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 (نهاوندی)ید احمد عطاری س -ثیر آموزش های خانه، مدرسه و اجتماع در تربیت کودکان و نوجوانان ات

مقدمه 
ی و دور از ل فکری و عملی استقالم اهدافی را تعقیب می کند که حاصل آن وجود انسان های آزاد و دور از هر گونه قید بندگی دیگران است که دارانظام تربیتی اسال

عقل و  نند و از رویک ی رفتارپرورش افرادی است که در هر لحظه از زندگی بر اساس معیارهای عضالنی و شرع همه انحرافات و لغزش هاست. هدف از تعلیم و تربیت،

ندگی فردی و زند و در شرع اعمال و رفتار نمایند و بر عواطف و احساسات خویش مسلط باشند. همچنین میزان های درست و صحیح اخالقی و اجتماعی را بپذیر

بیتی و مربیان تر ه شناسانمارند. به عقیده جامعاجتماعی احساس مسئولیت کنند ،همچنین آشنا به حقوق و وظایف خود بوده و شخصیت و حقوق دیگران را محترم ش

ن مجالت همچنی وکتاب  ون،تلویزی رادیو، زمینه کج روی ها و انحرافات نخست خانواده سپس مدرسه و اجتماع و فرهنگ جامعه و عوامل ارتباط جمعی نظیر سینما،

دود امکان ن عوامل تا حم است ایرای اصالح و مهار انحرافات و آسیب های اجتماعی الزعوامل سیاسی و اقتصادی، شرایط جوی، تغییرات آب و هوایی و ... است؛ لذا ب

امل مذکور ر یک از سه عتأثیر ه تحت کنترل درآیند تا تعلیم و تربیت در چهره نیکو و سازنده، خود را بنمایاند. در این نوشته سعی شده است به اختصار به نقش و

 گردد.پرداخته و راهبردهای عملی ارائه 

 امید است مورد استفاده اولیا و مربیان گرامی قرار گیرد.  

ثیر آموزش های خانه، مدرسه و اجتماع در تربیت کودکان و نوجوانان ات 
مر و نهی اده می بیند. ید خانوادخانواده اولین و مهمترین عامل تربیت اجتماعی و جامعه پذیری محسوب می شود. کودک در سال های اولیه عمر همه چیز را از دریچه 

یز بد، یز خوب، چه چچن که چه والدین و تقلید و همانند سازی کودک از مهمترین راه های انتقال ارزش ها، هنجارها و سنت های جامعه به کودک است. در حقیقت ای

ه ای آن جا که عد ی شود. تاستقیم والدین به کودک منتقل میا چه چیز با ارزش و چه چیز عالی است، از طریق دستورها و پندهای م چه چیز درست و چه چیز غلط،

 نقش خانواده را در تربیت کودک به منزله واشت ثانوی، ارتقا و عمق داده اند.  
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 خانواده و والدین  

ر پیش می دویژه ای را  و رفتارجلب توجه ا این دو، نخستین عامل و مجری جریان تربیت هستند. مادر نخستین فردی است که نوزاد با او ارتباط پیدا می کند و برای

ودک بیشتر د می گیرد. کآنان یا گیرد. کودک در حال رشد برای او، پدر و اطرافیان دیگر موجب جلب توجه می شود و از طریق تقلید و تلقین، الگوهای رفتاری را از

ه او القا می کند. بای جامعه را هو ارزش  ؛ زبان را از پدر و مادر می آموزد، و مادر هنجارهااوقات در کنار مادر و پدر به سر می برد؛ به آنان بسیار عالقه مند می شود

شد کودک رخانواده بر  رو محیط کودک نخستین درس همکاری، بردباری، نظم و انضباط، ایثار و محبت و کنترل غرایز را در کانون گرم خانواده فرا می گیرد. از این

رد. تأثیر بسیار چشمگیری دا

 اهمیت و جایگاه خانواده در تربیت   

ربوط است مبه خانواده  دود زیادیحانحطاط هر قوم و ملتی تا  در ارزش و جایگاه خانواده گفته اند که خشت اول بنای متعمدانه و مسئوالنه در هر جامعه است. رشد و

سوره  6 آیه)اهلیکم  انفسکم و طر این اهمیت است که اسالم توصیه به حفظ آن دارد. قوادر آن جستجو کرد و به خا و سرآغاز هر حرکت و تقویت اندیشه ای را باید

عی یک قوم و و اجتما دانه به آن شده است. خانواده به خاطر نقش و اهمیتی که خانواده در رشد و سرنوشت سازی نسل و حیات فردیی مجو هم رسیدگ (تحریم

 ،تی علم سیاستماعی و حب و نیز دانش های متعددی چون روانشناسی، علوم تربیتی، جامعه شناسی، روانشناسی اجتجامعه دارد، موضوع بحث ادیان مختلف، مذاه

اقتصاد و دیگر شاخه های علوم انسانی قرار گرفته است. 

 ثیر خانواده در کودک و نوجوان  ات

به این نتیجه خواهیم رسید که مهمترین اساس و منبع آن خانواده است. خانواده از  کنیم،اگر منابع دانسته های کودک و ریشه های رفتار با اتخاذ مواضع او را جستجو 

بنای رفتار، تشکل و سازماندهی زیستی، ذهنی، روانی، عاطفی و اخالقی کودک و بزرگترین عامل تکوین شخصیت اوست. نوع  نظر علمی مهمترین عامل سازندگی یا زیر

ثر است. راز اثربخشی خانواده را باید در جو و محیط آن وان دهی خانواده در رشد یا عدم رشد و شرافت یا انحطاط کودک و نوجوان منظم بخشی و سازم القائات، تربیت،

محبت و از  والدین از دیدگاهی دیگر عامل جستجو کرد. جوی که در آن غم و شادی، لذت و نفرت، رغبت، قهر و مهر در کنار هم و آمیخته با یکدیگرند و از سوی دیگر،
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خانواده برای  گر،جهتی عامل اجرای عدالت و انضباط هستند و هنگامی که محبت و انضباط درهم آمیزند، معجزه تربیت و نفوذ به وقوع خواهد پیوست. از جهت دی

و در کل، وجود کودک در خانه سبب کودک، محیطی اجتناب ناپذیر است و زندگی او در آن، در درازمدت زمینه ساز تشکل سازی و عادت سازی وی خواهد شد 

 سازندگی یا انحطاط اوست و اندیشه و رفتارش در آن محیط چنان رنگ و صورت می گیرد که اثری مادام العمر در او خواهد داشت.  

ی انه سرچشمه مختلف از ده های مخپس خمیر مایه شخصیت انسان در خانواده شکل می گیرد و نگرش ها، رغبت ها و رفتارهای خوشایند و ناخوشایند نسبت به پدی

 گیرد.  

 و هسته ه اولین مرکزس خانوادپامام علی می فرمایند: صفحه دل نوجوانان همچون زمینی است که هیچ گیاهی در آن نپروریده باشد و آماده هر نوع بذرافشانی است. 

خوی آن ها را  فتار و خلق وراخودآگاه نثیر می پذیرند و خودآگاه و یا اار والدین تو اطوای است که کودکان همه چیز را در آن یاد می گیرند و از تمامی سکنات و آداب 

ه از کدر سعی کنند پمادر و  تقلید می کنند. مادر و پدر بدون این که تعمدی داشته باشند، از سوی کودکان خود به عنوان سرمشق و نمونه انتخاب می شوند. اگر

 ایی می گوید:اس آمریکبه سرمشق های دیگری روی خواهند آورد و به نظر می رسد که این نیازی انسانی است. گزل، روانشن سرمشق قرار گرفتن جلوگیری کنند

 چک جوانی است که خواهد شد. سالگی نسخه کو 6-5کودک در 

از رفتارها  ظر او بسیارینکند. به  تربیت در خانواده تأکیدالبته او هرگز نمی خواهد منکر تأثیر تربیت در دوره جوانی شود، بلکه می خواهد بر نقش و اهمیت حیاتی 

که  اشتن،دحسد و کینه  ورگترها، نظیر کم رویی، گوشه گیری، پرخاشگری، بی رغبتی نسبت به عبادات، داشتن رفتارهای نادرست و ناهنجار، برخورد تند با اولیا و بز

ه و ناآگاهانه آگاهان تقیم،م و غیر مستجارب کودک قبل از ورود به مدرسه است. به هرصورت آن ها به طور مستقیثر از امت اغالب در نوجوانان و جوانان مشاهده می کنیم،

تار، رف بر کودک، ظر خانوادهمتعدد چنین نتیجه داده است که سازنده انسان، تجارب دوران کودکی اوست و اعمال ن کاوان می آموزند. در هر حال بررسی های روان

 ثیر قرار می دهد. ات دوران بزرگسالی او را تحت تصفات و حاال

 عملکرد خانواده در راستای تربیت کودکان و نوجوانان  

ال ما نهاد است. ح ملکرد آنپرسش از ع یکی از شیوه هایی که جامعه شناسان در مورد بررسی و تحقیق پیرامون هر تشکیالت و نهاد اجتماعی از آن سود می جویند،

واده چه پرسیم که خانبم. یعنی وانیم این پرسش را در مورد نهاد خانواده که یکی از ابتدایی ترین نهادهای اجتماعی است مورد استفاده قرار دهیدر این جا می ت

 عملکردهایی دارد؟  
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اجتماعی را  ندگی مردمی ود نیاز زموزش های مورمین امکانات زیستی، آسایش و امنیت اعضا؛ و ارائه آاخانواده نقش پاسخگویی به نیازهای جسمی، روانی و معنوی؛ و ت

وان از جمله ماعی را می تربیت اجتبر عهده دارد و در صورتی که عملکرد آن از بازدهی مطلوبی برخوردار باشد، می تواند به خوبی از عهده انجام آن وظایف برآید. ت

ل خانواده نابراین تشکیبگزینند. عضا می توانند از تجربیات مفید خویش بهره های الزم را بروظایف اعضای آن دانست که به طور متقابل انجام می شود و هر یک از ا

ه یکدیگر می ی نسبت بموجب پدید آمدن حقوق و وظایفی است که بر اثر آن زن و مرد نسبت به هم متعهد و مسئول هستند و موجب انجام وظایف و کارهای خاص

 شوند.  

استن ود و شوهر آرایمان خ ک طرف در مورد همسر و از طرف دیگر در مورد فرزندان شکل می گیرد. زن از یک طرف باید حافظ عصمت ومسئولیت زن در خانواده از ی

اندن کش و تالش برای ها؛ سعی خانه و گرم نگه داشتن آن؛ مدیریت زندگی و هدایت و سرپرستی اطفال؛ ایجاد سکون و آرامش برای خود و شوهر؛ حفظ اموال و دارایی

اد می دهد. یات را به او زد و عادمرد به زندگی؛ و پناه دادن به او در کشاکش زندگی است. مادر نخستین آموزگار در قبال فرزندان کودک است که شخصیت او را می سا

ز گرفتار رزندان او نیین صورت فداشت. در غیر ا نسلی نیکو پرورش خواهد داد که رفتار و کرداری متین و جامعه پسند خواهد اگر مادر پاکدامن و نیکو سیرت باشد،

ده و خصلت فتار آنان بورد مراقب سقوط شخصیت و رنج های فراوان و مفاسد بسیار خواهند شد. مادر و پدری که مایل هستند فرزندانشان امید آینده آن ها باشند، بای

مند این رفتارها آشنا ا منابع ارزشنان را بآی که هر رفتار نیکویی را برای آنان با ارزش جلوه دهند و های نیکو و صفات پسندیده را در روح و جانشان بپرورانند. به گونه ا

ید دختران خود را با رند. مادر باند بازداسازند و با تمام وجود فرزندان خود را به داشتن چنین رفتارهایی تشویق کنند. همچنین باید آنان را از هر کار زشت یا خوی ناپس

رامت نفس و کمناسب که با س های نادامنی و عفت تربیت کند و آنان را با نیکویی های زنان جاویدان تاریخ آشنا سازد. دختران خود را از پرده دری و پوشیدن لباپاک

 عفت مغایرت دارد، برحذر دارند. 

و باید آنان  دان خود بودههذیب فرزنتفرزندان نیست؛ بلکه متصدی امور تربیت و مسئولیت های پدر خانواده تنها منحصر به امور اقتصادی و تهیه لوازم زندگی برای همه 

در شکل  قش پدررحذر دارد. نبناپسند  را به آداب صحیح آشنا کند؛ روش زندگی نیکو را به آنان بیاموزد؛ آن ها را نسبت به عادات ارزشمند تشویق نماید و از رفتارهای

عی های اجتما متصل می سازد. این اتصال در شکل گیری نقش است که دنیای وسیع بیرون را به دنیای درونی کودکگیری شخصیت کودک همچون پل رابطی 

 ند. کبرقرار  ساویاالتشان تفرزندان را در دامان محبت خویش بپروراند و بین آنان از نظر محبت و عطوفت و رعایت ح ثر است. او بایدوکودک در آینده بسیار م
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سر و احترام او ه نیازهای همر سازد و بعاطفی و انسانی برقرا خانواده را از محبت و عطوفت آکنده کند؛ به ویژه باید با همسر خویش به بهترین وجه رابطهاو باید محیط 

حیح صود که تربیت وجب می شو مدر مقابل فرزندان توجه کافی مبذول نماید و آنچه را او بدان نیاز دارد فراهم سازد؛ زیرا این امر از حقوق طبیعی همسر است 

هند و آرامش خوا و عطوفت فرزندان و شکوفایی شخصیت وی به بهترین وجه انجام پذیرد. دلیل این نکته آن است که در چنین محیطی فرزندان همواره شاهد دوستی

 بود. 

