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مقدمه
راهنماي استفاده از پودمان

هدف کلی 
بخش اول ـ روابط خانوادگی )ص 5(

 واحد كار اول: اصول برقراری ارتباط )ص 6(
هدف های رفتاری 

پیش آزمون واحد کار اّول 
مقدمه

1-1  اهمیت ارتباط
1-1-1 اهمیت ارتباط در تعالیم اسالمی

2-1-1 اهمیت ارتباط در پژوهش های علمی
2-1 اجزای اصلی ارتباط

1-2-1 ارسال کننده ی پیام یا پیام دهنده
2-2-1 محتوای پیام

3-2-1 دریافت کننده ی پیام یا پیام گیرنده 
3-1 موانع ارتباطی

1-3-1 موانع مرتبط با ارسال پیام
1-1-3-1 انتظارات و توقع های بی جا

2-1-3-1 پشت گوش انداختن و اجتناب از بیان
3-1-3-1 تخلیه ی احساساسات و عواطف منفی به جای بیان سالم آن ها

4-1-3-1 بازداری احساسات وعواطف
2-3-1 موانع مرتبط با محتوای پیام

1-2-3-1 عوامل کالمی 
2-2-3-1 عوامل فراکالمی

3-2-3-1 عوامل غیرکالمی
3-3-1 موانع مرتبط با دریافت پیام

1-3-3-1 فکر خوانی 
2-3-3-1 برچسب زدن 

3-3-3-1 بی توجهی به بخشی از سخنان گوینده
4-3-3-1 در فکر وخیال فرورفتن 

5-3-3-1 قضاوت کردن
4-1 مهارت گوش دادن

5-1 نکات مهم در ارتباطات انسانی
چکیده

آزمون پایانی نظری واحد کار اّول
آزمون پایانی عملی واحد کار اّول 

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

مقدمه
1-2 شناخت ابعاد روابط نزدیک خانوادگی

1-1-2 دلبستگی
2-1-2 سلسله مراتب قدرت

3-1-2 حریم
4-1-2 جنسیّت 

5-1-2 مرز 
6-1-2 تفسیر از جهان

2-2 به کار گیری مهارت های اساسی برای بهبود زندگی خانوادگی
1-2-2 خودآگاهی و خودشناسی

2-2-2 شناخت احساس ها
3-2-2 مهارت همدلی

4-2-2 مهارت حل اختالف 
3-2 شناخت دستورات اخالقی اسالم برای تأمین سالمت روابط خانوادگی

1-3-2 محبّت و صمیمیّت
2-3-2 احترام گذاشتن به یک دیگر

3-3-2 گذشت و خطاپوشی 
4-3-2 همکاری و تقسیم کار

4-2 آشنایی با مسئولیت های افراد در خانواده 
1-4-2 مسئولیت مردان در خانواده

1-1-4-2 مسئولیت اقتصادی 
2-1-4-2 مسئولیت ارشادی

2-4-2 مسئولیت زنان در خانواده
1-2-4-2 مسئولیت پرورش فرزند
2-2-4-2 مسئولیت مدیریت منزل 

3-4-2 مسئولیت فرزندان در خانواده.
1-3-4-2 احسان و اطاعت از والدین

2-3-4-2 انجام مسئولیت ها وفعالیت های شخصی
3-3-4-2  همکاری در فعالیت های منزل

چکیده
آزمون پایانی نظری واحد کار دوم
آزمون پایانی عملی واحد کار دوم

 واحد كار سوم: ازدواج و مالک های انتخاب همسر )ص 33(
هدف های رفتاری

پیش آزمون واحد کار سوم
1-3 ازدواج ؛یک تغییر

2-3 باورهای غلط در مورد ازدواج
3-3 مالک های گزینش همسر

1-2-3 سن 
2-2-3 تشابه از نظر وضعیت تحصیلی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی

3-3-3 استقالل زوجین از خانواده پدری
4-3-3 اولویّت ندادن به  ویژگی های ظاهری

5-3-3 استقالل مالی
6-3-3 برخورداری از مهارت تصمیم گیری 

چکیده
آزمون پایانی نظری واحد کار سوم

 فهرست مطالب بخش اول



آزمون پایانی عملی واحد کار سوم
 واحد كار چهارم: ارتباط با همسر و فرزند )ص 42(

هدف های رفتاری
پیش آزمون واحد کار چهارم

1-4 رفتار با همسر و فرزند در قرآن کریم
2-4  عوامل مؤثر در برقراری ارتباط درست با همسر

1-2-4 کیفیت ارتباط زوجین
2-2-4 شناخت تفاوت های میان زن و مرد

1-2-2-4 تفاوت های جسمی
2-2-2-4 تفاوت های روانی 
3-2-4 داشتن اوقات مشترک

4-2-4 احترام به حریم های شخصی
5-2-4 مشارکت در انجام مسئولیت های خانوادگی

6-2-4 انعطاف در ایفای نقش های خانوادگی
7-2-4 ایجاد تعادل در نقش های خانوادگی

3-4 عوامل مؤثر در برقراری ارتباط درست با فرزند
چکیده

آزمون پایانی نظری واحد کار چهارم
آزمون پایانی عملی واحد کار چهارم

 واحد كار پنجم: مشکالت و آسیب های ارتباط در خانواده )ص 56(
هدف های رفتاری

 پیش آزمون واحد کار پنجم
مقدمه

1-5 مفهوم مشکالت ارتباطی در خانواده
2-5 مشکالت ارتباطی ناشی از بیماری های جسمی یا روانی

3-5 مشکالت ارتباطی والد-فرزند
4-5 مشکالت ارتباطی بین والدین

5--5 مشکالت ارتباطی بین خواهران و برادران
چکیده

آزمون پایانی نظری واحد کار پنجم
آزمون پایانی عملی واحد کار پنجم

فهرست مطالب بخش دوم)تعلیم وتربیت(
فهرست مطالب بخش سوم

بخش دوم ـ تعلیم و تربیت کودک )ص64(
مقدمه

 واحد كار اول: تعلیم و تربیت در خانواده )ص 65(
هدف های رفتاری

پیش آزمون واحد کار اول
مقدمه

1-1مفهوم تعلیم وتربیت
2-1 اهمیت تعلیم و تربیت در خانواده

3-1 نقش خانواده در تعلیم و تربیت فرزندان 
چکیده

آزمون پایانی نظری واحد کار اول
آزمون پایانی عملی واحد کار اول 

 واحد كار دوم: پرورش حواس و زبان آموزی در کودکان )ص 72(
هدف های رفتاری

پیش آزمون واحد کار دوم
مقدمه

1- 2اهمیت حواس پنج گانه در انسان 
2-2 پرورش حواس در کودکان

1-2-2 اهداف و اصول پرورش حواِس کودکان
2-2-2 روش های پرورش حواس کودکان

3-2 اهمیت زبان آموزی          
1-3-2 زبان آموزي و تکلم کودکان

2-3-2 نقش پدر و مادر در زبان آموزي کودک
3-3-2 توصیه هاي تربیتی 
4-3-2 موانع زبان آموزی

چکیده
آزمون پایانی نظری واحد کار دوم
آزمون پایانی عملی واحد کار دوم

 واحد كار سوم: یادگیري، خالقیت و امورتحصیلي کودکان )ص 87(

هدف های رفتاری
پیش آزمون واحد کار سوم

مقدمه
1-3  یادگیري کودکان 

1-1-3  تفاوت یادگیري کودکان و بزرگ ساالن 
2-1-3  انواع یادگیري کودکان

3-1-3  عوامل مؤثر در یادگیري
2-3  خالقیت در کودکان 

1-2-3  نشانه های خالقیِت کودک
2-2-3  تشخیص خالقیِت کودکان 

3-2-3  پرورش خالقیِت کودکان
4-2-3  عواملي که خالقیت را از بین مي برند

3-3 نحوه ی هدایت تحصیلی و اشتغال فرزندان
1-3-3  حساسیت والدین به موضوع تحصیل و اشتغال فرزندان 

2-3-3  موضع گیری والدین درباره ی تحصیل  و اشتغال  فرزندان

 فهرست مطالب بخش دوم



3-3-3  جایگاهِ تحصیل و اشتغال در زندگی 
1-3-3-3  جایگاه تحصیل در زندگی 

2-3-3-3  جایگاه اشتغال در زندگی
4-3-3  توصیه های تربیتی به والدین

1-4-3-3  توصیه های تربیتی به والدین درباره ی تحصیل فرزندان 
2-4-3-3  توصیه های تربیتی به والدین درباره ی اشتغال فرزندان 

چکیده
آزمون پایانی نظری واحد کار سوم
آزمون پایانی عملی واحد کار سوم

 واحدكار چهارم: اصول وروش های تعلیم وتربیت درخانواده )ص 110(
هدف های رفتاری

پیش آزمون واحد کار چهارم
مقدمه

4-1 اشاره ای به ویژگی های کودکان 
2-4  رفتار اخالقي کودک

3-4  اصول و روش های تربیت فرزندان در خانواده
1-3-4  اصول اولیه در اقدام های تربیتی والدین 

2-3-4  روش های عمومی تربیت کودکان
1-2-3-4  پاسخ به نیازهای کودکان

2-2-3-4 استفاده از زبان مهر و نوازش 
3-2-3-4   پذیرش کامل کودک

4-2-3-4  تفسیر مثبت از رفتار کودک 
5-2-3-4  گفت وگو با کودک 

6-2-3-4  اجتناب از رفتارها ی منفی
7-2-3-4   جدیت در کالم و عمل 

8-2-3-4  انتظار معقول، مجازات معقول، پاداش معقول
4-4 روش های اصالح رفتار کودکان

5-4  عدالت جنسیتی
چکیده

آزمون پایاني نظری واحد کار چهارم
آزمون پایانی عملی واحد کار چهارم

 واحد كار پنجم: بازی کودکان )ص 142(
هدف های رفتاری 

پیش آزمون واحد کار پنجم
مقدمه

1- 5  کودک و بازی 
2- 5  اهمیت بازی برای کودک

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

2- 3- 5  انواع بازی بر اساس استفاده از وسیله ی بازی 
3-3-5  ویژگی های اسباب بازی مناسب

4- 3- 5  اسباب بازي هایي که مي توان در خانه تهیه کرد
4-5  توصیه های تربیتی برای والدین 

چکیده
آزمون پایانی نظری واحد کار پنجم
آزمون پایانی عملی واحد کار پنجم

 واحد كار ششم: قصه، ابزاری تربیتی )ص 153(

هدف های رفتاری 
پیش آزمون واحد کار ششم

مقدمه
1-6  دالیل نیاز کودکان به قصه 
2-6  آثار تربیتي قصه و داستان 

3-6  معیارهاي انتخاب کتاب مناسب
1-3-6  مشخصات کتاب 

2-3-6  تناسب کتاب با مراحل رشد کودکان و نوجوانان
1-2-3-6  کتاب هاي مناسب براي گروه سني الف

2-2-3-6  کتاب هاي مناسب براي گروه سني ب
3-2-3-6  کتاب هاي مناسب براي گروه سني ج
4-2-3-6   کتاب هاي مناسب براي گروه سني د
5-2-3-6  کتاب هاي مناسب براي گروه سني هـ

4-6  قصه گویي و قصه خواني براي کودکان
چکیده 

آزمون پایانی نظری واحد کار ششم
آزمون پایانی عملی واحد کار ششم 

 واحد كار هفتم: گذراِن اوقات فراغت کودکان در خانواده )ص 163(
هدف های رفتاری 

پیش آزمون واحد کار هفتم
مقدمه

1-7  اوقات فراغت و تأثیر آن بر کودکان
2-7  والدین و اوقات فراغت کودکان 

3-7  اصول برنامه ریزی اوقات فراغت  
4-7  محور های پیشنهادی برای برنامه ی گذراِن اوقات فراغت کودکان در خانواده

چکیده
 آزمون پایانی نظری واحد کار هفتم    

آزمون پایانی عملی واحد کار هفتم
 واحد كار هشتم: نقش نهادهاي آموزشي کشور در تعلیم و تربیت کودکان)ص 171(

هدف های رفتاری 
پیش آزمون واحد کار هشتم

مقدمه
1-8  نیاز انسان به آموزش و پرورش 

2-8  تاریخ آموزش و پرورش 
3-8  نهادهاي آموزشي در ایران

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

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

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

8-8  نقش والدین در کنترل  برنامه ی تحصیلی فرزندان 
9-8  موانع ارتباط معلم با والدین و مشارکت آن ها در مدرسه

10-8  آموزش والدین 
چکیده

آزمون پایانی نظری واحد کار هشتم 
آزمون پایانی عملی واحد کار هشتم



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

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

پیش آزمون واحد کار اول 
مقدمه 

1 مفاهیم اساسي در حقوق 
1-1 تعریف حق 

2-1ارکان حق 
3-1موارد حق 

4-1آثار حق 
5-1 رابطه ي حق و تکلیف 

2- تعریف حقوق 
1-2 اوصاف قواعد حقوقي 

2-2 هدف حقوق 
3- رابطه ي حقوق با سایر 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 بین المللي 
5- تعریف حقوق مدني 

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

1-2-5مبحث اموال 
2-2-5مبحث اشخاص 

3-2-5دالیل اثبات دعوي 
چکیده 

آزمون پایاني نظري واحد کار اول 
آزمون پایاني عملي واحد کار اول 

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

پیش آزمون واحد کار 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 دایم 

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

1-4-2 حقوق غیر مالي 
2-4-2 حقوق مالي 

1-2-4-2 َمهر 
2-2-4-2 نفقه 

3-4-2 حقوق اختیاري 
5-2 جدایي 

1-5-2 حق فسخ نکاح 
2-5-2 طالق 

1-2-5-2 حق طالق 
2-2-5-2 اقسام طالق 

6-2 حقوق کودک
1-6-2 حقوق غیر مالي کودک 

1-1-6-2 گرفتن شناسنامه 
2-1-6-2 حضانت 

2-6-2 حقوق مالي کودک 
3-6-2 والیت 

چکیده 
آزمون پایاني نظري واحد کار دوم 
آزمون پایاني عملي واحد کار دوم 

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

پیش آزمون واحد کار سوم 
مقدمه 

   3- مال مورد ارث 
1-3 وصیت 

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

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

2-3-3 سهم ارث همسران 
آزمون پایاني نظري واحد کار سوم 
 آزمون پایاني عملي واحد کار سوم 

 پیوست ها )ص 224(
پاسخنامه های پیش آزمون ها

پاسخنامه های آزمون های پایانی نظری
منابع و مآخذ بخش اول

برای مطالعه ی  بیش تر بخش اول
منابع و مآخذ بخش دوم

برای مطالعه ی  بیش تر بخش دوم
منابع و مآخذ بخش سوم

فهرست مطالب بخش سوم



راهنماي استفاده از پودمان

ازآن جــا که دختــرانِ امروز، مادران فــرداي جامعه خواهند بود، به  دســت آوردن مهارت هــاي الزم در زمینه ي 
مدیریت و برنامه ریزي خانواده  براي داشــتن خانواده ي ســالم و توسعه ي اجتماعي و اقتصادي کشور نقش به  سزایي 
دارد. ازاین رو، رشته ي مهارتي ” مدیریت و برنامه ریزِي خانواده “ در شاخه ي کاردانش با افزایش توانمندِي دختران 
درخصوص برنامه ریزي امورخانواده، خوداشــتغالي و تأسیس کارگاه هاي خانگي، افزایش خوداتکایي و اعتماد به 

نفس و ارتقاي سطح سالمت خانواده، از اهمیت خاصي برخوردار است.
”مدیریت و برنامه ریزي امورخانواده“، ”مهارت هاي سالم زیستن“ و ”هنر درخانه“ سه استاندارد مهارتي این رشته 

هستند که براساس مجموعه اي به هم پیوسته از پودمان هاي مهارتي تهیه وتنظیم شده اند. 
مجموعه ي پودمان هاي استاندارد ”مدیریت و برنامه ریزي امورخانواده“، هنرجو را قادر مي کند براساس نیازهاي 
خانــواده و با توجه به درآمد و شــرایط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برنامه ریزي امــور خانواده ي خود را برعهده 
گیــرد، توازن در دخــل و خرج را رعایت کند، ازعهــده ي تعلیم و تربیت فرزند برآید، 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 زیســتن“ هنرجو را قادر مي کند، مهارت هاي الزم را براي 
تأمین ســالمت خانواده در زمینه هاي مختلف بهداشتي مانند بهداشت فردي، بهداشت محیط، بهداشت مواد غذایي، 
بهداشــت رواني، نظام عرضه ي خدمات بهداشــتي و درماني، بهداشــت مادر وکودک، بهداشــت بلوغ، بهداشت 
ســالمندان، کمک هاي اولیه، حوادث خانگي، شناســایي برخي بیماري ها، مراقبت از بیماران و آموزش بهداشــت 

درمحیط خانه و خانواده به  کار بندد.
مجموعه ي پودمان هاي استاندارد ”هنر درخانه“، هنرجو را قادر مي کند مهارت هاي آشپزي، شیریني پزي، پذیرایي 
از میهمان ، خیاطي، گلدوزي، بافتني، گل ســازي، آراستگي شخصي، چیدمان وسایل منزل، کاربرد و  نگه داري لوازم 

خانگي و پرورش گل  و گیاه را در منزل به  کار بندد.
توصیه مي شــود براي اســتفاده از پودمان هاي مهارتي به منظور اجراي مطلوب آموزش ها به نکته هاي زیر توجه 

کنید:
با مطالعه ي هدف کلي، فهرست وسایل و تجهیزات موردنیاز، جدول زمان بندي و مهارت هاي پیش نیاز برنامه ي 

آموزشي خود را تنظیم کنید.



- پیش آزمون هاي ابتداي هر واحد کار را بررســي کنید. این کار اطالعات و مهارت هاي ورودي را ارزیابي و 
براي شروع برنامه ي  آموزشي انگیزه و تمرکز بیش تري ایجاد مي کند.

- به انتظارهاي آموزشي هر واحد کار با مطالعه ي دقیق هدف هاي رفتاري توجه کنید.
- محتواي آموزشــي هر واحد کار براساس روش هاي فعال یاددهي - یادگیري تدوین شده و شامل پرسش هاي 
انگیزشــي، فعالیت هاي عملي، مباحث نظري، جدول ها، نمودارها و تصاویر مرتبط با موضوع اســت که با توجه به 

هدف هاي رفتاري تدوین شده است.
- به منظور افزایش بازدهي آموزشي توصیه مي شود، کارهاي عملي فردي و  گروهي را  درکنار مطالعه ي مطالب 

نظري انجام  دهید. این فعالیت هاي عملي شامل بازدید، تحقیق، تمرین عملي و ... است.
- در هر واحد کار مطالبي تحت عنوان ”بیش ــتر بدانید“ گنجانده شــده که مطالعه ي آن صرفاً براي کسب اطالع 

بیشتر توصیه مي شود و جزء برنامه ي آموزشي نیست.
- در هــر واحــد کار، نکته هایي با اهمیِت بیشــتر با عنوان ”توجــه“، ” نکته“ و ”آیا مي دانید“ طراحي شــده که 

نشان دهنده ي تأکید بر اهمیت مطلب است.
- در پایان هر واحد کار، چکیده ي واحد کار، آزمون هاي پایاني نظري و عملي براي ارزش یابي بخش هاي نظري 

و عملي مطرح شده است.
- پاســخ نامه ي پیش آزمون و آزمون پایاني نظري هر واحد کار در بخش پیوســت ها آمده است. توصیه مي شود 
به منظور ارزیابي میزان یادگیري محتواي هر واحد کار ابتدا به پرسش ها پاسخ دهید، بعد به پاسخ نامه مراجعه کنید. 
چنان چه پاســخ دهي شــما به  آزمون پایاني رضایت بخش نبود، پیش از    آغاز واحد کار بعدي مجدداً آن را مطالعه 

 کنید.
- در بخش پیوســت ها پس از معرفي منابع مؤلف یا مؤلفان، بخش دیگري نیز با عنوان ”براي مطالعه ي بیش ــتر“ 
آمده اســت. در این بخش کتاب ها، نرم افزارها و پایگاه هاي اینترنتي که به یادگیري بیش ــتر هنرجو کمک مي کند، 

معرفي شده است. چنان چه این منابع براي هر واحد کار متفاوت باشد، در پایان آن واحد ذکر مي شود. 
امیدواریــم که هنرجویــان عزیز در به  دســت آوردن مهارت هاي الزم عالقمندانه بکوشــند تــا مادراني آگاه، 

خانواده   اي سالم و صاحب فرزندانی تندرست شوند.



مقدمه

 خانواده، كوچک ترين واحد اجتماعی مركب از پدر، مادر و فرزندان نابالغ اســت و نقشــی مهم در 
بهداشت وسالمت جامعه بر عهده دارد. تشــكيل خانواده با ازدواج آغاز می شود كه يكی از مهم ترين 
تصميم گيری های زندگی هر فرد اســت. ازدواج، همانند هر تصميم گيری ديگر، نياز به تعقل و تفكر 
دارد. توجه به نكات خاص به ويژه همانندی در خصوصيات اخالقی، مذهبی، اجتماعی، استقالل زوجين 
از خانواده ی قبلی و اولويت ندادن به ويژگی های ظاهری از اصول مهمی است كه در همسر گزينی بايد 

به آن توجه داشت.
برخــورداری از بعضی توانايی ها و مهارت های ارتباطی  ،نه تنها هنگام ازدواج بلكه پس از ازدواج به 
انســان ها كمک می كند تا از زندگِی خانوادگی بهتری بهره مند شــوند و لّذت ببرند؛ از جمله، برقراری 
ارتباط صحيح با ساير اعضای خانواده، اختصاص دادن اوقات مناسب برای خانواده،  همكاری و تشريک 
مساعی در وظايف و مسئوليت های خانوادگی، پذيرفتن تفاوت های فردی در زندگی خانوادگی و توانايی 
حل و برطرف كردن اختالف ها. در اين ميان، توانايی برقراری ارتباط صحيح انسانی با همسر و فرزند از 
اهميت ويژه ای برخوردار است. هم چنين، توانايی بيان احساسات مثبت، توانايی همدلی و درک و فهم 
ديگری، شناخت احساسات در خود و ديگری و نحوه ی مقابله ی صحيح با احساسات نيز بسيار مهم  اند. 
اشكاالت و ضعف هايی كه در برقراری ارتباط ايجاد می شودمعموالً به روابط خانوادگی شديداً صدمه  وارد 
می كند. روابط خانوادگی دارای ابعاد خاصی است ، مانند دلبستگی، وفاداری، حريم، كنش متقابل و ... 
. عواملی كه به تقويت اين ابعاد كمک كننــد، نقش مهمی در بهبود و تقويت روابط خانوادگی خواهند 
داشــت كه در پودمان روابط خانوادگي به تعدادی از آن  هااشاره شــده است. به عالوه دراين پودمان، 
ارتباطات خانوادگی، در قالب وظايف، نقش ها و مســئوليت های مختلف خانوادگی بررسی شده است. 
هم چنين، مهارت ها و توانايی هايی كه به بهبود ارتباطات خانوادگی كمک می كنند و مشكالت ارتباطی 
شــايع در ميان خانواده ها معرفی گرديده و از توصيه های اسالمی  انسانی نيز در جهت تحكيم  روابط 

خانوادگی استفاده شده است.                                          

                                                                   مؤلف  



بخش اول
روابط سالم خانوادگی



هدف كلی:

توانایی برقراری روابط سالم انسانی و اخالقی در 

خانواده و جامعه

جمع آموزش عملي آموزش نظري 

24ساعت4 ساعت20ساعت 

جدول زمان بندي 



واحد كار اول
اصول برقراری ارتباط
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 هدف های رفتاری
 انتظار می رود هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف های زیر دست یابد:

اهمیت ارتباط را در زندگی توضیح دهد.  -1
توصیه های اسالمی را در اهمیت برقراری ارتباط شرح دهد.  -2

حمایت اجتماعی را تعریف کند.  -3
موانع ارسال صحیح پیام را فهرست کند.  -4
موانع مرتبط با محتوای پیام را شرح دهد.  -5

موانع دریافت صحیح پیام را فهرست کند.  -6
مهارت گوش دادن را در زندگی به کار بندد.  -7

پیش آزمون واحد کار اّول
1- کدام گزینه ناشی از ارتباطات اشتباه است:

ب( افزایش سالمت جسمی  الف( افزایش سالمت روان  
د( افزایش توانایی حل مشکالت ج( افزایش احساسات منفی  

2- راهنمایی در خصوص نحوه ی دریافت وام های کم بهره جزء کدام یک از حمایت های اجتماعی است؟
د( امنیتي  ج( احترامی     الف(  وسیله  ای             ب( اطالعاتی  

3- انتظار و توقع بي جا جزء کدام یک از موارد زیر است ؟
ج( دریافت          د( موانع ارتباطي الف( ارسال       ب( محتوا        

4- کدام گزینه مربوط به محتوای پیام نیست؟
د( تُن صدا ج( کلی گویی    ب(  عوامل فرا کالمی  الف( فکر خوانی 

5-  کدام گزینه از اصول مهارت گوش دادن است؟
ب( بی توجهی به بخشی از سخنان گوینده الف(  برچسب زدن  

د( نگریستن ج( قضاوت کردن  
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مقدمه
یکی از مواهب و نََعمات زندگی، توانایی برقراری 
ارتباط انســان با انســان های دیگر اســت . ارتباط گرم 
و صمیمی با دیگران باعث می شــود احســاس ایمنی، 

امنیت، اعتماد و آسایش در بین آنان به وجود آید. 
 1-1 اهمیت ارتباط

1-1-1 اهمیت ارتباط در تعالیم اسالمی 
اســالم، که تضمین کننده ی ســعادت انسان است 
درباره ی اهمیت ارتبــاط و برقراری ارتباط در زندگی 
توصیه هایــی بســیار دارد، از جمله می تــوان به صله ی 
رحم، شــور و مشــورت، نمازهای جماعــت و جمعه، 
عفو و بخشــایش، انفــاق و کمک به یکدیگر اشــاره 
کرد. قرآن کریم، تحکیم روابط انسانی را به مسلمانان 
توصیه کرده اســت و در آیات متعّدد نحوه ی برخورد 
اجتماعــی با یــک دیگرراآموزش می دهــد، از جمله 
نیکــی کردن به یک دیگر) ســوره ی نحــل ، آیه های 
90 و 97، ســوره ی رحمان، آیه ی 60(، با یک دیگر به 
نرمی برخورد کردن )سوره ی آل عمران،آیه ی 159(، 
پذیرش دیگران در میان خود )ســوره ی مجادله،آیه ی 
برانگیز)ســوره ی  دشــمنی  کارهــای  از  دوری   ،)11

مائده،آیه ی 2( و آیه های متعدد دیگر. 

 فعالیت عملی 1
دو آیــه و دو روایــت در بــاره ی اهمیــت ارتباط 

اجتماعی از نظر اسالم و قرآن کریم بنویسید.

2-1اهمیت ارتباط در پژوهش های علمی
علم نشــان داده   اســت افرادي که روابط اجتماعی 
بیش تری با دیگران دارند هم از سالمت رواني و هم از 
سالمت جسمي بهتري برخوردارند و حتي در صورت 
بیماري نیز ســریع تر از افراد تنها، منزوي یا افرادي که 
از ارتباطات خــود ناراضي اند، بهبود مي یابند. درواقع، 
پیوندها، روابط ومعاشرت هاي اجتماعي همانند سپري 

در برابر نامالیمات زندگي از انسان دفاع مي کنند. 

 توجه
تأثیر ارتباط سالم بر زندگی عبارت اند از:

 افزایش سالمت روان؛
 افزایش سالمت جسمی؛

 افزایش توانایِی مقابله با مشکالت؛
 افزایش توانایِی حل مشکالت زندگی؛

 کاهش احساسات منفی در زندگی؛
 احساس امنیت وایمنی؛

 احساس اعتماد به دیگران؛
 موفقیت بیش تر انسان در زندگی.
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ممکن اســت بپرســید چگونه  ارتباط با انسان های 
دیگر چنین نقش مهمی در زندگی انســان دارد؟  برای 
روشن شــدن مطلب به یکی از پژوهش های مهمی که 

در جهان انجام شده است دقت کنید:

محققان در مطالعه ای در خصوص افســردگی زنان 
کارگر، متوجه شــدند بــه رغم این که زنــاِن کارگر 
وضعیت مالی ضعیفی دارند؛ با این حال بعضی از آنان 

دچار افسردگی نشده اند.
به همین دلیل، پژوهشگران به بررسی های بیش تری 

پرداختند. 
آنــان دریافتند زنان کارگری که از ســالمت روان 
بیش تــری برخوردار بودند، به رغم  وجود مشــکالت 
زیاد در زندگی خود؛ ارتباطاتی داشتند که از آن راضی 
و به آن دلگرم بودند و احســاس می کردند وجودشان 
برای فردی دیگر مهم اســت و کسی در زندگی آنان 
وجود دارد که برای شــان احترام و ارزش قایل است. 

همین موضوع مانع از افسردگی آنان شده بود1. 

محققــان عاملــی را کــه مانع بــروز افســردگی و 
ســایر بیماری های روانی می شــود، حمایت اجتماعی2 

نامیده اند. 

1ـ البته عوامل دیگری نیز در افسردگی دخالت دارند )وراثت و... ( که در این 
تحقیق کنترل نشده اند.

2 - social support 

حمایت اجتماعی
 منظور از حمایت اجتماعی میزان آرامش ، احترام، 
امنیت ، آســایش و کمکی اســت که انســان  می تواند 
از مــردم یا گروه های مختلــف دریافت کند. حمایت 

اجتماعی انواع مختلف دارد: 
 حمایت احترامــی – میزان احترامی اســت 
که فــرد از دیگران می گیرد، ماننــد دانش آموزی که 
معلمش، به دلیل رعایت قوانین کالس ومدرســه به او 
احترام می گذارد. همین احترام باعث می شود انگیزه ی 

پیشرفت درسی در این دانش آموز تقویت شود.
 حمایت اطالعاتی– اطالعاتی است که فردی 
به دیگری می دهد، مانند فردی که خانم بیوه  ای را، که 
از نظر مالی و گذران زندگی مشــکالت بســیار دارد، 
راهنمایی می کند که به کمیته ی امداد امام  خمینی )ره( 

مراجعه کند. 
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 حمایت وسیله ای- کمک، ابزار و پولی است 
که در اختیاردیگران گذاشته می شود، مانند زمانی که 
فردی از نظر مالی مشــکل پیدا می کند و دیگران به او 

وام قرض الحسنه می دهند. 

 فعالیت عملی 2
برای هر یک از حمایت های اجتماعی وســیله ای، 
اطالعاتــی واحترامی نمونه ای از آن چــه در اطرافیان 

خود می بینید، بنویسید.

یکــی از مهم ترین راه های بهبود یا افزایش حمایت 
اجتماعــی، افزایش یا بهبود ارتباط با انســان های دیگر 
اســت. به همین دلیل بهتراست با اجزای ارتباط بیش تر 

آشنا شوید. 
2-1 اجزای اصلی ارتباط

ارتباط دارای سه جزء اساسی است :
1-2-1 ارســال کننده ی پیام یا پیام دهنده- یکی 
از مهم ترین عوامل شــکل دهنده ی پیام آن اســت که 
بتوانید خواسته ها، نظرها وعقاید خود را به درستی بیان 

کنید )مهارت بیانی(. 
2-2-1 محتــوای پیام- در پیام نبایــد از کلمات 
زشــت و نامناســب اســتفاده ای شــود. هم چنین، پیام 
نبایــد مبهــم، دو پهلو و پیچیده باشــد. عــالوه براین، 
لحــن و حالت گفتار نیز اثــر تعیین کننده  ای در اثر پیام 

بر گیرنده ی آن دارد. چنیــن پیام هایی بر دیگران تأثیر 
بسیار منفی می گذارند.

3-2-1 دریافــت  کننــده ی پیــام یا پیــام گیرنده  
چنان چه پیام به درستی شنیده نشود، ارتباط با مشکالت 
زیادی مواجه  می شــود. به همین دلیــل گوش دادن از 

اهمیت بسیاری برخوردار است.
 3-1 موانع ارتباطی

گاهی اوقات بنا به دالیلی، ارتباط به درستی برقرار 
نمی شــود. به عواملی که به ایجاد ارتباط ســالم صدمه 
می  زنند،» موانع ارتباطی« گفته می شــود. در این جا، به 

تعدادی از  موانع  ارتباطی اشاره می شود:
1-3-1 موانــع مرتبط با ارســال پیــام - مهم ترین 
موانعی که برای بیان درست نظرات، عقاید و احساسات 

وجود دارند عبارت اند از:
1-1-3-1 انتظــارات و توقعــات بی جا- گاهی 
اوقــات افــراد نظر و عقیــده ی خود را بیــان نمی کنند 
چــون از طرف مقابل انتظارات و توقعات بی جا دارند، 
ماننــد این کــه »خودش باید بداند«،  »بعــد از این همه 
ســال زندگی با من باید متوجه شده باشد که من چنین 

خواسته ای دارم«.
 

 فعالیت عملی 3
نمونــه ای از انتظــارات و توقعــات بیــش از حد و 
بی جایی را کــه در اطرافیان خود دیده اید بنویســید و 

مشخص کنید که نتیجه ی چنین انتظاری چه بود؟
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2-1-3-1 پشت گوش انداختن و اجتناب از بیان 
فرد مرتباً بیان خواسته ها، عقاید و نظرات خود را عقب 

می اندازد و آن  هارا به دفعات بعد موکول می کند.
 به مثال زیر توجه کنید:

ســعید ومریم به تازگی ازدواج کرده بودند. سعید 
از ایــن که مریم، گاهی اوقات بدون اطالع او، میهمان 
دعــوت می کرد ناراحــت بود، ولــی از واکنش مریم 

نگران بود.
 بنابرایــن، دائماً به خود می گفــت: »نیازی به طرح 

موضوع نیست. 
 برای قضیه  ای به این کوچکی نمی  ارزد که اوقات 
یکدیگــر را تلــخ کنیم«. بــه همین دلیل این مشــکل 
همچنان ادامه یافت تا جایی که مریم بیش تر برنامه های 
مربوط به رفت و آمدها را بدون اطالع ســعید تنظیم و 
اجرا می کرد. یک بار ســعید آن قدر عصبانی شــد که 

دعوای سختی بین آن دو درگرفت. 
مریم به ســعید گفت: »اگر این موضوع برایت این 
قدر اهمیت داشــت چرا هیچ وقت در ایــن باره با من 

حرف نزدی؟«

 فعالیت عملی 4
یک مثال از پشت گوش انداختن و اجتناب از بیان 
نظرها و خواســته هایی را کــه در اطراف خود دیده اید 
بنویسید و مشخص کنید که نتیجه ی چنین اجتنابی چه 

بود؟

منفی  3-1-3-1تخلیه ی احساسات وعواطف 
به جای بیان سالم آن ها- گاهی اوقات، فرد به جای 
بیان آن چه او را ناراحت کرده است به ابراز و تخلیه ی  
احساســات منفی خود می پــردازد و طــرف مقابل را 
قربانی خشــم و ناراحتی خود می کند. بسیار مهم است 
که بین تخلیه ی احساســات و بیان ســالم آن  هاتفاوت 

گذاشته شود. 
برای مثال هنگامی که از کســی عصبانی هســتید، 
اگر به او پرخاش و حمله کنید احساســات و عواطف 
منفی خود را تخلیه کرده اید. اما اگر ابتدا ســعی کنید 
عصبانیــت خــود را با اســتفاده از روش هایــی که در 
واحدهــای بعد گفته خواهد شــد، آرام کنید و پس از 
آن، در خصوص آن چه که شما را آزرده کرده است 
با طرِف مقابل صحبت کنید، به بیان ســالم احساسات 

منفی خود پرداخته  اید.
 صحبت کــردِن بدوِن پرخاش، بیان کردن ســالم 

احساس است. 
در حالــی که حملــه، پرخاش و توهیــن به طرِف 
مقابل، نوعی تخلیه ی احساسات و عواطف منفی است، 
که نه تنها ارتباط را بهبود نمی بخشــد بلکه به شّدت به 

آن صدمه می زند. 
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 فعالیت عملی 5
نمونــه ای از تخلیه ی احساســات منفی به جای بیان 
ســالم احساســات را، کــه در اطرافیان خــود دیده اید 

بنویسید. سپس، مشخص کنید نتیجه ی آن چه بود؟

4-1-3-1 بــازداری احساســات وعواطف- 
بعضی از انسان ها، به غلط آموخته اند که بیان احساسات، 
حتی احساســات مثبت و خوشایند نیز، کاری نادرست 

است. به مثال زیر توجه کنید:
آقــای احســانی اعتقاد داشــت که هیــچ گاه نباید 
به فرزندت نشــان بدهــی که او را دوســت می داری. 
بچه ها را باید با قلبت دوســت  بــداری ولی هیچ گاه بر 
زبــان نیاوری.چون آن  ها لوس و بــی ادب بار می آیند. 
او هیــچ گاه محبــت خود را به کودکانش نشــان نداد. 
این درحالی بود که فرزندان او شــدیداً تشنه ی محبت 
پدرشــان بودند و تصور می کردند که پدرشان به آن-

 هااصاًل اهمیتی نمی دهد.

 فعالیت عملی 6
 نمونه ای از بازداری احساســات، کــه در اطرافیان 
خود دیده اید بنویســید و مشخص کنید که نتیجه ی آن 

چه بود؟

2-3-1 موانع مرتبط با محتوای پیام
 نه تنها بیان درست که خواسته ها، نظرها و عقاید افراد 
خانواده مهم اســت، این که پیام با چه کلماتی )عوامل 
کالمی(، با چه لحن و تُن صدایی )عوامل فراکالمی( و 
هم چنین با چه ژست و حالتی )عوامل غیرکالمی( بیان 
می شــود، نیز اهمیت دارد از ایــن رو، موانع مربوط به 

محتوا به سه دسته ی زیر تقسیم می شوند:
– بیش تر قســمِت  1-2-3-1 عوامــل کالمی 
پیام ها به صورت کالمی بیان می شــود. بنابراین، بسیار 
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مهم اســت که از کلمات درســت و مناســب استفاده 
شود، وگرنه  مشکالت زیادی به وجود می آید. 

 اســتفاده از کلمات زشــت و نامناسب - 
طعنه،کنایه، متلک، تمســخر، توهین، ناســزا گوئی، نه 
تنها ارتباطی ایجاد نمی کند یا آن را بهبود نمی بخشــد 

بلکه به شدت به رابطه صدمه می زند. 
 استفاده از کلماِت مبهم- کلماتی مانند چیز، 
ایــن، آن و مواردی از ایــن قبیل بســیار مبهم اند. بهتر 
است درانتقال پیام از کلماتی که دقیقا به  موضوع مورِد 
نظر اشاره می کنند اســتفاده شود.گاهی اوقات والدین 
برای این که کودک را ازانجام  کاراشــتباهی بازدارند 
می گویند: »نکن!«. در این جا مشخص نیست چه کاری 

نکند.
 کلی گویی- گاهی اوقات افــراد به جای بیان 
شــفاف و روشــن مطالب، کلی  گویی می کنند. مثاًل به 
جای آن که بگویند من از فالن رفتارت خوشم نمی آید 

می گویند: »من برخوردهای تو را نمی پسندم«. 
 حمله به فرد به جــای حمله به رفتاِر او-
گاهــی اوقات، افــراد به جای انتقاد از رفتاِر نادرســِت 
فرد، به شــخص او حمله می کنند و شخصیت او را زیر 

سؤال می برند. به مثال زیر توجه کنید:
مادر حمید از معدل اعالم شده ی فرزندش ناراحت 
بود. به خصوص آن که بــه نظِرمادر،حمید به صورت 
ّجــدی درس نخوانده بود. به همیــن دلیل به او گفت: 
»تو آن قدر بی لیاقت و بی عرضه ای که دلم نمی خواهد 

برای تو کاری کنم. تو هیچ وقت درست نمی شوی«. 
در این مثال، یک رفتار اشتباه حمید )نداشتن برنامه 
 ریزی صحیح درســی( سبب شــد که مادر ابتدا به ّکِل 
وجــود او حمله کرد )تــو بی لیاقــت و بی عرضه  ای(.

سپس،آن را به زندگی  آینده  ی  او نیز گسترش داد )تو 
هیچ  وقت درست نمی شوی(. چنین برخوردی یکی از 

عوامل زمینه  ساز افسردگی است.
 ُپرگویی-گاهــی اوقات، افــراد تصور می کنند 
بــرای آن که پیامــی را منتقل کنند بایــد زیاد صحبت 
کنند. والدینی که زیــاد صحبت می کنند باعث دوری 

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

سعدی     

 فعالیت عملی 7
دو مثال از مشکالت شایع در محتوای پیام اطرافیان 

خود را بنویسید.

2-2-3-1عوامــل فراکالمی – ایــن عوامل به 
حالت و لحن حرف زدن مربوط می شوند:

 لحن- لحِن حرف زدن شــما در پیامی که ارسال 
می کنیــد بســیار اثرگذار اســت. اگر جملــه ی »خیلی 
خوب عمل کردی« را با لحن مناســب بیان کنید حتماً 
تأثیری مناســب برشــنونده دارد. اگر همین جمله را با 
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لحن مسخره آمیز بیان کنید، طرف مقابلتان ممکن است 
به شما پرخاش کند و عصبانی شود. 

 تُــن صدا- بلندی و کوتاهــی صدا تأثیر مهمی بر 
دیگــران دارد. اگــر بهترین و زیباتریــن جمالت را با 
صدای بلند و با حالت دادزدن بیان کنید، شــنونده پیام 
شمارا متوجه نمی شود. زیرا آن چه در درجه ی اّول او 
را تحت تأثیــر قرار می دهد بلنــدی بیش از حد صدای 
شماســت. همین مطلب درباره ی صــدای بیش از حد 

کوتاه نیز صدق می کند. 
 تناسب مطلب با حاالت عاطفی- منظور آن است 
که صحبت شــما با احساِس مناسبی بیان شود. مثاًل اگر 
مادری به فرزندش می گوید:» دوستت دارم«؛ این جمله 
باید با حالتی عاطفی و با احساســی مناســب بیان شود. 
چنــان چه همیــن جمله با حالت خشــک وغیرعاطفی 
بیان شود کودک تصور خواهد کرد که مادر احساس 

واقعی خود را بیان نمی کند. 

 فعالیت عملی 8
با دوست خود این تمرین را انجام دهید. ابتدا، شما 
جمله ای زیبا و مثبت را با لحن نامناسب، تُن صدای غیر 
معمول، حالت خشــک و بی احساس  بیان کنید. سپس 
دوست شما همین تمرین را انجام دهد. سپس، احساسی 
را که به دنبال چنین برخوردهایی ایجاد می شود با یک 

دیگر در میان بگذارید و آن را بنویسید.

3-2-3-1 عوامــل غیرکالمــی- حالــت بدِن 
انســان، خــود زبــان خاصی اســت کــه بســیاری از 
خصوصیــات پیــام را منتقــل می کند. بــه حالت بدن 
و ژســت صورت، زبــان ِ بدن 1گفته می شــود. حالِت 
صــورِت مادری که به فرزنــدش اظهار عالقه می کند، 
حالــِت صــورِت فردی کــه نگــران اســت و حالِت 
صورِت فردی که بســیار شــاد اســت، بــدون آن که 
صحبــت کنند، بیانگر پیام های غیر کالمی آنان اســت. 
3-3-1 موانع مرتبط با دریافت پیام- بســیار 
مّهم اســت که پیام به درســتی دریافت شود. بنابراین، 
الزم اســت پیام گیرنده به صحبت های دیگران خوب 

گوش دهد. 

 بیش تر بدانید
دقّت داشته باشید شنیدن و گوش دادن با هم تفاوت 
دارند. گوش دادن، امری فّعال و مســتلزم تّوجه و دقّت 

فراوان است. 

1 -body language
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در حالــی کــه بــرای شــنیدن الزم نیســت دقِّت 
بسیارداشته باشید یا فّعالیّت زیادی از خود نشان دهید.  
هنگامی که شــما سرکالس هســتید و کاری انجام 
می دهیــد رفت و آمد موتور ســیکلت یا ســروصدای 
کودکان را می  شــنوید، ولی به صحبّت هاِی دبیر خود 

گوش می دهید.

برخــی عوامــل کــه مانع گــوش دادن می شــوند 
عبارت اند از:

1-3-3-1 فکر خوانی- زمانی که فردی مشغول 
صحبت اســت ممکن است شما به جای گوش دادن به 
صحبت های او ســعی کنید به اشتباه فکر او را بخوانید. 
مثاًل خانم س، هنگامی که شوهرش از مشکالت کاری 
وکم بودن درآمد خود صحبت می کند، به جای گوش 
دادن به صحبت های او با خود می گوید: »من که می دانم 
همه ی این حرف ها بهانه  ای است برای این که مرا قانع 

کند این ماه وسیله ای تازه برای خانه نخریم«. 
2-3-3-1 برچســب زدن- گاهی اوقات افراد 
به دیگران برچســب هایی خاص می زنند)پیش داوری( 
و همین موضوع مانع از گوش دادن به حرف های آنان 

می شود. 
مثاًل  آقایی ممکن اســت به حرف همسرش گوش 
نکند چون معتقد اســت که »او حّســاس اســت«. زدن 
چنین برچسبی) حّســاس بودن (، مانع از ّجدی گرفتن 

صحبت های طرف مقابل می شود.

3-3-3-1 بی توجهی به بخشــی از ســخنان 
طرف مقابل- ممکن است، شنونده قسمتی از سخنان 
طــرف مقابــل را بشــنود و بــه قســمت های دیگر آن 

بی توجهی کند. 
همین موضوع باعث  می شود گوینده احساس کند 

شنونده به حرف هایش اهمیّتی نمی دهد.
4-3-3-1 در فکــر و خیال فرو رفتن- گاهی 
اوقات شنونده به جای آن که به حرف های طرف مقابل 

گوش کند در عالم فکر وخیال خود فرو می رود. 

5-3-3-1 قضاوت کردن- در این برخورد، به 
جــای آن که به حرف های طــرف مقابل گوش کنیم، 
در بــاره ی او قضاوت می کنیم و مثــاًل می گوئیم: »این 
مطلب درست بود«، »غلط بود«، »اشتباه کردی«، »خطا 
کردی«، »آیا حق با اوست یا طرف مقابل؟« و مواردی 

از این قبیل.
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 فعالیت عملی 9
نمونــه ای از موانع گوش دادن را که برای شــما یا 
کس دیگری پیش آمده است بنویسید و مشخص کنید 

نتیجه ی آن چه بوده است؟

4-1 مهــارت گوش دادن- برای آن که بتوانید 
به درستی به حرف های دیگران گوش کنید بهتر است 

اصول زیر را به کارگیرید:
 هنگام گــوش دادن، کاری انجام ندهید- زمانی 
که کســی با شــما صحبت می کند کار خــود را برای 

مدتی کنار بگذارید. 
 به طرف مقابل نگاه کنید.

 گوینده را به ادامه ی صحبت هایش تشویق کنید- 
برای ایــن کار بهتر اســت از روش های زیر اســتفاده 

کنید:
الف( گاهی ســؤال کنیــد یا حرفــی بزنید. گاهی 
درباره ی موضــوِع صحبِت طرِف مقابل، از او ســؤال 

کنید. 
ب( بــا حــاالت غیرکالمــی نشــان دهیــد که به 

صحبت های او گوش می کنید.

 فعالیت عملی 10
این فعالیت را با دوســت خود انجام دهید. دوست 
شما شــروع به صحبت می کند و شــما به صورت زیر 

یک به یک عمل کنید:
دســت به کاری بزنید، مثــاًل چیزی را از کیف   .1

خود درآورید، نقاشی کنید و ... .
به او نگاه نکنید.  .2

بدون هیــچ حرکتی به صحبت هــای او گوش   .3
کنید) برای 5 دقیقه(.

بعد جای خود را با دوســتتان عــوض کنید و حاال 
همین کار را او با شما انجام دهد. 

پــس از پایان تمرین، هر کــدام دریافت خود را از 
موارد بــاال با یک دیگر در  میــان بگذارید و راجع به 

آن ها، بحث کنید و خالصه ای از آن  هارا بنویسید.

5-1 نکات مهم در ارتباطات انسانی:
ارتباط دو طــرف دارد. ارتباط، حداقل بین دو نفر 
انسان ایجاد می شود: من و دیگری. بنابراین، در ارتباط 
اجتماعی باید به نظر، احساس و... هر دو توجه داشت. 
اختــالف در ارتباطــات انســانی طبیعــی اســت. 
همان طور که انســان ها از نظر جسمی و ظاهری با یک 
دیگر تفــاوت دارند، از نظر ســلیقه، عقیــده، عالیق، 
انتظــارات، خواســته ها، باورها، تجربه هــای زندگی، 

زندگی خانوادگی و... نیز با یک دیگر تفاوت دارند. 
روش هایــی مختلف برای کاهــش اختالف وجود 
دارد. به یاد داشــته باشــید وجود اختالف و تفاوت در 
زندگی طبیعی است و غیر طبیعی آن است که انسان ها 

راهِ حِلّ اختالف های خود را ندانند. 
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در واحــد کار دوم بــه طور مفصل بــه روش های 
مختلفی که موجب کاهش اختالف می شوند پرداخته 

شده  است.
چکیده

ارتباط اجتماعی نقش مهمی در زندگی و سالمت 
انســان ها دارد و حمایت را افزایش می دهد. اجتماعی 
می شــود منظور از حمایت اجتماعــی، میزان آرامش، 
احترام، امنیت، آسایش وکمکی  است انسان از دیگران 
دریافت می کند .  ارتباط را می توان به اجزای اساســی 
زیر تقســیم کرد: ارســال کننده ی پیام، محتوای پیام و 

دریافت کننده ی پیام. 
الــف( عواملی که ارســال پیام را مختــل می کنند 
عبارت انــد از: انتظــار و توقع بی جا، اجتنــاب از بیان، 

تخلیه ی احساسات و منتقل نکردن احساسات. 
ب( موانع مرتبط با محتوای پیام عبارت اند از:

1- عوامل کالمی )اســتفاده از کلمات نامناســب، 
کلمات مبهم، کلی گویی، حمله به فرد و پرگویی( 

2- عوامل فراکالمی )استفاده ی نادرست ازلحن،تُن 
صدا و حاالت احساسی و عاطفی (  

3- عوامــل غیر کالمی )بــه کار گیری غیر صحیح 
ژست و حالت های بدن(. 

ج( موانــع مرتبط بــا دریافــت پیــام عبارت اند از 
فکر خوانــی، برچســب زدن، بی توجهی به بخشــی از 
ســخنان گوینده، در فکر و خیال فرو رفتن و قضاوت 

کــردن. مهارت های گوش دادن نیز باعث تســهیل در 
دریافت پیام می شــوند. دوطرفه بــودن ارتباط، وجود 
اختــالف در ارتباطات انســانی و جســت جــوی راه 
حل های مختلف برای کاهش اختالف نیز از نکته های 
مهمی هستند که در ارتباطات  انسانی باید به آن توجه 

داشت.
 آزمون پایانی نظری واحد کار اول

1- تأثیر ارتباط ســالم بر زندگی انســان را شــرح 
دهید.

2- حمایت اجتماعی را تعریف کنید.
3- اجزای اساسی ارتباط را نام ببرید.

4- اصول مهارت گوش دادن را تشریح کنید.
5- نکات اساســی در ارتباطات انســانی را شــرح 

دهید.

 آزمون پایانی عملی واحد کار اول
به ارتباط مردم اطــراف خود، به تفکیک کودکان 
و نوجوانــان، بزرگســاالن، والدین و فرزنــدان، دقّت 
کنید. ســپس در جــدول زیر مشــخص کنید هریک 
از گروه هــای بــاال، بیش تــر در کدام یــک از اجزای 
ســه گانه  ی ارتباط مشکل دارند. چنان چه ارتباط سالم 
و قوی مشاهده کردید مشخص کنید که در کدام یک 
از موارد سه گانه قوی هســتند. تعدادی از اشکاالت یا 
نقاط قوت ارتباطی آنــان را نیز، به تفکیک گروه های 

باال، یادداشت کنید.
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دریافت پیام محتواي پیام ارسال پیام گروه ها 

الف - نقاط قوت :
کودکان و نوجوانان 

بزرگساالن با یکدیگر 

والدین و فرزندان 

ب - نقاط ضعف :
کودکان و نوجوانان 

بزرگساالن با یکدیگر 

فرزنــدان و  والديــن 



واحد كار دوم
عوامل مؤثر در انسجام خانواده
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 هدف های رفتاری
انتظار می رود هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف های زیر دست یابد:

1- ابعاد روابط نزدیک انسانی را نام ببرد.
2- توزیع قدرت در خانواده را شرح دهد.

3- حریم های شخصی را در ازدواج تعریف و از هم تفکیک کند.
4- مفهوم مرز در روابط نزدیک انسانی را شرح دهد.

5- نقش تفسیرهای زوجین از جهان را در خصوص افراد خانواده توضیح دهد. 
6- فهرستی از شیوه های مختلف بیان خشم را تهیه کند.

7- اصول مقابله با خشم را در زندگی به کار بندد.
8- اجزای مختلف عشق را شرح دهد.

9- مهارت حل اختالف را در زندگی به کار بندد.

 پیش آزمون واحد کار دوم 
1- کدام گزینه از خصوصیات روابط نزدیک است؟

ج( شور و اشتیاق           د( وابستگی  الف( دل بستگی            ب( تسلط بر دیگری  
2- کدام گزینه در عشق بین زن ومرد مطرح است؟

ب( مرز                      ج( وابستگی               د ( شور و اشتیاق الف (  کنترل کردن      
3- در همدلی، کدام یک از مهارت های زیر به کار گرفته می شود؟

ج ( کنترل خشم            د ( حل اختالف الف ( بیان کردن           ب( گوش کردن  
4- مهارت حل اختالف، به دنبال کدام یک از راه حل های زیر است؟

ج( بازنده- برنده             د( بازنده- بازنده  الف( برنده – برنده        ب( برنده – بازنده  
5- مصالحه کردن جزء کدام یک از راه حل های زیر است؟

ج( بازنده- برنده             د( بازنده- بازنده  الف( برنده – برنده        ب( برنده – بازنده  
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مقدمه
ارتبــاط در زندگــی خانوادگی بیــش از هر جای 
دیگر اهمیت دارد. در این میان، ارتباط زن و شــوهر، 
به ویژه از اهمیّت خاصی برخوردار است. زیرا رابطه ی 
زن و شــوهر منحصراً یک ارتباط غیرخونی اســت که 
در خانواده وجود دارد. به عبارت دیگر، زن و شــوهر 
تصمیم گرفته  انــد که با یک دیگــر زندگی کنند. در 
حالی که در ســایر روابط خانوادگــی، نوعی رابطه ی 
خونی بین اعضای خانواده وجود دارد. به همین دلیل، 
شــناخت و آگاهــی از ویژگی هــای روابــط نزدیک 
خانوادگــی، به خصوص ارتباط زن و شــوهر، بســیار 
کمک می کند تا کیفیت زندگی خانوادگی ارتقا یابد. 
بنابراین، ضرورت دارد اعضای خانواده مهارت هایی نیز 
برای بهبود این نوع روابط داشــته باشند.در این واحد، 
ابتدا ابعاد روابط نزدیک را بررســی می کنیم سپس، به 

مهارت های اساسی زندگی خانوادگی می  پردازیم.
1-2 شناخت ابعاد روابط نزدیک خانوادگی

اساســاً در هر ارتباط نزدیک، ابعــاد و موضوعات 
زیر مطرح می شوند: دل بستگی1، سلسله مراتب قدرت، 
حریم2، جنسیت3 ، مرز و تفسیرازجهان. ضعف واشکال 
درهر یک از این مــوارد می تواند روابط خانواده را به 

شدت مختل کند. 
1-1-2 دل بستگی- دل بستگی نوعی ارتباط عمیق 

attachment-  1 محبت، عالقه، دلبستگی
territory-  2 ]حریم[= قلمرو سرزمین، ناحیه ، منطقه، حوزه

gender-  3 جنس

عاطفی بین فرد و خانواده است واحساس امنیّت را بین 
آن  هاایجاد  می کند. دل بســتگی، بر سایر روابط نزدیک 
انســان تأثیر می گذارد. افرادی کــه  دردوران آغازین 
زندگی  خود دل بســتگِی سالمی داشــته اند درارتباطات 
نزدیک زندگیِ خود نیز بهتر عمل  می کنند. دل بســتگی 
سالم، زمینه و بستر مناسبی ایجاد می کند  تا احساسات 
مهمی مانند عشــق، عالقه و صمیمت به نزدیکان ایجاد 

شود. 

2-1-2 سلســله مراتب قــدرت- در خانواده 
نیز همانند هر واحد اجتماعی دیگر، سلســله مراتبی از 
قدرت وجــود دارد. قدرت اول خانــواده پدر و مادر 

هستند. 
مّهم آن است که والدین در فضای خانواده، با یک 
دیگر جنگ قدرت نداشته باشند و در اداره ی خانواده 
با یک دیگر اتفاق نظر بیش تری داشته باشند. هر گونه 
اختالف بین والدین، به شّدت وضعیت سلسله مراتب را 
در خانواده در هم می ریزد، که خود، موجب مشکالت 

بیش تری در زندگی خانوادگی می شود. 
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 فعالیت عملی1 – مشکلی را که در سلسله 
مراتب قــدرت در خانواده ی اطرافیان خــود می بینید 

گزارش کنید.

3-1-2حریــم – منظــور از حریــِم شــخصي، 
بخش هایی از وجود، متعلقات و آن قســمت از محیط 
زندگی اســت که کاماًل به فــرد اختصاص دارد، مانند 
اتاق کار، اموال،  مســئولیت های شــخصی، استقالل، 
آزادِی ابــراز نظر و عقیده و ... . مّهم آن اســت که به 
چنین حریم های شــخصی در خانواده احترام گذاشته 
شــود. بعضــی از مشــکالت زوجین از جایی شــروع 
می شــود که یکی به حریم دیگری وارد شود و در آن 
دخالت کند. مثاًل زنی که  انتظار دارد شوهرش همیشه 
بر اســاس میل او پیراهن های با طرح چهار خانه بپوشد، 

به حریم شوهر احترام نگذاشته  است. 

 فعالیت عملی2 – مثالی از مشکالت ناشی 
از رعایت نکردن حریم شخصی ارائه دهید.

4-1-2 جنســیّت- جامعه و فرهنگ، انتظارات 
متفاوتــی از زنان و مردان دارد. معموالً به طور ســنّتی 
انتظــار می رود زنان به امور پــرورش فرزندان و مردان 
به  امرار معاش و تأمین و سرپرســتی خانواده بپردازند. 
چنان چه زوجیــن مایل به نقش آفرینــي در زمینه هاي 

دیگر )مانند اشــتغال زنــان در بیرون از خانه( هســتند 
ضروری است با نظر و عقیده ی یک دیگر آشنا شوند و 
به  هنگام بروز اختالفی مهم،  از مهارِت حِلّ اختالف1 
استفاده کنند. استفاده از مهارت تصمیم گیرِی منطقی2 

نیز بسیار مفید است.
5-1-2 مــرز- هر رابطه ی نزدیــک، دارای مرز 
تعیین شــده ای اســت. منظور از مرز، کــه باید زوجین 
رعایت کنند، میزاِن قابِل قبوِل درگیر شدن دو همسر با 
محیط بیرون مانند کار، تحصیل و ... اســت. زمانی که 
یکی از زوجیــن بیش از حد به کار، فعالیت، تحصیل، 
یا تفریح با دوســتان  می پردازد، ارتباط خصوصی او با 
همسرش دچار مشکل می شود. پس، افراد باید مرزهای 

یک دیگر را رعایت کنند. 

 فعالیت عملی 3 – نمونه ای از مشکالتی را 
که در رعـایت مرزها )در روابـط اطرافیـان خود( پدید 

می آید گزارش کنید.

6-1-2 تفســیر از جهــان- هر انســانی دارای 
ارزش ها، اهداف، اعتقادات و تفســیر خاصی ازجهان 
است.  تفاوت در دیدگاه افراد خانواده گاه به اختالفات 

جّدی منجر می شود.
 بنابرایــن ضروری اســت کــه به آن  هارســیدگی 
شود. تفســیر از جهان، شامل تفســیِر رفتارهای خود و 

1 - در این واحدکار با آن آشنا می شوید.
2 - در واحد کار بعد با آن آشنا می شوید.
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همســر نیز می شــود که می توانــد در روابط نزدیک و 
صمیمانه اختالفات جّدی ایجــاد کند. نمونه ای از این 
اختالفات در تفسیر رفتارهای خود و دیگری آن است 
که افــراد رفتارهای خود را اتّفاقــی و موردی ارزیابی 
کننــد امّا رفتار دیگری را خصوصیّــت او تلقی نمایند 
و همین باعث ســوء تفاهم می شــود. مثــاًل اگر فردی 
دروغی گفته باشــد آن را دروغ مصلحت آمیز تفســیر 
می کنــد  )خود را دروغ گو نمی دانــد و عقیده دارد به 
طور اتّفاقی و موردی دروغی گفته اســت(. امّا اگر از 
فرد دیگری دروغ بشــنود، آن فرد را دروغ گو ارزیابی 
می کند  )دروغ گویی را خصوصیّت آن فرد به حساب 

می آورد(.
2-2 به کارگیری مهارت های اساســی برای 

بهبود زندگی خانوادگی
زندگــی خانوادگــی بــه لحــاظ پیچیدگی هــا و 
ظرافت های خود نیــاز به مهارت هــای متعددی دارد. 
به عبارت دیگر، انســان ها باید با مســائل ومشــکالت 
خانوادگی آشنا و از مهارت های الزم برای کاهش آن-

 هارا برخوردار باشند.هم چنین، آن  هارا تمرین و تکرار 
کنند تا بر آن  هامســلط شــوند. در این جا به تعدادی از 

چنین مهارت اشاره می شود:
1-2-2 خودآگاهی و خودشناسی

شناخت اهداف، ارزش ها، مســئولیت ها، وظایف، 
نقش هــای خانوادگــی، انتظــارات و عالیــق خــود، 

مشکالت ارتباطی را کاهش می دهد. 

این شــناخت، به خصوص بــرای ازدواج ضروری 
اســت تا زوج ها بر اساِس آن، جهت ازدواج و تشکیل 

زندگی مشترک اقدام نمایند . 
بــرای مثال، فردی که اهــداف وارزش های خاِص 
خــود را در زندگی می شناســد، همســری برای خود 
برمی گزینــد که بــا اهداف و ارزش های او هم ســویی 

دارد.
 مســلم اســت که ازدواج چنین فــردی موفق  تر و 
بادوام  تر از کســی خواهد بود که بدون چنین شناختی 
از خود، همســری انتخاب می کنــد  که با او تضادهای 

ارزشی فراوانی داشته باشد.

 فعالیت عملی 4 – با مشاهده ی خانواده های 
اطراف خود، تأثیر اختالف در اهداف وارزش ها را بر 
زندگی خانوادگی چند نفر از اطرافیان خود مشــاهده 

کنید و گزارشی از آن  هارا تهیه کنید.

2-2-2 شناخت احساسات
یکی از موارد مهم خودآگاهی، آگاهی و شناخت 
فرد از احساسات خود اســت. شناخت احساس، یکی 
از مهارت های مهّم زندگی خانوادگی اســت. زیرا در 
بســیاری از مواقع احســاس فرد بر نحــوه ی بیان او اثر 
می گذارد، در نتیجه در لحن کالم و انتخاب کلمات او 
تغییر ایجاد می شــود و نهایتاً ارتباط با تأثیر منفی همراه 

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

به همسر و فرزندان صدمه می زند. 
از ســوی دیگر، خشم اگر به  درســتی مهار و اداره 
نشــود به  خشــونت 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، 
کنایــه، متلک، زخم زبان، حســادت، غیبت، رنجش و 
آزردگی، ســرزنش خود یا دیگران، قهرکردن، خالی 
کردن ناراحتی ســر دیگران، تمسخر، تحقیر، بی ارزش 
کردن، حمله به دیگران و کتک کاری و تخریب اموال 

و اشیاء.

مقابله با خشم- 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، انجــام دادن کاری که تنش را بگیرد، 
صحبــت کردن با یک دوســت، نیایــش و... می تواند 

باعث آرامش شود(. 

 حواس خود را به موضوعات دیگر مشغول کنید. 
به جای فکر کردن به ناراحتی بهتر اســت 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 ســراغ فرد می آیند، مانند این که 
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»هر کاری خواســت کرد و تو هیچ کاری از دستت بر 
نمی آید«، »از تو سوء استفاده کردند« و... . 

 جمله هــای مثبت را بــا خود تکــرار کنید، مانند 
»عصبانی شــدن کمکی به من نمی  کند «، »این موضوع 
ارزش عصبانی شــدن ندارد«،  »داد نکش، حرف بزن« 

و... .
 در خصوص آن چه از آن عصبانی شده اید با فرد 

مقابل حرف بزنید.
 

 فعالیت عملی 5– از مهارت مقابله با خشم 
استفاده وگزارشی از نتیجه ی آن تهیه کنید.

ب( عشق: عشق افراد خانواده به یک دیگر اساس 
زندگی خانوادگی است. با وجود این که کلمه ی عشق 
زیاد اســتفاده می شود با این حال، در بسیاری از اوقات 
مردم با معنای واقعی این کلمه آشــنا نیستند. مهم ترین 
اجزای عشــق عبارت اند از احترام، مسئولیت، اعتماد، 

درک و فهم. 

عشــق انواع و اقســامی دارد. از جمله عشق مادر به 
فرزند، عشــق به فردی از جنس مخالف، عشق برادرانه 
نســبت به انسان های دیگر وعشق به خداوند. در عشقی 
که در ازدواج  بین دو جنس مطرح می شود صمیمیّت1، 
تعّهد2 و شور و اشتیاق3 در کنار هم وجود دارند. با این 
حال، در بسیاری از مواقع، آن چه عشق نامیده می شود، 
بیش تر شــور و اشتیاق بسیار اســت نه احساس تعهد و 
صمیمیّــت دو طرفــه. توصیه می شــود زوجیــن برای 
برخورداری از ویژگی های مختلف عشــق به  آن توجه 

ویژه داشته  باشند.
3-2-2 مهارت همدلی

منظــور از همدلی، درک احساســاِت طرِف مقابل 
است. 

یعنی از زاویه ی دیِد طــرِف مقابل به موضوع نگاه 
شــود. همدلی، عالوه بر آن که  ارتباط بین انسان ها را 
تحکیم و تقویت می کند ، آن را بهبود نیز می بخشــد. 
زمانــی کــه کســی می گوید: »احســاس مــرا درک 
نمی کنــی«، »متّوجه نمی شــوی چه احساســی دارم«، 
»منظور مرا نمی فهمی«؛ همان موقعی اســت که او نیاز 
به همدلی دارد و طرف مقابل نتوانسته است احساس او 
را درک کند. شنیدن چنین عبارت هایی در خانواده ها 
کم نیســت ) بین زوجیــن، والدین و فرزنــدان و میان 

فرزندان(. 

intimacy-  1
commitment-  2

passion=desire-  3
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 فعالیّــت عملــی6 - مــوردی از ناتوانی 
در همدلــی را کــه در اطراف خود مشــاهده کرده اید 

گزارش کنید.

همان طور که قباًل گفته شــد، یکــی از اجزای مهم 
عشق، قدرت درک و فهم طرف مقابل یا همان همدلی 
اســت. برای افزایِش تــوان همدلی اصــول زیر را در 

ارتباطات خود به کار برید و به تمرین آن بپردازید:
به صحبت هاي فرد مقابل خوب گوش دهید.   .1

به احساسات و هیجانات فرد مقابل توجه کنید.   .2
هنگامی که گوینده صحبت می کند  دقت کنید که آن 

را با چه احساس و هیجانی بیان می کند .

خود را جاي فرد مقابل قرار دهید. ســعي کنید   .3
از چشم او به موضوع نگاه کنید . 

احساس فرد مقابل را به خود او منعکس کنید.   .4
به صورت های گوناگونــی می توانید این کار را انجام 

دهید:
 احساســی را که  )در مرحلــه ی 2و3( از گوینده 

 دریافت کرده  اید به او بیان کنید:
طرف مقابل می گوید: »احساس می کنم بعد از این 

همه کار هیچ رمقی برایم نمانده است«.
برخورد همدالنه: »خیلی خسته شده ای!«

طــرف مقابل می گویــد: » رفتارشــان خیلی به من 
برخورد«.

برخورد همدالنه: »رنجیدی!«
 خالصــه ای از آن چه را که گوینــده بیان کرده 

است به صورت زیر بیان کنید:
برخورد همدالنه : »اگر درســت متوجه شده باشم 

بعد از رفعِ این مشکالت احساس خستگی می  کنی«.
برخورد همدالنه: »اگر درست فهمیده باشم از این 

که از تو تشکر نشده است عصبانی هستی«.
 دقیقــاً عبــارت طــرف مقابــل را بــه خــود او 

برگردانید:
طرف مقابل می گوید: »من از او رنجیدم«.

شما می گویید: »تو از او رنجیدی«.
5. بــا احســاس و عاطفــه ی طرف مقابــل همراه و 

هماهنگ شوید. 
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دوستان  از  یکی  با   -  7 عملی  فعالیّت   
خود این تمرین را انجام دهید. طرف مقابل، یکی از 
برای شما  را  احساسات خود  یا  ناراحتی ها  مشکالت، 
اتمام  از  بعد  کنید.  او همدلی  با  کنید  می گوید. سعی 
موقعیت، از او بپرسید تا چه حد دریافته است که شما او 
را درک می کنید. مشکالت، ضعف ها و موانِع همدلی 
و  می شود  جا به  جا  شما  نقش  یادداشت کنید.بعد  را 
دوست شما سعی می کند با شما همدلی کند. در باره ی 
احساس خود با او صحبت کنید و مشکالت و موانع را 

یادداشت کنید.

