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مقدمه
راهنماي استفاده از پودمان

هدف كلى 
بخش اول ـ روابط خانوادگى (ص 5)

 واحد كار اول: اصول برقرارى ارتباط (ص 6)
هدف هاى رفتارى 

پيش آزمون واحد كار اّول 
مقدمه

1-1  اهميت ارتباط
1-1-1 اهميت ارتباط در تعاليم اسالمى

2-1-1 اهميت ارتباط در پژوهش هاى علمى
2-1 اجزاى اصلى ارتباط

1-2-1 ارسال كننده ى پيام يا پيام دهنده
2-2-1 محتواى پيام

3-2-1 دريافت كننده ى پيام يا پيام گيرنده 
3-1 موانع ارتباطى

1-3-1 موانع مرتبط با ارسال پيام
1-1-3-1 انتظارات و توقع هاى بى جا

2-1-3-1 پشت گوش انداختن و اجتناب از بيان
3-1-3-1 تخليه ى احساساسات و عواطف منفى به جاى بيان سالم آن ها

4-1-3-1 بازدارى احساسات وعواطف
2-3-1 موانع مرتبط با محتواى پيام

1-2-3-1 عوامل كالمى 
2-2-3-1 عوامل فراكالمى
3-2-3-1 عوامل غيركالمى

3-3-1 موانع مرتبط با دريافت پيام
1-3-3-1 فكر خوانى 

2-3-3-1 برچسب زدن 
3-3-3-1 بى توجهى به بخشى از سخنان گوينده

4-3-3-1 در فكر وخيال فرورفتن 
5-3-3-1 قضاوت كردن
4-1 مهارت گوش دادن

5-1 نكات مهم در ارتباطات انسانى
چكيده

آزمون پايانى نظرى واحد كار اّول
آزمون پايانى عملى واحد كار اّول 

 واحد كار دوم: عوامل مؤثر در انسجام خانواده (ص 18)
پيش آزمون واحد كار دّوم

مقدمه
1-2 شناخت ابعاد روابط نزديك خانوادگى

1-1-2 دلبستگى
2-1-2 سلسله مراتب قدرت

3-1-2 حريم
4-1-2 جنسيّت 

5-1-2 مرز 
6-1-2 تفسير از جهان

2-2 به كار گيرى مهارت هاى اساسى براى بهبود زندگى خانوادگى
1-2-2 خودآگاهى و خودشناسى

2-2-2 شناخت احساس ها
3-2-2 مهارت همدلى

4-2-2 مهارت حل اختالف 
3-2 شناخت دستورات اخالقى اسالم براى تأمين سالمت روابط خانوادگى

1-3-2 محبّت و صميميّت
2-3-2 احترام گذاشتن به يك ديگر

3-3-2 گذشت و خطاپوشى 
4-3-2 همكارى و تقسيم كار

4-2 آشنايى با مسئوليت هاى افراد در خانواده 
1-4-2 مسئوليت مردان در خانواده

1-1-4-2 مسئوليت اقتصادى 
2-1-4-2 مسئوليت ارشادى

2-4-2 مسئوليت زنان در خانواده
1-2-4-2 مسئوليت پرورش فرزند
2-2-4-2 مسئوليت مديريت منزل 

3-4-2 مسئوليت فرزندان در خانواده.
1-3-4-2 احسان و اطاعت از والدين

2-3-4-2 انجام مسئوليت ها وفعاليت هاى شخصى
3-3-4-2  همكارى در فعاليت هاى منزل

چكيده
آزمون پايانى نظرى واحد كار دوم
آزمون پايانى عملى واحد كار دوم

 واحد كار سوم: ازدواج و مالك هاى انتخاب همسر (ص 33)
هدف هاى رفتارى

پيش آزمون واحد كار سوم
1-3 ازدواج ؛يك تغيير

2-3 باورهاى غلط در مورد ازدواج
3-3 مالك هاى گزينش همسر

1-2-3 سن 
2-2-3 تشابه از نظر وضعيت تحصيلى، اجتماعى، مذهبى و فرهنگى

3-3-3 استقالل زوجين از خانواده پدرى
4-3-3 اولويّت ندادن به  ويژگى هاى ظاهرى

5-3-3 استقالل مالى
6-3-3 برخوردارى از مهارت تصميم گيرى 

چكيده
آزمون پايانى نظرى واحد كار سوم

  فهرست مطالب بخش اولفهرست مطالب بخش اول



آزمون پايانى عملى واحد كار سوم
 واحد كار چهارم: ارتباط با همسر و فرزند (ص 42)

هدف هاى رفتارى
پيش آزمون واحد كار چهارم

1-4 رفتار با همسر و فرزند در قرآن كريم
2-4  عوامل مؤثر در برقرارى ارتباط درست با همسر

1-2-4 كيفيت ارتباط زوجين
2-2-4 شناخت تفاوت هاى ميان زن و مرد

1-2-2-4 تفاوت هاى جسمى
2-2-2-4 تفاوت هاى روانى 
3-2-4 داشتن اوقات مشترك

4-2-4 احترام به حريم هاى شخصى
5-2-4 مشاركت در انجام مسئوليت هاى خانوادگى

6-2-4 انعطاف در ايفاى نقش هاى خانوادگى
7-2-4 ايجاد تعادل در نقش هاى خانوادگى

3-4 عوامل مؤثر در برقرارى ارتباط درست با فرزند
چكيده

آزمون پايانى نظرى واحد كار چهارم
آزمون پايانى عملى واحد كار چهارم

 واحد كار پنجم: مشكالت و آسيب هاى ارتباط در خانواده (ص 56)
هدف هاى رفتارى

 پيش آزمون واحد كار پنجم
مقدمه

1-5 مفهوم مشكالت ارتباطى در خانواده
2-5 مشكالت ارتباطى ناشى از بيمارى هاى جسمى يا روانى

3-5 مشكالت ارتباطى والد-فرزند
4-5 مشكالت ارتباطى بين والدين

5--5 مشكالت ارتباطى بين خواهران و برادران
چكيده

آزمون پايانى نظرى واحد كار پنجم
آزمون پايانى عملى واحد كار پنجم

فهرست مطالب بخش دوم(تعليم وتربيت)
فهرست مطالب بخش سوم

بخش دوم ـ تعليم و تربيت كودك (ص64)
مقدمه

 واحد كار اول: تعليم و تربيت در خانواده (ص 65)
هدف هاى رفتارى

پيش آزمون واحد كار اول
مقدمه

1-1مفهوم تعليم وتربيت
2-1 اهميت تعليم و تربيت در خانواده

3-1 نقش خانواده در تعليم و تربيت فرزندان 
چكيده

آزمون پايانى نظرى واحد كار اول
آزمون پايانى عملى واحد كار اول 

 واحد كار دوم: پرورش حواس و زبان آموزى در كودكان (ص 72)
هدف هاى رفتارى

پيش آزمون واحد كار دوم
مقدمه

1- 2اهميت حواس پنج گانه در انسان 
2-2 پرورش حواس در كودكان

1-2-2 اهداف و اصول پرورش حواِس كودكان
2-2-2 روش هاى پرورش حواس كودكان

3-2 اهميت زبان آموزى          
1-3-2 زبان آموزي و تكلم كودكان

2-3-2 نقش پدر و مادر در زبان آموزي كودك
3-3-2 توصيه هاي تربيتى 
4-3-2 موانع زبان آموزى

چكيده
آزمون پايانى نظرى واحد كار دوم
آزمون پايانى عملى واحد كار دوم

 واحد كار سوم: يادگيري، خالقيت و امورتحصيلي كودكان (ص 87)
هدف هاى رفتارى

پيش آزمون واحد كار سوم
مقدمه

1-3  يادگيري كودكان 
1-1-3  تفاوت يادگيري كودكان و بزرگ ساالن 

2-1-3  انواع يادگيري كودكان
3-1-3  عوامل مؤثر در يادگيري

2-3  خالقيت در كودكان 
1-2-3  نشانه هاى خالقيِت كودك
2-2-3  تشخيص خالقيِت كودكان 
3-2-3  پرورش خالقيِت كودكان

4-2-3  عواملي كه خالقيت را از بين مي برند
3-3 نحوه ى هدايت تحصيلى و اشتغال فرزندان

1-3-3  حساسيت والدين به موضوع تحصيل و اشتغال فرزندان 
2-3-3  موضع گيرى والدين درباره ى تحصيل  و اشتغال  فرزندان

  فهرست مطالب بخش دومفهرست مطالب بخش دوم



3-3-3  جايگاهِ تحصيل و اشتغال در زندگى 
1-3-3-3  جايگاه تحصيل در زندگى 
2-3-3-3  جايگاه اشتغال در زندگى
4-3-3  توصيه هاى تربيتى به والدين

1-4-3-3  توصيه هاى تربيتى به والدين درباره ى تحصيل فرزندان 
2-4-3-3  توصيه هاى تربيتى به والدين درباره ى اشتغال فرزندان 

چكيده
آزمون پايانى نظرى واحد كار سوم
آزمون پايانى عملى واحد كار سوم

 واحدكار چهارم: اصول وروش هاى تعليم وتربيت درخانواده (ص 110)
هدف هاى رفتارى

پيش آزمون واحد كار چهارم
مقدمه

4-1 اشاره اى به ويژگى هاى كودكان 
2-4  رفتار اخالقي كودك

3-4  اصول و روش هاى تربيت فرزندان در خانواده
1-3-4  اصول اوليه در اقدام هاى تربيتى والدين 

2-3-4  روش هاى عمومى تربيت كودكان
1-2-3-4  پاسخ به نيازهاى كودكان

2-2-3-4 استفاده از زبان مهر و نوازش 
3-2-3-4   پذيرش كامل كودك

4-2-3-4  تفسير مثبت از رفتار كودك 
5-2-3-4  گفت وگو با كودك 

6-2-3-4  اجتناب از رفتارها ى منفى
7-2-3-4   جديت در كالم و عمل 

8-2-3-4  انتظار معقول، مجازات معقول، پاداش معقول
4-4 روش هاى اصالح رفتار كودكان

5-4  عدالت جنسيتى
چكيده

آزمون پاياني نظرى واحد كار چهارم
آزمون پايانى عملى واحد كار چهارم

 واحد كار پنجم: بازى كودكان (ص 142)
هدف هاى رفتارى 

پيش آزمون واحد كار پنجم
مقدمه

1- 5  كودك و بازى 
2- 5  اهميت بازى براى كودك

3- 5- انواع بازي 
1- 3-5  انواع بازي در مراحل رشد كودك

2- 3- 5  انواع بازى بر اساس استفاده از وسيله ى بازى 
3-3-5  ويژگى هاى اسباب بازى مناسب

4- 3- 5  اسباب بازي هايي كه مي توان در خانه تهيه كرد
4-5  توصيه هاى تربيتى براى والدين 

چكيده
آزمون پايانى نظرى واحد كار پنجم
آزمون پايانى عملى واحد كار پنجم

 واحد كار ششم: قصه، ابزارى تربيتى (ص 153)

هدف هاى رفتارى 
پيش آزمون واحد كار ششم

مقدمه
1-6  داليل نياز كودكان به قصه 
2-6  آثار تربيتي قصه و داستان 

3-6  معيارهاي انتخاب كتاب مناسب
1-3-6  مشخصات كتاب 

2-3-6  تناسب كتاب با مراحل رشد كودكان و نوجوانان
1-2-3-6  كتاب هاي مناسب براي گروه سني الف
2-2-3-6  كتاب هاي مناسب براي گروه سني ب
3-2-3-6  كتاب هاي مناسب براي گروه سني ج
4-2-3-6   كتاب هاي مناسب براي گروه سني د
5-2-3-6  كتاب هاي مناسب براي گروه سني هـ

4-6  قصه گويي و قصه خواني براي كودكان
چكيده 

آزمون پايانى نظرى واحد كار ششم
آزمون پايانى عملى واحد كار ششم 

 واحد كار هفتم: گذراِن اوقات فراغت كودكان در خانواده (ص 163)
هدف هاى رفتارى 

پيش آزمون واحد كار هفتم
مقدمه

1-7  اوقات فراغت و تأثير آن بر كودكان
2-7  والدين و اوقات فراغت كودكان 

3-7  اصول برنامه ريزى اوقات فراغت  
4-7  محور هاى پيشنهادى براى برنامه ى گذراِن اوقات فراغت كودكان در خانواده

چكيده
 آزمون پايانى نظرى واحد كار هفتم    

آزمون پايانى عملى واحد كار هفتم
 واحد كار هشتم: نقش نهادهاي آموزشي كشور در تعليم و تربيت كودكان(ص 171)

هدف هاى رفتارى 
پيش آزمون واحد كار هشتم

مقدمه
1-8  نياز انسان به آموزش و پرورش 

2-8  تاريخ آموزش و پرورش 
3-8  نهادهاي آموزشي در ايران

4-8  انواع آموزش وپرورش
1-4-8  نهادهاي آموزش غير رسمي

2-4-8  نهادهاي آموزشي رسمي 
5-8  ضرورت وجود مدرسه و نظام آموزش رسمي 

6-8  ضرورت همكارى خانه و مدرسه
7-8  مراحل روابط خانه و مدرسه

8-8  نقش والدين در كنترل  برنامه ى تحصيلى فرزندان 
9-8  موانع ارتباط معلم با والدين و مشاركت آن ها در مدرسه

10-8  آموزش والدين 
چكيده

آزمون پايانى نظرى واحد كار هشتم 
آزمون پايانى عملى واحد كار هشتم



بخش سوم - آشنايى با حقوق خانواده (ص 189)
مقدمه

 واحد كار اول- مفهوم حقوق و آشنايي با حقوق مدني (ص 191)
هدف هاي رفتاري 

پيش آزمون واحد كار اول 
مقدمه 

1 مفاهيم اساسي در حقوق 
1-1 تعريف حق 

2-1اركان حق 
3-1موارد حق 

4-1آثار حق 
5-1 رابطه ي حق و تكليف 

2- تعريف حقوق 
1-2 اوصاف قواعد حقوقي 

2-2 هدف حقوق 
3- رابطه ي حقوق با ساير قواعد اجتماعي 

1-3 رابطه ي حقوق با اخالق 
2-3 رابطه ي حقوق با مذهب 

3-3رابطه ي حقوق با آداب و رسوم اجتماعي 
4- رشته هاي گوناگون حقوق 

1-4 حقوق ملي و بين المللي 
5- تعريف حقوق مدني 

1-5 روابط افراد يك اجتماع
2-5 مباحث حقوق مدني 

1-2-5مبحث اموال 
2-2-5مبحث اشخاص 

3-2-5داليل اثبات دعوي 
چكيده 

آزمون پاياني نظري واحد كار اول 
آزمون پاياني عملي واحد كار اول 

 واحد كار دوم- حقوق خانواده (ص 203)
هدف هاي رفتاري 

پيش آزمون واحد كار دوم 
مقدمه 

2- مقدمات ازدواج 
1-2 خواستگاري 

2-1-2 نامزدي 
2-2 شروط ازدواج 

1-2-2 شروط مثبت 
2-2-2 شروط منفي 

3-2 اقسام ازدواج 
1-3-2 ازدواج دايم 

2-3-2ازدواج منقطع 
4-2 حقوق و تكاليف متقابل زن و شوهر 

1-4-2 حقوق غير مالي 
2-4-2 حقوق مالي 

1-2-4-2 َمهر 
2-2-4-2 نفقه 

3-4-2 حقوق اختياري 
5-2 جدايي 

1-5-2 حق فسخ نكاح 
2-5-2 طالق 

1-2-5-2 حق طالق 
2-2-5-2 اقسام طالق 
6-2 حقوق كودك

1-6-2 حقوق غير مالي كودك 
1-1-6-2 گرفتن شناسنامه 

2-1-6-2 حضانت 
2-6-2 حقوق مالي كودك 

3-6-2 واليت 
چكيده 

آزمون پاياني نظري واحد كار دوم 
آزمون پاياني عملي واحد كار دوم 

 واحد كار سوم- قوانين ارث (ص 216)
هدف هاي رفتاري 

پيش آزمون واحد كار سوم 
مقدمه 

   3- مال مورد ارث 
1-3 وصيت 

2-3 موجبات ارث 
1-2-3 خويشاوندان نسبي 
2-2-3 خويشاوندان سببي 

3-3 سهم ارث 
1-3-3 سهم ارث طبقه ي اول 

2-3-3 سهم ارث همسران 
آزمون پاياني نظري واحد كار سوم 
 آزمون پاياني عملي واحد كار سوم 

 پيوست ها (ص 224)
پاسخنامه هاى پيش آزمون ها

پاسخنامه هاى آزمون هاى پايانى نظرى
منابع و مآخذ بخش اول

براى مطالعه ى  بيش تر بخش اول
منابع و مآخذ بخش دوم

براى مطالعه ى  بيش تر بخش دوم
منابع و مآخذ بخش سوم

فهرست مطالب بخش سومفهرست مطالب بخش سوم



راهنماي استفاده از پودمان

ازآن جــا كه دختــرانِ امروز، مادران فــرداي جامعه خواهند بود، به  دســت آوردن مهارت هــاي الزم در زمينه ي 
مديريت و برنامه ريزي خانواده  براي داشــتن خانواده ي ســالم و توسعه ي اجتماعي و اقتصادي كشور نقش به  سزايي 
دارد. ازاين رو، رشته ي مهارتي “ مديريت و برنامه ريزِي خانواده ” در شاخه ي كاردانش با افزايش توانمندِي دختران 
درخصوص برنامه ريزي امورخانواده، خوداشــتغالي و تأسيس كارگاه هاي خانگي، افزايش خوداتكايي و اعتماد به 

نفس و ارتقاي سطح سالمت خانواده، از اهميت خاصي برخوردار است.
“مديريت و برنامه ريزي امورخانواده”، “مهارت هاي سالم زيستن” و “هنر درخانه” سه استاندارد مهارتي اين رشته 

هستند كه براساس مجموعه اي به هم پيوسته از پودمان هاي مهارتي تهيه وتنظيم شده اند. 
مجموعه ي پودمان هاي استاندارد “مديريت و برنامه ريزي امورخانواده”، هنرجو را قادر مي كند براساس نيازهاي 
خانــواده و با توجه به درآمد و شــرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برنامه ريزي امــور خانواده ي خود را برعهده 
گيــرد، توازن در دخــل و خرج را رعايت كند، ازعهــده ي تعليم و تربيت فرزند برآيد، از حقــوق خود و خانواده 

بهره مند شود  و روابط سالِم انساني و اخالقي را برقرار سازد.
مجموعه ي پودمان هاي اســتاندارد “مهارت هاي سالم زيســتن” هنرجو را قادر مي كند، مهارت هاي الزم را براي 
تأمين ســالمت خانواده در زمينه هاي مختلف بهداشتي مانند بهداشت فردي، بهداشت محيط، بهداشت مواد غذايي، 
بهداشــت رواني، نظام عرضه ي خدمات بهداشــتي و درماني، بهداشــت مادر وكودك، بهداشــت بلوغ، بهداشت 
ســالمندان، كمك هاي اوليه، حوادث خانگي، شناســايي برخي بيماري ها، مراقبت از بيماران و آموزش بهداشــت 

درمحيط خانه و خانواده به  كار بندد.
مجموعه ي پودمان هاي استاندارد “هنر درخانه”، هنرجو را قادر مي كند مهارت هاي آشپزي، شيريني پزي، پذيرايي 
از ميهمان ، خياطي، گلدوزي، بافتني، گل ســازي، آراستگي شخصي، چيدمان وسايل منزل، كاربرد و  نگه داري لوازم 

خانگي و پرورش گل  و گياه را در منزل به  كار بندد.
توصيه مي شــود براي اســتفاده از پودمان هاي مهارتي به منظور اجراي مطلوب آموزش ها به نكته هاي زير توجه 

كنيد:
با مطالعه ي هدف كلي، فهرست وسايل و تجهيزات موردنياز، جدول زمان بندي و مهارت هاي پيش نياز برنامه ي 

آموزشي خود را تنظيم كنيد.



- پيش آزمون هاي ابتداي هر واحد كار را بررســي كنيد. اين كار اطالعات و مهارت هاي ورودي را ارزيابي و 
براي شروع برنامه ي  آموزشي انگيزه و تمركز بيش تري ايجاد مي كند.

- به انتظارهاي آموزشي هر واحد كار با مطالعه ي دقيق هدف هاي رفتاري توجه كنيد.
- محتواي آموزشــي هر واحد كار براساس روش هاي فعال ياددهي - يادگيري تدوين شده و شامل پرسش هاي 
انگيزشــي، فعاليت هاي عملي، مباحث نظري، جدول ها، نمودارها و تصاوير مرتبط با موضوع اســت كه با توجه به 

هدف هاي رفتاري تدوين شده است.
- به منظور افزايش بازدهي آموزشي توصيه مي شود، كارهاي عملي فردي و  گروهي را  دركنار مطالعه ي مطالب 

نظري انجام  دهيد. اين فعاليت هاي عملي شامل بازديد، تحقيق، تمرين عملي و ... است.
- در هر واحد كار مطالبي تحت عنوان “بيش ــتر بدانيد” گنجانده شــده كه مطالعه ي آن صرفاً براي كسب اطالع 

بيشتر توصيه مي شود و جزء برنامه ي آموزشي نيست.
- در هــر واحــد كار، نكته هايي با اهميِت بيشــتر با عنوان “توجــه”، “ نكته” و “آيا مي دانيد” طراحي شــده كه 

نشان دهنده ي تأكيد بر اهميت مطلب است.
- در پايان هر واحد كار، چكيده ي واحد كار، آزمون هاي پاياني نظري و عملي براي ارزش يابي بخش هاي نظري 

و عملي مطرح شده است.
- پاســخ نامه ي پيش آزمون و آزمون پاياني نظري هر واحد كار در بخش پيوســت ها آمده است. توصيه مي شود 
به منظور ارزيابي ميزان يادگيري محتواي هر واحد كار ابتدا به پرسش ها پاسخ دهيد، بعد به پاسخ نامه مراجعه كنيد. 
چنان چه پاســخ دهي شــما به  آزمون پاياني رضايت بخش نبود، پيش از    آغاز واحد كار بعدي مجدداً آن را مطالعه 

 كنيد.
- در بخش پيوســت ها پس از معرفي منابع مؤلف يا مؤلفان، بخش ديگري نيز با عنوان “براي مطالعه ي بيش ــتر” 
آمده اســت. در اين بخش كتاب ها، نرم افزارها و پايگاه هاي اينترنتي كه به يادگيري بيش ــتر هنرجو كمك مي كند، 

معرفي شده است. چنان چه اين منابع براي هر واحد كار متفاوت باشد، در پايان آن واحد ذكر مي شود. 
اميدواريــم كه هنرجويــان عزيز در به  دســت آوردن مهارت هاي الزم عالقمندانه بكوشــند تــا مادراني آگاه، 

خانواده   اي سالم و صاحب فرزندانى تندرست شوند.



مقدمه

 خانـواده، كوچك تريـن واحد اجتماعى مركب از پدر، مادر و فرزندان نابالغ اسـت و نقشـى مهم در 
بهداشـت وسـالمت جامعه بر عهده دارد. تشـكيل خانواده با ازدواج آغاز مى شود كه يكى از مهم ترين 
تصميـم گيرى هاى زندگى هر فرد اسـت. ازدواج، همانند هر تصميم گيرى ديگـر، نياز به تعقل و تفكر 
دارد. توجه به نكات خاص به ويژه همانندى در خصوصيات اخالقى، مذهبى، اجتماعى، استقالل زوجين 
از خانواده ى قبلى و اولويت ندادن به ويژگى هاى ظاهرى از اصول مهمى اسـت كه در همسر گزينى بايد 

به آن توجه داشت.
برخـوردارى از بعضى توانايى هـا و مهارت هاى ارتباطى  ،نه تنها هنگام ازدواج بلكه پس از ازدواج به 
انسـان ها كمـك مى كند تا از زندگِى خانوادگى بهترى بهره مند شـوند و لّذت ببرنـد؛ از جمله، برقرارى 
ارتباط صحيح با ساير اعضاى خانواده، اختصاص دادن اوقات مناسب براى خانواده،  همكارى و تشريك 
مساعى در وظايف و مسئوليت هاى خانوادگى، پذيرفتن تفاوت هاى فردى در زندگى خانوادگى و توانايى 
حل و برطرف كردن اختالف ها. در اين ميان، توانايى برقرارى ارتباط صحيح انسانى با همسر و فرزند از 
اهميت ويژه اى برخوردار اسـت. هم چنين، توانايى بيان احساسات مثبت، توانايى همدلى و درك و فهم 
ديگرى، شناخت احساسات در خود و ديگرى و نحوه ى مقابله ى صحيح با احساسات نيز بسيار مهم  اند. 
اشكاالت و ضعف هايى كه در برقرارى ارتباط ايجاد مى شودمعموالً به روابط خانوادگى شديداً صدمه  وارد 
مى كند. روابط خانوادگى داراى ابعاد خاصى اسـت ، مانند دلبستگى، وفادارى، حريم، كنش متقابل و ... 
. عواملـى كه بـه تقويت اين ابعاد كمك كنند، نقش مهمى در بهبـود و تقويت روابط خانوادگى خواهند 
داشـت كه در پودمان روابط خانوادگي به تعدادى از آن  هااشـاره شـده اسـت. به عالوه دراين پودمان، 
ارتباطات خانوادگى، در قالب وظايف، نقش ها و مسـئوليت هاى مختلف خانوادگى بررسـى شـده است. 
هم چنين، مهارت ها و توانايى هايى كه به بهبود ارتباطات خانوادگى كمك مى كنند و مشكالت ارتباطى 
شـايع در ميان خانواده ها معرفى گرديده و از توصيه هاى اسـالمى  انسـانى نيز در جهت تحكيم  روابط 

خانوادگى استفاده شده است.                                          
                                                                   مؤلف  



بخش اولبخش اول
روابط سالم خانوادگىروابط سالم خانوادگى



هدف كلى:هدف كلى:
توانايى برقرارى روابط سالم انسانى و اخالقى در توانايى برقرارى روابط سالم انسانى و اخالقى در 

خانواده و جامعهخانواده و جامعه

جمع آموزش عملي آموزش نظري 

24ساعت4 ساعت20ساعت 

جدول زمان بندي جدول زمان بندي 



واحد كار اول
اصول برقرارى ارتباط
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 هدف هاى رفتارى
 انتظار مى رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار بتواند به هدف هاى زير دست يابد:

اهميت ارتباط را در زندگى توضيح دهد.  -1
توصيه هاى اسالمى را در اهميت برقرارى ارتباط شرح دهد.  -2

حمايت اجتماعى را تعريف كند.  -3
موانع ارسال صحيح پيام را فهرست كند.  -4
موانع مرتبط با محتواى پيام را شرح دهد.  -5

موانع دريافت صحيح پيام را فهرست كند.  -6
مهارت گوش دادن را در زندگى به كار بندد.  -7

پيش آزمون واحد كار اّول
1- كدام گزينه ناشى از ارتباطات اشتباه است:

ب) افزايش سالمت جسمى  الف) افزايش سالمت روان  
د) افزايش توانايى حل مشكالت ج) افزايش احساسات منفى  

2- راهنمايى در خصوص نحوه ى دريافت وام هاى كم بهره جزء كدام يك از حمايت هاى اجتماعى است؟
د) امنيتي  ج) احترامى     الف)  وسيله  اى             ب) اطالعاتى  

3- انتظار و توقع بي جا جزء كدام يك از موارد زير است ؟
ج) دريافت          د) موانع ارتباطي الف) ارسال       ب) محتوا        

4- كدام گزينه مربوط به محتواى پيام نيست؟
د) تُن صدا ج) كلى گويى    ب)  عوامل فرا كالمى  الف) فكر خوانى 

5-  كدام گزينه از اصول مهارت گوش دادن است؟
ب) بى توجهى به بخشى از سخنان گوينده الف)  برچسب زدن  

د) نگريستن ج) قضاوت كردن  
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مقدمه
يكى از مواهب و نََعمات زندگى، توانايى برقرارى 
ارتباط انســان با انســان هاى ديگر اســت . ارتباط گرم 
و صميمى با ديگران باعث مى شــود احســاس ايمنى، 

امنيت، اعتماد و آسايش در بين آنان به وجود آيد. 
 1-1 اهميت ارتباط

1-1-1 اهميت ارتباط در تعاليم اسالمى 
اســالم، كه تضمين كننده ى ســعادت انسان است 
درباره ى اهميت ارتبــاط و برقرارى ارتباط در زندگى 
توصيه هايــى بســيار دارد، از جمله مى تــوان به صله ى 
رحم، شــور و مشــورت، نمازهاى جماعــت و جمعه، 
عفو و بخشــايش، انفــاق و كمك به يكديگر اشــاره 
كرد. قرآن كريم، تحكيم روابط انسانى را به مسلمانان 
توصيه كرده اســت و در آيات متعّدد نحوه ى برخورد 
اجتماعــى با يــك ديگرراآموزش مى دهــد، از جمله 
نيكــى كردن به يك ديگر( ســوره ى نحــل ، آيه هاى 
90 و 97، ســوره ى رحمان، آيه ى 60)، با يك ديگر به 
نرمى برخورد كردن (سوره ى آل عمران،آيه ى 159)، 
پذيرش ديگران در ميان خود (ســوره ى مجادله،آيه ى 
برانگيز(ســوره ى  دشــمنى  كارهــاى  از  دورى   ،(11

مائده،آيه ى 2) و آيه هاى متعدد ديگر. 

 فعاليت عملى 1
دو آيــه و دو روايــت در بــاره ى اهميــت ارتباط 

اجتماعى از نظر اسالم و قرآن كريم بنويسيد.

2-1اهميت ارتباط در پژوهش هاى علمى
علم نشــان داده   اســت افرادي كه روابط اجتماعى 
بيش ترى با ديگران دارند هم از سالمت رواني و هم از 
سالمت جسمي بهتري برخوردارند و حتي در صورت 
بيماري نيز ســريع تر از افراد تنها، منزوي يا افرادي كه 
از ارتباطات خــود ناراضي اند، بهبود مي يابند. درواقع، 
پيوندها، روابط ومعاشرت هاي اجتماعي همانند سپري 

در برابر ناماليمات زندگي از انسان دفاع مي كنند. 

 توجه
تأثير ارتباط سالم بر زندگى عبارت اند از:

 افزايش سالمت روان؛
 افزايش سالمت جسمى؛

 افزايش توانايِى مقابله با مشكالت؛
 افزايش توانايِى حل مشكالت زندگى؛
 كاهش احساسات منفى در زندگى؛

 احساس امنيت وايمنى؛
 احساس اعتماد به ديگران؛

 موفقيت بيش تر انسان در زندگى.
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ممكن اســت بپرســيد چگونه  ارتباط با انسان هاى 
ديگر چنين نقش مهمى در زندگى انســان دارد؟  براى 
روشن شــدن مطلب به يكى از پژوهش هاى مهمى كه 

در جهان انجام شده است دقت كنيد:

محققان در مطالعه اى در خصوص افســردگى زنان 
كارگر، متوجه شــدند بــه رغم اين كه زنــاِن كارگر 
وضعيت مالى ضعيفى دارند؛ با اين حال بعضى از آنان 

دچار افسردگى نشده اند.
به همين دليل، پژوهشگران به بررسى هاى بيش ترى 

پرداختند. 
آنــان دريافتند زنان كارگرى كه از ســالمت روان 
بيش تــرى برخوردار بودند، به رغم  وجود مشــكالت 
زياد در زندگى خود؛ ارتباطاتى داشتند كه از آن راضى 
و به آن دلگرم بودند و احســاس مى كردند وجودشان 
براى فردى ديگر مهم اســت و كسى در زندگى آنان 
وجود دارد كه براى شــان احترام و ارزش قايل است. 

همين موضوع مانع از افسردگى آنان شده بود1. 

محققــان عاملــى را كــه مانع بــروز افســردگى و 
ســاير بيمارى هاى روانى مى شــود، حمايت اجتماعى2 

ناميده اند. 

1ـ البته عوامل ديگرى نيز در افسردگى دخالت دارند (وراثت و... ) كه در اين 
تحقيق كنترل نشده اند.

2 - social support 

حمايت اجتماعى
 منظور از حمايت اجتماعى ميزان آرامش ، احترام، 
امنيت ، آســايش و كمكى اســت كه انســان  مى تواند 
از مــردم يا گروه هاى مختلــف دريافت كند. حمايت 

اجتماعى انواع مختلف دارد: 
 حمايـت احترامـى – ميزان احترامى اســت 
كه فــرد از ديگران مى گيرد، ماننــد دانش آموزى كه 
معلمش، به دليل رعايت قوانين كالس ومدرســه به او 
احترام مى گذارد. همين احترام باعث مى شود انگيزه ى 

پيشرفت درسى در اين دانش آموز تقويت شود.
 حمايت اطالعاتى– اطالعاتى است كه فردى 
به ديگرى مى دهد، مانند فردى كه خانم بيوه  اى را، كه 
از نظر مالى و گذران زندگى مشــكالت بســيار دارد، 
راهنمايى مى كند كه به كميته ى امداد امام  خمينى (ره) 

مراجعه كند. 
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 حمايت وسيله اى- كمك، ابزار و پولى است 
كه در اختيارديگران گذاشته مى شود، مانند زمانى كه 
فردى از نظر مالى مشــكل پيدا مى كند و ديگران به او 

وام قرض الحسنه مى دهند. 

 فعاليت عملى 2
براى هر يك از حمايت هاى اجتماعى وســيله اى، 
اطالعاتــى واحترامى نمونه اى از آن چــه در اطرافيان 

خود مى بينيد، بنويسيد.

يكــى از مهم ترين راه هاى بهبود يا افزايش حمايت 
اجتماعــى، افزايش يا بهبود ارتباط با انســان هاى ديگر 
اســت. به همين دليل بهتراست با اجزاى ارتباط بيش تر 

آشنا شويد. 
2-1 اجزاى اصلى ارتباط

ارتباط داراى سه جزء اساسى است :
1-2-1 ارســال كننده ى پيام يا پيام دهنده- يكى 
از مهم ترين عوامل شــكل دهنده ى پيام آن اســت كه 
بتوانيد خواسته ها، نظرها وعقايد خود را به درستى بيان 

كنيد (مهارت بيانى). 
2-2-1 محتــواى پيام- در پيام نبايــد از كلمات 
زشــت و نامناســب اســتفاده اى شــود. هم چنين، پيام 
نبايــد مبهــم، دو پهلو و پيچيده باشــد. عــالوه براين، 
لحــن و حالت گفتار نيز اثــر تعيين كننده  اى در اثر پيام 

بر گيرنده ى آن دارد. چنيــن پيام هايى بر ديگران تأثير 
بسيار منفى مى گذارند.

3-2-1 دريافــت  كننــده ى پيــام يا پيــام گيرنده  
چنان چه پيام به درستى شنيده نشود، ارتباط با مشكالت 
زيادى مواجه  مى شــود. به همين دليــل گوش دادن از 

اهميت بسيارى برخوردار است.
 3-1 موانع ارتباطى

گاهى اوقات بنا به داليلى، ارتباط به درستى برقرار 
نمى شــود. به عواملى كه به ايجاد ارتباط ســالم صدمه 
مى  زنند،« موانع ارتباطى» گفته مى شــود. در اين جا، به 

تعدادى از  موانع  ارتباطى اشاره مى شود:
1-3-1 موانــع مرتبط با ارســال پيــام - مهم ترين 
موانعى كه براى بيان درست نظرات، عقايد و احساسات 

وجود دارند عبارت اند از:
1-1-3-1 انتظــارات و توقعــات بى جا- گاهى 
اوقــات افــراد نظر و عقيــده ى خود را بيــان نمى كنند 
چــون از طرف مقابل انتظارات و توقعات بى جا دارند، 
ماننــد اين كــه «خودش بايد بداند»،  «بعــد از اين همه 
ســال زندگى با من بايد متوجه شده باشد كه من چنين 

خواسته اى دارم».
 

 فعاليت عملى 3
نمونــه اى از انتظــارات و توقعــات بيــش از حد و 
بى جايى را كــه در اطرافيان خود ديده ايد بنويســيد و 

مشخص كنيد كه نتيجه ى چنين انتظارى چه بود؟
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2-1-3-1 پشت گوش انداختن و اجتناب از بيان 
فرد مرتباً بيان خواسته ها، عقايد و نظرات خود را عقب 

مى اندازد و آن  هارا به دفعات بعد موكول مى كند.
 به مثال زير توجه كنيد:

ســعيد ومريم به تازگى ازدواج كرده بودند. سعيد 
از ايــن كه مريم، گاهى اوقات بدون اطالع او، ميهمان 
دعــوت مى كرد ناراحــت بود، ولــى از واكنش مريم 

نگران بود.
 بنابرايــن، دائماً به خود مى گفــت: «نيازى به طرح 

موضوع نيست. 
 براى قضيه  اى به اين كوچكى نمى  ارزد كه اوقات 
يكديگــر را تلــخ كنيم». بــه همين دليل اين مشــكل 
همچنان ادامه يافت تا جايى كه مريم بيش تر برنامه هاى 
مربوط به رفت و آمدها را بدون اطالع ســعيد تنظيم و 
اجرا مى كرد. يك بار ســعيد آن قدر عصبانى شــد كه 

دعواى سختى بين آن دو درگرفت. 
مريم به ســعيد گفت: «اگر اين موضوع برايت اين 
قدر اهميت داشــت چرا هيچ وقت در ايــن باره با من 

حرف نزدى؟»

 فعاليت عملى 4
يك مثال از پشت گوش انداختن و اجتناب از بيان 
نظرها و خواســته هايى را كــه در اطراف خود ديده ايد 
بنويسيد و مشخص كنيد كه نتيجه ى چنين اجتنابى چه 

بود؟

منفى  وعواطف  احساسات  3-1-3-1تخليه ى 
به جاى بيان سالم آن ها- گاهى اوقات، فرد به جاى 
بيان آن چه او را ناراحت كرده است به ابراز و تخليه ى  
احساســات منفى خود مى پــردازد و طــرف مقابل را 
قربانى خشــم و ناراحتى خود مى كند. بسيار مهم است 
كه بين تخليه ى احساســات و بيان ســالم آن  هاتفاوت 

گذاشته شود. 
براى مثال هنگامى كه از كســى عصبانى هســتيد، 
اگر به او پرخاش و حمله كنيد احساســات و عواطف 
منفى خود را تخليه كرده ايد. اما اگر ابتدا ســعى كنيد 
عصبانيــت خــود را با اســتفاده از روش هايــى كه در 
واحدهــاى بعد گفته خواهد شــد، آرام كنيد و پس از 
آن، در خصوص آن چه كه شما را آزرده كرده است 
با طرِف مقابل صحبت كنيد، به بيان ســالم احساسات 

منفى خود پرداخته  ايد.
 صحبت كــردِن بدوِن پرخاش، بيان كردن ســالم 

احساس است. 
در حالــى كه حملــه، پرخاش و توهيــن به طرِف 
مقابل، نوعى تخليه ى احساسات و عواطف منفى است، 
كه نه تنها ارتباط را بهبود نمى بخشــد بلكه به شّدت به 

آن صدمه مى زند. 
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 فعاليت عملى 5
نمونــه اى از تخليه ى احساســات منفى به جاى بيان 
ســالم احساســات را، كــه در اطرافيان خــود ديده ايد 

بنويسيد. سپس، مشخص كنيد نتيجه ى آن چه بود؟

ــازدارى احساســات وعواطــف-  4-1-3-1 ب
بعضى از انسان ها، به غلط آموخته اند كه بيان احساسات، 
حتى احساســات مثبت و خوشايند نيز، كارى نادرست 

است. به مثال زير توجه كنيد:
آقــاى احســانى اعتقاد داشــت كه هيــچ گاه نبايد 
به فرزندت نشــان بدهــى كه او را دوســت مى دارى. 
بچه ها را بايد با قلبت دوســت  بــدارى ولى هيچ گاه بر 
زبــان نياورى.چون آن  ها لوس و بــى ادب بار مى آيند. 
او هيــچ گاه محبــت خود را به كودكانش نشــان نداد. 
اين درحالى بود كه فرزندان او شــديداً تشنه ى محبت 
پدرشــان بودند و تصور مى كردند كه پدرشان به آن-

 هااصًال اهميتى نمى دهد.

 فعاليت عملى 6
 نمونه اى از بازدارى احساســات، كــه در اطرافيان 
خود ديده ايد بنويســيد و مشخص كنيد كه نتيجه ى آن 

چه بود؟

2-3-1 موانع مرتبط با محتواى پيام
 نه تنها بيان درست كه خواسته ها، نظرها و عقايد افراد 
خانواده مهم اســت، اين كه پيام با چه كلماتى (عوامل 
كالمى)، با چه لحن و تُن صدايى (عوامل فراكالمى) و 
هم چنين با چه ژست و حالتى (عوامل غيركالمى) بيان 
مى شــود، نيز اهميت دارد از ايــن رو، موانع مربوط به 

محتوا به سه دسته ى زير تقسيم مى شوند:
ــى – بيش تر قســمِت  ــل كالم 1-2-3-1 عوام
پيام ها به صورت كالمى بيان مى شــود. بنابراين، بسيار 
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مهم اســت كه از كلمات درســت و مناســب استفاده 
شود، وگرنه  مشكالت زيادى به وجود مى آيد. 

 اسـتفاده از كلمـات زشـت و نامناسـب - 
طعنه،كنايه، متلك، تمســخر، توهين، ناســزا گوئى، نه 
تنها ارتباطى ايجاد نمى كند يا آن را بهبود نمى بخشــد 

بلكه به شدت به رابطه صدمه مى زند. 
 استفاده از كلماِت مبهم- كلماتى مانند چيز، 
ايــن، آن و مواردى از ايــن قبيل بســيار مبهم اند. بهتر 
است درانتقال پيام از كلماتى كه دقيقا به  موضوع مورِد 
نظر اشاره مى كنند اســتفاده شود.گاهى اوقات والدين 
براى اين كه كودك را ازانجام  كاراشــتباهى بازدارند 
مى گويند: «نكن!». در اين جا مشخص نيست چه كارى 

نكند.
 كلى گويـى- گاهى اوقات افــراد به جاى بيان 
شــفاف و روشــن مطالب، كلى  گويى مى كنند. مثًال به 
جاى آن كه بگويند من از فالن رفتارت خوشم نمى آيد 

مى گويند: «من برخوردهاى تو را نمى پسندم». 
 حمله بـه فرد به جاى حمله بـه رفتاِر او-

گاهــى اوقات، افــراد به جاى انتقاد از رفتاِر نادرســِت 
فرد، به شــخص او حمله مى كنند و شخصيت او را زير 

سؤال مى برند. به مثال زير توجه كنيد:
مادر حميد از معدل اعالم شده ى فرزندش ناراحت 
بود. به خصوص آن كه بــه نظِرمادر،حميد به صورت 
ّجــدى درس نخوانده بود. به هميــن دليل به او گفت: 
«تو آن قدر بى لياقت و بى عرضه اى كه دلم نمى خواهد 

براى تو كارى كنم. تو هيچ وقت درست نمى شوى». 
در اين مثال، يك رفتار اشتباه حميد (نداشتن برنامه 
 ريزى صحيح درســى) سبب شــد كه مادر ابتدا به ّكِل 
وجــود او حمله كرد (تــو بى لياقــت و بى عرضه  اى).

سپس،آن را به زندگى  آينده  ى  او نيز گسترش داد (تو 
هيچ  وقت درست نمى شوى). چنين برخوردى يكى از 

عوامل زمينه  ساز افسردگى است.
 ُپرگويى-گاهــى اوقات، افــراد تصور مى كنند 
بــراى آن كه پيامــى را منتقل كنند بايــد زياد صحبت 
كنند. والدينى كه زيــاد صحبت مى كنند باعث دورى 

فرزندان شان از خود مى شوند.
الف از سخن چو ُدّر توان زد
آن خشت بود كه پُر توان زد

سعدى     

 فعاليت عملى 7
دو مثال از مشكالت شايع در محتواى پيام اطرافيان 

خود را بنويسيد.

ــل فراكالمى – ايــن عوامل به  2-2-3-1عوام
حالت و لحن حرف زدن مربوط مى شوند:

 لحن- لحِن حرف زدن شــما در پيامى كه ارسال 
مى كنيــد بســيار اثرگذار اســت. اگر جملــه ى «خيلى 
خوب عمل كردى» را با لحن مناســب بيان كنيد حتماً 
تأثيرى مناســب برشــنونده دارد. اگر همين جمله را با 
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لحن مسخره آميز بيان كنيد، طرف مقابلتان ممكن است 
به شما پرخاش كند و عصبانى شود. 

 تُــن صدا- بلندى و كوتاهــى صدا تأثير مهمى بر 
ديگــران دارد. اگــر بهترين و زيباتريــن جمالت را با 
صداى بلند و با حالت دادزدن بيان كنيد، شــنونده پيام 
شمارا متوجه نمى شود. زيرا آن چه در درجه ى اّول او 
را تحت تأثيــر قرار مى دهد بلنــدى بيش از حد صداى 
شماســت. همين مطلب درباره ى صــداى بيش از حد 

كوتاه نيز صدق مى كند. 
 تناسب مطلب با حاالت عاطفى- منظور آن است 
كه صحبت شــما با احساِس مناسبى بيان شود. مثًال اگر 
مادرى به فرزندش مى گويد:« دوستت دارم»؛ اين جمله 
بايد با حالتى عاطفى و با احساســى مناســب بيان شود. 
چنــان چه هميــن جمله با حالت خشــك وغيرعاطفى 
بيان شود كودك تصور خواهد كرد كه مادر احساس 

واقعى خود را بيان نمى كند. 

 فعاليت عملى 8
با دوست خود اين تمرين را انجام دهيد. ابتدا، شما 
جمله اى زيبا و مثبت را با لحن نامناسب، تُن صداى غير 
معمول، حالت خشــك و بى احساس  بيان كنيد. سپس 
دوست شما همين تمرين را انجام دهد. سپس، احساسى 
را كه به دنبال چنين برخوردهايى ايجاد مى شود با يك 

ديگر در ميان بگذاريد و آن را بنويسيد.

بدِن  حالــت  ــى-  غيركالم ــل  عوام  1-3-2-3
انســان، خــود زبــان خاصى اســت كــه بســيارى از 
خصوصيــات پيــام را منتقــل مى كند. بــه حالت بدن 
و ژســت صورت، زبــان ِ بدن 1گفته مى شــود. حالِت 
صــورِت مادرى كه به فرزنــدش اظهار عالقه مى كند، 
حالــِت صــورِت فردى كــه نگــران اســت و حالِت 
صورِت فردى كه بســيار شــاد اســت، بــدون آن كه 
صحبــت كنند، بيانگر پيام هاى غير كالمى آنان اســت. 
ــع مرتبط با دريافت پيام- بســيار  3-3-1 موان
مّهم اســت كه پيام به درســتى دريافت شود. بنابراين، 
الزم اســت پيام گيرنده به صحبت هاى ديگران خوب 

گوش دهد. 

 بيش تر بدانيد
دقّت داشته باشيد شنيدن و گوش دادن با هم تفاوت 
دارند. گوش دادن، امرى فّعال و مســتلزم تّوجه و دقّت 

فراوان است. 
1 -body language
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در حالــى كــه بــراى شــنيدن الزم نيســت دقِّت 
بسيارداشته باشيد يا فّعاليّت زيادى از خود نشان دهيد.  
هنگامى كه شــما سركالس هســتيد و كارى انجام 
مى دهيــد رفت و آمد موتور ســيكلت يا ســروصداى 
كودكان را مى  شــنويد، ولى به صحبّت هاِى دبير خود 

گوش مى دهيد.

برخــى عوامــل كــه مانع گــوش دادن مى شــوند 
عبارت اند از:

1-3-3-1 فكر خوانى- زمانى كه فردى مشغول 
صحبت اســت ممكن است شما به جاى گوش دادن به 
صحبت هاى او ســعى كنيد به اشتباه فكر او را بخوانيد. 
مثًال خانم س، هنگامى كه شوهرش از مشكالت كارى 
وكم بودن درآمد خود صحبت مى كند، به جاى گوش 
دادن به صحبت هاى او با خود مى گويد: «من كه مى دانم 
همه ى اين حرف ها بهانه  اى است براى اين كه مرا قانع 

كند اين ماه وسيله اى تازه براى خانه نخريم». 
2-3-3-1 برچســب زدن- گاهى اوقات افراد 
به ديگران برچســب هايى خاص مى زنند(پيش داورى) 
و همين موضوع مانع از گوش دادن به حرف هاى آنان 

مى شود. 
مثًال  آقايى ممكن اســت به حرف همسرش گوش 
نكند چون معتقد اســت كه «او حّســاس اســت». زدن 
چنين برچسبى( حّســاس بودن )، مانع از ّجدى گرفتن 

صحبت هاى طرف مقابل مى شود.

ــخنان  ــى به بخشــى از س 3-3-3-1 بى توجه
طرف مقابل- ممكن است، شنونده قسمتى از سخنان 
طــرف مقابــل را بشــنود و بــه قســمت هاى ديگر آن 

بى توجهى كند. 
همين موضوع باعث  مى شود گوينده احساس كند 

شنونده به حرف هايش اهميّتى نمى دهد.
ــر و خيال فرو رفتن- گاهى  4-3-3-1 در فك
اوقات شنونده به جاى آن كه به حرف هاى طرف مقابل 

گوش كند در عالم فكر وخيال خود فرو مى رود. 

5-3-3-1 قضاوت كردن- در اين برخورد، به 
جــاى آن كه به حرف هاى طــرف مقابل گوش كنيم، 
در بــاره ى او قضاوت مى كنيم و مثــًال مى گوئيم: «اين 
مطلب درست بود»، «غلط بود»، «اشتباه كردى»، «خطا 
كردى»، «آيا حق با اوست يا طرف مقابل؟» و مواردى 

از اين قبيل.
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 فعاليت عملى 9
نمونــه اى از موانع گوش دادن را كه براى شــما يا 
كس ديگرى پيش آمده است بنويسيد و مشخص كنيد 

نتيجه ى آن چه بوده است؟

4-1 مهارت گــوش دادن- براى آن كه بتوانيد 
به درستى به حرف هاى ديگران گوش كنيد بهتر است 

اصول زير را به كارگيريد:
 هنگام گــوش دادن، كارى انجام ندهيد- زمانى 
كه كســى با شــما صحبت مى كند كار خــود را براى 

مدتى كنار بگذاريد. 
 به طرف مقابل نگاه كنيد.

 گوينده را به ادامه ى صحبت هايش تشويق كنيد- 
براى ايــن كار بهتر اســت از روش هاى زير اســتفاده 

كنيد:
الف) گاهى ســؤال كنيــد يا حرفــى بزنيد. گاهى 
درباره ى موضــوِع صحبِت طرِف مقابل، از او ســؤال 

كنيد. 
ب) بــا حــاالت غيركالمــى نشــان دهيــد كه به 

صحبت هاى او گوش مى كنيد.

 فعاليت عملى 10
اين فعاليت را با دوســت خود انجام دهيد. دوست 
شما شــروع به صحبت مى كند و شــما به صورت زير 

يك به يك عمل كنيد:
دســت به كارى بزنيد، مثــًال چيزى را از كيف   .1

خود درآوريد، نقاشى كنيد و ... .
به او نگاه نكنيد.  .2

بدون هيــچ حركتى به صحبت هــاى او گوش   .3
كنيد( براى 5 دقيقه).

بعد جاى خود را با دوســتتان عــوض كنيد و حاال 
همين كار را او با شما انجام دهد. 

پــس از پايان تمرين، هر كــدام دريافت خود را از 
موارد بــاال با يك ديگر در  ميــان بگذاريد و راجع به 

آن ها، بحث كنيد و خالصه اى از آن  هارا بنويسيد.

5-1 نكات مهم در ارتباطات انسانى:
ارتباط دو طــرف دارد. ارتباط، حداقل بين دو نفر 
انسان ايجاد مى شود: من و ديگرى. بنابراين، در ارتباط 
اجتماعى بايد به نظر، احساس و... هر دو توجه داشت. 
اختــالف در ارتباطــات انســانى طبيعــى اســت. 
همان طور كه انســان ها از نظر جسمى و ظاهرى با يك 
ديگر تفــاوت دارند، از نظر ســليقه، عقيــده، عاليق، 
انتظــارات، خواســته ها، باورها، تجربه هــاى زندگى، 

زندگى خانوادگى و... نيز با يك ديگر تفاوت دارند. 
روش هايــى مختلف براى كاهــش اختالف وجود 
دارد. به ياد داشــته باشــيد وجود اختالف و تفاوت در 
زندگى طبيعى است و غير طبيعى آن است كه انسان ها 

راهِ حِلّ اختالف هاى خود را ندانند. 



مديريت و برنامه ريزى امور خانواده جلد 2
اصول برقرارى ارتباط

17

در واحــد كار دوم بــه طور مفصل بــه روش هاى 
مختلفى كه موجب كاهش اختالف مى شوند پرداخته 

شده  است.
چكيده

ارتباط اجتماعى نقش مهمى در زندگى و سالمت 
انســان ها دارد و حمايت را افزايش مى دهد. اجتماعى 
مى شــود منظور از حمايت اجتماعــى، ميزان آرامش، 
احترام، امنيت، آسايش وكمكى  است انسان از ديگران 
دريافت مى كند .  ارتباط را مى توان به اجزاى اساســى 
زير تقســيم كرد: ارســال كننده ى پيام، محتواى پيام و 

دريافت كننده ى پيام. 
الــف) عواملى كه ارســال پيام را مختــل مى كنند 
عبارت انــد از: انتظــار و توقع بى جا، اجتنــاب از بيان، 

تخليه ى احساسات و منتقل نكردن احساسات. 
ب) موانع مرتبط با محتواى پيام عبارت اند از:

1- عوامل كالمى (اســتفاده از كلمات نامناســب، 
كلمات مبهم، كلى گويى، حمله به فرد و پرگويى) 

2- عوامل فراكالمى (استفاده ى نادرست ازلحن،تُن 
صدا و حاالت احساسى و عاطفى )  

3- عوامــل غير كالمى (بــه كار گيرى غير صحيح 
ژست و حالت هاى بدن). 

ج) موانــع مرتبط بــا دريافــت پيــام عبارت اند از 
فكر خوانــى، برچســب زدن، بى توجهى به بخشــى از 
ســخنان گوينده، در فكر و خيال فرو رفتن و قضاوت 

كــردن. مهارت هاى گوش دادن نيز باعث تســهيل در 
دريافت پيام مى شــوند. دوطرفه بــودن ارتباط، وجود 
اختــالف در ارتباطات انســانى و جســت جــوى راه 
حل هاى مختلف براى كاهش اختالف نيز از نكته هاى 
مهمى هستند كه در ارتباطات  انسانى بايد به آن توجه 

داشت.
 آزمون پايانى نظرى واحد كار اول

1- تأثير ارتباط ســالم بر زندگى انســان را شــرح 
دهيد.

2- حمايت اجتماعى را تعريف كنيد.
3- اجزاى اساسى ارتباط را نام ببريد.

4- اصول مهارت گوش دادن را تشريح كنيد.
5- نكات اساســى در ارتباطات انســانى را شــرح 

دهيد.

 آزمون پايانى عملى واحد كار اول
به ارتباط مردم اطــراف خود، به تفكيك كودكان 
و نوجوانــان، بزرگســاالن، والدين و فرزنــدان، دقّت 
كنيد. ســپس در جــدول زير مشــخص كنيد هريك 
از گروه هــاى بــاال، بيش تــر در كدام يــك از اجزاى 
ســه گانه  ى ارتباط مشكل دارند. چنان چه ارتباط سالم 
و قوى مشاهده كرديد مشخص كنيد كه در كدام يك 
از موارد سه گانه قوى هســتند. تعدادى از اشكاالت يا 
نقاط قوت ارتباطى آنــان را نيز، به تفكيك گروه هاى 

باال، يادداشت كنيد.
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دريافت پيام محتواي پيام ارسال پيام گروه ها 

الف - نقاط قوت :
كودكان و نوجوانان 

بزرگساالن با يكديگر 

والدين و فرزندان 

ب - نقاط ضعف :
كودكان و نوجوانان 

بزرگساالن با يكديگر 

فرزنــدان و  والديــن 



واحد كار دوم
عوامل مؤثر در انسجام خانواده



20

مديريت و برنامه ريزى امور خانواده جلد 2
عوامل مؤثر در انسجام خانواده

20

 هدف هاى رفتارى
انتظار مى رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار بتواند به هدف هاى زير دست يابد:

1- ابعاد روابط نزديك انسانى را نام ببرد.
2- توزيع قدرت در خانواده را شرح دهد.

3- حريم هاى شخصى را در ازدواج تعريف و از هم تفكيك كند.
4- مفهوم مرز در روابط نزديك انسانى را شرح دهد.

5- نقش تفسيرهاى زوجين از جهان را در خصوص افراد خانواده توضيح دهد. 
6- فهرستى از شيوه هاى مختلف بيان خشم را تهيه كند.

7- اصول مقابله با خشم را در زندگى به كار بندد.
8- اجزاى مختلف عشق را شرح دهد.

9- مهارت حل اختالف را در زندگى به كار بندد.

 پيش آزمون واحد كار دوم 
1- كدام گزينه از خصوصيات روابط نزديك است؟

ج) شور و اشتياق           د) وابستگى  الف) دل بستگى            ب) تسلط بر ديگرى  
2- كدام گزينه در عشق بين زن ومرد مطرح است؟

ب) مرز                      ج) وابستگى               د ) شور و اشتياق الف )  كنترل كردن      
3- در همدلى، كدام يك از مهارت هاى زير به كار گرفته مى شود؟

ج ) كنترل خشم            د ) حل اختالف الف ) بيان كردن           ب) گوش كردن  
4- مهارت حل اختالف، به دنبال كدام يك از راه حل هاى زير است؟

ج) بازنده- برنده             د) بازنده- بازنده  الف) برنده – برنده        ب) برنده – بازنده  
5- مصالحه كردن جزء كدام يك از راه حل هاى زير است؟

ج) بازنده- برنده             د) بازنده- بازنده  الف) برنده – برنده        ب) برنده – بازنده  
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مقدمه
ارتبــاط در زندگــى خانوادگى بيــش از هر جاى 
ديگر اهميت دارد. در اين ميان، ارتباط زن و شــوهر، 
به ويژه از اهميّت خاصى برخوردار است. زيرا رابطه ى 
زن و شــوهر منحصراً يك ارتباط غيرخونى اســت كه 
در خانواده وجود دارد. به عبارت ديگر، زن و شــوهر 
تصميم گرفته  انــد كه با يك ديگــر زندگى كنند. در 
حالى كه در ســاير روابط خانوادگــى، نوعى رابطه ى 
خونى بين اعضاى خانواده وجود دارد. به همين دليل، 
شــناخت و آگاهــى از ويژگى هــاى روابــط نزديك 
خانوادگــى، به خصوص ارتباط زن و شــوهر، بســيار 
كمك مى كند تا كيفيت زندگى خانوادگى ارتقا يابد. 
بنابراين، ضرورت دارد اعضاى خانواده مهارت هايى نيز 
براى بهبود اين نوع روابط داشــته باشند.در اين واحد، 
ابتدا ابعاد روابط نزديك را بررســى مى كنيم سپس، به 

مهارت هاى اساسى زندگى خانوادگى مى  پردازيم.
1-2 شناخت ابعاد روابط نزديك خانوادگى

اساســاً در هر ارتباط نزديك، ابعــاد و موضوعات 
زير مطرح مى شوند: دل بستگى1، سلسله مراتب قدرت، 
حريم2، جنسيت3 ، مرز و تفسيرازجهان. ضعف واشكال 
درهر يك از اين مــوارد مى تواند روابط خانواده را به 

شدت مختل كند. 
1-1-2 دل بستگى- دل بستگى نوعى ارتباط عميق 

attachment-  1 محبت، عالقه، دلبستگى
territory-  2 [حريم]= قلمرو سرزمين، ناحيه ، منطقه، حوزه

gender-  3 جنس

عاطفى بين فرد و خانواده است واحساس امنيّت را بين 
آن  هاايجاد  مى كند. دل بســتگى، بر ساير روابط نزديك 
انســان تأثير مى گذارد. افرادى كــه  دردوران آغازين 
زندگى  خود دل بســتگِى سالمى داشــته اند درارتباطات 
نزديك زندگىِ خود نيز بهتر عمل  مى كنند. دل بســتگى 
سالم، زمينه و بستر مناسبى ايجاد مى كند  تا احساسات 
مهمى مانند عشــق، عالقه و صميمت به نزديكان ايجاد 

شود. 

ــدرت- در خانواده  ــب ق ــله مرات 2-1-2 سلس
نيز همانند هر واحد اجتماعى ديگر، سلســله مراتبى از 
قدرت وجــود دارد. قدرت اول خانــواده پدر و مادر 

هستند. 
مّهم آن است كه والدين در فضاى خانواده، با يك 
ديگر جنگ قدرت نداشته باشند و در اداره ى خانواده 
با يك ديگر اتفاق نظر بيش ترى داشته باشند. هر گونه 
اختالف بين والدين، به شّدت وضعيت سلسله مراتب را 
در خانواده در هم مى ريزد، كه خود، موجب مشكالت 

بيش ترى در زندگى خانوادگى مى شود. 
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 فعاليت عملى1 – مشكلى را كه در سلسله 
مراتب قــدرت در خانواده ى اطرافيان خــود مى بينيد 

گزارش كنيد.

ــم – منظــور از حريــِم شــخصي،  3-1-2حري
بخش هايى از وجود، متعلقات و آن قســمت از محيط 
زندگى اســت كه كامًال به فــرد اختصاص دارد، مانند 
اتاق كار، اموال،  مســئوليت هاى شــخصى، استقالل، 
آزادِى ابــراز نظر و عقيده و ... . مّهم آن اســت كه به 
چنين حريم هاى شــخصى در خانواده احترام گذاشته 
شــود. بعضــى از مشــكالت زوجين از جايى شــروع 
مى شــود كه يكى به حريم ديگرى وارد شود و در آن 
دخالت كند. مثًال زنى كه  انتظار دارد شوهرش هميشه 
بر اســاس ميل او پيراهن هاى با طرح چهار خانه بپوشد، 

به حريم شوهر احترام نگذاشته  است. 

 فعاليت عملى2 – مثالى از مشكالت ناشى 
از رعايت نكردن حريم شخصى ارائه دهيد.

ــيّت- جامعــه و فرهنگ، انتظارات  4-1-2 جنس
متفاوتــى از زنان و مردان دارد. معموالً به طور ســنّتى 
انتظــار مى رود زنان به امور پــرورش فرزندان و مردان 
به  امرار معاش و تأمين و سرپرســتى خانواده بپردازند. 
چنان چه زوجيــن مايل به نقش آفرينــي در زمينه هاي 

ديگر (مانند اشــتغال زنــان در بيرون از خانه) هســتند 
ضرورى است با نظر و عقيده ى يك ديگر آشنا شوند و 
به  هنگام بروز اختالفى مهم،  از مهارِت حِلّ اختالف1 
استفاده كنند. استفاده از مهارت تصميم گيرِى منطقى2 

نيز بسيار مفيد است.
ــرز- هر رابطه ى نزديــك، داراى مرز  5-1-2 م
تعيين شــده اى اســت. منظور از مرز، كــه بايد زوجين 
رعايت كنند، ميزاِن قابِل قبوِل درگير شدن دو همسر با 
محيط بيرون مانند كار، تحصيل و ... اســت. زمانى كه 
يكى از زوجيــن بيش از حد به كار، فعاليت، تحصيل، 
يا تفريح با دوســتان  مى پردازد، ارتباط خصوصى او با 
همسرش دچار مشكل مى شود. پس، افراد بايد مرزهاى 

يك ديگر را رعايت كنند. 

 فعاليت عملى 3 – نمونه اى از مشــكالتى 
را كــه در رعـايت مرزهــا (در روابـط اطرافيـان خود) 

پديد مى آيد گزارش كنيد.

ــان- هــر انســانى داراى  ــير از جه 6-1-2 تفس
ارزش ها، اهداف، اعتقادات و تفســير خاصى ازجهان 
است.  تفاوت در ديدگاه افراد خانواده گاه به اختالفات 

جّدى منجر مى شود.
 بنابرايــن ضرورى اســت كــه به آن  هارســيدگى 
شود. تفســير از جهان، شامل تفســيِر رفتارهاى خود و 

1 - در اين واحدكار با آن آشنا مى شويد.
2 - در واحد كار بعد با آن آشنا مى شويد.
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همســر نيز مى شــود كه مى توانــد در روابط نزديك و 
صميمانه اختالفات جّدى ايجــاد كند. نمونه اى از اين 
اختالفات در تفسير رفتارهاى خود و ديگرى آن است 
كه افــراد رفتارهاى خود را اتّفاقــى و موردى ارزيابى 
كننــد امّا رفتار ديگرى را خصوصيّــت او تلقى نمايند 
و همين باعث ســوء تفاهم مى شــود. مثــًال اگر فردى 
دروغى گفته باشــد آن را دروغ مصلحت آميز تفســير 
مى كنــد  (خود را دروغ گو نمى دانــد و عقيده دارد به 
طور اتّفاقى و موردى دروغى گفته اســت). امّا اگر از 
فرد ديگرى دروغ بشــنود، آن فرد را دروغ گو ارزيابى 
مى كند  (دروغ گويى را خصوصيّت آن فرد به حساب 

مى آورد).
ــه كارگيرى مهارت هاى اساســى براى  2-2 ب

بهبود زندگى خانوادگى
زندگــى خانوادگــى بــه لحــاظ پيچيدگى هــا و 
ظرافت هاى خود نيــاز به مهارت هــاى متعددى دارد. 
به عبارت ديگر، انســان ها بايد با مســائل ومشــكالت 
خانوادگى آشنا و از مهارت هاى الزم براى كاهش آن-

 هارا برخوردار باشند.هم چنين، آن  هارا تمرين و تكرار 
كنند تا بر آن  هامســلط شــوند. در اين جا به تعدادى از 

چنين مهارت اشاره مى شود:
1-2-2 خودآگاهى و خودشناسى

شناخت اهداف، ارزش ها، مســئوليت ها، وظايف، 
نقش هــاى خانوادگــى، انتظــارات و عاليــق خــود، 

مشكالت ارتباطى را كاهش مى دهد. 

اين شــناخت، به خصوص بــراى ازدواج ضرورى 
اســت تا زوج ها بر اساِس آن، جهت ازدواج و تشكيل 

زندگى مشترك اقدام نمايند . 
بــراى مثال، فردى كه اهــداف وارزش هاى خاِص 
خــود را در زندگى مى شناســد، همســرى براى خود 
برمى گزينــد كه بــا اهداف و ارزش هاى او هم ســويى 

دارد.
 مســلم اســت كه ازدواج چنين فــردى موفق  تر و 
بادوام  تر از كســى خواهد بود كه بدون چنين شناختى 
از خود، همســرى انتخاب مى كنــد  كه با او تضادهاى 

ارزشى فراوانى داشته باشد.

 فعاليت عملى 4 – با مشاهده ى خانواده هاى 
اطراف خود، تأثير اختالف در اهداف وارزش ها را بر 
زندگى خانوادگى چند نفر از اطرافيان خود مشــاهده 

كنيد و گزارشى از آن  هارا تهيه كنيد.

2-2-2 شناخت احساسات
يكى از موارد مهم خودآگاهى، آگاهى و شناخت 
فرد از احساسات خود اســت. شناخت احساس، يكى 
از مهارت هاى مهّم زندگى خانوادگى اســت. زيرا در 
بســيارى از مواقع احســاس فرد بر نحــوه ى بيان او اثر 
مى گذارد، در نتيجه در لحن كالم و انتخاب كلمات او 
تغيير ايجاد مى شــود و نهايتاً ارتباط با تأثير منفى همراه 

خواهد بود.
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الف( خش�م: یکی از مهم ترین احساسات مخّرب 
خش��م است. خشم به شّدت رابطه را تخریب می کند و 

به همسر و فرزندان صدمه می زند. 
از س��وی دیگر، خشم اگر به  درس��تی مهار و اداره 
نش��ود به  خش��ونت می انجامد. مانند خشونت نسبت به 
همسر یا به فرزندان که هردو صدمات جبران ناپذیری 

بر خانواده وارد می کنند . 

 توجه
 خشم به صورت های گوناگونی بیان می شود: طعنه، 
کنای��ه، متلک، زخم زبان، حس��ادت، غیبت، رنجش و 
آزردگی، س��رزنش خود یا دیگران، قهرکردن، خالی 
کردن ناراحتی س��ر دیگران، تمسخر، تحقیر، بی ارزش 
کردن، حمله به دیگران و کتک کاری و تخریب اموال 

و اشیاء.