آنچه با آداب  ت، و هرندشنام و اها سخن زشت، ست. او باید از گفتار ناپسند،پدر به عنوان سرپرست و مدیر خانواده در جهت برپا داشتن عوامل تربیتی فرزندان مسئول ا

گناه  وند بی شک بهشتی می شزاخالقی و اجتماعی ناسازگار است، دوری کند .کودکی که پدر و مادر خود را افرادی الابالی و بی بند و بار تشخیص دهد که مرتکب 

 خواهد یافت.  دست می آالید و هیچگاه پرورش صحیح و سالم ن

 اثرات خانواده در شکل گیری رفتار اجتماعی و اخالقی کودکان و نوجوانان  

ز ابا استفاده  -2ده: رفتار خانواده به عنوان الگویی جهت تقلید کودک عمل می کند. رفتار خانوا -1ثیر می گذارد: اخانواده به چهار شیوه متمایز بر کودک و نوجوان ت

یزی تنبیه های متناسب با خطاها، جدی بودن عملکرد با برنامه ر -3رفتار مطلوب و مورد پذیرش اجتماعی را به کودک می آموزد.  اداش یا تنبیه،و پ یید یا تکلیف،ات

 جاد انگیزه در کودک، برای صحیح عمل کردن، هر گونه اقدام دیگر را انجام می دهد. به منظور ای -4 بدون خطا را به کودک می آموزد.

ین افراد رگاه رفتار ای می کند. هو از آن ها الگو بردار بستگان، خواهر و برادر و اطرافیان خویش می نگرد، به والدین، ایط عادی، کودک با تحسین و تمجید،در شر

ویش وه اجتماعی خیید گراتیرش و مطلوب و خوب باشند، کودک و نوجوان آن ها را به عنوان معیار اخالقی و اجتماعی خویش انتخاب می کنند و رفتارشان مورد پذ

 واقع می گردد. 

ان و نوجوانان الدین و کودکوانی بین ثر از رفتار والدین شان خواهد بود. البته وجود یک رابطه سالم و انسارفتار کودکان و نوجوانان بیش از هرکس دیگر در زندگی مت

ه کودکان و بطمینان بخشی ظر موجب انتبادل نظر و ارتباطی صمیمی و نزدیک داشته باشند ،زیرا تبادل کافی نخواهد بود بلکه والدین باید قادر باشند با فرزندان خود 

کی است، آثار خر دوران کودهای اوا نوجوانان می شود که بداند از او چه انتظار و توقعی هست. تبادل نظر و ارتباط ناسالم و بد بین والدین و فرزندان که از ویژگی

 سی دارد. نامطلوب و معکو
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ل های خریب و در ساتادرستی، هنجاری چون فرار از مدرسه، نندگی کودک اغلب در رفتارهای ناببازتاب روابط نامطلوب بین والدین و کودک را در روزهای نخستین ز

 بعد، در نوجوانی و جوانی به صورت بزهکاری می توان دید.  

ز همساالن یا به دور ا اجتماع و بازی در محیطی به دور از به داشتن روابط اجتماعی سالم و مطلوب است و حتی والدین باید بدانند که کودک و حتی نوجوان نیازمند

مشاهده  بیللی از این قیرزندی مسافبرخوردهای کودکان ما نیز تا حدودی روشن شده باشد. در خانواده های تک  نیز نمی تواند او را اقناع نماید. شاید این مسئله در

ادر چرا من خواهر یا ا می گوید: مارم. و ید که مثال او اظهار می دارد: مرا به خانه خاله ام ببر تا با بچه او بازی کنم. و یا می گوید: راستی، چرا من همبازی ندمی شو

م سن و سال ها با کودک و رن رابطه می دهد که ای برادری ندارم که با او بازی کنم؟ این ها بیانگر آن است که کودک میل دارد با دیگران رابطه داشته باشد و ترجیح

اهم بازی می بیک ،به خوبی فاهم نزدتخود برقرار کند؛ زیرا دو کودک زبان یکدیگر را بهتر درک می کنند. آن ها هنگامی که در کنار هم قرار می گیرند به دلیل داشتن 

 کنند.  

نسبت به  دارد و باید ویژه ای و خانواده نیز در جهت برقراری، هدایت و جهت بخشیدن به این روابط نقش پس دریافتیم که کودک نیازمند داشتن روابط اجتماعی است

یت روابط ظر گرفتن اهمنم با در برقرار کردن این روابط اجتماعی، خوب و صحیح اقدام نماید تا از این طریق هم نیاز فعلی کودک خویش را برآورده ساخته باشد و ه

 ته باشد. پاسخ گف ی های الزم را در جهت ایجاد روابط صحیح اجتماعی در او به وجود آورد تا نیاز آینده او را نیز به طریق معقولیاجتماعی، آمادگ

 نقش الگوهای رفتاری در تربیت کودکان و نوجوانان  

طبیعی و  ندسازی، امریری و همانالگودهی و ارائه الگو در نقش پذیثیر اه مصداق عینی است. تیثرترین و کارسازترین شیوه های تربیتی، شیوه اسوه دهی و اراواز م

 زد، فوقثر می ساامت ود فرد راشناسان تعلیم و تربیت اذعان دارند که یادگیری ضمنی و مشاهده ای که وج فطری است که در همه انسان ها نهفته است. امروزه روان

ربیان و مار والدین و اهده رفتفتارها و مهارت های کالمی و اجتماعی کودکان و نوجوانان صرفا از طریق مشالعاده قوی تر و پایدارتر است. بخش قابل توجهی از ر

ثیرپذیری ااشد، میزان تبحبوب تر همساالن به وجود می آید. هر قدر الگوهای رفتار بزرگساالن به خصوص والدین در خانواده، برای کودکان و نوجوانان مطلوب تر و م

د داشته باشند. تار الگوی خومانند رفهدارتر می شود. بچه ها رفتار الگوهای مطلوبشان را بسیار دوست دارند و مایل هستند که همانند سازی کنند و رفتاری بیشتر و پای
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ترین نوع ثروارترین و مپاید ده،مشاه یادگیری غیر مستقیم و ضمنی یا روانشناسان تربیتی به این نتیجه رسیده اند که یادگیری اساس رفتار آدمی را تشکیل می دهد.

انان ودکان و نوجوو منش ک ثیر شخصیتی الگوها و در شکل گیری رفتارالگوهای رفتاری است؛ یادگیری در تیادگیری است که در این میان بیشترین نقش بر عهده ا

ی معلمان محشور ی همچون مکنار خانواده ها با الگوهای رفتاری دیگرفوق العاده چشمگیر است؛ به ویژه برای کودکان پیش دبستانی و به خصوص دبستانی که در 

 شوند. 

ر این موضوع اهد نیکویی بتواند ش ثیر و نقش الگو در شکل گیری شخصیت انسان فراوان سخن گفته اند و در این جا ذکر خاطره ای از یکی از عارفان بزرگ میادرباره ت

 باشد. 

می  ایی ام زندگیدودکی نزد کبزرگ و اهل کرامات بود، پرسیدند چگونه به این مقام و مرتبه رسیدی؟ به او پاسخ داد: من در روزی از سهل شوشتری که از عرفای 

به قبله  رو م را دیدم کهابم، دایی اساله بودم، نیمه شب ادرار به من فشار آورد؛ ناچار از رختخواب برخاستم و به دستشویی رفتم. وقتی برگشتم که بخو 7کردم. وقتی 

سید: گاه از من پرام شد، آنعمامه ای دور سرش پیچیده و مشغول نماز خواندن است. از حالت اوخوشم آمد، کنارش نشستم، نمازش تم نشسته، عبایی بر دوش کشیده،

شدم. وقتی  بیدار ز خوابعد نیز ابخوابیدم. شب  چرا نشسته ای؟ برو بخواب گفتم: از کارشما خوشم آمده و می خواهم پهلوی شما بنشینم. گفت: نه برو بخواب. رفتم و

رار م بگویم و تکمن ه یید،بخواب گفتم: دوست دارم هر چه شما می گو از دستشویی برگشتم باز هم دایی مشغول نماز خواندن بود. کنارش نشستم به من گفت: برو

اب. این کار حاالبرو بخو افی است؛کره من هم تکرار کردم. سپس دایی ام گفت: برای امشب کنم. دایی ام مرا رو به قبله نشاند وگفت: یک مرتبه بگو یا حاضر و یا ناظ

ی گفتم: مبار  7 رفتم،گه وضو می وضو گرفتن را نیز آموختم و پس از آن ک چند شب تکرار شد و هر شب عبارت یا حاضر و یا ناظر را چند بار تکرار می کردم. کم کم،

 یا حاضر و یا ناظر. 

 در آن دم کافر است، اما نهان است   و غافل از حق یک زمان استهر آن ک

یوسته تکرار پمی گرفتم و  ح به دستباالخره کار به جایی رسید که من دیگر بدون این که نزد دایی ام بروم، خودم قبل از اذان صبح بیدار می شدم و پس از نماز تسبی

 ی می بردم تا این که به این مقام و مرتبه رسیدم.  می کردم یا حاضر و یا ناظر و از این کار لذتی روح

این  ده یا گروه نخستین،واقع امر این است که صفات اخالقی مهم، ارزش ها و رفتارهای پسندیده و مطلوب برای کودکان و نوجوانان چیزی است که در درجه اول، خانوا

لی را به آن ها آموخته اند. اگر انتظار این باشد که کودکان و نوجوانان نگرشی مثبت و پویا به زندگی و متعادل و متعا الگوهای رفتاری، باورهای قوی و رفتارهای مستمر،
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ی اجتماعی کوشا باشند و به ادامه حیات داشته باشند و با امید و اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری همراه با نشاط و سرور زندگی کنند؛ از زندگی خود لذت ببرند؛ فرد

س آور و نیز از اقدامات منفی و اد امیدوار گردند، سعی کنید هرروز که می گذرد خود، شاداب تر و امیدوارتر باشید. هرگز از حرف های ناامیدکننده و یینده خوآ

جتماعی زندگی کنند، باید در برخوردهای خشن و عصبی استفاده نکنید. اگر می خواهید فرزندانی داشته باشید که انزوا طلب نباشند و بخواهند به دور از غوغای ا

در اثر این رفتار و آمد و  هنگام کودکی، زمینه های مناسب را برای برقراری ارتباط اجتماعی ایجاد نمایید؛ با دیگر اعضای خانواده معاشرت کنید و صله رحم کنید تا

گی برخوردهای والدین با بزرگترها، رفتار اجتماعی را بیاموزند و دیگر آن که شدها دو امر برای کودک و نوجوان پدید آید؛ یکی آن که در اثر این معاشرت ها و چگون

 رزندان خود انتظار دارید،خود نیز مجال برخورد بیشتر با افراد هم سن و سال خویش را به دست آورند. والدین عزیز؛ فراموش نکنید هر رفتار و شخصیتی که در مورد ف

ثیر می پذیرند. برای کودکی که نگاهش به زندگی اسازید. فرزندان ما از وجود ما بیش از زبان ما و از کردار ما بیش از گفتار ما تهمان را در رفتار و شخصیت خود عملی 

وق و امید بنگرید.  ا شیوس کننده است، هیچ درمانی کارسازتر از آن نخواهد بود که شما به عنوان والدین کودک و نوجوان، زندگی را به نگاه مثبت، و آینده را باسرد و م

، نابه عضالت اخالقیاری از مدر دنیای پیش رفته امروز که فناوری مدرن بسیاری از معضالت زیستی و اجتماعی مردم را معجزه آسا حل نموده است، جهان شاهد بسی

دلیل محکمی بر  وایدز ،گواه  ی خطرناکن از خانواده و مشکل بیمارسامانی ها و فروپاشی خانواده هاست. وجود آمار خودکشی باال، اعتیاد ،فحشا، فرار کودکان و نوجوانا

صوص ه اروپا به خاز جامع بی توجهی رهبران و مسئوالن به خصوص والدین در امر تعلیم و تربیت و عدم محافظت و مراقبت از این نهاد مقدس است. تحقیقاتی که

ست که در ا تیجه تحولینر آمریکا این نتیجه رسیده اند که توسعه روزافزون جرم و بزه کاری نوجوانان دآمریکا توسط محققانی چون پروفسور کوهن انجام شده است به 

کودک و  و مهد تربیت ترین مدرسآن و حمایت خانواده نخستین و مهم خانواده آمریکا پدید آمده است. شرایط نیک و بد خانواده، دانایی و جهل آن، هوشیاری و غفلت

 ند . کانسان سازی استو بیشترین دانسته ها، تجارب، فرهنگ و تمدن و اخالق و اندیشه از این راه به کودک سرایت می  موفق ترین کارگاه

ط گر در محیارتباط دارد. عی آنان اکودکان، با رفتار ضد اجتما انضباط نامناسب خانواده، وجود سابقه تبهکاری و خیانت در خانواده و باالخره کودنی و ضعف های هوش

مکرر  مورد و ات بیست. تنبیهابین والدین صورت می گیرد ،کودک و نوجوان با خود می اندیشد که دنیای خارج ناامن  خانه، جدل، درگیری، خشونت، ناسزا و مشاجره

ی های رای ناسازگاربینه ای ات خود زمکودکان و رفتارهای غیر اجتماعی و ضد اخالقی والدین مانند ولگردی، قمار بازی، اعتیاد ،درگیری ها و مجادالت و مشاجر

لدین از ناحیه وا ر این کهاجتماعی کودک و نوجوان است. پس حفظ امنیت و آرامش در خانواده از اهم وظایف والدین است و امنیت در خانواده پدید نمی آید مگ

 م عمل صالح حاصل نمی گردد . سالمت و امنیت باطنی داشته باشند که این امنیت درونی جز با ایمان به خداوند و انجا
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تیجه رسیده اند که اکثر افراد مرتکب لغزش و انحراف در سنین نبه این  1937-40تن از محققان غربی در سال های  600بر اساس آمار منتشر شده بررسی های 

 خردسالی، اشکاالتی در زندگی خانوادگی داشته اند . 

