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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(
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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
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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: فیلمی 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
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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 آزمایش یکی از مشهورترین آزمون های روانشناسی است که توسط والتر میشل در دهۀ 1960 تهیه گردیده است.

2ـ برای اطالع بیشتر در بارۀ 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

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 
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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؛
نیشم  زنبور  بودم  مانده  رختخواب  در  »  اگر  گفت:  او     

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«.
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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 

  در گروه دربارۀ داستان گفت وگو کنید. 
  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

درک 
همدالنه

تجربۀ 
اجتماعی

تعهد و 
مسئولیت پذیری

سازگاری 
اجتماعی

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 اجتماعی: 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 خلق وخو، واکنش )نشان دادن به دیگران(، سازگاری یا میزان اجتماعی بودن کودکی را 

به مادر و پدرش نسبت دهید. 
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.
عوامل ارثی و عوامل محیطی هر کدام شامل زیرمجموعه هایی است که در نمودار 5 نشان داده شده است.

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 
 ویژگی های فرهنگی جامعه: شرایط فرهنگی، اجتماعی و تربیتی موجود در جامعه؛ 

   هنجارهای جامعه: ارزش ها، باورها، اعتقادات و رفتارهای مثبت و منفی؛
   رویکرد تربیتی در محیط های آموزشی: نگرش های تربیتی والدین و مربیان؛  

   رسانه ها: کیفیت و تأثیر پیام های رسانه ای.    
 خانواده: موقعیت و شرایط خانواده در زمینه های گوناگون؛

     موقعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده: شرایط محیط زندگی و جایگاه اجتماعی والدین؛
   ترکیب خانواده: جمعیت خانواده، تعداد فرزندان و روابط خواهران و برادران؛ 

   رفتار والدین: اهداف تربیتی والدین، روش  فرزندپروری آنها و سبک زندگی خانواده.

عوامل مؤثر بر رشد 
عاطفی ـ اجتماعی

عوامل ارثی

وضعیت 
جسمانی

رویکردهای تربیتی 
در محیط آموزشی

ترکیب 
خانواده

ویژگی های 
فرهنگی جامعه

خلقیات ذاتی 
والدین

هنجارهای 
جامعه

موقعیت 
اجتماعیـ  اقتصادی

جنس

رسانه ها

رفتار 
والدین

خانواده

عوامل محیطی

نمودار5  ـ عوامل مؤثر بر رشد عاطفی ـ اجتماعی
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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 روانی ـ 
اجتماعی اریکسون

نظریۀ یادگیری 
اجتماعی 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 1856) Sigmund Freud 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 1902) Erik H. Erikson ـ3
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جدول 1ـ مراحل رشد )6 سال اول زندگی(  در نظریۀ اریکسون1

تکلیف رشدیمحورسنمرحله

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،  در مرحلۀ  برابر بی اعتمادی2: کودک  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 شک3: 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 گناه4: 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.
Trusting against distrust ـ2

 Autonomy against shame and doubt ـ3
 Initiative on sincerity ـ4
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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، نوازش 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؟
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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.

Albert Bandura ـ1
Symbolic Models ـ2

3ـ پویانمایی همان انیمیشن )کارتون( است و هنر حرکت بخشیدن به اشیاء بی جان است.

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

فرایند  دلبستگی

فعالیت 21: همراه با هنرآموز خود به یک مرکز پیش از دبستان بروید. با کودکان و 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  )انیمیشن3(  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.

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. 

فعالیت برای 
کودکان

فعالیت در 
کالس
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جان بالبی1، که یک روان پزشک بود، دربارۀ دلبستگی پژوهش های متعددی انجام داده است. طبق دیدگاه بالبی، 
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.