مقابله با خش��م- برای مقابله با خشم، می توانید از 
روش های زیر استفاده کنید:

 توقف کنید وکاری انجام ندهید.
 خود را آرام کنید و نفس عمیق بکشید.

)پیاده روی، انج��ام دادن کاری که تنش را بگیرد، 
صحب��ت کردن با یک دوس��ت، نیای��ش و... می تواند 

باعث آرامش شود(. 

 حواس خود را به موضوعات دیگر مشغول کنید. 
به جای فکر کردن به ناراحتی بهتر اس��ت حواس خود 
را به موضوعات مختلفی که ربطی به موضوع عصبانیت 

ندارند، معطوف کنید.
 افکار خود را تغییر دهید. 

 با افکار منفِی خود مبارزه کنید. هنگام عصبانیت 
معموالً افکار منفی به س��راغ فرد می آیند، مانند این که 
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«هر كارى خواســت كرد و تو هيچ كارى از دستت بر 
نمى آيد»، «از تو سوء استفاده كردند» و... . 

 جمله هــاى مثبت را بــا خود تكــرار كنيد، مانند 
«عصبانى شــدن كمكى به من نمى  كند »، «اين موضوع 
ارزش عصبانى شــدن ندارد»،  «داد نكش، حرف بزن» 

و... .
 در خصوص آن چه از آن عصبانى شده ايد با فرد 

مقابل حرف بزنيد.
 

 فعاليت عملى 5– از مهارت مقابله با خشم 
استفاده وگزارشى از نتيجه ى آن تهيه كنيد.

ب) عشق: عشق افراد خانواده به يك ديگر اساس 
زندگى خانوادگى است. با وجود اين كه كلمه ى عشق 
زياد اســتفاده مى شود با اين حال، در بسيارى از اوقات 
مردم با معناى واقعى اين كلمه آشــنا نيستند. مهم ترين 
اجزاى عشــق عبارت اند از احترام، مسئوليت، اعتماد، 

درك و فهم. 

عشــق انواع و اقســامى دارد. از جمله عشق مادر به 
فرزند، عشــق به فردى از جنس مخالف، عشق برادرانه 
نســبت به انسان هاى ديگر وعشق به خداوند. در عشقى 
كه در ازدواج  بين دو جنس مطرح مى شود صميميّت1، 
تعّهد2 و شور و اشتياق3 در كنار هم وجود دارند. با اين 
حال، در بسيارى از مواقع، آن چه عشق ناميده مى شود، 
بيش تر شــور و اشتياق بسيار اســت نه احساس تعهد و 
صميميّــت دو طرفــه. توصيه مى شــود زوجيــن براى 
برخوردارى از ويژگى هاى مختلف عشــق به  آن توجه 

ويژه داشته  باشند.
3-2-2 مهارت همدلى

منظــور از همدلى، درك احساســاِت طرِف مقابل 
است. 

يعنى از زاويه ى ديِد طــرِف مقابل به موضوع نگاه 
شــود. همدلى، عالوه بر آن كه  ارتباط بين انسان ها را 
تحكيم و تقويت مى كند ، آن را بهبود نيز مى بخشــد. 
زمانــى كــه كســى مى گويد: «احســاس مــرا درك 
نمى كنــى»، «متّوجه نمى شــوى چه احساســى دارم»، 
«منظور مرا نمى فهمى»؛ همان موقعى اســت كه او نياز 
به همدلى دارد و طرف مقابل نتوانسته است احساس او 
را درك كند. شنيدن چنين عبارت هايى در خانواده ها 
كم نيســت ( بين زوجيــن، والدين و فرزنــدان و ميان 

فرزندان). 
intimacy-  1

commitment-  2
passion=desire-  3
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ــى6 - مــوردى از ناتوانــى  ــت عمل  فعاليّ
در همدلــى را كــه در اطراف خود مشــاهده كرده ايد 

گزارش كنيد.

همان طور كه قبًال گفته شــد، يكــى از اجزاى مهم 
عشق، قدرت درك و فهم طرف مقابل يا همان همدلى 
اســت. براى افزايِش تــوان همدلى اصــول زير را در 

ارتباطات خود به كار بريد و به تمرين آن بپردازيد:
به صحبت هاي فرد مقابل خوب گوش دهيد.   .1

به احساسات و هيجانات فرد مقابل توجه كنيد.   .2
هنگامى كه گوينده صحبت مى كند  دقت كنيد كه آن 

را با چه احساس و هيجانى بيان مى كند .

خود را جاي فرد مقابل قرار دهيد. ســعي كنيد   .3
از چشم او به موضوع نگاه كنيد . 

احساس فرد مقابل را به خود او منعكس كنيد.   .4
به صورت هاى گوناگونــى مى توانيد اين كار را انجام 

دهيد:
 احساســى را كه  (در مرحلــه ى 2و3) از گوينده 

 دريافت كرده  ايد به او بيان كنيد:
طرف مقابل مى گويد: «احساس مى كنم بعد از اين 

همه كار هيچ رمقى برايم نمانده است».
برخورد همدالنه: «خيلى خسته شده اى!»

طــرف مقابل مى گويــد: « رفتارشــان خيلى به من 
برخورد».

برخورد همدالنه: «رنجيدى!»
 خالصــه اى از آن چه را كه گوينــده بيان كرده 

است به صورت زير بيان كنيد:
برخورد همدالنه : «اگر درســت متوجه شده باشم 

بعد از رفعِ اين مشكالت احساس خستگى مى  كنى».
برخورد همدالنه: «اگر درست فهميده باشم از اين 

كه از تو تشكر نشده است عصبانى هستى».
 دقيقــاً عبــارت طــرف مقابــل را بــه خــود او 

برگردانيد:
طرف مقابل مى گويد: «من از او رنجيدم».

شما مى گوييد: «تو از او رنجيدى».
5. بــا احســاس و عاطفــه ى طرف مقابــل همراه و 

هماهنگ شويد. 
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دوستان  از  يكى  با   -  7 عملى  فعاليّت   
از  يكى  مقابل،  طرف  دهيد.  انجام  را  تمرين  اين  خود 
شما  براى  را  خود  احساسات  يا  ناراحتى ها  مشكالت، 
اتمام  از  بعد  كنيد.  همدلى  او  با  كنيد  سعى  مى گويد. 
موقعيت، از او بپرسيد تا چه حد دريافته است كه شما او 
را درك مى كنيد. مشكالت، ضعف ها و موانِع همدلى 
و  مى شود  جا به  جا  شما  نقش  يادداشت كنيد.بعد  را 
دوست شما سعى مى كند با شما همدلى كند. در باره ى 
احساس خود با او صحبت كنيد و مشكالت و موانع را 

يادداشت كنيد.

ــّل اختالف- مهــارت حّل  ــارت ح 4-2-2 مه
اختالف، عالوه بر رفع اختالفات، براى رفع رنجش ها، 
آزردگى ها و بيان گله ها نيز بسيار مناسب است. اصول 

مهارت حّل اختالف به شرح زير است:
هر جــا با اختالفى روبه رو شــديد، ســريعاً از   .1
حل اختالف اســتفاده كنيد. اجتناب، فــرار، كتمان يا 
فراموش كردن اختالفى كه شــما را رنــج مى دهد، به 

تشديد مشكالت مى انجامد.
چنان چه  عصبانى هســتيد يا احســاس سنگينى   .2

شما را رنج مى دهد ابتدا خود را آرام سازيد.
با هــم فكرى با طرف مقابل، زمان مناســبى را   .3

براي حل اختالف در نظر بگيريد. 
رنجش، اختالف يا گله ى خود را بيان كنيد.  .4

هنــگام بيان اختــالف يا رنجــش، از جمالتي   .5
استفاده كنيد كه با «من» شروع مي شود. جمالتى كه با 
«تو» شروع مى شود حالت حمله به طرف مقابل دارد و 

حالِت طرف مقابل را «تدافعى» مى كند. 
بدون پرخاش،كنايه، طعنه، تحقير، تمســخر و   .6

تندي صحبت كنيد. 
از به كارگيرى كلمات زشت يا داراي بار منفي   .7

خوددارى كنيد.
هر بار راجــع به يك موضــوع صحبت كنيد.   .8
صحبــت راجع به موضوعات متّعدد، مانع حل اختالف 

مى شود.
در طرف مقابل، احساسات منفي ايجاد نكنيد.   .9

سرزنش نكنيد، ... حرف خود را بزنيد.
نظر و ديدگاه تان را نسبت به اختالف و ناراحتى   .10

بيان كنيد.
اجــازه دهيد طــرف  مقابل هم نظــر و ديدگاه   .11

خود رابيان كند. 
به حرف هاى او خوب گوش كنيد.   .12

صحبت هاي طرف مقابل را ارزيابي كنيد. اگر   .13
خطا كرده ايد معذرت بخواهيد. معذرت خواهي براي 

خطا كردن توانايي است نه نشانه ى ضعف.
اگــر خطا نكرده ايــد و اختالف وجــود دارد،   .14
ســعي كنيد آن را حل كنيد. راهــي براي پايان دادن يا 
كاهش اختالف خود بيابيد. راه هاى مختلفى براى حل 

اختالف وجود دارد.
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ــى 8– روش معمول مردم را   فعاليت عمل
در حل اختالف بنويســيد و با آن چه در باال آمده است 

مقايسه كنيد. 
 15 . راه حلى را برگزينيد كه هر دو نفر موافق باشند. 
به چنيــن راه حل هايى، برنده- برنده گفته مى شــود. به 

مثال زير دقت كنيد:
مهناز و جعفر از دو شهرســتان مختلف بودند و در 
تهران با هم زندگى مى كردند. اين زوج دو بار در سال 
به مســافرت مى رفتند وهميشه در اين كه به كدام شهر 
بروند با يك ديگر اختالف شــديد داشــتند، تا اين كه 
آنان سرانجام تصميم گرفتند يك سال تابستان به شهر 
مهناز و عيد به شــهر جعفر بروند و سال بعد تابستان به 

شهر جعفر و عيد به شهر مهناز بروند. 
راه حل هايى كه فقــط يكى از طرفين با آن  هاموافق 
و طرف ديگر مخالف باشند (راه حل برنده- بازنده) به 

تشديد مشكالت مى انجامند، به مثال زير دقت كنيد:
خانم اميدى ســال ها در تهران زندگى مى كرد و به 
شــّدت مشتاق رفتن  به زادگاه خود و ديدار اقوام خود 
بود. دختر او، كه چهارده ســاله بــود، چندان از ديدار 
اقوام لّذت نمى برد و ترجيح مى داد تعطيالت تابستانِى 
خود را با دوســتانش بگذراند. با ايــن حال، مادر او را 
به زور به اين  ســفر برد. دختــر، بعد از مّدت كوتاهى، 
حوصله  اش ســررفت و با ميزباِن خانــم اميدى بناى بد 
اخالقى را گذاشت. خانم اميدى، هم با دخترش دعواى 

سختى بر پا كرد. نتيجه ى چنين برنامه  ريزِى يك طرفه، 
تعطيالتى بود كه به هيچ كس خوش نگذشت. 

هم چنيــن، راه حلى كه هر دو طــرف باآن مخالف 
باشند (بازنده-بازنده) نيز، راه حل مناسبى نيست.

محمود و مينا هميشــه بر سر مشــاهده ى برنامه هاى 
تلويزيــون اختالف داشــتند: محمود مايــل بود بازى 
فوتبــال را ببيند، در حالى كــه خواهرش هيچ عالقه  اى 
به آن نداشــت. به  همين دليــل، عصرها فضاى خانواده 
بســيار متشنج مى  شــد. به طورى كه والدين، كه خسته 
از كار روزانــه باز مى گشــتند، وارد عمل مى شــدند و 
معمــوالً مــادر تلويزيون را با خشــم خاموش مى كرد. 
نتيجه ى چنين جرّ و بحثى آن بود كه هر دو، دل  خور از 
ديگرى، به گوشه اى مى رفتند و خود را سرگرم كارى 

ديگر مى كردند. 
روش هايى مختلف براى دست يافتن به راه حل هاى 

برنده ـ برنده وجود دارد:
الف) نوبت گذاشتن

ب ) قرعه كشى كردن
ج ) مصالحه كردن؛ در اين روش، نه راه حِل نفر 
اول، نه راه حل نفــر دوم، بلكه راه حل ديگرى انتخاب 
مى شود. مثًال نفر اول براى گردش مى خواهد به پارك 
بــرود، نفر دوم مى خواهد  به ســينما بــرود و هر دو بر 
نظر خــود اصرار دارند. در اين روش، راه حل ســومى 
را انتخاب مى كنند كــه هر دو با آن توافق دارند و آن 

رفتن به موزه است.
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د) گذشت كردن و گرفتن امتياز از طرف مقابل. 

ه)  انجام هر دو راه حل.

و) كمك گرفتن از داورى بى طرف.

 فعاليت عملى9– نمونه اى از حل اختالف 
برنده- برنده گزارش كنيد.

 توجه:
به يــاد داشــته باشــيد، در مهارت حــل اختالف، 
صادقانــه عمل كنيــد. هر گونــه بي صداقتى نــه تنها به 
كاهش اختالف نمى  انجامد، بلكه مشكلى بر مشكالت 

قبلى اضافه مى كند. به مثال زير دقّت كنيد:
شــادى مى گفت: «من براى حل اختالف باشوهرم 
 از مادرشوهرم كمك مى  گيرم. چون او هميشه طرف دار 

من است. بنابراين هميشه حرف من پيش مى رود».  

 فّعاليّت  10 - در زندگانى خود از مهارت 
حل اختالف اســتفاده كنيد و نتيجــه ى آن را گزارش 

كنيد.

ــتورات اخالقى اسالم براى  ــناخِت دس 3-2 ش
تأمين سالمت روابط خانوادگى

مسئوليت خانواده در اسالم بسيار سنگين و حساس 
اســت. در اسالم به همسردارى و تربيت فرزندان بسيار 
تأكيد و توجه شــده  است و براى تأمين سالمت روابط 

خانوادگى دســتورالعمل مهمى در آيــات و احاديث 
داريــم بــراى اين كــه كانون خانــواده گرم و ســالم 

باقى ماند.
قرآن كريم در اين زمينه مى فرمايد:

«همانا ورشكسته ترين افراد كسانى هستند كه خود 
و خانواده ى خود را (بر اثر كوتاهى در تعليم و تربيت)1 
در روز قيامت به زيان انداختند. هان! اين همان خسران 
سوره زمر، آيه ى 15 و زيان آشكار است».  

 از نظــر اســالم، رعايت نــكات زيــر مى تواند به 
استحكام خانواده بسيار كمك كند:

1-3-2 محبّت و صميميّت – محبّت به همسر و 
فرزندان يكى از مهم ترين وظايِف خانواده است. محبّت 
و رسيدگى به همسر از جمله اوصاف و اخالق پيامبران 
اســت. در اين زمينه حضرت رســول اكرم مى فرمايند: 
«سخن مرد به همسرش كه مى گويد دوستت دارم، در 

قلب او جا مى  گيرد و هيچ گاه خارج نمى شود».
امام صادق (ع) نيز مى فرمايد:

 «هر كس محبّتش به همسر بيش تر باشد ايمانش به 
خدا بيش تر است». 

ــتن به يك ديگر- اساس  2-3-2 احترام گذاش
استحكام خانواده در اســالم بر پايه ى احترام و محبّت 
متقابــل افراد خانواده به خصوص زن و شــوهر به يك 
ديگر اســت. خداوند در قرآن كريم آفريدن همسر را 
يكى از آيات خود دانسته و بر ضرورت خوش رفتارى 

1 - مظاهرى، ح (1364) خانواده در اسالم (قم: انتشارات شفق)
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و احترام با همسر تأكيد شده است، كه از جمله  مى  توان 
به آيه هاى زير اشاره كرد:  

و از نشــانه هاى قدرت اوســت كه برايتان از جنس 
خودتان همسرانى آفريد تا با ايشان آرامش يابيد و ميان 

شما دوستى ومهربانى نهاد.«سوره ى روم، آيه ى 21»
يا به وجهى نيكو نگاهشــان داريد يا به وجهى نيكو 

از آن  هاجدا شويد «سوره ى طالق، آيه ى 2».
به ويــژه  در خصوص ضرورت احتــرام و نيكويى 

كردن به والدين تأكيد زيادى شده است. از جمله: 
جز او هيچ كس را نپرســتيد و بــه پدر و مادر نيكى 
كنيد. چنان كه يك يا هر دو پير شــدند كلمه  اى را كه 
رنجيده خاطر شــوند نگوييد و كم تريــن آزار به آن-

 هانرسانيد و با كالم نيكو با آن  هاسخن گوييد « سوره ى 
اسرا، آيه ى 23».

به هر انسانى سفارش كرديم كه در حق پدر و مادر 
نيكى كند «سوره ى احقاف، آيه ى 15».

3-3-2 گذشــت و خطاپوشى- يكى از صفات 
مهم مرد و زن در كانون خانواده آن اســت كه نســبت 
به يك ديگر گذشــت داشته باشــند. اين خصلت نيكو 
در ســيره ى امامان معصوم جلوه ى تام دارد. آنان بسيار 

باگذشت و خطاپوش بودند. 
در اين زمينه قرآن كريم مى فرمايد:

«اهل ايمان بايد گذشت داشته باشند و گناه ديگران 
را ناديــده بگيرند. مگر دوســت نداريد كه خدا هم از 
گناهــان شــما درگذرد؟ البتــه خدا بســيار آمرزنده و 

مهربان است «سوره ى نور، آيه ى 22».
هم چنين امام صادق (ع) مى فرمايند: 

«عفو كردن در حال قدرت از ســنّت هاى رسوالن 
خدا و انسان هاى پرهيزكار است. »

4-3-2 همكارى و تقسيم كار 

 خدمت به خانواده در اســالم بســيار سفارش شده 
اســت. به منظور تأمين روابط سالم خانوادگى، تقسيم 
عادالنه  ى كار و وظايف در خانواده نيز مهم و ضرورى 

است. 
حضرت صادق (ع) دراين زمينه مى فرمايد:

«علــى و فاطمه از رســول اكرم (ص) درخواســت 
كردند كــه كارهاى خانــه را ميان آنان تقســيم كند. 
حضرت فرمودند: درون خانه با زهرا و بيرون  با على». 
از حضرت رسـول اكرم نيز نقل شده است 

كه فرمودند:
 «ياعلى، كسى كه در كار منزل به همسرش كمك 

كند، ثواب حج عمره دارد».
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 فعاليت عملى 11- به گروه هاى پنج نفرى 
تقسيم شويد. هر گروه گزارشى درباره ى سيره  ى پيامبر 
اكرم يا امامان معصوم در همسردارى و فرزنددارى تهيه 

كند و به كالس ارائه دهد.

در  ــراد  اف ــئوليت هاى  مس ــا  ب ــنايى  آش  2-4
خانواده 

بــه طــور ســنّتى در قالــب خانــواده، نقش هــا و 
مسئوليت هاى خاصى براى زنان و مردان مشخص شده 
است كه در اين جا به تعدادى از آن  هااشاره مى شود: 

ــئوليت مردان در خانواده- مردان،  1-4-2 مس
مســئول و سرپرســت خانواده محســوب مى شــوند و 
تصميم  گيرى  هاى مهّم خانوادگى بر عهده ى آن ها ست. 
در مجمــوع، مردان عمدتاً نقش هاى مديريتى، هدايتى 

و انضباطى خانواده را برعهده دارند. 

ــئوليت اقتصادى- به طور سنّتى  1-1-4-2 مس
مردان مسئول تأمين معاش خانواده اند. 

معمــوالً  ــادى-  ارش ــئوليت  مس  2-4-1-2
پدران مســئول تربيت و تأديب فرزندان در نظر گرفته 

مى شوند.
ــئوليت زنان در خانواده- نقش       2-4-2 مس
عمده  ى زنان در خانواده رســيدگى به مسائل عاطفى و 

پرورشى است.

 1-2-4-2 مسئوليت پرورش فرزند- از آن جا 
كه نقش مادر در رشــد و پرورش كودكان بسيار مهم 
و سرنوشــت ساز است،  مســئوليت مراقبت، شير دادن 
و رســيدگى جســمى و روانى آنان در درجه  ى اول به 

عهده  ى زن خانواده گذاشته شده است. 
2-2-4-2  مسئوليت مديريت منزل- يكى از 
مّهم ترين وظايف زن خانواده، مديريت و رسيدگى به 
امور منــزل از جمله نظافت، آراســتگى، پخت و پز و 

مسائلى از اين قبيل است.
 در خصوص مســئوليت ها و وظايف زن و مرد در 

خانواده ضرورى است به نكته هاى زير توجه شود:
 تقسيم مســئوليت ها و نقش هاى مختلف به معنى 

برترى يكى بر ديگرى نيست.
 مســئوليت ها و وظايــف زن و مــرد در خانواده 
مطلــق نيســت. به  ايــن معنى كــه فقط مردان مســئول 
تصميم گيرى ها و تأمين خط مشى هاى خانواده نيستند، 
بلكــه در بســيارى از مواقع اين مســئوليت  به صورت 

مشترك اِعمال مى شود. 
بسيارى از مســئوليت هاى افراد خانواده به صورت 
مشترك اعمال مى شود. به طورى كه بسيارى از مردان 
در رسيدگى و مراقبت از فرزندان و بسيارى از زنان در 

تأمين مخارج اقتصادى خانواده مشاركت دارند. 
 نكته ى بســيار مهم آن اســت كه زن و شوهر در 
انجام مسئوليت ها و وظايف، با يك ديگر تفاهم و توافق 
داشــته باشــند. چنان چه در اين زمينــه اختالفى با يك 



32

مديريت و برنامه ريزى امور خانواده جلد 2
عوامل مؤثر در انسجام خانواده

32

ديگر دارند از مهارت حل اختالف استفاده كنند.
در  شــوهر  و  زن  نــزاع  و  نارضايتــى  اختــالف،   
زمينه ى مســئوليت هاى يك ديگر، يكــى از مهم ترين 
عواملى اســت كه كانون خانواده را به شّدت تضعيف 

مى كنــد. 
ــواده-  خان در  ــدان  فرزن ــئوليت  مس  2-4-3
فرزندان نيز در كانون خانواده وظايف و مسئوليت هايى 

بر عهده دارند.
برخالف نظر عــّده اى از مردم، آنان تنها گيرنده ى 
خدمات و امكانات خانواده نيستند؛ بلكه موظف اند كه 

مسئوليت هايى را برعهده گيرند.
1-3-4-2 احســان و اطاعت از والدين- يكى 
از مّهم ترين وظايف فرزندان آن اســت كه در رفتار و 
گفتار خود احترام والدين را رعايت كنند. بى احترامى 
بــه والدين و بى وجهى به شــأن وحرمت آنان از موارد 
مهمى است كه رشد فرزند و ساير خانواده را با مشكل 

بزرگى روبه رو مى كند. 
عالوه برايــن، هر خانواده داراى اصــول، قوانين و 
مقررات خاصى است كه ضرورى است فرزندان، آن-

 هارا رعايت كنند. 
ــئوليت ها وفعاليت هاى  ــام مس 2-3-4-2 انج
شخصى- فرزندان به موازات رشد و افزايش توانايى ها، 
مســئوليت هاى بيش ترى نيــز مى يابند. مثــًال كودكى 
دوســاله قادر نيســت در بيرون از منزل از خود مراقبت 
كنــد و مســئوليت مراقبت از وى بر عهــده ى خانواده 

گذاشته مى شود. 
ولى زمانى كه شانزده ساله مى شود توانايى مراقبت 
از خود را در محيط بيرون كسب كرده و در اين زمينه 
در قبال خود مسئول است. به همين دليل ضرورى است 
به موازات رشد، مسئوليت ها و وظايف خود را بشناسد 

و آن  هارا به اجرا درآورد.
3-3-4-2  همكارى در فعاليت هاى منزل- نه 
تنها فرزندان در قبال خودمسئوليت ها و وظايفى برعهده 
دارند، بلكه در مقابل خانواده نيز مسئول اند و بايد در 
انجام فعاليت هايى مانند نظافت، خريد، پخت  و پز  و 

ساير امور خانوادگى مشاركت داشته باشند.
چكيده

براى ايجاد خانواده اى ســالم نه تنها ضرورى است 
ابعــاد روابط نزديك شــناخته شــود، بلكه تســلط بر 

مهارت هاى متعدد نيز ضرورى است. 
ابعاد روابط نزديك عبارت اند از دل بستگى، سلسله 
مراتب قدرت، حريم، جنســيت، مرز و تفسير زوجين 

از جهان.
 مهارت هــاى اساســى بــراى زندگــى خانوادگى 
عبارت انــد از خودآگاهى و خودشناســى، شــناخت 
احساســاتى مانند خشــم و عشــق، مهــارت همدلى و 

مهارت حل اختالف.
شــناخت دســتورات اخالقى اســالم نيز در تأمين 
روابط ســالم خانوادگى اهميت بســيار دارد، از جمله 
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محبــت و صميميــت، احترام گذاشــتن بــه يكديگر، 
گذشــت و خطا پوشــى، همــكارى و تقســيم كار. به 
عالوه ضرورى اســت اعضاى خانواده با مســئوليت ها 
و نقش هاى خود آشــنا باشند. مردان معموالً نقش هاى 
مديريتى، هدايتى و انضباطِى خانواده و زن ها نقش هاى 
عاطفى و پرورشــى خانواده را بر عهده دارند. از جمله 
وظايف فرزنــدان در خانواده نيز احســان و اطاعت از 
والدين، انجام مســئوليت هاى شــخصى و همكارى در 

فعاليت هاى منزل است. 
  

 آزمون پايانى نظرى واحد كار دوم
دل بستگى را تعريف كنيد.  .1

حريم شخصى در ارتباط نزديك را تعريف كنيد.  .2
تأثير تفســيرهاى متفاوت زوجين از جهان را بر   .3

ارتباط آنان شرح دهيد.
شكل هاى مختلف خشم را در روابط انسانى نام   .4

ببريد.
اجزاى مختلف عشق را نام ببريد.  .5

6.روش هــاى مختلف دســت يابى بــه راه حل هاى 
برنده- برنده را نام ببريد. 

7. چهار دســتور اخالقى اســالم براى تأمين روابط 
سالم خانوادگى را نام ببريد.

 آزمون پايانى عملى واحد كار دوم
مقاله اى كوتاه در زمينه ى ابعاد روابط نزديك تّهيه 
كنيــد. مقاله را به چند نفــر از افراد متأهل اطراف خود 
بدهيد و نظــر آنان را در باره ى مقاله جويا شــويد. در 
پايان، گزارشــى در خصوص نظر خواهى از آنان تهيّه 

كنيد.



واحد كار سوم
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 هدف هاى رفتارى
انتظار مى رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار بتواند به هدف هاى زير دست يابد:

فهرستى از باورهاى غلط را در باره ى ازدواج تنظيم كند.  .1
مالك هاى گزينش همسر را نام ببرد.  .2

اهميت تشابه زوجين  را از نظر تحصيلى، اجتماعى، مذهبى و... شرح دهد.  .3
اهميت استقالل زوجين را از خانواده ى پدرى توضيح دهد.  .4

مراحل تصميم گيرى عقالنى را شرح دهد.  .5

 پيش آزمون واحد كار سوم
1- كدام يك از موارد زير در باره ى ازدواج صحيح است؟

الف ) ازدواج راهي براي كاهش فشار بر جسم و روان انساني است؟        
ب) راهى براى پيدا كردن نيمه ى ديگر وجود هر انسانى است. 

ج ) راهى براى دست يابى به خوش بختى است.   
د ) راهى براى پايان دادن به مشكالت است.

2- كدام يك از موارد زير از مالك هاى ازدواج است؟
الف ) تشابه اجتماعى، اقتصادى و مذهبى 

ب) فا صله ى سنى حدود نه سال 
ج ) پول و ثروت 

د ) عشق و عالقه به هم
3- كدام گزينه صحيح است؟

الف ) تصميمى بايد گرفت كه به هيچ  وجه جنبه  ى منفى نداشته باشد. 
ب) نتيجه ى تصميم بايد صد در صد مثبت باشد.

ج ) تصميمى بايد گرفت كه پيامد منفىِ كم تر و پيامد مثبت بيش تر داشته باشد.  
د ) تصميم گيرى آسان است.
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مقدمه
ازدواج، يكــى از رويدادهاى شــيرين زندگى هر 
انسانى است. پس از پشت سر گذاشتن دوران نوجوانى، 
هنگامى كه انســان ها به هويّــت واقعى خود پى بردند، 
بر اســاس مالك ها و ارزش هايى كــه در زندگى خود 
مهم مى دانند، دست به انتخاب همسر مى زنند تا بقيه ى 

عمر خود را با همراهى فردى مناسب ادامه دهند. 
 انتخاب همسر، يكى از مهم ترين تصميم گيرى هاى 
زندگى هر فردى اســت. زيرا، همســر كسى است كه 
عضويــت او در خانواده ، نه بر اســاس رابطه ى خونى؛ 
بلكه بر اســاس انتخاب و تصميم گيرى است. به همين 
دليل، تصميم گيرى براى ازدواج و مالك هاى انتخاب 

همسر از  اهميت بسيار برخوردار است. 
قــرآن كريــم، ازدواج را مايــه ى آرامش انســان 
(ســوره ى اعــراف، آيــه ى 189) و همســر را نعمت 
خداوند مى داند (ســوره ى نحل، آيــه ى 72). به همين 
دليل تصميم گيرى براى ازدواج و مالك هاى انتخاب 

همسر اهميّت بسيار دارد. 
در اين بخش به ازدواج و مالك هاى انتخاب همسر 

مى پردازيم. (شكل 3-1)

1-3 ازدواج؛ يك تغيير         
ازدواج باعــث تغيير در وضعيــت معمول زندگى 
زوجين مى شــود. هنگامى كه پســر و دخترى ازدواج 
مى كننــد، نقش هاى جديــدى به آن  هاداده مى شــود: 
نقش هاى «همســر»، «مديِر خانه»، «عروس» و... به زن؛ 
و نقش هاى «شــوهر»، «سرپرســت خانواده»، «نان آور 
خانــواده»، «داماد» و... به مرد داده مى شــود.  به همين 

دليل، ازدواج يك عامل فشار روانى1 است. 
 stress -1

4- مريم برســر دو راهى ادامه ى تحصيل يا ازدواج قرار گرفته اســت. او در كدام مرحله از فرآيند تصميم گيرى 
است؟

الف) روبه رو شدن با موقعيت تصميم گيرى
ب) تعيين گزينه هاى ممكن

ج) ارزيابى پيامدها
د) متعهد شدن به انجاِم يك تصميم
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منظور از فشار روانى، نياز به دوباره سازگار شدن با 
وضيعت جديد زندگانى است.

از آن جــا كه به دنبــال ازدواج، تغييرات زيادى در 
زندگــى زوجين ايجاد مى شــود، آنان بــه فرصت نياز 
دارند تا بتوانند با اوضاِع جديد زندگانى خود سازگار 
شوند. سازگارى با اين اوضاع جديد زندگانى به زمان 

و تالش مناسب نياز دارد. 
 مريم يك ســال اســت كه ازدواج كرده  اســت. 
ولى مى گويد كه اصًال احساس خوبى ندارد. شوهر او 

دانشجو و شاغل است. 
بــه همين دليــل، وضعيِت مالِى خوبــى ندارند و او 
بســيارى از امكانــات خانه ى پدرى را از دســت داده 
است. عالوه براين، شوهرش بيش تر مواقع روز در منزل 
نيســت و زمانى هم كه مى آيد بــه مطالعه ى درس هاى 

خود مى پردازد. 
 ســعيد دو ســال اســت ازدواج كرده اســت. او 
قبــل از ازدواج ، بــا درآمدى كه داشــت به تفريحات 
و مســافرت هاى دل چســبى مى پرداخت. ولى پس از 
ازدواج، به علت پرداخت اجاره بهاى منزل و هزينه هاى 
زندگى مشــترك، نمى تواند چنان برنامه هاى تفريحى 

داشته باشد. 
او مجبور اســت بيش تر از گذشــته كار كند. سعيد 
احســاس مى كند  قســمتى از زندگى خود را از دست 

داده است.

ــت عملى 1 -  به پنج گروه تقســيم   فّعاليّ
شــويد. هر گروه با يك عروس و داماد كه دست كم 
دو ماه و حداكثر، پنج ماه از ازدواج آنان گذشته است 
در خصوص فشــارها و اســترس هاى زندگى مشترك 

آنان مصاحبه و گزارشى از آن  هاتهيه كنيد.

2-3 باورهاى غلط درباره ى ازدواج
وجــود برداشــت ها و نگرش هاى غلــط درباره ى 
ازدواج، فشار و اســترس ازدواج را سنگين تر مى كند. 
باورهــاى غلط دربــاره ى ازدواج مى توانــد ضربه اى 
شــديدى به زندگى مشــترك وارد كنــد. در اين جا 

تعدادى از آن ها بررسى شده اند:
ازدواج ابزارى اســت براى رفاه، آسايش، فرار   -1

از خانه ى پدرى، درمان بيمارى ها و ... . 
ازدواج مرحله اى مهم از رشــد در زندگى انســان 
است نه ابزارى براى رفاه، آسايش و ... . براى ازدواج، 
ضرورى اســت افراد به رشد روانى رســيده باشند، به 
طورى كه بتوانند عالوه بر قبول مسئوليت هاى زندگى 
شخصى، مسئوليت هاى زندگى مشترك را قبول كنند 

و از عهده ى آن  هابرآيند.
بايد با كســى ازدواج كرد كه از هر نظر كامل   -2

باشد.
 ايــن باور اشــتباه اســت زيــرا هيچ انســانى كامل 

نيست. 
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زن و شوهر بايد كامًال شبيه هم باشند.  -3
 اين باور نيز درســت نيست. انســان ها با يك ديگر 
متفاوت انــد و هيچ يــك از آن  هاكامًال شــبيه ديگرى 
نيســت حتى دو قلوهاى هم ســان. مهــارت همدلى به 
انســان ها كمك مى كند  تا بتوانند جدا از اختالف ها و 
تفاوت هايى كه با يك  ديگر دارند در كنار يك  ديگر با 

رضايت زندگى كنند.
حــاال ازدواج مى كنــم و بعد رفتار همســرم را   -4

تغيير مى دهم. 
نكته ى بسيار اساسى كه در ازدواج بايد به آن توجه 
كرد اين اســت كه هيچ انســانى نمى توانــد ديگرى را 
تغيير دهد. انســان ها زمانى تغيير مى كنند  كه خودشان 
بخواهند. به همين دليل هنگام ازدواج بايد فرد را همان 
طور كه هســت، بپذيريد و قبول كنيد. اگر نمى توانيد 
چنيــن فردى را با همين خصوصياتى كه دارد بپذيريد، 

بهتر است او را به عنوان همسر انتخاب نكنيد.
زندگِى زن بايد از قبل كامل شده باشد. زنان نيز   -5
همانند مردان در قبال زندگى مشترك خود مسئول اند. 
زن و مرد دوشادوش يك ديگر زندگى مشترك خود 
را مى ســازند نه آن كــه زن بايــد وارد زندگِى آماده 

شود.
زن و شــوهر بايد همه ى گذشته خود را به يك   -6

ديگر بگويند.
 زن و شــوهر لزومى ندارد در بــاره ى موضوعاتى 
كه تمام شده اند، به زماِن حال ارتباط ندارند وبه طرِف 

مقابل نيز مربوط نمى شــوند، چيزى به هم بگويند. ولى 
گفتــن مطالبى كه مربوط به زمان حال اســت و ارتباط 
مســتقيم با فرد مقابل دارد بســيار اساسى است. مخفى 
كارى درباره ى مشــكلى كه در زمان حال وجود دارد 
مانند ابتالى يكى از زوجين به بيمارى هاي جســمي و 

رواني، به شروع زندگى مشترك لطمه مى زند.
زن و شوهر بايد همه ى وقت شان را با يك ديگر   -7

بگذرانند.
 همان طور كه قبًال مطرح شــد، زن و شوهر عالوه 
بر زندگى مشترك، داراى زندگى شخصى نيز هستند. 
آنان فعاليت هاى شخصى، دوستان و برنامه هاى ديگرى 
نيز جدا از زندگى مشــترك دارند كه بايد به آن  هانيز 
بپردازنــد. بنابراين، امكان پذير نيســت كه هميشــه در 

كنار يك ديگر باشند.
مرد مسئول خوش بخت كردن زن است.   -8

زن و مــرد هر دو مســئول خوش بخت كردن يك 
ديگر هســتند. زن نيــز همانند مرد چنين مســئوليتى را 

برعهده دارد.
نبايد احساســت را به طرف مقابل نشــان بدهى   -9

وگرنه سوء استفاده مى كند.
 بيان احساســات مثبت مانند عشــق و عالقه، نه تنها 
مشكلى ايجاد نمى كند  بلكه يكى از ضروريات زندگى 
مشــترك اســت. در واقع، بيان نكردن اين احساسات 

است كه مشكل زاست.
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ــى2– با ســه دختــر جوان             ــت عمل  فعالي
در باره ى ازدواج صحبت و باورهاى آنان  را درباره ى 
ازدواج بررســى كنيــد. باورهــاى آنان تا چــه اندازه 

صحيح است؟

3-3 مالك هاى گزينش همسر
1-3-3- ســن  اگر چه اختالف سنى، تابع اوضاع 
اجتماعى و فرهنگى هر جامعه اســت اما مهم آن است 
كه زوجين هر دو در مرحله ي مشابهى از رشد (عاطفي، 
رواني و ...) قرار داشته باشند. چنان چه اختالف سنى، در 
حّدى باشــد كه يكى از زوجين در يك مرحله از رشد 
و ديگرى در مرحله ى ديگرى از رشد باشد، مشكالت 

بسياري در زندگي مشترك به وجود مي آيد. 
ــت تحصيلى،  ــر وضعي ــابه از نظ 2-3-3- تش
اجتماعى، مذهبى و فرهنگى- توصيه بر آن است كه 
زوجيــن از نظر وضعيت تحصيلى، اجتماعى، مذهبى و 
فرهنگى شباهت هاى نســبى با يك ديگر داشته باشند. 
اختالف هــا و تفاوت هــاى شــديد زوجيــن، يكى از 
مهم ترين عوامل زمينه ســاز مشــكالت بعدى است. به 
همين دليل، توصيه مى شــود فردى كه مذهبى است و 
به اصول اخالقى پاى بند اســت با فــردى ازدواج كند 
كــه در اين زمينه با او شــباهت بيش ترى دارد. ازدواج 
چنين فردى با شــخصى كه توجهى به مسائل مذهبى و 
اخالقى ندارد، مى تواند مشكالت بسيارى را در ازدواج 

آنان پيش آورد. 
همين موضوع در ســاير زمينه ها نيز صدق مى كند. 
چنان چه فردى كه معاشــرتى است با شخصى ازدواج 
كند كه منزوى و گوشه گير است و به ارتباط اجتماعى 
عالقه اى ندارد، با مشكالت بسيار در زندگى مشترك 

خود روبه رو خواهد شد.

ــت عملى 3-  به گروه هاى پنج نفرى   فعالي
تقســيم شــويد. هر گروه يكــى از ازدواج هايى را كه 
زوجين با يك ديگر تفاوت هاى زيادى دارند بررســى 

كند و پيامد آن را نيز توضيح دهد.

3-3-3 استقالل زوجين از خانواده ى پدرى- 
يكى از نكات بســيار مهم و اساســى ازدواج، استقالل 

زوجين از خانواده ى پدرى است. 
هنــگام ازدواج، زوجيــن بــراى خود خانــواده اى 
تشكيل مى دهند كه جدا از خانواده ى قبلى آن هاست. 
اين خانواده ى جديد بايد مستقل و داراى  مرز مشخصى 

باشد. 
گاهى اوقــات، مرز ايــن خانواده ى جديد بســيار 
ضعيف و نامشخص اســت وگاهى مرزى ندارد كه به 

دخالت ديگران مى انجامد. 
مســعود پســر دوم خانواده بود. از آن جا كه شغلى 
مناسب با درآمد كافى براى پرداخت مخارج زندگى و 
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اجاره خانه را نداشت، پس از ازدواج زندگي مشترِك 
خود را در خانه ي پدرش آغاز كرد. برادر بزرگ تر او 
نيز با خانواده ي خود در هميــن خانه زندگى مى كرد. 
از آن جايــى كه تمـام افــراد خانــواده در يك منـزل 
زندگـى مى كردند، مســعود و همسرش مجبور بودند 
در تمــام ميهمانى ها و برنامه هاى خانوادگى شــركت 
كنند و اين مانع آن مى شــد كه آن  هابتوانند برنامه ها يى 
جداگانه داشته باشند. از سوى ديگر، خانواده ي مسعود 
انتظاراتى از همســر او داشــتند كه گاهــى اوقات غير 
منطقى مى شــد. اين موضوع به تدريج مشــكالتى در 
ارتباط بين همسر و خانواده ي مسعود ايجاد كرد كه به 

قهر همسر او انجاميد. 
ــاى  ــى ه ــه ويژگ ــدادن ب ــت ن 4-3-3 اولوي
ظاهرى- برخــى از افراد به زيبايى و جذابيت همســر 
آينده ى خود بيش از حد اهميت مى دهند. در مجموع، 
زيبايى و جذابيت جســمى ارزش پايدارى در ازدواج 
ندارد. زيــرا زيبايى ظاهرى، به داليــل مختلف از بين  
مى  رود. بهتر است اساس ازدواج بر موضوعات پايداري 
مانند خصوصيــات شــخصيتى و ويژگى هاى اخالقى 
(پرهيزگارى، صداقت، راســتى و ...) اســتوار باشــد.
ــى- مهــم اســت زوجين  ــتقالل مال 5-3-3 اس
بتواننــد مخــارج زندگى خود را تأميــن كنند و از اين 
نظر، وابســتگى نداشته باشــند. در غير اين صورت در 
ازاى تأمين مالى زندگانى، اســتقالل خود را از دســت 

مى دهند.

به ياد داشته باشــيد مالك هاى باال نسبى اند و مهم 
است جوانان براي داشتن ازدواج بهتر و موفق تر، عالوه 
بر آشنايى با آن ها، با مهارت هاى مختلف زندگى مانند 

مهارت تصميم گيري نيز آشنا شوند.
 

ــى 4– با دو نفــر از والدين  ــت عمل  فّعاليّ
ودو نفــر از جوانــان درخصــوص مالك هــاى مهــم 
ازدواج مصاحبه و ســپس، مهم تريــن مالك هاى آنان 

را مشخص كنيد.

6-3-3 برخوردارى از مهارت تصميم گيرى
يكى از مهم ترين مهارت هايى كه الزم است هر فرد 
در زندگي بياموزد، مهارت تصميم گيري است. زيربناى 
اين مهارت اســتدالل، منطق وتعقل اســت. ازدواج نيز 
تصميم گيرى مهمي اســت. از اين رو ضرورت دارد با 
ويژگى هاى تصميم گيرى عقالنى بيش تر آشنا شويد. 

مراحـل تصميم گيـرى عقالنـى يـا منطقى 
عبارت  اند از:

روبــه رو شــدن بــا موقعيت تصميــم گيرى-   .1
يعنــي آگاهى فرد از اين كه ضــرورت دارد در باره ي 
موضوعــى تصميــم بگيــرد. ايــن آگاهــي در برخي 
موقعيت ها مانند زمانى كه فرد احســاس مى كند  بر سر 
دوراهى قرار گرفته است يا مشكل مزمنى به طور مداوم 
در زندگى او حضور دارد يا به بن بســت رسيده است 

اهميت بيش تري مي يابد. به مثال زير توجه كنيد. 
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زهــرا، دانشجوســت. او به ادامــه ى تحصيل عالقه 
دارد. با اين حال، اخيراً خواستگارى دارد كه از شرايط 
مناســبى برخوردار اســت. زهــرا، در بــاره ي ادامه ى 

تحصيل يا ازدواج در حال تصميم گيرى است.
تعيين گزينه هاى ممكن و جمع آورى اطالعات   .2
در باره ي آن ها- در اين مرحله فرد بايد بررسى كند كه 
چه گزينه هايى براى تصميم گيرى وجود دارد و سپس 

درباره ى آن  هااطالعات الزم  را جمع آورى كند.
در مثاِل زهرا، او بررســي مى كند  كه بر سر اين دو 

راهى چه گزينه هايى براى او وجود دارد:
الــف ) به خواســتگارى كــه براى او آمده اســت 
فكر كند و ســعى كند با او بيش تر آشنا شود و جريان 

خواستگارى را به پيش برد؛ 
ب) به ادامه ي تحصيل فكر كند.

ارزيابــى  پيامدهاى پيش بينى شــده  ي هر يك   .3
از گزينه هــا- در ايــن مرحله، فــرد پيامدهاى هريك 
از گزينه هــاِى ممكن را بررســى و نتيجه ى هر يك را 

مشخص مى كند.
در مثال زهرا، او پيامدهاى هريك از مراحل باال را 

بررسى مى كند :
 اگر سعى كند كه جريان خواستگارى را به پيش ببرد،
  پيامدهاى مثبت آن عبارت اند از: ....................

...........................................................................
 پيامدهاى منفى آن عبارت اند از: ......................
...........................................................................

 اگر سعى كند ادامه ى تحصيل دهد،
 پيامدهاى مثبت آن عبارت اند از : ....................

...........................................................................
 پيامدهاى منفى آن عبارت اند از: ...................... 
...........................................................................

متعهــد كردن خــود به گرفتن يــك تصميم-   .4
در اين مرحله، فرد ســعى مى كند  بــا انتخاب يكى از 
گزينه هــاِى ممكن خود را به انجام آن پاى بند و متعهد 
سازد. مثالً در مثال زهرا، او تصميم  مى  گيرد كه گزينه  ي 
دوم (ادامه تحصيل) را برگزيند، چون پيامدهاى مثبت 
بيش ترى دارد. او خود را به اين تصميم متعهد مى كند. 
به همين دليل بــه گزينه ى ديگر فكر نمى كند  كه اگر 

من ازدواج كنم شايد چنين شود، شايد چنان شود.
يكى از مشــكالِت مهــم تصميم گيرى آن اســت 
كه افــراد، پس از انتخــاب يكى از گزينه هــا دائماً به 
گزينه هاى ديگر فكــر مى كنند  كه اگر اين تصميم را 

نمى گرفتم آن وقت موفق بودم و ... .
برنامه ريــزى بــراى اجــراى تصميــم- در اين   .5
مرحلــه، فــرد گام هاى اجرايى را بــراى انجام تصميم 
خــود تعيين مي كند. در مثال زهرا، او گام هاى اجراى 

تصميم خود براي ادامه ى تحصيل تعيين مى كند : 
 با استادان خود مشورت كند؛ 

 اطالعات بيش ترى ازادامه تحصيل جمع آورى كند
 و ....................................................................
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اجراى تصميــم- در اين مرحلــه، فرد تصميم   .6
مى گيــرد برنامه هايــى را، كه در مرحلــه ي قبل تعيين 
كرده بود، به اجــرا درآورد. در مثال زهرا، او گام هاى 

خود را يكى يكى برمى دارد.
ارزيابــى پيامدهــاى واقعــى تصميــم- در اين   .7
مرحله، فرد مشخص مى كند  تصميِم گرفته شده  تا چه 
اندازه مؤثر ومفيد بوده است. پس از اجراى گام ها، او 
پيامدهاى واقعى تصميم خود را بررســى مى كند: حاال 
كه جريان ادامه ى تحصيــل را به جلو بردم چه نتايجى 

براى من داشت؟

 فّعاليّت عملى 5– يكى از تصميم گيرى هاى 
قبلــى خود را با اصول تصميم گيــرى عقالنى مطابقت 
دهيد و مشــخص كنيــد تا چه انــدازه از چنين اصولى 
استفاده كرده ايد. مشــخص كنيد تصميم گيرى شما تا 
چه حد منطقى و اصولى بوده اســت. اگر اشــكالى در 
مراحل باال داشتيد، مشخص كنيد در كدام مرحله بوده 

است؟

در هر تصميم گيرى، فرد چيزى را از دست مى دهد 
و در مقابــل چيــز ديگرى را به دســت مــى آورد. هر 
تصميم گيرى داراى پيامدهاى مثبت و منفى است. مهم 
آن اســت كه تصميمى گرفته شود كه پيامدهاى مثبت 

بيش تر و پيامدهاى منفِى كم ترى داشته باشد.

چكيده

ازدواج يكى از رويدادهاى مهم زندگى هر انسانى 
اســت.در عين حال، باورهاى غلــط متعددى درباره ى 
ازدواج وجــود دارد كه شــناخت آن  هابه ســازگارى 
بيش تــر زوجين بــا وضعيــت جديد پــس از ازدواج 
بســيار كمك مى كند . مالك هاى متعــددى نيز براى 
گزينش همسر وجود دارد: سن، تشابه از نظر فرهنگى، 
اجتماعــى، اقتصــادى، تحصيلــى، مذهبى، اســتقالل 
زوجين از خانواده ى پدرى، ويژگى ظاهرى و وضعيت 
مالــى. ازآن جا كــه تصميم گيرى براى ازدواج، بســيار 
مهم و اساســى اســت، ضرورت دارد زوجين با اصول 
تصميم گيرى عقالنى و منطقى آشنا شوند و در انتخاب 

شريك زندگى خود از آن استفاده كنند.

 آزمون پايانى نظرى واحد كار سوم
1- سه باور غلط در باره ى ازدواج را بيان كنيد.

2- مالك هاى گزينش همسر را نام ببريد.
3- مهارت تصميم گيرى عقالنى و منطقى را شرح 

دهيد.

 آزمون پايانى عملى واحد كار سوم
مقاله اى كوتاه درباره ى ازدواج تهيّه كنيد. 



واحد كار چهارم
ارتباط با همسر و فرزند
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 هدف هاى  رفتارى
انتظار مى رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار بتواند به هدف هاى زير دست يابد:

فهرستى از تفاوت هاى بين زن و مرد تهيه و تنظيم كند.  .1
شاخص  هاى ازدواِج موفق را نام ببرد.  .2

اهميِت داشتن اوقات مشترك را در بهبود ارتباط زوجين شرح دهد.  .3
انواع روش هاى بيان محبت و عالقه به همسر را نام ببرد.  .4

توقعات و انتظارات همسران را فهرست كند.  .5
تأثير بيان روشن انتظارات زوجين از هم را در كيفيت ازدواج توضيح دهد.  .6

احترام به حريم هاى شخصى را در بهبود ازدواج شرح دهد.  .7
اهميت تعادل را در نقش هاى خانوادگى توضيح دهد.  .8

نكته هاى مهم را در برقرارى ارتباط صحيح با فرزند شرح دهد.  .9

 پيش آزمون واحد كار چهارم
كدام گزينه  از شاخص هاى ازدواِج مّوفق است؟  .1

الف ) نبوِد اختالف      ب)  سازش       ج ) كنترل كردن       د ) شناخِت قوى از خود  
كدام گزينه صحيح است؟  .2

الف) زنان  احساسات خود را كم تر نشان مى دهند.     
 ب) زنان به مسائل كلى تر نگاه مى كنند.

 ج) زنان به جذابيت جسمى بيش تر اهميت مى دهند. 
 د ) زنان روابط را پيچيده تر از مردان مى بينند.

كدام يك از انتظارات زوجين از يك ديگر منطقى است؟  .3
ب) بايد خوشبختم كند.  الف ) بايد احساس مان را به يك ديگر بگوييم.     

د) بايد براى من ارزش و احترام قايل شود. ج) نبايد در اين زندگى سختى بكشم.    
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مقدمه
همــه ى انســان ها ازدواج  مى تــوان گفت تقريبــاً 

مى  كنند. 
ارتباط با همســر، قســمت مهّمــى از زندگى يك 
بزرگســال است كه تأثير روانى شــديدى بر زندگانى 
او دارد. چنــان چــه ارتباط با همســر راضــى كننده و 
موفقيّت آميــز باشــد، فرد از ســالمِت روانى بيش ترى 

برخوردار مى شود. 
در صورتــى كه زندگى زناشــويى با مشــكالت و 
نارضايتى هــا همراه باشــد بر زندگى زوجين شــديداً 
تأثير مى  گذارد و ناكامى، يأس و نهايتاً افســردگى نيز 
به دنبال خواهد داشــت. ارتباِط مناســب بين والدين و 
فرزندان نيز باعث مى شــود ســطح سالمت در خانواده 

بــاال رود. به عــالوه، فرزنداِن چنيــن خانواده هايى در 
آينده موفقيت هاى بيش ترى كسب مى كنند.

1-4  رفتار با همسر و فرزند در قرآن كريم
قرآن كريم زن و شوهر را پوشش يكديگر مى داند 
(سوره ى بقره، آيه ى187). هم چنين در خصوص رفتار 
با همســر سفارش كرده اســت كه با زنان خود خوش 
رفتارى كنيد (ســوره ى طالق، آيه ى 2؛ ســوره ى بقره 
آيه هــاى 229 و231). رســول اكرم حضــرت محمد 
(ص) نيز فرموده اند: «دوســت داشــتن زن جزء اخالق 

پيامبران است». 
از حضرت ســجاد (ع) هم نقل شــده است: «گفتار 
خوش مال را زيــاد و رزق را فراوان مى كند و موجب 

محبوبيت در خانواده و ورود به بهشت مى شود». 

مردى كه به سبب شغل مهمش وقت كمى براى خانواده مى گذارد، در كدام گزينه مشكل دارد؟  .4
ب) تعادل در نقش ها  الف)  احترام به حريم شخصى               

 ج) مشاركت در انجام مسئوليت ها          د ) انعطاف در ايفاى نقش هاى خانوادگى 
زن و مردى كه هر دو كارمندند و زن با خستگى  به كاِر خانه مى پردازد و از كمك  نكردن شوهرش ناراضى   .5

است، در كدام يك از موارد زير مشكل دارند؟
الف) احترام به حريم شخصى           ب) نابرابري در انجام كارهاي خانه        
د ) انعطاف در ايفاى نقش هاى خانوادگى  ج) تعادل در نقش ها                      

نقش كدام گزينه در رشد عّزت نفس كودكان مهم است؟  .6
ب) آزاد گذاشتن فرزندان الف ) پذيرش بى قيد وشرط    

د) بيان نكردن محبّت و عالقه ج) انضباط شديد     
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در قرآن كريم، رسيدگى به فرزندان نيز توصيه شده 
است ، از جمله وظايف والدين، دعوت به ايمان الهى، 
نمــاز، توجه به پاداش و تنبيــه الهى، آموزش اخالق و 
رفتار پسنديده و نيكو، انجام عمل صالح، امر به معروف 
و نهى از منكر، صبر در حل مشــكالت و خوددارى از 
ابراز غرور به مردم (سوره ى لقمان، آيه هاى 17 و 18) 

است.

 فعاليت عملى 1- دو حديث در خصوص 
اهميّت خوش رفتارى با افراد خانواده بنويسيد.

2-4 عوامل مؤثر در برقرارى ارتباط درســت 
با همسر

اين عوامل عبارت اند از:
1-2-4 كيفيت ارتباط زوجين

 با آن كه بسيارى از مردم ممكن است تصور كنند 
دوام زندگى  هايى كه با شور واشتياق آغاز شده باشند، 

قطعى است. ولى واقعيت چيز ديگرى است. 
پژوهش ها نشــان داده اند شور و اشــتياق به تنهايى 
نمى توانــد براى دوام زندگى خانوادگى، نقش داشــته 
باشــد. اصوالً زندگى مشــتركى كه بــر درك وفهم، 
تقسيم عادالنه ى مسئوليت هاى خانوادگى و فرصت  هاى 
تصميم گيرىِ برابر پايه  گذارى شده  از زندگى مشتركى 
كه فقط بر اساس عالقه و اشتياق شكل گرفته، با دوام  تر 

است. 

 توجه
شاخص هاى ازدواج مّوفق 

 شناخِت قوى از خود
 انتظار واقع بينانه از ماهيّت ازدواج
 كسب مهارت هاى اجتماعى بيش تر

 توانايى حل اختالف ها و مشكالت زندگى
 توانايى درك و فهم طرف مقابل

 توانايى ابراز احساس هاى مثبت به همسر
 اشتراك نســبى در موضوعات ارزشى، اخالقى، 

دين، مذهب، ايمان و اعتقادات و ...
 تعادل در نقش هاى مختلــف زندگى (فردى كه 
ســعى مى كند  نقش هاى مختلف خود را در زندگى به 
طور هماهنگ ايفا كند در زندگى مشترك موفق تر از 
فردى است كه مثًال  فقط در نقش كارمندى يا تحصيلى 

يا اجتماعِى خود غرق مى شود).
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2-2-4 شناخت تفاوت هاى ميان زن ومرد
 يكــى از نكته هاى مهــم در مبحث ارتباط زوجين 
آن اســت كه آنان بايــد، عالوه بر شــناخت خود، از 
تفاوت هايى كه ميان زن و مرد اســت آگاه باشند. اگر 
چه زنان ومردان در موارد بســيار به يك ديگر شباهت 
دارند ولى تفاوت هاى ظريفى نيز ميان آنان وجود دارد 

كه عبارت اند از: 
1-2-2-4  تفاوت هاى جسمى 

بدن زنان و مردان بــا يك ديگر تفاوت دارد. حتى 
تحقيقات اخير نشــان داده است زنان و مردان در بافت 
مغزى نيــز تفاوت هاى مختصرى بــا يك ديگر دارند. 
بعضى از هورمون ها مانند تستوســترون فقط در مردان 
و هورمون هايى مانند اســتروژن و پروژسترون فقط در 
زنان ترشــح مى شــود. با توجه به اين كه هورمون ها بر 
رفتار انســان تأثير اساســى و مهمى دارند، طبيعى است 
كه رفتار زنــان و مردان تفاوت هايى نيــز با يك ديگر 

داشته باشد. 
2-2-2-4 تفاوت هاى روانى

 زنــان و مردان از نظر خصوصيات روان شــناختى 
نيز در بعضى از مــوارد، با يك ديگر تفاوت دارند. در 

اين  جا به تعدادى از آن  هااشاره مى شود:
 زنــان ومــردان در برقرارى ارتبــاط با يك ديگر 
تفــاوت دارند. برقــراري ارتباط اجتماعــى براى زنان 
نســبت به مردان اهميت بيش تري دارد. زنان هنگامى كه 
با  مشــكلى رو به  رو مي شــوند، در وهله ي نخســت به 

دنبال همدل، ســپس به دنبال راه حل آن هســتند. آنان 
مايل انــد در درجه ى اول، همسرشــان به صحبت هاى 
آنان «گــوش دهد»، با آنــان همدلـى كنــد و آنان را 
«درك كنــد» وســپس به حـل مشــكـل خـــود اقدام 
مي كنند. مــردان نيز نياز به همدلي دارنــد اما كم تر از 

زنان به اين موضوع اهميت مي هند.
 زنــان و مــردان از نظــر ابــراز هيجان هــا با يك 
ديگر تفاوت دارند. زنان هيجانات و احساســات خود 
را بــه خوبى نشــان مى دهند ولى مــردان آن  هارا بروز 
نمى دهنــد. آنان هنگام ناراحتــى بيش تر به درون خود 

فرو مى روند.
 جذابيت جسمى و آراستگِى زنان براى مردان از 
اهميت بســيار برخوردار اســت. مردان بيش تر از زنان 

تحت تأثير جذابيت و آراستگى قرار مى گيرند. 
 مــردان كلى تر از زنان به مســائل نــگاه مى كنند. 
مردان كل گراتر و زنان جزء نگرترند. اين موضوع در 
زمينه هاى اجتماعى بيش تر خود را نشــان مى دهد. مثًال 
هنگامى كه زن وشوهرى به يك ميهمانى مى روند، زن 
به بسيارى از موارد ريز و ظريف در زمينه هاى متعدد به 
ويــژه رفتارها و برخوردها توجه دارد. درحالى كه مرد 
توجهى به مــوارِد ريز و جزء ندارد و به «كِل» ميهمانى 

توجه دارد كه از آن لّذت برده است.   
   محســن و همســرش به منــزل يكي از آشــنايان 
دعوت شــده بودند. پس از پايان ميهماني، محســن از 
اين كه مدت زماني را با  دوســتان و آشنايان گذرانده 
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بود، لّذت برده بود. ولى همسر او از كم توجهى ميزبان 
ناراحت شــده بود. به نظر او، ميزبان از ســاير ميهمانان 

پذيرايى بيش ترى كرده بود.
 زنــان روابــط را پيچيده تــر از مردان مــى بينند. 
با توجه بــه اين كه زنان بيش تر به مســائل اجتماعى و  
ظريف توجه دارند طبيعى اســت كــه ارتباطات را نيز 

پيچيده تر از مردان ادراك كنند. 
ســيمين پس از بازگشــت از ميهمانى به همســرش 
گفــت: « خانواده ى ب به ميهمانــى نيامدند. نگران آن 
هســتم كه شــايد مشــكلى براى آن  هاپيش آمده باشد 
وخانــم ب دوبــاره دچار ناراحتي قلبي شــده باشــد».  
شوهر ســيمين با تعجب به او نگاه كرد و گفت: « فكر 

نمى كنم. شايد، برنامه  ى ديگرى داشتند كه نيامدند». 
 مردان به موفقيت و پيشــرفت در شــغل و كسب 
و كار اهميّــت مى دهند و زنان بــه موفقيّت در اداره ى 
امور خانواده. حتى زنان كارمند و تحصيل كرده كه در 
فعاليت هاى اجتماعى حضــور فعالى دارند، به خانواده 
و مســايل مرتبط با آن، بيش تر از موفقيت در شــغل و 

پيشرفت اهميّت مى دهند.
 مــردان بــه اســتقالل اهميّت مى دهنــد و زنان به 
حمايت شــدن. مــردان بيش تر مايل انــد در خصوص 
تصميم گيرى هاى  شخصى خود مستقل عمل كنند. در 
حالى كه زنان بيش تر حمايت همسران خود را مى خواهند 

و از آن  هاتوقع محبت، توجه و راهنمايي دارند. 
 

 فعاليت عملى 2– ديدگاه تعدادى از افراد 
مجرد و متاهــل را در خصوص تفاوت هاى زن و مرد، 
با اســتفاده از پرســش نامه ي زير ارزيابى و پاسخ هاى 
آنان را مقايسه كنيد. خالصه اى از تفاوت هاى بين زنان 

و مردان، مجردان و متاهالن و... را ارائه كنيد
.زنان ومردان در برقــرارى ارتباط با يك ديگر   .1

موافقم�    مخالفم� اختالف دارند.  
صحبت هاى زنــان بيش تر از مردم و انســان ها   .2

موافقم�    مخالفم� است.   
زنان و مردان از نظر ابراز هيجانات با يك ديگر   .3

موافقم�    مخالفم� تفاوت دارند.  
جذابيت جســمى و آراستگى زنان براى مردان   .4

موافقم�    مخالفم� اهميت بسيار دارد. 
مردان كلى تر از زنان به مســائل نگاه مى كنند.                            .5

موافقم�    مخالفم�    
زنــان روابــط را پيچيده تر از مــردان مى بينند.                               .6

موافقم�    مخالفم�    
مردان به پيشرفت در شغل و كسب و كار اهميّت   .7

مى دهند و زنان به موفقيّت در اداره امور خانواده.
موافقم�    مخالفم�    

مردان به اســتقالل اهميّت مى دهنــد و زنان به   .8
موافقم�    مخالفم� حمايت شدن.  
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تفاوت هاى روانى و جســمى بيــن زن و مرد، يك 
واقعيت است. با اين حال، بعضى اوقات  به اشتباه تصور 
مي شــود كه چنين تفاوت هايى نشان دهنده ي برترى و 
ضعف بين دو جنس اســت يا ايــن تفاوت ها مطلق اند 
و مانــع درك و فهم دو جنس از يك ديگر مى شــوند. 
واقعيت آن اســت كه وجود چنيــن تفاوت هايى باعث 
مى شــود، زن و شوهر مكمل هم باشــند و بهتر بتوانند 
به ضروريات و اســاس زندگــى خانوادگى و پرورش 
فرزندان رسيدگى و تّوجه كنند. از اين رو در خصوص 

تفاوت هاى باال، به ياد داشته باشيد:
تفاوت هاى زن و مرد به معنى برترى يا كهترى   .1

يكى بر ديگرى نيست.
تفاوت هاى بين زنان و مردان نسبى  اند و جنبه ى   .2

مطلق ندارند.
ايــن تفاوت ها بر اثر عوامل زيســتى، آموزش،   .3

فرهنگ و ... ايجاد شده است.
كاســتى هاى  كننده ى  توجيه  تفاوت ها،  وجود   .4
ارتباطى نيســت. پدرى كه غرق در كارهايش است و 
به فرزندانش رســيدگى نمى كند  نمى تواند اين قصور 

خود را بر اساس تفاوت هاى زن و مرد توجيه كند.
تفاوت هــاى زن و مــرد به آن معنا نيســت كه   .5
نمى توان چنين اختالف هايى را كاهش داد. آگاهى از 
تفاوت ها، استفاده از مهارت حل اختالف، همدلى و... 
قادر اســت چنين تفاوت هايــى را به كم ترين حد خود 

برساند.

شناخت و آگاهى از تفاوت هاى بين زن و مرد   .6
آنان را در  درك بهتر يك ديگر بسيار كمك مى كند. 
اين شناخت كمك مى كند  تا آنان تفاوت هايى را كه 
بين خود مشــاهده مى كنند به عواملى مانند غير منطقى 
بــودن، بى توجه بودن، بى احســاس بودن و... نســبت 

ندهند.
3-2-4 داشتن اوقات مشترك- يكى از اجزاى 
زندگى موفق زناشــويى آن اســت كه زوجين اوقات 
مشــتركى را با يك ديگر داشــته باشــند تــا بتوانند در 
زمينه هاى مختلف با يك ديگر گفت وگو كنند. چنين 
اوقات مشتركى معموالً صرف فعاليت هاى زير مى شود:

بيان محبّت، عالقه و توجه –  همه ى انســان ها   .1
نياز دارند كه دوست بدارند و كسى دوست شان بدارد. 
ايــن نياز و ابراز محبّت در ازدواج به اوج مى رســد. به 
صورت هاى مختلف مى توان چنيــن ابراز محبتى را به 

همسر نشان داد:
 كالمى- بيان جمالت و كلماتى حاكى از مّحبت 
و عالقــه، مانند دوســتت دارم، به تو افتخــار مى كنم، 
تشــكر از محبّت هــا و زحمات، قدردانــى از كارهاى 

معمول، تعريف كردن از توانايى  ها،كارها و... .
ــتارى - نوشــتن نامه اى پر محبّت به همسر،   نوش
نوشــتن چند بيت شعر، گذاشــتن نامه اى براى همسر،  
فرستادن پيامى كوتاه با تلفن همراه، فرستادن تصويرى 

زيبا از طريق پست الكترونيك1 و... .
١-e-mail 
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 غير كالمى - ابراز محبّت به همسر بدون استفاده 
از كلمات مانند خريد شــاخه اى گل، پختن غذايى كه 
دوست دارد، خريدن هديه اى هر چند كوچك، به ياد 
داشــتن روز تولّد، سال روِز ازدواج، روِز پدر يا روِز زن 
يا مادر، غافل گير كردن او با آن چه از آن لّذت مى برد 

و... .

ــت عملى 3 – از چند زوج بخواهيد   فعالي
حداقل پنــج روش غيركالمــى را  براى بيــان مّحبت 
خود بيان كنند. سپس، نظر آنان را با يك ديگر مقايسه 

كنيد.

          

نكته ى بســيار مّهم آن است كه هنگام ابراز محبّت 
به همســر بايد خالصانه و صادقانه عمل كرد. مثال زير، 
نمونــه اى از نداشــتن خلــوص و صداقــت در رفتار و 

پيامدهاى ناشى از آن را به خوبى نشان مى دهد: 
آقاى محسنى درباره ى هديه اى كه به مناسبت روز 
پدر دريافت كرده بود مى گفت: يك جعبه ســرويس 
قابلمه  ى نســوز! وقتى جعبه اى بــه آن بزرگى را ديدم 
كلّــى ذوق كــردم. ولى وقتــى بازش كــردم آن قدر 
عصبانى شدم كه قهر كردم. روز بعد خانمم برايم يك 

پيراهن مردانه خريد ولى اصًال به دلم ننشت».

بيان سالِم احساســات منفى- نه تنها مّهم است   .2
زوجين احساســات مثبــت خود را بــه يك ديگر بيان 
كنند، بلكه مهم اســت احساســات منفى خود را نيز با 
يك ديگر در ميان بگذارند، از جمله ترس ها، نگرانى ها 

و مشكالتى كه با آن روبه رو هستند. 
بيــان روشــن و واضــح انتظار و توقــع از يك   .3
ديگر- مهم اســت  زوجين انتظار خود را از شــريك 
زندگى خود بدانند و بدانند اين انتظارات تا چه حد به 
جاســت. بهتر اســت انتظارات منطقى خود  را صادقانه 
به همســر خود بيــان كنند. چهار ســال از ازدواج ليدا 
مى گذشــت و از شوهرش به شّدت ناراضى و عصبانى 
بود. او مى گفت: «حداقل بايد مرا به يكى از آرزوهايم 
مى  رساند». اين درحالى بود كه شوهرش آرزوى او را 
نمى  دانست چه رسد به اين كه او را به آرزويش برساند. 