کودک  400ی وبر بر روریشه دزدی های کوچک و بزرگ در کودکان و نوجوان کمبود محبت است. تحقیقات پرفسور هتحقیقات دکتر هارلوک و همکارانش نشان داد 

و بزهکاران از خانواده های  جرماندرصد م 65درصد آن ها از خانواده از هم گسسته بوده اند. تحقیقات دکتر منوزامبرین نشان داد که  88کار شهری نشان داد که  بزه

درصد به علت زندگی ناپدری و  17درصد جرایم به علت جدایی و طالق والدین ، 16وده اند. تحقیقات روی کودکان و نوجوانان در الئادیها، نشان داد که سامان بناب

مین امنیت اق حفظ سالمت و تحقتدرصد به علت فرزند خواندگی است. بنابراین  8درصد به علت فوت پدر و مادر و  9درصد به علت نامشروع بودن فرزند ، 15نامادری، 

ان دینی به عنو باورهای وو استحکام آن، هدایت و کنترل آن و وحدت فکری و رهبری زوجین جز با تربیت دینی و اخالقی خانواده میسر نخواهد شد؛ زیرا مذهب 

 ا دارد. رساسی ترین و بنیادی ترین نقش قویترین عامل سازندگی و رشد و کنترل در هدایت و تربیت اجتماعی و اخالقی کودکان و نوجوانان، ا

 ثیر آموزشی و تربیتی مدرسه بر تربیت کودکان و نوجوانان  ات

امه ر آن طبق برنداست که  مدرسه دومین عامل مهم آشنایی کودکان و نوجوانان با هنجارها و ارزش های جامعه است. مدرسه عامل رسمی تربیت اجتماعی و اخالقی

 ایی در تکویننقش بسز نوجوانان راه و رسم زندگی اجتماعی را یاد می دهد. مطالعات جامعه شناسان نشان داده است که آموزش و پرورش معینی به کودکان و

وی به سنسان را امکن است مشخصیت افراد دارد. آموزش و پرورش سالم، کودکان را به صورت اعضای سالم و سازنده جامعه درمی آورد و آموزش و پرورش غیر سالم 

 انحراف و حتی بزهکاری سوق دهد . 

کنار  وامع جدید درجولی در  در جوامع ابتدایی که فاقد نهادهای آموزشی و تربیتی مستقل هستند ،نقش عمده تربیت اجتماعی و اخالقی را خانواده به عهده دارد

 خانواده نهاد آموزش و پرورش به عنوان یک عامل مهم تربیتی مطرح است . 

ون که میان ی که بچه ها قدم به مدرسه می گذارند، انقالب بزرگی در زندگی آنان حاصل می شود. این انقالب درمدارس مملکت ما بزرگتر و شدیدتر است چاز روز

یک طرز  می کنند و گرچهموجود نیست. بچه های ما تا روز ورود به مدرسه در یک هوای آزاد با آزادی تمام زندگی  مدرسه و زندگی خانگی هیچ شباهت و مناسبتی

ها در خانه آزادترند تا در مدرسه. در مدرسه بچه ها تابع نظام و  مخصوص تربیت هم در خانه نداریم که بچه ها را برای مدرسه حاضر و آماده کند، با وجود این ،بچه
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شوند؛ هر ساعت  بروند؛ با هر چیزی که دلشان خواست نمی توانند مشغولبرنامه می شوند؛ آزادی آن ها محدود میگردد؛ هر وقت بخواهند و هر جا بخواهند نمی توانند 

رکاتشان باید موافق نظام و که میل کردند نمی توانند چیزی بخورند؛ و با هر چیز که آرزو و هوس و شوق آن را دارندنمی توانند بازی کنند. خالصه در تمام اعمال و ح

 آداب مخصوص مدرسه رفتار نمایند.  

تکرار  ر اینجا بایددهم است. درسه و به خصوص مدارس ابتدایی را نباید طوری سخت کرد که شاگرد را به کلی مقید و بی حرکت بگذارد. این مسئله خیلی منظامات م

ات اما این نظامافق بسازیم ،یا نامو وکنیم که گرچه در حین ورود بچه به مدرسه ناچاریم خیلی از آزادی های او را از دستش بگیریم و او را تابع پاره ای نظامات سخت 

 نباید مانع نشو و نمای قوای دماغی و بدنی او شود و استعدادها و حیات او را از ترقی و تکامل باز دارد. 

 وظایف مدرسه در تربیت کودکان و نوجوانان  

ها را در یک  ود؛ یعنی بچهده او نشلیم وادارد که چندان دور از محیط خانوامدرسه دو وظیفه بسیار مهم دارد. از یک طرف باید بچه ها را در یک محیط به تربیت و تع

اخل آن حصیالت خود دتام کردن محیط غریب که فرق زیادی با زندگی خانوادگی داشته باشد، نیندازد و از طرف دیگر او را برای یک زندگانی اجتماعی که پس از اتم

ت ر دو به رسالهانواده، خهمان میدان مبارزه و مجادله حیات است و این میسر نخواهد شد مگر آن که مدرسه و  خواهد شد، حاضر کند که این زندگانی اجتماعی

کار نهادهای  ریزی کند که ی برنامهآموزشی و تربیت خود ملزوم باشند و همکاری و ارتباط مستمر داشته باشند. مدرسه در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان باید طور

کاستی های  شد، می تواندنسانی باه ویژه نهاد خانواده را کامل کند. اگر مدرسه دارای طرح و برنامه های صحیح و مطابق اصول و معیارهای ارزش های واالی ادیگر ب

 نهاد دیگر را نیز تا حدودی جبران نماید. 

برنامه های  نند؛ یعنی باکان زندگی ها تفهیم کنند که بدون آزار و مزاحمت با دیگرمثال کودکان و نوجوانانی که ناآرام و مزاحم هستند، با شیوه های تربیتی به آن 

 درست تربیتی تغییر رفتار در کودک و نوجوان ایجاد کنند . 

هیز نمایند. در مقابل مدرسه از ایجاد هر گونه رقابت های ناسالم و خصومت آمیز و حسادت پرور که موجب اختالل رفتاری و شخصیتی فراگیران می شود جدا باید پر

خواهد شد .اظهار نظر و خانواده که نقش حیاتی در رشد و سازندگی فرزندان دارد، اگر با مدرسه همکاری الزم را نکند، مراحل رشد و پرورش فرزندانشان دچار آسیب 

نگرش مثبت یا منفی کودک به مدرسه و معلم دارد. اگر پدر و  ثیر مهمی در ایجاداقضاوت مستقیم و غیر مستقیم والدین نسبت به مدرسه و معلم کودک و نوجوان، ت
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اعتماد خود را نسبت به  مادر در گفتگوهای خانوادگی و در بین بستگان و میهمانی ها، از معلم و مدرسه فرزندانشان انتقاد کنند، این مسئله باعث می شود که کودک

 ردهای ناسازگارانه کودک با تکالیف درسی خود خواهیم بود. معلم و تکالیف درسی از دست بدهد که در نتیجه شاهد برخو

ز تجربیات ناسالم اش آموزان را د تا دانبه اعتقاد روانشناسان تربیتی، شالوده و قسمت عمده عقاید دانش آموزان در مدرسه پایه ریزی می شود. از اینرو مدرسه باید بکوش

آنان  قاید و نظراتاید به عوش های آزادمنشانه را جایگزین روش های نادرست و تحکم آمیز کند. بنابراین بو به خصوص از محرومیت های عاطفی دور نگهدارد و ر

 احترام گذاشت و آن ها را در تصمیم گیری ها شرکت داد و از تحقیر کردن آن ها پرهیز کرد . 

حت نظر تیالت خود را هند و تماخویش را بهتر تشخیص د حتیاج ،رغبت ها و مصالحباید مدرسه به کودکان و نوجوانان کمک کند تا خود را بهتر بشناسند؛ استعداد، ا

قل، تفکر و تدبیر را زند و روح تعآگاه سا عقل و خرد درآورند. معلمان و اولیای مدرسه باید الگوی شایسته ای برای فراگیران باشند و آن ها را برای یادگیری توأم با عمل

 ع مدرسه باید:  در آنان پرورش دهند. در مجمو

 باشد .  (دقت، تفکر، تجزیه و تحلیل و ابتکار)محیط فعالیت شدید ذهنی 

 محیط فعالیت انفعالی از قبیل شادی و تأثیر باشد. 

 محیط همکاری و رقابت دسته جمعی مثبت باشد.  (کوشش و تجربه کاری)محیط کاربری باشد 

 محیط آزمایش و تجربه باشد. 

 اشد . محیط دوستی و صمیمت ب

 هد. پرورش د محیط به آزمایش گذاشتن توانایی ها و نیروهای خالق معلم و شاگرد باشد تا بتواند شخصیتی متعادل و سالم در جوانان و نوجوانان

 ثیر عامالن مدرسه در تربیت کودکان و نوجوانان ات

ل گیری ر رفتار و شکدیر مهمی ثاتدین و معلمان، دوستان نزدیک و گروه همساالن نیز روابط اجتماعی در مدرسه وسیع تر از خانواده است؛ زیرا در آن جدای از وال

 م  دهی معل ثیر مدرسه را در دو بعد بررسی می کنیم: الف: نقش دوستان و همساالن ب: نقش الگواشخصیت کودکان و نوجوانان دارند؛ بنابراین ت

 الف: نقش دوستان و همساالن  
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بر تفاهم  وبرابری است  وا تساوی بامل مؤثر در تربیت کودک هستند. برخالف رابطه کودک با پدر و مادر، رابطه با دوستان، رابطه ای همراه دوستان و همساالن از عو

نچه را که آمی گیرد. اد مساالن یمتقابل استوار است. کودک و نوجوان بسیاری از هنجارهای جامعه از جمله الگوی همکاری، دوستی و عالقه متقابل را از دوستان و ه

فراد اثیر اند که تتى معتقدحجامعه شناسان اخالق همکاری می نامند، کودک و نوجوان در جمع دوستان و همبازی های خود تمرین می کنند. برخی از جامعه شناسان 

ی یک امر ونان را برای آصیه های ی کودک دشوار می سازد و توثیر بزرگساالن است؛ چرا که فاصله سنی زیاد ،درک تلقینات بزرگان را برااهم سن و سال عمیق تر از ت

فهیم و طریق ت زاناآگاهانه و ،تحمیلی و تلقینی محسوب می نماید که بدون فهم و درک باید آن ها را بپذیرد. ولی چیزهایی را که از دوستان همسال فرا می گیرد 

 تفاهم بوده و در نتیجه ریشه دارتر است. 

د اجتماعی پیشرفت و رش گر نشانه، اگرچه دوستی ها پایدار نیستند و ثبات چندانی ندارند، اما میزان ارتباط های یک دانش آموز با دانش آموز دیدر سنین دبستانی

نندگروه ن میل می توایده از ااوست و در این سنین کودکان میل دارند که به گروه یا دسته ای منسوب شوند؛ این جاست که اولیای مدارس به خصوص معلم ،با استفا

ر جمع خود ن آن ها را دد. همچنیهایی را تشکیل دهند و دانش آموزانی را که در ارتباط با جمع دچار مشکل و یا دارای رفتارهای ناهنجارهستند، کمک و یاری نماین

کنندگان نماز  رپاهمه مهمتر ب زشی و ازود، تئاتر، نقاشی و تیم های ورپیوند دهند تا از این طریق موجب تغییر رفتارآن ها گردند. این گروه ها می توانند گروه های سر

ز قبل تعیین ادف و برنامه هن را با جماعت در مدارس و در مراسم ویژه باشند، همچنین مراسم اعیاد ،تولدها و شهادت ها را درمدارس برگزار کنند و کودکان و نوجوانا

برند و میل  ن خود لذت میفراد همسا. بنابراین بچه ها وقتی که وارد مدرسه می شوند، بیشتر ،از مصاحبت با همبازی ها و شده آماده کنند و پذیرای شرکت آنان باشند

بد  ر خوب وباس پوشیدن دللذا در  ندارند تمام وقت خود را با اعضای خانواده بگذرانند. در این سن کودکان میل دارند که از افراد هم سن و سال خود تقلید کنند و

ایی دایت و راهنمهن ها را تلقی کردن کارها و دوست داشتن چیزها و در عالیق خویش از آن ها سرمشق می گیرند. اگر در این سنین به خصوص نوجوانی بتوانیم آ

رداشته بخالقی آن ها ماعی و اصحیح اجتکنیم تا دوستانی انتخاب کنند که از نظر اخالقی و رفتاری و تحصیلی ویژگی های مثبتی داشته باشند، گامی در راه تربیت 

