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انسـان از یکسـو بـا کّل عالـم هسـتي به عنـوان فعل و مخلوق خدا و از سـوي دیگر بـا تک تک اجـزاء آن مانند هوا، 
آب هـا، کوه هـا، جنگل هـا،  معـادن، مخـازن، حیوانات و غیـر اینها،  ارتبـاط دارد. اما مهم تـر از خوِد ارتباط، سـازنده،  

مفیـد و خـّاق بـودن ایـن ارتباط در راسـتاي ارتقاء کیفیـت و بهبود زندگي خویش و دیگران اسـت.
ارتباط با سایر موجودات

دنیـا و همـۀ نعمت هـای آن بـه عنـوان ابـزاری برای رسـیدن بـه هدف و مقصـد نهایی بشـر از سـوي خداوند به 
انسـان بخشـیده شده اسـت، البته در صورتی که او بتواند به شـکل مطلوب از آنها اسـتفاده کند. بنابراین انسـان 
بایـد از یکسـو بـا رفتـار عدالـت  محور خود نسـبت به موجـودات جان دار و بی جـان کرۀ زمین سـعی در به کمال 
رسـاندن خـود و دیگـران داشـته باشـد، و از سـوي دیگر ضمن رعایـت حقوق طبیعـت و دیگران، بایـد در حفظ 
بقـاء و تعـادل مجموعـۀ پدیده هـاي طبیعـي تـاش مسـتمر داشـته باشـد. از آنجـا که عالـم محضر خداسـت و 
همـۀ ذّرات آن، مخلـوق و مطیـع خداونـد هسـتند پـس باید بـا همۀ آفریده های خـدا و در محضر خـدا، همواره 

اخـاق و عدالـت را در اندیشـه، گفتـار و رفتار خـود رعایت کرد.

فعالیت
در گروه های کاسی، یک مورد از مباحث زیر را انتخاب کنید:کالسی 1

شـعارهایی در مورد حفاظت از محیط زیسـت یا رعایت حقوق حیوانات و جمادات تهیه کنید. سـپس 
مناسـب ترین شـعار را در یک پاکارد در هنرسـتان خود نصب کنید. 

حیـات انسـان بـا گیاهـان و گونـه هـای مختلـف گیاهـی، مرتبـط اسـت و ابتدایی تریـن قـدم بـراي سـپاس و 
قدردانـي از ایـن نعمت هـاي خـدا داد، دانسـتن اهمیت و پایبنـدی به اخاق در اسـتفاده از آنهاسـت. همان گونه 
کـه در ارتبـاط بـا طبیعـت بـه دنبـال منافـع خـود هسـتید، بایـد بـه بقـای طبیعـت نیـز توجه داشـته باشـید. 
منطقـی نیسـت کـه منافـع مسـتقیم و فوري خـود را از طبیعـت دریافت کنیم ولی بـه بقای آن اهمیـت ندهیم. 
تولیـد اکسـیژن و هـوای پـاک، زیبایی هـای چشـم نواز، اسـتفاده های غذایـی، دارویـی، صنعتـي، تهیـۀ لبـاس، 
سـاخت و سـاز سـرپناه و وسـایل مورد اسـتفاده در کار و زندگـی روزانه و غیر اینهـا نمونه هایـي از فواید گیاهان 

و درختـان مي باشـد.

1ـ  15ـ   ارتباط با درختان و گیاهان و...   

بـا راهنمایـی و کمـک پـدر و مـادر خـود، چنـد مـورد از گیاهـان دارویـی منطقـه  زندگـی خـود را 
شناسـایی کنیـد و نـام آن هـا را همـراه بـا خـواّص دارویـی کـه دارنـد.