4-2-2 مهارت حــّل اختالف- مهــارت حّل 
اختالف، عالوه بر رفع اختالفات، برای رفع رنجش ها، 
آزردگی ها و بیان گله ها نیز بسیار مناسب است. اصول 

مهارت حّل اختالف به شرح زیر است:
هر جــا با اختالفی روبه رو شــدید، ســریعاً از   .1
حل اختالف اســتفاده کنید. اجتناب، فــرار، کتمان یا 
فراموش کردن اختالفی که شــما را رنــج می دهد، به 

تشدید مشکالت می انجامد.
چنان چه  عصبانی هســتید یا احســاس سنگینی   .2

شما را رنج می دهد ابتدا خود را آرام سازید.
با هــم فکری با طرف مقابل، زمان مناســبی را   .3

براي حل اختالف در نظر بگیرید. 
رنجش، اختالف یا گله ی خود را بیان کنید.  .4

هنــگام بیان اختــالف یا رنجــش، از جمالتي   .5
استفاده کنید که با »من« شروع مي شود. جمالتی که با 
»تو« شروع می شود حالت حمله به طرف مقابل دارد و 

حالِت طرف مقابل را »تدافعی« می کند. 
بدون پرخاش،کنایه، طعنه، تحقیر، تمســخر و   .6

تندي صحبت کنید. 
از به کارگیری کلمات زشت یا داراي بار منفي   .7

خودداری کنید.
هر بار راجــع به یک موضــوع صحبت کنید.   .8
صحبــت راجع به موضوعات متّعدد، مانع حل اختالف 

می شود.
در طرف مقابل، احساسات منفي ایجاد نکنید.   .9

سرزنش نکنید، ... حرف خود را بزنید.
نظر و دیدگاه تان را نسبت به اختالف و ناراحتی   .10

بیان کنید.
اجــازه دهید طــرف  مقابل هم نظــر و دیدگاه   .11

خود رابیان کند. 
به حرف های او خوب گوش کنید.   .12

صحبت هاي طرف مقابل را ارزیابي کنید. اگر   .13
خطا کرده اید معذرت بخواهید. معذرت خواهي براي 

خطا کردن توانایي است نه نشانه ی ضعف.
اگــر خطا نکرده ایــد و اختالف وجــود دارد،   .14
ســعي کنید آن را حل کنید. راهــي براي پایان دادن یا 
کاهش اختالف خود بیابید. راه های مختلفی برای حل 

اختالف وجود دارد.
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 فعالیت عملــی 8– روش معمول مردم را 
در حل اختالف بنویســید و با آن چه در باال آمده است 

مقایسه کنید. 
 15 . راه حلی را برگزینید که هر دو نفر موافق باشند. 
به چنیــن راه حل هایی، برنده- برنده گفته می شــود. به 

مثال زیر دقت کنید:
مهناز و جعفر از دو شهرســتان مختلف بودند و در 
تهران با هم زندگی می کردند. این زوج دو بار در سال 
به مســافرت می رفتند وهمیشه در این که به کدام شهر 
بروند با یک دیگر اختالف شــدید داشــتند، تا این که 
آنان سرانجام تصمیم گرفتند یک سال تابستان به شهر 
مهناز و عید به شــهر جعفر بروند و سال بعد تابستان به 

شهر جعفر و عید به شهر مهناز بروند. 
راه حل هایی که فقــط یکی از طرفین با آن  هاموافق 
و طرف دیگر مخالف باشند )راه حل برنده- بازنده( به 

تشدید مشکالت می انجامند، به مثال زیر دقت کنید:
خانم امیدی ســال ها در تهران زندگی می کرد و به 
شــّدت مشتاق رفتن  به زادگاه خود و دیدار اقوام خود 
بود. دختر او، که چهارده ســاله بــود، چندان از دیدار 
اقوام لّذت نمی برد و ترجیح می داد تعطیالت تابستانِی 
خود را با دوســتانش بگذراند. با ایــن حال، مادر او را 
به زور به این  ســفر برد. دختــر، بعد از مّدت کوتاهی، 
حوصله  اش ســررفت و با میزباِن خانــم امیدی بنای بد 
اخالقی را گذاشت. خانم امیدی، هم با دخترش دعوای 

سختی بر پا کرد. نتیجه ی چنین برنامه  ریزِی یک طرفه، 
تعطیالتی بود که به هیچ کس خوش نگذشت. 

هم چنیــن، راه حلی که هر دو طــرف باآن مخالف 
باشند )بازنده-بازنده( نیز، راه حل مناسبی نیست.

محمود و مینا همیشــه بر سر مشــاهده ی برنامه های 
تلویزیــون اختالف داشــتند: محمود مایــل بود بازی 
فوتبــال را ببیند، در حالی کــه خواهرش هیچ عالقه  ای 
به آن نداشــت. به  همین دلیــل، عصرها فضای خانواده 
بســیار متشنج می  شــد. به طوری که والدین، که خسته 
از کار روزانــه باز می گشــتند، وارد عمل می شــدند و 
معمــوالً مــادر تلویزیون را با خشــم خاموش می کرد. 
نتیجه ی چنین جرّ و بحثی آن بود که هر دو، دل  خور از 
دیگری، به گوشه ای می رفتند و خود را سرگرم کاری 

دیگر می کردند. 
روش هایی مختلف برای دست یافتن به راه حل های 

برنده ـ برنده وجود دارد:
الف( نوبت گذاشتن

ب ( قرعه کشی کردن
ج ( مصالحه کردن؛ در این روش، نه راه حِل نفر 
اول، نه راه حل نفــر دوم، بلکه راه حل دیگری انتخاب 
می شود. مثاًل نفر اول برای گردش می خواهد به پارک 
بــرود، نفر دوم می خواهد  به ســینما بــرود و هر دو بر 
نظر خــود اصرار دارند. در این روش، راه حل ســومی 
را انتخاب می کنند کــه هر دو با آن توافق دارند و آن 

رفتن به موزه است.
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د( گذشت کردن و گرفتن امتیاز از طرف مقابل. 

ه(  انجام هر دو راه حل.

و( کمک گرفتن از داوری بی طرف.

 فعالیت عملی9– نمونه ای از حل اختالف 
برنده- برنده گزارش کنید.

 توجه:
به یــاد داشــته باشــید، در مهارت حــل اختالف، 
صادقانــه عمل کنیــد. هر گونــه بی صداقتی نــه تنها به 
کاهش اختالف نمی  انجامد، بلکه مشکلی بر مشکالت 

قبلی اضافه می کند. به مثال زیر دقّت کنید:
شــادی می گفت: »من برای حل اختالف باشوهرم 
 از مادرشوهرم کمک می  گیرم. چون او همیشه طرف دار 

من است. بنابراین همیشه حرف من پیش می رود«.  

 فّعالیّت  10 - در زندگانی خود از مهارت 
حل اختالف اســتفاده کنید و نتیجــه ی آن را گزارش 

کنید.

3-2 شناخِت دســتورات اخالقی اسالم برای 
تأمین سالمت روابط خانوادگی

مسئولیت خانواده در اسالم بسیار سنگین و حساس 
اســت. در اسالم به همسرداری و تربیت فرزندان بسیار 
تأکید و توجه شــده  است و برای تأمین سالمت روابط 

خانوادگی دســتورالعمل مهمی در آیــات و احادیث 
داریــم بــرای این کــه کانون خانــواده گرم و ســالم 

باقی ماند.
قرآن کریم در این زمینه می فرماید:

»همانا ورشکسته ترین افراد کسانی هستند که خود 
و خانواده ی خود را )بر اثر کوتاهی در تعلیم و تربیت(1 
در روز قیامت به زیان انداختند. هان! این همان خسران 

سوره زمر، آیه ی 15 و زیان آشکار است«.  
 از نظــر اســالم، رعایت نــکات زیــر می تواند به 

استحکام خانواده بسیار کمک کند:
1-3-2 محبّت و صمیمیّت – محبّت به همسر و 
فرزندان یکی از مهم ترین وظایِف خانواده است. محبّت 
و رسیدگی به همسر از جمله اوصاف و اخالق پیامبران 
اســت. در این زمینه حضرت رســول اکرم می فرمایند: 
»سخن مرد به همسرش که می گوید دوستت دارم، در 

قلب او جا می  گیرد و هیچ گاه خارج نمی شود«.
امام صادق )ع( نیز می فرماید:

 »هر کس محبّتش به همسر بیش تر باشد ایمانش به 
خدا بیش تر است«. 

2-3-2 احترام گذاشتن به یک دیگر- اساس 
استحکام خانواده در اســالم بر پایه ی احترام و محبّت 
متقابــل افراد خانواده به خصوص زن و شــوهر به یک 
دیگر اســت. خداوند در قرآن کریم آفریدن همسر را 
یکی از آیات خود دانسته و بر ضرورت خوش رفتاری 

1 - مظاهری، ح )1364( خانواده در اسالم )قم: انتشارات شفق(
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و احترام با همسر تأکید شده است، که از جمله  می  توان 
به آیه های زیر اشاره کرد:  

و از نشــانه های قدرت اوســت که برایتان از جنس 
خودتان همسرانی آفرید تا با ایشان آرامش یابید و میان 

شما دوستی ومهربانی نهاد.»سوره ی روم، آیه ی 21«
یا به وجهی نیکو نگاهشــان دارید یا به وجهی نیکو 

از آن  هاجدا شوید »سوره ی طالق، آیه ی 2«.
به ویــژه  در خصوص ضرورت احتــرام و نیکویی 

کردن به والدین تأکید زیادی شده است. از جمله: 
جز او هیچ کس را نپرســتید و بــه پدر و مادر نیکی 
کنید. چنان که یک یا هر دو پیر شــدند کلمه  ای را که 
رنجیده خاطر شــوند نگویید و کم تریــن آزار به آن-

 هانرسانید و با کالم نیکو با آن  هاسخن گویید » سوره ی 
اسرا، آیه ی 23«.

به هر انسانی سفارش کردیم که در حق پدر و مادر 
نیکی کند »سوره ی احقاف، آیه ی 15«.

3-3-2 گذشت و خطاپوشی- یکــی از صفات 
مهم مرد و زن در کانون خانواده آن اســت که نســبت 
به یک دیگر گذشــت داشته باشــند. این خصلت نیکو 
در ســیره ی امامان معصوم جلوه ی تام دارد. آنان بسیار 

باگذشت و خطاپوش بودند. 
در این زمینه قرآن کریم می فرماید:

»اهل ایمان باید گذشت داشته باشند و گناه دیگران 
را نادیــده بگیرند. مگر دوســت ندارید که خدا هم از 
گناهــان شــما درگذرد؟ البتــه خدا بســیار آمرزنده و 

مهربان است »سوره ی نور، آیه ی 22«.
هم چنین امام صادق )ع( می فرمایند: 

»عفو کردن در حال قدرت از ســنّت های رسوالن 
خدا و انسان های پرهیزکار است. «

4-3-2 همکاری و تقسیم کار 

 خدمت به خانواده در اســالم بســیار سفارش شده 
اســت. به منظور تأمین روابط سالم خانوادگی، تقسیم 
عادالنه  ی کار و وظایف در خانواده نیز مهم و ضروری 

است. 
حضرت صادق )ع( دراین زمینه می فرماید:
»علــی و فاطمه از رســول اکرم )ص( درخواســت 
کردند کــه کارهای خانــه را میان آنان تقســیم کند. 
حضرت فرمودند: درون خانه با زهرا و بیرون  با علی«. 
از حضرت رسول اکرم نیز نقل شده است 

که فرمودند:
 »یاعلی، کسی که در کار منزل به همسرش کمک 

کند، ثواب حج عمره دارد«.
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 فعالیت عملی 11- به گروه های پنج نفری 
تقسیم شوید. هر گروه گزارشی درباره ی سیره  ی پیامبر 
اکرم یا امامان معصوم در همسرداری و فرزندداری تهیه 

کند و به کالس ارائه دهد.

4-2 آشــنایی با مســئولیت های افــراد در 
خانواده 

بــه طــور ســنّتی در قالــب خانــواده، نقش هــا و 
مسئولیت های خاصی برای زنان و مردان مشخص شده 
است که در این جا به تعدادی از آن  هااشاره می شود: 

1-4-2 مسئولیت مردان در خانواده- مردان، 
مســئول و سرپرســت خانواده محســوب می شــوند و 
تصمیم  گیری  های مهّم خانوادگی بر عهده ی آن ها ست. 
در مجمــوع، مردان عمدتاً نقش های مدیریتی، هدایتی 

و انضباطی خانواده را برعهده دارند. 

1-1-4-2 مســئولیت اقتصادی- به طور سنّتی 
مردان مسئول تأمین معاش خانواده اند. 

معمــوالً  ارشــادی-  مســئولیت   2-4-1-2
پدران مســئول تربیت و تأدیب فرزندان در نظر گرفته 

می شوند.
     2-4-2 مســئولیت زنان در خانواده- نقش 
عمده  ی زنان در خانواده رســیدگی به مسائل عاطفی و 

پرورشی است.

 1-2-4-2 مسئولیت پرورش فرزند- از آن جا 
که نقش مادر در رشــد و پرورش کودکان بسیار مهم 
و سرنوشــت ساز است،  مســئولیت مراقبت، شیر دادن 
و رســیدگی جســمی و روانی آنان در درجه  ی اول به 

عهده  ی زن خانواده گذاشته شده است. 
2-2-4-2  مسئولیت مدیریت منزل- یکی از 
مّهم ترین وظایف زن خانواده، مدیریت و رسیدگی به 
امور منــزل از جمله نظافت، آراســتگی، پخت و پز و 

مسائلی از این قبیل است.
 در خصوص مســئولیت ها و وظایف زن و مرد در 

خانواده ضروری است به نکته های زیر توجه شود:
 تقسیم مســئولیت ها و نقش های مختلف به معنی 

برتری یکی بر دیگری نیست.
 مســئولیت ها و وظایــف زن و مــرد در خانواده 
مطلــق نیســت. به  ایــن معنی کــه فقط مردان مســئول 
تصمیم گیری ها و تأمین خط مشی های خانواده نیستند، 
بلکــه در بســیاری از مواقع این مســئولیت  به صورت 

مشترک اِعمال می شود. 
بسیاری از مســئولیت های افراد خانواده به صورت 
مشترک اعمال می شود. به طوری که بسیاری از مردان 
در رسیدگی و مراقبت از فرزندان و بسیاری از زنان در 

تأمین مخارج اقتصادی خانواده مشارکت دارند. 
 نکته ی بســیار مهم آن اســت که زن و شوهر در 
انجام مسئولیت ها و وظایف، با یک دیگر تفاهم و توافق 
داشــته باشــند. چنان چه در این زمینــه اختالفی با یک 
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دیگر دارند از مهارت حل اختالف استفاده کنند.
نــزاع زن و شــوهر در  نارضایتــی و  اختــالف،   
زمینه ی مســئولیت های یک دیگر، یکــی از مهم ترین 
عواملی اســت که کانون خانواده را به شّدت تضعیف 

می کنــد. 
خانواده-  در  فرزنــدان  مســئولیت   2-4-3
فرزندان نیز در کانون خانواده وظایف و مسئولیت هایی 

بر عهده دارند.
برخالف نظر عــّده ای از مردم، آنان تنها گیرنده ی 
خدمات و امکانات خانواده نیستند؛ بلکه موظف اند که 

مسئولیت هایی را برعهده گیرند.
1-3-4-2 احسان و اطاعت از والدین- یکی 
از مّهم ترین وظایف فرزندان آن اســت که در رفتار و 
گفتار خود احترام والدین را رعایت کنند. بی احترامی 
بــه والدین و بی وجهی به شــأن وحرمت آنان از موارد 
مهمی است که رشد فرزند و سایر خانواده را با مشکل 

بزرگی روبه رو می کند. 
عالوه برایــن، هر خانواده دارای اصــول، قوانین و 
مقررات خاصی است که ضروری است فرزندان، آن-

 هارا رعایت کنند. 
وفعالیت های  مســئولیت ها  انجام   2-4-3-2
شخصی- فرزندان به موازات رشد و افزایش توانایی ها، 
مســئولیت های بیش تری نیــز می یابند. مثــاًل کودکی 
دوســاله قادر نیســت در بیرون از منزل از خود مراقبت 
کنــد و مســئولیت مراقبت از وی بر عهــده ی خانواده 

گذاشته می شود. 
ولی زمانی که شانزده ساله می شود توانایی مراقبت 
از خود را در محیط بیرون کسب کرده و در این زمینه 
در قبال خود مسئول است. به همین دلیل ضروری است 
به موازات رشد، مسئولیت ها و وظایف خود را بشناسد 

و آن  هارا به اجرا درآورد.
3-3-4-2  همکاری در فعالیت های منزل- نه 
تنها فرزندان در قبال خودمسئولیت ها و وظایفی برعهده 
دارند، بلکه در مقابل خانواده نیز مسئول اند و باید در 
انجام فعالیت هایی مانند نظافت، خرید، پخت  و پز  و 

سایر امور خانوادگی مشارکت داشته باشند.
چکیده

برای ایجاد خانواده ای ســالم نه تنها ضروری است 
ابعــاد روابط نزدیک شــناخته شــود، بلکه تســلط بر 

مهارت های متعدد نیز ضروری است. 
ابعاد روابط نزدیک عبارت اند از دل بستگی، سلسله 
مراتب قدرت، حریم، جنســیت، مرز و تفسیر زوجین 

از جهان.
 مهارت هــای اساســی بــرای زندگــی خانوادگی 
عبارت انــد از خودآگاهی و خودشناســی، شــناخت 
احساســاتی مانند خشــم و عشــق، مهــارت همدلی و 

مهارت حل اختالف.
شــناخت دســتورات اخالقی اســالم نیز در تأمین 
روابط ســالم خانوادگی اهمیت بســیار دارد، از جمله 
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محبــت و صمیمیــت، احترام گذاشــتن بــه یکدیگر، 
گذشــت و خطا پوشــی، همــکاری و تقســیم کار. به 
عالوه ضروری اســت اعضای خانواده با مســئولیت ها 
و نقش های خود آشــنا باشند. مردان معموالً نقش های 
مدیریتی، هدایتی و انضباطِی خانواده و زن ها نقش های 
عاطفی و پرورشــی خانواده را بر عهده دارند. از جمله 
وظایف فرزنــدان در خانواده نیز احســان و اطاعت از 
والدین، انجام مســئولیت های شــخصی و همکاری در 

فعالیت های منزل است. 
  

 آزمون پایانی نظری واحد کار دوم
دل بستگی را تعریف کنید.  .1

حریم شخصی در ارتباط نزدیک را تعریف کنید.  .2
تأثیر تفســیرهای متفاوت زوجین از جهان را بر   .3

ارتباط آنان شرح دهید.
شکل های مختلف خشم را در روابط انسانی نام   .4

ببرید.
اجزای مختلف عشق را نام ببرید.  .5

6.روش هــای مختلف دســت یابی بــه راه حل های 
برنده- برنده را نام ببرید. 

7. چهار دســتور اخالقی اســالم برای تأمین روابط 
سالم خانوادگی را نام ببرید.

 آزمون پایانی عملی واحد کار دوم
مقاله ای کوتاه در زمینه ی ابعاد روابط نزدیک تّهیه 
کنیــد. مقاله را به چند نفــر از افراد متأهل اطراف خود 
بدهید و نظــر آنان را در باره ی مقاله جویا شــوید. در 
پایان، گزارشــی در خصوص نظر خواهی از آنان تهیّه 

کنید.



واحد كار سوم
ازدواج و مالک های انتخاب همسر
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 هدف های رفتاری
انتظار می رود هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف های زیر دست یابد:

فهرستی از باورهای غلط را در باره ی ازدواج تنظیم کند.  .1
مالک های گزینش همسر را نام ببرد.  .2

اهمیت تشابه زوجین  را از نظر تحصیلی، اجتماعی، مذهبی و... شرح دهد.  .3
اهمیت استقالل زوجین را از خانواده ی پدری توضیح دهد.  .4

مراحل تصمیم گیری عقالنی را شرح دهد.  .5

 پیش آزمون واحد کار سوم
1- کدام یک از موارد زیر در باره ی ازدواج صحیح است؟

الف ( ازدواج راهي براي کاهش فشار بر جسم و روان انساني است؟        
ب( راهی برای پیدا کردن نیمه ی دیگر وجود هر انسانی است. 

ج ( راهی برای دست یابی به خوش بختی است.   
د ( راهی برای پایان دادن به مشکالت است.

2- کدام یک از موارد زیر از مالک های ازدواج است؟
الف ( تشابه اجتماعی، اقتصادی و مذهبی 

ب( فا صله ی سنی حدود نه سال 
ج ( پول و ثروت 

د ( عشق و عالقه به هم
3- کدام گزینه صحیح است؟

الف ( تصمیمی باید گرفت که به هیچ  وجه جنبه  ی منفی نداشته باشد. 
ب( نتیجه ی تصمیم باید صد در صد مثبت باشد.

ج ( تصمیمی باید گرفت که پیامد منفیِ کم تر و پیامد مثبت بیش تر داشته باشد.  
د ( تصمیم گیری آسان است.
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مقدمه
ازدواج، یکــی از رویدادهای شــیرین زندگی هر 
انسانی است. پس از پشت سر گذاشتن دوران نوجوانی، 
هنگامی که انســان ها به هویّــت واقعی خود پی بردند، 
بر اســاس مالک ها و ارزش هایی کــه در زندگی خود 
مهم می دانند، دست به انتخاب همسر می زنند تا بقیه ی 

عمر خود را با همراهی فردی مناسب ادامه دهند. 
 انتخاب همسر، یکی از مهم ترین تصمیم گیری های 
زندگی هر فردی اســت. زیرا، همســر کسی است که 
عضویــت او در خانواده ، نه بر اســاس رابطه ی خونی؛ 
بلکه بر اســاس انتخاب و تصمیم گیری است. به همین 
دلیل، تصمیم گیری برای ازدواج و مالک های انتخاب 

همسر از  اهمیت بسیار برخوردار است. 
قــرآن کریــم، ازدواج را مایــه ی آرامش انســان 
)ســوره ی اعــراف، آیــه ی 189( و همســر را نعمت 
خداوند می داند )ســوره ی نحل، آیــه ی 72(. به همین 
دلیل تصمیم گیری برای ازدواج و مالک های انتخاب 

همسر اهمیّت بسیار دارد. 
در این بخش به ازدواج و مالک های انتخاب همسر 

می پردازیم. )شکل 3-1(

1-3 ازدواج؛ یک تغییر         
ازدواج باعــث تغییر در وضعیــت معمول زندگی 
زوجین می شــود. هنگامی که پســر و دختری ازدواج 
می کننــد، نقش های جدیــدی به آن  هاداده می شــود: 
نقش های »همســر«، »مدیِر خانه«، »عروس« و... به زن؛ 
و نقش های »شــوهر«، »سرپرســت خانواده«، »نان آور 
خانــواده«، »داماد« و... به مرد داده می شــود.  به همین 

دلیل، ازدواج یک عامل فشار روانی1 است. 

 stress -1

4- مریم برســر دو راهی ادامه ی تحصیل یا ازدواج قرار گرفته اســت. او در کدام مرحله از فرآیند تصمیم گیری 
است؟

الف( روبه رو شدن با موقعیت تصمیم گیری
ب( تعیین گزینه های ممکن

ج( ارزیابی پیامدها
د( متعهد شدن به انجاِم یک تصمیم
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منظور از فشار روانی، نیاز به دوباره سازگار شدن با 
وضیعت جدید زندگانی است.

از آن جــا که به دنبــال ازدواج، تغییرات زیادی در 
زندگــی زوجین ایجاد می شــود، آنان بــه فرصت نیاز 
دارند تا بتوانند با اوضاِع جدید زندگانی خود سازگار 
شوند. سازگاری با این اوضاع جدید زندگانی به زمان 

و تالش مناسب نیاز دارد. 
 مریم یک ســال اســت که ازدواج کرده  اســت. 
ولی می گوید که اصاًل احساس خوبی ندارد. شوهر او 

دانشجو و شاغل است. 
بــه همین دلیــل، وضعیِت مالِی خوبــی ندارند و او 
بســیاری از امکانــات خانه ی پدری را از دســت داده 
است. عالوه براین، شوهرش بیش تر مواقع روز در منزل 
نیســت و زمانی هم که می آید بــه مطالعه ی درس های 

خود می پردازد. 
 ســعید دو ســال اســت ازدواج کرده اســت. او 
قبــل از ازدواج ، بــا درآمدی که داشــت به تفریحات 
و مســافرت های دل چســبی می پرداخت. ولی پس از 
ازدواج، به علت پرداخت اجاره بهای منزل و هزینه های 
زندگی مشــترک، نمی تواند چنان برنامه های تفریحی 

داشته باشد. 
او مجبور اســت بیش تر از گذشــته کار کند. سعید 
احســاس می کند  قســمتی از زندگی خود را از دست 

داده است.

 فّعالیّــت عملی 1 -  به پنج گروه تقســیم 
شــوید. هر گروه با یک عروس و داماد که دست کم 
دو ماه و حداکثر، پنج ماه از ازدواج آنان گذشته است 
در خصوص فشــارها و اســترس های زندگی مشترک 

آنان مصاحبه و گزارشی از آن  هاتهیه کنید.

2-3 باورهای غلط درباره ی ازدواج
وجــود برداشــت ها و نگرش های غلــط درباره ی 
ازدواج، فشار و اســترس ازدواج را سنگین تر می کند. 
باورهــای غلط دربــاره ی ازدواج می توانــد ضربه ای 
شــدیدی به زندگی مشــترک وارد کنــد. در این جا 

تعدادی از آن ها بررسی شده اند:
ازدواج ابزاری اســت برای رفاه، آسایش، فرار   -1

از خانه ی پدری، درمان بیماری ها و ... . 
ازدواج مرحله ای مهم از رشــد در زندگی انســان 
است نه ابزاری برای رفاه، آسایش و ... . برای ازدواج، 
ضروری اســت افراد به رشد روانی رســیده باشند، به 
طوری که بتوانند عالوه بر قبول مسئولیت های زندگی 
شخصی، مسئولیت های زندگی مشترک را قبول کنند 

و از عهده ی آن  هابرآیند.
باید با کســی ازدواج کرد که از هر نظر کامل   -2

باشد.
 ایــن باور اشــتباه اســت زیــرا هیچ انســانی کامل 

نیست. 
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زن و شوهر باید کاماًل شبیه هم باشند.  -3
 این باور نیز درســت نیست. انســان ها با یک دیگر 
متفاوت انــد و هیچ یــک از آن  هاکاماًل شــبیه دیگری 
نیســت حتی دو قلوهای هم ســان. مهــارت همدلی به 
انســان ها کمک می کند  تا بتوانند جدا از اختالف ها و 
تفاوت هایی که با یک  دیگر دارند در کنار یک  دیگر با 

رضایت زندگی کنند.
حــاال ازدواج می کنــم و بعد رفتار همســرم را   -4

تغییر می دهم. 
نکته ی بسیار اساسی که در ازدواج باید به آن توجه 
کرد این اســت که هیچ انســانی نمی توانــد دیگری را 
تغییر دهد. انســان ها زمانی تغییر می کنند  که خودشان 
بخواهند. به همین دلیل هنگام ازدواج باید فرد را همان 
طور که هســت، بپذیرید و قبول کنید. اگر نمی توانید 
چنیــن فردی را با همین خصوصیاتی که دارد بپذیرید، 

بهتر است او را به عنوان همسر انتخاب نکنید.
زندگِی زن باید از قبل کامل شده باشد. زنان نیز   -5
همانند مردان در قبال زندگی مشترک خود مسئول اند. 
زن و مرد دوشادوش یک دیگر زندگی مشترک خود 
را می ســازند نه آن کــه زن بایــد وارد زندگِی آماده 

شود.
زن و شــوهر باید همه ی گذشته خود را به یک   -6

دیگر بگویند.
 زن و شــوهر لزومی ندارد در بــاره ی موضوعاتی 
که تمام شده اند، به زماِن حال ارتباط ندارند وبه طرِف 

مقابل نیز مربوط نمی شــوند، چیزی به هم بگویند. ولی 
گفتــن مطالبی که مربوط به زمان حال اســت و ارتباط 
مســتقیم با فرد مقابل دارد بســیار اساسی است. مخفی 
کاری درباره ی مشــکلی که در زمان حال وجود دارد 
مانند ابتالی یکی از زوجین به بیماری هاي جســمي و 

رواني، به شروع زندگی مشترک لطمه می زند.
زن و شوهر باید همه ی وقت شان را با یک دیگر   -7

بگذرانند.
 همان طور که قباًل مطرح شــد، زن و شوهر عالوه 
بر زندگی مشترک، دارای زندگی شخصی نیز هستند. 
آنان فعالیت های شخصی، دوستان و برنامه های دیگری 
نیز جدا از زندگی مشــترک دارند که باید به آن  هانیز 
بپردازنــد. بنابراین، امکان پذیر نیســت که همیشــه در 

کنار یک دیگر باشند.
مرد مسئول خوش بخت کردن زن است.   -8

زن و مــرد هر دو مســئول خوش بخت کردن یک 
دیگر هســتند. زن نیــز همانند مرد چنین مســئولیتی را 

برعهده دارد.
نباید احساســت را به طرف مقابل نشــان بدهی   -9

وگرنه سوء استفاده می کند.
 بیان احساســات مثبت مانند عشــق و عالقه، نه تنها 
مشکلی ایجاد نمی کند  بلکه یکی از ضروریات زندگی 
مشــترک اســت. در واقع، بیان نکردن این احساسات 

است که مشکل زاست.
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 فعالیــت عملــی2– با ســه دختــر جوان            
در باره ی ازدواج صحبت و باورهای آنان  را درباره ی 
ازدواج بررسی کنید. باورهای آنان تا چه اندازه صحیح 

است؟

3-3 مالک های گزینش همسر
1-3-3- ســن  اگر چه اختالف سنی، تابع اوضاع 
اجتماعی و فرهنگی هر جامعه اســت اما مهم آن است 
که زوجین هر دو در مرحله ي مشابهی از رشد )عاطفي، 
رواني و ...( قرار داشته باشند. چنان چه اختالف سنی، در 
حّدی باشــد که یکی از زوجین در یک مرحله از رشد 
و دیگری در مرحله ی دیگری از رشد باشد، مشکالت 

بسیاري در زندگي مشترک به وجود مي آید. 
2-3-3- تشــابه از نظر وضعیــت تحصیلی، 
اجتماعی، مذهبی و فرهنگی- توصیه بر آن است که 
زوجیــن از نظر وضعیت تحصیلی، اجتماعی، مذهبی و 
فرهنگی شباهت های نســبی با یک دیگر داشته باشند. 
اختالف هــا و تفاوت هــای شــدید زوجیــن، یکی از 
مهم ترین عوامل زمینه ســاز مشــکالت بعدی است. به 
همین دلیل، توصیه می شــود فردی که مذهبی است و 
به اصول اخالقی پای بند اســت با فــردی ازدواج کند 
کــه در این زمینه با او شــباهت بیش تری دارد. ازدواج 
چنین فردی با شــخصی که توجهی به مسائل مذهبی و 
اخالقی ندارد، می تواند مشکالت بسیاری را در ازدواج 

آنان پیش آورد. 
همین موضوع در ســایر زمینه ها نیز صدق می کند. 
چنان چه فردی که معاشــرتی است با شخصی ازدواج 
کند که منزوی و گوشه گیر است و به ارتباط اجتماعی 
عالقه ای ندارد، با مشکالت بسیار در زندگی مشترک 

خود روبه رو خواهد شد.

 فعالیت عملی 3-  به گروه های پنج نفری 
تقســیم شــوید. هر گروه یکــی از ازدواج هایی را که 
زوجین با یک دیگر تفاوت های زیادی دارند بررســی 

کند و پیامد آن را نیز توضیح دهد.

3-3-3 استقالل زوجین از خانواده ی پدری- 
یکی از نکات بســیار مهم و اساســی ازدواج، استقالل 

زوجین از خانواده ی پدری است. 
هنــگام ازدواج، زوجیــن بــرای خود خانــواده ای 
تشکیل می دهند که جدا از خانواده ی قبلی آن هاست. 
این خانواده ی جدید باید مستقل و دارای  مرز مشخصی 

باشد. 
گاهی اوقــات، مرز ایــن خانواده ی جدید بســیار 
ضعیف و نامشخص اســت وگاهی مرزی ندارد که به 

دخالت دیگران می انجامد. 
مســعود پســر دوم خانواده بود. از آن جا که شغلی 
مناسب با درآمد کافی برای پرداخت مخارج زندگی و 
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اجاره خانه را نداشت، پس از ازدواج زندگي مشترِک 
خود را در خانه ي پدرش آغاز کرد. برادر بزرگ تر او 
نیز با خانواده ي خود در همیــن خانه زندگی می کرد. 
از آن جایی که تمـــام افــراد خانواده در یک منـــزل 
زندگـــی می کردند، مسعود و همسرش مجبور بودند 
در تمــام میهمانی ها و برنامه های خانوادگی شــرکت 
کنند و این مانع آن می شــد که آن  هابتوانند برنامه ها یی 
جداگانه داشته باشند. از سوی دیگر، خانواده ي مسعود 
انتظاراتی از همســر او داشــتند که گاهــی اوقات غیر 
منطقی می شــد. این موضوع به تدریج مشــکالتی در 
ارتباط بین همسر و خانواده ي مسعود ایجاد کرد که به 

قهر همسر او انجامید. 
4-3-3 اولویــت نــدادن بــه ویژگی های 
ظاهری- برخــی از افراد به زیبایی و جذابیت همســر 
آینده ی خود بیش از حد اهمیت می دهند. در مجموع، 
زیبایی و جذابیت جســمی ارزش پایداری در ازدواج 
ندارد. زیــرا زیبایی ظاهری، به دالیــل مختلف از بین  
می  رود. بهتر است اساس ازدواج بر موضوعات پایداري 
مانند خصوصیــات شــخصیتی و ویژگی های اخالقی 
)پرهیزگاری، صداقت، راســتی و ...( اســتوار باشــد.

5-3-3 اســتقالل مالــی- مهم اســت زوجین 
بتواننــد مخــارج زندگی خود را تأمیــن کنند و از این 
نظر، وابســتگی نداشته باشــند. در غیر این صورت در 
ازای تأمین مالی زندگانی، اســتقالل خود را از دســت 

می دهند.

به یاد داشته باشــید مالک های باال نسبی اند و مهم 
است جوانان براي داشتن ازدواج بهتر و موفق تر، عالوه 
بر آشنایی با آن ها، با مهارت های مختلف زندگی مانند 

مهارت تصمیم گیري نیز آشنا شوند.
 

 فّعالیّت عملی 4– با دو نفر از والدین ودو 
نفــر از جوانــان درخصوص مالک هــای مهم ازدواج 
مصاحبه و سپس، مهم ترین مالک های آنان را مشخص 

کنید.

6-3-3 برخورداری از مهارت تصمیم گیری
یکی از مهم ترین مهارت هایی که الزم است هر فرد 
در زندگي بیاموزد، مهارت تصمیم گیري است. زیربنای 
این مهارت اســتدالل، منطق وتعقل اســت. ازدواج نیز 
تصمیم گیری مهمي اســت. از این رو ضرورت دارد با 
ویژگی های تصمیم گیری عقالنی بیش تر آشنا شوید. 

مراحــل تصمیم گیری عقالنــی یا منطقی 
عبارت  اند از:

روبــه رو شــدن بــا موقعیت تصمیــم گیری-   .1
یعنــي آگاهی فرد از این که ضــرورت دارد در باره ي 
موضوعــی تصمیــم بگیــرد. ایــن آگاهــي در برخي 
موقعیت ها مانند زمانی که فرد احســاس می کند  بر سر 
دوراهی قرار گرفته است یا مشکل مزمنی به طور مداوم 
در زندگی او حضور دارد یا به بن بســت رسیده است 

اهمیت بیش تري مي یابد. به مثال زیر توجه کنید. 



مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده جلد 2
ازدواج و مالک های انتخاب همسر

41

زهــرا، دانشجوســت. او به ادامــه ی تحصیل عالقه 
دارد. با این حال، اخیراً خواستگاری دارد که از شرایط 
مناســبی برخوردار اســت. زهــرا، در بــاره ي ادامه ی 

تحصیل یا ازدواج در حال تصمیم گیری است.
تعیین گزینه های ممکن و جمع آوری اطالعات   .2
در باره ي آن ها- در این مرحله فرد باید بررسی کند که 
چه گزینه هایی برای تصمیم گیری وجود دارد و سپس 

درباره ی آن  هااطالعات الزم  را جمع آوری کند.
در مثاِل زهرا، او بررســي می کند  که بر سر این دو 

راهی چه گزینه هایی برای او وجود دارد:
الــف ( به خواســتگاری کــه برای او آمده اســت 
فکر کند و ســعی کند با او بیش تر آشنا شود و جریان 

خواستگاری را به پیش برد؛ 
ب( به ادامه ي تحصیل فکر کند.

ارزیابــی  پیامدهای پیش بینی شــده  ي هر یک   .3
از گزینه هــا- در ایــن مرحله، فــرد پیامدهای هریک 
از گزینه هــاِی ممکن را بررســی و نتیجه ی هر یک را 

مشخص می کند.
در مثال زهرا، او پیامدهای هریک از مراحل باال را 

بررسی می کند :
 اگر سعی کند که جریان خواستگاری را به پیش ببرد،

  پیامدهای مثبت آن عبارت اند از: ....................
...........................................................................
 پیامدهای منفی آن عبارت اند از: ......................
...........................................................................

 اگر سعی کند ادامه ی تحصیل دهد،
 پیامدهای مثبت آن عبارت اند از : ....................

...........................................................................
 پیامدهای منفی آن عبارت اند از: ...................... 
...........................................................................
متعهــد کردن خــود به گرفتن یــک تصمیم-   .4
در این مرحله، فرد ســعی می کند  بــا انتخاب یکی از 
گزینه هــاِی ممکن خود را به انجام آن پای بند و متعهد 
سازد. مثالً در مثال زهرا، او تصمیم  می  گیرد که گزینه  ي 
دوم )ادامه تحصیل( را برگزیند، چون پیامدهای مثبت 
بیش تری دارد. او خود را به این تصمیم متعهد می کند. 
به همین دلیل بــه گزینه ی دیگر فکر نمی کند  که اگر 

من ازدواج کنم شاید چنین شود، شاید چنان شود.
یکی از مشــکالِت مهــم تصمیم گیری آن اســت 
که افــراد، پس از انتخــاب یکی از گزینه هــا دائماً به 
گزینه های دیگر فکــر می کنند  که اگر این تصمیم را 

نمی گرفتم آن وقت موفق بودم و ... .
برنامه ریــزی بــرای اجــرای تصمیــم- در این   .5
مرحلــه، فــرد گام های اجرایی را بــرای انجام تصمیم 
خــود تعیین مي کند. در مثال زهرا، او گام های اجرای 

تصمیم خود براي ادامه ی تحصیل تعیین می کند : 
 با استادان خود مشورت کند؛ 

 اطالعات بیش تری ازادامه تحصیل جمع آوری کند
 و ....................................................................
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اجرای تصمیــم- در این مرحلــه، فرد تصمیم   .6
می گیــرد برنامه هایــی را، که در مرحلــه ي قبل تعیین 
کرده بود، به اجــرا درآورد. در مثال زهرا، او گام های 

خود را یکی یکی برمی دارد.
ارزیابــی پیامدهــای واقعــی تصمیــم- در این   .7
مرحله، فرد مشخص می کند  تصمیِم گرفته شده  تا چه 
اندازه مؤثر ومفید بوده است. پس از اجرای گام ها، او 
پیامدهای واقعی تصمیم خود را بررســی می کند: حاال 
که جریان ادامه ی تحصیــل را به جلو بردم چه نتایجی 

برای من داشت؟

 فّعالیّت عملی 5– یکی از تصمیم گیری های 
قبلــی خود را با اصول تصمیم گیــری عقالنی مطابقت 
دهید و مشــخص کنیــد تا چه انــدازه از چنین اصولی 
استفاده کرده اید. مشــخص کنید تصمیم گیری شما تا 
چه حد منطقی و اصولی بوده اســت. اگر اشــکالی در 
مراحل باال داشتید، مشخص کنید در کدام مرحله بوده 

است؟

در هر تصمیم گیری، فرد چیزی را از دست می دهد 
و در مقابــل چیــز دیگری را به دســت مــی آورد. هر 
تصمیم گیری دارای پیامدهای مثبت و منفی است. مهم 
آن اســت که تصمیمی گرفته شود که پیامدهای مثبت 

بیش تر و پیامدهای منفِی کم تری داشته باشد.

چکیده

ازدواج یکی از رویدادهای مهم زندگی هر انسانی 
اســت.در عین حال، باورهای غلــط متعددی درباره ی 
ازدواج وجــود دارد که شــناخت آن  هابه ســازگاری 
بیش تــر زوجین بــا وضعیــت جدید پــس از ازدواج 
بســیار کمک می کند . مالک های متعــددی نیز برای 
گزینش همسر وجود دارد: سن، تشابه از نظر فرهنگی، 
اجتماعــی، اقتصــادی، تحصیلــی، مذهبی، اســتقالل 
زوجین از خانواده ی پدری، ویژگی ظاهری و وضعیت 
مالــی. ازآن جا کــه تصمیم گیری برای ازدواج، بســیار 
مهم و اساســی اســت، ضرورت دارد زوجین با اصول 
تصمیم گیری عقالنی و منطقی آشنا شوند و در انتخاب 

شریک زندگی خود از آن استفاده کنند.

 آزمون پایانی نظری واحد کار سوم
1- سه باور غلط در باره ی ازدواج را بیان کنید.

2- مالک های گزینش همسر را نام ببرید.
3- مهارت تصمیم گیری عقالنی و منطقی را شرح 

دهید.

 آزمون پایانی عملی واحد کار سوم
مقاله ای کوتاه درباره ی ازدواج تهیّه کنید. 



واحد كار چهارم
ارتباط با همسر و فرزند
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 هدف های  رفتاری
انتظار می رود هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف های زیر دست یابد:

فهرستی از تفاوت های بین زن و مرد تهیه و تنظیم کند.  .1
شاخص  های ازدواِج موفق را نام ببرد.  .2

اهمیِت داشتن اوقات مشترک را در بهبود ارتباط زوجین شرح دهد.  .3
انواع روش های بیان محبت و عالقه به همسر را نام ببرد.  .4

توقعات و انتظارات همسران را فهرست کند.  .5
تأثیر بیان روشن انتظارات زوجین از هم را در کیفیت ازدواج توضیح دهد.  .6

احترام به حریم های شخصی را در بهبود ازدواج شرح دهد.  .7
اهمیت تعادل را در نقش های خانوادگی توضیح دهد.  .8

نکته های مهم را در برقراری ارتباط صحیح با فرزند شرح دهد.  .9

 پیش آزمون واحد کار چهارم
کدام گزینه  از شاخص های ازدواِج مّوفق است؟  .1

الف ( نبوِد اختالف      ب(  سازش       ج ( کنترل کردن       د ( شناخِت قوی از خود  
کدام گزینه صحیح است؟  .2

الف( زنان  احساسات خود را کم تر نشان می دهند.     
 ب( زنان به مسائل کلی تر نگاه می کنند.

 ج( زنان به جذابیت جسمی بیش تر اهمیت می دهند. 
 د ( زنان روابط را پیچیده تر از مردان می بینند.

کدام یک از انتظارات زوجین از یک دیگر منطقی است؟  .3
ب( باید خوشبختم کند.  الف ( باید احساس مان را به یک دیگر بگوییم.     

د( باید برای من ارزش و احترام قایل شود. ج( نباید در این زندگی سختی بکشم.    
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مقدمه
می تــوان گفت تقریبــاً همــه ی انســان ها ازدواج 

می  کنند. 
ارتباط با همســر، قســمت مهّمــی از زندگی یک 
بزرگســال است که تأثیر روانی شــدیدی بر زندگانی 
او دارد. چنــان چــه ارتباط با همســر راضــی کننده و 
موفقیّت آمیــز باشــد، فرد از ســالمِت روانی بیش تری 

برخوردار می شود. 
در صورتــی که زندگی زناشــویی با مشــکالت و 
نارضایتی هــا همراه باشــد بر زندگی زوجین شــدیداً 
تأثیر می  گذارد و ناکامی، یأس و نهایتاً افســردگی نیز 
به دنبال خواهد داشــت. ارتباِط مناســب بین والدین و 
فرزندان نیز باعث می شــود ســطح سالمت در خانواده 

بــاال رود. به عــالوه، فرزنداِن چنیــن خانواده هایی در 
آینده موفقیت های بیش تری کسب می کنند.

1-4  رفتار با همسر و فرزند در قرآن کریم
قرآن کریم زن و شوهر را پوشش یکدیگر می داند 
)سوره ی بقره، آیه ی187(. هم چنین در خصوص رفتار 
با همســر سفارش کرده اســت که با زنان خود خوش 
رفتاری کنید )ســوره ی طالق، آیه ی 2؛ ســوره ی بقره 
آیه هــای 229 و231(. رســول اکرم حضــرت محمد 
)ص( نیز فرموده اند: »دوســت داشــتن زن جزء اخالق 

پیامبران است«. 
از حضرت ســجاد )ع( هم نقل شــده است: »گفتار 
خوش مال را زیــاد و رزق را فراوان می کند و موجب 

محبوبیت در خانواده و ورود به بهشت می شود«. 

مردی که به سبب شغل مهمش وقت کمی برای خانواده می گذارد، در کدام گزینه مشکل دارد؟  .4
ب( تعادل در نقش ها  الف(  احترام به حریم شخصی               

 ج( مشارکت در انجام مسئولیت ها          د ( انعطاف در ایفای نقش های خانوادگی 
زن و مردی که هر دو کارمندند و زن با خستگی  به کاِر خانه می پردازد و از کمک  نکردن شوهرش ناراضی   .5

است، در کدام یک از موارد زیر مشکل دارند؟
الف( احترام به حریم شخصی           ب( نابرابري در انجام کارهاي خانه        
د ( انعطاف در ایفای نقش های خانوادگی  ج( تعادل در نقش ها                      

نقش کدام گزینه در رشد عّزت نفس کودکان مهم است؟  .6
ب( آزاد گذاشتن فرزندان الف ( پذیرش بی قید وشرط    

د( بیان نکردن محبّت و عالقه ج( انضباط شدید     
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در قرآن کریم، رسیدگی به فرزندان نیز توصیه شده 
است ، از جمله وظایف والدین، دعوت به ایمان الهی، 
نمــاز، توجه به پاداش و تنبیــه الهی، آموزش اخالق و 
رفتار پسندیده و نیکو، انجام عمل صالح، امر به معروف 
و نهی از منکر، صبر در حل مشــکالت و خودداری از 
ابراز غرور به مردم )سوره ی لقمان، آیه های 17 و 18( 

است.

 فعالیت عملی 1- دو حدیث در خصوص 
اهمیّت خوش رفتاری با افراد خانواده بنویسید.

2-4 عوامل مؤثر در برقراری ارتباط درســت 
با همسر

این عوامل عبارت اند از:
1-2-4 کیفیت ارتباط زوجین

 با آن که بسیاری از مردم ممکن است تصور کنند 
دوام زندگی  هایی که با شور واشتیاق آغاز شده باشند، 

قطعی است. ولی واقعیت چیز دیگری است. 
پژوهش ها نشــان داده اند شور و اشــتیاق به تنهایی 
نمی توانــد برای دوام زندگی خانوادگی، نقش داشــته 
باشــد. اصوالً زندگی مشــترکی که بــر درک وفهم، 
تقسیم عادالنه ی مسئولیت های خانوادگی و فرصت  های 
تصمیم گیریِ برابر پایه  گذاری شده  از زندگی مشترکی 
که فقط بر اساس عالقه و اشتیاق شکل گرفته، با دوام  تر 

است. 

 توجه
شاخص های ازدواج مّوفق 

 شناخِت قوی از خود
 انتظار واقع بینانه از ماهیّت ازدواج

 کسب مهارت های اجتماعی بیش تر
 توانایی حل اختالف ها و مشکالت زندگی

 توانایی درک و فهم طرف مقابل
 توانایی ابراز احساس های مثبت به همسر

 اشتراک نســبی در موضوعات ارزشی، اخالقی، 
دین، مذهب، ایمان و اعتقادات و ...

 تعادل در نقش های مختلــف زندگی )فردی که 
ســعی می کند  نقش های مختلف خود را در زندگی به 
طور هماهنگ ایفا کند در زندگی مشترک موفق تر از 
فردی است که مثاًل  فقط در نقش کارمندی یا تحصیلی 

یا اجتماعِی خود غرق می شود(.
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2-2-4 شناخت تفاوت های میان زن ومرد
 یکــی از نکته های مهــم در مبحث ارتباط زوجین 
آن اســت که آنان بایــد، عالوه بر شــناخت خود، از 
تفاوت هایی که میان زن و مرد اســت آگاه باشند. اگر 
چه زنان ومردان در موارد بســیار به یک دیگر شباهت 
دارند ولی تفاوت های ظریفی نیز میان آنان وجود دارد 

که عبارت اند از: 
1-2-2-4  تفاوت های جسمی 

بدن زنان و مردان بــا یک دیگر تفاوت دارد. حتی 
تحقیقات اخیر نشــان داده است زنان و مردان در بافت 
مغزی نیــز تفاوت های مختصری بــا یک دیگر دارند. 
بعضی از هورمون ها مانند تستوســترون فقط در مردان 
و هورمون هایی مانند اســتروژن و پروژسترون فقط در 
زنان ترشــح می شــود. با توجه به این که هورمون ها بر 
رفتار انســان تأثیر اساســی و مهمی دارند، طبیعی است 
که رفتار زنــان و مردان تفاوت هایی نیــز با یک دیگر 

داشته باشد. 
2-2-2-4 تفاوت های روانی

 زنــان و مردان از نظر خصوصیات روان شــناختی 
نیز در بعضی از مــوارد، با یک دیگر تفاوت دارند. در 

این  جا به تعدادی از آن  هااشاره می شود:
 زنــان ومــردان در برقراری ارتبــاط با یک دیگر 
تفــاوت دارند. برقــراري ارتباط اجتماعــی برای زنان 
نســبت به مردان اهمیت بیش تري دارد. زنان هنگامی که 
با  مشــکلی رو به  رو مي شــوند، در وهله ي نخســت به 

دنبال همدل، ســپس به دنبال راه حل آن هســتند. آنان 
مایل انــد در درجه ی اول، همسرشــان به صحبت های 
آنان »گــوش دهد«، با آنان همدلـــی کنــد و آنان را 
»درک کند« وســپس به حـــل مشکـــل خـــود اقدام 
مي کنند. مــردان نیز نیاز به همدلي دارنــد اما کم تر از 

زنان به این موضوع اهمیت مي هند.
 زنــان و مــردان از نظــر ابــراز هیجان هــا با یک 
دیگر تفاوت دارند. زنان هیجانات و احساســات خود 
را بــه خوبی نشــان می دهند ولی مــردان آن  هارا بروز 
نمی دهنــد. آنان هنگام ناراحتــی بیش تر به درون خود 

فرو می روند.
 جذابیت جسمی و آراستگِی زنان برای مردان از 
اهمیت بســیار برخوردار اســت. مردان بیش تر از زنان 

تحت تأثیر جذابیت و آراستگی قرار می گیرند. 
 مــردان کلی تر از زنان به مســائل نــگاه می کنند. 
مردان کل گراتر و زنان جزء نگرترند. این موضوع در 
زمینه های اجتماعی بیش تر خود را نشــان می دهد. مثاًل 
هنگامی که زن وشوهری به یک میهمانی می روند، زن 
به بسیاری از موارد ریز و ظریف در زمینه های متعدد به 
ویــژه رفتارها و برخوردها توجه دارد. درحالی که مرد 
توجهی به مــوارِد ریز و جزء ندارد و به »کِل« میهمانی 

توجه دارد که از آن لّذت برده است.   
   محســن و همســرش به منــزل یکي از آشــنایان 
دعوت شــده بودند. پس از پایان میهماني، محســن از 
این که مدت زماني را با  دوســتان و آشنایان گذرانده 
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بود، لّذت برده بود. ولی همسر او از کم توجهی میزبان 
ناراحت شــده بود. به نظر او، میزبان از ســایر میهمانان 

پذیرایی بیش تری کرده بود.
 زنــان روابــط را پیچیده تــر از مردان مــی بینند. 
با توجه بــه این که زنان بیش تر به مســائل اجتماعی و  
ظریف توجه دارند طبیعی اســت کــه ارتباطات را نیز 

پیچیده تر از مردان ادراک کنند. 
ســیمین پس از بازگشــت از میهمانی به همســرش 
گفــت: » خانواده ی ب به میهمانــی نیامدند. نگران آن 
هســتم که شــاید مشــکلی برای آن  هاپیش آمده باشد 
وخانــم ب دوبــاره دچار ناراحتي قلبي شــده باشــد«.  
شوهر ســیمین با تعجب به او نگاه کرد و گفت: » فکر 

نمی کنم. شاید، برنامه  ی دیگری داشتند که نیامدند«. 
 مردان به موفقیت و پیشــرفت در شــغل و کسب 
و کار اهمیّــت می دهند و زنان بــه موفقیّت در اداره ی 
امور خانواده. حتی زنان کارمند و تحصیل کرده که در 
فعالیت های اجتماعی حضــور فعالی دارند، به خانواده 
و مســایل مرتبط با آن، بیش تر از موفقیت در شــغل و 

پیشرفت اهمیّت می دهند.
 مــردان بــه اســتقالل اهمیّت می دهنــد و زنان به 
حمایت شــدن. مــردان بیش تر مایل انــد در خصوص 
تصمیم گیری های  شخصی خود مستقل عمل کنند. در 
حالی که زنان بیش تر حمایت همسران خود را می خواهند 

و از آن  هاتوقع محبت، توجه و راهنمایي دارند. 
 

 فعالیت عملی 2– دیدگاه تعدادی از افراد 
مجرد و متاهل را در خصوص تفاوت های زن و مرد، با 
استفاده از پرسش نامه ي زیر ارزیابی و پاسخ های آنان 
را مقایســه کنید. خالصــه ای از تفاوت های بین زنان و 

مردان، مجردان و متاهالن و... را ارائه کنید
.زنان ومردان در برقــراری ارتباط با یک دیگر   .1

موافقم⃞    مخالفم⃞ اختالف دارند.  
صحبت های زنــان بیش تر از مردم و انســان ها   .2

موافقم⃞    مخالفم⃞ است.   
زنان و مردان از نظر ابراز هیجانات با یک دیگر   .3

موافقم⃞    مخالفم⃞ تفاوت دارند.  
جذابیت جســمی و آراستگی زنان برای مردان   .4

موافقم⃞    مخالفم⃞ اهمیت بسیار دارد. 
مردان کلی تر از زنان به مســائل نگاه می کنند.                            .5 

موافقم⃞    مخالفم⃞    
زنــان روابــط را پیچیده تر از مــردان می بینند.                               .6 

موافقم⃞    مخالفم⃞    
مردان به پیشرفت در شغل و کسب و کار اهمیّت   .7

می دهند و زنان به موفقیّت در اداره امور خانواده.
موافقم⃞    مخالفم⃞    

مردان به اســتقالل اهمیّت می دهنــد و زنان به   .8
موافقم⃞    مخالفم⃞ حمایت شدن.  
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تفاوت های روانی و جســمی بیــن زن و مرد، یک 
واقعیت است. با این حال، بعضی اوقات  به اشتباه تصور 
مي شــود که چنین تفاوت هایی نشان دهنده ي برتری و 
ضعف بین دو جنس اســت یا ایــن تفاوت ها مطلق اند 
و مانــع درک و فهم دو جنس از یک دیگر می شــوند. 
واقعیت آن اســت که وجود چنیــن تفاوت هایی باعث 
می شــود، زن و شوهر مکمل هم باشــند و بهتر بتوانند 
به ضروریات و اســاس زندگــی خانوادگی و پرورش 
فرزندان رسیدگی و تّوجه کنند. از این رو در خصوص 

تفاوت های باال، به یاد داشته باشید:
تفاوت های زن و مرد به معنی برتری یا کهتری   .1

یکی بر دیگری نیست.
تفاوت های بین زنان و مردان نسبی  اند و جنبه ی   .2

مطلق ندارند.
ایــن تفاوت ها بر اثر عوامل زیســتی، آموزش،   .3

فرهنگ و ... ایجاد شده است.
وجود تفاوت ها، توجیه کننده ی کاســتی های   .4
ارتباطی نیســت. پدری که غرق در کارهایش است و 
به فرزندانش رســیدگی نمی کند  نمی تواند این قصور 

خود را بر اساس تفاوت های زن و مرد توجیه کند.
تفاوت هــای زن و مــرد به آن معنا نیســت که   .5
نمی توان چنین اختالف هایی را کاهش داد. آگاهی از 
تفاوت ها، استفاده از مهارت حل اختالف، همدلی و... 
قادر اســت چنین تفاوت هایــی را به کم ترین حد خود 

برساند.

شناخت و آگاهی از تفاوت های بین زن و مرد   .6
آنان را در  درک بهتر یک دیگر بسیار کمک می کند. 
این شناخت کمک می کند  تا آنان تفاوت هایی را که 
بین خود مشــاهده می کنند به عواملی مانند غیر منطقی 
بــودن، بی توجه بودن، بی احســاس بودن و... نســبت 

ندهند.
3-2-4 داشتن اوقات مشترک- یکی از اجزای 
زندگی موفق زناشــویی آن اســت که زوجین اوقات 
مشــترکی را با یک دیگر داشــته باشــند تــا بتوانند در 
زمینه های مختلف با یک دیگر گفت وگو کنند. چنین 
اوقات مشترکی معموالً صرف فعالیت های زیر می شود:

بیان محبّت، عالقه و توجه –  همه ی انســان ها   .1
نیاز دارند که دوست بدارند و کسی دوست شان بدارد. 
ایــن نیاز و ابراز محبّت در ازدواج به اوج می رســد. به 
صورت های مختلف می توان چنیــن ابراز محبتی را به 

همسر نشان داد:
 کالمی- بیان جمالت و کلماتی حاکی از مّحبت 
و عالقــه، مانند دوســتت دارم، به تو افتخــار می کنم، 
تشــکر از محبّت هــا و زحمات، قدردانــی از کارهای 

معمول، تعریف کردن از توانایی  ها،کارها و... .
 نوشتاری - نوشــتن نامه ای پــر محبّت به همسر، 
نوشــتن چند بیت شعر، گذاشــتن نامه ای برای همسر،  
فرستادن پیامی کوتاه با تلفن همراه، فرستادن تصویری 

زیبا از طریق پست الکترونیک1 و... .

1-e-mail 
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 غیر کالمی - ابراز محبّت به همسر بدون استفاده 
از کلمات مانند خرید شــاخه ای گل، پختن غذایی که 
دوست دارد، خریدن هدیه ای هر چند کوچک، به یاد 
داشــتن روز تولّد، سال روِز ازدواج، روِز پدر یا روِز زن 
یا مادر، غافل گیر کردن او با آن چه از آن لّذت می برد 

و... .

 فعالیــت عملی 3 – از چند زوج بخواهید 
حداقل پنج روش غیرکالمی را  برای بیان مّحبت خود 
بیان کنند. سپس، نظر آنان را با یک دیگر مقایسه کنید.

          

نکته ی بســیار مّهم آن است که هنگام ابراز محبّت 
به همســر باید خالصانه و صادقانه عمل کرد. مثال زیر، 
نمونــه ای از نداشــتن خلــوص و صداقــت در رفتار و 

پیامدهای ناشی از آن را به خوبی نشان می دهد: 
آقای محسنی درباره ی هدیه ای که به مناسبت روز 
پدر دریافت کرده بود می گفت: یک جعبه ســرویس 
قابلمه  ی نســوز! وقتی جعبه ای بــه آن بزرگی را دیدم 
کلّــی ذوق کــردم. ولی وقتــی بازش کــردم آن قدر 
عصبانی شدم که قهر کردم. روز بعد خانمم برایم یک 

پیراهن مردانه خرید ولی اصاًل به دلم ننشت«.

بیان سالِم احساســات منفی- نه تنها مّهم است   .2
زوجین احساســات مثبــت خود را بــه یک دیگر بیان 
کنند، بلکه مهم اســت احساســات منفی خود را نیز با 
یک دیگر در میان بگذارند، از جمله ترس ها، نگرانی ها 

و مشکالتی که با آن روبه رو هستند. 
بیــان روشــن و واضــح انتظار و توقــع از یک   .3
دیگر- مهم اســت  زوجین انتظار خود را از شــریک 
زندگی خود بدانند و بدانند این انتظارات تا چه حد به 
جاســت. بهتر اســت انتظارات منطقی خود  را صادقانه 
به همســر خود بیــان کنند. چهار ســال از ازدواج لیدا 
می گذشــت و از شوهرش به شّدت ناراضی و عصبانی 
بود. او می گفت: »حداقل باید مرا به یکی از آرزوهایم 
می  رساند«. این درحالی بود که شوهرش آرزوی او را 
نمی  دانست چه رسد به این که او را به آرزویش برساند. 

معنـــی  او  بــرای  کارهایــی که 
محبت دارد
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کارهایــي که بــراي مــن معني 
محبت دارد

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................
................................................



مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده جلد 2
ارتباط با همسر و فرزند

51

 فعالیت عملی 4– از سه زن و شوهر به طور 
جداگانه بخواهید که برگه ی زیر را تکمیل کنند. پس 
از تکمیل، از هر یک از زوجین بخواهید که برگه های 
هم دیگر را بخوانند و آن  هارا مطابقت دهند.خالصه ای 
از نظر آنان را بنویســید. بررســی کنید توقــع و انتظار 

زوجین تا چه اندازه با یک دیگر هم خوانی دارد.
                 

    
      

توقعات و انتظارات غیرمنطقی از همسر:
باید شادم کند  .1

نباید غیر از من، به چیزی عالقه داشته باشد  .2
بدون این که بگویم، باید بفهمد چه می خواهم   .3

یا چه احساسی دارم
باید تمــام محبت ها و فدارکاری هایم را جبران   .4

کند
باید تمام اضطراب ها، نگرانی ها، درد و رنج ها   .5

را از من دور کند
باید برای من ارزش و احترام قایل شود  .6

باید از همه ی کارهایم ممنون و متشکر باشد  .7
نبایــد از مــن انتقاد کنــد، نباید از دســِت من   .8

عصبانی شود یا نشان دهد کارم را قبول  ندارد
باید آن قدر به من مهر و محبت نشــان دهد که   .9

از چیزی احساس ناراحتی نکنم
باید با تمام وجودش دوســتم داشته باشد، حتی   .10

اگر من خودم را دوست نداشته باشم
باید خوش بختم کند  .11

باید سر و سامانم بدهد.  .12

 فعالیت عملی 5– فهرســت انتظارهای باال 
را به دو زن و دو مرد بدهید و از آنان بخواهید مشخص 
کنند کدام انتظار به جا و کدام نا به جاست؟ خالصه ای 

از دیدگاه آنان تهیه کنید.

توقعات همسرم از من
................................................
................................................
................................................
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................................................
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................................................
................................................
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توقعات من از همسرم 
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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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5-2-4 مشــارکت در انجام مســئولیت های 
خانوادگــی- مهم اســت کــه زن و شــوهر در انجام  
مســئولیت های خانوادگی مشارکت داشــته باشند. به 
طــوری که هر یــک از آنان، در انجام مســئولیت های 
خانوادگی، ســهم برابری داشته باشــند. زن یا شوهری 
که احســاس کند وظایف خانوادگی منصفانه تقســیم 
نشده اســت، دچار خشــم می شــود و همیــن می تواند 

ارتباطات آنان را مخدوش کند. 
6-2-4 انعطاف درایفای نقش های خانوادگی - 
به طور سنتّی مردان نقش شاغل )نان آور( و سرپرست 
خانواده و زنان نقش کد بانو، مادر و همســر را بر عهده 
دارند. با ورود زنان به حوزه ی اشــتغال، نقش های زنان 
متعدد شــده و بر مشــکالت آنان افزوده اســت. چنین 
وضعیتــی بعضــی از خانواده ها را دچــار بحران کرده 
اســت. مثالً زن وشــوهری که هر دو شــاغل  اند وقتی 
بــه خانــه  برمی  گردند، مرد احســاس می کند  که باید 
اســتراحت کند ولی زن بالفاصله باید کارهای خانه را 
انجــام دهد، به فرزندان رســیدگی کند و... . همکاری 

زوجین نقش مّهمی در حل این مشکل دارد.
از وقتــی کــه فرزنِد عبــاس و ناهید بــه دنیا آمد و 
نگــه داری و مراقبت از نوزاد نیز مطرح شــد، برنامه ی 
زندگی عباس و ناهید تا حــِدّ زیادی تغییر کرد. ناهید 
احساس می کرد همانند گذشــته نمی تواند به کارهای 
خانه بپردازد. نگه داری و مراقبت از نوزاد، به خصوص 
بیداری های مرتّب شبانه ی نوزاد، به شدت از تواِن ناهید 

در انجام کارهای معمول کاسته بود. زمانی که عباس، 
مشــارکت بیش تری در انجام کارهای منزل نشــان داد 
و در آشــپزی، نظافت و  نیز مراقبــت از نوزاد به ناهید 
کمک کرد، بســیاری از مشــکالت ناهیــد در اداره ی 

کارهای منزل کاسته شد.
7-2-4 ایجاد تعادل در نقش های خانوادگی- 
از آن جا که زوجین هر یــک نقش  های متعددی را ایفا 
می کنند، ضروری است بین نقش های مختلف زندگی 
تعادل برقرار کنند؛ به طوری که یکی از نقش ها قربانی 
نقش های دیگر نشــود. مثاًل اگر پــدری، مدیِر داخلِی 
یک اداره اســت، نقــِش »مدیِر داخلی« بــودِن  او آن 
قدر ســنگین نشود که نتواند اوقاتی را به فرزندان خود 

اختصاص دهد. 
3-4 عوامل مؤثر در برقراری ارتباط مناسب 

با فرزندان
والدین بــرای برقراری ارتباط مناســب با فرزندان 

خود به نکته های زیر توجه کنند: 
گذراندِن بخشــی از اوقات خود با فرزندان - 
بــه والدین توصیه می شــود اوقاتی را بــه بازی، کتاب 
خوانــدن، صحبــت کردن، کنــار هم نشســتن، انجام 
برنامه های مشــترک با هــم )مانند تعمیر لــوازم خانه، 
مرتب کردن منزل، کمک در کارهای خانه و باغبانی(، 
بحث در باره ی موضوعی خاص و ... با فرزندان خود 

بپردازند.
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تناسب داشــتن نوع ارتباط با سّن فرزندان- 
نحــوه ی برقــراری ارتباط بــا کودک پنج ســاله برای 
نوجوان ســیزده ساله مناسب نیســت. امّا به طور کلی، 
والدین باید با فرزندان خود از طریق تماس بدنی )مانند 
در آغــوش گرفتن، نوازش و بوســیدن(، قصه گویی و 
بــازی ارتباط داشــته باشــند. ارتباط منظــم و قوی با 
فرزندان باعث می شــود که در آنان احســاس امنیت و 

نزدیکی به وجود آید.
ابراز محبت به فرزنــدان- والدین باید فرزندان 
خود را بی قید وشــرط دوست داشته باشند. منظور آن 
است که دوست داشتن فرزندان نباید مشروط به رفتار 
یا موضوع خاص یا داشــتن یا نداشــتن خصوصیتی در 
فرزند باشد. دوست داشتن بی قید و شرط زمینه را برای 

رشد عزت نفس قوی در فرزندان فراهم می کند.  

مثال زیر توجه کنید:
غلط: اگر این کار را بکنی، دوستت دارم.     

درســت: دوســتت دارم، اگــر ایــن کار را بکنی، 
خوشحالم می کنی.

 تربیت صحیح- اســاس تربیــت فرزندان بر دو 
اصِل محبّت و انضباط قرار دارد. به همین دلیل ضروری 
اســت مقررات و قوانین و انتظارات روشن و مشخصی 
نیز برای فرزندان تعیین شــود. فرزنــدان به راهنمایی و 
مراقبت درســت، کنترل رفتارهای نامناسب و آموزش 

رفتارهای مناسب و سالم نیاز دارند. 

 فعالیت عملی 7–  با  ســه نفــر از والدین 
اطرافیان خود )هم پدر و هم مادر( در خصوص موارد 

زیر مصاحبه کنید:
به طور متوســط چند ساعت از وقت خود را با   .1

فرزندان خود می گذرانید؟
در زمانی که به فرزندان اختصاص داده اید چه   .2

فعالیت هایی می کنید؟
آیــا محبّــت خــود را بــه فرزندان تــان ابــراز   .3

می کنید؟ 
چگونــه محبّت خــود را به فرزندان تــان ابراز   .4

می کنید؟
اگــر فرزندان شــما خطا کنند چگونــه با آنان   .5

برخورد می کنید؟
در خانواده ی شــما چه قواعــد یا قوانینی برای   .6
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رفتار فرزندان وجود دارد؟
ســپس گزارش کوتاهی از مصاحبــه ی خود تهیّه 

کنید.

چکیده

قرآن کریم، برضرورت خوش رفتاری با همســر و 
فرزند تأکید کرده است. 

کیفیت ارتباط بیش تر تابع توانایی های آنان است تا 
عشق. آگاهی از تفاوت های زنان ومردان به درک بهتر 

و بهبود ارتباط زوجین می انجامد. 
تفاوت های متعددی بین زنان و مردان وجود دارد، 
از جمله تفاوت های جســمی و روانی. ضروری اســت 
زوجیــن اوقاتی را برای بودن کنار هــم درنظر بگیرند 
کــه طی این زمان بــه بیان محبت و عالقه، بیان ســالم 
احساســات منفی،  بیان توقع و انتظــارات، انجام دادن 
برنامه هــای مشــترک، برنامه ریــزی و تصمیم گیــری 

مشترک بپردازند.
احتــرام به حریِم شــخصی یک دیگر، مشــارکت 
در انجام مســئولیت های خانوادگی، انعطاف در ایفای 
نقش های خانوادگــی و ایجاد تعادل در این نقش ها به 

بهبود بیش تر ارتباط زوجین می انجامد.
یکــی از اساســی ترین نقش هــای خانوادگــی نیز 
رســیدگی والدین به فرزندان اســت. فرزنــدان نیاز به 

ارتباط با والدین خود دارند. 

ضروری اســت والدین برای فرزندان خود حضور 
روانی و فیزیکی داشته باشند.

 ارتبــاط بــا فرزندان ممکــن اســت صورت های 
مختلفی پیدا کند، مانند گفت و گو، تماس بدنی، قصه 

و بازی.
به عالوه، ضروری است والدین به دو اصل محبت 
و تربیت نیز توجه داشــته باشــند. یعنی در کنار محبت 
به فرزندان از مســئولیت های خود در تربیت صحیح و 

انضباط آنان نیز غافل نشوند.
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 آزمون پایانی نظری واحد کار چهارم
سه تفاوت میان زنان و مردان را نام ببرید.  .1

ضــرورت وجــود اوقــات مشــترک زوجین   .2
چیست؟

راه هــای مختلف بیان احســاس های مثبت بین   .3
زوجین را نام ببرید.

احتــرام زوجیــن را بــه حریم هــای یک دیگر   .4
تعریف کنید.

منظــور از ایجاد تعادل در نقش های خانوادگی   .5
چیست؟

عوامل مؤثر بر برقرارِی ارتباط مناسب والدین   .6
با کودک را بنویسید.

 آزمون پایانی عملی واحد کار چهارم
با سه زن و سه مرد متاهل مصاحبه کنید:

 1- چــه نقش هــای اجتماعــی و خانوادگــی ایفا 
می کنند؟

 2-کــدام یــک از نقش هــا از اولویــت بیش تری 
برخوردار است؟

 3- کــدام یک از نقش ها بیش تر بر آن ها فشــار 
وارد می کند؟ 

4- آیا از انجام دادن آن  هااحســاس منفی دارند؟ با 
توجه به تفاوت های احتمالی بین زنان ومردان، نظر آنان 
را خالصــه و جمع بندی کنید.نظر خود را نیز درباره ی 

نقش های آنان بنویسید.  