معنـى  او  بــراى  كــه  كارهايــى 
محبت دارد
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كارهايــي كه بــراي مــن معني 
محبت دارد
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 فعاليت عملى 4– از ســه زن و شــوهر به 
طــور جداگانــه بخواهيد كــه برگه ى زيــر را تكميل 
كننــد. پس از تكميل، از هر يــك از زوجين بخواهيد 
كه برگه هاى هم ديگــر را بخوانند و آن  هارا مطابقت 
دهند.خالصــه اى از نظــر آنان را بنويســيد. بررســى 
كنيــد توقع و انتظار زوجين تا چــه اندازه با يك ديگر 

هم خوانى دارد.
                 

    
      

توقعات و انتظارات غيرمنطقى از همسر:
بايد شادم كند  .1

نبايد غير از من، به چيزى عالقه داشته باشد  .2
بدون اين كه بگويم، بايد بفهمد چه مى خواهم   .3

يا چه احساسى دارم
بايد تمــام محبت ها و فداركارى هايم را جبران   .4

كند
بايد تمام اضطراب ها، نگرانى ها، درد و رنج ها   .5

را از من دور كند
بايد براى من ارزش و احترام قايل شود  .6

بايد از همه ى كارهايم ممنون و متشكر باشد  .7
نبايــد از مــن انتقاد كنــد، نبايد از دســِت من   .8

عصبانى شود يا نشان دهد كارم را قبول  ندارد
بايد آن قدر به من مهر و محبت نشــان دهد كه   .9

از چيزى احساس ناراحتى نكنم
بايد با تمام وجودش دوســتم داشته باشد، حتى   .10

اگر من خودم را دوست نداشته باشم
بايد خوش بختم كند  .11

بايد سر و سامانم بدهد.  .12

ــى 5– فهرســت انتظارهاى  ــت عمل  فعالي
بــاال را بــه دو زن و دو مرد بدهيــد و از آنان بخواهيد 
مشــخص كنند كدام انتظار به جا و كدام نا به جاست؟ 

خالصه اى از ديدگاه آنان تهيه كنيد.

توقعات همسرم از من
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................

توقعات من از همسرم 
................................................
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................................................
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................................................
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برنامه های مشترک- الزم است زوجین قسمتی   .4
از ســاعات را به برنامه های مشــترک خود اختصاص 
دهنــد: تفریح، ســرگرمی، گردش، پیــاده روی، باهم 
کاری را انجــام دادن، ماننــد تهیّــه ی غذایــی جدید، 
تکمیل نوعــی جورچین1 ، گفت و گــو از روزی که 

گذشت، مرورخاطره های قبلی، پیشرفت ها و ... .
مشــترک-  تصمیم گیــری  و  ریــزی  برنامــه   .5
تصمیم گیری در خصوص برنامه های آینده، هدف های 
مشــترک، آرزوها و ... یکی از موضوعاتی اســت که 

بهتر است دراوقات مشترک زوجین مطرح شود.

 فعالیت عملی 6 – پرسش ــنامه  ی زیر را به 
پنج فرد متأهل بدهید و کیفیت ارتباط آنان را ارزیابی 

کنید.
بدون حضور فرزندان:

1- به طورمتوســط در هفته چه  قدر با همســرخود 
اوقات مشترک دارید؟ 

کم⃞  متوسط⃞  زیاد⃞                                          
2- به طور متوســط در هفته چه  قدر با همســر خود 

فعالیت های مشترکی انجام می دهید؟
کم⃞ متوسط⃞  زیاد⃞ 

3- تــا چــه انــدازه برنامه ریزی  های شــما به طور 
مشترک انجام می شود؟ 

کم⃞  متوسط⃞  زیاد⃞ 

 puzzle-1

4- تــا چه انــدازه، تصمیم گیری های شــما به طور 
مشترک انجام می شود؟

کم⃞  متوسط⃞  زیاد⃞
5- تا چه اندازه به همســر خود ابراز محبت، عالقه 

و توجه می کنید؟
کم⃞  متوسط⃞  زیاد⃞

6- تــا چه انــدازه رنجش ها و گله هــای خود را با 
همسرتان درمیان می گذارید؟

کم⃞  متوسط⃞  زیاد⃞               
7- تا چه اندازه انتظار وتوقعاتی را که از همسرتان 

دارید به او می گویید؟
کم⃞  متوسط⃞  زیاد⃞

کم=1متوســط=2 زیاد=3 نمره های 21-14 ارتباط 
خوب، نمره های 8-13 متوســط ونمره  ی زیر 7 ارتباط 

ضعیف است.
4-2-4 احترام به حریم های شخصی- هر یک 
از زوجین برای خود شــخصاً حریمی دارند که ممکن 
است مایل نباشند دیگری به آن وارد شود. مانند دست 
زدن به کیف، نامه های قدیمی، شــنیدن مکالمه ی خود 
بــا یکی از نزدیــکان و مواردی از ایــن قبیل. عالوه بر 
این مهم اســت که هر یک از زوجیــن اوقاتی را برای 
برنامه های شــخصی و خصوصــی و زمانی را هم برای 
برنامه های مشــترک و خانوادگــــِی خــود اختصاص 

دهند. 
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ــئوليت هاى  ــام مس ــاركت در انج 5-2-4 مش
ــى- مهم اســت كــه زن و شــوهر در انجام   خانوادگ
مســئوليت هاى خانوادگى مشاركت داشــته باشند. به 
طــورى كه هر يــك از آنان، در انجام مســئوليت هاى 
خانوادگى، ســهم برابرى داشته باشــند. زن يا شوهرى 
كه احســاس كند وظايف خانوادگى منصفانه تقســيم 
نشده اســت، دچار خشــم مى شــود و هميــن مى تواند 

ارتباطات آنان را مخدوش كند. 
6-2-4 انعطاف درايفاى نقش هاى خانوادگى - 
به طور سنتّى مردان نقش شاغل (نان آور) و سرپرست 
خانواده و زنان نقش كد بانو، مادر و همســر را بر عهده 
دارند. با ورود زنان به حوزه ى اشــتغال، نقش هاى زنان 
متعدد شــده و بر مشــكالت آنان افزوده اســت. چنين 
وضعيتــى بعضــى از خانواده ها را دچــار بحران كرده 
اســت. مثالً زن وشــوهرى كه هر دو شــاغل  اند وقتى 
بــه خانــه  برمى  گردند، مرد احســاس مى كند  كه بايد 
اســتراحت كند ولى زن بالفاصله بايد كارهاى خانه را 
انجــام دهد، به فرزندان رســيدگى كند و... . همكارى 

زوجين نقش مّهمى در حل اين مشكل دارد.
از وقتــى كــه فرزنِد عبــاس و ناهيد بــه دنيا آمد و 
نگــه دارى و مراقبت از نوزاد نيز مطرح شــد، برنامه ى 
زندگى عباس و ناهيد تا حــِدّ زيادى تغيير كرد. ناهيد 
احساس مى كرد همانند گذشــته نمى تواند به كارهاى 
خانه بپردازد. نگه دارى و مراقبت از نوزاد، به خصوص 
بيدارى هاى مرتّب شبانه ى نوزاد، به شدت از تواِن ناهيد 

در انجام كارهاى معمول كاسته بود. زمانى كه عباس، 
مشــاركت بيش ترى در انجام كارهاى منزل نشــان داد 
و در آشــپزى، نظافت و  نيز مراقبــت از نوزاد به ناهيد 
كمك كرد، بســيارى از مشــكالت ناهيــد در اداره ى 

كارهاى منزل كاسته شد.
7-2-4 ايجاد تعادل در نقش هاى خانوادگى- 
از آن جا كه زوجين هر يــك نقش  هاى متعددى را ايفا 
مى كنند، ضرورى است بين نقش هاى مختلف زندگى 
تعادل برقرار كنند؛ به طورى كه يكى از نقش ها قربانى 
نقش هاى ديگر نشــود. مثًال اگر پــدرى، مديِر داخلِى 
يك اداره اســت، نقــِش «مديِر داخلى» بــودِن  او آن 
قدر ســنگين نشود كه نتواند اوقاتى را به فرزندان خود 

اختصاص دهد. 
3-4 عوامل مؤثر در برقرارى ارتباط مناســب 

با فرزندان
والدين بــراى برقرارى ارتباط مناســب با فرزندان 

خود به نكته هاى زير توجه كنند: 
ــود با فرزندان -  گذراندِن بخشــى از اوقات خ
بــه والدين توصيه مى شــود اوقاتى را بــه بازى، كتاب 
خوانــدن، صحبــت كردن، كنــار هم نشســتن، انجام 
برنامه هاى مشــترك با هــم (مانند تعمير لــوازم خانه، 
مرتب كردن منزل، كمك در كارهاى خانه و باغبانى)، 
بحث در باره ى موضوعى خاص و ... با فرزندان خود 

بپردازند.



مديريت و برنامه ريزى امور خانواده جلد 2
ارتباط با همسر و فرزند

54

ــّن فرزندان-  ــتن نوع ارتباط با س تناسب داش
نحــوه ى برقــرارى ارتباط بــا كودك پنج ســاله براى 
نوجوان ســيزده ساله مناسب نيســت. امّا به طور كلى، 
والدين بايد با فرزندان خود از طريق تماس بدنى (مانند 
در آغــوش گرفتن، نوازش و بوســيدن)، قصه گويى و 
بــازى ارتباط داشــته باشــند. ارتباط منظــم و قوى با 
فرزندان باعث مى شــود كه در آنان احســاس امنيت و 

نزديكى به وجود آيد.
ــدان- والدين بايد فرزندان  ابراز محبت به فرزن
خود را بى قيد وشــرط دوست داشته باشند. منظور آن 
است كه دوست داشتن فرزندان نبايد مشروط به رفتار 
يا موضوع خاص يا داشــتن يا نداشــتن خصوصيتى در 
فرزند باشد. دوست داشتن بى قيد و شرط زمينه را براى 

رشد عزت نفس قوى در فرزندان فراهم مى كند.  

مثال زير توجه كنيد:
غلط: اگر اين كار را بكنى، دوستت دارم.     

درســت: دوســتت دارم، اگــر ايــن كار را بكنى، 
خوشحالم مى كنى.

 تربيت صحيح- اســاس تربيــت فرزندان بر دو 
اصِل محبّت و انضباط قرار دارد. به همين دليل ضرورى 
اســت مقررات و قوانين و انتظارات روشن و مشخصى 
نيز براى فرزندان تعيين شــود. فرزنــدان به راهنمايى و 
مراقبت درســت، كنترل رفتارهاى نامناسب و آموزش 

رفتارهاى مناسب و سالم نياز دارند. 

ــت عملى 7–  با  ســه نفر از والدين   فعالي
اطرافيان خود (هم پدر و هم مادر) در خصوص موارد 

زير مصاحبه كنيد:
به طور متوســط چند ساعت از وقت خود را با   .1

فرزندان خود مى گذرانيد؟
در زمانى كه به فرزندان اختصاص داده ايد چه   .2

فعاليت هايى مى كنيد؟
آيــا محبّــت خــود را بــه فرزندان تــان ابــراز   .3

مى كنيد؟ 
چگونــه محبّت خــود را به فرزندان تــان ابراز   .4

مى كنيد؟
اگــر فرزندان شــما خطا كنند چگونــه با آنان   .5

برخورد مى كنيد؟
در خانواده ى شــما چه قواعــد يا قوانينى براى   .6
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رفتار فرزندان وجود دارد؟
ســپس گزارش كوتاهى از مصاحبــه ى خود تهيّه 

كنيد.

چكيده

قرآن كريم، برضرورت خوش رفتارى با همســر و 
فرزند تأكيد كرده است. 

كيفيت ارتباط بيش تر تابع توانايى هاى آنان است تا 
عشق. آگاهى از تفاوت هاى زنان ومردان به درك بهتر 

و بهبود ارتباط زوجين مى انجامد. 
تفاوت هاى متعددى بين زنان و مردان وجود دارد، 
از جمله تفاوت هاى جســمى و روانى. ضرورى اســت 
زوجيــن اوقاتى را براى بودن كنار هــم درنظر بگيرند 
كــه طى اين زمان بــه بيان محبت و عالقه، بيان ســالم 
احساســات منفى،  بيان توقع و انتظــارات، انجام دادن 
برنامه هــاى مشــترك، برنامه ريــزى و تصميم گيــرى 

مشترك بپردازند.
احتــرام به حريِم شــخصى يك ديگر، مشــاركت 
در انجام مســئوليت هاى خانوادگى، انعطاف در ايفاى 
نقش هاى خانوادگــى و ايجاد تعادل در اين نقش ها به 

بهبود بيش تر ارتباط زوجين مى انجامد.
يكــى از اساســى ترين نقش هــاى خانوادگــى نيز 
رســيدگى والدين به فرزندان اســت. فرزنــدان نياز به 

ارتباط با والدين خود دارند. 

ضرورى اســت والدين براى فرزندان خود حضور 
روانى و فيزيكى داشته باشند.

 ارتبــاط بــا فرزندان ممكــن اســت صورت هاى 
مختلفى پيدا كند، مانند گفت و گو، تماس بدنى، قصه 

و بازى.
به عالوه، ضرورى است والدين به دو اصل محبت 
و تربيت نيز توجه داشــته باشــند. يعنى در كنار محبت 
به فرزندان از مســئوليت هاى خود در تربيت صحيح و 

انضباط آنان نيز غافل نشوند.
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 آزمون پايانى نظرى واحد كار چهارم
سه تفاوت ميان زنان و مردان را نام ببريد.  .1

ضــرورت وجــود اوقــات مشــترك زوجين   .2
چيست؟

راه هــاى مختلف بيان احســاس هاى مثبت بين   .3
زوجين را نام ببريد.

احتــرام زوجيــن را بــه حريم هــاى يك ديگر   .4
تعريف كنيد.

منظــور از ايجاد تعادل در نقش هاى خانوادگى   .5
چيست؟

عوامل مؤثر بر برقرارِى ارتباط مناسب والدين   .6
با كودك را بنويسيد.

 آزمون پايانى عملى واحد كار چهارم
با سه زن و سه مرد متاهل مصاحبه كنيد:

 1- چــه نقش هــاى اجتماعــى و خانوادگــى ايفا 
مى كنند؟

 2-كــدام يــك از نقش هــا از اولويــت بيش ترى 
برخوردار است؟

 3- كــدام يك از نقش ها بيش تر بر آن ها فشــار 
وارد مى كند؟ 

4- آيا از انجام دادن آن  هااحســاس منفى دارند؟ با 
توجه به تفاوت هاى احتمالى بين زنان ومردان، نظر آنان 
را خالصــه و جمع بندى كنيد.نظر خود را نيز درباره ى 

نقش هاى آنان بنويسيد.  



واحد كار پنجم
مشكالت و آسيب هاى ارتباط در خانواده
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 هدف هاى رفتارى
انتظار مى رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار بتواند به هدف هاى زير دست يابد:

مشكالت ارتباطى خانواده را فهرست كند.  .1
نقش بيمارى هاى جسمى و روانى را در ارتباطات خانواده ها شرح دهد.  .2

مشكالت ارتباطى والد-فرزند را توضيح دهد.  .3
مشكالت ارتباطى والدين را توضيح دهد.  .4

مشكالت ارتباطى خواهران وبرادران را شرح دهد.  .5

 پيش آزمون واحد كار پنجم
بيان احساسات منفى در كدام يك از مشكالت ارتباطى زير بيش تر است؟  .1

الف) مشكالت ارتباطى والد-فرزند               ب) مشكالت ارتباطى فرزندان                     
ج) مشكالت ارتباطى ناشى از بيمارى             د) مراحل رشد فرزندان

رســيدگى نكردن به نيازهاى پزشــكى و مراقبت نكــردن از فرزندان به كدام يــك از انواع كودك آزارى   .2
مربوط است؟

الف) آزار جسمى      ب) غفلت       ج) آزار روانى     د ) كودك آزارى محسوب نمى شود.
انتظارات غيرواقعى از يك ديگر، مربوط به كدام يك از مشكالت ارتباطى است؟  .3

الف) تأثير بيمارى     ب) والدين با فرزندان       ج)همسران             د ) فرزندان
استفاده از كلمات نامناسب، تحقير و توهين از كدام يك از انواع همسرآزارى است؟  .4

الف) جسمى       ب ) روانى                   ج) كنترل كردن         د)آزار محسوب نمى شود.
براى مشكالت خانوادگى كدام يك از درمان هاى زير مناسب تر است؟  .5

الف) گفتاردرمانى  ب) دارو درمانى            ج) خانواده درمانى       د) نيازى به درمان نيست.
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مقدمه
خانواده همانند هر واحد پوياى اجتماعى با مشكالت 
و آســيب هايى همــراه اســت. برخى از مشــكالت و 
آسيب هاى خانواده ناشى از ماهيت ارتباطات و روابِط 
درون خانواده است. به عبارت ديگر، در چنين مواقعى 

نوِع ارتباط بيمار است. 
در اين واحــد، به تعدادى از آســيب هاى ارتباطى 

خانواده پرداخته مى شود.
1-5 مفهوم مشكالت ارتباطى در خانواده

آن چــه در يك يا چند نفر از افراد خانواده مشــكل 
ايجاد كند يا خانواده را دچار مشكل جدى سازد مشكل 
ارتباطى ناميده مى شود. معموالً مشكالت ارتباطى را به 

چند دسته ى زير تقسيم مى كنند:
2-5 مشكالت ارتباطى ناشــى از بيمارى  هاى 

جسمى يا روانى
بيمــارى هر يك از اعضــاي خانــواده مى تواند به 
مشــكالت ارتباطــى مّهمــى در خانواده منجرشــود. 
هنگامــى كه يكــى از افراد خانواده، بــه ويژه والدين، 
به يك بيمارِى جســمى يا روانى مبتال باشــند به علت 
ناتوانى ها و مشــكالت ناشى از بيمارى به انجام نقش ها 

و وظايف خود قادر نخواهند بود. 
از ايــن رو والــد مجبور مى شــود عالوه بــر انجام 
وظايف خــود، نقش هاى ديگرى را نيــز ايفا كند. در 
نتيجه زير فشــارى شــديد قرار مى گيرد. چنين فشارى 
باعث مى شود والِد سالم نيز نتواند به درستى با اعضاى 

خانواده ي خود ارتباط برقرار كند.
 از ســوى ديگر، بيمار نيز ممكن اســت شــديداً  با 
احساســات منفى اعضاى خانواده روبه رو شود، مانند 
احساس زيادى بودن، طرد شــدن و... . گاهى اوقات، 
ممكن اســت افراد خانواده كه زير فشــار قــرار دارند 
احساســات منفى خود را به بيمار منتقل كنند يا نشــان 
دهنــد و با اين طرز رفتار بيمارى و مشــكالت بيمار را 

تشديد نمايند.
 

 فعاليت عملى 1- گزارشى از يك مشكل 
ارتباطِى ناشى از بيمارى هاى جسمى يا روانى وپيامدهاى 

آن، كه در اطرافيان خود مى بينيد، تهيه كنيد. 

3-5 مشكالت ارتباطى والد- فرزند
ايــن مشــكالت معمــوالً عبارت  انــد از  محافظت 
بيش از حد از كــودك، بى توجهى و غفلت، تربيت و 
انضباِط ضعيف فرزنــدان و بدرفتارى يا آزار كودكان 

ونوجوانان. 
مشكالت زناشــويى و ارتباطاِت مختِل والدين نيز 
به مشكالت فراوانى در فرزندان آنان منجرمى شود كه 
معموالً يا آن  هارا بيرون مى ريزند (مانند پرخاشــگرى، 
بدرفتارى با ديگران و سرقت) يا به درون خود مى ريزند 

(مانند افسردگى، اضطراب و افت تحصيلى). 
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 فعاليت عملى 2- بــه خانواده هاى اطراف 
خــود دقّت كنيد. آيا مــواردى از بى توجهى يا غفلت، 
محافظت بيــش از حد، بدرفتارى يــا آزار كودكان و 
نوجوانــان، تربيت و انضباط ضعيف در آنان مشــاهده  
مى كنيد؟ اگر چنين است، از يك يا دو مورد گزارش 

كوتاهى تهيه كنيد.

هم چنين، مراحل رشــد فرزندان نيز ممكن اســت 
كشــمكش هايــى را در ارتباط آنان بــا والدين ايجاد 
كند. در اين ميان، دشوارترين دوره، دوره  ي نوجوانى 
فرزندان است. نوجوانان از يك سو براى استقالل خود 
مى جنگند، از ســوى ديگر حمايــت و كنترل والدين 

خود را خواستارند.
برخى از والدين نيز كه با يك ديگر مشــكل دارند 
براى جلب همدردى و حمايت، به سوى فرزندان خود 
مى  رونــد و يارگيرى مى كنند . به عبــارت ديگر، پدر 

يا مادر با همدســتِى فرزند يا فرزندان بــا والد ديگر يا 
بقيه ى افراد خانواده در مى  افتد و ضِد هم لشگركشــى 

مى كنند.
مشــكالت ارتباطى ديگرى كه در خانواده ممكن 

است ايجاد شوند عبارت اند از: 
 طالق - طالق يكى از مهم ترين فشارهاى روانى 
اســت كه افراد خانواده تّحمل مى كنند . فشــار روانِى 
ناشى از طالق  ارتباط آنان را به شّدت تحت تأثير خود 
قرار مى دهد. اگر چه با طالق رابطه  ي بين دو والد جدا 
مى شــود ولى رابطــه ي والد- فرزنــدى هم چنان ادامه 

مى  يابد. 
بســيارى از فرزندان، هنگامى كــه والدين آنان از 
يك ديگــر جدا مى شــوند، بــراى زندگى بــا يكى از 
والدين دچار مشــكل مى شــوند. در چنين شــرايطى، 
موضوع وفادارى يا خيانت مطرح مى شــود. زندگى با 
يك والد و جدا شــدن از والد ديگــر، براى عده اى به 
منزله ي خيانــت به يكى و وفادارى به ديگرى اســت. 
اين مشــكل زمانى تشديد مى شود كه والدين نيز چنين 
احساســى را تقويت كنند. به ايــن ترتيب كه بعضى از 
والدين، ارتبــاط خوب بين فرزند با پــدر يا مادر جدا 

شده را نوعى خيانت تلقى مى كنند. 
 ازدواج مجدد- مشــكالتى كه درباره ى طالق 
مطرح شــد، زمانى به اوج مى رســد كه پدر يا مادرى 
كه از هم جدا شده اند، يكى يا هر دوى آنان تصميم به 
ازدواج مجدد مى گيرند. پذيرش فردى جديد به عنوان 
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همســِر پدر يا مادر، مشكالت زيادى را ايجاد مى كند، 
از جمله بدرفتارى، طرد و مخالفت  كردن فرزند با فرد 
جديد. چنين برخوردهايى خود براى مادر يا پدري كه 
بــه ازدواج مجدد تمايل دارند نيز، مشــكالت ارتباطى 

ايجاد مى كنند.
از ســوى ديگر، برخورد مناسب و پذيرش اين فرد 
جديــد و برقرارى رابطه ي مناســب فرزنــد با نامادري 
يــا ناپدري، نيــز نوعى خيانــت تلقى مى شــود. چنين 
كشمكش  هايى، نه تنها مشــكالت زيادى در برقرارى 
ارتباط مناسب بلكه مشكالت زيادى در سالمت روانى 

و جسمى اعضاى خانواده ايجاد مى كند .
 خشــونت با فرزند- بدرفتارى، كودك آزارى 
يا سوء رفتار با كودكان و نوجوانان1، صدمه ى عمده اى 

به كودك ونوجوان زيرهجده سال است. 
بدرفتارى يا آزار كودكان به صورت هاى مختلف 

بروز مى كند:
آزار جسـمى- كتــك زدن، داغ كــردن، پرت 

كردن، نيشگون گرفتن و مواردى از اين قبيل؛ 

 child abuse-١

آزار روانـى- تحقيــر، توهيــن، مقايســه كردن، 
سرزنش، طرد كردن و مواردى از اين قبيل؛

 غفلت و بى توجهى- رسيدگى نكردن به نيازهاى 
فرزندان از نظرآموزش، تغذيه، پوشاك، درمان و... .

ــت عملى 3- با مراجعه به روزنامه ها،   فعالي
مجالت ، يا فيلم ها ، داســتان ها ، هم چنين مشــاهده ى 
رفتار اطرافيان خود، از هر يك از انواع كودك آزارى 

نمونه اى تهيه كنيد. 

4-5- مشكالت ارتباطى بين والدين
ايــن قبيل مشــكالت ارتباطى به صــورت توهين، 
تحقيــرو انتظــارات غير واقعى از همســر بروز مى كند  
گاهى اوقات والدينى كه در ارتباط با يك ديگر مشكل 
دارند، ســعى مى كنند  ارتباط خود را به حداقل ممكن 
برسانند. به همين دليل قهر و جدايى عاطفى بين والدين 
ايجاد مى شود. آنان سعى مى كنند  با هم ارتباطى نداشته 

باشند ولى از هم جدا نيز نمى شوند. 
در چنين شرايطى، والدين براى ايجاد ارتباط سعى 
مى كنند  از فرزندان اســتفاده كنند و آنان را واسطه ى 
ميان خود قرار دهند. چنين ارتباط خانوادگى به شّدت 
بــه فرزندان صدمــه مى زند. ايــن والديــن معموالً در 
تصميم  گيرى و حل مشــكل بســيار ضعيف اند و سعى 
مى كنند  براى مســائل خود آســان ترين راه را انتخاب 

كنند.
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 فعاليت عملى 4- با مشاهده ى رفتار اطرافيان 
خود، گزارشى از مشكالت ارتباطى والدين تهيه كنيد 

و شايع ترين مشكالت ارتباطى آنان را مشخص كنيد.

يكى از مشكالت ارتباطى بين زوجين آن است كه 
يكــى از آن  هابه طور مكرر از ديگــرى مى  خواهد كه 
وفادارى خــود را ثابت كند. چنين بددلى و شــك به 
همســر ارتباط بين آنــان را روز به روز بدتر مى كند  و 

زمينه ى مناسبى براى طالق و جدايى ايجاد مى كند .
ــا همســر – خشــونت با همســر يا   خشــونت ب

همسرآزارى1 به صورت هاى مختلفى است: 
كالمـى- مانند بــه كار بردن كلمات نامناســب، 

تحقير، توهين، سرزنش و مواردى از اين قبيل. 
آزار جسـمى – ماننــد ســيلى زدن ، لگد زدن و 

كتك زدن.
كنترل كـردن – مانند جدا كــردن يك فرد از 
روابط خانوادگى ودوستانه ، پاييدن حركات ورفتارها، 
يا محدود كردن او از دسترسى به اطالعات يا حمايت 

وكمك.
ــران و  ــن خواه ــى بي 5-5 مشــكالت ارتباط

برادران
گاهــى فرزنــدان خانــواده براى به  دســت آوردن 

intimate partner abuse-١

محبت والدين با يك ديگر رقابت هاى شديدى، دارند. 
گاهى نيز بين آنان همكارى شــديدى براى ايستادگى 
در مقابل والدين ديده مى شــود. گاهى اوقات نيز يكى 
از فرزندان به علت بيمارى مورد توجه بيش از حد ساير 

اعضاى خانواده قرار مى گيرد يا طرد مى شود.
در بعضى از خانواده ها، فرآيند خاصى وجود دارد 
كه يكى از فرزندان خانواده به شــدّت اهميّت مى  يابد 
به گونه اى كه  «عزيز» خانواده مى شــود و به نظرات او 
اهميّت بسيار داده مى شود، در حالى كه فرزندى ديگر 
از همان خانواده بى ارزش  و «ذليل» خانواده مى شــود، 

به مثال زير توجه كنيد:
منير، دختر بزرگ خانواده اســت و به همين دليل، 
هميشه به شّدت مورد توجه خانواده بوده است. هنگامى 
كه هوا سرد يا گرم بود، مادر او را به مدرسه مى رساند 
تا ناراحت نشود. هنگامى كه تكاليف درسى او سخت 
بــود، مادر بــه جــاى او تكاليفش را انجام مــى داد. او 
هميشــه وابسته به مادر و توجهات او بوده است. اكنون 
نيز كه از دبيرستان دانش  آموخته (فارغ التحصيل) شده 
است، خانواده ســعى مى كند  بهترين امكانات خود را 
در اختيارش بگذارد تا او ناراحت نشــود. اين در حالى 
است كه به خواهر ديگر منير كه از او كوچك تر است، 

هيچ وقت چنين تّوجهاتى نشده است. 
چنيــن الگوهاى ارتباط خانوادگى نشــان دهنده ى 
وجود مشــكلى بســيار جــدى در خانواده اســت كه 

ضرورت درمان را پيش مى كشد.
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  6-5 درمــان- با توجه به تأثير شــديد مشــكالت 
ارتباطى بــر خانواده، ضرورى اســت از همان آغاز به 
درمان پرداخت. مشــاوره و روان درمانى براى رفع اين 
مشكالت بسيار مناسب اســت. روان درمانى خانواده، 
روان درمانى بين فردى و آموزش مهارت هاى ارتباطى 
كــه به ارتباطات مختل افــراد مى  پردازند، از مهم ترين 

راه هاى درمان مشكالت ارتباطى به شمار مى آيند.

ــى 5- با تعــدادى از والدين   فعاليت عمل
كــودكان دبســتانى وهم چنيــن دانش آمــوزان مقطع 
راهنمايى و دبيرستان به طور جداگانه درباره ى  مشكالت 
ارتباطى شــايع ميان خواهران و برادران  مصاحبه كنيد. 
ســپس نظر آنان را جمع بندى كنيد. آن گاه ســه گروه 
دبســتان، راهنمايى و دبيرستان را با يك ديگر مقايسه و 

شباهت ها و تفاوت هاى آنان را مشخص كنيد.

چكيده

مشــكالت و آســيب هــاى ارتباطى متعــددى در 
درون خانواده ها وجود دارد: مشــكالت ارتباطى ناشى 
از بيمارى هاى جســمى يا روانى،  مشــكالت ارتباطى 
ومشــكالت  والدين  ارتباطى  مشــكالت  والد- فرزند، 
ارتباطــى خواهران وبرادران. در ايــن ميان، پديده هاى 
خشونت با همســر (همسرآزارى)، خشونت با فرزندان 
(كــودك آزارى)،  نــه تنها بــه زندگــى خانوادگى 

بلكــه  بــه جامعه نيــز خســارت هاى جبــران ناپذيرى 
وارد مى كنند. چنان چه در خانــواده يكى از اين گونه 
مشــكالت پديدار شــد بايد به فكر درمان بود. با توجه 
به تأثير بسيار مشــكالت ارتباطى بر خانواده بهتر است 
از همــان آغاز به مشــاوره و روان درمانــى پرداخت. 

 آزمون پايانى نظرى واحد كار پنجم
مشكالت ارتباطى در خانواده را تشريح كنيد.  .1

انواع مشكالت ارتباطى را نام ببريد.  .2
كودك آزارى را شرح دهيد.  .3

انواع خشونت با همسر را نام ببريد.  .4
مشكالت ارتباطى خواهران و برادران را شرح   .5

دهيد.

 آزمون پايانى عملى واحد كار پنجم
مقاله اى كوتاه در خصوص مشكالت ارتباطى تهيه 

كنيد. 
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توانايى تعليم و تربيت فرزند و جايگاه آن در توانايى تعليم و تربيت فرزند و جايگاه آن در 

خانواده خانواده 

جمع آموزش عملي آموزش نظري 

48ساعت24 ساعت24ساعت 

جدول زمان بندي جدول زمان بندي 



مقدمه

خانواده مهم ترين نهاد اجتماعى اسـت؛ زيرا بهترين و كامل ترين كانون سـازندگى و پرورش اعضاى 
جامعه است. تعليم و تربيت صحيح فرزندان يكى از مهم ترين رسالت هاى خانواده است. چنان چه والدين 
به وظايف خود در اين زمينه آگاه نباشـند يا آن را بسـيار ساده تلقى كنند  اين رسالت را نمى توانند به 
درستى  به انجام رسانند.  بنابراين ضرورى است به ابعاد گوناگون تعليم و تربيت توجه داشته باشند تا 

زمينه ى رشد و شكوفايِى توانايى ها و استعدادهاى كودكان شان فراهم شود.
معموالً زوج هاى جوان قبل از آن كه پدر و مادر شـوند از آموزشـى خاص بهره مند نمى شـوند و تنها 
سرمايه ى آن  هاتجربه هاى والدين شان است. اگرچه اين تجربه ها با ارزش اند،ولى كافى نيستند. و تربيت 

كودك نسل حاضر دقت و توجهى را طلب مى كند كه براى فرزندان ديروز ضرورت نداشت.
اين مجموعه به آن اميد فراهم آمده اسـت كه اطالعـات الزم را درباره ى تعليم و تربيت كودك براى 
هنرجويان عزيز فراهم آورد. شـما دراين پودمان با مسائلى مهم مانند اهميت و نقش خانواده در تربيت 
كـودك، پرورش حـواس، زبانى آموزى و تكلـم، يادگيرى و پرورش خالقيت در فرزنـدان، نحوه ى رفتار 
والديـن بـا كودك، توجه به بازى ، قصه و قصه خوانى،  پركردن اوقات فراغت كودك و ارتباط و همكارى 

خانواده با مدرسه آشنا خواهيد شد.
الزم به ذكر اسـت كه كارشناسان محترم، سـركار خانم وحيده كيان مرز در تهيه محتواي واحد كار 
پنجم- بازي كودكان و آقاي مهدي ايرك در تهيه محتواي واحد كار دوم - پرورش حواس و زبان آموزي، 

با اينجانب همكاري داشته اند كه بدين  وسيله از ايشان تشكر مي شود.
اميد است مطالب اين مجموعه را با توجه به اين كه نقش مهم تربيت در زندگى دارد با عالقه، اشتياق 
و كنجكاوى ياد گيريد و آن را به اطرافيان خود و به ويژه به زوج هاى جوانى كه تازه وظيفه ى شـيرين 

تربيت فرزندشان را بر عهده گرفته اند، انتقال دهيد.

مؤلف           



واحد كار اول
تعليم و تربيت در خانواده
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مقدمه 
تعليــم و تربيــت يكي از قديمى تريــن نياز زندگى 
بشر اســت. اگر بشــر امروز بر خالف اجدادش برهنه 
نيســت و در غارها زندگى نمى كند و موفق شده است 

تمدن هايى بزرگ در طول قرن ها زندگى ايجاد كند و 
آثارى بســيار ارزشمند و عظيم بر جاى گذارد، مديوِن 
تعليم و تربيت است. اما تعليم و تربيت چيست و چگونه 

انجام مى گيرد؟ 

 هدف هاى رفتارى
انتظار مي رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار بتواند به هدف هاي زير دست يابد:

1- تعليم و تربيت را تعريف كند.
2- تفاوت هاي مياِن انسان، حيوان و گياه را از نظر تربيت پذيري توضيح دهد.

3- اهميت تعليم وتربيت فرزندان را در خانواده بيان كند.
4- نقش خانواده را در تعليم وتربيت فرزندان با نقش مدرسه، بستگان و دوستان مقايسه كند.

5- نتايج تعليم وتربيت فرزندان را در خانواده شرح دهد.

 پيش آزمون واحد كار اول 
1- تعليم وتربيت عبارت است از:

ب) شكوفا كردن استعدادهاى انسان الف) باادب كردن انسان   
ج) آگاهي دادن به انسان     د) انتقال ميراث فرهنگي به انسان  

2- كدام گزينه در تربيت و سازندگِي كودك مؤثرتر است؟
د) اقوام ج) دوستان   ب) مدرسه   الف) خانواده 

3- درستى و نادرستى عبارت هاى زير  را با (ص) و (غ) مشخص كنيد:
(   ) الف) خانواده هميشه در تربيت كودكان موفق است.    
(   ) ب) بعضي خانواده ها عمداً كودكان را بد بار مي آورند.    
(   ) ج) حيوانات تربيت پذير نيستند.      
(   ) د) مدرسه مي تواند به نيازهاي اساسي كودكان پاسخ گويد.   
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1-1 مفهوم تعليم وتربيت
تعليم و تربيت (آموزش و پرورش) مفاهيمي بسيار 
آشنا هستند كه هر روز با آن  هاسر و كار داريم. شما تا 

چه حد با مفهوِم آموزش و پرورش آشناييد؟ 
به نظر شــما انســان، حيوان و گيــاه از نظر تعليم و 

تربيت چه تفاوت هايي با هم دارند؟
دو واژه ى تعليــم و تربيــت بــه هم وابســته و الزم 
و ملــزوم يكديگرنــد، اما بــا يكديگر تفــاوت دارند. 
آموزش يا تعليــم يعني انتقال اطالعــات و مهارت ها. 
اما تربيت معناي گســترده  تري دارد. ميزان آموخته ها و 
مهارت هاى هر فرد را مي تــوان با آزمون هاي نظري و 
عملي ســنجيد، اما ميزان تربيت فرد را از طرز رفتار او 

مى توان تشخيص داد. 
در معنــاي تربيــت افزايش وجــود دارد و درواقع 
تربيت باعث تغيير مثبت در فرد مي  شود. به  همين دليل 
اصطالح «بي تربيت» براي افرادي كه مشــكل رفتاري 

دارند، به كار مي  رود. 
دانستن، مقدمه  ي عمل  كردن است  وتربيت صحيح 
از تعليم آغاز مي  شود.آموزش يا تعليم مؤثر مى تواند به 

پرورش يا تربيت و تغيير رفتار منجر شود.

 توجه
 تعليم و تربيت يعني «ايجاد فرصت براي شكوفايِي 

استعدادهاي آدمي». 

تعليم و تربيت براي همــه ي موجودات امكان پذير 
نيســت زيرا به اســتعداد و قابليت نياز دارد. ميزان اين 

استعداد در موجودات مختلف يكسان نيست. 
آيا مي توانيد سنگ را تربيت كنيد؟ يا به خرگوش 

و گربه خواندن بياموزيد؟چرا؟ 
روشــن اســت كه تعليم و تربيت پذيرِي حيوانات، 

گياهان و انسان با يكديگر تفاوت دارد. 
پــرورش حيــوان چيزي بيــش از آمــوزش انجام 
برخــي حركت هاي تكراري نيســت كــه خودش هم 
نمي دانــد معنــاي آن  هاچيســت و چرا آن  هــارا انجام 
مي دهد! از اين رو به حيوانات آموزش ديده، «دســت 

آموز»1مي گويند.

 (Pet) 1- خانگى، دست آموز
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 فعاليت عملى1
 نمونه هايي از كارهاي حيوانات دست آموز را بيان 

كنيد.

گياه با مراقبت  باغبانى دل ســوز امكان رشد بهتري 
پيدا مي كند. اين امكان در درون گياه موجود است، اما 

چنان چه اوضاع مساعد نباشد، بروز نمي كند.
باغبان مربّي گياهان اســت، اما آيا مي تواند گياه را 
به حركت ارادي تشــويق كند و يا بــه او مانند حيوان، 
حركت هاي نمايشي بياموزد؟ گياهان به نسبت حيوانات 
قابليت هــاي محدودتري دارند و پــرورش آن  هاتنها به  
مســاعد كردن اوضاع براي رشــد شاخ و برگ آن  هاو 

طوالني كردن عمرشان محدود مي شود.

اما انسان با حيوان و گياه تفاوت دارد زيرا او داراي 
قدرت تفكر اســت. از اين رو هم استعداد تعليم دارد و 

هم تربيت. تعليم و تربيت انســان مرزي نمي شناسد و تا 
پايان عمر ادامه مي يابد.

انســان به دليل داشــتن اســتعداد ذاتي، قادر است 
خواندن و نوشــتن بياموزد و با مطالعه و تحصيل تفكر 
خود را گسترش دهد. به عالوه او مي تواند اراده اش را 
بر اساس آموخته ها تقويت كند، جهان اطراف خود را 

تغيير دهد و ... . 
به طور كلي ارزش هر انسان را از ميزان تأثير تعليم 
و تربيت بر رفتار و شــخصيت او مي ســنجند. جامعه از 
انســاِن با تربيت انتظــار دارد، پاي بند اخالق، همدرد و 

همكار ديگران، هدفمند، بااعتقاد، راستگو و ... باشد.

2-1 اهميت تعليم و تربيت در خانواده
تعليــم و تربيت مهم ترين وظيفه ي خانواده اســت. 
خانــواده در فراينــد رفع نيازهاي اعضــاي خود، آن-

 هــارا نيــز تربيت مي  كنــد. تربيــت در خانــواده فقط 
مربــوط به فرزندان نيســت، بلكه پيــش از آن بر زن و 
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خانواده از وظايِف تربيت، بر سرنوشت چند نسل تأثير 
مي گذارد و زماني كه فرزندان چنين خانواده اى، خود 
تشــكيل خانواده مي دهند، همان مشكالت را نادانسته 
بــه محيط خانواده و فرزندان انتقال مي دهند و فرزندان 

ايشان نيز به همين ترتيب، رفتار مى كنند.

مشكل فقط زماني حل مى شود كه دست كم يكي 
از اعضاى خانواده به اشكال پى  ببرد و هوشيارانه تالش 
مى  كند آن اشــكال در خانواده اي كه تشكيل مي دهد، 

تكرار نشود.

 فعاليت عملي2 
 به گروه هاي پنج نفري تقســيم شــويد. ســپس با 
راهنمايي هنرآموز در مورد پرســش هاي زير در گروه 

بحث كنيد:
1) وقتي عبارت « انســان تربيت شده» را مي شنويد، 
بالفاصله چه خصوصياتي براي شــما تداعي مي شود؟ 
ايــن خصوصيــات را در يك طرف صفحــه ى كاغذ 

فهرست كنيد.

مرد (همســران) نيز تأثير مي گــذارد و باعث تحول  و 
پختگيِ رفتار و عمل آن  هامي  شود. تربيت همسران در 
خانواده با تربيت فرزندان تفاوت دارد. تربيت همسران 
در خانواده اقدامي آگاهانه نيست.  يعني كسي ازدواج 
نمي كند تا تربيت شــود، بلكه باور هر زن و مردي آن 
اســت كه در خانواده  ي خود تربيت شــده   اســت، اما 
فرزنــدان درخانواده به دنيا مي  آيند و تعليم و تربيت را 
از همين خانه آغاز مي  كنند، به همين دليل تأثير تربيتي 
خانه بر فرزندان بســيار بيش تر و حساس تر از زن و مرد 

(همسران) است. 

 توجه
فراينــد تربيت فرزندان، فرايندى آگاهانه اســت و 
با خواســت و آگاهي والدين صــورت  مي گيرد، زيرا 
داشــتِن فرزنداني سالم و شايســته، آرزوي هر خانواده 

است.

بــه ايــن  ترتيب، غفلــت يــا ناآگاهي خانــواده به 
فرزندان، خانواده و جامعه آسيب هاى جّدى مى رساند.

طبعاً دركنار چنين انساني كه دچار بحران هاي روحي- 
روانــي شــده خانواده  اي ديــده مى شــودكه از روابط 
درست خانوادگي وآرامش و خوشبختي بي بهره است 
و جامعــه اي كه گرفتار افراد ناســازگار، بزهكار و ... 

شده  است.
گاه بي توجهــي و كوتاهي خانــواده يا آگاه نبودن 
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2) وقتي عبارت «انســان تربيت نشده» را مي شنويد، 
بالفاصله چه خصوصياتي به ذهن شما مي رسد؟ آن  هارا 

نيز در مقابل فهرست قبلي بنويسيد.
3) به فهرســت ها نگاه كنيد. ســعي كنيــد آن  هارا 
براساس عوامل مؤثر بر تربيت دسته بندي كنيد. پيشنهاد 
مي شود آن  هارا در سه دسته  ي  سهم خوِد شخص، سهم 
خانواده و ســهم جامعه جاي دهيد. ببينيد چند مورد در 
هر دســته جاي مي گيرد؟ آيا مي توانيد اين عوامل را به 

ترتيب اولويت شماره بزنيد؟
4) چند نمونه از افراد مفيد و مؤثر را مي شناسيد كه 

خانواده در وضعيتِ آن  هادخالتي نداشته است؟
5) چنــد نمونه از افــراد خالفكار و مضــر به حال 
جامعه را مي شناسيد كه خانواده در وضعيت آن  هانقشي 

نداشته است؟
آيا نتيجــه ي بحث كالس شــاهدي بــر جايگاه و 
اهميت نقش خانــواده در تعليــم و تربيت اعضاي آن 

است؟

3-1 نقش خانواده در تعليم و تربيت فرزندان 
خانــواده نقش مهمــي در تعليم و تربيــت فرزندان 
دارد اما تنها نهادي نيست كه در اين كار دخالت دارد. 
هركــس كه در خانواده اي  به دنيا مي آيد با بســتگان، 
همســايه ها ، آشنايان، دوستان، مردم كوچه و خيابان و 
بعدهــا مدرســه و محيط كار و ... نيز تمــاس و ارتباط 
دارد. آيا هرگز فكر كرده ايد كه چرا در ميان تمام اين 

عوامل بر خانواده تأكيد مي شود؟

 فعاليت عملي 3
پاسخ به پرســش هاي زير را به طور تقريبى حدس 

بزنيد ومحاسبه كنيد:
1) كــودك معموالً چه ســاعاتي پيش از آن كه به 

مدرسه برود در كنار خانواده است؟
2) كــودك معمــوالً چه ســاعاتي پــس از ورود 
به مدرســه، در مدرســه و در خانه ســپري مي كند (به 

تفكيك).  
3) مدت زمان تماس كودك با آشنايان و بستگان، 

در مقايسه با حضور او در خانواده، چه قدر است؟
4) مدت زمان تماس كودك با دوستان، در مقايسه 

با  حضور او در خانواده، چه قدر است؟
نتيجه گيري كنيد كه بر اســاس محاســبات شما هر 
كودك بيش ــترين زمان را در كنار چه كســاني سپري 
مي كند و مدت تماس كودك با خانواده اش چند برابر 

تماس او با ديگران است.
 

 فعاليت عملي 4
فعاليت قبل را با پاســخ به پرســش هاى زير تكميل 

كنيد:
 1) اعتماد و وابستگي كودكان به چه كساني بيش تر 

است؟ به ترتيب اولويت موارد زير را شماره بزنيد:
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 پدر
 مادر

 خواهر
 برادر
 معلم

 دوست
 اعضاي فاميل

 همسايه ها
 فروشنده  ي محل 

2) كــودك بــا كــدام يــك از گروه هــاي زيــر 
طوالني ترين مدت تماس و ارتباط را دارد؟ 

اعضاي خانواده
 معلمان 

 دوستان همكالسان
 اعضاي فاميل

از پاسخ هاي داده شــده چه نكته هايي را مي توانيد 
نتيجه گيرى كنيد؟

خانواده نهادي اســت كــه بيش ترين نقــش را در 
تربيت و ســازندگي فرزنــدان دارد. از اين رو جايگاه 
مهمــي در زندگي فرد و جامعه دارد. داليل اصلي اين 

نقش ويژه، عبارت اند از:
 خانــواده به تمام نيازهاي كودك از ابتدا پاســخ 
مي دهــد و هيچ مرجع ديگــري، حتي اگر تالش كند، 
نمي توانــد مانند خانواده بــه اين نيازها پاســخ گويد. 
مشــكالت كودكاني كه در مراكز شبانه روزي تربيت 

مي شوند نشــان دهنده  ي آن است كه اين مراكز هرگز 
نمي توانند جاي گزين مناسبى براى خانواده شوند.

 خانــواده محيطــى امن بــراي كــودك فراهم 
مي كند.

 خانــواده از بدو تولــد تا زمان مــرگ، پيوندي 
عميق با اعضاي خــود دارد كه برخالف ديگر روابط، 

حتي اگر فرد بخواهد، گسسته نمي شود.
 خانــواده با محبــت بي دريغ خود نســبت به هر 
يك از اعضاي خود و در وضعيت  هاى گوناگون منبع 
اعتماد آن  هامي شود. به همين دليل اعضاء همواره باور 

و اعتماد خانواده را مى پذيرند.
به اين ترتيب، همان طور كه نتيجه  ي محاســبات شما 
نيز نشــان داد، هر كس بيش ترين زمان خود را در خانه 

و در كنار اعضاي خانواده مي گذراند.
 بــه عالوه، نوع و عمق ارتبــاط خانواده با كودكان 
بسيار متفاوت و ريشــه دارتر از ديگر عواملي است كه 

در آموزش و پرورش كودك سهيم اند. 
از اين رو تأثير خانواده بر كودك نســبت به عوامل 

ديگرازجمله مدرسه بسيار عميق  تر است. 
هميــن وضع باعث مي  شــود كه نقــش خانواده در 
تعليم و تربيت كودكان بســيار برجسته شود و خانواده 
همــواره محور اصلِي توجه دانشــمندان تعليم و تربيت 

قرار گيرد.



مديريت و برنامه ريزى امور خانواده جلد 2
تعليم و تربيت در خانواده

74

چكيده 

 تعليــم و تربيــت جريانى اســت كــه از آغاز تا 
پايان زندگى انســان ادامه دارد و طــى آن توانايى ها و 

استعداد   هاى انسان شكوفا مى شود. 
 كــودك، خــود نمى تواند مربى خودش باشــد 
و ديگــران بايد او را آموزش دهنــد و پرورش نمايند. 
مهم ترين اين نهادها خانواده اســت و هيچ نهاد ديگرى 
قادر نيســت با آن برابرى كند. پشت سر هر انسان رشد 
يافتــه اى خانواده اى توانا قــرار دارد  و به همين ترتيب 
هر انسان بزهكار يا كســى كه توان اداره ى خود و نيز 
ارتباط مناســب و سازنده با ديگران را ندارد، محصول 

خانواده اى ناكارآمد است.

 آزمون پايانى نظرى واحد كار اول 
تعليم و تربيت را تعريف كنيد.
رابطه ى تعليم و تربيت چيست؟

چه نهادهايى در تعليم وتربيت انسان دخالت دارند؟ 
آن  هارا بر اساس ميزان اهميت نام ببريد.

چــرا خانواده ى هر فــرد در زندگــى او بيش ترين 
اهميت را دارد؟

 

 آزمون پايانى عملى واحد كار اول
به فهرست هاى زير توجه كنيد و حدس بزنيد كدام 

گزينه ها بايد به يكديگر وصل شوند: 
1- پدر خانه را ترك كرده است.

الف) كودك حّساس و پرخاشگر است.
2- در خانه نظم چندانى وجود ندارد.

ب) كودك محزون و مضطرب است.
3- هنگامــى كه پــدر و مادر عصبانى مى شــوند، 

كلمات زشتى به زبان مى آورند.
ج ) كودك هنگام اختالف نظر با دوستان ازكلمات 

نا مناسبى استفاده مى كند.
4- پدر و مادر اختالف نظرهاشــان را دور از چشم 

بچه ها با آرامش مطرح مى كنند.
د) كودك در مدرســه به دليل بى نظمى ســرزنش 

مى شود.
5- پدر و مادر در خانه با هم دعوا مى كنند.

هـ) كودك آرام و شاد است. 

 -1
-2

 -3
-4
-5

الف)
ب)
ج) 
د ) 

ه)



واحد كار دوم
 پرورش حواس و زبان آموزى در كودكان
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 هدف هاي رفتاري 
انتظار مي رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار بتواند به هدف هاي زير دست يابد:

1- داليل نياز انسان  را به حواس پنج گانه  شرح دهد.
2- داليل اهميت  پرورش حواس را در كودكان توضيح دهد.

3- عوامل مؤثر بر پرورش حواس كودكان را برشمارد.
4- روش  سنجش و تقويت حواس را در كودكان، در قالب بازي،  اجرا كند.

5- اهميت زبان و قدرت تكلم  را براي انسان توضيح دهد.
6- نقش والدين به ويژه مادر را در زبان آموزي كودكان برشمارد.

7- عواملي را كه در زبان آموزي كودكان  مؤثرند نام ببرد و توضيح دهد.
8- پنج توصيه ى تربيتي را براي رشد زبان آموزي در كودك شرح دهد.

9- روش هاي تشخيِص كم شنوايِي كودك را توضيح دهد.
10- روش مواجهه با كودكي را كه لكنت زبان دارد، شرح دهد. 

 پيش آزمون واحد كار دوم
1- حواس پنج گانه كدام اند؟

2- افراد معمولى بيش تر از كدام حواس استفاده مى كنند؟
3- اگر كسى نتواند از حواس پنج گانه ى خود استفاده كند، با چه مشكلى مواجه خواهد بود؟

الف ) نمى تواند با دنياى خارج و مردم ارتباط برقرار كند.             ب) نمى تواند خطرات را احساس كند.
د) همه ى گزينه ها صحيح است. ج) نمى تواند جهان خارج را بشناسد.    

4- زبان و تكلم در انسان اهميت دارد زيرا باعث مى شود كه او ... .
ب ) بتواند نيازهايش را بازگو كند. الف) بتواند با ديگران حرف بزند.    

د) از حيوانات متفاوت باشد.    ج) بتواند فكر كند.      
5- اگر كودك مدام تنها باشد:

الف) مى تواند حرف  زدن را بياموزد چون زبان آموزى يك استعداد است كه بروز مى كند.
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مقدمه 
بچه ى انســان با بچه ى حيوان تفاوت بســيار دارد. 

بچه ى حيوانات نياز چندانى به آموزش ندارد. 
آن  هااصًال نيازى به اطالعات ندارند و مهارتى هايي  
را كه نياز دارند تا حدود زيادى به شكل غريزه در آن-

 هابه وديعه گذاشته شده است و پدر و مادر مهارت هاى 
مــورد نياز آن  هارا به صورت عملى و در دامان طبيعت 

به او مى آموزند. 
اما بچه ى انســان داراى اســتعداد ذاتى دانســتن و 
يادگيرى اســت كه حاصل آن رشد قوه ى تشخيص و 
درك او و ايجاد رابطه اى هوشــيار انه و مؤثر با محيط 
و طبيعت اســت. كــودك يادگيرى را بــه طور فطرى 
از لحظــه ى تولد آغاز مى كند و براى شــناخت جهان 
اطراف و ايجاد ارتباط با محيط، آن را با پشــتكار ادامه 
مى دهــد. پس اولين وظيفــه ى خانــواده فراهم كردن 

زمينه ى رشد و يادگيرى كودك است. 
در واقــع آمــوزش از ابتداي كودكــي در خانواده 
آغاز مى شود و بعدها مدرسه در تكميل آن مى كوشد. 
بى  شــك پرورش حــواس پنج گانه (بينايي، شــنوايي، 
المســه، بويايي و چشايي) و اســتفاده از قدرت تكلم 

و زبــان آموزي را بايد از مهم ترين نيازهاى آموزشــى 
كودكان دانست.

1-2  اهميت حواس پنج گانه در انسان 
    اطالعاتــي كــه درباره ى جهان خــارج داريم از 
طريق حواس به ما مي رســد. همه ى شما اين حواس را 
به خوبي مي شناســيد: بينايي، شنوايي، چشايي، بويايي 

و المسه.
نظر بــه اين كه ما به وجود اين حواس و اســتفاده از 
آن  هاعادت كرده  ايم ، معموالً اهميت آن  هارا فراموش 
مي كنيــم. به نظر شــما حواس چرا و چــه قدر اهميت 

دارند؟

ب) مى تواند حرف  زدن را بياموزد چون هرچه  بزرگ ترشود، محيط  اطرافش  را بهتر مى شناسد.
ج) نمى تواند حرف زدن را بياموزد چون نمى تواند فكر كند.

د) نمى تواند حرف زدن را بياموزد چون حرف زدن را بايد از انسان هايى كه در اطراف او هستند بياموزد. 
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 فعاليت عملي 1

  

اگر از بعضي از حواس محروم شويد چه اتفاقى 
مى افتد؟.... ....

 شــايد شــما يا بعضي از هم كالسي هاي تان در 
اســتفاده  ى كامل يا نسبى از قدرت حواس پنج گانه 
با مشكل روبه رو باشيد يا ممكن است افرادي را در 
ميان خانواده و آشنايان تان بشناسيد كه دچار چنين 

مشكالتى باشند. 
شما معموالً افراد نابينا، كم بينا، ناشنوا يا كم شنوا 
را بــه دليــل اســتفاده از عينك، عصا يا ســمعك 

مي شناسيد.
بــه نوبت، چشــم چند نفرازهم كالســي ها را با 
چشم بند يا دستمال ببنديد تا نتوانند جايي را ببينند 
و از ايشــان بخواهيــد تــا دركالس  حركت نمايند 
و وســايلي را به خواست شــما جا به  جا كنند. چه 

اتفاقي مي  افتد؟ 
به هميــن ترتيب بعضــي از هنرجويــان هنگام 
گفت وگو در كالس گوش خود را بگيرند. در اين 

صورت، از آن  هابپرسيد چه روي مي دهد؟
 مشــكالت افــرادي را كــه از نعمــت بينايي يا 

شنوايي محروم اند، بيان كنيد.

واقعيت آن اســت كه حواس شــما، از آن چه شما 
تصور مي كنيد، بسيار مهم ترند. مي توانيد بگوييد چرا؟

 توجه
حواس پنج گانه در انسان اولين و مهم ترين وسيله  ى 
شناخت و دانش است. اگر حواس انسان از كار بيفتد، 

ارتباط او با جهان خارج قطع مي شود.

 شــما چگونــه بــا جهــان خــارج ارتبــاط برقرار 
مى كنيد؟ 

هر كس جهان خارج از خود را مي  بيند (به كمك 
حــس بينايي)، صداهايي را مي شــنود (به كمك حس 
شــنوايي)، اشــيا را لمــس مي كنــد (بــه كمك حس 
المســه)، خوراكى ها را مزمزه مي كند (به كمك حس 
چشــايي) و يا بوهايي به مشــامش مي رسد (به كمك 

حس بويايي). 
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حال اگر كسي به هر دليلي قدرت بينايي، شنوايي يا 
ساير حواس خود را از دست بدهد يا اشكالي در آن-
 هاايجاد شــود، در حقيقت تمام و يا بخشي از ابزارهاي 

شناخت دنياي خارج را از دست داده است.
 بيش تر بدانيد   

حــواس پنج گانه نه تنهــا مــا را از خطرهايي كه با 
آن  هامواجه مي شــويم آگاه مي كننــد، بلكه  اطالعات 
الزم را براي تفســير حــوادث و رويدادها در اختيار ما 

مي گذارند. 
هم  چنيــن از راه حواس اســت كه لــذت و درد را 

احساس مي كنيم و رنگ ها را تشخيص مي دهيم.
 

 به همين دليل انســان به حواس خود بسيار نيازمند 
است و بايد به  اين ابزارهاي شناخت توجه كند، در پي 
رشــد آن  هاباشــد و از آن  هامراقبت كند تا از حوادث 

آسيب نبينند. 
آيا مى توانيد تصور كنيد از دست دادن قوه ى بينايي 
يا حس شــنوايي تــا چه حد به ارتباط شــما با جهان و 
گرد آوري اطالعات تان از محيط صدمه خواهد زد؟

 بيش تر بدانيد
تحقيقات نشــان مي دهدكه 70 درصــد  اطالعات 
انسان از طريق مشاهده و حس بينايي به دست مي آيد.

2-2 پرورش حواس در كودكان
توجه و پرداختن به رشــد حواس پنج گانه در كنار 
ســاير جنبه هاي تربيتي بايــد از دوره ى كودكي آغاز 
شود، به خصوص كه برخى از كودكان ممكن است از 
زمان تولد در اندام هاي حسي خود نقص داشته باشند. 
چنان چه مشــكل آن  هابه موقع شناسايي و درمان نشود، 
بخشي از توانايى شناخت خود را از دست خواهند داد. 
بنابرايــن، توجه به حواس پنج گانــه در كودكان از دو 

جنبه داراي اهميت است: 
1- شناسايي و كنترل مشكالت و نقص هاي احتمالي 

كودك و انجام خدمات درمانى.
2- رشد و تقويت قدرت حواس كودك براى آن 
كه او ابزارهاي كامل تري براى شــناخت جهان اطراف 

خود در اختيار داشته باشد. 
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حـواِس   پـرورش  اصـول  و  اهـداف   2-2-1
كودكان

 رشــد و پرورش حواس كودكان فعاليتى آموزشي 
و تربيتي اســت. هــدف پرورش حــواس در كودكان 
تقويت حواس پنج گانــه و آگاه كردن آنان از ارزش، 

اهميت و روش مراقبت از آن هاست.
بــراي پرورش يكي از حــواس، تا جايى كه امكان  
دارد از حواس ديگر نبايد استفاده كرد، چون يافته هاي 

حواس مختلف به يك ديگر كمك مي كنند. 
مثًال هنگام كار با حس المسه يا بويايي، چشم ها را 
ببنديد زيرا حس بينايى به  حس المسه و بويايى كمك 

مى كند تا ماده ى خوراكى را تشخيص دهيد.
موضــوع مهم ديگــر آمــوزش نحــوه ى مراقبت 
وحفظ اندام هاي مربوط به حواس  اســت، مانند پاكيزه  
نگه داشتن چشم، بيني، مسواك زدن دندان ها، احتياط 
در بو كردن مواد مشــكوك و ناشناخته، نچشيدن طعم 
مواد غير خوراكي و حتي خوراكي ناشــناخته، دســت 

نزدن به مواد شيميايي و داغ و ... .

 توجه 
در فعاليــت عملى 1، كم  بود يا نبود يكي از حواس 
را  تجربــه كرديد، اما نكته ى مهم ديگر آن اســت كه 

حواس هر انسان مي تواند بسيار قوي شود. 
البته توانايى افراد در ايــن زمينه با يكديگر تفاوت 
دارد. بعضي ها مزه ها را بسيار خوب تشخيص مي دهند؛ 

بعضي ها شامه ى بســيار تيزي دارند و انواع بو را بسيار 
خوب از هم تميز مي دهند. برخى بسيار تيزبين هستند، 
بعضي ها گوش هاي تيزى دارند و كســاني نيز با لمس 
اشيا متوجه نكته هاى زيادي مي شوند كه ديگران آن-

 هارا در نمي يابند. پس در خصوِص رشــد حواس بايد  
به تفاوت هاي فردي توجه كرد. 

2-2-2 روش هاى پرورش حواس كودكان
مهم ترين اقدام براي به كارگيري درســت حواس 
پنج گانــه ى كــودك  ايجــاد فرصت كافــى و محيط 

مناسب براى اوست. 
لمس كردن وسايل متفاوت، قرار دادن كودكان در 
معرض صداهاي متفاوت وتشــخيص آن ها، مشاهده ى 
صحنه  هاي مختلف و دقت در اجزاي آن ها، تشــخيص 
تفاوت تصاوير و اشــياي مختلف، تشــخيص رنگ ها، 
تشــخيص جنس مواد گوناگون، چشــيدن و شناخت 
طعم هــاي مختلــف و تشــخيص بوهــاي مختلف در 

پرورش حواس پنج گانه بسيار مؤثرند.
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نمونه ى فعاليت هاي پرورش حواس پنجگانه

 فعاليت عملي2
بازي وسنجش حس شنوايي كودكان

 با ســه كودك از نزديكان  تان كه در سنيِن مختلِف 
دوره ى پيش دبســتانى  هســتند، دقت حس شنوايي را 

تمرين كنيد.
 در مرحلــه ى اول بــه نوبت، چشــم هاي آن  هارا 
ببنديد و وســايل مختلف را به صدا درآوريد و از آن-

 هابپرسيد هر يك چه صداهايي مى شنوند. شما مي توانيد 
از به صدا در آوردن اشياي مختلف، مانند كليد، زنگ، 
ظــروف و ... اســتفاده كنيد. زير و بــم  بودن، دوري و 
نزديكــي و كوتاه و بلند بودن صــدا را نيز مي توانيد به 
همين روش تمريــن كنيد. آيا تفاوتــي ميان كودكان 

سنين مختلف مشاهده مي كنيد؟ چه تفاوت هايي؟
 در ايــن مرحلــه با كــودكان در حالت نشســته 
حلقه اي تشكيل دهيد و در قالب بازي مطالبي را به طور 
درگوشــي به  يكديگر منتقل كنيد. قدرت تشــخيص 
صداي كلمات در كودكاني كه بررسي مي كنيد چه  قدر 

است؟ آيا تفاوتي را ميان آن  هااحساس مي كنيد؟
نتايــج بررســي ها را در كالس بازگــو كنيــد. چه 
روش هــاي ديگري را بــراي ســنجش و تمرين حس 

شنوايي كودكان پيشنهاد مي كنيد؟

 
 فعاليت عملى 3

بازي وسنجش حس بويايي كودكان
بــا چند كــودك از نزديــكان خود كه در ســنين 
مختلف دوره ى پيش دبستانى  هستند دقت حس بويايي 
را تمريــن كنيد. مــواد خوراكي مختلــف را با بوهاي 
متنوع، مانند پياز، سير، سيب، ادويه، عطر، گل و سركه 

فراهم كنيد. مواد بايد براي كودكان آشنا باشد.
به نوبت، چشمان آن  هارا ببنديد و از آن  هابخواهيد 
بوي هر ماده را مشخص كنند. اين تشخيص بايد شامل 

دو جنبه باشد: 
1- آن چه بو كشيده اند چيست؟ 

2- آيا مي توانند بگويند چه نوع بويي دارد وكدام 
يك خوشايند وكدام يك ناخوشايندند و چرا؟

 به تفاوت هاي كودكان در ميزان، سرعت تشخيص 
و انواع پاســخ هاي شــان  دقــت و نتايج را بررســي و 

يادداشت كنيد. 
فراموش نكنيد كودكان كوچك تر از آن  هســتند 
كه بتوانند پاسخ هاي روشني به شما بدهند و شما خود 
بايد ضمن همراهــي با آن  هاو با زبان كودكانه ازطريق 
مشــاهده ى دقيــق، توانايي آن  هارا بســنجيد و پاســخ 

سؤال ها را بيابيد.  
نتايــج بررســي ها را در كالس بازگــو كنيــد. چه 
روش هــاي ديگري را بــراي ســنجش و تمرين حس 

بويايى كودكان پيشنهاد مي كنيد. 
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 فعاليت عملي 4
بازي وسنجش حس چشايي كودكان

بــا چند كــودك از نزديــكان خود كه در ســنين 
مختلــف دوره ى پيش دبســتانى  هســتند، دقت حس 
چشــايي را تمرين كنيد. مواد خوراكــي مختلف را با 
طعم هاي متنّوع، مانند ســيب، ســركه و گالب فراهم 

كنيد. مواد بايد براي كودكان آشنا باشد.
 براي انجام اين كار، عالوه بر بســتن چشم  ها، الزم 
اســت از هر كودك بخواهيد تا هنــگام مزمزه كردن 
مواد، بيني خــود را هم محكم بگيــرد تا حس بويايي 
به كمك حس چشــايي نيايد و فقط ازحس چشــايي 
اســتفاده شود. سپس دســتش را از روى بيني بردارد و 

مجدداً مزه را بيازمايد.
هماننــد فعاليت هــاي قبلــي نتيجه  ى بررســي ها را 
يادداشــت كنيد و بــه كالس بياوريــد. چه روش هاي 
ديگري را براي سنجش و تمرين حس چشايى كودكان 

پيشنهاد مي كنيد.

 فعاليت عملي 5
بازي و سنجش حس المسه

در اين فعاليت شــما بايد ميزان حساســيت و دقت 
كودكان را در شــناخت اشــيا و مشــخصات از طريق 
لمس كردن بررسي كنيد. اين كار كامًال در قالب بازي 
صورت مى  گيرد. بايد چشم كودكان را به نوبت يا هر 
يــك را در اوقات جداگانه ببنديد و دســت وصورت 
آن  هارا به سطح اشــياي مختلف تماس دهيد. سپس از 
كودكان بپرسيد چيزي كه به آن دست كشيديد يا آن 

را لمس كرديد چيست ؟
 آيا زبر است يا نرم، چه  قدر؟

 آيا سرد است يا گرم، چه قدر ؟
 آيا خشك است يا تر ؟

 چه روش هاى ديگرى براى سجش حس المسه 
پيشنهاد مى  كنيد؟ 

 نتايج بررســي و تفاوت ها را يادداشــت كنيد و در 
كالس ارائه دهيد.
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 فعاليت عملي 6
بازي و سنجش حس بينايي

براي ســنجش و تمريِن حس بينايــي در كودكان، 
مهم تريــن موضــوع، رنگ ها هســتند. بــراي اين كار 
امكانات متنوعي وجود دارد. مجله ها و كتاب قصه هاي 
رنگي كودكان، اســباب بازي ها، رنگ آميزي فرش ها 
و اثاثيه ى خانه و اتاق ها، رنگ ميوه ها و مواد خوراكي 

و... به راحتي در دسترس و قابل استفاده اند. 
در اين فعاليت تشــخيص درســت رنگ و نام آن، 
درجه ى رنگ (پررنگي  و كم رنگي)، تفاوت رنگ ها، 
پيدا كردن و طبقه بندي اشــياي هم رنگ و ... توســط 

كودكان بررسي مى شود.
فراموش نكنيد ممكن است برخى كودكان به دليل 
اختالل وراثتى در تشــخيص بعضــي از رنگ ها ناتوان 

باشند. 
در اين صورت كودك بايد به پزشك ارجاع داده 
شــود. نتايج  اين بررســى را هماننــد فعاليت  هاي قبلى  

يادداشت كنيد و به كالس بياوريد. 

