظهور و بروز کرده است. زندگی بدون عواطف رنگ 

و بوی چندانی نخواهد داشت.1 در جریان رشد و تکامل شخصیت انسان، عواطف جایگاه مهمی دارد. 
تعریف: رشد عاطفی بیانگر عواطف و احساسات فرد است. عواطف حالت های درونی است که به صورت طبیعی 

در همۀ انسان ها با تفاوت هایی وجود دارد، ماننِد شادی، امید، غم و ترس.

1ـ در توصیف رشد عاطفی از واژه هایی چون: عاطفه، هیجان و احساس، استفاده می شود. برای تعریف این کلمات، بین روان شناسان اختالف  نظر 
وجود دارد. در این کتاب، ما همۀ آنها را به یک معنی به کار می بریم.

فعالیت در 
کالس
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فعالیت در 
کالس

فعالیت در 
کالس

فعالیت در 
کالس

فعالیت2: فیلمی1 برای شما در کالس پخش می شود.
  ضمن قطع صدای فیلم، آن را با هم تماشا کنید.

  در گروه های کالسی دربارۀ فیلم با هم گفت وگو کنید و حدس بزنید بازیگران چه احساسی را بیان 
می کنند؟

فعالیت4: 
  فهرستی از انجمن های خیریه تهیه کنید.

  دربارۀ کارهای خیر و انجمن های خیریه گفت وگو کنید.
  برای کمک به یک خیریه برنامه ریزی کنید.

فعالیت5  : در گروه های کالسی در فعالیت روز جهانی کودک شرکت کنید، از جمله:
  تهیۀ دعوت نامه؛

  اجرای سرود دسته جمعی؛
  اجرای نمایش نامه؛
  قصه گویی گروهی؛

  برگزاری نمایشگاه آثار تجسمی.

فعالیت 3: در بازدید از یک مرکز پیش از دبستان:
1  همراه با کودکان عکس هایی از روزنامه یا مجله جدا کنید که افرادی را با احساسات متفاوت نشان 

می دهد.
2  ازکودکان بخواهید آنها را روی کاغذ بچسبانند.

3  تمرین های پیشنهادی:

الف( از کودکان سؤال کنید: »به نظر شما این شخص چه احساسی دارد؟«
ب( از کودکان بخواهید احساسات هر تصویر را با نقاشی یا ایفای نقش نشان دهند.

پ( کودکان، با توجه به تصاویر، داستان  بسازند و آنها را برای دوستان  خود تعریف کنند.

در فرایند رشد عاطفی، انتظار می رود کودک به مهارت هایی برسد که احساسات خود را بشناسد، دربارۀ نقاط 
قوت و ضعف خود، متناسب با سن، بیندیشد و در تعامل های عاطفی با دیگران، درست رفتار کند.

 رشد اجتماعی 
انسان زندگی خود را بعد از تولد در میان افراد دیگر آغاز می کند. این زندگی اجتماعی موجب هماهنگی و 
سازگاری کودک با افراد جامعه می شود. رشد اجتماعی کودک مانند سایر ابعاد رشد و تکامل، در طول زمان 

شکل می گیرد و بخشی از شخصیت او را تشکیل می دهد.

فعالیت برای 
کودکان

1ـ به جای فیلم می توان از روش های ایفای نقش و نمایش بی کالم در رابطه با موضوع استفاده کرد.
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تعریف: رشد اجتماعی به توانایی برقراری ارتباط مناسب و مؤثر با خود، با دیگران و با محیط زندگی خود 
اطالق می شود، مانند برقراری رابطۀ مناسب کودک با همساالن و بزرگ ترها.

در فرایند رشد اجتماعی، کودک باید به مهارت هایی دست یابد که حاصل آن، شناخت نقش های اجتماعی، 
پرداختن به رفتارهای اجتماعی مناسب و سازگاری اجتماعی است.

 مهارت های عاطفی ـ اجتماعی 
بین رشد عاطفی و رشد اجتماعی ارتباط گسترده و پیچیده ای وجود دارد و گاهی تشخیص نشانه های آنها 
مشکل است. مثاًل وقتی از ترس، حسادت، خشم، کم رویی، محبت، عشق و همدردی صحبت می کنیم، هم 
نشانه های هیجان و عاطفه در آنها دیده می شود و هم نشانه های رفتار اجتماعی. در ادامۀ این کتاب، بحث 

رشد عاطفی ـ اجتماعی به صورت مشترک دنبال می شود. 
تعریف: در مجموع، مهارت عاطفیـ  اجتماعی را می توان شامل توانایی های کودک در شناخت و آگاهی عواطف 

خود، ابراز عواطف و احساسات، خود تنظیمی1 و برقراری ارتباط مؤثر با خود و دیگران دانست و تعریف کرد.
 

 اهداف مهارت های عاطفی ـ اجتماعی 

نمودار1ـ اهداف مهارت های عاطفی ـ اجتماعی

تعادل یابی و تأمین 
سالمت روانی

ارتباط مؤثر با 
دیگران

تقویت خود 
آگاهی

سازگاری با 
جامعه

اهداف مهارت های 
عاطفی ـ اجتماعی

1ـ خود تنظیمی یعنی توانایی نظم دهی و مدیریت هیجانات خود پس از آگاهی و ابراز عواطف و هیجانات خود به صورت درست است که 
بر اساس سن متفاوت است. مثاًل یک کودک دو ساله زمان شیر خوردن خود را تنظیم می کند یا یک کودک چهار ساله برای کنترل عواطف 

خود، از کتک زدن کودک دیگر خودداری می کند.
خود تنظیمی در برخی از منابع به عنوان خود کنترلی، خود نظم دهی و خود مدیریتی آورده شده است. 

همان طور که در نمودار 1 مشاهده می کنید، رشد عاطفی ـ اجتماعی چهار هدف را دنبال می کند:
1 تقویت خودآگاهی: فرایند کمک به فرد برای شناخت ویژگی های شخصیتی خود، درک توانمندی ها و 

محدودیت ها و یادگیری ابراز بجا و منطقی عواطف؛ 
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2 ارتباط مؤثر با دیگران: یادگیری ابراز وجود در موقعیت های جمعی، توانایی درک احساسات دیگران و 

تقویت نوع دوستی و همدلی2؛
با  آمدن  و کنار  اجتماعی  نقش های  پذیرش  و فرهنگ جامعه،  ارزش ها  از  آگاهی  با جامعه:  سازگاری   3

مسئولیت های شهروندی؛ 
و  اجتماعی  رفتارهای  با  عواطف  و  هیجانات  بین  تعادل  برقراری  تأمین سالمت روانی:  و  تعادل یابی   4

رسیدن به واقع بینی و مثبت اندیشی دربارۀ خود، دیگران و مسائل اجتماعی.

 اصول رشد عاطفی ـ اجتماعی3 

فعالیت6: 
  فیلم آزمایش مارشمالو استنفورد1 را تهیه کنید و ببینید.

  دربارۀ نتایج مطالعۀ آزمایش مارشمالو با موضوع »  رابطۀ خودتنظیمی و موفقیت«، گزارشی تهیه کنید.

فعالیت در 
خانه

Stanford marshmallow experiment ـ1
این  اجرای  تهیه گردیده است. روش  والتر میشل در دهۀ 1960  از مشهورترین آزمون های روانشناسی است که توسط  آزمایش یکی  این 
آزمایش به این شکل بود که کودکان را یک به یک به اتاقی دعوت می کنند که روی میز آن شیرینی مارشمالو است. به کودکان گفته می شود 
که می توانند شیرینی را بردارند، اما اگر 15 دقیقه صبر کنند و به شیرینی دست نزنند، عالوه بر همان شیرینی، یک شیرینی دیگر هم جایزه 
می گیرند. این آزمایش بر این باور بود که خودتنظیمی عامل کسب موفقیت است. در این آزمایش، گروهی از کودکان می توانستند مقاومت 
کنند و از دست زدن به شیرینی خودداری نمایند و گروهی دیگر مقاومت نمی کردند. با زیر نظر گرفتن این دو گروه کودکان در سال های 
آینده، مشخص شد آن دسته از کودکان که به شیرینی دست نزدند، اراده ای قوی تر و کنترل بیشتری روی رفتارهای خود می توانند داشته 

باشند و در آینده هم موفق تر، سالم تر و در ازدواجشان موفق تر هستند.
2ـ برای اطالع بیشتر دربارۀ ارتباط مؤثر با دیگران، به کتاب »ارتباط مؤثر« پایۀ دهم رجوع شود.

3ـ برای آگاهی در مورد اصول رشد و تکامل، به پودمان 1 کتاب »مراقبت از سالمت کودک« پایۀ دهم مراجعه کنید.

فعالیت در 
فعالیت7: پس از اجرای برنامۀ روز جهانی کودک، با هم گروهی های خود در خصوص تجربه های همکاری کالس

و همدلی در گروه گفت وگو کنید.

اصول رشد عاطفی ـ اجتماعی در نمودار 2 نشان داده شده است.

نمودار2ـ اصول رشد عاطفی ـ اجتماعی

الگوی رشد 
مراحلی دارد

رشد الگوی قابل 
پیش بینی دارد

رشد اولیه 
حساس تر از رشد 
دوران بعدی است

برای هر مرحله 
از رشد انتظارات 

اجتماعی وجود دارد

در رشد تفاوت های 
فردی وجود دارد

اصول رشد 
عاطفی ـ اجتماعی
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اصول شامل حقایقی علمی است که برای همه قابل قبول است و همیشه باید مورد توجه قرار گیرد. برای 
رشد عاطفی ـ اجتماعی می توان اصولی را برشمرد که از اصول کلِی مربوط به همۀ ابعاد رشد و تکامل انسان 

برآمده باشد، به شرح زیر:
1 رشد اولیه حساس تر از رشد دوران بعدی است: همۀ مراحل زندگی انسان مهم اند، اما باید به این واقعیت 

توجه داشت که تجربه های نخستین سال های زندگی فرد، همۀ زندگی او را تحت تأثیر قرار می دهد. رویدادها 
ابعاد رشد و به ویژه رشد عاطفی  و شرایط رشد در کودکی، اثر عمیقی بر جای می گذارند. بنابراین، درهمۀ 
پایۀ سازگاری های فردی و اجتماعی وی را در مراحل بعدی تشکیل  اولیۀ کودک،  ـ اجتماعی، تجربه های 
می دهند. روانشناسان و مربیان تأکید دارند که پنج سال اول زندگی کودک به دلیل رشد سریع اهمیت فراوانی 

در مسیر زندگی وی دارد و بنابراین، شرایط این مرحله حساس تر از دوران بعدی رشد است.  
2 رشد الگوی قابل پیش بینی دارد: رشد عاطفی ـ اجتماعی در مورد همۀ کودکان با تفاوت هایی، از یک الگوی 

خاص پیروی می کند و می توان در هر مرحله از رشد، ویژگی های آن را پیش بینی کرد. مثاًل »  ترس از جدایی« 
بیشتر در محدودۀ سنی 7 تا 18 ماهگی قابل انتظار است و اگر کودک در سنین باالتر، در هنگام جدایی موقت 

از مادر گریه سر دهد، شاید بیانگر مشکلی در رشد عاطفی ـ اجتماعی او باشد.
3 در رشد تفاوت های فردی وجود دارد: با وجود نظم رشد و قابل پیش بینی بودن آن، نباید انتظار داشت 

همۀ کودکان مراحل رشد را مثل هم پشت سر بگذارند. الگوی رشد هر کودک با سایر کودکان متفاوت است، 
اگر چه در جنبه های کلی شبیه هم هستند. اصل تفاوت های فردی از موضوعات مهم در تربیت کودک است 

و والدین و مربیان باید در عمل آن را مورد توجه قرار دهند.
یکی از ارزش های عملی این اصل »  انتظارات متفاوت« است، یعنی از همۀ کودکان در یک سطح سنی نمی توان 
انتظار داشت که به یک شیوه عمل کنند. نکتۀ دیگر، »  رعایت فردیت« است، یعنی اینکه هر کودک، انسانی 

منحصربه فرد تلقی شود و تا حد امکان در تربیت جنبه های فردی شخصیت او مورد توجه قرار گیرد.

1ـ این داستان از شل سیلوراستاین )1999ـ 1930م( نویسنده، شاعر و کاریکاتوریست آمریکایی است. ترجمۀ آثار طنز او در ایران بسیار 
شناخته شده است.

فعالیت در 
فعالیت8  : داستان »  سه زنبورگزیده«1 را بخوانید. کالس

سه َزنبوْرَگزیده

  زنبوری نفر اول را نیش زد؛
   او گفت: »  اگر در رختخواب مانده بودم زنبور نیشم نمی زد«.

  زنبوری نفر دوم را نیش زد؛
   او صدای نعره اش بلند شد که: »  چه کرده ام که باید به این 

روز بیفتم«.
  زنبوری نفر سوم را نیش زد؛

   از او شنیدم که می گفت: »  امروز دربارۀ زنبورها چیزی یاد 
گرفتم«.

  در گروه دربارۀ داستان گفت وگو کنید. 
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4 الگوی رشد عاطفی ـ اجتماعی مراحلی دارد: رشد فرایند مداوم و پیوسته ای است که مراحل مشخصی را 

پشت سر می گذارد. این اصل از نظر تربیتی مهم است و به والدین و مربیان کمک می کند تا تشخیص دهند 
چه رفتاری در چه سنی بهنجار )عادی( و در چه سنی نابهنجار )غیرعادی( است. برای نمونه، رفتارهایی مثل 
سروصدا راه انداختن، تحرک زیاد، پرسش مداوم، لجبازی و اصرار در خواستن چیزی یا انجام دادن کاری، در 

دورۀ پیش دبستان کم وبیش عادی است، اما همین رفتارها در سنین باالتر، غیرعادی تلقی می شود.
5 برای هر مرحله از رشد انتظارات اجتماعی وجود دارد: هر جامعه ای از اعضایش انتظار دارد امور خاصی 

را در مراحل گوناگون رشد انجام دهند. تقریباً همۀ مردم در هر سنی که باشند، از این انتظارات اجتماعی 

  تجربیات خود را، دربارۀ چگونگی مواجه شدن خود را با وقایع، با دوستان در میان بگذارید.
  در خصوص واکنش های خود نسبت به رویدادهای بیرونی و رابطۀ آنها با تغییر سن و سال تان گفت وگو 

کنید.

فعالیت9: همراه با اعضای خانواده به تصاویر داده شده نگاه کنید. سپس از هر یک بپرسید در هر تصویر 
چه چیزی مشاهده می کنند. آنگاه نظرات خود را با نظر بقیۀ اعضای خانواده مقایسه کنید و به سؤاالت 

زیر پاسخ دهید:
  آیا نظر شما با نظرات اعضای خانواده یکسان است؟ 

  تا چه میزان نظرات اعضای خانواده با همدیگر شباهت دارد؟ 
  آیا افرادی که نظر مشابه دارند، از نظر سنی در یک گروه قرار می گیرند؟

فعالیت در 
خانه

فعالیت10: همراه با هنرآموز خود در بازدید از مهدکودک فعالیت های زیر را انجام دهید.
  کاغذهای رنگی در اختیار کودکان قرار دهید.

  برای هر کودک مقدار کمی رنگ گواش روی کاغذ بریزید.
  از کودکان بخواهید با شروع موسیقی کاغذهای خود را به آرامی تکان دهند و با قطع موسیقی، آنها 

را درجای مناسب نگاه دارند تا خشک شوند.
  از کودکان بپرسید شکل های ایجاد شده را شبیه به چه چیزی می بینند.

  از کودکان بخواهید با شکل های به دست آمده، شکل جدیدی با مداد رنگی بکشند.

فعالیت برای 
کودکان
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به خوبی آگاه اند. حتی کودکان از بزرگ ترها می آموزند که از آنان چه چیزهایی انتظار می رود. موفقیت در 
است.  قبل  مرحلۀ  اجتماعی  انتظارات  در  موفقیت  مستلزم  مرحله،  هر  اجتماعِی  انتظارات  ساختن  برآورده 
انتظارات اجتماعی، والدین و مربیان را راهنمایی می کنند تا بدانند در هر سن، کودک چه چیزی را باید یاد 
بگیرد و همچنین در آینده از کودک و نوجوان چه چیزی انتظار داشته باشند. این انتظارات، کودک را هم 
برمی انگیزد تا آنچه را جامعه از او انتظار دارد، یاد بگیرد. برای مثال، از یک کودک چهار ساله انتظار می رود 

از همساالن خود فاصله نگیرد و بتواند با آنها ارتباط برقرار کند.

فعالیت در 
فعالیت 11: داستان کوتاه »  وقتی به سن تو بودم«،1 را بخوانید.کالس

عمویم گفت:
چگونه به مدرسه می روی؟

گفتم: با اتوبوس
پوزخندی زد و گفت:

من وقتی به سن تو بودم،10 کیلومتر پیاده می رفتم...
عمویم گفت:

چقدر بار را می توانی بلند کنی؟
گفتم: یک گونی برنج...

پوزخندی زد و گفت: من وقتی هم سن تو بودم
یک گاری را به حرکت در می آوردم و یک گوساله را بلند می کردم...

عمویم گفت:
تا حاال چند بار دعوا کرده ای؟

گفتم: دو بار و هر دو بار هم کتک خوردم...
پوزخندی زد و گفت: من وقتی هم سن تو بودم

هر روز دعوا می کردم و هیچ وقت هم کتک نمی خوردم...
عمویم گفت:

چند سال داری؟
گفتم : نه سال و نیم...

بادی به غبغب انداخت و گفت: من وقتی سن تو بودم
ده سالم بود...

  دربارۀ انتظارات اجتماعی والدین تان از شما، در گروه گفت وگو کنید.
  قصه های مشابه این داستان طنز را پیدا کنید و در گروه برای دوستان خود بخوانید.

بسیاری از رفتارهای عاطفی و اجتماعی ماننِد بیان احساسات، همدلی با دیگران، ارتباط با همساالن، ایفای 
در  شهروندی  حقوق  به  پایبندی  محیط زیست،  به  احترام  اخالق،  رعایت  معاشرت،  آداب  جنسیتی،  نقش 

چارچوب تکالیف رشدی قابل بحث است.
1ـ نوشتۀ شل سیلوراستاین
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شناخت  توسعۀ  برای  آموزشی  فعالیت های  ـ   1 :    2 توانمندسازی  هدف 
کند. اجرا  و  طراحی  کودک  اجتماعی  عاطفی ـ  مهارت های 

شاخص های رشد عاطفیـ  اجتماعی

فعالیت در 
فعالیت12: یکی از موارد زیر را انتخاب کنید؛ کاغذی مچاله شده در دست داشته باشید و با توجه به کالس

عبارتی که انتخاب کردید، آن حالت را تصور کنید و در کالس به ایفای نقش  بپردازید.
  وقتی آن را باز می کنید، یک سوسک مرده در داخل آن است.
  وقتی آن را باز می کنید، گل خشک شده ای در داخل آن است.

  وقتی آن را باز می کنید نوشته است: »  خیلی دوستت دارم«.
  وقتی آن را باز می کنید نوشته شده: »  به زودی به یکی از آرزوهای بزرگ خود می رسی«.

در گروه های کالسی، عبارات مشترک و واکنش های نقش های متفاوت را مقایسه کنید.

به زیرمجموعه های یک پدیده که از آنها در سنجش آن پدیده استفاده می شود، شاخص می گویند. 
شاخص های رشد عاطفی ـ اجتماعی شامل موارد زیر است )نمودار3(:

توانایی 
ابراز وجود

همدلی

تجربۀ 
اجتماعی

تعهد و 
مسئولیت پذیری سازگاری

ابراز عواطف

شاخص های رشد 
عاطفی ـ اجتماعی

نمودار 3ـ شاخص های رشد عاطفی ـ اجتماعی

 ابراز عواطف: امکان بروز عواطف الزم در موقعیت های فردی و اجتماعی؛ 
 سازگاری: متناسب بودن بروز هیجان ها و عواطف فرد با فرهنگ جامعه؛

اجرای  و  توانایی های خود  دادن  نشان  و  دیگران  بین  مؤثر  و  فعال  توانایی حضور  ابراز وجود:  توانایی   
فعالیت های مرتبط؛. 

و در سطوح گوناگون )خانواده، دوستان،  زمان  اجتماعی در طول  ارتباط های  توسعه  تجربۀ اجتماعی:   



11

پودمان اول: پرورش خودآگاهی کودک

اطرافیان، گروه ها و موقعیت های دیگر( و پاسخ به محرک های اجتماعی و شناخت و تشخیص نقش خود در 
ارتباط های اجتماعی گوناگون؛

 تعهد و مسئولیت پذیری: ایفای نقش های اجتماعی مرتبط و میل به مشارکت و یاری؛
 همدلی: توجه به دیگران، احترام گذاشتن به دیدگاه های آنها و احترام به شأن انسانی همۀ افراد. 

فعالیت در 
فعالیت13: در کالس »  بازی گروهی« زیر را انجام دهید. کالس

خوراکی های  سالم به کالس بیاورید. همۀ خوراکی ها را روی میزها بگذارید.  
با اعالم هنرآموز، بدون استفاده از دست هایتان، خوردن را شروع کنید. 

  اولین راهی که برای خوردن خوراکی به فکرتان رسید چه بود؟
  بعد از اتمام بازی در مورد شیوه های مختلفی که دوستانتان برای خوردن انتخاب کرده بودند، با آنها 

گفت وگو کنید و فهرستی از این شیوه ها در کالس ارائه دهید.

 اهمیت رشد عاطفی ـ اجتماعی
بخش مهمی از سالمت روانی کودک به کیفیت رشد عاطفی ـ اجتماعی او بستگی دارد. عالوه بر آن، رشد 
ـ  عاطفی  اهمیت رشد  در  تأثیر می گذارد.  آنها  بر  و  تأثیر می پذیرد  رشد  ابعاد  از سایر  اجتماعی  ـ  عاطفی 

اجتماعی به چهار نکتۀ کلّی می توان اشاره کرد که در نمودار 4 نشان داده شده است.

نمودار4ـ اهمیت رشد عاطفی ـ اجتماعی

1 تأثیر رشد عاطفیـ  اجتماعی بر سایر ابعاد رشد: رشد انسان، در کل، یکپارچه است. بنابراین در بحث 

از هر بُعد رشد، نمی توان تأثیر متقابل ابعاد دیگر را نادیده گرفت، از جمله: 
 رشد عاطفی ـ اجتماعی همان گونه که از سایر ابعاد رشد تأثیر می پذیرد، بر آنها اثرات قابل توجهی دارد. 

برای نمونه، کودکانی که توانایی ابراز وجود بیشتری دارند، روابط اجتماعی آنان بهتر است.
 تمایل بیشتری برای فعالیت های جسمی ـ حرکتی نشان می دهند. 

 این کودکان از بازی ها و فعالیت های گروهی، بیشتر استقبال می کنند. 

تدوین برنامه های 
تربیتی هماهنگ با 

نیازهای رشدی

شناسایی روند 
بهنجار و نابهنجار 

رشد

افزایش رضایت مندی 
از زندگی و تضمین 

سالمت روانی

تأثیر رشد عاطفی ـ 
اجتماعی بر سایر 

ابعاد رشد

اهمیت رشد 
عاطفی ـ اجتماعی
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این  به  و عالقمندی  مثبت  عاطفۀ  به  وابسته  زیادی  تا حد  یادگیری هم  و  فعالیت های ذهنی  به  تمایل   
موضوعات است.

 شوق یادگیری و تجربه های انگیزشی مثبت در دانستن و یاد گرفتن، به رشد شناختی بسیار کمک می کند. 
 روند رشد اخالقی کودک هم با رشد عاطفی ـ اجتماعی او ارتباط مستقیم دارد.

2 شناسایی روند بهنجار و نابهنجار رشد: سنجش روند رشد عاطفی ـ اجتماعی بر مبنای شاخص های 

مرتبط دو امکان مهم را فراهم می آورد: یکم آنکه مشخص می کند روند رشد عاطفی ـ اجتماعی تا چه اندازه 
در مسیر بهنجار و سالم پیش می رود. البته این ارزیابی همیشه کار ساده ای نیست و مستلزم شناخت دقیق 
شاخص ها و اجزای رشد عاطفی ـ اجتماعی است. دوم آنکه می توان هر گونه مشکل و نابهنجاری در زمینۀ 
رشد عاطفی ـ اجتماعی را تشخیص داد و برای پیشگیری یا بهبود به اقدامات الزم پرداخت. اگر اختالالت 
مربوط به رشد عاطفی ـ اجتماعی به موقع تشخیص داده نشود، مشکالت تشدید می شود و در ادامۀ زندگی، 
یا  مادر  با  عاطفی  روابط  برقراری  در  مثاًل کودک سه ساله ای که  افتاد.  به خطر خواهد  فرد  روانی  سالمت 
اطرافیان مشکالتی دارد یا بیشتر دوست دارد به تنهایی و دور از دیگران بازی کند، رفتار او باید مورد توجه 

و ارزیابی قرار گیرد. 
و مسائل رشد عاطفی ـ  زمینه ها  از  آگاهی  نیازهای رشدی:  با  برنامه های تربیتی هماهنگ  تدوین   3

برنامه های تربیتی و  نیازهای واقعی کودکان را بشناسند. همچنین در  تا  اجتماعی مربیان را یاری می کند 
آموزشی و نیز در رفتارها و فعالیت های خود، سنجیده و متناسب با شرایط رشدی اقدام کنند. برای مثال، در 
هر فعالیت با هدف آموزش یا سرگرمی، الزم است مشارکت و دوستی بیش از برتری و رقابت ترغیب شود تا 

کودکان از آن فعالیت، به احساس مثبتی دست یابند. 
4 افزایش رضایت مندی از زندگی و تضمین سالمت روانی: اگر بپذیریم که تربیت رسمی )آموزش  و 

پرورش( در زندگی امروز و فردای کودکان نقش بسیار مهمی دارد، آنگاه درک خواهیم کرد که تأثیر هر گونه 
برنامه ریزی برای تسهیل رشد عاطفی ـ اجتماعی، نه فقط شرایط فعلی کودکان را بهبود می بخشد، بلکه 
به سالمت روانی آنان در تمام طول زندگی نیز کمک خواهد کرد. نگاه مثبت به خود، انتخاب روش های 
درست برای مواجهه با مسائل زندگی، روابط اجتماعی مطلوب و تجربه های عاطفی و اجتماعی مفید، همه 
می کنند. چنین  تضمین  را  فرد  روانی  و سالمت  دارند  بسزایی  نقش  زندگی  از  رضایت مندی  افزایش  در 
تجربه های عاطفی ـ اجتماعی، که دوستی و نشاط به دنبال دارند، نگاه مثبت به زندگی را در کودک تقویت 

خواهند کرد.

فعالیت در 
فعالیت 14: در گروه های کالسی، در مورد تعارف کردن میوه یا غذا به دوستان خود گفت وگو کنید و کالس

اثرات این مهارت اجتماعی را بر خود و جمع گروه به صورت گزارش ارائه دهید. 
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عوامل مؤثر بر رشد عاطفیـ  اجتماعی

شکل 2ـ ارتباط اجتماعی

وقتی از رشد و تکامل صحبت به میان می آید، نقش دو عامل مطرح می شود: وراثت )سرشت، طبیعت( و 
محیط )تربیت، یادگیری(. هر یک از این دو عامل در ابعاد گوناگون رشد تأثیر متفاوتی دارند. نکتۀ مهم این 
است که دقیقاً نمی توان گفت در مورد هر انسان نقش کدام عامل کمتر یا بیشتر است. اما بررسی آنها به 

والدین و مربیان کمک می کند تا دربارۀ همۀ عوامل مؤثر و جزئیات رشد حساس باشند.
وراثت شامل ترکیب ژنتیکی، رسش1 فیزیولوژیکی و عملکرد عصبی کودک است. شاید برای شما هم پیش 
آمده باشد که مثاًل در مورد کودکی خلق وخو، واکنش، سازگاری یا میزان اجتماعی بودن او را به مادر و پدرش 
نسبت دهید. عالوه بر کروموزوم ها و ژن هایی که از والدین به فرزندان می رسند، خلق و خوی آنها هم در رشد 
عاطفی ـ اجتماعی کودک تأثیر می گذارد. وضعیت جسمانی )سالم یا بیمار( و جنس کودک )دختر یا پسر( 

هم بخش دیگری از عوامل ارثی محسوب می شود.
دید.  می توان  بیشتر  اجتماعی  ـ  عاطفی  رشد  در  را  آن  آثار  و  است  مؤثر  بسیار  رشد  ابعاد  همۀ  در  محیط 
احساسات، هیجانات، عواطف و رفتارهای اجتماعی کودک، اغلب ناشی از تربیت غیررسمی و تربیت رسمی 
رفتارهای  شکل گیری  در  آموزشی،  مرکز  محیط  هم  و  جامعه  و  خانواده  محیط  هم  دیگر،  به عبارت  است. 

عاطفی ـ اجتماعی نقش دارند.

فعالیت 15: در گروه های کالسی، شکل باال را با دقت مشاهده و در مورد تأثیرات این عوامل بر رشد 
عاطفی ـ اجتماعی کودک گفت وگو کنید.

1ـ رسش یعنی آمادگی زیستی مانند توانایی راه رفتن کودک حدود یک سالگی

فعالیت در 
کالس
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 عوامل ارثی 
 خلقیات ذاتی والدین: انتقال ویژگی های ذاتی از والدین به فرزندان؛

 وضعیت جسمانی: ویژگی های جسمی و اختالالت و بیماری ها؛
 جنس: دختر یا پسر بودن.

 عوامل محیطی 
 فرهنگ جامعه: ویژگی ها و شرایط فرهنگی، اجتماعی و تربیتی جامعه؛ 
ـ هنجارهای جامعه: ارزش ها، باورها، اعتقادات و رفتارهای مثبت و منفی؛

ـ تربیت رسمی: اهداف، رویکردها و فعالیت های رایج در نظام آموزشی؛ 
ـ رسانه ها: کیفیت، تنوع و تأثیر پیام های رسانه ای.    

 خانواده: موقعیت و شرایط خانواده در زمینه های گوناگون؛
ـ موقعیت اجتماعی و اقتصادی: شرایط محیط زندگی و جایگاه اجتماعی والدین؛

ـ ترکیب خانواده: جمعیت خانواده، تعداد فرزندان و روابط خواهران و برادران؛ 
ـ شیوۀ تربیت: اهداف تربیتی والدین، سبک زندگی خانواده و روش های فرزندپروری آنها.

عوامل مؤثر بر رشد 
عاطفی ـ اجتماعی

عوامل ارثی

وضعیت 
جسمانی

تربیت رسمی

ترکیب 
خانواده

فرهنگ جامعه خلقیات ذاتی 
والدین

هنجارهای 
جامعه

موقعیت 
اجتماعیـ  اقتصادی

جنس

رسانه ها

شیوه
تربیت

خانواده

عوامل محیطی

نمودار5  ـ عوامل مؤثر بر رشد عاطفی ـ اجتماعی

عوامل ارثی و عوامل محیطی هر کدام شامل زیرمجموعه هایی است که در نمودار 5 نشان داده شده است.



15

پودمان اول: پرورش خودآگاهی کودک

دیدگاه اسالم  در رشد عاطفیـ  اجتماعی

فعالیت 16: 
  به مدت یک هفته، عبارت های بیان احساس خشم و مهربانی خود و خانواده تان را فهرست کنید. 
شباهت عبارت رایج خودتان در هنگام بروز خشم یا مهربانی با خانواده را به دست آورید و گزارش آن 

را در کالس ارائه دهید.
  میزان شباهت عبارت های رایج خود و خانواده تان را با عبارت های سایر هم گروهی ها مقایسه کنید.

فعالیت 17: دربارۀ موضوع زیر به منابع علمی مراجعه کنید و نتایج آن را در کالس گزارش دهید.
به زیرساخت های وراثتی  به واسطۀ حالت های گوناگون چهره،  ابراز هیجانات  بیان و  به نظر می رسد 
بستگی دارد و به جنسیت، نژاد و قومیت وابسته است، همان طور که در اکثر پستانداران این چنین است.

فعالیت در 
خانه

فعالیت در 
خانه

1ـ دعائم االسالم، جلد 1، ص 194
2ـ اصول کافی، جلد 4، ص 46

فعالیت در 
فعالیت 18: در گروه های کالسی، سه حدیث زیر را بخوانید. از این احادیث دربارۀ رشد عاطفیـ  اجتماعی کالس

چه نکاتی را استنباط می کنید؟ مطالب گروه ها را به اشتراک بگذارید و موارد را جمع بندی کنید.
پیامبر اکرم )ص(: ِمهر خداوندی از آِن بنده ای است که فرزند خود را با نیکی کردن به وی و همدلی با 

او و آموزش و ادب کردن، در نیکوشدنش یاری دهد. 
پیامبر اکرم )ص(: بازی در خردسالی، موجب افزایش عقل در بزرگسالی است1.

امام صادق)ع(: کودک هفت سال اول بازی  می کند، هفت سال دوم خواندن و نوشتن را می آموزد و 
هفت سال سوم حالل و حرام را می آموزد2.

آیات قرآن و احادیث دیگری را با مضمون رشد عاطفی ـ اجتماعی جست و جو کنید و در کالس ارائه 
دهید.

از نظر اسالم، هفت سال اول زندگی، تأثیر مهمی در رشد عاطفی ـ اجتماعی دارد. کالم قرآن در مورد تربیت 
کودک، سرشار از محبت و مالیمت است. در احادیث گوناگون هم توصیه هایی برای هفت سال اول زندگی 
وجود دارد که نشان می دهند این مرحله، بیشتر فرصتی برای بازی، تمرین مهارت های اجتماعی و مهرورزی 

است.
اسالم به نقش خانواده در تربیت اهمیت قائل است و اخالق مادر و پدر، روش زندگی آنان و ارزش های حاکم 
بر خانواده را در اجتماعی شدن کودک مهم می داند. در اسالم جنبه های اخالقی تربیت بسیار مورد تأکید 
است و بر این اساس، توصیه می شود برای رشد عاطفی ـ اجتماعی مطلوب، دربارۀ نوع بازی ها و اسباب بازی ها 

و همچنین انتخاب هم بازی ها و فضاهای آموزشی، دقت الزم به عمل آید.
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 رشد عاطفی ـ اجتماعی در نظریه ها 

نظریۀ رشد روانی ـ 
اجتماعی اریکسون

نظریۀ یادگیری 
مشاهده ای بندورا

نظریۀ شناخت 
اجتماعی بالبی

نظریۀ رشد 
روانی فروید

نظریه های رشد 
عاطفی ـ اجتماعی

نمودار6   ـ نظریه های رشد عاطفی ـ اجتماعی

دارد.  وجود  متعددی  نظریه های  رشد،  روان شناسی  دیگر  زمینه های  همچون  اجتماعی  ـ  عاطفی  رشد  در 
نظریه ها، می توانند تحلیلی از یک موضوع ارائه دهند و به ما در درک چرایی و دالیل آن کمک کنند. هر 
نظریه حاصل سال ها تالش علمی و یافته های پژوهشی و تجربه های فراوان است. آشنایی با نظریه ها بسیار 
مهم است، چرا که هر نظریه می تواند دارای نکات کاربردی فراوانی باشد و کیفیت فعالیت ها و تصمیم های ما 

را بهبود بخشد.
در زمینۀ رشد عاطفی ـ اجتماعی نظریه های متعددی وجود دارد. در این کتاب به چند نظریۀ معروف در این 

زمینه، اشاره می شود.
نظریۀ رشد روانی فروید1: زیگموند فروید از نخستین نظریه پردازان روان شناسی رشد است. دیدگاه های 
فروید دربارۀ رشد و مراحل آن، شدیداً مورد نقد روان شناسان قرار گرفته است. با این همه، نظریۀ فروید از 
این جهت اهمیت دارد که بر ارتباط بین کودکی و بزرگسالی تأکید می کند. او بر این باور بود که تجربه های 
اولیۀ کودکی، اساس شکل گیری شخصیت بزرگسالی است. افکار، احساسات و خواسته هایی که در کودکی 
برآورده نمی شوند، به ناخودآگاه2 می روند و در آنجا می مانند. در بزرگسالی، همین تجربه های سرکوب شده، 

آشکار می شوند و به شکل ویژگی های شخصیتی مختلف نمایان می شوند.
فروید به پنج سال اول زندگی، بسیار اهمیت می دهد و توجه والدین و مربیان را به دقت کردن در رفتارهای 

عاطفی و اجتماعی کودک جلب می کند.
نظریۀ رشد روانی ـ اجتماعی اریکسون3: اریک اریکسون در نظریۀ خود رشد انسان را در هشت مرحله 
توضیح می دهد. هر مرحله شامل یک موضوع محوری است که در دو قطب قرار می گیرد. در این نظریه، 6 سال 

اول زندگی در سه مرحله توصیف شده است:

 )1939 ـ Sigmund Freud )1856 ـ1
2ـ در نظریۀ فروید، ذهن انسان به سه بخش خودآگاه، نیمه آگاه و ناخودآگاه تقسیم می شود. 

خودآگاه: آگاهی و هشیارِی هم اکنونی شخص.
نیمه آگاه: همۀ اطالعاتی که هم اینک در ذهن حاضر نیستند ولی اگر بخواهیم می توانیم آنها را به بخش آگاهی فرا بخوانیم.

ناخودآگاه: انبار غرایز، آرزوها، خواسته ها و خاطرات غیرقابل دسترس و ناشناخته.
 )1994 ـ Erik H. Erikson )1902 ـ3
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جدول 1ـ مراحل رشد )6 سال اول زندگی(  در نظریۀ اریکسون1

تکلیف رشدی2محورسنمرحله

اعتماد در برابر بی اعتمادیامیدواریتولد تا 1 سالگییکم

خودمختاری در برابر شرم و شکاراده1 تا 3 سالگیدوم

ابتکار در برابراحساس گناههدف مندی3 تا 6 سالگیسوم

اعتماد  مادر،  به ویژه  و  اطرافیان  رفتار  براساس  یکم،  برابر بی اعتمادی3: کودک در مرحلۀ  1  اعتماد در 

قابل  و  باثبات  پیرامون شان  دنیای  نوزادان در صورتی که  یاد می گیرد.  را  پیرامون  به محیط  بی اعتمادی  یا 
اعتماد می کنند. مراقبت  باشد، احساس  تغذیه شوند و راحتی و آسایش شان فراهم  باشد، مرتباً  پیش بینی 

ناکافی و طرد کودک سبب ترس و بی اعتمادی او نسبت به محیط می شود. 
2  خودمختاری در برابر شرم و شک4: کودک در مرحلۀ دوم می کوشد تا استقالل را تجربه کند و اراده اش 

شد.  خواهد  خویشتن  کنترل  توانایی  بارۀ  در  تردید  موجب  حمایت،  نبودن  یا  افراطی  حمایت  بیازماید.  را 
کودک »  نه« می گوید و می تواند هر جا که بخواهد راه برود و بدود. والدینی که تند و پرخاشگر نباشند و به 
کودک شان اجازۀ تجربه کردن بدهند، حس خودمختاری را در او تقویت خواهند کرد. مراقبت بیش از حد یا 

کمبود آن، احتماالً سبب می شود کودک در توانایی هایش برای کنترل خود و محیط تردید کند. 
3  ابتکار در برابراحساس گناه5: کودک در مرحلۀ سوم فرصت می یابد تا فعالیت های تازه ای انجام دهد 

و از پیشرفت های خود لذت ببرد. او در به کار بردن زبان هم تبحر پیدا می کند. اگر والدین و مربیان حوصلۀ 
پاسخ دادن به پرسش های کودک را داشته باشند و به او اجازه بدهند به فعالیت های ابتکاری دست بزند، 
کودک توانایی هایش را باور می کند و اعمالش با اعتمادبه نفس همراه است. محدود کردن فعالیت های کودک 
و پاسخ گویی به خواسته ها و سؤال های او، به شکلی که انگار مایۀ زحمت است، در کودک احساس گناه ایجاد 

می کند.