قی، ناهمگون بودن الگوهای اخال سالگی کودک ضمن پیروی از بزرگترها و تکرار اعمال آنان در صورت 12تا  7ایم. پیاژه معتقد است در همه دوره دوم یعنی از سنین 

هولت ق کودک با سرورش اخالپمدرسه و خانه هماهنگ و متجانس باشد، تربیت و  دچار تعارض و تزلزل می گردد ولی اگر الگوهای اخالقی و اخالقیات مورد توجه در

 بیشتری انجام می شود . 
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 ب: نقش الگودهی معلم  

دن ت خاص درس دام و ذهنیاز دیرباز نقش یاددهی و آموزش معلم در جریان تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان نقشی شناخته شده و آشکار بوده است. مقام معل

ارکردهای پنهان ر حقیقت از کده است و ،یادگیری به طریق سازمان یافته و نقش مستقیم و گفتاری او را به ذهن می آورد. اما آنچه بیش از همه در پرده ابهام باقی ماند

ه تدریس خود ب مایشی درنایل و تجهیزات شغل معلمی است، نقش الگودهی او در کنار نقش صرفا آموزش دهی وی است. کم نیستند معلمانی که به قدرت ابزار، وس

قوع می پیوندد وا کودکان به ند کار بمنظور یاددهی پی برده اند ولی اغلب از آثار عمومی و عادی رفتارهای خود که قطعا به عنوان ابزاری ارزشمند و قدرتمندتر در رو

ی و ارهای اجتماعئله و رفتهای شفاهی و منظم آن ها یاد می گیرند و تدابیر حل مسغافل می باشند. کودکان از طریق تقلید کردن عمل الگوها بیشتر از آموزش 

ق و یکی از انشناس و محقدورا، رواخالقی را می آموزند، همچنین در این گونه مواقع ،نمونه و سرمشق رفتاری معموال پرقدرت تر از آموزش های کالمی است. آلبرت بن

ریق رفتار ه افراد از طکد دارد کیاقد است: بخش مهمی از آنچه شخص یاد می گیرد از طریق تقلید و با الگو برگیری است، ولی تنظریه پردازان یادگیری اجتماعی معت

یرند. ی گمماعی را فرا رهای اجتافراد دیگر یا الگو قرار دادن آن ها یاد می گیرند و به همان نسبت نیز بسیاری از نگرش ها، ارزش ها، تدابیر حل مسئله و رفتا

 الگو پذیری کودکان و نوجوانان از معلم 

لمان بر اساس زمره معوراگر برخورد  دانش آموزان در صورتی معلم خود را به عنوان الگو و اسوه اخالقی و تربیتی می پذیرند که از جام محبت واحسان او سیراب باشند.

فتار ر از سو یبرای پیشگیر ن خود باشند.ثیرگذاری جهت سازندگی و یا تغیر رفتار دانش آموزااتبسیار خوب و  محبت و احترام باشد، آنگاه می توانند اسوه های

رد خودداری از تخلف شاگ ودان بوده گشای تربیت اجتماعی و اخالقی شاگر شاگردان و جلوگیری از ارتکاب خالف، الزم است معلم، با ایما و اشاره و تعریض و کنایه راه

 عامل لطف، محبت و مودتبرای شاگردان استفاده کند . نمایند و همواره از 

 معالم الگوی شادی و نشاط  

وست. معموال هر دانش آموزان در موقعیت های گوناگون رفتارهای خاصی از خود نشان می دهند که ناشی از حاالت درونی و وضعیت جسمانی، عاطفی و خانوادگی ا

را می طلبد. اساسا دانش آموز در مدرسه خود را به معلم می سپارد تا او را در تحقق خویشتن خویش یاری دهد. از این  یک از این رفتارها نیز عکس العمل خاص خود
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به نتیجه خوب انگیزی رو مهارت و صالحیت معلم در نگهداری و رشد این امانت بسیار حیاتی است. دکتر هایم گینات ،وقتی معلم جوانی بود این مطلب را نوشت: من 

هستم و می  ده ام. من عامل تصمیم گیرنده در کالس هستم و این برخورد شخصی من است که جو خاصی پدید می آورد. من به عنوان معلم، دارای قدرت شگرفیرسی

ن و انسان شدن و یا حتی شدن توانم زندگی یک کودک را تیره و تار یا پر سرور سازم. در تمام موقعیت ها این پاسخ من است که اوج یافتن و یا فرو نشستن یک بحرا

 یک کودک را تعیین می کند . 

 معلم الگوی انضباط  

کنند،  ا را اجرا میرصت آن هرفت و آمد به موقع معلمان در مدرسه و کالس، وعده وعیدهایی که معلمان و مسئوالن مدرسه به دانش آموزان می دهند و در اولین ف

و  خیرای موجب تونت، گاهوظیفه و منضبط ساختن دانش آموزان به شمار می روند. اغلب معلمان روستا به علت عدم سک اسوه های مناسبی جهت وقت شناسی و ادای

نظر آن ها  ور نتیجه دید دی کند و غیبت های مکرر می شوند. این برخورد عالوه بر لطمات آموزشی، اثرات بسیار سوء تربیتی از نظر انضباطی در دانش آموزان ایجاد م

 کند .  ان ایجادبت به معلم ممکن است خدای ناخواسته بدبینانه شود و همین باور مانع الگوپذیری از معلم شود با رفتارهای منفی در دانش آموزنس

 معلم الگوی آراستگی  

ر معلم ه چهره و ظاهمتعلم ب ینی بوده و نگاهثر و مهم در نقش تربیتی معلم بعد ظاهری اوست. اهمیت این بعد از آن جاست که قابل مشاهده و عویکی از ابعاد م

یزگی و ز نظافت ،پاکمربی، ا ومعطوف است. همچنین در اولین برخورد نظر متعلم را به خود جلب می کند. ابوعلی سینا نیز ضمن برشمردن خصوصیات الزم برای معلم 

عالقه  حواس و کاهش وجب تشتتی چرکین در امر تعلیم و تربیت موفق نخواهد بود و مشادابی معلم یاد می کند. واضح است که معلم با سر و وضع ژولیده و لباس ها

 متعلم خواهد شد. از همه مهمتر دانش آموزان به تبعیت از معلم خود، آراستگی و پاکیزگی را شاکله خود خواهند کرد . 

 معلم الگوی انصاف و عدالت  

یق و تنبیه ،حتی در نگاه بین فراگیران بسیار الزم است . رعایت انصاف و حق در نمره دادن، محبت کردن، تشو

سایت و کانال ضمن خدمت LTMS یار

@LTMSyarIR www.ltmsyar.ir



ارد؛ زیرا ی را معمول دو تفاوت معلم نباید در اظهار محبت و توجه و التفات به شاگردان در صورتی که از لحاظ سن و فضیلت و دین داری باهم برابر باشند، تبعیض

دیگر می آن ها از یک بیگانگی وتساوی در آن ها در شرایط مذکور موجب ناراحتی های روانی و دلزدگی  تبعیض و عدم رعایت مساوات در محبت و توجه به آنان با وجه

و آنان را از  به عمل آورد رام خاصیگردد. لکن اگر بعضی از شاگردان از لحاظ تحصیل ،کوشش و ادب و نزاکت، بر دیگران مزیت داشته باشند ،چنانچه معلم از آن ها احت

ا نزاکت، عامل دان کوشا و ببه شاگر قدیر و تفقد بر دیگران ترجیح دهد، در این صورت تبعیض و تفاوت میان شاگردان مانعی ندارد؛ زیرا تقدیر و احتراملحاظ محبت و ت

وب و امتیاز نین صفات مطلبت به چسثری در ایجاد تحریک و شادابی و انگیزه مفیدی است که آنان و نیز سایر شاگردان را وادار می سازند تا در زمینه های انصاف نوم

 آفرینی، سعی و کوشش نمایند.  

 معلم الگوی احترام به مقررات و قوانین  

رزش و در بازی ی در ساعات وبزار بازمعلم عالوه بر این که در عمل نماد نظم و رعایت مقررات و قوانین فردی و اجتماعی است، بسیار پسندیده است که با استفاده از ا

دانش  در بازی های ر طول سالدثیر را در این موارد دارند ولی الزم است معلمان غیر ورزشی اگروهی دانش آموزان شرکت کند. البته معلمان ورزش، بیشترین تهای 

 آموزان شرکت کنند و اسوه مناسبی در عمل بررسی انتقال رفتارهای اخالقی و اجتماعی باشند. 

 در تربیت کودکان و نوجوانان   ثیر آموزشی و تربیتی اجتماعات

ای است که  سیع و گستردهوه الگوی منظور از اجتماع کلیه کسانی هستند که کودکان و نوجوانان خارج از مدرسه و خانواده به طریقی با آن ها در ارتباط هستند. جامع

 ر تمام لحظاتبازار د فروشندگان، رسانه های گروهی و مردم کوچه وبه وسیله رهبران، شخصیت های مذهبی، ملی، هنری تاریخی، ورزشی، بستگان، همسایگان ،

اهمیت است  زین بسیار حانوجوانا ثیر این ها در شکل گیری شخصیت ،باورها، منش و رفتارهای اجتماعی و اخالقی کودکان واثر واقع می شوند. نقش و توزندگی افراد م

 .  نوجوان شده و با بالعکس موجبات رشد و تعالی اعجاب انگیز آن ها گردیده اندبه طوری که موجبات انحراف و تباهی یک عمر کودک و 
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انه ها، از زار و حتی رسوچه و باثیرگذار اجتماعی هستند. نهادهای اجتماعی، خانواده ها، مردم کاشخصیت های علمی و مذهبی و رسانه های جمعی از مهمترین عوامل ت

فتار ر. ما معموال می دهند ی علمی هنری تبعیت نموده، خطوط اصلی شخصیت و بینش و جهان بینی آن ها را الگوی خود قرارمدیران و کارگزاران نظام و شخصیت ها

 ارند . کسانی را سرمشق قرار می دهیم که از لحاظ موقعیت اجتماعی، اشخاص مهمی هستند، رهبران گروه های اجتماعی از این ویژگی بر خورد

ا یدند. عرض شد بند امتم ه کامل انسانیت حضرت محمد می فرماید: دو دسته از امتم هرگاه خوب باشند امتم خوب اند و هرگاه بد باشبه همین جهت است که اسو

که از  ی استسازگاری فرد جتماعی وسراسر زندگی خصوصی، سیاسی و ... پیامبر اکرم و ائمه اطهار درس اخالق ا هستند. فرمود، دانشمندان و امرا رسول ا... چه کسانی

عمل و  ساس اخالص درماما بر اتوحیدی و نظام الهی و انسانی ت آن جمله؛ تغییر و تبدیل قوانین و سنن جامعه شرک آلود آن زمان به قانون خدا و برقراری جامعه

ی، مهر ذشت و خوشرویت؛ عفو و گانضباط؛ صبر و متانبوده است. برای مثال پیامبر اکرم نمونه و اسوه آراستگی؛ نظم و  عشق به رهایی و نجات مردم از ظلم و ظلمت

ار نک.، نشستن در .شستن و  ،پاکی و نظافت، دارای عطوفت حتی با ناسازگاران و دشمنان؛ مهر و عطوفت با کودکان؛ همکاری با اهل خانه حتی شیر دوشیدن ،لباس

لی در ویژه حضرت ع صومین بهی و مردم دوستی بوده اند. همچنین سیره نظری و عملی معافراد و اصحاب به ظاهر فقیر؛ بوسیدن دست کارگر و هزاران برخورد انسان

ست، دکان بی سرپرمان و کوزمان زمامداری و حکومتش که سرشار از الگو و سرمشق است، که در این زمینه برای هر انسان آزاده، در ارتباط با رعایت حقوق یتی

ین، ام که به حسنیخی آن امان نبودند ولی در زمه حکومت اسالمی بودند، سرمشق و نمونه ای جاویدان است. نامه تارکیشان حتی آن هایی که مسلم همسایگان ،هم

 طاکاران؛ کتمانر جاهالن و خبو گذشت  کمیل، مالک اشتر و دیگر والیان نوشته اند، سراسر حکایت از تقوا؛ رعایت حال زیردستان؛ مدارا با نادانان؛ محبت به مردم؛ عفو

پیران و زنان؛  م؛ رعایت حال؛ صله رحاسرار و پوشاندن معایب مردم؛ پرهیز از عیب جویی؛ مروت با دوستان و مدارا با دشمنان؛ وفای به عهد؛ رد امانت؛ عیادت بیماران

بدان عمل  ر صحنه زندگیگواران دکه خود آن بزر بازی با کودکان؛ همنشینی با صالحان و عالمان و ... بسیاری آداب اجتماعی و اخالقی دیگر است و کامال روشن است

نمودند و بهترین اسوه و نمونه جامعه شدند . 