فعالیت
غیرکالسی
1 

ارتباط با جهان خلقت
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فعالیت
آسیب هایي را که انسانها می توانند به طبیعت و محیط زیست خود وارد کنند بنویسید.کالسی 2

فعالیت
خانـم سـتاری، مدیـر مهدکودک ستاره هاسـت. او می خواهـد زیبایی هایي طبیعت را به کودکان نشـان کالسی 3

دهد تا کودکان از سـنین پایین یاد بگیرند که در پاکیزگی و حفاظت از محیط زیسـت کوشـا باشـند. 
بـه نظـر شـما خانم سـتاری باید از چه راه هایی دوسـتی با طبیعـت را به کودکان نشـان دهد؟ 

فعالیت
در مورد تجارت عاج فیل، شـاخ کرگدن، پوسـت تمسـاح، الِک الک پشـت، خوردن بالۀ کوسـه به عنوان کالسی 4

غـذای درمانـی، کـه هـر کـدام به عنوان تجـارت پر سـودی در جهان مطرح هسـتند و در برخـی موارد 
موجـب انقراض گونه آنها می شـود، تفکر کنید. شـما به عنوان مدافع حقـوق حیوانات، برای جلوگیری 

و مبـارزه بـا این نوع تجارت، چه پیشـنهاداتی دارید؟ 
با همکاسی های خود در این مورد به بحث و گفت وگو بپردازید.

 نـه تنهـا انسـان ها بلکـه حیوانات نیـز به لحاظ اخاقـی داراي حق و حقوقي هسـتند. بسـیاری از افعال انسـانی 
مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم بـر جانـوران و حیوانـات اطـراف و کّل چرخـۀ حیات تأثیـر دارد کـه باید آثـار و نتایج 
آنهـا را مـورد توجـه قـرار داد. از جملـه حقـوق حیوانـات این اسـت که مـورد صدمـه و آزار و اذیت قـرار نگیرند، 
آب و خـوراک حیوانـات اهلـي به موقـع و به اندازه به آنها داده شـود، در صـورت بیماري و صدمه اقـدام به مداواي 
آنهـا شـود و ... . تأمیـن بخـش مهمـي از خـوراک و پوشـاک انسـان ها،  نگهبانـی، حمل ونقـل، تفریح و سـواری، 

پژوهش هـای دارویـی و درمانـی بخشـي از فوایـد و خدمـات حیوانات به انسـان ها مي باشـد.

1ـ  15ـ   ارتباط با حیوانات    

بـا هماهنگـی مسـئولین هنرسـتان خـود، یـک روز را به تمیـز کردن و جمـع آوری زباله هـا و موادی 
کـه در طبیعـت تجزیـه نمی شـوند، اختصـاص دهید. گزارشـی از ایـن فعالیت خود تهیـه کنید و هر 

کـدام احسـاس خـود را از ایـن کار، در کاس درس توضیح دهید.

فعالیت
غیرکالسی
2 
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جمـاد، عبـارت اسـت از هـر آنچـه بی جـان و بی حرکـت اسـت. امـا بی جـان بـودن، دلیلـی بـر بي حـق و حقوق 
بـودن آنهـا نیسـت. چـرا که جمـادات یا بـه عبارتی دیگر، اشـیاء بی جـان در اطراف شـما، مانند معـادن، مخازن 
و منابـع روي زمیـن و زیـر زمیـن و هـر موجـود بي جـان دیگري در اطراف شـما ماننـد ابزار و وسـایل کارگاهي، 
آزمایشـگاهي و ... تنهـا بـرای اسـتفادۀ شـخصی شـما نیسـت و تنها در مـدت حیات شـما مورد اسـتفاده ندارند. 
اسـتفادۀ درسـت و متعـادل شـما از آنهـا بـه معنـای رعایـت حقوق افـراد دیگـر و آیندگانی اسـت کـه در آیندۀ 
دور یـا نزدیـک، از ایـن اشـیاء و منابـع اسـتفاده خواهنـد نمـود. پـس دیگـران و آیندگان نیـز در آنچه که شـما 

اسـتفاده می کنیـد، حـق دارنـد و شـما موظـف به حفـظ حقوق آنها هسـتید.