1ـ مراحل رشد روانی ـ اجتماعی اریکسون به صورت کامل در کتاب همراه هنرجو آمده است.
2ـ منظور از تکلیف رشدی، رفتارها و نقش هایی هستند که در هر مرحله زندگی از فرد انتظار می رود که انجام دهد.

Trusting against distrust ـ3

Autonomy against shame and doubt ـ4

Initiative on sincerity ـ5
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نظریۀ یادگیری مشاهده ای بندورا: آلبرت بندورا1 در نظریۀ خود بیش از هرچیز بر یادگیری مشاهده ای 
از طریق  تأکید می کند. طبق این نظریه، کودکان بخش عمده ای از ویژگی های عاطفی و اجتماعی را صرفاً 
مشاهدۀ دیگران می آموزند. آنها از رفتارهای اطرافیان تقلید می کنند، تقلیدهایی که گاه ممکن است خوشایند 
الگوهای نمادین2، مانند  از  بلکه  الگوهای زنده،  از  الگوهای گوناگون، نه فقط  انواع  از  والدین نباشد. کودکان 
الگوهایی که در تلویزیون می بینند یا در کتاب ها دربارۀ آنها می خوانند، می آموزند و تقلید می کنند. این نظریه، 

بسیار مورد توجه قرار گرفته و زمینه ساز پژوهش ها و نظریه های دیگری شده است.

فعالیت در 
فعالیت 19:کالس

با توجه به تصاویر، با هم گروهی های خود گفت وگو کنید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید: 

  بغل کردن و تغذیۀ مرتب باعث امنیت کودک می شود. به نظر شما آیا رعایت این نکات در حین 
مشاجرات هم همان تأثیر را دارد؟

  تا چه حد می توان به کودک فرصت تجربه داد؟
  بهترین پاسخ به کودک، وقتی جواب سؤال او را نمی دانید، چیست؟

Symbolic Models ـAlbert Bandura     2 ـ1
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1ـ پویانمایی همان انیمیشن )کارتون( است و هنر حرکت بخشیدن به اشیای بی جان است.
روان شناس، روان پزشک و روانکاو انگلیسی )1990 ـ John Bowlby )1907 ـ2

فعالیت 20: در مورد نقش سازنده و غیرسازندۀ تقلید در کودکان به منابع علمی مراجعه کنید و نتیجه 
را به صورت بروشور ارائه دهید.

فعالیت در 
خانه

فعالیت 21: همراه با هنرآموز خود به یک مرکز پیش از دبستان بروید. با کودکان در مورد شخصیت های 
مورد عالقۀ آنها  در فیلم های کارتونی یا در کتاب های داستان گفت و گو کنید. 

1  از آنها بخواهید تا شخصیت ها را نقاشی کنند.

2  پس از اتمام فعالیت نقاشی، به آنها فرصت بازی آزاد بدهید.

بازی  گروه های  در  )انیمیشن1(  پویانمایی  شخصیت های  براساس  را  کودکان  تقلیدی  رفتارهای    3

مشاهده کنید. 
4  فهرستی از رفتارهای تقلیدی کودکان را تهیه کنید و در کالس گزارش دهید.

فعالیت 22: آیا کودکی را مشاهده کرده اید که هنگام تحویل به یک مرکز پیش    از دبستان، گریه می کند؟ 
راجع به دلیل آن در گروه های کالسی گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

فعالیت برای 
کودکان

فعالیت در 
کالس

نظریه شناخت اجتماعی بالبی

جان بالبی2، دربارۀ دلبستگی پژوهش های متعددی انجام داد. طبق دیدگاه او، نتیجۀ عمدۀ کنش بین مادر و 
کودک ایجاد دلبستگی به مادر و ایجاد امنیت روانی برای کودک است. این کودک دلبسته به محض روبه رو شدن 
با ناراحتی یا خطر، برانگیخته می شود؛ مثاًل کودک تا زمانی که والدینش حضور دارند، با غریبه بازی می کند، 

ولی اگر احساس ناامنی کند، به سرعت به طرف مادر و پدر می رود.

فرایند  دلبستگی

روابط عاطفی و اجتماعی کودک با بزرگساالن و رشد این روابط، از مباحث مهم است و روان شناسان شدیداً به 
آن توجه دارند. انسان ها از دیرباز یاد گرفته اند که برای ادامۀ زندگی باید از همدیگر حمایت کنند. نیاز کودک 
به حمایت بزرگساالن، موجب می شود او به حرکات و عالئمی روی آورد تا این حمایت را جلب کند. مثاًل 
گریۀ نوزاد یا غان وغون، لبخند، چنگ زدن، مکیدن و تعقیب چشمی را می توان انواعی از درخواست حمایت 
تلقی کرد. این رفتارهای عاطفی ـ اجتماعی برای برخوردار شدن از حمایت، باعث »  دلبستگی« بین کودک و 

بزرگساالن می شود. دلبستگی و کیفیت آن برای رشد اولیۀ کودک الزم است. 

 دلبستگی 
و  روانی  امنیت  نفر است که حاصل آن صمیمیت،  بین دو  از سازگاری طبیعی  ناشی  ارتباط عاطفی  یک 
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احساس تعلق است.
دلبستگی با وابستگی تفاوت دارد. وابستگی هم نوعی رابطه بین دو نفر است، اما رابطه ای که مبنای آن چندان 

عاطفی و معنوی نیست و ممکن است به خودخواهی، ناامنی روانی و احساس تملک منجر شود.

 مراحل دلبستگی 
دلبستگی در چهار مرحله روی می دهد:

 2 تا 3 ماهگی: انواع پاسخ های کودک به اطرافیان که اغلب مشابه است.
 3 تا 6 ماهگی: پاسخ های اجتماعی کودک به تدریج انتخابی تر می شود و او بر آشنایان تمرکز می کند.

 6 ماهگی تا 3 سالگی: دلبستگی کودک به شخص خاص روزبه روز شدیدتر و اختصاصی تر می شود. اگر  چه 
کودک تمایل به کاوش محیط و ارتباط با دیگران دارد، اما همچنان از پایگاه امن خود دور نمی شود این دلبستگی 
شدید باعث بروز »اضطراب جدایی« می شود که شروع آن بین 7 تا 12 ماهگی است که 15 تا 18 ماهگی به 

اوج خود می رسد.
 3 تا 6 سالگی: کودک متوجه می شود که الزم نیست مادر و پدر همیشه در کنار او باشند. او می پذیرد که 

دیگران هم در کنار او باشند. 

 عوامل مؤثر بردلبستگی 
عوامل مؤثر بر شکل گیری دلبستگی عبارت اند از:

وضعیت جسمی کودک: اگر کودکی بیمار یا کم توان باشد، نیاز او به ماندن درکنار مادر، بیشتر خواهد بود. 
تجربه های عاطفی ـ اجتماعی کودک: اگر کودک همیشه مطمئن باشد که مادر در دسترس اوست، با 

جرئت بیشتری به سراغ پدیده های دیگر محیط خواهد رفت.
فرهنگ جامعه: در فرهنگ هایی که اجتماعی بودن و رفتارهای ارتباطی را ترغیب می کنند، فرایند دلبستگی 
با دشواری های کمتری مواجه خواهد بود مانند زندگی در کنار پدر بزرگ و مادر بزرگ و دیگر اقوام که در 

برخی فرهنگ ها هنوز رایج است.

 الگوهای دلبستگی 
مری اینزورث1 و همکارانش با الهام از عقاید بالبی، سه الگو را برای دلبستگی توصیف کردند:

1 دلبستگی ایمن: وقتی مادر در برابر گریه ها و رفتارهای دیگر نوزاد حساس است و با محبت و عشق به 

نیازهای او رسیدگی می کند، حضور مادر، راحتی و اعتماد را برای نوزاد فراهم خواهد کرد.
2 دلبستگی ناایمن ـ اجتنابی: اگر مادر بی توجه یا طردکننده باشد، نوزاد در موقعیت ناآشنا هم خیلی به 

حمایت مادر اتکا نمی کند و چه بسا با دیدن مادر، درصدد نزدیک شدن به او برنمی آید.
3 ناایمن دوسوگرا: اگر رفتار مادر متناقض باشد، یعنی در بعضی موقعیت ها صمیمی و پاسخ دهنده و در 

موقعیت های دیگر، بی توجه یا طردکننده باشد، نوزاد هنگامی که مادر اتاق را ترک می کند، بسیار ناراحت 
می شود. هنگامی هم که بازمی گردد، نوزاد تالش می کند به سرعت به مادر نزدیک شود، اگرچه خشم خود 

)1999 ـ Mary D.S Ainsworth )1913 ـ1
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را نیز به او بروز می دهد.
دلبستگی ایمن، محصول حساسیت مادرانه به نشانه ها و نیازهای کودک است. حضور مادر در موقعیت های 
ناآشنا، به کودکان جرأت کشف فعاالنه محیط را می دهد، پس والدین و مربیان باید توجه  کنند که رفتارهای 

مراقبتی آنان می تواند سبب احساس اطمینان یا بی اطمینانی در کودک شود)شکل 4(.

شکل4ـ کودک در حالت هاي مختلف

فعالیت در 
فعالیت 23: خالصه داستان »دستی که بوسه می زند1 « را بخوانید.کالس

بهانه می آورد که  و  برود  به مدرسه  نمی خواهد  راکون کوچولو  اما  مدرسه ای در جنگل دایر شده است، 
»اسباب بازی ندارم« یا »دوستی در آنجا ندارم«. مادر، راکون کوچولو را در آغوش گرفت و با مهربانی گفت: 
»  می خواهم رازی را با تو در میان بگذارم. اسم این راز بوسۀ جادویی است«.  بعد دست های راکون کوچولو 
را به آرامی گرفت و بوسید و گفت: »هر جا احساس تنهایی کردی یا دلت برای خانه تنگ شد،  فقط دستت 
را روی گونه ات فشار بده و به یاد بیاور که مامان تو را دوست دارد. آن وقت، یک عالم بوسه روی صورتت 

می پرد و دل کوچولویت پر از شادی می شود. این بوسه، جادویی است و هیچ وقت پاک نمی شود«. 
راکون کوچولو وقتی به در مدرسه رسید، دستان مادرش را گرفت و بوسید. او به مادرش گفت: »  حاال تو 
هم یک بوسۀ جادویی داری«. بعد هم جست وخیزکنان به طرف مدرسه دوید و گفت: »خداحافظ مامان! 

دوستت دارم«.

)Audrey penn( 1ـ نوشتۀ اودری پن
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نقش پدر در دلبستگی: روان شناسان اعتقاد دارند روابط کودک با افرادی که مراقبت از آنان را بر عهده 
دارند، پایه های مهمی برای رشد عاطفی ـ اجتماعی آنان محسوب می شود. الزم است که روابط کودک فقط بر 
روی یک نفر، یعنی مادر متمرکز نباشد. قطع ناگهانی دلبستگی به یک نفر، که ممکن است به هر دلیلی پیش 
آید، در رشد عاطفی ـ اجتماعی کودک مشکالتی به وجود می آورد. بنابراین، دلبستگی کودک به چند نفر رشد 
عاطفی ـ اجتماعی سالم را در سال های بعد پی ریزی می کند. در این میان، اهمیت نقش پدر زیاد است و هیچ 
توجیهی نمی تواند موجب نادیده شدن جایگاه پدر در دلبستگی شود. بنابراین انتظار می رود پدرها هم از بدو 
تولد نقش فعال و مؤثری در تربیت و برقراری ارتباط با کودک داشته باشند. امروزه نقش پدرها فقط در بازی 
با کودک، فعالیت ها و سرگرمی هایی که جنبه فیزیکی دارند، خالصه نمی شود؛ بلکه انتظار می رود پدرها در 
مراقبت و نگهداری از کودک، حضور و در دسترس بودن، ابراز عالقه، ارتباط فعال و سایر تعامل های عاطفی 

و اجتماعی با کودک نیز نقش مؤثری ایفا کنند.

  اگر تجربۀ اولین روز حضور خودتان در مرکز پیش از دبستان یا مدرسه را به یاد دارید، آن  را با 
گروه در میان بگذارید.

  در گروه های کالسی فعالیت هایی را برای جذاب کردن ورود کودکان به مراکز پیش از دبستان طراحی 
کنید.

فعالیت24: در گروه های کالسی با بررسی نقش پدر و مادر:
  الگوی دلبستگی خود را مشخص کنید.

  فهرستی از تأثیرات مثبت دلبستگی والدین بر رفتارهای خود در کالس ارائه دهید.

فعالیت در 
کالس

هدف توانمندسازی 3ـ 1: توانمندی ها و محدودیت های کودک را توضیح دهد.

 توانمندی ها و محدودیت های كودك

شکل 5  ـ بازی کودک با پازل
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هر کودکی توانمندی ها و محدودیت هایی دارد که شناخت آنها از دو جهت بسیار ضروری است: یکمـ  دست یافتن 
به درک درست از خود و دوم ـ امکان بیان توانمندی ها و محدودیت ها در موقعیت های الزم. مهارت های عاطفی 
را  خود  خلق وخوی  و  رفتاری  ویژگی های  بدنی،  ویژگی های  او  که  می یابد  توسعه  زمانی  کودک  اجتماعی  ـ 

بشناسد و بر این اساس، بداند چه توانمندی ها و چه محدودیت هایی دارد و آنها را چگونه ابراز کند.

 ویژگی های بدنی 

کودک  های  محدودیت  و  توانایی  مورد  در   ،5 به شکل  توجه  با  گروه های کالسی،  در  فعالیت 25: 
گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

فعالیت در 
کالس

فعالیت در 
کالس

فعالیت 26: آیا تا به حال جمالتی مثل اینکه »  این فرد با داشتن قد بلند، بدنی متناسب برای بازی 
بسکتبال دارد« شنیده اید؟ در گروه های کالسی:

  فهرستی از عبارات و جمله های مشابه تهیه و در مورد آنها گفت وگو کنید.
  خصوصیات اطرافیان چاق و الغر خود را با این جمله ها مقایسه کنید و نتیجه را در گروه ارائه دهید.

با چه خصوصیاتی  را  انسان های چاق دارید؟ الغرها  به  این موضوع فکر کرده اید که چه نگاهی  به  تا کنون 
می شناسید؟ آیا اصاًل فکر می کنید بین ویژگی های بدنی با ویژگی های دیگر شخصیت رابطه ای وجود دارد؟

نیست.  درست  باره  این  در  رایج  باورهای  همۀ  اما  دارد،  وجود  ارتباط  شخصیت  با  بدنی  ویژگی های  بین 
ویژگی های بدنی در رشد عاطفی ـ اجتماعی هم تأثیر دارند، از جمله:

نتواند  او محدود خواهد شد و شاید  توانمندی های  باشد،  اگر کودک دچار کم توانی جسمی ـ حرکتی    
توانمندی های خود را در ابعاد عاطفی ـ اجتماعی نشان بدهد.

  بیماری ها، به ویژه اگر مستمر و طوالنی باشند، رشد عاطفی ـ اجتماعی کودک را مختل می کنند. 
  کم تحرکی و محدودیت های حرکتی هم در روند رشد عاطفی ـ اجتماعی تأثیر می گذارند. اگر به هر دلیلی، 
محیط زندگی کودک، او را محدود کند یا از فعالیت های حرکتی الزم باز بدارد، مشکالتی در رشد عاطفی ـ 

اجتماعی او پدید خواهد آورد.
ویژگی های بدنی کودک، رفتار عاطفی ـ اجتماعی او را تحت تأثیر قرار می دهد و والدین و مربیان نیز برای 

شناخت بهتر مهارت های عاطفی ـ اجتماعی باید شرایط جسمی او را در نظر بگیرند.

فعالیت 27: همراه با هنرآموز خود به یک مرکز پیش از دبستان بروید. نحوۀ اجرای دو بازی را برای 
بچه ها توضیح دهید. از آنها بخواهید از میان دو فعالیت یکی را انتخاب کنند:

1  در یکی از بازی ها توپی در اختیارشان قرار دهید.

 کودکان مشتاق به شرکت در این فعالیت را به گروه های دو نفره تقسیم کنید.
  از آنها بخواهید بر روی زمین بنشینند و توپ را بین خودشان قل دهند.

فعالیت برای 
کودکان
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 ویژگی های رفتاری 
توانایی های عاطفیـ  اجتماعی کودک با ویژگی های رفتاری او نیز در ارتباط است. این ارتباط در چند موقعیت 

دیده می شود:
ـ در هر مرحله از رشد، کودکان رفتارهایی قابل پیش بینی دارند. مثاًل »  غریبی کردن« در نیمۀ دوم سال اول 
زندگی رفتاری معمول به حساب می آید. با مراجعه به جدول رشد کودکان، می توان ویژگی های رفتاری قابل 

انتظار در هر مرحله را شناخت.
ـ کودک خوشحال؛ ترس، تعجب و ناراحتی را در چهرۀ خود به گونه ای خاص نشان می دهد. حاالت چهرۀ 
بیشتر کودکان اگر چه شباهت هایی دارد، اما در هر کودک می تواند متفاوت هم باشد. والدین به مرور زمان 
ارتباط بین عواطف را با حاالت چهره، بهتر درک می کنند و بعضی از این حاالت چهره برای آنها بسیار جذاب 
است. برای نمونه، لبخند کودک یا واکنش او در برابر ترس گاهی به قدری جالب است که در مواردی والدین 

را به وجد می آورد.

2  در بازی دیگر بادکنکی را در اختیارشان بگذارید.

 از آنها بخواهید بادکنک را به هوا پرتاب کنند و با دست مانع از برخورد آن با زمین شوند.
میزان  رابطۀ  اساس  بر  را  کودکان  انتخاب های  هنرآموز،  راهنمایی  با  خود،  مشاهدات  به  توجه    با 

فعالیت های حرکتی و رشد عاطفی ـ اجتماعی در آنها، بررسی کنید.

فعالیت 28: از میان فعالیت های زیر یک مورد را، با توجه به امکانات وعالقه مندی خود، انتخاب کنید:
الف( از میان عکس  های افراد خانوادۀ خود1، تصاویر ی از سه گروه سنی کودک، جوان و میان سال را، 

که بیانگر عواطف و حاالت گوناگون آنهاست، انتخاب کنید.
ب( در صورت امکان، از افراد خانوادۀ خود عکس بگیرید.
1  عکس ها را کنار هم قرار دهید و با هم مقایسه کنید.

2  احساس درون چهرۀ هر فرد را حدس بزنید و تفاوت ها و شباهت های میان آنها را در سنین گوناگون 

بررسی کنید.

فعالیت در 
خانه

فعالیت در 
فعالیت 29: مشاهدات خود را از فعالیت قبل به صورت پاورپوینت در قالب یک کارگاه با موضوع رشد کالس

ویژگی های رفتاری، به هنرجویان در کالس ارائه دهید.

عوامل ارثی و عوامل محیطی گوناگون در طول زمان موجب شکل گیری رفتارهای خاصی می شوند. در مورد 
رفتارهای عاطفی ـ اجتماعی هم این موضوع قابل مشاهده است. والدین و مربیان با گذشت زمان، به تدریج از 

رفتارهای کودک می فهمند که او چه عواطفی دارد و تمایالت اجتماعی اش چگونه است.

1ـ برای تهیه عکس های خانوادگی از منابع دیگری مانند روزنامه، مجالت، فضای مجازی و ... می توانید استفاده کنید.
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فعالیت 31: در اطرافیان  خود شخص موفقی را مورد مطالعه قرار دهید. سپس ویژگی های رفتاری ارثی 
و اکتسابی او را بررسی کنید. آنگاه مشاهدات خود را ثبت کنید ودر کالس ارائه دهید. 

فعالیت در 
خانه

فعالیت در 
فعالیت 30: مریم در دوران تحصیلي خود در تهران، برندۀ مدال کالس

طالی المپیاد جهانی ریاضی در سال های 1994 هنگ کنگ و 
دا نش آموز  نخستین  به عنوان  سال،  این  در  کانادا شد.   1995
ایرانی نمرۀ کامل را به دست آورد. وی نخستین دختری بود که 
در المپیاد ریاضی ایران طال گرفت و به تیم المپیاد ریاضی راه 
یافت. همچنین نخستین دانش آموز ایرانی بود که دو سال، مدال 

طال گرفت.
  متنی که خواندید قسمتی از زندگی نامۀ مریم میرزاخانی، 

نابغۀ ریاضی دان است )شکل6(.
  با مطالعۀ زندگی نامۀ مریم میرزاخانی، بررسی کنید میزان 
تأثیرات ارثی و محیطی بر روند زندگی او چقدر بوده است. 

نتیجه را در کالس ارائه دهید.

نابغۀ  میرزاخانی. دختر  مریم  6   ـ  شکل 
ایرانی در قلۀ ریاضیات جهان

ُخلق وُخو
با آنکه حس وحال ما همیشه و در همه حال یکسان نیست، با این همه، هر کس ویژگی هایی دارد که بیشتر با 
آنها شناخته می شود. مثاًل بین اطرافیان کسی است که همه او را با سرحالی و خنده می شناسند و شاید کس 

دیگری هم باشد که به عصبانیت و پرخاشگری معروف باشد.
تعریف: به ویژگی های عاطفی هر فرد که اساس وراثتی و محیطی دارند و در طول زمان تا حدودی ثابت اند، 

ُخلق یا ُخلق وخو گفته می شود.
در کودکان، از همان روزهای اول زندگی ویژگی های ُخلقی دیده می شود. در بین کودکان، فعال بودن، حساس 
بودن، واکنش در برابر محرک ها، زمان و شدت گریه کردن، میزان هشیاری، تمرکز حواس و مرتب بودن خواب 
و خوراِک آنها متفاوت است و نشان می دهد که هر یک چه ُخلق وخویی دارند. والدین باید بدانند اگر چه تا 
حدودی رفتار کودک به ُخلق وُخوی او مربوط است، اما واکنشی هم که آنها نشان می دهند، می تواند رفتار 
کودک را در طول زمان تغییر دهد. خلق وخو، اگر چه بیشتر زمینه های ارثی دارد، ولی تحت تأثیر شرایط 
محیطی، ممکن است تغییر کند. ویژگی های ُخلقی را که نامطلوب محسوب می شوند، می توان با استفاده از 

اصول و روش هایی، تغییر داد.

فعالیت 32: در گروه های کالسی در مورد تجربه های خود از کودک خوش خلق و بد خلق گفت و گو 
کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

فعالیت در 
کالس
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پژوهشگران کودکان را از نظر ویژگی های خلقی به سه گروه طبقه بندی می کنند:
  کودکان راحت یا بی دردسر: در مجموع شاداب اند، خواب و خوراک شان مرتب است، سازگاری بیشتری 

دارند و به سادگی ناراحت نمی شوند.
از مردم و موقعیت های جدید  نامرتب است،  اغلب بداخالق اند، خواب و خوراک شان  کودکان بدخلق:    

می ترسند و واکنش های شدید نشان می دهند.
  کودکان با واکنش ُکند: نسبتاً غیرفعال و بداخالق اند، در برابر محرک های جدید واکنش منفی نشان 

می دهند یا از آن پرهیز می کنند، اگر چه به تدریج، واکنش آنها مثبت می شود.

فعالیت 33: تصور کنید شما را به یک مهمانی دعوت کرده اند. خوراکی های مختلفی روی میز چیده 
شده است. شما با دیدن خوراکی ها به سه شیوۀ زیر ممکن است عکس العمل نشان دهید:

1  همه خوراکی ها برای شما خوشمزه و دوست داشتنی هستند و با میل و اشتیاق شروع به خوردن 

می کنید.
برای  و  نمی روید  هیچ خوراکی  سراغ  به  و  ندارید  دوست  را  میز  روی  از خوراکی های  2  هیچ کدام 

نخوردن آنها بهانه های مختلفی می آورید.
3  شما پس از دیدن خوراکی ها عصبانی شده و تصمیم می گیرید از محیط خارج شوید. اما به تدریج 

به میز نزدیک شده و سعی می کنید از هر خوراکی کمی میل کنید.
با توجه به سه عکس العمل باال، شما در کدام گروه خلقی قرار دارید. دالیل خود را در کالس ارائه دهید.

فعالیت در 
فعالیت 34: با هم گروهی های خود یک فعالیت متناسب با شناسایی خلق وخو، مثاًل در رابطه با بازی کالس

کودکان طراحی و اجرا کنید. 
  رابطۀ انتخاب فعالیت و خلق وخوی خودتان را به صورت فردی ارزیابی و ثبت کنید و در کالس ارائه 

دهید.
  با هم گروه های خود احساس و افکارتان را از این فعالیت بیان کنید.

دو ویژگی خلقی کودک که برای والدین و مربیان آشناست، عبارت اند از:
1 خجالتی بودن یا اجتماعی بودن کودک.

2 ساکت بودن در وضعیت های ناآشنا یا خود  انگیختگی کودک.

می تواند  عواملی  اثر  بر  اما  است،  رفتار  ثابت  نسبتاً  ویژگی  چه  اگر  ُخلق وُخو  که  می دهند  نشان  پژوهش ها 
به تدریج تغییر کند. کودکی که پُرجنب وجوش است، وقتی بزرگ تر شد و به مدرسه رفت، شاید دیگر همان 
کودک فعال نباشد. کودکی که در خانه از نظر والدین آرام و راحت به حساب می آید، ممکن است با رفتن به 

مهدکودک، به گونۀ دیگری رفتار کند.
روش فرزندپروری والدین می تواند در میزان ثبات خلق وخو مؤثر باشد. مثاًل کودکی که زمینه های خجالتی بودن 
را دارد، اگر در محیطی پرورش یابد که در آن رفتار اجتماعی و ارتباط با دیگران تشویق می شود، احتمال 

ثَبات ُخلق وخو

فعالیت در 
کالس
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کمتری دارد که بعدها هم خجالتی بماند.
تأثیر دوسویه: تربیت، موضوعی دوسویه است؛ یعنی ضمن آنکه مادر و پدر بر کودک خود تأثیر می گذارند، 
کودک نیز با ُخلق وُخوی خود رفتار والدین را تحت تأثیر قرار می دهد. جالب است که کودکان از همان بدو تولد 
با ویژگی های خلقی خود، بزرگ ترها را تحت تأثیر قرار می دهند. کودکی که بیشتر گریه می کند و به اصطالح 
بدُخلق است، باعث واکنش های عصبی در والدین و اطرافیان می شود. اما کودکی که می خندد و پرجنب وجوش 

است، حس خوبی را به دیگران منتقل می کند.
درک این نکته در تربیت بسیار مهم است که رشد کودکان حاصل کنش متقابل بین ویژگی های خودشان و 
افرادی است که با آنان سروکار دارند. پس والدین و مربیان همان اندازه که به رفتار کودک و تربیت او توجه 

دارند، باید به تأثیر رفتارهای خودشان هم توجه داشته باشند.
خلق وخو و تربیت: خلق وخو موضوع مهمی در تربیت است، چرا   که می تواند امکانی برای بیان توانایی ها و 
بروز استعدادها باشد و گاهی هم ممکن است به صورت عاملی محدودکننده عمل کند. کودکی که خجالتی 
است یا در برقراری ارتباط با اطرافیان مشکل دارد، در نشان دادن توانمندی های خود ضعیف عمل خواهد 
کرد و چه بسا کودکان دیگر، او را نادیده بگیرند یا حتی طرد کنند. اما کودکی که اجتماعی عمل می کند و 
در هر شرایط و از جمله در وضعیت ناآشنا، برای ارتباط برقرار کردن پیش قدم خواهد شد، بین کودکان دیگر 

با اعتمادبه نفس رفتار خواهد کرد و توانمندی هایش را به خوبی نشان خواهد داد.
روش های  فراوان،  پژوهش های  براساس  روانشناسان  ولی  است،  متنوع  والدین  تربیتی  روش های  اگرچه 

فرزندپروری را در چهار الگو دسته بندی کرده اند:
1ـ والدین مستبد: این والدین به شدت فرزندشان را کنترل و با اعمال قدرت، او را وادار به رعایت ارزش ها 

و خواسته های موردنظر خود می کنند.
2ـ والدین سهل گیر: این گروه، روی فرزندشان کنترل چندانی ندارند. با آنها به گرمی رفتار نمی کنند و 

خیلی اهل نظم و قواعد نیستند.
3ـ والدین طردکننده: این والدین از فرزندشان دوری می کنند و نسبت به او و نیازهایش بی توجه و بی اعتنا 

هستند.
را  فرزندشان  ویژگی های  دارنـد،  بیشتری  تعهد  احساس  گـروه  این  )اطمینان بخش(:  والدین مقتدر  4ـ 
به خوبی می شناسند، با آنها خوب ارتباط برقرار می کنند و انتظار مسئولیت پذیری و نظم دارند. این والدین به 

عقاید و استقالل فرزندشان احترام می گذارند و اگر در موضوعی مخالف بودند، علت آن را توضیح می دهند.
از روش های فرزندپروری بستگی  پژوهش ها نشان می دهند که رفتار و خلق وخوی کودکان به مجموعه ای 

دارد. در مجموع، والدین مقتدر فرزندانی مستقل، مسلط، موفق و باکفایت تربیت می کنند1.

فعالیت در 
فعالیت 35: با هم گروهی های خود نمایش های زیر را طراحی کنید و پس از طراحی، در کالس به کالس

ایفای نقش بپردازید.
تأثیر  او  بودن  بر خجالتی  آنها هم  رفتار  و  است  با کودکی که خجالتی  مربیان  و  والدین  برخورد    

می گذارد.

1ـ هریک از الگوهای فرزندپروری می توانند نقاط مثبت و منفی داشته باشند. برای آشنایی بیشتر با این الگوها، به منابع دیگر مراجعه کنید.
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ـ    1: فعالیت های آموزشی برای پرورش بیان توانمندی ها  هدف توانمندسازی 4   
و محدودیت های کودک طراحی و اجرا کند.

روش های بیان توانمندی ها و محدودیت های كودك

روش های بیان توانمندی ها و محدودیت های کودک در نمودار 7 نشان داده شده است.

نمودار 7ـ روش های بیان توانمندی ها و محدودیت های کودک

روش های بیان توانمندی ها 
و محدودیت های کودک

فرصت دادن به کودک برای بیان توانمندی ها و محدودیت ها، از رموز مهم تربیت است. اشتباه نکنید! منظور از 
»بیان«، همیشه »گفتن« نیست، بلکه امکان ابراز یک موضوع به صورت کالمی یا غیرکالمی نیز هست. والدین 
و مربیان می توانند متوجه وضعیت عاطفی ـ اجتماعی کودک بشوند، البته به شرطی که گاهی هم به بازخورد 
رفتار خود دقت کنند. برای مثال، وقتی کودک در برابر غذا خوردن مقاومت می کند، وقتی نشان می دهد که از 
چیزی می ترسد، وقتی زیاد گریه می کند یا زود تحریک می شود و یا بیشتر وقت ها ناراحت است، باید این موارد 
را نشانه هایی از درک کودک نسبت به شرایط ارزیابی کرد. کودکی که لبخند می زند، با دیدن مادر، شادی خود 

را نشان می دهد و از بازی با کودکان دیگر استقبال می کند، پیام های مثبتی را به محیط می فرستد.
به این ترتیب، باید موقعیت هایی فراهم آورد تا کودک بتواند وضعیت خود و توانمندی ها و محدودیت هایش را 

نقاشی  ایجاد موقعیت بازی
همدالنه

نقش یابی 
جنسیتی

  برخورد والدین و مربیان با کودکی که اجتماعی است و آنها با رفتار و فعالیت های پیشنهادی خود به 
توسعۀ مهارت های کودک کمک می کنند.

  برخورد والدین و مربیانی که کودکی خجالتی دارند اما با رفتارهای هوشمندانه و آگاهانۀ آنها، کودک 
می تواند مهارت های اجتماعی خود را توسعه دهد.

باید در برابر خلق وخوی کودک حساس باشند و شرایطی را فراهم آورند که در  بنابراین، والدین و مربیان 
هم  خجالتی  کودکان  محیط  و  نشود  ایجاد  محدودیت  و  تنش  خودانگیخته،  و  اجتماعی  کودکان  محیط 
به گونه ای باشد که آنها را برای ارتباط گرفتن و ابراز وجود، تشویق کند. به همۀ کودکان باید فرصت هایی داده 
شود که هم بتوانند توانمند ی های خود را ابراز کنند و هم اگر مانع و محدودیتی وجود دارد، آن را بیان کنند 

تا شرایط اصالح شود. 
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ابراز کند. بعضی از این موقعیت های طالیی عبارت اند از:
بازی

یک روش مؤثر برای پرورش بیان توانمندی ها و محدودیت ها، بازی است. بازی های فردی و گروهی موقعیت 
بسیار مناسبی هستند تا کودک عواطفش را به نمایش بگذارد و رفتارهای اجتماعی را تمرین کند. استفادۀ 
هدفمند و آگاهانۀ والدین و مربیان از بازی، شرایط مطلوب تری فراهم می آورد تا کودک خود را نشان بدهد. 
کودکی که ساعت ها در جمع به تنهایی بازی می کند و با شخصیت های خیالی سرگرم می شود، ضمن آنکه 
ضعف خود را در مهارت های اجتماعی بروز می دهد، کیفیت عواطفش را هم به نمایش می گذارد. کودکی هم که 
در بازی های دسته جمعی حضور می یابد، موقعیتی برای ارزیابی توانمندی ها و محدودیت هایش ایجاد می کند.

بخشی از بازی های کودک با استفاده از اسباب بازی ها صورت می گیرد. الزم است والدین و مربیان در تهیۀ 
اسباب بازی های مناسب از دانش و تجربۀ کافی برخوردار باشند1 )شکل7(.

1ـ برای آشنایی با اصول و ضوابط تهیۀ اسباب بازی به کتاب های روان شناسی رشد مراجعه کنید.

شکل 7ـ بازی کودکان

نقاشی
گفت وگو در بزرگساالن، راهی برای بیان خواسته ها و ابراز توانمندی ها و محدودیت هاست. در کودکان نیز، 
اگرچه در سنین باالتر، امکان استفاده از گفت وگو وجود دارد، اما یکی از راه های مناسب برای درک وضعیت 
کودک، نقاشی است. نقاشی  ابزاری برای ورود به دنیای کودکی و به دنیای ناخودآگاه اوست. والدین و مربیان 
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می توانند دو کار مهم انجام دهند:
یکم ـ برای کودک امکان نقاشی را فراهم آورند.

دوم ـ نگاهی جدی و دقیق به نقاشی ها داشته باشند. این موضوع، به معنای دخالت در کار کودک به هنگام 
نقاشی نیست. والدین و مربیان باید در هنگام نقاشی، اجازه بدهند کودک کار خودش را بکند، اما می توانند با 

او دربارۀ نقاشی و جزئیات آن صحبت کنند.

فعالیت 36: همراه با هنرآموز خود به یک مرکز پیش از دبستان بروید و برای کودکان فرصتی برای 
نقاشی کردن فراهم کنید. آنگاه اجازه دهید هرکدام دربارۀ آنچه کشیده اند گفت وگو کنند.

سپس به هر کودک فرصت دهید تا داستان کوتاهی در مورد آنچه کشیده است، تعریف کند.

فعالیت برای 
کودکان

ایجاد موقعیت همدالنه: منظور از همدلی، درک احساسات دیگران و تشخیص کیفیت هیجانات آنان است. 
که  موقعیت هایی  در  مربیان  و  والدین  بنابراین،  دهند.  نشان  را  خود  همدلی  می توانند  ساله  چهار  کودکان 
فرصتی برای ابراز همدلی است، از جمله در هنگام بازی، مواجهه با فرد آسیب دیده، عیادت بیمار و کمک به 
نیازمندان، می توانند به واکنش کودک دقت کنند. البته چنین موقعیت هایی برای تقویت زمینه های همدلی 

در کودک نیز فرصت های مناسبی خواهد بود.
نقش یابی جنسیتی: اگرچه بیشتر کودکان تا سه سالگی هویت جنسی خود را می شناسند، اما این شناخت 
چندان کامل نیست. کودک به تدریج می فهمد که دختر یا پسر است و متناسب با جنسیت خود رفتار می کند. 
نکتۀ مهم این است که شکل گیری نقش جنسیتی عالوه بر زمینه های ژنتیکی، تا حد زیادی به فرهنگ جامعه نیز 
ارتباط دارد. اینکه از یک دختر یا پسر چه انتظاراتی می رود و به تعبیر دیگر، رفتارهای دخترانه و پسرانه چیست؛ 
فقط به جنس کودک مربوط نیست، بلکه تابع معیارهای فرهنگی هم هست. مثاًل اینکه دختر باید ساکت باشد یا 
دعوا نکند، بیشتر یک باور فرهنگی است، همان طور که رفتارهای هیجانی و گاه پرخاشگرانه برای پسرها عادی به 

نظر می رسد. برخی از این باورها مبنای علمی و منطقی ندارند و بسیاری از آنها در حال تغییرند.
شما در نقش مربی، اوالً اصرار نکنید که پسرها و دخترها هر کدام باید با اسباب بازی خاصی مثاًل پسرها با 
ماشین و دخترها با عروسک بازی کنند. همۀ کودکان را آزاد بگذارید تا بازی با هر نوع اسباب بازی را تجربه 
کنند. ثانیاً اگر پسری با عروسک و دختری با ماشین بازی کرد، مانع این فعالیت نشوید و مثاًل نگویید که پسر 

با عروسک بازی نمی کند یا ماشین بازی برای دخترها نیست.

فعالیت در 
فعالیت 37: با هم گروهی های خود در مورد باورهای فرهنگی مربوط به نقش های جنسیتی موارد زیر کالس

را انجام دهید:
1  فهرستی از جمالت باورهای فرهنگی افراد تهیه کنید. 

2  از میان آنها جمله هایی را که باور فرهنگی خانوادۀ شماست، انتخاب کنید.

3  آن جمله را بدون اسم روی کاغذی بنویسید.

4  جمالت را درون کیسه ای بیندازید. 

5  هنرجویان به صورت تصادفی جمله ای را از کیسه برمی دارند و در کالس نصب می کنند سپس آنها 

را با هم مقایسه کنید.
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بازی،  مشاهده،  مانند:  می شود،  استفاده  روش ها  انواع  از  کودکی  دنیای  شناخت  برای  روان شناسی،  در 
آزمون ها و نقاشی ها. به کارگیری این روش ها مستلزم آموزش های تخصصی و کسب تجربه است. گاهی الزم 

است کودک برای ارزیابی های دقیق تِر مهارت های عاطفی ـ اجتماعِی او به روان شناس ارجاع داده شود.