 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 
این  پایگاه امن خود دور نمی شود  از  اما همچنان  با دیگران دارد،  ارتباط  کودک تمایل به کاوش محیط و 
دلبستگی شدید باعث بروز »اضطراب جدایی« می شود که شروع آن بین ٧ تا 12 ماهگی است که 1٥ تا 1٨ 

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 عبارتند 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 

جرأت 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 اینزورث2 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.
٢ 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، اگر چه خشم خود 

(1999 ـ 1913) Mary D.S Ainsworth ـ2   (1990 ـ 1907) John Bowlby 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 عاطفیـ  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.

  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، فعالیت هایی را، متناسب با موضوع دلبستگی برای کودکان، طراحی 
کنید.

  فعالیت های طراحی شده را در کالس ارائه کنید.
  در مورد فعالیت های پیشنهادی، با یکدیگر گفت وگو کنید.
  برخی از فعالیت ها را با کودکان یک مهدکودک اجرا کنید.

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   ،٥ به شکل  توجه  با  گروه های کالسی،  در  فعالیت ٢5: 
گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

فعالیت در 
کالس

فعالیت در 
کالس

فعالیت ٢6: 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 ٢7: 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 خود، 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. در صورت امکان، عکس ها  را به صورت چاپ شده 
به نمایش بگذارید و نتایج مشاهدات خود را 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.
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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: همراه با هنرآموز خود به یک مرکز پیش از دبستان بروید فعالیت زیر را انجام دهید:
دو لوله )رول( کاغذ را به موازات هم بر روی زمین بیاندازید. هر لوله بهتر است دو تا سه متر و فاصلۀ 
آنها با هم حداکثر 25 سانتی متر باشد. از بچه ها بخواهید از میان سه فعالیت زیر یکی را انتخاب کنند:

1  با چشمان بسته روی یکی از مسیرهای کاغذی راه بروند.

2  پاهای خود را باز کنند، به طوری که هر پا روی یک مسیر کاغذی باشد. سپس با چشمان بسته راه 

بروند.
3  با چشمان بسته روی یک مسیر کاغذی راه بروند و به همان حالت، از مسیر دوم بازگردند.

4  مشاهدات خود را یادداشت کنید.

5  کودکان را با توجه به مشاهدات خود در سه گروه ُخلقی طبقه بندی کنید.

6  با مربی کالس مشاهدات خود را درمیان بگذارید و ببینید با توجه به شناخت مربی از کودکان تا 

چه حد رابطۀ ُخلقی با انتخاب فعالیت بازی کودکان ارتباط دارد.
7  نتیجۀ فعالیت ها و مشاهدات خود را در کالس ارائه دهید.

فعالیت در 
فعالیت 34: با هم گروهی های خود سه فعالیت متناسب با شناسایی خلق وخو، طراحی و اجرا کنید. کالس

  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 

ثَبات ُخلق وُخو

فعالیت برای 
کودکان
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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 

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.

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.
  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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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 کودک

روش های بیان توانمندی ها و محدودیت های کودک در نمودار ٧ 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 

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 (شکل٧).

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

نقاشی  ایجاد موقعیت بازی
همدالنه

نقش یابی 
جنسیتی
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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 

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.

شکل 7ـ بازی کودکان

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
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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. 

٢  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.

در روان شناسی، برای شناخت دنیای کودکی از انواع روش ها استفاده می شود، مانند: مشاهده، بازی، 
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
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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 کنترل کرد. 
یکی از اهداف مهم تربیت این است که کودک به خودتنظیمی 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

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.
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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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 
را ببیند و درک کند. از نظر تربیتی، از والدین و مربیان انتظار می رود که محیطی غنی را برای کودک 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 بین می برند. وقتی کودک تالش می کند چیزی را بردارد یا روش کار با وسیله ای 
را یاد بگیرد، این نوع تجربه ها به او می فهماند که چقدر می تواند بر محیط تأثیر بگذارد. ترساندن یا ترغیب 

کودک برای آرام و ساکت بودن، عواطف او را محدود خواهد کرد (شکل ٨). 

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

گفت وگو کنید.
٢  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
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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



34

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 ٢ 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؟ ٥

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

تمرین کنید

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

٢   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...(
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.