3ـ  15ـ   ارتباط با جمادات   

فعالیت
اگـر بخواهیـد در حـوزۀ حمل ونقل، حسـابداری، تربیت بدنی و تربیـت کودک راه کارهایـی برای حفظ کالسی 5

محیـط زیسـت، احتـرام به حیوانـات و جمادات بدهیـد چه مـواردی را بیان می کنیـد؟ جواب هایتان را 
با سـایرین به اشـتراک بگذارید.

پیامبر اکرم )ص( مي فرمایند:
پنج گروه هستند که من و هر پیامبر ُمستجاُب الّدعوه ای، آنان را لعنت مي کنیم: آن کس که در کتاب خدا، آیه ای 
را زیاد گرداند، کسی که سنت و روش مرا رها کند، کسی که قضا و قدر خدا را تکذیب کند، کسی که حرمت اهل 

بیت مرا که خدا واجب فرموده نگه ندارد، و کسی که اموال عمومی را به خود منحصر سازد و تصرف در آن را ]به نفع 
خود[ حال شمارد.

                                                                                                        الکافی، ج 2، ص 392

نكتله: یکـی از مسـایلی کـه هم می تـوان آن را در بحـث جمـادات و هم طبیعت و محیط زیسـت، مـورد نظر 
قـرار داد، مسـألۀ بازیافـت و مصـرف بهینـۀ انرژی هاسـت. با ایـن کارها، انرژی بـرای آیندگان حفظ می شـود و 

از آسـیب و آلودگی محیط زیسـت کاسـته می شـود پس بیایید در اسـتفاده از طبیعت اسـراف نکنیم.
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فعالیت
در گروه هـای کاسـی، یکـی از حوزه هـای کاري زیـر را انتخاب کنید  و پیرامـون آن با یکدیگر به بحث کالسی 6

و گفت وگـو بپردازید.

چگونه می توان در حوزۀ انتخابی خود، بهترین ارتباط را با جمادات برقرار نمود؟

تربیت بدنیتربیت کودکحسابداری حمل و نقل 

فعالیت
- عـده ای از هـواداران تیم هـای ورزشـی بعـد از پایـان رقابت هـا در صـورت شکسـت تیم محبوبشـان، کالسی 7

شـروع بـه آسـیب رسـاندن به وسـایل ورزشـگاه می نماینـد. ایـن مسـأله را چگونه تحلیـل می کنید؟
- یک کارمند حسـابداری برای مسـتند کردن کارهای اداری خود از کاغذهای بزرگتر از نرم اسـتاندارد 

اسـتفاده می کند. 



107

انسـان، موجـودی اجتماعـی اسـت و تصور کـردن او را در انزوا و دور از سـایر انسـان ها، امری غیرممکن اسـت. این 
موجـود جمع گـرا، بـرای بـرآوردن نیازهـای زیسـتی، عاطفـی و اجتماعی خـود، به تعامل بـا دیگران احتیـاج دارد. 
ارتبـاط بـا سـایر اعضـای جامعـه، زمینۀ رشـد و شـکوفایی اسـتعدادهای او را فراهم می کند. انسـان بعـد از تولد و 
رشـد در خانـواده، وارد مدرسـه می شـود و در ایـن دو مرحلـه، مهارت هـای الزم را بـرای ورود بـه محیـط بزرگ تر 

یعنـی جامعه کسـب می کند. 