نکته

ـ 1: روش های بیان درست هیجانات را توضیح دهد. هدف توانمندسازی 5  

بیان درست هیجانات

فعالیت در 
فعالیت 38: فردی به هنگام هیجان زدگی و بروز عواطف، کاری غیرمعمول انجام می دهد و بعد می گوید کالس

که دست خودم نبود. در مورد دالیل این رفتارها در گروه های کالسی گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس 
ارائه دهید.

این تصور که رفتارهای هیجانی غیرارادی هستند، درست نیست. هیجان ها و آثار آنها را می توان مدیریت کرد. 
یکی از اهداف مهم تربیت این است که کودک به خودتنظیمی1 برسد، یعنی بتواند عواطف و هیجانات خود 

را، حتی در غیاب والدین و مربیان، کنترل کند و رفتار درستی انجام دهد.
افرادی که خودتنظیمی دارند، هدفمند و فعال عمل می کنند و از زندگی رضایت بیشتری دارند.

والدین و مربیان می توانند با رفتارهای تربیتی مؤثر به کودک کمک کنند تا تجربه های مثبتی در خودتنظیمی 
داشته باشد.  خودتنظیمی طی مراحلی شکل می گیرد که عبارتند از: )نمودار 8(: 

نمودار 8  ـ مراحل خودتنظیمی

مراحل خودتنظیمی

تقویت رفتار خودسنجی تجربۀ فعال  خودآگاهی

1ـ برای آگاهی از تعریف خودتنظیمی به پاورقی صفحه 5 مراجعه کنید.

خودآگاهی
کودکان از دو سالگی با نگاه کردن در آینه، خود را می شناسند و این موضوع یکی از نشانه های خودآگاهی در 
آنان است. نتیجۀ خودآگاهی در سال های بعد، پیدا شدن درک از خود است. کودک به تدریج می فهمد کیست 
و بین دیگران چه جایگاهی دارد. یکی از نشانه های اجتماعی خودآگاهی، حس مالکیت است. وقتی کودک 

اسباب بازی خود را گم می کند یا آن را از او می گیرند، احساس مالکیت خود را بروز می دهد.
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تجربۀ فعال
بعد از خودآگاهی، کودک مراحل خود تنظیمی را طی خواهد کرد و الزمه اش این است که فرصت هایی برای 
تجربه کردن و استقالل عمل داشته باشد. تجربۀ فعال، یعنی به کودک اجازه دهیم عمل کند و آثار کارهایش 
کودک  برای  را  غنی  محیطی  که  می رود  انتظار  مربیان  و  والدین  از  تربیتی،  نظر  از  کند.  درک  و  ببیند  را 
فراهم کنند تا او بتواند زمینه های بیشتری برای تجربه های فعال داشته باشد. والدین و مربیانی که با تصور 

کمک به کودک، همه چیز را برای او 
فراهم می سازند یا در هر فعالیت وی 
دخالت می کنند، در واقع، زمینه های 
شناخت خود و رفتار مستقل او را از 
تالش  کودک  وقتی  می برند.  بین 
می کند چیزی را بردارد یا روش کار 
نوع  این  بگیرد،  یاد  را  وسیله ای  با 
چقدر  که  می فهماند  او  به  تجربه ها 
بگذارد.  تأثیر  محیط  بر  می تواند 
ترساندن یا ترغیب کودک برای آرام 
و ساکت بودن، عواطف او را محدود 

خواهد کرد )شکل 8(. 

فعالیت 39: 
1  در خانه مقابل آینه بایستید و با خود در مورد رفتارهای سازنده و غیرسازندۀ امروزتان در هنرستان 

گفت وگو کنید.
2  یکی از رفتارهای غیرسازنده را، که باعث ناراحتی شما در این هفته بوده است، بگویید.

3  به خود فرصت دهید تا رفتارتان را طی یک هفته، آگاهانه ببینید.

4  در پایان هفته، مقابل آینه بایستید و در مورد وقایع آن )هفته( با خودتان گفت وگو کنید. 

1  گزارش گفت وگو را تهیه کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

فعالیت در 
خانه

فعالیت در 
از آنها نیز کالس از رفتار سازندۀ خود را در میان بگذارید.  فعالیت 40: با هم گروه های  خود تجربۀ آگاهی 

بخواهید یکی از ویژگی های رفتاری سازندۀ شما را بیان کنند. سپس به آنها بگویید که چقدر نسبت به 
آن رفتار سازنده آگاهی دارید.

شکل 8  ـ ترس کودک

خودآگاهی موجب می شود که کودک به تدریج ویژگی ها و توانایی های خود را بشناسد و تأثیر رفتارهایش را 
درک کند. والدین و مربیان می توانند به تقویت خودآگاهی کودک کمک کنند تا او از خود و رفتارهایش درک 

بهتری داشته باشد.
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خودسنجی 
خود  غیرکالمی  و  کالمی  رفتارهای  با  کودکان 
نشان می دهند که چه چیزی برای آنان خوشایند 
زمینه ای  رفتارها،  نوع  این  است.  ناخوشایند  یا 
برای داوری و ارزیابی دربارۀ دیگران است. گاهی 
می کند  قضاوت  هم  خود  رفتار  دربارۀ  کودک 
چهار  کودک  مثاًل  می شود.  قضاوت  به  وادار  یا 
ساله ای که بر سر موضوعی گریه کرده و سروصدا 
راه انداخته است، بعد از مدتی، خودش می گوید 
که کار بدی کرده است و حتی عذرخواهی هم 
توجیه  را  فرزندشان  والدین  هم  گاهی  می کند. 

می کنند که کار بدی کرده است.
الزم است در شرایط مناسب، از کودک بخواهیم 
اگر  کند.  داوری  کارهایش  دربارۀ  خودش  که 
کودک یاد بگیرد که دلیل کارش را توضیح بدهد 

و بعد آن را ارزیابی کند، به تدریج منطقی بار می آید. والدین و مربیان باید برای خودسنجی کودک فرصت های 
درست تربیتی را فراهم کنند.

شکل 9  ـ خودسنجی
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تقویت رفتار
خود تنظیمی، مستلزم به کارگیری انگیزه های درونی است. ابتدا این والدین و اطرافیان هستند که می توانند خود 
تنظیمی را مورد تأیید و تشویق قرار دهند. در گام بعدی، باید انگیزه های شخصی کودک تقویت و درونی شود. 
کودکی که قبل یا بعد از اجرای هر فعالیتی، فقط منتظر دریافت پاداش از اطرافیان باشد، بعید است که بتواند به 
خود تنظیمی برسد. کودک می تواند یاد بگیرد که کنترل هیجان ها و رفتارهای اجتماعی لذت بخش است. مثاًل 

مهربان بودن یا همدلی کردن، بهتر از آن است که پرخاشگری کند یا دعوا راه بیندازد )شکل 10(.
عواملی چون اعتماد کردن، به حداقل رساندن دخالت ها و سپردن مسئولیت متناسب با سن و هر رفتاری که به 
استقالل عمل و تسلط کودک کمک کند، انگیزه های شخصی او را در خود تنظیمی تقویت خواهد کرد. والدینی 
که از موفقیت های فرزندشان، بیش از خود او هیجان زده و خوشحال می شوند و از شکست هایش، بیش از خود 
او ناراحتی نشان می دهند، انگیزه های فرزندشان را دچار مشکل خواهند کرد. کودک زمانی یاد می گیرد مسئول 
کارهایش باشد که برای رفتارهای مثبت، خودش را تقویت کند و برای از بین بردن رفتارهای منفی، تالش کند.

فعالیت در 
فعالیت 41: با هم گروه های خود در مورد شکل 9 گفت وگو کنید.کالس

نمونه هایی از این رفتارها را با هم گروه های خود در میان بگذارید.
در صورت امکان، برخی از نمونه های خودتان را پس از تصویرسازی در کالس نصب کنید.

فعالیت 42: همراه با هنرآموزخود به یک مرکز پیش از دبستان بروید. قبل از رفتن کارت های مربوط 
به مشاغل را درست کنید و همراه خود داشته باشید.

1  در مورد مشاغل مختلف با کودکان گفت وگو کنید.

2  از کودکان بپرسید در آینده دوست دارند چه شغلی داشته باشند.

3  با کودکان نمایش مشاغل را اجرا کنید.

شکل 10ـ همدلی کردن

فعالیت برای 
کودکان
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هدف توانمندسازی 6  ـ1: فعالیت های آموزشی برای پرورش خودتنظیمی 
طراحی و اجرا کند.

روش هایی برای پرورش خودتنظیمی

مهم ترین روش های خود تنظیمی در نمودار 9 نشان داده شده است:

فعالیت در 
فعالیت 43: با هم گروه های خود در مورد شکل 10 گفت وگو کنید.کالس

اگر خاطره ای متناسب با موضوع از زمان کودکی خود یا از بستگان دارید، آن را با هم گروه ها در میان 
بگذارید.

1 گفت وگو دربارۀ هیجان ها1

را بشناسد. کودک  او هیجان هایش  باعث می شود که  با کودک دربارۀ شادی ها، ترس ها و خشم ها  صحبت 
به تدریج متوجه می شود که هیجان ها در چه شرایطی بروز می کنند و چگونه می تواند با آنها کنار بیاید.

ترغیب کودک برای صحبت کردن دربارۀ افکارش می تواند به او کمک کند تا با عواطف خود بیشتر آشنا 
شود. اگر با کودک سؤاالتی از این قبیل را مطرح کنیم: »چه چیزی تو را عصبانی کرده است؟ به چه چیزی 
فکر می کنی؟ چرا حوصله نداری؟«، او فرصت خواهد داشت به عواطف خودش بیندیشد و آنها را دقیق تر 

بشناسد.
2 قصه گویی

کتاب های مناسبی با موضوعات رفتارهای عاطفی و اجتماعی وجود دارد. با کمی حوصله و جست وجو می توان 
کتاب هایی را یافت که موضوع آنها خودتنظیمی باشد.

1ـ در مورد پرورش بیان هیجانات به پودمان 3 درس پرورش مهارت های کالمی پایه 11 مراجعه کنید.

نمودار 9ـ روش های خودتنظیمی

روش های خودتنظیمی

عکس گرفتن از 
حاالت چهره

موقعیت های 
چالشی

بازی ها قصه گویی گفت وگو دربارۀ 
هیجانات
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3 بازی هایی با موضوع هیجان ها

کودک را می توان از طریق بازی ها و استفاده از تصاویر چهرۀ افراد و حیوانات و حالت های گوناگون آنها با 
عواطف آشنا کرد و او را در جهت بیان هیجانات تقویت نمود. این نوع بازی ها با استفاده از تصاویر کتاب های 
مرتبط قابل اجراست. والدین و مربیان نیز می توانند تصاویر مناسب را تهیه کنند. استفاده از نمایش و ایفای 

نقش هم نمونۀ دیگری از این نوع بازی هاست.  
4 عکس گرفتن از حاالت چهرۀ کودک

عکس های خود کودک هم موضوع )سوژۀ( خوبی برای شناخت هیجان ها و پرورش خود تنظیمی است. کنار 
هم گذاشتن تصاویر چهرۀ کودک در حالت های گوناگون عاطفی، او را در شناخت هیجان ها یاری خواهد کرد.

5 موقعیت های چالشی

چه در قالب بازی و چه در شرایط واقعی، برای تمرین و گفت وگو دربارۀ خودتنظیمی زمینه هایی وجود دارد. 
از جمله وقتی کودک در موقعیتی تصمیم درستی می گیرد، مثاًل با کودک دیگری که زمین خورده و آسیب 
دیده است، همدلی می کند، فرصت مناسبی ایجاد شده است تا ضمن تشویق، به ابعاد دیگر این رفتار توجه 
شود. در بازی با کودک هم می توان موقعیت هایی برای چالش و تصمیم درست فراهم کرد تا دربارۀ تأثیر 

رفتارهایش بیشتر فکر کند.

فعالیت 44: 
از  گرفتن  امانت  با  یا  خود  کودکی  دورۀ  کتاب های  میان  از  »خودتنظیمی«  موضوع  با  را  کتابی    1

کتابخانۀ محلۀ خود انتخاب کنید.
2  کتاب را بخوانید و با چشمان بسته، به بررسی افکار و احساسات خود بپردازید.

3  نتیجه را به صورت گزارش در کالس ارائه دهید 1.

فعالیت در 
خانه

فعالیت در 
فعالیت 45: با هم گروه های خود برای کتاب های ویژۀ کودکانی که خوانده اید، کارت کتاب2 درست کالس

کنید و آنها را در کالس ارائه دهید.
1  آیا کتاب های ویژۀ کودکان هنوز هم برای دورۀ بزرگسالی تأثیرگذار است؟

2  آیا خواندن چنین کتاب هایی توسط مربیان در خودتنظیمی آنها هم مؤثر است؟

1ـ مانند »به کبوتر اجازه نده اتوبوس را براند!«، سری کتاب های احساس های تو و سری کتاب های رفتارهای از انتشارات بنفشه است.
2ـ جهت اطالع از روش تهیۀ کارت کتاب به کتاب پرورش مهارت های کالمی پایه 11 مراجعه کنید.

فعالیت 46: همراه با هنرآموز خود به مرکز پیش از دبستان بروید و فعالیت زیر را انجام دهید. سپس 
نتایج مشاهدات خود را در کالس ارائه دهید.

1  دربارۀ موضوع خشم و کنترل آن با کودکان گفت وگو کنید.

2  از کودکان بپرسید چه کارهایی باعث می شود تا آنها خشمگین شوند. و آنگاه که خشمگین می شوند، 

فعالیت برای 
کودکان
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چه رفتاری انجام می دهند؟ بعد از انجام دادن آن رفتار چه احساسی دارند؟
3  به هر کودک برگۀ کوچکی بدهید که روی آن دایرۀ کوچکی رسم شده باشد.

4  به کودکان بگویید با نگاه کردن به این دایره، موقع خشمگین شدن آرام می شوید.

5  از کودکان بخواهید از بین دو رنگ آبی کم رنگ و آبی پررنگ یکی را انتخاب و دایره های خود را رنگ 

کنند.
6  هر کودک دایرۀ خود را به هر جای کالس که دوست دارد، نصب کند.

7  به کودکان پیشنهاد دهید دایره های آبی ای را نیز برای خانه درست کنند.
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خود ارزیابی

                                  واحدیادگیری: پرورش خودآگاهي کودک
درس: پرورش مهارت های عاطفي ـ اجتماعي کودک

 این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحدیادگیری پرورش خودآگاهي کودک پیش بینی شده است. در
هر سؤال بیشترین امتیاز سه و کمترین امتیاز یک است. بر این اساس خود را ارزیابی نمایید و به خود امتیاز دهید.

1 2 3 موارد ردیف

 تا چه حد مي توانید فعالیت هایي براي توسعۀ شناخت مهارت های عاطفی ـ اجتماعی
کودک طراحي و اجرا کنید؟ 1

تا چه حد مي توانید گزارشي از نظریه های رشد عاطفیـ  اجتماعی کودک تهیه کنید؟ 2

 تا چه حد مي توانید گزارشي از دیدگاه اسالم در مورد رشد عاطفی ـ اجتماعی کودک
تهیه کنید؟ 3

محدودیت های و  توانمندی ها  بیان  پرورش  براي  فعالیت هایي  مي توانید  حد  چه   تا 
کودک طراحي و اجرا کنید؟ 4

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

 تا چه حد مي توانید فعالیتی با استفاده از نقاشی براي پرورش بیان هیجانات کودک
طراحی کنید؟ 6

تمرین كنید

1   یک بازی براي توسعۀ شناخت مهارت های عاطفی ـ اجتماعی کودک طراحي و اجرا کنید.

2   فعالیتی با موضوع شناخت خلق و خو برای کودک به صورت نمایش طراحي و اجرا کنید.

3   فعالیت هایي براي پرورش بیان توانمندی ها و محدودیت های کودک طراحي و اجرا کنید.

4   براي پرورش بیان توانمندی ها و محدودیت های کودک ازطریق نقاشی فعالیتی طراحی کنید.

5   فعالیت هایي براي پرورش بیان هیجانات کودک طراحي و اجرا کنید.

6   براي پرورش بیان هیجانات کودک ازطریق قصه گویی فعالیتی طراحی کنید.

7   تصاویری از حالت های هیجانی کودک در موقعیت های مختلف نقاشی کنید و برای آنها قصه بسازید.
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 ارزشیابی شایستگی پرورش خودآگاهی کودک 
شرح کار:

طراحی و اجرای یک فعالیت آموزشی برای توسعۀ شناخت مهارت های عاطفی ـ اجتماعی کودک از طریق تعیین ویژگی های متناسب با سن کودک
طراحی و اجرای یک فعالیت آموزشی برای پرورش بیان توانمندی ها و محدودیت های کودک از طریق استفاده از داستان برای کودک با پرسش و 

پاسخ و غیره
طراحی و اجرای یک فعالیت آموزشی برای پرورش بیان هیجانات از طریق ایجاد موقعیت )برای ابراز شادی هنگام دریافت هدیه، ابراز خشم بدون 

آسیب رساندن به خود و دیگران و...(
نام فعالیت:                                                                   نوع فعالیت:

هدف فعالیت:                                                               مکان فعالیت:
زمان فعالیت:                                                                وسیله و ابزار مورد نیاز:

سن کودکان:                                                                تعداد کودکان:
تعداد مربی و کمک مربی:                                                 روش کار:

استاندارد عملکرد: پرورش خودآگاهی کودک براساس دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور 
شاخص ها:

توسعه شناخت مهارت های عاطفی ـ اجتماعی کودک
پرورش بیان توانمندی ها و محدودیت های کودک )مانند من شادم ، من عصبانی ام و...(

پرورش بیان هیجانات )ابراز شادی هنگام دریافت هدیه، ابراز خشم بدون آسیب رساندن به خود و دیگران و...(

ـ شرایط اجرای کار: طراحی و اجرای فعالیت های آموزشی در کارگاه هنرستان با توجه به شرایط زیر: 
مکان: مرکز آزمون        

زمان: 40دقیقه )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 ـ اجتماعی طبق منابع معتبر
منابع: کتب آموزشی مرتبط ـ سی دی های آموزشی

معیار شایستگی:

نمرۀ هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 3مرحلۀ کارردیف

1توسعه شناخت مهارت های عاطفی ـ اجتماعی کودک1

2پرورش بیان توانمندی ها و محدودیت های کودک2

2پرورش بیان هیجانات3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
شایستگی های غیرفنی: یادگیری، مهارت گوش کردن، داشتن درک درست از سیستم سازمانی

ایمنی: رعایت استانداردهای بهداشتی موجود در آیین نامه های بهزیستی ـ رعایت نکات ایمنی 
در به کارگیری ابزار و تجهیزات بهداشتی

بهداشت: رعایت نکات بهداشتی در انجام دادن فعالیت ها
توجهات زیست محیطی: رعایت بهداشت و سالم سازی محیطـ  صرفه جویی در وسایل مصرفی

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

2

*میانگین نمرات

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

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
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 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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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.
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پودمان 3

توسعۀ برقراری ارتباط کودک با دیگران

پرورش مهارت برقراری ارتباط مؤثر در کودکی، تجربۀ شادی و آرامش 
با دیگران بودن را در بزرگسالی شکل می دهد.

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

توسعۀ ارتباط کودک با دیگران بر اساس منابع معتبر علمی و آموزشی وزارت آموزش و پرورش و سازمان 
بهزیستی کشور

شایستگي هاي فني:
1 توسعۀ برقراری ارتباط با بزرگساالن )مربیان، مراقبان، والدین و ...(؛

2 توسعۀ برقراری ارتباط کودک با همساالن؛

3  توسعۀ برقراری ارتباط با کودکان با نیازهای ویژه.

شایستگی های غیر فنی:
1  اجتماعی بودن؛

2 احترام گذاشتن به ارزش های دیگران؛

3  یادگیری.

واحد یادگیری 3 

توسعه برقراری ارتباط کودک با دیگران
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هدف توانمندسازی 1ـ3: برقراری ارتباط با بزرگساالن را توضیح دهد.

برقراری ارتباط با بزرگساالن 

شکل 1ـ ارتباط بین بزرگساالن وکودک

برای ارتقای مهارت اجتماعی، عالوه بر آموزش با تأکید بر ویژگی های رشد عاطفی و هیجانی، تمرکز بر روابط 
میان کودک با بزرگساالن نیز الزم است. به عبارت دیگر، ضرورت دارد بزرگساالن در ارتباطشان با کودک، 
و حل  پرسیدن  بازی کردن،  از طریق  بتوانند  کودکان  تا  کنند  اجتماعی کمک  مهارت های  درکسب  را  وی 
مسائل، تعامل برقرار کنند؛ برای مثال، نقاشی یا کاردستی خود را به یک بزرگسال نشان دهند و به توصیف 

آن بپردازند. 
طریق  از  که  قابل اندازه گیری اند  و  جامعه پسند  هدفمند،  توانمندی های  مجموعه  اجتماعی:  مهارت های 
مشاهده، مدل سازي، تمرین و بازخورد آموخته مي شوند و به افراد در فرایند ارتباط با دیگران، یعنی شروع، 
ادامه و پایان دادن به ارتباطات بین فردی، کمک می کنند. مهم ترین ویژگی های مهارت های اجتماعی در 

نمودار1 نشان داده شده است.1

1ـ برای کسب اطالعات بیشتر به کتاب پرورش مهارت های ارتباطی و مشارکتی پایۀ 11 رجوع شود.

فعالیت در 
فعالیت1: با توجه به تصویر باال، ضرورت ارتباط بین بزرگساالن وکودک را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا کالس

نوع واکنش و برخورد بزرگ ترها در یادگیری مهارت های اجتماعی کودکان مؤثر است؟
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مهم ترین مهارت های اجتماعی مورد نیاز کودکان شامل مهارت های اجتماعی مربوط به شناخت خود، محیط 
و مهارت های اجتماعی بین فردی است. 

 ضرورت پرورش مهارت هاي اجتماعي 
اهمیت پرورش مهارت های اجتماعی شامل موارد زیر است:

  کسب  محبوبیت بین بزرگساالن و کودکان؛
  برقراری ارتباط دوستانه با دیگران؛ 

  تأمین سالمت رواني فرد در دوران کودکي و بزرگسالي؛  
  افزایش تعامالت کالمي و غیرکالمي با دیگران؛

  ارائۀ پاسخ هاي مناسب و مؤثر در ارتباط بین فردی؛

فرایندی

آموختنی     قابل 
اندازه گیری

جامعه پسندی

هدفمندی

ویژگی های 
مهارت های اجتماعی

نمودار 1 ـ ویژگی های مهارت های اجتماعی 

فعالیت در 
فعالیت2: قصه هایی با موضوعات »احترام به بزرگساالن « ، »رعایت بهداشت در هنگام غذا خوردن« و کالس

»مراقبت از فضای سبز« برای کودکان بنویسید و در کالس ارائه دهید.

هدف توانمندسازی 2ـ3: فعالیت های آموزشی برای توسعۀ برقراری ارتباط 
کودک با بزرگساالن طراحی و اجرا کند.

مهارت های اساسی در توسعۀ ارتباط کودک با بزرگساالن

توجه به موارد زیر می تواند در شکل گیری و تقویت مهارت های اجتماعی و برقراری ارتباط کودک با بزرگسال 
مؤثر باشد: 

ارتباط چشمی 
توانایي ایجاد ارتباط چشمي  با دیگران هنگام گوش دادن یا سخن گفتن با فرد مقابل، حتی برای مدتی کوتاه 
از رموز ارتباط مؤثر است. الزم است مربی، والدین و نیز بزرگساالن دیگر در گفت وگو با کودک در سطح نگاه 

وی قرار گیرند و به چشمان او نگاه کنند.
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رعایت فاصله 
منظور آگاهی از فاصلۀ الزم نسبت به فرد مقابل و شناخت نحوۀ تماس بدن است.کودکان نیز همانند بزرگساالن 

حق دارند از حریم و فاصلۀ معین نسبت به مخاطب برخوردار شوند.
بیانات چهره 

شامل لبخند زدن، گشاده رویی و ابراز عالقه است. کودک پیش از شنیدن هر گفتاری می تواند از طریق عالئم 
چهره و احساسات نمایان در رفتار، به ایجاد یا ادامۀ ارتباط با مربی اقدام کند.

چگونگی صدا 
از دیگر مهارت های پایه در مجموعه مهارت های  حجم صدا، زیر و بمي صدا، میزان گفتار، وضوح و محتوا، 
اجتماعی است. عالوه بر ویژگی های صوتِی ژنتیکی، سایر توانایی ها )شامل کنترل صدا در حین گفت وگو با 

کودک و نیز رعایت زیر و بمی آواها( از جمله مواردی هستند که بزرگساالن باید آنها را رعایت کنند.
شروع ارتباط 

آغاز ارتباط یا پاسخ گویي به احوال پرسي و دعوت کردن کودک براي پیوستن به یک فعالیت، از جمله رفتارهای 
وابسته به این خرده  مهارت است. کودک در جریان این مهارت می آموزد که چگونه آغازکنندۀ مؤثری در یک 

ارتباط باشد.
گفت وگو 

شامل توانایی های محاوره اي مناسب سن کودکان در این موارد است: بیان احساسات، سؤال کردن، گوش دادن، 
ابراز عالقه کردن، پاسخ دادن به پرسش. باید در نظر داشت که تناسب گفت وگو با کودک به معنای صدور مجوز 
برای بزرگساالنی نیست که به بهانۀ استفاده از زبان کودک، کلمات را شکسته یا با لحن آزاردهنده ای که بیشتر 

شکل تقلیدکردن و تمسخر کودک دارد، ادا کنند. 
درخواست کمک 

بهره گیری از راهنمایی و کمک دیگران در هنگام اجرای هر فعالیت، مهارتی یادگرفتنی است.
حل تعارضات درونی 

کودک در فرایند ارتباط با بزرگساالن، مهارت مدیریت و حل تعارض ها را هم الگوبرداری می کند و هم یاد 
می گیرد. شیوه های مهار پرخاشگري، فرونشاندن خشم خود و تحمل خشم دیگران و پذیرش انتقاد، از جمله 
موارد حل تعارضات است؛ برای مثال، چشمان تیزبین کودک می بیند هنگامی که والدین در موضوعی اختالف 
او متوجه  با آرامش گفت وگو می کنند و مشکل را حل می کنند، یا ذهن حساس و فعال  دارند، دربارۀ آن 
می شود زمانی که مربی عصبانی می شود، با تمرکز و چند نفس عمیق، آرامش خود را باز می یابد، او نیز از 

چنین الگوهایی در روابط خود با دیگران بهره می گیرد.
آراستگی و بهداشت 

الزم است برای ایجاد و ادامۀ ارتباطات اجتماعی، توجه کودک را به مسائل مهمی چون آراستگی و بهداشت 
نیز جلب کرد. کودک در برخورد با ظاهر مربی، والدین یا دیگر بزرگساالنی که با او در ارتباط اند، همچنان که 

سادگی در پوشش را می آموزد، آراستگی را نیز تجربه می کند.

فعالیت 3: در بازدید از یک مرکز پیش از دبستان، با توجه به موارد ذکر شده، با یک کودک ارتباط 
برقرار کنید و بر واکنش های او متمرکز شوید. همچنین از مهارت های اجتماعی ضروری او در ایجاد 

ارتباط با شما، گزارش تهیه کنید. 

فعالیت برای 
کودکان
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هدف توانمندسازی 3ـ3: برقراری ارتباط کودک با همساالن را توضیح دهد.

ارتباط کودک با همساالن

فعالیت 4: در بازدید از یک مرکز آموزش پیش از دبستان، رفتار مربی و کودکان را به مدت ده دقیقه 
مشاهده کنید. سپس فهرست وارسی زیر را کامل کنید و گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

ف
مالمواردردی
کا

دي
دو

اح
ت

صال
ا

توضیحات

مربی با هر یک از کودکان ارتباط چشمی  برقرار می کند.1

مربی گشاده روست.2

تالش می کند تا در فاصلۀ مناسبی از کودکان قرار گیرد.3

بلندی صدا و لحن گفتار او مناسب کودک است. 4

از فعالیت های گروهی استفاده می کند.5

کودکان را به تفکر دعوت می کند. 6

شنوندۀ خوبی برای سؤاالت کودکان است.7

شیوۀ مناسبی برای حل اختالفات کودکان ارائه می دهد.8

از آراستگی ظاهر برخوردار است.9

شکل 2ـ انواع ارتباط کودک

فعالیت در 
کالسی، کالس گروه های  در   :5 فعالیت 

ارتباط  به  راجع   ،2 شکل  به  توجه  با 
کودک با همساالن و تأثیرگذاری آن بر 
کودکان گفت وگو کنید و نتیجه را در 

کالس ارائه دهید.

فعالیت برای 
کودکان
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همساالن و همبازی های کودک در مواردی چون شکل گیری شخصیت، رفتار اجتماعی، نظام ارزشی و نحوۀ 
نگرش های یکدیگر اثر می گذارند و دخالت دارند. کودکان بسیاری از مهارت های اجتماعی را از طریق کنش 
متقابل یکدیگر یاد می گیرند. آنها می آموزند که چگونه در فعالیت های دسته جمعی شرکت کنند، از جنب   و  جوش 
و تماشای بازی دیگران لذت ببرند، احساسات دیگران را درک کنند، به ارزیابی توانایی های خود بپردازند، اعتماد 

به نفس پیدا کنند و به تدریج از خانواده مستقل شوند. 

 مراحل انتخاب همبازی درکودکان 
  کودکان 6 تا 8 ماهه بیشتر به محیط توجه دارند و معموالً به اسباب بازی و همبازی شان توجه نمی کنند. 

  از 9 تا 13 ماهگی، کودکان به اسباب بازی بیشتر توجه دارند و توجهی به همبازی ها ندارند.
  بین 14 تا 18 ماهگی نگاه کودکان به همبازی های خود تغییر می کند. وابستگی و عالقه به اسباب بازی ها 
تا حد زیادی ارضا و درگیری بر سر اسباب بازی بین آنها کاهش می یابد. در این مرحله دوست دارند در کنار 

کودک یا بزرگسال حتی بدون ارتباط کالمی، بازی کنند و از بودن در کنار این همبازی، لذت می برند.
  برای کودکان 19 تا 25 ماهه اسباب بازی ها و همبازی ها اهمیت بیشتری پیدا می کند و ارتباط اجتماعی 

آنها بیشتر می شود. کودکان برای انطباق با وضع همبازیشان رفتار خویش را تغییر می دهند. 
  کودکان 2 تا 3 ساله به بازی موازی روی می آورند یعنی در حالت جمعی و کنار یکدیگر بازی می کنند 

اما هر کودک با اسباب بازی ها و وسایل خود بازی می کند و تعامل و همکاری خاصی با هم ندارند.
  کودک 4 ساله دلش می خواهد با دیگران معاشرت کند، ولی هنوز آماده نیست مشکالتی را که بین او و 
همبازی او ایجاد می شود حل کند و ضرورت دارد بزرگ ترها در این مورد دخالت کنند. کودکان چهار ساله 

بیشتر مایل اند با همسن خود بازی کنند.
  کودک از 5 و 6 سالگی به بعد می تواند همبازی مناسبی برای خود پیدا کند. آنها در هنگام بازی با 
هم صحبت می کنند و اغلب به کمک هم بازی را ادامه می دهند. آنها با کارهای مشترکی که انجام می دهند 

تجاربی را از یکدیگر می آموزند و فواید همکاری و کارهای مشترک را درک می کنند.
بنابر این اگر کودک تنها با کودکان بزرگ تر یا بزرگساالن سر  و کار داشته باشد، تفاوت تجربه های آنها با وی 
و توانایی بیشترشان این پیام را به کودک می دهد که »دیگران همه چیز را بهتر از من انجام می دهند«. بر 
همین اساس، کودک نیازمند معاشرت و ارتباط با همساالن خود است تا از این طریق، عالوه بر لذت بردن از 
فعالیت های خاص همساالن خود، بسیاری از مهارت های اجتماعی را درفضا و موقعیت هایی طبیعی بیاموزد. 
اگر بناست کودک با همساالن خود کنار بیاید و احساس خوشایندی داشته باشد، باید قواعد کارهای جمعی 
و اشتراکی را با همبازی هایش تجربه کند. او در میان گروه همساالن به سهولت می آموزد توانایی های خود را 

درست تخمین بزند و به تقویت آنها اقدام کند. 

کودک در محدودۀ 4 تا 6 سالگی باید بتواند به راحتی با همساالن ارتباط برقرار سازد و در بازی های 
دو یا سه نفره مشارکت کند، همچنین به کمک بزرگ ترها و مربیان نحوۀ مشارکت و اجرای کارهای 
با هم  یا  با کمک یکدیگر داستانی را کامل کنند  بیاموزد؛ به طور مثال کودکان می  توانند  جمعی را 

نقاشی بکشند.

نکته
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هدف توانمندسازی4ـ3: فعالیت های آموزشی برای توسعۀ برقراری ارتباط 
کودک با همساالن طراحی و اجرا کند.

مهارت آموزی کودک از همساالن

مهم ترین مهارت های اجتماعی که کودکان نیازمند دریافت آن هستند، در نمودار 2 نشان داده شده است.

در جست وجوی 
نقاط مشترک

کمک به شناسایی 
احساس

عذرخواهی و 
تشکر

پیش بینی اثر 
کالم یا رفتار

پیشقدم شدن در 
گفت وگو

مهارت حل سالم کردن
مسئله

مهارت آموزی 
از همساالن

نمودار 2: مهارت آموزی کودک از همساالن

 سالم کردن 
ارتباط  حالت  این  در  است.  »سالم«  واژه ای چون  بردن  به کار  طریق  از  ارتباط  برقراری  در  کالم  نخستین 
حالت های  باشد.  کودک  برای  ارتباط  تأمین کنندۀ  و  کالمی  آغازکننده  ارتباط  درکنار  می تواند  غیر کالمی  
چهره، تُن صدا، حالت نشستن و ایستادن نیز برای کودک معنادار می شود. بیان کلمه ای مانند »سالم« همراه 
با لحنی که نشان دهد از دیدن او احساس شادی و خوشحالی می کند مهارتی است که الزم است مربی آن را 

در برخورد و تعامل کودک با دیگر کودکان تقویت کند. 

فعالیت 6: دو دست خود را به هم بدهید و شکل یک دایره را بسازید. از کودک هم بخواهید که این 
کار را انجام بدهد و بگویید که این دایره مثاًل یک حباب است. حاال هر کدام با این حباب ها )یعنی 
خودتان و هر کدام از کودکان( بچرخید، راه بروید و به محض برخورد با هم، مانند اینکه حباب ترکیده 
است، دست هایتان را باز کنید. بعد از این مرحله، باید آن دو حبابی که با هم برخورد کرده اند، با هم 
دست بدهند، سالم کنند و یک حباب بزرگ تر بسازند. این سالم و دست دادن، ضمن اینکه حباب جدید 
تشکیل می دهد، تجربه سالم کردن کودک را نیز به همراه دارد. این بازی در محیط هایی که بیش از دو 

کودک حضور دارند، هیجان بیشتری خواهد داشت.

فعالیت برای 
کودکان
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 پیش قدم شدن در گفت وگو 
در گفت وگو کودک می آموزد که به سخن دیگری گوش دهد، نوبت را رعایت کند و از سخن گفتن خود برای 
ایجاد و ادامۀ ارتباط اجتماعی بهره گیرد. اما از آنجا که ممکن است کودک حرف تازه ای برای گفتن پیدا نکند، 
نیاز است مربی در زمان مناسب موضوعاتی جذاب را برای گفت وگو بین کودکان انتخاب و بیان کند. برای 

مثال، تماشای یک پویانما را محور گفت وگو قرار دهد و نظرشان را در مورد آن جویا شود.

فعالیت 7: از عروسکی به عنوان نماد یک دوست جدید استفاده کنید. به این صورت که از کودکان 
بخواهید همین که عروسک به دستشان رسید، تالش کنند تا جمالتی دربارۀ خودشان به زبان آورند و 
اولین گام دوست شدن با او را بر دارند. با چند مثال آنها را با این کار آشنا  کنید؛ برای مثال، از خودشان 

بگویند، از چیزهایی که به آن عالقه دارند صحبت کنند و انتظارات خود را از دوستی بگویند.

فعالیت 8: داستان پام... پام... پام... از مجموعه قصه های کوتی کوتی را برای کودکان بخوانید. کارت های 
داستان،  خواندن  حین  در  بخواهید  آنها  از  و  دهید  قرار  کودکان  اختیار  در  را  احساس  بیان  صورتک 
احساسات کوتی کوتی را با این کارت ها نشان دهند. برای تکمیل این فعالیت می توانید موارد زیر را از 

آنها بپرسید:
1  چه نشانه ای باعث شد فکر کنید این شخص چنین احساسی دارد؟

2  افراد چه زمانی چنین احساسی پیدا می کنند؟

 کمک به شناسایی احساس 
می شود،  منجر  اجتماعی  مهارت  تقویت  به  همساالنشان  با  کودکان  مواجهۀ  در  که  زمینه هایی  جمله  از 
زمینه سازی برای توجه دادن آنها به احساس یکدیگر است؛ برای مثال، در گفت وگوی مربوط به پویانمایی 
)انیمیشن( که دیده اند، احساس گوینده نیز پرسش شود. همچنین از کودکان می خواهیم تا احساس خود 
را در مقایسه با حس دوست خود بیان کنند. همین شرایط را، در زمانی که اتفاقات دیگری میان همساالن 
رخ می دهد، می توان مورد پیگیری و بررسی قرار داد؛ برای مثال، در حل تعارض و مشکالت بین کودکان، 
ردگیری احساس هر کدام توسط دیگری حل مسئله را آسان تر می کند و مهارت های اجتماعی کودکان را نیز 

افزایش می دهد.

فعالیت برای 
کودکان

فعالیت برای 
کودکان

 در جست وجوی نقاط مشترک 
هنگامی که کودک بتواند ویژگی های مشترکی را در خود و همساالن خود که در یک جا جمع شده اند بیابد، در 
این  صورت تمایل بیشتری برای وسعت بخشیدن و پایبندی به ارتباط پیدا می کند تا از این طریق ارتباطش را 
وسعت دهد و به آن پایبند باشد. پرسش دربارۀ عالقه مندی های گوناگون کودکان و نیز فراهم آوردن تجربه های 
متنوع برای آنها که به شناخت مشترکاتشان منجر می شود، از جمله فعالیت های وابسته به این موضوع است.
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فعالیت9: 
الف( با کودکان بازی زیر را انجام دهید:

  لباس چه افرادی در کالس با لباس او همرنگ است؟
  مدل موی کدام  یک شبیه مدل موی اوست؟

  مدل لباس کدام  یک مانند مدل لباس اوست؟
ب( در مورد یکی از شخصیت های داستانی سؤال کنید که اگر به جای او بودید، در این بخش از داستان 

مانند او رفتار می کردید؟

 پیش بینی اثر کالم یا رفتار 
کودک نیازمند مهارتی است که بتواند پیش از سخن گفتن و نیز انجام دادن  کاری، تأثیر آن را بر شنونده 
پیش بینی کند. باید پیش از گفتن یا اقدام بداند: آیا این گفتار یا رفتار ممکن است دوستانش را آزار دهد؟ 
آیا ممکن است حس بدی در آنها ایجاد شود؟ این توانایی به آنها کمک می کند تا به مرور بیاموزند که چگونه 
باید خویشتن داری  کنند و نسبت به بیان هر حس یا خواسته و خبری یا اجرای هر کاری حساس باشند و 

پیش از ابراز آن، فکر کنند.

