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مقدمه 
خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون در میاِنِ جوامع بشری اصلی ترین نهاد اجتماعی، زیربنای جوامع و منشأ فرهنگ ها، 

تمدن ها و تاریخ بشر بوده و سالمت فرد و بقای جامعه را تأمین  کرده است. 
خانواده دارای کارکردهای طبیعی، عاطفی، تربیتی، اجتماعی، اخالقی و اقتصادی است که هر یک ارزش بسیار 
دارد. در گذشــته، بخش عمده ای از نیازهای افراد در خانواده برطرف می شــد، ولی هــم گام با تحوالت فرهنگی، 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به تدریج از حجم خانواده و کارکردهای خانواده کاسته شد و نهادها و مؤسسات دیگر 
جامعه عهده دار برخی از وظایف خانواده شدند. واگذار شدن برخی از وظایف خانواده به مؤسسات به معنای ضعیف 

شدن خانواده نیست و هنوز هم بسیاری از نیازهای اساسی انسان تنها در خانواده برآورده می شود.
  خانواده اولین و مهم ترین جایگاه تربیتی انسان به شمار می آید.  پژوهش هاي متعدد نشان داده است که سالمت 
خانواده به سالمت جامعه می انجامد و سالمت جامعه توسعه ي پایدار را در پی دارد. به همین دلیل شناخت نیازهاي 
اساسي و حیاتي خانواده و رفع به موقِع آن ها به سالمت خانواده کمک مي کند. هدف از تدوین این پودمان ارائه ي 
اطالعاتي اســت تا با شــناخت خانواده و نیازهاي اساســي آن برای رفع نیازهای خانواده و سالمت آن بکوشید و به 

فرهنگ و پاره فرهنگ ها، عرف و آداب و رسوم ایرانی احترام بگذارید. 
مؤلف



163

واحد كار اول

شناخت خانواده  
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  هدف های رفتاری
انتظار مي رود هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف  هاي زیردست یابد:

1 ـ  خانواده را تعریف کند.
2 ـ  اهمیت خانواده را شرح دهد.
3 ـ  انواع خانواده را توضیح دهد.

4 ـ  هدف از تشکیل خانواده را بیان کند.
5 ـ  عوامل مؤثر بر دگرگوني خانواده را نام ببرد.

6 ـ  کارکردهاي خانواده را توضیح دهد.
7 ـ  ساختار خانواده و عوامل مؤثر بر آن را توضیح دهد.
8 ـ  نحوه  ي اجتماعي شدن فرد را در خانواده شرح دهد.

9 ـ  تفاوت مفهوم فرهنگ و جامعه را بیان کند.
10 ـ   آداب و سنن رایج را در جامعه  ي خود شرح دهد.
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پیش آزمون واحد كار اول 
1 ـ کدا م  یک از موارد زیر، نهاد اجتماعي به شمار نمي  آید؟

الف( خانواده       ب( مدرسه               ج( دانشگاه       د( گروه دوستان
2 ـ مهمترین وظایف نهاد خانواده چیست؟

الف( فراهم کردن امنیت اقتصادي                                    ب( تربیت و اجتماعي کردن فرزندان 
ج( همسرگزیني                                              د( تولید مثل

3 ـ مفهوم خانواده عبارت است از:
الف( زن و شوهر                                                        ب( زن، شوهر ،فرزندان و خویشاوندان

ج( زن، شوهر و خویشاوندان                                  د( زن، شوهر ،فرزندان
5 ـ کدام  یک از عبارات زیر درست است؟

الف( آداب و رسوم مختلف در همه  جاي یک جامعه یک سان است.
ب( آداب و رسوم مجموعه ي فرهنگ یک ملت است.

ج( رعایت نکردن آداب و رسوم جامعه مجازات قانوني درپي دارد.
د( هر جاي جامعه داراي آداب و رسوم خاصي است.