همان طور كه در فعاليت ها و نيز تجربه هاي شخصي 
آشــكار است، حس بينايي در كسب اطالعات اهميت 
بســيار دارد. اين حس، عالوه بر آن كه مهم ترين ابزار 
كســب اطالعات از جهان خارج است، به كمك ساير 
حواس نيز مي آيد. به همين دليل افراد نابينا در استفاده 
از ســاير حواس تواناترند. بنابراين، در جريان بررســي 
و آمــوزش بايد به حواس ديگر هم به اندازه ى حواس 

بينايي توجه كنيد.

 توجه
در پرورش حواس، صرفاً باال بردن ميزان حساسيت 
حواس كافي نيســت، بلكه در كنار آن بايد به آموزش 

مفاهيم و ارائه ى  اطالعات به كودك نيز اهميت داد.
يعني  چه  بسا كودك درست احساس مي  كند و مثًال 
بوها را تشخيص مي دهد اما نمي داند آن  هارا چه بنامد. 
بنابرايــن، پــدر و مادر بايد تالش كننــد براى كودك 
خود فرصت هاي الزم را فراهم كنند تا خزانه ى لغات1 
او گســترش يابد و هم چنين اطالعات مورد نيز خود را 

از جهان خارج كسب كند. 

3-2 اهميت زبان آموزى          
زبان ابــزار بيان افكار و احساســات ماســت. ما به 
كمك زبان با ديگــران ارتباط برقرار مى كنيم، نيازها، 

استفاده  آن  از  و  داند  مي  كس  هر  كه  است  كلمه هايي  تعداد   -1
مى كند و در زبان شناسى به آن ذخيره ى واژگانى مى گويند.
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نظرها، عالقه ها، خوشــحالي و ناراحتي خود را بازگو 
مي كنيــم.  بدون زبان آيــا مي توان متنــي را خواند يا 

كلمه اي را نوشت؟
 اما مهم تر از همه آن كه بدون زبان نمي توانيم فكر 
كنيــم. لحظه اى مكث كنيد و به موضوعي بينديشــيد. 
شــما چه مي كنيد؟ غير از آن است كه در درون تان با 
خود درباره ى موضوعي گفت وگو مي كنيد؟  بنابراين 

زبان و تكلم، مقدمه ى تفكر است. 
اگر انســان امكان تكلم نداشت، نمى توانست فكر 
كند. اين به آن معنا نيست كه فرد دچاِر اختالِل گفتارى 
يا شنوايى از قدرت تفكر هم محروم است. چنين فردى 
زبان را مى فهمد و مى تواند افكار خود را بر روى كاغذ 
بياورد يا با زبان اشــاره صحبت كند. به نظر شما انسان 
بدون قدرت انديشيدن چگونه رفتار مى كرد؟ رفتار او 

با حيوانات چه تفاوتى داشت؟
 پس زبان همه ى جنبه هاي ارتباطي را شامل مي شود 

و اهميت آن فقط به گفتار مربوط  نمي شود.
 1-3-2 زبان آموزي و تكلم كودكان

همه ى والدين بي صبرانه منتظرند تا كودكان شــان 
زبان باز كنند و به حــرف زدن بپردازند. نحوه ى تكلم 

كودكان بسيار شيرين وگيراست. 
آيــا شــما مي دانيد در چه ســني شــروع بــه تكلم 

كرده ايد؟

 فعاليت عملي 7   
بررسي در مهد كودك

 به گروه هاي پنج نفرى تقســيم شويد و هر گروه 
به يك مهدكودك مراجعه كنيد. 

 هــر يك از اعضاي گــروه در يكي از كالس ها 
(باتوجــه به تقســيم بندي ســني مهدكــودك) حاضر 

شوند.
 آن چه بايد بررسي شود، عبارت است از:

1- ميــزان تكلم كودكان (چه  قدر بچه ها براي بيان 
نيازهاي شان صحبت مي كنند).

2- ميزان درســت صحبت كردن آنــان (مي توانند 
منظورشان را براي مربي روشن كنند).

3- ميــزان خطاى آنان در تلفــظ (چه كلماتي را به 
چه شكلي تلفظ مي كنند. از مربي كالس در اين زمينه 

كمك بگيريد).
4- تعيين تفاوت هاي فردي كودكان در كالس.

 يافته هاي باال را براساس گروه سني بررسي شده 
در گزارشى تنظيم كنيد.

 با اعضاي گروه گزارشــى نهايي شامل وضعيت 
تكلم دركودكان مهدكــودك تنظيم و نتايج گزارش 

خود را در كالس ارائه كنيد.

تــالش كودك براي ارتباط با محيــط از بدو تولد 
آغاز مي شــود، اما هنگام تولد نمي تواند از طريق هيچ 



دســتگاه ارتباطي)مانند زبان يا اشاره کردن( با ديگران 
ارتبــاط برقرار کند، از ايــن رو در موقعيت هاي طبيعي 
مانند درد، گرسنگي و ... رفتارهايي مانند حرکت دادن 
دست و پا و گريه ازخود نشان مي دهد  اما با تالش هاي 
خود و تحــت تأثير عوامل محيطي، به ويژه رفتار مادر، 

خيلي زود ارتباط با جهان خارج را آغاز مي کند.

 بيش تر بدانيد
اولين مرحلــه ی ارتباط بين نــوزاد و مادر ازطريق 
عاليم اســت. به همين دليل مــادر پس از مدتي از نوع 

گريه ی نوزاد متوجه مشکل او مي شود.
در مراحل بعد، شــما سر و صدا و جيغ هاي شادمانه 
و بعد »قان و قون« کردن هاي کودکان را مي شــنويد. 
کــودک به تدريــج از بازي با صداها لــذت مي برد و 

آهنگ و بلندي صدا را تغيير مي دهد. 
 کــودکان معمــوالً در نُه ماهگي صداهــا را تقليد 
مي کننــد و کلماتي ماننــد »دادا« را تکرار مي کنند. در 
ده ماهگــي معمــوالً کلمه هايي مانند مامــا و بابا را ادا 

مي کنند. 
در يك ســالگي چهار کلمه و در حدود يك ونيم 

ســالگي ده کلمه )از جمله اســم افراد( را مي توانند ادا 
کنند. 

برخي از کودکان اولين کلمه را در هشــت ماهگي 
و برخي در دو سالگي ادا مي کنند. 

اما اکثر آن  هاقبل از يك ســالگي اولين کلمه را بر 
زبان مي آورند. 

طفل، از هشــت تا ســيزده ماهگــي، کالم و گفتار 
ديگران را درک می کند ولي نمي تواند پاسخ دهد.

2-3-2 نقش پــدر و مــادر در زبان آموزي 

کودک

وقتــي پــدر و مــادر و اطرافيان با کــودک حرف 
مي زننــد، در آغاز کــودک معني گفته هــاي آن  هارا 

نمي فهمد. 
اما به تدريج زبان آن  هارا با اشيا، وقايع و تجربه هاي 
خود از جهــان خارج درک مي کند و بــه اين ترتيب 

کلمه ها برای او معني پيدا مي کنند.
مــادر اوليــن معلــم زبان طفل اســت. کــودک با 
مــادر تمريــن گفت وگــو مي کند. مهربانــي مادر در 
ظهور اصــوات اوليه ی کودک مؤثر اســت. کودکان 
پرورشگاهي چون از محبت مادري محروم اند و کمتر 
اصوات محبت آميز و محرک دريافت مي کنند، ديرتر 

زبان باز مي کنند.
دوقلوها و ســه قلوها ديرتر زبان بــاز مي کنند زيرا 
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مادر فرصت كافي بــراي پرداختن به تك تك آن  هارا 
ندارد و بيش تر به رفع نيازهاي آن  هامي پردازد.  

يك حرف و دو حرف بر زبانم
الفاظ نهاد و گفتن آموخـــــت

 توجه
چنان چه مادر، طفل را تشــويق كند كه نيازهايش 
را با گفتن بيان كند، رشــد تكلم طفل بيش تر مي شود. 
اكثر مادران از اين موضــوع غفلت مي كنند زيرا براى 
آن  هارفع نيازهايى كه طفل بــا ارتباط غير كالمى ابراز 
مي كنــد، مهم تر اســت. اگر مــادران در نحوه ى تكلم 
خود اشــكاالتي داشته باشــند يا به دليل كم سوادى  و 
نداشتن مطالعه، از لغات كم تري در بيان استفاده كنند، 
به خودي خود كودك نيز در استفاده از تكلم و ميزان 
لغات، دچــار كم بود و نقص خواهد شــد و اين يكي 
از داليلي  اســت كه اهميت مطالعه و گسترش دايره ى 

اطالعات مادران را نشان مى دهد. 

3-3-2 توصيه هاي تربيتى 
اگر كودكي تا هجده ماهگى( 1/5 ســالگى) زبان 
باز نكرد و در بيســت و چهار ماهگى( 2 سالگى) هنوز 
قادر نبود كلمه اي را ادا كند بايد چاره اي انديشيد و به 

متخصص مراجعه كرد.
بهترين روش براى پيشــرفت زباني كودك، ايجاد 
محيط مناســب است؛ محيطي ســاده، آرام و خالي از 
چنــد زباني يعنى محيطي كــه در آن فقط با يك زبان 

گفت و گو شود. 
براي رشــد گويايي كودك به نكته هاى زير توجه 

كنيد: 
 از جمالت ساده، كوتاه و رسا استفاده كنيد. 

 اشتباهات كودك را تصحيح و واژگان را برايش 
درست تلفظ كنيد. 

 او را وادار نكنيــد تــا كلمــات و جمالتي را كه 
هنوز قادر به بيان آن نيست، تكرار كند.

 خزانه ى لغاِت كودك را با فرســتادن او به مهد 
كودك و كودكســتان و يا شــركت دادن او در جمع 
بچه هــا، با قصه  گويــى، به كمك راديــو، تلويزيون و 
گفــت وگو بــا بزرگســاالن و ســاير فعاليت هايي كه 
كودك را  وادار به حرف زدن و پاسخ دادن مى كند يا 
اين كه گوش و چشم او را با كلمه هاي بيش تري آشنا 

كند، افزايش دهيد. 
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 بيش تر بدانيد
مهــارت تكلــم بــه معنــِي مهــارت گــوش دادن 
نيســت. كودكان حرف زدن را قبــل از گوش كردن 

مي آموزند.
كودكان سه تا شش ســاله، به دليل اين كه فقط به 
خودشــان توجه دارند، درجمع بدون توجه به حضور 
ديگران حرف مي زنند و در واقع به حرف هاي ديگران 

گوش نمي دهند. 
مهــارت گوش  كــردن را در كــودكان مى توان با 
استفاده از روش هايى مانند قصه گويى، تصوير خوانى 

و... پرورش داد. 

والدينى كه محبت كافى به كودكشان ابراز مى كنند 
در رشــد زباني كودك بيش تــر از والديني كه محبت 

كافي ابراز نمي كنند  مؤثرند.
والدين بايــد در حين كار كردن بــا كودك، غذا 
دادن بــه او و ... بــا كودك خود حــرف بزنند و عمل 
خود و اتفاقات را با زباني ساده مانند «شير اين جاست» ، 

«بلند شو برويم»  و... براي او توضيح دهند.
اگر اســتفاده از زبان براي كودك با لذت و نوعي 

پاداش همراه باشد، بيش تر از زبان استفاده مي كند. 
بــه همين دليــل اطرفيــان بايد به كــودك كمك 
كننــد تا بداند كه بــا صحبت كردن بهتــر مي تواند به 

خواسته هايش برسد.

4-3-2 موانع زبان آموزى
نبايد فراموش كرد كه بعضي از كودكان ســالمت 
كامل ندارند. مهم ترين موانع زبان آموزى عبارت اند از:

1- كـم شـنوايي: كم شــنوايى در رشــد زبان، 
مانع بزرگي اســت، زيرا شــنيدن، يكــي از مهم ترين 
راه هاي گردآوري اطالعات از جهان خارج اســت، از 
طرف ديگر ما با شــنيدن صداي خودمان آن را كنترل 

مي كنيم.

 توجه
هرگاه نشــانه هــاي زيــر را در كودك مشــاهده 
كرديد، بايد احتمال وجود مشــكِل شنوايِي كودك را 

جدي بگيريد:
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توجــه نكردن به صداهاي محيط اطراف، تأخير در 
رشــد گفتار و زبان، جيغ زدِن بيش از حد، بلند كردن 

صداي وسايل صوتي، استفاده از اشاره به جاي زبان.

  2- لكنـت:  لكنت يكي از اشــكاالت گفتارى 
اســت. افراد مبتال به لكنت به طور غيــر عادي صدا يا 

حرفى را در يك كلمه تكرار يا در آن گير مي كنند. 
گاهى اوقات  ترس شــديد يا اضطراب زياد، كه به 
داليل مختلفى مى تواند ايجاد شود، باعث بروز لكنت 

زبان در كودك مى شود.
 والدين و اطرافياِن كودكي كه لكنت دارد با واكنش 
نامناسب مانند ســرزنش، راهنمايي دادن، ابراز نگراني 
و... باعث مي شــوند تا مشــكل كودك شديدتر شود. 
آرامش و توجه غيرمســتقيم به نحوه ى گفتار كودك 

كمك بزرگي به رفع اين مشكل خواهد كرد.

چكيده 

براي اين كه كودكان بتوانند جهان و محيط شــان 
را بشناسند، بايد از امكانات وتوانايي هاي خود استفاده 

كنند. 
آن  هابايــد بتواننــد حــرف  بزنند ومنظــور خودرا 
بيــان كنند ومحيط خود را به كمــك حواس پنج گانه 

جست وجو كنند. 
حــواس پنج گانه و قدرت تكلم مهم ترين ابزارهاى 

شــناخت و ارتبــاط كودك بــا جهان  اســت. اگر چه 
خوِد كودكان براى شــناخت و ارتباط با محيط تالش 
مى كننــد، خانــواده  براى اين كه تــالش آن  هابه نتيجه 
برسد بايد محيطى امن، آرام و بدون دغدغه براى آن-

 هافراهم كند. 
والدين بايد مراحل رشد حواس و تكلم در كودك 
را پى گيرى كنند تا چنان چه دچار مشكل يا نقصى بود 
به موقع براى رفع آن اقدام كنند و آموزش هاى الزم را 
براى مراقبت از اندام هاى حســى و نيز گسترش قدرت 

تكلم  كودك بدهند.
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 آزمون پايانى نظرى واحد كار دوم
هدف از پرورش حواس در كودكان چيست؟

آيا باال بردِن دقت و حساســيت حــواس به تنهايى 
براى پرورش حواس كودكان كافى است؟ چرا؟

ســه مورد از داليل اهميت زبان و تكلم در انسان را 
بيان كنيد؟

اولين معلم زباِن كودك كيست؟
اگــر كودكــي تا ... زبان بــاز نكــرد و در ... هنوز 
قــادر به اداى كلمه اي نبود بايد چاره اي انديشــيد و به 

متخصص مراجعه كرد.

 آزمون پايانى عملى واحد كار دوم
كودكى سه چهار ســاله را از اطرافيان يا همسايه ها 
در نظر بگيريد. سعى كنيد دو موضوع زير را درباره ى 
كودكى كه انتخاب كرده ايد، بررســى و گزارش تهيه 

كنيد:
 ميزان دقت حواس كودك چه  قدر است؟

 تعداد كلماتى كه مى داند و آن  هارا به كار مى برد 
(خزانه ى لغات) چند تاست؟ 

 با توجه به شــناختى كــه از خانواده ى آن كودك 
داريد، آن  هاچه نقشى در رشدِ توانايى هاى او داشته  اند؟ 
آيا يافته هاى شما نيز اهميت خانواده را در زبان آموزى 

تأييد مى كند؟



واحد كار سوم
يادگيرى، خالقيت و آموزش كودكان
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 هدف های رفتاری 
انتظار مي رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد کار بتواند به هدف هاي زير دست يابد:

1- يادگیری را تعريف کند.
2- تفاوت يادگیری کودکان و بزرگساالن را توضیح دهد.

3- انواع يادگیری کودک را بیان کند.
4- خالقیت را تعريف کند.

ق را نام ببرد. 5- ويژگی های کودِک خالاّ
قیت را در کودکان  به کار بندد. 6- روش های پرورِش خالاّ
7- اهمیت تحصیل و کار را در زندگی انسان توضیح دهد.

 پیش آزمون واحد کار سوم

1- تالش برای يادگیری از چه زمانی آغاز می شود؟ 
ب( از هنگامی که کودک شروع به حرف زدن می کند.  الف( از مرحله ی جنینی   

د( از زمانی که  کودک به مدرسه می رود. ج( از آغاز تولد    
ق يعنی: 2- کودک خالاّ

ب( کودک باهوش الف( کودک بازی گوش   
د(کودک نوگرا       ج( کودِک درس خوان   

3- مهم ترين تأثیر تحصیل عبارت است از:
ب( يافتن شأن و جايگاه اجتماعی  الف( يافتن نگاه عمیق تر به مسائل  

د( يافتن جايگاه در زندگي  ج( يافتن شغل مناسب با درآمد خوب  
4- به نظر شما امروزه برخورد والدين با موضوع تحصیل و اشتغال فرزندان شان تا چه حد منطقی است؟

د( خیلی کم ج( کم            الف( خیلی زياد        ب( زياد  
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مقدمه 
«يادگيــرى»  محيــط،  از  را  انســان  دريافت هــاى 
مى گويند. يادگيرى با اســتفاده از ســرمايه هاي طبيعي 
انســان، كه آن  هارا قواي شــناختي مي نامند، به دست 

مي آيد. 
اين قواى شــناختى عبارت انــد از حواس پنج گانه، 

زبان، انديشه و خالقيت انسان. 
آمــوزش مهم تريــن فرصت را براى رشــد اين قوا 

فراهم مى آورد. 
كودك در خانه و سپس مدرسه، با دقت،هوشيارى  
و راهنمايــِى اطرافيــان، مراحــل يادگيــرى و پرورش 
توانايى هــا را مى گذرانــد و در نهايت موفق به انتخاب 

شغل مناسب مى شود.
1-3- يادگيري كودكان 

آيا مى دانيد يادگيري از چه زمانى آغاز مي شــود و 
كودك ازچه زمانى براي درك محيط و شــناخت آن 

تالش مي كند؟
جنينــي كــه در بطن مــادر دوره ى رشــد خود را 

مي گذراند، از وضعيت مادر تأثير مي پذيرد. 
نوع و ميزان غذاي مادر، بيماري هاي مادر، شرايط 
جســمى و رواني او و نيز احســاس و ميزان توجه مادر 
به جنينــي كه آن را مي پروراند، بر چگونگِي رشــد و 
تكامل جنين تأثيــر مى گذارند. با اين حــال، اين ها را 

يادگيري نمي نامند.
تالش براي يادگيري كــودك از زمانى كه به دنيا 

مي آيد، آغاز مي شود.
كــودك نيازهايي دارد كه بايد رفع شــود و تالش 
كودك بــراي اعالم ايــن نيازها باعث مي شــود تا او 
خيلي زود به يادگيري بپردازد، (مانند يادگيري عاليم، 
اشــاره ها و رفتارهايي براي ايجاد ارتباط و اعالم نيازها 

و خواسته ها به جهان بيرون).
به تدريج با باال رفتن ســن كودك، تالش و تمايل 
او براي برقرارى ارتباط و انتقال پيام هاي خود افزايش 

مي  يابد.
يادگيري، كودك را با جهاِن اطراف خود آشــناتر 
مي كند، در نتيجه ابتكار عمل بيش ترى  به دست مى آورد. 
مهارت هــاي زباني، به كارگيري حواس و توانايي هاي 
ذهنــي به كودك كمك مي كند تــا يادگيري خود را 

توسعه دهد.
1-1-3- تفـاوت يادگيـــري كودكــــان و 

بزرگساالن 

 فعاليت عملى 1 
در گروه هاى ســه نفرى، روش هاى يادگيرى خود 
را با روش هاى كودكانى كه به مهد كودك مى روند، 
مقايســه كنيد. چــه تفاوت هايى دارند؟ چــرا؟ داليل 
را روى تختــه ى كالس بنويســيد و آن  هــارا به بحث 

بگذاريد.
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بزرگســاالن  يادگيــرى  بــا  كــودكان  يادگيــري 
تفاوت هايي دارد كه مهم تريــن آن  هاتفاوت در ميزان 

امكاناتي است كه هر يك دارند.
 يادگيري بزرگساالن به دليل بهره مندي از قدرت 
تفكروانديشــه بيش تــر متكي به قــواي عقلي و فكري 
است، اما يادگيرى كودكان به دليل آن كه در مراحل 
اوليه ى تكامل ذهني و به اصطالح شناختي قرار دارند، 
متكي به مشاهده و تجربه هايي است كه از طريق حواس 

به دست مي  آيد. 
بــه همين دليــل بهترين روش يادگيــري كودكان 
استفاده از راه هاي بســيار ساده به كمك نمونه هايي از 
مســائل و تجربه هاي روزمره ى خود آن هاســت، زيرا 

آن  هاگفتار منطقي و استداللي را درك نمي كنند.

 بيش تر بدانيد
فرامــوش نكنيد يادگيــري  وآموزش بــا يكديگر 
تفــاوت دارند. آموزش به يادگيــري كودكان كمك 

مى كند. 
اما بسياري از آن چه را كه كودكان ياد مي گيرند از 
طريق آموزش نيســت بلكه حضور در محيط، مشاهده 
وحتــي تجربــه و عمل كــردن باعث يادگيــري آن-

 هامي شود. 
آموزش با هدفى معين از طرف شخصي ديگر انجام 
مي شــود و كودك مخاطب آن است. حاصل آموزش 
مي توانــد يادگيري باشــد، اما اگر آمــوزش به خوبي 

انجام نشود ممكن است بي نتيجه بماند يا كودك را به 
موضوع بي عالقه سازد. 

2-1-3 انواع يادگيري كودكان
 تــا پيش از ورود به دبســتان، بيش تر آن چه را كه 

كودك مي آموزد، از سه راه است: 
الف) تقليد از ديگران؛

ب) ايجاد عادت (شرطي شدن)؛ 
ج) همانند سازي با والدين.

الف) تقليد: تكرار رفتار و گفتاِر كســاني است كه 
كودك مي بيند و مدل، الگو يا سرمشــق، فردي است 

كه از او تقليد مي شود. 
كسي كه كودك از او تقليد مي  كند، معموالً مورد 
عالقه، محبت و شناخت اوست. نوزادان حتي در يك 
ماهگي با مشــاهده ى بعضــي ازرفتارهــا مانند«خارج 
كردن زبان از دهان»  ســعي مي كنند تقليد  كنند. آن-

 هادر شــش ماه اول زندگى نيز برخي از صداها (مانند 
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گريه ى كــودكان ديگر) را تقليد مي كنند و دســت و 
دهان خود را به تقليد از ديگران حركت مي دهند. 

تقليد از الگو چه در دوره ى كودكي و چه در دوران 
نوجواني يا بزرگســالي معموالً كامل نيست . عالوه بر 
آن اگر چه خانواده مهم ترين الگوي كودكان اســت، 
يادگيــري تقليدي صرفاً به خانواده محدود نمي شــود، 
بلكه در كوچــه و خيابان نيز بدون قصد و هدفى معين 

هر روز انجام مي گيرد. 
ب) عادت: نــوع ديگري از يادگيــري، يادگيري 
از طريق عادت كردن اســت كــه در زبان علمي به آن 

«شرطي شدن» مي گويند. 
مثال ســاده ى رفتار شرطي آن اســت كه معموالً با 
شنيدن نام آب ليمو يا ليمو، بزاق دهان ترشح مي كند. 
آيا شــما در برابر نام ليمو يا آب ليمو شرطي نشده 
ايد؟ آيا رفتارهاي ديگري را از اين نوع سراغ داريد؟

عادت دادن كودكان به خوابيدن و بيدار شــدن در 
ســاعت معين، عادت به خوابيــدن در مكان خاصي يا 
اســتفاده از بالش و ملحفه  ى خاص، نمونه هاي ديگري 
از رفتارهــاي عادتي يا شرطي  اند.شــما چــه رفتارهاي 
شــرطي ديگري را در كودكان ســراغ داريد؟ گاهي 
رفتار شرطي شــده مشكل ساز اســت. كودكي كه به 
ســبب تجربه ى تزريق واكســن يا آمپــول، از دكتر يا 
پرســتار و حتي افراد ســفيد پوش مي ترسد يا به سبب 
تــرس از حيوانى كه صداي ترســناكي دارد، ازســر و 
صداي عادي  هراسان مي شود، مثال هايى از مشكالِت 

رفتاِر شرطى شده اند.
 

 بيش تر بدانيد
آن چه در جريان شرطي شدن يا عادت اتفاق مي افتد 
آن اســت كه هم زمانيِ دوپديده آن  هارا به هم مربوط 
مي  كند، به نحوي كه تكرار يكي باعث تكرار ديگرى 

مي  شود. 
گاهــي انجام رفتــارى باعث رســيدن بــه امتياز يا 

پاداشي مي شود. 
اين نيز باعث شــرطي شدن آن رفتار مي شود، مانند 
كودكــي كه با شــنيدن صداي زنــگ، صورتش را به 

سمت چپ  بر مى  گرداند تا بتواند شير بخورد. 
در جريان عادت، رفتارى به منظور سازش با اوضاع 

يا رفع نياز تكرار مي شود.
 در يادگيــري از طريق عادت، آگاهي و شــناخت 

چندان دخالتي ندارد. 
به همين دليل در دوران كودكي يكي از مهم ترين 
راه هــاي يادگيــري و نيــز تربيت ايجاد عادت اســت. 
والديــن مي  توانند با اســتفاده از ايــن روش، به ويژه با 
پــاداش دادن به كودك، هنگامي كــه رفتار مورد نظر 
از او سر زد عادات مناسبي مانند نظم، مطالعه و خواب 
بــه موقع را در او ايجــاد كنند. منظــور از پاداش فقط 
پاداش مادي ومالي نيست، بلكه تأييد كالمي ـ  زباني و 
عاطفي، انواع مهم تري از تشويق اند كه تأثير بيش تري 

نيز دارند. 
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ج)همانندسازي: در اين روش كودك خصوصيات 
رفتاري و شخصيتِي فرد ديگري را جزء وجود خودش 
مي كنــد. همانند ســازي امــري خود به خود اســت و 

نيازمند تعليم يا پاداش مستقيم براي تقليد نيست.  

 توجه
كودك براي همانندسازي بايد انگيزه داشته باشد و 

ميان خودش و الگو شباهت هاي زيادي را دريابد. 
والديــن بــه دليــل نقش مهــم و جايگاه شــان در 
زندگي كودك مهم ترين كســاني هســتند كه زمينه ى 
همانندســازى را، به دليل وابســتگى و عالقه به آن ها، 

فراهم مى  سازند.
كــودك از پدر و مــادر- هر دو- همانند ســازي 
مى كند. اما كودك با والد هم جنس خود (يعنى دختر 
با مادر و پســر با پدر) از آن جا كه احســاس شــباهت 
بيش تــرى مى كند، بيش تر همانند ســازي مى كند. اين 
هماننــد ســازى را در رفتــار دختر بچه با عروســكش 

مي توان مشاهده كرد. 

 همانند ســازي تمام جنبه هاي رفتــاري را از موارد 
بســيار كلى مانند اعتقادات و نحــوه ى نگاه به زندگى 
و جهــان تا موارد جزئــي مانند مدل مو، فــرم لباس و 

حركات بدن  (شكل راه رفتن و ...)   در بر مى  گيرد. 
همانند ســازي آن قدر عميق و ناخودآگاه اســت 
كــه بســياري اوقــات افــراد بزرگســال رفتارهايي را 
كــه در دوران كودكــي يــا نوجواني از والدين شــان 
نمي پسنديدند، خودشــان در دوران بزرگسالي تكرار 
مي  نمايند و فراموش مى كنند كــه خود از اين رفتارها 

مى  رنجيدند. 
ايــن موضــوع نشــان دهنده ى آن اســت كــه تمام 
رفتارهــاي والدين اعم از خوشــايند يا ناخوشــايند را 
كودك همانند ســازي مي  كند و در اين باره هوشمند 

نيست و قدرت گزينش ندارد.
از سوي ديگر والدين نيز متوجه نيستند كه حاالت 
و رفتارهــاي آن  هاتا چه حد در ســاختن خصوصيات 
شخصيتي كودكان شــان مؤثر است و به جاي عرضه ى 
نمونه هاي مطلوب رفتاري از  خودشــان، به آموزش و 

توصيه هاي كالمي و شفاهي مي  پردازند.
در حالي كه همان طور كه گفته شــد، رشــد ذهني 
كودكان آن قدر نيست كه رفتارشان را با شنيدن حرف 

و توصيه شكل بدهند. 
آن  هافقط ازآن چه در عمل و رفتار والدين مى بينند 

درس مي گيرند.
با ورود كودك به دوره ى دبستان و آغاز آموزش 
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رســمي، او به تدريج از طريق فعاليت هــاي يادگيري 
نظير مطالعه، استدالل و انديشــيدن شروع به يادگيرى 

و خود آموزي مى كند.
اصيل ترين و ماندگارترين يادگيري از طريق تفكر، 

عمق نگري و انديشيدن است. 
تجربه هاي عملي نيز از راه هاي مهم يادگيري است 

و بسياري از امور در جريان عمل آموخته مي شود. 
گســترش مهارت ها و رفتارهاي اجتماعي از جمله 
مواردي اســت كه از طريق تجربه هاي عملي به دست  

مي آيد.

 فعاليت عملى 2 
 چند نمونه از يادگيرى هاى عملى خود را، كه از 

راه مشاهده و تجربه به دست آورده ايد، نام ببريد. 
 چند نمونه از يادگيرى هاى خود را، كه به كمك 

حافظه و انديشيدن به دست آورده ايد، نام ببريد.
 چه تفاوت هايى با هم دارند؟ كدام يك آسان تر 

و كدام يك دشوارتر آموخته شده اند؟

3-1-3 عوامل مؤثر در يادگيري
وراثت و محيط دو عامل مؤثر در يادگيري اســت. 
كم هوشــي و نقص عضو مادرزادي ناشــى از عوامل 
وراثتي اســت، اما اوضــاع محيطى همــواره مهم ترين 

عامل براى يادگيرى كودك است. 
كودكى كه در  بيش تر اوقات در محيط خانوادگِى 

آرام و بــدون تشــنج زندگــى مى كند كم تــر دچار 
اضطراب و پريشــانى مى شود از اين رو تمركز و دقت 

كافى درباره ى مسائل دارد.
عوامل محيطى زير به امر يادگيرى كمك مى كند:

1- ايجاد ديدگاه مثبت نسبت به يادگيرى؛ كودك 
به يادگيرى اهميت بدهد و كســب دانش و مهارت را 

مهم و باارزش بداند.
2- ايجــاد انگيــزه و عالقه نســبت بــه يادگيرى؛ 
كودك، عالقه مند به يادگيرِى مســائل مختلف باشد و 

از دانش يا مهارتى كه به دست مى آورد لذت ببرد.
«عالقه به يادگيرى» با «داشــتن ديدگاه مثبت نسبت 
به آن» تفاوت دارد. چه بســا كودكــى بداند يادگيرى 
فعاليتى خوب و مفيد اســت اما چندان عالقه اى به آن 
نداشــته باشــد و اگر به اختيار خودش گذاشته شود به 

آن نپردازد. 
3- ايجــاد زمينــه ى كارى مناســب؛ يعنى فرصت 
يادگيــرى براى كــودكان فراهم شــود. اين فرصت ها 
فراهــم آوردِن امكاناتــى ماننــد كتاب، وســايل كار، 
حضور در مراكــزى مانند باغ وحش، موزه، كتابخانه، 
انــواع نمايشــگاه، برنامه هاى نمايشــى و... اســت كه 

موقعيت هايى را براى يادگيرى آماده مى كند. 
البته فراهم آوردِن امكانات به تنهايى كافى نيست. 
كــودكان در اين زمينه توجِه ويژه ى والدين را به خود 

نيز نياز دارند. 
توجــه بــه فعاليت هاى كــودكان، ســؤال از آن ها 
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توانمند در جامعه بيش تر باشد، رشد و توسعه ى جامعه 
بيش تر خواهد بود. 

4-3-3 توصيه هاى تربيتى به والدين
با توجه به اشكاالت بسيارى كه امروزه در ديدگاه 
خانواده ها نســبت به موضوع تحصيل و اشــتغال وجود 
دارد،به نكته  هايى اشاره مى شود كه رعايت آن  هاوالدين 
و فرزندان  آن  هارا در برخورد منطقى با موضوع كمك 
مى كند و آن  هارا در رســيدن به نتيجه ى دلخواه يارى 

مى دهد.
والديـن  بـه  تربيتـى  توصيه هـاى   3-3-4-1

درباره ى تحصيل فرزندان
در تحصيِل فرزندان، دو نهاد با يكديگر مشــاركت 

دارند: خانواده و مدرسه. 
نهاد مدرســه مســئول اجراى برنامه ى آموزشــى و 
درســى دانش آموزان اســت و خانواده در اجراى اين 
برنامــه از مدرســه حمايــت مى كند و بــه آن كمك 

مى رساند. 
والدين براى حمايت و پشــتيبانى از مدرســه چند 

نكته را بايد رعايت و اجرا كنند:
1)  ذهــن فرزندان را نســبت به جايگاه مدرســه و 
اوليــاى آن، به ويــژه معلمان و برنامه هاى آموزشــى، 
روشــن كنند، فعاليت اوليا و برنامه هاى مدرسه را تأييد 
كنند تا فرزندان نيز بــا موضعى مثبت پذيراى آموزش 
و پرورش در مدرســه باشــند و چنان چه  بــه برخى از 

برنامه هاى مدرسه انتقاد دارند آن را در جلسات انجمن 
اوليا و معلمان مطرح سازند.

2) از مقررات تحصيلى و ضوابط مدرســه نيز آگاه 
باشند و در  هر مورد فرزند خود را راهنمايى كنند.

3) در نشست ها و جلسات كالس و مدرسه شركت 
فعال داشته  باشند، سؤال كنند و با تجربيات و مشكالت 

ساير خانواده ها و نيز معلمان آشنا شوند.
از سوى ديگر، بيش ترين و مهم ترين بخش حضور 
دانش آمــوز نه در مدرســه كــه در خانه اســت. انجام 
تكاليف درسى و مرور مطالب عموماً در خانه صورت 

مى  گيرد. 
در اغلب اوقات مهم ترين ســؤال والدين آن  است 
كه چه كنيــم تا فرزندمان تكاليف خــود را به موقع و 
با دقت انجــام دهد و در اين باره نيــاز به تأكيد مكرر 

ونظارت دايم ما نداشته باشد.
براى تحقق اين موضوع دو دســته توصيه درباره ى 
آن چــه  والدين بايد انجــام  دهند و آن چــه نبايد انجام 

دهند، وجود دارد.
آن چه والدين بايد انجام دهند

 سياست واحدى داشته باشند و اصول عمل  كردن 
به تكاليف را براى خود و فرزندشان تعيين كنند؛ نه آن 
كه در هر موقعيتى تغييــر نظر بدهند و تصميم ديگرى 

بگيرند.
 براى مطالعه  واجراى تكاليف، برنامه و ســاعت 
مشخصى را با نظر فرزندانشان تعيين كنند، به طورى كه  
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تابع شرايط روزانه و آنى نباشد.
 براى مطالعه و اجراى تكاليف محل مناســبى را 

معين كنند.
 كودك را بــراى  انجام دادن درســت تكاليف 

تحسين كنند و از تشويق او دريغ نورزند.
 كــودك را عــادت ندهنــد كه هنــگام اجراى 
تكاليــف در كنار او باشــند و دورادور و نامحســوس 
اِعمال نظارت  كننــد. در پايان نيز كيفيت كار كودك 
را در حضوِر خود او بررســى و ضمن تحســين، موارد 

اصالحى را نيز گوشزد كنند.
 چنان چــه كودك در اجراى تكليف مســئوليت 
نمى پذيرد، با او برخورد قاطع كنند. روش هاى مناسبى 
را براى او  متناســب با ســن وآن چه بايد انجام دهد  در 
نظــر بگيرند و حتماً برنامه ى خــود را در صورت لزوم 
عملى كننــد زيرا حرف بدون عمــل اعتبارى ندارد و 
كودك را بى مسئوليت و جســورتر مى سازد. از سوى 
ديگر روش انتخاب شــده بايد واقع بينانه باشد تا باعث 
آســيب رساندن ِبيش تر به كودك نگردد و دقيقاً براى 

تغيير رفتار او به كار رود.
 گاهى معلم و والدين با مشورت هم و هماهنگِى 
برنامه ها مى توانند كودك را در مسيرانجام دادن درست 

تكاليف راهبرى كنند.
 گاهى الزم اســت امتيازات محــدودى را براى 
تقويــت انگيزه ى كــودك در نظــر بگيرنــد. در اين 
صورت اين پاداش بايد پس از انجام تكليف به كودك 

اختصاص يابد و نه قبل از آن و نيز نبايد عادت شود به 
طورى كه كودك فقط براى گرفتن پاداش يا تنها پس 

از گرفتن آن به انجام وظيفه بپردازد.
 در كنــار تكاليــف درســى مطالعــه يــا فعاليتى 
غير  درســى ولى علمى بــراى كودك تــدارك ببينند 
تا برنامــه ى مطالعاتى تنها در دروس مدرســه خالصه 

نشود. 
 بهتريــن  روش بــراى عالقه مند كــردن كودك 
بــه مطالعه و انجام دادن تكاليف آن اســت كه اعضاى 
خانــواده، به ويــژه والدين، نيــز به مطالعــه بپردازند و 
ســاعت يا ســاعاتى در خانه به ناِم اوقات مطالعه براى 
تمام اعضاى خانواده تعيين و عادت شــود. الزم نيست 
والدين داراى تحصيــالت عالى و مطالعات تخصصى 
باشند؛ مطالعه ى روزنامه، مجله و كتاب هاى اطالعات 

عمومى نيز چنين فضايى را ايجاد مى كند.
 تــا حِدّ امــكان فضاى آرام و بدون تنشــى براى 
كودك فراهم شــود. محيط خانواده با توجه به شرايط 
تحصيلــى و تكاليف فرزندان نبايد شــلوغ و پر رفت و 

آمد باشد.
 ديــدار از مراكــزى مانند نمايشــگاه هاى كتاب 
يا نمايشــگاه هاى هنرى، موزه ها، بــاغ وحش و اصوالً 
مراكــز فرهنگى در ايجاد فضايى مناســب در خانواده 
و تقويــت اين باور كه يادگيرى يــك اصل و فعاليتى 

شيرين است، مى تواند بسيار مؤثر باشد.
والدين واقع بين باشــند و ظرفيت فرزندشان را در 
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انجام تکلیف در نظر بگیرند و فش��ار خارج از توان بر 
او وارد نکنند.

 با توجه به عالقه ی کودکان برنامه  مناسبی را برای 
اوقات فراغت آن  هاتدارک ببینن��د )مانند فعالیت های 

هنری،ورزشی، بازی و...(.
 برای تغذیه، خواب و استراحت کودکان برنامه 

مناسبی را تدارک ببینند.
 برنامه ی خواب ک��ودک را تنظیم  کنند. خواب 
کودک نباید تحت  تأثیر برنامه های آخر شب تلویزیون 

یا شب نشینی های خانوادگی باشد.

آن چه والدین نباید انجام دهند
 ب��رای درس ک��ودک بیش تر از خ��ود او اظهار 
نگران��ی نکنن��د و مس��ئولیِت وظایف او را ب��ر عهده 
نگیرند. حاصل این رفتار بی اعتنا ش��دن کودک نسبت 

به وظایف خود است.
 درانجام تکالیف کودکشان شریک  نشوند و به جای 
او وظایفش را انجام ندهند و سپر بالی کودکان نشوند.

 ب��رای انجام تکالی��ف به کودک رش��وه ندهند 
و نگذارن��د ک��ودک از عالق��ه ی آن  هاب��ه پیش��رفت 

تحصیلی  اش سوء استفاده  کند. 

 به بهانه  گیری  های کودک دامن نزنند. 
 موض��وع تکلیف نوش��تن را به ط��ور دایم و هر 

لحظه به کودک یادآوری نکنند.
 هرگز کودک را به آن چه که انجام ناشدنی است 
تهدی��د نکنند، زی��را اعتبار حرف و حت��ی اعتبار خود 

والدین سست می شود.

والدی�ن  ب�ه  تربیت�ی  توصیه ه�ای   3-3-4-2

درباره ی اشتغال فرزندان 

اولین نکته ای که خان��واده در برخورد با راهنمایی 
ش��غلی فرزن��د باید ب��ه آن توج��ه کند آن اس��ت که 
معیار شغل مناس��ب، داشتِن درآمد سرش��ار و عنوانی 
دهان پر کن نیس��ت، بلکه شغل مناس��ب برای هر کس 

کاماًل با وضعیت او ارتباط دارد.
چه بس��ا ش��غلی برای یکی بس��یار مناس��ب و برای 
دیگری نامناس��ب و زیان آور باشد. بنابراین الزم است 

که:
1- والدین در راهنمایی ش��غلی فرزندان خود واقع 
بین باش��ند وآرزوهای بی س��رانجام مانده ی خود را به 

فرزندشان تحمیل نکنند.
2- فرزن��د خود را آگاه کنند که داش��تن ش��غل و 
کس��ب درآمد هدف نهایی حیات انس��ان نیست؛ بلکه 
داش��تن ش��غل فقط یکی از مقدمات آن اس��ت. انسان 
زندگ��ی نمی کند ت��ا کارکن��د، بلک��ه کار می کند تا 
زندگی کند. زندگی خوب آن است که انسان ارتباط 
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رضایت بخشی با خداوند، خانواده و مردم داشته باشد 
و به احساس رضایت و آرامش هر چه بیش تر نزدیک 
ش��ود. بنابراین نباید به این موض��وع بیش از ارزش آن 

اهمیت داد و همه چیز را فدای آن کرد.
3- فرزند را متناسب با عالقه و استعدادش راهنمایی 
کنند نه بر اساس جایگاه اجتماعی و چشم و هم چشمی 

و یا خواست ه ای خود.
4- زمینه های فراه��م آوردن اطالعات را درباره ی 

مشاغل برای فرزند فراهم کنند.
5- ارزش ه��ای خان��واده و اعتق��ادات دین��ی را به 
ص��ورت منطق��ی در انتخاب ش��غل در نظ��ر بگیرند و 
آن  هارا از معیارهای انتخاب ش��غل به حس��اب آورند. 
امروزه مشاغل بس��یاری وجوددارد ولی آیا خانواده ها 

تمام آن  هارا تأیید می کنند؟
6- اصرار نورزیدن به ش��غل خ��اص؛ گاه فرزند به 
س��بب روحیه ی رقابت با دوس��تان یا حس  جاه  طلبی یا 
بلند پروازی خود، بدون توجه به توانمندی ها و امکانات 

موجود، بر انتخاب شغل خاصی اصرار می ورزد. 
از ای��ن رو، والدین باید فرزندش��ان را به واقع بینی 
تش��ویق کنن��د و خود باع��ث ایجاد چنی��ن توقعات یا 

احساساتی در او نشوند. 

چکیده

یادگیری، خالقیت، تحصیل و اش��تغال فرزندان از 
مهم ترین مسائل مورد توجه هر خانواده است. 

آن چه در درجه ی اوِل اهمیت قرار دارد، هوشیاری 
و واقع بینی والدین درب��اره ی ارزش واقعی هر یک از 
این موضوعات و نیز  توانایی های فرزندانشان است؛ به 
گون��ه ای که از توجه افراطی به آن  هابپرهیزند وتوانایی 
فرزندان ش��ان را کم ت��ر یا بیش تر از آن چه هس��ت به 

حساب نیاورند. 
در عمل نیز مهم ترین و مؤثرترین نقش والدین آن 
است که خود الگوی خوبی از نظر عالقه و تالش برای 
یادگیری و رش��د باشند و فضای مناس��بی برای فرزند 
خود فراهم کنند، بدون آن که به او نگرانی و اضطراب 
را القاکنندیابه توبیخ و تحقیر او بپردازند تا زمینه س��از 
تجربه ه��ای یادگیری، ش��کوفایی خالقیت و کس��ب 

دانش گردد.
والدین��ی که امکان همراهی ب��ا فرزند و حمایت از 
او را ندارن��د، دس��ت کم باید این هوش��یاری  و دقت 
را داش��ته باش��ند که با انکار و تردی��د در توانایی های 
فرزندشان مانع تالش ها و شکوفایی استعداد های خالق 

او نشوند.
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 آزمون پايانى نظرى واحد كار سوم
1- كدام گزينه درست است؟

الف) يادگيرى از طريق توضيح و استدالل
ب) يادگيرى از طريق ايجاد عادت

ج) يادگيرى از طريق تقليد
د) يادگيرى از طريق همانند سازى

2- چگونه خالقيت كودكان پرورش مى يابد؟
الف) با تشويق آن  ها                       

ب) با دادن  باور مثبت نسبت به خودشان
ج) با فراهم كردن زمينه ى رقابت با كودكان ديگر               

د) گزينه ى الف و ب  درست است.
3- مهم ترين فايده ى تحصيل و كسب دانش چيست؟

الف) به دست آوردن شغلى پر درآمد
ب) افزايــش مهارت تفكر و برخورد درســت تر با 

مسائل زندگى
ج) ايجاد جايگاه اجتماعى بهتر 

د) كسب رضايت والدين

 آزمون عملى واحد كار سوم
بــا توجه بــه توصيه ها براى يك كــودك دوره ى 
ابتدايى، برنامه ى اجراى تكليف در خانه را تنظيم كنيد 

و آن را به خانواده ى او تحويل دهيد.  
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 فعاليت عملى4 
بحث كنيد:

آيا خانواده  اى راسراغ داريدكه  يكى  از والدين  در 
آن حضور نداشته  باشد يا به تربيت كودك بى  توجهى 
كرده باشد؟ اين بى توجهى چه تأثيرى بر فرزند خانواده 

داشته است؟

3- پدر و مادر به فرزنــدان خود محبت دارند و به 
آن  هاعشــق مى ورزند، اما بايدهوشيار  باشند، زيرا اين 
محبت گاهى آن قدر شــديد مى شود كه آن  هانادانسته 

در تربيت  فرزند كج راهه مى روند. 
بــراى مثال، گاهى براى فرزند خود انصاف را كنار 

مى گذارند. 
ممكن اســت والدينــى را ديده باشــيد كه مداخله 
جويانه به ناحق در دعواى بين بچه ها وارد مى شــوند و 

از كودِك خاطى خود حمايت مى كنند. 
گاهى نيــز تذكر معلمــان را درباره ى فرزندشــان 
نمى پذيرند و اِشكال را در معلم و مدرسه جست و جو 
مى كنند نه در رفتار فرزندشان. آيا شما نمونه اى از اين 

نوع مى شناسيد؟

محبت متعادل                    

محبت افراطى
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4- والديــن بايــد بداننــد آنان مربى و سرپرســت 
كودك اند، نه خدمتكار او. 

گاهــى والدين آن چنــان خود را وقــف فرزند و 
خواسته هاى نامعقول و زياد او مى كنند كه او به تدريج 
به فردى وابســته تبديل مى شود و همه چيز و همه كس 
را آماده براى خدمت به خودش مى خواهد و حتى نگاه 
او به والدينش نيز، نه نگاه به يك بزرگ تر و مربى، بلكه 

نگاه به يك خدمتكارخواهد بود. 
والدين بايد هوشيار  باشند كه كودك قدر زحمات 
آن  هارا بداند و براى جبران آن  هااحســاس مســئوليت 

كند.

5- والدين بايد نسبت به رفتارهاى خود با فرزندانشان 
كامالً آگاه وهوشيار  باشند. آن  هابايد بادقت ببينند چه 
روش هايى براى  برقــرارى ارتباط با فرزندان و تربيت 

آن  ها در پيش گرفته اند و آيا ميان فرزندانشان به عدالت 
رفتار مى كنند يا خير.

 فعاليت عملى 5
با  والدينِ خانواده اى كه آن  هارا مى شناسيد  مصاحبه 

كنيد:
  از آن  هادربــاره ى نحوه ى ارتبــاط و برخورد با 

فرزندان و روش هاى تربيتى  شان سؤال كنيد.
 آن چه را كه والدين گفته اند با رفتار واقعى شان  
بر اســاس شــناخت قبلى از آن  هاو نيز وضعيت تربيتى 
فرزندان  آن  هامقايســه كنيد. آيــا آن  هاواقعاً همان طور 

كه خود فكر مى كنند، عمل مى كنند؟
 نتايج اين بررسى را به كالس بياوريد. 

 بــا كمك هنرآموز مشــخص كنيد چند در صد 
از والدينى كه با آن  هامصاحبه شــده است به رفتارهاى 

تربيتى خود آگاهى داشته اند.      

2-3-4 روش هاى عمومى تربيت كودكان
روش هاى عمومى تربيت كودك شامل شيوه هايى 
اســت كه كودك را در مســير رفتــار صحيح پرورش 
مى دهــد و مانع ايجاد عــادات و رفتارهاى غلط در او 

مى شود. 
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 بيش تر بدانيد
در اين جــا منظــور از روش هاى عمومــى تربيت 
كــودكان در مقابل روش هاى اصــالِح رفتار كودكان 
اســت. روش هاى اصالِح رفتار همان طور كه از نامش  
پيداست، اقدام ها و توصيه هايى براى اصالِح رفتارهاى 

غلط و نامناسب كودك است. 
 

مهم تريــن روش هــاى عمومــى تربيتــى كــودك 
عبارت اند از:

1-2-3-4 پاسخ به نيازهاى كودكان
تربيت بى  ترديد، با پاسخ دادن به نيازهاى ضرورى 
كودك، مانند نياز به غذا، خواب كافى، احساس امنيت 
و برخــورد ماليم و بازى آغاز مى شــود. به طور كلى 
كودكان نياز دارند احتياجات جســمي آنان رفع شود، 
ســرپناه و امنيت داشته  باشند، نســبت به  آن  هامحبت و 
احترام قائل شــوند و براي بروز استعدادهايشان به آنان 

فرصت بدهند. 
نياز به غذاهاى خوش مزه ولى بدون ارزش غذايى، 
كــه اين روزهــا كودكان بــه  آن  هاعالقه مند شــده  اند 

ضرورى نيست. 
بازى نياز اساســى كودك است اسباب  بازى ها نيز 

در حد ضرورت، الزم است.

 فعاليت عملى 6  
بــه گروه هاى پنج نفرى تقســيم شــويد. هر گروه  

نكاِت زير را در سه خانواده  بررسى كند:
 فهرســتى از نيازهــاى ضــرورى و غيرضرورى 

كودكان آن خانواده ها را تهيه كند. 
 خانواده هاى در حال بررسى، تا چه حد به هر نياز 

پاسخ مى دهند.
 به كدام نيازها بيش تر توجه داشته اند؟ 

هر گروه با توجه به نتايج به دست آمده توصيه هاى 
اصالحى را براى والدين تهيه كند.                     

مــورد  دو  ايــن  در  والديــن  مى شــود  توصيــه 
بسيارهوشيار انه عمل كنند:

الــف) هر آن چــه را كــه كــودك مى خواهد و 
تفاضا مى كند نيــاز او ندانند، بلكه نيازهاى ضرورى و 

غيرضرورى را از هم تشخيص دهند.
ب) هرگــز براى تنبيه و تذكر بــه كودك يا وادار 



مديريت و برنامه ريزى امور خانواده جلد 2
اصول و روش هاى تعليم و تربيت در خانواده

125

كردن او به انجام دادن كارى، او را از نيازهاى اساسى 
و ضرورى اش محروم نكنند. حبس كردن، كتك زدن، 
غذا ندادن و گرســنه نگاه داشــتن او بــه قصدتنبيه، از 
جمله رفتارهايى هستند كه آسيب هاى جدى به روان و 

شخصيت كودك وارد مى كند.

 توجه 
همان  قــدر كــه محروميــت از نيازهاى اساســى به 
شخصيت كودك آسيب مى رساند، پاسخ دادِن بى  رويّه 
به خواسته ها و نيازهاى غير ضرورى كودك نيز باعث 

ايجاد اختالل در روند تربيت او مى شود.
كم ترين آسيب آن اســت كه كودك به برآورده 
شــدن خواســته، عادت مى كند و تحمل شنيدن  پاسخ 
«نــه» را نخواهد داشــت و اين يعنى «هميشــه متوقع» و 

«هميشه  ناراضى». 

چنيــن كســى هيچ گاه  بــه خوش ــحالى و رضايت 
نمى رســد و از آن چه دارد به ويژه نعمت هاى بزرگى 

مانند سالمت و خانواده ى خوب  لذت نخواهد برد. 

2-2-3-4 استفاده از زبان مهر و نوازش 
در روايات اســالمى آمده است كه انسان ها بنده ى 
محبت ، اما كودكان تشــنه و نيازمنــدِ محبت  اند. ترديد 
نكنيد كه در تربيت فقط زباِن ماليم و نوازش كارســاز 

و مؤثر است. 
شــايد با پرخاش، توهين و تهديد بتوان كودكى را 
ســركوب و رام كرد، ولى اين كار تربيت نيست. زيرا 
تربيت ارتقا و رشــِد وجوِد كودك است، در حالى كه 
ســركوب و تحقير كاهش وجود اوست و سرانجام نيز 
روزى همين كودِك آرام و ســاكت، كــه رفتارهاى 
پرخاش گرانه و توهين آميز را آموخته اســت، دست به 
طغيان خواهد زد و اگر چنين هم نشــود. مســلم است 
كه هرگز به احســاس رضايــت و خوش بختى نخواهد 

رسيد.
نكته ى مهم آن است كه منظور از زباِن مهر و نوازش 
در كالم و عمــل اين نيســت كــه در مقابل هــر رفتاِر 
كودك حتى غلط كوتاه بياييم، بلكه مهم آن است كه 
روش برخوردمان در رو به  رو شــدن با رفتار كودك، 
حتى اگر رفتار غلطى باشد، با آرامش و نرمى باشد نه با 
شدت و تندى، پس انتقاد و برخورد تنبيهى و اصالحى 

بايد در فضايى آرام باشد.
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3-2-3-4  پذیرش کامل کودک

اوالً وجود کودک را هر طور که هست قبول داشته 
باشیم، ثانیاً ارزش وجود کودک را انکار نکنیم. وقتی 
خان��واده کودک را در هر وضعیت بپذیرد، در آغوش 
بگیرد و تأیید و حمایت کند، به او نشان داده است که 

او را قبول دارد.
 ای��ن رفتار دو نتیج��ه دارد: ایجاد احس��اس امنیت 
و ایج��اد احس��اس اعتماد به نفس در ک��ودک . چنان 
چه والدی��ن یا اعضای خان��واده در مقاب��ل رفتارهای 
ناخوش��ایند کودک مانند بهانه  گی��ری و گریه  کردن، 
او را ضعی��ف بخوانن��د، یا به ش��وخی او را به حیوانی 
تش��بیه کنند یا با لقب زش��تی صدایش بزنند یا با انجام 
دادن کاری که خوش��ایند دیگران نیس��ت، بشنود که 
دوس��تش ندارند یا او را مایه ی خجال��ت می دانند، در 
واقع خانواده، هرچند نادانسته، دایماً به او اعالم می کند 
تو را قب��ول نداریم و وجودت برای م��ا ارزش ندارد، 
فقط زمانی تو را تأیید می کنیم که کارهایی انجام دهی 

که ما قبول داشته باشیم. 
چنی��ن  رفتارهای��ی دو نتیجه دارد: ایجاد احس��اس 

نا امنی و ایجاد احساس حقارت در کودک.
4-2-3-4 تفسیر مثبت از رفتار کودک 

بس��یار مهم اس��ت که همواره در باره ی رفتارهای 
ک��ودک، با خوش بینی و نگاه مثب��ت اظهار نظر کنید 
و حتی اگر از کودک رفتار نادرس��تی س��ر زد، س��عی 
نکنید نادرستی آن را اعالم و کودک را محکوم کنید، 

به خصوص اگر ک��ودک آن رفتار را انکار کرد نباید 
خالف آن را ثابت کنید. 

ب��ر خالف باور بعضی از والدین، اصرار داش��تن به 
ارتکاب رفتاری نادرست توسط کودک، نوعی حمله 
به اوس��ت و ک��ودک را وادار می کند ب��ا انکار کردِن 
کاری که انجام داده اس��ت از خودش دفاع کند. حتی 
گاهی این رفتار والدین باعث می شود کودک بر انجام 
کار نادرس��ِت خود پافش��اری کن��د و بگوید» خوب 

کردم«. 
 ای��ن کار فرص��ت اص��الح رفتار و حت��ی فرصت 
احساس ش��رمنده ش��دن را از کودک می گیرد. رفتار 
مناسب آن اس��ت که موضوع را کم اهمیت و در حِدّ 

یک اشتباه جلوه دهید. 
با این کار نش��ان خواهید داد نگاهی مثبت به خوِد  
ک��ودک داری��د و آن چه رخ داده، ی��ک  اتفاق بوده 
اس��ت و می تواند دیگر تک��رار نش��ود. گاهی خطای 
کودک، نشانه ی رشد اوس��ت و پذیرش آن اعتماد به 

نفس او را افزایش می دهد.
پس مهم ترین تأثیِر داش��تِن نگاه مثبت آن است که 
ب��ه کودک، خوب بودن را تلقین کنید و جهت جبران 
رفتاِر نادرستش ، بی آن که این رفتار راتأیید نمائید ،به 

او فرصت دهید.
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5-2-3-4 گفت وگو با كودك 
خانواده ى شــما از چه روشى براى برقرارى ارتباط 
با يكديگر اســتفاده مى كند؟ ايــن روش چه آثارى بر 

روابط اعضاى خانواده با يك ديگر داشته است؟  
آن چه كم تر در خانواده هاى ما رايج است، گفت وگو 
با يك ديگر اســت.  زمانى كه افراد نتوانند احساسات 
و افكارشــان را با يك  ديگر درميــان بگذارند به ناچار 
روش هاى غير مســتقيم مانند پرخاش، قهر، ســكوت، 

رنجش و گريه را انتخاب مى كنند.
 توجه

گفت وگو بهترين راهِ برقرارى ارتباط و تأثيرگذارى 
اســت، زيرا باعث مى شود انسان، منطقى برخورد كند، 
دليــل رفتار خــود را جســت و جو كند و يــاد بگيرد 
درباره ى رفتار و گفتارش توضيح دهد. چنين ارتباطى 
مانع لجبازى مى شــود و فرد را به پذيرفتن نظر درست 
ديگــران عادت مى دهد و تحمل او را در  شــنيدن نظر 

ديگران مى  افزايد.

اگر عادت به گفت  وگو (گفتن نظر خود و شنيدن 
نظر ديگران) ازدوران كودكى در خانواده به  وجودآيد 
وكودك در فضايى رشد كند كه شاهد گفت وگوى 
پــدر و مادر با يكديگر و با او و ســايراعضاى خانواده 
باشــد. هر چند اوايل ســخن آن  هارا به  درستى درك 
نمى كند امــا به تدريج خواهد آموخت از روش گفت 
وگو براى توضيح رفتار خــود و نيز برقرارى ارتباط با 

ديگران استفاده كند.
اما اگر در خانواده اى افراد اهل گفت وگو، گفتن 
نظر خود و شــنيدن نظر ديگران نباشــند، بــه ناچار از 
احساسات و برخورد عملى براى ابراز خود و برقرارى 
ارتباط با ديگران استفاده خواهند كرد كه معموالً باعث 

رنجش و خشم افراد نسبت به هم مى شود.

 توجه
كودكى بهترين زمــان براى آموزش گفت وگو و 
افزايــش قدرت گوش كردن و حــرف زدن درباره ى 
مســائل و مشكالت است. كودكانى كه از آغاز به اين 
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روش عادت كنند، در بزرگســالى نيز اين روش را در 
پيش مى گيرند. بايد دانســت ايجاد عادت گفت وگو 
در بزرگسالى چندان آسان نيست و حتى اگر فرد براى 
كســب چنين مهارتى تالش هم  كنــد، اين توانايى به 

آسانى در او رشد نخواهد كرد. 

ايجاد عــادت  گفت  وگوتا حد زيــادى به والدين 
اطمينان مى دهد رفتارهاى نادرستى مانند دروغ گويى، 
به زبان آوردن كلمات زشــت، دزدى، بى ادبى و... از 

كودكان  آن  هاسر نزند.

تتوجه 
نبايد فراموش كرد والدينى كه خود اهل گفت وگو 
نيســتند در ايجاد چنين عادتــى در كودك خود موفق 
نخواهند بود. بچه ها آيينه ى تمام نماى والدين هستند

.

6-2-3-4 اجتناب از رفتارها ى منفى
برخــى از والديــن رفتارهــاى منفــى را رفتارهاى 
اصــالح گرانه تلقى مى كنند و فكر مى كنند با اين نوع 
رفتارها كودك متوجه اشــكاالتش مى شود و رفتارش 

را اصالح مى كند.
اگرچه اين روش ها معمــوالً زمانى به كار مى روند 
كــه والدين قصد دارند رفتار نادرســتى را در كودك 
اصالح كنند. گاهى آن  هابراى پيش گيرى از رفتارهاى 

بد كودكان از اين روش هــا در مقاِم روش هاى تربيتى 
استفاده مى كنند. 

انتخاب چنين روش هايى ناشى از آشنا نبودن والدين 
با طبيعت كودكان است. كودكان جسم و روانى بسيار 

لطيف دارند. 
امام خمينى(ره) درباره ى آن  هامى فرمايند: «كودكان 
به ملكوت نزديك ترند» و اين اشاره به پاكى، شفافيت 
و لطافــت وجودى آن هاســت. تربيت كودك، تربيت 

چنين موجود معصومى است. 
رفتار هــاى مثبــت و صحيح با كــودك مى تواند 
وجود او را تكامل بخشــد و رفتار نادرست و منفى اين 
وجود شفاف را كدر مى كند و باعث آسيب و تخريب 
وجود ارزشمند او مى شــود كه مهم ترين آن  هاعبارت 

است از: 
تحقير، توهين و مسخره كردن

فكر مــى كنيد چرا بزرگ ترها به خودشــان اجازه 
مى دهند به كودكان  توهين كنند؟ 

 برخى از والدين كوچك كردن، فحاشى و مسخره 
كردِن كودك را با تذكر دادن به او اشتباه مى كنند. 

بــه تعبير قرآن هر انســانى در وجــود خود كرامت 
نفس دارد؛ يعنى داراى احترام و ارزشــى ذاتى اســت. 
حتى كودك خردســال را اگر مسخره كنند يا اََداى او 
را در آورنــد و يا به او بخندند، ناراحت مى شــود و به 

زبان خودش اين ناراحتى  را ابراز مى كند. 
كســانى كــه در كودكى مورد تمســخر، توهين و 
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فحاشــى قرار مى گيرند، حتى در بزرگســالى نسبت به 
خــود نگاه منفى و حقيرانه اى دارندو در واقع از اعتماد 

به نفس و احساس ارزشمندى فاصله مى گيرند. 
 تنبيه بدنى 

تنبيه به معناى هوشيار  و بيدار كردن است. بنابراين 
تنبيه روشى است تربيتى تا كودك نسبت به رفتار غلط 
خود هوشيار شــود و آن را ديگر تكرار نكند. اما تنبيه 
بدنى اصطالحى اســت كه براى كتك زدن كودك به 

كار مى رود. 
والدين و مربيانى كه از تنبيه بدنى استفاده مى كنند، 
تصورشــان اين اســت كه چنان چه كودك در مقابل 
رفتار غلط خود به گونه اى تنبيه شــود كه دردى را در 
بدن خود تحمل كند، ديگر رفتار غلط را تكرار نخواهد 
كرد. زيرا هر بار كه بخواهد چنين كند كتك و دردى 
را كه تحمل كرده  اســت  براى او تداعى مى شــود. به 

نظر شما اشكال اين روش چيست؟

يافتن پاســخ اين سؤال ساده است. تصور كنيد شما 
را كتك بزنند. چه احساسى در شما ايجاد مى شود؟ آيا 

از كتك خوردن احساس خوبى خواهيد داشت؟ 
واقعيــت آن اســت كه برخــى از والديــن گاهى 
فراموش مى كنندكودكان هم انسان اند و فقط اندازه ى 

بدن آن  هاكوچك تر است. 
آن  هاكــودكان را مســتحق كتــك و تنبيــه بدنى 
مى داننــد، زيــرا آن  هارا جــدى نمى گيرنــد و تصور 
مى كننــد كه آن  ها نمى توانند و حــق ندارند با والدين 

مقابله كنند. 
اين تصوركــه اگر كودك از ســوى والدين تنبيه 
بدنى شود به اشكاالت رفتارى  اش پى  خواهد برد، بايد 
اصالح شود. زيرا تجربه نشان داده است كودكانى كه 
كتك مى خورند تربيت نمى شوند، بلكه تبديل به آتِش 

زيِر خاكستر مى شوند.
چــرا تنبيه بدنــى باعث تربيت كودك نمى شــود؟  

داليل آن عبارت اند از:
1- معموالً والدين بر اســاس  برنامه ى مشــخص و 
حســاب شده اى كودك را تنبيه نمى كنند بلكه هر گاه 
از دســت كودك عصبانى شوند، او را كتك مى زنند. 
در اين صــورت تنبيه نه ابزار آگاهى دادن به كودك، 

بلكه ابزار خالى كردن خشم والدين خواهد بود.
2- تنبيه بدنى، كه معموالً با توهين كالمى نيز همراه 
اســت، باعــث درد و رنج كودك مى شــود. كودك 
كتك خــورده به علِت تنبيه فكــر نمى كند، بلكه فقط 
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به كتكى كه خورده، دردى كه احساس كرده و كسى 
كه او را كتك زده يا تنبيه كرده است توجه مى كند.

3- كودكانى كه از والدين شــان كتك مى خورند 
ممكن اســت  دچار دو نوع احســاس نســبت به آن ها 

شوند:
الف) اگر به والدين حق بدهند و خود را مســتحق 
تنبيــه و كتك بدانند، همواره با احســاس گناه زندگى 

خواهند كرد؛ 
ب) اگــر والدين  رامقصر بدانند وخود را مســتحق 
تنبيه ندانند، احساس شــان نسبت به آن  هامنفى مى شود و 

قلباً از آن  ها دور خواهند شد. 
چنين  كودكى  احساس مى كند به او ستم شده  است. 
از اين رو، دچار خشــم و خشــونتى پنهان خواهدشد. 
نتيجــه ى هر دوى اين احساســات آســيب رســيدن به 

شخصيت كودك است.        
4- تنبيــه بدنــى مانعــى در مقابل رفتــار معينى در 
كودك است، مانند مانعى كه در مقابل ورود و خروج 

خودروها در خيابان مى گذارند.
همــان طور كه هــر وقت مانع حركــت خودروها 
برداشــته شــود، آن  هابه حركت در مى آينــد به همين 
ترتيــب هر وقــت تنبيه بدنــى انجام نگيــرد يعنى مانع 
رفتارى برداشــته شــود، كودك به رفتار قبلى خود بر 

مى گردد. 
از اين رو، تنبيه بدنى روش بلند مدت براى اصالح 
رفتــار نيســت و فقط به طــور موقت مانع بــروز رفتار 

مى شود. 
ضمن ايــن كه ممكن اســت كودك را بــه پنهان 
كارى بكشــاند، يعنى كودك به جاى ترك عمل، آن 
را دور از چشم تنبيه كنندگان  كه معموالً پدر و مادرند  

انجام دهد.
 پرخاش

 منظور از پرخاش، فرياد خشونت آميز و بسيار بلند 
اســت. معموالً پرخاش شامل خشم، صداى بلند، لحن 
نامناســب و بر زبان آوردِن كلمات ناخوشــايند است. 
اگر گفته مى شود به كودك پرخاش نكنيد، منظور آن 
نيست به كودك اعتراض نكنيد، بلكه منظور آن است 
كه كودك را با خشــم، صداى بلنــد، لحن و كلمات 

ناخوشايند خطاب نكنيد. 
پرخاش عالوه بر آن كه تأثير تربيتى مثبت ندارد و 
باعث اصالح و تغيير رفتار نمى شــود، آثار سوء زيادى 
نيز دارد. خشــم و صداى بلند باعث هراس و اضطراب 
كودك و لحن نامناســب و كلمات ناخوشــايند باعث 
تحقير او مى شــوند. چنين كودكى، عالوه بر احساس 
خشم و هراس و يا تحقير، مى آموزد كه با صداى بلند، 

لحن نامناسب و كلمات ناخوشايند صحبت كند.
بنابرايــن هــرگاه كودكــى را ديديد كــه عصبانى 
اســت، به ديگران پرخاش مى كند و كلمات زشتى به 
زبان مــى آورد او را مقصر ندانيد بلكه رد پاى رفتار او 
را در رفتار والدين و اعضاى خانواده ى او جست و جو 

كنيد.
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 توجه
آن چــه باعث مى شــود والديــن از ايــن روش ها 
اســتفاده كنند، معموالً اشــتباه شــناختى است. والدين  
بــراى جلوگيرى از بى بند و بــارى، بى نظمى، تنبلى يا 
بى ادبــى كودك ســعى مى كنند در مقابــل او به طور 
جدى بايســتند تا فرزندشــان از آن  هابه خصوص پدر، 

حساب ببرد. 
از اين رو تنبيه بدنى و پرخاش را براى نشــان دادن 
جديت و ايستادگى در مقابل كودك انتخاب مى كنند. 
به عالوه براى اين كه به كودك بفهمانند او بچه است 
و نمى فهمــد، از ابزار تحقير يعنى از كوچك كردن او 

استفاده مى كنند.
ترديدى نيســت نگرانى والدين به  جاســت و آن ها 
بايد گاهــى با جديت در مقابل خواســته هاى كودك 
بايستند و رفتارهاى او را نقد كنند و معترض باشند، اما 

تنبيه بدنى ابزارى مناسب براى اين كار نيست.