فعالیت 10: برای اجرای این بازی از کودکان بخواهید یک نفر را انتخاب کنند. او باید در مقابل کودکان 
دیگر روی صندلی بنشیند. حاال از کودکان بخواهید تا پیشنهادهایی به او بدهند که از شنیدن آنها 
خوشحال شود. از میان پیشنهادهای داده شده یکی را که مورد تأیید کودک است. در مورد او اجرا کنید. 

این بازی را با سایر کودکان نیز انجام دهید. 

فعالیت 11: برای توجه بیشتر کودکان به داشتن رفتار تشکرآمیز، فعالیت تشکر و قدردانی را به عنوان 
برنامه ای در فعالیت های روزانۀ خود بگنجانید. برای این منظور، از اشعار، نمایش ها و دیگر قالب های 
فعالیت های مناسب کودکان، با مضمون تشکر بهره بگیرد و کودکان را در هر بخش از فعالیت ها در طول 

روز به این رفتار ترغیب کنید. 
نمونه هایی از شعرهای کودکان با موضوع تشکر و قدردانی را پیدا کنید و همراه خود ببرید.

 عذرخواهی و تشکر 
از جمله مهارت های مورد نیاز کودک در ارتباطات اجتماعی یادگیری نحوۀ پوزش خواستن و تشخیص دادن 
زمان مناسب آن و نیز تشکر کردن از دیگران و از همساالن خود است. این دو مهارت کیفیت ارتباط اجتماعی 
آنها را بهبود می بخشد، اعتمادبه نفس آنها را برای پذیرش اشتباه افزایش می دهد و نیز برای خدمات دریافت 

شده از آنها ارزش قائل می شود.

فعالیت برای 
کودکان

فعالیت برای 
کودکان

فعالیت برای 
کودکان
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فعالیت 12: در بازدید از یک مرکز پیش  از دبستان برای کودکان سؤاالتی مانند موارد زیر را مطرح کنید 
و گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

  اگر غیر از آب شور دریا برای خوردن آبی نداشته باشیم چه کارهایی می توانید انجام دهید؟
  اگر همه یک جور لباس می پوشیدند چه می شد؟

  اگر همه چیز سفید بود چه می شد؟
  چرا ما اسم داریم؟

 مهارت حل مسئله1 
یکی از مهم ترین توانایی ها در زمینۀ تقویت مهارت های اجتماعی مهارت »حل مسئله« است. این توانایی به 
کودک کمک می کند تا بتواند در رویارویی با مسائل مهم، مناسب ترین تصمیم ها را بگیرد و به گونه ای عمل 

کند که تعارض های بین فردی به درستی به نتیجه برسد. 

1ـ جهت اطالعات بیشتر در این زمینه به کتاب پرورش مهارت های شناختی و خالق و دانش فنی تخصصی پایۀ 12 رجوع شود.

آموزش مهارت های اجتماعی 

مراحل آموزش مستقیم مهارت های اجتماعی به کودکان، به ترتیب در نمودار 3 نشان داده شده است: 

نمودار 3ـ آموزش مهارت های اجتماعی 

توصیف 
تمرینتفکیک اجزامهارت

ارائۀ 
بارخوردهای 

مناسب

کاربرد مهارت 
توسط کودک

 تقویت 
متناوب

فعالیت برای 
کودکان

1 توصیف مهارت: مهارت را مي توان با استفاده از یک فیلم کوتاه، پویانما )انیمیشن(، نمایش عروسکي یا 

تذکر دادن به کودک و راهنمایي او به فعالیت هایي که در گروه هم ساالن در جریان است، شرح داد. مربی 
می تواند با جلب توجه کودک به نحوۀ انجام دادن کار یا رفتار موردنظر در موقعیت نمایش، فیلم یا دیگر 
موقعیت ها، از او بخواهد تا آن مهارت را توصیف کند. مثاًلً برای اجرای نمایش »  بز زنگوله پا« نحوۀ اجرای 

نمایش را به طور کلی برای کودکان توضیح دهد سپس از آنها بخواهد به طور کامل کار را توضیح دهند.
2 تفکیک اجزای مهارت: مهارت را به چند جزء ساده تقسیم کنید و آن را به همراه کودک به روشني شرح 

دهید. مثاًل نقش هر کودک را در هر قسمت از نمایش بز زنگوله پا به صورت مجزا مشخص کنید.
3 تمرین مهارت: کودک یک مهارت را در محیطي که آن را آموزش دیده است، امتحان مي کند. براي آنکه 

این آموزش موفقیت آمیز باشد، باید او را تشویق کرد تا مهارت را با دقت اجرا کند و آنچه را که مربی شرح 
مي دهد، به خاطر بسپارد. مثاًل برای اجرای نمایش بز زنگوله پا کودک نقش خود را تمرین کند.
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4 ارائۀ بازخوردهای مؤثر: برای ارائۀ بازخوردهای دقیق و روشن به کودک، الزم است با دقت به رفتار او 

توجه کنید. با یادآوری این نکته که او هم چنان در حال یادگیری است، تالش کنید تا رفتارهای درست او 
مورد تأیید قرار گیرد. یکی از کارهایی که به کودکان کمک می کند، آن است که از او فیلم بگیرید و فیلم را 
همراه با او تماشا کنید. از او بخواهید تا دربارۀ جزئیات رفتارهای خود نظر دهد. مثاًل در اجرای نقش کودک 

از هرقسمت از نمایش بز زنگوله پا فیلم برداری کنید و آن را به کودک بازخورد دهید.
5 کاربرد مهارت توسط کودک: مربی مي تواند با توجه به مهارت اجتماعي که آموزش مي دهد، کارهاي 

گروهي کوچک یا فعالیت هاي کاري دو نفره ترتیب دهد تا مهارت ها با نظارت وی تمرین شوند. مثاًل کودک 
می تواند در نمایش های دیگر نیز از این مهارت ها استفاده کند.

6 تقویت متناوب: نمونه هایي را که در آن کودک مهارت ها را بدون آموزش مجدد به کار مي برد، زیر نظر 

بگیرید و آموخته های او را تأیید کنید تا مورد تشویق قرار گیرد. 

هدف توانمندسازی 5  ـ3: برقراری ارتباط با کودکاِن دارای نیاز ویژه را 
دهد.  توضیح 

ارتباط با کودکاِن دارای نیاز ویژه

فعالیت در 
فعالیت 13: فعالیتی را برای اجرای مراحل آموزش مهارت های اجتماعی مثاًل عذرخواهی و تشکر به کالس

کودکان طراحی و اجرا کنید.

فعالیت در 
فعالیت 14: به تصویر زیر نگاه کنید. آیا تاکنون با کودِک دارای نیاز ویژه برخورد و ارتباط داشته اید؟ کالس

به نظر شما ارتباط با این کودکان چه تفاوتی با دیگر کودکان دارد؟ 

شکل3ـ کودکاِن دارای نیاز ویژه
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بیانگر  انتظار می رود،  از هر کودکی  فعالیت هایی که در سطح طبیعی  اجرای  ناتوانی  یا  هرگونه محدودیت 
آن است که کودک دارای نیازهای ویژه است. البته منظور تنها مشکالت جسمانی این کودکان نیست، بلکه 

مشکالت ذهنی آنها به مراتب بیشتر است.
این نیاز ویژه می تواند ناشی از مشکالتی در دوران جنینی باشد یا بر اثر نارسایی هایی است که در بدو تولد یا 
در سنین رشدی، به ویژه در دوران شکل گیری سلول های مغزی یا حتی بعد از آن، برای کودک اتفاق افتاده 

یا بر اثر بیماری های واگیر، بیماری های جسمی غیرواگیر و حوادث سوءتغذیه ایجاد شده است.
نیاز ویژه در کودک ممکن است حالت موقتی یا دائمی و قابل برگشت یا غیرقابل برگشت داشته باشد. گاهی 
هم این نیاز ویژگی پیش رونده دارد، یعنی نیاز کودک به اطرافیان با گذشت زمان بیشتر می شود. در حال حاضر 
تقسیم بندی کودکاِن دارای نیازهای ویژه مرز جدا کنندۀ روشنی ندارد و به تعدد حیطه های درگیری در دوران 
کودکی و هم پوشانی های مربوط به آنها بستگی دارد. منظور از کودک دارای نیاز ویژه، کودکی است که در روند 
آموزش، به توجه، تدابیر و امکانات ویژه ای )عالوه بر آنچه برای همه کودکان موجود است( نیاز دارد. کودکان 
نابینا، ناشنوا، بیش فعال، ... به دلیل توجهی که در آموزش آنها الزم است، جزء کودکان با نیاز ویژه قرار می گیرند.

در عین حال از نظر بالینی و کاربردی در حیطۀ آموزش می توان کودکاِن دارای نیازهای ویژه را به هفت گروه 
زیر تقسیم بندی کرد:

1 کم توان ذهنی: کودکان سندرم1 داون و دیگر سندرم های کروموزومی در این گروه قرار می گیرند. )البته 

همۀ اختالالت کروموزومی منجر به عقب ماندگی نمی شود(؛
2 ناتوانی های یادگیری: شامل کودکانی است که برای یادگیری مطالب ساده، تالش بیش از حد می کنند و 

نیاز به حمایت های جبرانی دارند تا موفق شوند. کودکانی که در نوشتن امال مشکل دارند در این گروه هستند.
3 نقایص حسی: شامل کودکانی است که به نارسایی های بینایی یا شنوایی یا... مبتال هستند. کودکان ناشنوا 

و نابینا جزء این گروه هستند.
یا  زبان مبتال هستند. کودکان الل  به مشکالت گفتار و  مشکالت ارتباطی: شامل کودکانی است که   4

کودکانی که در صحبت کردن تأخیر دارند، در این گروه قرار می گیرند.
دارند.  هیجانی  مشکالت  یا  و  اجتماعی  سازش نایافتگی  که  است  کودکانی  شامل  رفتاری:  مشکالت   5

کودکان اوتیسم2 و بیش فعال3 در این گروه قرار دارند.
6 مشکالت جسمی ـ حرکتی: شامل کودکانی است که از نظر حرکتی و سالمتی بدن با مشکل مواجه 

هستند اما آسیب های حسی ندارند. کودکان فلج مغزی4 و یا کودکانی که کوتاهی یا قطع عضو دارند جزء این 
گروه هستند.

7 کودکان مبتال به آسیب های چندگانه و شدید: شامل کودکانی که به بیش از یک اختالل مبتال هستند 

1ـ Syndrome: نشانگان. سندرم به معنی مجموعه ای از خصوصیات قابل تشخیص بالینی در مورد یک اختالل یا بیماری خاص است.
2ـ در فارسی آن را در خود ماندگی ترجمه کرده اند. یک اختالل رشدی است که به صورت عملکرد اجتماعی غیرطبیعی، اختالل در زبان، 
رفتار و عالیق غیرمعمول توصیف می شود. عالئم این اختالل تا پیش از سه سالگی بروز می کند و علّت اصلی آن ناشناخته  است. ویژگی مهم 
این گروه حساسیت بیش از حد و انجام رفتارهای کلیشه ای است. مبتالیان قادر به درک محرک های صوتی نبوده و در سیستم شنوایی خود 

نقص دارند و ارتباطات اجتماعی بسیار کمی دارند.
3ـ اختالل رفتاری رشدی است. معموالً کودک توانایی دّقت و تمرکز بر روی یک موضوع را ندارد، یادگیری در او کند است و فعالیت بدنی او غیرمعمول 
و بسیار باالست. )ADHD( این کودکان مشکل در تمرکز، حواس پرتی، ضعف در یادگیری و امور تحصیلی، فعالیت بدنی غیرمعمول، بی قراری 

و مشکالت رفتاری زیادی دارند.
Cerbal Palsy (CP) ـ4
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مانند فلج مغزی همراه با کم توانی ذهنی و یا نابینایی همراه با ناشنوایی.
به طور کلی، کودکان دارای نیازهای ویژه، که در کنار دیگر کودکان و در شرایط معمول مهدکودک و مراکز 
پیش دبستانی نگهداری می شوند، شامل کودکانی هستند که از نظر جسمی و ذهنی مشکل ندارند ، ولی به 
علت متعادل نبودن حس های مختلف آنها در یادگیری و انطباق مشکل دارند، مانند کودکان کم شنوا، کم بینا 
و کودکانی که در حرکت دچار مشکل هستند، همچنین گروه کودکاِن دارای مشکالت هیجانی ـ عاطفی که 

شامل کودکان اوتیسم و بیش فعال اند.

 آموزش کودکاِن دارای نیازهاي ویژه 
دو رویکرد کلی درمورد آموزش کودکاِن دارای نیازهای ویژه وجود دارد.

  آموزش تفکیک شده: کودکان در این شرایط از بدنۀ اصلی آموزش وپرورش حذف و به شاخۀ »آموزش 
و پرورش استثنایی« فرستاده می شوند. در رویکرد تفکیک شده، کودکان یاد نمی گیرند چطور باید در جامعۀ 
واقعی با دیگران ارتباط برقرار کنند و کار و فعالیت داشته باشند. مدرسه ای که در آن سال ها آموزش می بینند، 
وجوه مشترک و مشابه با جامعۀ واقعی ندارد. همچنین این جداسازی موجب می شود تا دیگر اعضای جامعه 

نسبت به افراِد دارای نیازهای ویژه نگاه منطقی و درک روشنی نداشته باشند.
آموزش  است.  ویژه مطرح شده  نیازهای  دارای  به عنوان جایگزین جداسازی کودکان  آموزش فراگیر:    
از هم شود. در آموزش  باعث جداکردن کودکان  نباید  باور دارد وجود »تفاوت«  فراگیر رویکردی است که 
فراگیر کودکان با ویژگی های گوناگون کنار هم آموزش می بینند. برای مثال، یک کودک سندرم داون،  ناشنوا 
یا اوتیستیک، سر همان کالسی می نشیند که بقیۀ کودکان حضور دارند، با این تفاوت که مطالب ارائه شده به 

هر کودک بر اساس نیازهای اوست و توسط کارشناسان آموزش مشخص می شود.
در سال 1994میالدی در کنفرانس بین المللی سازمان ملل متحد در مورد »  آموزش کودکاِن دارای نیازهای 

ویژه«، 92 کشور بیانیه ای امضا کردند که در بخشی از آن آمده است1:
کودکاِن دارای نیازهای ویژه باید در  داخل سیستم آموزش عمومی آموزش ببینند، این بهترین شیوه 

برای مبارزه با طرد و تبعیض و بهترین امکان برای بنا کردن جامعۀ پذیرای تفاوت هاست.
بر این اساس، یکی از مهارت های مهم مربی و بزرگساالن مرتبط با آموزش کودک این است که بتوانند او را 
برای داشتن ارتباطی سالم و سازنده با همساالنی که دارای نیازهای ویژه هستند، آماده کنند. در این مسیر 
مهارت های اجتماعی یاد شده در صفحات پیشین، همان جایگاه و اثربخشی را نیز دارند، اما الزم است نکات 

دیگری برای توجه بیشتر مدنظر قرار گیرد.

1ـ برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه به کتاب دانش فنی تخصصی مراجعه شود.

فعالیت 15: در گروه های کالسی با تحقیق در منابع معتبر، به سؤاالت زیر پاسخ دهید و در مورد آنها 
گفت وگو کنید:

الف( آیا رویکرد آموزش فراگیر نیازمند تغییراتی است که کودکان بتوانند در کنار یکدیگر توانایی های 
ارزشمند زندگی را کسب کنند؟ 

ب( این شیوه از آموزش چگونه می تواند با بیشترین بهره وری، به توانمندسازی کودکان و داشتن تعامل 
سالم و سازنده در کنار یکدیگر کمک کند؟ دالیل خود را گزارش دهید.

فعالیت در 
خانه
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هدف توانمندسازی 6   ـ3: فعالیت های آموزشی برای توسعۀ برقراری ارتباط با 
کودکاِن دارای نیازهای ویژه، طراحی و اجرا کند. 

روش های ارتباط با کودکاِن دارای نیازهای ویژه

برای برقراری ارتباط مناسب با کودِک دارای نیازهای ویژه الزم است فعالیت هایی طراحی و به کار گرفته شود 
تا کودکان به تعامل با یکدیگر بپردازند. این فعالیت ها شامل کارهای گروهی و برنامه های مشارکتی، گفت وگو 
با رعایت ویژگی ها و شرایط کودکان دارای نیازهای ویژه است که تمرکز عمده بر روی خلق  انواع بازی  و 

بازی های ویژه است.

 خلق بازی های ویژه 
تمام  میان  از  انتخاب  این  کنند.  انتخاب  را  خاصی  بازی  ابتدا  می شود  خواسته  کودکان  از  بازی ها  این  در 
بازی های مورد عالقۀ کودکان است. سپس باید در فرم و شکل بازی تغییراتی ایجاد کرد تا امکان بهره مندی 
کودک خاص کالس که نیازهای ویژه دارد نیز مهیا باشد. به همین دلیل، مربیان ناگزیرند که به ویژگی های 
کودک موردنظر توجه کنند و خود را جای او بگذارند تا تغییراتی را در شکل جدید بازی پیشنهاد دهند، 
به طوری که حضور و فعالیت همۀ کودکان امکان پذیر شود. برای این بازی نام جدیدی انتخاب می شود تا 
تداعی کنندۀ شکل آن و در عین حال متضمن دوستی و همدلی باشد. بدیهی است شناخت مربی از نیازهای 

ویژۀ این نوع کودکان و نیز مداخلۀ او برای پیشنهادهای تکمیلی، ضروری است.
برای مثال، اگر کودکی در حرکت مشکل دارد، بازی باید به گونه ای باشد که او بتواند در یک مکان بماند یا 
در جای خودش حرکت کند )بازی بی تحرک یا کم تحرک(. اگر کودک در ناحیۀ دست معلولیت دارد، بازی 
نباید دارای حرکت های ظریف و ریز باشد. ابزار بازی ها و روش اجرای آنها نیز باید مناسب سازی شوند تا همه 
بتوانند در بازی مشارکت کنند. برای نمونه، می توانیم تکه های جورچین )پازل( را به شکلی تغییر دهیم که 
همۀ کودکان بتوانند با آن بازی کنند. اگر کودکی مشکل شناختی دارد، باید بازی را آسان تر کرد تا کودک 
بتواند آن را بفهمد و یاد بگیرد. در ادامه، نمونۀ بازی هایی که در آن به نیازهای ویژۀ کودکان این گروه توجه 

شده، آمده است )شکل4(.

شکل 4ـ بازی با کودکاِن دارای نیازهاي ویژه
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نمونه هایی از بازی با کودکاِن دارای نیازهای ویژه در نمودار4 نشان داده شده است:

میخ های بازی

رد کردن کاله

 لباس پوشیدن

توپ و حدس بزن
نشانه گیری

عدد و 
موسیقی کودکانه

فوت کردن 
شمع انواع بازی ها

نمودار 4ـ نمونه هایی از بازی برای ارتباط با کودکاِن دارای نیازهای ویژه

میخ های بازی1: در این بازی، میخ هایی 
به شکل سه گوش در انتهای اتاق قرار داده 
قسمت  در  می شود  خواسته  کودک  از  و 
روبه روی انتهای اتاق بایستد و توپ را به 
انداختن  سوی میخ ها پرتاب کند. هدف، 
پرتاب  در  کودکی  اگر  میخ هاست.  تمام 
کردن یا نشانه گرفتن مشکل داشته باشد، 
می توان فاصله ها را کوتاه تر کرد. )شکل 5( 
یا  و  بطری ها  مانند  گوناگونی  ابزارهای 
مناسبی  جایگزین  پالستیکی  لیوان های 

برای میخ های بازی هستند.
در  کودکانه:  موسیقی  و  عدد  بازی 
این بازی وقتی موسیقی نواخته می شود، 

کودکان به اطراف حرکت می کنند. هنگامی که موسیقی قطع می شود، مربی یک عدد را با صدای بلند اعالم 
می کند. کودکان باید به سرعت گروه هایی برابر با آن عدد تشکیل دهند. اگر آنها در یادگیری و فهم اعداد مشکل 
داشته باشند، باید اعداد ساده تر به کار برد. می توان از کارت های عدد نیز استفاده کرد در ضمن به تعداد کل 

کودکان باید توجه کرد.
بازی حدس بزن: در این بازی مربی چیزی را در یک جعبه مخفی می کند. کودک باید حدس بزند که در 
جعبه چیست. به پرسش های آنها با بله و خیر پاسخ داده می شود، مثال: آیا خوردنی است؟ آیا ما با آن بازی 

  Bowling Game ـ1

شکل 5  ـ میخ های بازی
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می کنیم؟ با این روش، کودک سر نخ را پیدا می کند و حدس می زند در جعبه چیست.
بازی رد کردن کاله: در این بازی، کودکان در یک دایره دور هم می نشینند. موسیقی نواخته می شود. یک 
کاله بین کودکان گردانده می شود. آنها باید کاله را روی سرشان بگذارند و سپس به نفر بعد بدهند. با قطع 
شدن موسیقی، کودکی که کاله بر سر دارد، با توجه به توانمندی هایش آواز بخواند، یا داستانی کوتاه بگوید 

یا یک حرکت نمایشی اجرا کند.
دارد، وسط کالس  بیرون  به طرف  را که چند سوراخ  مربی یک جعبۀ مقوایی  بازی توپ و نشانه گیری: 
بازیکنان،  اگر کودکی در میان  بیندازند.  از حفره ها  باید توپی کوچک را داخل یکی  قرار می دهد. کودکان 
در استفاده از بازوهایش مشکل دارد، باید جعبه را به او نزدیک تر یا سوراخ ها را بزرگ تر نمود. این بازی به 

مهارت های دیداری نیاز دارد.
بازی فوت کردن شمع: مربی یک دسته شمع روشن 20 تایی را به شکل منظم روی یک سینی می چیند. به 
هر کودک فرصت داده می شود که جلو بیاید و سه بار شمع ها را فوت کند. هدف این است که او بیشترین تعداد 
شمع ها را خاموش کند. این بازی به کودک کمک می کند که رعایت نوبت را یاد بگیرد و مهارت های محرک دهانی 
او نیز، که برای غذا خوردن و حرف زدن الزم است، تقویت شود. در این بازی باید نکات ایمنی الزم رعایت شود.

بازی لباس پوشیدن: مجموعه ای از پارچه ها و وسایل در دسترس کودکان قرار داده می شود تا با آنها خود 
را به شکل های گوناگون بپوشانند. کودکان هر چیزی را که دوست دارند، برمی دارند و آن را به هر شکلی 
که دوست دارند، به تن می کنند. بعد، از مقابل بقیۀ کودکان رژه می روند و لباس هایشان را نمایش می دهند. 

وجود یک آینۀ بزرگ، این بازی را سرگرم کننده تر می کند.
می توان بازی های دیگری همراه لباس ترتیب داد. برای مثال، مربی کارت هایی را که نام یا شکل لباس ها روی آنها 
نوشته و کشیده شده است، تهیه می کند. کودکان به دو گروه تقسیم می شوند. به هر کدام از اعضای هر گروه یک 
کارت نشان می دهیم. سپس آنها به اتاق دیگر یا گوشه ای که برای پوشیدن لباس در نظر گرفته شده است، می روند 

و لباسی را که نام یا شکل آن با کارتشان هماهنگی دارد، می پوشند و خود را به نفر بعدی گروه می رسانند.
مربی می تواند با تغییراتی به سلیقۀ خود، بازی را جذاب تر و هیجان انگیزتر کند، برای نمونه، سرعت اجرای 
بازی لباس پوشیدن بیشتر شود یا بازیکنان لباس ها را روی هم بپوشند یا از لباس های خنده دار استفاده کنند 

و یا آنها را وارونه بپوشند.

فعالیت 16: با مراجعه به مراکز پیش از دبستان تالش کنید تا با کودکان تجربۀ هر یک از بازی هایی را 
که به آنها اشاره شده است را فراهم آورید.

فعالیت برای 
کودکان

 ارتباط کودک با کودکاِن دارای نیازهای ویژه 
از جمله ضرورت های مربوط به مشارکت کودکان دارای نیازهای ویژه، حذف رقابت بین آنها در جریان فعالیت 
است. در میان فعالیت های گوناگون، بازی برای یک کودک هدفی جز خودِ بازی ندارد. او برای رسیدن به 

هدفی بازی نمی کند، بلکه صرفاً لذت بردن از این بازی مورد نظر اوست.
کودکاِن دارای نیازهای ویژه، توانایی های متفاوتی دارند. بیشتر آنها نمی توانند در بازی های رقابتی، درست عمل 
کنند چون ممکن است برای شرکت در این بازی ها مهارت هایی الزم باشد که آنها ندارند. در نتیجه، این کودکان 
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از لذت و انگیزۀ بازی بهره مند نمی شوند. درگیر شدن در بازی های غیررقابتی، تجربه ای پر انگیزه برای کودک 
دارای نیازهای ویژه است. این تجربه امکان بازی و تفریح را به او می دهد، بدون آن که احساس بدی پیدا کند یا 

نتواند بعضی کارهای کودکان دیگر را انجام دهد.

 مالحظات مربی 
 رفتار مربی با کودِک دارای نیاز ویژه در نوع واکنش و رویارویی دیگر کودکان با او تأثیر شگرف دارد و می تواند 

الگوی مناسبی برای جهت دهی رفتار کودکان با یکدیگر باشد. مالحظات زیر در این باره ضروری است:
 دربارۀ ویژگی های مربوط به کودِک دارای نیاز ویژه ای که در کالس، بیشتر مطالعه کنید و اطالعات علمی 
الزم را به دست آورید. همچنین توانایی ها و ناتوانی های وی را بشناسید و بدانید که چه چیزهایی در او قابلیت 

رشد دارد و چگونه چنین امکانی توسط شما قابل پیگیری است.
 همواره به یاد داشته باشید که کودِک دارای نیاز ویژه نیز در مرحلۀ نخست یک کودک است. بنابراین، تمام 
آموزه های مربوط به رفتار با کودک در مورد او هم صدق می کند و او هم مانند دیگر کودکان حق بهره گیری 

از فرصت ها و شرایط رشد را دارد.
 با کودکاِن دارای نیازهای ویژه همانند سایر کودکان رفتار کنید تا احساس نکنند که با دیگران متفاوت اند. 
تالش کنید تا او و دیگر کودکان هم به این تصور و باور برسند که همه در عین تفاوت هایی که دارند، برای 

مربی یکسان اند.
 شیوه های آزمون شده، مطمئن و مرتبط با هر گروه از کودکاِن دارای نیازهای ویژه را بشناسید و تالش کنید 

تا با تکیه بر چنین الگوهایی دچار آزمایش و خطا نشوید.
 بر توان یا مهارت خاص کودِک دارای نیاز ویژه تمرکز کنید و آن را در جمع کودکان مورد تأکید قرار دهید. 
به ویژه در صورتی که نوع معلولیت یا ویژگی چنین کودکی در ظاهر او قابل دریافت و مشاهده است، بر دیگر 

داشته ها و توان او تمرکز کنید و آن را مورد تأیید قرار دهید.
 بر ویژگی های مشترک بین کودِک دارای نیازهای ویژه و دیگر کودکان توجه خاص داشته باشید و تالش 
کنید تا داشتن ویژگی یا توانایی های خاص مشترک برای همۀ کودکان، روشن و قابل دریافت باشد. این امر 

در پذیرش کودکان و نیز افزایش همدلی آنها مؤثر است.

فعالیت در 
فعالیت 17: برای ارتباط کودک با کودکاِن دارای نیازهای ویژه فعالیت گروهی و بازی طراحی کنید.کالس
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تمرین کنید

1 فعالیتي براي توسعۀ برقراری ارتباط کودک با بزرگساالن )مربیان، مراقبان، والدین و...( طراحي و اجرا کنید.

2 براي آموزش مهارت های اجتماعی، فعالیت طراحي و اجرا کنید.

3 فعالیتي براي توسعۀ برقراری ارتباط کودک با همساالن طراحي و اجرا کنید.

4 شعرهایي با محتوای توسعۀ برقراری ارتباط کودک با همساالن انتخاب و اجرا کنید.

5 برای کودکان پنج ساله بازی گروهی طراحی کنید.

6 بازی هایی براي ارتباط با کودکاِن دارای نیازهاي ویژه طراحي کنید.

خود ارزیابی

واحدیادگیری : توسعۀ برقراری ارتباط کودک با دیگران           
درس: پرورش مهارت های عاطفي ـ اجتماعي کودک

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحدیادگیری توسعۀ برقراری ارتباط کودک با 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 می توانید فعالیت هایي براي توسعۀ برقراری ارتباط کودک  با بزرگساالن 
)مربیان، مراقبان، والدین و...( طراحي و اجرا کنید؟ 1

تا چه حد مي توانید براي آموزش مهارت های اجتماعی ضروری فعالیت طراحي و 
کنید؟ اجرا  2

تا چه حد مي توانید فعالیت هایی براي توسعۀ برقرار ارتباط کودک با همساالن طراحي 
و اجرا کنید؟ 3

تا چه حد می توانید شعرهایي براي توسعۀ برقراری ارتباط کودک با همساالن انتخاب 
و اجرا کنید؟  4

تا چه حد می توانید فعالیت هایي براي توسعۀ برقراری ارتباط با کودکاِن دارای نیازهاي 
ویژه طراحي و اجرا کنید؟ 5

تا چه حد می توانید بازی هایی براي ارتباط با کودکاِن دارای نیازهاي ویژه طراحي 
کنید؟ 6
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ارزشیابی شایستگی توسعۀ برقراری ارتباط کودک با دیگران

شرح کار 
طراحی و اجرای یک فعالیت آموزشی برای توسعۀ برقراری ارتباط کودک با بزرگساالن )مربیان، مراقبان، والدین و ...( از طریق قصه گویی، بازی و...

طراحی و اجرای یک فعالیت آموزشی برای توسعۀ برقراری ارتباط کودک با همساالن از طریق استفاده از قصه گویی، بازی و...
طراحی و اجرای یک فعالیت آموزشی برای توسعۀ برقراری ارتباط با کودکاِن دارای نیازهاي ویژه از طریق دعوت از خانواده دارای کودک با نیاز های 

ویژه، انتخاب کتاب های مرتبط با کودکان دارای ناتوانی و بازی ها
طراحی هرفعالیت 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: توسعۀ برقراری ارتباط کودک با دیگران براساس دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور 
شاخص ها

توسعۀ برقراری ارتباط با بزرگساالن )پدر بزرگ، مادر بزرگ، مربی و...(
توسعۀ برقراری ارتباط با همساالن )بازی گروهی، استفاده مشترک از وسایل و...(

توسعۀ برقراری ارتباط با کودکاِن دارای نیازهاي ویژه )کمک کردن مسخره نکردن و...(

ـ شرایط انجام دادن کار: طراحی و اجرای فعالیت های آموزشی در کارگاه هنرستان با توجه به شرایط زیر: 
مکان: مرکز آزمون    

زمان: 40دقیقه )برای هر مرحله ده دقیقه(
مواد و تجهیزات و ابزار: لوازم التحریر و وسایل هنری

استاندارد و سایر شرایط: منابع علمی وآموزشی 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

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحلۀ کارردیف

2توسعۀ برقراری ارتباط کودک با بزرگساالن )مربیان، مراقبان، والدین و ...(1

2توسعۀ برقراری ارتباط کودک با همساالن2

1توسعۀ برقراری ارتباط با کودکاِن دارای نیازهاي ویژه3

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

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 انجام فعالیت ها
توجهات زیست محیطی: رعایت بهداشت و سالم سازی محیطـ   صرفه جویی در وسایل مصرفی
نگرش: احترام گذاشتن به ارزش های دیگران در ارتباط عاطفی ـ 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« می باشد:
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پودمان 4

پرورش آگاهی کودک از فرهنگ جامعه

آگاهی از فرهنگ، هویت فردی و اجتماعی کودک را شکل می دهد. 

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

پرورش آگاهی کودک از فرهنگ جامعه 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 پرورش آداب اجتماعی ـ اخالقی؛

2 پرورش آموزه های دینی، ملی و مناسبت های اجتماعی؛

3 توسعۀ احترام به محیط زیست؛

4 پرورش احترام به حقوق شهروندی؛

شایستگی های غیر فنی:
1  مسئولیت پذیری؛

2 یادگیری.

واحد یادگیری 4 

پرورش آگاهی کودک از فرهنگ جامعه
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هدف توانمندسازی 1ـ 4: پرورش آداب اجتماعی ـ اخالقی در کودکان را 
توضیح دهد.

آداب اجتماعیـ  اخالقی

 فرهنگ 

شکل1ـ آداب و رسوم

فعالیت در 
فعالیت1: با توجه به تصاویر باال راجع به سؤاالت زیر در گروه های خود گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس

کالس ارائه دهید.
1  آداب و رسوم در شکل گیری شخصیت ما چه نقشی دارند؟

2  آیا عملکرد ما در بهبود وتوسعۀ آداب و رسوم مؤثر است؟
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زندگی ما از تولد تا مرگ، در بستر فرهنگ جریان دارد. فرهنگ عاملی تعیین کننده در همۀ ابعاد زندگی و 
شخصیت ماست. رشد اجتماعی و اخالقی افراد نیز تحت تأثیر فرهنگ جامعه قرار دارد. بنابراین الزم است 

والدین و مربیان درک درستی از فرهنگ و تأثیرات آن در رشد و تربیت داشته باشند.
با وجود آنکه تعریف فرهنگ آسان نیست و برای آن ده ها تعریف یافت می شود، اما همۀ اندیشمندان دربارۀ 
هر  در  و  در خانواده، مدرسه، جامعه  تأثیرگذاری اش  با  فرهنگ  دارند.  اتفاق نظر  بر شخصیت  فرهنگ  تأثیر 

موقعیت اجتماعی، آموزه ها و قابلیت های خود را به افراد منتقل می کند. 
آرمان ها،  دانش ها،  شامل  و  است  حال  زمان  تجربه های  و  گذشتگان  میراث  از  مجموعه ای  فرهنگ  تعریف: 

ارزش ها، عادت ها، رسوم و رفتارهایی است که روش و سبک زندگی افراد جامعه را شکل می دهند.
یک نکتۀ مهم در درک درست از مفهوم فرهنگ این است که فرهنگ، گذشتۀ ما را به امروز پیوند می دهد. 
بنابراین برای تربیت فرهنگی، باید به کودک فرصت دهیم تا ضمن آشنا شدن با میراث گذشتگان جامعۀ خود، 

با واقعیت های امروزی نیز سازگار شود.
آداب اجتماعی ـ اخالقی در هر جامعه، تابعی از فرهنگ آن جامعه است و انتظار می رود کودک در فرایند 
جامعه پذیری، دربارۀ این آداب نیز آموزش هایی ببیند. این آموزش ها که از خانواده آغاز می شود باید در جامعه 
ادامه یابند تا هنجارهای اجتماعی و اخالقی در کودکان نهادینه شود. سالم کردن، اجازه گرفتن، تعارف کردن، 
احترام گذاشتن به بزرگ ترها، رعایت حقوق دیگران، عذرخواهی، گذشت و بسیاری از رفتارهای دیگر، از طریق 

تعامل کودک با والدین، اطرافیان، همساالن و دیگران، آموخته می شود )شکل2(. 

شکل 2ـ مقایسه  یک رفتار اجتماعی )سالم کردن( در فرهنگ های مختلف
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 تربیت اجتماعی
»تربیت« دو جهت عمده دارد: فردی و اجتماعی. به عبارت دیگر، تربیت مؤثر هم به فرد کمک می کند که 
روابط  و  بشود  از جامعه  و هم می تواند عضوی  آنها تالش کند  برای شکوفایی  و  بشناسد  را  استعدادهایش 
اجتماعی سالمی برقرار کند. تربیت، زمانی موفق محسوب خواهد شد که به هر دو جهت توجه کند و به رشد 

فردی و اجتماعی مؤثر بینجامد. 
رشد اجتماعی برای آن که در مسیر مطلوب پیش رود، به راهنمایی والدین و مربیان آگاه نیاز دارد. تربیت 

اجتماعی به کودک فرصت می دهد تا روابط اجتماعی را تجربه کند و رفتار اجتماعِی مناسب را بیاموزد.

فعالیت در 
فعالیت2کالس

1  با هم گروه های خود، بر اساس تجربیات دوستی ها و قهرهای دوران تحصیل، یک نمایش طراحی کنید.

2  هر گروه نمایش خود را اجرا کند.

3  در پایان نمایش ها دربارۀ نحوۀ یک رفتار با دوستان هم گروهی، مانند احوال پرسی، خداحافظی و 

عذرخواهی کردن، با همدیگر گفت وگو کنید.
4  هر کدام می توانید احساسات و افکار خود را از این نمایش ها با دوستان هم گروهی در میان بگذارید.

فعالیت 3
همراه با هنرآموز خود به یک مرکز پیش از دبستان بروید.

1  وسایل نقاشی در اختیار کودکان قرار دهید و از آنها بخواهید روی کاغذ نقاشی مورد عالقه خود 

را  بکشند.
2  از کودکان بخواهید تا داستان نقاشی خود را تعریف کنند.

3  با همراهی کودکان، نقاشی ها را به هم بچسبانید تا یک فرش کاغذی درست شود. با کودکان دور فرش 

کاغذی بنشینید و از یکی از آنها بخواهید بر اساس نقاشِی مقابل خود، داستانی را شروع کند. نفر بعدی هم 
بر اساس نقاشی مقابل خود، داستان را ادامه دهد. بازی ادامه دارد تا داستاِن گروهی ساخته شود.

4  در حین شکل گیری داستان، از به کار بردن کلماتی مانند آفرین و نشانه هایی مانند تکان دادن سر 

به عالمت تأیید اجتناب کنید تا فضای کار با کودکان بدون قضاوت باشد. 

 آداب اجتماعی ـ اخالقی 
در فرایند رشد اجتماعی از کودک انتظار می رود جامعه و نقش اجتماعی خود را بشناسد و نحوۀ برقراری روابط 
عاطفی با اطرافیان را یاد بگیرد. قسمتی از رشد اجتماعی، شامل کسب مهارت های آداب اجتماعیـ  اخالقی است. 
تعریف: آداب اجتماعی ـ اخالقی، قواعد و رفتارهایی است که کودک را با هنجارها و ارزش های اجتماعی و 
اخالقی موردنظر جامعه آشنا می کند و موجب تکمیل و توسعۀ روابط اجتماعی او در موقعیت های گوناگون 

می شود1.

1ـ بیشتر مردم با مفهوم »آداب معاشرت« بیشتر آشنا هستند. آداب اجتماعی ـ اخالقی مفهومی وسیع تر است و عالوه بر جنبۀ اجتماعی، به 
جنبۀ اخالقی رفتارها هم توجه دارد. آداب معاشرت را می توان بخشی از آداب اجتماعی ـ اخالقی تلقی کرد. 