4- درکدام نوع خانواده، پدر و یکي از پسران او درخانواده ي اصلي مي باشد؟
الف ( پدر ساالر            ب( ستاکي              ج( هسته اي                د(گسترده
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مقدمه
خانواده از ابتــداي تاریخ تاکنــون در میان همه  ي 
جوامع بشــري، اصلي  تریــن نهاد1 اجتماعــي و حافظ 
و انتقال   دهنده ي فرهنگ  ها و تاریخ بشــر بوده اســت. 
توجــه به این نهــاد بنیادین و حمایــت و هدایت آن به 
اصــالح جامعــه می  انجامــد و غفلــت از آن موجب 
گمراهي مي  شــود. خانــواده پایه  ي اساســی اجتماع و 
سلول ســازنده  ي زندگي انسان و خشــت بناي جامعه 
و کانون اصلي حفظ ســنت  ها و هنجارها و ارزش  هاي 
اجتماعي اســت. اســالم مکتبِ انسان  ســاز، بیش  ترین 
توجه را به خانــواده و تعالي آن دارد. خانواده را محل 
تأمین نیازهاي مادي، عاطفي و معنوي انساني مي شمارد 
و سعادت و شــوربختي جامعه  ي انساني را به صالح یا 
فساد این نهاد مي  داند. از آن جا که نهاد مقدس خانواده 
اساسي  ترین بنیان شــکل  گیري صحیح و تعالي و رشد 
حقیقي جامعه اســت، آشنایي با مفهوم و نقش این نهاد 
و شــناخت رســالت مهم آن از دیدگاه اسالم از امور 

ضروري و اساسي است.
1ـ1 مفهوم خانواده

آیا تاکنون درباره ي مفهوم خانواده فکر کرده اید؟ 
آیا از نحوه  ي تشکیل خانواده، ساختار، تحول و اهمیت 

آن  چیزي مي  دانید؟
شاید نخســتین معنایي  که به  ذهن مي  رسد، واحدي 
متشــکل از پدر و مادر و فرزندان اســت  که پیوندهاي 
عاطفي شــدیدي بــا یک دیگــر دارند. به طــور کلي 

خانواده را مي  توان چنین تعریف کرد:

خانواده گروهي اســت متشــکل از افــرادي که از 
طریق نَسَب )رابطه  ي خوني( یا َسبَب )پیوند زناشویي( 
یا رضاع2)رابطه  اي خویشاوندي که بین دو نفر به سبب 
خوردن شــیر یک مادر ایجاد مي  شود( با یک دیگر در 
مقاِم شــوهر، زن، فرزند، مادر، پدر، برادر و خواهر در 
ارتباط متقابل  اند، فرهنگ مشــترکي پدید مي  آورند و 
در شــکل  دهي شخصیت و ســالمت جسمي و رواني 

اعضاي خود نقشي مهم دارند.
خانواده از نظر اسالم، قدیمي  ترین و مهم  ترین گروه 
انساني است که با پیوند نکاح زن و مرد آغاز و با تولد 
فرزند تکمیل مي  شود. به این تعبیر زندگاني خانوادگي 
امري طبیعي وبراســاس نظام خلقت است. یعني انسان 

طبیعتاً خانواده  گرا آفریده شده است.
2-1 ازدواج

نــکاح عقد یا پیمانی اســت که بر اثــر آن رابطه  ی 
زن و مرد مشــروع می شــود و بچه هایی که زن به  دنیا 

می  آورد فرزندان مشروع والدین شناخته می شوند. 
در قرآن کریم درباره  ي ازدواج و تشکیل خانواده 
و نحوه  ي زندگاني زن و شوهر با هم دستورهایي داده 
شده است. از جمله در آیه  ي 21 سوره  ي مبارکه  ي 30 

)روم( چنین آمده است:
"َو ِمــْن آياتِِه اَْن َخَلــَق لَُكْم ِمْن اَنُْفِســُكْم اَْزواجًا 