7-2-3-4 جديت در كالم و عمل 
كلمه ى «جد» به معناى تالش و كوشش است. «آدم 
جدى» نيز به كســى گفته مى شــود كه در انجام كارى  
پشــتكار دارد و تالش خود را تا رسيدن به نتيجه ادامه 

مى دهد. 
بنابراين«جديت» يعنى تالش و پي گيرى تا رســيدن 

به نتيجه.
منظور از «جديت در كالم و عمل» روشــى تربيتى 

اســت كه والدين ضوابط و چارچوبى را براى كودك 
مشــخص و او را بــر رعايت اين چارچــوب و ضابطه 

وادار كنند و پى گير آن باشند. 
بــراى مثال اگــر والدين از كــودك  بخواهند قبل 
از غــذا، خوراكى هاى متفرقــه و كم ارزش را نخورد، 
ايــن بايد قانونى باشــد كه والدين هيــچ گاه نقض آن 
را از كــودك نپذيرند و با اصرار و خواهش تســليم او 

نشوند. 
اگر قانون آن اســت كه كودك ســاعت ده شــب 
مســواك بزند ، به رختخواب بــرود، بايد چنين كند و 
با عذر ميهمانى رفتن و ميهمان داشتن و «يك شب كه 

هزار شب نمى شود» اين قانون شكسته نشود. 

به اين ترتيب ِجّديت دو جنبه را در بر مى گيرد:
 الف) قانون و مقررات در خانه معين مى شود. 

 ب) اعضــاى خانــواده بــر رعايت قوانيــن تأكيد 
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مى كنند.
 بنابرايــن، اگــر والديــن ضوابط خاصــى را براى 
كــودكان تعييــن نكننــد، ّجديت چه معنايــى خواهد 
داشــت؟ و  اگر پدر و مادر خود اهل رعايت و اطاعت 
از قوانين و ضوابط نباشــند، چه  طــور انتظار دارند كه       

كودكان شان به قانون وفادار باشند؟
آن چه  باعث مى شــود والدين نتوانندكودك شان را 

طبق  الگويى كه مايل اند تربيت كنند عبارت اند از:
1- والدين خود قانون مدار نيســتند و زندگى شــان 

چندان دقيق و حساب  شده نيست. 
بنابرايــن، قانونــى روشــن نيــز بــراى كــودكان 
نمى شناسند. هر وقت از رفتار يا كالم كودك ناراحت 
شوند و اِشكالى را احساس كنند، جديت و شدت عمل 
به خرج مى دهند كه حاصل آن همان اســت كه در باال  
درباره ى  رفتارهاى منفى مانند تنبيه بدنى و پرخاش آمد. 
والدين بايد توجه داشــته  باشــند كــه جديت بايد 
بــه طور دايم  بــراى مقررات و ضوابط تعيين شــده به 
كار رود. اگر موردى و گه گاهى باشــد، مطمئناً بى اثر 
خواهد بود و فقط كودك را سردرگم مى كند كه چرا 
گاهــى پدر و مادر رفتار او را  مى پذيرند ولى گاهى به 

همان رفتار اعتراض مى كنند؟ 
گاهى اجازه مى دهند دير بخوابد يا مسواك نزند و 

گاهى اجازه نمى دهند. 
درنتيجه كودك ِاشكال را در رفتار خود نمى بيند، 
بلكه تصور مى كند پدر و مادر بنابرحال خودشان رفتار 

مى كنند، گاهى خوش انــد و گاهى ناخوش و برهمين 
اســاس هم او را نوازش يا تنبيه مى كنند. چنين رفتارى 

كودك را  دمدمى بار مى آورد.
2- والديــن قانونــى وضــع مى كنند امــا چون دل 
نازك  انــد و بــه كودكان شــان خيلى محبــت دارند، 
درمقابــِل كودك دچار احساســات مى شــوند و خود 

قانون را زير پا مى گذارند. 
كودك با مشــاهده ى اين رفتار نتيجه مى  گيرد اين 
قانون ها جدى نيســتند و مى توان آن  هارا نقض كرد. از 
آن جا كه دنياى  كودكى دنياى راحت  طلبى اســت و 
رعايت مقررات زحمــت دارد، او بى قانونى را ترجيح 
مى دهد. همين انعطاف ها، باعث مى شود رعايِت قانون 

در كودك به صورت عادت ايجاد نشود. 
بايد دانســت اصالح اين روش هميشه دشوارتر از 

ايجاد آن است.

 توجه 
پدر و مادرى در تربيت كودك خود موفق اند كه 
بــراى كودك قانون هايى را وضع كننــد و او را وادار 
كنند كه اين قانون ها را رعايت كند و خودشــان نيز با 

رعايت آن ها، الگوى كودك باشند.

3- والديــن قانون ها را وضــع مى كنند و بر رعايت 
آن هــم تأكيد دارند، امــا آن چنان بــراى اجراى آن 
ســخت گيرى مى كنند كه كودك از اجراى  مقررات 
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دل زده و حتى متنفر مى شود و در مقابِل اصرار پدر و مادر 
مقاومت مى كند و برخالف ميل آن  هاموضع مى گيرد. 
بنابرايــن با وجود اضطرار و حتى نظِم والدين، كودك 

بى نظم مى شود و از انجام تكاليف سر باز مى زند.

 فعاليت عملى 7 
 آيا شما فردى منظم هستيد؟

 والدين شــما چه روش هايى براى ايجاد نظم در 
شما به كار بسته اند؟

 اين روش ها چه تأثيرى بر شما داشته  اند؟

4- والديــن قانونى را وضع مى كنند اما به جاى اين 
كه كــودك را به انجام كارهــا و رعايت نظم موظف 
كنند خودشــان كارهاى او را انجــام مى دهند. بنابراين 

چرا كودك مسئوليتى را بپذيرد؟

 توجه
والدين بايد بررعايت قوانيِن خانه توســط كودك 
تأكيــد كنند اما نه آن قدر ســخت بگيرند كه كودك 
مقاومــت كند و با هر نوع برنامــه و قانونى به مخالفت 
برخيزد و نه آن قدر آسان بگيرند كه كودك قانون را 
جدى نگيرد. به عالوه، بايد هوشيار  باشند كه قانون ها 
را براى كودك وضع كنند نه آن كه خودشان به جاى 

كودك عمل كنند و مسئوليت  را بر عهده بگيرند.

8-2-3-4 انتظار معقول، تنبيه معقول و پاداش 
معقول

 فعاليت عملى 8
بحث كنيد:

 اگر ليوانى به طور اتفاقى از دست كودكى بيفتد 
و بشــكند  با او چه برخوردى مى شــود؟ اگر سيلى اى 
به صورتش بخورد يا بر ســر او فرياد بزنند «چرا مراقب 

نبودى» منصفانه است؟
 اگر پدر و مادرى از فرزندشان، فقط انتظار دكتر 

شدن داشته باشند، آيا انتظارشان منطقى است؟
 اگر دانش آموزى در درسى نمره ى بسيار خوبى 
كسب كند، انتظار داريد چه پاداشى بگيرد؟ آيا اسباب 

بازى گران قيمت پاداش مناسبى است؟ 
بســيار مهم اســت والدين  در مواجهه با توانايى ها 
و رفتارهاى درســت و غلط كودكان، عقالنى برخورد 
كنند و از كودك بيش از توانايى هاى جسمى، فكرى 
و ســنى اش انتظار نداشته باشند، زيرا انتظار غير معقول 
و بيش از حِدّ تواِن كودك باعث مى شود هم والدين و 

هم كودك هر دو احساس نوميدى كنند.

 فعاليت عملى 9 
در كالس گفت وگو كنيد:

به نظر شــما بــراى خطاهــاى زير چــه تنبيهاتى به 
جاست؟ چرا؟
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فضولى كردن، كلمه ى زشت به زبان آوردن، خيس 
كردن رختخواب، بى اجازه به وســايل ديگران دســت 
زدن، كثيــف كردن لباس ها، دعــوا و كتك كارى با 

خواهرو برادر يا ساير بچه ها. 

 اگر كودك اشتباه خود را تكراركرد، والدين بايد 
مجازات را متناســب با خطا تعيين كنند. والدين ممكن 
اســت در تعيين مجازات كودك  سه نوع اشتباه زير را 

مرتكب شوند: 
 گاهى تهديدات بزرگى مى كنند كه اصًال عملى 

نيست، مانند گفتن اين جمله: تو را مى كشم.
كوچــك،  بســيار  خطاهــاى  بــراى  گاهــى   
مجازات هاى سنگين تعيين مى كنند، مانند حبس كردن 
كودك در اتاق يا حمام به دليل دعوا با خواهر يا برادر 
كوچك تر، كتك زدن كودك  همراه با پرخاش براى 

يك خرابكارى در آشپزخانه و... .
گاهى بــراى خطاى بزرگ، مجــازات كوچك 
تعييــن مى كننــد، مانند كم كردن پول تــو جيبى براى 

كوتاهى در انجام دادن تكاليف و درس خواندن.

 توجه
بى  توجهى به تناســب عمل و مجــازات به گونه اى 
كه براى خطاى كوچك مجازات بزرگ تعيين شــود،  
معموالً باعث اضطراب شــديد كودك مى شود و او را 
از هر نوع احتمال خطايى مى ترســاند، جرأت دست به 

كارى زدن را از او مى گيــرد و او را به كودكى ترســو 
تبديل مى كند.

بــه همين ترتيب پــاداش دادن به كــودك نيز بايد 
ســنجيده و عاقالنه باشــد. توجه به چند نكته ى زير در 

اين باره ضرورى است:
1- تا آن جا كه ممكن است از وعده ى پاداش قبل از 
عمل خوددارى شود. بهتر است كودك را پس از اين 

كه كار خوبى انجام داد، تشويق كنيد.
2-  محتــواى تشــويق كالمى (تحســين و آفرين 
گفتــن) و عملى (نوازش، لبخند و بوســيدن كودك) 
باشــد و بابت هر كارى به كودك پاداش مادى (پول، 

شكالت، اسباب بازى و...) ندهيد.
3-  اگــر از كار كودك لذت برديد و خوشــحال 
شــد يد، در پــاداش دادن بــه او افــراط نكنيــد و قول 
جايزه اى بزرگ بــه او ندهيد.گرفتن پاداش بزرگ در 
كودك توقع پاداش هاى بزرگ ترى را ايجاد مى كند و 
در نتيجه او هرگز راضى نخواهد شد. به عالوه كودك 
به جــاى عادت به رفتــار خوب، به اميــد جايزه رفتار 
دلخواه والديــن را بروز مى دهد و اگر جايزه نباشــد، 

رفتار خوب نيز نخواهد بود. 
توصيه هايى در باره ى نحوه ى رفتار با كودكان 

عقب مانده ى ذهنى و معلول جسمى
بى شــك داشــتن فرزند عقــب مانده بــراى تمام 
پدرها و مادرها ناگوار اســت. در واقع آن چه خســتگى 
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زحمات پدرها ومادرها را براى كودكان شان جبران و 
دشــوارى ها را براى آن  هاآســان مى كند، آن است كه 

شاهد رشد و شكوفايى كودكان خود باشند. 
آيا شما شــوق پدر و مادرهايى را كه فرزندان شان 
كلمات تازه اى به زبان مى آورند يا كار جديدى انجام 
مى دهند، ديده ايد؟ اما اين شكوفايى درباره ى كودكى 
عقب مانده (ذهنى ياجســمى) باســرعتى كم تر و فقط 

دربعضى جنبه ها اتفاق مى افتد. 
جسم آن  هارشد مى كند، اما شايد نه به طور كامل، 
يا اين كه رشــد ذهنى آن  هااز رشــد جسمى شان بسيار 

كندتر مى باشد. 
بــه همين دليــل تغيير رفتار و نشــان دادن شــيرين 
كارى هــاى بچگانــه ى آن  هاخيلى كم تــر از كودك 

معمولى است. 
به عالوه پدر و مادر با مشاهده ى اين شرايط همواره 

نگران آينده ى آن  هاهستند.
اما دردنياى واقعيت ها به داليل گوناگون كودكانى 
متولد مى شوند كه از مشكالتى از اين نوع رنج مى برند 
و همان طــور كه قبالً نيز گفته شــد، خانــواده مهم ترين 
نهادى اســت كه بــه كودكى كه نيازهــاى ويژه دارد، 

كمك مى كند.
توصيه هاى زير به  پدر و مادرانى كه  داراى  فرزندى 
عقــب  مانده از نظرجســمى  يــا ذهنى هســتند،كمك  
مى كند تا برخوردى درست با اين موضوع داشته باشند 

و موجب آسيب به خود يا فرزندشان نشوند:

1- زمانــى كــه والدين عاليمــى از عقب ماندگى 
دركودك مشــاهده مى كنند بايد با پى گيرى موضوع 

به آن اطمينان پيدا كنند.
2- چنــان چه كــودك دچــار عقــب ماندگى و 
معلوليــت ذهنى يا جســمى باشــد، والديــن بايد اين 
موضوع را بپذيرند.گاه والدين نمى توانند اين موضوع 
را بپذيرنــد و آن را در درون خويــش انكار مى كنند. 
در نتيجه واكنش هاى نادرســتى نسبت به كودك  خود 
نشان مى دهند. معموالً پدرها ومادرها از كودك عقب 
مانده ى خود بــا جديت مراقبت مى كننــد و به ندرت 
اتفــاق مى افتد كه پدر يا مــادرى فرزند عقب مانده را 
رها كند. اما ممكن اســت والدين ندانند چگونه بايد از 
كودك مراقبت كنند يا قلباً  نتوانند او را بپذيرند و با او 
رابطه ى عاطفى برقرار كنند. از اين رو نادانسته احساس 

منفى خود را به كودك نيز انتقال مى دهند.
3- انتظــارات والدين از كودك عقــب مانده بايد 
براســاس ميزان توانمندى او باشــد و بــه كودك اين 
فرصــت را بدهنــد تا جايى كــه مى تواند مانند ســاير 
كــودكان خوش ــحالى كند و بــا اطرافيانــش رابطه اى 
دوستانه و محبت آميز داشته باشد. داشتن انتظار منطقى 
از كودك باعث مى شــود كــه او درحد توانش تالش 

كند و مهارت هايى را بياموزد و رشد نمايد.
4- مراقبــت بيــش از حد از كــودك عقب مانده 

فرصت رشد را ازاو مى گيرد.
5- بســيارى ازوالدين تصور مى كنند كه ســعى در 
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آمــوزش كودك عقب مانده  ى ذهنى بى  فايده اســت. 
اين تصور كامًال اشــتباه اســت و نبايد او را از فرصت 

آموزش در خانه يا مدرسه محروم كرد.
توصيه هايى در باره ى نحوه ى  رفتار با كودك 

تيزهوش
افــراد باهوش  و تيزهــوش ســرمايه هاى اصلى هر 
جامعه اى محسوب مى شــوند. به  همين دليل برخالف 
فرزندان عقب مانده، زمانى  كه والدين مطلع مى شــوند 
فرزندى تيزهوش دارند، خوش ــحالى همراه نگرانى در 
آن  هاايجاد مى شــود. از يك ســو از ايــن كه فرزندى 
توانمند دارند كه مى تواند آينده اى درخشــان داشــته 
باشــد، خوشــحال اند.اما از ســوى ديگــر از ايــن كه 
تيزهوشى ممكن اســت مشكالتى براى كودك ايجاد 
كنــد، نتواند بــا ديگران ســازگارى كند، يــا اين كه 
ديگران او را درك نكنند يا امكان رشــد توانايى هايى 

او فراهم نشود، آن  هارا نگران مى كند.
البته اين نگرانى ها به جاســت اما رفتار و هوشيارى 
والدين بخش مهمى از آن  هارا رفع  مى كند. توصيه هاى 

زير دراين باره مؤثر است:
1- والديــن مى تواننــد با ســهيم شــدن در افكار، 
شــادى، غم، كنجــكاوى، تعجب، تنفر، دوســتى و... 

آنان،  توانايى هاى بچه هاى تيزهوش را پيش تر ببرند.
2- بچه هــاى تيزهــوش بــه دليل اين كــه بيش از 
بچه هــاى عادى مســائل محيط اطرافشــان را درك و 
احســاس مى كنند، حســاس تر از كودكان عادى اند.به 

همين دليل فشــار بيش ترى ازنظــر روانى به آن  هاوارد 
مى شــود. پدر و مادر با حضور نزديك و زياد در كنار 
آن  هاتحمل اين وضع را براى آن  هاآســان تر مى كنند و 

به آن  هاآرامش مى دهند.
3- والدين بايد توضيح روشن و مناسبى از تيزهوشى 
كــودك به او بدهند تا او بداند كه در بعضى زمينه ها و 
نه از هرجهت، توانمندتر از همساالن خودش است. اما 
بايد به او تأكيد كنند اين كه با ديگران تفاوت دارد، به 

او برترى نمى دهد.
4- در يك خانــواده فرزند تيزهــوش نبايد محور 
توجه و رســيدگى قرارگيرد. بلكه اين توجه بايد ميان 
تمام فرزندان خانواده تقســيم شود. درغيراين صورت 
فرزندان ديگر به خواهــر يا برادر تيزهوش خود بدبين 

خواهند شد. 
از سوى ديگر چه بسا اين توجه بيش از حد، كودك 
تيزهــوش را خودخواه و مغرور ســازد و به تدريج او 
خــود را برتراز اعضــاى خانواده و حتى پــدر و مادر 
خــود بداند. دراين صورت ميان كودك و خانواده اش 
فاصله اى ايجاد مى شود كه هر روز بيش ترخواهد شد و 

اين عامل منفى تربيتى براى افراد تيزهوش است.
5- والديــن، كودك تيزهــوش را دايــم وادار به 
كار و فعاليت درســى نكنند و يادشــان باشد كه او نيز 
كودك است و نيازهايى كودكانه دارد، نبايد با او مثل 

بزرگ ترها رفتار كنند.
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4-4 روش هاى اصالح رفتار كودكان
همه پدرها و مادرها عالقه  منداند فرزندشان رفتارى 
نيكــو داشــته باشــد، اما گاهى بــه علــت ناآگاهى از 
روش هاى تربيتى يا بى توجهى به آن، كودك عادات 

و رفتارهاى نامناسبى پيدا مى كند. 
در چنين مواقعى به والدين توصيه مى شود رفتارهاى 
كودك خود را اصالح كننــد. منظور از اصالح رفتار 
كودكان، تغيير رفتارهاى نامناسب و نادرستى است كه 

از كودك سر مى زند. 
والديــن بــه روش هــاى گوناگــون  مى توانند اين 

رفتارها را در كودك از بين ببرند.

 فعاليت عملى 10  
 به وضع خانواده هايى كه مى شناسيد، دقت كنيد 

و خانواده اى را انتخاب كنيد. 
 بررسى كنيد چه روش هايى براى اصالح و تغيير 
رفتارهاى كودكان خــود به كار مى برند؟ اين روش ها 

را فهرست كنيد. 
 با آن  هادر باره ى روش ها و ميزان موفقيت شــان 
مصاحبه كنيد، زيرا تنها با مشــاهده نمى توان اطالعات 

كافى را گرد آورى كرد.   
 گزارشى از يافته هاى خود را ارائه دهيد. 

متخصصــان تربيت كــودك براى اصــالح رفتار 
كــودكان، به كارگيــرى روش هاى تشــويق و تنبيه را 

توصيــه مى كنند. به طــور كلى اصول زيــر مهم ترين 
اصــول در اصالح رفتارهاى كودكان اســت و  بايد به 

آن  هاتوجه شود : 
1ـ روش هاى تشــويقى برروش هاى تنبيهى اولويت 
دارد. يعنى براى اصــالح رفتاربه كارگيرى روش هاى 

تشويقى، بسيار مؤثرتر از روش هاى تنبيهى است.
2ـ رفتارهايى را كه بايد در كودك اصالح شــود، 

مشخص كنيد .
3ـ توقع خود را از كودك دقيقاً روشــن و مشخص 
كنيد كه كودك كدام رفتار درست را جايگزين رفتار 

قبلى كند. 
4ـ چنان چه رفتارى نادرست از كودك سرزد، چه 
مجازاتى براى او مناسب است؟ الزم نيست كه از آغاز 
ايــن موضوع را با كودك در ميان بگذاريد زيرا نوعى 

تهديد به تنبيه است و تأثير تشويق را كم مى كند. 
5 ـ بهتريــن روِش اصالح رفتار غلط آن اســت كه 
به رفتارهاى نادرستى كه كودك قبًال انجام داده است 
بى اعتنايــى كنيــد. اگر والدين حوصلــه كنند و صبور 
باشــند و بى اعتنايى و ناديدن رفتار غلط را براى مدتى 

ادامه دهند، معموالً به نتيجه مى رسند.  
6 ـ هــر گاه كودك رفتار درســت را بــروز داد با 
نشــان دادن رضايِت خود به صورت كالمى (تحسين و 
آفرين گفتن) و يا غير كالمى (نوازش سر كودك) او 

را تقويت كنيد.         
7- نمودارى شــبيه ُگل، خودرو يا هر شــكلى كه 
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كودك به آن عالقه دارد، رســم و آن را به بخش هاى 
مختلف تقسيم كنيد( مثالً گل برگ  هاى  گل، قسمت هاى 

مختلف خودرو، قطعات  بدن يك عروسك و...). 
بــه كودك بگوييــد با هر رفتاِر خــوب او يكى از 
بخش ها رنگ مى شــود و با  رنگى شــدن كل شكل، 

كودك  پاداشى  دريافت خواهدكرد. 
فراموش  نكنيد تعداد اجزاى  شــكل  زياد نباشد زيرا 
كودكان عجول  هســتند و مى خواهنــد زودتر به نتيجه 
برســند. اگر تكميل رنگ شــكل زياد طول بكشــد او 
حوصله اش ســرمى  رود و همكارى دراصالح رفتار را 

رها مى كند. 
فقط با ابراز رفتار درست، يكى از بخش ها را رنگ 
كنيد. به كودك امتيازى اضافــه ندهيد، اما  اگر رفتار 
نادرست را نيز نشان داد آن چه را رنگ كرده ايد پاك 

نكنيد، فقط ناديده بگيريد؛ گويا اصًال نديده ايد.
با رنگ كردِن شــكل، جايزه اى كوچك متناسب 
با عالقه ى كــودك (مانند رفتن به پــارك، خوراكى 

دلخواهِ او و...) به او هديه كنيد. 
8ـ چنان چــه رفتار نادرســت ادامــه يافت مجازات 

تعيين شده را اِعمال كنيد.
9- تقويت رفتار مناسب را رها نكنيد و آن قدر ادامه 
دهيد تا به تدريج در كودك تبديل به عادت شود. اگر 
والدين پى گير نباشند و گاهى رفتار را تقويت و گاهى 
بدان بى  توجهى كنند روند اصالح رفتار كامل نمى شود 

و به نتيجه نمى رسد.

10- فراموش نكنيد اين توصيه ها مربوط به اصالح 
رفتارهاى نادرســت اســت و مى توان بــا تقويت رفتار 
مناســب و ســكوت و انكاِر رفتار نادرست آن را تغيير 
داد. امــا همان طور كه قبالً گفته  شــد، بــراى تقويت 
رفتارهاى درست كودك دادن پاداِش دايم خطاست و 

رفتارهاى درست كودك را كاهش خواهدداد.

 توجه 
پاســخ كودكان به اقدامات اصــالح رفتار متفاوت 
اســت و  به يك اندازه تغيير نمى كنند. اين موضوع به 
تفاوت هاى فردىِ آن  هامربوط مى شود. والدين ممكن 
است در اصالح رفتارهاى كودكان صد در صد موفق 
نشــوند، اما مطمئناً ايــن روش ها بهتريــن و مؤثرترين 

راه هاى اصالح رفتارند. 
به عالوه والدين، خود به  تجربه مى توانند در اجراى 
اين  روش ها، با توجه به خصوصيت هاى كودك  شــان، 

ابتكار به  خرج  دهند و به نتايج بهترى نايل شوند.   

 فعاليت عملى 11
آيــا تا كنون رفتارهاى زيــر را در كودكاِن اقوام و 

آشنايان مشاهده كرده ايد؟
 عادت كودك بــه آن كه پدر و مادر را با گريه 

كردن در برابر خواسته هايش وادار به تسليم كند.
 كودك با كلمات زشــت آشــنا باشد و آن  هارا 
دايم يا زمان عصبانى شــدن درباره ى هركســى به كار 
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ببرد.
 كودك تا ديروقت بيدار بماند و بازى كند.

1- شــما باتوجه به توضيحات داده شــده، مراحل 
اصالح رفتار آن  هارا بنويسيد.

2- اگــر در اطرافتان كودكى را با چنين رفتارهايى 
مى شناسيد اين  برنامه ى اصالح رفتار را به پدر و مادر 
او پيشــنهاد كنيد و خود نيز تاجايى كه ممكن است با 

آن  هاهمكارى كنيد.
3- گزارشــى از روند اجراى برنامه، مشــكالت و 

نتيجه ى اجرا به كالس ارائه دهيد.

5-4  عدالت جنسيتى
كودكان به شــدت به پدر و مادر و خانواده ى خود 
وابسته  هســتند و ازآن  هاتوجه و رسيدگى مى خواهند. 
هر كودكى دوســت دارد بيش ترين توجه به او شود و 

اين احساس او را دل گرم مى كند. 
وقتى از والدين بپرســيدكدام  فرزندشان را بيش تر 
دوســت  دارند، معموالً آن  هارا به  انگشتان دست  تشبيه 
مى كنند و مى گويند هر يك از انگشــتان اگر آســيبى 

ببيند رنج آور است. 
يعنــى همه ى آن  هــارا دوســت دارند. امــا اگر از 
فرزندان آن  هاهمين ســؤال را بپرســيد، معموالً اعتقاد 
دارند خانــواده به خواهر يا برادرشــان بيش تر از آن-

 هاتوجه مى كنند. آن  هاگاهى احساس تبعيض مى كنند 
و از اين موضوع گله مندند.

 فعاليت عملى 12 
در بــاره ى موضوعات زير تحقيق كنيد، ســپس در 

كالس بحث كنيد: 
 انــواع تبعيض هايــى را كــه در خانه و مدرســه 

مشاهده مى كنيد نام ببريد.
 به نظر شــما علل اين گونه تبعيض ها چيســت؟ 

آن  هارا فهرست كنيد.
 چه راه هايى را براى رفع اين تبعيض ها پيشــنهاد 

مى كنيد؟

تبعيض بــه معناى «بعضى را بــر بعضى ديگر مقدم 
داشتن» است، شما با اين مفهوم آشنا هستيد.

در كالس درس نيــز برخــى از معلم هــا متهم انــد 
ميــان دانش آموزان تبعيض روا مي دارند. اين مســئله 
در خانواده ها نيز ممكن اســت ديده شــود. تبعيض در 

خانواده دو شكل كلى دارد: 
تبعيض ميان فرزندان - چه دختر و چه پســر - نظير 
اين كه آخرين فرزند خانواده ممكن اســت قدرى ناز 

پرورده تر باشد.
 اولويت دادن به پســران خانواده در مقابل دختران 

خانواده.
 تبعيض نوع اول ( تبعيض ميان فرزندان)، اگر هم در 
خانواده ها باشد معموالً عمدى  نيست وبه علل  مختلفى 
مى تواند به چنين احساســى در فرزندان منجرشــود. از 
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جمله:  
1- چه بسا يكى از فرزندان خانواده بيمارى خاصى 
داشــته، يا معلول يا كم بنيه باشــد. بديهى است چنين 
كودكى بيش تر از كودكان ديگر به توجه و رسيدگى 
نياز دارد و والدين براى بهبود يا توان  افزايى او مجبورند 

تالش، امكانات و وقت بيش ترى را صرف او كنند.
البته، اين گونه تبعيض  ها اجتناب ناپذير است و بايد، 
عالوه بر پدر و مادر، تمام اعضاى خانواده به يارى  اش 
برخيزند و ناتوانــِى عضِو عزيِز خانواده را جبران كنند. 
زيرا اگر پدر و مادر بــه تنهايى چنين بارى را به دوش 
بكشــند. ممكن است به  آن  هاآســيب بزند و اين براى 

ساير فرزندان نيزآسيب زاست.
گاهى اِعمال تبعيض ناشى از بى دقتى و ناهوشيارى 

والدين است. 
بــراى مثال يكــى از بچه  ها به پدر بــزرگ يا  مادر 
بزرگ كــه از دنيا رفته  انــد شــباهت دارد و چون ياد 
عزيــزى را در آن  ها زنــده  مى كند بيش تــر از بقيه ى 
فرزندان به او توجه مى شود و ممكن است ناخودآگاه 

تحسين نيز بشود. 
گاهى نيز بر عكس، ظاهِر كودك به كســى شــبيه 
اســت كه مثًال پدر يا مادر نســبت به او احساس مثبت 
نداشــته اســت. در اين صورت چه بســا كودك متهم 

مى شود كه مانند همان فرد موذى و... است.
 اين نوع تبعيض قطعاً ناخوشــايند است، اما معموالً 

والدين از آن و عوارض آن بى اطالع اند.

تبعيــض نــوع دوم (اولويت دادن فرزندان پســر به 
فرزنــدان دختر)،كه اصطالحاً تبعيض جنســيتى ناميده  
مى شــود. چنين تبعيضــى در طول تاريخ و در ســطح 
گســترده در جوامع  و كشورهاى مختلف وجود داشته 
اســت. اما آيا خانواده هــا نيز اين نــوع تبعيض را باور 

دارند؟ شما چه فكر مى كنيد؟

 بيش تر بدانيد
ترديــدى نيســت كــه دو جنــس زن و مــرد در 
خصوصيــات جســمى و انــواع توانايى هــاى خود با 

يكديگر تفاوت هايى دارند.
آن جا كه تقسيم كار و وظايف مى شود، بايد به اين 
تفاوت ها توجه كرد. همان طور كه از ابتداى تاريخ به 
طور طبيعى رعايت شــده اســت، به گونه اى كه انجام 
كارهايى كه نيازمند نيروى بيش ترى اســت، وظيفه ى 
اصلــى مردان و انجام كارهايى كــه نيازمند نيروى كم 
ترى است، وظيفه ى اصلى زنان بوده است. البته هر دو 
جنس توانايى انجام كارهاى بسيارى را دارند و زمانى 
كه بحث حقوق در جامعه ى انســانى مطرح مى شــود، 
هر دو صالحيــت آن را دارند كه به طور كامل از اين 

حقوق بهره مند شوند. 

مبارزه ى اســالم با تبعيض جنسيتى، در دوره اى كه 
دختــران را زنده به گور مى كردنــد و براى آن  هاحتى 

حق حيات نيز قايل نبودند، آشكار بوده است. 
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در قرآن مجيــد بارها زنده بــه گوركردن دختران 
نكوهش  شده  است است، از جمله:

 «و آن ــگاه كــه از دختــران زنــده بــه گور شــده 
مى پرسيدند، به كدامين گناه كشته شديد». 

سوره ى تكوير ( آيه هاى 8 و9)

و چــون يكــى از آن  هــارا به فرزند دختــرى مژده 
مى دهند از شــّدت غم و حســرت رخســارش سياه و 
ســخت دلتنگ  مى شود، و از اين عار روى از قوم خود 
پنهان مى دارد و به فكــر مى افتد كه آيا آن دختر را با 
ذلــت و خــوارى نگه  دارد يا زنده به گــور كند. آگاه 

باشيد كه آن  هابسيار بد مى كنند.
سوره نحل آيه هاي 59-58
در  قــرآن كريــم، زنــان بزرگــى ماننــد حضرت 
مريم(ع)، ســاره «همســر حضرت ابراهيم(ع)»، آســيه 

«همسر فرعون» جايگاه ارزشمندى دارند.
پيامبر گرامى اسالم(ص) نيز الگوى راستين مبارزه 
با تبعيض جنسيتى بود. ايشان با دختران و همسران خود 
با احترام و عشــق رفتار مى كردند و براى آن  هافرصت 

فعاليت هاى اجتماعى، سياسى و... فراهم مى كردند.   
بــه عــالوه بســيارى از خانواده هــا تحــت تأثيــر 
آموزش هــاى انبياء و بزرگان ديــن، بر خالف فضاى 
حاكــم، جايگاهى با ارزش براى دختران قايل بودند و 
آن  هارا در زمينه هــاى مختلف داراى حق و صالحيت 

مى دانستند.

 بيش تر بدانيد
تاريخ از بســيارى از زنان دانشمند، شاعر، پزشك 
و خيرخواهــى كــه خانواده هاى نيازمند را سرپرســتى 
مى كردند و در امور خيريه فعال بودند، ساختمان هايى 
براى خدمات عمومى مى ســاختند ودر كنار مردان در 
جبهه ها حضور داشتند، به زخمى ها رسيدگى مى كردند 
و گاهى نيز شجاعانه مى جنگيدند و... ياد مى كند. هيچ 
دوره اى در تاريخ، از گذشــته تا بــه امروز، از حضور ِ 

زنان توانا، رشد يافته و شجاع، خالى نبوده  است. 

امروزه نيز بسيارى از خانواده ها به تمام فرزندانشان 
عالقه مندند و حتى دختران را بيش تر از پسران تكيه گاه 
عاطفى پدر و مادر مى دانند. اين بيان كه دختران مظهر 
رحمــت و پســران  مظهــر نعمت اند1، اشــاره به همين 
تأثيــر لطيف وجود دختــران در خانــواده دارد. با اين 
وجود، نمى توان تأثيــر فرهنگ تبعيض آلود جوامع را 

برخانواده ها در طول تاريخ انكار كرد. 
تبعيض  هاى آشــكارى كه كم و بيش درخانواده ها 
درباره ى فرزندان، به  خصوص  دختران اعمال مى شود، 
عبارت  انــد از: ممنوعيت تحصيل يــا ادامه ى تحصيل، 
ممنوعيــت ورود بــه تصميــم گيرى ها- حتــى در امر 
ازدواج، محدوديــت اشــتغال در خــارج از خانــه به 

1- امام صادق (ع): پســران نعمت و دختران حســنه  اند. خداوند از 
نعمت ســؤال مى كند و به حسنه ثواب مى بخشد ( مكارم االخالق، 

ج 1، 418 ).
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گونه  اى كه اشــتغال فرزند پسر را ضرورى مى دانند،اما 
درباره ى دخترچنين ضرورتى را نمى پذيرند، چنان چه 
بپذيرند نيز گاه با ســخت  گيرى  هاى بى جا همراه است، 

محدوديت در استفاده از اوقات فراغت و... 
براى تحقق عدالت جنســيتى الزم است والدين به 

نكته هاى  زير توجه كنند:
1-هوشيارى   درباره ى تفكرات و باورهاى قديمى 
كه هنوز آثار آن در جوامع وجود دارد، مانند اولويت 
دادن بــه فرزندان پســر و اختصــاص دادن امتيازهاى 
اجتماعى به او. اگر در گذشــته باور بــه چنين تفاوتى 
ميان دختر و پسر جايز بوده است، امروزه چنين نيست. 
مهم  اســت بدانيــد  هر آن چه از قديــم به جاى مانده 

است، لزوماً درست نيست. 
2- والديــن قبل از آن كه فرزنــدان خود را دختر 
يا پســر ببينند، آن  هارا انسان هايى بدانند كه بايد تربيت 
شــوند. زن و مرد بودن فرع بر انســان بودن است و نه 
اصل. يعنى هر كسى اول انسان است، سپس  زن  يا مرد. 
جنســيت هيچ  ارزش  ويژه  اى را بــراى هيچ يك از دو 

جنس ايجاد نمى كند. 
3- والدين، هــدف تربيت فرزنــدان را بلند مدت 
و بــزرگ ببيننــد. اين تصور كه دختر پــس از ازدواج 
مســئوليت خانه دارى را بر عهده مى  گيرد، در نتيجه  به 
آموزش كم ترى نسبت به پسر نياز دارد، بسيارخطاست.

زن  مربى  مرد است. بنابراين، براى آن كه مادرى خوب 
و مؤثر باشــد بايد تــا آن جا كه ممكن اســت پا به پاى 

پسران از فرصت هاى آموزشــى بهره مند شود. والدين  
مى تواننــد چنين فرصتى را بــراى او فراهم  كنند نه اين 
كه در صورت محدوديت امكانات به پســران اولويت 
دهند.بايــد هر امكانى، حتى اندك را، عادالنه تقســيم 

كرد.
4- در تقســيم وظايــف ميان فرزنــدان، دختران را 
بيش تر از پسران مكلف نكنند. اين تصور كه دختر بايد 
پا به پاى مادر در خانه كار كند و پسر حق دارد آزادانه 
با دوســتان خود به گذراندن اوقات فراغت بپردازد، نه 

منصفانه  است  و نه  سازنده. 
مســئول بار آوردن فرزند هدف تربيت  اســت، چه  
دختر باشد و چه پسر. متأسفانه اين تصور كه دختر بايد 
براى ازدواج آماده شود پس بايد همه چيز را درباره ى  
امــور خانه دارى و خانواده بداند اما پســر نيازى به اين 
نوع اطالعات و مهارت ها ندارد، باعث شــده اســت تا 
خانواده  زمانى كه به كمك و همكارى پسران (چه در 
زمــان تجرد و در خانه ى پــدرى و چه پس از ازدواج، 
در خانواده اى كه خود تشــكيل داده است) نياز دارد، 
از ايــن كمك ها محــروم بماند. بى ترديد مشــاركت 
دادن فرزندان خانواده - هم دختر و هم پســر- در امور 
خانه يك وظيفه اســت. ايــن كار به جــز انجام وظيفه 
نوعى يادگيرى مهارت و اطالعاتى اســت كه دختران 
و پسران در آينده براى اداره كردن زندگى خود بدان 

نياز دارند.  
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 توجه 
دختران و پســران هر دو در امور شخصى بايد نظم 
را رعايت كنند، كارهاى شــخصِى خود را انجام دهند 
و در انجام كارهــاى خانه با والدين مشــاركت كنند. 
هم چنين بايد بدانند در مقابل خانواده مسئول اند و فقط 
مصرف كننــده ى امكانات خانواده نيســتند. به عالوه 
نظارت كنترل شــده و غيرمستقيم خانواده براى هر دو 
بســيار ضرورى اســت و هر دو مكلف انــد ضوابط و 

مقررات خانواده را رعايت كنند..
فرامــوش نكنيد بــى توجهى خانواده هــا به تربيت 
پســران و بى نياز دانســتن آن  هااز برخى از تذكرات و 
محدوديت ها باعث مى شــود تا آن  هادر آينده احساس 

مسئوليت كافى نسبت به خانواده نداشته باشند. 
مردانى كه وقت گذرانى با دوستان شان را به حضور 
در كنار خانواده و همسر و فرزند ترجيح مى دهند و به 
نظرات آن  هــا بيش تر از نظر اعضــاى خانواده اهميت 
مى دهنــد، مردانــى كــه در تأمين هزينه هــاى خانواده 
احساس مسئوليت نمى كنند و فقط به خودشان اولويت 
مى دهند و براى خودشــان خرج مى كنند، كســانى كه 
پى اَعمال خــالف قانون مى روند و مصالح خانواده را 
قربانى هوس هاى خود مى كنند، عموماً پسران عزيز و 
آزاد خانواده ها بوده اند. در حالى كه چنين رفتارهايى 
تيشــه به ريشــه ى خانواده هــا مى زند و منجر به رشــد 
فرزندانى آسيب ديده و پر از مشكل هاى روحى روانى 

و اجتماعى خواهد شد.   

چكيده

 آشــنايي با ويژگي ها و نيازهــاي كودك براي 
تعليم و تربيت صحيح او الزامي است.

 كودكان و بزرگساالن به داليل مختلف،  اخالقي 
رفتار مى كنند..

 كودكان به رفع نيازهاي جسمي، داشتن سرپناه، 
محبت، احترام و فرصت هايي براي بروز استعدادهايشان 

نيازمندند.
 والدين بــراى موفقيــت در كار تربيت فرزندان  
خود بيش از همه به هوشــيارى ، صبــر و حوصله نياز 

دارند.
 والدين بايــد بدانند كه كودكان بســيار دقيق و 
زيرك هستند، آن  هاهمه چيز را به خوبى نگاه مى كنند 
و ياد مى گيرنــد و خيلى زود عادت مى كنند. به عالوه 
آن  ها از نظر روانى و عاطفى بســيار آسيب  پذيرند و از 
اين كه احساس ناامنى كنند يا دايم ناكام شوند، آسيب 

مى بينند.        
 البته دختر و پســر با يكديگر تفاوت هايى دارند،  
امــا اين تفاوت ها را بايد رعايت كرد نه اين كه آن  هارا 

مبناى تبعيض قرار داد.
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 آزمون پاياني نظرى واحد كار چهارم
1-رفتار اخالقي يعني: 

الف) انجام دادِن خواسته ى ديگران
ب) انجام دادِن بايدها و رعايت نبايدها

ج) پرهيز كردن از كار نادرست
د) انجام دادِن كار درست 

2- پدرها و مادرها براي موفقيت در تعليم و تربيت 
كودكان الزم است  ابتدا آن  هارا ... .

ب) راضي كنند. الف) بشناسند.  
د) كنترل كنند. ج) مراقبت كنند.  

3- تفاوت ميان روش هاى عمومى تربيت و اصالح 
رفتارهاى كودكان در چيست؟

الف) تفاوتي با يكديگر ندارند.
ب) روش هاى عمومى به ســازندگى كودك نظر 

دارند، اما روش هاى اصالحى به سالمت كودك.
ج) روش هاى عمومى به ايجاد رفتار در كودك نظر 

دارند، اما روش هاى اصالحى به تغيير رفتاِر كودك.
د) روش هاي عمومي بخشــي از روش هاي اصالح 

هستند.
4- كدام گزينه صحيح است؟

الف) دختر و پســر از نظر انسانى با يكديگر تفاوت 
ندارند.

ب) زنان و مردان در وضعيت جســمى با يكديگر 
تفاوت ندارند.

ج) دختر و پسر از نظر حقوق تعيين شده با يكديگر 
تفاوت ندارند.

د) دختر و پسر در نوع كارهايى كه مى توانند انجام 
دهند، با يكديگر تفاوت ندارند.

 آزمون پايانى عملى واحد كار چهارم
دربــاره ى موضوع زير گزارشــى مقايســه اى تهيه 

كنيد و به هنرآموز ارائه دهيد:
 خانواده  اى از اطرافيان خود را از نظر وجود فضاى 
تفاهم آميــز ميان اعضــاى خانواده، اوضــاع فرزندان، 
تبعيض در خانواده، روش هاى برخورد و رفتار اعضاى 
خانواده با يكديگر و جايــگاه پدر و مادر در خانواده، 
بررسى كنيد و نتايج را بنويسيد. براى اين كار با بعضى 

از اعضاى خانواده مصاحبه كنيد.   



واحد كار پنجم
بازى كودكان
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مقدمه
بــازى به فعاليت هــاى اختيــارى و آزادانه  اى گفته 
مى شود كه لذت و سرگرمى انسان را فراهم مى  آورد. 
بــازى خاص كودكان نيســت، بزرگســاالن نيز به آن 

مى پردازند. 
حتى مى توان گفت بازى خاص انســان هم نيســت 

و حيوانات نيــز به ويژه بچه  هاى آن  هــا به بازى عالقه 
دارند. 

اين گستردگى در اشتياق به بازى نشانه ى آن است  
كه بــازى فقط تمايلــى كودكانه و ابزار ســرگرمى و 

تفريح نيست و از اهميت بيش ترى برخوردار است.   

 هدف هاى رفتارى 
انتظار مي رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار بتواند به هدف هاي زير دست يابد:

1- بازى را تعريف و تفاوت آن را با ورزش بيان كند.
2- اهميت بازى را براى كودكان توضيح دهد.

3- انواع بازى ها را شرح دهد.
4- ويژگى هاى اسباب بازى مناسب را بيان كند.

5- وظايف والدين را براى تأثير مثبت بازى بر كودكان توضيح دهد.

 پيش آزمون واحد كار پنجم
1-  درستى و نادرستى هر جمله را با (ص) و (غ) نشان دهيد:

(  ) الف) بازى بايد كودك را سرگرم كند.       
(  ) ب) بازى همان ورزش كردن است.       
(  ) ج) بازى هاى رايانه اى به سبب مشغول كردن فكر بچه ها، بسيار مفيدند.    

     (  ) د) اسباب بازى هاى جديد مفيدتر از اسباب بازى هاى قديمى اند.    
2- بازى فقط ... .

ب) ابزار آموزش است. الف) مخصوص دوران كودكى است.   
د) ابزار آموزش و درمان بيماري است. ج) ابزار درماِن بيمارى است.    
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 فعاليت عملى 1
بحث كنيد: 

 چه نوع بازى هايى را براى كودكان و بزرگساالن 
مى شناسيد؟

 آيا بازى جانوران را ديده ايد؟ 
 شــما به چه نوع بازى هايى عالقه داريد و به چه 

بازى هايى مى پردازيد؟ 
 آيا خانواده، شــما را در كودكى به بازى تشويق 

مي كرد؟

1- 5 كودك و بازى 
كودك بدون  بازى، مانند ماهِى بى آب است. بازى 
كودك نوعى فعاليت است كه پر تحرك و پر جنب و 
جوش اســت و با رغبت و شوق و رضايت كامل انجام 
مى گيرد. بازى مهم ترين كار و ســرگرمى كودك در 

دوران كودكى است. 
بازى هدفمند نيست و آزادانه انجام مى گيرد. بازى 
براى كــودك تالش براى يافتن لذت اســت و بى آن 

بازى مفهوم  ندارد. بــه همين دليل بازِى اجبارى بازى 
نيست.

 بيش تر بدانيد
تفــاوت بازى و ورزش آن اســت كه بــازى براى 
تفريح و لذت بردن و به منظور سرور و شادمانى است. 
اما ورزش، انجام اعمال اختيارى اســت كه تابع قوانين 
و مقررات خاصى اســت و به منظور رســيدن به هدفى 

خاص دنبال مى شود.

بازى در واقع كاِر كودك اســت. بازى همان قدر 
در زندگى كودك جدى اســت كه كار و فعاليت در 

زندگى بزرگسال. 
كودك در بازي هر طور باشــد، وقتي بزرگ شد، 
در كار هــم همان گونه خواهد شــد. زيرا در هر بازِي 
خوب، قبل از هر چيز كار و تالش فكرى هست. بازِي 

خوب شبيه كاِر خوب است.
2- 5 اهميت بازى براى كودك

 بازى براى كودك همه چيز اســت، حتى زندگى 
اســت. بازى به داليلى متعدد داراى اهميت اســت، از 

جمله:
 بازى يكى از بهترين راه هاى شــناخت شخصيت 
كودك است، زيرا كودك در بازى كردن آزاد است 

و خود را آن گونه كه هست نشان مى دهد.
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 بيش تر بدانيد
شناخت شخصيت كودك شامل جنبه هايى مختلف 
ماننــد رفتارها،  توانايى  ها، ارتباط باهم ســاالن، نيازها، 
آرزوها و خواســته ها، احساســات كودك و تالش او 

براى ابراز و نمايش خود است.  

 بازى ابزار مهم يادگيرى كودك است و بر رشد 
ذهنى و روانى كودك مؤثر است.

 بيش تر بدانيد
 كــودك پيش از آن كه بتوانــد از راه فكر چيزى 
بياموزد- به ويژه در دوران ســه تا شش سالگى- از راه 

لمس و مشاهده  ياد مى گيرد. 
در جريــان بازى، كودك با نــگاه و لمس مهارت 
كســب مى كند، تمركز حواس پيدا مى كند و اعضاى 
بدنش (دست، چشــم، گوش و اعضاى ديگر) فعاليت 

مى كننــد. ايــن اعضا ابزارهــاى شــناخت و يادگيرى 
كودك  اند. به عــالوه بازى، حس كنجكاوى كودك 
را برمى انگيزد و قدرت ابتكار او را به كار مى اندازد تا 

درجريان بازى با حل مسئله به موفقيت برسد.

 بــازى نقش مهمى در رشــد و پرورش جســمى 
كودكان دارد.

 
 بيش تر بدانيد

حــركات و فعاليت هــاى بدني باعث مى شــود كه 
خون بيش تري به اعضاي مختلف بدن برسد، اكسيژن و 
مواد غذايي بيش تري جذب سلول ها شود و دستگاه  ها 

واعضاى بدن به طور هماهنگ رشد كنند. 
بازي و ورزش موجب افزايش اشــتها مى شــود، بر 
مقاومت بدن در مقابل بيماري هاي گوناگون مي افزايد. 
در جريان بازى انرژى كودك به بهترين شكل مصرف 

مى شود.
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 بازى به رشد عاطفى و احساسى كودك كمك 
مى كند. زيرا در جريان بازى، كودك فرصت مناسبى 
به دســت مــى آورد تا مهر و خشــونت خود را نشــان 
دهد و بــه اين ترتيب احساســات او متعادل شــود. به 
عالوه،كودك هنگام بــازى مهربانى، همكارى و حق 

جويى را نيز مى آموزد.

 بازى هاى گروهى فرصت بســيار مناســبى براى 
يادگيرِى روابط اجتماعى (احســاس مسئوليت، پيروى 
از قانون، دوستى و همكارى) و اصول اخالقى (راست-

گويى، از خود گذشــتگى، احترام گذاشتن به ديگران 
و پشتيبانى از ضعيفان) است.

 بيش تر بدانيد:
كــودكان معلول نيزهمانند كودكان ســالم به بازى 
عالقه  مندند به ويژه فعاليت و تحرك بدنى به آن  هابسيار 

كمــك  مى كند. اين كــودكان بــا فعاليت هاى بدنى، 
ضمــن لذت بردن از آن ها، مهارت هاى اساســى كنترل 
بدن را مى آموزند. كودكانى كه عقب ماندگى ذهنى 
دارنــد نيز به بازى عالقه مندند، امــا چون نمى توانند با 
ديگران ارتباط برقرار كنند ، بيش تر به بازى هاى فردى 

مى پردازند و در خيال خود  بازى مى كنند.  

   به  دليل  اين  آثار بسيارسازنده  است كه متخصصان، 
بازى  را بســيار مهــم  مى دانند و بــرآن  تأكيد مى كنند.

آن  هاحتى ســعى مى كنند به كمك بــازى، بيمارى  ها 
ومشــكالت روانى  كودكان را،درمان كننــد.و به اين 

روش" بازي درماني مي گويند".
3- 5 انواع بازي 

بازى ها را به روش هايى مختلف مى توان دسته  بندى 
كرد: 

 انــواع بازى هــا بــر اســاس آن كه كــدام يك 
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از جنبه هــاى وجود كــودك درگيرآن اســت، مانند 
بازى هاى  بدنى و بازى هاى فكرى.

 انــواع بازى ها بر اســاس تعــداد نفــرات، مانند 
بازى هاى فردى و گروهى.

 انواع بازى بر اســاس مراحل رشــد كودك كه 
بازى ها را در ســنين و دوره هاى  مختلف رشد معرفى 

مى كند.
 انواع بازى بر اســاس اســتفاده از وسيله ى بازى، 

مانند بازى با اسباب بازى و بدون آن.
در اين جا با توجه به اهميت موضوع انواع بازى، بر 
اساس مراحل رشد كودك و استفاده از وسيله ى بازى، 

اسباب بازي، بررسى مى شود.
1- 3-5 انواع بازي در مراحل رشد كودك

 نوزاد با دســت و پا زدن بــازي مي كند و كمي 
كه بزرگ تر شــد، از بازِي «دالي» لذت مي برد. به طور 
كلي تا ســه ســالگي فعاليت جمعي در بازى به چشــم 

نمي خورد.

  در ســه تا شــش ســالگي، قدرت خيال ورزى 
كــودك افزايش مي يابد و با عالقــه ى زياد به بازي با 

ِگل و خاك مي پردازد.
 در شش  هفت سالگي، كودك به فعاليت بدنِي 

زياد و بازي هاي پُر جست و خيز عالقه مند مى شود.
 در هشــت ســالگي مهارت هاي بــازي كودك 
بــه حداكثر مي رســد و او به فكر طــرح و برنامه براي 
بــازي مي افتد.كودكان در اين ســن مايل به ســاختن 
نگــه دارى  دســتي،  كارهــاي  انجــام  دادن   وســايل، 
حيوانات،جمع آورى اشياى مختلف (كلكسيون) وحل  

كردن بازي هاي معمايي و حدس زدني هستند.
 از هشــت تا دوازده ســالگي كــودكان مايل  اند 
مشــاركت گروهى داشته  باشند و  براى بازى هاى خود 
گروه تشكيل مى دهند. زمان بازي ها نيز افزايش مى  يابد 
و رفتارهاي تهاجمي و آســيب زننده از سوي كودكان 

ديده مي شود.
 به تدريج از ده تا سيزده   چهارده  سالگي،كودكان 
 و نوجوانان  به فعاليت  هاى شديد و ماجرا هاي پرهيجان 
عالقه مند مي شــوند و در كنــار آن از بازي هاي آرام، 
مطالعه و تماشاي برنامه ى دل خواه تلويزيوني نيز لذت 

مي برند. 
2- 3- 5 انـواع بـازى بـر اسـاس اسـتفاده از 

وسيله ى بازى 
كودكان به اســباب بازى ها نيز عالقه مندند و توجه 
آن  هابه اين وسايل به سبب كنجكاوى و ميل به كشف 
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جهان پيرامون است. 
كودكان، به تدريج به ويژه از ســال هاى مدرســه، 
به بازى با وســايل مختلف واســباب بازى عالقه  مندتر 
مى شــوند و خود را مالك آن  هااحساس مى كنند و از 

بازى با آن  ها لذت مى برند.
اســباب  بازي  ها وسايلي هســتندكه در بازى همراه 
كــودك انــد و بــه او الهام مى بخشــند. اين وســايل 
مي توانند اسباب بازي هايي آماده باشند كه اصوالً براى 
بازي ساخته شده اند، يا كودكان وسايلي را براى بازي 
انتخاب مى كنند (مانند قوطي، قطعه اي چوب،  ظرف 
و تكــه اي پارچه)، كه نقش هر يــك را خود كودك 

تعريف مي كند.

 بيش تر بدانيد
در گذشته، صنايع ساخِت اسباب بازي گستردگي 
امروز را نداشــت و انواع وســايل بازي به فراوانى و با 

قيمت هاي نسبتاً ارزان به  فروش  نمي رسيد.
به  عــالوه، بيش ترخانواده ها امكانــات مالى زيادى 
نداشــتند وخريد و تهيه  ى اســباب بازى و وسايل  بازِي 

كودكان براى آن  هاچندان امكان پذير نبود.
به همين دليل وســايل بازي معموالً با ابتكار پدر و 
مادر در خانه وبا به كارگيرى وسايل اضافى و اسقاطى 

تهيه مي شد.

 فعاليت عملى 2
هنرجويان، هر يك مســتقًال موارد زير را بررســى 

كنند:
 از مادر و پدرتان بپرســيد اسباب بازي هاي آن-

 هاچه بوده اســت؟ آن  ها وســايل چگونه و توسط چه 
كســى تهيه مي  شــد ؟ ميــزان عالقه ى آنان به اســباب 

بازى هاى شان چه  قدر بود؟
 حــال اســباب بازي هــاي كــودكان را در چند 
خانواده از فاميل و آشنايان بررسي كنيد. بيش تر چه نوع 

اسباب بازي هايي هستند؟
 به ميزان عالقه ى كودكان به اسباب بازي هايشان 
توجــه كنيد(كــدام اســباب بازي هــا نــزد كــودكان 

محبوب ترند؟)
 به نظر شما اسباب بازي هاى كودكان در گذشته 

و امروز چه تغييرهايى كرده است؟
عروســك هاى قديم را كه دختــر كوچولو ها دايم 
آن  هــا را حمــام مى كردند، با عروســك هاى امروزى 
كــه گاهى گريه مى كنند و گاهى قــاه قاه مى خندند و 
حركت مى كنند، ماشــين هاى پالســتيكى قديم را هم 
چنين  با ماشــين هاى كنترل از راهِ دور جديد، مقايســه 

كنيد.  

3-3-5 ويژگى هاى اسباب بازى مناسب
اســباب بازي ها گاهي مانند جورچين ها انگيزه و 
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عامل بازي و گاهي مانند عروســك ها تكميل كننده  ى 
بازي انــد. در هر حال اســباب بازي  بايد بــا دقت و بر 

اساس شناخت كافي انتخاب شود. 
  قبــل از هر چيز در انتخاب اســباب بازي بايد به 
جنس و مواد تشــكيل دهنــده ى آن دقت كرد. گاهى 
سودجويان اسباب بازى را از مواد نامرغوب مي سازند. 
گاهــي موهــاي عروســك ها خيلــي زود مي پوســند 
يا پالســتيكِ بــه كار رفتــه در آن  هاكــدر و نامطمئن 
اســت. هنگام خريد بايد دقت كرد مواد دســت دوم و 
حساسيت زا در ساخت اسباب بازى به كار نرفته  باشند، 
هم چنين بودار نباشند و رنگ پس ندهند. عالوه بر آن 
اســباب بازي بايد ايمن باشد و كودك را هنگام بازي 

با آن زخمى نكند. 
 نكتــه ى مهــم ديگــر آموزشــي بودن اســباب 
بازي هاست. امروزه تعداد اسباب بازي هايي كه جنبه ى 
آموزشــي ندارند و فقط ســرگرم كننده  اند و ظاهري 
جذاب دارند، بســيار بيش تر از اســباب بازي  هايي است 
كه، ضمِن بازي، به كودك آموزش مى دهند و به رشد 

تفكر و خالقيت او كمك مى كنند.
 به تناسب ســن و توانايي هاي كودك، با اسباب 

بازي نيز توجه شود.
 چنان چــه اســباب  بازي با واقعيت هــاي زندگي 
كودك ووســايل  اطرافش شباهت  وپيوند داشته  باشد، 
به  ايفــاي نقش هاي واقعــي او در جريان بازي كمك 

 مى كند. 

 اســباب بازي، اگر بارعايت فضــاي فرهنگي و 
اعتقادي جامعه انتخاب شود از آموزش هاي غير ضروري 

و حتي منفي و ضد فرهنگي ممانعت مي كند.
اگر عروســك بومى انتخاب شــود كمك مى كند 
بــا برجسته  ســازى و ترويج لباس  هــاى محلى و بومى، 

ابعادى از فرهنگ ملى و ايرانى تقويت گردد. 
برخي از والدين، صرفاً ظاهر اسباب بازي و اِصرار 
كــودكان را براي خريدِ آن كافي مي  دانند كه نتيجه ى 
آن گاهى خريد وسايلي اســت كه حتي آموزش هاي 
كامًال غيراخالقي و مغاير با فرهنِگ رعايت حيا و حريم 
را در جامعه ى ما در پى دارد. بنابراين، بايد متوجه ِآثار 
تربيتي اسباب بازى باشيد و بدانيد هر وسيله  ى بازي هر 
قدر كوچك، داراى  فرهنگ خاص خود است كه آن 

را نيز به كودك انتقال مي دهد. 

 بيش تر بدانيد
مقايسه اسباب بازى هاى قديم و جديد 

اســباب بازى هاى قديم  بسيار ســاده  اند و به همين 
دليــل دوام زيادى دارند. كودك بــه راحتى مى تواند 
هر گونه دلش خواســت با آن رفتار كند، لگدش بزند، 

پرتش كند و دوباره  آن را سالم به بازى بگيرد. 
اسباب بازى هاى قديم به معناى دقيق كلمه وسيله ى 
بازى اند، به خــودى خود كاركــردى ندارند و بچه ها 

مى توانند مدت ها با آن  ها بازى كنند.
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اما اسباب بازى هاى جديد با ظاهرى بسيار جذاب و 
زيبا ، معموالً الكترونيكى اند.

آن  هــا به باترى نيــاز دارند و به دليــل پيچيدگى و 
ظرافــت حركات كودك را محدود مى كنند. به همين 
دليل بيش تِر اسباب بازى هاى جديد، ميل ذاتى كودك 
بــه بازى و تخليــه ى انرژى، كنجــكاوى و درگيرى با 
وسيله ى بازى را ارضا نمى كنند. در واقع احساِس لذت 
كودك از اين اســباب بازى ها بيش تر به دليل مالكيت 

آن  هاست نه لذت بازى با آن ها. 

4- 3- 5 اسـباب بازي هايـي كـه مي توان در 
خانه تهيه كرد

ساخِت اسباب بازي هايي از پارچه، نخ، مقوا، ظروف 
پالستيكي، دكمه، خمير، چوب، پالستيك، حبوبات، 
شــن و ماســه، ِگل و ... ، در خانه امكان پذير اســت. 
حال به طرز سـاخت دو نمونه اسباب بازي در 

زير توجه كنيد:                                                 
ساخت جورچين (پازل)                                                                                    
جورچيــن،  قطعات بريــده ي يك تصوير اســت 
كــه با گذاشــتن آن  ها در محل خــود تصوير اصلي به 
دســت مي آيد. انواع پازل ها را مي توان به صورت هاي 
گوناگــون از فروشــگاه هاي اســباب بــازي فروشــي 
خريــداري كرد. پازل هايي كــه از قطعات كم  (چهار 
يا پنج) تشــكيل شــده اند براي كودكان  دو ســه ساله 
مناســب اند. براي ســاختن جورچين مي توان تصويري 

را روي مقوا چســباند و قســمت هاي مختلف آن را به 
شكل هاي منظم يا نا منظم بريد.

جورچين قطعات بريده ي يك تصويراســت كه با 
.... شكل هاي منظم يا نامنظم ببريد. در تصويرهاي زير 
دو نمونه جورچين را مي توانيد مشاهده كنيد . همانطور 
كه مالحظه مي شود، اين جورچين ها تصاويري هستند 
كه به شــكل منظم بريده شــده اســت وبا قرار گرفتن 
قطعات آنهــا دركنار هم تصوير اوليه مجدداً تشــكيل 

مي شود.
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ساخت عروسك پارچه  اي  
ســاخت عروســك پارچــه اي به طور كلــي روال 
مشخصي دارد و مطابق مراحل معيني شامل : آماده كردن 
الگو ، تعيين عالمت هاي الزم بر روي الگوي مقوايي، 
برش زدن پارچه بر اســاس الگوي تهيه شده با رعايت 
جهت خواب پارچه و سپس دوختن آن مطابق ضوابط 
مي باشد. در اينجا الگوي دو نمونه عروسك پارچه اي 
ارائه شده اســت كه ساخت آن ها بسيار ساده مي باشد.

عروسك جوجه تيغي
همانطور كه مشــاهده مي شــود الگوي عروســك 
جوجه تيغي بســيار ســاده اســت. الگوي ارائه شده بر 
اســاس اندازه ي واقعي عروسك است و شما مي توانيد 
با اســتفاده از كاغذ پوســتي بــدن حيــوان را از روي 
تصويرارائه شــده در اينجا بكشيد و سپس الگوي رسم 
شــده را بر روي مقواي نازك منتقل كنيد واطراف آن 
را با ماژيك خط بكشــيد عالمت چشــم جوجه تيغي 
را نيز روي الگوي مقواي در محل آن بكشــيد ســپس 
دور آن را قيچي كنيد تا براي گذاشــتن روي پارچه و 
برش راحت تر باشد. بريدن الگو براي چشم ومردمك 
عروســك را فراموش كنيد و بر اساس شكل، تصوير 
آن را روي يــك كاغذ بزرگ يا مقواي نازك رســم 

كنيد و سپس دور آن را قيچي كنيد. 
آماده كردن الگو: در آغاز با استفاده از كاغذ پوستي 
يا نازك الگوهاي دل خواه (بدن حيوان) را از روي شكِل 
اصلي بكشيد، سپس الگوي رسم شده را بر روي مقواي 

نازك منتقل كنيد و اطراف آن را با ماژيك خط بكشيد. 
تمام عالمت ها و توضيحات را روي الگوي مقوايي 
بنويســيد. ســپس، دور آن  هــارا قيچي كنيد تــا براي 

گذاشتن روي پارچه و برش راحت تر باشد.
طريقــه  ى بــرش زدن: براي تشــخيص «راه پارچه» 
يك تكه از پارچه ى انتخاب شــده را برداريد، دستتان 
را در سراســر آن در يك جهت بكشيد، پرزها در يك 
جهت از ســطح پارچــه بلند خواهند شــد و در جهت 
ديگر صاف مي شوند. جهتي كه پرزهاي پارچه صاف 

مي شوند «راه پارچه» است. 
پارچــه را برگردانيد طوري كــه پرزها بر روي ميز 
قرارگيرند و با فلش جهتي را كه پرزها صاف مي  شوند 
عالمت بزنيد. دقت كنيد تمام فلش هاي الگو بايد در يك 
جهت و متناسب با فلش عالمت زده  ى پشت پارچه باشد. 
ابتدا تكه هاي بزرگ و ســپس تكه هاي كوچك تر 

را جاي گذاري كنيد. 
ســپس براي خط كشــي در الگوها، براي پارچه ى 
تيره از صابون خياطي و براي پارچه ى روشن ، از مداد  
B2 اســتفاده كنيد و سپس 5 تا 7 ميلي متر جاى  درز 

بگذاريد، بعد با دقت برش بزنيد.
روش دوخت: براي اين كه درزها از رو كم تر پيدا 

باشند بهتر است طبق روش زير عمل كنيد:
دو قسمتي را كه بايد به هم دوخته شوند طوري روي 
هم قرار دهيد كه پرزهاي دو قسمت روي هم قرار گيرند. 
سپس آن  هارا با سوزن ته گرد ثابت  كنيد و بعد با قرار 
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دادن اضافه ی درز،آن دو را با روش بخيه محكم به هم 
بدوزيد و در پايان از قسمت پشت،  اضافه درز را باز كنيد 
و پرزهاي آن را با قيچي بچينيد تا درز از رو برجسته نشود. 
س��پس پارچه را به قس��مت رو برگردانيد، با نوك 
سوزن پرزهاي داخل درز را بيرون بياوريد تا روی درز 

را بپوشاند.
روش ُپر كردن عروس��ك : براي اين كه راحت تر 
بتوانيد بدن حيوان را پركنيد و حالت دهيد، در بيش تر 
حيوانات مي  توانيد سر و تنه را جداگانه آماده سازيد و 
داخل آن را با الياِف پلي اس��تر يا خرده اسفنج پركنيد. 
س��پس با نخ دوالي محكم و سوزني با ضخامت زياد، 
س��ر را به بدن وصل كنيد و بعد با نوك سوزن پرزهاي 

داخل درز را بيرون بياوريد تا روي درز را بپوشاند.