بـه چـه چیزهایـی سـرمایه اجتماعی گفته می شـود؟ چگونـه می توانیم سـرمایۀ اجتماعـی را در جامعـه افزایش 
دهیـم؟ افزایـش سـرمایۀ اجتماعـی در جامعه چـه پیامدهایی به همـراه دارد؟ 

در ارتبـاط بـا جامعـه، یکـی از مهم تریـن مباحـث قابـل طـرح، سـرمایۀ اجتماعـی اسـت. سـرمایۀ اجتماعـی، 
شـامل ارزش هایـی می شـود کـه از طریـق آنهـا، امـکان ارتبـاط افـراد، برای دسـتیابی بـه اهـداف واال در جامعه 
فراهـم می شـود. نبـودن سـرمایه های اجتماعـی، حیـات جامعـه را بـه خطر می انـدازد. ابعـاد سـرمایۀ اجتماعی، 

از: عبارت انـد 

بُعد رابطه ای در سرمایه های اجتماعی
ایـن بُعـد از سـرمایه های اجتماعـی، توصیـف کننـدۀ انـواع روابـط شـخصی اسـت که بر حسـب تعامـات قبلی 
افـراد و بـا تمرکـز بـر احترام و رفاقت، شـکل می گیـرد. اعتماد، همـکاری، وابسـتگی، هویت، تعهـدات، انتظارات 

از شـاخص هاي بُعـد رابطه اي هسـتند.
 انسـان موجـودی ذاتـاً اجتماعـی و مایـل بـه زندگـی در اجتماع اسـت. خصلـت اجتماعی بـودن انسـان از آنجا 
ناشـی می شـود کـه خداونـد متعـال انسـان ها را بـا اسـتعدادها و ظرفیت هـای متفاوت آفریـده تا بـرای پیمودن 
راه تکامـل و حرکـت همـه جانبـه بـه سـوی کمـال، بـه یکدیگر وابسـته باشـند. اسـاس زندگی بشـری بـر پایۀ 
اجتمـاع اسـت و از مسـیر زندگـي جمعـي و ارتبـاط بـا دیگران اسـت که انسـان بـه اوج تکامل می رسـد. بر این 

اسـاس کـه قـرآن کریـم می فرماید: 

1ـ  16ـ   سرمایۀ  اجتماعی    

نمودار 1-16:  ابعاد سرمایۀاجتماعی 

سرمایه های 
اجتماعی

بعد ساختاریبعد رابطه ای

ارتباط در جامعه 
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» ای مـردم مـا شـما را از یـک مـرد و زن آفریدیـم و شـما را به صـورت تیره ها و قبیله هـا قرار دادیم تـا یکدیگر 
را بشناسـید. )اّمـا اینهـا ماک برتری نیسـت( قطعاً ارجمندترین شـما نـزد خداوند پرهیزگارترین شماسـت. «1

اعتماد
آیـا شـما بـه راحتـی بـه دیگـران اعتمـاد می کنیـد؟ آیـا دیگران بـه راحتی بـه شـما اعتمـاد می کننـد؟ چگونه 

می تـوان اعتمـاد میـان یکدیگـر را افزایـش داد؟
 یکـی از عناصـر کلیـدي ارتبـاط انسـان،»اعتماد« اسـت. اعتماد پیونـد دهنده، قـوام بخشـنده و تضمین کنندۀ 
مجموعـۀ روابـط گوناگـون انسـان در تمام سـطوح اسـت. اعتماد بـه معنای اطمینان، بـاور، ایمان و اعتقاد اسـت 
و سـبب می شـود افـراد بتواننـد در کنـار یکدیگر، »گروه« تشـکیل دهنـد. صداقت، اولیـن جزء اعتماد اسـت. بر 
َحَسـب ایـن شـاخص، افـراد از دیگـران انتظار دارند از روی حسـن نیـت رفتار و عمـل کنند. در مجمـوع اعتماد 
را مي تـوان اتـکاي بـه خداونـد، خـود ، دیگـران و خلقـت دانسـت. انسـان، بـا خـدا بـه امنیـت می رسـد و بدون 

خـدا، بـه هـر چه اعتمـاد کند، پایـه اش متزلزل اسـت.