ًة َو َرْحَمًة". لِتَسُكنُوا اِلَْيهاَوَجَعَل بَْينَُكْم َمَودِّ
"از جمله آیات الهي، آن اســت که براي شــما از 
جنــس خودتان جفتــي )زن( بیافرید تــا در کنار او به 
آرامــش  برســید و  بین شــما رأفت و مهربانــي برقرار 

1.  بنياد، اساس، رسم، روش، عادت، قرار
2. شير دادن،  شير خوردن
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نمود".
ازدواج و تشــکیل خانواده از دیدگاه اهل بیت )ع( 
و بزرگان دیني از اهمیت ویژه  اي برخوردار است و 

ازدواج نکردن باعث شقاوت مي  شود.

فعالیت عملی 1

حدیــث یا روایتي را در خصوص ازدواج و تشــکیل 
خانواده بنویسید.

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

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

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

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

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

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

بیش تر بدانید
خانــوار مفهومي اســت کــه از زندگی مشــترک 
گــروه اندکــی در جایــی خبــر می دهد و بــا مفهوم 
خانــواده متفاوت اســت. خانــوار معمــوالً از چند نفر 
تشــکیل مي  شــود کــه بــه ســبب داشــتن هدف هاي 
مشــترک با هــم در یک مــکان زندگانــي مي  کنند و 
الزم نیســت کــه با یک دیگــر رابطه  ي خویشــاوندي 
داشــته باشــند، مانند زندگانــي ســربازان در پادگان.

3 ـ1  اهمیت خانواده
خانــواده قدیمي  تریــن نهاد اجتماعي اســت که بر 
پایه  ي قوانین منظم و هدف  مند بنا شده است و با جامعه 
ارتباط متقابل دارد. هماهنگي و هم  سویي اعضاي اصلي 

بیش تر بدانید
نهاد، نظامي سازمان   یافته است که هدف اصلِي آن 
برآوردن نیازهاي اجتماعي خاصي است و براي رسیدن 
به هدف  هاي مشــخص، کارکردهــاي متعددي دار د. 
براي مثال، نهاد خانواده مسئول نظارت بر کارکرد تولید 
مثل، یعني ارتقای رشد کّمی نیروهاي انساني در جامعه، 
تنظیم روابط جنسي و مشروعیت بخشیدن به  آن، تربیت 
و اجتماعــي کردن کودکان )تــداوم میراث فرهنگي( 
و ایجــاد  امنیت اقتصــادي براي اعضاي خود اســت.

اهمیت خانواده در همه  ي دوره  ها و جوامع به شرح 
زیر شناخته شده است:

ــ اولین جایگاه مطمئن و ایمن براي اعضاي خانواده
انتقال  و  یادگیري  براي  مساعد  فضاي  اولین  ــ 
اندیشه  ها، تجارب، آداب و سنن و مهارت  هاي مختلف 

فرزندان
ــ مهم  ترین کانون مهر، عاطفه، گذشت، همکاري 

و همدلي افراد خانواده
ــ اولین جایگاه کشف،  بروز و شکوفایي  استعدادهاي 

فرزندان
ــ اولین جایگاه تأمین کننده  ي سالمت جسم و روان 

وارتقادهنده  ي تعالي و بالندگي افراد خانواده
ــ مهم  ترین جایگاه عشق و دوستي و رهایي از تنهایي

خانــواده؛ یعني زن و شــوهر و فرزنــدان عوامل اصلي 
پیشــرفت و موفقیت خانواده است که خود بر توسعه  ي 

جامعه تأثیر می  گذارد.
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ـ اساســي  ترین محل رفع نیازهاي فردي، اجتماعي، 
جسمي و رواني افراد خانواده

  -در میان تمامي جوامع جهان تشــکیل خانواده در 
اسالم به دالیل زیر اهمیت دارد:

1-3-1پاسخ به نداي فطرت
 ازدواج و تشــکیل خانــواده در حقیقت پاســخي 
درست و شــرعي به نداي غریزه و فطرت و رسیدن به 