 ثیر رسانه های گروهی و وسایل ارتباط جمعی  ات

که گروه های ناشناخته و غیر منظور از رسانه های گروهی، رادیو ،تلویزیون ،سینما ،تئاتر، کتاب ها، عکس ها و مجالت است. و از آن بابت بدین نام خوانده می شوند 

ثیر می گیرد و طرز تلقی مخصوصی پیدا می کند. از این جهت رسانه های گروهی با اقابل کنترل با آن در تماس هستند و هرکس به تناسب درک و اندیشه خود از آن ت
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را از نظر ذهنی، فرهنگی و اجتماعی نمی شناسند و همه افرادی که می افراد و کسانی سر و کار دارد که تهیه کنندگان و گردانندگان آن ها افراد مورد مخاطب خود 

استفاده کنند ،در یک سطح نیستند. چون شرکت کنندگان و استفاده کنندگان از رسانه های گروهی در یک  خواهند و یا مایل هستند از آن ها و برنامه های آن ها

ی گروهی دیگر مبهم و کالس نیستند که در وضع معینی و با زمینه علمی مشخصی قرار گرفته باشند؛ بنابراین ممکن است برنامه ای برای جمعی روشن و مفید ولی برا

 شد . یا حتی زیان بخش با

 اهمیت نقش وسایل ارتباط جمعی  

حاد ار و اخالق آعی و گفتوسایل ارتباط جمعی در زندگی انسان ها به خصوص کودکان و نوجوانان نقش مهمی دارد و می تواند در شکل گیری رفتار فردی و اجتما

هی ابزار سانه های گروران گفت: اشته باشد. از جنبه فواید و اثرات آن می توثر واقع شود؛ حتی ممکن است نقش سازنده و یا مخرب دومردم و استفاده کنندگان آن م

ها بهتر  ل کنند تا آنرا تکمی بسیار خوبی برای مربیان و خانواده ها جهت وصول به اهداف تربیتی و آموزشی هستند. این وسایل می توانند فعالیت و کوشش مربیان

یلم ها وسرگذشت ر با نمایش فطرف دیگ بند و بیشتر و بهتر بتوانند مطالب و معلومات آموزشی و پرورشی را جا بیندازند و ازبتوانند به اهداف آموزشی و تربیتی دست یا

 نامه های بزرگان فرهیخته ،رفتار و اخالق حسنه و الهی را به فراگیران منتقل نمایند.   و زندگی

 رادیو  

اشد، رادیو باستفاده می  گون قابله خانواده های کودکان و نوجوانان بوده، و نیز در تمام ساعات برای قشرهای گونااز جمله وسایل ارتباط جمعی ای که مورد استفاد

مراهی وجوانان به گنودکان و است. به همین جهت، دقت کامل در انتخاب سوژه های داستانی و موضوع های گوناگون اجتماعی، اخالقی، تربیتی الزم است تا مبادا ک

این آنچه رادیو در کنند. بنابر تفاده میشوند؛ به ویژه آن که نوجوانان و جوانان به طور گسترده حتی در پارک ها، گردشگاه ها، ماشین ها و ... از این وسیله اس کشانده

ک یدیو به صورت . پس ران کننده استزمینه عشق، عاشق، معشوق، سوز دل، شب نشینی و خلوت ها می گوید ،برای طفل نامفهوم بوده و در صورت مفهوم بودن ویرا

و  له های تعلیمترین وسیوسیله تفریح و آرامش بخش؛ راهنما؛ مرشد؛ مبلغ و معلم؛ دوست صمیمی و پاسخگوی مشکالت درآمده است. بنابراین رادیو یکی از مهم

 ایفا کند .  تربیت عمومی محسوب می شود که می تواند در آموزش فرهنگ اسالمی بزرگترین و بهترین نقش را
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 تلویزیون   

دکان و فیلم های کو در قالب ثیر بیشتری برخوردار بوده و می تواند بسیاری آداب و سنن و فرهنگ جامعه رااتلویزیون به جهت آن که با تصویر همراه است، از ت

ار رادیو فراگیر گرچه به مقد یله عمومیو تربیت به شمار می رود. این وسبزرگساالن به جامعه منتقل نماید. تلویزیون بعد از رادیو مهمترین و عمومی ترین وسیله تعلیم 

ینندگان بیرمستقیم در غستقیم و نیست و در نتیجه کمتر از رادیو بدان دسترسی دارند و برنامه هایش نیز مستمر نیست ،لیکن عالقه مندان بیشتری دارد و به طور م

ت. بنابراین تلویزیون برخوردار اس ویژه ای ه های تلویزیون غالبا از طریق فیلم و هنر و تصویر ارائه می شود؛ لذا از جذابیتثیر عمیق تری به جای می گذارد؛ زیرا برنامات

می تواند در نشر و توسعه فرهنگ غنی اسالم و تعلیم و تربیت عموم اقشار ملت نقش ارزنده ای را ایفا کند. 

فیلم و سینما  

بر جای می  ثیر واقعیات م که فیلمتلویزیون نقشی اساسی در سازندگی و یا ویرانگری افراد به خصوص کودکان و نوجوانان دارد. فراموش نکنیفیلم و سینما نیز همچون 

رکات، پوشش، ح. تمامی است ابل تعمققگذارد؛ اگرچه متن آن غیر واقعی باشد. فیلم از آن جهت که معموال یک نفر را به عنوان قهرمان داستان به بیننده القا می کند، 

وده و بثر وه بسیار مه ارزش های اخالقی یا نبودن تمامی سکناتش به خصوص برای کودکان و نوجوانان بینندمتکی بودن ب -آرایش ،طرز خندیدن ،گفتار، تکیه کالم 

حساسی می ده عاطفی و اا از دیل ریسبت به پسران هستند و مسانقش الگو ایفا می کند .در این میان ،دختران با توجه به این که دارای عواطف و احساسات قویتری ن

اقعیت ومندان آن با رکات هنرحبینند ،معموال به خاطر همین دید نمی توانند سره را ناسره تشخیص دهند و ارتباط منطقی و عاقالنه ای بین موضوع فیلم و نقش و 

راستای اهداف  مه های آن درست وبرناویزیون و سینمای ایران به برکت انقالب اسالمی تحول عظیمی یافته اهای جامعه برقرار نمایند. در  حال حاضر دستگاه رادیو و تل

ای پاک هنویت و ارزش اهند معویی می خویسفانه بعضی از والدین از نقشه های شوم وتباه کننده بیگانگان که در لباس فیلم های ویدانظام جمهوری اسالمی است. مت

دشان زمینه فنا و د، به دست خوایی دارنجوانان را خدشه دار نمایند ،آگاهانه و یا غافالنه با استفاده از فیلم های مبتذل که اغلب جنبه سکسی و یا جنالهی کودکان ونو

ان و حتی ایجاد ی اخالق کودکخریب بنانابودی فرزندان خود را فراهم می کنند. خطر این فیلم ها این است که نه تنها سازندگی ندارند، بلکه زمینه را برای انحراف و ت

 بلوغ زودرس آن ها را فراهم می کنند که خود عواقب نامیمونی برای کودکان و نوجوانان جامعه دربر خواهد داشت . 
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 کتاب  

در تنهایی  گون می تواندای گوناهالعه کتاب کتاب بهترین و مناسب ترین وسیله انتقال میراث فرهنگی و تاریخی از جوامع و زمان های دور و نزدیک است .انسان با مط

راهی کند؛ پایان را هم آغاز تا و آرامش به دورترین نقطه تاریخ سفر کند؛ حکومت ها، امپراتوری ها و سالطین گذشته را مشاهده کند؛ جنگ های بی پایان اقوام از

اند به انسان می تو وی گشاید اغ راه آینده خود سازد. کتاب رازهای سر به مهر را مسرنوشت انسان ها را در تاریخ ورق زند و از سرگذشت آن ها عبرت گیرد و چر

ر عرصه ای دانش را دهو تازه  چگونگی حیات در گذشته و حال و آینده ،علم و آگاهی یابد و به میراث علمی، تاریخی، فرهنگی، هنری و اعتقادی گذشتگان دست یابد

 آیندگان انتقال دهد . های گوناگون در جوامع کنونی نیز به 

ت هجمی تواند در بیفتد ، کتاب نیز به خصوص کتاب های رمان و داستان های مبتذل و انحرافی همانند دیگر وسایل ارتباط جمعی چنانچه به دست نااهل و سودجو

داوند کسی خرا جز  نارز و بهای آمن به رشته تحریر درآید ،وتخریب اندیشه ها و استعدادهای افراد ایفای نقش کند. برعکس اگر کتاب از قلم نویسنده ای متعهد و م

 نمی تواند برشمرد.  

رتر از خون شهیدان بیان می کند. ب. اسالم مرکب و مداد علما را (سوره قلم 22آیه )خدای سبحان به قلم و آنچه می نویسد سوگند یاد می کند: ن والقلم و مایسطرون 

عظه و ذه الحق و موهاءک فی جادک و ونبع داستان معرفی می کند و می فرماید: و کال نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فاصوال قرآن خودش را به عنوان یک م

برای  ار می گردد ووسیله حق آشک اخبار پیامبران را به صورت قصه برای تو بیان می کنیم تا به قلب تو آرامش دهیم و به همین (سوره هود 120آیه )منین وذکری للم

سی را تعقیب قیدتی یا سیااهداف ع مؤمنین موعظه و تذکر خواهد بود. البته همه داستان های قرآن وافعی و هدف دار هستند و غالبا اهداف اخالقی، اجتماعی و احیانا

 می نمایند.  

 ست . ن گویی برای عموم مردم مفید اجالب این که مخاطب قرآن عموم اقشار مردم هستند و اختصاص به کودکان ندارد. معلوم می شود داستا

ق وارد عمل می از همین طری سالم نیزبنابراین اولیا و مربیان و همه مسئوالن تعلیم و تربیت نمی توانند نسبت به کتاب های راستانی بی تفاوت باشند؛ زیرا دشمنان ا

یبا پنهان می زالی عبارات  در البه نتکار استفاده می نمایند و اهداف خود را آن چنانشوند و در طریق اهداف شوم و خطرناک خود از ذوق و هنر و قلم های شیوا و خیا

 ثیرخود را خواهد گذاشت.  اسازند که افراد عادی کمتر بدان توجه پیدا می کنند و این در حالی است که در روح خواننده ت
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ن می توانند از این ولیا و مربیادگان و ام و آموزنده تعلیم و تربیت معرفی کرد. نویسندگان ،گویناز این رو داستان سرایی را می توان به عنوان یکی ارزش ها و وسایل مه

 روش استفاده کنند . 

 ثیر دین و نهادهای مذهبی در تربیت کودکان و نوجوانان  ات

مهمی را  مستقیم، نقش طور غیر دین هم به طور مستقیم و هم به دین و نهادهای مذهبی یا ایدئولوژی، عامل بسیار مهم و مؤثری در تربیت کودکان و نوجوانان است.

سانه رع همساالن و ه، اجتمادر جهت رشد اجتماعی و اخالقی ایفا می کند. نقش غیر مستقیم آن به این صورت است که تمام عوامل فوق الذکر یعنی خانواده ،مدرس

در  همین دلیل و ستند. بههمعه، تحت تأثیر آموزش های دینی و ارزش ها و هنجارهای ناشی از آن های جمعی، همه به تناسب میزان و اعتبار و پذیرش دین در جا

حیح و فقدان یک ولوژی صیاید ن بینی وثیر پذیرفته اند. گذاشتن یک جهااثیر قرار می گیرند و به نحو غیر مستقیم از دین تاواقع افراد حتی از طریق این عوامل، تحت ت

نسان در الیم و تربیت رایند تعفاساس تعالیم الهی در امر تعلیم و تربیت تنظیم و تطبیق شده باشد، سبب بحران شدید و ناهماهنگی فراوان در  دیدگاه درست که بر

 جهان گردیده است . 

ول قرن طزل شده و در ان ها ناکه برای انسدر بین ادیان رسمی، اسالم مکتبی است که دارای نظام اجتماعی، سیاسی، اخالقی و ... می باشد. قرآن کتابی است الهی 

عنی خ انسان ها مبه تاری وهای متمادی در برابر نسل ها انسان هایی تربیت کرده است که هر یک همچون اخگری تابناک در پهنای آسمان سرنوشت بشریت درخشیده 

ورت ندگی را به صل زیمسا ونیست که انسان ها را تنها پند و اندرز دهد  من به قرآن گردیده است. قرآن کتابیوبخشیده ،و موجب حرکت های انقالبی ملت های م

د را به ست، مطالب خوایت قرآن ذهنی و تئوری بیان کند، بلکه با ارائه نمودهای عینی در جامعه، با صداقت، صراحت و واقع گرایی که از ویژگی های مهم نظام ترب

 ها را همراه با نیکان معرفی کرده است . اثبات رسانیده است و همواره فضیلت ها و نیکی 

آن را به  لیم حیات بخشوند و تعشدر عصر کنونی که اسالم تجدید حیات دوباره یافته و مسلمانان به سوی قرآن روی می آورند و احساس نیاز می کنند که با آن آشنا 

اد جامعه و یگر برای افرر زمان دز دیدگاه قرآن و استقرار نظام تربیتی اسالم از مسیکار گیرند، ضرورت شناخت فرهنگ اسالمی و آشنایی با مبانی تعلیم و تربیت ا

ستن با با به کار انسان ه ودستگاه های تبلیغاتی و ارتباط جمعی و همچنین نظام آموزشی و ارشادی کشور اهمیت پیدا می کند؛ زیرا قرآن رسالتی جهانی داشته 

 و رستگاری ابدی دست یابند.  تعلیمات ویژه آن می توانند به فالح 
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ار نظر می کند. گی انسان اظه به زندل اساسی و مبتالیه می دهد و در همه مسایقرآن بر اساس فطرت بشر و مبتنی بر شناخت انسان، برنامه واقع گرایانه و کاملی را ارا

وید. برای ن بهره مند شیی های آن روی آورید و بدان تمسک جویید و از راهنماپیامبر اسالم فرمودند: هر زمان که پرده های تاریک بر اجتماع سایه افکند، به قرآ

هلیت عادت های جا ویر الهی غبررسی شناخت مبانی تعلیم و تربیت در قرآن باید قبل از هر چیز اندیشه را از یافته های ذهنی مکتب های مختلف فلسفی و تربیتی 

 ه آیات قرآنی، ما را بر اساس فطرت پاک بشری به آن رهنمون می سازد . جدید خالی کنیم و در جستجوی اصولی برآییم ک

ی یک یا چند رد و بعضا رودی می نگمکاتب تعلیم و تربیت غیر اسالمی به طور کلی انسان ها را تنها از دیدگاه انگیزه ،عالقه و نیازهای مادی، اجتماعی و یا اقتصا

و ناساز  معموال ناقص رائه می دهد،را که ا وحی وی غفلت می ورزد یا آن ها را از نظر دور می دارد؛ لذا طرح ها و برنامه هاییویژگی انسان تکیه می کند و از بقیه ابعاد ر

 بوده و انسان را به صورت موجودی تک ساحتی و یک بعدی تربیت می نماید.  

