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به هر دو
 نياز داريم

 دکتر مرتضی سمیعی زفرقندی
عضو هیئت علمی  پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

 خانواده و مدرســه بنيادي ترين نهادهايی هســتند كه در 
شكل گيري شخصيت انسان نقش اساسي دارند. انسان زندگي 
خود را از خانواده شــروع مي كند. خميرماية شــخصيت او در 
آنجا سرشته مي شــود و ارزش ها و معيارهاي فكري او در آنجا 
پايه گذاري مي شوند. اين تأثيرات اوليه در رفتارها، ارتباطات فرد با 
خانواده و هم کالسی ها در مدرسه و سازگاري با محيط مدرسه در 
آينده و روی هم رفته در کل زندگی اش نقش تعيين کننده دارد. 
شخصيت كودك هميشه به رنگ محيط عاطفي و جو خانواده 
و مدرســه در مي آيد. منظور از جو عاطفی نحوة ارتباط و طرز 
برخورد افراد با هم، نظر افراد نســبت به هم و احساس و عالقة 
آن ها به يکديگر است )شريعتمداری، 139٥( خانواده و مدرسه 
دو واحد اجتماعی عاطفی هستند که توجه به وابستگی متقابل 
انسان ها و شبکة روابط صميمانة آن ها ضروری است. شخصيت 
فرد در تعامالت موجود در خانواده و مدرســه شکل مي گيرد و 
عادت هاي رفتاری در آنجا به وجود می آيد. اين موضوع تحت تأثير 
روابطی مانند رابطة فرزندان با والدين، رابطة خواهران و برادران 
و رابطة کل نظام خانواده و جو مثبت مدرســه است. خانواده و 
مدرسة مطلوب آن است که امنيت عاطفی، احساس ارزشمندی 

و باور تعلق و مورد عالقه بودن را تأمين کند.

 تحليل
مؤلفه های ايجاد جو عاطفی در خانواده و مدرسه در 8 طبقه قرار 
می گيرند: محبت؛ تجربه های مشترک؛ تشويق و هديه؛ ساختار 
ادراک کودکان و نوجوانان از محيط خانواده و مدرســه؛ اعتماد؛ 
خالقيت؛ احساس امنيت؛ تقويت توانمندی های حسی- حرکتی.

1. محبت
از ديــدگاه اســالم، ابراز عشــق و محبت از ارزشــمندترين 
کارکردهای خانواده و ماية آرامش زوجين است و نقش بسزايی 
در تربيت فرزندان دارد. نهادينه شدن آن در خانواده و نهادهای 
تربيتی داراي صالحيت، به دليل موفقيت در انتقال ارزش های 
الهی و انسانی، سالمت خود، خانواده و مدرسه و در نهايت اجتماع 

را به دنبال دارد )صيدی، 1392(. در خانـــواده و مدرســه هايي 
كه والدين رفتارهاي محبت آميز دارنــد، معمواًل کودکان نيز با 
رفتارهاي اخالقي مثبت و احترام به ديگران و انگيزة پيشــرفت 
رشد مي يابند. برعکس، مشکالت رفتاري درونی سازي شده شامل 
رفتارهايی هســتند که بر خود فرد متمرکز هستند و هيجانات 
منفی، کنترل افراطی، خشــونت و افسردگی مادران در آن نمود 
دارند. تنبيه و استفاده از شيوه هاي تربيت بی ثبات موجب تشديد 

مشکالت رفتاري کودکان و نوجوانان می شود.

2. تجربه های مشترک
تجربه های مشــترک در مفهوم عمومی بــه همة مهارت ها و 
دانســته ها از برخی پديده ها و موضوعات اطالق می شود که از 
برخورد با آن موضوع و درگيــری با آن پديده در خالل دورانی 

معين ناشی مي شوند )زارع، 1393(.

3. تشویق و هدیه  دادن
چيزی اســت که آن را بدون انتظــار دريافت چيزی ديگر به 
شخص ديگری تقديم کنند. اگرچه ممکن است در مقابل هديه 
دادن، چشمداشت هديه ای متقابل داشت، اما هديه چيزی است 
که آن را به رايگان می بخشند )رشيدی نژاد و همکاران، 139٤(. 
تشویق:در اصـطـالح تـشويق را »عاملی که بتواند منشأ ايجاد 
ذوق و شوق، تحرک و اميد و عالقه در انسان شود« ذکر کرده اند. 
در جای ديگر، »تشويق را نوعی ارضای نيازهای روانی و فيزيکی 

انسان« دانسته اند )رشيدی نژاد و همکاران، 139٤(.

4. ســاختار ادراک مثبت کــودکان و نوجوانان از محیط 
خانواده و مدرسه

حفظ و افزايش انگيزشی درونی و تنظيمات رفتاری مستلزم 
ارضای سه نياز فطری خودمختاری، شايستگی و احساس تعلق 
است. مهم ترين محيطی که می تواند حامی اين نيازهای فطری 
باشــد، در درجة اول محيط خانواده و بعد از آن محيط مدرسه 

است.