آرامش و تداوم و بقاي نسل بشر است.
2-3-1 پاسخ به دعوت سنّت

 ازدواج در اسالم براي مسلمان وظیفه  اي مقدس و 
از جمله سنت رسول خداست. چنان  که فرمود:

َج فََقْد اَْحَرَز نِْصَف ِدينِه". "َمْن تََزوَّ
"هــر کس ازدواج کند پس حقیقتاً نصف دینش را 

حفظ کرده است".
3-3-1  صیانت نفس از خطر

تشــکیل خانواده عاملي براي حفظ سالمت جسم و 
روان است. بي  اعتنایي به این نیاز دروني منشأ بسیاري از 
اختالالت جسمي و رواني مانند پرخاشگري، خشونت 

و ... است.
4-3-1  حفظ عفاف جامعه

 خانواده محــل جلوگیري از لغزش  ها، انحرافات و 
عامل نجات از آلودگي  ها و پلیدي  هاست. همه  ي ادیان 
الهي بهره  گیري از امیال جنسي را تنها در سایه  ي روابط 
خانوادگي مشــروع مي  داننــد. این امر مانع گســترش 

آلودگي و انحراف در جامعه مي  شود.

5-3-1  دست یابي به آرامش و سكون
 ازدواج و تشــکیل خانواده موجب مي  شــود، افراد 
به تعادل و ســکون دســت یابند و اضطراب  ها و افکار 
پراکنــده  ي خــود را مهار کننــد. اعضاي خانــواده با 
برخــورداری از آرامــش محیــط خانواده اســت که 
مي توانند با آســودگي خاطر به سوي اهداف  و مقاصد 

متعالي خود پیش روند.
6-3-1  محبّت و موّدت

 انســان در هر سني که باشد خواستار محبت است. 
این توقع بخشــي از شخصیت آدمي است. خانواده این 
ویژگي را دارد که به این خواســت1 انسان پاسخ مثبت 
مي  دهد، زیرا دوســت داشتن زن و شوهر بسیار خالص 
و بدون توقع است. آیه  ي 21 سوره  ي مبارکه  ي روم به 

همین مطلب اشاره مي  کند:
ًة َو َرْحَمًة". "َو َجَعَل بَْينَُكْم َمَودَّ

"خــدا بین زن و شــوهر محبّــت و مــوّدت که از 

رحمت هاي الهي است قرار داد".
7-3-1  تكمیل2 و تكامل3

 ازدواج از جمله اموري اســت که آدمي را چه در 
بُعد ماّدي و چه در بُعد معنوي به ســوي کمال4 ســوق 
مي دهــد. زن و مرد در خانواده با اســتفاده از یاري  ها، 
همدلي  هــا و بهره  گیري از امکاناِت هــم، به تکمیل و 

تکامل یک دیگر مي  پردازند.
8-3-1 تولید نسل و تربیت آن

یکي از مقاصد اصلي تشکیل خانواده، ایجاد فرزند و  
1. wishes : wanted
2. completion   

 3. revolution
4. perfection = accomplishment  
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تربیت فرزند صالح است. روایات زیادي در خصوِص 
فرزند صالح وجود دارد و درقرآن کریم نیز از انبیاءنقل 
شده است که آنان از خدا فرزند صالح طلب می کردند.

فعالیت عملي 2
حدیث، روایت، آیه یا ضرب  المثلي را درخصوص 

فرزند صالح بنویسید.