واحد كار پنجم
مشکالت و آسیب های ارتباط در خانواده
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 هدف های رفتاری
انتظار می رود هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف های زیر دست یابد:

مشکالت ارتباطی خانواده را فهرست کند.  .1
نقش بیماری های جسمی و روانی را در ارتباطات خانواده ها شرح دهد.  .2

مشکالت ارتباطی والد-فرزند را توضیح دهد.  .3
مشکالت ارتباطی والدین را توضیح دهد.  .4

مشکالت ارتباطی خواهران وبرادران را شرح دهد.  .5

 پیش آزمون واحد کار پنجم
بیان احساسات منفی در کدام یک از مشکالت ارتباطی زیر بیش تر است؟  .1

الف( مشکالت ارتباطی والد-فرزند               ب( مشکالت ارتباطی فرزندان                     
ج( مشکالت ارتباطی ناشی از بیماری             د( مراحل رشد فرزندان

رســیدگی نکردن به نیازهای پزشــکی و مراقبت نکــردن از فرزندان به کدام یــک از انواع کودک آزاری   .2
مربوط است؟

الف( آزار جسمی      ب( غفلت       ج( آزار روانی     د ( کودک آزاری محسوب نمی شود.
انتظارات غیرواقعی از یک دیگر، مربوط به کدام یک از مشکالت ارتباطی است؟  .3

الف( تأثیر بیماری     ب( والدین با فرزندان       ج(همسران             د ( فرزندان
استفاده از کلمات نامناسب، تحقیر و توهین از کدام یک از انواع همسرآزاری است؟  .4

الف( جسمی       ب ( روانی                   ج( کنترل کردن         د(آزار محسوب نمی شود.
برای مشکالت خانوادگی کدام یک از درمان های زیر مناسب تر است؟  .5

الف( گفتاردرمانی  ب( دارو درمانی            ج( خانواده درمانی       د( نیازی به درمان نیست.
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مقدمه
خانواده همانند هر واحد پویای اجتماعی با مشکالت 
و آســیب هایی همــراه اســت. برخی از مشــکالت و 
آسیب های خانواده ناشی از ماهیت ارتباطات و روابِط 
درون خانواده است. به عبارت دیگر، در چنین مواقعی 

نوِع ارتباط بیمار است. 
در این واحــد، به تعدادی از آســیب های ارتباطی 

خانواده پرداخته می شود.
1-5 مفهوم مشکالت ارتباطی در خانواده

آن چــه در یک یا چند نفر از افراد خانواده مشــکل 
ایجاد کند یا خانواده را دچار مشکل جدی سازد مشکل 
ارتباطی نامیده می شود. معموالً مشکالت ارتباطی را به 

چند دسته ی زیر تقسیم می کنند:
2-5 مشــکالت ارتباطی ناشی از بیماری  های 

جسمی یا روانی
بیمــاری هر یک از اعضــاي خانــواده می تواند به 
مشــکالت ارتباطــی مّهمــی در خانواده منجرشــود. 
هنگامــی که یکــی از افراد خانواده، بــه ویژه والدین، 
به یک بیمارِی جســمی یا روانی مبتال باشــند به علت 
ناتوانی ها و مشــکالت ناشی از بیماری به انجام نقش ها 

و وظایف خود قادر نخواهند بود. 
از ایــن رو والــد مجبور می شــود عالوه بــر انجام 
وظایف خــود، نقش های دیگری را نیــز ایفا کند. در 
نتیجه زیر فشــاری شــدید قرار می گیرد. چنین فشاری 
باعث می شود والِد سالم نیز نتواند به درستی با اعضای 

خانواده ي خود ارتباط برقرار کند.
 از ســوی دیگر، بیمار نیز ممکن اســت شــدیداً  با 
احساســات منفی اعضای خانواده روبه رو شود، مانند 
احساس زیادی بودن، طرد شــدن و... . گاهی اوقات، 
ممکن اســت افراد خانواده که زیر فشــار قــرار دارند 
احساســات منفی خود را به بیمار منتقل کنند یا نشــان 
دهنــد و با این طرز رفتار بیماری و مشــکالت بیمار را 

تشدید نمایند.
 

 فعالیت عملی 1- گزارشی از یک مشکل 
ارتباطِی ناشی از بیماری های جسمی یا روانی وپیامدهای 

آن، که در اطرافیان خود می بینید، تهیه کنید. 

3-5 مشکالت ارتباطی والد- فرزند
ایــن مشــکالت معمــوالً عبارت  انــد از  محافظت 
بیش از حد از کــودک، بی توجهی و غفلت، تربیت و 
انضباِط ضعیف فرزنــدان و بدرفتاری یا آزار کودکان 

ونوجوانان. 
مشکالت زناشــویی و ارتباطاِت مختِل والدین نیز 
به مشکالت فراوانی در فرزندان آنان منجرمی شود که 
معموالً یا آن  هارا بیرون می ریزند )مانند پرخاشــگری، 
بدرفتاری با دیگران و سرقت( یا به درون خود می ریزند 

)مانند افسردگی، اضطراب و افت تحصیلی(. 
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 فعالیت عملی 2- بــه خانواده های اطراف 
خــود دقّت کنید. آیا مــواردی از بی توجهی یا غفلت، 
محافظت بیــش از حد، بدرفتاری یــا آزار کودکان و 
نوجوانــان، تربیت و انضباط ضعیف در آنان مشــاهده  
می کنید؟ اگر چنین است، از یک یا دو مورد گزارش 

کوتاهی تهیه کنید.

هم چنین، مراحل رشــد فرزندان نیز ممکن اســت 
کشــمکش هایــی را در ارتباط آنان بــا والدین ایجاد 
کند. در این میان، دشوارترین دوره، دوره  ي نوجوانی 
فرزندان است. نوجوانان از یک سو برای استقالل خود 
می جنگند، از ســوی دیگر حمایــت و کنترل والدین 

خود را خواستارند.
برخی از والدین نیز که با یک دیگر مشــکل دارند 
برای جلب همدردی و حمایت، به سوی فرزندان خود 
می  رونــد و یارگیری می کنند . به عبــارت دیگر، پدر 

یا مادر با همدســتِی فرزند یا فرزندان بــا والد دیگر یا 
بقیه ی افراد خانواده در می  افتد و ضِد هم لشگرکشــی 

می کنند.
مشــکالت ارتباطی دیگری که در خانواده ممکن 

است ایجاد شوند عبارت اند از: 
 طالق - طالق یکی از مهم ترین فشارهای روانی 
اســت که افراد خانواده تّحمل می کنند . فشــار روانِی 
ناشی از طالق  ارتباط آنان را به شّدت تحت تأثیر خود 
قرار می دهد. اگر چه با طالق رابطه  ي بین دو والد جدا 
می شــود ولی رابطــه ي والد- فرزنــدی هم چنان ادامه 

می  یابد. 
بســیاری از فرزندان، هنگامی کــه والدین آنان از 
یک دیگــر جدا می شــوند، بــرای زندگی بــا یکی از 
والدین دچار مشــکل می شــوند. در چنین شــرایطی، 
موضوع وفاداری یا خیانت مطرح می شــود. زندگی با 
یک والد و جدا شــدن از والد دیگــر، برای عده ای به 
منزله ي خیانــت به یکی و وفاداری به دیگری اســت. 
این مشــکل زمانی تشدید می شود که والدین نیز چنین 
احساســی را تقویت کنند. به ایــن ترتیب که بعضی از 
والدین، ارتبــاط خوب بین فرزند با پــدر یا مادر جدا 

شده را نوعی خیانت تلقی می کنند. 
 ازدواج مجدد- مشــکالتی که درباره ی طالق 
مطرح شــد، زمانی به اوج می رســد که پدر یا مادری 
که از هم جدا شده اند، یکی یا هر دوی آنان تصمیم به 
ازدواج مجدد می گیرند. پذیرش فردی جدید به عنوان 
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همســِر پدر یا مادر، مشکالت زیادی را ایجاد می کند، 
از جمله بدرفتاری، طرد و مخالفت  کردن فرزند با فرد 
جدید. چنین برخوردهایی خود برای مادر یا پدري که 
بــه ازدواج مجدد تمایل دارند نیز، مشــکالت ارتباطی 

ایجاد می کنند.
از ســوی دیگر، برخورد مناسب و پذیرش این فرد 
جدیــد و برقراری رابطه ي مناســب فرزنــد با نامادري 
یــا ناپدري، نیــز نوعی خیانــت تلقی می شــود. چنین 
کشمکش  هایی، نه تنها مشــکالت زیادی در برقراری 
ارتباط مناسب بلکه مشکالت زیادی در سالمت روانی 

و جسمی اعضای خانواده ایجاد می کند .
 خشونت با فرزند- بدرفتاری، کودک آزاری 
یا سوء رفتار با کودکان و نوجوانان1، صدمه ی عمده ای 

به کودک ونوجوان زیرهجده سال است. 
بدرفتاری یا آزار کودکان به صورت های مختلف 

بروز می کند:
آزار جســمی- کتک زدن، داغ کــردن، پرت 

کردن، نیشگون گرفتن و مواردی از این قبیل؛ 

 child abuse-1

آزار روانــی- تحقیــر، توهین، مقایســه کردن، 
سرزنش، طرد کردن و مواردی از این قبیل؛

 غفلت و بی توجهی- رسیدگی نکردن به نیازهای 
فرزندان از نظرآموزش، تغذیه، پوشاک، درمان و... .

 فعالیت عملی 3- با مراجعه به روزنامه ها، 
مجالت ، یا فیلم ها ، داســتان ها ، هم چنین مشــاهده ی 
رفتار اطرافیان خود، از هر یک از انواع کودک آزاری 

نمونه ای تهیه کنید. 

4-5- مشکالت ارتباطی بین والدین
ایــن قبیل مشــکالت ارتباطی به صــورت توهین، 
تحقیــرو انتظــارات غیر واقعی از همســر بروز می کند  
گاهی اوقات والدینی که در ارتباط با یک دیگر مشکل 
دارند، ســعی می کنند  ارتباط خود را به حداقل ممکن 
برسانند. به همین دلیل قهر و جدایی عاطفی بین والدین 
ایجاد می شود. آنان سعی می کنند  با هم ارتباطی نداشته 

باشند ولی از هم جدا نیز نمی شوند. 
در چنین شرایطی، والدین برای ایجاد ارتباط سعی 
می کنند  از فرزندان اســتفاده کنند و آنان را واسطه ی 
میان خود قرار دهند. چنین ارتباط خانوادگی به شّدت 
بــه فرزندان صدمــه می زند. ایــن والدیــن معموالً در 
تصمیم  گیری و حل مشــکل بســیار ضعیف اند و سعی 
می کنند  برای مســائل خود آســان ترین راه را انتخاب 

کنند.
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 فعالیت عملی 4- با مشاهده ی رفتار اطرافیان 
خود، گزارشی از مشکالت ارتباطی والدین تهیه کنید 

و شایع ترین مشکالت ارتباطی آنان را مشخص کنید.

یکی از مشکالت ارتباطی بین زوجین آن است که 
یکــی از آن  هابه طور مکرر از دیگــری می  خواهد که 
وفاداری خــود را ثابت کند. چنین بددلی و شــک به 
همســر ارتباط بین آنــان را روز به روز بدتر می کند  و 

زمینه ی مناسبی برای طالق و جدایی ایجاد می کند .
 خشــونت با همســر – خشــونت با همســر یا 

همسرآزاری1 به صورت های مختلفی است: 
کالمــی- مانند بــه کار بردن کلمات نامناســب، 

تحقیر، توهین، سرزنش و مواردی از این قبیل. 
آزار جســمی – مانند ســیلی زدن ، لگد زدن و 

کتک زدن.
کنترل کردن – مانند جدا کــردن یک فرد از 
روابط خانوادگی ودوستانه ، پاییدن حرکات ورفتارها، 
یا محدود کردن او از دسترسی به اطالعات یا حمایت 

وکمک.
5-5 مشــکالت ارتباطــی بیــن خواهران و 

برادران
گاهــی فرزنــدان خانــواده برای به  دســت آوردن 

intimate partner abuse-1

محبت والدین با یک دیگر رقابت های شدیدی، دارند. 
گاهی نیز بین آنان همکاری شــدیدی برای ایستادگی 
در مقابل والدین دیده می شــود. گاهی اوقات نیز یکی 
از فرزندان به علت بیماری مورد توجه بیش از حد سایر 

اعضای خانواده قرار می گیرد یا طرد می شود.
در بعضی از خانواده ها، فرآیند خاصی وجود دارد 
که یکی از فرزندان خانواده به شــدّت اهمیّت می  یابد 
به گونه ای که  »عزیز« خانواده می شــود و به نظرات او 
اهمیّت بسیار داده می شود، در حالی که فرزندی دیگر 
از همان خانواده بی ارزش  و »ذلیل« خانواده می شــود، 

به مثال زیر توجه کنید:
منیر، دختر بزرگ خانواده اســت و به همین دلیل، 
همیشه به شّدت مورد توجه خانواده بوده است. هنگامی 
که هوا سرد یا گرم بود، مادر او را به مدرسه می رساند 
تا ناراحت نشود. هنگامی که تکالیف درسی او سخت 
بــود، مادر بــه جــای او تکالیفش را انجام مــی داد. او 
همیشــه وابسته به مادر و توجهات او بوده است. اکنون 
نیز که از دبیرستان دانش  آموخته )فارغ التحصیل( شده 
است، خانواده ســعی می کند  بهترین امکانات خود را 
در اختیارش بگذارد تا او ناراحت نشــود. این در حالی 
است که به خواهر دیگر منیر که از او کوچک تر است، 

هیچ وقت چنین تّوجهاتی نشده است. 
چنیــن الگوهای ارتباط خانوادگی نشــان دهنده ی 
وجود مشــکلی بســیار جــدی در خانواده اســت که 

ضرورت درمان را پیش می کشد.
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  6-5 درمــان- با توجه به تأثیر شــدید مشــکالت 
ارتباطی بــر خانواده، ضروری اســت از همان آغاز به 
درمان پرداخت. مشــاوره و روان درمانی برای رفع این 
مشکالت بسیار مناسب اســت. روان درمانی خانواده، 
روان درمانی بین فردی و آموزش مهارت های ارتباطی 
کــه به ارتباطات مختل افــراد می  پردازند، از مهم ترین 

راه های درمان مشکالت ارتباطی به شمار می آیند.

 فعالیــت عملی 5- با تعــدادی از والدین 
کــودکان دبســتانی وهم چنیــن دانش آمــوزان مقطع 
راهنمایی و دبیرستان به طور جداگانه درباره ی  مشکالت 
ارتباطی شــایع میان خواهران و برادران  مصاحبه کنید. 
ســپس نظر آنان را جمع بندی کنید. آن گاه ســه گروه 
دبســتان، راهنمایی و دبیرستان را با یک دیگر مقایسه و 

شباهت ها و تفاوت های آنان را مشخص کنید.

چکیده

مشــکالت و آســیب هــای ارتباطی متعــددی در 
درون خانواده ها وجود دارد: مشــکالت ارتباطی ناشی 
از بیماری های جســمی یا روانی،  مشــکالت ارتباطی 
والد- فرزند، مشــکالت ارتباطی والدین ومشــکالت 
ارتباطــی خواهران وبرادران. در ایــن میان، پدیده های 
خشونت با همســر )همسرآزاری(، خشونت با فرزندان 
)کــودک آزاری(،  نــه تنها بــه زندگــی خانوادگی 

بلکــه  بــه جامعه نیــز خســارت های جبــران ناپذیری 
وارد می کنند. چنان چه در خانــواده یکی از این گونه 
مشــکالت پدیدار شــد باید به فکر درمان بود. با توجه 
به تأثیر بسیار مشــکالت ارتباطی بر خانواده بهتر است 
از همــان آغاز به مشــاوره و روان درمانــی پرداخت. 

 آزمون پایانی نظری واحد کار پنجم
مشکالت ارتباطی در خانواده را تشریح کنید.  .1

انواع مشکالت ارتباطی را نام ببرید.  .2
کودک آزاری را شرح دهید.  .3

انواع خشونت با همسر را نام ببرید.  .4
مشکالت ارتباطی خواهران و برادران را شرح   .5

دهید.

 آزمون پایانی عملی واحد کار پنجم
مقاله ای کوتاه در خصوص مشکالت ارتباطی تهیه 

کنید. 





بخش دوم
تعلیم و تربیت کودک

هدف كلی:

توانایی تعلیم و تربیت فرزند و جایگاه آن در 

خانواده 

جمع آموزش عملي آموزش نظري 

48ساعت24 ساعت24ساعت 

جدول زمان بندي 



مقدمه

خانواده مهم ترين نهاد اجتماعی اســت؛ زيرا بهترين و كامل ترين كانون سازندگی و پرورش اعضای 
جامعه است. تعليم و تربيت صحيح فرزندان يكی از مهم ترين رسالت های خانواده است. چنان چه والدين 
به وظايف خود در اين زمينه آگاه نباشــند يا آن را بسيار ساده تلقی كنند  اين رسالت را نمی توانند به 
درستی  به انجام رسانند.  بنابراين ضروری است به ابعاد گوناگون تعليم و تربيت توجه داشته باشند تا 

زمينه ی رشد و شكوفايِی توانايی ها و استعدادهای كودكان شان فراهم شود.
معموالً زوج های جوان قبل از آن كه پدر و مادر شــوند از آموزشی خاص بهره مند نمی شوند و تنها 
سرمايه ی آن  هاتجربه های والدين شان است. اگرچه اين تجربه ها با ارزش اند،ولی كافی نيستند. و تربيت 

كودک نسل حاضر دقت و توجهی را طلب می كند كه برای فرزندان ديروز ضرورت نداشت.
اين مجموعه به آن اميد فراهم آمده اســت كه اطالعات الزم را درباره ی تعليم و تربيت كودک برای 
هنرجويان عزيز فراهم آورد. شما دراين پودمان با مسائلی مهم مانند اهميت و نقش خانواده در تربيت 
كــودک، پرورش حواس، زبانی آموزی و تكلم، يادگيری و پــرورش خالقيت در فرزندان، نحوه ی رفتار 
والديــن با كودک، توجه به بازی ، قصه و قصه خوانی،  پركردن اوقات فراغت كودک و ارتباط و همكاری 

خانواده با مدرسه آشنا خواهيد شد.
الزم به ذكر اســت كه كارشناسان محترم، سركار خانم وحيده كيان مرز در تهيه محتواي واحد كار 
پنجم- بازي كودكان و آقاي مهدي ايرک 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 زندگی دارد با عالقه، اشتياق 
و كنجكاوی ياد گيريد و آن را به اطرافيان خود و به ويژه به زوج های جوانی كه تازه وظيفه ی شــيرين 

تربيت فرزندشان را بر عهده گرفته اند، انتقال دهيد.

مؤلف           



واحد كار اول
تعلیم و تربیت در خانواده
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مقدمه 

تعلیــم و تربیــت یکي از قدیمی تریــن نیاز زندگی 
بشر اســت. اگر بشــر امروز بر خالف اجدادش برهنه 
نیســت و در غارها زندگی نمی کند و موفق شده است 

تمدن هایی بزرگ در طول قرن ها زندگی ایجاد کند و 
آثاری بســیار ارزشمند و عظیم بر جای گذارد، مدیوِن 
تعلیم و تربیت است. اما تعلیم و تربیت چیست و چگونه 

انجام می گیرد؟ 

 هدف های رفتاری
انتظار مي رود هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف هاي زیر دست یابد:

1- تعلیم و تربیت را تعریف کند.
2- تفاوت هاي میاِن انسان، حیوان و گیاه را از نظر تربیت پذیري توضیح دهد.

3- اهمیت تعلیم وتربیت فرزندان را در خانواده بیان کند.
4- نقش خانواده را در تعلیم وتربیت فرزندان با نقش مدرسه، بستگان و دوستان مقایسه کند.

5- نتایج تعلیم وتربیت فرزندان را در خانواده شرح دهد.

 پیش آزمون واحد کار اول 

1- تعلیم وتربیت عبارت است از:
ب( شکوفا کردن استعدادهای انسان الف( باادب کردن انسان   
ج( آگاهي دادن به انسان     د( انتقال میراث فرهنگي به انسان  

2- کدام گزینه در تربیت و سازندگِي کودک مؤثرتر است؟
د( اقوام ج( دوستان   ب( مدرسه   الف( خانواده 

3- درستی و نادرستی عبارت های زیر  را با )ص( و )غ( مشخص کنید:
)   ( الف( خانواده همیشه در تربیت کودکان موفق است.    
)   ( ب( بعضي خانواده ها عمداً کودکان را بد بار مي آورند.    
)   ( ج( حیوانات تربیت پذیر نیستند.      
)   ( د( مدرسه مي تواند به نیازهاي اساسي کودکان پاسخ گوید.   
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1-1 مفهوم تعلیم وتربیت

تعلیم و تربیت )آموزش و پرورش( مفاهیمي بسیار 
آشنا هستند که هر روز با آن  هاسر و کار داریم. شما تا 

چه حد با مفهوِم آموزش و پرورش آشنایید؟ 
به نظر شــما انســان، حیوان و گیــاه از نظر تعلیم و 

تربیت چه تفاوت هایي با هم دارند؟
دو واژه ی تعلیــم و تربیــت بــه هم وابســته و الزم 
و ملــزوم یکدیگرنــد، اما بــا یکدیگر تفــاوت دارند. 
آموزش یا تعلیــم یعني انتقال اطالعــات و مهارت ها. 
اما تربیت معناي گســترده  تري دارد. میزان آموخته ها و 
مهارت های هر فرد را مي تــوان با آزمون هاي نظري و 
عملي ســنجید، اما میزان تربیت فرد را از طرز رفتار او 

می توان تشخیص داد. 
در معنــاي تربیــت افزایش وجــود دارد و درواقع 
تربیت باعث تغییر مثبت در فرد مي  شود. به  همین دلیل 
اصطالح »بي تربیت« براي افرادي که مشــکل رفتاري 

دارند، به کار مي  رود. 
دانستن، مقدمه  ي عمل  کردن است  وتربیت صحیح 
از تعلیم آغاز مي  شود.آموزش یا تعلیم مؤثر می تواند به 

پرورش یا تربیت و تغییر رفتار منجر شود.

 توجه

 تعلیم و تربیت یعني »ایجاد فرصت براي شکوفایِي 
استعدادهاي آدمي«. 

تعلیم و تربیت براي همــه ي موجودات امکان پذیر 
نیســت زیرا به اســتعداد و قابلیت نیاز دارد. میزان این 

استعداد در موجودات مختلف یکسان نیست. 
آیا مي توانید سنگ را تربیت کنید؟ یا به خرگوش 

و گربه خواندن بیاموزید؟چرا؟ 
روشــن اســت که تعلیم و تربیت پذیرِي حیوانات، 

گیاهان و انسان با یکدیگر تفاوت دارد. 
پــرورش حیــوان چیزي بیــش از آمــوزش انجام 
برخــي حرکت هاي تکراري نیســت کــه خودش هم 
نمي دانــد معنــاي آن  هاچیســت و چرا آن  هــارا انجام 
مي دهد! از این رو به حیوانات آموزش دیده، »دســت 

آموز«1مي گویند.

 )Pet( 1- خانگی، دست آموز
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 فعالیت عملی1

 نمونه هایي از کارهاي حیوانات دست آموز را بیان 
کنید.

گیاه با مراقبت  باغبانی دل ســوز امکان رشد بهتري 
پیدا مي کند. این امکان در درون گیاه موجود است، اما 

چنان چه اوضاع مساعد نباشد، بروز نمي کند.
باغبان مربّي گیاهان اســت، اما آیا مي تواند گیاه را 
به حرکت ارادي تشــویق کند و یا بــه او مانند حیوان، 
حرکت هاي نمایشي بیاموزد؟ گیاهان به نسبت حیوانات 
قابلیت هــاي محدودتري دارند و پــرورش آن  هاتنها به  
مســاعد کردن اوضاع براي رشــد شاخ و برگ آن  هاو 

طوالني کردن عمرشان محدود مي شود.

اما انسان با حیوان و گیاه تفاوت دارد زیرا او داراي 
قدرت تفکر اســت. از این رو هم استعداد تعلیم دارد و 

هم تربیت. تعلیم و تربیت انســان مرزي نمي شناسد و تا 
پایان عمر ادامه مي یابد.

انســان به دلیل داشــتن اســتعداد ذاتي، قادر است 
خواندن و نوشــتن بیاموزد و با مطالعه و تحصیل تفکر 
خود را گسترش دهد. به عالوه او مي تواند اراده اش را 
بر اساس آموخته ها تقویت کند، جهان اطراف خود را 

تغییر دهد و ... . 
به طور کلي ارزش هر انسان را از میزان تأثیر تعلیم 
و تربیت بر رفتار و شــخصیت او مي ســنجند. جامعه از 
انســاِن با تربیت انتظــار دارد، پاي بند اخالق، همدرد و 

همکار دیگران، هدفمند، بااعتقاد، راستگو و ... باشد.

2-1 اهمیت تعلیم و تربیت در خانواده

تعلیــم و تربیت مهم ترین وظیفه ي خانواده اســت. 
خانــواده در فراینــد رفع نیازهاي اعضــاي خود، آن-

 هــارا نیــز تربیت مي  کنــد. تربیــت در خانــواده فقط 
مربــوط به فرزندان نیســت، بلکه پیــش از آن بر زن و 
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خانواده از وظایِف تربیت، بر سرنوشت چند نسل تأثیر 
مي گذارد و زماني که فرزندان چنین خانواده ای، خود 
تشــکیل خانواده مي دهند، همان مشکالت را نادانسته 
بــه محیط خانواده و فرزندان انتقال مي دهند و فرزندان 

ایشان نیز به همین ترتیب، رفتار می کنند.

مشکل فقط زماني حل می شود که دست کم یکي 
از اعضای خانواده به اشکال پی  ببرد و هوشیارانه تالش 
می  کند آن اشــکال در خانواده اي که تشکیل مي دهد، 

تکرار نشود.

 فعالیت عملي2 

 به گروه هاي پنج نفري تقســیم شــوید. ســپس با 
راهنمایي هنرآموز در مورد پرســش هاي زیر در گروه 

بحث کنید:
1( وقتي عبارت » انســان تربیت شده« را مي شنوید، 
بالفاصله چه خصوصیاتي براي شــما تداعي مي شود؟ 
ایــن خصوصیــات را در یک طرف صفحــه ی کاغذ 

فهرست کنید.

مرد )همســران( نیز تأثیر مي گــذارد و باعث تحول  و 
پختگيِ رفتار و عمل آن  هامي  شود. تربیت همسران در 
خانواده با تربیت فرزندان تفاوت دارد. تربیت همسران 
در خانواده اقدامي آگاهانه نیست.  یعني کسي ازدواج 
نمي کند تا تربیت شــود، بلکه باور هر زن و مردي آن 
اســت که در خانواده  ي خود تربیت شــده   اســت، اما 
فرزنــدان درخانواده به دنیا مي  آیند و تعلیم و تربیت را 
از همین خانه آغاز مي  کنند، به همین دلیل تأثیر تربیتي 
خانه بر فرزندان بســیار بیش تر و حساس تر از زن و مرد 

)همسران( است. 

 توجه

فراینــد تربیت فرزندان، فرایندی آگاهانه اســت و 
با خواســت و آگاهي والدین صــورت  مي گیرد، زیرا 
داشــتِن فرزنداني سالم و شایســته، آرزوي هر خانواده 

است.

بــه ایــن  ترتیب، غفلــت یــا ناآگاهي خانــواده به 
فرزندان، خانواده و جامعه آسیب های جّدی می رساند.

طبعاً درکنار چنین انساني که دچار بحران هاي روحي- 
روانــي شــده خانواده  اي دیــده می شــودکه از روابط 
درست خانوادگي وآرامش و خوشبختي بي بهره است 
و جامعــه اي که گرفتار افراد ناســازگار، بزهکار و ... 

شده  است.
گاه بي توجهــي و کوتاهي خانــواده یا آگاه نبودن 
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2( وقتي عبارت »انســان تربیت نشده« را مي شنوید، 
بالفاصله چه خصوصیاتي به ذهن شما مي رسد؟ آن  هارا 

نیز در مقابل فهرست قبلي بنویسید.
3( به فهرســت ها نگاه کنید. ســعي کنیــد آن  هارا 
براساس عوامل مؤثر بر تربیت دسته بندي کنید. پیشنهاد 
مي شود آن  هارا در سه دسته  ي  سهم خوِد شخص، سهم 
خانواده و ســهم جامعه جاي دهید. ببینید چند مورد در 
هر دســته جاي مي گیرد؟ آیا مي توانید این عوامل را به 

ترتیب اولویت شماره بزنید؟
4( چند نمونه از افراد مفید و مؤثر را مي شناسید که 

خانواده در وضعیتِ آن  هادخالتي نداشته است؟
5( چنــد نمونه از افــراد خالفکار و مضــر به حال 
جامعه را مي شناسید که خانواده در وضعیت آن  هانقشي 

نداشته است؟
آیا نتیجــه ي بحث کالس شــاهدي بــر جایگاه و 
اهمیت نقش خانــواده در تعلیــم و تربیت اعضاي آن 

است؟

3-1 نقش خانواده در تعلیم و تربیت فرزندان 

خانــواده نقش مهمــي در تعلیم و تربیــت فرزندان 
دارد اما تنها نهادي نیست که در این کار دخالت دارد. 
هرکــس که در خانواده اي  به دنیا مي آید با بســتگان، 
همســایه ها ، آشنایان، دوستان، مردم کوچه و خیابان و 
بعدهــا مدرســه و محیط کار و ... نیز تمــاس و ارتباط 
دارد. آیا هرگز فکر کرده اید که چرا در میان تمام این 

عوامل بر خانواده تأکید مي شود؟

 فعالیت عملي 3

پاسخ به پرســش هاي زیر را به طور تقریبی حدس 
بزنید ومحاسبه کنید:

1( کــودک معموالً چه ســاعاتي پیش از آن که به 
مدرسه برود در کنار خانواده است؟

2( کــودک معمــوالً چه ســاعاتي پــس از ورود 
به مدرســه، در مدرســه و در خانه ســپري مي کند )به 

تفکیک(.  
3( مدت زمان تماس کودک با آشنایان و بستگان، 

در مقایسه با حضور او در خانواده، چه قدر است؟
4( مدت زمان تماس کودک با دوستان، در مقایسه 

با  حضور او در خانواده، چه قدر است؟
نتیجه گیري کنید که بر اســاس محاســبات شما هر 
کودک بیش ــترین زمان را در کنار چه کســاني سپري 
مي کند و مدت تماس کودک با خانواده اش چند برابر 

تماس او با دیگران است.
 

 فعالیت عملي 4

فعالیت قبل را با پاســخ به پرســش های زیر تکمیل 
کنید:

 1( اعتماد و وابستگي کودکان به چه کساني بیش تر 
است؟ به ترتیب اولویت موارد زیر را شماره بزنید:
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 پدر
 مادر

 خواهر
 برادر
 معلم

 دوست
 اعضاي فامیل

 همسایه ها
 فروشنده  ي محل 

2( کــودک بــا کــدام یــک از گروه هــاي زیــر 
طوالني ترین مدت تماس و ارتباط را دارد؟ 

اعضاي خانواده
 معلمان 

 دوستان همکالسان
 اعضاي فامیل

از پاسخ هاي داده شــده چه نکته هایي را مي توانید 
نتیجه گیری کنید؟

خانواده نهادي اســت کــه بیش ترین نقــش را در 
تربیت و ســازندگي فرزنــدان دارد. از این رو جایگاه 
مهمــي در زندگي فرد و جامعه دارد. دالیل اصلي این 

نقش ویژه، عبارت اند از:
 خانــواده به تمام نیازهاي کودک از ابتدا پاســخ 
مي دهــد و هیچ مرجع دیگــري، حتي اگر تالش کند، 
نمي توانــد مانند خانواده بــه این نیازها پاســخ گوید. 
مشــکالت کودکاني که در مراکز شبانه روزي تربیت 

مي شوند نشــان دهنده  ي آن است که این مراکز هرگز 
نمي توانند جای گزین مناسبی برای خانواده شوند.

 خانــواده محیطــی امن بــراي کــودک فراهم 
مي کند.

 خانــواده از بدو تولــد تا زمان مــرگ، پیوندي 
عمیق با اعضاي خــود دارد که برخالف دیگر روابط، 

حتي اگر فرد بخواهد، گسسته نمي شود.
 خانــواده با محبــت بي دریغ خود نســبت به هر 
یک از اعضاي خود و در وضعیت  های گوناگون منبع 
اعتماد آن  هامي شود. به همین دلیل اعضاء همواره باور 

و اعتماد خانواده را می پذیرند.
به این ترتیب، همان طور که نتیجه  ي محاســبات شما 
نیز نشــان داد، هر کس بیش ترین زمان خود را در خانه 

و در کنار اعضاي خانواده مي گذراند.
 بــه عالوه، نوع و عمق ارتبــاط خانواده با کودکان 
بسیار متفاوت و ریشــه دارتر از دیگر عواملي است که 

در آموزش و پرورش کودک سهیم اند. 
از این رو تأثیر خانواده بر کودک نســبت به عوامل 

دیگرازجمله مدرسه بسیار عمیق  تر است. 
همیــن وضع باعث مي  شــود که نقــش خانواده در 
تعلیم و تربیت کودکان بســیار برجسته شود و خانواده 
همــواره محور اصلِي توجه دانشــمندان تعلیم و تربیت 

قرار گیرد.
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چكیده 

 تعلیــم و تربیــت جریانی اســت کــه از آغاز تا 
پایان زندگی انســان ادامه دارد و طــی آن توانایی ها و 

استعداد   های انسان شکوفا می شود. 
 کــودک، خــود نمی تواند مربی خودش باشــد 
و دیگــران باید او را آموزش دهنــد و پرورش نمایند. 
مهم ترین این نهادها خانواده اســت و هیچ نهاد دیگری 
قادر نیســت با آن برابری کند. پشت سر هر انسان رشد 
یافتــه ای خانواده ای توانا قــرار دارد  و به همین ترتیب 
هر انسان بزهکار یا کســی که توان اداره ی خود و نیز 
ارتباط مناســب و سازنده با دیگران را ندارد، محصول 

خانواده ای ناکارآمد است.

 آزمون پایانی نظری واحد کار اول 

تعلیم و تربیت را تعریف کنید.
رابطه ی تعلیم و تربیت چیست؟

چه نهادهایی در تعلیم وتربیت انسان دخالت دارند؟ 
آن  هارا بر اساس میزان اهمیت نام ببرید.

چــرا خانواده ی هر فــرد در زندگــی او بیش ترین 
اهمیت را دارد؟

 

 آزمون پایانی عملی واحد کار اول

به فهرست های زیر توجه کنید و حدس بزنید کدام 
گزینه ها باید به یکدیگر وصل شوند: 
1- پدر خانه را ترک کرده است.

الف( کودک حّساس و پرخاشگر است.
2- در خانه نظم چندانی وجود ندارد.

ب( کودک محزون و مضطرب است.
3- هنگامــی که پــدر و مادر عصبانی می شــوند، 

کلمات زشتی به زبان می آورند.
ج ( کودک هنگام اختالف نظر با دوستان ازکلمات 

نا مناسبی استفاده می کند.
4- پدر و مادر اختالف نظرهاشــان را دور از چشم 

بچه ها با آرامش مطرح می کنند.
د( کودک در مدرســه به دلیل بی نظمی ســرزنش 

می شود.
5- پدر و مادر در خانه با هم دعوا می کنند.

هـ( کودک آرام و شاد است. 

 -1
-2

 -3
-4
-5

الف(
ب(
ج( 
د ( 

ه(



واحد كار دوم
 پرورش حواس و زبان آموزی در کودکان
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 هدف هاي رفتاري 

انتظار مي رود هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف هاي زیر دست یابد:
1- دالیل نیاز انسان  را به حواس پنج گانه  شرح دهد.

2- دالیل اهمیت  پرورش حواس را در کودکان توضیح دهد.
3- عوامل مؤثر بر پرورش حواس کودکان را برشمارد.

4- روش  سنجش و تقویت حواس را در کودکان، در قالب بازي،  اجرا کند.
5- اهمیت زبان و قدرت تکلم  را براي انسان توضیح دهد.

6- نقش والدین به ویژه مادر را در زبان آموزي کودکان برشمارد.
7- عواملي را که در زبان آموزي کودکان  مؤثرند نام ببرد و توضیح دهد.

8- پنج توصیه ی تربیتي را براي رشد زبان آموزي در کودک شرح دهد.
9- روش هاي تشخیِص کم شنوایِي کودک را توضیح دهد.

10- روش مواجهه با کودکي را که لکنت زبان دارد، شرح دهد. 

 پیش آزمون واحد کار دوم

1- حواس پنج گانه کدام اند؟
2- افراد معمولی بیش تر از کدام حواس استفاده می کنند؟

3- اگر کسی نتواند از حواس پنج گانه ی خود استفاده کند، با چه مشکلی مواجه خواهد بود؟
الف ( نمی تواند با دنیای خارج و مردم ارتباط برقرار کند.             ب( نمی تواند خطرات را احساس کند.

د( همه ی گزینه ها صحیح است. ج( نمی تواند جهان خارج را بشناسد.    
4- زبان و تکلم در انسان اهمیت دارد زیرا باعث می شود که او ... .

ب ( بتواند نیازهایش را بازگو کند. الف( بتواند با دیگران حرف بزند.    
د( از حیوانات متفاوت باشد.    ج( بتواند فکر کند.      

5- اگر کودک مدام تنها باشد:
الف( می تواند حرف  زدن را بیاموزد چون زبان آموزی یک استعداد است که بروز می کند.
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مقدمه 

بچه ی انســان با بچه ی حیوان تفاوت بســیار دارد. 
بچه ی حیوانات نیاز چندانی به آموزش ندارد. 

آن  هااصاًل نیازی به اطالعات ندارند و مهارتی هایي  
را که نیاز دارند تا حدود زیادی به شکل غریزه در آن-

 هابه ودیعه گذاشته شده است و پدر و مادر مهارت های 
مــورد نیاز آن  هارا به صورت عملی و در دامان طبیعت 

به او می آموزند. 
اما بچه ی انســان دارای اســتعداد ذاتی دانســتن و 
یادگیری اســت که حاصل آن رشد قوه ی تشخیص و 
درک او و ایجاد رابطه ای هوشــیار انه و مؤثر با محیط 
و طبیعت اســت. کــودک یادگیری را بــه طور فطری 
از لحظــه ی تولد آغاز می کند و برای شــناخت جهان 
اطراف و ایجاد ارتباط با محیط، آن را با پشــتکار ادامه 
می دهــد. پس اولین وظیفــه ی خانــواده فراهم کردن 

زمینه ی رشد و یادگیری کودک است. 
در واقــع آمــوزش از ابتداي کودکــي در خانواده 
آغاز می شود و بعدها مدرسه در تکمیل آن می کوشد. 
بی  شــک پرورش حــواس پنج گانه )بینایي، شــنوایي، 
المســه، بویایي و چشایي( و اســتفاده از قدرت تکلم 

و زبــان آموزي را باید از مهم ترین نیازهای آموزشــی 
کودکان دانست.

1-2  اهمیت حواس پنج گانه در انسان 

    اطالعاتــي کــه درباره ی جهان خــارج داریم از 
طریق حواس به ما مي رســد. همه ی شما این حواس را 
به خوبي مي شناســید: بینایي، شنوایي، چشایي، بویایي 

و المسه.
نظر بــه این که ما به وجود این حواس و اســتفاده از 
آن  هاعادت کرده  ایم ، معموالً اهمیت آن  هارا فراموش 
مي کنیــم. به نظر شــما حواس چرا و چــه قدر اهمیت 

دارند؟

ب( می تواند حرف  زدن را بیاموزد چون هرچه  بزرگ ترشود، محیط  اطرافش  را بهتر می شناسد.
ج( نمی تواند حرف زدن را بیاموزد چون نمی تواند فکر کند.

د( نمی تواند حرف زدن را بیاموزد چون حرف زدن را باید از انسان هایی که در اطراف او هستند بیاموزد. 
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 فعالیت عملي 1

اگر از بعضي از حواس محروم شوید چه اتفاقی 
می افتد؟.... ....

 شــاید شــما یا بعضي از هم کالسي هاي تان در 
اســتفاده  ی کامل یا نسبی از قدرت حواس پنج گانه 
با مشکل روبه رو باشید یا ممکن است افرادي را در 
میان خانواده و آشنایان تان بشناسید که دچار چنین 

مشکالتی باشند. 
شما معموالً افراد نابینا، کم بینا، ناشنوا یا کم شنوا 
را بــه دلیــل اســتفاده از عینک، عصا یا ســمعک 

مي شناسید.
بــه نوبت، چشــم چند نفرازهم کالســي ها را با 
چشم بند یا دستمال ببندید تا نتوانند جایي را ببینند 
و از ایشــان بخواهیــد تــا درکالس  حرکت نمایند 
و وســایلي را به خواست شــما جا به  جا کنند. چه 

اتفاقي مي  افتد؟ 
به همیــن ترتیب بعضــي از هنرجویــان هنگام 
گفت وگو در کالس گوش خود را بگیرند. در این 

صورت، از آن  هابپرسید چه روي مي دهد؟
 مشــکالت افــرادي را کــه از نعمــت بینایي یا 

شنوایي محروم اند، بیان کنید.

واقعیت آن اســت که حواس شــما، از آن چه شما 
تصور مي کنید، بسیار مهم ترند. مي توانید بگویید چرا؟

 توجه

حواس پنج گانه در انسان اولین و مهم ترین وسیله  ی 
شناخت و دانش است. اگر حواس انسان از کار بیفتد، 

ارتباط او با جهان خارج قطع می شود.

 شــما چگونــه بــا جهــان خــارج ارتبــاط برقرار 
می کنید؟ 

هر کس جهان خارج از خود را مي  بیند )به کمک 
حــس بینایي(، صداهایي را مي شــنود )به کمک حس 
شــنوایي(، اشــیا را لمــس مي کنــد )بــه کمک حس 
المســه(، خوراکی ها را مزمزه مي کند )به کمک حس 
چشــایي( و یا بوهایي به مشــامش مي رسد )به کمک 

حس بویایي(. 
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حال اگر کسي به هر دلیلي قدرت بینایي، شنوایي یا 
سایر حواس خود را از دست بدهد یا اشکالي در آن-

 هاایجاد شــود، در حقیقت تمام و یا بخشي از ابزارهاي 
شناخت دنیاي خارج را از دست داده است.

 بیش تر بدانید   

حــواس پنج گانه نه تنهــا مــا را از خطرهایي که با 
آن  هامواجه مي شــویم آگاه مي کننــد، بلکه  اطالعات 
الزم را براي تفســیر حــوادث و رویدادها در اختیار ما 

مي گذارند. 
هم  چنیــن از راه حواس اســت که لــذت و درد را 

احساس مي کنیم و رنگ ها را تشخیص مي دهیم.
 

 به همین دلیل انســان به حواس خود بسیار نیازمند 
است و باید به  این ابزارهاي شناخت توجه کند، در پي 
رشــد آن  هاباشــد و از آن  هامراقبت کند تا از حوادث 

آسیب نبینند. 
آیا می توانید تصور کنید از دست دادن قوه ی بینایي 
یا حس شــنوایي تــا چه حد به ارتباط شــما با جهان و 

گرد آوري اطالعات تان از محیط صدمه خواهد زد؟

 بیش تر بدانید

تحقیقات نشــان مي دهدکه 70 درصــد  اطالعات 
انسان از طریق مشاهده و حس بینایي به دست مي آید.

2-2 پرورش حواس در کودکان

توجه و پرداختن به رشــد حواس پنج گانه در کنار 
ســایر جنبه هاي تربیتي بایــد از دوره ی کودکي آغاز 
شود، به خصوص که برخی از کودکان ممکن است از 
زمان تولد در اندام هاي حسي خود نقص داشته باشند. 
چنان چه مشــکل آن  هابه موقع شناسایي و درمان نشود، 
بخشي از توانایی شناخت خود را از دست خواهند داد. 
بنابرایــن، توجه به حواس پنج گانــه در کودکان از دو 

جنبه داراي اهمیت است: 
1- شناسایي و کنترل مشکالت و نقص هاي احتمالي 

کودک و انجام خدمات درمانی.
2- رشد و تقویت قدرت حواس کودک برای آن 
که او ابزارهاي کامل تري برای شــناخت جهان اطراف 

خود در اختیار داشته باشد. 
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پــرورش حواِس   اصول  و  اهــداف   2-2-1

کودکان

 رشــد و پرورش حواس کودکان فعالیتی آموزشي 
و تربیتي اســت. هــدف پرورش حــواس در کودکان 
تقویت حواس پنج گانــه و آگاه کردن آنان از ارزش، 

اهمیت و روش مراقبت از آن هاست.
بــراي پرورش یکي از حــواس، تا جایی که امکان  
دارد از حواس دیگر نباید استفاده کرد، چون یافته هاي 

حواس مختلف به یک دیگر کمک مي کنند. 
مثاًل هنگام کار با حس المسه یا بویایي، چشم ها را 
ببندید زیرا حس بینایی به  حس المسه و بویایی کمک 

می کند تا ماده ی خوراکی را تشخیص دهید.
موضــوع مهم دیگــر آمــوزش نحــوه ی مراقبت 
وحفظ اندام هاي مربوط به حواس  اســت، مانند پاکیزه  
نگه داشتن چشم، بیني، مسواک زدن دندان ها، احتیاط 
در بو کردن مواد مشــکوک و ناشناخته، نچشیدن طعم 
مواد غیر خوراکي و حتي خوراکي ناشــناخته، دســت 

نزدن به مواد شیمیایي و داغ و ... .

 توجه 

در فعالیــت عملی 1، کم  بود یا نبود یکي از حواس 
را  تجربــه کردید، اما نکته ی مهم دیگر آن اســت که 

حواس هر انسان مي تواند بسیار قوي شود. 
البته توانایی افراد در ایــن زمینه با یکدیگر تفاوت 
دارد. بعضي ها مزه ها را بسیار خوب تشخیص مي دهند؛ 

بعضي ها شامه ی بســیار تیزي دارند و انواع بو را بسیار 
خوب از هم تمیز مي دهند. برخی بسیار تیزبین هستند، 
بعضي ها گوش هاي تیزی دارند و کســاني نیز با لمس 
اشیا متوجه نکته های زیادي مي شوند که دیگران آن-

 هارا در نمي یابند. پس در خصوِص رشــد حواس باید  
به تفاوت هاي فردي توجه کرد. 

2-2-2 روش های پرورش حواس کودکان

مهم ترین اقدام براي به کارگیري درســت حواس 
پنج گانــه ی کــودک  ایجــاد فرصت کافــی و محیط 

مناسب برای اوست. 
لمس کردن وسایل متفاوت، قرار دادن کودکان در 
معرض صداهاي متفاوت وتشــخیص آن ها، مشاهده ی 
صحنه  هاي مختلف و دقت در اجزاي آن ها، تشــخیص 
تفاوت تصاویر و اشــیاي مختلف، تشــخیص رنگ ها، 
تشــخیص جنس مواد گوناگون، چشــیدن و شناخت 
طعم هــاي مختلــف و تشــخیص بوهــاي مختلف در 

پرورش حواس پنج گانه بسیار مؤثرند.
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نمونه ی فعالیت هاي پرورش حواس پنجگانه

 فعالیت عملي2

بازي وسنجش حس شنوایي کودکان
 با ســه کودک از نزدیکان  تان که در سنیِن مختلِف 
دوره ی پیش دبســتانی  هســتند، دقت حس شنوایي را 

تمرین کنید.
 در مرحلــه ی اول بــه نوبت، چشــم هاي آن  هارا 
ببندید و وســایل مختلف را به صدا درآورید و از آن-

 هابپرسید هر یک چه صداهایي می شنوند. شما مي توانید 
از به صدا در آوردن اشیاي مختلف، مانند کلید، زنگ، 
ظــروف و ... اســتفاده کنید. زیر و بــم  بودن، دوري و 
نزدیکــي و کوتاه و بلند بودن صــدا را نیز مي توانید به 
همین روش تمریــن کنید. آیا تفاوتــي میان کودکان 

سنین مختلف مشاهده مي کنید؟ چه تفاوت هایي؟
 در ایــن مرحلــه با کــودکان در حالت نشســته 
حلقه اي تشکیل دهید و در قالب بازي مطالبي را به طور 
درگوشــي به  یکدیگر منتقل کنید. قدرت تشــخیص 
صداي کلمات در کودکاني که بررسي مي کنید چه  قدر 

است؟ آیا تفاوتي را میان آن  هااحساس مي کنید؟
نتایــج بررســي ها را در کالس بازگــو کنیــد. چه 
روش هــاي دیگري را بــراي ســنجش و تمرین حس 

شنوایي کودکان پیشنهاد مي کنید؟

 
 فعالیت عملی 3

بازي وسنجش حس بویایي کودکان
بــا چند کــودک از نزدیــکان خود که در ســنین 
مختلف دوره ی پیش دبستانی  هستند دقت حس بویایي 
را تمریــن کنید. مــواد خوراکي مختلــف را با بوهاي 
متنوع، مانند پیاز، سیر، سیب، ادویه، عطر، گل و سرکه 

فراهم کنید. مواد باید براي کودکان آشنا باشد.
به نوبت، چشمان آن  هارا ببندید و از آن  هابخواهید 
بوي هر ماده را مشخص کنند. این تشخیص باید شامل 

دو جنبه باشد: 
1- آن چه بو کشیده اند چیست؟ 

2- آیا مي توانند بگویند چه نوع بویي دارد وکدام 
یک خوشایند وکدام یک ناخوشایندند و چرا؟

 به تفاوت هاي کودکان در میزان، سرعت تشخیص 
و انواع پاســخ هاي شــان  دقــت و نتایج را بررســي و 

یادداشت کنید. 
فراموش نکنید کودکان کوچک تر از آن  هســتند 
که بتوانند پاسخ هاي روشني به شما بدهند و شما خود 
باید ضمن همراهــي با آن  هاو با زبان کودکانه ازطریق 
مشــاهده ی دقیــق، توانایي آن  هارا بســنجید و پاســخ 

سؤال ها را بیابید.  
نتایــج بررســي ها را در کالس بازگــو کنیــد. چه 
روش هــاي دیگري را بــراي ســنجش و تمرین حس 

بویایی کودکان پیشنهاد مي کنید. 
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 فعالیت عملي 4

بازي وسنجش حس چشایي کودکان
بــا چند کــودک از نزدیــکان خود که در ســنین 
مختلــف دوره ی پیش دبســتانی  هســتند، دقت حس 
چشــایي را تمرین کنید. مواد خوراکــي مختلف را با 
طعم هاي متنّوع، مانند ســیب، ســرکه و گالب فراهم 

کنید. مواد باید براي کودکان آشنا باشد.
 براي انجام این کار، عالوه بر بســتن چشم  ها، الزم 
اســت از هر کودک بخواهید تا هنــگام مزمزه کردن 
مواد، بیني خــود را هم محکم بگیــرد تا حس بویایي 
به کمک حس چشــایي نیاید و فقط ازحس چشــایي 
اســتفاده شود. سپس دســتش را از روی بیني بردارد و 

مجدداً مزه را بیازماید.
هماننــد فعالیت هــاي قبلــي نتیجه  ی بررســي ها را 
یادداشــت کنید و بــه کالس بیاوریــد. چه روش هاي 
دیگري را براي سنجش و تمرین حس چشایی کودکان 

پیشنهاد مي کنید.

 فعالیت عملي 5

بازي و سنجش حس المسه
در این فعالیت شــما باید میزان حساســیت و دقت 
کودکان را در شــناخت اشــیا و مشــخصات از طریق 
لمس کردن بررسي کنید. این کار کاماًل در قالب بازي 
صورت می  گیرد. باید چشم کودکان را به نوبت یا هر 
یــک را در اوقات جداگانه ببندید و دســت وصورت 
آن  هارا به سطح اشــیاي مختلف تماس دهید. سپس از 
کودکان بپرسید چیزي که به آن دست کشیدید یا آن 

را لمس کردید چیست ؟
 آیا زبر است یا نرم، چه  قدر؟

 آیا سرد است یا گرم، چه قدر ؟
 آیا خشک است یا تر ؟

 چه روش های دیگری برای سجش حس المسه 
پیشنهاد می  کنید؟ 

 نتایج بررســي و تفاوت ها را یادداشــت کنید و در 
کالس ارائه دهید.
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 فعالیت عملي 6

بازي و سنجش حس بینایي
براي ســنجش و تمریِن حس بینایــي در کودکان، 
مهم تریــن موضــوع، رنگ ها هســتند. بــراي این کار 
امکانات متنوعي وجود دارد. مجله ها و کتاب قصه هاي 
رنگي کودکان، اســباب بازي ها، رنگ آمیزي فرش ها 
و اثاثیه ی خانه و اتاق ها، رنگ میوه ها و مواد خوراکي 

و... به راحتي در دسترس و قابل استفاده اند. 
در این فعالیت تشــخیص درســت رنگ و نام آن، 
درجه ی رنگ )پررنگي  و کم رنگي(، تفاوت رنگ ها، 
پیدا کردن و طبقه بندي اشــیاي هم رنگ و ... توســط 

کودکان بررسي می شود.
فراموش نکنید ممکن است برخی کودکان به دلیل 
اختالل وراثتی در تشــخیص بعضــي از رنگ ها ناتوان 

باشند. 
در این صورت کودک باید به پزشک ارجاع داده 
شــود. نتایج  این بررســی را هماننــد فعالیت  هاي قبلی  

یادداشت کنید و به کالس بیاورید. 

همان طور که در فعالیت ها و نیز تجربه هاي شخصي 
آشــکار است، حس بینایي در کسب اطالعات اهمیت 
بســیار دارد. این حس، عالوه بر آن که مهم ترین ابزار 
کســب اطالعات از جهان خارج است، به کمک سایر 
حواس نیز مي آید. به همین دلیل افراد نابینا در استفاده 
از ســایر حواس تواناترند. بنابراین، در جریان بررســي 
و آمــوزش باید به حواس دیگر هم به اندازه ی حواس 

بینایي توجه کنید.

 توجه

در پرورش حواس، صرفاً باال بردن میزان حساسیت 
حواس کافي نیســت، بلکه در کنار آن باید به آموزش 

مفاهیم و ارائه ی  اطالعات به کودک نیز اهمیت داد.
یعني  چه  بسا کودک درست احساس مي  کند و مثاًل 
بوها را تشخیص مي دهد اما نمي داند آن  هارا چه بنامد. 
بنابرایــن، پــدر و مادر باید تالش کننــد برای کودک 
خود فرصت هاي الزم را فراهم کنند تا خزانه ی لغات1 
او گســترش یابد و هم چنین اطالعات مورد نیز خود را 

از جهان خارج کسب کند. 

3-2 اهمیت زبان آموزی          

زبان ابــزار بیان افکار و احساســات ماســت. ما به 
کمک زبان با دیگــران ارتباط برقرار می کنیم، نیازها، 

استفاده  از آن  و  داند  است که هر کس مي  تعداد کلمه هایي   -1
می کند و در زبان شناسی به آن ذخیره ی واژگانی می گویند.
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نظرها، عالقه ها، خوشــحالي و ناراحتي خود را بازگو 
مي کنیــم.  بدون زبان آیــا مي توان متنــي را خواند یا 

کلمه اي را نوشت؟
 اما مهم تر از همه آن که بدون زبان نمي توانیم فکر 
کنیــم. لحظه ای مکث کنید و به موضوعي بیندیشــید. 
شــما چه مي کنید؟ غیر از آن است که در درون تان با 
خود درباره ی موضوعي گفت وگو مي کنید؟  بنابراین 

زبان و تکلم، مقدمه ی تفکر است. 
اگر انســان امکان تکلم نداشت، نمی توانست فکر 
کند. این به آن معنا نیست که فرد دچاِر اختالِل گفتاری 
یا شنوایی از قدرت تفکر هم محروم است. چنین فردی 
زبان را می فهمد و می تواند افکار خود را بر روی کاغذ 
بیاورد یا با زبان اشــاره صحبت کند. به نظر شما انسان 
بدون قدرت اندیشیدن چگونه رفتار می کرد؟ رفتار او 

با حیوانات چه تفاوتی داشت؟
 پس زبان همه ی جنبه هاي ارتباطي را شامل مي شود 

و اهمیت آن فقط به گفتار مربوط  نمي شود.
 1-3-2 زبان آموزي و تكلم کودکان

همه ی والدین بي صبرانه منتظرند تا کودکان شــان 
زبان باز کنند و به حــرف زدن بپردازند. نحوه ی تکلم 

کودکان بسیار شیرین وگیراست. 
آیــا شــما مي دانید در چه ســني شــروع بــه تکلم 

کرده اید؟

 فعالیت عملي 7   

بررسي در مهد کودک
 به گروه هاي پنج نفری تقســیم شوید و هر گروه 

به یک مهدکودک مراجعه کنید. 
 هــر یک از اعضاي گــروه در یکي از کالس ها 
)باتوجــه به تقســیم بندي ســني مهدکــودک( حاضر 

شوند.
 آن چه باید بررسي شود، عبارت است از:

1- میــزان تکلم کودکان )چه  قدر بچه ها براي بیان 
نیازهاي شان صحبت مي کنند(.

2- میزان درســت صحبت کردن آنــان )مي توانند 
منظورشان را براي مربي روشن کنند(.

3- میــزان خطای آنان در تلفــظ )چه کلماتي را به 
چه شکلي تلفظ مي کنند. از مربي کالس در این زمینه 

کمک بگیرید(.
4- تعیین تفاوت هاي فردي کودکان در کالس.

 یافته هاي باال را براساس گروه سني بررسي شده 
در گزارشی تنظیم کنید.

 با اعضاي گروه گزارشــی نهایي شامل وضعیت 
تکلم درکودکان مهدکــودک تنظیم و نتایج گزارش 

خود را در کالس ارائه کنید.

تــالش کودک براي ارتباط با محیــط از بدو تولد 
آغاز مي شــود، اما هنگام تولد نمي تواند از طریق هیچ 



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 کافي بــراي پرداختن به تک تک آن  هارا 
ندارد و بیش تر به رفع نیازهاي آن  هامي پردازد.  

یک حرف و دو حرف بر زبانم
الفاظ نهاد و گفتن آموخـــــت

 توجه
چنان چه مادر، طفل را تشــویق کند که نیازهایش 
را با گفتن بیان کند، رشــد تکلم طفل بیش تر مي شود. 
اکثر مادران از این موضــوع غفلت مي کنند زیرا برای 
آن  هارفع نیازهایی که طفل بــا ارتباط غیر کالمی ابراز 
مي کنــد، مهم تر اســت. اگر مــادران در نحوه ی تکلم 
خود اشــکاالتي داشته باشــند یا به دلیل کم سوادی  و 
نداشتن مطالعه، از لغات کم تري در بیان استفاده کنند، 
به خودي خود کودک نیز در استفاده از تکلم و میزان 
لغات، دچــار کم بود و نقص خواهد شــد و این یکي 
از دالیلي  اســت که اهمیت مطالعه و گسترش دایره ی 

اطالعات مادران را نشان می دهد. 

3-3-2 توصیه هاي تربیتی 

اگر کودکي تا هجده ماهگی) 1/5 ســالگی( زبان 
باز نکرد و در بیســت و چهار ماهگی) 2 سالگی( هنوز 
قادر نبود کلمه اي را ادا کند باید چاره اي اندیشید و به 

متخصص مراجعه کرد.
بهترین روش برای پیشــرفت زباني کودک، ایجاد 
محیط مناســب است؛ محیطي ســاده، آرام و خالي از 
چنــد زباني یعنی محیطي کــه در آن فقط با یک زبان 

گفت و گو شود. 
براي رشــد گویایي کودک به نکته های زیر توجه 

کنید: 
 از جمالت ساده، کوتاه و رسا استفاده کنید. 

 اشتباهات کودک را تصحیح و واژگان را برایش 
درست تلفظ کنید. 

 او را وادار نکنیــد تــا کلمــات و جمالتي را که 
هنوز قادر به بیان آن نیست، تکرار کند.

 خزانه ی لغاِت کودک را با فرســتادن او به مهد 
کودک و کودکســتان و یا شــرکت دادن او در جمع 
بچه هــا، با قصه  گویــی، به کمک رادیــو، تلویزیون و 
گفــت وگو بــا بزرگســاالن و ســایر فعالیت هایي که 
کودک را  وادار به حرف زدن و پاسخ دادن می کند یا 
این که گوش و چشم او را با کلمه هاي بیش تري آشنا 

کند، افزایش دهید. 
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 بیش تر بدانید

مهــارت تکلــم بــه معنــِي مهــارت گــوش دادن 
نیســت. کودکان حرف زدن را قبــل از گوش کردن 

مي آموزند.
کودکان سه تا شش ســاله، به دلیل این که فقط به 
خودشــان توجه دارند، درجمع بدون توجه به حضور 
دیگران حرف مي زنند و در واقع به حرف هاي دیگران 

گوش نمي دهند. 
مهــارت گوش  کــردن را در کــودکان می توان با 
استفاده از روش هایی مانند قصه گویی، تصویر خوانی 

و... پرورش داد. 

والدینی که محبت کافی به کودکشان ابراز می کنند 
در رشــد زباني کودک بیش تــر از والدیني که محبت 

کافي ابراز نمي کنند  مؤثرند.
والدین بایــد در حین کار کردن بــا کودک، غذا 
دادن بــه او و ... بــا کودک خود حــرف بزنند و عمل 
خود و اتفاقات را با زباني ساده مانند »شیر این جاست« ، 

»بلند شو برویم«  و... براي او توضیح دهند.
اگر اســتفاده از زبان براي کودک با لذت و نوعي 

پاداش همراه باشد، بیش تر از زبان استفاده مي کند. 
بــه همین دلیــل اطرفیــان باید به کــودک کمک 
کننــد تا بداند که بــا صحبت کردن بهتــر مي تواند به 

خواسته هایش برسد.

4-3-2 موانع زبان آموزی

نباید فراموش کرد که بعضي از کودکان ســالمت 
کامل ندارند. مهم ترین موانع زبان آموزی عبارت اند از:

1- کم شــنوایي: کم شــنوایی در رشــد زبان، 
مانع بزرگي اســت، زیرا شــنیدن، یکــي از مهم ترین 
راه هاي گردآوري اطالعات از جهان خارج اســت، از 
طرف دیگر ما با شــنیدن صداي خودمان آن را کنترل 

مي کنیم.

 توجه

هرگاه نشــانه هــاي زیــر را در کودک مشــاهده 
کردید، باید احتمال وجود مشــکِل شنوایِي کودک را 

جدي بگیرید:
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توجــه نکردن به صداهاي محیط اطراف، تأخیر در 
رشــد گفتار و زبان، جیغ زدِن بیش از حد، بلند کردن 

صداي وسایل صوتي، استفاده از اشاره به جاي زبان.

  2- لكنــت:  لکنت یکي از اشــکاالت گفتاری 
اســت. افراد مبتال به لکنت به طور غیــر عادي صدا یا 

حرفی را در یک کلمه تکرار یا در آن گیر مي کنند. 
گاهی اوقات  ترس شــدید یا اضطراب زیاد، که به 
دالیل مختلفی می تواند ایجاد شود، باعث بروز لکنت 

زبان در کودک می شود.
 والدین و اطرافیاِن کودکي که لکنت دارد با واکنش 
نامناسب مانند ســرزنش، راهنمایي دادن، ابراز نگراني 
و... باعث مي شــوند تا مشــکل کودک شدیدتر شود. 
آرامش و توجه غیرمســتقیم به نحوه ی گفتار کودک 

کمک بزرگي به رفع این مشکل خواهد کرد.

چكیده 

براي این که کودکان بتوانند جهان و محیط شــان 
را بشناسند، باید از امکانات وتوانایي هاي خود استفاده 

کنند. 
آن  هابایــد بتواننــد حــرف  بزنند ومنظــور خودرا 
بیــان کنند ومحیط خود را به کمــک حواس پنج گانه 

جست وجو کنند. 
حــواس پنج گانه و قدرت تکلم مهم ترین ابزارهای 

شــناخت و ارتبــاط کودک بــا جهان  اســت. اگر چه 
خوِد کودکان برای شــناخت و ارتباط با محیط تالش 
می کننــد، خانــواده  برای این که تــالش آن  هابه نتیجه 
برسد باید محیطی امن، آرام و بدون دغدغه برای آن-

 هافراهم کند. 
والدین باید مراحل رشد حواس و تکلم در کودک 
را پی گیری کنند تا چنان چه دچار مشکل یا نقصی بود 
به موقع برای رفع آن اقدام کنند و آموزش های الزم را 
برای مراقبت از اندام های حســی و نیز گسترش قدرت 

تکلم  کودک بدهند.
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 آزمون پایانی نظری واحد کار دوم

هدف از پرورش حواس در کودکان چیست؟
آیا باال بردِن دقت و حساســیت حــواس به تنهایی 

برای پرورش حواس کودکان کافی است؟ چرا؟
ســه مورد از دالیل اهمیت زبان و تکلم در انسان را 

بیان کنید؟
اولین معلم زباِن کودک کیست؟

اگــر کودکــي تا ... زبان بــاز نکــرد و در ... هنوز 
قــادر به ادای کلمه اي نبود باید چاره اي اندیشــید و به 

متخصص مراجعه کرد.

 آزمون پایانی عملی واحد کار دوم

کودکی سه چهار ســاله را از اطرافیان یا همسایه ها 
در نظر بگیرید. سعی کنید دو موضوع زیر را درباره ی 
کودکی که انتخاب کرده اید، بررســی و گزارش تهیه 

کنید:
 میزان دقت حواس کودک چه  قدر است؟

 تعداد کلماتی که می داند و آن  هارا به کار می برد 
)خزانه ی لغات( چند تاست؟ 

 با توجه به شــناختی کــه از خانواده ی آن کودک 
دارید، آن  هاچه نقشی در رشدِ توانایی های او داشته  اند؟ 
آیا یافته های شما نیز اهمیت خانواده را در زبان آموزی 

تأیید می کند؟



واحد كار سوم
یادگیری، خالقیت و آموزش کودکان
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 هدف های رفتاری 
انتظار مي رود هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف هاي زیر دست یابد:

1- یادگیری را تعریف کند.
2- تفاوت یادگیری کودکان و بزرگساالن را توضیح دهد.

3- انواع یادگیری کودک را بیان کند.
4- خالقیت را تعریف کند.

5- ویژگی های کودِک خاّلق را نام ببرد.
6- روش های پرورِش خاّلقیت را در کودکان  به کار بندد.
7- اهمیت تحصیل و کار را در زندگی انسان توضیح دهد.

 پیش آزمون واحد کار سوم

1- تالش برای یادگیری 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    
2- کودک خاّلق یعنی:

ب( کودک باهوش الف( کودک بازی گوش   
د(کودک نوگرا       ج( کودِک درس خوان   

3- مهم ترین تأثیر تحصیل عبارت است از:
ب( یافتن شأن و جایگاه اجتماعی  الف( یافتن نگاه عمیق تر به مسائل  

د( یافتن جایگاه در زندگي  ج( یافتن شغل مناسب با درآمد خوب  
4- به نظر شما امروزه برخورد والدین با موضوع تحصیل و اشتغال فرزندان شان تا چه حد منطقی است؟

د( خیلی کم ج( کم            الف( خیلی زیاد        ب( زیاد  
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مقدمه 

»یادگیــری«  محیــط،  از  را  انســان  دریافت هــای 
می گویند. یادگیری با اســتفاده از ســرمایه هاي طبیعي 
انســان، که آن  هارا قواي شــناختي مي نامند، به دست 

مي آید. 
این قوای شــناختی عبارت انــد از حواس پنج گانه، 

زبان، اندیشه و خالقیت انسان. 
آمــوزش مهم تریــن فرصت را برای رشــد این قوا 

فراهم می آورد. 
کودک در خانه و سپس مدرسه، با دقت،هوشیاری  
و راهنمایــِی اطرافیــان، مراحــل یادگیــری و پرورش 
توانایی هــا را می گذرانــد و در نهایت موفق به انتخاب 

شغل مناسب می شود.
1-3- یادگیري کودکان 

آیا می دانید یادگیري از چه زمانی آغاز مي شــود و 
کودک ازچه زمانی براي درک محیط و شــناخت آن 

تالش مي کند؟
جنینــي کــه در بطن مــادر دوره ی رشــد خود را 

مي گذراند، از وضعیت مادر تأثیر مي پذیرد. 
نوع و میزان غذاي مادر، بیماري هاي مادر، شرایط 
جســمی و رواني او و نیز احســاس و میزان توجه مادر 
به جنینــي که آن را مي پروراند، بر چگونگِي رشــد و 
تکامل جنین تأثیــر می گذارند. با این حــال، این ها را 

یادگیري نمي نامند.
تالش براي یادگیري کــودک از زمانی که به دنیا 

مي آید، آغاز مي شود.
کــودک نیازهایي دارد که باید رفع شــود و تالش 
کودک بــراي اعالم ایــن نیازها باعث مي شــود تا او 
خیلي زود به یادگیري بپردازد، )مانند یادگیري عالیم، 
اشــاره ها و رفتارهایي براي ایجاد ارتباط و اعالم نیازها 

و خواسته ها به جهان بیرون(.
به تدریج با باال رفتن ســن کودک، تالش و تمایل 
او براي برقراری ارتباط و انتقال پیام هاي خود افزایش 

مي  یابد.
یادگیري، کودک را با جهاِن اطراف خود آشــناتر 
مي کند، در نتیجه ابتکار عمل بیش تری  به دست می آورد. 
مهارت هــاي زباني، به کارگیري حواس و توانایي هاي 
ذهنــي به کودک کمک مي کند تــا یادگیري خود را 

توسعه دهد.
1-1-3- تفـاوت یادگیـــري کودکــــان و 

بزرگساالن 

 فعالیت عملی 1 

در گروه های ســه نفری، روش های یادگیری خود 
را با روش های کودکانی که به مهد کودک می روند، 
مقایســه کنید. چــه تفاوت هایی دارند؟ چــرا؟ دالیل 
را روی تختــه ی کالس بنویســید و آن  هــارا به بحث 

بگذارید.
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یادگیــری بزرگســاالن  بــا  یادگیــري کــودکان 
تفاوت هایي دارد که مهم تریــن آن  هاتفاوت در میزان 

امکاناتي است که هر یک دارند.
 یادگیري بزرگساالن به دلیل بهره مندي از قدرت 
تفکرواندیشــه بیش تــر متکي به قــواي عقلي و فکري 
است، اما یادگیری کودکان به دلیل آن که در مراحل 
اولیه ی تکامل ذهني و به اصطالح شناختي قرار دارند، 
متکي به مشاهده و تجربه هایي است که از طریق حواس 

به دست مي  آید. 
بــه همین دلیــل بهترین روش یادگیــري کودکان 
استفاده از راه هاي بســیار ساده به کمک نمونه هایي از 
مســائل و تجربه هاي روزمره ی خود آن هاســت، زیرا 

آن  هاگفتار منطقي و استداللي را درک نمي کنند.

 بیش تر بدانید

فرامــوش نکنید یادگیــري  وآموزش بــا یکدیگر 
تفــاوت دارند. آموزش به یادگیــري کودکان کمک 

می کند. 
اما بسیاري از آن چه را که کودکان یاد مي گیرند از 
طریق آموزش نیســت بلکه حضور در محیط، مشاهده 
وحتــي تجربــه و عمل کــردن باعث یادگیــري آن-

 هامي شود. 
آموزش با هدفی معین از طرف شخصي دیگر انجام 
مي شــود و کودک مخاطب آن است. حاصل آموزش 
مي توانــد یادگیري باشــد، اما اگر آمــوزش به خوبي 

انجام نشود ممکن است بي نتیجه بماند یا کودک را به 
موضوع بي عالقه سازد. 

2-1-3 انواع یادگیري کودکان

 تــا پیش از ورود به دبســتان، بیش تر آن چه را که 
کودک مي آموزد، از سه راه است: 

الف( تقلید از دیگران؛
ب( ایجاد عادت )شرطي شدن(؛ 

ج( همانند سازي با والدین.
الف( تقلید: تکرار رفتار و گفتاِر کســاني است که 
کودک مي بیند و مدل، الگو یا سرمشــق، فردي است 

که از او تقلید مي شود. 
کسي که کودک از او تقلید مي  کند، معموالً مورد 
عالقه، محبت و شناخت اوست. نوزادان حتي در یک 
ماهگي با مشــاهده ی بعضــي ازرفتارهــا مانند»خارج 
کردن زبان از دهان«  ســعي مي کنند تقلید  کنند. آن-
 هادر شــش ماه اول زندگی نیز برخي از صداها )مانند 
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گریه ی کــودکان دیگر( را تقلید مي کنند و دســت و 
دهان خود را به تقلید از دیگران حرکت مي دهند. 

