«بسمه تعالی»

یکی از مهمترین مسائلی که دین مبین اسالم به آن توجه ویژه داشته" ،نظام خانواده" است ،چرا که تربیت و
تعالی هر فرد در گرو خانوادهای است که از سالمت کامل برخوردار باشد .یک خانواده سالم ،بر پایۀ ازدواج،
اخالق و روابط سالم میان زن و مرد ،والدین و فرزندان بنا نهاده میشود .سالمت محیط خانواده ،فضای مناسبی
را برای رشد و شکوفایی استعدادهای فکری و روحی والدین و فرزندان فراهم میکند که نتیجۀ آن سعادت فرد
و جامعه است.
آموزشهای آزاد مرکز آموزش الکترونیکی با هدف معرفی و ترویج سبک زندگی اسالمی با اتکاء بر مبانی اصیل
اسالمی ،اددام به تولید دور آموزشی«عصـــر خانـــواده» نموده است .امید آن داریم که با توجه به
محتوای بسیار مفید و کارآمدی که در این خصوص طراحی شده است ،بتوانیم سهم مؤثری در ترویج فرهنگ
دینی در خانوادههای ایرانی داشته باشیم.


-

-

معرفی و ویژگیهای دوره
«دور عصر خانواده» شامل  4عنوان درسی است که توسط اساتید بنام و مطرح گروه علمی
روانشناسی اسالمی و اخالق تولید شده است.
دروس این دوره در چهار محور مجزا (پیش از ازدواج ـ پس از ازدواج ـ فرزندپروری ـ سبک زندگی
اسالمی) طراحی شده که امکان شرکت در هر گروه درسی ،بر اساس نیاز و عالدمندی افراد وجود
دارد.
این دوره به شیو آموزش الکترونیکی و بر بستر اینترنت ارائه میگردد .لذا دارا بودن اینترنت پرسرعت
از مهمترین لوازم شرکت در این دوره محسوب میشود.

صفحه 1

 معرفی دروس دوره
 .1سبک زندگی اسالمی
در این درس با ارائۀ سرفصلهایی چون مؤلفههای همسر خوب ،عوامل رضایتمندی در خانواده ،شادکامی و
رضامندی ،خانواده ناپایدار ،عفاف و حجاب و حضور نوین بانوان در اجتماع ،مخاطبان از سویی با عوامل
ناپایداری در زندگی و عرصۀ اشتباهات در مقاطع مختلف آن آشنا خواهند شد و مهارتها و راهکارهای
رویارویی با آن اشتباهات را خواهند آموخت ،و از سوی دیگر ارکان خانواد خوب و عوامل رضایت از زندگی را
خواهند شناخت و در ادامه آرامش و اسباب ایجاد آن ،حدود و جهت مودت و رحمت ،که اساس مهرورزی است
را درک خواهند کرد؛ و در پایان مهمترین مؤلفههای همسر خوب و تأکید فراوان آموزههای دینی بر امر مقدس
ازدواج و نقش کلیدی آن در حل بسیاری از مشکالت جامعۀ کنونی و لزوم آگاهی نسبت به شرایط و
ویژگیهای مهم آن ،به نحویکه مداومت بر آن از سوی زوجین سبب پایداری نظام خانواده گردد ،بیان خواهد
شد.

 .2آموزش پیش از ازدواج
بحث «الگوی خویشتنداری جنسی» که در حقیقت مدلی است برآمده از منابع اسالمی از تنظیم رفتار جنسی،
یکی از مباحثی است که در این درس ارائه خواهد شد .مدل تنظیم رفتار جنسی که مبتنی بر دو عامل مهم و
اساسی هست ،اشاره دارد به بحث ازدواج و مدیریت ازدواج و پیامدهای مثبت ازدواج موفق و در درجۀ دوم به
بحث استعفاف و عفتورزی و به اصطالح فارسی ،خویشتنداری جنسی.
توجه به جایگاه و ضرورت مشاوره در امر ازدواج ،تأثیر ازدواج بر سالمت روانی ،محورهای اصلی آمادگی زوجین
پیش از ازدواج ،انواع ازدواجهای پرخطر ،مالکهای مهم و ارزشی در انتخاب همسر ،عالئم بیانگر هماهنگی
خانوادگی زوجین و بطور کلی تئوری زندگی مشترک و آگاهیها و مهارتهای پیش از ازدواج ،از دیگر مباحثی
است که در این درس به آن پرداخته میشود.