ساخت عروسك كرم ابريشم 
ساخت عروسك كرم ابريش��م نيز، كه تصوير آن 
را مش��اهده مي كنيد ، مراحلي مشابهي نظير عروسك 
جوج��ه تيغي دارد. ش��ما مي توانيد به رعايت تناس��ب 
اجزاي آن، اندازه ي آن را بزرگتر كنيد. اين عروسك 
از دو قس��مت اصلي تشكيل شده است وبايد داراي دو 
پارچه ي غير همرنگ باشد. تنها نكته ي مهم در ساخت 
اين عروس��ك آن اس��ت كه بايد سرو بدن اين كرم از 
يكديگ��ر جدا دوخته وپر ش��وند و پ��س از دوختن و 
پركردن اين دو با نخ دوالي محكم و س��وزن ضخيم، 
س��رو بدن كرم ، محكم به هم دوخته ش��ود و س��پس 

چش��م ها  و مردمك هاي چشمان كرم، به همان روش 
كه قبال توضيح داده ش��ده اس��ت، تهي��ه و به صورت 

عروسك اضافه شود.
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4-5 توصیه های تربیتی برای والدین 

 به بازی ک��ودکان اهمیت دهی��د، زیرا در بازی 
است که زندگی  آن  هاشکل واقعی به خود می گیرد.

 ت��اش کنید ت��ا بازی های کودکان متناس��ب با 
فرهنگ و ارزش های خانواده باشد.

 در ب��ازی ک��ودکان دخالت نکنید ام��ا راهنما و 
کمک کننده ی خوبی برای آن  ها باشید.

 با همبازی ش��دن با کودکان راه دوس��تی ها را باز 
کنید و راه پنهان کاری های دوره ی نوجوانی را ببندید.

 برای توقف بازی بچه ها امر و نهی نکنید .
 نوع و مدت بازی فرزندان خود را طوری کنترل 
کنید که از فش��ارهای هیجانی و روحِی بیش از اندازه 

دور باشد )به ویژه بازی های رایانه ای( .
 ب��ه مطالب  ونحوه ی بیان کودکان هنگام بازی به 

خوبی توجه کنید، زیرا احساسات و مشکات زندگِی 
واقعیِ آن  ها در بازی نمایان می شود.

 برای انتخاب هم بازی های خوب، فرزند خود را 
غیر مستقیم راهنمایی کنید زیرا رفتارهای هم بازی های 

خوب تأثیر بسیار مثبتی در آینده ی او خواهد داشت.
 اگر در حضور فرزندتان با وسایل موجود در خانه، 
برای او اسباب بازی )اتومبیل، عروسک و...( بسازید، 
ارتباط عاطفی میان شما و کودک تان تقویت خواهد شد.
 هنگام خرید اس��باب بازی توجه داش��ته باش��ید 
اس��باب بازی باید بتواند قدرت خاقیت و س��ازندگی 
فرزندت��ان را رش��د دهد. وس��ایل بازی ج��ور کردنی 
مانندجورچی��ن )پازل ها(، خمیر ب��ازی، ِگل رس و... 

اسباب بازی های مناسبی به شمار می روند.
 از هم بازی شدن کودکان با افراد بزرگ تر از خود، 
به ویژه نوجوانان و جوانان، اکیداً جلوگیری کنید. زیرا 
اگرچه بزرگ ترها بیش تر از گروه هم ساالن، کودک را 
در بازی مراعات می کنند و او بیش تر لذت می برد، اما 
برای او چندان آموزنده نیست. کودک فقط در بازی با 
هم ساالن است که رفتارهای اجتماعی درست را تمرین 
می کن��د و می  آموزد. به عاوه نوجوان��ان و جوانان به 
اقتضای شرایط س��نی خود گاهی رفتارهایی دارند که 
الگ��وی رفتاری مناس��ب و قابل قبول��ی برای کودک 
نیس��ت، اما کودک معموالً آن  هارا نی��ز تقلید می کند.

 کودکان باید به مجموعه ای از بازی های جسمی، 
اجتماعی، عاطفی و ذهن��ی بپردازند. هنگامی که فقط 

 فعالیت عملي 3

 به گروه هاي پنج نفري تقسیم شوید.
 هر گ��روه با راهنمایي هنرآموز یک اس��باب بازي 
بسازد، سپس نحوه ي ساخت آن را در کاس شرح دهد.

"این اسباب بازي مي تواند عروسک هاي پیشنهاد شده 

ویاهر اسباب بازي انتخابي توسط اعضاي گروه باشد"

 پس از گ��زارش گروه، درب��اره ی ویژگي هاي 
مثبت و منفي اسباب بازي هاي ساخته شده، در کاس 

بحث شود.
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يكى از بازى ها مانند بازى هاى رايانه اى را انجام دهند، 
رشــد اجتماعى، جســمى و عاطفى محروم مى شوند و 
احتمال بروز عصبانيت و پرخاشگرى در آن  ها افزايش 

مى يابد.
چكيده

بازى تمام زندگى كودك و بهترين وســيله ى آموزش 
و يادگيــرى كــودك اســت. بــازى براى ارضــاى حس 
كنجكاوى، رشــد عاطفى و رشد روابط اجتماعى كودك 
مؤثر اســت. والديــن بايد زمينه ى بازى كــودك را فراهم 
آورند و در انتخاب اسباب بازى براى كودكان دقت كنند 
و با ســاخت اسباب بازى هاى ساده در خانه ضمن آموزش 
كار ســازنده و مفيــد به فرزندان، روابط خــود را با آن  ها 

تقويت كنند. 

 آزمون پايانى نظرى واحد كار پنجم
سه نكته از نكته هايى را كه والدين درباره ى بازى 

كودكان بايد رعايت كنند، بنويسيد.

 آزمون پايانى عملى واحد كار پنجم
1- به اســباب بازى فروشى مراجعه كنيد. فهرستى 
از اســباب بازى هاى مناسب و نامناسب را تهيه كنيد و 
معيار انتخاب اســباب بازى را نيز در زيرهر يك از آن 

دو بنويسيد.
2- يك اسباب بازى بسازيد. 



واحد كار ششم
قصه، ابزارى تربيتى
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مقدمه
كودكي تــان را به ياد آوريد. چرا قصه را دوســت 
داشتيد؟ شنيدن يا خواندن قصه چه احساسي را در شما 

بر مى انگيخت؟
قصه جزء جدايى ناپذير زندگي هر انســاني است. 
خواندن رمان و داســتان و تماشاى فيلم هاى داستانى و 

 هدف هاى رفتارى
انتظار مي رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار بتواند به هدف هاي زير دست يابد:

1- داليل نياز كودك به قصه و تأثير آن را بر او بيان كند.
2- آثار تربيتِى قصه و داستان را توضيح دهد.

3- ويژگى هاى كتاب داستاِن مناسب را شرح دهد.
4- ويژگى هاى قصه خوانِى خوب را بيان كند.

  پيش آزمون واحد كار ششم
1) چرا كودكان قصه را دوست دارند؟ زيرا ... .

ب ) دنياى كوچكى دارند. الف) خوش باورند.     
د) خّالق اند. ج) از آن بسيار لذت مى برند.    

2) كتاِب مناسب كتابى است كه
ب) پر از تصوير باشد. الف) پر از شعر باشد.     

د) متناسب با سن كودك باشد.   ج) متناسب با جنس كودك( دختر يا پسر) باشد.         
3- كتاب خوب،  كتابى است كه

ب) كودك را در دنياى كودكى حفظ مى كند.                            الف) كودك را زود وارد دنياى بزرگ ترها مى كند.  
د) احساسات كودك را فعال مى كند. ج) خالقيت كودك را  فعال مى كند.                         

4- بچه ها دوست دارند
ب) فقط قصه ى كتاب را برايشان تعريف كنند. الف) خودشان كتاب را بخوانند.   

د) فقط كتاب را ورق بزنند. ج) كتاب را به زبان كودكانه بخوانند.   
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ســينمايى، نشانه ى عالقه ى انســان به قصه و داستان در 
تمــام دوره هاى زندگى اش اســت. اين عالقه در ميان 
كودكان و بزرگساالن مشترك است اما اشتياق به قصه 
در دوران كودكــي بســيار بيش تــر از دوره هاى ديگر 
اســت. اين عالقه از خصوصيات مهم دوران كودكي 

است و نيازهاي كودكان ناشى مى شود.
 بيش تر بدانيد

قصــه و داســتان اگر چــه در كنار هــم و به جاي 
يكديگر به كار مي روند، اما با هم متفاوت اند.

 قصه ســخن يا نوشته اي اســت از روزگاران قديم، 
كــه درآن شــخصيت هاي گوناگون خيالــي يا واقعي 
ماجراهايي مي آفرينند. قصه ها از روزگاران قديم براي 
آموزش، انتقــال تجربه ها و تاريخ هر قوم از نســلي به 

نسل ديگر پديد آمده اند. 
داستان، نوشته اي است كه نويسنده فكر اصلِي خود 
را در آن بــه خواننده انتقال مي دهد. داســتان لزوماً به 

گذشته تعلق ندارد.
 به هر حال از نظر تأثير تربيتي اين دو چندان تفاوتي 

با هم ندارند.

شــايد نكته هــاى زير بتوانــد تا حدي علــت نياز و 
عالقه ى انسان را به قصه روشن كند. 

 خيال  پــردازى درقصه هــا  بســيار اســت و تمام 
غير   ممكن ها در آن  هاممكن شوند. 

 از صحنه هاي پر از احساسات و هيجان برخوردار 
اســت و در خود غم و شــادي، خشــونت و مهرباني و 

هيجان و آرامش دارد. 
 قصه تا آغاز نشده است، توجه مخاطب را جلب 
نمي كنــد اما وقتي آغاز شــد، حس كنجــكاوي او را 
وا مي دارد تا براي پي بردن به نتيجه تا پايان آن را دنبال 

كند. 
 انسان، به دليل اجزاي مختلفي كه در قصه هست، 
با فكر و احساســات و با همه ى وجودش با آن درگير 

مى شود. 
 قصه، انسان را از واقعيتِ فعلي  اش خارج مي كند 
و او را با دنياي جديدي، كه گاهى بســيار خوشايند و 

مطبوع و گاهى ناخوشايند است، آشنا مي كند. 
 انســان با قصــه از روزمره  گي خارج مي شــود و 
اوضــاع يك نواخــت زندگي اش را دســت كم براى 
مدت كوتاهى كنار مى گذارد و شرايطي نو را احساس 

مي كند و مى آزمايد.
 چه نكته هاى ديگــري را مي توانيد به موارد باال 

بيفزاييد؟ 
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1-6 داليل نياز كودكان به قصه 
اصــرار كــودكان را بــه گفتن يــا خوانــدن قصه 
توســط مادر، پــدر، خواهــران و بــرادران بزرگ تر، يا 
توســط معلم به ياد آوريد. اغلــِب كودكان  بخش هاي 
داســتاني ِكتاب هاى درســى را زودتــر از  بخش هاى 
ديگر مى خوانند و در مجله  ها نيز داســتان ها جزء اولين 

بخش هايي هستند كه خوانده مي شوند.
قصــه و داســتان به بازي شــباهت دارنــد. زيرا هم 
كــودكان و هم بزرگســاالن بــه آن عالقه  مندند. فقط 
موضــوع و انــواع آن  هــا براي ســنين مختلــف، فرق 
مي كند.اين دو از نيازهاي جــدي دوره ى  كودكي اند 
و هــر كودكي براي برخــوردارى از رشــد طبيعي به 
شــنيدن يا خواندن آن  ها نياز دارد و به جز شــيريني و 
سرگرم كنندگى، هر دو از ابزارهاي مهم و مؤثر تعليم 
و تربيت اند. در اين جا نيز به قصه، كه از ابزارهاي تربيتي 

به ويژه در دوره ى كودكي است ، توجه مى شود.
2-6 آثار تربيتي قصه و داستان 

قصه هايــي را كــه در كودكي خوانده ايــد، به ياد 
آوريد. كدام يك را بيش تر دوســت داشتيد؟ نام ببريد 

و دليل آن را بازگو كنيد.
آيا كتابــي را نيز به ياد مي آوريــد كه خواندن آن 

شما را ناراحت كرده باشد، چرا؟
روشن است كه كودكان در پي تربيت خود نيستند. 
آن  ها قصه را دوســت دارند چون بــراي آن  هاجذاب 
اســت و از شــنيدن آن  هالذت مي برند. امــا قصه براي 

متخصصــان علــوم تربيتــى داراي اهميت اســت زيرا 
ابزارى بسيار مناسب براي تعليم و تربيت است. 

آثار تربيتى قصه بر كودك عبارت اند  از:
1- قصه قدرِت تخيِّل كودك را فعال مي كند.

2- قصه روح نوجويي، كنجكاوي و استقالل طلبي 
كودك را ارضا مي كند.

3- قصه احســاس شــعف، آرامش و نشــاط را كه 
الزمه ى رشد است، ايجاد مي كند.

4- قصه ابزار آموزش مهارت هاي خواندن، نوشتن، 
گوش كردن، حساب كردن، حتي درست فكر كردن 
و گسترش دامنه  ى مفاهيم علمي، اجتماعي و فني مورد 

نياز كودكان است.
5- قصه بهترين ابزار براي آموزش مســائل مختلف 
به انســان و راه و رسم مواجهه با مسائل و دشواري هاي 

زندگي است.
6- زبــاِن قصه، زبان غير مســتقيم اســت كه براي 

تربيت مناسب تر است.
7- قصه وســيله اي مناسب براي تأثير گذاري است. 
زمانى كــه والدين چيزى را از كــودكان مى خواهند، 
قصــه مى توانــد بهترين گزينــه براى تأثيرگــذارى بر 
كودك باشــد و به جاى تحميل كردن و فشار آوردن 

بر او، قصه خوانى و قصه گويى توصيه مى شود.
8-  قصه، كودكان را با گذشــته، تاريخ و فرهنگ 

آشنا مي كند.
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3-6 معيارهاي انتخاب كتاب مناسب

 فعاليت عملى 1  
دوران  مطلــوب  هــاي  كتــاب  ويژگى هــاى   

كودكي شما چه بودند؟ آن  هارا دسته بندي كنيد.
 آيا ظاهر و شــكل كتاب نيز در عالقه مندى شما 

به كتاب مؤثر بوده است؟ 
 چه تصاويري در كتاب براي  شما جالب تر بود؟

 پاســخ هايي را كــه در كالس ارائــه مي دهيــد، 
جمع بندي كنيد. 

كارشناســان ادبيــات كودك دو معيار اساســي را  
براى انتخاب كتاب مطرح مي كنند:

1- مشخصات كتاب ( ظاهر و محتوا)؛
2-  تناســب كتاب با مراحل رشــد و خصوصيات 

كودكان و نوجوانان.
1-3-6 مشخصات كتاب  

ظاهر كتاب
 تصاوير: 

تصاوير بايد با موضوع كتاب هماهنگ، متناســب 
و گويا باشــد و با َسبكى طبيعي نقاشي شود و از فضا و 

محيط زندگي كودكان الهام گرفته باشد.
 نوع حروف و صفحه آرايى :

حروف ريــز و صفحات پر از نوشــته، كودكان را 
زود خسته مي كند. كتاِب كودك بايد داراي صفحاتى 

كم، حروف درشت و واضح باشد.
  قطع و اندازه ى كتاب:

قطع و حجم كتاب از نظر قابِل حمل بودن و آسانِي 
نگه دارِي آن در دســت و ورق زدِن صفحات آن مهم 

است.
 مرغوبيــت كاغــذ و جلــد كتــاب و كيفيــت 

صحافى:
 مرغوب بودن جنس كاغذ و جلد كتاب طول عمر 
آن را افزايــش مى دهــد و مانع كدر شــدن آن پس از 

گذشت زمان مي شود.

محتواي كتاب 
 درباره ى محتواى كتاب بايد به نكته هاى زير دقت 

كرد: 
 نويســنده در پــي ارائه ى چه پيامــي به مخاطب 
كتــاب يعني كودكان و نوجوانان اســت؟ هر قدر اين 
پيــام قابــل فهم تر و به طريق غير مســتقيم ارائه شــود، 

مطلوب تر است. 
 آيا به سطح درك مخاطبان توجه شده است؟

 آيا موضوع كتاب جّذاب و بيدار كننده ى قّوه ى 
تخيّل و كنجكاوِي كودك است؟

 آيا شخصيت ها و حوادث، طبيعي و براي كودك 
قابل فهم است؟

 آيا كلمات اســتفاده شده  براي كودكان آشنا و 
قابل فهم است؟
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 ناشــر، نويســنده و تصويرگر كتاب چه كساني 
هســتند؟ نويســندگان و ناشــران معتبر، معمــوالً براى 

كودكان آثار قابل قبولي ارائه مي دهند.

 توجه
  براي كــودكان كتاب هايي انتخــاب نكنيد كه 
باعث ناكامي و ترس آن  ها شود يا حاوي مطالبي باشد 
كه تأثير سوء عاطفي بر آن  هابگذارد. اين امر به ويژه در 

خصوص كودكان خردسال ضروري است. 
  كتاب ها مضموني سازنده و مثبت داشته باشند: 
قصه هــاى داراى پيــام اخالقي براى آمــوزش اصول 

اخالقي و ارتباط انساني بسيار مؤثرند.
  خودتان مي توانيد براي كودكان قصه  بسازيد يا 
بنويســيد، به ويژه درباره ى مشكالتى كه دارندومايليد 
آن  هارا حــل كنند. قصه هاي ســازنده اى كه مرتبط با 
موضوع اســت، درباره ى خودشــان يا كودكان ديگر 
تعريــف كنيد و غير مســتقيم راه  حل هــا را نيز مطرح 

كنيد. اين كار روشي مفيد براي اصالح رفتار  است.

 فعاليت عملى 2
به گروه هاى پنج نفرى تقسيم شويد.   

 هــر گروه كتاب هاي كودكان ِامروز را با كتاب 
هــاي دوران كودكي خود  مقايســه كند و يكى از آن 

كتاب ها را به كالس بياورد. 

  چه تفاوت ها و شــباهت  هايي ميــان كتاب هاى 
اين دو دوره وجود دارد؟ كــدام يك ازاين تفاوت ها 
به ظاهر كتاب و كدام يــك به محتواى كتاب مربوط 

مي شود؟ آن  هارا فهرست كنيد.

2-3-6 تناسـب كتاب با مراحل رشد كودكان 
و نوجوانان

معيار مهم ديگر در انتخاِب كتاب ، متناســب بودن 
آن با مراحل رشــد كودك اســت. توضيــح اين كه هر 
كتاب خوبي براي هر سني مناسب نيست. حتماً شما نيز 
روي جلــد كتاب و در صفحه ى اول برخي از كتاب ها 
ديده ايد كه نوشــته شده اســت: براي گروه سني الف 

يا ب و...
كارشناســان كودكان را با توجه به مراحل رشد  به 

پنج گروه سني تقسيم كرده اند:
 - گروه سني الف : سال هاي قبل از دبستان؛ تا 6 سالگي
-گروه سني ب : ســال هاي اول دبستان؛ 6 و 7 سالگي
- گروه ســني ج: سال هاي ميانى دبستان؛ 8 و 9 سالگي
 - گروه سني د : سال هاي آخر دبستان؛ 10 و 11 سالگي
- گروه سني هـ : سال هاي نوجواني؛ 12، 13، 14 و 15 سالگي
1-2-3-6 كتـاب هـاي مناسـب بـراي گروه 

سني (الف)
براي اين گروه سني كتاب هايي كه كالم آهنگين 
دارند ، قصه هايي كه قطعات تكراري دارند، كتاب هايي 
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كه در آن از اشياي محيط كودك، گياهان و جانداران 
صحبت مي شود يا داراي عوامل تخيلي هستند، مناسب 

است.
2-2-3-6  كتاب هاي مناسب براي گروه سني (ب)

با توجه به مشخصات اين دوره، خواندِن داستان هاي 
كوتاه و مجموعه  ى داســتان ها مناســب اســت. در اين 
دوره كــودك توانايى خوانــدن دارد ولي حوصله ى 
داستان هاى طوالني را ندارد. داستانى كه گرماي روابط 
خانوادگــي را توصيف  كند، دربــاره ى همكاري هاي 
گروهي كودكان باشــد و غيرمســتقيم به كودك دل 
و جــرأت مقابله با مشــكالت را بدهد، براى اين گروه 
ســنى مفيداســت. در اين دوره كودك به لطيفه و طنز 

عالقه مند مي شود زيرا مي تواند مفهوم آن را دريابد. 
از آن جا كه كــودك در اين مرحله قدرت خواندن 
دارد و هر چيز خواندني براي او جالب است، والدين بايد 
هوشيار  باشند و مطالب نامناسبى را كه ممكن است به 
امنيت رواني او آسيب برساند، از دسترس او دور كنند.
3-2-3-6 كتاب هاي مناسب براي گروه سني (ج)

در اين ســنين كودكان مي توانند داســتان هاي بلند 
بخوانند، اما كتاب هاي تك داستان، نَه مجموعه داستان. 
كتاب هايــي كه بــه ماجرا هاي كــودكان مى پردازد و 
درباره ى ســرزمين هاي ديگر اســت، حتي كتاب  هاي 
علمي و تاريخي نيز مناســب   اند. در اين مرحله ى سنى 
گرايش بــه حماســه و قهرماني از گرايش  به افســانه 

بيش تر اســت و كودك ميل دارد دربــاره ى محتواي 
كتاب گفت وگو كند.

4-2-3-6  كتاب هاي مناسب براي گروه سني (د)
در ايــن دوره دختران در رشــد از پســران جلوتر 
مي افتنــد. به همين دليل، بيش تر از پســران عالقه مندند 
وارد دنياي بزرگســاالن شــوند. كودكان در اين دوره 
استقالل بيش ــترى را مى خواهند و گروه هم ساالن براى 

آن  هابسيار اهميت دارد. 
كتاب هاي مناسب براي اين گروه سني، ماجرا هاي 
واقعي از گذشــته و حال، شــرح حال ها، داســتان هاي 
واقعِي طوالني، كتاب هاي ماجراجويى و قهرماني و نيز 
داستان هاي عاطفي – احساسي را در برمى گيرد. در اين 
سنين ميل به افسانه كم مي شود و به شخصيت داستان ها 
بيش تر توجه مى شــود. مباحث علمي و تاريخي توجه 
اين گروه سني به ويژه پسران را به خود جلب مي كند.
5-2-3-6 كتاب هاي مناسب براي گروه سني  (هـ)

نظيــر  مشــخصاتي  بــا  نوجوانــي  و  بلــوغ  دوران 
َغلَيــان عواطــف، جســت و جــوى هــدف و جهــان 
بينــي بــراي زندگي، ميــل به اعتــراض بــه بزرگ-
ترهــا و پيوســتن هر چه بيش ــتر بــه گروه هم ســاالن ، 
توجــه به جنــس مخالف، بــا حالتي از ســرگرداني و 
بالتكليفي، اعتراض و جســت و جو گري همراه است.

كتاب مناســب مى تواند به نوجوانان بســيار كمك 
كند، زيرا از تمركز آن  هادر مسائل محدود و بي اهميت 
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جلو گيــري مي كند و مســيِر درســت ديدن، درســت 
انديشــيدن و درســت احســاس كردن را به آن  هانشان 

مي دهد و به بلوغ فكري آن  هاكمك  مي كند. 
شــرح  حال ها، ماجراهاي واقعــي از زندگي مردم، 
شــخصيت هاي بــزرگ تاريخ، شــرح اكتشــافات و 
اختراعات و مبارزات اجتماعي به آن  هاكمك مي كند 
كه صفات واقعي انســان ها را بشناســند. داســتان هاى 
واقعي و اصيل عشــقي بــه آن  هامي آموزند كه خود را 

فداي هوسى زود گذر نكنند.

 فعاليت عملى 3
كتاب هايــي را كه در خانه داريــد ( متعلق به خود 
يا كــودكان خانــواده) با توجــه به موضــوع و محتوا 
دسته بندي كنيد. به كدام گروه هاي سني تعلق دارند؟

 فعاليت عملى 4
از كــودكان و نوجوانان بپرســيد بهترين كتابى كه 
خوانده اند، كدام اســت. آن را يادداشت و فهرستي از 

كتاب هاى مناسب را نيز تهيه كنند.

4-6 قصه گويي و قصه خواني براي كودكان
 در كودكي چه كساني براي شما قصه مي گفتند 
يا قصــه مي خواندنــد؟ قصه گويــي و قصه خوانِي چه 

كساني براي شما خوشايند و لذت بخش تر بود؟ چرا؟
ويژگي هاي قصه گويي خوب عبارت اند از: 

 آشنايى با محتواى قصه پيش از قصه گويى؛ 
 تناسب قصه با شرايط سني و رشد كودك؛ 

 آزاد گذاشــتن كــودك در نحوه ى نشســتن و 
گوش كردن؛

 وادار نكــردن كــودك به گوش كــردن قصه : 
(هنگامي كــه كودك بي حوصله اســت، برايش قصه 

نگوييد)؛
 بيــان نكــردن پيام هــاي غيــر مســتقيم قصه به 
طور مســتقيم (بــه كمك داســتان گويي كــودك را 

نصيحت نكنيد)؛
 ســازگار كــردن حاالت چهره و بــدن با حال و 

هواى قصه؛
 تغييــر دادن صــدا متناســب با حــاالت قصه و 
شــخصيت هاي آن ( قصــه را مانند يــك متن معمولى 

نخوانيد)؛
 دادن ِفرصــت مشــاهده ى صفحــات كتــاب به 
كودك تا چنان چه مايل اســت ضمن شــنيدن قصه از  
قصه گو، تصاوير كتاب را نيز ببيند و بررسي كند و در 
تصاوير در جســت و جوي حــوادث و ماجراهايي كه 

مي شنود باشد.
 تبديل كردن قصه به نمايش (چنان چه مى توانيد  
قصــه را به نمايش تبديل كنيد و از كودك نيز با نقش 

سپاري در آن، كمك بگيريد)؛



مديريت و برنامه ريزى امور خانواده جلد 2
قصه، ابزارى تربيتى

169

  قطع  نكــردنِ قصه  گويى ( در بين قصه، به دنبال 
كارهاي مختلف نرويد و قصه را قطع و وصل نكنيد)؛

 خوانــدِن عنوان و مشــخصات كامل كتاب ( نام 
نويســنده، نام ناشــر، تصوير گر و ...)  بــراى كودك 

هنگام قصه گويى؛
 عالقه  منــد بودن كودك به قصــه گو (چنان چه 
كودك به شما عالقه مند باشد و قصه گويي شما جذاب 

باشد، او جذب داستان مي شود).

 فعاليت عملى 5 
 به گروه هاى پنج نفرى تقســيم شويد. هر گروه 

يك كتاب قصه به كالس بياورد.
 دو نفــراز اعضاى هــر گروه در نقــش قصه گو 
كتابي را براي ســاير هنرجويان بخواند (خواندن قصه 
توســط بيش از يك نفر امكان مقايســه ى روش ها را 

فراهم مى كند).
 شــنوندگان محاسن و معايب كار  قصه گوها را 

بيان كنند.

چكيده 

قصه همانند بــازى از نيازهاى مهم دوران كودكى 
و ابزار بســيار مؤثرى براى آموزش و پرورش كودك 

نيز است. 
آن چــه والديــن بايد به آن توجه كنند، آن اســت 

كه:
 اهميــت كتاب كــودك را درك كنند ، آن گاه 
بــراى تهيه آن اقدام نماينــد وبا صرف وقت و حوصله 

براى او قصه و داستان بخوانند.
 درانتخــاب كتاب دقت  كننــدو بدانند هر كتابى 
كه به نام كتاِب شــعر و داســتاِن كودك در دكه ها يا 
فروشــگاه  ها عرضه مى شــود، براى كودك مناســب 
نيســت بلكه بايد شرايط سنى و كيفيت محتوا را نيز در 

نظر بگيرند.
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 آزمون پايانى نظرى واحد كار ششم
اســتفاده از قصه و داســتان براى كــودكان اهميت 

دارد زيرا ... . 
الف) باعث سرگرمى كودكان مى شود.

ب) مانــع شــيطنت آن  هامى شــود و آن  هــارا آرام 
مى كند.

ج) كودكان كنجكاوند.
د) ابزارهاى مناسبى براى تربيت كودك اند.

2- كدام يك از گزينه هاى زير از جمله معيارهاى 
انتخاب كتاب مناسب براى كودك به شمار مى روند؟

الف) نقاشــى هاى تخيلى داشته باشد و كودك را 
به دنياى رؤياها ببرد.

ب) موضوع داســتان واقعى باشــد و كودك را با 
مشكالت زندگى آشنا كند.

ج) صفحات آن پر و با حروف ريز باشد تا كودك 
را با صرفه جويى آشنا كند.

د) با مراحل رشــد و خصوصيات كودك تناســب 
داشته باشد.

3- يك قصه گوى خوب، 
الف) بايد هنــگام قصه خواندن براى كودك او را 

نصيحت كند.
ب) گاهــى خوانــدن قصه را قطع كنــد تا كودك 

استراحت كند.
ج) كــودك را در نحوه ى نشســتن و گوش دادن 

آزاد بگذارد.
د) فقــط بــراى كودكــى كــه دوســت دارد قصه 

بخواند.

 آزمون پايانى عملى واحد كار ششم 
انتخاب كنيد و انجام دهيد.

1ـ فهرســتي از ناشران، نويسندگان و شاعران معتبر 
كودك و نوجوان تهيه كنيد.

2ـ يك كتاب قصه بسازيد. داستان و نقاشي ها را به 
تنهايى يا با كمك كودكان تهيه كنيد.

3ـ قصه هاي  قديمي را ازپدربزرگ ها و مادر بزرگ ها 
يا والدين خود بپرسيد و آن  ها را بنويسيد و گرد آوري 

كنيد.

 



واحد كار هفتم
گذراِن اوقات فراغت كودكان در خانواده
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مقدمه 
 نيــاز به فراغت، اســتراحت و تجديــد قوا ويژگِى 
فطرِى انســان، حيوان و حتى گياهان اســت. حيواناِت 
اهلــى لحظاتــى را در روز بــه اســتراحت يــا بازى و 
فعاليت هاى لذت بخش مى پردازند. گوســفندان پس 
از َچــرا و نُشــخوار مدتى بــه نواى نــى چوپان گوش 
مى سپارند. پرندگان لحظاتى آرام مى گيرند و درختان 
در فصلى از ســال اســتراحت مى كنند. اما انسان براى 

بهره گيرى مطلوب از اوقات فراغت به برنامه ريزى نياز 
دارد. 

 بيش تر بدانيد
در اســالم نيز بهره گيرى از اوقــات فراغت اهميت 
دارد؛ امام على (ع) مى فرمايند: «مؤمن وقت و ساعات 
خود را به ســه قسمت تقسيم مى كند: ساعتى كه درآن 
با پــروردگارش رازونياز مى كند، ســاعتى كه در آن 

 هدف هاى  رفتاري
 انتظار مي سرود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار بتواند به هدف هاي زير دست يابد: 

اوقات فراغت را تعريف و اهميت آن را براى كودكان بيان كند.
تأثير اوقات فراغت را براى كودكان شرح دهد.

اصول تنظيم برنامه ى اوقات فراغت را به كار بندد.
برنامه هاى مفيد براى اوقات فراغت را فهرست كند.

 پيش آزمون واحد كار هفتم
درستى و نادرستى جمالت زير را با (ص) و (غ) نشان دهيد:

(  ) الف) اوقات فراغت يعنى وقت هاى بيكارى افراد.      
(  ) ب) كودكان چون كارى ندارند، اوقات فراغت نيز ندارند.     
(  ) ج) بهترين  برنامه ى اوقات فراغت استراحت در خانه و خواب است.    
(  ) د) نداشتن اوقات فراغت افسردگى و بى  حوصلگى مى آورد.     
(  ) هـ ) بدون امكانات مالى اوقات فراغت بى معناست.      
(  ) و)  برنامه ى اوقات فراغت را بايد با توجه به نياز كودكان طراحى كرد.    
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معــاش خود را اصالح مى كند و ســاعتى كه بين خود 
و بين لذت و خوشــِى آن چه حالل و نيكو و زيباست 
مى گذرد». امام كاظم (ع) نيز فرموده  اند: اوقات شبانه 
روز به چهار بخش تقســيم مى شــود: مناجات با خدا و 
خود سازى، امرار معاش، معاشرت با دوستان و اقوام و 

استفاده از لذت هاى حالل.

1-7 اوقات فراغت و تأثير آن بر كودكان 
آيا شــما اوقات فراغت و آزاد داريد؟ چه ساعاتى 
در روز؟ آيا برنامه اى براى اوقات فراغت خود داريد؟ 
آن چه مسلم است اين كه فعاليت هاى مرتبط با اوقات 

فراغت  بسيار متنوع و لذت بخش اند.

 توجه 
در اوقــات فراغت انســان بــا كماِل ميــل و بدون 
هيچ گونــه اجبــار، به فعاليت هــاى داوطلبانــه و متنوع 
مى پــردازد. بنابرايــن، از انجام آن لــذت مى برد و در 

نهايت به رضايت خاطر مى رسد. 

بهترين  برنامه  يــا برنامه هاى گذران اوقات فراغت 
خود را به ياد آوريد. چه تأثيرى بر شماگذاشته است؟

چنان چــه  به اوقــات فراغت توجه گــردد بهبود و 
شــكوفايى جســم و روان كودك و خانــواده حاصل 
مى شــود. بى توجهــى بــه چگونگــى گــذراِن اوقات 
فراغــت، با اين كه چيزى مانند گرســنگى نيســت كه 

كودك آن را احســاس و اعالم كند، بركودك تأثير 
منفى مى  گذارد به شــكل رفتارهايى مانند ناسازگارى، 
خرابكارى، بهانه گيرى و لج بازى نمايان مى شــود، اما 
خانواده،كه معموالً آن  ها را ريشه  يابى نكرده  است، چه 
بسا با برخوردهاى غلط مشــكل كودك را نيز بيش تر 

كند.
آثــار مثبــت و مهــم اوقــات فراغت بــر كودك 

عبارت اند از: 
رفع خســتگى و تجديد قوا، به گونه اى كه كودك 
بــراى انجــام فعاليت هاى جدى و وظايف درســى اش 

آماده مى شود؛
تخليه ى نيروها و  انرژى اضافى كودك در جريان 

فعاليت ها در اوقات فراغت؛ 
تخليه ى فشــارهاى روانى كودك كــه مى تواند به 

سالمت روانى او كمك كند؛
شــكوفايى خالقيت كــودكان در جريان فعاليت و 
تــالش براى مواجهه با مشــكالت و يافتن راه حل هاى 

ابتكارى براى آن ها؛
ايجــاد فرصت آموزش موضوعات مختلف به طور 

غير مستقيم.

 توجه
 اوقات فراغت ، اوقات بيكارى نيست.
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2-7 والدين و اوقات فراغت كودكان 
توجه والدين به اهميت و چگونگى گذران اوقات 
فراغت بســيار مهم و تعيين كننده  اســت زيرا برنامه ى 
زندگــى كودك (تحصيــل و فراغــت و...) را عمدتاً 

والدين مشخص مى كنند. 
به هميــن دليل چنان چه والديــن متوجه اهميت يا 
اصــول و روش هاى درســِت گذران اوقــات فراغت 
نباشــند، به جاى آن كه كودكان از مزاياى آن بهره   مند 
شــوند، دچار ناخرسندى و مشــكالت متعدد خواهند 

شد.
داليلــى  كه  ممكن اســت والدين بــه اين موضوع 
بى توجــه  باشــند يا با روش  درســت بــه  آن  نپردازند، 

عبارت اند  از:
 بى اطالعــى و ناآگاهــى از ضــرورت توجه به 

اوقات فراغت؛ 
 اهميت ندادن و جدى نگرفتِن موضوع؛ 

 بى برنامــه  بودن خودِوالديــن درزندگى  روزمره  
كه موجب ناتوانى آن  هــادر برنامه ريزى براى فرزندان 
آن  ها مى شــود. در واقع مشــكل اين افــراد ناتوانى در 

تصميم گيرى است.
 بى خبرى والدين از نيازها و اســتعدادهاى فرزند 
خود كه مانع برنامه ريزى واقع بينانه مى شود. اين، يكى 
از مهم ترين مشكالت خانواده هاست. خانواده ها گاهى 
بچه هــا را به رفتن در كالس  هاى مختلف و متعدد ملزم 
مى كننــد و آن  هــارا بدون شــناخت وضــع و نيازهاى 

واقعى شان در فعاليت هاى گوناگون  درگير مى  نمايند. 
از اين رو به والدين توصيه كنيد:

 تالش كنند و به كودكان نيز بياموزند كه هميشه 
اوقات كار، اســتراحت و فراغــت را از هم جدا كنند. 
يكى از مشــكالت خانواده ها اين اســت كه نمى توانند 
به ويژه اوقات كار را از اوقات اســتراحت جدا كنند و 
ســاعاتى را فقط به اســتراحت يا پرداختن به سرگرمى 

دلخواه خود بگذرانند.
 كــودكان را در خانه تنها نگذارنــد زيرا عالوه بر 

خطر ساز بودن، ديگر نمى توانند آن  ها را كنترل كنند.  

 فعاليت عملى 1
كودكانــى را كه در خانواده و اطراف تان هســتند 
در نظر بگيريد. گذران اوقات فراغت آن  هارا بررســى 
كنيد. چگونه اوقات فراغت شــان سپرى مى شود؟ آيا 

والدين در اين كار دخالتى دارند؟ 
نتيجه ى بررسى را در كالس بحث كنيد.

3-7 اصول برنامه ريزى اوقات فراغت   
ساعات فراغت شما چگونه مى گذرد؟

رعايــت اصول زير براى داشــتن برنامــه اى مفيد و 
مؤثر توصيه مى شود:

1- عالقه ها، اقتضاى سنى و نيازهاى كودكان را در 
نظر بگيريد.

2- برنامه را با هم  فكرى و مشاركت كودكان تنظيم 
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كنيد.
3- تنظيــم برنامه فقط براى پر كــردن وقت خالى 
نباشــد بلكه در برنامه ريزى هدِف مشــخصى را تعيين 

كنيد.
4- برنامه ى گذران فراغــت را به كودكان تحميل 

نكنيد.
5- برنامه اى تنظيم كنيد كــه نيازمند زماِن طوالنى 
نباشــد زيرا كودكان تحّمل  برنامه ى سنگين و طوالنى 

را ندارند و زود خسته مى شوند.
6- برنامــه را بــه گونه اى تنظيم كنيــد كه انعطاف 
داشــته باشــد و بتوان هنگام ضرورت آن را تغيير داد، 
وگرنه حالت تحميلى به خود مى گيرد و ديگر برنامه اى 

لذت بخش و خوشايند نخواهد بود.
7- توجه داشته باشيد كه برنامه به طور غير مستقيم 
به رشد مهارت هاى درســى كودك نيز كمك كند و 
به ويژه مشكِل جدايى از مدرسه و عادت هاى درسى و 

مطالعه را در فصل تابستان حل كند.
8- برنامه اى تنظيم كنيد كه هنگاِم اجرا و هم چنين 
در پايــان برنامه، بتوان آن را ارزيابى كرد و تشــخيص 

داد كه برنامه اى مفيد بوده است يا خير.
9- در تنظيــم برنامــه هزينه هــا را در نظر بگيريد و 
برنامه را متناســب با امكانات خانواده طراحى كنيد. با 
كسب اطالعات از مراكز دولتى تا حِدّ امكان از مراكز 

و امكانات عمومى استفاده كنيد.
10- به تفاوت هاى ميان دختران و پسران در تنظيِم 

برنامه دقت كنيد.
11- بهتر اســت والدين ســاعتى از ساعات فراغت 
خود را با فرزندان خود بگذرانند و برنامه اى مشــترك 

داشته باشند. 
برنامـه ى  بـراى  پيشـنهادى  محورهـاى   7-4

گذراِن اوقات فراغت كودكان در خانواده
اگر خانواده هــا آگاهانه با گــذراِن اوقات فراغت 
فرزنــدان خــود برخــورد كنند امــكان تهيــه و تنظيم 

برنامه اى مناسب براى آنان خواهند داشت. 
از برنامه هــاى زير مى توان براى پُــر كردن اوقات 

فراغت كودكان استفاده كرد:
- حضــور در مــكان هــاى مذهبــى، شــركت در 

برنامه هاى مذهبى و عبادت.
- پرداختن به  ورزش. ورزش فعاليتى ضرورى براى 
تأمين ســالمِت انسان و فعاليتى بســيار مفيد در اوقات 

فراغت است. 
اين برنامه از نرمشــى ده دقيقه اى در روز تا شــركت 
در كالس هاى ورزشى را در بر مى  گيرد. ورزش يكى از 
برنامه هايى است كه پســران از امكانات بيش ترى نسبت 
به دختــران برخوردارند. پســران مى توانند در فضاى باز 
به راحتى و بدون هيچ محدوديتى ورزش كنند اما ورزش 

دختران به سالن و فضاى بسته نياز دارد. 
بــه عالوه خانواده ها براى پســران آزادى بيش ترى 
قايل انــد و چون دختران را آســيب پذيرتر مى دانند و 
بيش تــر نگران امنيت آن  هاهســتند، بيش تر از پســران 
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مى پايند و آزادى كم ترى نيز براى آن  ها قايل اند.
ترديدى نيســت كــه خانواده ها مســئول مراقبت و 
حفاظت اعضاى خود هستند، اما اين تصور غلط است 
كه تنهــا زمانى بايد بــه دختران اجازه ى شــركت در 
فعاليت ها داد كه امكانات آماده براى ورزش و فراغت 
آن  ها وجود داشته باشد. خانواده ها  بايد خودشان سعى 

كنند تا فرصت هايى را براى دختران فراهم كنند.
- برنامــه ى مطالعــه، ايــن برنامه شــامل مطالعه ى 
كتاب، مجله و روزنامه  هاى مناســِب كودكان مى شود 
كه امروزه تعداد آن  ها بســيار است. توجه داشته باشيد 
مطالعه بــه تنهايــى نمى تواند برنامه ى اوقــات فراغت 
باشد، زيرا كودك پس از گذشت زمانى كوتاه خسته 

و سرخورده مى شود.
- تماشاى برنامه هاى مناسب كودكان در تلويزيون 

و دستگاه  هاى نمايش  فيلم  (ويديو، رايانه  و ... ). 
والدين بايد كامًال مراقب باشند كه كنترل برنامه در 
اختيارشان باشد و خودشان تعيين كنند چه مدت زمانى 
را بــه اين برنامــه اختصاص بدهند. ايــن مدت به طور 
متوســط بيش از دو ســاعت در روز نباشد زيرا هر چه 
وقت كودكان و ديگر اعضاى خانواده صرف تماشاى 
تلويزيون شود، ارتباط كالمى (گفت وگوى) اعضاى 

خانواده با يكديگر نيز كم تر مى شود.
- رفتن به سينما و تئاتر همراه اعضاى خانواده.

- ارتباط با اعضاى فاميل، ديدو بازديد اقوام و بازى 
با كودكان فاميل.

- بازديــد از مكان هاى ديدنى مانند موزه ها و آثار 
باستانى، نمايشگاه ها، باغ وحش و... .

- فعاليت هاى هنرى مانند كاردستى، نقاشى، خطاطى 
و مطالعه ى مجموعه هاى شعرشاعران كودك.

- حضــور در طبيعت، مانند كوه نــوردى، رفتن به 
پارك، جنگل، گردش در طبيعت و ... .

- بازى و مصاحبت با دوســتان كــه بايد با نظارت 
مستقيم والدين باشد.

- مســافرت با اعضاى خانواده  حتى مسافرت هاى 
يك روزه و كوتاه.

توجه 
بهتريــن برنامــه نشســت صميمانه  ى تمــام اعضاى 
خانــواده و گفت وگو و شــوخى و خنــده با يكديگر 

است.

آيــا شــما مى توانيــد برنامه هاى ديگــرى را به اين 
فهرست اضافه كنيد؟

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................
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 فعاليت عملى 2
 هر هنرجو برنامه اى را براى گذراِن اوقات فراغت 
خود و خانواده اش طراحى كند. در اين برنامه توجه به 

اصول پيشنهادى باال ضرورت دارد. 
 برنامه هاى تنظيم شده را در كالس ارائه دهيد. 

 مفيدترين و عملى ترين پيشنهادها را با راهنمايى 
هنرآموز روى تخته ى كالس بنويســيد و همه از روى 
آن يادداشت برداريد، حتماً در آينده به دردتان خواهد 

خورد.

چكيده

داشتن اوقات فراغت براى انسان ها به ويژه كودكان 
الزم است. اگرچه آثار مثبت اوقات فراغت را به راحتى 
نمى توان تشــخيص داد، بى توجهى بــه آن باعث آزار 
كودك و خانواده خواهد شــد. مهم ترين تأثيِر داشتِن 
اوقات فراغت تجديد قوا، لّذت سالم و احساس نشاط 

است.
الزم است والدين به اهميت آن هوشيار  باشند و با 
توجه به امكانات خانواده و وضعيت و نيازهاى كودك 
برنامه اى مناسب براى فراغت كودكان و خانواده فراهم 
كنند. بى ترديد بهترين برنامه ها نيز زمانى براى كودك 
لــذت بخش خواهد بــود كه بداند والديــن از او دور 
نيســتند و هدفشان از ســرگرم كردن وى، آزاد كردن 

وقت خودشــان نبوده است و بخشى از وقت خود را با 
او صرف خواهند كرد .

 آزمون پايانى نظرى واحد كار هفتم
اوقات فراغت يعنى چه؟

الف) يعنى اوقاتى كه فرد بيكار است.
ب) يعنى اوقات مطالعه و تحصيل    
ج) يعنى فراغت از هرگونه كار جدى

د) يعنى اوقات تفريح و گردش 
2- كــدام برنامه ي اوقــات فراغت بــه تنهايي پس از 
گذشــت زماني كوتــاه باعث خســتگي و ســرخوردگي 

كودك مي شود؟
الف ) ورزش 

ب) نقاشي 
ج) كاردستي

د) مطالعه 
3- مهم ترين اشتباه والدين آن است كه

الف) اوقات كار، استراحت و فراغت را از هم جدا 
مى كنند.

ب) خودشان هم اهل گذراِن اوقات فراغت نيستند. 
ج)اوقات فراغت بچه ها را پر از كالس آموزشــى 

مى كنند.
 د) موضوع اوقات فراغت را خيلى جدى نمى گيرند.

4- كــدام گزينه در رابطه با برنامه ي اوقات فراغت 
صحيح نيست؟
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الف) با هم فكرى بچه ها تنظيم شود.
ب) زمان آن طوالنى نباشد.

ج) بايــد در برنامه ريزي هدف مشــخص را تعيين 
نمود.  

د) تفاوتــي بيــن دختران و پســران در تنظيم برنامه 
وجود ندارد.

 آزمون پايانى عملى واحد كار هفتم
بــراى يكــى از كــودكان خانواده يــا اطرافيانتــان 
چگونگى گذران اوقــات فراغت را برنامه ريزى كنيد 
واجــراى آن را براى يك هفته بــر عهده بگيريد. الزم 
نيســت برنامه مفصل باشد. اشكال ها و موانع كار را در 
فرايند اجرا بررسى كنيد و  برنامه و نحوه ى اجراى آن 

را به هنر آموز گزارش كنيد.



واحد كار هشتم
 توانايي همكاري خانواده با مدرسه و ساير

 مراكز آموزشي
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مقدمه
پيرترين و تحصيل كرده ترين فردي كه مي شناسيد 

چند سال پيش به مدرسه مى رفته است؟
 آن چه شــما  امروز مهد كودك، پيش دبســتانى، 
دبســتان، راهنمايي، دبيرســتان، دانشگاه و نيز مداركي 
مانند ديپلم، كارداني، كارشناســي، كارشناسي ارشد و 
دكتري مي شناســيد، پديده هايي نيستند كه از آغاز و 

از گذشته هاي بســيار دور در كشور ما وجود داشته  اند 
بلكه آموزش و پرورش رسمى در كشور ما مانند تمام 
جوامع فراز ونشــيب هايى را پشــت سرگذاشــته، تا به 

امروز رسيده است.
1-8 نياز انسان به آموزش و پرورش 

آموزش و پرورش يكي از مهم ترين نيازهاي انسان 
است. حيوانات از اين نظر با انسان تفاوت دارند. آن  ها 

 هدف  هاى  رفتاري
 انتظار مي رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار بتواند به هدف هاي زير دست يابد: 

1- موارد تفاوت و تشابه خانه و مدرسه را از نظر ساختار، برنامه و نوع آموزش توضيح دهد.
2 - اهميت و ضرورت هماهنگي اين دو نهاد را در آموزش و پرورش فرزندان بيان كند.

روش هاي معمول ايجاد ارتباط ميان خانه و مدرسه را بررسي و نقد كند.
روش هايــي را براي حضور مؤثر و مفيد والدين در آموزش و برنامه هاي آموزشــي مدرســه براي فرزندانشــان 

پيشنهاد كند.

 پيش آزمون واحد كار هشتم
درستى و نادرستى جمالت زير را با (ص) و (غ) مشخص كنيد:

(  ) الف) مدرسه قديمى ترين نهاد آموزش انسان است.     
(  ) ب) خانه قديمى ترين نهاد آموزش انسان است.      
(  ) ج) خانه و مدرسه بايد با يكديگر همكارى كنند.      
(  ) د) خانه و مدرسه هميشه با يكديگر همكارى مى كنند.     
(  ) هـ- در اختالفات ميان والدين و مدرسه هميشه مدرسه مقصر است.    
(  ) و- براى ايجاد  ارتباطى مفيد ميان خانه و مدرسه هر دو بايد تالش كنند.   
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مهارت هاي اصلي زندگي شان را كه خيلي هم پيچيده 
نيســت، به طور غريزي از زمان تولّد با خود دارند و از 
آن  ها اســتفاده مي كنند. اما انســان از بدو تولّد نيازمند 
آموزش اســت و تنهــا  بخش كوچكــي از مهارت ها  

مانند مكيدِن شير به طور غريزى در او وجود دارد.
آموزش و پــرورش از آغاز ظهور انســان بر روى 
كره ى خاكي به دليل توانايى و نياز ذاتى او به يادگيرى       
وجود داشــته است، اما نه در مدرســه و پشت نيمكت 
هاي كالس درس، بلكــه در خانواده و در كنار پدر و 
مــادر و در اجتماع كوچكي كه خانواده عضو آن بوده 

است، يعني مياِن طايفه و قبيله.
بچه ها با تماشــاي رفتار بزرگ ترها مي آموختند كه 
چه  طــور بايد زندگــي كنند و آن چــه موضوع درس 
آن  هابــود مهارت هايــي بــود كه براي حفــظ زندگي 

خودشان به آن نياز داشتند.
آيا مي توانيد بعضي از ايــن مهارت هاى مورد نياز 

را مثال بزنيد؟
................................................................................
 ................................................................................
................................................................................
................................................................................

منابع درســى نيــز كتاب هايي ماننــد آن چه  دانش 
آموزان امروز از آن  ها اســتفاده مي كنند، نبوده است، 
بلكه كتاب درسي آن ها، طبيعتِ اطراف و جامعه  آن  ها 
يعني گفتار و رفتار اطرافيان و بزرگ ترها و مردم بوده 

اســت. اين نوعى مدرســه ى طبيعي اســت كه ساعِت 
درِس معيني هم ندارد.

 آيا دوست داريد كه هنوز هم در همين نوع مدرسه 
تحصيل مى كرديد؟

اما چه چيز باعث شــد كه مدرســه اى طبيعي جاي 
خود را به مدرسه اي با ساختمان، معلم، كالس، كتاب 

درسي، امتحان و نمره بدهد؟  

  
2-8 تاريخ آموزش و پرورش 

به نظر شما چه چيز باعث مي شود كه انسان از زمين  
فراتر برود و براي كشــف دنيا تالش كند، روي كره ى 
ماه قدم بزند، به ســيارات ديگر سفينه بفرستد وآسمان 

ناشناخته را بشكافد و پيش برود؟
از زماني كه بشر پا بر كره ى زمين گذاشت، فعاليتي 
را آغاز كرد كه هرگز متوقف نشده است؛ اين فعاليت 
شــناخت خود و جهاِن اطراف بوده و هرآن چه را كه 
درك كرده، در طول قرن ها به ديگران نيز منتقل كرده 

است. 
انسان با شناخِت جهان به تدريج سعي كرده است تا 
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آن را به خدمِت خود بگيرد و از آن استفاده كند. 

 بيش تر بدانيد
 به خدمت گرفتن علم يعني ســاختن وســايل الزم 
با اســتفاده از يافته هاى علم. به اين پديده تكنولوژى و 
به زبان فارســى فناورى مى گويند. از جمله اولين ابزاِر 
ساخت انسان كارد، تير، كمان، چرخ و سپس گاو آهن 
براي شــخم زدن بوده است.  ديروز ماشين و هواپيما و 
امــروز رايانه ، روبــات ، ماهواره و فــردا ...  . در واقع 
چنين وسايل   پيشرفته اى ادامه ى همان راهى است كه 

انسان هاي اوليه آغاز كردند.

 
اولين دانش، علوم ديني و اولين آموزش هاي رسمِي 
كــودكان،  آموزش هــاي ديني بوده اســت. كودكان 

سرودها و تكاليف دينى را از روحانيون مى آموختند. 
بعدها خواندن و نوشــتن و حســاب كــردن نيز به 
درس هــاى كودكان اضافه شــد. در آن زمان نيز مانند 
امــروز كودكان بايد تكاليفى را انجــام مى دادند اما بر 
خالف امروز تكاليف شان را  روي لوحه هاي كوچك 

ِگلي مي نوشتند.
با گســترِش دانِش انســان، مطالــب و موضوعات 
بيش تري براى آموزش فراهم شد. اين وضعيت نيازمند 
مــكان و زمان آمــوزش بود. به همين دليــل به تدريج 
معبد، محِلّ آموزش شــد.  پس از اســالم نيز بچه  ها در 
آغاز در مسجد آموزش مى ديدند.  پس از آن مدارس 
در كنار مساجد به وجود آمدند. به اين ترتيب آموزش 
از قالب مدرســه اى طبيعي و روشى شفاهي به آموزش 
در مكانى مشــخص به نام مدرسه و در زمان هايى معين 
و در حضــور معلم يعنى كســي كــه كارش آموزِش 

خواندن و نوشتن و حساب كردن بود، تبديل شد.

 پيشــرفت آمــوزش در اين جا نيز متوقف نشــد و 
هــر روز جّدي ترگرديد و در اين خصوص كتاب هاي 
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زيادي منتشــر شد. عده اي از كســاني كه در مدارس 
تحصيل مي كردند، مشتاق و عالقه مند به كسب دانشى 
بيش تر شــدند و دامنه ى علم را بيش تر گسترش دادند و 
به تعليم و تربيت كودكاِن نســل بعــد پرداختند. به اين 
ترتيب آموزش و پرورش رسمي به نهادى اجتماعي و 

ريشه دار تبديل شد.

 توجه 
آموزش و پرورش نيازي اســت كه تمام جوامع آن 
را باور دارند و براي آن ســرمايه  گذاري مي  كنند، زيرا 
مي دانند كه رشد انسان و توسعه ى جامعه فقط از طريق 

يادگيري و آموزش امكان پذير است. 
آيا شما گروه يا منطقه اي را مي شناسيد كه خودشان 

مدرسه نخواهند و درس نخوانند؟

3-8  نهادهاي آموزشي در ايران
در ايــران، بي ترديــد از ســه هــزار ســال پيــش 
آموزش وجود داشــته اســت. ايرانيان پيش از اســالم، 
بــه جز آموزش كودكان در خانواده، در آتشــكده ها، 
مدرســه ها و دانشگاه ها كه معروف ترين آن  ها دانشگاه 
جندي شاپور است، تحصيل مى كردند. پس از اسالم، 
مســجد و مكتب خانه براي كودكان و ســپس مدرسه 
و دانشــگاه هاي بزرگ به وجود آمد. حدود هزار سال 
پيش ايــران و جهان اســالم بزرگ ترين دانشــگاه ها، 

دانشمندان و فيلسوفان را داشته است. 

 فعاليت عملى1 
دانشمندان و فيلسوفان بزرگ ايرانى و اسالمى اى را 
كه مي شناسيد نام ببريد. مهم ترين  آثار آن  هاكدام اند؟
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

4-8 انواع آموزش وپرورش
تا امروز در كدام يك از  مراكز آموزشــي تحصيل 
كرده ايــد؟ در آينده در چه مراكــز ديگري مي توانيد 

تحصيل كنيد؟
آموزش و پرورش يا تعليم و تربيت به طور كلي به 

دو شكل صورت مي گيرد :
1 - آمــوزش غيررســمى: اجراى ايــن  برنامه هاى 

آموزشى مصّوب و اجبارى نيستند.
2- آمــوزش رســمى: برنامه هاى آموزش رســمى 
را وزارت آمــوزش و پرورش تصويــب مى كند و در 
مراكز آموزشــي مانند مدرســه ى ابتدايى، راهنمايي، 

دبيرستان يا هنرستان اجرا مى شود. 
دانشــگاه ها نيز بخشــي از نظام آموزش و پرورش 
رسمي  اند اما برنامه هاي آن  هارا وزارت علوم، تحقيقات 

و فناوري، تصويب و تعيين مي كند.
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   1-4-8  نهادهاي آموزش غير رسمي

   آيا مدارس و دانشــگاه ها تنها مراكز آموزشي در 
جامعه ى ما هستند؟

شما چه مراكز ديگرى را مى شناسيد؟
آيا تا بــه حال در كالس ها و دوره هاى آموزشــى 

خارج از مدرسه شركت كرده ايد؟چه كالس هايى؟ 
 كودكان فقط بخشي (12 درصد) از وقت خارج از 

خانه را در مدرسه مي گذرانند. 
واقعيت آن است كه آموزِش كودكان، نوجوانان و 
جوانان از خانواده آغاز مي شــود، اما  برنامه ى آموزش 
در خانــه را هيــچ وزارت خانه اي تصويــب نمي كند. 
هر خانواده بنابر اعتقــاد و تجربه هاى خود كودكان را 

آموزش مى دهد و تربيت مى كند.
آموزش و تأثير گذاري بــر كودك در خانواده از 
بدو تولــد و حتي به يك معنــا از دوره ى جنيني آغاز 
مي شــود. به عالوه كودك گاهى به علِّت اشتغال مادر 
و گاهى فقط به درخواســت خانــواده از همان دوره ى 

خردسالي به مهد كودك مي رود.

 مهــد كودك مركز نگه داري و آموزش كودكان 
خردسال است. 

كــودكان در ايــن مراكز، بــا هم ســاالن خود در 
ارتباط اند و روابط اجتماعي را مي آموزند. 

به عالوه مهارت هايي ماننــد كار با قيچي و كاغذ، 
كاردســتي و نقاشــي، اشــعار كودكانه و نيــز مطالبي 
دربــاره ى اجتماع و طبيعت (تحــت عنوان «واحدكار» 
ماننــد انواع خوراكي ها،  ايام ملى و مذهبى مانند نوروز 
و عيد فطر، معرفى نهادها و  سازمان ها مانند پُست و...) 

مي  آموزند. 
گاهي نيز در برنامه هاي تفريحي(تئاتر عروســكي، 
نمايشگاه ها، بازديد از موزه و ...) شركت مى كنند و به 
طور غير مستقيم آموزش مي بينند. مهدهاى  كودك با 
وجود داشتن  فعاليت هاى متنوع ، نهادهاي غير رسمِي 
آموزشــي  اند زيرا حضور در  آن  ها براي تمام  كودكان 
الزامى  نيســت  و ضــرورت نداردكه برنامــه ى همه ى 
مهدها نيز  يكســان  باشــد زيرا برنامه ى آن  ها اجباري و 

مصّوب نيست.
امــروزه، عــالوه بــر خانــواده و مهــد كــودك، 
آموزشگاه ها و مراكز آموزشي آزاد و متنوع زيادي در 
جامعه به وجود آمده است كه تمام آن  ها در مجموعه ى 
نهادهاي غير رسمِي آموزش و پرورش جاي مي گيرند، 
مانند كالس هاي هنرى، زبان خارجي، آموزش قرآن، 
رشــد اعتماد به نفــس، موفقيت، كالس هــاي تقويتي 

درسي، آمادگي كنكور و ... .
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2-4-8 نهادهاي آموزشي رسمي 
خانــواده كانــون اصلــي تربيــت و مــادر اّولين و 
مؤثرترين مربي كودك است و همواره نيز سهم اصلي 
را در تربيت فرزند خود دارد، اما مرحله اي فرا مي رسد 
كه آموزش و پرورش كودك در خانه كافي نيست و 
دو نهاد خانه و مدرسه بايد با هم همكارى كنند. مدرسه  
اولين نهاد آموزش رســمي است كه كودك وارد آن 
مي شــود.  «دانش آموِز مدرســه» يا «فرزنِد خانواده» در 
واقع يك نفر است كه از دو منبع مهم تربيتي و فرهنگي 
تغذيه مي شــود. به همين دليل هر يك از اين دو نهاد، 

بايد به دو نكته توجه كنند:
 هــر يك چــه كارى انجام مى دهنــد و در تعليم و 

تربيت كودك چه نقشي دارند؛ 
براي مّوفقيّت در كار خود بايد با يكديگر همكاري 

كنند.
5-8 ضـرورت وجود مدرسـه و نظام آموزش 

رسمي 
خانواده فضاي آموزشي و پرورشي بسيار مناسب و 
مؤثري براي فرزندان و همه ى اعضاي جامعه است، اما 
نياز هــا و انتظارات جامعه ى امروز ، صرفاً با آموزش و 
پرورش فرزندان در خانواده  تأمين نمي شود. امروزه در 
همه ى جوامع از جوانان انتظار مي رود كه در خواندن، 
نوشــتن و حســاب كردن كامًال توانا باشند، درست و 
عميق فكر كنند، مســائل خود و اطرافشــان را بررسي 
و حل كنند، شــهروندى وظيفه شــناس باشند و تاريخ، 

حكومــت و ســنت  هاي جامعه ى خــود و حتي جوامع 
ديگر را بشناسند. افرادي سعادتمند شناخته مي شوند كه 
نسبت به جهاني كه هر لحظه در حال تغيير است،ديدى 

آگاهانه داشته باشند.
 اين ديد آگاهانه، با تحصيل، ســواد و آموزش در 
مدرســه پيوند خورده اســت. به همين دليل حضور در 

مدرسه و تحصيل كردن ضروري است.
مدرســه  اجتماعى جّدي و رســمي است كه رسماً 
مطابق برنامه و ضوابطى مشخص به آموزش و پرورش 
فرزندان مي پردازد و در مقابل خدماتي كه به كودكان 
ارائــه مي دهد، از آن  هــا انتظارات جــّدي دارد. معلم 
مطابق برنامه اى از پيش تدوين شده، آموزش هاي الزم 
را متناسب با سن و مراحل رشد كودكان و نوجوانان به 
آن  هامي دهد و از آن  ها انتظار يادگيرى دارد. آموزش و 
پرورش در مدرسه آشكار و علني است و با روش هاي 

مستقيم اجرا مي شود.
آموزش و پرورش در خانه در طول زمان، بدون طرح 
و برنامه اي از پيش تعيين شده و به روش هاي غير مستقيم 
صورت مي گيرد. با توجه به اين كه پدر و مادر دوره ى 
آموزشــي خاصي را در اين زمينه نگذرانده  اند، ممكن 
اســت متوجه نقش الگويي و مربي گري خود نباشــند 
و اين در حالي اســت كه كــودك در محيط خانه هر 
لحظه و هر روز بيش تر و متنوع تر مي آموزد. در برخى از 
موارد ممكن است آموزش نادرست باشد ولى كودك 

و والدين از اين موضوع مطلع نباشند.
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البته خطاســت كه تصور كنيــم تمام آموزش ها در 
خانه به طور غيرمســتقيم و در مدرسه به طور مستقيم و 
رسمي انجام مي شــود. امروزه خانواده ها آموزش هاي 
مســتقيم را آگاهانه و بادقت به كودكان مي دهند مانند 
شعر و قصه خواني، آموزش آيات قرآن،آموزش اعداد 

و مفاهيم  ونوشتن  برخى  ازكلمات  يا نام  ها.
بــه  عــالوه، مدرســه نيز خواســته يــا ناخواســته، 
آموزش هايــي را به صورت غيرمســتقيم  بــه كودكان 
مي دهــد. رفتــار اولياي مدرســه و معلــم در كالس و 
رفتار هم كالســي ها با يكديگــر از جمله آموزش هاى 
غير مســتقيم و غير رســمي در مدرســه اســت، اما در 
مجموع، بنيان آموزش و پرورش در خانه غير رسمي و 
در مدرسه رســمي است.  اين دو نوع آموزش همواره 
مكمل يكديگرند، زيرا انسان هر لحظه درحال مشاهده، 
يادگيري و تأثير پذيري اســت و اين موضوع در دوران 
كودكي و نوجواني بســيار بيش تر است. به همين دليل 

اين دو نوع آموزش در كنار يكديگر اتفاق مي افتند.
در اين ميان ســؤال مهم آن اســت كه اگر اين دو 
نوع آموزش هماهنگ نباشند و خانه و مدرسه هر يك 
به طور مســتقل و بدون توجه به  ديگــرى به آموزش 

بپردازند، چه خواهد شد؟
6-8 ضرورت همكارى خانه و مدرسه

 انســان موجودي يك  پارچه است و نمي توان او را 
در آِن واحد به دو گونه تربيت كرد. اين كار او را دچار 
سرگرداني و اختالل در رشد وشخصيت خواهد كرد. 

براى تربيت فرزنداني ســالم، متعــادل و توانا بايد خانه 
و مدرســه به هم بپيوندنــد و برنامه هاي خود را طورى 
تنظيــم كننــد كه با وجــود متفاوت بودن بــا يكديگر 
هماهنگ و هم سو باشند. رعايت نكردِن اين مهم باعث 
مى شود هيچ يك موفقيت چنداني در خصوص تربيت 
كــودك به دســت نياورند و تالش هــاي يكديگر را 
خنثي كنند.از آن جا كه خانواده در مقايســه با مدرســه، 
كانوني است كه آثار بسيار عميق تري بر فرزندان دارد، 
مدرســه به همراهِي خانواده  نيازمند تر اســت و زماني 
در آموزش و پرورش دانش  آموزان، موفق خواهند بود 
كه خانواده ها با آن همراهي  كنند.والدين و خانواده نيز 
مايل به گسترش معلومات و مهارت هاي فرزندان خود 
در مدرسه اند، پس بايد با مدرسه همكاري و همراهي 

كنند.
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 توجه 

به دليل اهميت مش��ارکت خانه و مدرس��ه، نهادی 
مه��م در وزارت آموزش و پ��رورش براي ايجاد پيوند 
ميان اين دو کانون ايجاد شده است که » انجمن اوليا و 
مربيان « نام دارد. اس��اس کار اين انجمن يافتن راه هاي 
گس��ترش و بهبود اين ارتباط اس��ت. يکي از مهم ترين 
اقدام های انجمن در اين باره پژوهش و تهيه ی مطالب 
علمي، ارزش��مند و خواندني براي اوليا و مربيان است. 

ماهنامه ی » پيوند« ارگان اين انجمن است.
همان طور که گفته ش��د براي موفقيت در آموزش 
وپرورِش کودکان، هماهنگي و همکاري دو نهاد خانه 
و مدرس��ه ضروري است. اما موضوع به همين جا ختم 
نمي ش��ود، بلکه عملکرد و فضاي اين دو نهاد کاماًل بر 
يکديگر مؤثر است و البته تأثير فضاي خانه بر وضعيت 

کودک در مدرسه به مراتب  بيش تر است. 
والدين براي موفقيِت آموزش��ی کودک خود بايد 
با مدرس��ه همکاری کنند، مدرس��ه نيز براي رسيدن به 
هدف هاي آموزشي و پرورشي بايد وضعيِت خانواده و 
والدين را در نظر بگيرد، غفلت از اين موضوع، مدرسه 
را با وجود ص��رف هزينه ی هنگفت و نيروي انس��اني 

زياد دچار ناکامي خواهد کرد.
7-8 مراحل روابط خانه و مدرسه

ارتباط خانه و مدرسه درسه مرحله شکل می گيرد:
 مرحله ی اول 

 مراجعه ی والدين به مدرس��ه و ثبت نام فرزندشان. 

اولين برخوردهاي اولياي مدرس��ه و والدين که در اين 
مرحل��ه اتفاق مي افتد، ت��ا حد زي��ادي تعيين کننده ی 
کيفيت رابطه ی والديِن دانش آموزان و اولياي مدرسه 

است.