فعالیت برای 
کودکان
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آداب اجتماعی ـ اخالقی را از ابعاد گوناگون می توان دسته بندی کرد: 
الف( در یک تقسیم بندی ، این آداب در دو دسته جای می گیرد:

1 رفتارهای تقریبًا جهان شمول: یعنی رفتارهایی مانند آداب سالم و خداحافظی یا احترام به سالمندان 

که در بیشتر جوامع، مقبول و مورد انتظار است.
2 رفتارهای وابسته به فرهنگ خاص: مبنای آنها باورها، اعتقادات و ارزش های یک جامعه است. مثاًلً در 

کشور ما، تعارف کردن جزء آداب اجتماعی به حساب می آید، اما در کشورهایی هم ممکن است مردم خیلی 
اهل تعارف نباشند. همچنین در ایران و در بسیاری از کشورهای اسالمی، ارتباط بین زن و مرد تابع قوانین 

شرعی و عرفی است، در حالی که در جوامع غربی، مالک های متفاوتی وجود دارد.
ب( روش دیگر برای دسته بندی، بر اساس موقعیت یا شرایط بروز رفتارهاست. آداب اجتماعیـ  اخالقی می تواند 

شامل مواردی باشد که در نمودار 1 نشان داده شده است. 

نمودار 1ـ دسته بندی آداب اجتماعی ـ اخالقی بر اساس موقعیت بروز آنها 

در موقعیت های 
خاص

در محل فعالیت 
یا کار

در موقعیت های 
دوستانه

در مکان ها و 
موقعیت های 

عمومی

در خانواده

مبتنی بر سن 
یا جایگاه افراد 

آداب 
اجتماعیـ  اخالقی 

  روابط اجتماعی در خانواده با والدین و خواهران و برادران؛
  روابط اجتماعی در موقعیت های دوستانه؛

  روابط اجتماعی در مکان ها و موقعیت های عمومی؛
  آداب مبتنی بر سن یا جایگاه افراد؛

  روابط اجتماعی در محل فعالیت یا کار؛
  روابط اجتماعی در موقعیت های خاص، ماننِد غذا خوردن، تفریح، گردش، خرید و موارد مشابه.

فعالیت در 
فعالیت4کالس

داستان زیر را بخوانید.1
چهار نفر که هر یک از شهری آمده و با هم همراه شده بودند، به مردی برخوردند. آن مرد یک درهم به 
آنها داد. یکی از آنها که فارسی زبان بود، گفت بیایید با این پول انگور بخریم. دیگری که عرب بود گفت: 

1ـ کتاب مثنوی معنوی: دفتر دوم، مولوی
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 اهمیت آداب اجتماعی ـ اخالقی
هر جامعه ای معموالً در خصوص رفتارهای اجتماعی و اخالقی خود ارزش ها و مالک هایی دارد، اما در عمل، 
اغلب مردم چندان آنها را رعایت نمی کنند؛ مثاًلً » رعایت نوبت« ممکن است در گفتار مردم، رفتاری پسندیده 
باشد، اما کمتر کسی آن را رعایت می کند. »احترام به بزرگ ترها« نمونۀ دیگری است که شاید در حرف و گفتار 
مطلوب شمرده شود، ولی ممکن است با واقعیت های جامعه همخوان نباشد. بنابراین، ِصرف داشتن مالک های 
رفتاری کافی نیست و الزم است برای درونی شدن این مالک ها آداب اجتماعیـ  اخالقی را آموزش داد. پرورش 
آداب اجتماعی ـ اخالقی در هر جامعه بسیار ضرورت و اهمیت دارد، از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  رضایت شخصی افراد از زندگی خود و بودن در کنار دیگران، افزایش می یابد.
  روابط سالم بین عموم شکل می گیرد که به نظم و آرامش جامعه کمک می کند.

  به هم زیستی موفقیت آمیز افراد جامعه کمک می کند.
  نوع دوستی و رفتارهایی چون مشارکت، همکاری و همدلی تقویت می شود. 

  باورها و ارزش ها فرهنگ جامعه را تحکیم می کند.
  سنت ها و آداب  و رسوم ارزشمنِد جامعه حفظ می شود.

 نظریه ها و اخالق 
» رشد اخالقی« در نظریه های گوناگون روان شناسی مورد توجه است. اما نظریه هایی هم هستند که به طور 
خاص بر رشد اخالقی تمرکز دارند. از جمله نظریۀ الرنس ُکلبِرگ1 است که بر اساس پژوهش های ژان پیاژه 
با  و  قرار می دهد  مبنا  را  اخالقی  قضاوت  نظریه،  این  است.  اخالقی  نظریۀ رشد  معروف ترین  و  شکل گرفته 
استفاده از آزمون هایی، جایگاه فرد را در رشد اخالقی معین می کند. نظریۀ کلبرگ کم وبیش توضیح می دهد 

که رشد اخالقی چگونه پیش می رود و والدین و معلمان در تربیت اخالقی باید به چه نکاتی توجه کنند.
بر اساس نظریۀ کلبرگ می توان گفت که جهت گیری کودکان دورۀ پیش دبستانی در اخالق مبتنی بر اطاعت 
و تنبیه است، یعنی از تنبیه اجتناب می کنند و به مراجع قدرت )والدین و مربیان( بسیار اهمیت می دهند. 

1- Lawrence Kohlberg (1927 1987ـ)

معاذاهلل! ال من عنب می خواهم نه انگور. آنکه ترک بود گفت: ای گزم )ای چشمم( من عنب نمی خواهم، 
ازوم می خواهم. کسی که رومی بود گفت: این حرف ها را نزنید؛ من فقط استافیل را طالبم.

مشت  همدیگر  به  نادانی  از  و  شدند  نزاع  مشغول  نمی دانستند،  را  کلمات  معنی  چون  اشخاص  این 
می زدند، چون از دانش تهی و از جهل پر بودند، تا اینکه مردی از راه رسید. یک درهم را گرفت و برای 

همه انگور خرید. 
1  شعر اصلی را با هم گروه های خود از دفتر دوم مثنوی بیابید و بخوانید.

2  تجربیاتی مبتنی بـر ایـن حکایت را که برای شما اتفاق افتـاده است، با هم گروه های خود در میـان 

بگذارید.
3  با دوستان خود اختالفات فرهنگی و قومی یک منطقه را انتخاب و در مورد بعضی از آنها مطالعه کنید. 

4  با همراهی سایر گروه ها، مطالعات خود را به صورت دفترک )بروشور( در مدرسه نشر دهید.
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تعریف کودک از درست و نادرست بر اساس پیروی او از رفتار بزرگ ترهاست. بنابراین، کودک در رفتار اخالقی از 
بزرگ ترها الگو می گیرد و والدین و مربیان می توانند تفکر کودک را در برخورد با مسائل اخالقی بهبود بخشند.

باید  بلکه  کرد،  ارزیابی  اخالقی  قضاوت  با  نمی توان  فقط  را  اخالقی  رشد  که  معتقدند  دیدگاه های جدیدتر 
به سرشت انسان، وجدان اخالقی، آموزه های فرهنگی و قراردادهای اجتماعی هم توجه داشت. برای مثال، 
کودکی که در فرهنگی بزرگ می شود که روش زندگی و تربیت در آن بر اساس همکاری است، با کودکی که 

در یک جامعۀ رقابت طلب زندگی می کند، از نظر رشد اخالقی متفاوت خواهد بود1.

1ـ برای کسب اطالعات بیشتر مراجعه کنید به: لطف آبادی، حسین. )1384(. نقد نظریه های رشد اخالقی پیاژه و کلبرگ و بندورا و ارائۀ الگویی 
نو برای پژوهش در رشد اخالقی دانش آموزان ایران. فصل نامۀ نوآوری های آموزشی، شمارۀ 11، سال چهارم.

2ـ کتاب »کارزار کره و یک قصۀ دیگر«، دکتر زیوس، مترجم رضی هیرمندی، نشر گام

فعالیت5: کتاب داستان »کارزار َکِره«2 را تهیه کنید و همراه با هنرآموز خود به یک مرکز پیش ازدبستان 
بروید. داستان را برای کودکان بخوانید. از کودکان بپرسید اگر شما جای بابابزرگ بودید، این مشکل را 

چگونه حل می کردید؟
و  یوک ها  اختالف  راز  پائیز،  به  مانده  ده ساعت  تابستان،  روز  آخرین  در  بابابزرگ  داستان:  خالصه 
زوک ها را برمال می کند: زوک ها کره را زیر نان می مالند و می خورند، اما یوک ها برعکس، کره را روی 

نانشان می مالند و می خورند! همین مسئله باعث می شود کار به جاهای باریک بکشد...

ـ 4: فعالیت هـای آموزشی بـرای آموزش آداب  هدف توانمنـدسازی 2
اجتماعی ـ اخالقی طراحی و اجرا کند. 

روش های آموزش آداب اجتماعیـ  اخالقی

برای پرورش آگاهی های کودک از فرهنگ جامعه و تقویت آداب اجتماعی ـ اخالقی، روش هایی را می توان 
پیشنهاد کرد که در ادامه به چند روش اشاره می شود )نمودار 2(. 

نمودار 2ـ روش های آموزش آداب اجتماعی ـ اخالقی

پرورش 
مهارت های 

ارتباطی
تقویت 

تفاهم و مدارا

بازی و ایفای 
نقش

مشاهده و 
الگوگیری

تعیین قوانین و 
چارچوب ها

پرورش مهارت 
گفت و گو

روش های آموزش آداب 
اجتماعی ـ اخالقی

فعالیت برای 
کودکان
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 پرورش مهارت های ارتباطی 
یکی از مهارت های زندگی در دنیای امروز برقرار کردن »ارتباط مؤثر« است. روان شناسان ارتباط را از دو بُعد 
مورد توجه قرار می دهند: ارتباط فرد با خودش )درون فردی( و ارتباط فرد با دیگران )بین فردی(. ایجاد ارتباط 
مؤثر در هر دو بُعد، برای آموزش آداب اجتماعی ـ اخالقی الزم است. برقراری ارتباط مؤثر و سالم با دیگران 
مستلزم استفاده از فنونی است، از جمله گوش دادن فعال، فهم دیدگاه های دیگران، اجتناب از پیش داوری، 
لج بازی نکردن و داشتن مدارا. والدین و مربیان باید متناسب با سن کودک، هر یک از این فنون را آموزش 
دهند. برای نمونه، گوش دادن فعال در برقراری ارتباط یک مهارت اساسی است. والدین و مربیان باید آموزش 
گوش دادن را از خودشان شروع کنند و هنگام گفت وگو با کودک و دیگران با دقت و حوصله گوش بدهند، 
حرف کسی را قطع نکنند، حواسشان جای دیگر نباشد و نشان دهند که واقعاً به موضوعشان توجه می شود. 

اگر ما شنوندۀ خوبی باشیم، کودک نیز خوب گوش دادن را یاد خواهد گرفت.

فعالیت در 
فعالیت 6: در کالس در دو گروه مساوی و در دو صف مقابل یکدیگر دوبه دو بایستید و یک موضوع را کالس

انتخاب کنید.
هر نفر از یک گروه، به دوست مقابل خود می گوید: نظر من این است...؛ و فرد مقابل در گروه دیگر پس 

از شنیدن جملۀ »نظر من این است«؛ می گوید: »نظرت را شنیدم. نظر من هم این است که...«.
بازی ادامه پیدا می کند تا همۀ افراد هر دو گروه نظرها را رد و بدل کنند.

با تشخیص هنرآموز بازی تمام می شود.
پس از اتمام بازی احساس و افکار خود را از این بازی با هم گروه های خود در میان بگذارید.

آیا می توانید تجربیاتی را با هم گروه های خود در میان بگذارید که نظر فردی را شنیده باشید و بدون 
قضاوت کردن، فقط بگویید »نظرت را شنیدم. نظر من هم این است«؛ و نظر خودتان را اعالم کنید.

 پرورش مهارت گفت وگو 
در زمینه های اجتماعی و اخالقی می توان متناسب با سطح شناختی کودک با او به گفت وگو پرداخت. منظور 
از گفت وگو، بحث و تحلیل نیست، بلکه ایجاد فرصت برای شنیدن و بازخورد دادن به آن است. الزم است 
کودک ترغیب شود دربارۀ موضوعات شخصی و اجتماعی حرف بزند. نقاشی، بازی، سرگرمی و فعالیت های 
با  نهراسد،  از گفتن  یاد می گیرد  باشند. در جریان گفت وگو ها کودک  زمینه ساز گفت وگو  دیگر، می توانند 
قوانین گفت وگو )گوش دادن به صحبت های هم گروهی ، قطع نکردن صحبت های دوستان، استفاده از کلمات 
محبت آمیز و...( آشنا شود، اگر الزم بود عذرخواهی کند، پاسخ گوی سؤال ها باشد، بازخوردمناسب نشان دهد 

و انتقادپذیر باشد. )شکل 3(.
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 بازی و ایفای نقش 
با انواع بازی ها می توانیم آداب اجتماعی ـ اخالقی را به نحو بسیار مطلوبی به کودکان آموزش دهیم. گاهی 
هم بازی ها می توانند در قالب نمایش اجرا شوند. بازی های مشارکتی و همدالنه که از گذشته در فرهنگ ما 
رایج بوده است و امروزه نیز مورد تأکید قرار می گیرد، بهترین فرصت برای تحقق اهداف تربیتی و از جمله 
آموزش آداب اجتماعی ـ اخالقی است. کودک می تواند تنها با یک کاله نقش یک پلیس وظیفه شناس ، یک 

پزشک یا یک پرستار را بازی کند .

شکل3ـ بازی های گروهی

فعالیت در 
کالس

فعالیت در 
کالس

فعالیت 7: با هم گروه های خود فهرستی از بازی های مشارکتی کودکان تهیه و یکی از آنها را در کالس 
اجرا کنید. برای مثال، با درست کردن کاردستی به کمک کودک می توان، انواع آداب اجتماعی را به او 
آموزش داد؛ یا با مقوا یک چراغ راهنمایی و چند تابلوی راهنمایی رانندگی، درست کرد. با استفاده از 
چند ماشین کوچک، بازی رعایت قانون و مقررات و رعایت حق دیگران را نیز می توان به او یاد داد. این 

فعالیت را می توانید با کودکان انجام دهید.

اجتماعی ـ  آداب  آموزش  بر  مبتنی  داستان های کودکانۀ  از  فهرستی  در گروه های کالسی،  فعالیت8: 
ارائه دهید. برای مثال، داستان  ایفای نقش  از آنها را در کالس به صورت  اخالقی تهیه کنید و یکی 
»میهمان های ناخوانده« و داستان »پرندگان و شکارچی« از کلیله و دمنه، از مجموعه داستان هایی است 
که موضوع شان مشارکت و همدلی است. در مورد روابط بین شخصیت های داستان ها گفت و گو کنید و 

فهرست داستان های تهیه شده را در مهد کودک ارائه دهید.
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 مشاهده و الگوگیری 
همان گونه که درنظریۀ یادگیری مشاهده ای بندورا دیدیم، نقش »مشاهده« در الگوپذیری و یادگیری اجتماعی 
مهم است، به طوری که رفتار عملی والدین و مربیان، بسیار بیشتر از حرف ها و نصیحت های آنان، سرمشق 
به راحتی عذرخواهی  بود،  اگر الزم  یا  را می خواهد  و پدری که مؤدبانه چیزی  مادر  قرار می گیرد.  کودکان 

می کند، کودک را در موقعیت مشاهده و الگوگیری قرار می دهد.

 تعیین قوانین و چارچوب ها 
درست است که در تربیت، استقالل و آزادی عمل کودک مورد تأکید قرار می گیرد، اما این بدان معنا نیست 
که هیچ گونه محدودیتی تعیین نشود. نمونه ای از رفتار اثربخش در تربیت این است که قوانین و چارچوب هایی 
مشخص شود و همه آنها رعایت کنند. چه در گفت وگو و چه در بازی و در سایر فعالیت ها، کودک باید قوانینی 
از این دست را یاد بگیرد: حقوق خودش و دیگران را بشناسد، بااحترام رفتار کند، مسئولیت های شخصی خود 
را بپذیرد، زور نگوید، پرخاشگر نباشد، عذرخواهی کند، تشکر و قدردانی کند و نظم مکانی و زمانی را رعایت 

کند.

فعالیت در 
فعالیت 9: داستان »آدم حرف گوش کن«از کتاب »من و دوست غولم« 1، را در کالس بخوانید. کالس

معلم گفت: تو حرف گوش نمی کنی، همه اش تکان می خوری و با چیزهای دور و برت بازی می کنی؛ 
سِر جایت بند نمی شوی. برو آن گوشه، رو به دیوار بایست و تا وقتی نگفته ام رویت را برنگردان.

و این شد که من آن جا ایستادم؛ ایستادم تا شب شد. بی هیچ ناله و اشکی؛ تا همه به خانه رفتند. فکر 
کنم معلم یادش رفته بود که من آنجا ایستاده ام.

روز بعد، جمعه بود و تمام روز تعطیل را آنجا ماندم. شنبه اولین روز تعطیالت تابستانی بود و من باز هم 
آنجا ایستادم.

تمام ماه های گرم تیر و مرداد، در حالی که واقعًا سعی می کردم گوش به حرفش بدهم، درست همان جا 
ایستادم.

از بدشانسی، مدرسه را تعطیل کردند و به محل دیگری به آن طرف شهر، اسباب کشی کردند.
به این ترتیب، چهل سال تمام است که اینجا ایستاده ام، در تاریکی و گرد و خاک و صداهای دور و 
اطراف؛ همچنان منتظرم که معلم بگوید: »رویت را بگردان!« شاید منظور او واقعًا این نبود، اما من...، 

من آدم حرف گوش کنی هستم.

  در مورد این داستان گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید. 
  پس از خواندن داستان با هم گروه های خود در مورد اینکه »آیا به نظر شما در مدرسه یا در کالس 

درس قانونی هست که به تغییر و بازنگری نیاز داشته باشد؟« گفت وگو کنید.

1ـ »من و دوست غولم«، نوشتۀ شل سیلوراستاین، ترجمۀ منیژه گازرانی، نشر چشمه.
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 تقویت تفاهم و مدارا 
محبت و آرامش از اصول پایه ای تربیت اند. لذا توصیه می شود والدین و مربیان در هر گونه ارتباط و گفت وگو 
با کودک محبت و آرامش خود را انتقال دهند. فرد عصبی، پرخاشگر و تهاجمی، نمی تواند آداب اجتماعی ـ 

اخالقی مؤثر را آموزش دهد. برای نشان دادن محبت و ایجاد آرامش، به موارد زیر تأکید می شود:
  به خواسته های کودکان با توجه به شرایط اهمیت دهید.

  امکان پرسش متقابل را برای کودک فراهم آورید، فقط شما سؤال نکنید.
  همدلی و تفاهم را تقویت کنید.

  برای همکاری و مشارکت، به کودک اعتمادبه نفس بدهید. 

فعالیت کار 
فعالیت 10: داستان »آدم حرف گوش کن« را برای افراد خانوادۀ خود بخوانید. در خانه

از آنها بپرسید: آیا تا به حال در زندگی خود، کاری انجام داده اند که به رغم میل خود و فقط به منظور 
اطاعت از آداب   و رسوم خانوادگی بوده باشد؟

فهرستی از این تجربیات را بنویسید و در کالس با هم گروه های خود در میان بگذارید.

شکل4ـ همکاری و مشارکت کودک در انجام فعالیت های روزمره

کودک ممکن است در رفتارهای اجتماعی خود اشتباهاتی داشته باشد، مثاًلً اسباب بازی ها را فقط برای 
خود بخواهد، زور بگوید، دعوا کند یا حرف های نامناسب بزند. در این گونه موارد، رفتار اصالحی والدین 
و مربیان بسیار اهمیت دارد. رفتارهای همراه با عصبانیت، پرخاش، تحقیر و تنبیه نمی تواند در بهبود 
وضعیت تأثیر چندانی داشته باشد1. بنابراین، خطاهای کودکان در رفتارهای اجتماعی و اخالقی را با 

حوصله، مالیمت و صمیمانه تذکر دهید و از روش های تغییر رفتار استفاده کنید.

نکته

1ـ  برای آشنایی با رفتارهای اصالحی در موقعیت هایی که بین کودکان مشکلی پیش می آید، به مطالب پودمان دوم همین کتاب مراجعه کنید.



99

پودمان چهارم: پرورش آگاهی کودک از فرهنگ جامعه 

هدف توانمندسازی 3ـ4: نحوۀ پرورش آموزه های دینی، ملی و مناسبت های 
اجتماعی را توضیح دهد.

 
آموزه های دینی، ملی و مناسبت های اجتماعی

فعالیت در 
فعالیت11: در گروه های کالسی موقعیت زیر را مطالعه کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.کالس

»کودکی همراه با مادر و پدرش در یک اسباب بازی فروشی، عالوه بر خرید یک وسیله، دوباره اسباب 
بازی دیگری را می خواهد تا آن را هم بخرند. بزرگ ترها با این رفتار کودک چگونه برخورد می کنند 
و کودکان برای رسیدن به هدف خود، چه کارهایی انجام می دهند؟ در مورد رفتار کودک و واکنش 

بزرگساالن گفت وگو کنید و نتایج را با پاسخ های زیر مقایسه کنید.
متقاعد  را  او  مهربانی  و  گفت وگو  با  پدر  و  مادر  می کند،  بیان  را  خواسته اش  وقتی  که  کودکی  الف( 

می سازند.
ب( کودکی که با اصرار وگریه، خواسته اش را بیان می کند و مادر و پدر با او برخورد غیرسازنده ای دارند.

در  کودکان  حضور  از  عکس هایی 
عید  عاشورا،   روز  ماننِد  مناسبت ها، 

نوروز، 

شکل5  ـ حضور کودک در مناسبت های دینی و  ملی
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از مواردی که هم جنبۀ فردی و هم جنبۀ اجتماعی دارد مسئلۀ »هویت« است و هر کس معموالً تالش می کند 
برای سؤال »من کیستم؟« پاسخی بیابد. این تالش را هویت یابی می گویند.همچنین برای هر فرد اهمیت دارد 

که بداند متعلق به چه جامعه  و فرهنگی است و هویت اجتماعی و فرهنگی خود را بشناسد.
بهره گیری از آموزه های دینی و ملی کودک را نسبت به فرهنگ جامعه آگاه می سازد و او را در مسیر آشنایی 

با هویت اجتماعی و فرهنگی خود و حفظ آن هدایت می کند )شکل 5(.

 آموزه هایی از فرهنگ 
یکی از راه های مهم تقویت هویت فرهنگی، آموزه هایی است که در جریان تربیت ارائه می شود. در جامعۀ 
ما، این آموزه ها دو جنبه دارد: دینی و ملی. این دو جنبه نباید جدا از هم تلقی شود و آموزه های هر دو باید 

هویت فرهنگی فرد را تقویت کند.
تعریف: آموزه های دینی و ملی، اموری هستند که شناخت و درک کودکان را از مبانی فرهنگی، تاریخی، 
اعتقادی و ارزش های جامعه تقویت می کنند و آنان را به عنوان فردی با هویت ایرانی ـ اسالمی بار می آورند.

این آموزه ها شامل موارد متعددی است، از جمله آشنایی با نعمت های الهی، پیامبران، اهل بیت و ائمه، نکات 
ساده و اولیۀ اخالقی، آداب معاشرت، مناسبت ها، سنت ها، آداب و رسوم و همچنین، تاریخ و نماد های مذهبی 

و ملی.

فعالیت12: همراه با هنرآموز خود به یک مرکز پیش از دبستان بروید. به تعداد کودکان هر کالس گل 
طبیعی یا کاردستی گل تهیه کنید. با دسته گلی وارد کالس شوید. به کودکان بگویید این گل ها برای 

رفتارهای مهربانانۀ شماست. سپس گل ها را به کودکان بدهید.
بعد از اهدا کردن گل ها، با کودکان گفت وگو کنید و بپرسید که چه رفتاری از آنها مهربانانه است؟

از کودکان بخواهید تاگل های طبیعی را داخل گلدان آب و روی میز قرار دهند.
سپس داستان دیر رسیدن حضرت محمد  به مسجد به سبب حضور در بازی کودکان را برای آنها 

قصه گویی کنید.

 ضرورت آموزه های دینی و ملی 
اگر آموزه های دینی و ملی درست ارائه شوند، می توانند در شکل گیری هویت فرهنگی بسیار مؤثر عمل کنند. 
سهل انگاری در این آموزه ها یا افراط در جنبه های خاص و نادیده گرفتن موارد دیگر، هویت فرهنگی کودکان 

را مخدوش خواهد کرد. در اهمیت و ضرورت آموزه های دینی و ملی، چند نکته قابل توجه است:
  ایجاد فرصت برای آشنایی با جامعه و جریان زندگی؛

  آشنایی با مبانی دینی و عمل به فرایض متناسب با سن؛
  شناخت اولیه از تاریخ و تمدن کشور؛

  آشنایی با سنت ها و آداب و رسوم حسنه؛ 
  زمینه سازی برای مشارکت در برنامه های مناسبتی دینی و ملی؛

  ارتقای سطح سالمت روانی فرد و جامعه؛

فعالیت برای 
کودکان
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  ایجاد هم گرایی و حس تعلق اجتماعی در جهِت تقویت هویت فردی و اجتماعی. 
در نهایت، هدف آموزه های دینی و ملی این خواهد بود که کودک در موقعیت های الزم بتواند خود را به عنوان 

یک کودک »ایرانِی مسلمان« به دیگران معرفی کند.

فعالیت در 
فعالیت 13: با هماهنگی مسئولین مدرسه، جشنوارۀ اقوام ایرانی را طبق موارد زیر برگزار کنید و نتیجه کالس

را در کالس ارائه دهید:
1  در گروه های کالسی با توجه به قومیت های گوناگون، گروه های قومی تشکیل دهید.

2  هر گروه در ارتباط با فرهنگ و آداب و رسوم گروه قومی خود پژوهش کند.

3  پژوهش های قومی را به شکل روزنامه دیواری ارائه دهید. 

4  در یک روز از قبل تعیین شده، در صورت امکان در مدرسه لباس های محلی قومیت های گوناگون 

بپوشید.
5  از قبل، غذاهای سنتی تهیه کنید. 

6  در روز جشنواره میزبان گروه های سایر کالس ها باشید. 

فعالیت 14: از هنرآموز خود بخواهید تا پروژۀ جشنوارۀ اقوام ایرانی را به مسئولین مرکز پیش از دبستان 
پیشنهاد دهد.

با کودکان در مورد اینکه مادر و پدرشان اهل چه شهری هستند، گفت وگو کنید.
با هماهنگی مربیان و همراهی والدین جشنوارۀ اقوام برگزار کنید.

کودکان در این روز می توانند لباس های محلی بپوشند.

فعالیت15:  پرچم ایران را به صورت کاردستی درست کنید و آن را همراه با هنرآموز خود به مرکز پیش 
از دبستان ببرید.  پاسخ سؤال های زیر را از کودکان بخواهید و نتیجه را در کالس ارائه دهید:

1  چرا هر کشوری پرچم مخصوص به خود دارد؟

2  می دانی رنگ های پرچم ایران نشانۀ چیست؟

3  می دانی در وسط پرچم ایران چه کلمه ای نوشته شده است؟

4  چرا به پرچم کشورمان احترام می گذاریم؟

5  فکر می کنید چه کارهایی می توانید انجام دهید تا مردم دنیا با پرچم کشور ما آشنا شوند؟

در پایان، کودکان پرچم ایران را نقاشی کنند و به صورت دسته جمعی سرود ملی ایران را بخوانند.

فعالیت برای 
کودکان

فعالیت برای 
کودکان
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آموزه های  پرورش  برای  آموزشی  فعالیت های  توانمندسازی 4ـ 4:  هدف 
دینی، ملی و مناسبت های اجتماعی، طراحی و اجرا کند.

روش های پرورش آموزه های دینی و ملی

حضرت علی)ع( می فرماید: کسی که رابطه خود و خدا را اصالح کند، خدا رابطه او و مردم را اصالح خواهد 
کرد و کسی که امر آخرت اش را اصالح کند، خدا امر دنیایش را اصالح می کند1.

تکیه بر ضوابط دینی و آموزه های الهی، که موجب اصالح رابطۀ انسان با دیگران می شود و سرانجام، انسان ها را 
به قرب الهی می رساند، یکی از روش های مهم پرورش اجتماعی است. بر این مبنا، پرورش آداب اجتماعی همان 
یادگیری برقراری رابطۀ درست با خدا و با مردم، برای کسب رضایت خداوند است. در آموزه های دینی، رعایت اخالق، 

تزکیه و خودسازی، بسیار مورد تأکید است. روش های آموزش آموزه های دینی و ملی در نمودار 3 آمده است: 

زمینه سازی
 الگوسازی

مشارکت و جلب محبت
مسئولیت

تشویق

تکرار و عادتتقویت بینش

روش های آموزش 
آموزه های دینی و ملی

1ـ اصول کافی                  
2ـ. اصول کافی

نمودار 3ـ روش های آموزش آموزه های دینی و ملی

فعالیت در 
فعالیت16: کودکی را نزد پیامبر  آوردند تا او را از خوردن خرما منع کند. پیامبر به آنها فرمود: کالس

امروز بروید و او را فردا بیاورید. روز دیگر مادر به همراه فرزندش خدمت پیغمبر رسید و حضرت 
به کودک توصیه کردند که خرما نخورد. مادر پرسید یا رسول خدا چرا دیروز به کودک نفرمودید خرما 
نخورد ؟ حضرت فرمود چون دیروز خودم خرما خورده بودم و اگر اورا منع می کردم فایده ای نداشت2.

انتقاد  باعث  خود  دوستان  از  یکی  به  شما  توصیۀ  یا  نصیحت  که  است  آمده  پیش  مواردی  آیا    1

هم گروهی ها شده باشد؟
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  تقویت بینش
ارائۀ آموزه های متناسب با سن، برای تحریک تفکر و فهم کودکان در بارۀ اعتقادات و ارزش ها. این روش، الزاماً 
به معنای سخنرانی و توضیح دادن آموزه ها نیست، بلکه می توان در قالب داستان، پویانمایی، بازی، نمایش و 

غیر آنها، فرصت هایی برای تفکر و چالش فراهم کرد. 
  جلب محبت

ایجاد عالقه در کودکان نسبت به پیامبر ، ائمه  و شخصیت های دینی و ملی برجسته. هدف عمدۀ 
چنین آموزه های دینی و ملی و تمرکز بر بُعد عاطفی کودکان است. با استفاده از این آموزه ها عالقه و محبت 

کودکان به خداوند، معصومین و شخصیت های تأثیرگذار دینی و ملی جذب می شود. 
  الگوسازی

ارائه الگوهای جذاب رفتاری، به وسیلۀ والدین، مربیان و کسانی که مورد عالقۀ کودکان اند. بارها گفته شده 
است که والدین، اولین الگوهای رفتاری کودکان هستند و در گام بعد، مربیان چنین جایگاهی دارند. برای این 

منظور از شخصیت های گوناگون واقعی، داستانی و پویانمایی نیز می توان استفاده کرد. 
  زمینه سازی

فراهم ساختن موقعیت هایی برای بروز رفتارهای مناسب و فضائل اخالقی. موقعیت های واقعی بسیاری پیش 
می آید  که می توانند فرصت مناسبی برای ارائۀ آموزه های دینی و ملّی باشند. گاهی هم این موقعیت ها را می توان 

در قالب نمایش، بازی یا حتی یک فعالیت سرگرمی ارائه داد. 
  تشویق

توجه به کارهای مثبت و تأیید و تشویق رفتارهای پسندیده. 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 هر چند جزئی 
انجام دادن کاری کمک می کند، سالم می دهد،  کودک اساس تشویق و آغازگر آن است. وقتی کودک در 
آشغالی را در سطل زباله می اندازد و ده ها کاری انجام می دهد که عادی به نظر می رسند، بهترین و مؤثرترین 

موقعیت برای تشویق، فراهم است. 
  مشارکت و مسئولیت

ایجاد موقعیت برای فعالیت و همکاری و محول نمودن مسئولیت متناسب با سن و توانمندی کودک این روش، 
به ویژه در برگزاری برنامه های مناسبتی، بسیار به کار می آید. اگر والدین و مربیان، مثاًل برای برگزاری جشن 
میالد ولی عصر  یا دهۀ فجر، کارها را با کمک کودکان انجام دهند، هم به آنان فرصت می دهند تا با موضوع 

بیشتر آشنا شوند و هم برای برگزاری این برنامه و موارد بعدی، عالقه مندتر شوند.
  تکرار و عادت

اجرای روزمرۀ فعالیت ها بدون سخت گیری و فشار. گاهی باید به کارکرد تکرار و عادت نیز توجه داشت. مثاًل 
سالم دادن یا خواندن چند آیه از قرآن کریم در اول صبح، می تواند عادتی را در رفتار نوآموزان تثبیت کند. 

٢  تجربۀ خود را با گروه در میان بگذارید و در صورت امکان با گفت وگوی سازنده رفع کدورت کنید.

3  دربارۀ روش آگاه سازی به شیوۀ غیرمستقیم، گفت و گو کنید. 

4  داستان هایی از این قبیل تهیه و آنها را در کالس ارائه کنید.
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 مناسبت ها 
یکی از موضوعات مهم در آموزه های دینی و ملی، برگزاری برنامه های مناسبتی است. برای برگزاری شایستۀ 

مناسبت ها، بهتر است به چند نکته توجه شود:
1 در توجه به مناسبت ها، تعادل رعایت شود. توجه زیاد به یکی دو مناسبت و غفلت از بقیۀ موارد، به اهداف 

تربیتی لطمه می زند.
٢ در مناسبت ها به محتوا بیش از اجرا توجه داشته باشید. مناسبتی که با صرف امکانات زیاد و برنامه های 

تشریفاتی برگزار می شود، شاید تأثیر چندانی بر جای نگذارد.
3 در طراحی محتوا، باید اهداف و پیام های مناسبت ها و متناسب با سن کودکان، به دقت بررسی شود. مثاًل 

این  با حضرت محمد به عنوان پیامبر رحمت و مهربانی است.  برای آشنایی  عید مبعث، فرصت خوبی 
نکته می تواند یکی از محورهای اصلی در طراحی برنامه ها باشد. عید نوروز هم فرصت خوبی برای یاد کردن 

نزدیکان و صلۀ رحم است. 
4 حتماً برای برگزاری هر مناسبت برنامه ریزی کنید. محتوای خوب، منوط به برنامه ریزی خوب است. حتی 

اگر مناسبتی را بارها و بارها اجرا کرده اید، برای هر اجرای جدید، به شرایط خاص کودکان توجه کنید.
٥ به صورت منطقی و بدون اجبار کردن از مشارکت والدین استفاده کنید. از خانواده ها بخواهید که درصورت 

تمایل در بعضی از مناسبت ها و برنامه ها مشارکت داشته باشند.
٦ از مشارکت کودکان در مناسبت ها، به تناسب به توانایی های آنها، استفاده کنید.

فعالیت در 
کالس

فعالیت در 
کالس

فعالیت17: شاید بارها این آیۀ قرآنی را خوانده یا شنیده باشید: » تَعاونوا علی الِبر والتقوی«1 با یکدیگر 
در کارهای نیک و پرهیزگاری همکاری کنید. در بسیاری از مراسم مذهبی، پختن نذری مانند آش یا 
شله زرد در فرهنگ ما رواج دارد. شما هم با همکاری و تقسیم کار با هم گروه های خود می توانید آش 

نذری بپزید.
با هماهنگی قبلی با یک مرکز نگه داری سالمندان، همراه با هنرآموزتان آش نذری را  آنجا ببرید و از 

سالمندان پذیرایی کنید و خاطره بسازید.
ـ با همکاری کودکان می توانید بسته های خوراکی نذری آماده کنید. 

فعالیت 18: در گروه های کالسی برای برگزاری یکی از مناسبت ها )بزرگداشت روز پدر یا مادر یا عید 
فطر( برنامه ای را طراحی و اجرا کنید.

ـ یک کاردستی برای مناسبتی که برنامه ریزی کرده اید طراحی کنید.
ـ در صورت امکان برنامه را در یک مرکز پیش دبستانی اجرا کنید.

1ـ آیه 3 سورۀ مائده
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ـ 4: احترام به محیط زیست را توضیح دهد.  هدف توانمندسازی 5 

احترام به محیط زیست

محیط زیست در دنیای امروز، مسئله ای بین المللی و فراگیر است؛ موضوعی که همۀ کشورهای جهان باید به 
آن توجه داشته باشند و هرانسان کرۀ زمین، باید در قبال آن احساس مسئولیت کند. در کشور ما، با توجه به 

تهدیدهای زیست محیطی گوناگون، ضرورت اهمیت دادن به آن بسیار جّدی است.

 محیط زیست 
منابع  )مانند آب، هوا، خاک،  احاطه کرده اند،  را  انسان  از عواملی است که  محیط زیست شامل مجموعه ای 

طبیعی، گیاهان، حیوانات و اتمسفر( و بر زندگی ما تأثیر متقابل دارند.
هواشناسی،  کشاورزی،  طبیعی،  منابع  مانند:  مختلف  رشته های  از  پژوهشگرانی  محیط زیست،  موضوع  به 
دارند  توجه  اقتصاد، حقوق و…،  بهداشت،  برنامه  ریزی شهری،  زمین شناسی، زیست شناسی، حیات وحش، 
تهدیدهای  و  انواع خطرها  معرض  در  زمین  کرۀ  می دهند.  انجام  را  مختلفی  اقدامات  آن  نگهداری  برای  و 
زیست محیطی قرار دارد و الزم است مسئلۀ احترام به محیط زیست و حفظ و نگهداری از آن، از سنین کودکی 

آموزش داده شود )شکل 6 (.

فعالیت 19 : در گروه های کالسی در مورد  مهم ترین خطرات تهدیدکنندۀ محیط زیست گفت و گو کنید 
و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

شکل6 ـ همکاری کودک در نگهداری از محیط زیست

فعالیت در 
کالس
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 ضرورت احترام به محیط زیست 
بیشتر صاحب نظران اعتقاد دارند که در مورد اهمیت و ضرورت احترام به محیط زیست باید به نقش کودکان 
بیشتر توجه کرد و آگاهی آنها را با مسائل محیط زیست افزایش داد. ضرورت های احترام به محیط زیست در 

نمودار 4 نشان داده می شود:

نمودار 4ـ ضرورت های احترام به محیط زیست

آشنایی با خطرات 
و تهدیدهای 
زیست محیطی

آسیب پذیری کودکان 
در برابر آلودگی ها

احساس مسئولیت در 
برابر زمین

امکان بهره مندی همگان 
از زندگی سالم و با نشاط                      

انسانی، دینی، اخالقی 
و شهروندی بودن 

موضوع محیط زیست
ضرورت احترام 
به محیط زیست

* انسانی، دینی، اخالقی و شهروندی بودن موضوع محیط زیست: احترام به محیط زیست فقط یک 
اجبار نیست، بلکه وظیفه ای انسانی است. آموزه های دینی همگان را به حفظ محیط زیست تشویق می کنند و 

آموزه های شهروندی نیز بر این موضوع تأکید دارند. 
* آشنایی با خطرات و تهدیدهای زیست  محیطی: هر چه افراد یک جامعه آسیب هایی را که تهدیدکنندۀ 
تا  افراد کمک می کند  به  این شناخت  بهتر خواهند شناخت.  را  بشناسند، خطرها  بیشتر  است،  محیط زیست 
دریابند که خودشان چه نقشی در تخریب محیط زیست دارند و چگونه می توانند در حفظ آن نقش داشته باشند.