ش 
وه

پژ

 جو عاطفی در خانواده و مدرسه برای 
تربيت همه جانبه کودکان و نوجوانان



9 9رشد معلم | دورۀ 4۰ |  شمارۀ 6 | اسفند 14۰۰ 14۰۰اسفند 14۰۰اسفند 14۰۰ | 6  شمارۀ 6  شمارۀ 6 | 4۰ دورۀ 4۰ دورۀ 4۰ رشد معلم |

5. اعتماد
وبر و وبــر1  )2007( اعتماد را به عنــوان انتظار رفتار منظم، 
صادقانه و همکارانه از ديگر افراد تعريف می کند که در هر اجتماع 

بر اساس هنجارها نمود پيدا می کنند.

6. خالقیت
چنانچه کودکان و نوجوانان احساس کنند والدين يا مربيان کار 
آن ها را ارزش گذاری كنند يا به بهترين کار جايزه يا پاداش داده 
خواهد شد، بيشتر از آنکه به انجام بهتر آن کار بينديشد، به کسب 
آن جايزه فکر می کنند. برخي از والدين برای کودک خود قوانين 
و مقررات خشــک و محدودکننده ای قرار می دهند. پديدآوردن 
چنين شــرايطی در منزل و اصرار و پافشاری بر رعايت آن ها از 
جانب کودکان سبب می شــود کودک به تدريج به کليشه ای و 
تکرارکردن رفتار عادت کند. بايد توجه داشت، افکار و رفتارهای 
کليشه ای نقطة متضاد خالقيت است. برعکس، شوخ طبعی در 
محيط منزل از شاخص های مهم خالقيت به شمار می رود و وجود 
حس شوخ طبعی در فضای خانواده و مدرسه بسيار حائز اهميت 
است، زيرا به طور مستقيم به رشد خالقيت کودک کمک می کند.

 7. احساس امنیت
 منظور از امنيت، رهايی از خطر و تهديد، و نبود ترس نسبت 
به عوامل بيرونی است. امنيت ردکردن تهديدات و فرصت های 
تهديدآميز اســت. امنيت استحقاق طبيعی هر فرد و نخستين 
شــرط تداوم زندگی و هم زيستی است و همان گونه که نياز به 
غذا و مسکن برای زندگی انسان ضروری است، امنيت نيز کااليی 
عمومی و ضروری است. نياز به امنيت در سلسله مراتب نيازهاي 
مازلــو، بالفاصله پس از نيازهای اساســی و فيزيولوژيک مطرح  
مي شــود و به عبارت ديگر، مهم ترين نياز پس از برطرف شــدن 

نيازهای اوليه است )ياری و هزارجريبی، 1391(.

8. تقويت مهارت های حسی- حرکتی
در طبقــة مهارت هاي حســي- حركتي به مــواردی مانند 
مهارت هاي بصری، گفتاری، شنيداری، بنيادی و حرکتی خانواده 

و مدرسه توجه می شود.

 جمع بندی و نتیجه گیری
بدون شک مهم ترين و اساسی ترين وظيفة خانواده و مدرسه 
حمايت از کودکان در حال رشــد و نمو است که با فراهم كردن 
روابط نزديک، ارتباطات مناسب و الگوسازی فعاليت های مثبت و 
سازنده باعث رشد در آن ها می شود. نتايج به دست آمده از پژوهش 
نقش بســيار مؤثر و غيرقابل انکارخانواده و مدرسه، به خصوص 
شيوه های تربيتی والدين و همچنين جو عاطفی خانواده و مدرسه 
را بر ســالمت روانی و احساسی کودک تأييد مي كنند. والدين 
می توانند با به کارگيری شيوه های تربيتی صحيح و فراهم آوردن 
محيطی غنی از محبت و عواطف، ســالمت روانی حال و آيندة 

کــودکان خود را تضمين كنند و از بروز بســياری از اختالالت 
روحی، از جمله اختالالت اضطرابی، در کودک خود پيشگيری 

كنند.
 والدين با برقراري رابطة عاطفي عميق و استفاده از شکل های 
گوناگون تقويــت می توانند عملكرد تحصيلي فرزندان را بهبود 
بخشند. از طرف ديگر، بين دوران زندگی کودک، از لحاظ نقش 
و تأثيرخانواده و مدرسه مهم ترين دوران زندگی هر فرد محسوب 
می شــود. در کل می توان نتيجه گرفــت، جو عاطفی خانواده و 
مدرسه با ابعاد جسمانی، روان شناختی، سطح استقالل، روابط 
اجتماعــی و موقعيت زندگی هر فردی مرتبط اســت، توصيه 
می گردد، خانواده و مدرسه ها به حفظ و ارتقاء جو عاطفی خانواده 

و مدرسه اهتمام الزم را داشته باشند.

  برخی از روش های بهبود جو عاطفی در خانواده و 
مدرسه عبارت است از:

- محبت و اعتماد صادقانة والدين به كودك؛
- عالقه و تعهد اعضای خانواده و مدرســه به يکديگر و کمک 

اعضای خانواده و مدرسه به همديگر؛
- تشــويق اعضای خانواده و مدرســه برای ابراز آشکار افکار و 

احساسات.
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