تقلید از الگو چه در دوره ی کودکي و چه در دوران 
نوجواني یا بزرگســالي معموالً کامل نیست . عالوه بر 
آن اگر چه خانواده مهم ترین الگوي کودکان اســت، 
یادگیــري تقلیدي صرفاً به خانواده محدود نمي شــود، 
بلکه در کوچــه و خیابان نیز بدون قصد و هدفی معین 

هر روز انجام مي گیرد. 
ب( عادت: نــوع دیگري از یادگیــري، یادگیري 
از طریق عادت کردن اســت کــه در زبان علمي به آن 

»شرطي شدن« مي گویند. 
مثال ســاده ی رفتار شرطي آن اســت که معموالً با 
شنیدن نام آب لیمو یا لیمو، بزاق دهان ترشح مي کند. 
آیا شــما در برابر نام لیمو یا آب لیمو شرطي نشده 

اید؟ آیا رفتارهاي دیگري را از این نوع سراغ دارید؟
عادت دادن کودکان به خوابیدن و بیدار شــدن در 
ســاعت معین، عادت به خوابیــدن در مکان خاصي یا 
اســتفاده از بالش و ملحفه  ی خاص، نمونه هاي دیگري 
از رفتارهــاي عادتي یا شرطي  اند.شــما چــه رفتارهاي 
شــرطي دیگري را در کودکان ســراغ دارید؟ گاهي 
رفتار شرطي شــده مشکل ساز اســت. کودکي که به 
ســبب تجربه ی تزریق واکســن یا آمپــول، از دکتر یا 
پرســتار و حتي افراد ســفید پوش مي ترسد یا به سبب 
تــرس از حیوانی که صداي ترســناکي دارد، ازســر و 
صداي عادي  هراسان مي شود، مثال هایی از مشکالِت 

رفتاِر شرطی شده اند.
 

 بیش تر بدانید

آن چه در جریان شرطي شدن یا عادت اتفاق مي افتد 
آن اســت که هم زمانيِ دوپدیده آن  هارا به هم مربوط 
مي  کند، به نحوي که تکرار یکي باعث تکرار دیگری 

مي  شود. 
گاهــي انجام رفتــاری باعث رســیدن بــه امتیاز یا 

پاداشي مي شود. 
این نیز باعث شــرطي شدن آن رفتار مي شود، مانند 
کودکــي که با شــنیدن صداي زنــگ، صورتش را به 

سمت چپ  بر می  گرداند تا بتواند شیر بخورد. 
در جریان عادت، رفتاری به منظور سازش با اوضاع 

یا رفع نیاز تکرار مي شود.
 در یادگیــري از طریق عادت، آگاهي و شــناخت 

چندان دخالتي ندارد. 
به همین دلیل در دوران کودکي یکي از مهم ترین 
راه هــاي یادگیــري و نیــز تربیت ایجاد عادت اســت. 
والدیــن مي  توانند با اســتفاده از ایــن روش، به ویژه با 
پــاداش دادن به کودک، هنگامي کــه رفتار مورد نظر 
از او سر زد عادات مناسبي مانند نظم، مطالعه و خواب 
بــه موقع را در او ایجــاد کنند. منظــور از پاداش فقط 
پاداش مادي ومالي نیست، بلکه تأیید کالمي ـ  زباني و 
عاطفي، انواع مهم تري از تشویق اند که تأثیر بیش تري 

نیز دارند. 
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ج(همانندسازي: در این روش کودک خصوصیات 
رفتاري و شخصیتِي فرد دیگري را جزء وجود خودش 
مي کنــد. همانند ســازي امــري خود به خود اســت و 

نیازمند تعلیم یا پاداش مستقیم براي تقلید نیست.  

 توجه

کودک براي همانندسازي باید انگیزه داشته باشد و 
میان خودش و الگو شباهت هاي زیادي را دریابد. 

والدیــن بــه دلیــل نقش مهــم و جایگاه شــان در 
زندگي کودک مهم ترین کســاني هســتند که زمینه ی 
همانندســازی را، به دلیل وابســتگی و عالقه به آن ها، 

فراهم می  سازند.
کــودک از پدر و مــادر- هر دو- همانند ســازي 
می کند. اما کودک با والد هم جنس خود )یعنی دختر 
با مادر و پســر با پدر( از آن جا که احســاس شــباهت 
بیش تــری می کند، بیش تر همانند ســازي می کند. این 
هماننــد ســازی را در رفتــار دختر بچه با عروســکش 

مي توان مشاهده کرد. 

 همانند ســازي تمام جنبه هاي رفتــاري را از موارد 
بســیار کلی مانند اعتقادات و نحــوه ی نگاه به زندگی 
و جهــان تا موارد جزئــي مانند مدل مو، فــرم لباس و 

حرکات بدن  )شکل راه رفتن و ...(   در بر می  گیرد. 
همانند ســازي آن قدر عمیق و ناخودآگاه اســت 
کــه بســیاري اوقــات افــراد بزرگســال رفتارهایي را 
کــه در دوران کودکــي یــا نوجواني از والدین شــان 
نمي پسندیدند، خودشــان در دوران بزرگسالي تکرار 
مي  نمایند و فراموش می کنند کــه خود از این رفتارها 

می  رنجیدند. 
ایــن موضــوع نشــان دهنده ی آن اســت کــه تمام 
رفتارهــاي والدین اعم از خوشــایند یا ناخوشــایند را 
کودک همانند ســازي مي  کند و در این باره هوشمند 

نیست و قدرت گزینش ندارد.
از سوي دیگر والدین نیز متوجه نیستند که حاالت 
و رفتارهــاي آن  هاتا چه حد در ســاختن خصوصیات 
شخصیتي کودکان شــان مؤثر است و به جاي عرضه ی 
نمونه هاي مطلوب رفتاري از  خودشــان، به آموزش و 

توصیه هاي کالمي و شفاهي مي  پردازند.
در حالي که همان طور که گفته شــد، رشــد ذهني 
کودکان آن قدر نیست که رفتارشان را با شنیدن حرف 

و توصیه شکل بدهند. 
آن  هافقط ازآن چه در عمل و رفتار والدین می بینند 

درس مي گیرند.
با ورود کودک به دوره ی دبستان و آغاز آموزش 
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رســمي، او به تدریج از طریق فعالیت هــاي یادگیري 
نظیر مطالعه، استدالل و اندیشــیدن شروع به یادگیری 

و خود آموزي می کند.
اصیل ترین و ماندگارترین یادگیري از طریق تفکر، 

عمق نگري و اندیشیدن است. 
تجربه هاي عملي نیز از راه هاي مهم یادگیري است 

و بسیاري از امور در جریان عمل آموخته مي شود. 
گســترش مهارت ها و رفتارهاي اجتماعي از جمله 
مواردي اســت که از طریق تجربه هاي عملي به دست  

مي آید.

 فعالیت عملی 2 

 چند نمونه از یادگیری های عملی خود را، که از 
راه مشاهده و تجربه به دست آورده اید، نام ببرید. 

 چند نمونه از یادگیری های خود را، که به کمک 
حافظه و اندیشیدن به دست آورده اید، نام ببرید.

 چه تفاوت هایی با هم دارند؟ کدام یک آسان تر 
و کدام یک دشوارتر آموخته شده اند؟

3-1-3 عوامل مؤثر در یادگیري

وراثت و محیط دو عامل مؤثر در یادگیري اســت. 
کم هوشــي و نقص عضو مادرزادي ناشــی از عوامل 
وراثتي اســت، اما اوضــاع محیطی همــواره مهم ترین 

عامل برای یادگیری کودک است. 
کودکی که در  بیش تر اوقات در محیط خانوادگِی 

آرام و بــدون تشــنج زندگــی می کند کم تــر دچار 
اضطراب و پریشــانی می شود از این رو تمرکز و دقت 

کافی درباره ی مسائل دارد.
عوامل محیطی زیر به امر یادگیری کمک می کند:

1- ایجاد دیدگاه مثبت نسبت به یادگیری؛ کودک 
به یادگیری اهمیت بدهد و کســب دانش و مهارت را 

مهم و باارزش بداند.
2- ایجــاد انگیــزه و عالقه نســبت بــه یادگیری؛ 
کودک، عالقه مند به یادگیرِی مســائل مختلف باشد و 

از دانش یا مهارتی که به دست می آورد لذت ببرد.
»عالقه به یادگیری« با »داشــتن دیدگاه مثبت نسبت 
به آن« تفاوت دارد. چه بســا کودکــی بداند یادگیری 
فعالیتی خوب و مفید اســت اما چندان عالقه ای به آن 
نداشــته باشــد و اگر به اختیار خودش گذاشته شود به 

آن نپردازد. 
3- ایجــاد زمینــه ی کاری مناســب؛ یعنی فرصت 
یادگیــری برای کــودکان فراهم شــود. این فرصت ها 
فراهــم آوردِن امکاناتــی ماننــد کتاب، وســایل کار، 
حضور در مراکــزی مانند باغ وحش، موزه، کتابخانه، 
انــواع نمایشــگاه، برنامه های نمایشــی و... اســت که 

موقعیت هایی را برای یادگیری آماده می کند. 
البته فراهم آوردِن امکانات به تنهایی کافی نیست. 
کــودکان در این زمینه توجِه ویژه ی والدین را به خود 

نیز نیاز دارند. 
توجــه بــه فعالیت های کــودکان، ســؤال از آن ها 
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درباره ی فعالیت های شــان، گوش دادن به توضیحات 
و پاسخ دادن به سؤاالت  شــان و تشویق آن ها، اهمیت 
زیــادی دارد. اما در این باره نیز احتمال افراط و تفریط 
وجود دارد.  ممکن اســت  پدر و مادری بی  حوصلگی 
به خرج دهند و تصــور کنند با فراهم آوردِن امکانات 
وظیفه ی خود را انجام داده اند و نســبت به اشــتیاق و 
توضیح کودک بی توجه یا از آن عصبانی شوند و... .

این چنین رفتارهایی باعث می شود انگیزه ی کودک 
برای انجام  فعالیت های یادگیری کم شود. 

گاهی نیز فشــار آوردن به کودک به ویژه داشــتن 
انتظار بی جا و غیرمنطقی باعث سرخوردگی او می شود. 

آیا نمونه ها یا خاطراتی در این  باره دارید؟   
واقعیت آن اســت که نســل های گذشــته به دالیل 

گوناگونی نسبت به این موضوع کم توجه بوده اند.
عواملی مانند کم سوادی عمومی، زیاد  بودن تعداد 
فرزنــدان، بی اطالعی از اهمیــت موضوع به دلیل نبود 
امکانات اطالع رســانی وســرانجام کم بــود امکانات 
رفاهی خانواده ها موجب می  شــد والدین بیش تِر تالش 
خود را بر تأمین نیازهای اولیه ی کودکان متمرکز کرده 

و به تعلیم و آموزش آن  هاکمترتوجه کنند.
2-3 خالقیت ِکودکان 

همه ی شما بارها کلمه ی خالقیت و نیز تحسین افراد 
خالق را شنیده اید. جامعه ی بشری انسان های خالق را 
ســرمایه ی خود می  داند. یکی از تالش های  آموزش و 

پرورش هر کشور پرورش خالقیت افراد است.

 
خالقیت از مهم ترین عوامل پیشــرفت بشری است. 
امکان بروز خالقیت زمانی بیش تر می شود که مهارت ها 
و انگیزه های خالقیت از همان دوران کودکی پرورش 

یابد. 
واقعیت مهم دیگری که بســیاری از روان  شناســان 
بــر آن  تأکید کرده اند همــراه و هم گام بودن خالقیت 
با ســالمت جسم و روان اســت. به این ترتیب شاید به 
جرئت بتوان گفــت خالقیت کلید طالیِی خوش بختی 

است.

 بیش تر بدانید

خالقیت باید جزئی از زندگی همه ی افراد باشــد. 
خالقیت با پرهــوش بودن تفاوت دارد. ممکن اســت 

کسی  هوش فراوان داشته  باشد اما خاّلق نباشد. 
متفاوت بــودن رفتار یک فرد با دیگــران نیز دلیل 

برخاّلق بودن او نیست.
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نباید فراموش کرد خالقیت بر تمام ابعاد و جنبه های 
زندگی فرد حاکم نمی شود بلکه نظرها و رفتارهایی را 

که تازگی دارند توصیف می کند.
به  همین دلیل هر انســان طبیعی می تواند در بعضی 
زمینه  ها و در بعضی مواقع عملکردی خاّلق داشته باشد. 
کارهای شخصی و  امورمنزل و فراتر از آن فعالیت های 

اجتماعی، علمی و فنی از این مواردند.
1-2-3 نشانه های خالقیِت کودک

 فعالیت عملی 3 

به کارهای خود، هم کالسی ها و اطرافیان تان خوب 
فکر کنید. 

آیا کسانی را می شناسید که رفتارهای خالق داشته 
باشند؟ این رفتارها چه ویژگی هایی دارد؟

اگر آن چه کودک انجــام می دهد یا می گوید دو 
ویژگی زیر را داشته باشد می تواند خالق باشد: 

  بایــد با کارهایی که کــودک قباًل انجام داده و 
تمام چیزهایی که دیده و شــنیده است کاماًل متفاوت 
باشد. اما متفاوت بودن کافی نیست بلکه داشتن ویژگی 

دوم نیز مهم است. 
  کار انجام شــده باید صحیح و در راه رســیدن 
به هدفی مفید بوده و برای کودک معنی دار باشــد، به 
 گونــه ای که بتواند آن را توضیح دهد و برای آن دلیل 

داشته باشد.

2-2-3 تشخیص خالقیِت کودکان 

قضاوت درباره ی خالقیت کودکان و تشخیص آن 
کار آســانی نیست. به ســادگی نمی توان فهمید کاری 
که کودک انجام داده، تصادفی نبوده اســت، برای او 
تازگــی دارد و قباًل هــم آن را در جایی ندیده و تقلید 
نکرده اســت. به عالوه ، چه بسا میل و اشتیاق به داشتن 
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فرزند خالق باعث شود تا پدر و مادر به آسانی کودک 
خود را خالق بنامند. 

والدین باید بدانند حتی اگر نشــانه هاي خالقیت را 
در کودک خود مشاهده نکنند می توانند آن )خالقیت( 
را درفرزندشان  پرورش دهند.  از این رو باید خالقیت 
کودکان را در کنار خوش بینی با واقع بینی ارزیابی کرد.

 توجه

مهم تریــن قــدم در تشــخیص خالقیــت کودک، 
هوشــیار بــودن به موضوع اســت. یعنــی اوقاتی که با 
کودک هستید در رفتار، گفتار و عمل او دقت کنید و 

آن را با نشانه های خالقیت بسنجید.

3-2-3  پرورش خالقیِت کودکان

 فعالیت عملی 4 

بــه گروه های پنج نفری تقســیم شــوید. هر گروه 
فعالیت های زیر را انجام دهد: 

 فهرســتی را از نام افراد مشــهوری کــه ابتکار، 
اختراع یا کشف داشته اند تهیه کند.

 ســپس، دربــاره ی زندگــِی یکی از ایــن افراد، 
گزارشــی تهیه کند.  آن چه الزم اســت خصوصیاِت 
دوران کودکی و نقش والدین در شــکوفایی خالقیت 
این افراد است. گزارش  ها در کالس جمع بندی شوند 
و با راهنمایِی هنرآموز، فهرستی از مشخصات مشترک 

آن  هارا تهیه کنید.   

بررســي خصوصیات افراد خالق  نشان مي دهد که 
اســتقالل، شــور و هیجان  ثابت ترین عناِصر خالقیت 
در نسل هاي مختلف اســت. اما این شور و هیجان نیاز 
بــه هدایت دارد.  ایــن خصوصیات از طریــق  باورها 
و تصویــر ذهني مثبت1 کودک از خــود، توانایي ها و 

1- منظــور از تصویر ذهنی از خود، تعریفی اســت که هر کس از 
خود دارد. چنان چه شــما خــود را فردی توانــا، باعرضه، باهوش 
و... بدانیــد، تصویر ذهنی مثبتی از خــود دارید اما اگر به طور دایم 
احســاس می کنید آدم ناتوانی هستید، هرگز نمی توانید کاری را به 
خوبی انجام دهید، دیگران از شما بهترند، همیشه تقصیر با شماست 
و احســاس گناه می کنید تصویر ذهنی شما از خودتان منفی است. 

چنین تصویری بی تردید غلط است  و باید اصالح شود. 
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آینده اش ایجاد مي شــود، به شــرط آن که این باورها 
الهــام بخش کودک در انجام کارهاي خالق باشــد و 
اعتماد به نفس و احترام به خود را در آن  هاتقویت کند. 
چنین باورهای مثبتی توســط والدین به کودک منتقل 
می شود. به همین دلیل نقش والدین در این  جا نیز بسیار 

مهم است. 

 توجه 

بــرای موفقیت در پــرورش خالقیت کودک الزم 
است خوِد والدین درباره ی اصول زندگي خود تصویر 
ذهنی روشــنی داشــته باشــند و به ارزش ها، معیارها و 
اصولي که مایل اند کودک شــان در سراسر زندگي از 

آن  هاپیروی کند، اعتقاد و ایمان داشته باشند. 
ولی این ارزش ها و اصول باید واقع بینانه و براساس  
طبیعت، شخصیت، نیازها وعالیق کودک انتخاب شوند. 

نوع نگاه و قضــاوت والدین درباره ی فرزندشــان 
مهم تریــن نقش را در نــوع قضــاوت و تصویر ذهنی 

کودک از خودش دارد. 
بنابراین، والدین باید از خود بپرســند تصویر ذهنی 

آن  هااز فرزندشان چیست. 
والدینــی که بــه کــودک خــود خوش بین اند، به 
او محبــت دارنــد، او را تأیید می کننــد و به او فرصت 
می دهنــد تا خــودش  را ابراز و اشــتباهاتش را جبران 
کند، تصویری مثبت از کودکشان در ذهن خود دارند 

و همین تصویر را به کودک نیز منتقل می کنند. 
برعکــس والدینی کــه زود عصبانی می شــوند، به 
کودک برای اشــتباهاتش ســرکوفت می زننــد، به او 
فرصــت نمی دهند خود را نشــان دهد و او را بی عرضه 
و بی فایده می خواننــد ، تصویری منفی از کودک  در 
ذهن خود ایجــاد می کنند و همین را به کودک انتقال 

می دهند. 
والدیــن عــالوه بر داشــتن تصویر ذهنــي مثبت و 
ســازنده از کودک  باید اصول زیر را نیز در رفتار با او 

رعایت کنند:  
ا- تفکر خالق را ارزشمند بدانند تا کودک نیز آن 

را ارزشمند بداند و به آن گرایش پیدا کند.
2- کودک را به مســائلي کــه در محیط او وجود 
دارد، حســاس کننــد و فراموش نکننــد چنین کاري 
مســتلزم آن است که  خود نیز به مسائل محیط زندگي 

دقیق باشند.
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3- کودکان اصوالً دســتکاري اشــیا و وســایل را 
دوســت دارند، زیرا کنجکاوند. از ایــن رو آن  هارا از 

این کار منع نکنند. 
4- اگر کــودک نظري را ابراز کرد او را تشــویق 

کنند که درباره ی آن بررسي و تحقیق کند.
5- اگــر کــودک عقایدي بر خالف نظــر آن  هایا 
اوضاع معمول ابراز کرد او را توبیخ نکنند، بلکه نظر او  
را تحمل کنند. با این کار کودک یاد می  گیرد، عالوه 
بر آن که به خود حق دهد نظر مســتقل داشــته باشــد، 

تحمل عقاید تازه و نظر مخالف را نیز می آموزد.

6- اصرار نکنند که کــودک کارهایش را حتماً با 
الگویي مشخص، که به آن  هامي آموزند، انجام دهد.

7- از آن جا که احســاس عجز و ضعــف در مقابل 
شــاهکار یا اثری برجســته مي  تواند مانع بروز خالقیت 

شود  بهتر است با مشاهده ی آن به جاي تحسین و ابراز 
شگفتي به شرح روش و جزئیات کار خالِق اثر بپردازند 

و کودک را با چگونگي آن آشنا کنند. 
8- بــراي کودک فرصت و موقعیِت درگیر شــدن 
با برخی از مســائل و سؤاالت را فراهم کنند تا زمینه  ی 
ارائــه ی ایده هاي نو بــرای کودک فراهم شــود. نظر 
خواهي درباره ی  برخی از مســائل و مشــکالت خانه، 
ســپردن مســئولیت هایي محدود به کودک، که روش 
انجام آن را خود پیشــنهاد کرده اســت وخود نیز اجرا 

می کند، از جمله ی  این مواردند.

9- بــه جاي آن کــه فقط به طرح  اشــکال و نقاط 
ضعف و نقــد آن  هابپردازند پیشــنهاد جای گزین را نیز 

مطرح کنند. 
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 توجه

ممکن است این سؤال به ذهن برسد که آیا والدیِن 
تمام افراد خالق و مشهور شخصیت هایي آگاه، هوشیار 
و دارنــده ی تصویر ذهنــي مثبت بوده انــد؟ به احتمال 
بســیار زیاد نه، اما با همین احتمــال می توان گفت اگر 
چــه والدین در پرورش خالقیت فرزندانشــان آگاهانه 
قدم برنداشــتند، اما مانع پرورش آن نیز نشــدند و این 
اســتعداد را، که کــم و بیش در همه وجــود دارد، در 

کودکان شان از بین نبردند.

4-2-3 عواملي که خالقیت را از بین مي برند

به طور کلي مي  توان عواملِ  زیر را براي از بین بردن 
خالقیت در کودکان برشمرد توصیه می شود والدین و 
اطرافیان کودک تا آن جا که امکان پذیر اســت از انجام 

دادن آن  هاخودداري کنند:
1- ارزیابی کــودک و کار او: اگر کودک متوجه 
شــود خودش یا کارهایش زیر ذره بین بزرگ ترهاست، 

رفتار خالقانه در او کاهش می یابد. 
توجه کنید این ارزیابي تشویق را نیز شامل مي شود. 
دلیل این تأثیر آن اســت که ارزیابي یا تشویق کردن، 
احســاس نیاز به تأییــد را در کــودک بیش تر مي کند 
او ناخــودآگاه در جریــان فعالیتش ســعي مي کند که 
رضایــت  بزرگ  ترهــا را بــه دســت آورد. همین امر 
مي تواند مانع انجام کار بي سابقه و نو شود، زیرا  معلوم 

نیست بزرگ ترها آن را تأیید می کنند یا نه. 

2- پاداش دادن به کودک: بر خالف تصور عموم، 
پــاداش دادن به کودک،مي  تواند بــه تضعیف و حتي 

نابودی خالقیِت کودک منجرشود. 
دلیــل این موضــوع نیز تا حــدودي بــه عامِل اول 
شــباهت دارد.  در بروز رفتــار خالق عالقه و انگیزه ی 
درونــي بســیار مهم و تعییــن کننده اســت؛ اما پاداش 
گرفتن باعث ایجاد انگیزه اي بیروني مي  شــود و وجود 
چنین انگیزه هایي رقیب و تضعیف کننده ی انگیزه  های 
دروني اســت. اگر چه پاداش کمــک مي کند تا مردم 
ســریع تر و بهتر کار انجام دهند، اما براي کارهایي که 
نیازمند بصیرت و حل مسائل پیچیده است پاداش مانع 

کار مي شود.
3- مقایسه ی کودک با دیگران: رقابت و به معناي 
دیگر ایجاد موقعیِت مقایســه میــان کودکان مانع بروز 
رفتار خالق در آن  هامي شود و همان زیان های دو عامِل 

قبل را دارد.
4- اِعمال فشار، تحمیل و محدودیت:  یادگیري و 
خالقیت هرگز با تحمیل، محدودیت و فشــار به دست 
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نمي آیــد. مقدمه ی تمــام  فعالیت هاي ســازنده ومؤثر 
عواملی چون خالقیت، عشــق و عالقــه به یادگیري و 
ارضاي کنجکاوي است. فشــار و تهدید نه تنها عالقه 
ایجــاد نمي  کند بلکه آن مقــدار عالقه را نیز که وجود 
دارد از بین مي برد. تحمیل هایی مانند انتظار بیش از حِدّ 
توان کودک و تعیین حــوزه  ی فعالیت برای کودک، 
بدون توجه به عالقه و اســتعداد او، نیز بســیار مخرب 

است. 

 توجه 

والدینی که کودکان شان را به شدت کنترل می کنند 
و سخت گیری افراطی دارند، فرصت رشد خالقیت را 

از کودکان شان می گیرند. 

3-3 نحــوه ی هدایــت تحصیلی و اشــتغال 

فرزندان

امروزه موضوع  تحصیل و اشتغال نسبت به گذشته 
بســیار متفاوت اســت. در گذشــته با آن که همه حق 
آموزش داشتند، اما به دلیل  فقر مالی و کمبود امکانات 
آموزشــی تحصیل برای همگان امکان پذیر نبود. اکثر 

مردم بی سواد و کم سواد بودند. 
به همین دلیل میان شــغل وتحصیل ارتباط چندانی 

وجود نداشت. 
امروزه حق آموختن در مقاِم یکی از حقوق اولیه ی 
هر انســانی به رسمیت شــناخته شده اســت و به دلیل 

تحوالت اجتماعی و نیاز به نیروی انســانی متخصص، 
تحصیل و افزایــش مهارت، اهمیتــی روز افزون یافته 
اســت. برخورداری از اشــتغال مناســب  و نیز به دست  

آوردن مشاغل بهتر به  تحصیِل بیش تر بستگی دارد.
این تفاوت ها باعث شــده است هدف آموزش نیز 
نســبت به گذشــته تغییر کند. در گذشــته کسب علم، 
امری مقدس و ارزش مند محســوب می شــد و آن را 
معموالً به دلیل عشــق و عالقه  فرا می  گرفتند. اما امروز 
که تعداد داوطلبان بســیار زیاد اســت، تحصیل به ابزار 
پیشرفت و ارتقا تبدیل شده و کم تر کسی فقط به دلیل 

عشق وعالقه به دنبال کسب علم می رود.
1-3-3 حساسیت والدین به موضوع تحصیل و 

اشتغال فرزندان 

والدین خواهــان موفقیــت و خوش بختی فرزندان 
خود هســتند. امروزه اوضاع اجتماعی و فضای فکری 
جامعه به گونه ای است که موفقیت و خوش بختی را در 
به پایان رساندن تحصیالت و به دست آوردن مدارک 

دانشگاهی می دانند. 
از دیدگاه عموم کسب چنین درجات علمی به فرد 
کمک می کند عالوه بررســیدن به جایــگاه اجتماعِی 

مهم، به شغل پردرآمد و مهمی نیز دست یابد.
این موضوع باعث می شــود والدین از فرزندان شان 
بخواهند مدارج تحصیلی  را با جدیت و موفقیت دنبال 
کنند و برای تحصیل آن  هانیز ســرمایه گذاری زمانی و 

مالی هنگفتی می کنند.
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2-3-3 موضع گیری والدین درباره ی تحصیل  

و اشتغال  فرزندان

حــدود دو دهه اســت که والدین نگــران آموزش 
فرزندان خود شــده اند. از جمله علل آن به شــرح زیر 

است: 
1- امکانات و فضای آموزشــی متناسب با افزایش 

جمعیت دانش آموزان نیست؛ 
2- تعداد داوطلبــان ورود به دانشــگاه ها زیاد، در 
نتیجه، احتمال پذیرش در آزمون های ورودی کم شده 

است؛ 
3-  فرصت های شــغلی مناســب،که معموالً از نظر 
والدیــن شــغلی دولتی و اداری اســت، کاهــش یافته  

است؛
 خانواده هــا بــرای رفع ایــن نگرانی هــا و تضمین 
موفقیت فرزندان  خود بســیار تالش می کنند، از جمله 
تالش برای ثبت نام فرزنــدان در مدارس غیردولتي یا 
مدارسی که کیفیت آموزشِی بهتری دارند، استفاده از 
کالس های تکمیلی )تقویتــی( یا بهره  گیری از معلمان 
خصوصی در طول ســال تحصیلی و تابستان،  شرکت 

در کالس های متعدد آمادگی کنکور و... .
آیا شــما این رویه راتأیید می کنید؟ آیا شاهد این 
نوع نگرانی هــا و اقدامات در خانواده ی خود بوده اید؟ 
اگر شــما صاحب فرزندانی شــوید، همین اقدامات را 

برای آن  هاالزم می دانید؟ چرا؟

3-3-3 جایگاِه تحصیل و اشتغال در زندگی 

امروزه آن چنان بر اهمیت تحصیل و شــغل تأکید 
می شــود که امری بدیهی می نماید و درباره ی چرایی 
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آن کم تر بحث وگفت گــو می کنند. اما واقعاً تحصیل و 
داشتن شغل در زندگی انسان چه قدر اهمیت دارد؟

1-3-3-3 جایگاه تحصیل در زندگی

شاید ســاده ترین تعبیر برای نسبت دانش به انسان، 
نسبت نور به تاریکی و نســبت بینایی به نابینایی است. 
دانــش، انســان را از محدودیت های درونــی و جهاِن 
بسیار کوچک خودش بیرون می آورد و افق نگاه او را 
بیش تر می کند، هر قدر دانش او بیش تر شوداحساس و 

دیدگاه او  نیزعمیق تر و گسترده تر می شود. 

انسان، نیازمند یادگیری و دانستن است زیرا گرایش 
بــه دانایی و یافتــن حقیقت در فطرت انســان به ودیعه 
گذارده شده و به همان اندازه که انسان زیبایی را دوست 
دارد، به دانســتن نیز عالقه  مند است. حس کنجکاوی 
نشانه ی همین گرایش در انسان است)حوزه های توجه 

و کنجکاوی افراد با هم تفاوت دارد(.

آموزش، فرصت های جدید یادگیری را برای انسان 
فراهم می آورد. مهد کودک، مدرســه و دانشــگاه هر 
یک فرصت های جدیــدی را برای فرد فراهم می کنند 
تا بیش تر بداند و توانایی های جدیدی را در خود ایجاد 

یا تقویت کند.
انســان، به دلیل آن که دانش ذاتــاً امری مقدس و 
ارزشــمند اســت،به آن روی می  آورد و با کســب آن 
جایگاهِ اجتماعِی معتبرتــری می یابد و نگاهِ عمومی به 

او تحسین آمیز می شود.

روشن اســت که اندازه ی خدمت شما به دوستان، 
خانــواده و جامعه به انــدازه ی توانایی ها ومهارت های 
شماســت. بنابرایــن، هر قــدر بیش تر بدانیــد و تواناتر 

باشید، عضوی مفیدتر برای جامعه خواهید بود.
کســب دانــش و مهــارِت بیش تر، به فــرد کمک 
می کند تا بهتر زندگی کند، زیرا در زندگی شــخصی 
بــا درک و شــناخت بیش تــری بــا مســائل برخورد 
می کند،بــه برنامه ریزی می پردازد و در اجرای برنامه ها 
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و نقش هایش موفق  تر می شــود. به عــالوه برای چنین 
فردی فرصت های اجتماعی، شــغلی و اقتصادی بهتری 

فراهم می شود.
 توجه

بر خالف تصور عمومی، که ناخود آگاه در تقسیم 
فرصت هــای آموزشــی به پســران اولویــت می دهند، 
تحصیل  برای  دختران بســیار مهم  است، زیرا عالوه بر 
امتیازات شمرده  شده  در باال، دختران  مادران  آینده  اند، 
مــادران دانــا و تحصیل کــرده، بی تردیــد در تربیت 
فرزندانشان هوشیارتر و موفق  ترخواهند بود و توانمندی 

زنان، توانمندی تمام اعضای جامعه است.

آیا دالیل دیگری را می توانید به محاسن تحصیل و 
کسب دانش اضافه کنید؟

 آیا به نظر شــما تحصیــل علم معایبــی هم دارد؟ 
آن هارا بیان کنید.

 توجه

امــروزه به دالیلی که گفته شــد، اولیای مدارس و 
هم چنیــن والدین به برخی از جنبه هــای تحصیل مانند 
گرفتــِن مدرک تحصیلی و یافتِن شــغل، بیش تر توجه 
کرده اند. از ایــن رو فکر دانش آمــوزان نیز بیش تر بر 
همین جنبه  ها متمرکز اســت و کم تر از لذت آموختن 

و سایر نتایج مثبت آن بهره مند می شوند.   

2-3-3-3 جایگاه اشتغال در زندگی 

 دوســت دارید در آینده چه  شغلی داشته باشید؟ 
چرا؟  

»شــغل« به معنی واداشتن کســی  به  کاری است  که 
مایه ی مشــغولیت باشد.»کار« یا »پیشــه« فعالیتی است 
دایــم که بــه تولید کاال و یا خدمات منجر می شــود و 

برای آن دست مزدی در نظر گرفته شده است.
بنابراین، کار سه  ویژگی  اصلی دارد:

1- دایم است.
2– به تولید کاال و خدمات می انجامد.

3- دست مزدی برای آن در نظر گرفته می شود.
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شکی نیست که انسان ها از کودکی تا پایان زندگی 
همواره مشــغول فعالیت های مختلف )مانند انجام دادِن 
کارهای شــخصی و تحصیلــی، فعالیت هــای مربوط 
بــه خانه و خانواده و فعالیت های اجتماعی و سیاســی(

هستند، اما سه شرطِ دایم بودن، دست مزد داشتن و تولید 
خدمات یا کاال در تمام آن  هاجمع نمی شود.

در این جا منظور از شغل آینده ، کاری است که هر 
کس تا حد امکان با عالقه به آن می پردازد و از طریق 

آن درآمد کسب می کند.

 بیش تر بدانید

انسان به کار نیاز دارد زیرا: 
1- بایــد انرژی خود را بــه کار گیرد و کار بهترین 

وسیله ی به کارگیری انرژی است.
2- کار باعث می شــود انســان احســاس کند مفید 
و مؤثــر اســت. از این رو کار نیاز انســان به احســاِس 

ارزشمندی و کسب احترام و اعتبار را ارضا می کند.
3- کار یکــی از بهتریــن راه هــای ایجــاد روابط 

اجتماعی است و انسان به این روابط نیاز دارد. 
4- از آن جا که کار در ازای دست مزد انجام می گیرد، 
نیازهای جســمی، روانی ومادی  انسان  را رفع می کند و 
او را به اســتقالل و نیز مشــارکت در تصمیم گیری ها 

می رساند.
انســان  توانایی هــای  شــکوفایِی  باعــث  کار   -5

می شود.
6- آســیب های اجتماعــی ماننــد اعتیــاد و انواع  
بزهکاری با موضــوع بیکاری ارتبــاط دارد. بنابراین، 
اشــتغال باعث می شود که انسان از آسیب های ناشی از 

بیکاری در امان بماند.
7- جامعــه بــرای رشــد و توســعه به نیــروی کار 
اعضایش نیازمند اســت. هرچــه نیروهای متخصص و 
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توانمند در جامعه بیش تر باشد، رشد و توسعه ی جامعه 
بیش تر خواهد بود. 

4-3-3 توصیه های تربیتی به والدین

با توجه به اشکاالت بسیاری که امروزه در دیدگاه 
خانواده ها نســبت به موضوع تحصیل و اشــتغال وجود 
دارد،به نکته  هایی اشاره می شود که رعایت آن  هاوالدین 
و فرزندان  آن  هارا در برخورد منطقی با موضوع کمک 
می کند و آن  هارا در رســیدن به نتیجه ی دلخواه یاری 

می دهد.
1-4-3-3 توصیه هــای تربیتــی بــه والدین 

درباره ی تحصیل فرزندان

در تحصیِل فرزندان، دو نهاد با یکدیگر مشــارکت 
دارند: خانواده و مدرسه. 

نهاد مدرســه مســئول اجرای برنامه ی آموزشــی و 
درســی دانش آموزان اســت و خانواده در اجرای این 
برنامــه از مدرســه حمایــت می کند و بــه آن کمک 

می رساند. 
والدین برای حمایت و پشــتیبانی از مدرســه چند 

نکته را باید رعایت و اجرا کنند:
1(  ذهــن فرزندان را نســبت به جایگاه مدرســه و 
اولیــای آن، به ویــژه معلمان و برنامه های آموزشــی، 
روشــن کنند، فعالیت اولیا و برنامه های مدرسه را تأیید 
کنند تا فرزندان نیز بــا موضعی مثبت پذیرای آموزش 
و پرورش در مدرســه باشــند و چنان چه  بــه برخی از 

برنامه های مدرسه انتقاد دارند آن را در جلسات انجمن 
اولیا و معلمان مطرح سازند.

2( از مقررات تحصیلی و ضوابط مدرســه نیز آگاه 
باشند و در  هر مورد فرزند خود را راهنمایی کنند.

3( در نشست ها و جلسات کالس و مدرسه شرکت 
فعال داشته  باشند، سؤال کنند و با تجربیات و مشکالت 

سایر خانواده ها و نیز معلمان آشنا شوند.
از سوی دیگر، بیش ترین و مهم ترین بخش حضور 
دانش آمــوز نه در مدرســه کــه در خانه اســت. انجام 
تکالیف درسی و مرور مطالب عموماً در خانه صورت 

می  گیرد. 
در اغلب اوقات مهم ترین ســؤال والدین آن  است 
که چه کنیــم تا فرزندمان تکالیف خــود را به موقع و 
با دقت انجــام دهد و در این باره نیــاز به تأکید مکرر 

ونظارت دایم ما نداشته باشد.
برای تحقق این موضوع دو دســته توصیه درباره ی 
آن چــه  والدین باید انجــام  دهند و آن چــه نباید انجام 

دهند، وجود دارد.
آن چه والدین باید انجام دهند

 سیاست واحدی داشته باشند و اصول عمل  کردن 
به تکالیف را برای خود و فرزندشان تعیین کنند؛ نه آن 
که در هر موقعیتی تغییــر نظر بدهند و تصمیم دیگری 

بگیرند.
 برای مطالعه  واجرای تکالیف، برنامه و ســاعت 
مشخصی را با نظر فرزندانشان تعیین کنند، به طوری که  
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تابع شرایط روزانه و آنی نباشد.
 برای مطالعه و اجرای تکالیف محل مناســبی را 

معین کنند.
 کودک را بــرای  انجام دادن درســت تکالیف 

تحسین کنند و از تشویق او دریغ نورزند.
 کــودک را عــادت ندهنــد که هنــگام اجرای 
تکالیــف در کنار او باشــند و دورادور و نامحســوس 
اِعمال نظارت  کننــد. در پایان نیز کیفیت کار کودک 
را در حضوِر خود او بررســی و ضمن تحســین، موارد 

اصالحی را نیز گوشزد کنند.
 چنان چــه کودک در اجرای تکلیف مســئولیت 
نمی پذیرد، با او برخورد قاطع کنند. روش های مناسبی 
را برای او  متناســب با ســن وآن چه باید انجام دهد  در 
نظــر بگیرند و حتماً برنامه ی خــود را در صورت لزوم 
عملی کننــد زیرا حرف بدون عمــل اعتباری ندارد و 
کودک را بی مسئولیت و جســورتر می سازد. از سوی 
دیگر روش انتخاب شــده باید واقع بینانه باشد تا باعث 
آســیب رساندن ِبیش تر به کودک نگردد و دقیقاً برای 

تغییر رفتار او به کار رود.
 گاهی معلم و والدین با مشورت هم و هماهنگِی 
برنامه ها می توانند کودک را در مسیرانجام دادن درست 

تکالیف راهبری کنند.
 گاهی الزم اســت امتیازات محــدودی را برای 
تقویــت انگیزه ی کــودک در نظــر بگیرنــد. در این 
صورت این پاداش باید پس از انجام تکلیف به کودک 

اختصاص یابد و نه قبل از آن و نیز نباید عادت شود به 
طوری که کودک فقط برای گرفتن پاداش یا تنها پس 

از گرفتن آن به انجام وظیفه بپردازد.
 در کنــار تکالیــف درســی مطالعــه یــا فعالیتی 
غیر  درســی ولی علمی بــرای کودک تــدارک ببینند 
تا برنامــه ی مطالعاتی تنها در دروس مدرســه خالصه 

نشود. 
 بهتریــن  روش بــرای عالقه مند کــردن کودک 
بــه مطالعه و انجام دادن تکالیف آن اســت که اعضای 
خانــواده، به ویــژه والدین، نیــز به مطالعــه بپردازند و 
ســاعت یا ســاعاتی در خانه به ناِم اوقات مطالعه برای 
تمام اعضای خانواده تعیین و عادت شــود. الزم نیست 
والدین دارای تحصیــالت عالی و مطالعات تخصصی 
باشند؛ مطالعه ی روزنامه، مجله و کتاب های اطالعات 

عمومی نیز چنین فضایی را ایجاد می کند.
 تــا حِدّ امــکان فضای آرام و بدون تنشــی برای 
کودک فراهم شــود. محیط خانواده با توجه به شرایط 
تحصیلــی و تکالیف فرزندان نباید شــلوغ و پر رفت و 

آمد باشد.
 دیــدار از مراکــزی مانند نمایشــگاه های کتاب 
یا نمایشــگاه های هنری، موزه ها، بــاغ وحش و اصوالً 
مراکــز فرهنگی در ایجاد فضایی مناســب در خانواده 
و تقویــت این باور که یادگیری یــک اصل و فعالیتی 

شیرین است، می تواند بسیار مؤثر باشد.
والدین واقع بین باشــند و ظرفیت فرزندشان را در 
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انجام تکلیف در نظر بگیرند و فشــار خارج از توان بر 
او وارد نکنند.

 با توجه به عالقه ی کودکان برنامه  مناسبی را برای 
اوقات فراغت آن  هاتدارک ببیننــد )مانند فعالیت های 

هنری،ورزشی، بازی و...(.
 برای تغذیه، خواب و استراحت کودکان برنامه 

مناسبی را تدارک ببینند.
 برنامه ی خواب کــودک 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
 بــرای درس کــودک بیش تر از خــود او اظهار 
نگرانــی نکننــد و مســئولیِت وظایف او را بــر عهده 
نگیرند. حاصل این رفتار بی اعتنا شــدن کودک نسبت 

به وظایف خود است.
 درانجام تکالیف کودکشان شریک  نشوند و به جای 
او وظایفش را انجام ندهند و سپر بالی کودکان نشوند.

 بــرای انجام تکالیــف به کودک رشــوه ندهند 
و نگذارنــد کــودک از عالقــه ی آن  هابــه پیشــرفت 

تحصیلی  اش سوء استفاده  کند. 

 به بهانه  گیری  های کودک دامن نزنند. 
 موضــوع تکلیف نوشــتن را به طــور دایم و هر 

لحظه به کودک یادآوری نکنند.
 هرگز کودک را به آن چه که انجام ناشدنی است 
تهدیــد نکنند، زیــرا اعتبار حرف و حتــی اعتبار خود 

والدین سست می شود.

2-4-3-3 توصیه هــای تربیتــی بــه والدین 

درباره ی اشتغال فرزندان 

اولین نکته ای که خانــواده در برخورد با راهنمایی 
شــغلی فرزنــد باید بــه آن توجــه کند آن اســت که 
معیار شغل مناســب، داشتِن درآمد سرشــار و عنوانی 
دهان پر کن نیســت، بلکه شغل مناســب برای هر کس 

کاماًل با وضعیت او ارتباط دارد.
چه بســا شــغلی برای یکی بســیار مناســب و برای 
دیگری نامناســب و زیان آور باشد. بنابراین الزم است 

که:
1- والدین در راهنمایی شــغلی فرزندان خود واقع 
بین باشــند وآرزوهای بی ســرانجام مانده ی خود را به 

فرزندشان تحمیل نکنند.
2- فرزنــد خود را آگاه کنند که داشــتن شــغل و 
کســب درآمد هدف نهایی حیات انســان نیست؛ بلکه 
داشــتن شــغل فقط یکی از مقدمات آن اســت. انسان 
زندگــی نمی کند تــا کارکنــد، بلکــه 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 
شــود. بنابراین نباید به این موضــوع 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 فراهــم آوردن اطالعات را درباره ی 

مشاغل برای فرزند فراهم کنند.
5- ارزش هــای خانــواده و اعتقــادات دینــی را به 
صــورت منطقــی در انتخاب شــغل در نظــر بگیرند و 
آن  هارا از معیارهای انتخاب شــغل به حســاب آورند. 
امروزه مشاغل بســیاری وجوددارد ولی آیا خانواده ها 

تمام آن  هارا تأیید می کنند؟
6- اصرار نورزیدن به شــغل خــاص؛ گاه فرزند به 
ســبب روحیه ی رقابت با دوســتان یا حس  جاه  طلبی یا 
بلند پروازی خود، بدون توجه به توانمندی ها و امکانات 

موجود، بر انتخاب شغل خاصی اصرار می ورزد. 
از ایــن رو، والدین باید فرزندشــان را به واقع بینی 
تشــویق کننــد و خود باعــث ایجاد چنیــن توقعات یا 

احساساتی در او نشوند. 

چكیده

یادگیری، خالقیت، تحصیل و اشــتغال فرزندان از 
مهم ترین مسائل مورد توجه هر خانواده است. 

آن چه در درجه ی اوِل اهمیت قرار دارد، هوشیاری 
و واقع بینی والدین دربــاره ی ارزش واقعی هر یک از 
این موضوعات و نیز  توانایی های فرزندانشان است؛ به 
گونــه ای که از توجه افراطی به آن  هابپرهیزند وتوانایی 
فرزندان شــان را کم تــر یا بیش تر از آن چه هســت 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 رشــد باشند و فضای مناســبی برای فرزند 
خود فراهم کنند، بدون آن که به او نگرانی و اضطراب 
را القاکنندیابه توبیخ و تحقیر او بپردازند تا زمینه ســاز 
تجربه هــای یادگیری، شــکوفایی خالقیت و کســب 

دانش گردد.
والدینــی که امکان همراهی بــا فرزند و حمایت از 
او را ندارنــد، دســت کم باید این هوشــیاری  و دقت 
را داشــته باشــند که با انکار و تردیــد در توانایی های 
فرزندشان مانع تالش ها و شکوفایی استعداد های خالق 

او نشوند.
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 آزمون پایانی نظری واحد کار سوم

1- کدام گزینه درست است؟
الف( یادگیری از طریق توضیح و استدالل

ب( یادگیری از طریق ایجاد عادت
ج( یادگیری از طریق تقلید

د( یادگیری از طریق همانند سازی
2- چگونه خالقیت کودکان پرورش می یابد؟

الف( با تشویق آن  ها                       
ب( با دادن  باور مثبت نسبت به خودشان

ج( با فراهم کردن زمینه ی رقابت با کودکان دیگر               
د( گزینه ی الف و ب  درست است.

3- مهم ترین فایده ی تحصیل و کسب دانش چیست؟
الف( به دست آوردن شغلی پر درآمد

ب( افزایــش مهارت تفکر و برخورد درســت تر با 
مسائل زندگی

ج( ایجاد جایگاه اجتماعی بهتر 
د( کسب رضایت والدین

 آزمون عملی واحد کار سوم

بــا توجه بــه توصیه ها برای یک کــودک دوره ی 
ابتدایی، برنامه ی اجرای تکلیف در خانه را تنظیم کنید 

و آن را به خانواده ی او تحویل دهید.  



واحد كار چهارم
اصول و روش های تعلیم و تربیت در خانواده
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مقدمه

در واحد کار اول با مفهــوِم تعلیم و تربیت و نقش 
خانواده در آن آشنا شدیم. 

خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی اســت که می تواند  
نیازهای انســان رابه نحو احسن برطرف سازد و او را از 

آسیب های اجتماعی حفظ کند.

تردیدی نیست که هر خانواده دغدغه ی خوش بختی 
و موفقیــت اعضای خود به ویــژه فرزندان را دارد و به 
همیــن امید با همه ی وجود تــالش می کند تا با تهیه ی 
امکانات الزم، زمینه ی رشــد و پیشرفت فرزندان خود 

را فراهم کند. 
هم چنین سعی می کند »اصوِل خوب زندگی کردن« 

 هدف هاي رفتاري

انتظار مي رود هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف هاي زیر دست یابد: 
1- اخالق و رفتار اخالقي را تعریف کند.

2- تفاوت میاِن رفتار اخالقي کودک وبزرگسال را توضیح دهد.
3- اصول اولیه ی تربیت در خانواده را بیان کند.

4- روش های عمومی تربیت را به کار بندد.
5- روش های اصالح رفتار را به کار بندد.

6- عدالت و عدالت جنسیتی در خانواده را به کار بندد.

 پیش آزمون واحد کار چهارم

صحیح و غلط بودن جمالت زیر را با)ص( و)غ( مشخص کنید:
)  ( الف( گاهی پدر و مادري نسبت به کودک خود شناخت کافي ندارند.    
)  ( ب( رعایت اخالق، کوچک و بزرگ ندارد.        
)  ( ج( پدر و مادر در رشد اخالقي کودکشان سهم چنداني ندارند.     
)  ( د( در تربیت، تشویق مؤثرتر از تنبیه است.         
)  ( هـ( اگرپدر و مادری فرزند نا اهلی داشته باشند، واقعاً بد شانسی آورده اند.    
)  ( و( در خانواده های ایرانی معموالً پسرها از دخترها عزیزتر بوده اند.     
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را با توجه به تعلیم و تربیت به او بیاموزد و عضوی مفید 
برای جامعه تربیت کند.

بهترین دوران برای تربیت، دوره ی کودکی است. 
کودکی دوره ی شــکل گیری و ســاخته شــدن انسان 
است، زیرا کودکان فطرتی پاک دارند و آماده اند تا به 

هر شکلی درآیند. 
آن  هاخودشــان، خودشان را تربیت نمی کنند؛ بلکه 
والدیــن و ســپس اطرافیان انــد که آن  هــارا، پرورش 
می دهند و به همین دلیل هنگامی که کودکانی را دیدید 
لجبازی می کنند، کلمات زشــت به زبــان می آورند، 
حق هم بازی های شــان را رعایت نمی کنند و مدام آن-

 هارا کتک می زنند، به آن  هاخشــم نگیرید. در عوض 
کســانی را مقصر بدانند که آن  هارا تربیت کرده  اند. به 
همین ترتیب، دیدن کودکانی با خصوصیات خوب نیز 

حاصل زحمات مربیان اوست. 
البته ناگفته نماند هر کودکی را که شــما یا دیگران 
»تربیت شــده« می دانید، لزوماً باتربیت نیســت. گاهی 

والدین با فشار و تحمیل و حتی تنبیه سخت و پرخاش، 
کودک را سرکوب و به برده ای مطیع تبدیل می کنند، 
به گونه ای که بچه نه توان حرف زدن دارد ونه حرکت 
کــردن. خیلی ها این بچه های مطیع و حرف گوش کن 

را تحسین می کنند!  
آیا به نظر شــما این بچه ها تربیت شده و موفق اند و 
در آینده عضوی توان مند برای خانواده و جامعه شــان 

خواهند بود؟

 فعالیت عملی 1

 بــه گروه هــای پنــج نفری تقســیم شــوید و به 
کودکانی کــه در اطراف تان زندگــی می کنند توجه 
کنید. چند نمونه از کودکانی را که به نظر شما درست 

تربیت نشده  اند معرفی کنید. 
چه اشکاالتی را بر تربیت آن  هاوارد می دانید؟ آن-

 هارا روی تخته ی کالس فهرست کنید.
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1-4 اشاره ای به ویژگی های کودکان 

تعلیــم و تربیت کــودکان اقدامي مهم اســت، اما 
بسیار ساده و بی  اهمیت تلقي مي  شود و با چنین تلقی و 
برداشــتی است که برخی از پدرها و مادرها  به تعلیم و 

تربیت صحیح کودک توجه نمي کنند.
برای موفقیت در تربیت کودک مانند هر کار موفق 

دیگری نیاز به شناخت و دقت کافي است. 
شناخت کودک موضوع بسیار گسترده اي است و 

رشته هاي مختلفي به آن مي پردازند. 
بحث درباره ی ســاختمان بدن کودک در زیســت 
شناســي، بیماري هاي خاص کودکان در علم پزشکي، 
بهداشت کودکان در رشــته ی بهداشت و رشد روانی 
- اجتماعــی کودکان در روان شناســي از جمله ی این 

موارد است.

 توجه 

انســان ها در دوره های مختلف ســنی، ویژگی های 
متفاوتــی دارند. از این رو کســی در برقــراری ارتباط 
بــا آن  هاو تأثیرگــذاری بر آنــان موفق اســت که آن 
ویژگی ها را بشناســد و آن  هارا در برخورد و رفتارش 

رعایت کند.

هر سن ویژگی های خاص خود را دارد ،خصوصیات 
کودِک دو یا سه ساله با کودک دبستانی با هم متفاوت 
اســت. در این جا به ویژگی هایی اشــاره می شــود که 

خاِصّّ دوران کودکی است.
ویژگی های مهم کودکان که مقدمات تربیت آنان 
تلقی می شود و باید به  آن  هاتوجه کرد، عبارت اند از: 

 کودکان، آمادگی و عالقه )تمایل( به یادگیری 
از طریق »عادت« دارند، زیرا اســتدالل را کم تر درک 
می کننــد. به همین دلیــل، این فکر که بــا توضیحات 
منطقی، کــودک را بتوان به رفتار معینــی وادار کرد، 
ناشــی از نبود آگاهــی از ویژگی های ســنّی کودکان 

است. 
 کــودکان نمی توانند زیــاد فکر کننــد. آن  هابه 
مشــاهده و یادگیــری از طریق حــواس بیش تر عادت 
دارنــد. از این رو، همه چیز را باید بــرای آن  هادر قالب 

مثال های حسی و قابل مشاهده توضیح داد.
 کودکان بســیار آســیب پذیرند و زود احساس 
ناامنی می کنند. این تصور که باید آن  هارا ترساند تا از 
بزرگ ترها حســاب ببرند و گاهی باید آن  هارا در اتاق 
تاریک گذاشت تا تنبیه شوند و...، آسیب های جدی به 
آنان  می رســاند ، به  طوری که جبران و برطرف کردن 

آن  هابه دشواری و در دراز مدت امکان پذیر است.
 به کودک باید احساس امنیت داد. او باید بداند 
که در هر حال فرزنِد عزیِز خانواده اســت و والدین او 
را بــه رغم هر رفتــاری که دارد، دوســت می دارند و 
می پذیرند. شــک نیست که چنین واقعیتی را نمی توان 
شــفاهاً به کودکان خردسال توضیح داد. به همین دلیل 
رفتار آرام، پذیرا و گرم والدین چنین احساس امنیتی را 
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می توانــد در کودک ایجاد کند. اما درباره ی کودکان 
بزرگ تر تنها رفتار کافی نیســت، بلکه آن  هانیازمند هر 

دو )رفتار و کالم امنیت آور ( هستند.

 توجه 

کودکان نیاز به احساس امنیت دارند. بی دلیل آن-
 هارا دچار ترس و اضطراب نکنید. 

 کــودکان به ویژه در خردســالی باید احســاس 
توانمندی کنند. اگر شما در امتحانی شکست بخورید 
البته غمگین و ناراحت می شوید، اما خوب می دانید که 
دنیا به آخر نرسیده است و این شکست دلیل بر ناتوانی 
شما نیست و چه بسا با بررسی علت های شکست خود، 

راه موفقیت را پیدا می کنید. 
اما کودکان نمی توانند بیندیشــند و استدالل کنند، 
چنان چه آن  هاناکام شــوند، ناخودآگاه احساس عجز 

می کنند. 
پس این تصورکه بچه ی خردسال باید بداند شکست 
یعنی چه و در صورت شکســت خــوردن  دوباره باید 

تالش کند، صحیح نیست.
در واقع  کودکان در خردسالی باید کامیاب باشند 

و تا دو سالگی نباید دچار ناکامی  شوند. 
پس از آن هم فضای غالبِ آن  هاباید پر از کامیابی 
باشد نه ناکامی، یعنی بیش تر از آن که ناکام شوند باید 

کامیاب شوند.

مثــال بارز این موضوع کودکی اســت که دایماً از 
پــدر و مادر »نه«  بشــنود و با خواســته های او مخالفت 

شود.
کودکی که احساس کند پدر و مادرش به خواسته ی 
او پاسخ مثبت نمی دهند، دچار احساس ناکامی خواهد 
شد. کودک زمانی پاسخ »نه« را در مقابل خواسته هایش 
مــی پذیرد که در موارد دیگر پاســخ »مثبت« و »آری« 
شنیده باشد و احساس کند والدین مایل اند خواهش او 
را بــرآورده کنند اما به دالیل متعــدد، این کار فعاًل از 

عهده ی آن  هابر نمی آید یا به صالح او نیست.
شــاید این  ســؤال پیش  آید که آیا کامیاب کردن 
دایــم کودکان،آن  هارا به افرادی متوقــع و غیر منطقی 

تبدیل نمی کند؟ 
پاسخ آن است که منظور از کامیاب کردن کودک 
این نیســت که او هر چه خواســت، انجام  دهد یا برای 
او فراهم شــود، بلکه نکته ی مهم و ظریف آن اســت 
که »کودک احســاس کامیابی کند« نه این که »همیشه 

کامیاب شود«.

 توجه

کودکانی که به احساس ناکامی  دچار می شوند، هر 
قدر نیز که خواســته ها و تمایالتشــان برآورده شود،به 
احساس کام یابی نمی  رسند. زیرا آن  هااحساس ناکامی 

دارند، بدون این که در واقع ناکام باشند.
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برای این که تــالِش والدین برای ایجاد احســاس 
کام یابی در کودکان خود باعث اِشــکاِل تربیتی نشود، 
می توان چاره اندیشــی کــرد. درباره ی خواســته های 
غیر  منطقی کودِک خردســال، معموالً تغییر موقعیت او 
و جای گزینی موضوعی جدید با خواسته  اش  مشکل را 
حل می کند. در واقع باید توجه او را به موضوع دیگری 
که برایش جالب باشد، معطوف کرد. درباره ی کودکان 
سنین باالتر نیز در بسیاری از موارد چنین اقداماتی مؤثر 
اســت. گاهی با اظهار تأسف از این که امکانات کافی 
وجود ندارد یا ابراز نگرانــی از پیامدهای خطرناک و 
ناراحت کننده ای که ممکن است برای کودک پیش 
آید، می توان مانع احساس ناکامی عمیق کودک  شد. 
گاهی نیز کودکان ســنین باالتــر باید ناکامی را تحمل 

کنند و جای نگرانی نیز ندارد. 

 فعالیت عملی 2 

به گروه های پنج نفری تقسیم شوید.
 هر گــروه کودکــی از اطرافیان، همســایه ها یا 
خانواده را انتخاب کند و احساس کام یابی و ناکامی را 

در او مشاهده، بررسی و آزمایش کند.
 ســعی کنید روش های رفع احســاس ناکامی را در 
کودک اجرا کنید. حوصله به خرج دهید و یادداشــت 

نتایج را فراموش نکنید.
 سپس گزارش ها را در کالس جمع بندی کنید. 

کدام روش ها مؤثرتر بوده است؟ چرا؟ 

ویژگی بســیار مهم دیگِر کودکان، دقت و زیرکی 
آن هاست. منظور از دقت کودکان، هوشیاری  آن  هابه 
رفتار و حاالت اطرافیان شــان اســت. کودکان فقط از 

طریق مشاهده می آموزند. 
آن  هابــا حرف کاری ندارند، بــا عمل کار دارند و 

کاماًل در اعمال دیگران دقت می کنند. 
پــس این تصور که بچه نمی فهمــد و انجام هر نوع 
رفتــار غلــط در حضور او اشــکال ندارد، خطاســت. 

کودکان آن چه را که می بینند یاد می گیرند.
کودکان، عالوه بر آن کــه رفتارها را با دقت نگاه 
می کنند، به خوبی از آن چه آموخته اند برای رسیدن به 

خواسته های خود نیز استفاده می کنند. 
کودکان به خوبی می دانند کدام یک از والدین شان 
جدی تر اســت و کدام یک احساساتی تر، می دانند چه 
وقت و چه  قدر گریه کنند یا در مقابل چه کســی گریه 

کنند تا به خواسته ی خود برسند. 
آن  هامی داننــد چه طور دل پدر و مادر را به دســت 
آورند و آن  هارا وادار به تسلیم کنند یا در حضور جمع 
و در مقابــل میهمان آن  هارا در مخمصه قرار دهند و از 
آن  هاامتیاز بگیرند. حــال آیا می پذیرید کودکان دقیق 

و زیرک اند؟
2-4 رفتار اخالقي کودک

آ یا بــه  یاد دارید چــرا در دوره ی کودکی ســعي 
مي کردید حرف بزرگ ترهــا را گوش  کنید و آن طور 

که آن  هامي گویند رفتار کنید؟
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از تمام خانواده ها انتظار مــی رود به کودکان خود 
اصول اخالقی و رعایت آن  هارا بیاموزند. 

اخالق مجموعه  ی  بایدها و نبایدهایي است که باید 
هر کس آن  هارا رعایت کند. 

به بیان دیگر اخالق عبارت است از آن چه باید انجام 
شود و آن چه نباید انجام شود. 

رفتــار اخالقــي مخصــوص انســان اســت و ما از 
حیوانــات انتظار رفتــار اخالقي نداریم. تنها از انســان 
انتظار مي رود رفتار درستي با خود و هم  نوعانش داشته 

باشد و مسئولیت رفتار و گفتار خود را بپذیرد.
بهترین و مهم ترین ارزش ها و رفتارهاي اخالقي ای 

را که مي شناسید ، کدام اند؟
کودکان از آغاز تولد اخالقی نیستند و ارزش های 
اخالقی را درک نمی کنند. رشد اخالقي کودک مانند 

رشد جسمی و فکری به تدریج اتفاق مي افتد.

به همین دلیل با افزایش سن، درک کودک از این 
که چه چیزي درست و چه چیزي نادرست است، تغییر 
مي کند. کودک در خانواده و ســپس محیط بیرون از 
خانه ) مانند جمع دوســتانِ هم بازي(، مي فهمد دزدي، 
دروغ گویــي و آزار دیگران کار درســتی نیســت. اما 
نمي داند چه رفتاري دزدي اســت، کــدام گفته دروغ 
محسوب مي شود و کدام رفتار دیگران را می آزارد. او 
به تدریج متوجه مي شــود میان قرض گرفتن، بي اجازه 
برداشتن و دزدي تفاوت است و درمی  یابد کدام حرف 

دروغ مي باشد  و کدام اشتباه  است.
او درک می کند اگر دوستش را کتک بزند )آسیب 
عمدي( بیش تر قابل ســرزنش است تا این که ناخواسته 
دســتش به صورت هم بازی اش بخورد و او گریه کند 

)آسیب تصادفي و غیرعمدي(.
  انجام دادن کارهاي خوب و انجام ندادن کارهاي 
بد توسط کودکان در ســنین مختلف، دالیل متفاوتي 
دارد. کودکان در حدود شــش سالگي والدین شان را 
مقدس، کامل و همه چیزدان مي دانند و گفته هاي آن-

 هارا  کاماًل باور دارند.
 بچه هاي دوره ی پیش دبســتان فقط به خاطر ترس 
از تنبیــه یــا میل به تشــویق، رفتارهاي مــورد عالقه ی 
بزرگ ترها را نشان مي دهند ولي درک اخالقي ندارند. 
یعني چون پدر و مادر گفته اند، »کاِر بدی نمي کنند« یا 

»کار خوبی انجام مي دهند«.
 کودکان هفت ســاله و کوچــک تر در آغاز برای 



مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده جلد 2
اصول و روش های تعلیم و تربیت در خانواده

120

ترس از آن کــه مبادا پدر و مادر و بزرگ ترها آن  هارا 
تنبیه کنند و بعدها براي آن که از آن  هاپاداش و جایزه 
بگیرند، به میل بزرگ ترها رفتار مي کنند. اما به تدریج 
که کودک بزرگ تر مي  شــود، یعني درسنین باالتر و به 
طور مشــخص در سیزده ســالگی، نوجوانان به این که 
دیگران آن  هارا قبول داشــته باشــند و نســبت به آن-

 هانظر مثبت داشته باشــند، اهمیت مي دهند و انگیزه ی 
آن  هابــراي رفتار خوب، حفظ این نگاه مثبت و احترام 

دیگران به خودشان است. 
پس از این مرحله آن  هابه قانون  احترام مي گذارند 
و رعایت قانون را الزم مي شمرند، اما انگیزه ي آن  هاباز 
هم جلب احترام و نظر مثبت دیگران نسبت به خودشان 
اســت. فراموش نکنید که گذراندِن این مراحل در هر 
کودکي طبیعي اســت و والدین باید با توجه به مراحل 
رشــد کودک، انتظارات شــان را دربــاره ی او تنظیم 

کنند.

 فعالیت عملي3

 با سه کودک از خانواده و اطرافیان خود مصاحبه 
کنید. 

 چنــد نمونه از رفتارهاي بد مانند فضولي کردن، 
بدون اجازه دست به چیزي زدن، دروغ گفتن و کلمات 
زشت به زبان آوردن را مثال بزنید و از کودک بپرسید 

چرا نباید این کارها را انجام داد؟
  پاسخ ها را یادداشت کنید.

 پاســخ هارا در کالس بــا هم مقایســه کنید. چه 
نکات مشترکي بدست مي آید؟

بي  توجهــي به  تربیــت اخالقي کــودک، او را در 
آینده شخصي با خواسته ها و انگیزه  هاي غیرمنطقي بار 

مي آورد. 
چنیــن فردی به دیگران توجهي نــدارد، خودخواه 
اســت و نمي تواند جلوی خود را بگیرد. از سوي دیگر 
اقدام افراطی پدر و مــادر در تربیت اخالقي کودک، 

احساس گناه را در او ایجادمی کند. 
چنین کودکی همواره حتي در دوران بزرگســالي 
با احســاِس گناه و رنج زندگي خواهــد کرد و در هر 
موضوعي خــود را مقصر می داند و ســرزنش خواهد 

کرد. 
فرزنــداِن والدیــِن ســخت گیــر نیز از ایــن که از 
خواسته ها و دستورهاي پدر و مادرشان سرپیچي کنند 

از خود ترس بیش تري نشان مي دهند.

 توجه

کودک به خودي خود مراحل رشد اخالقي را طي 
نمي کند. رشد ذهني کودک و وجود الگوها و سرمشق ها 
به ویــژه در خانواده، او را در ایــن کار یاري مي کند. 
خانواده مي تواند فرصت رشــد ذهني کودک را فراهم 

 کند و براي رفتار اخالقي او  الگو و سرمشق باشد. 
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3-4 اصول و روش هــای تربیت فرزندان در 

خانواده

کم تر کســی اســت که قبل از تصمیم گرفتن برای 
بچه دارشــدن، درباره ی صالحیت خود بــرای پدر یا 

مادر شدن، فکر و تأمل کند. 
ایــن ادعا که تربیت کردن، کار دشــواری اســت 
و پــدر و مادر شــدن، تحصیــالت و تخصص خاصی 
می طلبد، درســت نیســت، به ویژه کــه صاحب فرزند 
شــدن عمومی تریــن و طبیعی ترین اتفــاق در زندگی 
موجــودات زنده، به ویژه جامعه ی انســانی اســت، اما 
هرگاه بزهــکاران، افراد خودخواه وکســانی را ببینیم 
که به دلیل رفتارهای خشــن والدین، احســاس عجز و 
ناتوانی می کنند، به اهمیت، ظرافت و حساسیت تربیت 
وهوشــیاری  والدین به آن، می توان پی برد. در این جا 
برخی از اصول و روش های تربیت صحیح فرزندان در 

خانواده معرفی می شود.
1-3-4 اصــول اولیه در اقــدام های تربیتی 

والدین 

والدین بایــد در اقدامات تربیتی خود به اصول زیر 
توجه کنند:

1- اولیــن مربــی کودک مــادر اســت و پدر هم 
نقــش او را تکمیل می کند. در شــرایط معمول، نقش  
تربیتی سایر اعضای خانواده کم  رنگ  تر است. در واقع 
کــودک به پدر و مادر - هر دو - نیاز دارد و از آن جا 
که هر دو در زندگی کودک حضور دارند ، دانسته یا 

ندانســته تربیت فرزندشــان را با یکدیگر رقم می  زنند. 
مادر بــدون پدر و پدر بدون مادر هر قدر تالش کنند، 
باز هــم در فضای تربیتي کــودک جایی خالی وجود 

خواهد داشت.

2- پــدر و مادر هنگامی در امر تربیت فرزندشــان 
موفق می شــوند که هــر دو با هماهنگــی و با روش و 
برخوردی اصولی درکنار هم عمل  کنند، چنان چه یکی 
از آن  هانســبت به  امر تربیت بی  توجه باشد و مسئوالنه 
عمل نکند، تالش دیگری چندان موفقیت آمیز نخواهد 

بود.
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 فعالیت عملی4 

بحث کنید:
آیا خانواده  ای راسراغ داریدکه  یکی  از والدین  در 
آن حضور نداشته  باشد یا به تربیت کودک بی  توجهی 
کرده باشد؟ این بی توجهی چه تأثیری بر فرزند خانواده 

داشته است؟

3- پدر و مادر به فرزنــدان خود محبت دارند و به 
آن  هاعشــق می ورزند، اما بایدهوشیار  باشند، زیرا این 
محبت گاهی آن قدر شــدید می شود که آن  هانادانسته 

در تربیت  فرزند کج راهه می روند. 
بــرای مثال، گاهی برای فرزند خود انصاف را کنار 

می گذارند. 
ممکن اســت والدینــی را دیده باشــید که مداخله 
جویانه به ناحق در دعوای بین بچه ها وارد می شــوند و 

از کودِک خاطی خود حمایت می کنند. 
گاهی نیــز تذکر معلمــان را درباره ی فرزندشــان 
نمی پذیرند و اِشکال را در معلم و مدرسه جست و جو 
می کنند نه در رفتار فرزندشان. آیا شما نمونه ای از این 

نوع می شناسید؟

                    
محبت متعادل

محبت افراطی
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4- والدیــن بایــد بداننــد آنان مربی و سرپرســت 
کودک اند، نه خدمتکار او. 

گاهــی والدین آن چنــان خود را وقــف فرزند و 
خواسته های نامعقول و زیاد او می کنند که او به تدریج 
به فردی وابســته تبدیل می شود و همه چیز و همه کس 
را آماده برای خدمت به خودش می خواهد و حتی نگاه 
او به والدینش نیز، نه نگاه به یک بزرگ تر و مربی، بلکه 

نگاه به یک خدمتکارخواهد بود. 
والدین باید هوشیار  باشند که کودک قدر زحمات 
آن  هارا بداند و برای جبران آن  هااحســاس مســئولیت 

کند.

5- والدین باید نسبت به رفتارهای خود با فرزندانشان 
کامالً آگاه وهوشیار  باشند. آن  هاباید بادقت ببینند چه 
روش هایی برای  برقــراری ارتباط با فرزندان و تربیت 

آن  ها در پیش گرفته اند و آیا میان فرزندانشان به عدالت 
رفتار می کنند یا خیر.

 فعالیت عملی 5

با  والدینِ خانواده ای که آن  هارا می شناسید  مصاحبه 
کنید:

  از آن  هادربــاره ی نحوه ی ارتبــاط و برخورد با 
فرزندان و روش های تربیتی  شان سؤال کنید.

 آن چه را که والدین گفته اند با رفتار واقعی شان  
بر اســاس شــناخت قبلی از آن  هاو نیز وضعیت تربیتی 
فرزندان  آن  هامقایســه کنید. آیــا آن  هاواقعاً همان طور 

که خود فکر می کنند، عمل می کنند؟
 نتایج این بررسی را به کالس بیاورید. 

 بــا کمک هنرآموز مشــخص کنید چند در صد 
از والدینی که با آن  هامصاحبه شــده است به رفتارهای 

تربیتی خود آگاهی داشته اند.      

2-3-4 روش های عمومی تربیت کودکان

روش های عمومی تربیت کودک شامل شیوه هایی 
اســت که کودک را در مســیر رفتــار صحیح پرورش 
می دهــد و مانع ایجاد عــادات و رفتارهای غلط در او 

می شود. 
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 بیش تر بدانید

در این جــا منظــور از روش های عمومــی تربیت 
کــودکان در مقابل روش های اصــالِح رفتار کودکان 
اســت. روش های اصالِح رفتار همان طور که از نامش  
پیداست، اقدام ها و توصیه هایی برای اصالِح رفتارهای 

غلط و نامناسب کودک است. 
 