صفحه 2

 .3آموزش پس از ازدواج
یکی از موضوعات محوری که معموالً جامعۀ بشری با آن روبه رو است ،مسئلۀ خانواده است که اگر استحکام
اساسی داشته باشد و احساس رضایت در خانواده و اعضای آن وجود داشته باشد ،جامعه نیز خواه ناخواه در
احساس آرامش و رضایت بسر خواهد برد .در این درس مخاطب ضمن آشنایی با مسائل مهمی چون ارتباط در
سیستم خانواده (ارتباط کالمی و غیرکالمی) ،موانع گفتگوی بین همسران ،راهکارها و تکنیکهایی برای
گفتگوی بهتر میان همسران ،ویژگیهای ارتباط بد ،موانع ابراز احساسات و گوش دادن به طرف مقابل ،انواع
پیامهای سمّی بین همسران؛ مهارتهای زندگی خانوادگی را فراخواهد گرفت.
همچنین از جمله مسائلی که در خانواده بسیار مهم است ،بحث روابط جنسی است .در آیات و روایات اسالمی
به این مسئلۀ تأکید شده که روابط جنسی زن و مرد ،روابط مطلوب و ددسی ،عبادت به شمار میآید و باعث
آرامش میشود .در این درس ،هدف آن است که هم دیدگاه دین را دربار خانواده و مسئلۀ روابط جنسی معرفی
کرده باشیم و هم آرامش را به خانوادهها برگردانیم.

 .4آموزش فرزندپروری
این درس شامل سه مبحث فرزندپروری ،تربیت دینی فرزندان و نقش والدین در تربیت جنسی فرزندان است.
در بخش فرزندپروری تلفیقی از مباحث روانشناسی رشد کودک ،فنون و روشهای اصالح و تغییر رفتار گردهم
آمده و توصیههایی برای شکلگیری رفتار مثبت و بازداری از رفتارهای منفی ،از متون دینی ارائه میشود.
همچنین مباحثی که دربار ویژگیهای کودکان در سنین و دورههای تحولی مختلف است ،مطرح میشود.
حاصل این مباحث ،شکوفا شدن تواناییهای بالقوهای هست که خداوند در وجود کودکان نهاده است.
در بخش تربیت دینی فرزندان ،مخاطب ضمن نگاهی نو به تربیت دینی فرزندان ،با مباحثی از دبیل:
رویکردهای تربیت دینی .1 :رویکردی که تنها به مناسک دین توجه دارد؛  .2رویکرد معرفتی اخالدی؛ بعد
شناختی و معرفتی تربیت دینی که زیرساخت تربیت دینی است و بعد اخالدی تربیت دینی که تعیین میکند باید
پایههای اخالدی و فضائل اخالدی در فرزندان ،رشد و توسعه یابد تا آنها بتوانند انسانهایی متدیّن ،دیندار،
صالح و شایسته باشند؛ آشنا خواهد شد.
در بخش پایانی ،با نقش والدین در تربیت جنسی فرزندان که دربرگیرند این عناوین است :اهمیت ،اهداف و
نگرشهای زمینهساز تربیت صحیح جنسی؛ روشهای کارآمد در تربیت و آموزش جنسی کودکان (شیوههای
مستقیم و غیر مستقیم)؛ شیوههای تربیت جنسی نوجوانان؛ عوامل ابتال به نابهنجاریهای جنسی و راههای
پیشگیری از آنها ،آشنا خواهیم شد.

صفحه 3

 زمانبندی دوره
شروع ثبتنام 26 :آبان الی  03دی ماه 79؛
مهلت شرکت در آزمون :از ابتدای دوره تا  11بهمن .79
همزمان با شروع دوره ،لینک صفحۀ آزمون هر یک از عناوین دروس ،در صفحۀ اختصاصی آن درس فعال
خواهد شد .کاربران محترم ،هر زمان که احساس آمادگی پیدا کردند ،میتوانند در آزمون آن درس شرکت
نمایند .توجه داشته باشید که هر شرکتکننده ،صرفاً یکبار امکان شرکت در آزمون را دارد .لذا پیش از ورود به
صفحۀ آزمون ،از دارابودن آمادگی الزم اطمینان حاصل نمایید.