9-3-1  پیشبرد جامعه به سوي كمال و پویایي 
و بالندگي

خانواده در توســعه  ي جامعه  اي مولّد، فّعال ، رشــد 
یابنده و گسترش دهند ه  ی فرهنگ انساني بسیار اهمیت 

دارد. 
ـ  1 كاركرد خانواده )وظایف خانواده(  4

خانواده در مقام نهادي اجتماعي، معموالً کارکردها 
و وظایــف گوناگونــي را برعهــده دارد. ماهیــت این 
کارکردهــا از جامعه  اي به جامعه  ي دیگر و از فرهنگي 

به فرهنگ دیگر متفاوت است.
الف ( تولیدمثل1:  فرآینــد2 تولید مثل و تداوم 
نسل  از جمله مهم  ترین وظایف نهاد خانواده است. این 
جریان کــه به دنبال ازدواج آغاز می شــود، بقا و تداوم 

جامعه را در پي دارد.
ب ( تربیت و اجتماعي كردن فرزندان: در 
سراسر تاریخ بشــر، خانواده همیشه عامل اصلي تربیت 
و اجتماعي کردن اولیه  ي فرزندان بوده اســت. پس از 
تولد کودک، خانــواده براي دوره  اي نســبتاً طوالني، 
تنها گروهي اســت که با کودک تماس گسترده دارد. 

به همین دلیل، خانواده نقش عمده  اي در شــکل دهي 
باورها و ارزش  هاي کودک دارد. مهم است بدانید که 
تربیــت و اجتماعي کردن کودکان عمدتاً هم از طریق 
آموزش مســتقیم وهم  غیرمستقیم تحقق می  یابد. به   این 
ترتیب آن ها درست زندگي کردن را در جامعه  ي خود 

یاد مي گیرند.
ج ( فراهم  آوردن امنیت اقتصادي: خانواده 
از نظر سنتي، عالوه بر مراقبت و نگه داري از کودکان و 
سالمندان، فرهنگ و ارزش  هاي اجتماعي و تاریخي را 
از نسلي به نسلِ دیگر منتقل می  کند و مسئول برآوردن 

نیازهاي اقتصادي اعضاي خود نیز هست.

1. generation
2. process
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توجه 
انتقــال ارزش هــا و  خانــواده، مهم  تریــن عامــل 
اجتماعي کردن کــودکان، به حســاب مي آید. از این 
رو، اســتحکام و پایداری آن و برقراری روابط مناسب 
بین پدر و مــادر، در انتقال ارزش  ها و اجتماعي کردن 

کودکان نقشي ارزنده دارند.
در عصــر حاضــر، کارکــرد خانــواده در جوامع 
پیشــرفته، امّاغیرمذهبي ،بــه دنبــال  تفکیک وظایف 
نهادها، بســیار کاهش یافته و اصالت خود را از دست 
داده است.اما کارکردهاي خانواده در بینش اجتماعي 

اسالم بسیاراهمیت دارد و عبارت اند از:
1-4-1  كاركرد طبیعي

 خانواده نیازهاي طبیعي و غریزي فرد را تأمین مي کند.
2-4-1  كاركرد عاطفي

 خانواده کانون گرم محبت است.
3-4-1 كاركرد تربیتي

 روح و روان کــودک با شــخصیت او در خانواده 
شکل  مي  گیرد.

4-4-1 كاركرد اجتماعي 
زندگي خانوادگي، فرد را  براي زندگي اجتماعي آماده  
مي  سازد و انتقال  دهنده  ي ارزش  هاي جامعه به اوست.

5-4-1 كاركرد اخالقي
 جامعه  اي که در آن خانواده محترم است از نظر 

اخالقي سالم  تر است.
6-4-1 كاركرد اقتصادي

 مســئولیت تأمین معاش همســر و مخــارج خانه و 

فرزنــدان، فرد را بــه تالش وا مي  دارد کــه این امر در 
بهبود وضع اقتصادي جامعه نیز تأثیر دارد.

5 ـ 1 ساختار خانواده
تغییر و تحول سریع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 
بر ســاختار خانواده اثر مي  گذارد. به طوري که امروزه 

ترکیب و ساختار خانواده بسیار تغییر کرده  است.
ساختار خانواده در جوامع مختلف به صورت زیر است:

الف( خانواده  ي هسته  اي1ـ   خانواده  ي هسته  اي 
یا خانواده ی مســتقل یک واحد خانوادگي شامل زن، 
شوهرو فرزندان است. به این نوع خانواده، خانواده  ي»زن 
و شوهري« نیز مي  گویند.  در چنین خانواده  هایي ارتباط 
خویشــاوندي در کم  ترین حد آن صــورت مي  گیرد.