 فعالیت عملی 2 

با س��ه نفر از پدرها و مادرهايی که فرزندانش��ان به 
مدرس��ه می روند، گفت وگو کني��د و درباره ی اولين 
حضورش��ان در مدرس��ه و نحوه ی برخورد مس��ئوالن 
مدرسه با آن  هاس��ؤال کنيد. اين برخورد چه تأثيری بر 

آن  ها داشته است؟    
چن��ان چ��ه پدره��ا و مادرهايي که ب��راي ثبت نام 
فرزن��دان خود به مدرس��ه مراجعه مي کنند اس��تقبال و 
رفتار محترمانه ای از مس��ئوالن مدرسه مشاهده کنند، 
ب��ه برقراری ارتباط و هم��کاري بيش تر با آن  هاترغيب 
مي شوند. چنان چه برخوردی مناسب با آن  هانشود، با 
احساسی ناخوش��ايند و قضاوتی منفي مدرسه را ترک 
می گويند و چن��دان رغبتي به ادامه ی ارتباط نخواهند 
داشت. اين گروه معموالً فقط در موارد ضروري آن هم 
از س��ِر اجبار به مدرسه مراجعه مي کنند. نکته ی مهم تر 
آن که احس��اس و قضاوت منفي خود را نيز دانس��ته يا 
ندانسته به فرزند خود منتقل مي کنند، در نتيجه احساس 
يگانگي دانش آموز با مدرسه نيز آسيب مي بيند و اين، 
باعث کاه��ش تأثيرپذيرِي کودک از اولياي مدرس��ه 
مي ش��ود. ارتباط امري دو طرفه اس��ت؛ همان طور که 
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رفتار اولياي مدرسه بر پدرها و مادرها تأثير مي گذارد، 
رفتار والدين نيز بر آن  هامؤثر اســت. در نتيجه رعايِت 
احتــراِم اولياي مدرســه نيــز بر والدين واجب اســت. 
متأسفانه گاهي برخى از والدين نادانسته با برخوردهاي 
نســنجيده باعث ايجاد نگرش منفي در اولياى مدرســه 
مي شــوند. اين ارتباط نادرســت به آموزش و پرورِش 

دانش آموز لطمه مى زند.

 بيش تر بدانيد
 امروزه والدين بســيار بيش تر از گذشته به اهميت 
تحصيل فرزندان شان پى  برده  اند و مايل اند كه فرزندان 
آن  هادر مدارسى با كيفيت بهتر تحصيل كنند. به همين 
دليل، بعضى از مدارس با تقاضاى بسياِر اوليا براى ثبت 
نــام فرزندانشــان مواجه اند. اين امر اوليــاى مدارس و 
مســئوالن آموزش و پرورش را دچار مشكل مى كند. 
از اين رو آن  هامجبور مى شوند براى كنترل ميزان  ثبت 
نــام دانش آموزان در مدارس مقرراتــى تعيين كنند تا 
بعضى از مدارس با مشــكل تعــداد زياد دانش آموز و 
شــلوغي بيش از حد كالس  ها، كه به كيفيت آموزش 
آسيب مي رســاند، مواجه نشــوند و دانش آموزان هر 
منطقــه بتواننــد در منطقه و محله  ى خودشــان ثبت نام 
كنند. از ســوي ديگر مدارس مختلف از نظر جمعيت           
دانش آموزي داراي تعادل باشند. اما معموالً والدين از 
اين كه تقاضاى ثبت نام آن  هاپذيرفته نشــود، احساس 

نارضايتى مى كنند و مسئوالن را مقصر مى شناسند. 

 مرحله ى دوم 
مرحلــه ى دوم، آغــاز  برنامــه ى آموزشــى دانش 
آموزان و ارتباط با معلم اســت. در اين مرحله والدين 
نســبت به چند موضوع نگران اند: روش تدريِس معلم، 
ميزان توجه معلم به كودك و اين كه آيا او به يادگيرى 
و رفع اشــكال هاى درسى دانش آموز مى پردازد؟ گاه 
والديــن نگران  اند كــه مبادا معلم ميــان دانش آموزان 
كالس تبعيض قايل شود، يا از انتقادات احتمالى پدر و 
مادرها درباره ى روش كارش ناخشنود و ناراضى شود 
و ايــن موضوع باعث برخورد منفــِى او با فرزند آن  ها 

شود ؟ و ... . 
در اين مرحله مدارس براى آشنايى والدين با معلم 
فرزندشــان، پاســخ به ســؤاالت و رفع نگرانى آن ها، 
جلســاتى  آموزشــى با حضور معلم مربــوط و والدين 
دانش آمــوزاِن كالس برگزار مى كنند. اين جلســات 
بســيار مفيدنــد و از اتــالف وقت معلــم و توضيحات 
تكــرارى  به والديــن مختلف جلوگيــرى مى كند. اما 
والديــن نبايد فراموش كنند كه اين جلســات عمومى 
است و نبايد با پرسش درباره ى وضعيت فرزندخود آن 
را به جلسه اى خصوصى تبديل كنند و وقت ديگران را 

تلف كنند. 
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 توجه
براى آن كه  جلســه هاى آموزشــى مدرســه پر بار 
و اثر بخش باشــد، بهتر اســت، والدين قبًال از موضوع 

جلسه مطلع شوند تا با آمادگى حضور يابند.
جلسه خشك ، سرد ، تشريفاتى و براى رفع تكليف 

مدرسه نباشد.
جلسه، جلسه ى عقده گشايى نباشد و متشنج نشود.

جلسه ، صرفاً آموزشى نباشد، بلكه به مسائل عاطفى 
و اجتماعى بچه ها نيز پرداخته شود.

والدين از وضع تحصيلى –  اجتماعى فرزندان خود 
مطلع شوند.

در بعضى از جلســات خود بچه ها هم حضور داشته 
باشند و در جريان گفت وگوى دو طرفه قرار گيرند.

از نشــاندن والديــن روى نيمكت هــاى باريك و  
كوچك دانش آموزان خوددارى شود.

 مرحله ى سوم
 ســومين مرحله ى ارتباط خانه و مدرســه، مشاركت 
اوليــا در تشــكيل انجمن اوليا و مربيان مدرســه اســت. 
دراين مرحله والدين درجريان فعاليت ها، نحوه ى اداره ى 
مدرسه، مسائل  ومشكالت آن  قرارمى گيرند و در انتخاب 
اعضاى  اين انجمن مشاركت مى كنند و هر چندگاه يك 
بار در اين جلســات شــركت مى كننــد و از فعاليت ها و 
تالش هاى انجمن آگاه مى شــوند. انجمن اوليا و مربيان 

نهادى رسمى و نماينده  ى سازمان اوليا و مربيان ايران در 
مدرسه اســت كه داراى اختيارها و وظايف قانونى است 
و به ويژه امور مالى مدرســه بايد بــا همكارى و نظارت 

انجمن و مديريت مدرسه انجام شود. 

8-8 نقش والدين در كنترل  برنامه ى تحصيلى 
فرزندان 

   مهم ترين زمينه ى ارتباط والدين با اولياى مدرسه 
و به طور مشــخص معلم فرزندشــان، مشاركت  آن ها 
درامــر آمــوزش كــودكان در خانه و انجــام تكاليف 

درسى است. 
در اين بــاره مهم ترين كمك و همــكاري والدين 
و خانــواده با مدرســه، ايجاد عادات مثبــت و مفيد در 
كودكان اســت. از سوى ديگر خانواده اى در اين كار 
موفق  اســت كه  داراي  الگويي معين  وثابت در زندگي 

خانوادگي باشد. 
اين  الگوي  معين موارد زير را در بر مى  گيرد: 

 در برنامــه ى روزمــره  ى خانــواده مدتــي براي 
گفت وگو با كودك ( يا كودكان)  اختصاص يابد. اين 
گفت وگو بايد دو طرفه باشد؛ يعني والدين گوينده  ى 
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نظــرات خود و نيز شــنونده ى نظرات فرزندان باشــند 
و بــه آن  هــا مهارت هاي گوش كــردن و اظهار نظر را 

بياموزند.
 در برنامــه ى خانــواده، درباره ى كتــاب، مجله، 
روزنامه و تلويزيون صحبت شــود و اعضاي خانواده با 
يكديگر به  بازديد بــاغ وحش، كتابخانه، موزه، اماكن 
تاريخي و رويدادهاي فرهنگى (فيلم، تئاتر، نمايشــگاه 

و ...) بروند.
 كودكاني در مدرسه موفق ترندكه  والدين شان براي 
زندگي آن  هامحدوده  اي را مشخص  كرده اند وآن  هارا 
به استفاده از وقت تشويق مي كنند و يادگرفتن و لذت 
بــردن از آن را در برنامه ى  معمولــي زندگي فرزندان 
خــود گنجانده  اند. درچنين  خانــواده  اى  كه  والدين هر 
روز زمــان معيني را براي  مطالعه ى فرزندان اختصاص 
مى دهند و تنها به آن چه معلم از آن  هاخواسته است اكتفا 
نمي كنند، كودكان درمي يابند مطالعه از نظر خانواده ى 

آن  ها داراي ارزش و اهميت است. 
 زمانى كودكان به بهترين نحو پيشرفت مي كنند 
كه در چهارچــوب نظم ِخانواده فعاليــت كنند. تعيين 
زمان صرف غذا، رفتن به بستر، مطالعه و درس خواندن 

و ... زندگي كودكان را متعادل و منظم مي سازد.
 كودكانــي موفق ترنــد كــه والدين شــان از آنان 
انتظارات واقع بينانه (متناســب با توانايي) داشته باشند. 
خانــواده بايد كســب نتايج مثبت و موفقيت را بيش ــتر 
نتيجه  ى تالش كودك بداند تا نتيجه  ى استعدادذاتي او 

اين اعتقاد را نيز به كودك انتقال دهد. اين امر مهم ترين 
عامِل موفقيت دريادگيري، تحصيل و آموزش اســت. 
والدين بــه جاى آن كه تنها به نمــرات كودك توجه 
كنند بهتر است به ايجاد عادات مفيِد يادگيري و درس 

خواندن در كودك توجه داشته باشند.
  والدينــى كه به رفت و آمدهــاي فرزندان خود 
توجه دارند، دوســتان  آن  ها را مي شناســند، بر تماشاي 
برنامه هــاي تلويزيوني آن  هــا نظــارت مي كننــد و بــا 
آموزگارشــان تمــاس دارنــد، به آمــوزش و پرورش 
كودكان خود كمكى فراوان مى كنند. تهيه  ى برنامه ى 
هفتگــي از فعاليت هاي كودك در ســاعات بيرون از 
مدرسه مشخص خواهدكرد كه خانواده كدام فعاليت ها 

را واقعاً براي فرزندش مهم تر مي شمرد.
اين برنامه  عمدتاً شامل موارد زير مى شود: 

 كودك معموالً چه وقت درس مي خواند؟ 
 چه وقت مطالعه مي كند؟

 چه وقت با دوستان بازي مي كند ( وقت و مدت 
زماني كه اين فعاليت ها را انجام مي دهد)؟ 

 بــه كــدام  فعاليت ها وقت بيش تــري اختصاص 
مي يابد؟ و ... .

بــا تهيه  ى ايــن الگو، والديــن از  برنامــه ى واقعي 
فرزندشــان آگاه مى شــوند و در صورت لزوم به تغيير 

اين برنامه و اصالح آن كمك خواهند كرد.
- والديــن بايــد هميشــه بدانند فرزندانشــان كجا 
هســتند، چه مي كنند و با كه هســتند. ديدن دوســتان 
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فرزند و دانســتن نام و نشاني والدين آن  ها نيز ضروري 
است. ارتباط منظم با آموزگاران فرزندشان نيز به همان 

اندازه اهميت دارد.
 چنان چه تكاليف منزل از نظر مقدار و چگونگي 
داراي مقرراتــى معين باشــد كار والديــن و معلمان را 
آســان مي كند. تعيين اين مقررات بر عهده ى مدرســه 
اســت. براي مثال، مدارس براي شاگردان كالس اول 
هر شــب ده دقيقــه براي انجــام تكاليف خانــه تعيين 
مي كننــد و به ازاي هــر كالس باالتر مــدت ده دقيقه 
به ميزان انتظار اضافه مي شــود. بــا اين روش عادت به 
اجراى تكاليف منزل به صورت تدريجي در كودكان 

پرورش مي يابد.
9-8 موانع ارتباط معلم با والدين و مشـاركت 

آن  ها در مدرسه
طبق بررسي هاى انجام شده موانع ارتباط و مشاركت 
والدين در مدرســه ممكن است يك يا برخي از موارد 

زير باشد:
1- گاهــى معلِّم تازه كار يا نــاوارد اعتماد به نفس 
كافى ندارد و به همين دليل ممكن است سؤال يا انتقاد 
والدين را توهين به خود تلقــى كند و پذيراى نظرات 

والدين نباشد و رفتارى نامناسب از خود نشان دهد.
2- گاه غرور و تكبّر بعضى از والدين و ادعاى زياد 
و توقّعات بى جاى آن  ها مانع ارتباط سازنده بين آن  ها و 

معلم فرزندشان مى شود.
3- گاهى  معلم نســبت بــه  والديــن دانش آموزان 

احســاس برترى دارد وآن  ها را همانند كودكان نا آگاه 
و بى صالحيت مى شناسد.

4-گاهــى معلم در مقابل والديــن حالت دفاعى به 
خود مى  گيرد، زيــرا تصور مى كند والدين قصد دارند 

او را به ناتوانى متهم كنند.
5- چنان چــه در مدرســه ميان مســئوالن و معلمان 
درگيرى باشد اين فضاى خصمانه مى تواند به رابطه ى 
معلــم و والدين نيز انتقال يابد و مانع ارتباط مؤثر آن  ها 

شود.
6-  مدرســه فعاليت والدين را در حــِدّ گروه هاي 
رسمي مدرسه مي طلبد و به  رابطه ى والدين با  كودك 

اهميت نمي دهد.
7- برخــى از كاركنــان مدرســه تصــور مى كنند 
چنان چــه والدين كم درآمد باشــند يا يكــى از آن  ها 
فوت كرده باشــد، به دليل مشكالتى كه دارند قادر به 
راهنمايي و هدايت فرزند خود نخواهند بود. از اين رو 
آن  ها را ناتوان تصور مى كنند و مشاركت شان را جدي 

نمي گيرند.
8- مدرسه معلمان را براي پذيرش دخالت والدين 

در امر تحصيل و آموزش فرزندان آماده نمي كند.
9- وضع شــغلي والدين حضور آن  ها را در مدرسه 

دشوار مي كند.
10- تجربه هــاي ناموفق والدين باعث مي شــود در 
تماس با مدرســه و كاركنان آن، احساس منفي داشته 

باشند.
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مشــاركت به معنــاى واقعــى آن با ســاختار نظام 
آموزشى ما هماهنگى ندارد.

به طــور كلى والديــن با وجود همــه ى موانع باال، 
به تحصيل و پيشــرفت فرزندان خــود عالقه مندند و به 
همكاري با مدرســه تمايل دارنــد. از آن جا كه ارتباط 
دو  ســويه بين معلمــان و والدين قطعاً بــه نفع كودكان 
اســت، مدرســه مي تواند با ارائه ى برنامه هاي مناســب 
موانع ارتباط و همكاري مدرســه، معلم و والدين را از 

ميان بردارد.
10-8- آموزش والدين 

آمــوزش والدين يكــي از روش هاي بســيار مؤثر 
در ايجاد مشــاركت آن  هابا مســئوالن مدرســه است. 
اين برنامه ها نگرش والدين را نســبت  به  مدرســه بهبود 
مي بخشد. چنان چه  برنامه هاى آموزشى هر دو (والدين 
و فرزندان) را در برگيرد، مؤثرتر از برنامه هايي اســت 
كه  تنهــا والدين را در نظــر دارد. مثًال تالش هايي كه 
براي تشــويق فعاليت هاي كتاب  خوانــي در كِلّ خانواده 
انجام گيرد، بــه بهبود مهارت هاي روخواني مي انجامد 

و سبب ايجاد عالقه به كتاب و كتاب خواني مي شود.
مدرسه  با رعايت نكته هاى زير به موفقيِت  برنامه ى 

آموزش والدين بسيار كمك  مي كند:
- فهرســتي از آن چه مدرســه بر اساس گروه سني 
كــودك از والدين انتظار دارد تهيه و ســپس آموزش 

والدين را در چارچوب اين فهرست تنظيم كند.
- روش هاي مناسب را براى اجراى تكاليف منزل و 

نظارت والدين منتشر كند و در اختيار والدين بگذارد.
- براي ســازمان دهي، جذب و هدايــت والدين از 

خودِ آن  هااستفاده كند.
- والدين را با رشد و نيازهاى كودكان آشنا سازد.

- بــه والدين در رفع مشــكالت كــودكان كمك 
كند.

جلســات گروهِي كوچك تشــكيل دهــد و براى 
اداره ى آن  هــا از والديــن دوره ديده يا مطلع اســتفاده 
كنــد. برگــزارى چنين جلســاتى هزينه اي نــدارد، اما 
دل بســتگي والدين را به مدرســه تقويــت مي كند و به 
آن  ها امــكان تبادل تجربيات و كمــك به هم ديگر را 

فراهم مى آورد.

 بيش تر بدانيد
مدت هاســت كه مدارس از نيرو و امكانات والدين 
بــراى كمك بــه اجراى برنامه هاى مدرســه اســتفاده 
مى كنند. ايــن والدين در مقاِم نماينــدگان اوليا در هر 
يــك از كالس هــا ايفاى نقــش مى كننــد و در انجام 
كليه ى فعاليت هاى آموزشــى، تهيه ى امكانات كمك 
آموزشــى، تماس با والدين در موارد ضرورى و انجام 
فعاليت هاى پرورشى مدرسه با معلم كالس و مسئوالن 

مدرسه همكارى مى كنند. 
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چكيده 

آموزش و پرورش يكى از مهم ترين نيازهاى انسان 
اســت كه از زمان پيدايش بشــر آغاز شده و از مراحل 

بسيار ابتدايى به وضعيت كنونى رسيده است. 
امــروزه آمــوزش و پــرورش بــه دو نوع رســمى 
(مدرســه اى) و غير رســمى (آزاد و يا در خانه) تقسيم 
مى شــود و كودكان از هر دو نــوع آموزش در خانه و 
مدرسه اســتفاده مى كنند. به همين دليل اين دو نهاد به 
همراهــى و هماهنگــى با يكديگر نياز دارند. تشــكيل 
انجمن اوليا و مربيان، تشكيل جلسات آموزشى مربوط 
به مسائل درسى دانش آموزان با حضور معلم و والدين و 
سرانجام كالس هاى آموزش والدين كارهايى است كه 
به  اين منظور درمدارس انجام مى گيرد. اما اين اقدامات 
زمانى مفيد خواهد بود كه فقط براى رفع تكليف مدرسه 
نباشــد و براى بهبود هر چه بيش تِر آن  ها تالش شــود.  

 آزمون پايانى نظرى واحد كار هشتم
1- از ميــان  موارد زير، ســه  نهادى  كــه  بيش ترين 
سهم را درآموزش و پرورش كودكان دبستانى  دارند، 

انتخاب كنيد.
خانه   مدرسه    كالس ورزشى        تلويزيون        

اردو      آشنايان       دوستان
2- چرا همكارى خانه و مدرسه الزم است؟ زيرا...  

الف) كودك در هر دو مكان تحصيل مى كند.

ب) كودك در هر دو نهاد تربيت مى شود.
ج) والدين به مدرسه اعتماد ندارند.

د) مدرسه به والدين اعتماد ندارد.
3- موانع همكارى خانه و مدرسه به نظر شما كدام 

است؟ 
الف) بى توجهى والدين به آموزش فرزندان                   

ب) بى توجهى معلم به آموزش دانش آموزان
ج) بى توجهى مدرسه به مشاركت والدين                      

د) بى توجهى اداره ى آموزش و پرورش
4- تشكيل كالس هاى آموزش والدين در مدارس 

الزم است زيرا والدين را با ....  آشنا مى كند.
الف) درس هاى مدرسه

ب) مشكالت مدرسه 
ج) برنامه ريزى در خانه

د) مسائل، نيازها و روش هاى برخورد با فرزندان 

 آزمون پايانى عملى واحد كار هشتم 
برنامه اى براى همكارى خانه و مدرسه طراحى كنيد:

- گروه هاي پنج نفري تشكيل دهيد .
- هــر عضــو گروه - بــه ســراغ والديــن حداقل 
دو دانش آمــوز از اطرافيــان وآشــنايان رفته و پاســخ 

پرسش  هاي زير را از آن ها بخواهيد:
 1- ميزان ارتباط و همكارى آن  ها با معلم و مدرسه 

چه  قدر است ؟
2-  چــه همكارى هــاى ديگرى مى توانند داشــته 
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باشند؟ 
3- آيا مايل اند همكارى بيش ترى با معلم و مدرسه 

داشته باشند؟
4- چه موانع شــخصى يا غير شخصى براى افزايش 

اين همكارى وجود دارد؟  
5-  كدام يك از انواع روش ها ى ارتباط و همكارى 

را مى پسندند؟ چرا ؟   
6- چه پيشــنهادهايى براى گسترش ارتباط والدين 
با مدرســه و كالس فرزندشــان دارند؟ آيا تا به حال به 

معلم و مسئوالن مدرسه اين پيشنهادها را داده اند؟
حال بــا گردآورى اطالعات، آن  هــارا جمع بندى 

كنيد. 

براى جمع بندى الزم اســت همه ى پاسخ هاى داده 
شده به هر سؤال را در صفحات مجزا بياوريد. 

براى اين كار ابتدا سؤال  را يادداشت  كنيد و پاسخ ها 
را به  صورت فهرست  درآوريد. سپس  پاسخ  هاى مشابه 
را دســته  بندى  كنيد  و تعدادشــان را در كنار پاســخ ها 

بنويسيد. 
مى توانيد اين كار را با رســم يك جدول به شــكل 

زير در آوريد:

سؤال:
تعدادپاسخ ها
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فرامــوش نكنيد نوع شــغل و تحصيالت پدرها و 
مادرها را نيز، در دو جدول مجزا، فهرست كنيد. 

7- پــس از تنظيم جدول ها نتايج بررســى خود را 
بنويســيد و جمع بنــدى كنيد. با توجه به ســؤاالت و 
اطالعات گرد آورى شــده، گزارش شــما دو بخش 

مى شود: 
- بخش اول، ميزان و انواع همكارى هاى خانه و 
مدرسه را در كالس بررسى شده نشان خواهد داد كه 

به آن توصيف وضعيت موجود مى گويند. 
- بخش دوم شــكل هاى جديد همــكارى را با 
توجه بــه ديدگاه ها، پيشــنهادها و امكانات (وضعيت 
شغلى و تحصيلى والدين) عرضه مى كند . ممكن است 
عالوه بر پيشنهادهاى والدين، خود شما هم در فرايند 
كار ايده هايــى بيابيد؛ همين جا بايد آن ها را نيز مطرح 
كنيد. در پايان نيز مى توانيد احساس و نظر خودتان را 
درباره  ى پژوهشى كه انجام داده ايد، مشكالتى كه در 

جريان كار براى شما پيش آمده است و ميزان وقت 
و امكاناتى كه صرف اين كار كرده ايد، بنويسيد.

فراموش نكنيد در صفحه ى اول گزارش (صفحه ى 
عنوان)، دقيقاً بنويسيد "گزارشى از ارتباط و همكارى 
خانه و مدرسه... و برنامه  ريزِى پيشنهادى براى افزايش 

همكارى". 
 در پاييــن صفحــه بــه ترتيــب ابتــدا نــام، معلم، 
تهيه كننــدگان  نــام  درســطربعدى  كالس،خودتــان 
گــزارش (خودتان)، در ســطر بعــدى  تاريخ تهيه ى 
گزارش (ماه و ســال ) و در ســطر پايانى نام مدرسه ى 

خودتان را بنويسيد.
در صفحــه ى دوم نيز ضمن معرفى مدرســه اى كه 
به آن مراجعه كرده ايد، از مســئوالن مدرسه و به ويژه 
مدير، معلم  وكســانى كه با شــما همكارى كرده اند، 
تشكر كنيد وفراموش  نكنيد كه يك نسخه از گزارش  

خود را به همان مدرسه ارائه كنيد.

گزارشى از ارتباط و همكارى خانه و مدرسه
 در كالس ... ... از مدرسه ى ... ...

 و برنامه ريزِى پيشنهادى براى افزايش همكارى

- تاريخ تنظيم گزارش: سال ... ، ماه ... ، روز ...    - نام و نام خانوادگى معلم كالس خود: ...   
- نام مدرسه ى خود: ...   - نام و نام خانوادگى تهيه كنندگان: ...   
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مقدمه 

با ظهوِر انسان، شكل گيرى جامعه هر چيز به صورت  ابتدايي آغاز شدو به تدريج گسترش يافت. چرا 
كه انسـان  به آب، هوا، غذا، سـر پناه، محبت، عشق ، و سـرانجام خانواده نياز دارد و ناگزير است. براي 
بـرآوردن هـر يك از اين نيازها با ديگران رابطه برقرار  كند. راه درسـِت برقـراري ارتباط با ديگران (در 

زمينه هاي مختلف) يكي از مهم ترين هنرهاي زندگي انسان هاست. 
قوانين و مقرراِت حقوقي بيانگر چگونگي روابط بين انسان هاسـت تا در سـايه ي آن روابط اجتماعي 

براساس نظم و عدالت شكل  گيرد و امنيت، آسايش و آرامش بر جامعه حكم فرما شود. 
نخسـتين جامعـه اي كـه انسـان در آن قدم مي گذارد خانواده اسـت. در آن جاسـت كـه مفهوم از 
خود گذشـتگي و تعـاون را فرا مي گيرد و براي شـركت در گروه هاي اجتماعي بزرگ تر آماده مي شـود. 
شـخصيت هر فرد و ويژگي هاي زيسـتي او در ابعاد جسمي و روحي در خانواده شكل مي گيرد. خانواده 
مركز حفظ سـنن مّلي و اخالقي و كانوِن رشـد عواطف است. از سوي ديگر خانواده در حفِظ اقتدار مّلي 
و پيشـرفت اقتصاد نيز سـهمي مؤثر دارد. تاريخ نشان مي دهد كه هميشه ملت هايي قوي تر بوده اند كه 
خانواده در آن  ها اساسـي محكم تر داشـته اسـت. انحطاط هر قوم از زماني شروع مي شود كه در مباني 

خانواده  سستي رسوخ كرده باشد. 
اصل دهم قانون اساسي نقش بنيادي خانواده را در حقوق نيز اعالم مي كند. در اين اصل مي خوانيم: 
"از آن جا كه خانواده واحد بنيادي جامعه ي اسـالمي اسـت، همه ي قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي 
مربوط بايد در جهت آسـان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي 

بر پايه ي حقوق و اخالق اسالمي باشد. 
صبغه ى انساني و عاطفِي ويژه ى حقوق بشر به گونه اى است كه آن را از ساير رشته هاي حقوق متمايز 
مي سـازد.گرچه روابط خانوادگى بر عشق، محبت، تفاهم و گذشت حاكم است،اما نقِش حقوق را در آن 
نمي توان ناديده گرفت، زيرا هسـتند كسـاني كه تا نظارت و تأكيد قانون نباشد،حاضر نمى شوند كه، به 
وظايف خويش عمل  كنند. از اين رو ضروري است افراد با قوانين و مقررات حاكم بر اجتماع خويش آشنا 

و از حقوق و وظايف خود آگاه شوند، تا براساس اين شناخت عمل كنند. 
در ارتباطات اجتماعي گرچه خواست و نظر افراد اهميت دارد اما افراد نمي توانند در امري كه خالف 
قانون باشد با هم توافق كنند. با توجه به اين مهم، هدف اين پودمان آشنا ساختن هنر جويان با حقوق 
قانوني آن ها، به ويژه مسـائل مربوط به خانواده، است تا توان بهره گيري از قوانين و آگاه كردِن سايرين 

افزايش يابد.
                        
مؤلف            



واحد كار اول
مفهوم حقوق و آشنايى با حقوق مدنى
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 هدف هاي رفتاري 
انتظار مي رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار بتواند: 

1-  حق را تعريف كند.
اركان حق را نام ببرد.  -2

3-  موارد حق را توضيح دهد.
آثار حق را بيان كند.  -4

رابطه ي حق و تكليف را شرح دهد.  -5
قواعد حقوقي را توضيح دهد.  -6

هدف حقوق را بيان كند.  -7
رابطه ي حقوق با اخالق، مذهب و آداب و رسوم اجتماعي را شرح دهد.  -8

حقوق ملّي و بين المللي را توضيح دهد.  -9
10- حقوق عمومي و خصوصي را شرح دهد.

11- حقوق مدني را توضيح دهد.
12- مباحث مربوط به اشخاص را در قانون مدني نام ببرد.
13- مفهوِم اثباِت دعوا و داليل اثبات دعوا را شرح دهد.

 پيش آزمون واحد كار اول 
حق چيست؟   -1

الف) انتظاراتي كه فرد از ديگران دارد.  
ب) قدرت و توانايي اي كه مردم براي كسي قايل اند. 

ج) قدرت و توانايي اي كه قانون براي كسي قايل است. 
د) قدرت وتوانايي اي كه خانواده براي فرد قايل است.

قواعد حقوقي به گونه اي است كه ...   -2
الف) بايد به آن  هاعمل شود. 
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 مقدمه 
انســان موجــودي اجتماعي اســت و زندگاني در 
اجتماع به نظم نياز دارد تا همه بتوانند در كنار يكديگر 
با آرامش به ســر برند. جامعــه را چون خياباني در نظر 
بگيريد كه هر كس به سويي در حال عبور است، يكي 
به شمال مي رود. ديگري به جنوب، يكي سوار اتومبيل 
اســت، ديگري ســوار موتور. در اين ميان افرادي هم 
پيــاده در حال رفت و آمدند. تصــور كنيد اگر قوانين 
و مقرراتي براي عبور و مرور نباشــد چه هرج و مرجي 

خواهد شد؟ 

عــالوه بر آن كه زندگانــي در جمع نيــاز به قانون 
دارد، همــه ي افراد جامعه نيز بايــد از آن قوانين آگاه 
باشند و به آن عمل كنند. بنابراين،چنان چه فردي از آن 
تخلــف كرد و حقوق ديگران را زير پا گذاشــت بايد 
مورد تعقيب قانوني قرار گيرد تا ســاير افراد از حقوق 

خود بهره مند شوند. 
1- مفاهيم اساسي در حقوق 

1-1 تعريف حق 
حــق نوعي قدرت و توانايي اســت كه قانون براي 
فرد محترم شمرده است، مانند حق مالكيت. با استفاده 

ب) بايد همه ي افراد اجتماع به آن عمل كنند. 
ج) عمل نكردن به آن ها پي گرد قانوني دارد. 

د) هر سه گزينه 
كدام يك از گزينه هاي زير جزء حقوق مدني نيست؟   -3

الف) قوانين مربوط به اموال 
ب) قوانين مربوط به اشخاص 

ج) قوانين مربوط به كيفر مجرمين 
د) قوانين مربوط به اثبات دعوي 

حق بهره مندي يا حق اجراي حقوق مدني ...   -4
الف) اختياري است و افراد مي توانند آن را از خود سلب كنند. 

ب) هيچ كس نمي تواند آن را از خود سلب كند. 
ج) بعضي از افراد مي توانند آن را از خود سلب كنند. 

د) با توافق افراد بين خود قابل سلب است. 
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از اين قدرت، افــراد مي توانند، عملي را انجام دهند يا 
آن را ترك كننــد. واژه ي حق به طور معمول به معني 

حق فردي يا شخصي به كار مي رود.

 توجه 
آگاهــي هر فرد از حقوق خــود و ديگران اهميت 
ويژه اي دارد. زيرا نا آگاهى نســبت به حقوِق اجتماعي 

مي تواند موجب تضييع حقوق خود و ديگران گردد. 

2-1 اركان حق 
هر حقي سه ركن دارد: 

شخص يا اشخاصي كه حق براي آن ها و به نفع   .1
آن هاست، مانند حِق مالكيت براي مالك. 

شــخص يا اشــخاصي كــه در مقابــل آن حق   .2
وظيفــه دارند، مانند وظيفه ي كارمنــد در مقابل مزدي 

كه دريافت مي كند. 
مورد حق، يعنــي آن چه حق به آن تعلق گرفته   .3

است. 
3-1 موارد حق 

مورد حق ممكن اســت "شــيء" باشــد، مانند حِق 
مالك يك ماشين نسبت به آن ماشين. 

گاهي مورد حق "منفعت" اســت، مانند حق كسي 
كه خانه اي را اجاره كرده، نســبت به "منافع" آن خانه 
كه ســكونت در آن خانه است. حق مي تواند به "دين" 
تعلــق گيرد. مانند حق طلبكار نســبت بــه طلبي كه از 

ديگري دارد. او مي تواند حق خود را مطالبه كند يا آن 
را به بدهكار ببخشــد. در بعضي از موارد حق به "فرد" 

تعلق مي گيرد، مانند حق پدر نسبت به فرزند.
4-1 آثار حق

هر حقي دست كم بايد يكي از سه اثر زير را داشته 
باشد:

الف) فردي كه صاحب حق اســت مي تواند از حق 
خود بگذرد، مانند طلبكاري كه حق خود را به بدهكار 

مي بخشد.
ب) فردي كه صاحب حق است، مي تواند حق خود 
را به ديگري منتقل كند، مانند صاحب خانه اي كه حق 

سكونت در ملك خود را به مستأجر منتقل مي كند.
ج) حق اين قابليت را دارد كه بدون اراده ي صاحب 
حق به ديگري منتقل شود، مانند حق ارث، به گونه اي 
كه هرگاه مالك خانه اي از دنيا برود، حق مالكيت او به 

كساني كه از او ارث مي برند، منتقل مي شود.

 توجه
بهره بــرداري از حــق، به صاحب حــق اختصاص 
دارد و ديگــران بي رضايــت او نمي توانند از آن حق 

بهره برداري كنند.

5-1 رابطه ي حق و تكليف
هــر فــرد، در طــول زندگــي اجتماعــى خويش، 
نقش هاي گوناگوني ايفا مي كند. زماني كودك است، 
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زماني دانش آموز، دانش��جو، همس��ر، مادر، كارمند... 
و در ه��ر يك از اين موقعيت ه��ا در مقابل افراد ديگر 

وظايفي به عهده دارد. 
منظ��ور از تكلي��ف در مباحث حقوقي، دس��تور و 
فرماني اس��ت ك��ه در حك��ِم وظيفه براي ف��رد صادر 
مي ش��ود. وظايف فرد در اجتماع مجموعه ي رفتارها و 
اعمالي است كه براساِس نقشي كه در جامعه مي پذيرد 

بايد به آن عمل كند. 
در قوانين و مقررات حقوقي چنان چه فرد به وظايف 
خويش عم��ل كند، صاحب حق مي ش��ود.  كارمندي 
كه به وظايف خويش عمل مي كند، مس��تحق دريافت 
م��زد مي ش��ود، اما اگر ب��ه وظايف خود عم��ل نكند، 
ح��ِق دريافت م��زد ندارد. حق و وظيفه، ب��ا هم ارتباط 

تنگاتنگي دارند. 

 فعاليت عملي 1 

چه كسي درست مي گويد؟ 
 م��ژده: من اين كتاب را خريده ام. حق دارم آن را 

به پرستو هديه دهم. 
 بيژن: اين اتومبيل برادِر من است. حق دارم سوار 

آن شوم. 
 س��حر: پدرم ب��راي ثبت نام من در اين مدرس��ه، 
شهريه پرداخته اس��ت. من حق دارم از آزمايشگاه آن 

وسيله اي را كه مي خواهم بردارم. 
 جمش��يد: ما اين آپارتمان را خريده ايم، پس حق 

داريم در هر س��اعت كه بخواهي��م در حياط آن بازي 
كنيم. 

 فريب��ا: م��ن عضو اي��ن كتابخانه ام. ح��ق دارم از 
كتاب هاي آن استفاده كنم. 

 علي: من اين ماش��ين را كرايه كرده ام. حق دارم 
دوستم را هم سوار كنم. 

 فري��ده )به هما(: خواهرم نمي تواند پولي را كه از 
تو قرض گرفته است، پس بدهد. من مي گويم اشكالي 

ندارد، الزم نيست پولش را پس بدهي. 
 خياط، لباس��ي را كه مادِر هس��تي سفارش داده، 
دوخته اس��ت و مي گويد دس��ت مزد دوخ��ت لباس را 

بدهيد. 
 حسين: من يك ايراني ام و هجده سال دارم، پس 

حق راي دادن دارم. 

2-1 تعريف حقوق 

حقوق مجموِع مقرراتي است كه در زماني معيّن بر 
جامعه اي حكومت مي كند و به وسيله ي دولت تضمين 

و حمايت مي شود. 
قواع��ِد حقوقي به روابط بين افراد يك اجتماع- از 
آن نظ��ر كه عضوي از اعض��اي اجتماع اند- حكومت 
مي كن��د. بنابراين، اگر انس��اني تنه��ا و دور از اجتماع 
فرض شود، از نظر حقوقي براي او نه حقي قابل تصور 

است، نه تكليفي. 
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1-2-1 اوصاِف قواعد حقوقي 
هر قاعده ي حقوقي داراي اوصاف زير است: 

 قواعد حقوقي الزام آورند. يعني افراِد اجتماع بايد 
به آن قواعد پاي بند باشند و به آن ها عمل كنند. 

 قواعد حقوقــي كلي و دايم انــد. به اين معني كه 
تك تك افراد اجتماع، در هر مقامي كه باشند، بايد از  
قانون پيروي نمايند و تا زماني كه قانون حاكم اســت، 

همگان بايد به آن عمل كنند. 
 رعايــت قواعد حقوقي از طــرف دولت تضمين 
شــده اســت. بنابراين اگر كســي به اين قواعد بي اعتنا 
باشــد و حــق ديگــري را پاي مال كنــد، صاحب حق 
مي تواند به مراجع قانوني شكايت كند. در اين صورت 
قانــون از صاحب حق حمايت و با طــرف مقابل طبق 

قانون برخورد مي كند.
2-2-1 هدف حقوق 

حقوقدانــان بــراي حقــوق ســه هــدف مهــم بر 
مي شمارند: 

ايجاد و حفِظ نظــم در جامعه، كه از مهم ترين   .1
مصالح اجتماع اســت و بي آن افــراد اجتماع هرگز به 

هدف هاي ديگر خود نخواهند رسيد. 
تأمين عدالت ميان افراد اجتماع؛  .2

پيشرفت تمدن و فرهنگ ملت ها. قواعِد حقوقي   .3
با پيشرفت فرهنگ و باورهاي جامعه متحول مي شوند. 
پس قواعد حقوقي بايد همواره با اوضاع اجتماع منطبق 

باشد. 

 فعاليت عملي 2 
به پرسش هاي زير پاسخ دهيد. 

 علــي فردي ايراني اســت، بايد از كــدام قوانين 
پيروي كند؟ 

 ســاعات اول صبح اســت و خيابان خلوت است. 
آيا حتماً بايد پشت چراغ قرمز توقف كرد؟ 

 آقاي حسيني رئيس كارخانه ا ي بزرگ است. آيا 
او مي تواند اجناســي را بي مجوز قانوني به كشور وارد 

كند؟ 
 شــخصي با امين تصادف كرده و بنابر تشــخيص 
مأموران راهنمايي و رانندگي مقصر شناخته شده است. 
آيا  امين مي تواند خســارت بگيرد؟ قانون چگونه از او 

حمايت مي كند؟ 

3-1 رابطه ي حقوق با ساير قواعد اجتماعي 
آيا تنها قواعد حقوقي است كه بر اجتماع حكومت 
مي كند يا اين كه مردم به قواعد و مقررات ديگري غير 

از  قوانين و مقررات حقوقي نيز پاي بندند؟ 
انســان ها از هر قــوم و نژادي كه باشــند، عالوه بر 
قواعــد حقوقي، نســبت بــه قواعد ديگري نيــز متعهد 
هســتند. قواعدي كه گاهي خود منشــأ قواعد حقوقي 

قرار مي گيرند. 
1-3-1 رابطه ي حقوق با اخالق 

اخــالق نيز مانند حقوق، از قانون زندگاني ســخن 
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مي گويــد. اخالق مجموع قواعدي اســت كه رعايت 
آن ها براي نيكوكاري و رســيدن به كمال الزم است. 
قواعد اخالقي معيار تشــخيص نيكي از بدي اســت و 
انسان ، بدون آن كه نيازي به دخالت دولت داشته   باشد، 
با وجدان خويش آن ها را محترم مي شــمارد و رعايت 

آن  هارا اجباري مي داند. 
 همان طور كه ضوابط قانوني باعث نظم و پايدارِي 
جامعه مي شــود، ارزش هــاي اخالقي نيز بــه پويايي و 

بالندگي اجتماع كمك مي كند. 
تفــاوت اخالق و حقــوق در اين اســت كه قواعِد 
اخالقي از طرف دولت تضمين نشده اند، بلكه وجدان 

انسان بر پاي بندي به آن ها حكم مي كند. 
2-3-1 رابطه ي حقوق با مذهب 

مذهب مهم ترين منبِع اخالق است. بيش تر قواعدي 
كه امروز جنبه ي اخالقي دارند، ريشــه در  دستورهاي 
مذهبي و انديشه هاي بلند پيامبران دارند. رفتار عادالنه، 
برقراري مســاوات، حمايت از ناتوانان، حفظ خانواده، 
پرهيــز از دروغ و فريب، همه از تعاليم ابتدايي اديان به 

ويژه دين اسالم است. 
در قانون اساســي جمهوري اسالمي ايران نيز آمده 
اســت كليه ي قوانين و مقررات بايد براســاس موازين 

اسالم باشد. 
3-3-1 رابطه ي حقوق با آداب و رسوم اجتماعي 

بــر هر قوم آداب و ُســنني حكومت مي كند كه در 
تأميــن نظم و صلح اجتماعي بســيار تأثيرگذار اســت. 

دولت در ايجاد اين قوانين هيچ سهمي ندارد و دادگاه 
نيز كســي را به اجراي آن مجبور نمي كند ولي نيروي 
افكار عمومي ضامن اجراي  آن هاست، به گونه اي كه 
گاهــي از قوانين نيز قوي ترند. اگر آداب و رســوم از 
چنان قدرتي برخوردار شــوند كه از نظر مردم اجباري 
و الزام آور جلوه كنند، "ُعرف" ناميده مي شود. در واقع 
عرف چهره اي ممتاز از عادات اجتماعي اســت. عرف 

در نظام حقوق نقش كم و بيش مهمي دارد.

 فعاليت عملي 3 
كدام يك از موارد زيــر اخالقي، مذهبي يا عرفي 

است؟ 
 به جا آوردن نماز

 سيزده به در به صحرا و پارك رفتن 
 به احترام ورود كسي ايستادن 

 شب احيا به مسجد رفتن 
 ميان سخن ديگري، سخن نگفتن

 خانه تكاني 
 غذا نخوردن در خيابان 

 به ديدن اقوام رفتن(صله ي رحم) 
 وفاي به عهد

 هديه دادن 
 تسليت گفتن به عزاداران

 ديگران را به كارهاي نيك امر كردن 
 امانت داري - به كمك نيازمندان شتافتن
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4-1 رشته هاي گوناگون حقوق 
اجتماع داراي واحدهاي كوچك و بزرگ اســت. 
خانواده كوچك تريــن و جامعه ي جهاني بزرگ ترين 
واحدهاي اجتماعي انسان اند. از سوي ديگر اجتماعات 
گوناگوني مانند مدرسه، كارخانه، شركت، وزارتخانه 
و ... وجود دارند، كه هر يك داراى قواعد و مقررات 

ويژه ا ي هستند.
بنابرايــن حقوق نيــز به رشــته هاي متعدد تقســيم 

مي شود. 
1-4-1 حقوق ملّي و بين المللي 

حقوق به دو شــاخه ي ملّي (داخلــي) و بين المللي 
تقسيم مي شود. 

حقــوق ملّي (داخلي) عبارت اســت از مجموعه ي 
مقرراتي كه روابط بين افراد يك كشــور را با يكديگر 

و با دولت خود تنظيم مي كند. 
حقوق بين المللــي، مجموعه ي قوانيــن و مقرراتي 
اســت كه بــر روابط بيــن كشــورهاي مختلف حاكم 
است. هر يك از اين حقوق به شاخه هاي متعدد تقسيم 
مي شوند، كه مهم ترين آن ها در جدول زير به اختصار 

توضيح داده مي شوند.
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حقوق 

حقوق بين المللي

حقوق داخلي يا مّلي

خصوصي: درباره ي روابط افراد در زندگي بين المللي بحث مي كند.

عمومي: درباره ي روابط بين دولت ها و سازمان هاي بين المللي بحث مي كند.

حقوق مدني : قوانيني اسـت كه به روابط 
افراد در جامعه نظم مي بخشد.

حقوق تجارت: مجموعه ي مقرراتي اسـت 
كـه بر روابـط تاجـران و اعمـال تجارتي 

حكومت مي كند.

حقـوق دريايـي و هوايي شـاخه هايي از 
اين حقوق اند.

حقوق خصوصي :
قواعدي است كه بر روابط 
خصوصي افراد يك كشـور 
حكومـت مي كنـد و هدف 
آن تأميـن منافـع اشـخاص 

است.

حقوق عمومي:
قواعدي است كه بر روابط 
دولت و مأموران آن با افراد 
جامعه حكومـت مي كند و 
موجب نظم در سازمان هاي 

دولتي مي شود.

حقوق اساسي: درباره ي ساختار حكومت ها 
و دولت ها بحث مي كند.

حقوق اداري: درباره ي تشكيالت و وظايف 
وزارتخانه ها و ادارات دولتي بحث مي كند 
و بـا حقوق اساسـي رابطه ي بسـيار نزديك 

دارد.

حقوق جـزا : دربـاره ي چگونگي مجازات 
افـراد از طرف دولت،جـرم و مجرم بحث 

مي كند.

حقـوق كار : دربـاره ي قواعـد و مقررات 
حاكـم بـر روابـط كارگروكارفرمـا بحث 

مي كند.

و...
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حقوق داخلي يا مّلي     
5-1 تعريف حقوق مدني 

حقــوق مدني روابط اشــخاص را تنها از اين لحاظ 
كه عضــو جامعه و مدينه (شــهر) اند، تنظيــم مي كند. 
حقــوق مدني بخشــي از قوانين و مقــررات حاكم بر 
يك كشور است كه همه ي افراد آن كشور بايد به آن 

پاي بند باشند. 

 بيش تر بدانيد 
هــدف قواعد حقوق خصوصي، كــه قواعد مدني 

شاخه اي از آن است، تأمين منافع اشخاص است. 

1-5-1 روابط افراد يك اجتماع 
براي سامان بخشــيدن و تنظيم روابط افراد در يك 
اجتماع بايد اين روابط شناســايي شوند. نخست بايد به 
اين پرســش پاسخ داد كه چه كسي عضوي از اعضاي 
كشــور يا شــهروند به حســاب مي آيد و با افراد ديگر 

اجتماع چه روابطي دارد؟ 
در محيــط خانه بين اعضاي خانواده؛ زن، شــوهر، 
پدر، مادر و فرزنــد ارتباط هايي وجود دارد. هم چنين 
فرد در خارج از كانون خانواده با افراد ديگر نيز ارتباط 
دارد؛ وســيله اي مي خرد، مالي قرض مي كند، خانه اي 

اجاره مي دهد و... .
 روابط بين افراد خانــواده مي تواند جنبه ي حقوقي 
نيز داشــته باشــد مانند زماني كه خواهري از برادرش 

وسيله اي بخرد. 
در اين موارد ارتباط ايــن دو فرد از نظر خريدار و 
فروشــنده وجه قانوني مي يابد نه از جنبه ي يك خواهر 

و برادر.

 فعاليت عملي 4 
فهرســتي از نوع ارتباط افرادي كه در اطراف خود 

مي بينيد، تهيه كنيد. 

2-5-1 مباحث حقوق مدني 
با توجــه به آن چه درباره ي ارتباط افراد جامعه بيان 
شــد، قوانين و مقررات مدني به سه بخش كلي تقسيم 

مي شود: 
اموال   -1

اشخاص   -2
داليل اثبات دعوا   -3

1-2-5-1 مبحث اموال 
نخســت مال را تعريف مى كنيم، ســپس درباره ي 
راه هــاي مالكيــت و بهره بــرداري درســت از امــوال 

گفت و گو مى كنيم. 

تعريف مال 
در اصطالِح حقوقي مال به چيزي گفته مي شود كه 
قابل خريد و فروش باشد و از نظر اقتصادي ارزش مبادله 
داشته باشد. به عبارت ديگر، آن چه افراد در مقابل آن 
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پول يا چيز ديگري بپردازند، مال ناميده مي شود. 
حق بهره برداري افراد از اموال 

انســان براي زندگي به اموال گوناگــون نياز دارد. 
لباسي كه بپوشد، غذايي كه بخورد، خانه اي كه در آن 

سكونت كند و ... .
آيــا هر كس مي تواند براى تأمين چنين نيازهايى به 
دل خواه عمل كند؟ هر لباســي را كه خواست بردارد، 
هر غذايي را كــه مايل بود بخورد و در هر خانه اي كه 

پسنديد زندگي كند؟ 
بهره برداري افراد از اموال بايد با مجوز قانوني باشد. 
از نظــر قانون، فردي مي تواند از مالي بهره برداري كند 
كه يا مالك آن باشــد يا از راه هــاي ديگر مثل اجاره، 
رهن و ... اجازه ي اســتفاده از آن را داشته باشد. يعني 
مالِك آن مال به او اجازه ي استفاده را داده باشد. يكي 
از راه هــاي بهره برداري از اموال خريد آن هاســت، راه 
ديگر مالكيت ارث اســت. به ايــن معني كه اموال فرد 
پــس از فوت او به وارثان او مي رســد و آن  هامالك به 

حساب مي آيند. 
راه هاي ديگري هم براي مالكيت وجود دارد، مانند 
كســي كه حيواني غير اهلي را شكار مي كند، يا از دريا 

ماهي مي گيرداز آِن كسي ديگر نيست. 
2-2-5-1 مبحث اشخاص 

بخش دوم قانون مدني در خصوِص اشخاص است. 
طبق قانون هر فــرد ايراني از حقــوق مدني جمهوري 
اسالمي ايران بهره مند مي شــود و هيچ كس نمي تواند 

حق بهره مندي يا حق اجراي حقوق مدني را از ديگري 
يا از خود سلب كند. اين حقوق با تولد انسان آغاز و با 

مرگ او تمام مي شود. 
نخســت ، بحث در باره ي اين است كه چه كساني 
شــهروند يا تبعه ي ايراني به حســاب مي آيند؟ تابعيت 
نوعي ارتباط سياســي و معنوي اســت كــه فردي را به 

كشوري مربوط مي كند.

 بيش تر بدانيد 
طبق قوانين جمهوري اســالمي ايــران افراد تبعه ي 

ايران: 
الف) همه ي كساني اند كه در ايران سكونت دارند 

مگر اين كه مسلّم باشد تابع كشور ديگري هستند. 
ب) كســاني اند كه پدرشــان ايراني اســت؛ چه در 

ايران متولد شده باشند و چه در خارج از ايران. 
ج) كساني اند كه در ايران متولد شده اند اما هويت 

پدر و مادرشان معلوم نيست. 
د) كســاني اند كه در ايران متولد شده اند، در حالي 
كه پدر و مادرشــان تبعه ي خارج اند، با اين توضيح كه 
يكي از آن دو (پدر يا مادر) در ايران متولد شده است. 
ه) كساني كه پدرشان تبعه ي خارجي است اما در ايران 
متولد شده اند و بالفاصله پس از رسيدن به هجده سال تمام، 
دست كم يك سال ديگر در ايران اقامت كرده باشند. 
و) هر تبعه ي خارجي كه تابعيت ايران را به دســت 

آورده باشد. 
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 قوانين سجل احوال 
         ايــن بخــش از حقــوق مدنــي درباره ي ثبت 
اطالعــات مربوط به اشــخاص اســت. طبــق قوانين و 
مقررات مدنــي هر فرد بايد وقايعــي چون والدت هر 
طفل، ازدواج، طالق و وفات را در دفاتر اســناد رسمي 
كشور به ثبت برساند. چنان چه اين وقايع به طور رسمي 
ثبت نشــوند، عالوه بر آن كه فــرد از نظر قانون مجرم 
شناخته مي شــود، خود نيز با مشكالتي روبه رو خواهد 
شد. كســي كه شناسنامه نداشته باشــد در موارد بسيار 

دچار مشكل خواهد شد. 
             

 توجه
 هر فرد بايد اسناد رســمي مربوط به خود را كامًال 
حفظ و نگه داري كند. اســنادي چون شناســنامه، سند  
رسمي ازدواج، اسناد مالكيت را هرگز نبايد در اختيار 
ديگري گذاشــت، زيرا عالوه بر امكان مفقود شدن و  
از بين رفتن آن ها، امكان سوء استفاده از آن  هاهم وجود 

دارد. 

قوانين مربوط به خانواده 
خانواده سلوِل اصلي جامعه و نخستين محيط تربيتي 

جامعه سازان آينده است. 
تحكيــم بنيان خانــواده، ايجاد صفــا و صميميت و 

آرامــش در محيط گرمابخش خانواده و فراهم آوردن 
وضع مناســب براي پرورش فرزندان ســالم از اهداف 
مهــم يك جامعه ي اســالمي اســت. براي رســيدن به 
ايــن هدف،به  قوانين و مقرراتى نياز اســت كه حقوق 
و وظايــف افــراد را در خانواده تثبيــت كند. هدف از 
حقوق خانواده تنظيم روابط خانوادگي است و مجموع 
مباحث نكاح، طــالق و فرزندان را كه در قانون مدني 

مطرح شده است، در بر مي گيرد. 
3-2-5-1 ادلّه ى اثبات دعوي 

اين مبحث درباره ي چگونگي اثبات ادعا گفت وگو 
مي كند. هر كس مي تواند ادعايي داشته باشد. 

ســلمان: اين خانــه را براي مدت يك ســال اجاره 
كرده ام. 

جالل: يك ميليون تومان به پرويز قرض داده ام. 
سهيل: اين ماشيِن من است. 

اين افراد چگونه مي توانند حرف خود را ثابت كنند؟
•  يكي از راه هاي اثبات دعوي اســناد رســمي 

است. اگر ســلمان اجاره نامه داشته باشد و جالل رسيد 
كتبي يا چك از پرويز داشته باشد يا سهيل سند ماشين 
داشته باشد، مي توانند ادعاي خود را به اثبات برسانند. 
•  از راه هاي ديگر اثبات يك ادعا، اقرار اســت. 

اقرار به معناي خبر دادن از حقي اســت براي ديگري و 
به ضرر خود فرد. مثــل اين كه بدهكار خودش بگويد 
كه من به فردي بدهي دارم. يا كســي كه چيزي را در 
اختيار دارد بگويد اين شي ء مال من نيست و مال ديگري 
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اســت.به اين وســيله حق براي ديگري اثبات مي شود. 
•  از راه هاي ديگر اثبات دعوي شــهادت است. 

شــهادت به معناي خبر دادن فرد از وقوع امري اســت. 
از نظر قانوني فرد شــهادت دهنده و واقعه اي كه از آن 
خبر مي دهد، داراي شــرايط ويژه اي اســت. به شــاهد 

گواه هم گفته مي شود. 

 توجه
الزم است هر فرد كارهاي خود را به گونه اي انجام 
دهــد تا در موقع لــزوم بتواند ادعاي خــود را اثبات يا 

ادعاي ديگري را نسبت به اموال خود رد كند. 
اگــر پولي به كســي قــرض مي دهد از او رســيد 
بگيرد، حتي اگر آن فرد به او نزديك باشــد. اگر خانه 
يــا اتومبيلي مي خرد ســند آن را قبًال مالحظه كند. هم 
چنين به ســند مالكيت خود پــس از خريد توجه كند. 
اگر شــيء گران بهايي مثل فرش، طال يــا لوازم ديگر 

خريداري مي كند كاغذ خريد يا فاكتور بگيرد. 

 فعاليت عملي 5 
سه نوع از سندهايي را كه هر فرد بايد داشته باشد و 

آن را حفظ كند نام ببريد. 
در هر مورد اگر فردي آن سند را نداشته باشد با چه 

مشكالتي ممكن است روبه رو شود؟ 

چكيده 

•  حق نوعى توانايي اســت كه قانون براي افراد 

محترم شمرده اســت، مانند حق مالكيت مالك نسبت 
به اموالش. 

حقوق مجموعه ي مقرراتي است كه در زماني   •

معين بر جامعه اي حكومت مي كند و به وسيله ي دولت 
تضمين و حمايت شده است . 

هدف قواعد حقوقــي ايجاد نظم و عدالت در   •

جامعه اســت كه نتيجه ي آن پيشرفت فرهنگ و تمدن 
ملت هاست . 

حقوق مدني بخشي از قوانين و مقررات حاكم   •

بر يك كشــور اســت. تمام روابط مالي و خانوادگي 
مردم تابــع حقوق مدني اســت. حقــوق مدني روابط 
اشــخاص را تنها از اين جهت كه عضو جامعه يا شــهر 
هستند، تنظيم مي كند و توجهي به ويژگي هاي ديگر از 

قبيل شغل آن ها ندارد. 
مسائل حقوق مدني به طور خالصه عبارت اند از: 

قوانين مربوط به اموال درباره ي حقوقي اســت   -1
كه انســان به طور مســتقيم نسبت به اشــياءدارداز قبيل 
مالكيت و هم چنين حقوق و تعهداتي كه اشــخاص در 

برابر هم دارند از قبيل معامالت. 
قوانين مربوط به اشخاص از قبيل تابعيت، سجل   -2

احوال، خانواده. 
قوانين مربوط به چگونگي اثبات دعوي.   -3
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 آزمون پاياني نظري واحد كار اول
حق به چه چيزهايي تعلق مي گيرد؟   -1

تعريف حقوق را بنويسيد.   -2
اوصاف قواعد حقوقي چيست؟   -3

حقوق مدني را تعريف كنيد.   -4
مباحــث حقوق مدنــي را در ســه بخش كلي   -5

دسته بندي كنيد. 
جايــگاه حقوق خانــواده در حقــوق مدني را   -6

تشريح كنيد. 

 آزمون پاياني عملي واحد كار اول
با پنج نفر از دوستان و آشنايان خود مصاحبه و   -1
نقش مختلف آن ها را در جامعه مشخص كنيد. سپس 
از آن ها بپرســيد كــه به عنوان دختر خانــواده يا يك 
دانش آموز يا ... چه چيزهايــي را حق خود مي دانند و 
در مقابل چــه وظايفي دارند. در پايــان، مصاحبه ها را 

بررسي كنيد و نظر خود را بنويسيد. 
2-  جدولي به صورت زير ترسيم كنيد و با مراجعه 
به كتاب قانون مدني، هر يك از مباحث ذكر شده را در 
جاي خود قرار دهيد: شــركت، تابعيت، اسناد، قرض، 
غايِب مفقوداالثر، قََسم، وكالت، صلح، شرايط صحت 
نكاح، الزام به انفاق، وصايا، ارث، شــرايط شــهادت، 

مهر، نگه داري و تربيت اطفال و شرايط اقرار. 

ادله اثبات دعوااشخاص اموال



واحد كار دوم
حقوق خانواده
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 هدف هاي رفتاري 
انتظار مي رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار بتواند به هدف هاي رفتاري زير دست يابد: 

شروط مثبت در عقِد ازدواج را توضيح دهد.   -1
شروط منفي در عقد ازدواج را بيان كند.   -2

اقسام ازدواج را نام ببرد.   -3
حقوق غير مالِي زوجين را توضيح دهد.   -4

حقوق مالي در ازدواج را نام ببرد.   -5
مهر را تعريف كند.   -6

مفهوم نفقه را بيان كند.   -7
حقوق اختياري را در عقد ازدواج توضيح دهد.   -8

حق فسخ نكاح را شرح دهد.   -9
10- اقسام طالق را نام ببرد و هر يك را تعريف كند. 

 پيش آزمون واحد كار دوم 
از شرايِط درستِي عقد ازدواج دايم .... است.   -1

ب) خويشاوندي نسبي الف) تعيين مهر     
د) قصد و رضايت طرفين ج) احرام                                     

پرداخت نفقه در صورتي بر شوهر واجب است كه ...   -2
الف) عقد ازدواج دايم باشد      ب) زن بيمار باشد. 

ج) زن فقير باشد.       د) از نظر مالي توانگر باشد. 
اگر يكي از زوجين مجنون باشد و طرف مقابل قبل از عقد در اين باره اطالع نداشته باشد، حق .... دارد.   -3

د) اعتراض  الف) طالق    ب) شكايت به دادگاه           ج) فسخ نكاح   
در طالق ِرجعي مرد حق رجوع به زن را ....   -4

الف) دارد بدون نياز به موافقت او. 
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مقدمه 
از ديــدگاهِ اســالم ازدواج و تشــكيل خانواده امر 
مقدســى است كه روح و جسم دو انسان را به يكديگر 
پيوند مي زنــد. قوام و دوام جامعه نيز بســتگي به دوام 
و قوام خانــواده دارد. در همين كانون گرم خانوادگي 
است كه تكامل، رشد و سعادت زن و مرد و نسل آينده 

فراهم مي شود. 
1-2 مقدمات ازدواج 

1-1-2 خواستگاري 
از مقدماِت ازدواج، كه در ايران مرسوم است، مراسم 
خواستگاري است. اين سنت ريشه ي مذهبي دارد و از 
نظر قانوني نيز بدان توجه مي شود. خواستگاري تقاضاي 
ازدواج از زن اســت كه سبب آشنايي دو خانواده و دو 
فرد مي شــود و مي تواند فرصت خوبي براي شــناخت 

دختر و پسر باشد. 
در جامعــه ي ايران به دليل وابســتگِي شــديد افراد 
خانــواده به يكديگر، بــراي ايجاد تداوم و اســتحكام 

زندگي مشــترك، عــالوه بر ميل و رضايــت دختر و 
پسر، رضايت خانواده هاي ايشان هم از اهميّت ويژه اي 

برخوردار است. 
2-1-2 نامزدي 

گاهي دو نفركه تصميم به ازدواِج باهم گرفته اند و 
شــرايِط يكديگر را پذيرفته اند، به داليلي پيمان نهايي 
را نمي بندنــد، اما براي اين كه زمينه ي ازدواج را آماده 
سازند و در آينده نيز به وقوع آن اطمينان داشته باشند، 
در برابر هم متعهد مي شــوند كه فعًال نامزد شوند تا در 
آينــده با هم ازدواج كنند. البته اين قرار با مشــورت و 
صالح ديــد دو خانواده صورت مي گيــرد. بايد توجه 
داشــت كه در دوران نامــزدي و قبــل از ازدواج، زن 
و مرد، همســِر يكديگر محســوب نمي شــوند و اگر با 
مســائلي روبه رو شــدند و ازدواج را به مصلحت خود 
نديدنــد، حق دارند قرار را به هم بزنند. در اين صورت 
اگر زن يا مرد يا خانواده هاي ايشــان هدايايي به طرف 

مقابل داده باشند، مي توانند آن را مطالبه كنند.

ب) ندارد مگر به حكم دادگاه. 
ج) دارد با رضايت زن. 

د) ندارد مگر در طالق شرط كرده باشد. 
ازدواج و طالق نياز به .... دارد.   -5

ب) شهودي كه اين وقايع را گواهي دهند.  الف) ثبت در دفاتر رسمي    
د) اجازه ي والدين ج) قرار دادن شروط ضمني    
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 توجه
قبــل از عقِد ازدواج هر يك از طرفين حق دارند از 
طرف مقابل گواهي سالمت بيماري هاي ارثي، ژنتيكي، 
جنســي و رواني را بخواهند و با افراد صالحيت دار در 

اين خصوص مشورت كنند. 

2-2 شروط ازدواج 
عقِد نكاح كه پيماني مقدس است، ناگزير شروطي 
دارد. بعضي از آن ها براي درستِي نكاح الزم اند كه به 
آن ها شــروط مثبت گفته مي شــود و بعضي از شروط 
نبايد وجود داشته باشند تا عقد ازدواج درست باشد كه 

به آن ها شروط منفي يا موانِع نكاح مي گويند. 
1-2-2 شروط مثبت 

نخســتين شــرط، قصد و رضايت طرفين ازدواج به 
پيوند زناشــويي اســت. به اين  معني كه زن و مرد بايد 
قصد ايجاد زندگي مشــترك داشته باشند و با رضايت 

باطني با يكديگر پيماِن ازدواج ببندند. 
از شروط ديگر، سالمت عقل و رعايِت سن ازدواج 
اســت. از نظر قانون، ازدواج قبل از ســن بلوغ ممنوع 
اســت، مگر در مــوارد ويژه اي كه قانــون معين كرده 

باشد. 
بــراي ازدواج بــا دختِر باكره، رضايــت پدر دختر 
الزم است، گرچه دختر به سن بلوغ رسيده باشد. براي 
تحقق پيمان زناشويي حتي با وجود اين شرايط و نبودن 

موانعي كه ذكر خواهد شــد، بايد صيغه ي عقد جاري 
و در دفتر اســناد رسمي ثبت شود. ثبت نكردن ازدواج 

جرم محسوب مي شود. 
2-2-2 شروط منفي 

ازدواج بــا بعضي از افراد ممنوع اســت. مهم ترين 
موارد آن عبارت اند از: 

الف) خويشاوندان نََسبي يعني كساني كه با شخص 
نســبت خوني دارند مانند خواهر و بــرادر، خاله، دايي 

و... 
ب) خويشــاوندان سببي يعني كســاني كه به سبب 
ازدواج دو نفر با يكديگر، با آن ها نسبت پيدا كرده اند. 
با بعضي از ايشــان هيچ گاه نمي توان ازدواج كرد مانند 

زِن پدر و مادِر زن.
 با بعضي ديگر به طور موقت ازدواج ممنوع است، 
مانند خواهر زن. بدين معني كه مرد نمي تواند تا زماني 
كه زني همسر اوست با خواهر آن زن هم ازدواج كند. 
بنابرايــن ازدواج با دو خواهر بــه طور هم زمان ممنوع 

است. 
ج) ازدواج بــا كســاني كــه از طريــق رضــاع يا 
شيرخوارگي به انسان محرم شده اند، ممنوع است مانند 
خواهــر رضاعي و مادر رضاعــي. البته اين در صورتي 
است كه تمام شرايط شــيرخوارگي كه در قانون ذكر 

شده است، وجود داشته باشد. 
د) ازدواج با زن شــوهردار ، زني كــه در ايام ِعّده  
به ســر مي برد، هم چنين ازدواج در حال احرام ممنوع 
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است. 
هـ- ازدواج زن مســلمان با مرد غير مســلمان جايز 
نيســت. بــه عــالوه ازدواج زن ايرانــي با مــرد تبعه ي 
خارجي گرچه مسلمان باشد، به اجازه ي مخصوص از 

طرف دولت نياز دارد.

 فعاليت عملي 1 
 پروانه به فردي عالقه مند شــده و مايل است با او 
ازدواج كند، در حالى كه خانواده ي او از اين موضوع 

اطالعي ندارند. چه سفارش هايي براي او داريد؟ 
 بين شــهرام و مژگان صيغه ي شرعي جاري شده 
اســت، آيا به ثبت در دفتِر اسناد رسمي نيز نياز است؟ 

چرا؟ 
 مادر پرســتو، پسرخاله ي او را با تمام شرايط الزم 
براي محرميت شير داده است، آيا اين دو نفر مي توانند 

با هم ازدواج كنند؟ 
 عســل با مردي كه تبعه ي گرجســتان است قصد 

ازدواج دارد، به چه مواردي بايد توجه كند؟ 

3-2 اقسام ازدواج 
ازدواج به دو قسم دايم و منقطع تقسيم مي شود كه 

در بعضي آثار و احكام با يكديگر تفاوت دارند. 
1-3-2 ازدواج دايم 

بيش تريــن ازدواجــي كه صورت مي گيــرد، عقد 
ازدواج دايم اســت. در اين نوع نكاح زن و مرد متعهد 

مي شوند براي هميشه در كنار يكديگر زندگي كنند و 
هدف از آن تشكيل خانواده است. 

2-3-2 ازدواج منقطع 
گاهي بــه داليلي زن و مرد مي خواهنــد تنها براي 
مــدت معيني عقد نــكاح بين آن  هاواقع شــود. در اين 
صورت مدت نكاح و مهر را بايد كامًال مشخص كنند. 
به اين ازدواج، ازدواج منقطع يا موقت گفته مي شود و 
در آن تشــكيل خانواده در نظر نيســت. ازدواج موقت 
به همان شــرايط ازدواج دايم نيــاز دارد، از قبيل قصد 
و رضايــِت طرفين، رضايت پدر دختر باكره و خواندن 

صيغه ي عقد. 
4-2 حقوق و تكاليف متقابل زن و شوهر 

پس از وقوع نكاح، زن و شــوهر حقوق و تكاليف 
متقابلي پيدا خواهند كرد. در حقيقت حق يك طرف، 
تكليــف ديگري اســت. اين حقوق را مي تــوان به دو 

بخش مالي و غيرمالي تقسيم كرد: 
1-4-2 حقوق غير مالي 

در قوانين جمهوري اســالمي ايــران، به تحكيم و 
استواري بنيان خانواده  توجه شده است. 