مهم تریــن روش هــای عمومــی تربیتــی کــودک 
عبارت اند از:

1-2-3-4 پاسخ به نیازهای کودکان

تربیت بی  تردید، با پاسخ دادن به نیازهای ضروری 
کودک، مانند نیاز به غذا، خواب کافی، احساس امنیت 
و برخــورد مالیم و بازی آغاز می شــود. به طور کلی 
کودکان نیاز دارند احتیاجات جســمي آنان رفع شود، 
ســرپناه و امنیت داشته  باشند، نســبت به  آن  هامحبت و 
احترام قائل شــوند و براي بروز استعدادهایشان به آنان 

فرصت بدهند. 
نیاز به غذاهای خوش مزه ولی بدون ارزش غذایی، 
کــه این روزهــا کودکان بــه  آن  هاعالقه مند شــده  اند 

ضروری نیست. 
بازی نیاز اساســی کودک است اسباب  بازی ها نیز 

در حد ضرورت، الزم است.

 فعالیت عملی 6  

بــه گروه های پنج نفری تقســیم شــوید. هر گروه  
نکاِت زیر را در سه خانواده  بررسی کند:

 فهرســتی از نیازهــای ضــروری و غیرضروری 
کودکان آن خانواده ها را تهیه کند. 

 خانواده های در حال بررسی، تا چه حد به هر نیاز 
پاسخ می دهند.

 به کدام نیازها بیش تر توجه داشته اند؟ 
هر گروه با توجه به نتایج به دست آمده توصیه های 

اصالحی را برای والدین تهیه کند.                     

مــورد  دو  ایــن  در  والدیــن  می شــود  توصیــه 
بسیارهوشیار انه عمل کنند:

الــف( هر آن چــه را کــه کــودک می خواهد و 
تفاضا می کند نیــاز او ندانند، بلکه نیازهای ضروری و 

غیرضروری را از هم تشخیص دهند.
ب( هرگــز برای تنبیه و تذکر بــه کودک یا وادار 
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کردن او به انجام دادن کاری، او را از نیازهای اساسی 
و ضروری اش محروم نکنند. حبس کردن، کتک زدن، 
غذا ندادن و گرســنه نگاه داشــتن او بــه قصدتنبیه، از 
جمله رفتارهایی هستند که آسیب های جدی به روان و 

شخصیت کودک وارد می کند.

 توجه 

همان  قــدر کــه محرومیــت از نیازهای اساســی به 
شخصیت کودک آسیب می رساند، پاسخ دادِن بی  رویّه 
به خواسته ها و نیازهای غیر ضروری کودک نیز باعث 

ایجاد اختالل در روند تربیت او می شود.
کم ترین آسیب آن اســت که کودک به برآورده 
شــدن خواســته، عادت می کند و تحمل شنیدن  پاسخ 
»نــه« را نخواهد داشــت و این یعنی »همیشــه متوقع« و 

»همیشه  ناراضی«. 

چنیــن کســی هیچ گاه  بــه خوش ــحالی و رضایت 
نمی رســد و از آن چه دارد به ویژه نعمت های بزرگی 

مانند سالمت و خانواده ی خوب  لذت نخواهد برد. 

2-2-3-4 استفاده از زبان مهر و نوازش 

در روایات اســالمی آمده است که انسان ها بنده ی 
محبت ، اما کودکان تشــنه و نیازمنــدِ محبت  اند. تردید 
نکنید که در تربیت فقط زباِن مالیم و نوازش کارســاز 

و مؤثر است. 
شــاید با پرخاش، توهین و تهدید بتوان کودکی را 
ســرکوب و رام کرد، ولی این کار تربیت نیست. زیرا 
تربیت ارتقا و رشــِد وجوِد کودک است، در حالی که 
ســرکوب و تحقیر کاهش وجود اوست و سرانجام نیز 
روزی همین کودِک آرام و ســاکت، کــه رفتارهای 
پرخاش گرانه و توهین آمیز را آموخته اســت، دست به 
طغیان خواهد زد و اگر چنین هم نشــود. مســلم است 
که هرگز به احســاس رضایــت و خوش بختی نخواهد 

رسید.
نکته ی مهم آن است که منظور از زباِن مهر و نوازش 
در کالم و عمــل این نیســت کــه در مقابل هــر رفتاِر 
کودک حتی غلط کوتاه بیاییم، بلکه مهم آن است که 
روش برخوردمان در رو به  رو شــدن با رفتار کودک، 
حتی اگر رفتار غلطی باشد، با آرامش و نرمی باشد نه با 
شدت و تندی، پس انتقاد و برخورد تنبیهی و اصالحی 

باید در فضایی 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 
خانــواده کودک را در هر وضعیت بپذیرد، در آغوش 
بگیرد و تأیید و حمایت کند، به او نشان داده است که 

او را قبول دارد.
 ایــن رفتار دو نتیجــه دارد: ایجاد احســاس امنیت 
و ایجــاد احســاس اعتماد به نفس در کــودک . چنان 
چه والدیــن یا اعضای خانــواده در مقابــل رفتارهای 
ناخوشــایند کودک مانند بهانه  گیــری و گریه  کردن، 
او را ضعیــف بخواننــد، یا به شــوخی او را به حیوانی 
تشــبیه کنند یا با لقب زشــتی صدایش بزنند یا با انجام 
دادن کاری که خوشــایند دیگران نیســت، بشنود که 
دوســتش ندارند یا او را مایه ی خجالــت می دانند، در 
واقع خانواده، هرچند نادانسته، دایماً به او اعالم می کند 
تو را قبــول نداریم و وجودت برای مــا ارزش ندارد، 
فقط زمانی تو را تأیید می کنیم که کارهایی انجام دهی 

که ما قبول داشته باشیم. 
چنیــن  رفتارهایــی دو نتیجه دارد: ایجاد احســاس 

نا امنی و ایجاد احساس حقارت در کودک.
4-2-3-4 تفسیر مثبت از رفتار کودک 

بســیار مهم اســت که همواره در باره ی رفتارهای 
کــودک، با خوش بینی و نگاه مثبــت اظهار نظر کنید 
و حتی اگر از کودک رفتار نادرســتی ســر زد، ســعی 
نکنید نادرستی آن را اعالم و کودک را محکوم کنید، 

به خصوص اگر کــودک آن رفتار را انکار کرد نباید 
خالف آن را ثابت کنید. 

بــر خالف باور بعضی از والدین، اصرار داشــتن به 
ارتکاب رفتاری نادرست توسط کودک، نوعی حمله 
به اوســت و کــودک را وادار می کند بــا انکار کردِن 
کاری که انجام داده اســت از خودش دفاع کند. حتی 
گاهی این رفتار والدین باعث می شود کودک بر انجام 
کار نادرســِت خود پافشــاری کنــد و بگوید» خوب 

کردم«. 
 ایــن کار فرصــت اصــالح رفتار و حتــی فرصت 
احساس شــرمنده شــدن را از کودک می گیرد. رفتار 
مناسب آن اســت که موضوع را کم اهمیت و در حِدّ 

یک اشتباه جلوه دهید. 
با این کار نشــان خواهید داد نگاهی مثبت به خوِد  
کــودک داریــد و آن چه رخ داده، یــک  اتفاق بوده 
اســت و می تواند دیگر تکــرار نشــود. گاهی خطای 
کودک، نشانه ی رشد اوســت و پذیرش آن اعتماد به 

نفس او را افزایش می دهد.
پس مهم ترین تأثیِر داشــتِن نگاه مثبت آن است که 
بــه 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 کودک 

خانواده ی شــما از چه روشی برای برقراری ارتباط 
با یکدیگر اســتفاده می کند؟ ایــن روش چه آثاری بر 

روابط اعضای خانواده با یک دیگر داشته است؟  
آن چه کم تر در خانواده های ما رایج است، گفت وگو 
با یک دیگر اســت.  زمانی که افراد نتوانند احساسات 
و افکارشــان را با یک  دیگر درمیــان بگذارند به ناچار 
روش های غیر مســتقیم مانند پرخاش، قهر، ســکوت، 

رنجش و گریه را انتخاب می کنند.
 توجه

گفت وگو بهترین راهِ برقراری ارتباط و تأثیرگذاری 
اســت، زیرا باعث می شود انسان، منطقی برخورد کند، 
دلیــل رفتار خــود را جســت و جو کند و یــاد بگیرد 
درباره ی رفتار و گفتارش توضیح دهد. چنین ارتباطی 
مانع لجبازی می شــود و فرد را به پذیرفتن نظر درست 
دیگــران عادت می دهد و تحمل او را در  شــنیدن نظر 

دیگران می  افزاید.

اگر عادت به گفت  وگو )گفتن نظر خود و شنیدن 
نظر دیگران( ازدوران کودکی در خانواده به  وجودآید 
وکودک در فضایی رشد کند که شاهد گفت وگوی 
پــدر و مادر با یکدیگر و با او و ســایراعضای خانواده 
باشــد. هر چند اوایل ســخن آن  هارا به  درستی درک 
نمی کند امــا به تدریج خواهد آموخت از روش گفت 
وگو برای توضیح رفتار خــود و نیز برقراری ارتباط با 

دیگران استفاده کند.
اما اگر در خانواده ای افراد اهل گفت وگو، گفتن 
نظر خود و شــنیدن نظر دیگران نباشــند، بــه ناچار از 
احساسات و برخورد عملی برای ابراز خود و برقراری 
ارتباط با دیگران استفاده خواهند کرد که معموالً باعث 

رنجش و خشم افراد نسبت به هم می شود.

 توجه

کودکی بهترین زمــان برای آموزش گفت وگو و 
افزایــش قدرت گوش کردن و حــرف زدن درباره ی 
مســائل و مشکالت است. کودکانی که از آغاز به این 
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روش عادت کنند، در بزرگســالی نیز این روش را در 
پیش می گیرند. باید دانســت ایجاد عادت گفت وگو 
در بزرگسالی چندان آسان نیست و حتی اگر فرد برای 
کســب چنین مهارتی تالش هم  کنــد، این توانایی به 

آسانی در او رشد نخواهد کرد. 

ایجاد عــادت  گفت  وگوتا حد زیــادی به والدین 
اطمینان می دهد رفتارهای نادرستی مانند دروغ گویی، 
به زبان آوردن کلمات زشــت، دزدی، بی ادبی و... از 

کودکان  آن  هاسر نزند.

توجه 

نباید فراموش کرد والدینی که خود اهل گفت وگو 
نیســتند در ایجاد چنین عادتــی در کودک خود موفق 

نخواهند بود. بچه ها آیینه ی تمام نمای والدین هستند
.

6-2-3-4 اجتناب از رفتارها ی منفی

برخــی از والدیــن رفتارهــای منفــی را رفتارهای 
اصــالح گرانه تلقی می کنند و فکر می کنند با این نوع 
رفتارها کودک متوجه اشــکاالتش می شود و رفتارش 

را اصالح می کند.
اگرچه این روش ها معمــوالً زمانی به کار می روند 
کــه والدین قصد دارند رفتار نادرســتی را در کودک 
اصالح کنند. گاهی آن  هابرای پیش گیری از رفتارهای 

بد کودکان از این روش هــا در مقاِم روش های تربیتی 
استفاده می کنند. 

انتخاب چنین روش هایی ناشی از آشنا نبودن والدین 
با طبیعت کودکان است. کودکان جسم و روانی بسیار 

لطیف دارند. 
امام خمینی)ره( درباره ی آن  هامی فرمایند: »کودکان 
به ملکوت نزدیک ترند« و این اشاره به پاکی، شفافیت 
و لطافــت وجودی آن هاســت. تربیت کودک، تربیت 

چنین موجود معصومی است. 
رفتار هــای مثبــت و صحیح با کــودک می تواند 
وجود او را تکامل بخشــد و رفتار نادرست و منفی این 
وجود شفاف را کدر می کند و باعث آسیب و تخریب 
وجود ارزشمند او می شــود که مهم ترین آن  هاعبارت 

است از: 
تحقیر، توهین و مسخره کردن

فکر مــی کنید چرا بزرگ ترها به خودشــان اجازه 
می دهند به کودکان  توهین کنند؟ 

 برخی از والدین کوچک کردن، فحاشی و مسخره 
کردِن کودک را با تذکر دادن به او اشتباه می کنند. 

بــه تعبیر قرآن هر انســانی در وجــود خود کرامت 
نفس دارد؛ یعنی دارای احترام و ارزشــی ذاتی اســت. 
حتی کودک خردســال را اگر مسخره کنند یا اََدای او 
را در آورنــد و یا به او بخندند، ناراحت می شــود و به 

زبان خودش این ناراحتی  را ابراز می کند. 
کســانی کــه در کودکی مورد تمســخر، توهین و 
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فحاشــی قرار می گیرند، حتی در بزرگســالی نسبت به 
خــود نگاه منفی و حقیرانه ای دارندو در واقع از اعتماد 

به نفس و احساس ارزشمندی فاصله می گیرند. 
 تنبیه بدنی 

تنبیه به معنای هوشیار  و بیدار کردن است. بنابراین 
تنبیه روشی است تربیتی تا کودک نسبت به رفتار غلط 
خود هوشیار شــود و آن را دیگر تکرار نکند. اما تنبیه 
بدنی اصطالحی اســت که برای کتک زدن کودک به 

کار می رود. 
والدین و مربیانی که از تنبیه بدنی استفاده می کنند، 
تصورشــان این اســت که چنان چه کودک در مقابل 
رفتار غلط خود به گونه ای تنبیه شــود که دردی را در 
بدن خود تحمل کند، دیگر رفتار غلط را تکرار نخواهد 
کرد. زیرا هر بار که بخواهد چنین کند کتک و دردی 
را که تحمل کرده  اســت  برای او تداعی می شــود. به 

نظر شما اشکال این روش چیست؟

یافتن پاســخ این سؤال ساده است. تصور کنید شما 
را کتک بزنند. چه احساسی در شما ایجاد می شود؟ آیا 

از کتک خوردن احساس خوبی خواهید داشت؟ 
واقعیــت آن اســت که برخــی از والدیــن گاهی 
فراموش می کنندکودکان هم انسان اند و فقط اندازه ی 

بدن آن  هاکوچک تر است. 
آن  هاکــودکان را مســتحق کتــک و تنبیــه بدنی 
می داننــد، زیــرا آن  هارا جــدی نمی گیرنــد و تصور 
می کننــد که آن  ها نمی توانند و حــق ندارند با والدین 

مقابله کنند. 
این تصورکــه اگر کودک از ســوی والدین تنبیه 
بدنی شود به اشکاالت رفتاری  اش پی  خواهد برد، باید 
اصالح شود. زیرا تجربه نشان داده است کودکانی که 
کتک می خورند تربیت نمی شوند، بلکه تبدیل به آتِش 

زیِر خاکستر می شوند.
چــرا تنبیه بدنــی باعث تربیت کودک نمی شــود؟  

دالیل آن عبارت اند از:
1- معموالً والدین بر اســاس  برنامه ی مشــخص و 
حســاب شده ای کودک را تنبیه نمی کنند بلکه هر گاه 
از دســت کودک عصبانی شوند، او را کتک می زنند. 
در این صــورت تنبیه نه ابزار آگاهی دادن به کودک، 

بلکه ابزار خالی کردن خشم والدین خواهد بود.
2- تنبیه بدنی، که معموالً با توهین کالمی نیز همراه 
اســت، باعــث درد و رنج کودک می شــود. کودک 
کتک خــورده به علِت تنبیه فکــر نمی کند، بلکه فقط 
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به کتکی که خورده، دردی که احساس کرده و کسی 
که او را کتک زده یا تنبیه کرده است توجه می کند.

3- کودکانی که از والدین شــان کتک می خورند 
ممکن اســت  دچار دو نوع احســاس نســبت به آن ها 

شوند:
الف( اگر به والدین حق بدهند و خود را مســتحق 
تنبیــه و کتک بدانند، همواره با احســاس گناه زندگی 

خواهند کرد؛ 
ب( اگــر والدین  رامقصر بدانند وخود را مســتحق 
تنبیه ندانند، احساس شــان نسبت به آن  هامنفی می شود و 

قلباً از آن  ها دور خواهند شد. 
چنین  کودکی  احساس می کند به او ستم شده  است. 
از این رو، دچار خشــم و خشــونتی پنهان خواهدشد. 
نتیجــه ی هر دوی این احساســات آســیب رســیدن به 

شخصیت کودک است.        
4- تنبیــه بدنــی مانعــی در مقابل رفتــار معینی در 
کودک است، مانند مانعی که در مقابل ورود و خروج 

خودروها در خیابان می گذارند.
همــان طور که هــر وقت مانع حرکــت خودروها 
برداشــته شــود، آن  هابه حرکت در می آینــد به همین 
ترتیــب هر وقــت تنبیه بدنــی انجام نگیــرد یعنی مانع 
رفتاری برداشــته شــود، کودک به رفتار قبلی خود بر 

می گردد. 
از این رو، تنبیه بدنی روش بلند مدت برای اصالح 
رفتــار نیســت و فقط به طــور موقت مانع بــروز رفتار 

می شود. 
ضمن ایــن که ممکن اســت کودک را بــه پنهان 
کاری بکشــاند، یعنی کودک به جای ترک عمل، آن 
را دور از چشم تنبیه کنندگان  که معموالً پدر و مادرند  

انجام دهد.
 پرخاش

 منظور از پرخاش، فریاد خشونت آمیز و بسیار بلند 
اســت. معموالً پرخاش شامل خشم، صدای بلند، لحن 
نامناســب و بر زبان آوردِن کلمات ناخوشــایند است. 
اگر گفته می شود به کودک پرخاش نکنید، منظور آن 
نیست به کودک اعتراض نکنید، بلکه منظور آن است 
که کودک را با خشــم، صدای بلنــد، لحن و کلمات 

ناخوشایند خطاب نکنید. 
پرخاش عالوه بر آن که تأثیر تربیتی مثبت ندارد و 
باعث اصالح و تغییر رفتار نمی شــود، آثار سوء زیادی 
نیز دارد. خشــم و صدای بلند باعث هراس و اضطراب 
کودک و لحن نامناســب و کلمات ناخوشــایند باعث 
تحقیر او می شــوند. چنین کودکی، عالوه بر احساس 
خشم و هراس و یا تحقیر، می آموزد که با صدای بلند، 

لحن نامناسب و کلمات ناخوشایند صحبت کند.
بنابرایــن هــرگاه کودکــی را دیدید کــه عصبانی 
اســت، به دیگران پرخاش می کند و کلمات زشتی به 
زبان مــی آورد او را مقصر ندانید بلکه رد پای رفتار او 
را در رفتار والدین و اعضای خانواده ی او جست و جو 

کنید.
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 توجه

آن چــه باعث می شــود والدیــن از ایــن روش ها 
اســتفاده کنند، معموالً اشــتباه شــناختی است. والدین  
بــرای جلوگیری از بی بند و بــاری، بی نظمی، تنبلی یا 
بی ادبــی کودک ســعی می کنند در مقابــل او به طور 
جدی بایســتند تا فرزندشــان از آن  هابه خصوص پدر، 

حساب ببرد. 
از این رو تنبیه بدنی و پرخاش را برای نشــان دادن 
جدیت و ایستادگی در مقابل کودک انتخاب می کنند. 
به عالوه برای این که به کودک بفهمانند او بچه است 
و نمی فهمــد، از ابزار تحقیر یعنی از کوچک کردن او 

استفاده می کنند.
تردیدی نیســت نگرانی والدین به  جاســت و آن ها 
باید گاهــی با جدیت در مقابل خواســته های کودک 
بایستند و رفتارهای او را نقد کنند و معترض باشند، اما 

تنبیه بدنی ابزاری مناسب برای این کار نیست.

7-2-3-4 جدیت در کالم و عمل 

کلمه ی »جد« به معنای تالش و کوشش است. »آدم 
جدی« نیز به کســی گفته می شــود که در انجام کاری  
پشــتکار دارد و تالش خود را تا رسیدن به نتیجه ادامه 

می دهد. 
بنابراین»جدیت« یعنی تالش و پی گیری تا رســیدن 

به نتیجه.
منظور از »جدیت در کالم و عمل« روشــی تربیتی 

اســت که والدین ضوابط و چارچوبی را برای کودک 
مشــخص و او را بــر رعایت این چارچــوب و ضابطه 

وادار کنند و پی گیر آن باشند. 
بــرای مثال اگــر والدین از کــودک  بخواهند قبل 
از غــذا، خوراکی های متفرقــه و کم ارزش را نخورد، 
ایــن باید قانونی باشــد که والدین هیــچ گاه نقض آن 
را از کــودک نپذیرند و با اصرار و خواهش تســلیم او 

نشوند. 
اگر قانون آن اســت که کودک ســاعت ده شــب 
مســواک بزند ، به رختخواب بــرود، باید چنین کند و 
با عذر میهمانی رفتن و میهمان داشتن و »یک شب که 

هزار شب نمی شود« این قانون شکسته نشود. 

به این ترتیب ِجّدیت دو جنبه را در بر می گیرد:
 الف( قانون و مقررات در خانه معین می شود. 

 ب( اعضــای خانــواده بــر رعایت قوانیــن تأکید 
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می کنند.
 بنابرایــن، اگــر والدیــن ضوابط خاصــی را برای 
کــودکان تعییــن نکننــد، ّجدیت چه معنایــی خواهد 
داشــت؟ و  اگر پدر و مادر خود اهل رعایت و اطاعت 
از قوانین و ضوابط نباشــند، چه  طــور انتظار دارند که       

کودکان شان به قانون وفادار باشند؟
آن چه  باعث می شــود والدین نتوانندکودک شان را 

طبق  الگویی که مایل اند تربیت کنند عبارت اند از:
1- والدین خود قانون مدار نیســتند و زندگی شــان 

چندان دقیق و حساب  شده نیست. 
بنابرایــن، قانونــی روشــن نیــز بــرای کــودکان 
نمی شناسند. هر وقت از رفتار یا کالم کودک ناراحت 
شوند و اِشکالی را احساس کنند، جدیت و شدت عمل 
به خرج می دهند که حاصل آن همان اســت که در باال  
درباره ی  رفتارهای منفی مانند تنبیه بدنی و پرخاش آمد. 
والدین باید توجه داشــته  باشــند کــه جدیت باید 
بــه طور دایم  بــرای مقررات و ضوابط تعیین شــده به 
کار رود. اگر موردی و گه گاهی باشــد، مطمئناً بی اثر 
خواهد بود و فقط کودک را سردرگم می کند که چرا 
گاهــی پدر و مادر رفتار او را  می پذیرند ولی گاهی به 

همان رفتار اعتراض می کنند؟ 
گاهی اجازه می دهند دیر بخوابد یا مسواک نزند و 

گاهی اجازه نمی دهند. 
درنتیجه کودک ِاشکال را در رفتار خود نمی بیند، 
بلکه تصور می کند پدر و مادر بنابرحال خودشان رفتار 

می کنند، گاهی خوش انــد و گاهی ناخوش و برهمین 
اســاس هم او را نوازش یا تنبیه می کنند. چنین رفتاری 

کودک را  دمدمی بار می آورد.
2- والدیــن قانونــی وضــع می کنند امــا چون دل 
نازک  انــد و بــه کودکان شــان خیلی محبــت دارند، 
درمقابــِل کودک دچار احساســات می شــوند و خود 

قانون را زیر پا می گذارند. 
کودک با مشــاهده ی این رفتار نتیجه می  گیرد این 
قانون ها جدی نیســتند و می توان آن  هارا نقض کرد. از 
آن جا که دنیای  کودکی دنیای راحت  طلبی اســت و 
رعایت مقررات زحمــت دارد، او بی قانونی را ترجیح 
می دهد. همین انعطاف ها، باعث می شود رعایِت قانون 

در کودک به صورت عادت ایجاد نشود. 
باید دانســت اصالح این روش همیشه دشوارتر از 

ایجاد آن است.

 توجه 

پدر و مادری در تربیت کودک خود موفق اند که 
بــرای کودک قانون هایی را وضع کننــد و او را وادار 
کنند که این قانون ها را رعایت کند و خودشــان نیز با 

رعایت آن ها، الگوی کودک باشند.

3- والدیــن قانون ها را وضــع می کنند و بر رعایت 
آن هــم تأکید دارند، امــا آن چنان بــرای اجرای آن 
ســخت گیری می کنند که کودک از اجرای  مقررات 
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دل زده و حتی متنفر می شود و در مقابِل اصرار پدر و مادر 
مقاومت می کند و برخالف میل آن  هاموضع می گیرد. 
بنابرایــن با وجود اضطرار و حتی نظِم والدین، کودک 

بی نظم می شود و از انجام تکالیف سر باز می زند.

 فعالیت عملی 7 

 آیا شما فردی منظم هستید؟
 والدین شــما چه روش هایی برای ایجاد نظم در 

شما به کار بسته اند؟
 این روش ها چه تأثیری بر شما داشته  اند؟

4- والدیــن قانونی را وضع می کنند اما به جای این 
که کــودک را به انجام کارهــا و رعایت نظم موظف 
کنند خودشــان کارهای او را انجــام می دهند. بنابراین 

چرا کودک مسئولیتی را بپذیرد؟

 توجه

والدین باید بررعایت قوانیِن خانه توســط کودک 
تأکیــد کنند اما نه آن قدر ســخت بگیرند که کودک 
مقاومــت کند و با هر نوع برنامــه و قانونی به مخالفت 
برخیزد و نه آن قدر آسان بگیرند که کودک قانون را 
جدی نگیرد. به عالوه، باید هوشیار  باشند که قانون ها 
را برای کودک وضع کنند نه آن که خودشان به جای 

کودک عمل کنند و مسئولیت  را بر عهده بگیرند.

8-2-3-4 انتظار معقول، تنبیه معقول و پاداش 

معقول

 فعالیت عملی 8

بحث کنید:
 اگر لیوانی به طور اتفاقی از دست کودکی بیفتد 
و بشــکند  با او چه برخوردی می شــود؟ اگر سیلی ای 
به صورتش بخورد یا بر ســر او فریاد بزنند »چرا مراقب 

نبودی« منصفانه است؟
 اگر پدر و مادری از فرزندشان، فقط انتظار دکتر 

شدن داشته باشند، آیا انتظارشان منطقی است؟
 اگر دانش آموزی در درسی نمره ی بسیار خوبی 
کسب کند، انتظار دارید چه پاداشی بگیرد؟ آیا اسباب 

بازی گران قیمت پاداش مناسبی است؟ 
بســیار مهم اســت والدین  در مواجهه با توانایی ها 
و رفتارهای درســت و غلط کودکان، عقالنی برخورد 
کنند و از کودک بیش از توانایی های جسمی، فکری 
و ســنی اش انتظار نداشته باشند، زیرا انتظار غیر معقول 
و بیش از حِدّ تواِن کودک باعث می شود هم والدین و 

هم کودک هر دو احساس نومیدی کنند.

 فعالیت عملی 9 

در کالس گفت وگو کنید:
به نظر شــما بــرای خطاهــای زیر چــه تنبیهاتی به 

جاست؟ چرا؟
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فضولی کردن، کلمه ی زشت به زبان آوردن، خیس 
کردن رختخواب، بی اجازه به وســایل دیگران دســت 
زدن، کثیــف کردن لباس ها، دعــوا و کتک کاری با 

خواهرو برادر یا سایر بچه ها. 

 اگر کودک اشتباه خود را تکرارکرد، والدین باید 
مجازات را متناســب با خطا تعیین کنند. والدین ممکن 
اســت در تعیین مجازات کودک  سه نوع اشتباه زیر را 

مرتکب شوند: 
 گاهی تهدیدات بزرگی می کنند که اصاًل عملی 

نیست، مانند گفتن این جمله: تو را می کشم.
کوچــک،  بســیار  خطاهــای  بــرای  گاهــی   
مجازات های سنگین تعیین می کنند، مانند حبس کردن 
کودک در اتاق یا حمام به دلیل دعوا با خواهر یا برادر 
کوچک تر، کتک زدن کودک  همراه با پرخاش برای 

یک خرابکاری در آشپزخانه و... .
گاهی بــرای خطای بزرگ، مجــازات کوچک 
تعییــن می کننــد، مانند کم کردن پول تــو جیبی برای 

کوتاهی در انجام دادن تکالیف و درس خواندن.

 توجه

بی  توجهی به تناســب عمل و مجــازات به گونه ای 
که برای خطای کوچک مجازات بزرگ تعیین شــود،  
معموالً باعث اضطراب شــدید کودک می شود و او را 
از هر نوع احتمال خطایی می ترســاند، جرأت دست به 

کاری زدن را از او می گیــرد و او را به کودکی ترســو 
تبدیل می کند.

بــه همین ترتیب پــاداش دادن به کــودک نیز باید 
ســنجیده و عاقالنه باشــد. توجه به چند نکته ی زیر در 

این باره ضروری است:
1- تا آن جا که ممکن است از وعده ی پاداش قبل از 
عمل خودداری شود. بهتر است کودک را پس از این 

که کار خوبی انجام داد، تشویق کنید.
2-  محتــوای تشــویق کالمی )تحســین و آفرین 
گفتــن( و عملی )نوازش، لبخند و بوســیدن کودک( 
باشــد و بابت هر کاری به کودک پاداش مادی )پول، 

شکالت، اسباب بازی و...( ندهید.
3-  اگــر از کار کودک لذت بردید و خوشــحال 
شــد ید، در پــاداش دادن بــه او افــراط نکنیــد و قول 
جایزه ای بزرگ بــه او ندهید.گرفتن پاداش بزرگ در 
کودک توقع پاداش های بزرگ تری را ایجاد می کند و 
در نتیجه او هرگز راضی نخواهد شد. به عالوه کودک 
به جــای عادت به رفتــار خوب، به امیــد جایزه رفتار 
دلخواه والدیــن را بروز می دهد و اگر جایزه نباشــد، 

رفتار خوب نیز نخواهد بود. 
توصیه هایی در باره ی نحوه ی رفتار با کودکان 

عقب مانده ی ذهنی و معلول جسمی

بی شــک داشــتن فرزند عقــب مانده بــرای تمام 
پدرها و مادرها ناگوار اســت. در واقع آن چه خســتگی 
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زحمات پدرها ومادرها را برای کودکان شان جبران و 
دشــواری ها را برای آن  هاآســان می کند، آن است که 

شاهد رشد و شکوفایی کودکان خود باشند. 
آیا شما شــوق پدر و مادرهایی را که فرزندان شان 
کلمات تازه ای به زبان می آورند یا کار جدیدی انجام 
می دهند، دیده اید؟ اما این شکوفایی درباره ی کودکی 
عقب مانده )ذهنی یاجســمی( باســرعتی کم تر و فقط 

دربعضی جنبه ها اتفاق می افتد. 
جسم آن  هارشد می کند، اما شاید نه به طور کامل، 
یا این که رشــد ذهنی آن  هااز رشــد جسمی شان بسیار 

کندتر می باشد. 
بــه همین دلیــل تغییر رفتار و نشــان دادن شــیرین 
کاری هــای بچگانــه ی آن  هاخیلی کم تــر از کودک 

معمولی است. 
به عالوه پدر و مادر با مشاهده ی این شرایط همواره 

نگران آینده ی آن  هاهستند.
اما دردنیای واقعیت ها به دالیل گوناگون کودکانی 
متولد می شوند که از مشکالتی از این نوع رنج می برند 
و همان طــور که قبالً نیز گفته شــد، خانــواده مهم ترین 
نهادی اســت که بــه کودکی که نیازهــای ویژه دارد، 

کمک می کند.
توصیه های زیر به  پدر و مادرانی که  دارای  فرزندی 
عقــب  مانده از نظرجســمی  یــا ذهنی هســتند،کمک  
می کند تا برخوردی درست با این موضوع داشته باشند 

و موجب آسیب به خود یا فرزندشان نشوند:

1- زمانــی کــه والدین عالیمــی از عقب ماندگی 
درکودک مشــاهده می کنند باید با پی گیری موضوع 

به آن اطمینان پیدا کنند.
2- چنــان چه کــودک دچــار عقــب ماندگی و 
معلولیــت ذهنی یا جســمی باشــد، والدیــن باید این 
موضوع را بپذیرند.گاه والدین نمی توانند این موضوع 
را بپذیرنــد و آن را در درون خویــش انکار می کنند. 
در نتیجه واکنش های نادرســتی نسبت به کودک  خود 
نشان می دهند. معموالً پدرها ومادرها از کودک عقب 
مانده ی خود بــا جدیت مراقبت می کننــد و به ندرت 
اتفــاق می افتد که پدر یا مــادری فرزند عقب مانده را 
رها کند. اما ممکن اســت والدین ندانند چگونه باید از 
کودک مراقبت کنند یا قلباً  نتوانند او را بپذیرند و با او 
رابطه ی عاطفی برقرار کنند. از این رو نادانسته احساس 

منفی خود را به کودک نیز انتقال می دهند.
3- انتظــارات والدین از کودک عقــب مانده باید 
براســاس میزان توانمندی او باشــد و بــه کودک این 
فرصــت را بدهنــد تا جایی کــه می تواند مانند ســایر 
کــودکان خوش ــحالی کند و بــا اطرافیانــش رابطه ای 
دوستانه و محبت آمیز داشته باشد. داشتن انتظار منطقی 
از کودک باعث می شــود کــه او درحد توانش تالش 

کند و مهارت هایی را بیاموزد و رشد نماید.
4- مراقبــت بیــش از حد از کــودک عقب مانده 

فرصت رشد را ازاو می گیرد.
5- بســیاری ازوالدین تصور می کنند که ســعی در 
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آمــوزش کودک عقب مانده  ی ذهنی بی  فایده اســت. 
این تصور کاماًل اشــتباه اســت و نباید او را از فرصت 

آموزش در خانه یا مدرسه محروم کرد.
توصیه هایی در باره ی نحوه ی  رفتار با کودک 

تیزهوش

افــراد باهوش  و تیزهــوش ســرمایه های اصلی هر 
جامعه ای محسوب می شــوند. به  همین دلیل برخالف 
فرزندان عقب مانده، زمانی  که والدین مطلع می شــوند 
فرزندی تیزهوش دارند، خوش ــحالی همراه نگرانی در 
آن  هاایجاد می شــود. از یک ســو از ایــن که فرزندی 
توانمند دارند که می تواند آینده ای درخشــان داشــته 
باشــد، خوشــحال اند.اما از ســوی دیگــر از ایــن که 
تیزهوشی ممکن اســت مشکالتی برای کودک ایجاد 
کنــد، نتواند بــا دیگران ســازگاری کند، یــا این که 
دیگران او را درک نکنند یا امکان رشــد توانایی هایی 

او فراهم نشود، آن  هارا نگران می کند.
البته این نگرانی ها به جاســت اما رفتار و هوشیاری 
والدین بخش مهمی از آن  هارا رفع  می کند. توصیه های 

زیر دراین باره مؤثر است:
1- والدیــن می تواننــد با ســهیم شــدن در افکار، 
شــادی، غم، کنجــکاوی، تعجب، تنفر، دوســتی و... 

آنان،  توانایی های بچه های تیزهوش را پیش تر ببرند.
2- بچه هــای تیزهــوش بــه دلیل این کــه بیش از 
بچه هــای عادی مســائل محیط اطرافشــان را درک و 
احســاس می کنند، حســاس تر از کودکان عادی اند.به 

همین دلیل فشــار بیش تری ازنظــر روانی به آن  هاوارد 
می شــود. پدر و مادر با حضور نزدیک و زیاد در کنار 
آن  هاتحمل این وضع را برای آن  هاآســان تر می کنند و 

به آن  هاآرامش می دهند.
3- والدین باید توضیح روشن و مناسبی از تیزهوشی 
کــودک به او بدهند تا او بداند که در بعضی زمینه ها و 
نه از هرجهت، توانمندتر از همساالن خودش است. اما 
باید به او تأکید کنند این که با دیگران تفاوت دارد، به 

او برتری نمی دهد.
4- در یک خانــواده فرزند تیزهــوش نباید محور 
توجه و رســیدگی قرارگیرد. بلکه این توجه باید میان 
تمام فرزندان خانواده تقســیم شود. درغیراین صورت 
فرزندان دیگر به خواهــر یا برادر تیزهوش خود بدبین 

خواهند شد. 
از سوی دیگر چه بسا این توجه بیش از حد، کودک 
تیزهــوش را خودخواه و مغرور ســازد و به تدریج او 
خــود را برتراز اعضــای خانواده و حتی پــدر و مادر 
خــود بداند. دراین صورت میان کودک و خانواده اش 
فاصله ای ایجاد می شود که هر روز بیش ترخواهد شد و 

این عامل منفی تربیتی برای افراد تیزهوش است.
5- والدیــن، کودک تیزهــوش را دایــم وادار به 
کار و فعالیت درســی نکنند و یادشــان باشد که او نیز 
کودک است و نیازهایی کودکانه دارد، نباید با او مثل 

بزرگ ترها رفتار کنند.
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4-4 روش های اصالح رفتار کودکان

همه پدرها و مادرها عالقه  منداند فرزندشان رفتاری 
نیکــو داشــته باشــد، اما گاهی بــه علــت ناآگاهی از 
روش های تربیتی یا بی توجهی به آن، کودک عادات 

و رفتارهای نامناسبی پیدا می کند. 
در چنین مواقعی به والدین توصیه می شود رفتارهای 
کودک خود را اصالح کننــد. منظور از اصالح رفتار 
کودکان، تغییر رفتارهای نامناسب و نادرستی است که 

از کودک سر می زند. 
والدیــن بــه روش هــای گوناگــون  می توانند این 

رفتارها را در کودک از بین ببرند.

 فعالیت عملی 10  
 به وضع خانواده هایی که می شناسید، دقت کنید 

و خانواده ای را انتخاب کنید. 
 بررسی کنید چه روش هایی برای اصالح و تغییر 
رفتارهای کودکان خــود به کار می برند؟ این روش ها 

را فهرست کنید. 
 با آن  هادر باره ی روش ها و میزان موفقیت شــان 
مصاحبه کنید، زیرا تنها با مشــاهده نمی توان اطالعات 

کافی را گرد آوری کرد.   
 گزارشی از یافته های خود را ارائه دهید. 

متخصصــان تربیت کــودک برای اصــالح رفتار 
کــودکان، به کارگیــری روش های تشــویق و تنبیه را 

توصیــه می کنند. به طــور کلی اصول زیــر مهم ترین 
اصــول در اصالح رفتارهای کودکان اســت و  باید به 

آن  هاتوجه شود : 
1ـ روش های تشــویقی برروش های تنبیهی اولویت 
دارد. یعنی برای اصــالح رفتاربه کارگیری روش های 

تشویقی، بسیار مؤثرتر از روش های تنبیهی است.
2ـ رفتارهایی را که باید در کودک اصالح شــود، 

مشخص کنید .
3ـ توقع خود را از کودک دقیقاً روشــن و مشخص 
کنید که کودک کدام رفتار درست را جایگزین رفتار 

قبلی کند. 
4ـ چنان چه رفتاری نادرست از کودک سرزد، چه 
مجازاتی برای او مناسب است؟ الزم نیست که از آغاز 
ایــن موضوع را با کودک در میان بگذارید زیرا نوعی 

تهدید به تنبیه است و تأثیر تشویق را کم می کند. 
5 ـ بهتریــن روِش اصالح رفتار غلط آن اســت که 
به رفتارهای نادرستی که کودک قباًل انجام داده است 
بی اعتنایــی کنیــد. اگر والدین حوصلــه کنند و صبور 
باشــند و بی اعتنایی و نادیدن رفتار غلط را برای مدتی 

ادامه دهند، معموالً به نتیجه می رسند.  
6 ـ هــر گاه کودک رفتار درســت را بــروز داد با 
نشــان دادن رضایِت خود به صورت کالمی )تحسین و 
آفرین گفتن( و یا غیر کالمی )نوازش سر کودک( او 

را تقویت کنید.         
7- نموداری شــبیه ُگل، خودرو یا هر شــکلی که 
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کودک به آن عالقه دارد، رســم و آن را به بخش های 
مختلف تقسیم کنید) مثالً گل برگ  های  گل، قسمت های 

مختلف خودرو، قطعات  بدن یک عروسک و...(. 
بــه کودک بگوییــد با هر رفتاِر خــوب او یکی از 
بخش ها رنگ می شــود و با  رنگی شــدن کل شکل، 

کودک  پاداشی  دریافت خواهدکرد. 
فراموش  نکنید تعداد اجزای  شــکل  زیاد نباشد زیرا 
کودکان عجول  هســتند و می خواهنــد زودتر به نتیجه 
برســند. اگر تکمیل رنگ شــکل زیاد طول بکشــد او 
حوصله اش ســرمی  رود و همکاری دراصالح رفتار را 

رها می کند. 
فقط با ابراز رفتار درست، یکی از بخش ها را رنگ 
کنید. به کودک امتیازی اضافــه ندهید، اما  اگر رفتار 
نادرست را نیز نشان داد آن چه را رنگ کرده اید پاک 

نکنید، فقط نادیده بگیرید؛ گویا اصاًل ندیده اید.
با رنگ کردِن شــکل، جایزه ای کوچک متناسب 
با عالقه ی کــودک )مانند رفتن به پــارک، خوراکی 

دلخواهِ او و...( به او هدیه کنید. 
8ـ چنان چــه رفتار نادرســت ادامــه یافت مجازات 

تعیین شده را اِعمال کنید.
9- تقویت رفتار مناسب را رها نکنید و آن قدر ادامه 
دهید تا به تدریج در کودک تبدیل به عادت شود. اگر 
والدین پی گیر نباشند و گاهی رفتار را تقویت و گاهی 
بدان بی  توجهی کنند روند اصالح رفتار کامل نمی شود 

و به نتیجه نمی رسد.

10- فراموش نکنید این توصیه ها مربوط به اصالح 
رفتارهای نادرســت اســت و می توان بــا تقویت رفتار 
مناســب و ســکوت و انکاِر رفتار نادرست آن را تغییر 
داد. امــا همان طور که قبالً گفته  شــد، بــرای تقویت 
رفتارهای درست کودک دادن پاداِش دایم خطاست و 

رفتارهای درست کودک را کاهش خواهدداد.

 توجه 

پاســخ کودکان به اقدامات اصــالح رفتار متفاوت 
اســت و  به یک اندازه تغییر نمی کنند. این موضوع به 
تفاوت های فردیِ آن  هامربوط می شود. والدین ممکن 
است در اصالح رفتارهای کودکان صد در صد موفق 
نشــوند، اما مطمئناً ایــن روش ها بهتریــن و مؤثرترین 

راه های اصالح رفتارند. 
به عالوه والدین، خود به  تجربه می توانند در اجرای 
این  روش ها، با توجه به خصوصیت های کودک  شــان، 

ابتکار به  خرج  دهند و به نتایج بهتری نایل شوند.   

 فعالیت عملی 11

آیــا تا کنون رفتارهای زیــر را در کودکاِن اقوام و 
آشنایان مشاهده کرده اید؟

 عادت کودک بــه آن که پدر و مادر را با گریه 
کردن در برابر خواسته هایش وادار به تسلیم کند.

 کودک با کلمات زشــت آشــنا باشد و آن  هارا 
دایم یا زمان عصبانی شــدن درباره ی هرکســی به کار 
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ببرد.
 کودک تا دیروقت بیدار بماند و بازی کند.

1- شــما باتوجه به توضیحات داده شــده، مراحل 
اصالح رفتار آن  هارا بنویسید.

2- اگــر در اطرافتان کودکی را با چنین رفتارهایی 
می شناسید این  برنامه ی اصالح رفتار را به پدر و مادر 
او پیشــنهاد کنید و خود نیز تاجایی که ممکن است با 

آن  هاهمکاری کنید.
3- گزارشــی از روند اجرای برنامه، مشــکالت و 

نتیجه ی اجرا به کالس ارائه دهید.

5-4  عدالت جنسیتی

کودکان به شــدت به پدر و مادر و خانواده ی خود 
وابسته  هســتند و ازآن  هاتوجه و رسیدگی می خواهند. 
هر کودکی دوســت دارد بیش ترین توجه به او شود و 

این احساس او را دل گرم می کند. 
وقتی از والدین بپرســیدکدام  فرزندشان را بیش تر 
دوســت  دارند، معموالً آن  هارا به  انگشتان دست  تشبیه 
می کنند و می گویند هر یک از انگشــتان اگر آســیبی 

ببیند رنج آور است. 
یعنــی همه ی آن  هــارا دوســت دارند. امــا اگر از 
فرزندان آن  هاهمین ســؤال را بپرســید، معموالً اعتقاد 
دارند خانــواده به خواهر یا برادرشــان بیش تر از آن-

 هاتوجه می کنند. آن  هاگاهی احساس تبعیض می کنند 
و از این موضوع گله مندند.

 فعالیت عملی 12 

در بــاره ی موضوعات زیر تحقیق کنید، ســپس در 
کالس بحث کنید: 

 انــواع تبعیض هایــی را کــه در خانه و مدرســه 
مشاهده می کنید نام ببرید.

 به نظر شــما علل این گونه تبعیض ها چیســت؟ 
آن  هارا فهرست کنید.

 چه راه هایی را برای رفع این تبعیض ها پیشــنهاد 
می کنید؟

تبعیض بــه معنای »بعضی را بــر بعضی دیگر مقدم 
داشتن« است، شما با این مفهوم آشنا هستید.

در کالس درس نیــز برخــی از معلم هــا متهم انــد 
میــان دانش آموزان تبعیض روا مي دارند. این مســئله 
در خانواده ها نیز ممکن اســت دیده شــود. تبعیض در 

خانواده دو شکل کلی دارد: 
تبعیض میان فرزندان - چه دختر و چه پســر - نظیر 
این که آخرین فرزند خانواده ممکن اســت قدری ناز 

پرورده تر باشد.
 اولویت دادن به پســران خانواده در مقابل دختران 

خانواده.
 تبعیض نوع اول ) تبعیض میان فرزندان(، اگر هم در 
خانواده ها باشد معموالً عمدی  نیست وبه علل  مختلفی 
می تواند به چنین احساســی در فرزندان منجرشــود. از 
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جمله:  
1- چه بسا یکی از فرزندان خانواده بیماری خاصی 
داشــته، یا معلول یا کم بنیه باشــد. بدیهی است چنین 
کودکی بیش تر از کودکان دیگر به توجه و رسیدگی 
نیاز دارد و والدین برای بهبود یا توان  افزایی او مجبورند 

تالش، امکانات و وقت بیش تری را صرف او کنند.
البته، این گونه تبعیض  ها اجتناب ناپذیر است و باید، 
عالوه بر پدر و مادر، تمام اعضای خانواده به یاری  اش 
برخیزند و ناتوانــِی عضِو عزیِز خانواده را جبران کنند. 
زیرا اگر پدر و مادر بــه تنهایی چنین باری را به دوش 
بکشــند. ممکن است به  آن  هاآســیب بزند و این برای 

سایر فرزندان نیزآسیب زاست.
گاهی اِعمال تبعیض ناشی از بی دقتی و ناهوشیاری 

والدین است. 
بــرای مثال یکــی از بچه  ها به پدر بــزرگ یا  مادر 
بزرگ کــه از دنیا رفته  انــد شــباهت دارد و چون یاد 
عزیــزی را در آن  ها زنــده  می کند بیش تــر از بقیه ی 
فرزندان به او توجه می شود و ممکن است ناخودآگاه 

تحسین نیز بشود. 
گاهی نیز بر عکس، ظاهِر کودک به کســی شــبیه 
اســت که مثاًل پدر یا مادر نســبت به او احساس مثبت 
نداشــته اســت. در این صورت چه بســا کودک متهم 

می شود که مانند همان فرد موذی و... است.
 این نوع تبعیض قطعاً ناخوشــایند است، اما معموالً 

والدین از آن و عوارض آن بی اطالع اند.

تبعیــض نــوع دوم )اولویت دادن فرزندان پســر به 
فرزنــدان دختر(،که اصطالحاً تبعیض جنســیتی نامیده  
می شــود. چنین تبعیضــی در طول تاریخ و در ســطح 
گســترده در جوامع  و کشورهای مختلف وجود داشته 
اســت. اما آیا خانواده هــا نیز این نــوع تبعیض را باور 

دارند؟ شما چه فکر می کنید؟

 بیش تر بدانید

تردیــدی نیســت کــه دو جنــس زن و مــرد در 
خصوصیــات جســمی و انــواع توانایی هــای خود با 

یکدیگر تفاوت هایی دارند.
آن جا که تقسیم کار و وظایف می شود، باید به این 
تفاوت ها توجه کرد. همان طور که از ابتدای تاریخ به 
طور طبیعی رعایت شــده اســت، به گونه ای که انجام 
کارهایی که نیازمند نیروی بیش تری اســت، وظیفه ی 
اصلــی مردان و انجام کارهایی کــه نیازمند نیروی کم 
تری است، وظیفه ی اصلی زنان بوده است. البته هر دو 
جنس توانایی انجام کارهای بسیاری را دارند و زمانی 
که بحث حقوق در جامعه ی انســانی مطرح می شــود، 
هر دو صالحیــت آن را دارند که به طور کامل از این 

حقوق بهره مند شوند. 

مبارزه ی اســالم با تبعیض جنسیتی، در دوره ای که 
دختــران را زنده به گور می کردنــد و برای آن  هاحتی 

حق حیات نیز قایل نبودند، آشکار بوده است. 
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در قرآن مجیــد بارها زنده بــه گورکردن دختران 
نکوهش  شده  است است، از جمله:

 »و آن ــگاه کــه از دختــران زنــده بــه گور شــده 
می پرسیدند، به کدامین گناه کشته شدید«. 

سوره ی تكویر ) آیه های 8 و9(

و چــون یکــی از آن  هــارا به فرزند دختــری مژده 
می دهند از شــّدت غم و حســرت رخســارش سیاه و 
ســخت دلتنگ  می شود، و از این عار روی از قوم خود 
پنهان می دارد و به فکــر می افتد که آیا آن دختر را با 
ذلــت و خــواری نگه  دارد یا زنده به گــور کند. آگاه 

باشید که آن  هابسیار بد می کنند.
سوره نحل آیه هاي 59-58

در  قــرآن کریــم، زنــان بزرگــی ماننــد حضرت 
مریم)ع(، ســاره »همســر حضرت ابراهیم)ع(«، آســیه 

»همسر فرعون« جایگاه ارزشمندی دارند.
پیامبر گرامی اسالم)ص( نیز الگوی راستین مبارزه 
با تبعیض جنسیتی بود. ایشان با دختران و همسران خود 
با احترام و عشــق رفتار می کردند و برای آن  هافرصت 

فعالیت های اجتماعی، سیاسی و... فراهم می کردند.   
بــه عــالوه بســیاری از خانواده هــا تحــت تأثیــر 
آموزش هــای انبیاء و بزرگان دیــن، بر خالف فضای 
حاکــم، جایگاهی با ارزش برای دختران قایل بودند و 
آن  هارا در زمینه هــای مختلف دارای حق و صالحیت 

می دانستند.

 بیش تر بدانید

تاریخ از بســیاری از زنان دانشمند، شاعر، پزشک 
و خیرخواهــی کــه خانواده های نیازمند را سرپرســتی 
می کردند و در امور خیریه فعال بودند، ساختمان هایی 
برای خدمات عمومی می ســاختند ودر کنار مردان در 
جبهه ها حضور داشتند، به زخمی ها رسیدگی می کردند 
و گاهی نیز شجاعانه می جنگیدند و... یاد می کند. هیچ 
دوره ای در تاریخ، از گذشــته تا بــه امروز، از حضور ِ 

زنان توانا، رشد یافته و شجاع، خالی نبوده  است. 

امروزه نیز بسیاری از خانواده ها به تمام فرزندانشان 
عالقه مندند و حتی دختران را بیش تر از پسران تکیه گاه 
عاطفی پدر و مادر می دانند. این بیان که دختران مظهر 
رحمــت و پســران  مظهــر نعمت اند1، اشــاره به همین 
تأثیــر لطیف وجود دختــران در خانــواده دارد. با این 
وجود، نمی توان تأثیــر فرهنگ تبعیض آلود جوامع را 

برخانواده ها در طول تاریخ انکار کرد. 
تبعیض  های آشــکاری که کم و بیش درخانواده ها 
درباره ی فرزندان، به  خصوص  دختران اعمال می شود، 
عبارت  انــد از: ممنوعیت تحصیل یــا ادامه ی تحصیل، 
ممنوعیــت ورود بــه تصمیــم گیری ها- حتــی در امر 
ازدواج، محدودیــت اشــتغال در خــارج از خانــه به 

1- امام صادق )ع(: پســران نعمت و دختران حســنه  اند. خداوند از 
نعمت ســؤال می کند و به حسنه ثواب می بخشد ) مکارم االخالق، 

ج 1، 418 (.
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گونه  ای که اشــتغال فرزند پسر را ضروری می دانند،اما 
درباره ی دخترچنین ضرورتی را نمی پذیرند، چنان چه 
بپذیرند نیز گاه با ســخت  گیری  های بی جا همراه است، 

محدودیت در استفاده از اوقات فراغت و... 
برای تحقق عدالت جنســیتی الزم است والدین به 

نکته های  زیر توجه کنند:
1-هوشیاری   درباره ی تفکرات و باورهای قدیمی 
که هنوز آثار آن در جوامع وجود دارد، مانند اولویت 
دادن بــه فرزندان پســر و اختصــاص دادن امتیازهای 
اجتماعی به او. اگر در گذشــته باور بــه چنین تفاوتی 
میان دختر و پسر جایز بوده است، امروزه چنین نیست. 
مهم  اســت بدانیــد  هر آن چه از قدیــم به جای مانده 

است، لزوماً درست نیست. 
2- والدیــن قبل از آن که فرزنــدان خود را دختر 
یا پســر ببینند، آن  هارا انسان هایی بدانند که باید تربیت 
شــوند. زن و مرد بودن فرع بر انســان بودن است و نه 
اصل. یعنی هر کسی اول انسان است، سپس  زن  یا مرد. 
جنســیت هیچ  ارزش  ویژه  ای را بــرای هیچ یک از دو 

جنس ایجاد نمی کند. 
3- والدین، هــدف تربیت فرزنــدان را بلند مدت 
و بــزرگ ببیننــد. این تصور که دختر پــس از ازدواج 
مســئولیت خانه داری را بر عهده می  گیرد، در نتیجه  به 
آموزش کم تری نسبت به پسر نیاز دارد، بسیارخطاست.

زن  مربی  مرد است. بنابراین، برای آن که مادری خوب 
و مؤثر باشــد باید تــا آن جا که ممکن اســت پا به پای 

پسران از فرصت های آموزشــی بهره مند شود. والدین  
می تواننــد چنین فرصتی را بــرای او فراهم  کنند نه این 
که در صورت محدودیت امکانات به پســران اولویت 
دهند.بایــد هر امکانی، حتی اندک را، عادالنه تقســیم 

کرد.
4- در تقســیم وظایــف میان فرزنــدان، دختران را 
بیش تر از پسران مکلف نکنند. این تصور که دختر باید 
پا به پای مادر در خانه کار کند و پسر حق دارد آزادانه 
با دوســتان خود به گذراندن اوقات فراغت بپردازد، نه 

منصفانه  است  و نه  سازنده. 
مســئول بار آوردن فرزند هدف تربیت  اســت، چه  
دختر باشد و چه پسر. متأسفانه این تصور که دختر باید 
برای ازدواج آماده شود پس باید همه چیز را درباره ی  
امــور خانه داری و خانواده بداند اما پســر نیازی به این 
نوع اطالعات و مهارت ها ندارد، باعث شــده اســت تا 
خانواده  زمانی که به کمک و همکاری پسران )چه در 
زمــان تجرد و در خانه ی پــدری و چه پس از ازدواج، 
در خانواده ای که خود تشــکیل داده است( نیاز دارد، 
از ایــن کمک ها محــروم بماند. بی تردید مشــارکت 
دادن فرزندان خانواده - هم دختر و هم پســر- در امور 
خانه یک وظیفه اســت. ایــن کار به جــز انجام وظیفه 
نوعی یادگیری مهارت و اطالعاتی اســت که دختران 
و پسران در آینده برای اداره کردن زندگی خود بدان 

نیاز دارند.  
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 توجه 

دختران و پســران هر دو در امور شخصی باید نظم 
را رعایت کنند، کارهای شــخصِی خود را انجام دهند 
و در انجام کارهــای خانه با والدین مشــارکت کنند. 
هم چنین باید بدانند در مقابل خانواده مسئول اند و فقط 
مصرف کننــده ی امکانات خانواده نیســتند. به عالوه 
نظارت کنترل شــده و غیرمستقیم خانواده برای هر دو 
بســیار ضروری اســت و هر دو مکلف انــد ضوابط و 

مقررات خانواده را رعایت کنند..
فرامــوش نکنید بــی توجهی خانواده هــا به تربیت 
پســران و بی نیاز دانســتن آن  هااز برخی از تذکرات و 
محدودیت ها باعث می شــود تا آن  هادر آینده احساس 

مسئولیت کافی نسبت به خانواده نداشته باشند. 
مردانی که وقت گذرانی با دوستان شان را به حضور 
در کنار خانواده و همسر و فرزند ترجیح می دهند و به 
نظرات آن  هــا بیش تر از نظر اعضــای خانواده اهمیت 
می دهنــد، مردانــی کــه در تأمین هزینه هــای خانواده 
احساس مسئولیت نمی کنند و فقط به خودشان اولویت 
می دهند و برای خودشــان خرج می کنند، کســانی که 
پی اَعمال خــالف قانون می روند و مصالح خانواده را 
قربانی هوس های خود می کنند، عموماً پسران عزیز و 
آزاد خانواده ها بوده اند. در حالی که چنین رفتارهایی 
تیشــه به ریشــه ی خانواده هــا می زند و منجر به رشــد 
فرزندانی آسیب دیده و پر از مشکل های روحی روانی 

و اجتماعی خواهد شد.   

چكیده

 آشــنایي با ویژگي ها و نیازهــاي کودک براي 
تعلیم و تربیت صحیح او الزامي است.

 کودکان و بزرگساالن به دالیل مختلف،  اخالقي 
رفتار می کنند..

 کودکان به رفع نیازهاي جسمي، داشتن سرپناه، 
محبت، احترام و فرصت هایي براي بروز استعدادهایشان 

نیازمندند.
 والدین بــرای موفقیــت در کار تربیت فرزندان  
خود بیش از همه به هوشــیاری ، صبــر و حوصله نیاز 

دارند.
 والدین بایــد بدانند که کودکان بســیار دقیق و 
زیرک هستند، آن  هاهمه چیز را به خوبی نگاه می کنند 
و یاد می گیرنــد و خیلی زود عادت می کنند. به عالوه 
آن  ها از نظر روانی و عاطفی بســیار آسیب  پذیرند و از 
این که احساس ناامنی کنند یا دایم ناکام شوند، آسیب 

می بینند.        
 البته دختر و پســر با یکدیگر تفاوت هایی دارند،  
امــا این تفاوت ها را باید رعایت کرد نه این که آن  هارا 

مبنای تبعیض قرار داد.
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 آزمون پایاني نظری واحد کار چهارم

1-رفتار اخالقي یعني: 
الف( انجام دادِن خواسته ی دیگران

ب( انجام دادِن بایدها و رعایت نبایدها
ج( پرهیز کردن از کار نادرست

د( انجام دادِن کار درست 
2- پدرها و مادرها براي موفقیت در تعلیم و تربیت 

کودکان الزم است  ابتدا آن  هارا ... .
ب( راضي کنند. الف( بشناسند.  

د( کنترل کنند. ج( مراقبت کنند.  
3- تفاوت میان روش های عمومی تربیت و اصالح 

رفتارهای کودکان در چیست؟
الف( تفاوتي با یکدیگر ندارند.

ب( روش های عمومی به ســازندگی کودک نظر 
دارند، اما روش های اصالحی به سالمت کودک.

ج( روش های عمومی به ایجاد رفتار در کودک نظر 
دارند، اما روش های اصالحی به تغییر رفتاِر کودک.

د( روش هاي عمومي بخشــي از روش هاي اصالح 
هستند.

4- کدام گزینه صحیح است؟
الف( دختر و پســر از نظر انسانی با یکدیگر تفاوت 

ندارند.
ب( زنان و مردان در وضعیت جســمی با یکدیگر 

تفاوت ندارند.

ج( دختر و پسر از نظر حقوق تعیین شده با یکدیگر 
تفاوت ندارند.

د( دختر و پسر در نوع کارهایی که می توانند انجام 
دهند، با یکدیگر تفاوت ندارند.

 آزمون پایانی عملی واحد کار چهارم

دربــاره ی موضوع زیر گزارشــی مقایســه ای تهیه 
کنید و به هنرآموز ارائه دهید:

 خانواده  ای از اطرافیان خود را از نظر وجود فضای 
تفاهم آمیــز میان اعضــای خانواده، اوضــاع فرزندان، 
تبعیض در خانواده، روش های برخورد و رفتار اعضای 
خانواده با یکدیگر و جایــگاه پدر و مادر در خانواده، 
بررسی کنید و نتایج را بنویسید. برای این کار با بعضی 

از اعضای خانواده مصاحبه کنید.   



واحد كار پنجم
بازی کودکان
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مقدمه

بــازی به فعالیت هــای اختیــاری و آزادانه  ای گفته 
می شود که لذت و سرگرمی انسان را فراهم می  آورد. 
بــازی خاص کودکان نیســت، بزرگســاالن نیز به آن 

می پردازند. 
حتی می توان گفت بازی خاص انســان هم نیســت 

و حیوانات نیــز به ویژه بچه  های آن  هــا به بازی عالقه 
دارند. 

این گستردگی در اشتیاق به بازی نشانه ی آن است  
که بــازی فقط تمایلــی کودکانه و ابزار ســرگرمی و 

تفریح نیست و از اهمیت بیش تری برخوردار است.   

 هدف های رفتاری 

انتظار مي رود هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف هاي زیر دست یابد:
1- بازی را تعریف و تفاوت آن را با ورزش بیان کند.

2- اهمیت بازی را برای کودکان توضیح دهد.
3- انواع بازی ها را شرح دهد.

4- ویژگی های اسباب بازی مناسب را بیان کند.
5- وظایف والدین را برای تأثیر مثبت بازی بر کودکان توضیح دهد.

 پیش آزمون واحد کار پنجم

1-  درستی و نادرستی هر جمله را با )ص( و )غ( نشان دهید:
)  ( الف( بازی باید کودک را سرگرم کند.       
)  ( ب( بازی همان ورزش کردن است.       
)  ( ج( بازی های رایانه ای به سبب مشغول کردن فکر بچه ها، بسیار مفیدند.    

     )  ( د( اسباب بازی های جدید مفیدتر از اسباب بازی های قدیمی اند.    
2- بازی فقط ... .

ب( ابزار آموزش است. الف( مخصوص دوران کودکی است.   
د( ابزار آموزش و درمان بیماري است. ج( ابزار درماِن بیماری است.    
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 فعالیت عملی 1

بحث کنید: 
 چه نوع بازی هایی را برای کودکان و بزرگساالن 

می شناسید؟
 آیا بازی جانوران را دیده اید؟ 

 شــما به چه نوع بازی هایی عالقه دارید و به چه 
بازی هایی می پردازید؟ 

 آیا خانواده، شــما را در کودکی به بازی تشویق 
مي کرد؟

1- 5 کودک و بازی 

کودک بدون  بازی، مانند ماهِی بی آب است. بازی 
کودک نوعی فعالیت است که پر تحرک و پر جنب و 
جوش اســت و با رغبت و شوق و رضایت کامل انجام 
می گیرد. بازی مهم ترین کار و ســرگرمی کودک در 

دوران کودکی است. 
بازی هدفمند نیست و آزادانه انجام می گیرد. بازی 
برای کــودک تالش برای یافتن لذت اســت و بی آن 

بازی مفهوم  ندارد. بــه همین دلیل بازِی اجباری بازی 
نیست.

 بیش تر بدانید

تفــاوت بازی و ورزش آن اســت که بــازی برای 
تفریح و لذت بردن و به منظور سرور و شادمانی است. 
اما ورزش، انجام اعمال اختیاری اســت که تابع قوانین 
و مقررات خاصی اســت و به منظور رســیدن به هدفی 

خاص دنبال می شود.

بازی در واقع کاِر کودک اســت. بازی همان قدر 
در زندگی کودک جدی اســت که کار و فعالیت در 

زندگی بزرگسال. 
کودک در بازي هر طور باشــد، وقتي بزرگ شد، 
در کار هــم همان گونه خواهد شــد. زیرا در هر بازِي 
خوب، قبل از هر چیز کار و تالش فکری هست. بازِي 

خوب شبیه کاِر خوب است.
2- 5 اهمیت بازی برای کودک

 بازی برای کودک همه چیز اســت، حتی زندگی 
اســت. بازی به دالیلی متعدد دارای اهمیت اســت، از 

جمله:
 بازی یکی از بهترین راه های شــناخت شخصیت 
کودک است، زیرا کودک در بازی کردن آزاد است 

و خود را آن گونه که هست نشان می دهد.
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 بیش تر بدانید

شناخت شخصیت کودک شامل جنبه هایی مختلف 
ماننــد رفتارها،  توانایی  ها، ارتباط باهم ســاالن، نیازها، 
آرزوها و خواســته ها، احساســات کودک و تالش او 

برای ابراز و نمایش خود است.  

 بازی ابزار مهم یادگیری کودک است و بر رشد 
ذهنی و روانی کودک مؤثر است.

 بیش تر بدانید
 کــودک پیش از آن که بتوانــد از راه فکر چیزی 
بیاموزد- به ویژه در دوران ســه تا شش سالگی- از راه 

لمس و مشاهده  یاد می گیرد. 
در جریــان بازی، کودک با نــگاه و لمس مهارت 
کســب می کند، تمرکز حواس پیدا می کند و اعضای 
بدنش )دست، چشــم، گوش و اعضای دیگر( فعالیت 

می کننــد. ایــن اعضا ابزارهــای شــناخت و یادگیری 
کودک  اند. به عــالوه بازی، حس کنجکاوی کودک 
را برمی انگیزد و قدرت ابتکار او را به کار می اندازد تا 

درجریان بازی با حل مسئله به موفقیت برسد.

 بــازی نقش مهمی در رشــد و پرورش جســمی 
کودکان دارد.

 
 بیش تر بدانید

حــرکات و فعالیت هــای بدني باعث می شــود که 
خون بیش تري به اعضاي مختلف بدن برسد، اکسیژن و 
مواد غذایي بیش تري جذب سلول ها شود و دستگاه  ها 

واعضای بدن به طور هماهنگ رشد کنند. 
بازي و ورزش موجب افزایش اشــتها می شــود، بر 
مقاومت بدن در مقابل بیماري هاي گوناگون مي افزاید. 
در جریان بازی انرژی کودک به بهترین شکل مصرف 

می شود.
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 بازی به رشد عاطفی و احساسی کودک کمک 
می کند. زیرا در جریان بازی، کودک فرصت مناسبی 
به دســت مــی آورد تا مهر و خشــونت خود را نشــان 
دهد و بــه این ترتیب احساســات او متعادل شــود. به 
عالوه،کودک هنگام بــازی مهربانی، همکاری و حق 

جویی را نیز می آموزد.

 بازی های گروهی فرصت بســیار مناســبی برای 
یادگیرِی روابط اجتماعی )احســاس مسئولیت، پیروی 
از قانون، دوستی و همکاری( و اصول اخالقی )راست-

گویی، از خود گذشــتگی، احترام گذاشتن به دیگران 
و پشتیبانی از ضعیفان( است.

 بیش تر بدانید:

کــودکان معلول نیزهمانند کودکان ســالم به بازی 
عالقه  مندند به ویژه فعالیت و تحرک بدنی به آن  هابسیار 

کمــک  می کند. این کــودکان بــا فعالیت های بدنی، 
ضمــن لذت بردن از آن ها، مهارت های اساســی کنترل 
بدن را می آموزند. کودکانی که عقب ماندگی ذهنی 
دارنــد نیز به بازی عالقه مندند، امــا چون نمی توانند با 
دیگران ارتباط برقرار کنند ، بیش تر به بازی های فردی 

می پردازند و در خیال خود  بازی می کنند.  

   به  دلیل  این  آثار بسیارسازنده  است که متخصصان، 
بازی  را بســیار مهــم  می دانند و بــرآن  تأکید می کنند.

آن  هاحتی ســعی می کنند به کمک بــازی، بیماری  ها 
ومشــکالت روانی  کودکان را،درمان کننــد.و به این 

روش" بازي درماني مي گویند".
3- 5 انواع بازي 

بازی ها را به روش هایی مختلف می توان دسته  بندی 
کرد: 

 انــواع بازی هــا بــر اســاس آن که کــدام یک 



مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده جلد 2
بازی کودکان

150

از جنبه هــای وجود کــودک درگیرآن اســت، مانند 
بازی های  بدنی و بازی های فکری.

 انــواع بازی ها بر اســاس تعــداد نفــرات، مانند 
بازی های فردی و گروهی.

 انواع بازی بر اســاس مراحل رشــد کودک که 
بازی ها را در ســنین و دوره های  مختلف رشد معرفی 

می کند.
 انواع بازی بر اســاس اســتفاده از وسیله ی بازی، 

مانند بازی با اسباب بازی و بدون آن.
در این جا با توجه به اهمیت موضوع انواع بازی، بر 
اساس مراحل رشد کودک و استفاده از وسیله ی بازی، 

اسباب بازي، بررسی می شود.
1- 3-5 انواع بازي در مراحل رشد کودک

 نوزاد با دســت و پا زدن بــازي مي کند و کمي 
که بزرگ تر شــد، از بازِي »دالي« لذت مي برد. به طور 
کلي تا ســه ســالگي فعالیت جمعي در بازی به چشــم 

نمي خورد.

  در ســه تا شــش ســالگي، قدرت خیال ورزی 
کــودک افزایش مي یابد و با عالقــه ی زیاد به بازي با 

ِگل و خاک مي پردازد.
 در شش  هفت سالگي، کودک به فعالیت بدنِي 

زیاد و بازي هاي پُر جست و خیز عالقه مند می شود.
 در هشــت ســالگي مهارت هاي بــازي کودک 
بــه حداکثر مي رســد و او به فکر طــرح و برنامه براي 
بــازي مي افتد.کودکان در این ســن مایل به ســاختن 
انجــام  دادن کارهــاي دســتي، نگــه داری   وســایل، 
حیوانات،جمع آوری اشیای مختلف )کلکسیون( وحل  

کردن بازي هاي معمایي و حدس زدني هستند.
 از هشــت تا دوازده ســالگي کــودکان مایل  اند 
مشــارکت گروهی داشته  باشند و  برای بازی های خود 
گروه تشکیل می دهند. زمان بازي ها نیز افزایش می  یابد 
و رفتارهاي تهاجمي و آســیب زننده از سوي کودکان 

دیده مي شود.
 به تدریج از ده تا سیزده   چهارده  سالگي،کودکان 
 و نوجوانان  به فعالیت  های شدید و ماجرا هاي پرهیجان 
عالقه مند مي شــوند و در کنــار آن از بازي هاي آرام، 
مطالعه و تماشاي برنامه ی دل خواه تلویزیوني نیز لذت 

مي برند. 
2- 3- 5 انواع بازی بر اســاس اســتفاده از 

وسیله ی بازی 

کودکان به اســباب بازی ها نیز عالقه مندند و توجه 
آن  هابه این وسایل به سبب کنجکاوی و میل به کشف 
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جهان پیرامون است. 
کودکان، به تدریج به ویژه از ســال های مدرســه، 
به بازی با وســایل مختلف واســباب بازی عالقه  مندتر 
می شــوند و خود را مالک آن  هااحساس می کنند و از 

بازی با آن  ها لذت می برند.
اســباب  بازي  ها وسایلي هســتندکه در بازی همراه 
کــودک انــد و بــه او الهام می بخشــند. این وســایل 
مي توانند اسباب بازي هایي آماده باشند که اصوالً برای 
بازي ساخته شده اند، یا کودکان وسایلي را برای بازي 
انتخاب می کنند )مانند قوطي، قطعه اي چوب،  ظرف 
و تکــه اي پارچه(، که نقش هر یــک را خود کودک 

تعریف مي کند.