1.nuclear family 
2.extended family
3.consanguine family

ب ( خانواده  ي گسترده2ـ خانواده  ي گسترده، 
یک واحد خانوادگي شــامل چند نســل اســت که با 
یک دیگــر و به طــور مشــترک در یک جــا زندگي 
مي  کننــد، از جملــه والدین،  فرزنــدان، پدربزرگ  ها، 
مادربزرگ  هــا، عمه ها، خاله  هــا و ... . در این خانواده، 
نیازهاي اقتصادي، اجتماعي و عاطفي اعضا را مي  توان 
با کمک گروه وسیعي از خویشاوندان برآورده ساخت. 
این واحد خانوادگي را خانــواده  ي » هم خون3 « نیز 

مي  گویند. 
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در خانواده  ي گســترده معمــوالً پدر و مادر به یک 
انــدازه اهمیت ندارند و به همیــن دلیل فرزندان گاهي 
به خانواده  ي پدر و گاهي به خانواده  ي مادر وابســتگي 
دارند. خانواده  ي گسترده، برحسب آن که به زن یا شوهر 
وابسته باشد، دو صورت به خود مي  گیرد: خانواده  ي 
مــادري و خانواده  ي پدري. هر یــک از این دو 
اقســامي دارند مانند: خانــواده  ي مادر ـ تباري، 
خانواده  ي پدر ـ تبــاري، خانواده  ي مادر ـ 
بومــی، خانواده  ي پدر ـ بومــی، خانواده  ي 

مادر ـ نامي، خانواده  ي پدر ـ نامي.
خانواده  ي مادر ـ تباري،  خانواده  ي گســترده  اي 
اســت شــامل مادر، پدر، دختران و پســران و فرزندان 
دختــران. پدر در امور خانواده دخالتــي ندارد و برادر 

مادر )دائي(1 رئیس خانواده به شمار مي  رود. 
خانواده  ي پدرـ  تباري، خانواده  ي گسترده اي است 
کــه مــادر در آن اهمیتــي نــدارد و از پــدر، مــادر،  
پســران، دختران و فرزندان پســر تشــکیل مي  شود. به 
خانــواده  ي مادر ـ تباري که نام فرزندان از نام مادر 
ـ  تباري  گرفته  شود مادرـ  نامي، و به خانواده  ي پدر 
که فرزندان نام پدر را می گیرند پدرـ  نامي   مي گویند. 
هم  چنین اگــر خانواده در محل اقامــت اولیه ي مادر 
ســکونت کند مادر ـ بومي و اگر دراقامت گاه پدر 
سکونت کند، خانواده  ي پدرـ  بومي شمرده مي شود. 
خانواده  اي که از نــوع خانواده  ي مادرـ تباري و مادرـ 
بومي و مادرـ نامي باشد، توسط مادر اداره مي  شود که 

2. stem family                                                                                                                                                 1.دايي، خال، خالو

بــه آن »خانواده  ي مادرـ ســاالري« گویند و به 
خانــواده   ي مقابل آن »خانواده  ي پدر ـ ساالري« 

گویند.
ج ( خانواده  ي ســتاكي2ـ  به  نوعــي دیگر از 
خانــواده، که میانجي خانواده  ي هســته  اي و خانواده  ي 
گسترده اســت، خانواده  ي ســتاكي یا خانواده  ي 
دودماني می  گویند. در این نــوع خانواده،  پدر و یکي 
از پســران او در خانــواده  ي اصلــي مي  ماننــد و بقیه-