در حقوق اســالمي زن و شــوهر وظايف زير را بر 
عهده دارند: 

 رفتاري نيكو نسبت به يكديگر داشته باشند. 
 در گرما بخشــيدن بــه كانون خانــواده و تربيت 

فرزندان يكديگر را ياري كنند. 
 بر اساس مصالح خانواده عمل كنند، به طوري كه 
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حتي حرفه، صنعت و شغل آن ها با مصالح خانوادگي 
طرفين منافات نداشته باشد. 

 زن بايــد در منزلــي كه شــوهر تعييــن مي كند، 
سكونت كند مگر آن كه اختيار تعيين منزل به زن داده 
شــده باشــد زيرا در روابط زوجين رياست خانواده از 

خصايص شوهر است. 
 به نظر يكديگر توجه كنند. 

 به وظايف زناشــويي خود عمــل كنند. در قانون 
به انجام وظايف زن در برابر شــوهر ((تمكين خاص)) 
گفته مي شــود. تمكين  از وظايف زن و حقوق شوهر 

شمرده مي شود.
2-4-2 حقوق مالي 

در عقِد ازدواج حقوق مالــي تنها به زن اختصاص 
دارد، مگر آن كه مــرد حق يا حقوق مالي به نفع خود 
در عقد ازدواج شــرط كرده باشــد. حقــوق مالي زن 

شامل دو بخش مي شود؛ مهر و نفقه. 
1-2-4-2 َمهر 

مهر يا ِصداق، مالي اســت كه مــرد هنگام عقد آن 
را به زن پيشــكش مي كند يا متعهد مي شــود در آينده 
به او بپردازد. هر چيزي كه مال به حســاب آيد و بتوان 
آن را مالك شــد، مي تواند مهر قرار گيرد. مقدار مهر 
به رضايت طرفين بســتگي دارد و مرسوم است كه قبل 
از عقد درباره ي ميزان و نوع مهر توافق شود. گاهي نيز 
پس از عقد، طرفين مقدار آن را معين مي كنند و به هر 
حال در ســند ازدواج ثبت مي شــود. به اين مهر كه در 

ســند ازدواج ثبت مي شود، در اصطالح "َمهرالُمسّمي" 
مي گويند. 

اگــر قبل يا پــس از عقــد مقدار مهريه مشــخص 
نشده باشــد و از آن نامي برده نشود، عقد ازدواج دايم 
صحيح اســت، اما ازدواج منقطع بدون ذكر َمهر باطل 

است. 
بــا انجام عقد نــكاح زن مالك مهر مي شــود و هر 
تصرفي در مهر براي او جايز است. اگر مهر وجه رايج 
(پول) باشــد بر طبق قانون، در زمان پرداخت، با ارزش 
همان زمان محاســبه و پرداخت مي شــود، مگر اين كه 
زن و شــوهر در حين اجراي عقد به نحو ديگري توافق 

و آن را ثبت كنند. 

 توجه 
درســت اســت كه زن به مّجرد خوانده شدن عقد 
مالك مهر مي شــود، امــا اگر قبل از زناشــويي طالق 
رخ دهد، نصف مهر حــق او خواهد بود و اگر همه ي 
مهر را دريافت كرده باشــد، بايد نيمي از آن را به مرد 

برگرداند. 

2-2-4-2 نََفقه 
نفقه عبارت اســت از مســكن، خوراك، پوشاك 
و لوازم منزل كه به طور متعارف مناســب موقعيت زن 
باشد.هزينه هاي درماني و بهداشتي نيز از نفقه محسوب 
مي شــوند. اگر زن عادت به خدمتكار داشته باشد، يا به 
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دليل بيماري نياز به خدمتكار داشته باشد، خدمتكار نيز 
از نفقه به حساب مي آيد. در زمان كنوني لوازمي چون 
جاروي برقي و ماشــين لباسشويي را جانشين خدمتكار 
مي داننــد. در عقِد ازدواِج دايم بر عهده ي مرد اســت 
كه نفقــه ي زن را بپردازد و اگر بــه اين وظيفه ي خود 
عمــل نكنــد زن مي تواند به دادگاه مراجعــه كند و از 
طريــق قانون حق خود را مطالبه كند. البته چنان كه زن 
بدون دليل و مجوز شــرعي از انجام وظايف زناشويي 

خودداري كند، مستحق نفقه نيست. 
در ازدواج موقت زن حــق نفقه ندارد، مگر آن كه 
از آغاز شرط كرده و شوهر اين شرط را پذيرفته باشد. 

 فعاليت عملي 2 
 فهرســتي تهيه كنيد و در آن انتظارات خود را از 
همسر آينده تان بنويسيد. ســپس خودتان داوري كنيد 

كدام يك حق شما و كدام يك انتظار شماست؟ 
 به نظر شــما مهر بايد بر چه اساســي تعيين شود؟ 
مي توانيد با چند نفر در اين باره مشورت و سپس نتيجه 

را ارزيابي كنيد. 
 فرشــته مي گويد: همســرم بايد هر چه مي خواهم 
برايــم فراهم كند، زيرا او بايــد نفقه ي مرا بپردازد. چه 

سخني با او داريد؟ 

3-4-2 حقوق اختياري 
حقوقي كه بيان شــد الزمه ي عقِد ازدواج اســت و 

با بســتن پيمان زناشويي بر زن و مرد تعلق مي گيرد، اما 
زن و شوهر مي توانند نســبت به امور ديگري نيز با هم 
توافق كنند و آن  هارا ضمن عقد ازدواج شــرط كنند. 
مثل اين كه زن شرط كند در محل خاصي اقامت داشته 
باشــد يا اين كه مرد شــرط كند كه زن بعضي از لوازم 
منزل را تهيه كند. به اين شــروط «شــروط ضمن عقد» 

گفته مي شود. 
چنان چــه در موردي زن و مرد توافــق كنند، براي 
آن كــه اين توافــق از نظر قانوني هــم ضمانت اجرايي 

داشته باشد بايد در متن عقدنامه نيز ذكر شود.
البته بعضي از شــرط ها باطل اند، مانند شــرطي كه 
مخالف شــرع مقدس اسالم باشد يا شــرطي كه انجام 

دادن آن براي طرف مقابل مقدور نباشد. 
در قباله هــاي نــكاح، كه پس از پيــروزي انقالب 
اسالمي تنظيم شــده اســت، مواردي به عنوان شروط 
ضمن عقد چاپ شده اســت. طرفين مي توانند با تأييد 
هر يك از اين شــروط، بعضي از آن ها و يا همه ي آن 
ها را بپذيرند و امضا كننــد، چنان چه طرفين با امضاي 
خود موافقت و رضايت شان را نسبت به آن شرط اعالم 

كنند بايد به آن  هاعمل كنند.

 فعاليت عملي 3 
 شــروط ضمن عقــد ثبت شــده را در يك قباله ي 

نكاح (ازدواج) ببينيد. 
 به نظر شما كدام يك از شروط الزم است؟ 
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 آيا شرطي هست كه در نظر شما باشد، اما در بين 
آن ها نيامده باشد. 

5-2 جدايي 
جدايي زن و شوهر از يكديگر به سه صورت اتفاق 
مي افتد: فــوت يكي از زوجين، فســخ عقــد نكاح به 

وسيله ي زن يا شوهر و طالق. 
1-5-2 حق فسخ نكاح 

فسِخ نكاح عبارت اســت از بر هم زدن عقد نكاح 
بر اســاس مجوز قانوني كه يكــي از دو طرف عقد در 

دست دارد. 
براي جلوگيــري از ضرر طرفين، بــا وجود بعضي 
عيوب جســمي يا رواني مانند جنون، طرفين حِق فسخ 
نكاح را دارند. اين امراض در قانون نام برده شده اند و 
تشــخيص ابتالي به آن به عهده ي پزشــك است. البته 
فرد در صورتي حق فســخ دارد كه قبــل از ازدواج از 
بيماري همســرش اطالع نداشته باشد يا آن كه پس از 
ازدواج و اطالع از بيماري به آن رضايت نداده باشد. 

 توجه 
حِق فسِخ نكاح فوري است. بنابراين، اگر كسي از 
بيماري طرف مقابل آگاه شــود و اقدام به فسخ نكند، 
اين تأخير به منزله ي رضايت او به عيب است و  موجب 

از بين رفتن حق فسخ نكاح خواهد بود. 

2-5-2- طالق 
تقدس ازدواج و لزوم استحكام هر چه بيش تر كانون 
خانــواده جاي بحث ندارد. در مواردي كه مشــكالت 
قابل حل باشند، بايد با تمام توان و به كارگيري همه ي 
عوامل به حل آن ها پرداخت. مشورت با افراد متخصص 

و دل سوز مي تواند در موارد بسياري راه گشا باشد. 
اما گاهي طالق اجتناب ناپذير است. در اين موارد، 
شــروط و مقررات ويژه اي براي ايــن آخرين راه ذكر 
شــده اســت كه با وجود آن ها، طالق به طور صحيح 

واقع مي شود و بدون آن ها طالق باطل است. 

 فعاليت عملي 4 
كدام يــك از نكته هاى زير در ايجــاد فاصله بين 
همســران اثر بيش تري دارد؟ آيــا مي توانيد نكته هاى 

ديگري اضافه كنيد؟ 
 آشنانبودن با خصوصيات طرف مقابل 

 توجه به سخنان منفي ديگران 
 مقايسه ي امكانات خود با ديگران 

 اجازه ي مداخله ي بي جا به ديگران دادن
 نداشتن حس مسئوليت در زندگي شخصي 

 تغيير معيارهاي انتخاب همسر پس از ازدواج 
 مواجه شدن با مشكالت 
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1-2-5-2 حق طالق 
 طبق قانون، طالق به اراده ي شــوهر واقع مي شود، 
اما منظور اين نيســت كه زن هرگز نتواند درخواســت 
طالق كند يــا رأي دادگاه هيچ اثــري بر وقوع طالق 
نداشــته باشد. زن حق دارد كه با شــروط معين، اجبار 
مــرد به طــالق را از دادگاه بخواهد، يــا اين كه ضمِن 
عقد ازدواج شرط كند در وضعيتي معين از طرف مرد 

وكالت داشته باشد كه طالق را واقع سازد. 
از سوي ديگر اين ســخن كه مرد حق طالق دارد، 
به اين معني نيست كه هر وقت و بدون دليل بتواند اين 
كار را انجام دهد. بلكه در اين خصوص قانون دخالت 
مي كنــد و طبق قانون هم مرد و هم زن مكلف اند براي 
درخواســت طالق به دادگاه مراجعه كنند. تنها پس از 
رســيدگي دادگاه و احراز گواهِي عدم امكان سازش، 

مي توانند به دفترخانه و ثبِت طالق مراجعه كنند. 
2-2-5-2 اقسام طالق 

طالق بر دو قسم ِرجعي و باين تقسيم مي شود. قبل 
از بيان هر يك بايد بدانيم ِعّده چيست؟ 

ِعّده عبارت اســت از مدتي كه تا سپري شدن آن، 
زني كه از شوهرش جدا شــده است، نمي تواند شوهر 
ديگــري اختيار نمايد. مدت ِعّده در پِي فوت شــوهر، 

باردار بودن زن و موارد ديگر متفاوت است. 
طالق ِرجعي 

در ايــن طالق، مرد حق دارد در مدت ِعّده ي زن با 
او آشــتي كند. در اين صورت پيوند زناشويي مجدداً 

برقرار مي شــود، بدون آن كه نياز به وقوع صيغه ي عقد 
ازدواج باشــد. البته پس از آشتي و پيوند دوباره بايد به 
دفاتر ثبت مراجعه كنند و اين رجوع ثبت شود تا از نظر 

قانوني هم زن و شوهر محسوب شوند. 
 هنــگام طالق، اگــر زن مالي به مــرد ندهد و نوع 
طالق را مشخص نكند، طالق ِرجعي خواهد بود، زيرا 

ِرجعي بودن طالق حالت عادي جدايي است. 
در طــالق ِرجعي، در ايام ِعــّده ي زن، مرد ملزم به 
پرداخت نفقه ي اوســت و در صورت فوت هر يك از 

زوجين در اين ايام، ديگري از او ارث مي برد. 
طالق باين 

در ايــن طالق مــرد حق رجــوع و ادامه ي زندگي 
زناشــويي را ندارد. مگر آن كه ِعّده ســپري شــود و با 

رضايت زن، بار ديگر او را به عقد خود در آورد. 
در بعضي موارد طــالق باين، زن به ميل خود مالي 
به مرد مي بخشــد كه بر حسب نوع طالق باين، ممكن 
اســت به مقدار مهر يا بيش تر يا كم تر از آن باشد. زن 
در ايام عده در طالق باين حق دريافت نفقه ندارد مگر 

آن كه باردار باشد. 

 فعاليت عملي 5 
 شوهر سميرا پس از طالق به او رجوع كرده است 
و آن  هابه خوبي با هم زندگي مي كنند، اما رجوع، ثبت 
نشده است، ثبت نشــدن رجوع چه عواقبي براي آن  ها 

دارد؟ 
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 آيا ثبت نشدن رجوع براي فرزند احتمالي ايشان 
در آينده هم ضرري دارد؟ 

6-2 حقوق كودك 
يكــي از انگيزه هاي مهم تشــكيل خانواده داشــتن 
فرزند اســت. اتحاد زن و شــوهر و وابستگي خوني و 
اخالقي فرزندان خانواده به آنان، موجب مي شــود كه 
يكي از طبيعي ترين واحدهاي اجتماعي به وجود آيد.

عشق و محبت به فرزند از طرف خداوند در نهاد پدر 
و مادر به وديعه گذاشته شده است. اما قانون نيز وظيفه 
دارد از حقوق كودك پاسداري كند. حقوق كودك 
را مي تــوان به دو بخش مالي و غيرمالي تقســيم كرد. 

1-6-2 حقوق غير مالي كودك 
 چنــان كه انجام هــر كاري نياز بــه فراهم آوردن 
مقدمــات آن دارد، رشــد و پرورش نســل آينده، كه 
اهميــت ويژه اي براي امروز و فــرداي جامعه دارد نيز، 
بــه تهيه ي مقدمات خــاص خود نيــاز دارد. در قوانين 
اســالمي براي كودك حتي قبــل از تولد حقوقي ذكر 
شده اســت؛  هم چون حق حيات. به همين دليل سقِط 
جنين جرم شناخته مي شود، در حالي كه در بسياري از 
كشــورها جرم محسوب نمي شود. در آموزه هاي ديني 
به آمادگِي جســمي، روحي و روانــي پدران و مادران 
آينده توجهي ويژه شــده است. امروزه علوم پزشكي، 
روان شناســي، تربيتي و ... به اين آمادگي تأكيد دارند. 
اما بســياري از ايــن آموزه ها در قالب هــاي حقوقي و 

قانوني نمي گنجــد و بايد در دانش هــاي ويژه ي خود 
جست و جو شوند. 

هدف قانون گــذار در تنظيم روابط پــدر و مادر و 
فرزنــدان حمايــت از كودك اســت و در اين راه هم 
تالش كرده اســت. از ديدگاه قانوني نخستين حق هر 
كودك به رسميت شناختن او در اجتماع است، سپس 

نگه داري و تربيت او. 

 فعاليت عملي 6 
به نظر شــما يك زن و شــوهر قبل از بچه دار شدن 
بايــد به چه نكاتي توجه كنند و چــه آمادگي هايي در 

خود به وجود آورند؟ فهرستي از آن تهيه كنيد. 

1-1-6-2 گرفتن شناسنامه 
شناســنامه در واقع رونوشت سند والدت است كه 
از طرف مأمور ثبت احوال به اشــخاص داده مي شود. 
وظيفه ي پدر و پس از او مادر اســت كه والدت طفل 
را به مراجع خاص اعالم كند و براي كودك شناسنامه 
بگيرد. شناســنامه سندي رسمي است كه همه ي مراجع 

رسمي آن را مي پذيرند.
 2-1-6-2 حضانت 

حضانت، قدرتي است كه قانون به منظور نگه داري 
و تربيــت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا كرده اســت. 
حضانت هم تكليف پدر و مادر است و هم حق ايشان. 
منظور از تكليف اين است كه هيچ يك از پدر و مادر 
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حق ندارند در مدتي كه حضانت به عهده ي آن هاست 
از نگه داري طفل امتناع كنند. 

نگــه داري شــامل همه ي كارهايي اســت كه براي 
سرپرستي و مواظبت از كودك الزم است. 

گرچه نمي توان همه ي آن چه را كه كودك به آن 
نياز دارد، نام برد اما مهم ترين آن ها عبارت اند از:

•  نيازهاي جســمي: اين نيازهــا از طريق فراهم 

كردِن محيط زندگي سالم رفع مي شوند. تأمين مسكِن 
مناســب، خوراك و پوشاِك مناســب، رعايِت مسائل 
بهداشتي(مراجعه ي به موقع به پزشك و تزريق واكسن) 

و... مواردى از اين نيازهاست. 
•  نيازهاي روحي و رواني: ايجاد امنيت رواني، 

فراهم آوردن وسايل تفريح و شادي كودك، برقراري 
آرامــش و عشــق و صميميــت در محيط خانــواده و 
رفتارهاي مناســب تربيتي از جمله موارد بسيار مهم اين 

نيازهااست. 
گرچه طبق قانون پدر و مــادر حق تنبيه طفل خود 
را دارند ولي بايد راه و روش درســت تنبيه را بشناسند. 
تنبيه بايد با نوعي ماليمت و انعطاف، كه الزمه ي امور 
تربيتي است، همراه باشد. تربيت، خود دانشي است كه 

پدر و مادر بايد آن را فرا گيرند.
 به هر حال مراقبت و نظارت پي گير سالمت روح و 
جسم كودك از وظايف پدر و مادر و حقوق كودك 
اســت. از اين رو كودك نيز بدون اجازه ي سرپرست 
خود نبايد از محل ســكونت خود خارج شود. نظارت 

بر معاشــرت هاي كودك عالوه بــر نگه داري، جنبه ي 
تربيتي هم دارد. 

 فعاليت عملي 7 
با توجه به مفهوم حضانت، فهرســت مشــروحي از 

حقوق كودك را در اين باره تهيه كنيد. 
3-1-6-2مسئول امر حضانت 

حضانت حق و وظيفه ي پدر و مادر كودك است. 
تا زماني كه پدر و مادر زنده اند و شايســتگي نگه داري 
فرزند خود را دارند، حضانت با آنان است. در صورت 
فوت يكي از آن دو، حضانت كودك با فردي اســت 

كه زنده است. 
در مواردي كه زن و شــوهر از يكديگر جدا شوند 
ديگــر همكاري آنان براي حضانــت طفل، به گونه اي 
كه در زمان زوجيت وجود داشــت، امكان ندارد. پس 

ناچار بايد كودك را به يكي از آن دو سپرد. 
طبق قانون، مادر تا هفت ســال بر پدر مقدم است و 
پــس از آن اولويت با پــدر خواهد بود. در هر صورت 
طفــل از نظر قانوني حق مالقات ديگرى (پدر يا مادر)

رادارد و نمي تــوان كــودك را از چنين حقي محروم 
ساخت. در تمام مواردي كه ذكر شد كسي كه حضانت 
طفل را بر عهده دارد بايد شايســتگي و صالحيت الزم 
را داشته باشد. چنان چه بر اثر مواظبت نكردن يا داشتن 
انحطاط اخالقي پدر يا مادر، سالمت جسمي يا تربيت 
اخالقي كودك در معرض خطر باشــد، مراجع قانوني 
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طبــق مقــررات، مداخله و به مصلحــت كودك عمل 
مي كنند. از مصاديق عدم مواظبت يا انحطاط اخالقي، 
اعتيــاد زيان آور به الكل، مواد مخدر، قمار، اشــتهار به 
فساد اخالق، سوء اســتفاده از طفل يا اجبار او به ورود 
به مشاغل ضد اخالقي، تكرار ضرب و جرح خارج از 
حد متعارف و ابتال به بيماري هاي رواني (با تشــخيص 

پزشكي قانوني) نام برده شده است. 
2-6-2 حقوق مالي كودك 

نگه دارِي كودك و تربيت او مخارجي دارد كه بر 
اســاس قانون، پدر وظيفه دارد اين هزينه ها را بپردازد. 
اين هزينه ها شــامل ضروريات زندگي مي شود و به آن 
نفقه مي گويند. امروزه باســواد شدن و تحصيل كردن 
نيز از ضرورياتي اســت كه مخــارج آن بايد پرداخت 
شــود. چنان چه پدر از اين وظيفه ســرباززند، از طرف 
مراجع قانوني ملزم به انجام تكليف خواهد شد. در هيچ 
صورت كســي نيز حق ندارد كودك را به كار گيرد. 

اين كار پيگرد قانوني دارد. 
البتــه در جوامعي هم چــون جامعه ي مــا، بيش تر 
پدران تمايل دارند به خواســت هاي به حق فرزندانشان 
پاسخ مثبت دهند. اما بايد توجه داشت كه الزام قانوني 
پــدر به پرداخت نفقه ي فرزند به آن معنا نيســت كه او 
وظيفه دارد هرگونه خواســت فرزند را برآورده سازد. 
بلكه پدر بايد در حد توان مالي خود و به منظور رشد و 

تكامل فرزند، نيازهاي ضروري او را مرتفع سازد.

3-6-2 واليت 
واليــت در روابط خانوادگي، عبــارت از اقتداري 
است كه قانون گذار به منظور اداره ي امور مالي كودك 
و افــراد ناتوان ديگري كه در قانون تعيين شــده اند، به 

پدر و جّد پدري اعطا كرده است. 
افرادي كه به ســن بلوغ نرسيده اند و از نظر حقوقي 
به آن  ها«صغير» گفته مي شود، نمي توانند در اموال خود 
تصرفــي كنند. مثًال اگر مالي دارندآن را بفروشــند. به 
منظــور حفظ مصالــح مادي افراد صغير َوليِّ ايشــان با 

توجه به مصلحت صغير در اموال او تصرف مي كند. 
واليت كودك به عهده ي پدر و جّد پدري اســت. 
با اين حال اگر آن  هارعايــت مصلحت صغير را نكنند 
و مرتكب اقداماتي شــوند كه موجب ضرر صغير شود 

واليت ايشان طبق قانون ساقط مي شود. 

چكيده 

در قانوِن مدني، درباره ي مقدمات ازدواج، شروط 
آن، بــه ويژه حقوق متقابل همســران به طور مشــروح 
بحث شــده است، زيرا در حقوق اســالم، حفظ، بقا و 

استحكام كانون خانواده اهميتي بسيار دارد. 
بخشــي از حقوق همسران مالي و بخشي ديگر غير 
مالي است. حقوق مالي شــامل مهر و نفقه است كه به 
زن تعلق دارد و از تعهدات شــوهر محســوب مي شود. 
بخشــي از حقوق غير مالي ويژه ي شوهر است، بخش 
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ديگري از اين حقوق كه شــامل رفتارهاي شايسته در 
همــه ي زمينه هاســت به هر دو تعلــق دارد. در زندگي 
مشترك شايد حقوق غير مالي اهميت بيش تري داشته 
باشــد، به طوري كــه حقوق مالي را تحــت تأثير قرار 

مي دهد.
 بخش ديگري از حقوق خانواده درباره ي مســائل 
مربوط به جدايي، طالق و حقوق مربوط به آن اســت. 
حقوق كودك از مباحث مهم حقوق خانواده اســت و 
مي تــوان آن را زير عناوين حضانــت، واليت قهري و 
الزام به انفاق و ... بررســي كرد. بخشــي از اين قوانين 
بــه روابط عاطفــي والدين و فرزند مي پــردازد و براي 
حمايت جســمي و شــخصيت كودك وضع شــده اند 
و مباحــث ديگر بــه اداره ي دارايي كــودكان مربوط 

مي شود. 

 آزمون پاياني نظري واحد كار دوم 
شروط مثبت در عقد ازدواج را نام ببريد.   -1

درباره ي شــروط منفــي عقــد ازدواج به طور   -2
خالصه توضيح دهيد. 

منظور از حقوق غير مالي چيست؟ مصاديقي را   -3
بيان كنيد. 

حقوق مالي زن را نام ببريد.   -4
5-  نفقه چيست؟ 

فسخ نكاح به چه معناست؟   -6
اقسام طالق را به طور خالصه توضيح دهيد.   -7

8-  حضانت را به طور خالصه تعريف كنيد. 
9-  حضانت به عهده ي چه كساني است؟ 
10- واليت در روابط خواندگي چيست؟ 

 آزمون پاياني عملي واحد كار دوم 
گروه هايي چهار نفري تشــكيل دهيد و با يكديگر 
نمايش نامــه اي درباره ي يك زندگِي مشــترك موفق 
بنويســيد و نقش زن و شوهر و فرزند يا فرزندان را در 
ايجاد موفقيت خانوادگي مشخص و سپس آن را براي 

دوستان خود اجرا كنيد. 
 



واحد كار سوم
قوانين ارث
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 هدف هاي رفتاري 
انتظار مي رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار بتواند به هدف هاي زير دست يابد: 

1-  حاالت احتمالي وصيت را شرح دهد. 
2-  موجبات ارث را توضيح دهد. 

3-  درباره ى  طبقات ارث توضيح دهد. 
4-  درباره ى  سهم ارث افراد طبقه ي اول توضيح دهد. 
5-  سهم ارث همسران را به طور مشروح توضيح دهد. 

 پيش آزموِن واحد كار سوم 
چنان چه اموال مُتوفّايي كم تر از ديون او باشد ...   -1

الف) تا مقداري كه مال هست، بدهي بدهكاران پرداخت مي شود. 
ب) اموال به نسبت ديون ميان بدهكاران تقسيم مي شود. 

ج) خويشاوندان طبقه ي اول متوفا بايد بدهي هاي او را بپردازند. 
د) مديون از دنيا رفته و ديگران متعهد نيستند ديون بدهكاران را بپردازند. 

2-  در كدام يك از موارد زير بايد به وصيت عمل  شود؟ 
الف) وصيت كم تر از ثلث اموال باشد.                  ب) وصيت به ميزان ثلث  اموال باشد. 

ج) وصيت بيش از ثلث اموال باشد.       د) دو گزينه ي الف و ب. 
3-  خويشاوندان نََسبي متوفا بر حسب .... از او ارث مي برند. 

الف) نزديكي به متوفا   ب) طبقات ارث          ج) دو گزينه ي الف و ب       د) وصيت متوفا 
4-  ارث زن يا شوهر از همسر متوفاي خود ..... برداشته مي شود. 

ب) در ابتدا و اصل مال  الف) پس از برداشت سهم خويشان نََسبي  
د) در صورت عقد دايم از اصل تََركه  ج) همزمان با سهم خويشان نسبي محاسبه  

زن از قيمت ..... از اموال شوهر متوفاي خود ارث مي برد.   -5
الف) ساختمان و درختان       ب) زمين       ج) اموال منقول       د) ساختمان 
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مقدمه 
انســان در دوران زندگــي، بــراي تأميــن نيازهاي 
گوناگون خود دســت به فعاليت مي زنــد و لوازمي از 
قبيل مســكن، محلي براي كار، لوازم منزل، زمين، باغ 
و ... براي خــود تهيه مي كند. اين اموال، پس از مرگ 
فرد، به چه كســي يا چه كســاني مي رســد؟ در بعضي 
كشــورهااين اموال از اموال عمومي محسوب مي شود 

و دولت در آن تصرف مي كند. 
در نظاِم قانوني جمهوري اسالمي ايران كه برگرفته 
از احكام اســالم اســت، اين اموال با شروط ويژه اي به 

خويشاونداِن در گذشته تعلق مي گيرد. 
اين قوانين به طور مشــروح زير عنــوان «وصايا» و 

«ارث» در قانون مدني آمده است. 
1-3 مال مورد ارث 

بــا مرگ يك فــرد امــوال او به وارث يــا وارثان 
مي رســد. براي محاســبه ي اين اموال، ابتــدا چنان چه 
متوفّا(درگذشــته) از فرد يا افرادي طلبكار بوده  است، 
بايــد طلب هــا وصول گــردد و به اموال ديگــر اضافه 
 شــود. از طرف ديگر بخش هايي از مال جدا مي شــود 
و باقي مانده ي مال كــه «تركه» نام دارد، به بازماندگان 
مي رسد. مواردي كه از مال خارج مي شود به شرح زير 

است: 
الف) مخارج مربوط به كفن و دفن.

ب) حقوق خصوصي افراد نسبت به مال ميت؛ يعني 
بدهي هاي ميــت در زمان حيات، خواه موعد پرداخت 

آن ها رسيده باشد، خواه نرسيده باشد، از اموال برداشته 
مي شود. 

چنان چــه متوفّا َمهر همســرش را نپرداخته باشــد، 
مهر نخســتين بدهي او محســوب مي شــود و از اصل 
مال برداشــته مى شود، سپس بدهي هاي ديگر پرداخت 

مي گردد. در اين صورت سه حالت متصور است: 
1-  مال به ميزان ديون باشــد و با پرداخت ديون به 
اتمام رســد. در اين صورت ديگر مالــي براي به ارث 

رسيدن نيست. 
2-  مال كم تــر از ديون باشــد، در اين صورت به 

نسبت ديون مياِن بدهكاران تقسيم مي شود. 
3-  مال بيش از ديون باشــد، در اين صورت، پس 

از پرداخت ديون مال باقي مانده به ارث مي رسد. 
ج) حقوق اجتماعي نســبت به مال ميت كه ماليات 

بر ارث است و  به دولت پرداخت مي شود. 

 توجه 
چنان چــه به هر عنواني مالي به ديگري مي دهيد، از 
او مدركي قانوني مانند چك بگيريد. شــايد در آينده 

ناچار به اثبات طلب خود باشيد. 

1-1-3 وصيت 
هــر فــرد حــق دارد در زمــان حيــات خويــش 
درخواســت هايي براي پس از مرگ خود داشته باشد. 
به اين درخواســت ها «وصيت» گفته مي شــود. وصيت 
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ممكن اســت درباره ي امور مادي يا معنوي باشد. فرد 
مي توانــد وصيت كنــد كه از اموالش پــس از مرگ، 
مقدار مشــخصي بــه بينوايان بدهند، يــا مال خاصي به 
شــخصي معين داده شــود. وصيت نسبت به  تركه بايد 
اجرا شود و بازماندگان حق تخطي ندارند. البته وصيت 
زمانــي داراي اعتبار قانوني اســت كه به طور رســمي 

نوشته شده باشد و در دفترخانه ثبت شود.
بنابراين، سه حالت ممكن است: 

الــف) وصيت بــه ميزان ثلــث مال باشــد. در اين 
صورت بايد به آن عمل شود. 

ب) وصيت بيش از ثلث مال باشد. در اين صورت، 
چنان چه وارث يا وارثان رضايت داشــته باشند، به آن 
عمــل مي كنند.اما اگر بعضي از وارثان راضي و بعضي 
ناراضــي باشــند، آن ها كــه رضايت دارند، شــخصاً 
هزينه هاي وصاياي مازاد بر ثلث را بر عهده مي گيرند. 
ج) وصيت كم تر از ثلث مال باشد. در اين صورت، 
بقيه ي امــوال پس از اجراي وصيت بــه بازماندگان به 

ارث مي رسد. 

 توجه 
قبــل از پرداخت ديــون متوفّا نمي تــوان در اموال 
بازمانــده تصرف كرد. اما مي توان در شــرايطي ميزان 
ثلث مــال را محاســبه و آن را به مرور، بــراي آن چه 

وصيت شده است، صرف كرد. 

 فعاليت عملي 1 
درباره ي پرسش هاي زير در كالس بحث كنيد: 

- پــدر علي از دوســتش يك ميليــون تومان طلب 
دارد و چكــي به همين مبلغ براي شــش مــاه آينده در 
دســت اوست. دوســت او به تازگي فوت كرده است. 
آيا پدر علي بايد به وارثان مراجعه كند يا بايد شش ماه 

صبر كند تا تاريخ سررسيد چك برسد؟ 
- مادربزرگ پريســا به تازگي فوت كرده اســت. 
آيا مادر پريســا مي تواند بدون انجــام مراحل قانوني و 
رضايت وارثان گردن بند مادرش را يادگاري بردارد؟ 
- پدربزرگ پژمان كه مرد خيّرى بوده وصيت كرده 
اســت همه ي اموالش را پس از مرگش به مســتمندان 

بدهند. آيا مي توان به اين وصيت عمل كرد؟ 
- مادربــزرگ هســتي تــازه از دنيا رفته اســت و 
وصيت نامه اي ندارد. آيا مادر هســتي مي تواند از اموال 

مادرش به بينوايان كمك كند؟ 

2-3 موجبات ارث 
دو امر موجب مي شــود كه فردي از ديگري ارث 

ببرد: نََسب و َسبَب. 
منظور از نََســب، خويشــاوندان اند كه به ترتيب از 
آن ها نام برده مي شــود و منظور از سبب، فرد يا افرادي 
هســتند كه به ســبب ازدواج، به عنوان همسر، از متوفّا 

ارث مي برند. 
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1-2-3 خويشاوندان نََسبي 
در قانون ارث خويشاوندان نسبي متوفّا به سه دسته 
تقسيم مي شــوند. به هر دسته «طبقه» گفته مي شود، كه 
به ترتيب از متوفّا ارث مي برند. در اين صورت تا زماني 
كه در طبقه ي اول كسي موجود باشد، فردي از طبقه ي 
دوم ارث نمي بــرد. هم چنين زماني افراد طبقه ي ســوم 
ارث مي برنــد كه هيــچ فردي از طبقــه ي دوم موجود 

نباشد. 
طبقات ارث به شرح زير است: 

طبقــه ي اول: پدر و مادر متوفّــا و فرزندان او. اگر 
فرزنــد يا فرزندان او زنده نباشــند، فرزنــد يا فرزندان 
فرزندان با پدر و مادِر متوفّا در ارث ســهيم مي شــوند. 
دربــاره ي فرزنــدان فرزنــدان، آن كس كــه به ميت 
نزديك تر اســت، مقدم مي شــودبنابراين با وجود نوه، 

نتيجه ارث نمي برد. 
طبقــه ي دوم: اجداد متوفّا و خواهــر و برادر او. در 
صورتي كه متوفا خواهر و برادري زنده نداشــته باشد، 
فرزندان ايشان به ترتيب نزديكي به ميت با اجداد متوفّا 

در ارث شريك مي شوند. 
يعني در صورت فقدان خواهر و برادر، اگر خواهر 
زاده اي وجود داشــته باشد، نوه ي خواهر يانوه ي برادر 

متوفي ارث نمي برد. 
طبقه ي ســوم: عموها،عمه ها و خاله ها و دايي ها كه 
در صورت فقدان آن ها، فرزندانشان به ترتيب نزديكي 

به متوفّا ارث مي برند. 

2-2-3 خويشاوندان َسبَبي 
اشخاصي كه به موجب سبب ارث مي برند، هر يك 
از زوجين هســتند كه هنگام فوت ديگري زنده باشد. 
همســر از همسر متوفاي خود ارث مي برد و با هر طبقه 
ازطبقات ســه گانه، كه نام برده شد و وارث به حساب 

مي آيند، شريك است و سهم خود را مي برد. 

 توجه 
طبق قانون، نخســتين ســهمي كه از ارث برداشــته 
مي شــود، ســهم همســر اســت. ســپس، ســهم ديگر 

بازماندگان حساب مي شود. 

 فعاليت عملي 2 
درباره ي پرسش هاي زير در كالس بحث كنيد: 

- پدر ســپهر در گذشته است. او داراي سه فرزند و 
يك خواهر و برادر بوده اســت. كدام يك وارث او به 

حساب مي آيند؟ 
- مادر ســپيده از دنيا رفته اســت. او داراي همســر 
و دو فرزند و مادر بوده اســت. كــدام يك از او ارث 

مي برند؟ 
- دوســت حسين بر اثر حادثه اي فوت كرده است. 
او داراي پــدر و مــادر و يك خواهر بوده اســت. چه 

كساني وارث او محسوب مي شوند؟ 
- پدر زهرا درگذشته است، او داراي همسر و يك 
فرزنــد و دو خواهر و برادر بوده اســت. وارثان او چه 
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كساني اند؟ 
- پدر و مادر ســهيل در تصادف كشــته شــده اند. 
ســهيل تنها يــك عمه و يــك عمو دارد كــه با آن ها 

زندگي مي كند، وارث پدر سهيل كيست؟ 
- يــك خانــواده در دريا غرق شــده اند، مادر اين 
خانواده تنها يك مادربزرگ و يك برادر داشته است. 

كدام يك وارث او به حساب مي آيند؟ 
- در حادثه اي آقاي صالحي و بعضي نزديكان او از 
دنيا رفته اند. تنها عمه، دختر عمه، پسرعمه و دايي آقاي 

صالحي زنده مانده اند كدام يك ارث مي برند؟ 

3-3 سهم ارث
ســهم ارث بعضي از وارثان در قانون مشخص شده 
اســت، مانند  مادر، زوج و زوجه به اين سهم مشخص 
شده «فرض» گفته مي شود. ســهم بعضي از وارثان نيز 
در قانون مشخص نشده است. سهم ارث اين افراد پس 
از پرداخت سهم صاحبان فرض، از باقي مانده ي مال به 
ترتيبي كه مي آيد، پرداخت مي شــود. در اين جا سهم 
ارث طبقه ي اول و همســران به دليــل اهميتي كه دارد 

توضيح داده مي شود.
1-3-3 سهم ارث طبقه ي اول 

 چنان كه ذكر شــد، در طبقــه ي اول پدر و مادر و 
فرزندان قرار دارند. در اين صورت ســه حالت متصور 

است. 
الف) متوفا فرزند يا فرزنِد فرزند نداشــته باشد. در 

اين حالت اگر وارث تنها پدر يا تنها مادر باشــد، تمام 
ارث به او تعلق مي گيرد. 

اگــر پدر و مــادر متوفّا هر دو زنده باشــند و متوفّا 
١ مال وپدر 

٣
خواهر و برادر نيز نداشــته باشــد به مادر

٢ ارث مي رسد
٣

ب) متوفّا پدر و مادر نداشــته باشد و وارث او چند 
فرزند باشند، تركه به طريق زير تقسيم مي شود: 

- اگر فرزند منحصر به يكي باشد خواه پسر، خواه 
دختر، تمام تركه به او مي رسد. 

- اگر فرزندان متعدد باشــند ولي تمام پسر يا تمام 
دختر باشــند، تركه بين آن  هابه طور مســاوي تقســيم 

مي شوند. 
- اگــر فرزندان متعدد باشــند ولــي بعضي دختر و 

بعضي پسر باشند، پسر دو برابر دختر ارث مي برد. 
ج) اگــر متوفّــا هم پدر يا مادر و هم فرزند داشــته 
باشــد. در اين صورت اگر فرزند تنها يك دختر باشد، 
١  از تركه، ارث 

٢
١ و دختــر 

٦
١  و مــادر 

٦
پــدر 

مي برد. 
چنان چه با وجود پدر يا مادر يا هر دوي ايشان، متوفّا 
٢  تركه 

٣
چند دختر هم داشــته باشد، ســهم دخترها 

اســت، كه به نسبت مساوي بين آن ها تقسيم مي شود و 
١ ماترك است. 

٦
سهم هر يك از پدر و مادري 

در صورتي كه با وجود پدر يا مادر متوفّا يا هر دو، 
فرزندان دختر و پســر هم وجود  داشته باشند، سهم هر 
١  است و باقي مانده بين فرزندان 

٦
يك از پدر و مادر 
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تقســيم مي شود، به طوري كه به پســران دو برابر سهم 
دختران ارث مي رسد. 

 فعاليت عملي 3 
- ســعيد از دنيا رفته است، وارثان او پدر و مادرش 

هستند، سهم هر يك چه قدر است؟ 
- سيمين در تصادفي كشته شده و تنها بازمانده ي او 

يك دختر است، سهم او چه قدر است؟ 
- پدر و مادر نســترن از دنيــا رفته اند. در حالي كه 
پدربزرگ و مادربزرگ نسترن زنده اند، سهم هر يك 

از پدربزرگ، مادربزرگ و نسترن چه مقدار است؟ 
- وارثان بهروز، پدر و مادر و ســه دختر او هستند، 

سهم هر يك چه مقدار است؟ 
- تنها وارث ســيامك، يك پسر است، سهم او چه  

قدر است؟ 

2-3-3- سهم ارث همسران 
با وجود دو شرط، همسر از همسِر متوفاي خود ارث 
مي برد. يكي اين كه ازدواج آن دو با عقد دايم باشــد. 
ديگر آن كه به دليل قانوني از ارث ممنوع نشده باشد. 
همسر، با هر طبقه از طبقات خويشاوندان نََسبي كه 

ارث مي برند، در ارث شريك است. 
سهم شوهر از زن متوفا، در صورتي كه از او فرزند 
١ تركه اســت. در غير 

٢
يا نوه اي به جا نمانده باشــد،  

١ تركه به شوهر ارث مي رسد. 
٤

اين صورت 

ســهم زن از شوهر متوفا در صورت فقدان فرزند يا 
١ تركه است و در صورت وجود فرزند 

٤
نوه از متوفا، 

١ تقليل مي يابد. 
٨ يا نوه، سهم زن به 

شــوهر از تمام اموال زن متوفاي خود ارث مي برد.
زن،از اموال منقول از هر قبيل كه باشــد، ارث مي برد، 
به عالوه ي قيمت ســاختمان و درختان. بنابراين، زن از 

زمين سهمي ندارد. 

چكيده 

با مرگ هر فرد مالكيت او نســبت بــه اموال پايان 
مي پذيرد. طبق قوانين ارث پس از وفات، در مرحله ي 
نخســت، حقوقي كه متوفا بر عهــده ي ديگران دارد، 

وصول مي شود. 
ســپس هزينه ي كفن و دفن و ديون متوفا پرداخت 
مي شــود. پس از آن ماليات بر ارث پرداخت مي شود. 
چنان چه متوفا در زمان حيات وصايايي كرده باشد، در 
صورتي كه وصايا به ميزان  اموال يا كم تر از آن باشد، 

به آن عمل مي شود. 
باقي مانده ي امــوال به ارث به وارث يا وارثان تعلق 

مي گيرد. 
همســر متوفا اولين كسي است، كه سهم او محاسبه 
مي شود. سپس خويشــاوندان نسبي متوفا بر حسب سه 
طبقه ي ارث، كه در قانون كامًال مشــخص شده است، 

ارث مي برند و مالِك سهم خويش مي شوند. 
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 آزمون پاياني نظري واحد كار سوم 
1-  چه مواردي از ماِل متوفا در مرحله ي نخســت 

خارج مي شود؟ 
2-  بــراي وصيت در خصوص امــوال چند حالت 

متصور است؟ به طور خالصه توضيح دهيد. 
3-  موجبات ارث را نام ببريد. 

4-  منظور از «طبقه» در قانون ارث چيست؟ 
5-  ارث همســران را بــه طــور خالصــه توضيح 

دهيد. 

 آزمون پاياني عملي واحد كار سوم 
فرض كنيد سه نفر به نام هاي بيژن، شقايق و جمشيد 
از دنيــا رفته اند. بــراي هر يك وارثــان فرضي در نظر 

بگيريد و سهم آن  هارا محاسبه كنيد. 
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 پاسخ نامه هاى پيش آزمون ها (بخش اول)

 واحد كار اول

 واحد كار دوم

 واحد كار سوم

گزينهرديف
الف1
الف2
ج3
الف4

گزينهرديف
ج1
ب2
د3
الف4
د5

گزينهرديف
الف1
د2
ب3
الف4
الف5
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 واحد كار چهارم

 واحد كار پنجم

 پاسخ  نامه هاي آزمون هاي پاياني نظري (بخش اول)

 واحد كار اول
1. ارتباط اجتماعى سالم باعث افزايش سالمت روانى و جسمى انسان مى شود. هم چنين، اين ارتباط ها مى تواند توانايى 
حل مشكالت وهم چنين مقابله با سختى ها را افزايش دهد. عالوه براين، ارتباطات سالم باعث كاهش احساسات منفى 

وافزايش احساس ايمنى مى شود و در نهايت، زمينه اى الزم براى موفقيت ايجاد مى كنند .
2. حمايت اجتماعى عبارت اســت از ميزان آرامش، احترام، امنيت، آســايش وكمكى كه انســان مى تواند از مردم يا 

گروه هاى ديگر دريافت كند.

گزينهرديف
د1
د2
الف3
ب4
ب5
الف6

گزينهرديف
ج1
ب2
ج3
ب4
ج5
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3. پيام دهنده، پيام و پيام گيرنده.
4. براى آن كه بهتر بتوان به صحبت هاى طرف مقابل گوش داد، مهم اســت كه در حين حرف زدن وى كار خاصى 
انجــام نشــود و شــنونده به او نگاه كنــد. در عين حال،  با اســتفاده از عوامل غيــر كالمى و كالمى نشــان دهد كه به 

صحبت هاى وى گوش مى كند .
5. ارتباط انســانى دوطرفه است. در ارتباط انسانى روبه رو شدن با اختالف عادى است و مهم است كه طرفين به دنبال 

روش هايى براى كاهش اختالف ميان خود باشند.
 واحد كار دوم

1. دل بستگى، نوعى ارتباط عميق عاطفى بين فرد و خانواده است كه موجب احساس امنيّت مى شود.
2. منظور از حريم شــخصى، احســاس مالكيت انسان بر قسمت هاى مختلف وجود خود است. مهم است كه در روابط 

نزديك به چنين حريم هاى شخصى احترام گذاشته شود.
3. هر انســانى داراى ارزش ها، اهداف، اعتقادات و تفســير خاصى از جهان اســت. تفاوت زوجين در چنين ديدگاهى 
موجب بروز اختالفات مّهمى در بين آنان مى شــود. شــايع ترين اختالف هاى مربوط به تفســير در ميان زوجين عبارت 
اســت از آن كه فرد رفتارهاى خود را اتفاقى و موردى ارزيابى كند ولى رفتارهاى ديگران را خصوصيت او تلقى كند 

كه باعث سوء تفاهم مى شود.
4. طعنه، كنايه، متلك، حسادت، غيبت، رنجش و آزردگى، سرزنش خود يا ديگرى، قهركردن، جابه جا كردن خشم، 

تحقير، تمسخر، حمله به ديگران و تخريب اموال.
5. احترام، مسئوليت، اعتماد، درك و فهم.

6. نوبت گذاشــتن، قرعه كشــى كردن، مصالحه كردن، گذشت كردن و گرفتن امتياز از طرف مقابل، انجام هر دو راه 
حل و كمك گرفتن از يك داور يا َحَكم.

7. محبت و صميميت، احترام گذاشتن به يك ديگر، گذشت و خطا پوشى و همكارى و تقسيم كار.
 واحد كار سوم

1. ازدواج:
- وسيله و ابزارى براى رسيدن به هدفى است.

- زن و شوهر بايد كامًال شبيه هم باشند.
- ازدواج يعنى رفاه وخوش بختى.



238

مديريت و برنامه ريزى امور خانواده جلد 2
پيوست ها

2. ســن، وضعيت اجتماعى، اقتصادى، اجتماعى و مذهبى مشابه، اســتقالل زوجين از خانواده، وضعيت مالى مناسب و 
برخوردارى از مهارت تصميم گيرى براى زندگى مشترك.

3. در مهارت تصميم گيرى عقالنى و منطقى، اســاس و زيربناى تصميم گيرى تعقل و تفكر اســت. اين مهارت داراى 
چند مرحله زير است: 

روبه رو شــدن با موقعيت تصميم گيرى- آگاهى از اين كه در موقعيتى قرار گرفته اســت كه بايد در آن باره تصميم 
بگيرد. 

تعيين گزينه هاى ممكن و جمع آورى اطالعات در باره ى آن ها- فرد، گزينه هايى را كه دارد مشــخص و فهرســتى از 
آن ها تهيّه مى كند.

ارزيابى  پيامدهاى پيش بينى شده گزينه ها- پيامدهاى مثبت و منفى هر گزينه مشخص مى شود.
متعهد كردن خود به يك تصميم- فرد يكى از گزينه  ها را بر مى گزيند و خود را به انجام آن متعهد مى كند .

برنامه ريزى براى اجراى تصميم- گام هاى اجرايى براى انجام تصميم مشخص مى شود. 
اجراى تصميم- در اين مرحله، فرد گام هاى اجرايى را برمى دارد.

ارزيابى پيامدهاى واقعى تصميم-در اين مرحله، فرد مشــخص مى كند  تصميم گرفته شــده  تا چه اندازه مؤثر و مفيد 
بوده است.

 واحد كار چهارم
1. زنان و مردان در برقرارى ارتباط با يك ديگر متفاوت اند.

- زنان و مردان از نظر ابراز هيجانات با هم متفاوت اند. 
- مردان كلى تر به مسائل نگاه مى كنند .

2. بيان محبت، عالقه و توجه، بيان سالم احساسات منفى، بيان روشن انتظار و توقع از ديگرى،انجام برنامه هاى مشترك، 
برنامه ريزى و تصميم گيرى مشترك.

3. كالمى، نوشتارى و غيركالمى.
4. منظور آن است كه هريك از زوجين، به جنبه هاى خصوصى زندگى يك ديگر احترام بگذارند و به آن وارد نشوند 

و هم چنين اوقاتى را به برنامه هاى شخصى و زمانى را به برنامه هاى مشترك اختصاص دهند.
5. منظور آن اســت كه ايفاى يكى از نقش ها قربانى نقش هاى ديگر نشــود و بتوانند وقت مناســبى را براى نقش هاى 

مختلف و متعدد خود اختصاص دهند.
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6. مهم است كه والدين قسمتى از اوقات خود را با فرزندان خود بگذرانند و با آنان به انجام كارهاى مشترك بپردازند. 
عالوه براين، ضرورت دارد ارتباط با فرزندان متناســب با سن و خصوصيات رشدى آنان باشد. ابراز محبّت به فرزندان 
و پذيرش بى قيد وشــرط آنان تأثير مهمى بر رشــد عــزت نفس آنان دارد. ضرورت دارد والديــن عالوه بر محبّت، به 

راهنمايى، كنترل رفتارهاى نامناسب و آموزش رفتارهاى سالم ومناسب نيز بپردازند.
 واحد كار پنجم

1. منظور از مشكالت ارتباطى در خانواده، الگوى ارتباطى است كه باعث ايجاد مشكل واختالل ميان يك يا چند نفر 
از اعضاى خانواده مى شود يا خانواده را دچار اختالل مى كند.

2. مشكالت ارتباطى ناشى از بيمارى هاى روانى و جسمانى، مشكالت ارتباطى والدين، مشكالت ارتباطى بين والدين 
و فرزندان و مشكالت ارتباطى بين خواهران وبرادران.

3. منظور از كودك آزارى، صدمه ى عمدى رســاندن به افراد زيرهجده سال است و انواع مختلفى دارد:آزار جسمى، 
آزار روانى و غفلت.

4. آزار كالمى، آزار جسمانى و كنترل همسر.
5. منظور از مشكالت ارتباطى بين خواهران و برادران، رقابت آنان در دست يابى به محبت و توجه والدين و هم چنين، 
همــكارى آنــان با يك ديگر در مخالفت و مقاومت در برابر والدين اســت. گاهى از اوقات يكــى از فرزندان به علت 

بيمارى مورد توجه بيش از حد ساير اعضاى خانواده قرار مى گيرد، يا طرد مى شود.

 پاسخ نامه هاى پيش آزمون ها (بخش دوم)

 واحد كار اول
د) غ ج) ص   3- الف) غ       ب) غ      2- الف   1- ب  

 واحد كار دوم
1- حواس پنج گانه عبارت اند از: بينايى، شنوايى، بويايى، المسه و چشايى.

2-  حواس بينايى و شنوايى
5- د 4- ج   3- د  
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 واحد كار سوم
4- ج 3- الف   2- د   1- ج  

 واحد كار چهارم
و) ص ه) غ    د) ص   ج) غ   ب) غ    الف) ص  

 واحد كار پنجم
2-د د) غ   ج) غ   ب) غ    1- الف) ص  

 واحد كارششم
4- ج 3- ج   2- د   1- ج  

 واحد كار هفتم
و) ص ه) غ   د) ص   ج) غ   ب) غ    الف) غ   

 واحد كار هشتم
و) ص ه) غ   د) غ   ج) ص   ب) ص                الف) غ   

 پاسخ  نامه هاي آزمون هاي پاياني نظري (بخش دوم)

 واحد كار اول
1- تعليم و تربيت يعنى زمينه سازى براى رشد و شكوفايى استعدادهاى كودكان. 

2- تعليم مقدمه ى تربيت است.
3- به ترتيب خانواده ، مدرسه و نهايتاً اطرافيان و دوستان نقش دارند.

 واحد كار دوم
1-تقويــت حواس پنج گانه، آگاه كردن كودك از اهميت آن ها و روش مراقبِت هر يك از حواس و اعضاى مربوط 

به آن.  
2- خير. بايد در كنار آن، مفاهيم مختلف را به كودك آموزش و اطالعات الزم را به او داد.

3- به كمك زبان، افكار و احساســات خود را بيان مى كنيم و با ديگران ارتباط برقرار مى كنيم. انســان بدون دانســتن 
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زبان نمى تواند فكر كند.  
4- مادر

5- 18 ماهگى- 24 ماهگى
 واحد كار سوم

3- ب 2- ب   1-ب  
 واحد كار چهارم
2- الف  1- ب  
3-ج              4-الف

و) ص ه) غ   د) ص   ج) غ   ب) غ   الف) ص  
5- الف 4- ج  
 واحد كار پنجم

به بازى كودكان اهميت بدهند.  -1
با كودك بازى كنند به خصوص با استفاده از امكانات موجود با كمك او اسباب بازى بسازند.   -2

3-  در بازِى كودكان دخالت نكنند بلكه راهنماى او باشند.
 واحد كارششم

3- ج 2- د   1- د  
 واحد كار هفتم

4-د 3- ج   2- د   1 - ج  
 واحد كار هشتم

1- خانه، مدرسه و تلويزيون. 
4- د 3- ج   2- ب  
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 پاسخ نامه هاى پيش آزمون ها (بخش سوم)

 واحد كار اول

 واحد كار دوم

 واحد كار سوم

گزينهرديف
ج1
د2
ج3
ب4

گزينهرديف
د1
الف2
ج3
الف4
الف5

گزينهرديف
ب1
د2
ج3
د4
الف5
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 پاسخ  نامه هاي آزمون هاي پاياني نظري (بخش سوم)

 واحد كار اول
1-  حق ممكن است به «شيء» تعلق بگيرد، مانند خانه، اتومبيل، يا به «منفعت شيء» تعلق بگيرد، مثل سكونت يك 

خانه، يا به «دين» تعلق بگيرد، مانند حق طلبكار نسبت به طلبي كه از ديگري دارد. 
2-  حقوق مجموع مقرراتي است كه در زمان معين بر جامعه اي حكومت مي كند و به وسيله ي دولت تضمين و 

حمايت مي شود. 
3-  قواعد حقوقي الزام آور، كلّي و دايم اند و رعايت آن  هااز طرف دولت تضمين شده است. 

4-  حقوق مدني بخشي از قوانين و مقررات حاكم بر يك كشور است كه همه ي افراد آن كشور بايد به آن پاي بند 
باشند. حقوق مدني روابط بين اشخاص را تنظيم مي كند. 

5-  مباحث حقوق مدني به طور كلي عبارت اند از: مبحث اموال، اشخاص و ادلّه ى اثبات دعوي. 
6-  حقوق خانواده بخشي از حقوق مدني است كه زير عناوين نكاح، طالق و فرزندان طرح شده است. 

 واحد كار دوم 
1-  شروط مثبت در عقد ازدواج عبارت اند از: قصد و رضايت طرفين ازدواج به پيوند زناشويي، سن بلوغ، رضايت 

پدر درخصوص ازدواج دختر باكره و سالمت عقل. 
2-  شروط منفي عبارت اند از: خويشاوندي نسبي، خويشاوندي سببي، رضاع يا شيرخوارگي، شوهردار بودن زن، 

اختالف در دين زوجين. 
3-  حقوق غير مالي به مال مربوط نمي شوند و بيش تر اخالقي اند، مانند داشتن رفتار نيكو، رعايت مصالح خانواده، 

عمل به وظايف زناشويي. 
4-  مهر و نفقه 

5-  مسكن، خوراك، پوشاك و لوازم منزل، كه به طور متعارف مناسب موقعيت زن باشدهزينه هاي درماني و 
بهداشتي، هم چنين خدمتكار، اگر زن عادت به آن داشته باشد يا مريض باشد، نفقه محسوب مي شوند. 

6-  بر هم زدن عقد نكاح بر اساس مجوز قانوني كه يكي از دو طرف عقد در دست دارد. 
7-  طالق بر دو قسم ِرجعي و باين تقسيم مي شود. در طالق ِرجعي، مرد پس از طالق در ايام عده ي زن، حق رجوع 
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به او را دارد. اما در طالق باين مرد پس از طالق حق رجوع به زن را ندارد. 
8-  حضانت قدرتي است كه قانون به منظور نگه داري و تربيت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا كرده است. 

9-  حضانت وظيفه ي پدر و مادر طفل است تا زماني كه ايشان زنده و داراي صالحيت اند. در صورت فوت يكي 
از آن دو حضانت طفل بر عهده ي طرف ديگر است. در صورت جدايي زن و شوهر از يكديگر، مادر تا هفت سال 

نسبت به حضانت كودك اولويت دارد. 
10-  واليت، اقتداري است كه قانون گذار به منظور اداره ي امور مالي كودك و افراد ناتوان ديگري كه در قانون 

تعيين شده اند به پدر و جد پدري اعطا كرده است. 
 واحد كار سوم

1-  مخارج مربوط به كفن و دفن ميت، بدهي هاي ميت در زمان حيات او و ماليات بر ارث. 
2- اگروصيت به ميزان ثلث تركه باشد به آن عمل مي شود.اگر وصيت بيش از ثلث مال باشد، با رضايت وارثان 

به آن عمل مي شود.اگر وصيت كم تر از ثلث مال باشد در اين صورت بقيه ي اموال، پس از اجراي وصيت، به 
بازماندگان به ارث مي رسد. 

3-  نََسب و َسبَب 
4-  در قانون ارث خويشاوندان نََسبِي متوفّا به سه دسته تقسيم مي شوند. به هر دسته «طبقه» گفته مي شود. 

5- چنان چه عقد ازدواج دايم باشد و مانعي از ارث نباشد، همسر با هر طبقه از طبقات خويشاوندان نََسبي كه ارث 
مي برند در ارث شريك است. سهم شوهر از زن متوفا اگر فرزند يا نوه اي نداشته باشديك دوم تركه و در غير اين 
١ تركه و در غير اين صورت 

٤ ١ تركه است. سهم زن از شوهر متوفا اگر فرزند يا نوه اي نداشته باشد 
٤ صورت 

١ تركه خواهد بود. 
٨
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6- اوقات فراغت، بخشى از فرآيند تربيت، توصيه هاى كار شناسان تربيتى به والدين دانش آموزان، نشريه ى خراسان، 

 1378
7- اوقات فراغت، اهميت، برنامه ها و توصيه ها، تهران، نشريه ى پيوند، شماره ى ...

8- آمابلى، ترزا، شكوفايى خالقيت، ترجمه ى دكتر حسين قاسم زاده و پروين عظيمى، نشر دنياى نور، چ1، 1374 
9- ايروانى، شهين، مباني آموزش خانواده ( جزوه ى درسي تربيت مربي كودك)، تهران، جهاد  دانشگاهى ، 1373

10- ايمن (آهي)، ليلي و دولت آبادى، مهدخت وتوران مير هادي، گذري در ادبيات كودكان،تهران،انتشارات شوراي 
كتاب كودك، چ5،  1357

11-  بازرگان، زهرا، مدرسه اى ديگر، انتشارات انجمن اوليا و مربيان جمهورى اسالمى ايران، تهران، چ1، 1376
12- باطنى، محمدرضا، پيرامون زبان و زبان شناسى،  تهران، فرهنگ معاصر ،چ1، 1371

13-  جان بزرگى، مســعود، اوقات فراغت، شــخصيت و سالمتى، نشــريه ى روان شناسى امروز، شماره ى 9، مرداد ماه 
 1380

14- جرالد، پترسون، شيوه هاى نوين تربيت كودك، ترجمه ى طاهر اجاللى، تهران،  نشر پادرا، چ1، 1382
15- جوانان و تجربه زندگى در اوقات فراغت، دبيرخانه ى شوراى عالى جوانان، تهران، اسپيد، چ1، 1379

16- حسينى، افضل السادات،ماهيت  خالقيت وشــيوه هاى پرورش آن، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوى(شركت به 
نشر)، چ1، 1378

17- دانيلز گاربر، ماريان و ديگران، چگونه با كودكم رفتار كنم، ترجمه ى دكتر ولى ســهامى، شاهين خزعلى، هومن 
حسينى نيك و احمد شريف تبريزى، تهران، مرواريد، چ 8، 1381



248

مديريت و برنامه ريزى امور خانواده جلد 2
پيوست ها

18- دو ناديــو، ام. پ و. ژ.ر. كورتــوا، بازي هاي ورزشــي در مهد كودك، تهران، انتشــارات كارگاه كودك، چ1، 
1379

19- راهنماى تدريس معلمان تربيت بدنى در دبستان، ترجمه ى شمسى نيلگون، تهران، انتشارات مدرسه، چ1، 1371
20- رحماندوســت، مصطفي، ادبيات كودكان و نوجوانان (ويژه ى مراكز تربيت معلم) ، تهران، شــركت چاپ و نشر 

ايران، چ1 ،1369
21- روان شناسي رشد (1)، جمعي از مؤلفان انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب درسي دانشگاه ها، تهران، 1370

22-  رينگ، سام، والدين و يادگيرى(مجموعه رويه هاى آموزشى2)،تهران، فرهنگستان بين المللى آموزش، دفتر  بين المللى 
تعليم و تربيت، به كوشش دفتر همكارى هاى علمى  بين المللى وزارت آموزش و پرورش، چ1، خرداد 1380

23- سومخ، پريوش و همتى، مسعود، راهنماى تعليم و تربيت كودكان عقب مانده در خانه، تهران، مؤسسه ى مطبوعاتى 
عطايى، چ1، 1352

24- ســيف، سوســن و ديگران،  روان شناسى رشد(1)، تهران: ســازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاه ها 
(سمت)، چ6، 1375

25- شــارپ، اولين، بازى تفكر كودك اســت( راهنماى يادگيرى بازى هاى آموزشــى براى كودكان قبل ازمدرسه)، 
ترجمه ى قاسم قاضى، نعمت كديور، تهران، سپهر

26- شــفيع آبادى، عبداهللا، راهنماى و مشــاوره شغلى و حرفه اى و نظريه هاى انتخاب شغل، تهران انتشارات رشد، چ9، 
1376

27- شفيع آبادى ، عبداهللا، راهنماى تحصيلى و شغلى، تهران، دانشگاه پيام نور، چ3، 1376
28- شعاري نژاد، على اكبر، اصول ادبيات كودكان، مؤسسه ى مطبوعاتي سروش، تهران، چ11 ، 1352
29- طاهري قليان، طاهره، ادبيات كودكان ( رشته ى علوم تربيتي)، تهران، دانشگاه پيام نور، چ1، 1377

30- عباس زاده، مير محمد، آشــنايى با تعليم و تربيت كودكان تيز هوش، اروميه، انتشــارات جهاد دانشــگاهى، چ1، 
1372

31- عباســى، انسيه، جزوه ى درســى (رشــد طبيعى گفتار و زبان - عملكردهاى زبان در انســان)، تهران، دانشكده ى 
توان بخشى دانشگاه علوم پزشكى تهران، 1377

32-  عظيمي، سيروس، روان شناسي كودك،  تهران، انتشارات صفار، چ5، 1370 
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33- علي پور، منوچهر، آشنايي با ادبيات كودكان، تهران، انتشارات تيرگان، چ1، 1379
34- عليجانيان، رضا، بازى هاى دبستانى، اصفهان، حق شناس، پاييز 1380

35- فروغى، نعمت اهللا، اوقات فراغت در سيره و سنّت (1) و (2) ، نشريه ى صداى عدالت، 83/5/29 
36- كانتر، لى و هانســر، لى، مشــق بدون اشــك، چگونه مى توان فرزندان را به انجام تكاليف درســى تشويق كرد؟، 

ترجمه  ى مجيد رئيس دانا، تهران، رشد، چ1، 1374
37- كنوي، اريك، بازي ها و اســباب بازي هاي جادويي، ترجمه ى پري ناز مرعشي، تهران، دفترنشر فرهنگ اسالمي، 

چ3، 1374
38- كوين، وينتا، برنامه ى آموزش و پرورش دردوره ى پيش از دبستان، ترجمه ى دكتر فرخنده مفيدى، تهران، سازمان 

مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاه ها(سمت)، چ1، 1374
39- كى منش، خسرو، شناخت اوقات فراغت و راه هاى پر كردن آن، قم، دارالثقلين، چ1،  1378

40- كينــگ، جرى- دى و جان دى، كينگ، آموزش علوم تجربى قبل از دبســتان، ترجمه ى دكتر صادقى و منوچهر 
مجاور، مشهد، مؤسسه ى انتشارات آستان قدس رضوى، چ3،  1369

41- گوستاوســون، مايــل آ. و ديگران، بازي هاي آموزشــي و پرورشــي، ترجمه ى خديجه كياني هكروي، حســين  
پورسلطاني زرندي، انتشارات صنم، چ1، 1377

42- لكو، پائولو،  بازي هاي ملل، ترجمه ى محمد رضا شجاع رضوي، مشهد، شركت تيز هوش، چ1، 1363
43- مجد، پارسا، روان شناسي رشد كودك و نوجوان، تهران، مؤسسه انتشارات بعثت، چ1، 1367

44- مفيدي، فرخنده، كتاب كار كودك و مربي ، جمع آورِي عزيزه عســگري نيكچه، تهران، انتشــارات مدرسه، پاييز 
1380

45- مقدم، مصطفى و منوچهر تركان،  بازي هاي آموزشي، تهران، انتشارات مدرسه، چ6،  1376
46- ملينســكى، ســوخو، تعليم و تربيت علمى براى همــگان، ترجمه ى رضى هيرمندى خدادادى، نشــر آروين،چ1 ، 

1372
47- مؤمنى، مصطفى، اوقات فراغت در دنياى مدرن، نشريه ى رسالت، 7/ 6 /83

48- نجاتي، حسين، روان شناسي كودك، چ2، 1373
49- نجفيان، شهال و نوذرآوان، مريم، بازي هاي آموزشي براي كودكان قبل از دبستان، تهران، نشر ني، چ4 ، 1370

50- ونينگ ،كنت ، چگونه كودكان را با خود همراه كنيم؟ ترجمه ى دكتر مهدى تهرانى دوســت، تهران، انتشــارات 
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سنا،  1382 
51- يلدايى، سرخه دون ، كودك و بازى، انتشارات دانشكده تربيت بدنى و علوم ورزشى، چ1، 1358

52- هــى وود، كاتلين ام. رشــد و تكامل حركتى در طول عمر، ترجمه ى دكتر نمازى زاده، تهران، ســازمان مطالعه و 
تدوين كتب علوم انسانى دانشگاه ها(سمت)، چ1، 1377

 براى مطالعه ى بيش تر (بخش دوم)
1- جرى، دى، كينگ وديگران، آموزش علوم تجربى قبل از دبستان، ترجمه ى دكتر احمد صادقى و منوچهر مجاور، 

مشهد، مؤسسه ى انتشارات آستان قدس رضوى، 1369
2- كانتر، لى و هانســر، لى، مشــق بدون اشــك، چگونه مى توان فرزندان را به انجام تكاليف درســى تشــويق كرد؟، 

ترجمه ى مجيد رئيس دانا، تهران، رشد، چ1، 1374
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 منابع و مآخذ (بخش سوم)
1- امامي، حسن، حقوق مدني، تهران، كتاب فروشي اسالميه، چ2، 1342

2- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش،چ 9، 1377
3- جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، مقدمه ى عمومى علم حقوق، تهران، گنج دانش، چ 10، 1376 

4- كاتوزيان، ناصر،  مباني حقوق عمومي، تهران، دادگستر، چ1 ،1377
5- كليات حقوق نظريه ي عمومي، تهران، شركت سهامي انتشار، چ1، 1379

6-  فلسفه ى حقوق، تهران، بهنشر، چ2 ،1365
7- حقوق مدني خانواده، تهران، شركت انتشار با همكاري بهمن برنا، چ1، 1375

8- منصور، جهانگير، قانون مدني، تهران، ديدار، چ8، 1380