 بیش تر بدانید

در گذشته، صنایع ساخِت اسباب بازي گستردگي 
امروز را نداشــت و انواع وســایل بازي به فراوانی و با 

قیمت هاي نسبتاً ارزان به  فروش  نمي رسید.
به  عــالوه، بیش ترخانواده ها امکانــات مالی زیادی 
نداشــتند وخرید و تهیه  ی اســباب بازی و وسایل  بازِي 

کودکان برای آن  هاچندان امکان پذیر نبود.
به همین دلیل وســایل بازي معموالً با ابتکار پدر و 
مادر در خانه وبا به کارگیری وسایل اضافی و اسقاطی 

تهیه مي شد.

 فعالیت عملی 2

هنرجویان، هر یک مســتقاًل موارد زیر را بررســی 
کنند:

 از مادر و پدرتان بپرســید اسباب بازي هاي آن-
 هاچه بوده اســت؟ آن  ها وســایل چگونه و توسط چه 
کســی تهیه مي  شــد ؟ میــزان عالقه ی آنان به اســباب 

بازی های شان چه  قدر بود؟
 حــال اســباب بازي هــاي کــودکان را در چند 
خانواده از فامیل و آشنایان بررسي کنید. بیش تر چه نوع 

اسباب بازي هایي هستند؟
 به میزان عالقه ی کودکان به اسباب بازي هایشان 
توجــه کنید)کــدام اســباب بازي هــا نــزد کــودکان 

محبوب ترند؟(
 به نظر شما اسباب بازي های کودکان در گذشته 

و امروز چه تغییرهایی کرده است؟
عروســک های قدیم را که دختــر کوچولو ها دایم 
آن  هــا را حمــام می کردند، با عروســک های امروزی 
کــه گاهی گریه می کنند و گاهی قــاه قاه می خندند و 
حرکت می کنند، ماشــین های پالســتیکی قدیم را هم 
چنین  با ماشــین های کنترل از راهِ دور جدید، مقایســه 

کنید.  

3-3-5 ویژگی های اسباب بازی مناسب

اســباب بازي ها گاهي مانند جورچین ها انگیزه و 
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عامل بازي و گاهي مانند عروســک ها تکمیل کننده  ی 
بازي انــد. در هر حال اســباب بازي  باید بــا دقت و بر 

اساس شناخت کافي انتخاب شود. 
  قبــل از هر چیز در انتخاب اســباب بازي باید به 
جنس و مواد تشــکیل دهنــده ی آن دقت کرد. گاهی 
سودجویان اسباب بازی را از مواد نامرغوب مي سازند. 
گاهــي موهــاي عروســک ها خیلــي زود مي پوســند 
یا پالســتیِک بــه کار رفتــه در آن  هاکــدر و نامطمئن 
اســت. هنگام خرید باید دقت کرد مواد دســت دوم و 
حساسیت زا در ساخت اسباب بازی به کار نرفته  باشند، 
هم چنین بودار نباشند و رنگ پس ندهند. عالوه بر آن 
اســباب بازي باید ایمن باشد و کودک را هنگام بازي 

با آن زخمی نکند. 
 نکتــه ی مهــم دیگــر آموزشــي بودن اســباب 
بازي هاست. امروزه تعداد اسباب بازي هایي که جنبه ی 
آموزشــي ندارند و فقط ســرگرم کننده  اند و ظاهري 
جذاب دارند، بســیار بیش تر از اســباب بازي  هایي است 
که، ضمِن بازي، به کودک آموزش می دهند و به رشد 

تفکر و خالقیت او کمک می کنند.
 به تناسب ســن و توانایي هاي کودک، با اسباب 

بازي نیز توجه شود.
 چنان چــه اســباب  بازي با واقعیت هــاي زندگي 
کودک ووســایل  اطرافش شباهت  وپیوند داشته  باشد، 
به  ایفــاي نقش هاي واقعــي او در جریان بازي کمک 

 می کند. 

 اســباب بازي، اگر بارعایت فضــاي فرهنگي و 
اعتقادي جامعه انتخاب شود از آموزش هاي غیر ضروري 

و حتي منفي و ضد فرهنگي ممانعت مي کند.
اگر عروســک بومی انتخاب شــود کمک می کند 
بــا برجسته  ســازی و ترویج لباس  هــای محلی و بومی، 

ابعادی از فرهنگ ملی و ایرانی تقویت گردد. 
برخي از والدین، صرفاً ظاهر اسباب بازي و اِصرار 
کــودکان را براي خریدِ آن کافي مي  دانند که نتیجه ی 
آن گاهی خرید وسایلي اســت که حتي آموزش هاي 
کاماًل غیراخالقي و مغایر با فرهنِگ رعایت حیا و حریم 
را در جامعه ی ما در پی دارد. بنابراین، باید متوجه ِآثار 
تربیتي اسباب بازی باشید و بدانید هر وسیله  ی بازي هر 
قدر کوچک، دارای  فرهنگ خاص خود است که آن 

را نیز به کودک انتقال مي دهد. 

 بیش تر بدانید

مقایسه اسباب بازی های قدیم و جدید 
اســباب بازی های قدیم  بسیار ســاده  اند و به همین 
دلیــل دوام زیادی دارند. کودک بــه راحتی می تواند 
هر گونه دلش خواســت با آن رفتار کند، لگدش بزند، 

پرتش کند و دوباره  آن را سالم به بازی بگیرد. 
اسباب بازی های قدیم به معنای دقیق کلمه وسیله ی 
بازی اند، به خــودی خود کارکــردی ندارند و بچه ها 

می توانند مدت ها با آن  ها بازی کنند.
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اما اسباب بازی های جدید با ظاهری بسیار جذاب و 
زیبا ، معموالً الکترونیکی اند.

آن  هــا به باتری نیــاز دارند و به دلیــل پیچیدگی و 
ظرافــت حرکات کودک را محدود می کنند. به همین 
دلیل بیش تِر اسباب بازی های جدید، میل ذاتی کودک 
بــه بازی و تخلیــه ی انرژی، کنجــکاوی و درگیری با 
وسیله ی بازی را ارضا نمی کنند. در واقع احساِس لذت 
کودک از این اســباب بازی ها بیش تر به دلیل مالکیت 

آن  هاست نه لذت بازی با آن ها. 

4- 3- 5 اســباب بازي هایي که مي توان در 

خانه تهیه کرد

ساخِت اسباب بازي هایي از پارچه، نخ، مقوا، ظروف 
پالستیکي، دکمه، خمیر، چوب، پالستیک، حبوبات، 
شــن و ماســه، ِگل و ... ، در خانه امکان پذیر اســت. 
حال به طرز ساخت دو نمونه اسباب بازي در 

زیر توجه کنید:                                                 

ساخت جورچین )پازل(                                                                                    
جورچیــن،  قطعات بریــده ي یک تصویر اســت 
کــه با گذاشــتن آن  ها در محل خــود تصویر اصلي به 
دســت مي آید. انواع پازل ها را مي توان به صورت هاي 
گوناگــون از فروشــگاه هاي اســباب بــازي فروشــي 
خریــداري کرد. پازل هایي کــه از قطعات کم  )چهار 
یا پنج( تشــکیل شــده اند براي کودکان  دو ســه ساله 
مناســب اند. براي ســاختن جورچین مي توان تصویري 

را روي مقوا چســباند و قســمت هاي مختلف آن را به 
شکل هاي منظم یا نا منظم برید.

جورچین قطعات بریده ي یک تصویراســت که با 
.... شکل هاي منظم یا نامنظم ببرید. در تصویرهاي زیر 
دو نمونه جورچین را مي توانید مشاهده کنید . همانطور 
که مالحظه مي شود، این جورچین ها تصاویري هستند 
که به شــکل منظم بریده شــده اســت وبا قرار گرفتن 
قطعات آنهــا درکنار هم تصویر اولیه مجدداً تشــکیل 

مي شود.
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ساخت عروسک پارچه  اي  
ســاخت عروســک پارچــه اي به طور کلــي روال 
مشخصي دارد و مطابق مراحل معیني شامل : آماده کردن 
الگو ، تعیین عالمت هاي الزم بر روي الگوي مقوایي، 
برش زدن پارچه بر اســاس الگوي تهیه شده با رعایت 
جهت خواب پارچه و سپس دوختن آن مطابق ضوابط 
مي باشد. در اینجا الگوي دو نمونه عروسک پارچه اي 
ارائه شده اســت که ساخت آن ها بسیار ساده مي باشد.

عروسک جوجه تیغي
همانطور که مشــاهده مي شــود الگوي عروســک 
جوجه تیغي بســیار ســاده اســت. الگوي ارائه شده بر 
اســاس اندازه ي واقعي عروسک است و شما مي توانید 
با اســتفاده از کاغذ پوســتي بــدن حیــوان را از روي 
تصویرارائه شــده در اینجا بکشید و سپس الگوي رسم 
شــده را بر روي مقواي نازک منتقل کنید واطراف آن 
را با ماژیک خط بکشــید عالمت چشــم جوجه تیغي 
را نیز روي الگوي مقواي در محل آن بکشــید ســپس 
دور آن را قیچي کنید تا براي گذاشــتن روي پارچه و 
برش راحت تر باشد. بریدن الگو براي چشم ومردمک 
عروســک را فراموش کنید و بر اساس شکل، تصویر 
آن را روي یــک کاغذ بزرگ یا مقواي نازک رســم 

کنید و سپس دور آن را قیچي کنید. 
آماده کردن الگو: در آغاز با استفاده از کاغذ پوستي 
یا نازک الگوهاي دل خواه )بدن حیوان( را از روي شکِل 
اصلي بکشید، سپس الگوي رسم شده را بر روي مقواي 

نازک منتقل کنید و اطراف آن را با ماژیک خط بکشید. 
تمام عالمت ها و توضیحات را روي الگوي مقوایي 
بنویســید. ســپس، دور آن  هــارا قیچي کنید تــا براي 

گذاشتن روي پارچه و برش راحت تر باشد.
طریقــه  ی بــرش زدن: براي تشــخیص »راه پارچه« 
یک تکه از پارچه ی انتخاب شــده را بردارید، دستتان 
را در سراســر آن در یک جهت بکشید، پرزها در یک 
جهت از ســطح پارچــه بلند خواهند شــد و در جهت 
دیگر صاف مي شوند. جهتي که پرزهاي پارچه صاف 

مي شوند »راه پارچه« است. 
پارچــه را برگردانید طوري کــه پرزها بر روي میز 
قرارگیرند و با فلش جهتي را که پرزها صاف مي  شوند 
عالمت بزنید. دقت کنید تمام فلش هاي الگو باید در یک 
جهت و متناسب با فلش عالمت زده  ی پشت پارچه باشد. 
ابتدا تکه هاي بزرگ و ســپس تکه هاي کوچک تر 

را جاي گذاري کنید. 
ســپس براي خط کشــي در الگوها، براي پارچه ی 
تیره از صابون خیاطي و براي پارچه ی روشن ، از مداد  
B2 اســتفاده کنید و ســپس 5 تا 7 میلي متر جای  درز 

بگذارید، بعد با دقت برش بزنید.
روش دوخت: براي این که درزها از رو کم تر پیدا 

باشند بهتر است طبق روش زیر عمل کنید:
دو قسمتي را که باید به هم دوخته شوند طوري روي 
هم قرار دهید که پرزهاي دو قسمت روي هم قرار گیرند. 
سپس آن  هارا با سوزن ته گرد ثابت  کنید و بعد با قرار 
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دادن اضافه ی درز،آن دو را با روش بخیه محکم به هم 
بدوزید و در پایان از قسمت پشت،  اضافه درز را باز کنید 
و پرزهاي آن را با قیچي بچینید تا درز از رو برجسته نشود. 
ســپس پارچه را به قســمت رو برگردانید، با نوک 
سوزن پرزهاي داخل درز را بیرون بیاورید تا روی درز 

را بپوشاند.
روش ُپر کردن عروســک : براي این که راحت تر 
بتوانید بدن حیوان را پرکنید و حالت دهید، در بیش تر 
حیوانات مي  توانید سر و تنه را جداگانه آماده سازید و 
داخل آن را با الیاِف پلي اســتر یا خرده اسفنج پرکنید. 
ســپس با نخ دوالي محکم و سوزني با ضخامت زیاد، 
ســر را به بدن وصل کنید و بعد با نوک سوزن پرزهاي 

داخل درز را بیرون بیاورید تا روي درز را بپوشاند.

ساخت عروسک کرم ابریشم 
ساخت عروسک کرم ابریشــم نیز، که تصویر آن 
را مشــاهده مي کنید ، مراحلي مشابهي نظیر عروسک 
جوجــه تیغي دارد. شــما مي توانید به رعایت تناســب 
اجزاي آن، اندازه ي آن را بزرگتر کنید. این عروسک 
از دو قســمت اصلي تشکیل شده است وباید داراي دو 
پارچه ي غیر همرنگ باشد. تنها نکته ي مهم در ساخت 
این عروســک آن اســت که باید سرو بدن این کرم از 
یکدیگــر جدا دوخته وپر شــوند و پــس از دوختن و 
پرکردن این دو با نخ دوالي محکم و ســوزن ضخیم، 
ســرو بدن کرم ، محکم به هم دوخته شــود و ســپس 

چشــم ها  و مردمک هاي چشمان کرم، به همان روش 
که قبال توضیح داده شــده اســت، تهیــه و به صورت 

عروسک اضافه شود.
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4-5 توصیه های تربیتی برای والدین 

 به بازی کــودکان اهمیت دهیــد، زیرا در بازی 
است که زندگی  آن  هاشکل واقعی به خود می گیرد.

 تــالش کنید تــا بازی های کودکان متناســب با 
فرهنگ و ارزش های خانواده باشد.

 در بــازی کــودکان دخالت نکنید امــا راهنما و 
کمک کننده ی خوبی برای آن  ها باشید.

 با همبازی شــدن با کودکان راه دوســتی 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 فشــارهای هیجانی و روحِی بیش از اندازه 

دور باشد )به ویژه بازی های رایانه ای( .
 بــه مطالب  ونحوه ی بیان کودکان هنگام بازی به 

خوبی توجه کنید، زیرا احساسات و مشکالت 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 اســباب بازی توجه داشــته باشــید 
اســباب بازی باید بتواند قدرت خالقیت و ســازندگی 
فرزندتــان را رشــد دهد. وســایل بازی جــور کردنی 
مانندجورچیــن )پازل ها(، خمیر بــازی، ِ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 کنــد و می  آموزد. به عالوه نوجوانــان و جوانان به 
اقتضای شرایط ســنی خود گاهی رفتارهایی دارند که 
الگــوی رفتاری مناســب و قابل قبولــی برای کودک 
نیســت، اما کودک معموالً آن  هارا نیــز تقلید می کند.

 کودکان باید به مجموعه ای از بازی های جسمی، 
اجتماعی، عاطفی و ذهنــی بپردازند. هنگامی که فقط 

 فعالیت عملي 3

 به گروه هاي پنج نفري تقسیم شوید.
 هر گــروه با راهنمایي هنرآموز یک اســباب بازي 
بسازد، سپس نحوه ي ساخت آن را در کالس شرح دهد.

"این اسباب بازي مي تواند عروسک هاي پیشنهاد شده 

ویاهر اسباب بازي انتخابي توسط اعضاي گروه باشد"

 پس از گــزارش گروه، دربــاره ی ویژگي هاي 
مثبت و منفي اسباب بازي هاي ساخته شده، در کالس 

بحث شود.
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یکی از بازی ها مانند بازی های رایانه ای را انجام دهند، 
رشــد اجتماعی، جســمی و عاطفی محروم می شوند و 
احتمال بروز عصبانیت و پرخاشگری در آن  ها افزایش 

می یابد.
چكیده

بازی تمام زندگی کودک و بهترین وســیله ی آموزش 

و یادگیــری کــودک اســت. بــازی برای ارضــای حس 

کنجکاوی، رشــد عاطفی و رشد روابط اجتماعی کودک 

مؤثر اســت. والدیــن باید زمینه ی بازی کــودک را فراهم 

آورند و در انتخاب اسباب بازی برای کودکان دقت کنند 

و با ســاخت اسباب بازی های ساده در خانه ضمن آموزش 

کار ســازنده و مفیــد به فرزندان، روابط خــود را با آن  ها 

تقویت کنند. 

 آزمون پایانی نظری واحد کار پنجم

سه نکته از نکته هایی را که والدین درباره ی بازی 
کودکان باید رعایت کنند، بنویسید.

 آزمون پایانی عملی واحد کار پنجم

1- به اســباب بازی فروشی مراجعه کنید. فهرستی 
از اســباب بازی های مناسب و نامناسب را تهیه کنید و 
معیار انتخاب اســباب بازی را نیز در زیرهر یک از آن 

دو بنویسید.
2- یک اسباب بازی بسازید. 



واحد كار ششم
قصه، ابزاری تربیتی
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مقدمه

کودکي تــان را به یاد آورید. چرا قصه را دوســت 
داشتید؟ شنیدن یا خواندن قصه چه احساسي را در شما 

بر می انگیخت؟
قصه جزء جدایی ناپذیر زندگي هر انســاني است. 
خواندن رمان و داســتان و تماشای فیلم های داستانی و 

 هدف های رفتاری

انتظار مي رود هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف هاي زیر دست یابد:
1- دالیل نیاز کودک به قصه و تأثیر آن را بر او بیان کند.

2- آثار تربیتِی قصه و داستان را توضیح دهد.
3- ویژگی های کتاب داستاِن مناسب را شرح دهد.

4- ویژگی های قصه خوانِی خوب را بیان کند.

  پیش آزمون واحد کار ششم
1( چرا کودکان قصه را دوست دارند؟ زیرا ... .

ب ( دنیای کوچکی دارند. الف( خوش باورند.     
د( خاّلق اند. ج( از آن بسیار لذت می برند.    

2( کتاِب مناسب کتابی است که
ب( پر از تصویر باشد. الف( پر از شعر باشد.     

د( متناسب با سن کودک باشد.   ج( متناسب با جنس کودک) دختر یا پسر( باشد.         
3- کتاب خوب،  کتابی است که

ب( کودک را در دنیای کودکی حفظ می کند.                            الف( کودک را زود وارد دنیای بزرگ ترها می کند.  
د( احساسات کودک را فعال می کند. ج( خالقیت کودک را  فعال می کند.                         

4- بچه ها دوست دارند
ب( فقط قصه ی کتاب را برایشان تعریف کنند. الف( خودشان کتاب را بخوانند.   

د( فقط کتاب را ورق بزنند. ج( کتاب را به زبان کودکانه بخوانند.   
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ســینمایی، نشانه ی عالقه ی انســان به قصه و داستان در 
تمــام دوره های زندگی اش اســت. این عالقه در میان 
کودکان و بزرگساالن مشترک است اما اشتیاق به قصه 
در دوران کودکــي بســیار بیش تــر از دوره های دیگر 
اســت. این عالقه از خصوصیات مهم دوران کودکي 

است و نیازهاي کودکان ناشی می شود.
 بیش تر بدانید

قصــه و داســتان اگر چــه در کنار هــم و به جاي 
یکدیگر به کار مي روند، اما با هم متفاوت اند.

 قصه ســخن یا نوشته اي اســت از روزگاران قدیم، 
کــه درآن شــخصیت هاي گوناگون خیالــي یا واقعي 
ماجراهایي مي آفرینند. قصه ها از روزگاران قدیم براي 
آموزش، انتقــال تجربه ها و تاریخ هر قوم از نســلي به 

نسل دیگر پدید آمده اند. 
داستان، نوشته اي است که نویسنده فکر اصلِي خود 
را در آن بــه خواننده انتقال مي دهد. داســتان لزوماً به 

گذشته تعلق ندارد.
 به هر حال از نظر تأثیر تربیتي این دو چندان تفاوتي 

با هم ندارند.

شــاید نکته هــای زیر بتوانــد تا حدي علــت نیاز و 
عالقه ی انسان را به قصه روشن کند. 

 خیال  پــردازی درقصه هــا  بســیار اســت و تمام 
غیر   ممکن ها در آن  هاممکن شوند. 

 از صحنه هاي پر از احساسات و هیجان برخوردار 
اســت و در خود غم و شــادي، خشــونت و مهرباني و 

هیجان و آرامش دارد. 
 قصه تا آغاز نشده است، توجه مخاطب را جلب 
نمي کنــد اما وقتي آغاز شــد، حس کنجــکاوي او را 
وا مي دارد تا براي پي بردن به نتیجه تا پایان آن را دنبال 

کند. 
 انسان، به دلیل اجزاي مختلفي که در قصه هست، 
با فکر و احساســات و با همه ی وجودش با آن درگیر 

می شود. 
 قصه، انسان را از واقعیتِ فعلي  اش خارج مي کند 
و او را با دنیاي جدیدي، که گاهی بســیار خوشایند و 

مطبوع و گاهی ناخوشایند است، آشنا مي کند. 
 انســان با قصــه از روزمره  گي خارج مي شــود و 
اوضــاع یک نواخــت زندگي اش را دســت کم برای 
مدت کوتاهی کنار می گذارد و شرایطي نو را احساس 

مي کند و می آزماید.
 چه نکته های دیگــري را مي توانید به موارد باال 

بیفزایید؟ 
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1-6 دالیل نیاز کودکان به قصه 

اصــرار کــودکان را بــه گفتن یــا خوانــدن قصه 
توســط مادر، پــدر، خواهــران و بــرادران بزرگ تر، یا 
توســط معلم به یاد آورید. اغلــِب کودکان  بخش هاي 
داســتاني ِکتاب های درســی را زودتــر از  بخش های 
دیگر می خوانند و در مجله  ها نیز داســتان ها جزء اولین 

بخش هایي هستند که خوانده مي شوند.
قصــه و داســتان به بازي شــباهت دارنــد. زیرا هم 
کــودکان و هم بزرگســاالن بــه آن عالقه  مندند. فقط 
موضــوع و انــواع آن  هــا براي ســنین مختلــف، فرق 
مي کند.این دو از نیازهاي جــدي دوره ی  کودکي اند 
و هــر کودکي براي برخــورداری از رشــد طبیعي به 
شــنیدن یا خواندن آن  ها نیاز دارد و به جز شــیریني و 
سرگرم کنندگی، هر دو از ابزارهاي مهم و مؤثر تعلیم 
و تربیت اند. در این جا نیز به قصه، که از ابزارهاي تربیتي 

به ویژه در دوره ی کودکي است ، توجه می شود.
2-6 آثار تربیتي قصه و داستان 

قصه هایــي را کــه در کودکي خوانده ایــد، به یاد 
آورید. کدام یک را بیش تر دوســت داشتید؟ نام ببرید 

و دلیل آن را بازگو کنید.
آیا کتابــي را نیز به یاد مي آوریــد که خواندن آن 

شما را ناراحت کرده باشد، چرا؟
روشن است که کودکان در پي تربیت خود نیستند. 
آن  ها قصه را دوســت دارند چون بــراي آن  هاجذاب 
اســت و از شــنیدن آن  هالذت مي برند. امــا قصه براي 

متخصصــان علــوم تربیتــی داراي اهمیت اســت زیرا 
ابزاری بسیار مناسب براي تعلیم و تربیت است. 

آثار تربیتی قصه بر کودک عبارت اند  از:
1- قصه قدرِت تخیِّل کودک را فعال مي کند.

2- قصه روح نوجویي، کنجکاوي و استقالل طلبي 
کودک را ارضا مي کند.

3- قصه احســاس شــعف، آرامش و نشــاط را که 
الزمه ی رشد است، ایجاد مي کند.

4- قصه ابزار آموزش مهارت هاي خواندن، نوشتن، 
گوش کردن، حساب کردن، حتي درست فکر کردن 
و گسترش دامنه  ی مفاهیم علمي، اجتماعي و فني مورد 

نیاز کودکان است.
5- قصه بهترین ابزار براي آموزش مســائل مختلف 
به انســان و راه و رسم مواجهه با مسائل و دشواري هاي 

زندگي است.
6- زبــاِن قصه، زبان غیر مســتقیم اســت که براي 

تربیت مناسب تر است.
7- قصه وســیله اي مناسب براي تأثیر گذاري است. 
زمانی کــه والدین چیزی را از کــودکان می خواهند، 
قصــه می توانــد بهترین گزینــه برای تأثیرگــذاری بر 
کودک باشــد و به جای تحمیل کردن و فشار آوردن 

بر او، قصه خوانی و قصه گویی توصیه می شود.
8-  قصه، کودکان را با گذشــته، تاریخ و فرهنگ 

آشنا مي کند.
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3-6 معیارهاي انتخاب کتاب مناسب

 فعالیت عملی 1  

دوران  مطلــوب  هــاي  کتــاب  ویژگی هــای   
کودکي شما چه بودند؟ آن  هارا دسته بندي کنید.

 آیا ظاهر و شــکل کتاب نیز در عالقه مندی شما 
به کتاب مؤثر بوده است؟ 

 چه تصاویري در کتاب براي  شما جالب تر بود؟
 پاســخ هایي را کــه در کالس ارائــه مي دهیــد، 

جمع بندي کنید. 

کارشناســان ادبیــات کودک دو معیار اساســي را  
برای انتخاب کتاب مطرح مي کنند:

1- مشخصات کتاب ) ظاهر و محتوا(؛
2-  تناســب کتاب با مراحل رشــد و خصوصیات 

کودکان و نوجوانان.
1-3-6 مشخصات کتاب  

ظاهر کتاب

 تصاویر: 
تصاویر باید با موضوع کتاب هماهنگ، متناســب 
و گویا باشــد و با َسبکی طبیعي نقاشي شود و از فضا و 

محیط زندگي کودکان الهام گرفته باشد.
 نوع حروف و صفحه آرایی :

حروف ریــز و صفحات پر از نوشــته، کودکان را 
زود خسته مي کند. کتاِب کودک باید داراي صفحاتی 

کم، حروف درشت و واضح باشد.
  قطع و اندازه ی کتاب:

قطع و حجم کتاب از نظر قابِل حمل بودن و آسانِي 
نگه دارِي آن در دســت و ورق زدِن صفحات آن مهم 

است.
 مرغوبیــت کاغــذ و جلــد کتــاب و کیفیــت 

صحافی:
 مرغوب بودن جنس کاغذ و جلد کتاب طول عمر 
آن را افزایــش می دهــد و مانع کدر شــدن آن پس از 

گذشت زمان مي شود.

محتواي کتاب 

 درباره ی محتوای کتاب باید به نکته های زیر دقت 
کرد: 

 نویســنده در پــي ارائه ی چه پیامــي به مخاطب 
کتــاب یعني کودکان و نوجوانان اســت؟ هر قدر این 
پیــام قابــل فهم تر و به طریق غیر مســتقیم ارائه شــود، 

مطلوب تر است. 
 آیا به سطح درک مخاطبان توجه شده است؟

 آیا موضوع کتاب جّذاب و بیدار کننده ی قّوه ی 
تخیّل و کنجکاوِي کودک است؟

 آیا شخصیت ها و حوادث، طبیعي و براي کودک 
قابل فهم است؟

 آیا کلمات اســتفاده شده  براي کودکان آشنا و 
قابل فهم است؟
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 ناشــر، نویســنده و تصویرگر کتاب چه کساني 
هســتند؟ نویســندگان و ناشــران معتبر، معمــوالً برای 

کودکان آثار قابل قبولي ارائه مي دهند.

 توجه

  براي کــودکان کتاب هایي انتخــاب نکنید که 
باعث ناکامي و ترس آن  ها شود یا حاوي مطالبي باشد 
که تأثیر سوء عاطفي بر آن  هابگذارد. این امر به ویژه در 

خصوص کودکان خردسال ضروري است. 
  کتاب ها مضموني سازنده و مثبت داشته باشند: 
قصه هــای دارای پیــام اخالقي برای آمــوزش اصول 

اخالقي و ارتباط انساني بسیار مؤثرند.
  خودتان مي توانید براي کودکان قصه  بسازید یا 
بنویســید، به ویژه درباره ی مشکالتی که دارندومایلید 
آن  هارا حــل کنند. قصه هاي ســازنده ای که مرتبط با 
موضوع اســت، درباره ی خودشــان یا کودکان دیگر 
تعریــف کنید و غیر مســتقیم راه  حل هــا را نیز مطرح 

کنید. این کار روشي مفید براي اصالح رفتار  است.

 فعالیت عملی 2

به گروه های پنج نفری تقسیم شوید.   
 هــر گروه کتاب هاي کودکان ِامروز را با کتاب 
هــاي دوران کودکي خود  مقایســه کند و یکی از آن 

کتاب ها را به کالس بیاورد. 

  چه تفاوت ها و شــباهت  هایي میــان کتاب های 
این دو دوره وجود دارد؟ کــدام یک ازاین تفاوت ها 
به ظاهر کتاب و کدام یــک به محتوای کتاب مربوط 

مي شود؟ آن  هارا فهرست کنید.

2-3-6 تناسب کتاب با مراحل رشد کودکان 

و نوجوانان

معیار مهم دیگر در انتخاِب کتاب ، متناســب بودن 

آن با مراحل رشــد کودک اســت. توضیــح این که هر 

کتاب خوبي براي هر سني مناسب نیست. حتماً شما نیز 

روي جلــد کتاب و در صفحه ی اول برخي از کتاب ها 

دیده اید که نوشــته شده اســت: براي گروه سني الف 

یا ب و...

کارشناســان کودکان را با توجه به مراحل رشد  به 

پنج گروه سني تقسیم کرده 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 میانی 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 کتــاب هاي مناســب براي گروه 

سني )الف(

براي این گروه سني کتاب هایي که کالم آهنگین 

دارند ، قصه هایي که قطعات تکراري دارند، کتاب هایي 
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که در آن از اشیاي محیط کودک، گیاهان و جانداران 

صحبت مي شود یا داراي عوامل تخیلي هستند، مناسب 

است.

2-2-3-6  کتاب هاي مناسب براي گروه سني )ب(

با توجه به مشخصات این دوره، خواندِن داستان هاي 

کوتاه و مجموعه  ی داســتان ها مناســب اســت. در این 

دوره کــودک توانایی خوانــدن دارد ولي حوصله ی 

داستان های طوالني را ندارد. داستانی که گرماي روابط 

خانوادگــي را توصیف  کند، دربــاره ی همکاري هاي 

گروهي کودکان باشــد و غیرمســتقیم به کودک دل 

و جــرأت مقابله با مشــکالت را بدهد، برای این گروه 

ســنی مفیداســت. در این دوره کودک به لطیفه و طنز 

عالقه مند مي شود زیرا مي تواند مفهوم آن را دریابد. 

از آن جا که کــودک در این مرحله قدرت خواندن 

دارد و هر چیز خواندني براي او جالب است، والدین باید 

هوشیار  باشند و مطالب نامناسبی را که ممکن است به 

امنیت رواني او آسیب برساند، از دسترس او دور کنند.

3-2-3-6 کتاب هاي مناسب براي گروه سني )ج(

در این ســنین کودکان مي توانند داســتان هاي بلند 

بخوانند، اما کتاب هاي تک داستان، نَه مجموعه داستان. 

کتاب هایــي که بــه ماجرا هاي کــودکان می پردازد و 

درباره ی ســرزمین هاي دیگر اســت، حتي کتاب  هاي 

علمي و تاریخي نیز مناســب   اند. در این مرحله ی سنی 

گرایش بــه حماســه و قهرماني از گرایش  به افســانه 

بیش تر اســت و کودک میل دارد دربــاره ی محتواي 

کتاب گفت وگو کند.

4-2-3-6  کتاب هاي مناسب براي گروه سني )د(

در ایــن دوره دختران در رشــد از پســران جلوتر 

مي افتنــد. به همین دلیل، بیش تر از پســران عالقه مندند 

وارد دنیاي بزرگســاالن شــوند. کودکان در این دوره 

استقالل بیش ــتری را می خواهند و گروه هم ساالن برای 

آن  هابسیار اهمیت دارد. 

کتاب هاي مناسب براي این گروه سني، ماجرا هاي 

واقعي از گذشــته و حال، شــرح حال ها، داســتان هاي 

واقعِي طوالني، کتاب هاي ماجراجویی و قهرماني و نیز 

داستان هاي عاطفي – احساسي را در برمی گیرد. در این 

سنین میل به افسانه کم مي شود و به شخصیت داستان ها 

بیش تر توجه می شــود. مباحث علمي و تاریخي توجه 

این گروه سني به ویژه پسران را به خود جلب مي کند.

5-2-3-6 کتاب هاي مناسب براي گروه سني  )هـ(

بــا مشــخصاتي نظیــر  بلــوغ و نوجوانــي  دوران 

َغلَیــان عواطــف، جســت و جــوی هــدف و جهــان 

بینــي بــراي زندگي، میــل به اعتــراض بــه بزرگ-

ترهــا و پیوســتن هر چه بیش ــتر بــه گروه هم ســاالن ، 

توجــه به جنــس مخالف، بــا حالتي از ســرگرداني و 

بالتکلیفي، اعتراض و جســت و جو گري همراه است.

کتاب مناســب می تواند به نوجوانان بســیار کمک 

کند، زیرا از تمرکز آن  هادر مسائل محدود و بي اهمیت 
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جلو گیــري مي کند و مســیِر درســت دیدن، درســت 

اندیشــیدن و درســت احســاس کردن را به آن  هانشان 

مي دهد و به بلوغ فکري آن  هاکمک  مي کند. 

شــرح  حال ها، ماجراهاي واقعــي از زندگي مردم، 

شــخصیت هاي بــزرگ تاریخ، شــرح اکتشــافات و 

اختراعات و مبارزات اجتماعي به آن  هاکمک مي کند 

که صفات واقعي انســان ها را بشناســند. داســتان های 

واقعي و اصیل عشــقي بــه آن  هامي آموزند که خود را 

فداي هوسی زود گذر نکنند.

 فعالیت عملی 3

کتاب هایــي را که در خانه داریــد ) متعلق به خود 
یا کــودکان خانــواده( با توجــه به موضــوع و محتوا 

دسته بندي کنید. به کدام گروه هاي سني تعلق دارند؟

 فعالیت عملی 4

از کــودکان و نوجوانان بپرســید بهترین کتابی که 
خوانده اند، کدام اســت. آن را یادداشت و فهرستي از 

کتاب های مناسب را نیز تهیه کنند.

4-6 قصه گویي و قصه خواني براي کودکان

 در کودکي چه کساني براي شما قصه مي گفتند 
یا قصــه مي خواندنــد؟ قصه گویــي و قصه خوانِي چه 

کساني براي شما خوشایند و لذت بخش تر بود؟ چرا؟
ویژگي هاي قصه گویي خوب عبارت اند از: 

 آشنایی با محتوای قصه پیش از قصه گویی؛ 
 تناسب قصه با شرایط سني و رشد کودک؛ 

 آزاد گذاشــتن کــودک در نحوه ی نشســتن و 
گوش کردن؛

 وادار نکــردن کــودک به گوش کــردن قصه : 
)هنگامي کــه کودک بي حوصله اســت، برایش قصه 

نگویید(؛
 بیــان نکــردن پیام هــاي غیــر مســتقیم قصه به 
طور مســتقیم )بــه کمک داســتان گویي کــودک را 

نصیحت نکنید(؛
 ســازگار کــردن حاالت چهره و بــدن با حال و 

هوای قصه؛
 تغییــر دادن صــدا متناســب با حــاالت قصه و 
شــخصیت هاي آن ) قصــه را مانند یــک متن معمولی 

نخوانید(؛
 دادن ِفرصــت مشــاهده ی صفحــات کتــاب به 
کودک تا چنان چه مایل اســت ضمن شــنیدن قصه از  
قصه گو، تصاویر کتاب را نیز ببیند و بررسي کند و در 
تصاویر در جســت و جوي حــوادث و ماجراهایي که 

مي شنود باشد.
 تبدیل کردن قصه به نمایش )چنان چه می توانید  
قصــه را به نمایش تبدیل کنید و از کودک نیز با نقش 

سپاري در آن، کمک بگیرید(؛
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  قطع  نکــردنِ قصه  گویی ) در بین قصه، به دنبال 
کارهاي مختلف نروید و قصه را قطع و وصل نکنید(؛

 خوانــدِن عنوان و مشــخصات کامل کتاب ) نام 
نویســنده، نام ناشــر، تصویر گر و ...(  بــرای کودک 

هنگام قصه گویی؛
 عالقه  منــد بودن کودک به قصــه گو )چنان چه 
کودک به شما عالقه مند باشد و قصه گویي شما جذاب 

باشد، او جذب داستان مي شود(.

 فعالیت عملی 5 

 به گروه های پنج نفری تقســیم شوید. هر گروه 
یک کتاب قصه به کالس بیاورد.

 دو نفــراز اعضای هــر گروه در نقــش قصه گو 
کتابي را براي ســایر هنرجویان بخواند )خواندن قصه 
توســط بیش از یک نفر امکان مقایســه ی روش ها را 

فراهم می کند(.
 شــنوندگان محاسن و معایب کار  قصه گوها را 

بیان کنند.

چكیده 

قصه همانند بــازی از نیازهای مهم دوران کودکی 
و ابزار بســیار مؤثری برای آموزش و پرورش کودک 

نیز است. 
آن چــه والدیــن باید به آن توجه کنند، آن اســت 

که:
 اهمیــت کتاب کــودک را درک کنند ، آن گاه 
بــرای تهیه آن اقدام نماینــد وبا صرف وقت و حوصله 

برای او قصه و داستان بخوانند.
 درانتخــاب کتاب دقت  کننــدو بدانند هر کتابی 
که به نام کتاِب شــعر و داســتاِن کودک در دکه ها یا 
فروشــگاه  ها عرضه می شــود، برای کودک مناســب 
نیســت بلکه باید شرایط سنی و کیفیت محتوا را نیز در 

نظر بگیرند.
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 آزمون پایانی نظری واحد کار ششم

اســتفاده از قصه و داســتان برای کــودکان اهمیت 
دارد زیرا ... . 

الف( باعث سرگرمی کودکان می شود.
ب( مانــع شــیطنت آن  هامی شــود و آن  هــارا آرام 

می کند.
ج( کودکان کنجکاوند.

د( ابزارهای مناسبی برای تربیت کودک اند.
2- کدام یک از گزینه های زیر از جمله معیارهای 
انتخاب کتاب مناسب برای کودک به شمار می روند؟

الف( نقاشــی های تخیلی داشته باشد و کودک را 
به دنیای رؤیاها ببرد.

ب( موضوع داســتان واقعی باشــد و کودک را با 
مشکالت زندگی آشنا کند.

ج( صفحات آن پر و با حروف ریز باشد تا کودک 
را با صرفه جویی آشنا کند.

د( با مراحل رشــد و خصوصیات کودک تناســب 
داشته باشد.

3- یک قصه گوی خوب، 
الف( باید هنــگام قصه خواندن برای کودک او را 

نصیحت کند.
ب( گاهــی خوانــدن قصه را قطع کنــد تا کودک 

استراحت کند.
ج( کــودک را در نحوه ی نشســتن و گوش دادن 

آزاد بگذارد.
د( فقــط بــرای کودکــی کــه دوســت دارد قصه 

بخواند.

 آزمون پایانی عملی واحد کار ششم 

انتخاب کنید و انجام دهید.
1ـ فهرســتي از ناشران، نویسندگان و شاعران معتبر 

کودک و نوجوان تهیه کنید.
2ـ یک کتاب قصه بسازید. داستان و نقاشي ها را به 

تنهایی یا با کمک کودکان تهیه کنید.
3ـ قصه هاي  قدیمي را ازپدربزرگ ها و مادر بزرگ ها 
یا والدین خود بپرسید و آن  ها را بنویسید و گرد آوري 

کنید.

 



واحد كار هفتم
گذراِن اوقات فراغت کودکان در خانواده
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مقدمه 

 نیــاز به فراغت، اســتراحت و تجدیــد قوا ویژگِی 
فطرِی انســان، حیوان و حتی گیاهان اســت. حیواناِت 
اهلــی لحظاتــی را در روز بــه اســتراحت یــا بازی و 
فعالیت های لذت بخش می پردازند. گوســفندان پس 
از َچــرا و نُشــخوار مدتی بــه نوای نــی چوپان گوش 
می سپارند. پرندگان لحظاتی آرام می گیرند و درختان 
در فصلی از ســال اســتراحت می کنند. اما انسان برای 

بهره گیری مطلوب از اوقات فراغت به برنامه ریزی نیاز 
دارد. 

 بیش تر بدانید

در اســالم نیز بهره گیری از اوقــات فراغت اهمیت 
دارد؛ امام علی )ع( می فرمایند: »مؤمن وقت و ساعات 
خود را به ســه قسمت تقسیم می کند: ساعتی که درآن 
با پــروردگارش رازونیاز می کند، ســاعتی که در آن 

 هدف های  رفتاري

 انتظار مي سرود هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف هاي زیر دست یابد: 
اوقات فراغت را تعریف و اهمیت آن را برای کودکان بیان کند.

تأثیر اوقات فراغت را برای کودکان شرح دهد.
اصول تنظیم برنامه ی اوقات فراغت را به کار بندد.

برنامه های مفید برای اوقات فراغت را فهرست کند.

 پیش آزمون واحد کار هفتم

درستی و نادرستی جمالت زیر را با )ص( و )غ( نشان دهید:
)  ( الف( اوقات فراغت یعنی وقت های بیکاری افراد.      
)  ( ب( کودکان چون کاری ندارند، اوقات فراغت نیز ندارند.     
)  ( ج( بهترین  برنامه ی اوقات فراغت استراحت در خانه و خواب است.    
)  ( د( نداشتن اوقات فراغت افسردگی و بی  حوصلگی می آورد.     
)  ( هـ ( بدون امکانات مالی اوقات فراغت بی معناست.      
)  ( و(  برنامه ی اوقات فراغت را باید با توجه به نیاز کودکان طراحی کرد.    
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معــاش خود را اصالح می کند و ســاعتی که بین خود 
و بین لذت و خوشــِی آن چه حالل و نیکو و زیباست 
می گذرد«. امام کاظم )ع( نیز فرموده  اند: اوقات شبانه 
روز به چهار بخش تقســیم می شــود: مناجات با خدا و 
خود سازی، امرار معاش، معاشرت با دوستان و اقوام و 

استفاده از لذت های حالل.

1-7 اوقات فراغت و تأثیر آن بر کودکان 

آیا شــما اوقات فراغت و آزاد دارید؟ چه ساعاتی 
در روز؟ آیا برنامه ای برای اوقات فراغت خود دارید؟ 
آن چه مسلم است این که فعالیت های مرتبط با اوقات 

فراغت  بسیار متنوع و لذت بخش اند.

 توجه 

در اوقــات فراغت انســان بــا کماِل میــل و بدون 
هیچ گونــه اجبــار، به فعالیت هــای داوطلبانــه و متنوع 
می پــردازد. بنابرایــن، از انجام آن لــذت می برد و در 

نهایت به رضایت خاطر می رسد. 

بهترین  برنامه  یــا برنامه های گذران اوقات فراغت 
خود را به یاد آورید. چه تأثیری بر شماگذاشته است؟

چنان چــه  به اوقــات فراغت توجه گــردد بهبود و 
شــکوفایی جســم و روان کودک و خانــواده حاصل 
می شــود. بی توجهــی بــه چگونگــی گــذراِن اوقات 
فراغــت، با این که چیزی مانند گرســنگی نیســت که 

کودک آن را احســاس و اعالم کند، برکودک تأثیر 
منفی می  گذارد به شــکل رفتارهایی مانند ناسازگاری، 
خرابکاری، بهانه گیری و لج بازی نمایان می شــود، اما 
خانواده،که معموالً آن  ها را ریشه  یابی نکرده  است، چه 
بسا با برخوردهای غلط مشــکل کودک را نیز بیش تر 

کند.
آثــار مثبــت و مهــم اوقــات فراغت بــر کودک 

عبارت اند از: 
رفع خســتگی و تجدید قوا، به گونه ای که کودک 
بــرای انجــام فعالیت های جدی و وظایف درســی اش 

آماده می شود؛
تخلیه ی نیروها و  انرژی اضافی کودک در جریان 

فعالیت ها در اوقات فراغت؛ 
تخلیه ی فشــارهای روانی کودک کــه می تواند به 

سالمت روانی او کمک کند؛
شــکوفایی خالقیت کــودکان در جریان فعالیت و 
تــالش برای مواجهه با مشــکالت و یافتن راه حل های 

ابتکاری برای آن ها؛
ایجــاد فرصت آموزش موضوعات مختلف به طور 

غیر مستقیم.

 توجه

 اوقات فراغت ، اوقات بیکاری نیست.
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2-7 والدین و اوقات فراغت کودکان 

توجه والدین به اهمیت و چگونگی گذران اوقات 
فراغت بســیار مهم و تعیین کننده  اســت زیرا برنامه ی 
زندگــی کودک )تحصیــل و فراغــت و...( را عمدتاً 

والدین مشخص می کنند. 
به همیــن دلیل چنان چه والدیــن متوجه اهمیت یا 
اصــول و روش های درســِت گذران اوقــات فراغت 
نباشــند، به جای آن که کودکان از مزایای آن بهره   مند 
شــوند، دچار ناخرسندی و مشــکالت متعدد خواهند 

شد.
دالیلــی  که  ممکن اســت والدین بــه این موضوع 
بی توجــه  باشــند یا با روش  درســت بــه  آن  نپردازند، 

عبارت اند  از:
 بی اطالعــی و ناآگاهــی از ضــرورت توجه به 

اوقات فراغت؛ 
 اهمیت ندادن و جدی نگرفتِن موضوع؛ 

 بی برنامــه  بودن خودِوالدیــن درزندگی  روزمره  
که موجب ناتوانی آن  هــادر برنامه ریزی برای فرزندان 
آن  ها می شــود. در واقع مشــکل این افــراد ناتوانی در 

تصمیم گیری است.
 بی خبری والدین از نیازها و اســتعدادهای فرزند 
خود که مانع برنامه ریزی واقع بینانه می شود. این، یکی 
از مهم ترین مشکالت خانواده هاست. خانواده ها گاهی 
بچه هــا را به رفتن در کالس  های مختلف و متعدد ملزم 
می کننــد و آن  هــارا بدون شــناخت وضــع و نیازهای 

واقعی شان در فعالیت های گوناگون  درگیر می  نمایند. 
از این رو به والدین توصیه کنید:

 تالش کنند و به کودکان نیز بیاموزند که همیشه 
اوقات کار، اســتراحت و فراغــت را از هم جدا کنند. 
یکی از مشــکالت خانواده ها این اســت که نمی توانند 
به ویژه اوقات کار را از اوقات اســتراحت جدا کنند و 
ســاعاتی را فقط به اســتراحت یا پرداختن به سرگرمی 

دلخواه خود بگذرانند.
 کــودکان را در خانه تنها نگذارنــد زیرا عالوه بر 

خطر ساز بودن، دیگر نمی توانند آن  ها را کنترل کنند.  

 فعالیت عملی 1

کودکانــی را که در خانواده و اطراف تان هســتند 
در نظر بگیرید. گذران اوقات فراغت آن  هارا بررســی 
کنید. چگونه اوقات فراغت شــان سپری می شود؟ آیا 

والدین در این کار دخالتی دارند؟ 
نتیجه ی بررسی را در کالس بحث کنید.

3-7 اصول برنامه ریزی اوقات فراغت   

ساعات فراغت شما چگونه می گذرد؟
رعایــت اصول زیر برای داشــتن برنامــه ای مفید و 

مؤثر توصیه می شود:
1- عالقه ها، اقتضای سنی و نیازهای کودکان را در 

نظر بگیرید.
2- برنامه را با هم  فکری و مشارکت کودکان تنظیم 
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کنید.
3- تنظیــم برنامه فقط برای پر کــردن وقت خالی 
نباشــد بلکه در برنامه ریزی هدِف مشــخصی را تعیین 

کنید.
4- برنامه ی گذران فراغــت را به کودکان تحمیل 

نکنید.
5- برنامه ای تنظیم کنید کــه نیازمند زماِن طوالنی 
نباشــد زیرا کودکان تحّمل  برنامه ی سنگین و طوالنی 

را ندارند و زود خسته می شوند.
6- برنامــه را بــه گونه ای تنظیم کنیــد که انعطاف 
داشــته باشــد و بتوان هنگام ضرورت آن را تغییر داد، 
وگرنه حالت تحمیلی به خود می گیرد و دیگر برنامه ای 

لذت بخش و خوشایند نخواهد بود.
7- توجه داشته باشید که برنامه به طور غیر مستقیم 
به رشد مهارت های درســی کودک نیز کمک کند و 
به ویژه مشکِل جدایی از مدرسه و عادت های درسی و 

مطالعه را در فصل تابستان حل کند.
8- برنامه ای تنظیم کنید که هنگاِم اجرا و هم چنین 
در پایــان برنامه، بتوان آن را ارزیابی کرد و تشــخیص 

داد که برنامه ای مفید بوده است یا خیر.
9- در تنظیــم برنامــه هزینه هــا را در نظر بگیرید و 
برنامه را متناســب با امکانات خانواده طراحی کنید. با 
کسب اطالعات از مراکز دولتی تا حِدّ امکان از مراکز 

و امکانات عمومی استفاده کنید.
10- به تفاوت های میان دختران و پسران در تنظیِم 

برنامه دقت کنید.
11- بهتر اســت والدین ســاعتی از ساعات فراغت 
خود را با فرزندان خود بگذرانند و برنامه ای مشــترک 

داشته باشند. 
برنامه ی  بــرای  پیشــنهادی  محورهای   7-4

گذراِن اوقات فراغت کودکان در خانواده

اگر خانواده هــا آگاهانه با گــذراِن اوقات فراغت 
فرزنــدان خــود برخــورد کنند امــکان تهیــه و تنظیم 

برنامه ای مناسب برای آنان خواهند داشت. 
از برنامه هــای زیر می توان برای پُــر کردن اوقات 

فراغت کودکان استفاده کرد:
- حضــور در مــکان هــای مذهبــی، شــرکت در 

برنامه های مذهبی و عبادت.
- پرداختن به  ورزش. ورزش فعالیتی ضروری برای 
تأمین ســالمِت انسان و فعالیتی بســیار مفید در اوقات 

فراغت است. 
این برنامه از نرمشــی ده دقیقه ای در روز تا شــرکت 

در کالس های ورزشی را در بر می  گیرد. ورزش یکی از 

برنامه هایی است که پســران از امکانات بیش تری نسبت 

به دختــران برخوردارند. پســران می توانند در فضای باز 

به راحتی و بدون هیچ محدودیتی ورزش کنند اما ورزش 

دختران به سالن و فضای بسته نیاز دارد. 

بــه عالوه خانواده ها برای پســران آزادی بیش تری 
قایل انــد و چون دختران را آســیب پذیرتر می دانند و 
بیش تــر نگران امنیت آن  هاهســتند، بیش تر از پســران 
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می پایند و آزادی کم تری نیز برای آن  ها قایل اند.
تردیدی نیســت کــه خانواده ها مســئول مراقبت و 
حفاظت اعضای خود هستند، اما این تصور غلط است 
که تنهــا زمانی باید بــه دختران اجازه ی شــرکت در 
فعالیت ها داد که امکانات آماده برای ورزش و فراغت 
آن  ها وجود داشته باشد. خانواده ها  باید خودشان سعی 

کنند تا فرصت هایی را برای دختران فراهم کنند.
- برنامــه ی مطالعــه، ایــن برنامه شــامل مطالعه ی 
کتاب، مجله و روزنامه  های مناســِب کودکان می شود 
که امروزه تعداد آن  ها بســیار است. توجه داشته باشید 
مطالعه بــه تنهایــی نمی تواند برنامه ی اوقــات فراغت 
باشد، زیرا کودک پس از گذشت زمانی کوتاه خسته 

و سرخورده می شود.
- تماشای برنامه های مناسب کودکان در تلویزیون 

و دستگاه  های نمایش  فیلم  )ویدیو، رایانه  و ... (. 
والدین باید کاماًل مراقب باشند که کنترل برنامه در 
اختیارشان باشد و خودشان تعیین کنند چه مدت زمانی 
را بــه این برنامــه اختصاص بدهند. ایــن مدت به طور 
متوســط بیش از دو ســاعت در روز نباشد زیرا هر چه 
وقت کودکان و دیگر اعضای خانواده صرف تماشای 
تلویزیون شود، ارتباط کالمی )گفت وگوی( اعضای 

خانواده با یکدیگر نیز کم تر می شود.
- رفتن به سینما و تئاتر همراه اعضای خانواده.

- ارتباط با اعضای فامیل، دیدو بازدید اقوام و بازی 
با کودکان فامیل.

- بازدیــد از مکان های دیدنی مانند موزه ها و آثار 
باستانی، نمایشگاه ها، باغ وحش و... .

- فعالیت های هنری مانند کاردستی، نقاشی، خطاطی 
و مطالعه ی مجموعه های شعرشاعران کودک.

- حضــور در طبیعت، مانند کوه نــوردی، رفتن به 
پارک، جنگل، گردش در طبیعت و ... .

- بازی و مصاحبت با دوســتان کــه باید با نظارت 
مستقیم والدین باشد.

- مســافرت با اعضای خانواده  حتی مسافرت های 
یک روزه و کوتاه.

توجه 

بهتریــن برنامــه نشســت صمیمانه  ی تمــام اعضای 
خانــواده و گفت وگو و شــوخی و خنــده با یکدیگر 

است.

آیــا شــما می توانیــد برنامه های دیگــری را به این 
فهرست اضافه کنید؟

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................ 
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 فعالیت عملی 2

 هر هنرجو برنامه ای را برای گذراِن اوقات فراغت 
خود و خانواده اش طراحی کند. در این برنامه توجه به 

اصول پیشنهادی باال ضرورت دارد. 
 برنامه های تنظیم شده را در کالس ارائه دهید. 

 مفیدترین و عملی ترین پیشنهادها را با راهنمایی 
هنرآموز روی تخته ی کالس بنویســید و همه از روی 
آن یادداشت بردارید، حتماً در آینده به دردتان خواهد 

خورد.

چكیده

داشتن اوقات فراغت برای انسان ها به ویژه کودکان 
الزم است. اگرچه آثار مثبت اوقات فراغت را به راحتی 
نمی توان تشــخیص داد، بی توجهی بــه آن باعث آزار 
کودک و خانواده خواهد شــد. مهم ترین تأثیِر داشتِن 
اوقات فراغت تجدید قوا، لّذت سالم و احساس نشاط 

است.
الزم است والدین به اهمیت آن هوشیار  باشند و با 
توجه به امکانات خانواده و وضعیت و نیازهای کودک 
برنامه ای مناسب برای فراغت کودکان و خانواده فراهم 
کنند. بی تردید بهترین برنامه ها نیز زمانی برای کودک 
لــذت بخش خواهد بــود که بداند والدیــن از او دور 
نیســتند و هدفشان از ســرگرم کردن وی، آزاد کردن 

وقت خودشــان نبوده است و بخشی از وقت خود را با 
او صرف خواهند کرد .

 آزمون پایانی نظری واحد کار هفتم

اوقات فراغت یعنی چه؟
الف( یعنی اوقاتی که فرد بیکار است.

ب( یعنی اوقات مطالعه و تحصیل    
ج( یعنی فراغت از هرگونه کار جدی

د( یعنی اوقات تفریح و گردش 
2- کــدام برنامه ي اوقــات فراغت بــه تنهایي پس از 
گذشــت زماني کوتــاه باعث خســتگي و ســرخوردگي 

کودک مي شود؟

الف ( ورزش 

ب( نقاشي 

ج( کاردستي

د( مطالعه 

3- مهم ترین اشتباه والدین آن است که
الف( اوقات کار، استراحت و فراغت را از هم جدا 

می کنند.
ب( خودشان هم اهل گذراِن اوقات فراغت نیستند. 
ج(اوقات فراغت بچه ها را پر از کالس آموزشــی 

می کنند.
 د( موضوع اوقات فراغت را خیلی جدی نمی گیرند.
4- کــدام گزینه در رابطه با برنامه ي اوقات فراغت 

صحیح نیست؟
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الف( با هم فکری بچه ها تنظیم شود.
ب( زمان آن طوالنی نباشد.

ج( بایــد در برنامه ریزي هدف مشــخص را تعیین 
نمود.  

د( تفاوتــي بیــن دختران و پســران در تنظیم برنامه 
وجود ندارد.

 آزمون پایانی عملی واحد کار هفتم

بــرای یکــی از کــودکان خانواده یــا اطرافیانتــان 
چگونگی گذران اوقــات فراغت را برنامه ریزی کنید 
واجــرای آن را برای یک هفته بــر عهده بگیرید. الزم 
نیســت برنامه مفصل باشد. اشکال ها و موانع کار را در 
فرایند اجرا بررسی کنید و  برنامه و نحوه ی اجرای آن 

را به هنر آموز گزارش کنید.



واحد كار هشتم

 توانایي همکاري خانواده با مدرسه و سایر
 مراکز آموزشي
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مقدمه

پیرترین و تحصیل کرده ترین فردي که مي شناسید 
چند سال پیش به مدرسه می رفته است؟

 آن چه شــما  امروز مهد کودک، پیش دبســتانی، 
دبســتان، راهنمایي، دبیرســتان، دانشگاه و نیز مدارکي 
مانند دیپلم، کارداني، کارشناســي، کارشناسي ارشد و 
دکتري مي شناســید، پدیده هایي نیستند که از آغاز و 

از گذشته هاي بســیار دور در کشور ما وجود داشته  اند 
بلکه آموزش و پرورش رسمی در کشور ما مانند تمام 
جوامع فراز ونشــیب هایی را پشــت سرگذاشــته، تا به 

امروز رسیده است.
1-8 نیاز انسان به آموزش و پرورش 

آموزش و پرورش یکي از مهم ترین نیازهاي انسان 
است. حیوانات از این نظر با انسان تفاوت دارند. آن  ها 

 هدف  های  رفتاري

 انتظار مي رود هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف هاي زیر دست یابد: 
1- موارد تفاوت و تشابه خانه و مدرسه را از نظر ساختار، برنامه و نوع آموزش توضیح دهد.

2 - اهمیت و ضرورت هماهنگي این دو نهاد را در آموزش و پرورش فرزندان بیان کند.
روش هاي معمول ایجاد ارتباط میان خانه و مدرسه را بررسي و نقد کند.

روش هایــي را براي حضور مؤثر و مفید والدین در آموزش و برنامه هاي آموزشــي مدرســه براي فرزندانشــان 
پیشنهاد کند.

 پیش آزمون واحد کار هشتم

درستی و نادرستی جمالت زیر را با )ص( و )غ( مشخص کنید:
)  ( الف( مدرسه قدیمی ترین نهاد آموزش انسان است.     
)  ( ب( خانه قدیمی ترین نهاد آموزش انسان است.      
)  ( ج( خانه و مدرسه باید با یکدیگر همکاری کنند.      
)  ( د( خانه و مدرسه همیشه با یکدیگر همکاری می کنند.     
)  ( هـ- در اختالفات میان والدین و مدرسه همیشه مدرسه مقصر است.    
)  ( و- برای ایجاد  ارتباطی مفید میان خانه و مدرسه هر دو باید تالش کنند.   



مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده جلد 2
توانايي همكاري خانواده با مدرسه و ساير مراكز آموزشي 

181

مهارت هاي اصلي زندگي شان را که خیلي هم پیچیده 
نیســت، به طور غریزي از زمان تولّد با خود دارند و از 
آن  ها اســتفاده مي کنند. اما انســان از بدو تولّد نیازمند 
آموزش اســت و تنهــا  بخش کوچکــي از مهارت ها  

مانند مکیدِن شیر به طور غریزی در او وجود دارد.
آموزش و پــرورش از آغاز ظهور انســان بر روی 
کره ی خاکي به دلیل توانایی و نیاز ذاتی او به یادگیری       
وجود داشــته است، اما نه در مدرســه و پشت نیمکت 
هاي کالس درس، بلکــه در خانواده و در کنار پدر و 
مــادر و در اجتماع کوچکي که خانواده عضو آن بوده 

است، یعني میاِن طایفه و قبیله.
بچه ها با تماشــاي رفتار بزرگ ترها مي آموختند که 
چه  طــور باید زندگــي کنند و آن چــه موضوع درس 
آن  هابــود مهارت هایــي بــود که براي حفــظ زندگي 

خودشان به آن نیاز داشتند.
آیا مي توانید بعضي از ایــن مهارت های مورد نیاز 

را مثال بزنید؟
................................................................................
 ................................................................................
................................................................................
................................................................................

منابع درســی نیــز کتاب هایي ماننــد آن چه  دانش 
آموزان امروز از آن  ها اســتفاده مي کنند، نبوده است، 
بلکه کتاب درسي آن ها، طبیعتِ اطراف و جامعه  آن  ها 
یعني گفتار و رفتار اطرافیان و بزرگ ترها و مردم بوده 

اســت. این نوعی مدرســه ی طبیعي اســت که ساعِت 
درِس معیني هم ندارد.

 آیا دوست دارید که هنوز هم در همین نوع مدرسه 
تحصیل می کردید؟

اما چه چیز باعث شــد که مدرســه ای طبیعي جاي 
خود را به مدرسه اي با ساختمان، معلم، کالس، کتاب 

درسي، امتحان و نمره بدهد؟  

  
2-8 تاریخ آموزش و پرورش 

به نظر شما چه چیز باعث مي شود که انسان از زمین  
فراتر برود و براي کشــف دنیا تالش کند، روي کره ی 
ماه قدم بزند، به ســیارات دیگر سفینه بفرستد وآسمان 

ناشناخته را بشکافد و پیش برود؟
از زماني که بشر پا بر کره ی زمین گذاشت، فعالیتي 
را آغاز کرد که هرگز متوقف نشده است؛ این فعالیت 
شــناخت خود و جهاِن اطراف بوده و هرآن چه را که 
درک کرده، در طول قرن ها به دیگران نیز منتقل کرده 

است. 
انسان با شناخِت جهان به تدریج سعي کرده است تا 
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آن را به خدمِت خود بگیرد و از آن استفاده کند. 

 بیش تر بدانید

 به خدمت گرفتن علم یعني ســاختن وســایل الزم 
با اســتفاده از یافته های علم. به این پدیده تکنولوژی و 
به زبان فارســی فناوری می گویند. از جمله اولین ابزاِر 
ساخت انسان کارد، تیر، کمان، چرخ و سپس گاو آهن 
براي شــخم زدن بوده است.  دیروز ماشین و هواپیما و 
امــروز رایانه ، روبــات ، ماهواره و فــردا ...  . در واقع 
چنین وسایل   پیشرفته ای ادامه ی همان راهی است که 

انسان هاي اولیه آغاز کردند.

 
اولین دانش، علوم دیني و اولین آموزش هاي رسمِي 
کــودکان،  آموزش هــاي دیني بوده اســت. کودکان 

سرودها و تکالیف دینی را از روحانیون می آموختند. 
بعدها خواندن و نوشــتن و حســاب کــردن نیز به 
درس هــای کودکان اضافه شــد. در آن زمان نیز مانند 
امــروز کودکان باید تکالیفی را انجــام می دادند اما بر 
خالف امروز تکالیف شان را  روي لوحه هاي کوچک 

ِگلي مي نوشتند.
با گســترِش دانِش انســان، مطالــب و موضوعات 
بیش تري برای آموزش فراهم شد. این وضعیت نیازمند 
مــکان و زمان آمــوزش بود. به همین دلیــل به تدریج 
معبد، محِلّ آموزش شــد.  پس از اســالم نیز بچه  ها در 
آغاز در مسجد آموزش می دیدند.  پس از آن مدارس 
در کنار مساجد به وجود آمدند. به این ترتیب آموزش 
از قالب مدرســه ای طبیعي و روشی شفاهي به آموزش 
در مکانی مشــخص به نام مدرسه و در زمان هایی معین 
و در حضــور معلم یعنی کســي کــه کارش آموزِش 

خواندن و نوشتن و حساب کردن بود، تبدیل شد.

 پیشــرفت آمــوزش در این جا نیز متوقف نشــد و 
هــر روز جّدي ترگردید و در این خصوص کتاب هاي 
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زیادي منتشــر شد. عده اي از کســاني که در مدارس 
تحصیل مي کردند، مشتاق و عالقه مند به کسب دانشی 
بیش تر شــدند و دامنه ی علم را بیش تر گسترش دادند و 
به تعلیم و تربیت کودکاِن نســل بعــد پرداختند. به این 
ترتیب آموزش و پرورش رسمي به نهادی اجتماعي و 

ریشه دار تبدیل شد.

 توجه 

آموزش و پرورش نیازي اســت که تمام جوامع آن 
را باور دارند و براي آن ســرمایه  گذاري مي  کنند، زیرا 
مي دانند که رشد انسان و توسعه ی جامعه فقط از طریق 

یادگیري و آموزش امکان پذیر است. 
آیا شما گروه یا منطقه اي را مي شناسید که خودشان 

مدرسه نخواهند و درس نخوانند؟

3-8  نهادهاي آموزشي در ایران

در ایــران، بي تردیــد از ســه هــزار ســال پیــش 
آموزش وجود داشــته اســت. ایرانیان پیش از اســالم، 
بــه جز آموزش کودکان در خانواده، در آتشــکده ها، 
مدرســه ها و دانشگاه ها که معروف ترین آن  ها دانشگاه 
جندي شاپور است، تحصیل می کردند. پس از اسالم، 
مســجد و مکتب خانه براي کودکان و ســپس مدرسه 
و دانشــگاه هاي بزرگ به وجود آمد. حدود هزار سال 
پیش ایــران و جهان اســالم بزرگ ترین دانشــگاه ها، 

دانشمندان و فیلسوفان را داشته است. 

 فعالیت عملی1 

دانشمندان و فیلسوفان بزرگ ایرانی و اسالمی ای را 
که مي شناسید نام ببرید. مهم ترین  آثار آن  هاکدام اند؟
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

4-8 انواع آموزش وپرورش

تا امروز در کدام یک از  مراکز آموزشــي تحصیل 
کرده ایــد؟ در آینده در چه مراکــز دیگري مي توانید 

تحصیل کنید؟
آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت به طور کلي به 

دو شکل صورت مي گیرد :
1 - آمــوزش غیررســمی: اجرای ایــن  برنامه های 

آموزشی مصّوب و اجباری نیستند.
2- آمــوزش رســمی: برنامه های آموزش رســمی 
را وزارت آمــوزش و پرورش تصویــب می کند و در 
مراکز آموزشــي مانند مدرســه ی ابتدایی، راهنمایي، 

دبیرستان یا هنرستان اجرا می شود. 
دانشــگاه ها نیز بخشــي از نظام آموزش و پرورش 
رسمي  اند اما برنامه هاي آن  هارا وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوري، تصویب و تعیین مي کند.
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   1-4-8  نهادهاي آموزش غیر رسمي

   آیا مدارس و دانشــگاه ها تنها مراکز آموزشي در 
جامعه ی ما هستند؟

شما چه مراکز دیگری را می شناسید؟
آیا تا بــه حال در کالس ها و دوره های آموزشــی 

خارج از مدرسه شرکت کرده اید؟چه کالس هایی؟ 
 کودکان فقط بخشي )12 درصد( از وقت خارج از 

خانه را در مدرسه مي گذرانند. 
واقعیت آن است که آموزِش کودکان، نوجوانان و 
جوانان از خانواده آغاز مي شــود، اما  برنامه ی آموزش 
در خانــه را هیــچ وزارت خانه اي تصویــب نمي کند. 
هر خانواده بنابر اعتقــاد و تجربه های خود کودکان را 

آموزش می دهد و تربیت می کند.
آموزش و تأثیر گذاري بــر کودک در خانواده از 
بدو تولــد و حتي به یک معنــا از دوره ی جنیني آغاز 
مي شــود. به عالوه کودک گاهی به علِّت اشتغال مادر 
و گاهی فقط به درخواســت خانــواده از همان دوره ی 

خردسالي به مهد کودک مي رود.

 مهــد کودک مرکز نگه داري و آموزش کودکان 
خردسال است. 

کــودکان در ایــن مراکز، بــا هم ســاالن خود در 
ارتباط اند و روابط اجتماعي را مي آموزند. 

به عالوه مهارت هایي ماننــد کار با قیچي و کاغذ، 
کاردســتي و نقاشــي، اشــعار کودکانه و نیــز مطالبي 
دربــاره ی اجتماع و طبیعت )تحــت عنوان »واحدکار« 
ماننــد انواع خوراکي ها،  ایام ملی و مذهبی مانند نوروز 
و عید فطر، معرفی نهادها و  سازمان ها مانند پُست و...( 

مي  آموزند. 
گاهي نیز در برنامه هاي تفریحي)تئاتر عروســکي، 
نمایشگاه ها، بازدید از موزه و ...( شرکت می کنند و به 
طور غیر مستقیم آموزش مي بینند. مهدهای  کودک با 
وجود داشتن  فعالیت های متنوع ، نهادهاي غیر رسمِي 
آموزشــي  اند زیرا حضور در  آن  ها براي تمام  کودکان 
الزامی  نیســت  و ضــرورت نداردکه برنامــه ی همه ی 
مهدها نیز  یکســان  باشــد زیرا برنامه ی آن  ها اجباري و 

مصّوب نیست.
امــروزه، عــالوه بــر خانــواده و مهــد کــودک، 
آموزشگاه ها و مراکز آموزشي آزاد و متنوع زیادي در 
جامعه به وجود آمده است که تمام آن  ها در مجموعه ی 
نهادهاي غیر رسمِي آموزش و پرورش جاي مي گیرند، 
مانند کالس هاي هنری، زبان خارجي، آموزش قرآن، 
رشــد اعتماد به نفــس، موفقیت، کالس هــاي تقویتي 

درسي، آمادگي کنکور و ... .
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2-4-8 نهادهاي آموزشي رسمي 

خانــواده کانــون اصلــي تربیــت و مــادر اّولین و 
مؤثرترین مربي کودک است و همواره نیز سهم اصلي 
را در تربیت فرزند خود دارد، اما مرحله اي فرا مي رسد 
که آموزش و پرورش کودک در خانه کافي نیست و 
دو نهاد خانه و مدرسه باید با هم همکاری کنند. مدرسه  
اولین نهاد آموزش رســمي است که کودک وارد آن 
مي شــود.  »دانش آموِز مدرســه« یا »فرزنِد خانواده« در 
واقع یک نفر است که از دو منبع مهم تربیتي و فرهنگي 
تغذیه مي شــود. به همین دلیل هر یک از این دو نهاد، 

باید به دو نکته توجه کنند:
 هــر یک چــه کاری انجام می دهنــد و در تعلیم و 

تربیت کودک چه نقشي دارند؛ 
براي مّوفقیّت در کار خود باید با یکدیگر همکاري 

کنند.
5-8 ضرورت وجود مدرســه و نظام آموزش 

رسمي 

خانواده فضاي آموزشي و پرورشي بسیار مناسب و 
مؤثري براي فرزندان و همه ی اعضاي جامعه است، اما 
نیاز هــا و انتظارات جامعه ی امروز ، صرفاً با آموزش و 
پرورش فرزندان در خانواده  تأمین نمي شود. امروزه در 
همه ی جوامع از جوانان انتظار مي رود که در خواندن، 
نوشــتن و حســاب کردن کاماًل توانا باشند، درست و 
عمیق فکر کنند، مســائل خود و اطرافشــان را بررسي 
و حل کنند، شــهروندی وظیفه شــناس باشند و تاریخ، 

حکومــت و ســنت  هاي جامعه ی خــود و حتي جوامع 
دیگر را بشناسند. افرادي سعادتمند شناخته مي شوند که 
نسبت به جهاني که هر لحظه در حال تغییر است،دیدی 

آگاهانه داشته باشند.
 این دید آگاهانه، با تحصیل، ســواد و آموزش در 
مدرســه پیوند خورده اســت. به همین دلیل حضور در 

مدرسه و تحصیل کردن ضروري است.
مدرســه  اجتماعی جّدي و رســمي است که رسماً 
مطابق برنامه و ضوابطی مشخص به آموزش و پرورش 
فرزندان مي پردازد و در مقابل خدماتي که به کودکان 
ارائــه مي دهد، از آن  هــا انتظارات جــّدي دارد. معلم 
مطابق برنامه ای از پیش تدوین شده، آموزش هاي الزم 
را متناسب با سن و مراحل رشد کودکان و نوجوانان به 
آن  هامي دهد و از آن  ها انتظار یادگیری دارد. آموزش و 
پرورش در مدرسه آشکار و علني است و با روش هاي 

مستقیم اجرا مي شود.
آموزش و پرورش در خانه در طول زمان، بدون طرح 
و برنامه اي از پیش تعیین شده و به روش هاي غیر مستقیم 
صورت مي گیرد. با توجه به این که پدر و مادر دوره ی 
آموزشــي خاصي را در این زمینه نگذرانده  اند، ممکن 
اســت متوجه نقش الگویي و مربي گري خود نباشــند 
و این در حالي اســت که کــودک در محیط خانه هر 
لحظه و هر روز بیش تر و متنوع تر مي آموزد. در برخی از 
موارد ممکن است آموزش نادرست باشد ولی کودک 

و والدین از این موضوع مطلع نباشند.
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البته خطاســت که تصور کنیــم تمام آموزش ها در 
خانه به طور غیرمســتقیم و در مدرسه به طور مستقیم و 
رسمي انجام مي شــود. امروزه خانواده ها آموزش هاي 
مســتقیم را آگاهانه و بادقت به کودکان مي دهند مانند 
شعر و قصه خواني، آموزش آیات قرآن،آموزش اعداد 

و مفاهیم  ونوشتن  برخی  ازکلمات  یا نام  ها.
بــه  عــالوه، مدرســه نیز خواســته یــا ناخواســته، 
آموزش هایــي را به صورت غیرمســتقیم  بــه کودکان 
مي دهــد. رفتــار اولیاي مدرســه و معلــم در کالس و 
رفتار هم کالســي ها با یکدیگــر از جمله آموزش های 
غیر مســتقیم و غیر رســمي در مدرســه اســت، اما در 
مجموع، بنیان آموزش و پرورش در خانه غیر رسمي و 
در مدرسه رســمي است.  این دو نوع آموزش همواره 
مکمل یکدیگرند، زیرا انسان هر لحظه درحال مشاهده، 
یادگیري و تأثیر پذیري اســت و این موضوع در دوران 
کودکي و نوجواني بســیار بیش تر است. به همین دلیل 

این دو نوع آموزش در کنار یکدیگر اتفاق مي افتند.
در این میان ســؤال مهم آن اســت که اگر این دو 
نوع آموزش هماهنگ نباشند و خانه و مدرسه هر یک 
به طور مســتقل و بدون توجه به  دیگــری به آموزش 

بپردازند، چه خواهد شد؟
6-8 ضرورت همكاری خانه و مدرسه

 انســان موجودي یک  پارچه است و نمي توان او را 
در آِن واحد به دو گونه تربیت کرد. این کار او را دچار 
سرگرداني و اختالل در رشد وشخصیت خواهد کرد. 