 ي فرزندان براي خود خانواده  هاي مســتقلي تشــکیل 
مي  دهنــد. ولــي هیچ  یک از پســران رابطــه  ي خود را 
با خانــواده  ي اصلي قطع نمي  کند. اگــر فرزندي که با 
پــدر زندگي مي  کند فوت کند، یکي دیگر از پســران 
دست از زندگي مستقل  مي  کشد و به خانواده  ي پدري 
مي  پیوندد. چنین خانواده  هایــي با مرگ پدر و مادر از 
هم گســیخته نمي شوند و  شــروع و پایاني براي آن  ها 

نمي  توان مشّخص کرد.
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        فعالیت عملي 4
شما در چه نوع خانواده  اي زندگي مي  کنید. ساختار 
خانواده  ي خود را با ساختار خانواده  ي دوستانتان مقایسه 

کنید و تفاوت  ها و مشابهت آن ها را بنویسید.

6ـ 1 مفهوم فرهنگ1
فرهنگ به شــیوه  اي از زندگي گفته مي  شــود که 
اعضــاي یک جامعه2 آن را فــرا مي  گیرند، به آن عمل 
مي کنند وآن را از نســلي به نسل دیگر انتقال مي  دهند. 
انســان با فرهنگ جامعه  ي خود، موجــودي اجتماعي 
بار می  آید، بــا مردم اطراف خود هم رنگ و هماهنگ 
مي شود و با مردم جوامع دیگر متفاوت مي  شود و تمایز 

مي یابد.
»فرهنــگ «نظــام مشــترکي از باورهــا، ارزش  ها، 
رســم ها، رفتارها و مصنوعاتي اســت که اعضاي یک 
جامعــه به کار می  برنــد، تا خود را با جهانشــان تطبیق 
دهند و با یک دیگر ارتباط برقرار کنند.هم  چنین از راه 
آموزش و پرورش آن هارا از نسلي به نسل دیگر انتقال 

دهند. 
 تعاریف دیگر فرهنگ عبارت  اند از:

ــ مجموعه  ي آداب و رسوم، سنت  ها و ارزش  هاي 
یک ملت؛

ــ مجموعه  ي ویژگي  هاي رفتار اکتســابي اعضاي 
یک جامعه ي خاص؛

ــ شیوه  ي زندگي اعضاي یک جامعه، مانند نحوه  ي 

 1. culture
2. society
3. folklore   
 4. subculture

لباس پوشــیدن، نوع برگزاري مراسم مذهبي و مراسم 
ازدواج، ســرگرمي  هاي مربوط بــه اوقات فراغت و ... 

که در واقع فرهنگ مردم گفته مي  شود.
1ـ6ـ1 فرهنگ مردم3

فرهنگ و دانش عامّه اســت شــامل باورها، شــیوه  ي 
زندگی)غذا خوردن،لباس پوشیدن و ...(آداب و رسوم 

عزاداري، مراسم عروسي و ...
2ـ6ـ1 پاره  فرهنگ4

به شــیوه  ي زندگي گروهــي از مردم گویند که در 
درون یــک فرهنگ بزرگ تر قــرار دارد.  پاره  فرهنگ 
یا خرده فرهنگ شــامل روش  هــا، بینش  ها، ارزش  ها و 
شــیوه  هاي رفتار اســت که در گروه  هاي کوچک از 
یک جامعه جریــان دارد و موجب تفاوت  هاي فکري 
و رفتاري آن ها با یک دیگر مي  شــود. پس به شــیوه  ي 
زندگي گروهــي درون فرهنگ بزرگ تر که از برخي 
جهات با آن هم ســان و از پاره  اي جهات با آن متفاوت 

است، پاره  فرهنگ  مي  گویند.
شاید در وهله  ي نخست به نظر برسد که فرهنگ و 
جامعه مفهوم یک  ساني دارند اما این طور نیست. جامعه 
به گروهي از اشــخاص گفته مي  شــود که بــه منظور 
تولید در منطقه  ا ي معین زندگي مي  کنند، با هم مصالح 
مشترکي دارند و دست کم در بخشي از یک فرهنگ 
سهیم  اند. جامعه یعني مردم و فرهنگ یعني رفتار مردم.