فعالیت
یـک تیـم ورزشـی را )فوتبـال، والیبال، بسـکتبال و ...( کـه به آن عاقـه دارید  انتخاب کنیـد و عوامل کالسی 1

موفقیت تیم را مورد بررسـی و تحلیل قرار دهید. چه عواملی باعث موفقیت تیم ورزشـی شـده اسـت؟ 

فعالیت
1. جدول زیر را تکمیل کنید:کالسی 2

2. به نظر شما افزایش اعتماد میان افراد جامعه چه پیامدهایی دارد؟
3. نقش صاحبان ِحَرف و مشاغ در افزایش اعتماد میان افراد چگونه است؟

عوامل کاهندۀ اعتماد میان افرادعوامل افزایندۀ اعتماد میان افراد

داشتن صدق و راستي در صحبت کردن و رفتار 
با دیگران.

دروغ گویی افراد نسبت به یكدیگر.

1. سورۀ حجرات، آیۀ 13
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همكاری و وابستگی
آیـا شـما تاکنـون بـه دیگران در انجـام کارهایشـان کمک کرده ایـد؟ با کمک کردن شـما، چه تغییـري در نحوۀ 
انجـام کار ایجـاد شـده اسـت؟ وقتـی بـه دیگران کمـک می کنید چـه احسـاس خوشـایندي دارید؟ آیا دوسـت 

داریـد کـه دیگـران نیز به شـما کمـک کنند؟ 
همـکاری نتیجـۀ اعتمـاد اسـت واعتمـاد، سـبب می شـود کـه افـراد بپذیرنـد و مایـل باشـند که منابع شـخصی 
خـود را بـا دیگـران، بـه اشـتراک بگذارنـد و فّعاالنـه در گروه ها عضو شـوند و به انجـام دادن امـوری بپردازند که 
بـه تنهایـی، قـادر بـه انجـام آنهـا نیسـتند. همـکاری، خـود منجر بـه وابسـتگی افـراد می شـود، از ایـن نظر که 
افـراد، احساسـات دیگـران را درک مي کننـد و خـود را جـای آنـان مي گذارنـد و گویـی در حـال تجربۀ شـرایط 

طـرف مقابل خود هسـتند.
امـام علـي)ع( :در ایـن خصـوص مي فرماینـد : آنچـه را کـه بـراي خود مي پسـندید بـراي دیگران هم بپسـندید 

و آنچـه را کـه بـراي خود نمي پسـندید بـراي دیگران هم نپسـندید. 1

فعالیت
با مشـارکت یکدیگر و هماهنگی با مسـئول هنرسـتان و راهنمایی های هنرآموز خود، یک نمایشـگاه و کالسی 3

فروشـگاه یک روزه از غذاهای خانگی در هنرسـتان برگزار کنید. برای برگزاری هر چه بهتر نمایشـگاه، 
چنـد نفـر از هنرجویان، وظایف زیـر را بر عهده گیرند:

- مسئول هماهنگی و اجرا؛
- مسئول تبلیغات؛

- مسئول تدارکات و ...
هـر یـک از هنرجویـان، مـوارد اعتماد، همکاری و وابسـتگی را در نمایشـگاه برگزار شـده، مورد تحلیل 

قـرار دهنـد و بـه صـورت گزارشـی در کاس درس بیان کنند.

و  بازدیـد کنیـد  نگهـداری کـودکان بی سرپرسـت  یـا یـک مرکـز  آسایشـگاه سـالمندان  از یـک 
نمونه هایـي از همـکاری و وابسـتگی را در آنهـا بررسـی و تحلیـل نمائید، سـپس نتیجـه را در کاس 

درس گـزارش کنیـد. 

فعالیت
غیرکالسی
1 

بـا یـک مربـی مهد کـودک در مورد اسـتفاده از دوربین های مدار بسـته بـرای نظارت بـر کار مربیان 
صحبـت کنیـد. ایـن موقعیـت را از نظر سـرمایۀ اجتماعي مورد تحلیـل قرار دهید.