ان به سوی حرکت انس وحقیقت انسان و شئون وجودی وی و هدف و کیفیت رشد مبانی تعلیم و تربیت در اسالم بر اساس تکیه گاه و نگرش های قرآنی نسبت به 

 دهد. تناسب سوق میعادل و مکمال مطلوب تعیین می شود. قرآن همواره انسان ها را از افراط و تفریط در ارضای قوای طبیعی بر حذر می دارد و به سوی رشدی مت

ه و زدودن ه پس از تزکیین سرمایاران ،برای آگاه کردن انسان ها به سرمایه های وجودی آنان است. به کارگیری در تعالیم آسمانی، اسالم محور همه تالش های پیامب

دیان به ر بین تمام ال الهی دتمامی قید و بندها و عادات و رسوم غلط جاهلیت در شکل و فرم جدید و قدیم آن در جهت رشد و شکوفایی همه استعدادها به سوی کما

یین خود ست که اساس آا دینی اینه دین و نهادهای مذهبی نقش برجسته تری را ایفا می کند. عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان می نویسند: اسالم تنهخصوص در زم

که در  طلب کافی استدن مشن شنی از شئون خود نسبت به اجتماع بی اعتنا نبوده است. برای روارا خیلی صریح و روشن بر پایه اجتماع قرار داده است و در هیچ ش

رای هر یک ب واحصا نموده  ه دارند،گسترش فوق العاده اعمال انسانی و دسته های مختلف احکام آن مطالعه شود این دین الهی تمام آن ها را با کثرت فوق العاده ای ک

میع احکام و تماع را در جت روح اجان داشته و تا آنجا که ممکن بوده اساز آن ها حکمی مقرر داشته است و تمام این احکام و مقررات را نیز در یک قالب اجتماعی بی

 مقررات خود تنفیذ نموده است . 

ریان شرکت و آشنایی با از طرف دیگر دین در تربیت اجتماعی و اخالقی نقش مستقیم نیز دارد و آن، از طریق نهاده های ویژه مذهبی است؛ بدین صورت که افراد در ج

ای چون مسجد، مراسم نماز جماعت ،حسینیه ها، هیئت های مذهبی و عزاداری، مجالس و محافل دینی، کنگره بزرگ حج، خواندن دعاها به صورت نهادهای ویژه 
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ای خاص آن جامعه هنجاره فردی و اجتماعی مثل دعای روزانه، دعای سمات، دعای ندبه، کمیل، زیارت نامه ها و ... کودکان و نوجوانان را با بخش مهمی از ارزش ها و

 آشنا ساخته و خود را با آن ها هماهنگ می سازد. 

میدرضا جعفری و امیر قمرانی ح -تبیین نقش خانواده در بهداشت و سالمت روانی فرزندان 
 مقدمه  

ثرترین گروه وواده پایدارترین و م. خان(1376یحی، مل)خانواده عبارت است از یک واحد اجتماعی که از ازدواج زن و مرد به وجود آمده و فرزندان کامل کننده آن اند 

د در درون ا آغاز می کنات خود راولیه است که رابطه اعضای آن عاطفی است و عالوه بر عاطفی بودن، مستمر و جاودانه نیز هست؛ یعنی از نخستین لحظاتی که فرد حی

تجارب خویش به آن بازمی گردد؛ بر  . خانواده مکانی است که کودک با همه(1373ملکی، )خواهد شد خانواده قرار می گیرد و تا پایان زندگی نیز به نوعی از آن متأثر 

 .  (1373نوابی نژاد ،)آالم و دردهایش مرهم می نهد و در آن از افتخارات و موفقیت هایش سخن می گوید 

کم من لیاته ان خلق ید: و من آاست؛ آنجا که می فرما های خداوند نام برده شدهدر اهمیت و نقش تربیتی خانواده همین بس که در قرآن کریم از آن به عنوان آیه 

 انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک آلیات قوم یتفکرون.  

 ی گردد . مد احساس ی این نهاد ارزشمنبا توجه به اهمیت و نقش فزاینده خانواده در رشد و تحول فرزندان، ضرورت اتخاذ تدابیری به منظور حفظ سالمت

ا نیست. چه بس نقص عضو ومین رفاه جسمی، روانی و اجتماعی؛ یعنی سالمتی، فقط نبودن بیماری اسازمان بهداشت جهانی معتقد است که سالمتی عبارت است از ت

ی از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا . در جهان امروز، بهداشت روان(1376نی، برها)افرادی که از نظر جسمی سالم و توانمندند، اما از سالمت روانی برخوردار نیستند 

ت. تا آنجا ال افزایش اسحروز در  ما در دنیایی زندگی می کنیم که نابه سامانی های روانی به موازات پیشرفت های تکنولوژیکی، صنعتی، اقتصادی و اجتماعی، روز به

   (1376هاشمیان ،)می از تخت های بیمارستان های اروپا و آمریکا به بیماران روانی اختصاص دارد. که بر پایه آمار منتشر شده حدود نی

ده یک خانواده با خانوا 5ز هر ق آمار ااز این رو الزم است خانواده ها درباره بیماری روانی اطالعاتی داشته باشند؛ چون بیماری روانی یک مشکل خانوادگی است و بر طب

 . (1376بوالهری، )ست به گریبان است این مسئله د
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 هاشمیان)ارد دننده ای نیازهای گوناگون کودک و چگونگی تأمین آن از جانب خانواده در روند سالمت روانی و رشد و تکامل جسمی و روحی کودک نقش تعیین ک

ل محور ه می شود، حودان افزودران کودکی بنا می شود و آنچه بعدها ب. اگر شخصیت انسان را بنایی در نظر بگیریم ،باید پذیرفت که اسکلت فلزی آن در دو(1377،

 .  (1375سرمد ،)این اسکلت فلزی یا ستون های اصلی شکل می گیرد 

 کودکان گل های باغ وجودند و والدین ،باغبانان آن ها؛ بنابراین سالمت گل ها در گرو بیداری باغبانان است. 

رعت به پیش می رانند و سومبیل را با اده و اتومبیل تربیت ،تنها به دو پدال عنایت دارند: پدال گاز و پدال ترمز. آنان پا بر روی گاز نهسفانه اکثر والدین در راندن اتامت

بوده اند که نفکر این  در ها هرگز آن گاه که خطری احساس می کنند، ناگهان پا بر روی ترمز گذارده، برای اتومبیل و سرنشینان و افراد بیرون مشکل می آفرینند. آن

 .  (1375قائمی، )سرعت سیر را منظم کنند. آن ها باید بدانند که حدها، ضرب ها و حبس ها، صرفا دارای نقش بازدارندگی است نه سازندگی 

ا و مشکالت در ابه سامانی هبروز ن یشگیری ازبا توجه به آنچه در این نوشتار بدان اشاره شد، می توان چنین نتیجه گرفت که الزمه بهداشت و سالمت روانی کودکان و پ

 ثیر خانواده،اه تحت تگرو پایه ریزی یک شخصیت محکم و استوار در آن هاست و از آن جایی که شکل گیری شخصیت و چگونگی رفتار کودک در آتیه به طور عمد

حساس ابیش از پیش  ی کودکانشناخت و تبیین نقش خانواده در بهداشت روان شیوه های تربیتی آن و رفتارهای اعضای آن با کودک قرار می گیرد ،ضرورت و نیاز به

 می شود . 

 انواع خانواده و نقش آن ها در بهداشت روانی کودکان و نوجوانان  

، (1374اخوان علیزاده ،)اسی مدار وکردسته کلی طبقه بندی نمود که عبارتند از:  الف: خانواده دم 3خانواده ها را می توان به لحاظ نوع شیوه های فرزند پروری به 

و  (1377علی نژاد ،)، کامل (1374؛ شریعتی رودسری، 1373کالنتری، )، سالم (1376هاشمیان ،)، عادی (1374؛ شریعتی رودسری، 1371شفیع آبادی، )متعادل 

فا ساختن اده و به شکوان رشد دتماد به نفس و عزت نفس را در فرزندیکپارچه؛ ابعاد تربیتی این خانواده ها به گونه ای است که اساس سازگاری، انسجام و نیز اع

ستند. ام و همراه هنسجم همگاستعدادهای درون فردی و بین فردی می پردازند. در چنین خانواده هایی اعضای خانواده با یکدیگر در جهت گزینش اهداف مناسب و م

 ام متقابل اعضای خانواده از خصوصیات این خانواده است .همچنین همکاری، همفکری، اعتماد به نفس، انضباط و احتر
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ویی که مایه طوالنی زناش وات مکرر این نوع خانواده ها دارای مرزهای انعطاف پذیر بوده و اجازه جوالن و تحرک را به فرزندان می دهند. در این خانواده ها اختالف

تربیتی است  ر این رویکردمایند. دبنابراین کودکان در این گونه خانواده ها احساس آرامش و امنیت می ن نقصان ابعاد روانی و عاطفی کودکان است، دیده نمی شود. و

م و اجتماعی سال ن ،روابطکه فرزندان در تمامی ابعاد انسانی همچون اخالقی، مذهب، تحصیل دانش، ورزش، بهداشت، نوع دوستی، خوش رفتاری، احترام به دیگرا

ی الزم می الن باغ زندگشد نونهاو پرورش می یابند. از این رو لزوم انطباق با این نوع نگرش های خانوادگی در بین اعضای جامعه ما برای ر مسئولیت پذیری تربیت

   شود.

 در مجموع خانواده های متعادل دارای ویژگی های زیر است:  

 از والدین   پذیرش کودک، جنسیت ،توانایی ها، محدودیت ها و تجارب او توسط هر یک. 1

 ثر و کافی بر رفتار کودکان و اصالح نقایص رفتاری، کالمی و کرداری آنان؛  ونظارت م. 2

 توجه به رشد اخالقی کودکان؛ . 3

 مشخص کردن جایگاه افراد در منظومه خانواده؛ . 4

 استفاده از اصول تربیتی هدفمند و مناسب در خانواده؛  . 5

 بط گرم و صمیمی با همه اعضای خانواده؛  بی پیرایه بودن و داشتن روا. 6

 پیگیری مشکالت افراد خانواده و حل آن ها با استفاده از توانایی ها و تجارب اعضا . . 7

  ؛ (1375فرهادیان ،)، بی بند و بار و انسجام نایافته (1371شفیع آبادی، )، بازنده (1374اخوان علیزاده ،)ب: خانواده آزاد مآب 

ن خانواده ها هاست که والدین مقهور تمایالت و خواسته های به جا و نابه جای فرزندان شده و در نهایت کنترلی بر روند رشد کودکان خود ندارند. در ای در این خانواده

که مایل است انجام دهد .والدین تزلزل خانوادگی و از هم گسیختگی پدیده ای شایع است. این گونه خانواده ها نوجوان را به حال خود رها می کنند تا او هر کاری 

مال و رفتار خود نوعی معتقدند که محروم کردن نوجوان از ارضای تمایالت و خواسته هایش موجب ضرر و زیان و ناراحتی وی می شود و این گونه است که فرزند در اع

ر نهایت در پذیرش مسئولیت و ادامه زندگی عاطفی و اجتماعی خود هرج و مرج، بی نظمی، بی بند و باری، خود خواهی، بی هدفی و سهل انگاری پیدا کرده و د

یمیت حاکم نبوده و موفقیتی کسب نکرده و به حس تعلق و اعتماد به خانواده به عنوان اساس رشد و تحول دست پیدا نمی کند. در این نوع خانواده ها گرمی و صم
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ط های خانوادگی گرم و صمیمی، دارای مشکالت جسمی، عاطفی، اجتماعی و رفتاری بیشتری هستند و در کودکان این خانواده ها در مقایسه با کودکان متعلق به محی

ی، الزمه شکل گیری و مجموع ناسازگارترند؛ اگرچه که دادن مقداری آزادی الزمه رشد شخصیت کودکان است؛چرا که به گفته فروید و دیگر اندیشمندان علم روانشناس

م با آزادی دادن به کودک است. البته آزادی را اش، انسجام و کنترل درونی افراد و نیز رسیدن به احساس استقالل و وجدان، سختگیری توتوحید یافتگی شخصیت ،من

 از همان دوران نوزادی باید مشروط کرد و با افزایش سن و درک و تمیز کودک ،باید بر دامنه شرایط افزود . 