* احساس مسئولیت در برابر زمین و حفظ آن برای نسل امروز و فردا: آموزش های زیست محیطی 
با تعهد و احساس  می تواند به مردم کمک کند تا برای حفظ کرۀ زمین و محیط زندگی خود و آیندگان، 

مسئولیت جدی تری وارد عمل شوند. 
* امکان بهره مندی همگان از زندگی سالم و بانشاط: همگان حق دارند که از موهبت زندگی به خوبی 
بهره مند شوند. محیط زیست سالم، ضامن زندگی سالم و بانشاط است و اگر همه این موضوع را به خوبی درک 

کنند، قدر محیط زیست را خواهند دانست. 
* آسیب پذیری کودکان در برابر آلودگی ها و آثار تخریب محیط زیست: احترام به محیط زیست و حفظ 
آن، در وضعیت امروز و فردای کودکان یک ضرورت جدی است. کودکان در برابر آلودگی ها آسیب پذیرترند. 
لذا ضروری است بزرگساالن برای پاسداشت نسل آینده و محیط زیست آنان متعهدتر عمل کنند. کودکان نیز 

الزم است با بهره گیری از آموزش های زیست محیطی، زندگی بهتری برای خود بسازند.

فعالیت در 
تهدید کالس را  بررسی کنید مهم ترین خطری که محیط زیست شهرتان  فعالیت 20: در گروه های کالسی 

می کند، چیست؟ برای مثال، در بعضی از شهرها مهم ترین خطر محیط زیستی کمبود آب است. خطرات 
مهم دیگر محیط زیستی عبارت اند از انقراض گونه های گیاهی یا جانوری، وضعیت کشاورزی سنتی که 
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1ـ اینفوگرافی )Infographic(یکی از روش های ارائۀ  اطالعات به صورت دیداری است، با این استدالل که ذهن انسان داده های تصویری را بهتر 
و سریع تر از داده های متنی درک و ذخیره می کند. امروزه اینفوگرافی کاربرد گسترده ای در بسیاری از زمینه ها، از آموزش و فرهنگ سازی 

گرفته تا تبلیغات و بازاریابی، دارد.
2ـ این فعالیت برگرفته از کتاب »حلقه های سالمت کودکان و زمین ما« نوشتۀ مینو طاهری و زری آقاجانی از انتشارات مدرسه است.

فعالیت 21:  همراه با هنرآموز خود به یک مرکز پیش از دبستان بروید. به مسئولین مرکز پیشنهاد هفتۀ 
»جشن دوستی با زمین2« بدهید.

  در یکی از روزهای جشن دوستی با زمین متناسب با موضوع پیشنهادی، کودکان را به سه گروه 
تقسیم کنید و دربارۀ آنها گفت و گو کنید.

  حشراتی مثل عنکبوت، کفشدوزک، مورچه ، کرم  خاکی و... برای تقویت و حفظ خاک بسیار مفیدند، 
پس نباید آنها را نابود کرد. اگر خاک از بین برود، دیگر هیچ گیاهی رشد نخواهد کرد و اگرگیاهان رشد 

نکنند، مردم میوه، نان و غذا چگونه به دست آورند؟
  کود طبیعی)کودهای حیوانی( برای حفظ محیط زیست بسیار بهتر از کود شیمیایی است.

  دور ریز غذای اضافه باعث آلوده کردن محیط زیست می شود. بهتر است غذا به اندازۀ کافی در بشقاب 
کشیده شود.

  پس از گفت وگو بخواهید تا متناسب با موضوع، نقاشی گروهی بکشند.

هدف توانمندسازی 6ـ  4: فعالیت هایی برای پرورش احترام به محیط زیست 
را طراحی و اجرا کند. 

انواع آلودگی های محیط زیست

انواع آلودگی های محیط زیست در نمودار 5 نشان داده شده است.

باعث هدر رفتن آب زیاد می شود، موضوع بازیافت که بسیار نگران کننده است، مسئله سوخت و...
سپس گزارشی از مهم ترین خطرات تهدید کنندۀ محیط زیستی شهر خود به صورت پوستر )اینفوگرافی(1 
تهیه کنید. می توانید این پوستر را با هماهنگی منطقۀ آموزش وپرورش در سطح مدارس پخش کنید.

آلودگی 
منظر آلودگی 

صوتی آلودگی خاک
آلودگی هوا 

آلودگی آلودگی آب
مغناطیسی

انواع آلودگی ها

نمودار5ـ انواع آلودگی های محیط   زیست

فعالیت برای 
کودکان
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برای آلودگي هاي محیط زیست، تقسیم بندی های متعددی وجود دارد. برای آلودگی های  عمده چند نمونۀ زیر 
ذکر شده است:

  آلودگي آب
مواد آلی )مثل فاضالب(، مواد شیمیایی و فعالیت های صنعتی؛

  آلودگي هوا
ترافیک، گردوغبار، گازهای گلخانه ای، پاالیشگاه ها و کارخانه ها؛

  آلودگي خاک
زباله ها، فاضالب های انسانی و صنعتی و انواع ضایعات؛

  آلودگي صوتي
ترافیک، صنایع، فعالیت های ساختمانی؛

  آلودگی منظر )چشم انداز(
آلودگی های بصری و آشفتگی های ظاهری در سیمای شهرها و معابر ناشی از محوطه سازی، ساخت و ساز، 

پیاده سازی و مدیریت برای محوطه های مسکونی و تجاری و مدیریت دفع زباله 
  آلودگی مغناطیسی

سیگنال ها، تشعشعات، شبکه های ماهواره ای، دکل ها، آنتن های مخابراتی، تلفن همراه و خطوط ارتباطی

توجه  ساختمان  نمای  نقشه  به  اصلی  معابر  در  شهرداری ها  معموالً  ساخت،  جواز  صدور  هنگام  در 
اگر  حتی  وضعیت  این  در  می گیرد.  صورت  نیز  نماها  دیگر  از  مجرد  به صورت  توجه  این  می کنند. 
مجاور  نمای ساختمان های  با  است  ممکن  باشند  داشته  زیبایی  نمای  ساختمان جدید ساخته شده 
ناهماهنگ باشد و درنتیجه نمای کلی خیابان با وجود نمای زیبای ساختمان ها ـ آشفته و نازیبا شود.

نکته

فعالیت در 
فعالیت22: در گروه های کالسی برای حفظ محیط زیست فعالیت های زیر را انجام دهید:کالس

درست کردن کیسه های پارچه ای به جای کیسه نایلونی؛
 تهیه بروشور و پوستر با محتوای ایجاد فرهنگ جداسازی زباله در مراکز پیش از دبستان، مدرسه و منزل؛

 تهیه بروشور و پوستر با محتوای ایجاد فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی؛
آراسته کردن چشم انداز ساختمان، مدرسه و کالس؛

توجه به بهداشت فردی  و نظم و آراستگی ظاهر )لباس تمیز و اتوکرده و...(.

 روش های حفظ محیط زیست 
روش های حفظ محیط زیست عبارتند از:

  توجه به مسائل محیط زیست در تمامی فعالیت ها و برنامه ها؛
  توجه دادن به زیبایی های آفرینش و مواهب الهی جنگل ها، کوه ها، دریاها، منابع طبیعی و…؛

  آموزش ها و اقدامات عملی برای آشنایی با اصول و نکات الزم زیست محیطی؛
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هدف توانمندسازی 7 ـ 4: مفهوم شهروندی را توضیح دهد.

احترام به حقوق شهروندی

شاید خیلی از مردم به رویدادهایی که اطرافشان می گذرد، ایراد می گیرند، اما خود آنها زمینه ساز مشکالت 
ایراد  تا شهروند خوبی باشند، فقط به دیگران  دیگری هستند. در واقع، به جای آنکه خودشان تالش کنند 
می گیرند. »شهروندی« مفهومی است که می تواند مشخص کند حقوق اجتماعی هر فرد چیست و همچنین 

چه وظایفی در قبال جامعه دارد. 

 شهروندی 

فعالیت23: همراه با هنرآموز خود به یک مرکز پیش از دبستان بروید و با کودکان دربارۀ روش های 
کاهش زباله گفت وگو کنید.

فعالیت 24:  در یکی از روزهای »جشن دوستی با زمین« همراه با هنرآموز خود به یک مرکز پیش از دبستان 
بروید و با کودکان در مورد بازیافت1 زباله گفت وگو کنید.

یکی از کارهای بازیافت تهیۀ کمپوست یا کود غیرشیمیایی است که در تغذیۀ گیاهان نقش مهمی  دارد. 
می توان در مرکز پیش از دبستان سطلی را به تهیۀ کمپوست اختصاص داد. از کودکان بخواهید آشغال های 
میوه، برگ های خشک و... را در سطل مخصوص بریزند. سطل را در گوشه حیاط و در فضای باز قرار دهید 
کودکان هر روز با نظارت مربی خود شاهد هم زدن آشغال ها توسط مسئولین مرکز باشند. پس از مدتی 

کود مناسبی برای رشد گیاهان در مرکز تهیه می شود.
از کمپوست تهیه شده در مرکز پیش از دبستان یا مدرسه و یا خانه می توانید برای گیاهی که در گلدان 

می کارید استفاده کنید2. 

1ـ این فعالیت برگرفته از کتاب »حلقه های سالمت کودکان و زمین ما« نوشتۀ مینو طاهری و زری آقاجانی از انتشارات مدرسه است.
2ـ برای تهیه کمپوست خانگی ـ بهداشتی به کتاب کنترل بهداشت و ایمنی محیط مراکز پیش از دبستان )210314( پایه دهم مراجعه شود.

فعالیت25 : در زندگی اجتماعی امروزی، بیشتر ما شهرنشین شده ایم، اما شهرنشینی همان شهروندی 
نیست. در مورد این موضوع در گروه های کالسی گفت و گو کنید.

  آموزش استفادۀ بهینه از امکانات موجود، وسایل دورریختنی )بازیافت( و حفاظت از انرژی؛
  ترغیب کودکان به کاشت گل و گیاه و مراقبت از آنها در آموزشگاه و منزل؛

  استمرار اطالع رسانی و آموزش ها برای تبدیل آموزه های زیست محیطی به یک باور جمعی.

فعالیت برای 
کودکان

فعالیت برای 
کودکان

فعالیت در 
کالس
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شهروندی مبتنی بر داشتن دو رکن مسئولیت و مشارکت است. بنابراین، درک و عمل ما نسبت به این دو 
رکن است که، میزان شهروندی هر یک از ما را نشان می دهد و فرقی نمی کند که در کجا زندگی می کنیم.

شهروند کسی است که در یک کشور زندگی می کند و شهروندی شناخت درست از زندگی اجتماعی و 
درک دوسویه از حقوق خود و دیگران است. عمل مبتنی بر این درک، شامل شناخت مسئولیت ها و وظایف از 

یک طرف و مشارکت پذیری از طرف دیگر است.

فعالیت در 
کالس

فعالیت در 
کالس

فعالیت26: در گذشته، امکانات و نوع روابط باعث زندگی شهری می شد. امروزه با حضور فناوری و تأثیر 
آن درارتباطات، جنس روابط تغییر کرده است.. با هم گروه های خود درباره سؤال زیر به منابع علمی 
مراجعه کنید و نتیجه را به صورت بروشور ارائه دهید: »آیا با توجه به تغییر نیاز انسان ها در برقراری 

ارتباط، هنوز هم به زندگی شهری نیاز است؟« 

فعالیت 27: متن زیر را بخوانید1 و سپس در مورد آن گفت وگو کنید. 
در شورای آموزشی هنرستانی تصمیم گرفته شد برای نظافت کالس ها از هنرجویان استفاده شود. روز 
بعد به تعداد کالس ها جارو تهیه و از هنرآموزان خواسته شد تا قانون نظافت کالس ها را برای هنرجویان 
خود توضیح بدهند. بعد از گذشت چند روز از اجرای قانون، هنرجویان اعتراض کردند. آنها می گفتند: 
»مگر ما خدمتکار مدرسه ایم!...« به دنبال آن، اعتراض والدین شروع شد. باألخره طرح به همین سادگی 

کنار گذاشته شد.
پس از گذشت مدتی و با بازگشت آرامش به مدرسه، در پایان یک روز کاری یکی از هنرآموزان جارو را 
به کالس برد و مشغول نظافت کالس شد. چند لحظه بعد بعضی از هنرجویان هم داوطلب شدند، اما 
هنرآموز تالش می کرد تا سهم عمدۀ نظافت بر عهدۀ خودش باشد. به تدریج جارو در کالس ماند. بعد 

 ضرورت های شهروندی 
داشتن زندگی سالم و بانشاط در جامعۀ امروزی تا حد زیادی مستلزم درک مفهوم شهروندی و ضرورت های 
آن است. بسیاری از مردمی که در جامعه رفتارهای نادرستی دارند، در واقع، شهروندان خوبی نیستند. در بارۀ 

اهمیت و ضرورت شهروندی به چند نکته می توان اشاره کرد:
  نظم و سالمت زندگی اجتماعی امروز در گرو شناخت و درک مفهوم شهروندی است. هر قدر مردم به 
ارکان شهروندی یعنی مسئولیت پذیری و مشارکت فعال، متعهد و پایبند باشند، زندگی اجتماعی بهینه و 

مطلوب تری خواهند داشت.
  شهروندی همگان را در برابر جامعه مسئول می کند. شهروندی، نوعی قرارداد اجتماعی برای انسجام و 

پایداری جامعه است. همه در برابر آن مسئولیت یکسان دارند و هیچ کس مستثنی نیست.
  شهروندی، مشارکت همۀ اعضای جامعه را طلب می کند و همه را پاسخ گو و متعهد بار می آورد.

  شهروندی، کارکردی دوسویه دارد: از یک طرف، حقوق افراد جامعه را درچارچوب قانون روشن می سازد. 
از طرف دیگر، مسئولیت های فردی و اجتماعی را تعیین می کند. 

1 ـ این متن برگرفته از خاطرات یکی از نویسندگان همین کتاب است.
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فعالیت در 
فعالیت28: شما به عنوان هنرجویان رشتۀ تربیت کودک، با ورود به سایت وزرات کشور نحوۀ تأسیس کالس

سازمان مردم نهاد )سمن یا N.G.O( 1 را جست وجو کنید و با توجه به رشتۀ درسی تان فعالیت هایی 
برای کودکان شهرتان پیشنهاد دهید و فهرست آنها را تهیه کنید. پس از اولویت بندی آنها، متناسب با 

نیاز کودکان شهر خود، آنها را در کالس ارائه دهید.

از هر فعالیتی، کالس با مساعدت هنرجویان داوطلب تمیز می شد. رفته رفته همۀ گروه های کالسی راغب 
شدند تا بعد از هر فعالیت، بخش مربوط به خود را تمیز کنند. پس از مدتی هر گروه با همکاری والدین 

خود جاروی کوچکی به کالس آوردند. 
1  با هم گروه های خود در مورد این خاطره گفت وگوکنید.

2  یک فعالیت محیط زیستی را برای کالس خودتان انتخاب کنید.

3  پس از در میان گذاشتن آن با مسئولین مدرسه، همراه با هنر آموز خود، طرح را اجرا کنید.

4  در حین اجرای طرح مرتب با دوستان خود جلسه بگذارید و چالش های طرح را بررسی کنید.

5  در پایان هر ماه گزارشی را در کالس ارائه کنید.

Non Goverment Organization = N.G.O 1ـ سمن:سازمان های مردم نهاد

ـ   4: فعـالیت های آموزشی بـرای پرورش احتـرام  هدف توانمندسازی8 
به حقوق شهروندی طراحی و اجرا کند. 

حقوق شهروندی

یکی از ویژگی های شهروند خوب این است که حقوق فردی و اجتماعی خود را می شناسد، از آن دفاع می کند 
و به حقوق دیگران هم احترام می گذارد. حقوق شهروندی در چند اصل از قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران، مورد توجه قرار گرفته است. بر مبنای این اصول، »منشور حقوق شهروندی«، توسط دولت تدوین و 
ارائه شده است. حقوق موردنظر در این منشور شامل 22 نکته است. به مواردی از حقوق شهروندی، که شامل 

کودکان نیز می شود، اشاره می کنیم: 
1 حق حیات، سالمت و کیفیت زندگی؛

2 حق کرامت و برابری انسانی؛

3 حق آزادی اندیشه و بیان؛

4 حق رفاه و تأمین اجتماعی؛

5 حق آموزش و پژوهش؛

6 حق محیط زیست سالم و توسعۀ پایدار؛

7 حق صلح، امنیت و اقتدار ملی.



112

شهروند دنیای امروز بیشتر بدانید
به یاد بیاوریم که:
ـ من یک انسانم.

ـ من در خانواده ای به دنیا آمده ام و زندگی می کنم.
ـ من به جامعه ای تعلق دارم.

ـ من عضوی از بشریت و جامعۀ جهانی هستم.
ـ من در این هستی بی کران آفریده ای از مخلوقات خداوندم.

اینکه می گویند انسان شگفت انگیزترین پدیدۀ هستی است، سخنی کاماًل بجا و درست است. همان قدر 
که دنیای بیرون انسان، گسترده و پیچیده است، دنیای درون او هم پررمز و راز است. یک انسان سالم 
باید بتواند رابطه ای مثبت بین دنیای درون و بیرون خود ایجاد کند. هریک از ما، هر اندازه که از دنیای 
درون، بیرون می  آییم به محیط و به مردم نزدیک تر می شویم. ما زمانی خواهیم توانست از موقعیت های 
زندگی لذت ببریم که هم احساس تعلق خاطر به دیگران داشته باشیم و هم با حساسیت و تعهد رفتار 

کنیم.
در نگاهی کلی، همۀ ما ساکن کرۀ خاکی هستیم و شهروند جهانی محسوب می شویم. شهروند دنیای 
امروز زیر سقف بزرگی زندگی می کند، سرنوشتش به دیگران گره خورده است و رفتار و سبک زندگی 

او و جامعه ای که در آن زندگی می کند، در کل جهان تأثیرگذار است.
از حقوق  آنان  برخورداری  مانع  تفاوت ها  این  اما  متفاوت اند،  انسان ها  که  آگاه می پذیرد  یک شهروند 
شهروندی نمی شود. هرگونه نابرابری، تبعیض، تحقیر، بهره کشی و سوءاستفاده از انسان ها در هر سن 
و سالی و با هر نژاد و قومیتی، ناروا و توجیه ناشدنی است. همچنین، همۀ حکومت ها و جوامع وظیفه 

دارند حقوق کودکان را رعایت و از آن دفاع کنند.

فعالیت در 
فعالیت29: متن زیربخشی از کتاب »دوران صلح« است،1 آن را بخوانید.کالس

به یک گروه صلح بپیوندیم.
از آنچه در دنیای پیرامون ما می گذرد، آگاهی یابیم.

از شیوه های گوناگون زندگی و اندیشیدن آشنا شویم.
می گیرند،  ما  جانب  از  و...  سیاست مداران  شوراها،  اعضای  آموزگاران،  والدین،  که  تصمیم هایی  در 

دخالت کنیم.

اما پیش از همه...
خودمان را بشناسیم.

بفهمیم چرا چنین می اندیشیم و باور داریم و چرا چنین احساس و رفتار می کنیم.
بیاموزیم چگونه گوش بدهیم،

و چگونه به همه چیز از دیدگاه دیگری بنگریم.

1ـ دوران صلح، کاترین اسکولز، ترجمه حمید احمدی، نشر ویژه نگار
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 روش هایی برای آموزش حقوق شهروندی به کودکان
روش های آموزش حقوق شهروندی عبارتند از:

  تقویت مهارت های ارتباطی، مشارکت و کار گروهی؛
  ایجاد موقعیت هایی برای آشنایی عملی و تمرین حقوق شهروندی؛

  تعیین قوانین ساده برای موقعیت های گوناگون، مانند: تمیز نگهداشتن محیط، رعایت نوبت در صحبت 
کردن، احترام به دیدگاه مخالف، اجتناب از خشونت و...؛

  آشنا کردن کودکان با فعالیت های جمعی و گروهی مانند: گروه های مردمی و مؤسسات خیریه؛
  سهیم کردن کودکان در فعالیت های مرتبط با شهروندی؛

  ساده سازی آموزش های حقوق شهروندی )کارتون، پویانما، نمایش، شعر و سرود(

بیاموزیم در زندگی چگونه مشکالت را از راه های مسالمت آمیز حل کنیم.
پیش از همه...

زیرا صلح از ما آغاز می شود.
در حیاط خلوت خانۀ ما.

با دوستان هم گروه خود برای درک تأثیرگذاری مردم جهان بر همدیگر،  فعالیتی در قالب نمایش یا هر 
کار عملی دیگر، طراحی و آن را در کالس اجرا کنید.

فعالیت 30: همراه با هنرآموز خود به یک مرکز پیش از دبستان بروید.
برای کودکان منشور حقوق کودک را بخوانید و در مورد آن گفت وگو کنید.

از کودکان بخواهید تا با توجه به موضوع مورد عالقۀ خود نقاشی بکشند.
همراه با کودکان نمایشگاه نقاشی با موضوع »حقوق کودکان« برگزار کنید.

با هماهنگی مسئولین مرکز، زمانی را برای بازدید از نمایشگاه به اولیا اختصاص دهید.
برای آن روز همراه با کودکان می توانید نمایشی با موضوع »حقوق کودک« اجرا کنید. 

فعالیت در 
فعالیت 31:  با هم گروه های خود تأثیرگذارترین سازمان مردم نهاد )NGO( شهرتان را شناسایی کنید.کالس

نقش این سازمان مردم نهاد را در تحوالت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بررسی کنید.
همراه با هنرآموز از آن سازمان مردم نهاد بازدید و از آن سازمان به صورت رسمی قدردانی کنید.

فعالیت برای 
کودکان
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تمرین کنید

1 فعالیتي براي پرورش آداب اجتماعی – اخالقی کودک طراحي و اجرا کنید.

2 فعالیتي براي پرورش آموزه های دینی، ملی و مناسبت های اجتماعی کودک طراحي و اجرا کنید.

3 فعالیتي براي توسعۀ احترام به محیط زیست  کودک طراحي و اجرا کنید.

4 فعالیتي براي پرورش احترام به حقوق شهروندی طراحي و اجرا کنید.

هنرآموزان،  مدیر،  مانند  عوامل،  همۀ  آن  در  که  مدرسه،  در  ملی  و  دینی  آموزه های  ارائۀ  برای  5 طرحی 

هنرجویان، والدین و افراد مرتبط دیگر تأثیرگذارند، تنظیم کنید.
6 پیشنهادهایی برای برگزاری بهتر و مؤثرتر مناسبت ها در مدرسۀ خودتان ارائه دهید. بهتر است این کار را 

گروهی انجام دهید.
7 مسائل زیست محیطی مدرسۀ خودتان را از نظر آلودگی ها بررسی کنید. ضمن بحث دربارۀ آنها، راهکارهایی 

برای بهبود وضعیت ارائه دهید.
8 برای آموزش حقوق شهروندی به کودکان، پوستری متناسب با سطح سنی آنان طراحی کنید.    

خود ارزیابی

واحدیادگیری : پرورش آگاهی کودک از فرهنگ جامعه               
درس: پرورش مهارت های عاطفي – اجتماعي کودک

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

امتیاز دهید.

1 2 3 موارد ردیف

فعالیت  کودک،  اخالقی  ـ  اجتماعی  آداب  پرورش  براي  مي توانید  حد  چه  تا 
طراحي و اجرا کنید؟

1

تا چه حد مي توانید براي پرورش آموزه های دینی، ملی و مناسبت های اجتماعی 
کودک، فعالیت طراحي و اجرا کنید؟ 2

تا چه حد مي توانید براي توسعۀ احترام به محیط زیست  کودک، فعالیت طراحي 
و اجرا کنید؟

3

تا چه حد مي توانید براي پرورش احترام به حقوق شهروندی، فعالیت طراحي 
و اجرا کنید؟ 

4
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شرح کار: 
طراحی و اجرای یک فعالیت آموزشی برای پرورش آداب اجتماعی ــ اخالقی با استفاده از گردش علمی، قصه و...

طراحی و اجرای یک فعالیت آموزشی برای پرورش آموزه های دینی، ملی و مناسبت های اجتماعی از طریق استفاده از گردش علمی، قصه و...
طراحی و اجرای یک فعالیت آموزشی برای توسعه احترام به محیط زیست از طریق گردش علمی، فعالیت های هنری و...

طراحی و اجرای یک فعالیت آموزشی برای پرورش احترام  به حقوق شهروندی از طریق  داستان، نمایش، نقاشی و...
طراحی و اجرای هر فعالیت 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 از فرهنگ جامعه براساس دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور 
شاخص ها:

پرورش آداب اجتماعی ــ اخالقی )سالم کردن، تشکر کردن و...(
پرورش آموزه های دینی و ملی )شکر کردن، آشنایی با بزرگان دینی و...( و مناسبت های اجتماعی )آشنایی با نوروز، اعیاد مذهبی و...(

توسعه احترام به محیط زیست )پرورش گیاهان و مراقبت از گیاهان، تمیز کردن محیط زیست و...(
پرورش احترام  به حقوق شهروندی )استفاده از امکانات آموزشی و اوقات فراغت، خراب نکردن وسایل(

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

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

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

منابع: کتب آموزشی مرتبط – سی دی های آموزشی

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کار ردیف

1پرورش آداب اجتماعی ـ اخالقی 1

٢پرورش آموزه های دینی، ملی و مناسبت های اجتماعی ٢

٢توسعه احترام به محیط زیست 3

٢پرورش احترام به حقوق شهروندی 4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت،  توجهات زیست محیطی و نگرش: 
شایستگی های غیرفنی: یادگیری، مسئولیت پذیری

ایمنی: رعایت استانداردهای بهداشتی موجود در آیین نامه های بهزیستی ـ رعایت نکات ایمنی 
در به کارگیری ابزار و تجهیزات بهداشتی 

بهداشت: رعایت نکات بهداشتی در انجام فعالیت ها 
وسایل  در  صرفه جویی  ـ  محیط  سالم سازی  و  بهداشت  رعایت  زیست محیطی:  توجهات 

مصرفی 
انسان ها، رعایت صرفه جویی  و  به فرهنگ و دین و محیط زیست  نگرش: احترام گذاشتن 

هنگام استفاده از مواد، احترام به محیط زیست 

 *میانگین نمرات 

*حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ٢ می باشد.

*

ارزشیابی شایستگی  پرورش آگاهی کودک از فرهنگ جامعه
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پودمان 5

پرورش مشارکت کودک در فعالیت ها

مشارکت فعال کودک در طراحی و اجرای فعالیت ها، از آنها 
یادگیرندگان مادام العمر می سازد.

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

بر اساس منابع معتبر علمی و آموزشی وزارت آموزش و پرورش و  پرورش مشارکت کودک در فعالیت ها، 
سازمان بهزیستی کشور.

شایستگي هاي فني:
1 توسعۀ مشارکت کودک در فعالیت ها؛

2 توسعۀ مسئولیت پذیری کودک در فعالیت های اجتماعی؛
3 توسعۀ ایفای نقش های گروهی.

شایستگی های غیر فنی:
1  مسئولیت پذیری؛

2  شرکت در اجتماعات و فعالیت ها؛
3 مهارت گوش دادن.

واحد یادگیری 5 

پرورش مشارکت کودک در فعالیت ها
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ـ   5: مشارکت کودک در فعالیت ها را توضیح دهد. هدف توانمندسازی 1

توسعۀ مشارکت کودک در فعالیت ها

به تصاویر زیر نگاه کنید.

شکل 1 ـ بازی مشارکتی

فعالیت در 
فعالیت1: با توجه با تصاویر باال، با هم گروه های خود گفت وگو کنید و نتیجه را ارائه دهید. کالس

1  کدام فعالیت برای کودک خوشایند و کدام ناخوشایند است؟
2  مربی در کاهش مشکالت کودکان در بازی های مشارکتی چه نقشی می تواند داشته باشد؟

از  بحث  در  اما  می رسد،  به ذهن  اجتماعی  فعالیت های  از  مجموعه ای  می کنیم،  مشارکت صحبت  از  وقتی 
مشارکت، باید به جنبه های فردی آن هم توجه کرد. در واقع، مشارکت از این جهت که امکان تعامل فرد با 
گروه را فراهم می آورد اهمیت دارد، اما از سوی دیگر بخشی از نیازهای روانی ما را تأمین می کند. نیاز ما 
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انسان ها به هم فقط با هدف کمک به یکدیگر نیست، بلکه بودن در کنار دیگران، نیاز درونی ماست. ما هر اندازه 
در بین جمع باشیم، با اطرافیان ارتباط مؤثر برقرار کنیم، در گروه ها نقش فعال داشته باشیم و در فعالیت های 

اجتماعی شرکت کنیم، از شخصیت متعادل تری برخوردار خواهیم شد. 

تعریف مشارکت
فعاالنۀ  امکان حضور  آوردن  فراهم  از  است  عبارت  آموزشی  فعالیت های  در  اساس مشارکت کودک  این  بر 
کودک در جمع و آماده سازی زمینه های یاری، همیاری و تعاون وی با دیگران و سهیم شدنش در تجربه های 

اجتماعی گوناگون.
در این تعریف هم به جنبۀ روانی و هم به جنبۀ اجتماعی مشارکت توجه شده است. به عبارت دیگر، مشارکت 

از یک نیاز فردی شروع می شود و سپس با فعالیت هایی تعاملی و مشترک با دیگران گسترش می یابد.

فعالیت در 
کالس

فعالیت در 
کالس

فعالیت2: در گروه های کالسی در موارد زیر گفت وگو کنید:
یکم ـ نمونه ای از تجربۀ »تنهایی« برای اعضای گروه توصیف کنید. 

دوم ـ دنیایی را تصور کنید که انسان ها تنها هستند و نمی توانند با هم ارتباط برقرار کنند. هر کدام با 
چند جمله احساس خود را از چنین دنیایی بیان کنید.

قبلی  پودمان های  از  را  خود  عالقۀ  مورد  موضوعات  گروه  هنرآموز کالس،هر  راهنمایی  با  فعالیت3: 
انتخاب و محتوای آن را به صورت مشارکتی بین اعضا تقسیم کنید. 

  هر گروه برای ارائه موضوع خود از روش هایی مانند بازی، نمایش، فیلم، داستان خوانی استفاده کنید.

شکل2 ـ کار گروهی

 اهمیت مشارکت کودک در فعالیت های آموزشی 
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مشارکت در کودکی زمینه ساز آشنایی با کارکردهای مشارکت در مراحل دیگر زندگی و همچنین به دست 
آوردن درک بهتر از مفهوم شهروندی1 است. 

در اهمیت مشارکت کودک می توان به نکات زیر اشاره کرد:
1 فراهم کردن فرصت برای ابراز وجود کودک؛

2 ایجاد فرصت برای الگوگیری از طریق مشاهده؛
3 یادگیری رفتارهای اجتماعی و سازگاری با یکدیگر؛

4 افزایش توانایی های کودک؛
5 تقویت احساس مفید بودن بین کودکان؛

6 افزایش تجربه های یادگیری؛
٧ ایجاد آمادگی برای آموزش های شهروندی.

فعالیت4: در کنار گروهی از کودکان فعالیتی مشترک شبیه آنچه در شکل 2 می بینید )مثاًل ساخت یک 
کاردستی یا درست کردن یک جورچین( برنامه ریزی کنید. از کودکان بخواهید برای این کار تقسیم وظایف 
کنند. سپس ترتیبی داده شود که پس از مشخص شدن وظایف، هر عضو به انجام دادن وظیفه اش پایبند باشد. 

1ـ در مورد حقوق شهروندی به پودمان 4 همین درس مراجعه کنید.

فعالیت5: ضمن هماهنگی با مسئولین مرکز پیش از دبستان، برنامۀ یک روزۀ آشپزی با کودکان را 
ترتیب دهید و با رعایت موارد زیر آن را اجرا کنید. 

1  با کودکان در بارۀ موضوع آشپزی گفت وگو کنید.
2  خوراکی هایی مثل تهیۀ انواع ساالد مانند ساالد ماکارونی و ساالد میوه را به کودکان پیشنهاد دهید.

3  با توجه به نوع عالقۀ کودکان به خوراکی ها، گروه های آشپزی را تشکیل دهید.
4  در پایان برنامه، با کودکان دربارۀ مشارکت و اینکه چه احساسی دارند؛ گفت وگو کنید.

 عوامل موثر در مشارکت

شکل 3ـ ورزش کودکان

فعالیت برای 
کودکان

فعالیت برای 
کودکان
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مهم ترین عوامل بازدارنده یا تقویت کنندۀ مشارکت کودکان در نمودار زیر نشان داده شده است:

فعالیت در 
فعالیت6: با توجه به شکل 3، صفحه قبل، در گروه های کالسی درباره موانع مشارکت و عوامل مؤثر در کالس

مشارکت گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس گزارش دهید.

آموزه های 
خانواده 

تیپ 
شخصیتی 

کودک
انتظارات 

سنی
تجربه های 

پیشین
توجه به 
انگیزه ها

نمودار1ـ عوامل مؤثر در مشارکت کودکان

1 آموزه های خانواده: سبک تربیتی والدین تأثیر قابل  توجهی در افزایش و کاهش مشارکت کودک دارد. 

برخی از آموزه های والدین می توانند تقویت کننده و برخی بازدارندۀ مشارکت باشند،. برای مثال فرصت دادن 
به کودک در انجام دادن مسئولیت های شخصی و تقویت روحیۀ همدالنۀ کودک در فعالیت های روزانه باعث 
افزایش مشارکت او خواهد شد، درحالی که پاسخ دادن به همۀ خواسته های کودک، تهیه انواع امکانات برای 

او و اصرار بر حق به جانب بودن کودک در همۀ شرایط، مشارکت کودک را کاهش می دهد.
٢ تیپ شخصیتی کودک: خلق وخوی کودکان با یکدیگر متفاوت است. کودکان بر اساس ویژگی های ژنتیکی 

یا  یا پیرو و اجتماعی  یا منفعل، رهبر  یا برون گرا، فعال  و همچنین تربیت خانوادگی، ممکن است درون گرا 
گوشه گیر باشند. توجه به این نکته مربیان را کمک می کند تا از وضعیت کودک درک بهتری داشته باشند؛ مثالً 

از هر کودکی نمی توان انتظار داشت که همیشه پیرو باشد یا همیشه نقش رهبری را بر عهده بگیرد.
٣  انتظارات سنی: سن کودک هم بر مشارکت او تأثیر دارد. اگر توقعات و انتظارات والدین و مربیان متناسب 

با سن کودک باشد، زمینه برای مشارکت تسهیل خواهد شد. کودک سه ساله ای که به یک اسباب بازی عالقۀ 
خاصی دارد، شاید به راحتی نپذیرد که برای بازی با آن با کودک دیگری شریک شود، اما یک کودک پنج 
ساله با این موضوع راحت تر کنار می آید. در کنار ویژگی های سنی، گاهی الزم است به تأثیر جنسیت هم 
توجه کرد.  به طور معمول باورهای رایج باعث می شود که از دخترها انتظار مشارکت بیشتری داشته باشند اّما 

مناسب  راه های  اتخاذ  با  می توانند  والدین 
هر دو گروه را به مشارکت ترغیب نمایند.

در  تجربه های پیشین: گاهی کودک   ٤

دیگر  کودکان  کنار  از  که  است  شرایطی 
بودن و ارتباط و مشارکت داشتن، تجربه ای 
مثبت ندارد. مثاًل در چند تجربۀ اجتماعی، 
کودک مورد اذیت یا پرخاشگری قرار گرفته 
است. در مورد چنین کودکانی، باید حوصلۀ 
بیشتری به خرج داد تا آنان در فرصت های 
آورند  دست  به  مثبت  تجربه های  جدیدی 

شکل٤ـ نقاشی گروهی)شکل ٤(.
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5 توجه به انگیزه  ها: کودکان در وضعیت طبیعی به رفتارهای اجتماعی و مشارکت تمایل نشان می دهند. 
در عین حال، بیشتر آنان در سطوح گوناگون به انگیزه  ها یا تقویت کننده هایی نیاز دارند. به عبارت دیگر، محیط 
کودکان باید طوری باشد که آنها از مشارکت و با هم کار کردن لذت ببرند. والدین، مربیان، اطرافیان و همۀ 
نظریۀ  باشند. طبق  داشته  منفی  یا  مثبت  نقش  رفتار مشارکتی کودک  در  دیگر می توانند  عوامل محیطی 
یادگیری اجتماعی بندورا، یادگیرندگان از طریق مشاهدۀ رفتار دیگران )الگوبرداری(1 به یادگیری می پردازند. 

بنابراین، » مشاهده« هم می تواند نقش تقویت کننده داشته باشد. 

فعالیت در 
فعالیت٧: دربارۀ روش های جذب و تقویت مشارکت در کودکانی که تجربه های پیشین آنها منفی بوده کالس

است در گروه های کالسی گفت و گو کنید و پیشنهادهای خود را ارائه دهید.

فعالیت8: با هماهنگی هنرآموز و مسئولین مرکز پیش از دبستان و مشارکت والدین، فعالیت گروهی 
با هدف دیدار از یک نانوایی برنامه ریزی شود. 

اگر نانوایی در همان محله وجود دارد، همراه با کودکان به آنجا بروید.
در مغازۀ نانوایی از کودکان بخواهید تا فقط به آنچه گروه نانوا انجام می دهند، نگاه کنند.

پس از اتمام زمان مشاهدۀ دقیق، به کودکان فرصت دهید تا سؤاالت خود را با گروه نانوا مطرح کنند.
در پایان برنامه از کودکان با نان تازه پذیرایی کنید.

در مرکز، چند فعالیت مانند کشیدن نقاشی گروهی یا اجرای نمایش گروهی از فعالیت های گروه نانوایی 
پیشنهاد دهید. 

پس از تمام شدن فعالیت ها، دربارۀ اینکه »اگر یک قسمت از کار نانوا غیرفعال شود، چه اتفاقی می افتد؟« 
با کودکان گفت و گو کنید و نتیجه را ارائه دهید2.

پرورش مشارکت  برای  آموزشی  فعالیت های  ـ   5  :    2 توانمندسازی  هدف 
کودک در برنامه های آموزشی طراحی و اجرا کند.

روش های مشارکت کودک

فعالیت در 
فعالیت9: در گروه های کالسی در مورد تجربه های زیر گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.کالس

1  مراقبت از بیمار
2  تجربۀ مراقبت از گل و گیاه

3  همدلی با دوست یا یکی از هم کالسی هاکه یکی از نزدیکان خود را از دست داده است.

1ـ برای کسب اطالعات بیشتر در مورد نظریه یادگیری اجتماعی الگوبرداری به پودمان 1 همین کتاب مراجعه شود.
2ـ این یک فعالیت پیشنهادی است. هنرآموز می تواند با هماهنگی با هنرجویان، فعالیتی مشابه با توجه به امکانات طراحی و اجرا کند. مثاًل برای 
برگزاری روز کودک، کالس را با مشارکت یکدیگر آماده سازند و نمایشگاهی تشکیل دهند. سپس کارت دعوت برای والدین و مربیان برای بازدید 

درست کنند.