 صدور گواهینامۀ پایان دوره
شرط صدور گواهینامۀ پایان این دوره ،شرکت در آزمون دروس و کسب نمر دبولی است .در پایان باز زمانی
دوره ،نمرات شرکتکنندگان در آزمون دروس ،استخراج شده و برای افرادی که موفق به کسب نمر باالتر از
 13شده باشند ،گواهینامۀ پایان دوره از سوی مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه درآن و حدیث صادر خواهد شد.
شایان ذکر است که گواهینامههای صادر شده برای معاونت فرهنگی هر استان ارسال شده و از آن طریق به
دست شرکتکنندگان خواهد رسید .لذا در این خصوص نیازی به هیچگونه اددام یا پیگیری از جانب کاربران
نیست.
نکته :شرکت در آزمون هر درس ،مشروط به تکمیل اطالعات شناسایی هر کاربر در سامانۀ مشاهد دروس
(مودل) است که پیش از ورود به صفحۀ آزمون ،میبایست مطابق با دستور سامانه ،اطالعات خواسته شده را
تکمیل نمایند.

صفحه 4

 راهنمای ثبتنام
عالدمندان به شرکت در دور "عصر خانواده" در اولین گام ،میبایست به سامانۀ عرضۀ محصوالت الکترونیکی
دینی (رایادین) به نشانی  rayadin.qhu.ac.irمراجعه نموده و پس از ثبت نام در این سامانه ،مطابق با نیاز
و عالدمندی خود ،برخی یا تمام دروس چهارگانۀ دور عصر خانواده را انتخاب نمایند.
نکته :کاربرانی که در دور عصر خانواد پیشین شرکت نموده و دبالً در سامانۀ رایادین ثبت نام کردهاند ،نیازی
به ثبت نام مجدد ندارند و کافی است به صفحۀ خانگی خود در این سامانه مراجعه نموده و دور عصر خانواد
جدید را خریداری نمایند.
پس از طی مراحل پرداخت الکترونیکی شهریۀ دوره ،بالفاصله دروس منتخب در میزکار کاربران در سامانۀ
مشاهد دروس (مودل) به نشانی  Lms.qhu.ac.irفعال خواهد شد .مطابق با توافقی که میان معاونت
فرهنگی دو دضائیه و دانشگاه درآن و حدیث صورت گرفته است ،شرکتکنندگان محترم در این دوره ،تنها
حدود  11درصد شهریۀ این دوره را ،معادل  13هزار تومان ،پرداخت خواهند کرد و مابقی شهریۀ دوره به عنوان
تسهیالت ویژه از جانب معاونت فرهنگی دو دضائیه پرداخت خواهد شد.
راهنمای ثبت نام در دورۀ عصر خانواده ویژۀ قوۀ قضائیه
نکته :مشاهد جلسات درسی ،مشروط به تکمیل اطالعات شناسایی هر کاربر در سامانۀ مشاهد دروس (مودل)
است که پیش از ورود به بخش مشاهد هر درس ،میبایست مطابق با دستور سامانه ،اطالعات خواسته شده را
تکمیل نمایند.
 راههای ارتباطی
شرکتکنندگان محترم در دور عصر خانواده ،جهت کسب اطالعات بیشتر و رفع هرگونه ابهام میتوانند ساعت

 7الی  12روزهای کاری ،از راههای ارتباطی زیر با کارشناسان آموزشهای آزاد در تماس باشند:
 ارتباط تلفنی 11273 :ـ  321داخلی ( 11تهران)؛ 091963ـ  321داخلی ( 11دم)؛
 ارسال نامه به رایانامهAzadmajazi@hadith.ir :و جهت اطالع از اخبار دورهها ،با کانال دورههای آزاد در پیامرسان سروش ،به نشانی
 http://sapp.ir/azadvuqhuهمراه باشید.

آموزشهای آزاد مرکز آموزش الکترونیکی
دانشگاه قرآن و حدیث

صفحه 5