؛ 1376هاشمیان ،)اسالم نغیر عادی و  ،(1374ابراهیمی قوام، )، استبدادی و اقتدار طلب (1371شفیع آبادی، )، برنده (1374یزاده ،اخوان عل)ج: خانواده دیکتاتور محور 

 . (1373کالنتری، 

ن توجه به خواسته گیرانه و بدور سختسیادر این نوع از خانواده ها والدین به وظیفه خطیر خود به درستی عمل نکرده و یکی از والدین یا هر دو، با فرزند خود به شیوه ب

ش جامه رد فرزند خویود در موخها و نیازهای به جای وی رفتار کرده و می خواهند به هر طریق ممکن حتی با تهدید و ارعاب و تنبیه بدنی به خواسته ها و مقاصد 

ون چون و چرا مطابق ظار دارند بدز او انتاجانبه، قوانین و مقررات را تعیین کرده و  عمل بپوشانند. این گونه والدین بر رفتار و اعمال فرزند خود حاکم اند و به طور یک

خویشتن را  وحمل می یابد تیر قابل غخواسته های آن ها رفتار کنند. بنابراین رابطه بین فرزند و والدین یک جانبه است. در چنین خانواده هایی، نوجوان، موقعیت را 

انی و بی ناامنی، نگر ن؛ احساسساسات و خواسته های والدین می انگارد. این طرز برخورد به پیدایش حاالتی چون خصومت نسبت به والدیبیگانه و در بند عواطف، اح

در امور  ستیاقتی و شکا و بی لنظمی؛ اطاعت کورکورانه؛ تسلیم؛ عدم همکاری؛ بی ثباتی عاطفی؛ ناسازگاری با اطرافیان؛ عدم قبول مسئولیت؛ بد بینی به بزرگتره

ر نتیجه ذیر نیست و دپن امکان تحصیلی منجر می شود و در نهایت ممکن است کودکان این گونه فکر کنند که آنان متجاوز و خالفکارند و انجام همه خواسته های آنا

ده ها سرزنش استفا ود ،تحقیر والدین از روش تهدیپرداختن به زوایای مهم زندگی اجتماعی برای این کودکان کمتر میسر می گردد. در این رویکرد تربیتی است که 

باید به نقلی است. او خصیت مستکرده و در نتیجه از ارتباط مثبت و سازنده با کودکان خود دور می گردند. اندیشمندانی چون ژان ژاک روسو معتقدند کودک دارای ش

فی والدین و فرزندان به رو روابط من . از اینست، اما این نظارت نباید جابرانه و به دور از منطق باشدطور آشکار و جابرانه تحت فرمان قرار گیرد. نظارت پدر و مادر الزم ا

دک از ری تدریجی کوده، بیزاعنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده و نگه دارنده اختالالت روانی مطرح می شود. چنین روابطی موجب آشفته شدن محیط خانوا

لدین متعلق به وا ه معمواله زمینه ساز مشکالت رفتاری بیشتر و شدیدتر می شود. تحقیقات گسترده ای نشان می دهد که کودکان سازش نایافتخانواده و در نتیج

 .  (1373نوابی نژاد ،)سازش نایافته اند که منشأ اصلی این سازش نایافتگی، روابط ناسالم حاکم در خانواده است 
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 عاطفی و اجتماعی کودکان   نقش خانواده در رشد اخالقی، 

ر همناسب برای  وتی صحیح اگر والدین بر اهمیت نقش خود در رشد حاالت عاطفی، اجتماعی و اخالقی کودکان و نوجوانان آگاه شوند و روش ها و شیوه های تربی

   نمایند. قی و اجتماعی کودکان پیشگیریمرحله از رشد فرزندان را فرا گیرند ،می توانند از بروز اختالالت عاطفی و نابه سامانی های اخال

عتقادی لمه، میراث اکای واقعی می کشد. خانواده به معن خانواده بار سنگین حفظ و نگهداری ایمان و شکل گیری فلسفه زندگی را در فرزندان و حتی نسل ها بر دوش

ی رزشی واعتقادلگوهای ااالیان سال و نسل ها پس از یکدیگر ،مجموعه ای از و مذهبی نسل هاست. به همین جهت در بسیاری ازخانواده ها مشاهده می شود که س

واند برای سخن، دامن هر مادری نمی ت نقش را ایفا کند، به دیگر . البته هر خانواده ای قادر نیست به خوبی این(1373نوابی نژاد ،)همچنان پایدار و استوار می ماند 

 تربیت فرزندش بهترین آموزشگاه باشد. 

اپسند و شد و صفات نمعتقد است که نخستین و مهمترین شرط نیل به این هدف آن است که محیط خانواده از آلودگی و گناه منزه و پاک با (1371)هاشمیان 

 نکوهیده ای همچون خیانت ،نادرستی، دروغ و فساد در آن نفوذ نکرده باشد . 

اد اید توسط افره نخست بیزگاری، عزت نفس و دیگر فضایل اخالقی و ارزش های انسانی و الهی، در درجبدون شک الگوهای راستین خداپرستی، ایمان ،تقوا، پره

 .  (1378نورانی پور ،)خانواده ساخته و پرداخته شده و سپس به کودکان ارائه گردد 

اید اقدامی بما در تربیت ر نیست اکه آدمی گناه می کند جای انکا عامل مهم دیگر پرورش رشد اخالقی کودکان، نحوه برخورد والدین با گناه و لغزش کودکان است. این

ین اصد نی.  در  ک نی، چهکرد که گناه تداوم نیابد. و این اندیشه خطرناکی است که فردی احساس کند فعال گناهی کرده و آب از سر او گذشته است، حال چه ی

   .(79نهج البالغه، قصار )صورت از شر او ایمن نخواهیم بود 

فرین آردی نیز خطر ؛ چنین فبه همین گونه است وضع کودک و نوجوانی که خطایی مرتکب شده و پدر یا مادر سختگیری به هیچ بهانه ای حاضر نیستند او را ببخشند

 و در خطر انحراف خواهد بود . 

بیان می دارد:  (1374)نواده محسوب می شود .همان طور که شریعتی رودسری اگر از زاویه دیگر به مسئله نگاه کنیم ،معنویات و اخالقیات در حکم یکی از نیازهای خا

نینه قلبی احتیاج به یک توتم و به زبان دیگر یک معبود دارد تا بتواند خود را از تنهایی رهانیده و با ایجاد اخانواده برای فرار از بی هویتی و به دست آوردن آرامش و طم
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ز و نیاز بپردازد، و از این طریق آرام و سکون گیرد. مطالعات نشان می دهند تأمین این نیاز مهم باعث فراهم شدن تعادل جویی فردی ارتباط با معبود به درد دل و را

 اجتماعی همه اعضای خانواده شده و آن ها را از سرگشتگی و پریشان حالی نجات می دهد . 

این باب پیشنهادهایی ارائه کرده  ، در(1373)قائات دینی و ارائه الگو بسیار مهم است. دکتر علی قائمی سخن آخر آن که در پیشگیری از انحرافات اخالقی کودکان، ال

 است:  

نین ادارید. در سون عبادی اندیشه خدا، شهادت و حضور او را از همان مرحله خردسالی کودک زمزمه کنید و در مرحله تمییز و تشخیص ،او را به ممارست و تمری

رد، و این اش و کیفر داارد، پاددوه بر عبادت، بر معرفت وی بیفزایید و خدای را در ذهن او بزرگ جلوه دهید. بزرگی که در عین عفو و بخشش ،حسابرسی نوجوانی عال

مسئله را به طور مرتب و پیوسته به وی القا کنید. 

 ب: نقش خانواده در رشد عاطفی کودکان   

یم ،این از این مفاه یق هر یکاطفی و اجتماعی از یک دیگر ناممکن است و ما در این جا تنها به لحاظ بررسی موشکافانه و دقواقعیت امر آن است که تفکیک رشد ع

 تمایز را قائل شده ایم. 

ا نیرو می را، جسم کودک اگر غذ، کودکان به همان اندازه که محتاج غذا و مراقبت های جسمی هستند، به ارتباط عاطفی و مهر و محبت نیزنیاز دارند؛ به عبارت دیگر

 . (1375سرمد ،)بخشد، محبت و عاطفه غذای روح کودک است وروح و روان وی را تلطیف می نماید 

 ندگی،اه های اول زنیت در مکودک تا مدت ها به دیگران وابستگی کامل دارد و به همین سبب به شدت نیازمند امنیت عاطفی است ومطمئن ترین منبع تأمین این ام

 .  (1375فرهادیان ،)آغوش مادر به عنوان تنها پناهگاه وی به شمارمی رود 

 بررسی روانشناسان نشان می دهد که سالمت عاطفی هرکس از جمله عوامل اساسی بهزیستی او و کسانی است که با او ارتباط دارند . 

ه و یا نظومه خانوادمکودک در  و موجب تعادل جویی جسمی گردد و بالعکس، عدم همکاریروابط محکم خانوادگی می تواند نیازهای ایمنی عاطفی الزم را فراهم آورده 

ر مواجه اده را با خطمعی خانوایفای نقش های معکوس توسط وی که از فقر عاطفی منتج می شود می تواند برای جمع خانواده دلهره آور و بحران زا باشد و امنیت ج

 .  (1372مکتبی، )سازد 
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ی ممکن ی ورزند و حتو دریغ مای از والدین بنا به دالیل مختلفی از قبیل کم هوشی کودک، فقدان زیبایی وی، معلولیت و محبت و عاطفه خویش را از سفانه برخامت

د، اغلب ی لذت نمی بردگاز زن است فرزند خود را تحقیر نمایند و در حضور دیگران به وی بی اعتنایی کنند. این چنین کودکی در این حالت احساس ناامنی می کند؛

در ارتکاب جرم، احساس  . این کودکان دچار بی ثباتی عاطفی می گردند و(1367شریعتمداری، )سرد و خشک است و نسبت به دیگران بی مهر و بی تفاوت می شود 

 .  (1372نوابی نژاد ،)گناه و پشیمانی در آن ها دیده نمی شود 

پرخاشگری،  ی روانی تنی،یماری هایدایش حاالتی چون احساس ناامنی، بی تفاوتی به قوانین اجتماعی، رفتار غیر مسئوالنه ،بفقدان محبت در کودکان و نوجوانان به پ

 .  (1371شفیع آبادی، )یا و خیال پردازی منجر می شود وبدبینی نسبت به زندگی، و پناه بردن به ر

  . (1377بهرام ،)ارض فقدان محبت و فقر عاطفی محیط های خانوادگی است بزهکاری، اعتیاد به مواد مخدر و افسردگی در شمار سایر عو

ار مشخص ا افراد بزهکام شده ببسیاری از صاحب نظران در مسئله بزهکاری، کمبود محبت را ریشه عمده و علت العلل جرم و انحراف دانسته اند. با مصاحبه های انج

 .  (1376گزارش پژوهشی، )بت به ویژگی های عاطفی آن ها کمترین توجهی صورت نگرفته است شده است که اکثر آن ها در محیطی بوده اند که نس

ه نقل امعه شناسی انحرافات، بج)درصد مجرمان در ارتباط با جرم خود به نحوی دچار مشکل عاطفی بوده اند  91تحقیقی از غرب درباره بزهکاران نشان داده است که 

 .  (1375از قائمی، 

 ماید.  وقوع می نتنها گوشه ای از مشکالت و نارسایی هایی است که در صورت عدم توجه والدین و خانواده بر رشد عاطفی کودکان، قریب الموارد فوق 

 ج: نقش خانواده در رشد اجتماعی کودکان  

انیت ر حقیقت ،انسماعی و دنیم انسان موجودی است اجتبه طور کلی می توان گفت که تأمین رشد اجتماعی کودک از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا چنان که میدا

عی ر رفتاراجتمانده ای دانسان به همین جنبه اجتماعی حیات وی وابستهاست. از سوی دیگر خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی، نقش برتر و تعیین کن

ه گونه ای بآشنا شوند؛  اجتماعی ، این امکان برایکودکان فراهم می شود که با ارزش هایکودکان به عهده دارد. چنانچه والدین به رشد اجتماعی کودکان اهمیت دهند

 جامعه پسند رفتار کنند؛ به دیگراناحترام بگذارند؛ مسئولیت بپذیرند و از انجام کارهای نامعقول بپرهیزند.  