فعالیت برای 
کودکان
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برای مشارکت دادن کودکان در فعالیت ها روش هایی وجود دارد که مهم ترین آنها در نمودار2 نشان داده شده است:

1 فراهم کردن تجربه های مثبت با هم بودن: 
گاهی ساده ترین کار برای مشارکت، زمینه سازی برای تجربه های مثبت با هم بودن است. البته باید مراقب جّو 
عمومی مراکز پیش دبستانی بود تا کنار هم بودن کودکان برای آنان پیامدهای منفی نداشته باشد. مواردی 

می توانند به پیامدهای منفی کنار هم بودن دامن بزنند و میِل به مشارکت را کاهش دهند، از جمله:
ـ خشک و کسل کننده بودن محیط؛

ـ توجه خاص داشتن به بعضی از کودکان و رفتار تبعیض آمیز بین آنها؛
ـ بی اطالعی از رویدادهای درون گروهی، )مثاًل کودکی که توسط کودکی دیگر اذیت می شود(؛

ـ قوانین و چارچوب های رفتارِی تحمیلی و نامناسب؛
ـ انتظارات زیاد و نا بجا داشتن از فعالیت های آموزشی؛

برای آنکه کودکان از با هم بودن تجربه های مثبتی داشته باشند، الزم است مربی روش های متنوع آموزشی 
را به کار ببندد، به همۀ کودکان توجه کند، بر رویدادها و روابط درون گروهی کودکان اشراف داشته باشد و در 

همه حال با محبت و مالیمت و آرامش رفتار کند.  
2 ایجاد موقعیت های مهرورزی و همدلی: 

همان گونه که در مورد بزرگساالن نشان دادن دوستی و همدلی به مشارکت کمک می کند، در مورد کودکان 
نیز وجود زمینه های مهرورزی و همدلی، عالوه بر آنکه تجربه های مثبت با هم بودن را تقویت می کند، میل 
به کار گروهی و همکاری را افزایش می دهد. در واقع، زمانی که از کودکی می خواهیم مراقب دوست بیمار 

طراحی 
فعالیت های جذاب 
و برانگیزاننده

روش های مشارکت 
کودک

فراهم کردن 
تجربه های مثبت 

با هم بودن ایجاد موقعیت های 
مهرورزی و همدلی

فرصت دادن 
برای ابراز وجود

تمرین 
برنامه ریزی

یاری 
یک سویه

یاری دوسویه 
)تعاملی(

تعیین قوانین و 
راهنمایی

تمرین احترام 
متقابل

ارائۀ الگوهای 
درست

نمودار2ـ روش های مشارکت کودک در فعالیت ها   
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خود باشد یا به یکی از دوستانش در انجام دادن کاری کمک کند یا همۀ کودکان فعالیتی را با کمک هم انجام 
دهند، آنان را به دوستی و همدلی هم فراخوانده  ایم. 

فعالیت10: موقعیت زیر را مطالعه کنید و موارد آنها را انجام دهید.
الف( رفتار همدالنه را شناسایی کنید.

»روز اولی که دخترم به پیش دبستانی رفت، دختر کوچکی میان بچه ها دیده می شد که پوست صورتش 
کمی قرمز بود و دستکش سفیدی در دست داشت. مادرش در طول تمام بازی ها و برنامه های آشنایی 
کودکان با مربیان و فضای پیش دبستانی، همراه او بود. نگاه های خاصی از طرف والدین به دختر کوچک 
می شد، اما بیشتر کودکان به راحتی با او بازی می کردند. چند نفری از مادرها نگران بودند که مبادا 

کودک، بیماری واگیرداری داشته باشد.
وقتی کودکان برای خوردن خوراکِی میان وعده دور هم جمع شدند، مربی آن دختر کوچک و مادرش را، 
به سایر کودکان معرفی کرد، و راجع به بیماری مزمن او توضیح داد و اینکه چگونه کودکان دیگر می توانند 

هنگام بازی از دوستشان مراقبت کنند. آن روز بیشتر کودکان با دختر کوچک بازی کردند.«
ب( در گروه های کالسی، بازی هایی طراحی کنید تا کودکان بتوانند تجربۀ همدلی و مشارکت خود را 

به یکدیگر نشان دهند.

3 فرصت دادن برای ابراز وجود: 
یکی از مهم ترین عوامل اعتمادبه نفس و خودپنداره مثبت در کودکان، فرصت دادن به آنها برای ابراز وجود است. 

مثالً کودکی که بتواند از خود بگوید و توانایی هایش را نشان بدهد، از مشارکت بیشتر استقبال خواهد کرد.

یکی از ظرایف تربیتی، حساسیت داشتن مربی نسبت به کودکانی است که نمی خواهند دیده شوند یا 
نمی دانند چگونه ابراز وجود کنند. یکی از بزرگ ترین کارهای مربی این است که به کودک اعتمادبه نفس 

دهد. اولین گام این کار بزرگ، فرصت ابراز وجود است.

نکته

4 تمرین برنامه ریزی: 
الزم است در موقعیت هایی به کودکان فرصت دهیم تا در برنامه ریزی نقش داشته باشند. برنامه ریزی می تواند 
از امور روزانۀ کالس شروع شود و در مواردی با فعالیت های خاص، )مثاًل برنامه ریزی برای یک جشن، ساخت 

یک ماکت، پرورش گیاهان و غیر آنها( گسترش یابد.  
5 طراحی فعالیت های جذاب و برانگیزاننده:

برنامه های مشارکتی در صورتی که جنبۀ نمایشی و کلیشه ای داشته باشند، کارایی چندانی نخواهند داشت. 
بازی یا تفریح گروهی و حتی فعالیت های گروهی نیز اگر تکراری و یکنواخت باشند، حس و حال مشارکت را 
تضعیف خواهند کرد. یکی از ظرافت های مشارکت، وجود برنامه هایی است که جذاب، خالقانه و تحریک کننده 
باشند. استفاده از فعالیت های هنری متنوع، گردش علمی جذاب، بازی های گروهی فعال و شاد و امثال آنها، 

روش های مؤثری برای مشارکت کودکان در برنامه های آموزشی محسوب می شوند.1

1ـ برای کسب اطالعات بیشتر به کتاب »پرورش مهارت های ارتباطی و مشارکتی« پایۀ یازدهم مراجعه کنید. 

فعالیت برای 
کودکان
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6 یاری یک سویه:
وقتی از کودکی می خواهیم که مداد یا وسیلۀ دیگری را به دوستش قرض بدهد، به دوست آسیب دیده اش 
کمک کند تا از پله باال رود، برای دوست بیمارش لیوان آب بیاورد تا دارویش را بخورد و موارد مشابه دیگر، 
نمونه هایی از یاری یک سویه روی داده است. مربِی حساس و موقعیت شناس می تواند چنین فرصت هایی را 

برای کودکان فراهم آورد تا حس مشارکت آنان را تقویت کند. )شکل 5(

فعالیت در 
فعالیت11: از رسول اکرم نقل است که فرمود: در بهشت جایی است که به آن خانۀ شادی گفته کالس

می شود. هیچ کس به آن خانه وارد نمی شود، مگر آنکه موجب شادی کودکان شده باشد1.
کودکان در نخستین روزهای مهد کودک شاداب و مشتاق هستند، اما پس از مدتی این احساس خوشایند 
به ناخوشایندی تبدیل می شود و هر روز که می گذرد، سایه ای از ترس و اضطراب بر آنها چیره می گردد.

در برخی از مهدکودک ها فعالیت های رقابتی جای فعالیت های دوستانه و همدالنه را گرفته و کتاب های 
آموزشی بعضی از ناشران ناآگاه به آموزش کودکان پیش از دبستانی نیز جایگزین فعالیت های جذاب، 

برانگیزاننده، مشارکتی، همدالنه و... شده است.
با توجه به مطالب باال، فهرستی از تجربه های غیرسازنده و سازنده از فعالیت های مربیان و والدین خود 

را ارائه دهید و در صورت تمایل برخی از آنها را با هم گروه های خود در میان بگذارید.

1ـ میزان الحکمه 

شکل 5 ـ یاری یک سویه

٧ یاری دوسویه )تعاملی(: 
زمینه های متعددی وجود دارد که می توان با بهره گیری از آنها کودکان را به همکاری متقابل ترغیب کرد. 
انواع بازی ها و فعالیت های گروهی و مشترک، مانند نقاشی یا کاردستی گروهی، ساخت و سازهای گروهی با 

وسایلی مانند روی هم چیدنی، چوب، خمیر، و سفال، زمینه ساز یاری دوسویه، کودکان اند. 
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8 تعیین قوانین و راهنمایی: 
به راهنمایی دارد. قوانین، ضمن آنکه چارچوب های هر کاری را مشخص  نیاز  به نوعی  انسان در هر سنی 
می کنند، می توانند راهنما هم باشند. وقتی قانون می گذاریم که »   بدون اجازه به وسایل دیگران دست نزنیم« 
در واقع، هم چارچوبی برای تعامل اجتماعی تعیین کرده ایم و هم، کودکان در جهت رفتار درست راهنمایی 

شده اند.
9 تمرین احترام متقابل:

رعایت احترام متقابل نقش مؤثری در مشارکت دارد. الزم نیست مراتب ادب و احترام آموزش داده شود، اما 
می توان شرایطی ترتیب داد تا الگوهای احترام متقابل نمایش داده شود، مثاًل  رعایت ادب، تشکر، حق تقدم، 
تعارف در حد معقول، پذیرایی، عذرخواهی و مواردی از این قبیل، می توانند جزء رفتارهای عادی و همگانی 

باشند.
10 ارائۀ الگوهای درست: 

گاهی کودک در رفتارهای اجتماعی خود عمل اشتباهی را مرتکب می شود، اما گفته ها یا حاالت چهره اش 
نشان می دهد که تصور می کند کارش درست بوده است. آموزه های محیطی کودک از خانواده، رسانه ها و 
جامعه، ممکن است موجب شوند او پرخاشگری، دعوا یا تحمیل فکر و خواسته اش را عادی تلقی کند. در 
این صورت مربی برای اصالح نگرش ها و جایگزین سازی الگوهای درست کودک برنامه های مناسب داشته باشد. 
برای مثال جهت اصالح پرخاشگری کودک می توان از قصه گویی با موضوع مهربانی استفاده کرد. )شکل 6( 

شکل 6 ـ ارائه الگوی درست به کودکان
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هدف توانمندسازی ٣ـ 5: مسئولیت پذیری در کودکان را توضیح دهد.

مسئولیت پذیری کودک در فعالیت های اجتماعی

مسئولیت پذیری از رفتارهای جامعه پسند است و شاید بیش از هر بحث تربیتی دیگر، مورد توجه والدین و 
مربیان قرار دارد. در مورد مسئولیت پذیری کودکان، می توانید به کتاب ها، مقاالت و مطالب بسیاری مراجعه 
کنید. حرف زدن از مسئولیت پذیری کودکان معموالً راحت تر از آموزش دادن آن است. بسیاری از والدین و 
مربیان آرزو دارند کودکانی مسئولیت پذیر تربیت کنند و مهارت های الزم را به آنان آموزش دهند، اما در عمل 
کمتر به نتایج مورد انتظار می رسند. ناگزیر باید پذیرفت که، توسعۀ مسئولیت پذیری کودکان در فعالیت های 

اجتماعی، عالوه بر دانش و مهارت والدین و مربیان، مستلزم ایجاد تغییراتی در نگرش های آنان است.

فعالیت های هنری )مانند نقاشی، درست کردن کاردستی(، گردش علمی و بازی های گروهی روش های 
مناسبی برای مشارکت گروهی کودکان در فعالیت های آموزشی است.1

توجه داشته باشید در هنگام بیان احساس، هیچ کودکی را مورد تأیید و توجه خاص قرار ندهید و با 
گفتن جمله ای ماننِد: »ممنون که احساست را به ما گفتی!« از نفر بعدی سؤال کنید.

نکته

نکته

1 ـ برای کسب اطالعات بیشتر به کتاب پرورش مهارت های ارتباطی و مشارکتی پایه 11 مراجعه کنید.

فعالیت1٢: با توجه به تصاویر شکل 6، برای نشان دادن روش های جلب مشارکت کودکان، در گروه های 
کالسی خود یک پوستر طراحی کنید. پوستر را می توان به صورت تصویرسازی طنز، استفاده از عکس یا 
روش های پیشنهادی دیگر طراحی کرد. با مشورت در کالس، برای طراحی پوستر ایدۀ مناسبی پیشنهاد 

کنید.

فعالیت1٣: ضمن بازدید از یک مرکز پیش از دبستان، فعالیت های زیر را انجام دهید.
1  هر یک از بازی های گروهی مانند هفت سنگ، طناب کشی، عموزنجیرباف، گرگم و گله می برم را از 

قبل مطالعه، بررسی و انتخاب کنید. 
٢  با توجه به گروه سنی کودکان، با آنها در محیطی باز، مانند حیاط مرکز، بازی ها را شروع کنید.

٣  به کودکان فرصت دهید تا چند بازی گروهی را تجربه کنند.

٤  پس از اتمام بازی ها دربارۀ احساس شان نسبت به هر یک از بازی ها گفت وگو کنید.

فعالیت برای 
کودکان

فعالیت در 
کالس
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تعریف: رفتار مسئولیت پذیر به وظایف و انتظاراتی متناسب با سطح سنی و توانایی های کودک گفته می شود 
که توقع می رود او از عهدۀ انجام آنها برآید.

در توضیح این تعریف باید گفت، مسئولیت پذیری گاهی انجام دادن وظیفه است؛ یعنی فعالیت یا تالشی که 
به شخص مربوط است و خود او باید با شناخت و درک موارد، به وظیفه اش عمل کند. مثاًل از جمله وظایف 
کودک این است که مراقب بهداشت فردی خود باشد، لباس و کفشش را بپوشد، وسایل و اسباب بازی هایش 
را سر جای خود بگذارد، در تمیز کردن آنچه کثیف و خراب کرده است بکوشد و به مادر و پدر احترام بگذارد.

فعالیت1٤: با هماهنگی هنرآموز ضمن بازدید از یک مرکز پیش از دبستان فعالیت های زیر را با کودکان 
انجام دهید:

1  از آنها بخواهید تا یک دست خود را روی کاغذ بگذارند و با دست دیگر و با استفاده از مداد، دور 

دست را بکشند.
٢  از آنها سؤال کنید چگونه این دست ها را کشیده اند؟ و »با دست های خود چه کارهایی می توانند 

انجام دهند؟«
٣  ازآنها سؤال کنید: »مسئولیت ما در مقابل دست هایمان چیست؟«

توجه: این فعالیت را می توان با گروه های گوناگون کودکان برای اعضای دیگر )گوش، چشم و ...( نیز 
انجام داد.

فعالیت15: با همکاری هنرآموز و مسئولین یک مرکز پیش از دبستان، در اردوی یک روزه ای به شرح 
زیر فعالیت کنید:

1  همراه با هنرآموز و مربیان مرکز، کودکان را به پارک ببرید. در هنگام گردش آنها را به آنچه در 

اطراف خود می بینند، توجه بدهید.
و  بپرسید  آنها  از  را  زیر  موارد  و  کنید  گفت وگو  آنها  با  کودکان  با  مشارکتی  بازی های  از  پس    ٢

پاسخ هایشان را گزارش کنید:
  در پارک چه چیزهایی دیده اند؟

  درخت ها چه نقشی در زندگی ما دارند؟
  ما چه مسئولیتی در مقابل درخت ها داریم؟

مسئولیت پذیری خواسته ای تلقی می شود که والدین و مربیان انتظار دارند کودک به آن عمل کند. این نوع 
مسئولیت ها تابعی از روش زندگی و مقررات خانواده است. »برای« نمونه، مادر و پدری از فرزند می خواهند که در 
مراقبت از برادر یا خواهر کوچک تر نقش داشته باشد، بعضی از کارهای مشخص خانه را انجام دهد، به گلدان ها آب 
بدهد، آشغال ها را در سطل بریزد، خریدهای کوچک مادر و پدر را در یخچال یا جای مخصوص بگذارد، کمدی را 
مرتب نگه دارد. البته نگاه والدین به »خواسته« یا »  انتظار« متفاوت است. عده ای ممکن است یک خواسته را جزء 

وظایف کودک بدانند و کسان دیگری، آن را فقط نشانۀ همراهی و »مشارکت کودک« تلقی کنند. 

فعالیت برای 
کودکان

فعالیت برای 
کودکان
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فعالیت در 
فعالیت16:کالس

1  با هم گروه های خود فهرستی از وظایف والدین موفق را ارائه دهید.
2  فهرستی از وظایف یک نوجوان موفق )دختر/پسر( را ارائه دهید.

3  سپس فهرستی از آنچه که خودتان به نشانۀ ادای وظیفه برای خانواده انجام می دهید، تهیه کنید.
4  برخی از رفتارهای مسئوالنه، که در قالب وظیفه اند، با هم گروهی های خود در میان بگذارید.

 ویژگی   های رفتاری کودک مسئولیت پذیر 
ویژگی های رفتاری کودک مسئولیت پذیر در نمودار3 نشان داده شده است:

نمودار 3ـ ویژگی های رفتاری کودک مسئولیت پذیر

شناخت انتظارات 
و وظایف

احساس تعهد

خودتنظیمی
به کارگیری درک موقعیت

توانایی ها

ویژگی های 
رفتاری کودک 
مسئولیت پذیر

دو  دارای  شناخت  این  اما  می شود،  شروع  شناخت  با  مسئولیت پذیری  وظایف:  و  انتظارات  شناخت   1
پیش فرض دربارۀ والدین و مربیان است: 

 انتظار مسئولیت پذیری از کودک داشته باشند. وقتی ما به عمد یا غیرعمد، کارهای مربوط به کودک را انجام 
می دهیم یا در همۀ امور او دخالت می کنیم، زمینه های مسئولیت پذیری را از بین می بریم. 

 اگر انتظار مسئولیت هایی از کودک داریم، این انتظار باید بجا و متناسب با سن او باشد. با این شرایط، امکان 
شناخت انتظارات و وظایف برای کودک فراهم خواهد شد. بنابراین، اگر کودک بداند که والدین انتظار دارند 
او در قبال بهداشت فردی، مرتب بودن اتاق، سالم نگه داشتن اسباب بازی ها و امثال آنها، مسئول باشد، این 

شناخت، اولین گام مسئولیت پذیری محسوب خواهد شد.
2 درک موقعیت: یکی از ضرورت های مسئولیت پذیری درک موقعیت و شرایط است؛ یعنی فرد بداند در هر 
موقعیتی مسئولیتش چیست و چه کاری درست است. تجربه های کودکان برای درک زمان و مکان مسئولیت 
نیاز دارند تا تشخیص دهند که در چه موقعیتی چه رفتاری  کافی نیست و آنان به تمرین و آموزش زیاد 

مناسب است و چه مسئولیتی از آنان انتظار می رود.   
3 خودتنظیمی: شناخت و پذیرش مسئولیت  همیشه به انجام دادن رفتار خاصی در حضور دیگران محدود 
نمی شود. گاهی فرد باید کاری را بدون تشویق یا تنبیه انجام دهد. مثاًل وقتی کودک تشخیص می دهد باید 
برای مراقبت از برادر یا خواهر کوچک ترش کاری انجام دهد، در واقع هم موقعیت را درک کرده است و هم 

خودتنظیمی را نشان می دهد.
4 به کارگیری توانـایی ها: هـر نوع مسئولیتی مستلـزم استفاده از توانـایی خاصی است. پذیـرش مسئولیت 
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باعث بروز توانایی ها و استعدادهای فرد می شود. وقتی از کودک خواسته می شود در انجام دادن امور خانه 
کمک کند، او می تواند توانایی  اش را در همدلی و همکاری نشان دهد. وقتی به کودک مسئولیت پذیرایی از 
میهمانان واگذار می شود، توانایی او در آداب  و معاشرت و همچنین مدیریت یک فعالیت، امکان بروز می یابد. 

مسئولیت ها باعث بروز و تقویت توانایی ها و استعدادهای فردی می شود.

شکل ٧ـ تابلوی تقسیم کار1

1ـ دربارۀ تابلوی تقسیم کار، به کتاب پرورش مهارت های ارتباطی و مشارکتی، پایۀ 11 مراجعه کنید.

این مسئولیت ها باید با هدف لذت بردن کودک از عمل کردن به مسئولیت، توانا شدن کودک، فعال 
شدن کودکان گوشه گیر و... باشد.

نکته

      ساعت        
ـ  8روز 15ـ1213ـ1010

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه
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5 احساس تعهد: بسیاری از مسئولیت ها تعهدآور است، یعنی وجدان و عواطف فرد درگیر موضوع می شود. 
مسئولیت پذیری تعهد فرد را در قبال خود و دیگران افزایش می دهد و زمینه های سازگاری اجتماعی را تقویت 
می کند. پذیرفتن تعهد و عمل به آن، احساس رضایت از کمک به دیگران را افزایش می دهد. در نقطۀ مقابل، 
وقتی فرد مسئولیتی جدی و مؤثر نداشته باشد، به تدریج احساس تعهد او نیز کم خواهد شد. برای مثال زمانی 
که کودک مسئولیت نگه داری از یک وسیلۀ جمعی در مهدکودک را بر عهده می گیرد، برای جمع کردن یا توزیع 
وسیله ای بین کودکان مسئول می شود و در برابر خود و دیگران احساس تعهد می کند. این موضوع می تواند به 

تجربۀ احساس رضایت از کمک به دیگران منجر شود و رفتار نوع دوستانه و مهربانی را در کودک پرورش دهد.

فعالیت در 
فعالیت1٧: در گروه های کالسی فهرستی از مسئولیت هایی را که می توان به کودک واگذار کرد، در کالس

تابلوی تقسیم کار )شکل 7( ارائه دهید.

فعالیت18: ضمن بازدید از یک مرکز پیش از دبستان، فعالیت های زیر را انجام دهید:
1  داستان مهمان های ناخوانده1 را برای کودکان بخوانید. 

2  با کودکان در مورد سؤاالت زیر گفت وگو کنید:
  اگر خاله پیرزن حیوانات را به خانه اش راه نمی داد، چه اتفاقی می افتاد؟

  حیوانات در مقابل کاری که پیرزن انجام داد، چه کردند؟
3  با کودکان نمایش مهمان های ناخوانده را اجرا کنید.

4  در صورت تمایل شما هم نقش خاله پیرزن یا یکی از شخصیت های داستان را ایفا کنید. در صورت 
زیاد بودن تعداد کودکان، از کودکان بخواهید تا هر شخصیتی را که دوست دارند به داستان اضافه کنند 
و به ایفای نقش آن بپردازند و یا چند کودک یک نقش را اجرا کنند سپس نتیجه را در کالس گزارش 

دهید.

 مسئولیت  و زندگی 
»و چیزی را که بدان علم نداری دنبال مکن، زیرا گوش و چشم و قلب، همه مورد پرسش واقع 

خواهند شد«.
«سورۀ اسراء / آیۀ 36»

1 ـ مهمان های ناخوانده، فریده فرجام، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

فعالیت برای 
کودکان

بهترین حالت رفتار مسئولیت پذیر زمانی خواهد بود که همۀ ویژگی ها به طور کامل در یک فرد وجود 
داشته باشد. زمانی که مراقبت از یک پرندۀ زخمی به یک کودک سپرده می شود و او این مسئولیت را با 
جدیت و حساسیت می پذیرد، به این معناست که انتظارات را شناخته و اهمیت موقعیت را درک کرده 

است. همچنین از خودتنظیمی بهره می برد، توانایی هایش را به کار می گیرد و احساس تعهد می کند.

نکته
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بر اساس شاخص های مطرح شده، درک مفهوم مسئولیت پذیری راحت تر خواهد بود. با همین شاخص ها می توان 
به مسئولیت پذیری نگاهی فراتر داشت و از مسئولیت انسان در برابر/ خویشتن، خدا، خلق و خلقت )هستی و 

طبیعت( سخن گفت. خداوند در این آیه، با دعوت انسان به آگاهی و شناخت، وجود او را مسئول می داند.

اگر فعالیت 19 را به طور جدی و دقیق انجام دهید، شاید به پاسخ هایی عمیق و حتی فلسفی برسید؛ 
پاسخ هایی که به شما کمک می کنند تا به زندگی نگاهی جدی و متفاوت  داشته باشید.

یادآوری

فعالیت در 
فعالیت19: در گروه های کالسی ارتباط بین پنج شاخص مسئولیت پذیری را با چهار عرصۀ زندگی به کالس

بحث و تبادل نظر بگذارید. برای سهولت فعالیت، جدولی دوبعدی به صورت زیر رسم کنید. 

خلقتخلق خداخداخویشتنشاخصه  / عرصه

بندگی و عبادتشناخت انتظارات و وظایف

احترام به بزرگ تردرک موقعیت

اجتناب از گناهخودتنظیمی

حفظ محیط زیستبه کارگیری توانایی ها

احساس تعهد

رابطۀ هر عرصه را با پنج شاخص بررسی کنید. در پایان، هر کس می تواند به صورت جداگانه به این 
سؤال ها پاسخ بدهد:

1  در برابر خویشتن چقدر مسئولیت پذیر هستم؟
2  در برابر خداوند چقدر مسئولیت پذیر هستم؟

3  در برابر خلق خدا چقدر مسئولیت پذیر هستم؟
4  در برابر خلقت چقدر مسئولیت پذیر هستم؟

مسئولیت پذیری با درک انسان از زندگی ارتباط دارد. انسان مسئولیت پذیر زندگی را جدی تر خواهد گرفت و 
ویژگی  های مسئولیت پذیری را در افکار، گفتار و رفتار خود نشان خواهد داد. در فعالیت ها و آموزش های مربوط 

به مسئولیت پذیری برای کودکان باید نگاهی وسیع تر داشت و همۀ عرصه های زندگی را مورد توجه قرار داد.

 مسئولیت پذیری و فرهنگ 
ـ 50 سال پیش از  عامل »گذشت زمان« بر تلقی عمومی جامعه از مسئولیت پذیری تأثیر می گذارد. در 60    
کودکان انتظارات فراوانی داشتند که جزء وظایف آنها به حساب می آمد. یک کودک شش ساله ممکن بود 
مسئولیت هایی واقعی و جدی داشته باشد، مثاًل: از برادر یا خواهر کوچک تر مراقبت کند، بخشی از امور خانه 
را انجام دهد، کنار دست پدر بایستد تا کار او را یاد بگیرد، خرید کند و تابع هرگونه دستور مادر یا پدر باشد. 
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اما اکنون در بسیاری از خانواده ها ـ و نه همۀ آنها  ـ مسئولیت پذیری مفهوم دیگری پیدا کرده است و والدین 
انتظارات به مراتب کمتری از فرزندانشان دارند. )شکل 8(

شکل 8 ـ داستان تصویری والدین امروزی و 
آموزش مسئولیت پذیری

آیا با این رفتارها می توان انتظار داشت فرزندان مسئولیت پذیر بار بیایند؟

دوست دارم فرزندم 
مسئولیت پذیر باشد.

عزیزم خودت را خسته نکن!

تو غذا را می ریزی، بگذار بابا کمکت کند!
مامان کمکت می کند!

بابا اینجاست؛ تو زحمت نکش!

غذایم را بیاورید. لباس هایم را اتو کنید. 
کتاب ها را توی کیفم بگذارید و...
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مسئولیت پذیری می تواند در فرهنگ ها و جوامع گوناگون متفاوت باشد. در بعضی از کشورها وظایف و انتظارت 
متعددی از کودکان انتظار می رود؛ مسئولیت هایی که به تصور آنها برای آیندۀ کودک و پذیرش مسئولیت های 
توافق همگانی در مورد  بودن خواسته ها و  این فرهنگ ها، روشن و شفاف  نکتۀ مهم در  بزرگ تر الزم است. 
آن هاست. بنابراین، مسئولیت هایی که از کودک در خانواده، مدرسه و جامعه انتظار می رود، باید هماهنگ باشند.
برای توسعۀ مسئولیت پذیری کودک در فعالیت های اجتماعی اگر چه می توان از آموزه های فرهنگ های دیگر 

نیز استفاده کرد، اما بهتر است به نکات زیر توجه شود:
ـ موانع و آسیب های مسئولیت پذیری را در فرهنگ خودمان شناسایی کنیم؛

ـ به شرایط فرهنگی و اجتماعی توجه داشته باشیم؛
ـ برای اصالح باورها و رفتارهای نادرست گام های تدریجی برداریم؛

ـ با اولویت بندی رفتارهای مسئولیت پذیرانه، به مواردی بپردازیم که ضروری تر هستند؛ 
ـ قبل از همه، مسئولیت پذیری را در خودمان تقویت کنیم.

فعالیت در 
فعالیت20: براساس داستان تصویری شکل 8، در گروه های کالسی در بارۀ تأثیر فرهنگی و روش های کالس

فرزندپروری والدین بر مسئولیت پذیری کودکان گفت وگو کنید و فعالیت هایی دربارۀ آن پیشنهاد دهید.
الف( چه رفتارهایی از والدین موجب می شوند مسئولیت پذیری در کودک پرورش نیابد؟ این عوامل را 

تعیین و دسته بندی کنید.
ب( والدین چه رفتارهایی را اصالح کنند تا مسئولیت پذیری در فرزندشان تقویت شود؟ آیا می توانید 

همین موضوع را به صورت داستان تصویری نشان دهید؟

1ـ در صورت نبودن امکانات، می توانید به جای فیلم برداری از نقاشی و سایر روش های تصویرگری استفاده کنید.

فعالیت21: با امکانات سادۀ فیلم برداری از طریق تلفن همراه1، هر کدام از شما یک فیلم کوتاه صد 
ثانیه ای دربارۀ مسئولیت پذیری بسازید. در صورت دسترسی نداشتن به فیلم سازی، پیشنهاد می شود 
یک داستان تصویری، همانند آنچه در بخش قبل مشاهده کردید، طراحی کنید. می توانید با انتخاب 
موضوعی مشخص، جشنواره ای کوچک ترتیب بدهید. بعضی از موضوعات پیشنهادی عبارت اند از: من 
و مسئولیت هایم /  مسئولیت پذیری و تربیت / مسئولیت پذیری در کالس / مسئولیت پذیری و باورهای 

ناُدرست / مسئولیت پذیری در خانواده / مسئولیت پذیری در جامعه.

فعالیت در 
خانه
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ـ  5: فعالیت های آموزشی برای پرورش مسئولیت پذیری  هدف توانمندسازی 4
در کودکان طراحی و اجرا کند.

روش های پرورش مسئولیت پذیری در کودکان

شکل 9 ـ مسئولیت پذیری کودکان

فعالیت در 
فعالیت22: با توجه به تصاویر باال، کدام یک از رفتارهای کودکان را نشانۀ مسئولیت پذیری آنان می دانید؟کالس

از  کنید، سپس  مطرح  در کالس  را  آنها  و  بنویسید.  مسئولیت پذیر  رفتارهای  از  نمونه  پنج  کدام  هر 
مجموع آنها ده رفتار را، که فراوانی بیشتری دارند، مشخص نمایید.
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موقعیت های  در  را  آن  آشکار  نمود  و  دارد  گوناگونی  جلوه های  دبستانی  پیش   مرکز  در  مسئولیت پذیری 
گوناگون می توان دید، از جمله: رفتار مؤدبانه، حضور منظم در کالس، رعایت نوبت، مرتب کردن میز، جمع 
در  مشارکت  لباس،  کردن  آویزان  به کالس،  نیاز  مورد  لوازم  آوردن  لوازم شخصی،  از  مراقبت  زباله،  کردن 

کارهای گروهی، سهیم شدن در اسباب بازی ها، استفادۀ گروهی از وسایل نقاشی. 
از روش های پرورش مسئولیت پذیری کودک در فعالیت های اجتماعی، این موارد به مربیان توصیه می شود:

نمودار 4ـ روش های پرورش مسئولیت پذیری در کودکان

قدردانی از 
مسئولیت پذیری

تأیید رفتارهای 
مسئوالنه

روش های پرورش 
مسئولیت پذیری 

در کودکان

روشن بودن 
مقررات و 
انتظارات

اطالع رسانی 
مقررات و انتظارات 

و تکرار آن

راهنمایی های 
بجا و مستمر

فرصت تجربه و 
اشتباه

الگوسازی 
اجتماعی

محبت در گفتار 
و رفتار

اجتناب از گفتار 
و رفتار منفی

اجتناب از 
مقایسه و رقابت

تقسیم وظایف 
منطقی

رعایت شرایط، 
موقعیت و 

عالقه مندی کودک

1 روشن بودن مقررات و انتظارات: 
گاهی همه تصور می کنند که مقررات و انتظارات از کودک معلوم است، در حالی که هر کس عماًل برداشت 
خود را دارد. لذا ضروری به نظر می رسد که مدیر، مربیان و عوامل یک مرکز پیش  دبستانی از مسئولیت پذیری 
برداشت مشترکی داشته باشند و مقرارت و انتظارات باید کامل و روشن باشد تا هماهنگی بین همه به وجود 
آید. مربی هم باید در مورد مسئولیت ها نگاه روشنی داشته باشد و نباید در ابهام یا بالتکلیفی بماند؛ مانند 

»اسباب بازی ها را در جای خودش بگذار«. 
2 اطالع رسانی مقررات و انتظارات و تکرار آن: 

عالوه بر روشن و شفاف بودن مقررات و انتظارات، باید، ضمن اطالع رسانی این موارد، در موقعیت های گوناگون 
نیز تکرار شوند. هر مرکز پیش دبستانی متناسب با مقررات خود، باید برای اطالع رسانی هم تدابیری داشته 
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باشد. مثاًل اگر برای آویزان کردن لباس ها شرایط خاصی وجود دارد، موضوع باید اعالم و در صورت لزوم، فرصت 
تمرین داده شود. اگر ازکودک انتظار می رود میز خود را مرتب کند، بیان موضوع و یادآوری آن هم الزم است. 

3 راهنمایی های بجا و مستمر: 
باید  آنان می رود و همچنین درک موقعیت هایی که  از  انتظاراتی که  کودکان برای شناخت وظایف خود و 
همۀ  در  و  زندگی  موضوعات  همۀ  شامل  می تواند  راهنمایی  دارند.  راهنمایی  به  نیاز  باشند،  مسئولیت پذیر 
موقعیت ها، اعم از خانه یا مرکز پیش دبستانی باشد. راهنمایی همیشه به معنای گفتن و توضیح دادن نیست و 
می توان از ابزارهای دیگری مانند: داستان، فیلم، نمایش، بازی هم استفاده کرد. نکتۀ ظریف و مهم در این باره 
راهنمایی، استمرار و تکرار آن در موقعیت های مناسب است. برای مثال وقتی از کودک می خواهیم در مورد 
بهداشت فردی خود مسئولیت پذیر باشد، می توان او را در مورد جزئیات این مسئولیت، با فیلم های آموزشی، 

نمایش و ابزارهای دیگر، راهنمایی کرد.
4 الگوسازی اجتماعی:

کودکان از دیده ها و شنیده های خود الگو می گیرند. الگوها در پرورش رفتار مسئولیت پذیر بسیار نقش دارند. 
منظور از الگوسازی، نمایش یا ظاهرسازی نیست. والدین و مربیان از الگوهای کودکان اند و مسئولیت پذیری 
باید در گفتار و رفتار آنان دیده شود. موقعیت های دیگری هم برای الگوسازی وجود دارد که استفاده از آنها 

مستلزم حساسیت و نکته سنجی والدین و مربیان است.
5 تأیید رفتارهای مسئوالنه:

پیش از آنکه از کودکان مسئولیتی بخواهید،  و پیش از آن، نسبت به رفتارهای مسئوالنه ای که آنها از خود 
اهمیت دارد. وقتی  رفتارهای مثبت خودانگیخته  به  تربیت، توجه  باشید. در  نشان می دهند، تمرکز داشته 
بدون آنکه مربی خواسته باشد، کودک تشخیص می دهد که باید مداد رنگی اش را به دوست خود بدهد، ارزش  

اقدامش بیشتر از زمانی است که به خواسته یا دستور مربی، این کار را می کند.  
6 قدردانی از مسئولیت پذیری: 

عالوه بر تأیید، گاهی هم الزم است از رفتارهای مسئولیت پذیر قدردانی شود. این تقدیر می تواند شامل حال 
هر کسی باشد؛ تقدیر کودکان از مسئولیت پذیری خود تا والدین، مربیان و دیگران.

٧ محبت در گفتار و رفتار: 
در کالس جّو شاد و دوست داشتنی فراهم کنید، سعی کنید همواره خونسرد باشید، هیچ گاه مالیمت و صبر و 
حوصله را از دست ندهید، واژه های مثبت به کار ببرید، چهره ای شاد و گشاده داشته باشید، خواسته هایتان را 

با آرامش و ادب بیان کنید، مهربانی و محبت را در صورت و حاالت بدنی خود نشان دهید.
8 اجتناب از گفتار و رفتار منفی: 

فقط دستور ندهید و امر و نهی نکنید، سخت گیری زیاد به خرج ندهید، به هیچ وجه رفتار یا گفتار خشن 
نداشته باشید، از سرزنش و تحقیر خودداری کنید و هیچ گاه واژه های توهین آمیز مانند بی مسئولیت، تنبل، 

بی سلیقه به کار نبرید.
9 اجتناب از مقایسه و رقابت: 

مقایسه و رقابت شاید در مسئولیت پذیری تعدادی از کودکان مؤثر باشد، اما برای بیشتر کودکان تأثیر منفی 
دارد. بنابراین، تا جایی که ممکن است ذهنتان را از مقایسه پاک کنید، مراقب تبعیض باشید، کودکان را به 

رخ هم نکشید، برتری طلبی را تشویق نکنید و جّو کالس را رقابتی نسازید. 
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10 تقسیم وظایف منطقی: 
نمایش  برای  کار  این  اگر  نیست.  کودکان  به  کوچک  و  عادی  کارهای  سپردن  معنای  به  وظایف  تقسیم 
وظایف  تقسیم  برای  موقعیت  بهترین  داشت.  نخواهد  مسئولیت پذیری  در  چندانی  نقش  باشد،  گول زدن  و 

پرداختن به »کارهای گروهی« است. 
11 رعایت شرایط، موقعیت و عالقه مندی کودک: 

به هر کودک مسئولیتی متناسب با توانایی و عالقۀ او بدهید، کودکی را که ضعف هایی دارد در حضور دیگران 
نیازمایید، در مورد حس وحال کودک و آمادگی روانی او حساس باشید و از فرصت های انگیزه بخش به خوبی 

بهره ببرید. 
12 فرصت تجربه و اشتباه: 

به کودک فرصت بدهید، تجربه کند، تصمیم بگیرد و اشتباه کند. بنابراین، الزم نیست که: فقط نقش یاددهنده 
داشته باشید، برای انجام دادن هر کار و جزئیات آن، اصرار کنید و هر چیزی را به صورت مطلوب )ایده آل( 

بخواهید. همچنین برای اصالح اشتباهات، فوری وارد عمل نشوید و در همه چیز دخالت نکنید.  

فعالیت23: هنرآموز کالس با مربی یک مرکز پیش از دبستان کاشت بذر )تربچه و شاهی( توسط کودکان 
را برنامه ریزی و به شرح زیر اجرا می کند.

1  کودکان را به گروه های پنج نفره تقسیم کنید.
2  به هر گروه یک گلدان بدهید.

3  از هر گروه بخواهید تا بین دو بذر تربچه و شاهی یکی را انتخاب کند.
4  با استفاده از مقوا برای هر گروه تابلوی تقسیم کار درست کنید. 