فعالیت
غیرکالسی
2 

1. نهج الباغه، نامۀ31
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فعالیت
دربارۀ موارد زیر بحث و گفت و گو کنید:کالسی 4

1. در شـرکت الف، اعضاي گروه حسـابداری و حسابرسـی، با یکدیگر رابطه اي بسـیار نزدیک و صمیمی 
دارنـد.  آنهـا در هنـگام کار، صداقـت را در گفتـار و کـردار خـود نسـبت به یکدیگر نشـان می دهند و با 
همـکاری یکدیگـر بـرای ارتقـاي کیفیـت کار تـاش می کننـد. رفتار سرپرسـت با اعضاء، بسـیار
 انسـان دوسـتانه و محترمانه اسـت. او همیشـه اعضای گروه را به خاطر ُحسـن انجام کار، مورد حمایت 
قـرار می دهـد. اگـر یکـی از اعضـاء در یـک روز در محل کار حاضر نباشـد، دیگر اعضا بـا رضایت کامل، 
کار او را انجـام می دهنـد. ایـن اعتمـاد و همـکاری میـان اعضاء باعث شـده اسـت که گروه حسـابداری  

وحسابرسـی شـرکِت الف بسیار معتبر و خوشـنام شناخته شوند.
2. در شـرکِت ب، اعضـای گـروه حسـابداری و حسابرسـی با یکدیگر رابطه اي خشـک و رسـمي دارند. 
هـر کسـی خـود را موظـف به انجـام کار خـود می داند و در صـورت ایجاد هـر مسـأله اي از ناحیۀ دیگر 
اعضـاء، خـود را مسـئول نمی دانند. رفتار سرپرسـت با اعضاء بسـیار رسـمی اسـت. اگر یکـی از افراد در 
کار خـود اشـتباه کنـد، از طـرف دیگر اعضاء مورد حمایت قـرار نمی گیرد و او را به سـهل انگاری متهم 
می کننـد. کار کـردن در شـرکِت ب سـخت و طاقت فرسـا شـده به طـوری که افراد بـه دنبال موقعیت 

شـغلی مناسـب می گردند تا از شـرکت ب اسـتعفا دهند.
- هر دو موقعیت را مقایسه و ارزیابی کنید سپس نتیجه گیري خود را بیان کنید.

فعالیت
در هر یک از موقعیت های زیر چه واکنشی نشان می دهید؟کالسی 5

- در حال رانندگی هستید، فردی در جاده ماشینش خراب شده است 
- به مناسبت عید نیمۀ شعبان  جشنی در مهدکودک خواهر یا برادر شما برگزار می شود. 

- همکار شما به علت سرماخوردگي، اسناد حسابداری را تکمیل نکرده است و باید تحویل دهد.  
- بازیکن تیم مقابل در اثر خطاي غیر عمد در زمین ورزش مصدوم شده است. 

- در مسابقۀ فینال، حریف شما برنده شده است. 
- همکار شما به ِسَمت سرپرستی حسابداری منصوب شده است.

- مربی مهدکودک برای ارتقای کیفیت محتوای آموزشی از شما درخواست همکاری دارد.
- رانندۀ اتوبوس پایانۀ مسافربری بیمار شده است و نمی تواند در ساعت مقرر در پایانه حاضر شود.