 است:   در جهت رشد اجتماعی کودکان بردارند، ارائه شدهثر ودر زیر فهرستی از اقداماتی که والدین با توسل به آن ها می توانند گامی م

   ای مناسب؛ل اجتماعی و مقررات و انضباط قانونی و درونی کردن رفتارهای آن ها با تشویق هیایجاد عالقه و رغبت در کودکان نسبت به مسا. 1
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غیر  ن ها به صورتقاید غلط آل مختلف اجتماعی و تصحیح افکار و عیمورد مسادخالت دادن کودکان در گفت و شنودها و بحث ها، و جویا شدن از نظرات آنان در . 2

 مستقیم؛  

ور پرورش ودک به منظکو اجتناب از منم گویی، و یاد دادن توضیح و روشن ساختن مفاهیم به  (آموزش مهارت سخنوری)تعلیم کودک برای دقیق صحبت کردن . 3

 مهارت های ارتباطی وی؛  

 یگران؛  دکودک توسط  و ایجاد نشاط و شادابی دائم در وی به منظور افزایش پذیرش اجتماعی (لباس، پوست، دندان، موی سر و ...)کودک توجه به ظاهر . 4

 پرهیز از حمایت بیش از حد به منظور رشد و پرورش استقالل اجتماعی کودک؛  . 5

 فکار افراد دیگر  آموزش توان تحمل نظرات مخالف و احترام قائل شدن به عقاید و ا. 6

 تشویق کودک به مشارکت در برنامه های اجتماعی و دسته جمعی از قبیل سرود، نمایش ،اردوهای دسته جمعی و ...  . 7

ثیر ابعاد روانی و کارکردهای خانواده بر بهداشت روانی کودکانات

پیام های خانواده -1

 یر آمیز،ای منفی، تحقها و پیام ه برای یکدیگر ارسال می کنند، دارای ابعاد گسترده ای است؛ هرچه زخم زبان هاعضای خانواد (کالمی یا غیر کالمی)پیام هایی که 

 .  (1373کالنتری، )مبهم و ... بیشتر باشد، آن خانواده و اعضای آن به مرز بیماری نزدیک ترند 

ام های موجود ه طور کلی پیبرار داد. قاز فرایندهای ارتباطی و رفع جنبه های منفی مورد مداقه از این رو پیام های موجود در خانواده را می توان برای تسهیل بسیاری 

 دسته قابل تفکیک است که هر دسته از آن ها از ماهیت و اثری خاص برخوردار می باشد:  3در خانواده به 

. والدین باید از نظر جسمی و (1373کالنتری، )یه گذاران آن یعنی زن و شوهر است پیام های والدین به یکدیگر: سالمت خانواده در درجه نخست در گرو سالمت پا(الف

ک خواهد ی سامانی کودردرگمی و بس. هر گونه نقصان و تزلزل در ارتباطات سازنده بین والدین موجب (ملیحی، )اخالقی با یکدیگر روابط توأم با تفاهم داشته باشند 

. وقتی بین رفتار پدر و مادر تضاد (1372نوابی نژاد ،)ه بستگی تام به کیفیت و ماهیت روابط خانوادگی موجود بین پدر و مادر دارد ثیرگذاری افراد خانواداشد. میزان ت

 .  (1372دانه کار ،)وجود داشته باشد ،کودک دچارخطای ادراک شده و مشکالت روانی و اجتماعی پیدا می کند 
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هنگ در ام های ناهمای شود. پیسرخوردگی کودک از خانواده م لدین ،نابه سامانی روانی کودک را به همراه داشته و موجبمشاجرات و نزاع های لفظی و شدید بین وا

تماع به نوادهو یا اجمسائل خا شناختی و عاطفی کودک دارد. به عنوان مثال جار و جنجال های والدین نسبت به بسیاری از ثیری منفی بر روند رشدامیان والدین ،ت

د به هر ن به نیات خورای رسیدبدک این گونه القا می نماید که برای هر چیز و موضوعی نیازمند خشونت و ناسازگاری کالمی و غیر کالمی است؛ چرا که الزم است کو

 .  بنا می نهند در کودک ل رایابسیاری از مساقدامی متوسل شد، و این گونه است که والدین ناخواسته پایه ریزی یک شناخت نادرست در مورد حل مسالمت آمیز 

فی و به ی، پختگی عاطد کارآمدپیام های والدین به کودکان: شیوه های ارتباطی والدین با کودک از این جنبه حائز اهمیت است که در باال بردن حرمت نفس، خو (ب

 طور کلی تکوین شخصیت کودک نقش موثری دارد . 

اعث ن و فرزندان بلم بین والدیگونی و تعارض بین گفتار و رفتار والدین آثاری منفی بر شخصیت کودک دارد. روابط ناسااشاره می کند که ناهم (1373 )نوابی نژاد

 ا کودکان ،بالمی والدین و غیر ک ناسازگاری و سازش نایافتگی کودک شده و در آینده به بلوغ فردی و بین فردی وی لطمه وارد می نماید. هماهنگی بین دو بعد کالمی

 در یا مادر و یا هر دوی آن ها دارند در. کودکانی که روابط سردی با پ(1374ابراهیمی قوام ،)خود میزان مقبولیت و اثربخشی ارتباط را به اندازه زیادی افزایش می دهد 

نی حلیل های رواتدر گرو  کودک و پویایی آن روابط فی مابین ابراز عالقه، محبت، پذیرش ،احساس ایمنی و خود ارزشمندی را از دست می دهند. سازندگی شخصیت

باشد که  اید به صورتیرزندان بوی از پیام های والدین و نیز تناسب این ارتباطات با سطح ساختارهای شناختی کودک است. از این روست که رابطه پدر و مادر با ف

شان در تحمل حد توان دین باید مشکالت را تحمل کرده و فرزندان خود را درکودکان و نوجوانان احساس حمایت شدن و هدایت شدن داشته باشند. همچنین وال

ه زندان است. بداشت روانی فر. از بعد دیگر ،پیام های تبعیض آمیز والدین نسبت به کودکان، دارای تأثیرات مخربی بر رشد به(1376ملیحی، )مشکالت شرکت دهند 

و در بعضی موارد  (1372مکتبی، )ه به سن و سال او ناخوشایند بوده و سبب رنجش یا حسادت وی خواهد شد عنوان مثال مقایسه انتقادی برای کودک بدون توج

 موجب ایجاد احساس حقارت و عدم اعتماد به نفس و تزلزل عزت نفس وی می شود . 

رد . اصوال عملکمی کنند لزل شخصیت وی نقش مؤثری بازیپیام های والدین و مدرسه: خانواده و مدرسه در تکوین شخصیت و پیشرفت کودک و یا بالعکس در تز (ج

ر احساس سه وقتی بیشتنه و مدرکودک در مدرسه به جو حاکم بر مدرسه و نیز جو حاکم بر خانواده بستگی دارد. بنابراین اهمیت و نقش هماهنگی های تربیتی بین خا

 .  (1373ملکی، )ئله عاطفی و روانی پیدا کند ثیرات منفی خانواده، مشکل یا مسامی شود که دانش آموزی به دلیل ت
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قی نه و غیر منطاقع بیناوثیر منفی بر جای می گذارد. کمال گرایی های غیر ارورش، بر پیشرفت کودک در مدرسه تاز سوی دیگر بی توجهی والدین به آموزش و پ

میگذارد  ر منفی برجایوی تأثی ر او از بین می برد، همچنین بر عملکرد مدرسه ایوالدین ،کودک را از لحاظ روانی ناامن و مضطرب می سازد و اعتماد به نفس را د

 .  (1373نوابی نژاد ،)

اجتناب از  درسه مبنی برمثال پیام می گردد؛ به عنوان م در بعضی از موارد کارکرد نامنسجم و ناهماهنگی بین والدین و مدرسه باعث بروز یک سری از اختالالت روانی

ی بارفتارهای مودت و دوست مبنی بر کننده و یا محرک زا، با کارکردهایخانواده که خود از این مواد استفاده می نمایند ناهماهنگ است، و یا پیام مدرسه مواد تخدیر

فتاری می ز اختالالت رسیاری ابز پرخاشگرانه و به دور از نزاکت خانواده در تضاد قرار می گیرد. این امر باعث تشویش روح و فکر کودک شده و در نتیجه موجب برو

 گردد . 

د را جبران کن ر خانواده، می تواند حداقل تا حدودی تجربه طرد شدگی د(مانند معلم)پذیرش کودک توسط بزرگسالی که مورد احترام کودک و همساالن او باشد 

 .  محسوب می شود مدرسه در پرورش فرزندان امری بسیار اساسی . از این جاست که شناخت متقابل ،هماهنگ و همسوگرانه خانه و(1374اخوان علیزاده ،)

اعی شدن و یان اجتمرشد و گسترش ایده های جدید و علمی در بطن خانواده، جریان پرورشی و تربیت کودک در مدرسه را تسهیل می نماید ،و نیز مدرسه جر

همچنین انسجام یافتگی شخصیت کودک را هدایت کرده و قوام می بخشد . 

جو خانواده -2

یف گسترده طارد ذکر شده وه بر موساختار پیچیده حاکم بر جو خانواده از ابعاد مختلف قابل بررسی است که به بعد عاطفی، اخالقی و اجتماعی آن اشاره نمودیم. عال

ایر جنبه های گی، قومی و سادی، فرهنموارد می توان به بعد اقتصثری بازی می کنند. از جمله این وای از ابعاد دیگر نیز وجود دارند که در تشکیل جو خانوادگی نقش م

 تند، نام برد . ط خاص خود هسا و شرایهی دیگر اشاره نمود. و از این بعد می توان انواع خانواده ها؛ مثال خانواده هسته ای و گسترده را که هر کدام دارای ویژگی یجز

تفاوتی را بر درونداد و برونداد سازمان خانواده بر جای می گذارند. عواملی از قبیل فرهنگ، وضعیت اقتصادی و موقعیت ثیر ماخانواده گسترده و یا هسته ای هر کدام ت

. به عنوان مثال شغل والدین و میزان (1374اخوان علیزاده ،)اجتماعی والدین از جمله شرایطی هستند که باعث به وجود آمدن روحیات متفاوت در کودکان می شوند 

اصطکاک  ثیر بسزایی در سازگاری و یا ناسازگاری فرزندان بر جای می گذارد. اصوال افرادی که از سطح اقتصادی خوبی برخوردار هستند، از تنش ها واآمد آن ها تدر

کته قابل توجه این است که تنها دارا اجتماعی و فرهنگی کودکان خانواده کم درآمد در امان هستند. از این رو طرز تربیت کودکان در طبقات مختلف متفاوت است. ن
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ود را محصور در یک طرز بودن رفاه اقتصادی رافع بسیاری از مشکالت عاطفی و روانی نیست و از این رو نمی توان به صرف ثروتمند یا فقیر بودن خانواده، کودکان خ

ه از طعم شیرین محبت و عاطفه برخوردار نیستند ،هر چند که تمام امکانات مادی تلقی خاص قرار داد. منظور این است که چه بسیار کودکان خانواده های ثروتمندی ک

 رخوردارند . را دارند، و یا کودکان بیشماری از خانواده های مستضعف هستند که از طعم شیرین محبت و عشق و امنیت روانی با وجود طبقه اقتصادی خود ب

یش را ای فرهنگی خوهو خواست  غذا و ... است بلکه سازمانی است که می توان در آن آموخت؛ جهان را تماشا کرداصوال خانواده نه تنها محلی برای استراحت، صرف 

وانی رایند تحول رفخود در  ق و نگرش های والدین است که اینیانگر بسیاری از طرز تلقی های عالارضا نمود. فضای مسکونی و فضای فرهنگی حاکم بر خانواده نش

تفاوتی در ر کدام نقش مو ... ه . به عنوان مثال دوری یا نزدیکی مسکن به اماکن تفریحی و گردشگاه ها، کارخانجات و محیطهای پر سر و صدا، آلودهثر استوم کودک

 بهداشت روانی کودک بر جای خواهند گذاشت . 

وهر گفته شن گسست زن و ی به عنواطالق از نظر قانون اعی است؛ به یک نوعیکی دیگر از ابعاد مرتبط با جو خانوادگی، طالق والدین است .البته طالق خود دارای انو

طالق  وعیستند. این نلی باهم نووالدین از هم اطالق می شود. در نوع اخیر ،والدین در کنار هم زندگی می کنند  می شود و نوع دیگر طالق به گسست عاطفی و روانی

م شخصیت و ست که به تمااننده ای ابعاد روانی کودک بر جای می گذارد؛ چرا که جدایی پدر و مادر ضربه کوبنده و شک اثرات و ضایعات روانی جبران ناپذیرتری را بر

 .  (1374اخوان علیزاده ،)روان کودک لطمه وارد می سازد و بنای همه ذوق ها و استعدادهای فرزندان را می سوزاند 

و سازگاری  دک را وابستهز حد، کوانا مراقبت بیش از حد و یا نقطه مقابل آن، طرد شدگی کودک است. مراقبت بیش اجنبه دیگر قابل توجه و مربوط به جو خانواده، هم

ی کند مری کودک کمک ناسازگا های اولیه او را در مدرسه دشوار می سازد. طرد شدن کودک در خانواده در او احساس ناامنی پدید می آورد که این امر نیز خود به

ابلیت قارد. همچنین م به خود او دثیرگذار در خانواده، بستگی تاا. از سوی دیگر کودک صرفا منفعل نبوده و واکنش وی نسبت به همه این عوامل ت(1373اد ،نوابی نژ)

 ارند . دت های ارثی و ژنتیکی، توانایی های هوشی و ذهنی، استعدادها، رغبت ها و وضعیت جسمانی کودک، همه و همه در این تأثیرگذاری دخال

معنوی  از ارزش های می، غفلتثر از عوامل بیشماری از قبیل تفاوت های فردی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، نگرش های متفاوت علادر مجموع، جو خانواده خود مت

ی جسمی و روان ین سالمتماو همه، چگونگی تو اخالقی و باالخره دگرگونی های سریع و گاهی غیر قابل پیش بینی محیط فیزیکی و اطالعاتی انسان است که همه 

ری کودکان ادگی، عاطفی و رفتال خانویها و علل مربوط به مشکالت و مسا . بنابراین بر ما فرض است که به تمام جنبه(1376بوالهری، )انسان را پیچیده کرده است 

توجه داشته باشیم؛ باشد که کودکان و نوجوانانی سالم و شاداب تربیت کنیم. 
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به امید جامعه ای سالم و به دور از تنش ها و عوامل مخرب روح و روان کودکان و نیز ارتقای سطح خانواده .

 انشاء ا... 
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همه آنچه براى انجام دوره هاى ضمن خدمت الزم است را  
تنها از سایت و کانال ما دنبال کنید :

t.me/ltmsyarir

www.LTMSYAR.ir
 ( براى ورود به سایت و کانال تلگرام لینک هاى باال را بفشارید. )  