برای تربیت فرزنداني ســالم، متعــادل و توانا باید خانه 
و مدرســه به هم بپیوندنــد و برنامه هاي خود را طوری 
تنظیــم کننــد که با وجــود متفاوت بودن بــا یکدیگر 
هماهنگ و هم سو باشند. رعایت نکردِن این مهم باعث 
می شود هیچ یک موفقیت چنداني در خصوص تربیت 
کــودک به دســت نیاورند و تالش هــاي یکدیگر را 
خنثي کنند.از آن جا که خانواده در مقایســه با مدرســه، 
کانوني است که آثار بسیار عمیق تري بر فرزندان دارد، 
مدرســه به همراهِي خانواده  نیازمند تر اســت و زماني 
در آموزش و پرورش دانش  آموزان، موفق خواهند بود 
که خانواده ها با آن همراهي  کنند.والدین و خانواده نیز 
مایل به گسترش معلومات و مهارت هاي فرزندان خود 
در مدرسه اند، پس باید با مدرسه همکاري و همراهي 

کنند.
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به دلیل اهمیت مشــارکت خانه و مدرســه، نهادی 
مهــم در وزارت آموزش و پــرورش براي ایجاد پیوند 
میان این دو کانون ایجاد شده است که » انجمن اولیا و 
مربیان « نام دارد. اســاس کار این انجمن یافتن راه هاي 
گســترش و بهبود این ارتباط اســت. یکي از مهم ترین 
اقدام های انجمن در این باره پژوهش و تهیه ی مطالب 
علمي، ارزشــمند و خواندني براي اولیا و مربیان است. 

ماهنامه ی » پیوند« ارگان این انجمن است.
همان طور که گفته شــد براي موفقیت در آموزش 
وپرورِش کودکان، هماهنگي و همکاري دو نهاد خانه 
و مدرســه ضروري است. اما موضوع به همین جا ختم 
نمي شــود، بلکه عملکرد و فضاي این دو نهاد کاماًل بر 
یکدیگر مؤثر است و البته تأثیر فضاي خانه بر وضعیت 

کودک در مدرسه به مراتب  بیش تر است. 
والدین براي موفقیِت آموزشــی کودک خود باید 
با مدرســه همکاری کنند، مدرســه نیز براي رسیدن به 
هدف هاي آموزشي و پرورشي باید وضعیِت خانواده و 
والدین را در نظر بگیرد، غفلت از این موضوع، مدرسه 
را با وجود صــرف هزینه ی هنگفت و نیروي انســاني 

زیاد دچار ناکامي خواهد کرد.
7-8 مراحل روابط خانه و مدرسه

ارتباط خانه و مدرسه درسه مرحله شکل می گیرد:
 مرحله ی اول 

 مراجعه ی والدین به مدرســه و ثبت نام فرزندشان. 

اولین برخوردهاي اولیاي مدرســه و والدین که در این 
مرحلــه اتفاق مي افتد، تــا حد زیــادي تعیین کننده ی 
کیفیت رابطه ی والدیِن دانش آموزان و اولیاي مدرسه 

است.

 فعالیت عملی 2 

با ســه نفر از پدرها و مادرهایی که فرزندانشــان به 
مدرســه می روند، گفت وگو کنیــد و درباره ی اولین 
حضورشــان در مدرســه و نحوه ی برخورد مســئوالن 
مدرسه با آن  هاســؤال کنید. این برخورد چه تأثیری بر 

آن  ها داشته است؟    
چنــان چــه پدرهــا و مادرهایي که بــراي ثبت نام 
فرزنــدان خود به مدرســه مراجعه مي کنند اســتقبال و 
رفتار محترمانه ای از مســئوالن مدرسه مشاهده کنند، 
بــه برقراری ارتباط و همــکاري بیش تر با آن  هاترغیب 
مي شوند. چنان چه برخوردی مناسب با آن  هانشود، با 
احساسی ناخوشــایند و قضاوتی منفي مدرسه را ترک 
می گویند و چنــدان رغبتي به ادامه ی ارتباط نخواهند 
داشت. این گروه معموالً فقط در موارد ضروري آن هم 
از ســِر اجبار به مدرسه مراجعه مي کنند. نکته ی مهم تر 
آن که احســاس و قضاوت منفي خود را نیز دانســته یا 
ندانسته به فرزند خود منتقل مي کنند، در نتیجه احساس 
یگانگي دانش آموز با مدرسه نیز آسیب مي بیند و این، 
باعث کاهــش تأثیرپذیرِي کودک از اولیاي مدرســه 
مي شــود. ارتباط امري دو طرفه اســت؛ همان طور که 
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رفتار اولیاي مدرسه بر پدرها و مادرها تأثیر مي گذارد، 
رفتار والدین نیز بر آن  هامؤثر اســت. در نتیجه رعایِت 
احتــراِم اولیاي مدرســه نیــز بر والدین واجب اســت. 
متأسفانه گاهي برخی از والدین نادانسته با برخوردهاي 
نســنجیده باعث ایجاد نگرش منفي در اولیای مدرســه 
مي شــوند. این ارتباط نادرســت به آموزش و پرورِش 

دانش آموز لطمه می زند.

 بیش تر بدانید

 امروزه والدین بســیار بیش تر از گذشته به اهمیت 
تحصیل فرزندان شان پی  برده  اند و مایل اند که فرزندان 
آن  هادر مدارسی با کیفیت بهتر تحصیل کنند. به همین 
دلیل، بعضی از مدارس با تقاضای بسیاِر اولیا برای ثبت 
نــام فرزندانشــان مواجه اند. این امر اولیــای مدارس و 
مســئوالن آموزش و پرورش را دچار مشکل می کند. 
از این رو آن  هامجبور می شوند برای کنترل میزان  ثبت 
نــام دانش آموزان در مدارس مقرراتــی تعیین کنند تا 
بعضی از مدارس با مشــکل تعــداد زیاد دانش آموز و 
شــلوغي بیش از حد کالس  ها، که به کیفیت آموزش 
آسیب مي رســاند، مواجه نشــوند و دانش آموزان هر 
منطقــه بتواننــد در منطقه و محله  ی خودشــان ثبت نام 
کنند. از ســوي دیگر مدارس مختلف از نظر جمعیت           
دانش آموزي داراي تعادل باشند. اما معموالً والدین از 
این که تقاضای ثبت نام آن  هاپذیرفته نشــود، احساس 

نارضایتی می کنند و مسئوالن را مقصر می شناسند. 

 مرحله ی دوم 
مرحلــه ی دوم، آغــاز  برنامــه ی آموزشــی دانش 
آموزان و ارتباط با معلم اســت. در این مرحله والدین 
نســبت به چند موضوع نگران اند: روش تدریِس معلم، 
میزان توجه معلم به کودک و این که آیا او به یادگیری 
و رفع اشــکال های درسی دانش آموز می پردازد؟ گاه 
والدیــن نگران  اند کــه مبادا معلم میــان دانش آموزان 
کالس تبعیض قایل شود، یا از انتقادات احتمالی پدر و 
مادرها درباره ی روش کارش ناخشنود و ناراضی شود 
و ایــن موضوع باعث برخورد منفــِی او با فرزند آن  ها 

شود ؟ و ... . 
در این مرحله مدارس برای آشنایی والدین با معلم 
فرزندشــان، پاســخ به ســؤاالت و رفع نگرانی آن ها، 
جلســاتی  آموزشــی با حضور معلم مربــوط و والدین 
دانش آمــوزاِن کالس برگزار می کنند. این جلســات 
بســیار مفیدنــد و از اتــالف وقت معلــم و توضیحات 
تکــراری  به والدیــن مختلف جلوگیــری می کند. اما 
والدیــن نباید فراموش کنند که این جلســات عمومی 
است و نباید با پرسش درباره ی وضعیت فرزندخود آن 
را به جلسه ای خصوصی تبدیل کنند و وقت دیگران را 

تلف کنند. 
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برای آن که  جلســه های آموزشــی مدرســه پر بار 
و اثر بخش باشــد، بهتر اســت، والدین قباًل از موضوع 

جلسه مطلع شوند تا با آمادگی حضور یابند.
جلسه خشک ، سرد ، تشریفاتی و برای رفع تکلیف 

مدرسه نباشد.
جلسه، جلسه ی عقده گشایی نباشد و متشنج نشود.

جلسه ، صرفاً آموزشی نباشد، بلکه به مسائل عاطفی 
و اجتماعی بچه ها نیز پرداخته شود.

والدین از وضع تحصیلی –  اجتماعی فرزندان خود 
مطلع شوند.

در بعضی از جلســات خود بچه ها هم حضور داشته 
باشند و در جریان گفت وگوی دو طرفه قرار گیرند.

از نشــاندن والدیــن روی نیمکت هــای باریک و  
کوچک دانش آموزان خودداری شود.

 مرحله ی سوم
 ســومین مرحله ی ارتباط خانه و مدرســه، مشارکت 

اولیــا در تشــکیل انجمن اولیا و مربیان مدرســه اســت. 

دراین مرحله والدین درجریان فعالیت ها، نحوه ی اداره ی 

مدرسه، مسائل  ومشکالت آن  قرارمی گیرند و در انتخاب 

اعضای  این انجمن مشارکت می کنند و هر چندگاه یک 

بار در این جلســات شــرکت می کننــد و از فعالیت ها و 

تالش های انجمن آگاه می شــوند. انجمن اولیا و مربیان 

نهادی رسمی و نماینده  ی سازمان اولیا و مربیان ایران در 

مدرسه اســت که دارای اختیارها و وظایف قانونی است 

و به ویژه امور مالی مدرســه باید بــا همکاری و نظارت 

انجمن و مدیریت مدرسه انجام شود. 

8-8 نقش والدین در کنترل  برنامه ی تحصیلی 

فرزندان 

   مهم ترین زمینه ی ارتباط والدین با اولیای مدرسه 
و به طور مشــخص معلم فرزندشــان، مشارکت  آن ها 
درامــر آمــوزش کــودکان در خانه و انجــام تکالیف 

درسی است. 
در این بــاره مهم ترین کمک و همــکاري والدین 
و خانــواده با مدرســه، ایجاد عادات مثبــت و مفید در 
کودکان اســت. از سوی دیگر خانواده ای در این کار 
موفق  اســت که  داراي  الگویي معین  وثابت در زندگي 

خانوادگي باشد. 
این  الگوي  معین موارد زیر را در بر می  گیرد: 

 در برنامــه ی روزمــره  ی خانــواده مدتــي براي 
گفت وگو با کودک ) یا کودکان(  اختصاص یابد. این 
گفت وگو باید دو طرفه باشد؛ یعني والدین گوینده  ی 
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نظــرات خود و نیز شــنونده ی نظرات فرزندان باشــند 
و بــه آن  هــا مهارت هاي گوش کــردن و اظهار نظر را 

بیاموزند.
 در برنامــه ی خانــواده، درباره ی کتــاب، مجله، 
روزنامه و تلویزیون صحبت شــود و اعضاي خانواده با 
یکدیگر به  بازدید بــاغ وحش، کتابخانه، موزه، اماکن 
تاریخي و رویدادهاي فرهنگی )فیلم، تئاتر، نمایشــگاه 

و ...( بروند.
 کودکاني در مدرسه موفق ترندکه  والدین شان براي 
زندگي آن  هامحدوده  اي را مشخص  کرده اند وآن  هارا 
به استفاده از وقت تشویق مي کنند و یادگرفتن و لذت 
بــردن از آن را در برنامه ی  معمولــي زندگي فرزندان 
خــود گنجانده  اند. درچنین  خانــواده  ای  که  والدین هر 
روز زمــان معیني را براي  مطالعه ی فرزندان اختصاص 
می دهند و تنها به آن چه معلم از آن  هاخواسته است اکتفا 
نمي کنند، کودکان درمي یابند مطالعه از نظر خانواده ی 

آن  ها داراي ارزش و اهمیت است. 
 زمانی کودکان به بهترین نحو پیشرفت مي کنند 
که در چهارچــوب نظم ِخانواده فعالیــت کنند. تعیین 
زمان صرف غذا، رفتن به بستر، مطالعه و درس خواندن 

و ... زندگي کودکان را متعادل و منظم مي سازد.
 کودکانــي موفق ترنــد کــه والدین شــان از آنان 
انتظارات واقع بینانه )متناســب با توانایي( داشته باشند. 
خانــواده باید کســب نتایج مثبت و موفقیت را بیش ــتر 
نتیجه  ی تالش کودک بداند تا نتیجه  ی استعدادذاتي او 

این اعتقاد را نیز به کودک انتقال دهد. این امر مهم ترین 
عامِل موفقیت دریادگیري، تحصیل و آموزش اســت. 
والدین بــه جای آن که تنها به نمــرات کودک توجه 
کنند بهتر است به ایجاد عادات مفیِد یادگیري و درس 

خواندن در کودک توجه داشته باشند.
  والدینــی که به رفت و آمدهــاي فرزندان خود 
توجه دارند، دوســتان  آن  ها را مي شناســند، بر تماشاي 
برنامه هــاي تلویزیوني آن  هــا نظــارت مي کننــد و بــا 
آموزگارشــان تمــاس دارنــد، به آمــوزش و پرورش 
کودکان خود کمکی فراوان می کنند. تهیه  ی برنامه ی 
هفتگــي از فعالیت هاي کودک در ســاعات بیرون از 
مدرسه مشخص خواهدکرد که خانواده کدام فعالیت ها 

را واقعاً براي فرزندش مهم تر مي شمرد.
این برنامه  عمدتاً شامل موارد زیر می شود: 

 کودک معموالً چه وقت درس مي خواند؟ 
 چه وقت مطالعه مي کند؟

 چه وقت با دوستان بازي مي کند ) وقت و مدت 
زماني که این فعالیت ها را انجام مي دهد(؟ 

 بــه کــدام  فعالیت ها وقت بیش تــري اختصاص 
مي یابد؟ و ... .

بــا تهیه  ی ایــن الگو، والدیــن از  برنامــه ی واقعي 
فرزندشــان آگاه می شــوند و در صورت لزوم به تغییر 

این برنامه و اصالح آن کمک خواهند کرد.
- والدیــن بایــد همیشــه بدانند فرزندانشــان کجا 
هســتند، چه مي کنند و با که هســتند. دیدن دوســتان 
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فرزند و دانســتن نام و نشاني والدین آن  ها نیز ضروري 
است. ارتباط منظم با آموزگاران فرزندشان نیز به همان 

اندازه اهمیت دارد.
 چنان چه تکالیف منزل از نظر مقدار و چگونگي 
داراي مقرراتــی معین باشــد کار والدیــن و معلمان را 
آســان مي کند. تعیین این مقررات بر عهده ی مدرســه 
اســت. براي مثال، مدارس براي شاگردان کالس اول 
هر شــب ده دقیقــه براي انجــام تکالیف خانــه تعیین 
مي کننــد و به ازاي هــر کالس باالتر مــدت ده دقیقه 
به میزان انتظار اضافه مي شــود. بــا این روش عادت به 
اجرای تکالیف منزل به صورت تدریجي در کودکان 

پرورش مي یابد.
9-8 موانع ارتباط معلم با والدین و مشارکت 

آن  ها در مدرسه

طبق بررسي های انجام شده موانع ارتباط و مشارکت 
والدین در مدرســه ممکن است یک یا برخي از موارد 

زیر باشد:
1- گاهــی معلِّم تازه کار یا نــاوارد اعتماد به نفس 
کافی ندارد و به همین دلیل ممکن است سؤال یا انتقاد 
والدین را توهین به خود تلقــی کند و پذیرای نظرات 

والدین نباشد و رفتاری نامناسب از خود نشان دهد.
2- گاه غرور و تکبّر بعضی از والدین و ادعای زیاد 
و توقّعات بی جای آن  ها مانع ارتباط سازنده بین آن  ها و 

معلم فرزندشان می شود.
3- گاهی  معلم نســبت بــه  والدیــن دانش آموزان 

احســاس برتری دارد وآن  ها را همانند کودکان نا آگاه 
و بی صالحیت می شناسد.

4-گاهــی معلم در مقابل والدیــن حالت دفاعی به 
خود می  گیرد، زیــرا تصور می کند والدین قصد دارند 

او را به ناتوانی متهم کنند.
5- چنان چــه در مدرســه میان مســئوالن و معلمان 
درگیری باشد این فضای خصمانه می تواند به رابطه ی 
معلــم و والدین نیز انتقال یابد و مانع ارتباط مؤثر آن  ها 

شود.
6-  مدرســه فعالیت والدین را در حــِدّ گروه هاي 
رسمي مدرسه مي طلبد و به  رابطه ی والدین با  کودک 

اهمیت نمي دهد.
7- برخــی از کارکنــان مدرســه تصــور می کنند 
چنان چــه والدین کم درآمد باشــند یا یکــی از آن  ها 
فوت کرده باشــد، به دلیل مشکالتی که دارند قادر به 
راهنمایي و هدایت فرزند خود نخواهند بود. از این رو 
آن  ها را ناتوان تصور می کنند و مشارکت شان را جدي 

نمي گیرند.
8- مدرسه معلمان را براي پذیرش دخالت والدین 

در امر تحصیل و آموزش فرزندان آماده نمي کند.
9- وضع شــغلي والدین حضور آن  ها را در مدرسه 

دشوار مي کند.
10- تجربه هــاي ناموفق والدین باعث مي شــود در 
تماس با مدرســه و کارکنان آن، احساس منفي داشته 

باشند.



مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده جلد 2
توانایی همکاری خانواده با مدرسه و سایر مراکز آموزشی

192

مشــارکت به معنــای واقعــی آن با ســاختار نظام 
آموزشی ما هماهنگی ندارد.

به طــور کلی والدیــن با وجود همــه ی موانع باال، 
به تحصیل و پیشــرفت فرزندان خــود عالقه مندند و به 
همکاري با مدرســه تمایل دارنــد. از آن جا که ارتباط 
دو  ســویه بین معلمــان و والدین قطعاً بــه نفع کودکان 
اســت، مدرســه مي تواند با ارائه ی برنامه هاي مناســب 
موانع ارتباط و همکاري مدرســه، معلم و والدین را از 

میان بردارد.
10-8- آموزش والدین 

آمــوزش والدین یکــي از روش هاي بســیار مؤثر 
در ایجاد مشــارکت آن  هابا مســئوالن مدرســه است. 
این برنامه ها نگرش والدین را نســبت  به  مدرســه بهبود 
مي بخشد. چنان چه  برنامه های آموزشی هر دو )والدین 
و فرزندان( را در برگیرد، مؤثرتر از برنامه هایي اســت 
که  تنهــا والدین را در نظــر دارد. مثاًل تالش هایي که 
براي تشــویق فعالیت هاي کتاب  خوانــي در کِلّ خانواده 
انجام گیرد، بــه بهبود مهارت هاي روخواني مي انجامد 

و سبب ایجاد عالقه به کتاب و کتاب خواني مي شود.
مدرسه  با رعایت نکته های زیر به موفقیِت  برنامه ی 

آموزش والدین بسیار کمک  می کند:
- فهرســتي از آن چه مدرســه بر اساس گروه سني 
کــودک از والدین انتظار دارد تهیه و ســپس آموزش 

والدین را در چارچوب این فهرست تنظیم کند.
- روش هاي مناسب را برای اجرای تکالیف منزل و 

نظارت والدین منتشر کند و در اختیار والدین بگذارد.
- براي ســازمان دهي، جذب و هدایــت والدین از 

خودِ آن  هااستفاده کند.
- والدین را با رشد و نیازهای کودکان آشنا سازد.

- بــه والدین در رفع مشــکالت کــودکان کمک 
کند.

جلســات گروهِي کوچک تشــکیل دهــد و برای 
اداره ی آن  هــا از والدیــن دوره دیده یا مطلع اســتفاده 
کنــد. برگــزاری چنین جلســاتی هزینه اي نــدارد، اما 
دل بســتگي والدین را به مدرســه تقویــت مي کند و به 
آن  ها امــکان تبادل تجربیات و کمــک به هم دیگر را 

فراهم می آورد.

 بیش تر بدانید

مدت هاســت که مدارس از نیرو و امکانات والدین 
بــرای کمک بــه اجرای برنامه های مدرســه اســتفاده 
می کنند. ایــن والدین در مقاِم نماینــدگان اولیا در هر 
یــک از کالس هــا ایفای نقــش می کننــد و در انجام 
کلیه ی فعالیت های آموزشــی، تهیه ی امکانات کمک 
آموزشــی، تماس با والدین در موارد ضروری و انجام 
فعالیت های پرورشی مدرسه با معلم کالس و مسئوالن 

مدرسه همکاری می کنند. 
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چكیده 

آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نیازهای انسان 
اســت که از زمان پیدایش بشــر آغاز شده و از مراحل 

بسیار ابتدایی به وضعیت کنونی رسیده است. 
امــروزه آمــوزش و پــرورش بــه دو نوع رســمی 
)مدرســه ای( و غیر رســمی )آزاد و یا در خانه( تقسیم 
می شــود و کودکان از هر دو نــوع آموزش در خانه و 
مدرسه اســتفاده می کنند. به همین دلیل این دو نهاد به 
همراهــی و هماهنگــی با یکدیگر نیاز دارند. تشــکیل 
انجمن اولیا و مربیان، تشکیل جلسات آموزشی مربوط 
به مسائل درسی دانش آموزان با حضور معلم و والدین و 
سرانجام کالس های آموزش والدین کارهایی است که 
به  این منظور درمدارس انجام می گیرد. اما این اقدامات 
زمانی مفید خواهد بود که فقط برای رفع تکلیف مدرسه 
نباشــد و برای بهبود هر چه بیش تِر آن  ها تالش شــود.  

 آزمون پایانی نظری واحد کار هشتم

1- از میــان  موارد زیر، ســه  نهادی  کــه  بیش ترین 
سهم را درآموزش و پرورش کودکان دبستانی  دارند، 

انتخاب کنید.
        تلویزیون        کالس ورزشی    مدرسه   خانه

دوستان       آشنایان      اردو
2- چرا همکاری خانه و مدرسه الزم است؟ زیرا...  

الف( کودک در هر دو مکان تحصیل می کند.

ب( کودک در هر دو نهاد تربیت می شود.
ج( والدین به مدرسه اعتماد ندارند.

د( مدرسه به والدین اعتماد ندارد.
3- موانع همکاری خانه و مدرسه به نظر شما کدام 

است؟ 
الف( بی توجهی والدین به آموزش فرزندان                   

ب( بی توجهی معلم به آموزش دانش آموزان
ج( بی توجهی مدرسه به مشارکت والدین                      

د( بی توجهی اداره ی آموزش و پرورش
4- تشکیل کالس های آموزش والدین در مدارس 

الزم است زیرا والدین را با ....  آشنا می کند.
الف( درس های مدرسه

ب( مشکالت مدرسه 
ج( برنامه ریزی در خانه

د( مسائل، نیازها و روش های برخورد با فرزندان 

 آزمون پایانی عملی واحد کار هشتم 

برنامه ای برای همکاری خانه و مدرسه طراحی کنید:
- گروه هاي پنج نفري تشکیل دهید .

- هــر عضــو گروه - بــه ســراغ والدیــن حداقل 
دو دانش آمــوز از اطرافیــان وآشــنایان رفته و پاســخ 

پرسش  هاي زیر را از آن ها بخواهید:
 1- میزان ارتباط و همکاری آن  ها با معلم و مدرسه 

چه  قدر است ؟
2-  چــه همکاری هــای دیگری می توانند داشــته 
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باشند؟ 
3- آیا مایل اند همکاری بیش تری با معلم و مدرسه 

داشته باشند؟
4- چه موانع شــخصی یا غیر شخصی برای افزایش 

این همکاری وجود دارد؟  
5-  کدام یک از انواع روش ها ی ارتباط و همکاری 

را می پسندند؟ چرا ؟   
6- چه پیشــنهادهایی برای گسترش ارتباط والدین 
با مدرســه و کالس فرزندشــان دارند؟ آیا تا به حال به 

معلم و مسئوالن مدرسه این پیشنهادها را داده اند؟
حال بــا گردآوری اطالعات، آن  هــارا جمع بندی 

کنید. 

برای جمع بندی الزم اســت همه ی پاسخ های داده 
شده به هر سؤال را در صفحات مجزا بیاورید. 

برای این کار ابتدا سؤال  را یادداشت  کنید و پاسخ ها 
را به  صورت فهرست  درآورید. سپس  پاسخ  های مشابه 
را دســته  بندی  کنید  و تعدادشــان را در کنار پاســخ ها 

بنویسید. 
می توانید این کار را با رســم یک جدول به شــکل 

زیر در آورید:

سؤال:
تعدادپاسخ ها
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فرامــوش نکنید نوع شــغل و تحصیالت پدرها و 
مادرها را نیز، در دو جدول مجزا، فهرست کنید. 

7- پــس از تنظیم جدول ها نتایج بررســی خود را 
بنویســید و جمع بنــدی کنید. با توجه به ســؤاالت و 
اطالعات گرد آوری شــده، گزارش شــما دو بخش 

می شود: 
- بخش اول، میزان و انواع همکاری های خانه و 
مدرسه را در کالس بررسی شده نشان خواهد داد که 

به آن توصیف وضعیت موجود می گویند. 
- بخش دوم شــکل های جدید همــکاری را با 
توجه بــه دیدگاه ها، پیشــنهادها و امکانات )وضعیت 
شغلی و تحصیلی والدین( عرضه می کند . ممکن است 
عالوه بر پیشنهادهای والدین، خود شما هم در فرایند 
کار ایده هایــی بیابید؛ همین جا باید آن ها را نیز مطرح 
کنید. در پایان نیز می توانید احساس و نظر خودتان را 
درباره  ی پژوهشی که انجام داده اید، مشکالتی که در 

جریان کار برای شما پیش آمده است و میزان وقت 
و امکاناتی که صرف این کار کرده اید، بنویسید.

فراموش نکنید در صفحه ی اول گزارش )صفحه ی 
عنوان(، دقیقاً بنویسید "گزارشی از ارتباط و همکاری 
خانه و مدرسه... و برنامه  ریزِی پیشنهادی برای افزایش 

همکاری". 
 در پاییــن صفحــه بــه ترتیــب ابتــدا نــام، معلم، 
کالس،خودتان درسطربعدی نام تهیه کنندگان گزارش 
)خودتان(، در ســطر بعدی  تاریخ تهیه ی گزارش )ماه 
و ســال ( و در ســطر پایانی نام مدرســه ی خودتان را 

بنویسید.
در صفحــه ی دوم نیز ضمن معرفی مدرســه ای که 
به آن مراجعه کرده اید، از مســئوالن مدرسه و به ویژه 
مدیر، معلم  وکســانی که با شــما همــکاری کرده اند، 
تشکر کنید وفراموش  نکنید که یک نسخه از گزارش  

خود را به همان مدرسه ارائه کنید.

گزارشی از ارتباط و همكاری خانه و مدرسه
 در کالس ... ... از مدرسه ی ... ...

 و برنامه ریزِی پیشنهادی برای افزایش همکاری

- تاریخ تنظیم گزارش: سال ... ، ماه ... ، روز ...    - نام و نام خانوادگی معلم کالس خود: ...   
- نام مدرسه ی خود: ...   - نام و نام خانوادگی تهیه کنندگان: ...   





بخش سوم
آشنایی با حقوق خانواده

هدف كلی:

توانایي بهره گیري از حقوق قانوني خود و آگاه 

نمودن سایر اعضاي خانواده نسبت به حقوق خود

جمع آموزش عملي آموزش نظري 

15ساعت3 ساعت12ساعت 

جدول زمان بندي 



مقدمه 

با ظهوِر انسان، شكل گيری جامعه هر چيز به صورت  ابتدايي آغاز شدو به تدريج گسترش يافت. چرا 
كه انســان  به آب، هوا، غذا، سر پناه، محبت، عشق ، و سرانجام خانواده نياز دارد و ناگزير است. براي 
بــرآوردن هر يک از اين نيازها با ديگران رابطه برقرار  كند. راه درســِت برقراري ارتباط با ديگران )در 

زمينه هاي مختلف( يكي از مهم ترين هنرهاي زندگي انسان هاست. 
قوانين و مقرراِت حقوقي بيانگر چگونگي روابط بين انسان هاســت تا در سايه ي آن روابط اجتماعي 

براساس نظم و عدالت شكل  گيرد و امنيت، آسايش و آرامش بر جامعه حكم فرما شود. 
نخســتين جامعه اي كه انســان در آن قدم مي گذارد خانواده اســت. در آن جاست كه مفهوم از 
خود گذشــتگي و تعاون را فرا مي گيرد و براي شــركت در گروه هاي اجتماعي بزرگ تر آماده مي شود. 
شــخصيت هر فرد و ويژگي هاي زيستي او در ابعاد جسمي و روحي در خانواده شكل مي گيرد. خانواده 
مركز حفظ ســنن مّلي و اخالقي و كانوِن رشد عواطف است. از سوي ديگر خانواده در حفِظ اقتدار مّلي 
و پيشــرفت اقتصاد نيز سهمي مؤثر دارد. تاريخ نشان مي دهد كه هميشه ملت هايي قوي تر بوده اند كه 
خانواده در آن  ها اساسي محكم تر داشته اســت. 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 اســالمي است، همه ي قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي 
مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي 

بر پايه ي حقوق و اخالق اسالمي باشد. 
صبغه ی انساني و عاطفِي ويژه ی حقوق بشر به گونه ای است كه آن را از ساير رشته هاي حقوق متمايز 
مي سازد.گرچه روابط خانوادگی بر عشق، محبت، تفاهم و گذشت حاكم است،اما نقِش حقوق را در آن 
نمي توان ناديده گرفت، زيرا هســتند كساني كه تا نظارت و تأكيد قانون نباشد،حاضر نمی 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 مسائل مربوط به خانواده، است تا توان بهره گيري از قوانين و آگاه كردِن سايرين 

افزايش يابد.
                        

مؤلف            



واحد كار اول
مفهوم حقوق و آشنایی با حقوق مدنی
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 هدف هاي رفتاري 

انتظار مي رود هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند: 
1-  حق را تعریف کند.

ارکان حق را نام ببرد.  -2
3-  موارد حق را توضیح دهد.

آثار حق را بیان کند.  -4
رابطه ي حق و تکلیف را شرح دهد.  -5

قواعد حقوقي را توضیح دهد.  -6
هدف حقوق را بیان کند.  -7

رابطه ي حقوق با اخالق، مذهب و آداب و رسوم اجتماعي را شرح دهد.  -8
حقوق ملّي و بین المللي را توضیح دهد.  -9

10- حقوق عمومي و خصوصي را شرح دهد.
11- حقوق مدني را توضیح دهد.

12- مباحث مربوط به اشخاص را در قانون مدني نام ببرد.
13- مفهوِم اثباِت دعوا و دالیل اثبات دعوا را شرح دهد.

 پیش آزمون واحد کار اول 

حق چیست؟   -1
الف( انتظاراتي که فرد از دیگران دارد.  

ب( قدرت و توانایي اي که مردم براي کسي قایل اند. 
ج( قدرت و توانایي اي که قانون براي کسي قایل است. 

د( قدرت وتوانایي اي که خانواده براي فرد قایل است.
قواعد حقوقي به گونه اي است که ...   -2

الف( باید به آن  هاعمل شود. 
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 مقدمه 
انســان موجــودي اجتماعي اســت و زندگاني در 
اجتماع به نظم نیاز دارد تا همه بتوانند در کنار یکدیگر 
با آرامش به ســر برند. جامعــه را چون خیاباني در نظر 
بگیرید که هر کس به سویي در حال عبور است، یکي 
به شمال مي رود. دیگري به جنوب، یکي سوار اتومبیل 
اســت، دیگري ســوار موتور. در این میان افرادي هم 
پیــاده در حال رفت و آمدند. تصــور کنید اگر قوانین 
و مقرراتي براي عبور و مرور نباشــد چه هرج و مرجي 

خواهد شد؟ 

عــالوه بر آن که زندگانــي در جمع نیــاز به قانون 
دارد، همــه ي افراد جامعه نیز بایــد از آن قوانین آگاه 
باشند و به آن عمل کنند. بنابراین،چنان چه فردي از آن 
تخلــف کرد و حقوق دیگران را زیر پا گذاشــت باید 
مورد تعقیب قانوني قرار گیرد تا ســایر افراد از حقوق 

خود بهره مند شوند. 
1- مفاهیم اساسي در حقوق 

1-1 تعریف حق 

حــق نوعي قدرت و توانایي اســت که قانون براي 
فرد محترم شمرده است، مانند حق مالکیت. با استفاده 

ب( باید همه ي افراد اجتماع به آن عمل کنند. 
ج( عمل نکردن به آن ها پي گرد قانوني دارد. 

د( هر سه گزینه 
کدام یک از گزینه هاي زیر جزء حقوق مدني نیست؟   -3

الف( قوانین مربوط به اموال 
ب( قوانین مربوط به اشخاص 

ج( قوانین مربوط به کیفر مجرمین 
د( قوانین مربوط به اثبات دعوي 

حق بهره مندي یا حق اجراي حقوق مدني ...   -4
الف( اختیاري است و افراد مي توانند آن را از خود سلب کنند. 

ب( هیچ کس نمي تواند آن را از خود سلب کند. 
ج( بعضي از افراد مي توانند آن را از خود سلب کنند. 

د( با توافق افراد بین خود قابل سلب است. 
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از این قدرت، افــراد مي توانند، عملي را انجام دهند یا 
آن را ترک کننــد. واژه ي حق به طور معمول به معني 

حق فردي یا شخصي به کار مي رود.

 توجه 

آگاهــي هر فرد از حقوق خــود و دیگران اهمیت 
ویژه اي دارد. زیرا نا آگاهی نســبت به حقوِق اجتماعي 

مي تواند موجب تضییع حقوق خود و دیگران گردد. 

2-1 ارکان حق 

هر حقي سه رکن دارد: 
شخص یا اشخاصي که حق براي آن ها و به نفع   .1

آن هاست، مانند حِق مالکیت براي مالک. 
شــخص یا اشــخاصي کــه در مقابــل آن حق   .2
وظیفــه دارند، مانند وظیفه ي کارمنــد در مقابل مزدي 

که دریافت مي کند. 
مورد حق، یعنــي آن چه حق به آن تعلق گرفته   .3

است. 
3-1 موارد حق 

مورد حق ممکن اســت "شــيء" باشــد، مانند حِق 
مالک یک ماشین نسبت به آن ماشین. 

گاهي مورد حق "منفعت" اســت، مانند حق کسي 
که خانه اي را اجاره کرده، نســبت به "منافع" آن خانه 
که ســکونت در آن خانه است. حق مي تواند به "دین" 
تعلــق گیرد. مانند حق طلبکار نســبت بــه طلبي که از 

دیگري دارد. او مي تواند حق خود را مطالبه کند یا آن 
را به بدهکار ببخشــد. در بعضي از موارد حق به "فرد" 

تعلق مي گیرد، مانند حق پدر نسبت به فرزند.
4-1 آثار حق

هر حقي دست کم باید یکي از سه اثر زیر را داشته 
باشد:

الف( فردي که صاحب حق اســت مي تواند از حق 
خود بگذرد، مانند طلبکاري که حق خود را به بدهکار 

مي بخشد.
ب( فردي که صاحب حق است، مي تواند حق خود 
را به دیگري منتقل کند، مانند صاحب خانه اي که حق 

سکونت در ملک خود را به مستأجر منتقل مي کند.
ج( حق این قابلیت را دارد که بدون اراده ي صاحب 
حق به دیگري منتقل شود، مانند حق ارث، به گونه اي 
که هرگاه مالک خانه اي از دنیا برود، حق مالکیت او به 

کساني که از او ارث مي برند، منتقل مي شود.

 توجه

بهره بــرداري از حــق، به صاحب حــق اختصاص 
دارد و دیگــران بي رضایــت او نمي توانند از آن حق 

بهره برداري کنند.

5-1 رابطه ي حق و تكلیف

هــر فــرد، در طــول زندگــي اجتماعــی خویش، 
نقش هاي گوناگوني ایفا مي کند. زماني کودک است، 
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زماني دانش آموز، دانشــجو، همســر، مادر، کارمند... 
و در هــر یک از این موقعیت هــا در مقابل افراد دیگر 

وظایفي به عهده دارد. 
منظــور از تکلیــف در مباحث حقوقي، دســتور و 
فرماني اســت کــه در حکــِم وظیفه براي فــرد صادر 
مي شــود. وظایف فرد در اجتماع مجموعه ي رفتارها و 
اعمالي است که براساِس نقشي که در جامعه مي پذیرد 

باید به آن عمل کند. 
در قوانین و مقررات حقوقي چنان چه فرد به وظایف 
خویش عمــل کند، صاحب حق مي شــود.  کارمندي 
که به وظایف خویش عمل مي کند، مســتحق دریافت 
مــزد مي شــود، اما اگر بــه وظایف خود عمــل نکند، 
حــِق دریافت مــزد ندارد. حق و وظیفه، بــا هم ارتباط 

تنگاتنگي دارند. 

 فعالیت عملي 1 

چه کسي درست مي گوید؟ 
 مــژده: من این کتاب را خریده ام. حق دارم آن را 

به پرستو هدیه دهم. 
 بیژن: این اتومبیل برادِر من است. حق دارم سوار 

آن شوم. 
 ســحر: پدرم بــراي ثبت نام من در این مدرســه، 
شهریه پرداخته اســت. من حق دارم از آزمایشگاه آن 

وسیله اي را که مي خواهم بردارم. 
 جمشــید: ما این آپارتمان را خریده ایم، پس حق 

داریم در هر ســاعت که بخواهیــم در حیاط آن بازي 
کنیم. 

 فریبــا: مــن عضو ایــن کتابخانه ام. حــق دارم از 
کتاب هاي آن استفاده کنم. 

 علي: من این ماشــین را کرایه کرده ام. حق دارم 
دوستم را هم سوار کنم. 

 فریــده )به هما(: خواهرم نمي تواند پولي را که از 
تو قرض گرفته است، پس بدهد. من مي گویم اشکالي 

ندارد، الزم نیست پولش را پس بدهي. 
 خیاط، لباســي را که مادِر هســتي سفارش داده، 
دوخته اســت و مي گوید دســت مزد دوخــت لباس را 

بدهید. 
 حسین: من یک ایراني ام و هجده سال دارم، پس 

حق راي دادن دارم. 

2-1 تعریف حقوق 

حقوق مجموِع مقرراتي است که در زماني معیّن بر 
جامعه اي حکومت مي کند و به وسیله ي دولت تضمین 

و حمایت مي شود. 
قواعــِد حقوقي به روابط بین افراد یک اجتماع- از 
آن نظــر که عضوي از اعضــاي اجتماع اند- حکومت 
مي کنــد. بنابراین، اگر انســاني تنهــا و دور از اجتماع 
فرض شود، از نظر حقوقي براي او نه حقي قابل تصور 

است، نه تکلیفي. 
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1-2-1 اوصاِف قواعد حقوقي 
هر قاعده ي حقوقي داراي اوصاف زیر است: 

 قواعد حقوقي الزام آورند. یعني افراِد اجتماع باید 
به آن قواعد پاي بند باشند و به آن ها عمل کنند. 

 قواعد حقوقــي کلي و دایم انــد. به این معني که 
تک تک افراد اجتماع، در هر مقامي که باشند، باید از  
قانون پیروي نمایند و تا زماني که قانون حاکم اســت، 

همگان باید به آن عمل کنند. 
 رعایــت قواعد حقوقي از طــرف دولت تضمین 
شــده اســت. بنابراین اگر کســي به این قواعد بي اعتنا 
باشــد و حــق دیگــري را پاي مال کنــد، صاحب حق 
مي تواند به مراجع قانوني شکایت کند. در این صورت 
قانــون از صاحب حق حمایت و با طــرف مقابل طبق 

قانون برخورد مي کند.
2-2-1 هدف حقوق 

حقوقدانــان بــراي حقــوق ســه هــدف مهــم بر 
مي شمارند: 

ایجاد و حفِظ نظــم در جامعه، که از مهم ترین   .1
مصالح اجتماع اســت و بي آن افــراد اجتماع هرگز به 

هدف هاي دیگر خود نخواهند رسید. 
تأمین عدالت میان افراد اجتماع؛  .2

پیشرفت تمدن و فرهنگ ملت ها. قواعِد حقوقي   .3
با پیشرفت فرهنگ و باورهاي جامعه متحول مي شوند. 
پس قواعد حقوقي باید همواره با اوضاع اجتماع منطبق 

باشد. 

 فعالیت عملي 2 
به پرسش هاي زیر پاسخ دهید. 

 علــي فردي ایراني اســت، باید از کــدام قوانین 
پیروي کند؟ 

 ســاعات اول صبح اســت و خیابان خلوت است. 
آیا حتماً باید پشت چراغ قرمز توقف کرد؟ 

 آقاي حسیني رئیس کارخانه ا ي بزرگ است. آیا 
او مي تواند اجناســي را بي مجوز قانوني به کشور وارد 

کند؟ 
 شــخصي با امین تصادف کرده و بنابر تشــخیص 
مأموران راهنمایي و رانندگي مقصر شناخته شده است. 
آیا  امین مي تواند خســارت بگیرد؟ قانون چگونه از او 

حمایت مي کند؟ 

3-1 رابطه ي حقوق با سایر قواعد اجتماعي 

آیا تنها قواعد حقوقي است که بر اجتماع حکومت 
مي کند یا این که مردم به قواعد و مقررات دیگري غیر 

از  قوانین و مقررات حقوقي نیز پاي بندند؟ 
انســان ها از هر قــوم و نژادي که باشــند، عالوه بر 
قواعــد حقوقي، نســبت بــه قواعد دیگري نیــز متعهد 
هســتند. قواعدي که گاهي خود منشــأ قواعد حقوقي 

قرار مي گیرند. 
1-3-1 رابطه ي حقوق با اخالق 

اخــالق نیز مانند حقوق، از قانون زندگاني ســخن 
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مي گویــد. اخالق مجموع قواعدي اســت که رعایت 
آن ها براي نیکوکاري و رســیدن به کمال الزم است. 
قواعد اخالقي معیار تشــخیص نیکي از بدي اســت و 
انسان ، بدون آن که نیازي به دخالت دولت داشته   باشد، 
با وجدان خویش آن ها را محترم مي شــمارد و رعایت 

آن  هارا اجباري مي داند. 
 همان طور که ضوابط قانوني باعث نظم و پایدارِي 
جامعه مي شــود، ارزش هــاي اخالقي نیز بــه پویایي و 

بالندگي اجتماع کمک مي کند. 
تفــاوت اخالق و حقــوق در این اســت که قواعِد 
اخالقي از طرف دولت تضمین نشده اند، بلکه وجدان 

انسان بر پاي بندي به آن ها حکم مي کند. 
2-3-1 رابطه ي حقوق با مذهب 

مذهب مهم ترین منبِع اخالق است. بیش تر قواعدي 
که امروز جنبه ي اخالقي دارند، ریشــه در  دستورهاي 
مذهبي و اندیشه هاي بلند پیامبران دارند. رفتار عادالنه، 
برقراري مســاوات، حمایت از ناتوانان، حفظ خانواده، 
پرهیــز از دروغ و فریب، همه از تعالیم ابتدایي ادیان به 

ویژه دین اسالم است. 
در قانون اساســي جمهوري اسالمي ایران نیز آمده 
اســت کلیه ي قوانین و مقررات باید براســاس موازین 

اسالم باشد. 
3-3-1 رابطه ي حقوق با آداب و رسوم اجتماعي 

بــر هر قوم آداب و ُســنني حکومت مي کند که در 
تأمیــن نظم و صلح اجتماعي بســیار تأثیرگذار اســت. 

دولت در ایجاد این قوانین هیچ سهمي ندارد و دادگاه 
نیز کســي را به اجراي آن مجبور نمي کند ولي نیروي 
افکار عمومي ضامن اجراي  آن هاست، به گونه اي که 
گاهــي از قوانین نیز قوي ترند. اگر آداب و رســوم از 
چنان قدرتي برخوردار شــوند که از نظر مردم اجباري 
و الزام آور جلوه کنند، "ُعرف" نامیده مي شود. در واقع 
عرف چهره اي ممتاز از عادات اجتماعي اســت. عرف 

در نظام حقوق نقش کم و بیش مهمي دارد.

 فعالیت عملي 3 

کدام یک از موارد زیــر اخالقي، مذهبي یا عرفي 
است؟ 

 به جا آوردن نماز
 سیزده به در به صحرا و پارک رفتن 

 به احترام ورود کسي ایستادن 
 شب احیا به مسجد رفتن 

 میان سخن دیگري، سخن نگفتن
 خانه تکاني 

 غذا نخوردن در خیابان 
 به دیدن اقوام رفتن)صله ي رحم( 

 وفاي به عهد
 هدیه دادن 

 تسلیت گفتن به عزاداران
 دیگران را به کارهاي نیک امر کردن 

 امانت داري - به کمک نیازمندان شتافتن
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4-1 رشته هاي گوناگون حقوق 

اجتماع داراي واحدهاي کوچک و بزرگ اســت. 
خانواده کوچک تریــن و جامعه ي جهاني بزرگ ترین 
واحدهاي اجتماعي انسان اند. از سوي دیگر اجتماعات 
گوناگوني مانند مدرسه، کارخانه، شرکت، وزارتخانه 
و ... وجود دارند، که هر یک دارای قواعد و مقررات 

ویژه ا ي هستند.
بنابرایــن حقوق نیــز به رشــته هاي متعدد تقســیم 

مي شود. 
1-4-1 حقوق ملّي و بین المللي 

حقوق به دو شــاخه ي ملّي )داخلــي( و بین المللي 
تقسیم مي شود. 

حقــوق ملّي )داخلي( عبارت اســت از مجموعه ي 
مقرراتي که روابط بین افراد یک کشــور را با یکدیگر 

و با دولت خود تنظیم مي کند. 
حقوق بین المللــي، مجموعه ي قوانیــن و مقرراتي 
اســت که بــر روابط بیــن کشــورهاي مختلف حاکم 
است. هر یک از این حقوق به شاخه هاي متعدد تقسیم 
مي شوند، که مهم ترین آن ها در جدول زیر به اختصار 

توضیح داده مي شوند.
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حقوق 

حقوق بین المللي

حقوق داخلي یا مّلي

خصوصي: درباره ي روابط افراد در زندگي بین المللي بحث مي کند.

عمومي: درباره ي روابط بین دولت ها و سازمان هاي بین المللي بحث مي کند.

حقوق مدني : قوانیني است که به روابط 
افراد در جامعه نظم مي بخشد.

حقوق تجارت: مجموعه ي مقرراتي است 
که بــر روابط تاجــران و اعمال تجارتي 

حكومت مي کند.

حقوق دریایي و هوایي شــاخه هایي از 
این حقوق اند.

حقوق خصوصي :
قواعدي است که بر روابط 
کشور  یک  افراد  خصوصي 
حكومــت مي کند و هدف 
اشــخاص  منافع  تأمین  آن 

است.

حقوق عمومي:
قواعدي است که بر روابط 
دولت و مأموران آن با افراد 
و  کند  مي  حكومت  جامعه 
موجب نظم در سازمان هاي 

دولتي مي شود.

حقوق اساسي: درباره ي ساختار حكومت ها 
و دولت ها بحث مي کند.

حقوق اداري: درباره ي تشكیالت و وظایف 
وزارتخانه ها و ادارات دولتي بحث مي کند 
و با حقوق اساســي رابطه ي بسیار نزدیک 

دارد.

حقوق جزا : دربــاره ي چگونگي مجازات 
افراد از طــرف دولت،جرم و مجرم بحث 

مي کند.

حقوق کار : دربــاره ي قواعد و مقررات 
حاکم بــر روابــط کارگروکارفرما بحث 

مي کند.

و...
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حقوق داخلي یا مّلي     

5-1 تعریف حقوق مدني 

حقــوق مدني روابط اشــخاص را تنها از این لحاظ 
که عضــو جامعه و مدینه )شــهر( اند، تنظیــم مي کند. 
حقــوق مدني بخشــي از قوانین و مقــررات حاکم بر 
یک کشور است که همه ي افراد آن کشور باید به آن 

پاي بند باشند. 

 بیش تر بدانید 

هــدف قواعد حقوق خصوصي، کــه قواعد مدني 
شاخه اي از آن است، تأمین منافع اشخاص است. 

1-5-1 روابط افراد یک اجتماع 
براي سامان بخشــیدن و تنظیم روابط افراد در یک 
اجتماع باید این روابط شناســایي شوند. نخست باید به 
این پرســش پاسخ داد که چه کسي عضوي از اعضاي 
کشــور یا شــهروند به حســاب مي آید و با افراد دیگر 

اجتماع چه روابطي دارد؟ 
در محیــط خانه بین اعضاي خانواده؛ زن، شــوهر، 
پدر، مادر و فرزنــد ارتباط هایي وجود دارد. هم چنین 
فرد در خارج از کانون خانواده با افراد دیگر نیز ارتباط 
دارد؛ وســیله اي مي خرد، مالي قرض مي کند، خانه اي 

اجاره مي دهد و... .
 روابط بین افراد خانــواده مي تواند جنبه ي حقوقي 
نیز داشــته باشــد مانند زماني که خواهري از برادرش 

وسیله اي بخرد. 
در این موارد ارتباط ایــن دو فرد از نظر خریدار و 
فروشــنده وجه قانوني مي یابد نه از جنبه ي یک خواهر 

و برادر.

 فعالیت عملي 4 

فهرســتي از نوع ارتباط افرادي که در اطراف خود 
مي بینید، تهیه کنید. 

2-5-1 مباحث حقوق مدني 
با توجــه به آن چه درباره ي ارتباط افراد جامعه بیان 
شــد، قوانین و مقررات مدني به سه بخش کلي تقسیم 

مي شود: 
اموال   -1

اشخاص   -2
دالیل اثبات دعوا   -3

1-2-5-1 مبحث اموال 
نخســت مال را تعریف می کنیم، ســپس درباره ي 
راه هــاي مالکیــت و بهره بــرداري درســت از امــوال 

گفت و گو می کنیم. 

تعریف مال 

در اصطالِح حقوقي مال به چیزي گفته مي شود که 
قابل خرید و فروش باشد و از نظر اقتصادي ارزش مبادله 
داشته باشد. به عبارت دیگر، آن چه افراد در مقابل آن 
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پول یا چیز دیگري بپردازند، مال نامیده مي شود. 
حق بهره برداري افراد از اموال 

انســان براي زندگي به اموال گوناگــون نیاز دارد. 
لباسي که بپوشد، غذایي که بخورد، خانه اي که در آن 

سکونت کند و ... .
آیــا هر کس مي تواند برای تأمین چنین نیازهایی به 
دل خواه عمل کند؟ هر لباســي را که خواست بردارد، 
هر غذایي را کــه مایل بود بخورد و در هر خانه اي که 

پسندید زندگي کند؟ 
بهره برداري افراد از اموال باید با مجوز قانوني باشد. 
از نظــر قانون، فردي مي تواند از مالي بهره برداري کند 
که یا مالک آن باشــد یا از راه هــاي دیگر مثل اجاره، 
رهن و ... اجازه ي اســتفاده از آن را داشته باشد. یعني 
مالِک آن مال به او اجازه ي استفاده را داده باشد. یکي 
از راه هــاي بهره برداري از اموال خرید آن هاســت، راه 
دیگر مالکیت ارث اســت. به ایــن معني که اموال فرد 
پــس از فوت او به وارثان او مي رســد و آن  هامالک به 

حساب مي آیند. 
راه هاي دیگري هم براي مالکیت وجود دارد، مانند 
کســي که حیواني غیر اهلي را شکار مي کند، یا از دریا 

ماهي مي گیرداز آِن کسي دیگر نیست. 
2-2-5-1 مبحث اشخاص 

بخش دوم قانون مدني در خصوِص اشخاص است. 
طبق قانون هر فــرد ایراني از حقــوق مدني جمهوري 
اسالمي ایران بهره مند مي شــود و هیچ کس نمي تواند 

حق بهره مندي یا حق اجراي حقوق مدني را از دیگري 
یا از خود سلب کند. این حقوق با تولد انسان آغاز و با 

مرگ او تمام مي شود. 
نخســت ، بحث در باره ي این است که چه کساني 
شــهروند یا تبعه ي ایراني به حســاب مي آیند؟ تابعیت 
نوعي ارتباط سیاســي و معنوي اســت کــه فردي را به 

کشوري مربوط مي کند.

 بیش تر بدانید 

طبق قوانین جمهوري اســالمي ایــران افراد تبعه ي 
ایران: 

الف( همه ي کساني اند که در ایران سکونت دارند 
مگر این که مسلّم باشد تابع کشور دیگري هستند. 

ب( کســاني اند که پدرشــان ایراني اســت؛ چه در 
ایران متولد شده باشند و چه در خارج از ایران. 

ج( کساني اند که در ایران متولد شده اند اما هویت 
پدر و مادرشان معلوم نیست. 

د( کســاني اند که در ایران متولد شده اند، در حالي 
که پدر و مادرشــان تبعه ي خارج اند، با این توضیح که 
یکي از آن دو )پدر یا مادر( در ایران متولد شده است. 
ه( کساني که پدرشان تبعه ي خارجي است اما در ایران 
متولد شده اند و بالفاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام، 
دست کم یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند. 
و( هر تبعه ي خارجي که تابعیت ایران را به دســت 

آورده باشد. 
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 قوانین سجل احوال 
         ایــن بخــش از حقــوق مدنــي درباره ي ثبت 
اطالعــات مربوط به اشــخاص اســت. طبــق قوانین و 
مقررات مدنــي هر فرد باید وقایعــي چون والدت هر 
طفل، ازدواج، طالق و وفات را در دفاتر اســناد رسمي 
کشور به ثبت برساند. چنان چه این وقایع به طور رسمي 
ثبت نشــوند، عالوه بر آن که فــرد از نظر قانون مجرم 
شناخته مي شــود، خود نیز با مشکالتي روبه رو خواهد 
شد. کســي که شناسنامه نداشته باشــد در موارد بسیار 

دچار مشکل خواهد شد. 
             

 توجه

 هر فرد باید اسناد رســمي مربوط به خود را کاماًل 
حفظ و نگه داري کند. اســنادي چون شناســنامه، سند  
رسمي ازدواج، اسناد مالکیت را هرگز نباید در اختیار 
دیگري گذاشــت، زیرا عالوه بر امکان مفقود شدن و  
از بین رفتن آن ها، امکان سوء استفاده از آن  هاهم وجود 

دارد. 

قوانین مربوط به خانواده 

خانواده سلوِل اصلي جامعه و نخستین محیط تربیتي 
جامعه سازان آینده است. 

تحکیــم بنیان خانــواده، ایجاد صفــا و صمیمیت و 

آرامــش در محیط گرمابخش خانواده و فراهم آوردن 
وضع مناســب براي پرورش فرزندان ســالم از اهداف 
مهــم یک جامعه ي اســالمي اســت. براي رســیدن به 
ایــن هدف،به  قوانین و مقرراتی نیاز اســت که حقوق 
و وظایــف افــراد را در خانواده تثبیــت کند. هدف از 
حقوق خانواده تنظیم روابط خانوادگي است و مجموع 
مباحث نکاح، طــالق و فرزندان را که در قانون مدني 

مطرح شده است، در بر مي گیرد. 
3-2-5-1 ادلّه ی اثبات دعوي 

این مبحث درباره ي چگونگي اثبات ادعا گفت وگو 
مي کند. هر کس مي تواند ادعایي داشته باشد. 

ســلمان: این خانــه را براي مدت یک ســال اجاره 
کرده ام. 

جالل: یک میلیون تومان به پرویز قرض داده ام. 
سهیل: این ماشیِن من است. 

این افراد چگونه مي توانند حرف خود را ثابت کنند؟
•  یکــي از راه هاي اثبات دعوي اســناد رســمي 
است. اگر ســلمان اجاره نامه داشته باشد و جالل رسید 
کتبي یا چک از پرویز داشته باشد یا سهیل سند ماشین 
داشته باشد، مي توانند ادعاي خود را به اثبات برسانند. 
•  از راه هاي دیگر اثبات یک ادعا، اقرار اســت. 
اقرار به معناي خبر دادن از حقي است براي دیگري و به 
ضــرر خود فرد. مثل این که بدهکار خودش بگوید که 
من به فردي بدهي دارم. یا کسي که چیزي را در اختیار 
دارد بگویــد این شــي ء مال من نیســت و مال دیگري 
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اســت.به این وســیله حق براي دیگري اثبات مي شود. 
•  از راه هاي دیگر اثبات دعوي شــهادت است. 
شهادت به معناي خبر دادن فرد از وقوع امري است. از 
نظر قانوني فرد شهادت دهنده و واقعه اي که از آن خبر 
مي دهد، داراي شرایط ویژه اي است. به شاهد گواه هم 

گفته مي شود. 

 توجه

الزم است هر فرد کارهاي خود را به گونه اي انجام 
دهــد تا در موقع لــزوم بتواند ادعاي خــود را اثبات یا 

ادعاي دیگري را نسبت به اموال خود رد کند. 
اگــر پولي به کســي قــرض مي دهد از او رســید 
بگیرد، حتي اگر آن فرد به او نزدیک باشــد. اگر خانه 
یــا اتومبیلي مي خرد ســند آن را قباًل مالحظه کند. هم 
چنین به ســند مالکیت خود پــس از خرید توجه کند. 
اگر شــيء گران بهایي مثل فرش، طال یــا لوازم دیگر 

خریداري مي کند کاغذ خرید یا فاکتور بگیرد. 

 فعالیت عملي 5 

سه نوع از سندهایي را که هر فرد باید داشته باشد و 
آن را حفظ کند نام ببرید. 

در هر مورد اگر فردي آن سند را نداشته باشد با چه 
مشکالتي ممکن است روبه رو شود؟ 

چكیده 

•  حق نوعی توانایي اســت که قانون براي افراد 
محترم شمرده است، مانند حق مالکیت مالک نسبت به 

اموالش. 
حقوق مجموعه ي مقرراتي است که در زماني   •
معین بر جامعه اي حکومت مي کند و به وسیله ي دولت 

تضمین و حمایت شده است . 
هدف قواعد حقوقي ایجــاد نظم و عدالت در   •
جامعه اســت که نتیجه ي آن پیشرفت فرهنگ و تمدن 

ملت هاست . 
حقوق مدني بخشي از قوانین و مقررات حاکم   •
بر یک کشــور اســت. تمام روابط مالي و خانوادگي 
مردم تابــع حقوق مدني اســت. حقــوق مدني روابط 
اشــخاص را تنها از این جهت که عضو جامعه یا شــهر 
هستند، تنظیم مي کند و توجهي به ویژگي هاي دیگر از 

قبیل شغل آن ها ندارد. 
مسائل حقوق مدني به طور خالصه عبارت اند از: 

قوانین مربوط به اموال درباره ي حقوقي اســت   -1
که انســان به طور مســتقیم نسبت به اشــیاءدارداز قبیل 
مالکیت و هم چنین حقوق و تعهداتي که اشــخاص در 

برابر هم دارند از قبیل معامالت. 
قوانین مربوط به اشخاص از قبیل تابعیت، سجل   -2

احوال، خانواده. 
قوانین مربوط به چگونگي اثبات دعوي.   -3
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 آزمون پایاني نظري واحد کار اول

حق به چه چیزهایي تعلق مي گیرد؟   -1
تعریف حقوق را بنویسید.   -2

اوصاف قواعد حقوقي چیست؟   -3
حقوق مدني را تعریف کنید.   -4

مباحــث حقوق مدنــي را در ســه بخش کلي   -5
دسته بندي کنید. 

جایــگاه حقوق خانــواده در حقــوق مدني را   -6
تشریح کنید. 

 آزمون پایاني عملي واحد کار اول

با پنج نفر از دوستان و آشنایان خود مصاحبه و   -1
نقش مختلف آن ها را در جامعه مشخص کنید. سپس 
از آن ها بپرســید کــه به عنوان دختر خانــواده یا یک 
دانش آموز یا ... چه چیزهایــي را حق خود مي دانند و 
در مقابل چــه وظایفي دارند. در پایــان، مصاحبه ها را 

بررسي کنید و نظر خود را بنویسید. 
2-  جدولي به صورت زیر ترسیم کنید و با مراجعه 
به کتاب قانون مدني، هر یک از مباحث ذکر شده را در 
جاي خود قرار دهید: شــرکت، تابعیت، اسناد، قرض، 
غایِب مفقوداالثر، قََسم، وکالت، صلح، شرایط صحت 
نکاح، الزام به انفاق، وصایا، ارث، شــرایط شــهادت، 

مهر، نگه داري و تربیت اطفال و شرایط اقرار. 

ادله اثبات دعوااشخاص اموال



واحد كار دوم
حقوق خانواده
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 هدف هاي رفتاري 

انتظار مي رود هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف هاي رفتاري زیر دست یابد: 
شروط مثبت در عقِد ازدواج را توضیح دهد.   -1

شروط منفي در عقد ازدواج را بیان کند.   -2
اقسام ازدواج را نام ببرد.   -3

حقوق غیر مالِي زوجین را توضیح دهد.   -4
حقوق مالي در ازدواج را نام ببرد.   -5

مهر را تعریف کند.   -6
مفهوم نفقه را بیان کند.   -7

حقوق اختیاري را در عقد ازدواج توضیح دهد.   -8
حق فسخ نکاح را شرح دهد.   -9

10- اقسام طالق را نام ببرد و هر یک را تعریف کند. 

 پیش آزمون واحد کار دوم 

از شرایِط درستِي عقد ازدواج دایم .... است.   -1
ب( خویشاوندي نسبي الف( تعیین مهر     

د( قصد و رضایت طرفین ج( احرام                                     
پرداخت نفقه در صورتي بر شوهر واجب است که ...   -2

الف( عقد ازدواج دایم باشد      ب( زن بیمار باشد. 
ج( زن فقیر باشد.       د( از نظر مالي توانگر باشد. 

اگر یکي از زوجین مجنون باشد و طرف مقابل قبل از عقد در این باره اطالع نداشته باشد، حق .... دارد.   -3
د( اعتراض  الف( طالق    ب( شکایت به دادگاه           ج( فسخ نکاح   

در طالق ِرجعي مرد حق رجوع به زن را ....   -4
الف( دارد بدون نیاز به موافقت او. 
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مقدمه 

از دیــدگاهِ اســالم ازدواج و تشــکیل خانواده امر 
مقدســی است که روح و جسم دو انسان را به یکدیگر 
پیوند مي زنــد. قوام و دوام جامعه نیز بســتگي به دوام 
و قوام خانــواده دارد. در همین کانون گرم خانوادگي 
است که تکامل، رشد و سعادت زن و مرد و نسل آینده 

فراهم مي شود. 
1-2 مقدمات ازدواج 

1-1-2 خواستگاري 
از مقدماِت ازدواج، که در ایران مرسوم است، مراسم 
خواستگاري است. این سنت ریشه ي مذهبي دارد و از 
نظر قانوني نیز بدان توجه مي شود. خواستگاري تقاضاي 
ازدواج از زن اســت که سبب آشنایي دو خانواده و دو 
فرد مي شــود و مي تواند فرصت خوبي براي شــناخت 

دختر و پسر باشد. 
در جامعــه ي ایران به دلیل وابســتگِي شــدید افراد 
خانــواده به یکدیگر، بــراي ایجاد تداوم و اســتحکام 

زندگي مشــترک، عــالوه بر میل و رضایــت دختر و 
پسر، رضایت خانواده هاي ایشان هم از اهمیّت ویژه اي 

برخوردار است. 
2-1-2 نامزدي 

گاهي دو نفرکه تصمیم به ازدواِج باهم گرفته اند و 
شــرایِط یکدیگر را پذیرفته اند، به دالیلي پیمان نهایي 
را نمي بندنــد، اما براي این که زمینه ي ازدواج را آماده 
سازند و در آینده نیز به وقوع آن اطمینان داشته باشند، 
در برابر هم متعهد مي شــوند که فعاًل نامزد شوند تا در 
آینــده با هم ازدواج کنند. البته این قرار با مشــورت و 
صالح دیــد دو خانواده صورت مي گیــرد. باید توجه 
داشــت که در دوران نامــزدي و قبــل از ازدواج، زن 
و مرد، همســِر یکدیگر محســوب نمي شــوند و اگر با 
مســائلي روبه رو شــدند و ازدواج را به مصلحت خود 
ندیدنــد، حق دارند قرار را به هم بزنند. در این صورت 
اگر زن یا مرد یا خانواده هاي ایشــان هدایایي به طرف 

مقابل داده باشند، مي توانند آن را مطالبه کنند.

ب( ندارد مگر به حکم دادگاه. 
ج( دارد با رضایت زن. 

د( ندارد مگر در طالق شرط کرده باشد. 
ازدواج و طالق نیاز به .... دارد.   -5

ب( شهودي که این وقایع را گواهي دهند.  الف( ثبت در دفاتر رسمي    
د( اجازه ي والدین ج( قرار دادن شروط ضمني    
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 توجه

قبــل از عقِد ازدواج هر یک از طرفین حق دارند از 
طرف مقابل گواهي سالمت بیماري هاي ارثي، ژنتیکي، 
جنســي و رواني را بخواهند و با افراد صالحیت دار در 

این خصوص مشورت کنند. 

2-2 شروط ازدواج 

عقِد نکاح که پیماني مقدس است، ناگزیر شروطي 
دارد. بعضي از آن ها براي درستِي نکاح الزم اند که به 
آن ها شــروط مثبت گفته مي شــود و بعضي از شروط 
نباید وجود داشته باشند تا عقد ازدواج درست باشد که 

به آن ها شروط منفي یا موانِع نکاح مي گویند. 
1-2-2 شروط مثبت 

نخســتین شــرط، قصد و رضایت طرفین ازدواج به 
پیوند زناشــویي اســت. به این  معني که زن و مرد باید 
قصد ایجاد زندگي مشــترک داشته باشند و با رضایت 

باطني با یکدیگر پیماِن ازدواج ببندند. 
از شروط دیگر، سالمت عقل و رعایِت سن ازدواج 
اســت. از نظر قانون، ازدواج قبل از ســن بلوغ ممنوع 
اســت، مگر در مــوارد ویژه اي که قانــون معین کرده 

باشد. 
بــراي ازدواج بــا دختِر باکره، رضایــت پدر دختر 
الزم است، گرچه دختر به سن بلوغ رسیده باشد. براي 
تحقق پیمان زناشویي حتي با وجود این شرایط و نبودن 

موانعي که ذکر خواهد شــد، باید صیغه ي عقد جاري 
و در دفتر اســناد رسمي ثبت شود. ثبت نکردن ازدواج 

جرم محسوب مي شود. 
2-2-2 شروط منفي 

ازدواج بــا بعضي از افراد ممنوع اســت. مهم ترین 
موارد آن عبارت اند از: 

الف( خویشاوندان نََسبي یعني کساني که با شخص 
نســبت خوني دارند مانند خواهر و بــرادر، خاله، دایي 

و... 
ب( خویشــاوندان سببي یعني کســاني که به سبب 
ازدواج دو نفر با یکدیگر، با آن ها نسبت پیدا کرده اند. 
با بعضي از ایشــان هیچ گاه نمي توان ازدواج کرد مانند 

زِن پدر و مادِر زن.
 با بعضي دیگر به طور موقت ازدواج ممنوع است، 
مانند خواهر زن. بدین معني که مرد نمي تواند تا زماني 
که زني همسر اوست با خواهر آن زن هم ازدواج کند. 
بنابرایــن ازدواج با دو خواهر بــه طور هم زمان ممنوع 

است. 
ج( ازدواج بــا کســاني کــه از طریــق رضــاع یا 
شیرخوارگي به انسان محرم شده اند، ممنوع است مانند 
خواهــر رضاعي و مادر رضاعــي. البته این در صورتي 
است که تمام شرایط شــیرخوارگي که در قانون ذکر 

شده است، وجود داشته باشد. 
د( ازدواج با زن شــوهردار ، زني کــه در ایام ِعّده  
به ســر مي برد، هم چنین ازدواج در حال احرام ممنوع 
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است. 
هـ- ازدواج زن مســلمان با مرد غیر مســلمان جایز 
نیســت. بــه عــالوه ازدواج زن ایرانــي با مــرد تبعه ي 
خارجي گرچه مسلمان باشد، به اجازه ي مخصوص از 

طرف دولت نیاز دارد.