هویت مشترک
»هویت مشترک« یعنی چی؟ شما چه هویتی دارید؟ دوست شما چه هویتی دارد؟ 

»هویـت« عبـارت اسـت از مجموعۀ خصوصیات و مشـخصات فردي، اجتماعی، احساسـات و اندیشـه هاي مربوط 
بـه فـرد، کـه آنهـا را از طریـق کنـش متقابـل بـا خـود، بـا خـدا،  بـا خلقت و بـا دیگـران به دسـت مـي آورد و در 
نهایـت، بـا یافتـن تصوراتـي از خـود، آنها را در پاسـخ به سـؤال »من کیسـتم؟« ارائـه مي نماید. شـاخِص هویِت 
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فعالیت
رامبد، دارای مدال طای تکواندو در ردۀ سـنی جوانان اسـت. او برای سـومین بار به مسـابقات جهانی کالسی 6

اعزام شـده اسـت و مدال طا کسـب کرده اسـت. از یکسـو بـرای عضویت در بهترین تیم هـای اروپایی 
بـا مزایـای باال، به او پیشـنهادی مناسـب داده می شـود، از سـوي دیگر، مسـئولین از رامبد می خواهند 
بـرای کشورشـان مـدال کسـب کنـد. با توجه به شـاخص هویت مشـترک، رامبـد را در برخـورد با این 
پیشـنهاد، چگونـه راهنمایـی می کنیـد؟ کدام یـک از انـواع هویـت در ایـن ماجرا مطـرح اسـت؟ آن را 

کنید. تحلیل 

مشـترک، بـه معنـای داشـتن حس تعلق به گروه و به سـایر افـراد و دریافت پشـتیبانی و ارزش از آن گروه  اسـت. 
هویـت یـک فـرد می تواند فـردي یا جمعی باشـد.

1. هویلت فلردي: بـه خصوصیـات و مشـخصاتی اشـاره دارد کـه فرد به عنـوان یک شـخص منحصر بـه فرد و 
متفـاوت از دیگـران، آنهـا را بـه خود منَتسـب می کند. 

2. هویلت جمعلی: احسـاس عضویـت، تعلـق و تعهد یـک فرد به جمـع، به گروه یا به جوامع مشـخصي اسـت. 
هویـِت جمعـی یعنـی احسـاس و اعتقـاد بـه وجـود یـک "مـا" در مقابـل "ما"هـای دیگر، کـه به واسـطۀ حضور 

فـرد، در یـک جمـع شـکل می گیـرد. انواع هویـت جمعی، در نمودار 2-18، نشـان داده شـده اسـت.

حوزه هلای مربلوط به انلواع هویت هلای جمعی 
عبارت انلداز:

- هویت خانوادگی: اعضای خانواده و خویشاوندان؛
- هویت اجتماعی: دوستان،همسایگان و همکاران؛

- هویت دینی: دین، آیین و مذهب؛
- هویت سیاسی: هم فکران سیاسی؛

- هویت قومی: قوم، زبان ؛
- هویت ملی: ایرانی بودن و... ؛

در هر یک از حوزه هاي فوق، مواردی 
چون میزاِن احساِس تعلق، تعهد و 

پایبندي مطرح می شود.

انواع هویت 
جمعی

هویت خانوادگی

هویت ملی

هویت قومی

هویت سیاسی

 دوستان،همسایگان و همکاران؛ دوستان،همسایگان و همکاران؛

هویت اجتماعی

هویت دینی

نمودار 2-16: انواع هویت جمعی
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فعالیت
آقـای سـتایش، به عنـوان برنامه نویس در یک شـرکت تولید نرم افزارهای حسـابداری، مشـغول به کار کالسی 7

اسـت. همسـر او بـه بیمـاری سـختی مبتا سـت و هزینـۀ درمانـي باالیـی دارد. در این شـرایط فردی 
ناشـناس با او تماس مي گیرد و پیشـنهاد می دهد که حاضر اسـت در مقابل دریافت جدیدترین برنامۀ 
حسـابداری شـرکت، مبلغـی کان بـه او پرداخـت کند. اگر شـما در وضعیت آقای سـتایش باشـید، با 
توجه به شـاخص هویت مشـترک، چگونه عمل می کنید؟ این ماجرا را از نظر شـاخص هویت، تحلیل 

کنید.