5  همراه با کودکان اطالعات مربوط به کاشت و نگه داری گیاه را جمع آوری کنید.
6  مسئولیت های کودکان هر گروه مشخص شود. 

٧  هر کودک پس از انجام دادن مسئولیتش، مقابل اسم خود در تابلوی تقسیم کار، عالمت بزند.
8  پس از رشد گیاهان، برنامۀ دورهمی ترتیب دهید و از خود با نان و پنیر و سبزی تولیدی خود پذیرایی 

کنید.

1ـ سعی کنید از  منابع  معتبر علمی مانند کتاب ها، مقاالت مجالت پژوهشی و علمی، پایان نامه ها و پژوهش ها استفاده کنید.

فعالیت در 
مسئولیت پذیری کالس فرهنگ  دربارۀ  علمی  منابع  از  استفاده  با  نفره،  سه  دو  گروه های  در  فعالیت24: 

جست و  جو کنید. موضوع پژوهش »مسئولیت پذیری در فرهنگ ها«ست. در این پژوهش، دو کشور یا 
دو فرهنگ را انتخاب کنید و موضوع مسئولیت پذیری را در خانه، مدرسه و جامعۀ آنها مورد بررسی 
قرار دهید. روش پژوهش عمدتاً کتابخانه ای است، اما در صورت امکان می توانید از مصاحبه، دریافت 

تجربیات، مشاهدۀ فیلم و روش های دیگر هم استفاده کنید.1 نتیجه را به صورت بروشور ارائه دهید.

فعالیت برای 
کودکان
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انجام دهید و  با کودکان  بازدید از یک مرکز پیش از دبستان، فعالیت های زیر را  فعالیت25: ضمن 
گزارش آن را در کالس بیان کنید.  

1  از قبل با هماهنگی و تقسیم کار با هم گروه های خود، لباس های بزرگساالن مانند کت، روسری های 
رنگی، کفش های زنانه و مردانه، روپوش سفید پزشکی، دامن و... بیاورید.

2  پوشاک را در اختیار کودکان قرار دهید.
3  به کودکان فرصت دهید تا با استفاده از بازی های خودجوش و آزاد )مانند مامان بازی و...( به ایفای 

نقش مورد عالقۀ خود بپردازند.

 کودک و گروه 
کودکان در دورۀ پیش از دبستان معموالً به ترتیب سنی زیر گروه بندی می شوند:

1 شیرخوار: کودکان از تولد تا 18 ماهگی
2 نوپا: کودکان 18 تا 36 ماهگی

3 کودکستانی: 3 تا 5 سال
4 آمادگی )پیش دبستانی(: 5 تا 6 سال.

ـ  5: نقش اجتماعی را توضیح دهد. هدف توانمندسازی 5  

ایفای نقش های گروهی در مراکز پیش از دبستان

از نظر مردم  اما همیشه چنین نیست.  از واژه هایی است که به نظر می رسد معنای ساده ای دارد،  »گروه« 
هر جا که عده ای جمع باشند، گروه تلقی می شود. گروه در رشته های گوناگون هم معنای متفاوتی دارد، مثاًل 
در ریاضیات، گروه بر مبنای مجموعه ای از اعمال ریاضی تعریف می شود. وقتی از گروه های خونی صحبت 
می کنیم، منظور نوعی دسته بندی برای تفکیک خون انسان هاست. در بیشتر رشته های علوم انسانی، از جمله 
از گروه  ما  وقتی  تأکید می شود. پس  اجتماعی گروه  بر مفهوم  اجتماعی هم  روان شناسی  و  جامعه شناسی 

صحبت می کنیم، منظور همان گروه اجتماعی است. 

فعالیت برای 
کودکان
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مهم ترین وسیلۀ ایجاد ارتباط کودک با همساالن، بازی است. در دورۀ نوپایی بازی کودکان از واکنش های 
حسیـ  حرکتی مانند دویدن به اطراف یا بازی های نمادی مانند تظاهر به ماشین سواری یا عوض کردن کهنۀ 
عروسک تغییر می کند. در آغاز این دوره، کودکان به اشیا و اسباب بازی های دوروبر خود بیشتر عالقه نشان 
می دهند تا به سایر کودکان. البته گاهی به سمت هم می روند و به همدیگر لبخند می زنند، همدیگر را لمس 
می کنند، موهای یکدیگر را می کشند، از هم تقلید می کنند یا اسباب بازی هایشان را با هم عوض می کنند. 
در این مرحله کودکان بازی های انفرادی را ترجیح می دهند و به بازی های هم جواری یا موازی1 می پردازند. 

Parallel play ـ1

شکل10 ـ کودک و بازی

فعالیت در 
فعالیت26: به تصاویر باال نگاه کنید. هر تصویر، یکی از چهار گروه سنی کودکان پیش از دبستان را کالس

نشان می دهد. بررسی کنید کودک در هر مرحله چه نوع ارتباطی با همساالن دارد؟
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متقابل  کنش  می دهند.  تشکیل  را  کودک  اجتماعی  زندگی  از  مهمی  بخش  همساالن  سالگی،  دو  از  بعد 
بین کودکان افزایش می یابد و روابط بهتر می شود. بسیاری از کودکان آغازگر بازی می شوند، به همکاری 
می پردازند و نوبت را رعایت می کنند. به طور کلی، بازی است که کودکان را به یکدیگر نزدیک می سازد و 

زمینه ای برای شکل گیری و برقراری روابط اجتماعی ایجاد می کند.
بعد از سه سالگی، کودکان با هم بازی می کنند. بازی شان گاهی فقط شامل ایفای نقش های گوناگون است 
و گاهی هم به یکدیگر کمک می کنند تا به هدف مشترکی برسند. از این به بعد، گروه برای کودکان معنای 
دیگری پیدا می کند. زیرا در کنار انواع بازی های انفرادی، شدیداً به بازی های گروهی نیز عالقه نشان می دهند 

و با اصول و قوانین گروه سازگار می شوند.

 ابعاد حضور در گروه 
هدف اصلی در اجرای کارهای گروهی، عالوه بر رشد مهارت های اجتماعی، ایجاد زمینه برای تجربۀ یادگیری 
مشارکتی و همیاری است. بر این اساس بین کودکانی که با کمک هم برای رسیدن به هدف مشترکی تالش 

می کنند، همیاری شکل می گیرد. آنها با هم احساس مسئولیت می کنند و همگی نقش فعالی دارند. 
در چنین شرایطی، کودک می آموزد که خود را منبع عمدۀ یاری، بازخورد، تقویت و حمایت به حساب آورد. 
آنها در کنار یکدیگر قرار می گیرند و برای آنکه بتوانند به یکدیگر یاری برسانند، برنامه ریزی می کنند. با این 
از  بلکه شامل مجموعۀ وسیعی  به یک روش خاص محدود کرد؛  را  به کار گروهی، نمی توان همیاری  نگاه 

روش هاست که انعطاف باالیی دارند و می توانند به تناسب موقعیت محیط مورد استفاده قرار گیرند.
شرط اصلی در ایجاد همیاری و کارگروهی، به ویژه در دورۀ پیش از دبستان، پرهیزکردن از رقابت و تالش برای 
ترغیب کودکان برای برآوردن انتظارات تعیین شدۀ گروه است. به همین دلیل همیاری و گروه بندی کودکان 
در پیش دبستانی به معنای تقسیم بندی آنها بر اساس توانایی های مشابه نیست، بلکه ناهمگونی اعضای گروه 
از هر نظر می تواند رشد همدلی و تقویت مهارت های اجتماعی و نیز درک مفهوم همیاری را درپی داشته باشد.

شیوه های کار گروهی و همیاری در دورۀ آموزش پیش دبستانی، قصه سازی مشترک، ساخت وسیله، طراحی 
و ساخت کاردستی و دیگر دست سازه ها، نقاشی گروهی، نمایش خالق، بازی های گروهی، ساخت و  ساز گروهی 

با لگو و ... است. 
با  و  دهد  انجام  کودکان  و  مشارکت خود  با  را  گروهی  کار  ابتدا  مربی  است  ممکن  فعالیت هایی  در چنین 
استفاده از تکالیف سرگرم کننده، کودکان را به الگوسازی از فعالیت مربی ترغیب کند؛ گاهی نیز در گروه های 
گوناگون، ساخت وساز و انجام دادن برخی کارها را به کودکان می سپارد. در چنین شرایطی نظارت مربی بر 
نحوۀ همکاری کودکان ضروری است. همچنین الزم است با در اختیار گذاشتن وسایل مناسب، انتخاب های 

قابل دسترس بیشتری برای کودکان فراهم آورند تا مستقاًل از وسایل استفاده کنند.
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 ضرورت فعالیت های گروهی
وقتی کودک در گروه حضور دارد و رویدادهایی از قبیل شریک شدن در استفاده از وسایل، همکاری با دوستان 
در اجرای فعالیت های آموزشی، رعایت نوبت، کمک به همدیگر و یادگیری از یکدیگر را تجربه می کند، شخصیت 

او در ابعاد فردی و اجتماعی پرورش می یابد و لذت در کنار هم بودن را در اجتماع تجربه می کند )شکل 12(. 

شکل 11 ـ کودک و بزرگسال

فعالیت در 
فعالیت2٧: در گروه های کالسی، با توجه به تصاویر باال، در مورد شباهت های این دو گروه اجتماعی و کالس

نقش مربی  در این دو گروه گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

شکل 12ـ فعالیت گروهی کودکان
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بنابراین نقش، فعالیت های گروهِی مؤثر و سازنده، عبارت اند از:
1 احساس ارزشمندی و اعتمادبه نفس کودک را  تقویت می کند.

2 به امنیت روانی و آرامش خاطر کودک کمک می کند.
3 احساس صمیمیت و همبستگی را بین کودکان توسعه می دهد.

4 رغبت و تمایل به همکاری و مشارکت را بین کودکان تقویت می کند.
5 هدفمندی و به ویژه رسیدن به اهداِف مشترِک جمعی را افزایش می دهد. 

6 پویایی و شادابی، در موقعیت های گوناگون زندگی به ارمغان می آورد.
٧ مهارت های اجتماعی، از جمله آداب معاشرت را، آموزش می دهد. 

فعالیت28: همراه با هنرآموز خود از یک مرکز پیش از  دبستان بازدید کنید و فعالیت های زیر را انجام 
دهید. سپس گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

از قبل چهار عکس بزرگ رنگی با این موضوعات آماده کنید: 
کودکان در حال بازی در یک زمین بازی / کودکی در خانواده / کودک در یک گروه سرود یا موسیقی / 
کودکان در کالس. سن کودکان در همۀ عکس ها زیر پنج سال است. هدف از این فعالیت، ارزیابی آگاهی 

کودکان از نقش های خود در گروه های متفاوت است. 
  عکس ها را در محل مناسب نصب کنید.

  ابتدا از کودکان بخواهید هر عکس را توصیف کنند. 
  بپرسید در هر موقعیت چه انتظاری از آنان می رود یا چه کاری باید انجام دهند؟

با  تا به این موضوع بیندیشند که نقش آنان در هر موقعیت چه تفاوتی    کودکان را هدایت کنید 
موقعیت دیگر دارد؟

  پاسخ های کودکان را بشنوید و نکات درست و مورد توافق را تأیید کنید.

ـ  5: فعالیت های آموزشی برای پرورش مهارت های  هدف توانمندسازی 6  
ایفای نقش گروهی طراحی و اجرا کند.

پرورش مهارت های ایفای نقش

ایفای نقش نیاز به موقعیت هایی دارد که کودک بتواند ضمن نشان دادن تصور خود، با تمرین و کسب تجربه، 
به الگوی رفتاری درست دست یابد. برای پرورش مهارت های ایفای نقش، روش های زیر مناسب اند. 

 
 قصه گویی 

باشد. خوشبختانه  نقش  ایفای  اصلی  موضوع  آنها  در  که  کند  انتخاب  قصه های هدف مندی  می تواند  مربی 
کتاب هایی با مضمون نقش فرد درگروه، برای کودکان فراوان است. بسیاری از قصه های ایرانی با موضوعات 

تالش، تنبلی، تدبیر، زرنگی، تقسیم کار و غیر آنها را می توان از زاویۀ ایفای نقش بازگو کرد. 

فعالیت برای 
کودکان
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 کتاب خوانی
جدید  داستان های  تا  می شود  تأکید  اما  داد،  قرار  دسته  یک  در  قصه گویی  با  را  کتاب خوانی  بتوان  شاید 
گوناگون،  ناشران  گیرد.  قرار  توجه  مورد  است،  همراه  جذابی  کتاب سازی های  با  معموالً  که  هم  امروزی  و 

کرده اند. عرضه  اجتماعی  و  عاطفی  روابط  و  زندگی  مهارت های  موضوعات  با  را  متنوعی  کتاب های 

فعالیت29: قصه های »بز زنگوله پا« و »کدو قلقله زن « را برای کودکان بخوانید. از آنها بخواهید در مورد 
نقش های داستان ها نقد و داوری کنند. مثاًل کودکان می توانند توضیح دهند که چه کسی نقش خود را 

درست ایفا نکرده است یا اگر چگونه نقش خود را ایفا می کرد، داستان به شکل دیگری پیش می رفت؟1

البته بسیاری از  با روایت های محلی، از مادربزرگ ها و پدربزرگ ها پرسید.  1 ـ داستان های ایرانی را، عالوه بر یافتن در کتاب ها، می توان 
قابل دسترسی است. اینترنتی هم  از طریق سایت های  داستان ها 

2ـ برای کسب اطالعات بیشتر به منابع مراجعه کنید.

فعالیت30: مربی توانا وعالقه مند باید یک کتاب شناس ماهر و مسلط نیز باشد. باید دید یک مربی، 
تا چه اندازه با ناشران، نویسندگان و کتاب های معتبر آشناست؟ آیا برای هر موضوع مرتبط با نیازها و 

مهارت های کودکان می تواند حداقل سه کتاب معرفی کند؟
کتاب فروشی ها،  آموزشگاه،  کتابخانه  قبیِل  از  ممکن  منابع  در  جست و جو  با  خودتان،  آزمودن  برای 
بارۀ پرورش مشارکت در کودکان  اینترنتی، کتاب هایی را در  افراد مطلع و جست وجوی  از  پرس وجو 

بیابید. اگر می توانید، تعدادی از کتاب ها را تهیه کنید و آنها را برای کودکان بخوانید.2

فعالیت در 
خانه

 فیلم و پویا نمایی
از داستان بعضی از فیلم ها و پویا نمایی ها هم می توان برای نشان دادن نقش های اجتماعی استفاده کرد. در 

انتخاب این موارد باید به ویژگی های فرهنگی جامعۀ ایرانی توجه داشت. 

 نمایش 
یکی از بهترین روش های آموزش و تمرین ایفای نقش، نمایش است. نمایش فرصت های متنوعی را در اختیار 
مربی قرار می دهد و از آن می توان به روش های گوناگونی استفاده کرد. نمایش ممکن است به صورت یک 
داستان طراحی شده، یک روایت متفاوت از داستانی معروف، شبیه سازی واقعیت، نقش آفرینی بداهه و نظایر 

آنها اجرا شود. محتوای قصه ها و کتاب ها منابع مناسبی برای موضوع نمایش است.

 بازی های گروهی 
و  سنتی  از  اعم  گروهی،  بازی های  انواع  دارد.  کمتری  بند  و  قید  اما  است،  نزدیک  نمایش  به  گاهی  بازی 
تا  از »میهمان بازی« گرفته  ایفای نقش است.  برای پرورش مهارت های  امروزی، فرصتی تربیتی  نمونه های 

»پلیس بازی« و موارد مشابه، می توان برای ایفای نقش های اجتماعی فعالیت و تمرین ایجاد کرد.  

فعالیت برای 
کودکان
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حل مسئله:
را  مسئله  کند،  مشخص  دوراهی ها  و  ابهام  شرایط  در  را  خود  وضعیت  تا  دارد  فرصت هایی  به  نیاز  کودک 
تشخیص دهد و تصمیم مناسب بگیرد. می توانیم از کودک بخواهیم خودش را جای شخصیتی بگذارد و بگوید 

اگر در آن موقعیت بود، چگونه رفتار می کرد. مثاًل:
  اگر غریبه ای چیزی از او درخواست کند، چه جوابی می دهد.

  اگر در جایی با کودک دیگری روبه رو شود، برای دوست شدن چه می کند.
  برای تقسیم وظایف در کار گروهی، چه روشی مناسب است.

  داستان ناتمام را کامل کند.
  داستان خوانده شده را تغییر دهد.

فعالیت31: ضمن بازدید از یک مرکز پیش از  دبستان، و اجرای فعالیت های زیر، نتیجه را در کالس 
گزارش دهید.

1ـ کودکان را به گروه های دو نفری تقسیم کنید. 
2ـ به هر گروه مسئله ای بدهید و از کودکان بخواهید در حد سه دقیقه، دو نفره دربارۀ مسئله صحبت 

کنند و راه حل ارائه دهند.
بگویند. می توانید  را  برای هر گروه دوباره طرح کنید و بخواهید که نظرشان  را  پایان، مسئله  3ـ در 

راهنمایی های الزم را هم ارائه کنید.
بعضی از مسائل عبارت اند از:

ـ در خانۀ پدر می خواهد اخبار ببیند و کودک خانواده می خواهد برنامۀ کودک تماشا کند .کودک از 
پدرش ناراحت و پدر هم از او ناراحت است.

ـ دو کودک اسباب بازی مشخصی را می خواهند در اختیار داشته باشند، لذا هر کدام آن را به طرف خود 
می کشند و دعوا این چنین شروع می شود.

ـ یکی از بچه های کالس مدادش را گم کرده است. او فکر می کند یکی از دوستانش آن را برداشته است. 
در حالی که عصبانی است، فریاد می زند و دنبال مدادش می گردد.

موقعیت های چالشی:
در  کودک  روش  این  در  است.  پیچیده تری  و  جدی  موضوعات  دنبال  به  مسئله،  حل  نسبت  به  روش  این 
در  از کودک خواسته می شود  نمونه،  برای  قرار می گیرد.  تخیلی  یا  واقعی  دربارۀ موضوعات  داوری  معرض 
مورد رویدادی که رخ داده است، فکر کند، احساسش را بگوید و در نهایت، قضاوت کند. گاه می توان موقعیت 
چالشی را با نمایش همراه کرد. طرح موقعیت چالشی کار راحتی نیست و نیاز به تجربه دارد. مواردی ماننِد؛ 
قلدری، دعوا، زورگویی، تبعیض و حرف های زشت موضوعاتی برای موقعیت های چالشی هستند که باید با 

دقت و احتیاط وارد آنها شد.

فعالیت برای 
کودکان
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فعالیت٣٣: در بازدید از یک مرکز پیش از دبستان، ضمن انجام دادن فعالیت های زیر، گزارش آن را 
در کالس ارائه دهید. 

1  به کودکان آینه ای کوچک بدهید.

٢  از کودکان بخواهید تا به آینه نگاه کنند و با تغییر چهره، احساس های مختلف را با صورت خود 

نشان دهند.
  خوشحال بودن/ وقتی با مادر و پدر به پارک رفته  ای و بازی می کنی.

  قهر/ وقتی از کار دوستت ناراحت هستی و با او حرف نمی زنی.
  شادی/ وقتی با دوستانت بازی می کنی.

  غمگین/ وقتی در خانه کسی به تو توجه نمی کند.
  تنهایی/ وقتی دوستانت با تو بازی نمی کنند.

فعالیت٣٢: در بازدید از یک مرکز پیش از دبستان، با کودکان در مورد سؤاالت زیرگفت وگو کنید و 
بپرسید اگر شما به جای آنها بودید چه می کردید؟

الف( هرگاه کسی در موقع دعوا به دوستش حرف های زشت بزند، چه اتفاقی می افتد؟
 ب( اگر در موقع دعوا دوستش را بزند، چه اتفاقی می افتد؟

 ج( موقع عصبانیت، به غیر از دعوا کردن چه کارهای دیگری می توان انجام داد؟

فعالیت برای 
کودکان

فعالیت برای 
کودکان
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تمرین کنید

1 فعالیتي براي توسعۀ مشارکت کودک در فعالیت ها طراحي و اجرا کنید.
2 فعالیتي از موقعیت های مهرورزی با مشارکت کودک طراحي و اجرا کنید.

3 براي برگزاری یک مناسبت ملی ـ مذهبی با هدف پرورش مشارکت کودک، فعالیتي طراحي کنید.
4 فعالیتي براي توسعۀ مسئولیت پذیری کودک طراحي و اجرا کنید.
5 قصه ای براي توسعۀ مسئولیت پذیری کودک انتخاب و اجرا کنید.

6 فعالیتي براي توسعۀ ایفای نقش های گروهی کودک طراحي و اجرا کنید.
٧ یک بازی گروهی براي توسعۀ ایفای نقش در کودکان طراحي کنید.

8 قصه ای براي توسعۀ ایفای نقش در کودکان انتخاب و اجرا کنید.

خود ارزیابی

واحدیادگیری : پرورش مشارکت کودک در فعالیت ها                       
درس: پرورش مهارت های عاطفي ـ  اجتماعي کودک

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحدیادگیری پرورش مشارکت کودک در فعالیت ها تهیه شده است.

در هر سؤال بیشترین امتیازسه 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 مشارکت کودک در فعالیت ها 
طراحي و اجرا کنید؟

1

تا چه حد مي توانید فعالیت هایي براي توسعۀ مسئولیت پذیری کودک طراحي 
و اجرا کنید؟

2

تا چه حد مي توانید فعالیت هایي براي توسعه ایفای نقش های گروهی کودک 
طراحي و اجرا کنید؟

3
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ارزشیابی شایستگی پرورش مشارکت کودک در فعالیت ها

شرح کار:
طراحی و اجرای یک فعالیت آموزشی برای توسعه مشارکت کودک در فعالیت ها از طریق گوش کردن به قصه و شعر، شرکت در فعالیت ها و...

طراحی  و اجرای یک فعالیت آموزشی برای توسعه مسئولیت پذیری کودک در فعالیت های اجتماعی از طریق  مرتب کردن وسایل، مراقبت از وسایل شخصی
طراحی  و اجرای یک فعالیت آموزشی برای توسعه ایفای نقش های گروهی از طریق  گروه بندی کردن کودکان 3 تا 6 ساله برای انجام دادن یک 

فعالیت، بازی و ...(
طراحی  و اجرای هر فعالیت 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 مشارکت کودک در فعالیت ها براساس دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور 
شاخص ها:

توسعه مشارکت کودک در فعالیت ها )حدس زدن صدای اشیا گوش کردن به قصه و شعر و ...(
توسعه مسئولیت پذیری کودک )حضور منظم در کالس، مراقبت از لوازم شخصی و...(

توسعه ایفای نقش های گروهی )مانند نمایش یک موقعیت از پذیرش نقش های گروهی و...(

ـ شرایط اجرای کار: طراحی و اجرای فعالیت های آموزشی در کارگاه هنرستان با توجه به شرایط زیر: 
مکان: مرکز آزمون                                                          زمان: 30 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 ـ اجتماعی طبق منابع معتبر

منابع: کتب آموزشی مرتبط ـ سی دی های آموزشی

معیار شایستگی:

نمرۀ هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 3مرحلۀ کارردیف

2توسعۀ مشارکت کودک در فعالیت ها1

2توسعۀ مسئولیت پذیری کودک در فعالیت های اجتماعی2

1توسعۀ ایفای نقش های گروهی3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
شایستگی هـای غیـرفنی: مهارت گوش کـردن، شرکت در اجتـماعـات و فعـالیت هـا، 

مسئولیت پذیری 
نکات  ـ رعایت  بهزیستی  آیین نامه های  بهداشتی موجود در  استاندارد های  رعایت  ایمنی: 

بهداشتی تجهیزات  به کارگیری  در  ایمنی 
بهداشت: رعایت نکات بهداشتی در انجام فعالیت ها

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

نگرش: ایجاد موقعیت برای مشارکت کودک در فعالیت ها و ارتباط عاطفی ـ 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.
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منابعی برای مطالعۀ بیشتر

  مجموعه »وگی ورجه«. نوشتۀ: جاناتان الندن. ترجمۀ )سرودۀ(: ناصر کشاورز. نشر افق، 1397. / هدف این 
مجموعه تقویت مهارت های فردی و اجتماعی کودک است.

  مجموعۀ » کتاب های جولیا«. نوشتۀ: جولیا کوک. ترجمۀ: سینا امینی. شرکت انتشارات فنی ایران )بخش 
نردبان(، 1394 / این مجموعه به انواع مهارت های زندگی پرداخته است.

ایران  انتشارات فنی    مجموعۀ » آداب شهروندی«. نوشتۀ: کاسی مایر. ترجمۀ: محمدرضا بهاری. شرکت 
)بخش نردبان(، 1394. / این مجموعه موضوع مهارت های زندگی و شهروندی را دنبال می کند.

  مجموعۀ » خانوادۀ خرس ها«. نوشتۀ: استن و جن برنشتاین. ترجمۀ: سعید خاکسار. نشر موزون، 1393. / 
این مجموعه به موضوعات متعددی از مهارت های زندگی و شهروندی پرداخته است.

  مجموعۀ » وقتی که من بچه بودم / از برونو یاد بگیریم«. ترجمۀ: شکیب شیخ الملوکی. بازنوشتۀ: سوسن 
طاقدیس. مؤسسه نشر ذکر )کتاب های قاصدک(، 1395. / موضوع این مجموعه مهارت های رفتاری است.

و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  انتشارات  حسن زاده.  فرهاد  نوشتۀ:  کوتی کوتی«.  » قصه های  مجموعۀ    
نوجوانان، 1393. / این مجموعه دربارۀ آداب اجتماعی و اخالقی است. 

  » پلنگ یکه تاز«. نوشتۀ: عباس یمینی شریف. انتشارات روش نو، 1385.
  » کدو قلقله زن«. به روایِت: ناصر یوسفی. نشر پیدایش، 1395.

  » آن کفش ها«. نوشتۀ: ماریبت بولتز. ترجمۀ: پویا پاک نژاد. نشر هوپا، 1395. 



منابع

یک شهر، یک سقف   .)1396( ابراهیم.  اصالنی،  و  مرتضی  مجدفر،  و  لیال  سلیقه دار،  و  محرم  آقازاده،   1
)مهارت های زندگی: مهارت شهروندی( / جلد 8 از مجموعه 12 جلدی لذت زندگی. تهران: مرکز نوآوری های 

آموزشی مرآت.
2 آقازاده، محرم و سنه، افسانه. )1396(. راهنمای آموزش در پیش دبستانی / بسته پیش دبستانی مبتنی 

بر مغز محوری. تهران: مرکز نوآوری های آموزشی مرآت.
3 اتکینسون، ریتا ال و اتکینسون، ریچارد سی و اسمیت، ادوارد ای و بم، داریل ج و هوکسما، سوزان نولن. 

.)1396(
4 زمینۀ روان شناسی هیلگارد. ترجمۀ محمد نقی براهنی و همکاران. تهران: رشد.

5 استاین، شل سیلور. )1394(. من و دوست غولم. ترجمۀ منیژه گازرانی. تهران: چشمه.

6 اسکولز، کاترین. )1378(. دوران صلح. ترجمۀ حمید احمدی. تهران: ویژه نگار.

٧ اصالنی، ابراهیم. )1394(. نوجوانی 1 / برای والدین و مربیان. تهران: مدرسه.

8 اصالنی، ابراهیم. )1394(. نوجوانی 2 / برای نوجوانان. تهران: مدرسه.

9 اکبری، مهرداد و پوراعتماد، حمیدرضا و صالح صدق پور، بهرام. )1389(. تأثیر برنامه مداخله ای آموزشی 
جرأت ورزی، حل مسأله و حرمت خود بر هوش هیجانی. فصل نامۀ روان شناسی کاربردی، 1، 64 ـ52.

10 اکلرک، ریتا. )1391(. هوش هیجانی برای کودکان. ترجمۀ علی کریمی. تهران: رسانه تخصصی.

11 افروز، غالمعلی. )1375(. کودکان استثنائی. تهران: دانشگاه تهران.

12 اودری، پن. )1394(. دستی که بوسه می زند. ترجمۀ منا خاطری. تهران: نسل نواندیش.

تأثیر آموزش جرأت ورزی به روش مشاوره گروهی بر عزت نفس دانش آموزان  نادره. )1388(.  13 بحری، 
دختر. پیک نور، 1، 137ـ124.

14 برک، لورا ای. )1383(. روان شناسی رشد / جلد اول )از لقاح تا کودکی(. ترجمۀ یحیی سیدمحمدی. 
تهران: ارسباران.

15 ب. شر، میرنا. )1391(. والد متفکر، کودک متفکر. ترجمۀ زهرا حبیبی. تهران: ارجمند.

16 بولتون، رابرت. )1384(. روان شناسی روابط انسانی. ترجمۀ حمیدرضا سهرابی. تهران: رشد.

1٧ بهشتی، سعید و افخمی اردکانی، محمدعلی. )1386(. تبیین مبانی و اصول تربیت اجتماعی در نهج البالغه. 
فصل نامۀ تربیت اسالمی. سال دوم، شمارۀ 4، بهار و تابستان.

18 بیابان گرد، اسماعیل. )1390(. روش های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان. تهران: انجمن اولیا 
و مربیان.
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19 بیلر، رابرت. )1389(. کاربرد روان شناسی در آموزش / جلد اول. ترجمۀ پروین کدیور. تهران: مرکز نشر 
دانشگاهی.

20 پوپ، آلیس. )1391(. افزایش احترام به خود در کودکان. ترجمۀ پریسا تجلی. تهران: رشد.

زندگی  ارزش های   .)1386( انکار.  رویوکاستیا،  ناسیون  و  دومنیک  آچه،  و  دایانا  هسو،  و  دایان  تیلمن،   21
)مجموعۀ 10 جلدی(. تألیف و ترجمۀ ناصر یوسفی و شهره یوسفی. تهران: افق.

22 تی وود، جولیا. )1394(. ارتباطات میان فردی، روان شناسی تعامل اجتماعی. ترجمۀ مهرداد فیروزبخت. 
تهران: مهتاب.

تهران:  استثنائی.  و مسائل کودکان  ویژگی ها  با  آشنایی   .)1386( یاور.  دهقانی،  و  مرتضی  حاج بابایی،   23
مدرسه.

24 داوسن، پگ و گویر، ریچارد. )1393(. مهارت های اجرایی در کودکان و نوجوانان / راهنمای عملی برای 
سنجش و مداخله. ترجمۀ محمود تلخابی. تهران: کورش چاپ. 

25 رحیمیان بوگر، اسحاق و شاره، حسی و حبیبی عسگرآباد، مجتبی و بشارت، محمدعلی. )1386(. بررسی 
تأثیر شیوه های جرأت ورزی بر سازگاری اجتماعی، فصلنامه نوآوری های آموزشی، 23، 29-54.

26 سره، صغرا. )1372(. روش فعال در کودکستان. تهران: ندا.

2٧ سلیقه دار، لیال. )1396(. آموزش مهارت های زندگی / بسته پیش دبستانی مبتنی بر مغزمحوری. تهران: 
مرکز نوآوری های آموزشی مرآت.

28 سلیقه دار، لیال. )1396(. آموزش مطالعات اجتماعی / بسته پیش دبستانی مبتنی بر مغزمحوری. تهران: 
مرکز نوآوری های آموزشی مرآت.

مرکز  تهران:  مغزمحوری.  بر  مبتنی  پیش دبستانی  بسته   / مربی  راهنمای   .)1396( لیال.  سلیقه دار،   29
نوآوری های آموزشی مرآت.

30 سیف، علی اکبر. )1396(. روان شناسی پرورشی نوین. تهران: دوران.

31 شعاری نژاد، علی اکبر. )1392(. روان شناسی رشد. تهران: اطالعات.

32 شفیع آبادی، عبداهلل. )1394(. پویایی گروه و مشاوره گروهی. تهران: رشد.

33 طاهری، مینو و آقاجانی، زری. )1390(. حلقه های سالمت و زمین ما / دورۀ پیش دبستانی. تهران: مدرسه.

34 فتحی، مهدی )1386(. مهارت همدلی. تهران: شهیدی پور.

35 فتحی واجارگاه، کورش و واحدچوکده، سکینه. )1396(. آموزش شهروندی در مدارس. تهران: آییژ.

36 کاتمن، جان. )1393(. پرورش هوش هیجانی در کودکان، ترجمۀ حمیدرضا بلوچ. تهران: رشد.

3٧ کرین، ویلیام. )1394(. نظریه های رشد / مفاهیم و کاربردها. ترجمۀ غالم رضا خوی نژاد و علی رضا رجایی. 
تهران: رشد.



٣8 گل سر، ویلیام. )139٤(. درآمدی بر روان شناسی امید: تئوری انتخاب. ترجمۀ علی صاحبی. تهران: سایه 

سخن.
٣9 گیزل، تئودرزئوس. )1391(. کتاب کارگزار َکره. ترجمۀ رضی هیرمندی. تهران: گام. 

٤0 گیزل، تئودرزئوس. )139٤(. گربۀ با کاله. ترجمۀ رضی هیرمندی. تهران: افق. 

٤1 لطف آبادی، حسین. )138٤(. نقد نظریه های رشد اخالقی پیاژه و کلبرگ و بندورا و ارائه الگویی نو برای 

پژوهش در رشد اخالقی دانش آموزان ایران. فصل نامۀ نوآوری های آموزشی، شمارۀ 11، سال چهارم.

٤٢ لوهر، جیمی و مه یرس، جن. )1391(. پرورش کودک / چگونه به رشد جسمی، ذهنی، زبانی و فردی 

کودک خود کمک کنیم؟، ترجمۀ سیامک ملکی. تهران: ارجمند.

٤٣ ماسن، پاول هنری و کیگان، جروم و هوستون، آلتاکارول و کانجر، جان جین وی. )1388(. رشد و شخصیت 

کودک. ترجمۀ مهشید یاسایی. تهران: مرکز.

٤٤ مجدفر، مرتضی و طاهری، مینو. )1396(. مجموعۀ لذت خواندن / شور زندگی. تهران: مرکز نوآوری های 

آموزشی مرآت.
٤5 محسنی، نیک چهر. )1383(. نظریه ها در روان شناسی رشد / شناخت، شناخت اجتماعی و شناخت و 

عواطف. تهران: پردیس 57.

٤6 محسنیان راد، مهدی. )1395(. ارتباط شناسی ٢. تهران: سروش. 

نیوشا / سنجش 7  آزمون سنجش رشد  و عشایری، حسن. )1390(.  زهرا  و جعفری،  ٤7 مالیری، سعید 

مهارت رشدی ویژۀ کودکان فارسی زبان بدو تولد تا 6 سال. تهران: دانژه.

٤8 مولوی، جالل الدین. )1391(. مثنوی معنوی. به اهتمام توفیق سبحانی. تهران: سازمان چاپ و انتشارات 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
٤9 مویس، دانیل و رینولدز، دیوید. )138٤(. آموزش مؤثر. ترجمۀ محمدعلي بشارت و حمید شمسي پور. 

تهران: رشد.
50 میالنی فر، بهروز. )1370(. روان شناسی کودکان و نوجوانان استثنایی. تهران: قومس.   

دورۀ  برای  »خود«  و  شناختی  اجتماعی،  هیجانی،  رشد  زندگی  مهارت  آموزش   .)1393( آن.  ورنون،   51

دبستان، ترجمۀ مهرداد فیروزبخت. تهران: دانژه.

با  مکوندحسیني  شاهرخ  ترجمۀ  ویژه.  نیازهاي  با  کودکان  آموزش وپرورش   .)1389( پیتر.  وست وود،   5٢

همکاري فرح شیالن دري. تهران: رشد جوانه.
5٣ وینکلر، ادوارد و اشتوکنیگر، ماگدالن. )1379(. دنیای کوچک بزرگ من. ترجمۀ وجیهه حاکمی. تهران: 

فکر روز.
ارتباطات  در  اجتماعی  مهارت های   .)1382( دیوید.  دیکسون،  و  کریستین  ساندرز،  و  اون  هارجی،   5٤
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میان فردی. ترجمۀ خشایار بیگی و مهرداد فیروزبخت. تهران: رشد.
55 هاشمی، شهناز. )1389(. تأثیر شیوه های جرأت ورزی بر سازگاری اجتماعی. پژوهش های مدیریتی، 3، 

28ـ 29.
56 هاالهان، دانیل پی، وکافمن، جیمز ام. )1378(. کودکان استثنائی. ترجمۀ مجتبی جوادیان. مشهد: به نشر.

ترجمۀ  ویژه(.  آموزش  بر  )مقدمه ای  استثنائی  دانش آموزان   .)1393( وکافمن، جیمز.  دانیل  هاالهان،   5٧
حمید علیزاده و دیگران. تهران: ویرایش.

58 یوسفی، آوازه سادات. )1394(. آموزش مهارت های زندگی به کودک. کارگاه. مرکز مشاوره دانشگاه تهران. 
شمارۀ آذر و دی.

59 World Health Organization. Division of Mental Health (1994). LIFE SKILLS 
EDUCATION FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS IN SCHOOLS. Geneva: 
World Health Organization.
60 edagogika.- Fitzgerald, H. E; Mann, T.; Cabrera, N. & Wong, M. M. (2003).Diversity 
in care giving contexts. In R. M. Lerner, M. A. Easterbrooks, & J. Mistry (Eds).

سایت ها
مطالب مربوط به کتاب های اصول کافی و میزان الحکمه از منابع زیر برداشت شده است:

  کتابخانه دیجیتال نور
https://www.noorlib.ir 

  مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی / وب گاه جامع االحادیث
http://www.noorhadith.ir/Hadith

  کتابخانه احادیث شیعه
http://www.hadithlib.com



سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی 
ملی جمهوری اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه 
سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های 
درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه 
تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش 
سازنده ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه 

داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.

اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب پرورش مهارت هاي 
عاطفي و اجتماعي کودک رشته تربیت کودک ـ کد 212314

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

خراسان جنوبي سیده طلعت هاشمی18کردستان روناک غفاری1

مازندران بهشته آصف نژاد19خراسان رضوی زینب عزیزی قوچان2

همدانمهری صارمی20کرمانشاه پوران جعفری باغنی3

هرمزگان لیال انوشه21شهر تهران افسانه جاودانی اصفهانی4

قزوینلیلی حسن پور22گلستان حوری دهقان5

کرمان فرشته دادبین23شهرستان های تهران طاهره گل گلی6

چهارمحال وبختیاري زهرا عابدی بارده24قم معصومه السادات حسینی رکن آبادی7

آذربایجان شرقیخدیجه قره داغی25گیالن سکینه مرادی8

کرمان نازی میرزایی26فارس شهال پروین جهرمی9

اردبیل گیتا بهار27قزوین ناهید رهی10

یزد مریم نصیری پور 28البرزسیده محبوبه میرسلیمی11

خراسان رضوی فریده خدمتگذار29گلستان نفیسه تقوی کیش12

خوزستان آزاده لیراوی30بوشهر فاطمه نوری13

آذربایجان غربي حبیبه قرشی31شهرستان های تهرانمریم نعیمی14

بوشهر فریبا خورشیدیان32سیستان وبلوچستان فاطمه مرادی15

همدان نرجس نوری33ایالممعصومه اسماعیلی16

سیستان وبلوچستان شهناز کمالی جوان34یزد رضیه سادات اسالمی نیا17
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