 فعالیت عملي 1 

 پروانه به فردي عالقه مند شــده و مایل است با او 
ازدواج کند، در حالی که خانواده ي او از این موضوع 

اطالعي ندارند. چه سفارش هایي براي او دارید؟ 
 بین شــهرام و مژگان صیغه ي شرعي جاري شده 
اســت، آیا به ثبت در دفتِر اسناد رسمي نیز نیاز است؟ 

چرا؟ 
 مادر پرســتو، پسرخاله ي او را با تمام شرایط الزم 
براي محرمیت شیر داده است، آیا این دو نفر مي توانند 

با هم ازدواج کنند؟ 
 عســل با مردي که تبعه ي گرجســتان است قصد 

ازدواج دارد، به چه مواردي باید توجه کند؟ 

3-2 اقسام ازدواج 

ازدواج به دو قسم دایم و منقطع تقسیم مي شود که 
در بعضي آثار و احکام با یکدیگر تفاوت دارند. 

1-3-2 ازدواج دایم 
بیش تریــن ازدواجــي که صورت مي گیــرد، عقد 
ازدواج دایم اســت. در این نوع نکاح زن و مرد متعهد 

مي شوند براي همیشه در کنار یکدیگر زندگي کنند و 
هدف از آن تشکیل خانواده است. 

2-3-2 ازدواج منقطع 
گاهي بــه دالیلي زن و مرد مي خواهنــد تنها براي 
مــدت معیني عقد نــکاح بین آن  هاواقع شــود. در این 
صورت مدت نکاح و مهر را باید کاماًل مشخص کنند. 
به این ازدواج، ازدواج منقطع یا موقت گفته مي شود و 
در آن تشــکیل خانواده در نظر نیســت. ازدواج موقت 
به همان شــرایط ازدواج دایم نیــاز دارد، از قبیل قصد 
و رضایــِت طرفین، رضایت پدر دختر باکره و خواندن 

صیغه ي عقد. 
4-2 حقوق و تكالیف متقابل زن و شوهر 

پس از وقوع نکاح، زن و شــوهر حقوق و تکالیف 
متقابلي پیدا خواهند کرد. در حقیقت حق یک طرف، 
تکلیــف دیگري اســت. این حقوق را مي تــوان به دو 

بخش مالي و غیرمالي تقسیم کرد: 
1-4-2 حقوق غیر مالي 

در قوانین جمهوري اســالمي ایــران، به تحکیم و 
استواري بنیان خانواده  توجه شده است. 

در حقوق اســالمي زن و شــوهر وظایف زیر را بر 
عهده دارند: 

 رفتاري نیکو نسبت به یکدیگر داشته باشند. 
 در گرما بخشــیدن بــه کانون خانــواده و تربیت 

فرزندان یکدیگر را یاري کنند. 
 بر اساس مصالح خانواده عمل کنند، به طوري که 



مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده جلد 2
حقوق خانواده

218

حتي حرفه، صنعت و شغل آن ها با مصالح خانوادگي 
طرفین منافات نداشته باشد. 

 زن بایــد در منزلــي که شــوهر تعییــن مي کند، 
سکونت کند مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده 
شــده باشــد زیرا در روابط زوجین ریاست خانواده از 

خصایص شوهر است. 
 به نظر یکدیگر توجه کنند. 

 به وظایف زناشــویي خود عمــل کنند. در قانون 
به انجام وظایف زن در برابر شــوهر ))تمکین خاص(( 
گفته مي شــود. تمکین  از وظایف زن و حقوق شوهر 

شمرده مي شود.
2-4-2 حقوق مالي 

در عقِد ازدواج حقوق مالــي تنها به زن اختصاص 
دارد، مگر آن که مــرد حق یا حقوق مالي به نفع خود 
در عقد ازدواج شــرط کرده باشــد. حقــوق مالي زن 

شامل دو بخش مي شود؛ مهر و نفقه. 
1-2-4-2 َمهر 

مهر یا ِصداق، مالي اســت که مــرد هنگام عقد آن 
را به زن پیشــکش مي کند یا متعهد مي شــود در آینده 
به او بپردازد. هر چیزي که مال به حســاب آید و بتوان 
آن را مالک شــد، مي تواند مهر قرار گیرد. مقدار مهر 
به رضایت طرفین بســتگي دارد و مرسوم است که قبل 
از عقد درباره ي میزان و نوع مهر توافق شود. گاهي نیز 
پس از عقد، طرفین مقدار آن را معین مي کنند و به هر 
حال در ســند ازدواج ثبت مي شــود. به این مهر که در 

ســند ازدواج ثبت مي شود، در اصطالح "َمهرالُمسّمي" 
مي گویند. 

اگــر قبل یا پــس از عقــد مقدار مهریه مشــخص 
نشده باشــد و از آن نامي برده نشود، عقد ازدواج دایم 
صحیح اســت، اما ازدواج منقطع بدون ذکر َمهر باطل 

است. 
بــا انجام عقد نــکاح زن مالک مهر مي شــود و هر 
تصرفي در مهر براي او جایز است. اگر مهر وجه رایج 
)پول( باشــد بر طبق قانون، در زمان پرداخت، با ارزش 
همان زمان محاســبه و پرداخت مي شــود، مگر این که 
زن و شــوهر در حین اجراي عقد به نحو دیگري توافق 

و آن را ثبت کنند. 

 توجه 

درســت اســت که زن به مّجرد خوانده شدن عقد 
مالک مهر مي شــود، امــا اگر قبل از زناشــویي طالق 
رخ دهد، نصف مهر حــق او خواهد بود و اگر همه ي 
مهر را دریافت کرده باشــد، باید نیمي از آن را به مرد 

برگرداند. 

2-2-4-2 نََفقه 
نفقه عبارت اســت از مســکن، خوراک، پوشاک 
و لوازم منزل که به طور متعارف مناســب موقعیت زن 
باشد.هزینه هاي درماني و بهداشتي نیز از نفقه محسوب 
مي شــوند. اگر زن عادت به خدمتکار داشته باشد، یا به 
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دلیل بیماري نیاز به خدمتکار داشته باشد، خدمتکار نیز 
از نفقه به حساب مي آید. در زمان کنوني لوازمي چون 
جاروي برقي و ماشــین لباسشویي را جانشین خدمتکار 
مي داننــد. در عقِد ازدواِج دایم بر عهده ي مرد اســت 
که نفقــه ي زن را بپردازد و اگر بــه این وظیفه ي خود 
عمــل نکنــد زن مي تواند به دادگاه مراجعــه کند و از 
طریــق قانون حق خود را مطالبه کند. البته چنان که زن 
بدون دلیل و مجوز شــرعي از انجام وظایف زناشویي 

خودداري کند، مستحق نفقه نیست. 
در ازدواج موقت زن حــق نفقه ندارد، مگر آن که 
از آغاز شرط کرده و شوهر این شرط را پذیرفته باشد. 

 فعالیت عملي 2 

 فهرســتي تهیه کنید و در آن انتظارات خود را از 
همسر آینده تان بنویسید. ســپس خودتان داوري کنید 

کدام یک حق شما و کدام یک انتظار شماست؟ 
 به نظر شــما مهر باید بر چه اساســي تعیین شود؟ 
مي توانید با چند نفر در این باره مشورت و سپس نتیجه 

را ارزیابي کنید. 
 فرشــته مي گوید: همســرم باید هر چه مي خواهم 
برایــم فراهم کند، زیرا او بایــد نفقه ي مرا بپردازد. چه 

سخني با او دارید؟ 

3-4-2 حقوق اختیاري 
حقوقي که بیان شــد الزمه ي عقِد ازدواج اســت و 

با بســتن پیمان زناشویي بر زن و مرد تعلق مي گیرد، اما 
زن و شوهر مي توانند نســبت به امور دیگري نیز با هم 
توافق کنند و آن  هارا ضمن عقد ازدواج شــرط کنند. 
مثل این که زن شرط کند در محل خاصي اقامت داشته 
باشــد یا این که مرد شــرط کند که زن بعضي از لوازم 
منزل را تهیه کند. به این شــروط »شــروط ضمن عقد« 

گفته مي شود. 
چنان چــه در موردي زن و مرد توافــق کنند، براي 
آن کــه این توافــق از نظر قانوني هــم ضمانت اجرایي 

داشته باشد باید در متن عقدنامه نیز ذکر شود.
البته بعضي از شــرط ها باطل اند، مانند شــرطي که 
مخالف شــرع مقدس اسالم باشد یا شــرطي که انجام 

دادن آن براي طرف مقابل مقدور نباشد. 
در قباله هــاي نــکاح، که پس از پیــروزي انقالب 
اسالمي تنظیم شــده اســت، مواردي به عنوان شروط 
ضمن عقد چاپ شده اســت. طرفین مي توانند با تأیید 
هر یک از این شــروط، بعضي از آن ها و یا همه ي آن 
ها را بپذیرند و امضا کننــد، چنان چه طرفین با امضاي 
خود موافقت و رضایت شان را نسبت به آن شرط اعالم 

کنند باید به آن  هاعمل کنند.

 فعالیت عملي 3 

 شــروط ضمن عقــد ثبت شــده را در یک قباله ي 
نکاح )ازدواج( ببینید. 

 به نظر شما کدام یک از شروط الزم است؟ 
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 آیا شرطي هست که در نظر شما باشد، اما در بین 
آن ها نیامده باشد. 

5-2 جدایي 

جدایي زن و شوهر از یکدیگر به سه صورت اتفاق 
مي افتد: فــوت یکي از زوجین، فســخ عقــد نکاح به 

وسیله ي زن یا شوهر و طالق. 
1-5-2 حق فسخ نکاح 

فسِخ نکاح عبارت اســت از بر هم زدن عقد نکاح 
بر اســاس مجوز قانوني که یکــي از دو طرف عقد در 

دست دارد. 
براي جلوگیــري از ضرر طرفین، بــا وجود بعضي 
عیوب جســمي یا رواني مانند جنون، طرفین حِق فسخ 
نکاح را دارند. این امراض در قانون نام برده شده اند و 
تشــخیص ابتالي به آن به عهده ي پزشــک است. البته 
فرد در صورتي حق فســخ دارد که قبــل از ازدواج از 
بیماري همســرش اطالع نداشته باشد یا آن که پس از 
ازدواج و اطالع از بیماري به آن رضایت نداده باشد. 

 توجه 

حِق فسِخ نکاح فوري است. بنابراین، اگر کسي از 
بیماري طرف مقابل آگاه شــود و اقدام به فسخ نکند، 
این تأخیر به منزله ي رضایت او به عیب است و  موجب 

از بین رفتن حق فسخ نکاح خواهد بود. 

2-5-2- طالق 
تقدس ازدواج و لزوم استحکام هر چه بیش تر کانون 
خانــواده جاي بحث ندارد. در مواردي که مشــکالت 
قابل حل باشند، باید با تمام توان و به کارگیري همه ي 
عوامل به حل آن ها پرداخت. مشورت با افراد متخصص 

و دل سوز مي تواند در موارد بسیاري راه گشا باشد. 
اما گاهي طالق اجتناب ناپذیر است. در این موارد، 
شــروط و مقررات ویژه اي براي ایــن آخرین راه ذکر 
شــده اســت که با وجود آن ها، طالق به طور صحیح 

واقع مي شود و بدون آن ها طالق باطل است. 

 فعالیت عملي 4 

کدام یــک از نکته های زیر در ایجــاد فاصله بین 
همســران اثر بیش تري دارد؟ آیــا مي توانید نکته های 

دیگري اضافه کنید؟ 
 آشنانبودن با خصوصیات طرف مقابل 

 توجه به سخنان منفي دیگران 
 مقایسه ي امکانات خود با دیگران 

 اجازه ي مداخله ي بي جا به دیگران دادن
 نداشتن حس مسئولیت در زندگي شخصي 

 تغییر معیارهاي انتخاب همسر پس از ازدواج 
 مواجه شدن با مشکالت 



مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده جلد 2
حقوق خانواده

221

1-2-5-2 حق طالق 
 طبق قانون، طالق به اراده ي شــوهر واقع مي شود، 
اما منظور این نیســت که زن هرگز نتواند درخواســت 
طالق کند یــا رأي دادگاه هیچ اثــري بر وقوع طالق 
نداشــته باشد. زن حق دارد که با شــروط معین، اجبار 
مــرد به طــالق را از دادگاه بخواهد، یــا این که ضمِن 
عقد ازدواج شرط کند در وضعیتي معین از طرف مرد 

وکالت داشته باشد که طالق را واقع سازد. 
از سوي دیگر این ســخن که مرد حق طالق دارد، 
به این معني نیست که هر وقت و بدون دلیل بتواند این 
کار را انجام دهد. بلکه در این خصوص قانون دخالت 
مي کنــد و طبق قانون هم مرد و هم زن مکلف اند براي 
درخواســت طالق به دادگاه مراجعه کنند. تنها پس از 
رســیدگي دادگاه و احراز گواهِي عدم امکان سازش، 

مي توانند به دفترخانه و ثبِت طالق مراجعه کنند. 
2-2-5-2 اقسام طالق 

طالق بر دو قسم ِرجعي و باین تقسیم مي شود. قبل 
از بیان هر یک باید بدانیم ِعّده چیست؟ 

ِعّده عبارت اســت از مدتي که تا سپري شدن آن، 
زني که از شوهرش جدا شــده است، نمي تواند شوهر 
دیگــري اختیار نماید. مدت ِعّده در پِي فوت شــوهر، 

باردار بودن زن و موارد دیگر متفاوت است. 
طالق ِرجعي 

در ایــن طالق، مرد حق دارد در مدت ِعّده ي زن با 
او آشــتي کند. در این صورت پیوند زناشویي مجدداً 

برقرار مي شــود، بدون آن که نیاز به وقوع صیغه ي عقد 
ازدواج باشــد. البته پس از آشتي و پیوند دوباره باید به 
دفاتر ثبت مراجعه کنند و این 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 نکند، طالق ِرجعي خواهد بود، زیرا 

ِرجعي بودن طالق حالت عادي جدایي است. 
در طــالق ِرجعي، در ایام ِعــّده ي زن، مرد ملزم به 
پرداخت نفقه ي اوســت و در صورت فوت هر یک از 

زوجین در این ایام، دیگري از او ارث مي برد. 
طالق باین 

در ایــن طالق مــرد حق رجــوع و ادامه ي زندگي 
زناشــویي را ندارد. مگر آن که ِعّده ســپري شــود و با 

رضایت زن، بار دیگر او را به عقد خود در آورد. 
در بعضي موارد طــالق باین، زن به میل خود مالي 
به مرد مي بخشــد که بر حسب نوع طالق باین، ممکن 
اســت به مقدار مهر یا بیش تر یا کم تر از آن باشد. زن 
در ایام عده در طالق باین حق دریافت نفقه ندارد مگر 

آن که باردار باشد. 

 فعالیت عملي 5 

 شوهر سمیرا پس از طالق به او رجوع کرده است 
و آن  هابه خوبي با هم زندگي مي کنند، اما رجوع، ثبت 
نشده است، ثبت نشــدن رجوع چه عواقبي براي آن  ها 

دارد؟ 
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 آیا ثبت نشدن رجوع براي فرزند احتمالي ایشان 
در آینده هم ضرري دارد؟ 

6-2 حقوق کودک 

یکــي از انگیزه هاي مهم تشــکیل خانواده داشــتن 
فرزند اســت. اتحاد زن و شــوهر و وابستگي خوني و 
اخالقي فرزندان خانواده به آنان، موجب مي شــود که 
یکي از طبیعي ترین واحدهاي اجتماعي به وجود آید.

عشق و محبت به فرزند از طرف خداوند در نهاد پدر 
و مادر به ودیعه گذاشته شده است. اما قانون نیز وظیفه 
دارد از حقوق کودک پاسداري کند. حقوق کودک 
را مي تــوان به دو بخش مالي و غیرمالي تقســیم کرد. 

1-6-2 حقوق غیر مالي کودک 
 چنــان که انجام هــر کاري نیاز بــه فراهم آوردن 
مقدمــات آن دارد، رشــد و پرورش نســل آینده، که 
اهمیــت ویژه اي براي امروز و فــرداي جامعه دارد نیز، 
بــه تهیه ي مقدمات خــاص خود نیــاز دارد. در قوانین 
اســالمي براي کودک حتي قبــل از تولد حقوقي ذکر 
شده اســت؛  هم چون حق حیات. به همین دلیل سقِط 
جنین جرم شناخته مي شود، در حالي که در بسیاري از 
کشــورها جرم محسوب نمي شود. در آموزه هاي دیني 
به آمادگِي جســمي، روحي و روانــي پدران و مادران 
آینده توجهي ویژه شــده است. امروزه علوم پزشکي، 
روان شناســي، تربیتي و ... به این آمادگي تأکید دارند. 
اما بســیاري از ایــن آموزه ها در قالب هــاي حقوقي و 

قانوني نمي گنجــد و باید در دانش هــاي ویژه ي خود 
جست و جو شوند. 

هدف قانون گــذار در تنظیم روابط پــدر و مادر و 
فرزنــدان حمایــت از کودک اســت و در این راه هم 
تالش کرده اســت. از دیدگاه قانوني نخستین حق هر 
کودک به رسمیت شناختن او در اجتماع است، سپس 

نگه داري و تربیت او. 

 فعالیت عملي 6 

به نظر شــما یک زن و شــوهر قبل از بچه دار شدن 
بایــد به چه نکاتي توجه کنند و چــه آمادگي هایي در 

خود به وجود آورند؟ فهرستي از آن تهیه کنید. 

1-1-6-2 گرفتن شناسنامه 
شناســنامه در واقع رونوشت سند والدت است که 
از طرف مأمور ثبت احوال به اشــخاص داده مي شود. 
وظیفه ي پدر و پس از او مادر اســت که والدت طفل 
را به مراجع خاص اعالم کند و براي کودک شناسنامه 
بگیرد. شناســنامه سندي رسمي است که همه ي مراجع 

رسمي آن را مي پذیرند.
 2-1-6-2 حضانت 

حضانت، قدرتي است که قانون به منظور نگه داري 
و تربیــت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده اســت. 
حضانت هم تکلیف پدر و مادر است و هم حق ایشان. 
منظور از تکلیف این است که هیچ یک از پدر و مادر 
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حق ندارند در مدتي که حضانت به عهده ي آن هاست 
از نگه داري طفل امتناع کنند. 

نگــه داري شــامل همه ي کارهایي اســت که براي 
سرپرستي و مواظبت از کودک الزم است. 

گرچه نمي توان همه ي آن چه را که کودک به آن 
نیاز دارد، نام برد اما مهم ترین آن ها عبارت اند از:

•  نیازهــاي جســمي: این نیازهــا از طریق فراهم 
کــردِن محیــط زندگي ســالم رفــع مي شــوند. تأمین 
مســکِن مناسب، خوراک و پوشــاِک مناسب، رعایِت 
مســائل بهداشتي)مراجعه ي به موقع به پزشک و تزریق 

واکسن( و... مواردی از این نیازهاست. 
•  نیازهاي روحــي و رواني: ایجاد امنیت رواني، 
فراهم آوردن وسایل تفریح و شادي کودک، برقراري 
آرامــش و عشــق و صمیمیــت در محیط خانــواده و 
رفتارهاي مناســب تربیتي از جمله موارد بسیار مهم این 

نیازهااست. 
گرچه طبق قانون پدر و مــادر حق تنبیه طفل خود 
را دارند ولي باید راه و روش درســت تنبیه را بشناسند. 
تنبیه باید با نوعي مالیمت و انعطاف، که الزمه ي امور 
تربیتي است، همراه باشد. تربیت، خود دانشي است که 

پدر و مادر باید آن را فرا گیرند.
 به هر حال مراقبت و نظارت پي گیر سالمت روح و 
جسم کودک از وظایف پدر و مادر و حقوق کودک 
اســت. از این رو کودک نیز بدون اجازه ي سرپرست 
خود نباید از محل ســکونت خود خارج شود. نظارت 

بر معاشــرت هاي کودک عالوه بــر نگه داري، جنبه ي 
تربیتي هم دارد. 

 فعالیت عملي 7 

با توجه به مفهوم حضانت، فهرســت مشــروحي از 
حقوق کودک را در این باره تهیه کنید. 

3-1-6-2مسئول امر حضانت 
حضانت حق و وظیفه ي پدر و مادر کودک است. 
تا زماني که پدر و مادر زنده اند و شایســتگي نگه داري 
فرزند خود را دارند، حضانت با آنان است. در صورت 
فوت یکي از آن دو، حضانت کودک با فردي اســت 

که زنده است. 
در مواردي که زن و شــوهر از یکدیگر جدا شوند 
دیگــر همکاري آنان براي حضانــت طفل، به گونه اي 
که در زمان زوجیت وجود داشــت، امکان ندارد. پس 

ناچار باید کودک را به یکي از آن دو سپرد. 
طبق قانون، مادر تا هفت ســال بر پدر مقدم است و 
پــس از آن اولویت با پــدر خواهد بود. در هر صورت 
طفــل از نظر قانوني حق مالقات دیگری )پدر یا مادر(
رادارد و نمي تــوان کــودک را از چنین حقي محروم 
ساخت. در تمام مواردي که ذکر شد کسي که حضانت 
طفل را بر عهده دارد باید شایســتگي و صالحیت الزم 
را داشته باشد. چنان چه بر اثر مواظبت نکردن یا داشتن 
انحطاط اخالقي پدر یا مادر، سالمت جسمي یا تربیت 
اخالقي کودک در معرض خطر باشــد، مراجع قانوني 



مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده جلد 2
حقوق خانواده

224

طبــق مقــررات، مداخله و به مصلحــت کودک عمل 
مي کنند. از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخالقي، 
اعتیــاد زیان آور به الکل، مواد مخدر، قمار، اشــتهار به 
فساد اخالق، سوء اســتفاده از طفل یا اجبار او به ورود 
به مشاغل ضد اخالقي، تکرار ضرب و جرح خارج از 
حد متعارف و ابتال به بیماري هاي رواني )با تشــخیص 

پزشکي قانوني( نام برده شده است. 
2-6-2 حقوق مالي کودک 

نگه دارِي کودک و تربیت او مخارجي دارد که بر 
اســاس قانون، پدر وظیفه دارد این هزینه ها را بپردازد. 
این هزینه ها شــامل ضروریات زندگي مي شود و به آن 
نفقه مي گویند. امروزه باســواد شدن و تحصیل کردن 
نیز از ضروریاتي اســت که مخــارج آن باید پرداخت 
شــود. چنان چه پدر از این وظیفه ســرباززند، از طرف 
مراجع قانوني ملزم به انجام تکلیف خواهد شد. در هیچ 
صورت کســي نیز حق ندارد کودک را به کار گیرد. 

این کار پیگرد قانوني دارد. 
البتــه در جوامعي هم چــون جامعه ي مــا، بیش تر 
پدران تمایل دارند به خواســت هاي به حق فرزندانشان 
پاسخ مثبت دهند. اما باید توجه داشت که الزام قانوني 
پــدر به پرداخت نفقه ي فرزند به آن معنا نیســت که او 
وظیفه دارد هرگونه خواســت فرزند را برآورده سازد. 
بلکه پدر باید در حد توان مالي خود و به منظور رشد و 

تکامل فرزند، نیازهاي ضروري او را مرتفع سازد.

3-6-2 والیت 
والیــت در روابط خانوادگي، عبــارت از اقتداري 
است که قانون گذار به منظور اداره ي امور مالي کودک 
و افــراد ناتوان دیگري که در قانون تعیین شــده اند، به 

پدر و جّد پدري اعطا کرده است. 
افرادي که به ســن بلوغ نرسیده اند و از نظر حقوقي 
به آن  ها»صغیر« گفته مي شود، نمي توانند در اموال خود 
تصرفــي کنند. مثاًل اگر مالي دارندآن را بفروشــند. به 
منظــور حفظ مصالــح مادي افراد صغیر َوليِّ ایشــان با 

توجه به مصلحت صغیر در اموال او تصرف مي کند. 
والیت کودک به عهده ي پدر و جّد پدري اســت. 
با این حال اگر آن  هارعایــت مصلحت صغیر را نکنند 
و مرتکب اقداماتي شــوند که موجب ضرر صغیر شود 

والیت ایشان طبق قانون ساقط مي شود. 

چكیده 

در قانوِن مدني، درباره ي مقدمات ازدواج، شروط 
آن، بــه ویژه حقوق متقابل همســران به طور مشــروح 
بحث شــده است، زیرا در حقوق اســالم، حفظ، بقا و 

استحکام کانون خانواده اهمیتي بسیار دارد. 
بخشــي از حقوق همسران مالي و بخشي دیگر غیر 
مالي است. حقوق مالي شــامل مهر و نفقه است که به 
زن تعلق دارد و از تعهدات شــوهر محســوب مي شود. 
بخشــي از حقوق غیر مالي ویژه ي شوهر است، بخش 
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دیگري از این حقوق که شــامل رفتارهاي شایسته در 
همــه ي زمینه هاســت به هر دو تعلــق دارد. در زندگي 
مشترک شاید حقوق غیر مالي اهمیت بیش تري داشته 
باشــد، به طوري کــه حقوق مالي را تحــت تأثیر قرار 

مي دهد.
 بخش دیگري از حقوق خانواده درباره ي مســائل 
مربوط به جدایي، طالق و حقوق مربوط به آن اســت. 
حقوق کودک از مباحث مهم حقوق خانواده اســت و 
مي تــوان آن را زیر عناوین حضانــت، والیت قهري و 
الزام به انفاق و ... بررســي کرد. بخشــي از این قوانین 
بــه روابط عاطفــي والدین و فرزند مي پــردازد و براي 
حمایت جســمي و شــخصیت کودک وضع شــده اند 
و مباحــث دیگر بــه اداره ي دارایي کــودکان مربوط 

مي شود. 

 آزمون پایاني نظري واحد کار دوم 

شروط مثبت در عقد ازدواج را نام ببرید.   -1
درباره ي شــروط منفــي عقــد ازدواج به طور   -2

خالصه توضیح دهید. 
منظور از حقوق غیر مالي چیست؟ مصادیقي را   -3

بیان کنید. 
حقوق مالي زن را نام ببرید.   -4

5-  نفقه چیست؟ 
فسخ نکاح به چه معناست؟   -6

اقسام طالق را به طور خالصه توضیح دهید.   -7

8-  حضانت را به طور خالصه تعریف کنید. 
9-  حضانت به عهده ي چه کساني است؟ 
10- والیت در روابط خواندگي چیست؟ 

 آزمون پایاني عملي واحد کار دوم 

گروه هایي چهار نفري تشــکیل دهید و با یکدیگر 
نمایش نامــه اي درباره ي یک زندگِي مشــترک موفق 
بنویســید و نقش زن و شوهر و فرزند یا فرزندان را در 
ایجاد موفقیت خانوادگي مشخص و سپس آن را براي 

دوستان خود اجرا کنید. 
 



واحد كار سوم
قوانین ارث
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 هدف هاي رفتاري 

انتظار مي رود هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف هاي زیر دست یابد: 
1-  حاالت احتمالي وصیت را شرح دهد. 

2-  موجبات ارث را توضیح دهد. 
3-  درباره ی  طبقات ارث توضیح دهد. 

4-  درباره ی  سهم ارث افراد طبقه ي اول توضیح دهد. 
5-  سهم ارث همسران را به طور مشروح توضیح دهد. 

 پیش آزموِن واحد کار سوم 

چنان چه اموال مُتوفّایي کم تر از دیون او باشد ...   -1
الف( تا مقداري که مال هست، بدهي بدهکاران پرداخت مي شود. 

ب( اموال به نسبت دیون میان بدهکاران تقسیم مي شود. 
ج( خویشاوندان طبقه ي اول متوفا باید بدهي هاي او را بپردازند. 

د( مدیون از دنیا رفته و دیگران متعهد نیستند دیون بدهکاران را بپردازند. 
2-  در کدام یک از موارد زیر باید به وصیت عمل  شود؟ 

الف( وصیت کم تر از ثلث اموال باشد.                  ب( وصیت به میزان ثلث  اموال باشد. 
ج( وصیت بیش از ثلث اموال باشد.       د( دو گزینه ي الف و ب. 

3-  خویشاوندان نََسبي متوفا بر حسب .... از او ارث مي برند. 
الف( نزدیکي به متوفا   ب( طبقات ارث          ج( دو گزینه ي الف و ب       د( وصیت متوفا 

4-  ارث زن یا شوهر از همسر متوفاي خود ..... برداشته مي شود. 
ب( در ابتدا و اصل مال  الف( پس از برداشت سهم خویشان نََسبي  

د( در صورت عقد دایم از اصل تََرکه  ج( همزمان با سهم خویشان نسبي محاسبه  
زن از قیمت ..... از اموال شوهر متوفاي خود ارث مي برد.   -5

الف( ساختمان و درختان       ب( زمین       ج( اموال منقول       د( ساختمان 
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مقدمه 

انســان در دوران زندگــي، بــراي تأمیــن نیازهاي 
گوناگون خود دســت به فعالیت مي زنــد و لوازمي از 
قبیل مســکن، محلي براي کار، لوازم منزل، زمین، باغ 
و ... براي خــود تهیه مي کند. این اموال، پس از مرگ 
فرد، به چه کســي یا چه کســاني مي رســد؟ در بعضي 
کشــورهااین اموال از اموال عمومي محسوب مي شود 

و دولت در آن تصرف مي کند. 
در نظاِم قانوني جمهوري اسالمي ایران که برگرفته 
از احکام اســالم اســت، این اموال با شروط ویژه اي به 

خویشاونداِن در گذشته تعلق مي گیرد. 
این قوانین به طور مشــروح زیر عنــوان »وصایا« و 

»ارث« در قانون مدني آمده است. 
1-3 مال مورد ارث 

بــا مرگ یک فــرد امــوال او به وارث یــا وارثان 
مي رســد. براي محاســبه ي این اموال، ابتــدا چنان چه 
متوفّا)درگذشــته( از فرد یا افرادي طلبکار بوده  است، 
بایــد طلب هــا وصول گــردد و به اموال دیگــر اضافه 
 شــود. از طرف دیگر بخش هایي از مال جدا مي شــود 
و باقي مانده ي مال کــه »ترکه« نام دارد، به بازماندگان 
مي رسد. مواردي که از مال خارج مي شود به شرح زیر 

است: 
الف( مخارج مربوط به کفن و دفن.

ب( حقوق خصوصي افراد نسبت به مال میت؛ یعني 
بدهي هاي میــت در زمان حیات، خواه موعد پرداخت 

آن ها رسیده باشد، خواه نرسیده باشد، از اموال برداشته 
مي شود. 

چنان چــه متوفّا َمهر همســرش را نپرداخته باشــد، 
مهر نخســتین بدهي او محســوب مي شــود و از اصل 
مال برداشــته می شود، سپس بدهي هاي دیگر پرداخت 

مي گردد. در این صورت سه حالت متصور است: 
1-  مال به میزان دیون باشــد و با پرداخت دیون به 
اتمام رســد. در این صورت دیگر مالــي براي به ارث 

رسیدن نیست. 
2-  مال کم تــر از دیون باشــد، در این صورت به 

نسبت دیون میاِن بدهکاران تقسیم مي شود. 
3-  مال بیش از دیون باشــد، در این صورت، پس 

از پرداخت دیون مال باقي مانده به ارث مي رسد. 
ج( حقوق اجتماعي نســبت به مال میت که مالیات 

بر ارث است و  به دولت پرداخت مي شود. 

 توجه 

چنان چــه به هر عنواني مالي به دیگري مي دهید، از 
او مدرکي قانوني مانند چک بگیرید. شــاید در آینده 

ناچار به اثبات طلب خود باشید. 

1-1-3 وصیت 
هــر فــرد حــق دارد در زمــان حیــات خویــش 
درخواســت هایي براي پس از مرگ خود داشته باشد. 
به این درخواســت ها »وصیت« گفته مي شــود. وصیت 
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ممکن اســت درباره ي امور مادي یا معنوي باشد. فرد 
مي توانــد وصیت کنــد که از اموالش پــس از مرگ، 
مقدار مشــخصي بــه بینوایان بدهند، یــا مال خاصي به 
شــخصي معین داده شــود. وصیت نسبت به  ترکه باید 
اجرا شود و بازماندگان حق تخطي ندارند. البته وصیت 
زمانــي داراي اعتبار قانوني اســت که به طور رســمي 

نوشته شده باشد و در دفترخانه ثبت شود.
بنابراین، سه حالت ممکن است: 

الــف( وصیت بــه میزان ثلــث مال باشــد. در این 
صورت باید به آن عمل شود. 

ب( وصیت بیش از ثلث مال باشد. در این صورت، 
چنان چه وارث یا وارثان رضایت داشــته باشند، به آن 
عمــل مي کنند.اما اگر بعضي از وارثان راضي و بعضي 
ناراضــي باشــند، آن ها کــه رضایت دارند، شــخصاً 
هزینه هاي وصایاي مازاد بر ثلث را بر عهده مي گیرند. 
ج( وصیت کم تر از ثلث مال باشد. در این صورت، 
بقیه ي امــوال پس از اجراي وصیت بــه بازماندگان به 

ارث مي رسد. 

 توجه 

قبــل از پرداخت دیــون متوفّا نمي تــوان در اموال 
بازمانــده تصرف کرد. اما مي توان در شــرایطي میزان 
ثلث مــال را محاســبه و آن را به مرور، بــراي آن چه 

وصیت شده است، صرف کرد. 

 فعالیت عملي 1 

درباره ي پرسش هاي زیر در کالس بحث کنید: 
- پــدر علي از دوســتش یک میلیــون تومان طلب 
دارد و چکــي به همین مبلغ براي شــش مــاه آینده در 
دســت اوست. دوســت او به تازگي فوت کرده است. 
آیا پدر علي باید به وارثان مراجعه کند یا باید شش ماه 

صبر کند تا تاریخ سررسید چک برسد؟ 
- مادربزرگ پریســا به تازگي فوت کرده اســت. 
آیا مادر پریســا مي تواند بدون انجــام مراحل قانوني و 
رضایت وارثان گردن بند مادرش را یادگاري بردارد؟ 
- پدربزرگ پژمان که مرد خیّری بوده وصیت کرده 
اســت همه ي اموالش را پس از مرگش به مســتمندان 

بدهند. آیا مي توان به این وصیت عمل کرد؟ 
- مادربــزرگ هســتي تــازه از دنیا رفته اســت و 
وصیت نامه اي ندارد. آیا مادر هســتي مي تواند از اموال 

مادرش به بینوایان کمک کند؟ 

2-3 موجبات ارث 

دو امر موجب مي شــود که فردي از دیگري ارث 
ببرد: نََسب و َسبَب. 

منظور از نََســب، خویشــاوندان اند که به ترتیب از 
آن ها نام برده مي شــود و منظور از سبب، فرد یا افرادي 
هســتند که به ســبب ازدواج، به عنوان همسر، از متوفّا 

ارث مي برند. 
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1-2-3 خویشاوندان نََسبي 
در قانون ارث خویشاوندان نسبي متوفّا به سه دسته 
تقسیم مي شــوند. به هر دسته »طبقه« گفته مي شود، که 
به ترتیب از متوفّا ارث مي برند. در این صورت تا زماني 
که در طبقه ي اول کسي موجود باشد، فردي از طبقه ي 
دوم ارث نمي بــرد. هم چنین زماني افراد طبقه ي ســوم 
ارث مي برنــد که هیــچ فردي از طبقــه ي دوم موجود 

نباشد. 
طبقات ارث به شرح زیر است: 

طبقــه ي اول: پدر و مادر متوفّــا و فرزندان او. اگر 
فرزنــد یا فرزندان او زنده نباشــند، فرزنــد یا فرزندان 
فرزندان با پدر و مادِر متوفّا در ارث ســهیم مي شــوند. 
دربــاره ي فرزنــدان فرزنــدان، آن کس کــه به میت 
نزدیک تر اســت، مقدم مي شــودبنابراین با وجود نوه، 

نتیجه ارث نمي برد. 
طبقــه ي دوم: اجداد متوفّا و خواهــر و برادر او. در 
صورتي که متوفا خواهر و برادري زنده نداشــته باشد، 
فرزندان ایشان به ترتیب نزدیکي به میت با اجداد متوفّا 

در ارث شریک مي شوند. 
یعني در صورت فقدان خواهر و برادر، اگر خواهر 
زاده اي وجود داشــته باشد، نوه ي خواهر یانوه ي برادر 

متوفي ارث نمي برد. 
طبقه ي ســوم: عموها،عمه ها و خاله ها و دایي ها که 
در صورت فقدان آن ها، فرزندانشان به ترتیب نزدیکي 

به متوفّا ارث مي برند. 

2-2-3 خویشاوندان َسبَبي 
اشخاصي که به موجب سبب ارث مي برند، هر یک 
از زوجین هســتند که هنگام فوت دیگري زنده باشد. 
همســر از همسر متوفاي خود ارث مي برد و با هر طبقه 
ازطبقات ســه گانه، که نام برده شد و وارث به حساب 

مي آیند، شریک است و سهم خود را مي برد. 

 توجه 

طبق قانون، نخســتین ســهمي که از ارث برداشــته 
مي شــود، ســهم همســر اســت. ســپس، ســهم دیگر 

بازماندگان حساب مي شود. 

 فعالیت عملي 2 

درباره ي پرسش هاي زیر در کالس بحث کنید: 
- پدر ســپهر در گذشته است. او داراي سه فرزند و 
یک خواهر و برادر بوده اســت. کدام یک وارث او به 

حساب مي آیند؟ 
- مادر ســپیده از دنیا رفته اســت. او داراي همســر 
و دو فرزند و مادر بوده اســت. کــدام یک از او ارث 

مي برند؟ 
- دوســت حسین بر اثر حادثه اي فوت کرده است. 
او داراي پــدر و مــادر و یک خواهر بوده اســت. چه 

کساني وارث او محسوب مي شوند؟ 
- پدر زهرا درگذشته است، او داراي همسر و یک 
فرزنــد و دو خواهر و برادر بوده اســت. وارثان او چه 



مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده جلد 2
قوانین ارث

231

کساني اند؟ 
- پدر و مادر ســهیل در تصادف کشــته شــده اند. 
ســهیل تنها یــک عمه و یــک عمو دارد کــه با آن ها 

زندگي مي کند، وارث پدر سهیل کیست؟ 
- یــک خانــواده در دریا غرق شــده اند، مادر این 
خانواده تنها یک مادربزرگ و یک برادر داشته است. 

کدام یک وارث او به حساب مي آیند؟ 
- در حادثه اي آقاي صالحي و بعضي نزدیکان او از 
دنیا رفته اند. تنها عمه، دختر عمه، پسرعمه و دایي آقاي 

صالحي زنده مانده اند کدام یک ارث مي برند؟ 

3-3 سهم ارث

ســهم ارث بعضي از وارثان در قانون مشخص شده 
اســت، مانند  مادر، زوج و زوجه به این سهم مشخص 
شده »فرض« گفته مي شود. ســهم بعضي از وارثان نیز 
در قانون مشخص نشده است. سهم ارث این افراد پس 
از پرداخت سهم صاحبان فرض، از باقي مانده ي مال به 
ترتیبي که مي آید، پرداخت مي شــود. در این جا سهم 
ارث طبقه ي اول و همســران به دلیــل اهمیتي که دارد 

توضیح داده مي شود.
1-3-3 سهم ارث طبقه ي اول 

 چنان که ذکر شــد، در طبقــه ي اول پدر و مادر و 
فرزندان قرار دارند. در این صورت ســه حالت متصور 

است. 
الف( متوفا فرزند یا فرزنِد فرزند نداشــته باشد. در 

این حالت اگر وارث تنها پدر یا تنها مادر باشــد، تمام 
ارث به او تعلق مي گیرد. 

اگــر پدر و مــادر متوفّا هر دو زنده باشــند و متوفّا 
1 مال وپدر 

3
خواهر و برادر نیز نداشــته باشــد به مادر

2 ارث مي رسد
3

ب( متوفّا پدر و مادر نداشــته باشد و وارث او چند 
فرزند باشند، ترکه به طریق زیر تقسیم مي شود: 

- اگر فرزند منحصر به یکي باشد خواه پسر، خواه 
دختر، تمام ترکه به او مي رسد. 

- اگر فرزندان متعدد باشــند ولي تمام پسر یا تمام 
دختر باشــند، ترکه بین آن  هابه طور مســاوي تقســیم 

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 یا مادر و هم فرزند داشــته 
باشــد. در این صورت اگر فرزند تنها یک دختر باشد، 
1  از ترکه، ارث 

2
1 و دختــر 

6
1  و مــادر 

6
پــدر 

مي برد. 
چنان چه با وجود پدر یا مادر یا هر دوي ایشان، متوفّا 
2  ترکه 

3
چند دختر هم داشــته باشد، ســهم دخترها 

اســت، که به نسبت مساوي بین آن ها تقسیم مي شود و 
1 ماترک است. 

6
سهم هر یک از پدر و مادري 

در صورتي که با وجود پدر یا مادر متوفّا یا هر دو، 
فرزندان دختر و پســر هم وجود  داشته باشند، سهم هر 
1  است و باقي مانده بین فرزندان 

6
یک از پدر و مادر 
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تقســیم مي شود، به طوري که به پســران دو برابر سهم 
دختران ارث مي رسد. 

 فعالیت عملي 3 

- ســعید از دنیا رفته است، وارثان او پدر و مادرش 
هستند، سهم هر یک چه قدر است؟ 

- سیمین در تصادفي کشته شده و تنها بازمانده ي او 
یک دختر است، سهم او چه قدر است؟ 

- پدر و مادر نســترن از دنیــا رفته اند. در حالي که 
پدربزرگ و مادربزرگ نسترن زنده اند، سهم هر یک 

از پدربزرگ، مادربزرگ و نسترن چه مقدار است؟ 
- وارثان بهروز، پدر و مادر و ســه دختر او هستند، 

سهم هر یک چه مقدار است؟ 
- تنها وارث ســیامک، یک 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. یکي این که ازدواج آن دو با عقد دایم باشــد. 
دیگر آن که به دلیل قانوني از ارث ممنوع نشده باشد. 
همسر، با هر طبقه از طبقات خویشاوندان نََسبي که 

ارث مي برند، در ارث شریک است. 
سهم شوهر از زن متوفا، در صورتي که از او فرزند 
1 ترکه اســت. در غیر 

2
یا نوه اي به جا نمانده باشــد،  

1 ترکه به شوهر ارث مي رسد. 
4

این صورت 

ســهم زن از شوهر متوفا در صورت فقدان فرزند یا 
1 ترکه است و در صورت وجود فرزند 

4
نوه از متوفا، 

1 تقلیل مي یابد. 
8

یا نوه، سهم زن به 
شــوهر از تمام اموال زن متوفاي خود ارث مي برد.

زن،از اموال منقول از هر قبیل که باشــد، ارث مي برد، 
به عالوه ي قیمت ســاختمان و درختان. بنابراین، زن از 

زمین سهمي ندارد. 

چكیده 

با مرگ هر فرد مالکیت او نســبت بــه اموال پایان 
مي پذیرد. طبق قوانین ارث پس از وفات، در مرحله ي 
نخســت، حقوقي که متوفا بر عهــده ي دیگران دارد، 

وصول مي شود. 
ســپس هزینه ي کفن و دفن و دیون متوفا پرداخت 
مي شــود. پس از آن مالیات بر ارث پرداخت مي شود. 
چنان چه متوفا در زمان حیات وصایایي کرده باشد، در 
صورتي که وصایا به میزان  اموال یا کم تر از آن باشد، 

به آن عمل مي شود. 
باقي مانده ي امــوال به ارث به وارث یا وارثان تعلق 

مي گیرد. 
همســر متوفا اولین کسي است، که سهم او محاسبه 
مي شود. سپس خویشــاوندان نسبي متوفا بر حسب سه 
طبقه ي ارث، که در قانون کاماًل مشــخص شده است، 

ارث مي برند و مالِک سهم خویش مي شوند. 
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 آزمون پایاني نظري واحد کار سوم 

1-  چه مواردي از ماِل متوفا در مرحله ي نخســت 
خارج مي شود؟ 

2-  بــراي وصیت در خصوص امــوال چند حالت 
متصور است؟ به طور خالصه توضیح دهید. 

3-  موجبات ارث را نام ببرید. 
4-  منظور از »طبقه« در قانون ارث چیست؟ 

5-  ارث همســران را بــه طــور خالصــه توضیح 
دهید. 

 آزمون پایاني عملي واحد کار سوم 

فرض کنید سه نفر به نام هاي بیژن، شقایق و جمشید 
از دنیــا رفته اند. بــراي هر یک وارثــان فرضي در نظر 

بگیرید و سهم آن  هارا محاسبه کنید. 
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 پاسخ نامه های پیش آزمون ها )بخش اول(

 واحد كار اول

 واحد كار دوم

 واحد كار سوم

گزینهردیف
الف1
الف2
ج3
الف4

گزینهردیف
ج1
ب2
د3
الف4
د5

گزینهردیف
الف1
د2
ب3
الف4
الف5
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 واحد كار چهارم

 واحد كار پنجم

 پاسخ  نامه هاي آزمون هاي پایاني نظري )بخش اول(

 واحد كار اول

1. ارتباط اجتماعی سالم باعث افزایش سالمت روانی و جسمی انسان می شود. هم چنین، این ارتباط ها می تواند توانایی 
حل مشکالت وهم چنین مقابله با سختی ها را افزایش دهد. عالوه براین، ارتباطات سالم باعث کاهش احساسات منفی 

وافزایش احساس ایمنی می شود و در نهایت، زمینه ای الزم برای موفقیت ایجاد می کنند .
2. حمایت اجتماعی عبارت اســت از میزان آرامش، احترام، امنیت، آســایش وکمکی که انســان می تواند از مردم یا 

گروه های دیگر دریافت کند.

گزینهردیف
د1
د2
الف3
ب4
ب5
الف6

گزینهردیف
ج1
ب2
ج3
ب4
ج5
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3. پیام دهنده، پیام و پیام گیرنده.
4. برای آن که بهتر بتوان به صحبت های طرف مقابل گوش داد، مهم اســت که در حین حرف زدن وی کار خاصی 
انجــام نشــود و شــنونده به او نگاه کنــد. در عین حال،  با اســتفاده از عوامل غیــر کالمی و کالمی نشــان دهد که به 

صحبت های وی گوش می کند .
5. ارتباط انســانی دوطرفه است. در ارتباط انسانی روبه رو شدن با اختالف عادی است و مهم است که طرفین به دنبال 

روش هایی برای کاهش اختالف میان خود باشند.
 واحد كار دوم

1. دل بستگی، نوعی ارتباط عمیق عاطفی بین فرد و خانواده است که موجب احساس امنیّت می شود.
2. منظور از حریم شــخصی، احســاس مالکیت انسان بر قسمت های مختلف وجود خود است. مهم است که در روابط 

نزدیک به چنین حریم های شخصی احترام گذاشته شود.
3. هر انســانی دارای ارزش ها، اهداف، اعتقادات و تفســیر خاصی از جهان اســت. تفاوت زوجین در چنین دیدگاهی 
موجب بروز اختالفات مّهمی در بین آنان می شــود. شــایع ترین اختالف های مربوط به تفســیر در میان زوجین عبارت 
اســت از آن که فرد رفتارهای خود را اتفاقی و موردی ارزیابی کند ولی رفتارهای دیگران را خصوصیت او تلقی کند 

که باعث سوء تفاهم می شود.
4. طعنه، کنایه، متلک، حسادت، غیبت، رنجش و آزردگی، سرزنش خود یا دیگری، قهرکردن، جابه جا کردن خشم، 

تحقیر، تمسخر، حمله به دیگران و تخریب اموال.
5. احترام، مسئولیت، اعتماد، درک و فهم.

6. نوبت گذاشــتن، قرعه کشــی کردن، مصالحه کردن، گذشت کردن و گرفتن امتیاز از طرف مقابل، انجام هر دو راه 
حل و کمک گرفتن از یک داور یا َحَکم.

7. محبت و صمیمیت، احترام گذاشتن به یک دیگر، گذشت و خطا پوشی و همکاری و تقسیم کار.
 واحد كار سوم

1. ازدواج:
- وسیله و ابزاری برای رسیدن به هدفی است.

- زن و شوهر باید کاماًل شبیه هم باشند.
- ازدواج یعنی رفاه وخوش بختی.
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2. ســن، وضعیت اجتماعی، اقتصادی، اجتماعی و مذهبی مشابه، اســتقالل زوجین از خانواده، وضعیت مالی مناسب و 
برخورداری از مهارت تصمیم گیری برای زندگی مشترک.

3. در مهارت تصمیم گیری عقالنی و منطقی، اســاس و زیربنای تصمیم گیری تعقل و تفکر اســت. این مهارت دارای 
چند مرحله زیر است: 

روبه رو شــدن با موقعیت تصمیم گیری- آگاهی از این که در موقعیتی قرار گرفته اســت که باید در آن باره تصمیم 
بگیرد. 

تعیین گزینه های ممکن و جمع آوری اطالعات در باره ی آن ها- فرد، گزینه هایی را که دارد مشــخص و فهرســتی از 
آن ها تهیّه می کند.

ارزیابی  پیامدهای پیش بینی شده گزینه ها- پیامدهای مثبت و منفی هر گزینه مشخص می شود.
متعهد کردن خود به یک تصمیم- فرد یکی از گزینه  ها را بر می گزیند و خود را به انجام آن متعهد می کند .

برنامه ریزی برای اجرای تصمیم- گام های اجرایی برای انجام تصمیم مشخص می شود. 
اجرای تصمیم- در این مرحله، فرد گام های اجرایی را برمی دارد.

ارزیابی پیامدهای واقعی تصمیم-در این مرحله، فرد مشــخص می کند  تصمیم گرفته شــده  تا چه اندازه مؤثر و مفید 
بوده است.

 واحد كار چهارم

1. زنان و مردان در برقراری ارتباط با یک دیگر متفاوت اند.
- زنان و مردان از نظر ابراز هیجانات با هم متفاوت اند. 

- مردان کلی تر به مسائل نگاه می کنند .
2. بیان محبت، عالقه و توجه، بیان سالم احساسات منفی، بیان روشن انتظار و توقع از دیگری،انجام برنامه های مشترک، 

برنامه ریزی و تصمیم گیری مشترک.
3. کالمی، نوشتاری و غیرکالمی.

4. منظور آن است که هریک از زوجین، به جنبه های خصوصی زندگی یک دیگر احترام بگذارند و به آن وارد نشوند 
و هم چنین اوقاتی را به برنامه های شخصی و زمانی را به برنامه های مشترک اختصاص دهند.

5. منظور آن اســت که ایفای یکی از نقش ها قربانی نقش های دیگر نشــود و بتوانند وقت مناســبی را برای نقش های 
مختلف و متعدد خود اختصاص دهند.
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6. مهم است که والدین قسمتی از اوقات خود را با فرزندان خود بگذرانند و با آنان به انجام کارهای مشترک بپردازند. 
عالوه براین، ضرورت دارد ارتباط با فرزندان متناســب با سن و خصوصیات رشدی آنان باشد. ابراز محبّت به فرزندان 
و پذیرش بی قید وشــرط آنان تأثیر مهمی بر رشــد عــزت نفس آنان دارد. ضرورت دارد والدیــن عالوه بر محبّت، به 

راهنمایی، کنترل رفتارهای نامناسب و آموزش رفتارهای سالم ومناسب نیز بپردازند.
 واحد كار پنجم

1. منظور از مشکالت ارتباطی در خانواده، الگوی ارتباطی است که باعث ایجاد مشکل واختالل میان یک یا چند نفر 
از اعضای خانواده می شود یا خانواده را دچار اختالل می کند.

2. مشکالت ارتباطی ناشی از بیماری های روانی و جسمانی، مشکالت ارتباطی والدین، مشکالت ارتباطی بین والدین 
و فرزندان و مشکالت ارتباطی بین خواهران وبرادران.

3. منظور از کودک آزاری، صدمه ی عمدی رســاندن به افراد زیرهجده سال است و انواع مختلفی دارد:آزار جسمی، 
آزار روانی و غفلت.

4. آزار کالمی، آزار جسمانی و کنترل همسر.
5. منظور از مشکالت ارتباطی بین خواهران و برادران، رقابت آنان در دست یابی به محبت و توجه والدین و هم چنین، 
همــکاری آنــان با یک دیگر در مخالفت و مقاومت در برابر والدین اســت. گاهی از اوقات یکــی از فرزندان به علت 

بیماری مورد توجه بیش از حد سایر اعضای خانواده قرار می گیرد، یا طرد می شود.

 پاسخ نامه های پیش 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: بینایی، شنوایی، بویایی، المسه و چشایی.
2-  حواس بینایی و شنوایی

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 پایاني نظري )بخش دوم(

 واحد كار اول

1- تعلیم و تربیت یعنی زمینه سازی برای رشد و شکوفایی استعدادهای کودکان. 
2- تعلیم مقدمه ی تربیت است.

3- به ترتیب خانواده ، مدرسه و نهایتاً اطرافیان و دوستان نقش دارند.
 واحد كار دوم

1-تقویــت حواس پنج گانه، آگاه کردن کودک از اهمیت آن ها و روش مراقبِت هر یک از حواس و اعضای مربوط 
به آن.  

2- خیر. باید در کنار آن، مفاهیم مختلف را به کودک آموزش و اطالعات الزم را به او داد.
3- به کمک زبان، افکار و احساســات خود را بیان می کنیم و با دیگران ارتباط برقرار می کنیم. انســان بدون دانســتن 
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زبان نمی تواند فکر کند.  
4- مادر

5- 18 ماهگی- 24 ماهگی
 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 بازی کودکان اهمیت بدهند.  -1
با کودک بازی کنند به خصوص با استفاده از امکانات موجود با کمک او اسباب بازی بسازند.   -2

3-  در بازِی کودکان دخالت نکنند بلکه راهنمای 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 تلویزیون. 
4- د 3- ج   2- ب  
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 پاسخ نامه های پیش آزمون ها )بخش سوم(

 واحد كار اول

 واحد كار دوم

 واحد كار سوم

گزینهردیف
ج1
د2
ج3
ب4

گزینهردیف
د1
الف2
ج3
الف4
الف5

گزینهردیف
ب1
د2
ج3
د4
الف5
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 پاسخ  نامه هاي آزمون هاي پایاني نظري )بخش سوم(

 واحد كار اول

1-  حق ممکن است به »شيء« تعلق بگیرد، مانند خانه، اتومبیل، یا به »منفعت شيء« تعلق بگیرد، مثل سکونت یک 
خانه، یا به »دین« تعلق بگیرد، مانند حق طلبکار نسبت به طلبي که از دیگري دارد. 

2-  حقوق مجموع مقرراتي است که در زمان معین بر جامعه اي حکومت مي کند و به وسیله ي دولت تضمین و 
حمایت مي شود. 

3-  قواعد حقوقي الزام آور، کلّي و دایم اند و رعایت آن  هااز طرف دولت تضمین شده است. 
4-  حقوق مدني بخشي از قوانین و مقررات حاکم بر یک کشور است که همه ي افراد آن کشور باید به آن پاي بند 

باشند. حقوق مدني روابط بین اشخاص را تنظیم مي کند. 
5-  مباحث حقوق مدني به طور کلي عبارت اند از: مبحث اموال، اشخاص و ادلّه ی اثبات دعوي. 

6-  حقوق خانواده بخشي از حقوق مدني است که زیر عناوین نکاح، طالق و فرزندان طرح شده است. 

 واحد كار دوم 

1-  شروط مثبت در عقد ازدواج عبارت اند از: قصد و رضایت طرفین ازدواج به پیوند زناشویي، سن بلوغ، رضایت 
پدر درخصوص ازدواج دختر باکره و سالمت عقل. 

2-  شروط منفي عبارت اند از: خویشاوندي نسبي، خویشاوندي سببي، رضاع یا شیرخوارگي، شوهردار بودن زن، 
اختالف در دین زوجین. 

3-  حقوق غیر مالي به مال مربوط نمي شوند و بیش تر اخالقي اند، مانند داشتن رفتار نیکو، رعایت مصالح خانواده، 
عمل به وظایف زناشویي. 

4-  مهر و نفقه 
5-  مسکن، خوراک، پوشاک و لوازم منزل، که به طور متعارف مناسب موقعیت زن باشدهزینه هاي درماني و 

بهداشتي، هم چنین خدمتکار، اگر زن عادت به آن داشته باشد یا مریض باشد، نفقه محسوب مي شوند. 
6-  بر هم زدن عقد نکاح بر اساس مجوز قانوني که یکي از دو طرف عقد در دست دارد. 

7-  طالق بر دو قسم ِرجعي و باین تقسیم مي شود. در طالق ِرجعي، مرد پس از طالق در ایام عده ي زن، حق رجوع 
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به او را دارد. اما در طالق باین مرد پس از طالق حق رجوع به زن را ندارد. 
8-  حضانت قدرتي است که قانون به منظور نگه داري و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است. 

9-  حضانت وظیفه ي پدر و مادر طفل است تا زماني که ایشان زنده و داراي صالحیت اند. در صورت فوت یکي 
از آن دو حضانت طفل بر عهده ي طرف دیگر است. در صورت جدایي زن و شوهر از یکدیگر، مادر تا هفت سال 

نسبت به حضانت کودک اولویت دارد. 
10-  والیت، اقتداري است که قانون گذار به منظور اداره ي امور مالي کودک و افراد ناتوان دیگري که در قانون 

تعیین شده اند به پدر و جد پدري اعطا کرده است. 
 واحد كار سوم

1-  مخارج مربوط به کفن و دفن میت، بدهي هاي میت در زمان حیات او و مالیات بر ارث. 
2- اگروصیت به میزان ثلث ترکه باشد به آن عمل مي شود.اگر وصیت بیش از ثلث مال باشد، با رضایت وارثان 

به آن عمل مي شود.اگر وصیت کم تر از ثلث مال باشد در این صورت بقیه ي اموال، پس از اجراي وصیت، به 
بازماندگان به ارث مي رسد. 

3-  نََسب و َسبَب 
4-  در قانون ارث خویشاوندان نََسبِي متوفّا به سه دسته تقسیم مي شوند. به هر دسته »طبقه« گفته مي شود. 

5- چنان چه عقد ازدواج دایم باشد و مانعي از ارث نباشد، همسر با هر طبقه از طبقات خویشاوندان نََسبي که ارث 
مي برند در ارث شریک است. سهم شوهر از زن متوفا اگر فرزند یا نوه اي نداشته باشدیک دوم ترکه و در غیر این 
1 ترکه و در غیر این صورت 

4
1 ترکه است. سهم زن از شوهر متوفا اگر فرزند یا نوه اي نداشته باشد 

4
صورت 

1 ترکه خواهد بود. 
8
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 منابع و مآخذ )بخش اول(
1. اتکینســون، ر.ل.،  اتکینســون، ر.س.  و هیلــگارد، ا.ر. زمینه ی روان شناســی ترجمه محمد نقــی براهنی، جلد دوم 

)تهران(، انتشارات رشد، 1381 
2. بوالهــری، ج.، نــوری،ر. و رمضانی،ع. آیات قرآنی در زمینه ی بهداشــت روانی، برای کارکنان بهداشــت روانی و 
مربیان مدارس )تهران: دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران: انستیتو روان پزشکی تهران و سازمان 

جهانی بهداشت: مرکز همکاری های مشترک در بهداشت روان(،1378
3. خمسه، آموزش قبل از ازدواج: راهنمای عملی برای زوج های جوان تهران، انتشارات دانشگاه الزهرا، 1382

4. کرومبولتز، ج.د. و کرومبولتز، و. ه.ب  تغییر دادن رفتارهای کودکان ونوجوانان. ترجمه ی یوســف کریمی تهران، 
انتشارات فاطمی،1370

5. ماســن، پ.ه.، کیگان،ج.، هوســتون، آ.ک.و کانجر، ج.ج.و  رشــد و شــخصیت کودک. ترجمه ی مهشید یاسایی 
)تهران(، انتشارات ماد، چاپ چهارم،1380

6. مشکینی، ع ازدواج در اسالم. ترجمه ی احمد جنتی )قم( دفتر نشر الهادی، 1366
7. مطهری، م اخالق جنسی در اسالم و غرب )تهران( انتشارات صدرا،1372

8. نظام حقوق زن در اسالم، تهران، انتشارات صدرا،1369
9. مظاهری، ح  خانواده در اسالم ،قم، انتشارات شفق، 1364

10. نوری، ر آن چه باید در مورد ازدواج بدانیم، تهران، وزارت علوم، تحقیقات وفن آوری و دانشگاه تهران،1383
11. Berger, K.S. (2001). The developing person through the life span. 4th edition. New York: Worth 

Publishers.

12. Carter-Lourensz, J. H., Johnson-Powell,G. (1995). Physical abuse, sextual abuse and neglect 

of child.In: H.I. Kaplan & Sadock, B.J. (Eds.). Comprehensive textbook of psychiatry. Vol. 6, 2th 

ed. Baltimore: Lippincott, Williams & Wilkins.

13. Dickstein ,L. (2005). Relational problems. In: B. J. Sadock & V. A. Sadock. (Eds.). Kaplan & 

Sadock’s comprehensive textbook of psychiatry. Vol.8, 2th ed. Baltimor: Lippincott Williams & 

Wilkins.
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14. Krug EG, Dahlberg  LAMercy  JA, Zwi AB &Lozano R,  (2002).World Report on Violence and  

Health.Geneva: World Health Organization. 113-87 .

15. Lions –Quest (1992). Skills for adolescence: Review curriculum. A joint program of  Lions 

Club International and Quest International. Granville: Quest international.

16. Lions –Quest(1995).  Skills for action: Service character, citizenship &responsibility: Review 

curriculum. Granville: Quest international.

 برای مطالعه ی بیش تر )بخش اول(
1- کرومبولتز، ج.د. و کرومبولتز،و. ه. ب )1370( تغییر دادن رفتارهای کودکان ونوجوانان، ترجمه ی یوسف کریمی 

)تهران( انتشارات فاطمی،1370
2- گینات، ح  رابطه ی والدین و کودک، ترجمه ی سیاوش سرتیپ زاده تهران، انتشارات اطالعات، 1380

3- فصل نامه ی خانواده پژوهی. دانشگاه شهید بهشتی: پژوهشکده خانواده.
4 - ماهنامــه آموزشــی، اطــالع رســانی کودک. انجمــن روان شناســی بالینی کــودک و نوجوان و انجمــن ایرانی 

روان شناسی
5- مطهری، م نظام حقوق زن در اسالم،تهران، انتشارات صدرا 1369

6- میلر، ش.، میلر، ف.، االم، و.ن. و دانیل، ب.و )1383( آموزش مهارت های ارتباط زناشــویی، حرف زدن و گوش 
دادن به همدیگر. ترجمه ی بهاری، فرشاد ،تهران، انتشارات رشد1383

7- نوری، ر آن چه باید در مورد ازدواج بدانیم ،تهران، وزارت علوم، تحقیقات وفن آوری و دانشگاه تهران،1383
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 منابع و مآخذ )بخش دوم(
1- قرآن مجید 

2- احمدی، علی اصغر،  اوقات فراغت، تأمین سالمتی روانی و جسمانی، ، نشریه ی رسالت، 1384/5/26    
3- آذر، رسول، بازی و اهمیت آن یادگیری، تبریز، انتشارات دانشگاه تبریز، 1373

4- اختالالت زبان و گفتار در کودکان، ترجمه ی حمید علیزاده، تهران: انتشارات رشد، چ1 ،1373 
5- اصــول و روش شناســی تمریــن از کودکی تــا قهرمانی، ترجمه ی خســرو ابراهیم، تهران، انتشــارات دانشــکده 

تربیت بدنی
6- اوقات فراغت، بخشی از فرآیند تربیت، توصیه های کار شناسان تربیتی به والدین دانش آموزان، نشریه ی خراسان، 

 1378
7- اوقات فراغت، اهمیت، برنامه ها و توصیه ها، تهران، نشریه ی پیوند، شماره ی ...

8- آمابلی، ترزا، شکوفایی خالقیت، ترجمه ی دکتر حسین قاسم زاده و پروین عظیمی، نشر دنیای نور، چ1، 1374 
9- ایروانی، شهین، مباني آموزش خانواده ) جزوه ی درسي تربیت مربي کودک(، تهران، جهاد  دانشگاهی ، 1373

10- ایمن )آهي(، لیلي و دولت آبادی، مهدخت وتوران میر هادي، گذري در ادبیات کودکان،تهران،انتشارات شوراي 
کتاب کودک، چ5،  1357

11-  بازرگان، زهرا، مدرسه ای دیگر، انتشارات انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسالمی ایران، تهران، چ1، 1376
12- باطنی، محمدرضا، پیرامون زبان و زبان شناسی،  تهران، فرهنگ معاصر ،چ1، 1371

13-  جان بزرگی، مســعود، اوقات فراغت، شــخصیت و سالمتی، نشــریه ی روان شناسی امروز، شماره ی 9، مرداد ماه 
 1380

14- جرالد، پترسون، شیوه های نوین تربیت کودک، ترجمه ی طاهر اجاللی، تهران،  نشر پادرا، چ1، 1382
15- جوانان و تجربه زندگی در اوقات فراغت، دبیرخانه ی شورای عالی جوانان، تهران، اسپید، چ1، 1379

16- حسینی، افضل السادات،ماهیت  خالقیت وشــیوه های پرورش آن، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی)شرکت به 
نشر(، چ1، 1378

17- دانیلز گاربر، ماریان و دیگران، چگونه با کودکم رفتار کنم، ترجمه ی دکتر ولی ســهامی، شاهین خزعلی، هومن 
حسینی نیک و احمد شریف تبریزی، تهران، مروارید، چ 8، 1381
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18- دو نادیــو، ام. پ و. ژ.ر. کورتــوا، بازي هاي ورزشــي در مهد کودک، تهران، انتشــارات کارگاه کودک، چ1، 
1379

19- راهنمای تدریس معلمان تربیت بدنی در دبستان، ترجمه ی شمسی نیلگون، تهران، انتشارات مدرسه، چ1، 1371
20- رحماندوســت، مصطفي، ادبیات کودکان و نوجوانان )ویژه ی مراکز تربیت معلم( ، تهران، شــرکت چاپ و نشر 

ایران، چ1 ،1369
21- روان شناسي رشد )1(، جمعي از مؤلفان انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب درسي دانشگاه ها، تهران، 1370

22-  رینگ، سام، والدین و یادگیری)مجموعه رویه های آموزشی2(،تهران، فرهنگستان بین المللی آموزش، دفتر  بین المللی 
تعلیم و تربیت، به کوشش دفتر همکاری های علمی  بین المللی وزارت آموزش و پرورش، چ1، خرداد 1380

23- سومخ، پریوش و همتی، مسعود، راهنمای تعلیم و تربیت کودکان عقب مانده در خانه، تهران، مؤسسه ی مطبوعاتی 
عطایی، چ1، 1352

24- ســیف، سوســن و دیگران،  روان شناسی رشد)1(، تهران: ســازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها 
)سمت(، چ6، 1375

25- شــارپ، اولین، بازی تفکر کودک اســت) راهنمای یادگیری بازی های آموزشــی برای کودکان قبل ازمدرسه(، 
ترجمه ی قاسم قاضی، نعمت کدیور، تهران، سپهر

26- شــفیع آبادی، عبداهلل، راهنمای و مشــاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل، تهران انتشارات رشد، چ9، 
1376

27- شفیع آبادی ، عبداهلل، راهنمای تحصیلی و شغلی، تهران، دانشگاه پیام نور، چ3، 1376
28- شعاري نژاد، علی اکبر، اصول ادبیات کودکان، مؤسسه ی مطبوعاتي سروش، تهران، چ11 ، 1352

29- طاهري قلیان، طاهره، ادبیات کودکان ) رشته ی علوم تربیتي(، تهران، دانشگاه پیام نور، چ1، 1377
30- عباس زاده، میر محمد، آشــنایی با تعلیم و تربیت کودکان تیز هوش، ارومیه، انتشــارات جهاد دانشــگاهی، چ1، 

1372
31- عباســی، انسیه، جزوه ی درســی )رشــد طبیعی گفتار و زبان - عملکردهای زبان در انســان(، تهران، دانشکده ی 

توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1377
32-  عظیمي، سیروس، روان شناسي کودک،  تهران، انتشارات صفار، چ5، 1370 
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33- علي پور، منوچهر، آشنایي با ادبیات کودکان، تهران، انتشارات تیرگان، چ1، 1379
34- علیجانیان، رضا، بازی های دبستانی، اصفهان، حق شناس، پاییز 1380

35- فروغی، نعمت اهلل، اوقات فراغت در سیره و سنّت )1( و )2( ، نشریه ی صدای عدالت، 83/5/29 
36- کانتر، لی و هانســر، لی، مشــق بدون اشــک، چگونه می توان فرزندان را به انجام تکالیف درســی تشویق کرد؟، 

ترجمه  ی مجید رئیس دانا، تهران، رشد، چ1، 1374
37- کنوي، اریک، بازي ها و اســباب بازي هاي جادویي، ترجمه ی پري ناز مرعشي، تهران، دفترنشر فرهنگ اسالمي، 

چ3، 1374
38- کوین، وینتا، برنامه ی آموزش و پرورش دردوره ی پیش از دبستان، ترجمه ی دکتر فرخنده مفیدی، تهران، سازمان 

مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها)سمت(، چ1، 1374
39- کی منش، خسرو، شناخت اوقات فراغت و راه های پر کردن آن، قم، دارالثقلین، چ1،  1378

40- کینــگ، جری- دی و جان دی، کینگ، آموزش علوم تجربی قبل از دبســتان، ترجمه ی دکتر صادقی و منوچهر 
مجاور، مشهد، مؤسسه ی انتشارات آستان قدس رضوی، چ3،  1369

41- گوستاوســون، مایــل آ. و دیگران، بازي هاي آموزشــي و پرورشــي، ترجمه ی خدیجه کیاني هکروي، حســین  
پورسلطاني زرندي، انتشارات صنم، چ1، 1377

42- لکو، پائولو،  بازي هاي ملل، ترجمه ی محمد رضا شجاع رضوي، مشهد، شرکت تیز هوش، چ1، 1363
43- مجد، پارسا، روان شناسي رشد کودک و نوجوان، تهران، مؤسسه انتشارات بعثت، چ1، 1367

44- مفیدي، فرخنده، کتاب کار کودک و مربي ، جمع آورِي عزیزه عســگري نیکچه، تهران، انتشــارات مدرسه، پاییز 
1380

45- مقدم، مصطفی و منوچهر ترکان،  بازي هاي آموزشي، تهران، انتشارات مدرسه، چ6،  1376
46- ملینســکی، ســوخو، تعلیم و تربیت علمی برای همــگان، ترجمه ی رضی هیرمندی خدادادی، نشــر آروین،چ1 ، 

1372
47- مؤمنی، مصطفی، اوقات فراغت در دنیای مدرن، نشریه ی رسالت، 7/ 6 /83

48- نجاتي، حسین، روان شناسي کودک، چ2، 1373
49- نجفیان، شهال و نوذرآوان، مریم، بازي هاي آموزشي براي کودکان قبل از دبستان، تهران، نشر ني، چ4 ، 1370

50- ونینگ ،کنت ، چگونه کودکان را با خود همراه کنیم؟ ترجمه ی دکتر مهدی تهرانی دوســت، تهران، انتشــارات 
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سنا،  1382 
51- یلدایی، سرخه دون ، کودک و بازی، انتشارات دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، چ1، 1358

52- هــی وود، کاتلین ام. رشــد و تکامل حرکتی در طول عمر، ترجمه ی دکتر نمازی زاده، تهران، ســازمان مطالعه و 
تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها)سمت(، چ1، 1377

 برای مطالعه ی بیش تر )بخش دوم(
1- جری، دی، کینگ ودیگران، آموزش علوم تجربی قبل از دبستان، ترجمه ی دکتر احمد صادقی و منوچهر مجاور، 

مشهد، مؤسسه ی انتشارات آستان قدس رضوی، 1369
2- کانتر، لی و هانســر، لی، مشــق بدون اشــک، چگونه می توان فرزندان را به انجام تکالیف درســی تشــویق کرد؟، 
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