فعالیت
سـاناز بـرای ادامـۀ تحصیـل بـه خارج از کشـور رفته اسـت. او از سـوی همکاسـی های خود به سـبب کالسی 8

رعایـت پوشـش و حجـاب، مورد تمسـخر قرار می گیرد. امکان برداشـتن حجـاب برای او در آن کشـور 
خارجـی فراهـم اسـت. اما او همۀ سـختی های حفظ این حجـاب را در آن محیط پذیرفته اسـت. رفتار 

او را بـا در نظـر گرفتن شـاخص تعهد، چگونـه تحلیل می کنید؟

فعالیت
ابراهیم، به تازگی به عنوان کارمند در یک شـرکت مشـغول به کار شـده اسـت. یکی از همکاران او که کالسی 9

رابطـۀ صمیمانـه ای بـا او دارد، گرفتن رشـوه از ارباب رجوع را به او پیشـنهاد می دهـد و توجیه می کند 
کـه عمـل ناشایسـتی نیسـت و به نوعـی حق کارمنـد اسـت. ابراهیم بـراي قبول یـا رّد این پیشـنهاد 
بـه شـّدت مـرّدد مي شـود. ایـن موضـوع را چگونه تحلیـل می کنید؟ بـا توجه به شـاخص تعهـد، او را 

کنید. راهنمایی 

تعّهد
شـما خـود را در مقابـل چـه کسـاني متعهـد مي دانیـد؟ شـما بـه چـه چیزهایـی تعهـد داریـد؟ تعهـد شـما چه 

پیامدهایـی بـرای شـما و دیگـران بـه همـراه دارد؟ آیـا تـا بـه حـال به کسـی یـا چیـزی متعهـد بوده اید؟ 
تعهـد، در لغـت بـه معنـای » بـه ُعهـده گرفتن و قبول مسـئولیت« اسـت. بر این اسـاس، تعهد، معنـای وفای به 
عهـد را می رسـاند. از طرفـی دیگـر، تعهـد ریشـه در اخاقیـات دارد و بـه معنـی الزامی اسـت کـه آزادی فرد را 
در رفتـار و عمـل، محـدود می سـازد. به طـور مثـال اعتقـادات دینـی افـراد، در نحوۀ عمـل و رفتار آنهـا، بایدها و 
نبایدهایـی را مطـرح می سـازد که مانـع از انجام دادن آزادانۀ برخی از اقدامات و رفتارها می شـود، مانند مسـلمانان که 

از خـوردن گوشـت خـوک امتنـاع می کنند، و یا بدون پوشـش مطلوب و مناسـب از منزل خارج نمي شـوند.

نكتله: در میـان تعالیـم اخاقـي اسـام، وفـاي بـه عهـد و پیمان جایـگاه بسـیار مهمـي دارد. مـردم با همۀ 
اختـاف سـلیقه ها و عقیده هـا، در عمـل بـه ایـن دسـتور الهـي، اتفاق نظـر دارند، زیـرا تعهد و وفـاي به عهد 

و پیمـان امـری اسـت کـه از وجـدان انسـان سرچشـمه می گیـرد و به عقیـدۀ خاصی مربوط نیسـت.
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بـا توّجـه بـه رشـتۀ تحصیلي خـود، یـک داسـتان بنویسـید و در آن، مـواردي از کاربردهـاي مثبت 
غیرکامي)زبـان بـدن( و نیـز نـکات تربیتي و زیسـت محیطي را بـراي اصاح رابطۀ خـود با دیگران 
و طبیعـت بگنجانیـد. )ماننـد تـکان دادن دسـت از پشـت شیشـۀ اتوبـوس بـه عنـوان خداحافظـي 
یـا رعایـت حقـوق مـردم و احتـرام بـه آنهـا از طریـق کاشـت گل و گیـاه و یـا اسـتفاده از وسـیلۀ 

 نقلیۀعمومي(

فعالیت
غیرکالسی

 3