جامعه  شناسي از نظر تاریخي خویشاوندي نزدیکي 
با مردم  شناســي دارد.مردم  شناســي پدیده اي فرهنگي 
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را مطالعه مي  کند و جامعه شناســي  به بررسي  پدیده هاي 
اجتماعي مي  پــردازد. جامعه  شناســي مطالعه  ي جامعه 
و مردم  شناســي مطالعه  ي فرهنگ اســت. در تبییِن هر 
پدیده  ي اجتماعي همکاري مردم  شناسي و جامعه شناسي 

ضروري است.

        بیشتر بدانید
جامعه  شناسی1علم مطالعه  ی زندگی اجتماعِی انسان ها 

و کنش متقابِل میاِن آن هاست.

1.sociology
 2.  شناختگي، آن چه در ميان مردم معمول و متداول است.

 3. آيين، روش، قاعده، قانون، عادت، خوي.)روشي كه قانون آن را در روابط افراد معتبر مي  داند.(
4. taste = tact

7ـ 1 مفهوم ُعرف2 و آداب و رسوم3
ُعَرف بــه باورهــاي اخالقي جامعــه در خصوص 
درســت و نادرســت، بد یا خوب گفته مي  شود. عرف 
با قوانین اجتماعي یا مذهبِي جامعه عجین شــده اســت 
و ســرپیچي از آن مجازات قانونــي در پي دارد، مانند 
تجاوز به مال دیگران، رشــوه  خواري و... . اما آداب و 
رسوم شامل عقاید، عادات، تفکرات و خصوصیات هر 
ملت  اســت که از طریق آن مي تــوان روحیه  ي خاص 
آن ملــت را شــناخت. رعایت نکردن آداب و ســنن 
مجازاتــي به  دنبال ندارد اما فرد با زیر پا گذاشــتن آن 
سرزنش و استهزا و گاهي مطرود مي  شود. مانند آداب 
غذاخــوردن، پذیرایي از میهمان، شــیوه  هاي گذران 
اوقــات فراغــت، لباس پوشــیدن و ... . تفــاوت دیگر 
عرف با آداب و رســوم آن اســت که آداب و رسوم 
ممکن است تنها به بخشــي از جامعه، مانند گروه  هاي
ســني خاص، گروه هاي قومي یا افراد یک جنس )زن 

و مرد( اختصاص داشته باشد. 

      فعالیت عملي 5
مشخص کنید کدام یک از موارد زیر در جامعه  ي 

ما رسم و کدام  یک عرف محسوب مي  شود:
ــ پس از تولد فرزند باید بر او نام  گذاشــت و براي 

او شناس نامه گرفت.
ــــ در مراســم ازدواج، خطبه  ي عقــد را باید عاقد 

قرائت کند.
ــ در مراسم عزاداري، باید لباس سیاه پوشید.

ــ براي مراسم نوروز باید خانه تکاني  کرد.

8 ـ 1 آداب و رسوم رایج در ایران
کشــور ما کشــوري پهناور با فرهنگي غني است. 
مردم این کشور هر یک  بنا بر ذوق و سلیقه4 و طبیعت 
منطقه  اي که در آن زیســت مي  کنند بــراي برگزاري 
سنت  هاي کهن، آداب خاص خود را دارند. این آداب 
خاص شــیوه  ي زندگــي گروهــي در درون فرهنگ 
بزرگ   تر اســت که از برخي جهات با آن هم  سان و از 
پاره  اي جهات با آن متفاوت است، به این آداب خاص 

پاره  فرهنگ  یا خرده فرهنگ مي  گویند.
به دلیــل وســعت ایــران و رواج پاره  فرهنگ  هاي 
گوناگــون در این گســتره  ي پهناور، گاهــي به آدابي 
برمي  خوریم که ویژه  ي منطقه  اي خاص است. به طور 
کلي بســیاري از آداب و رسوم رایج در کشور به دلیل 
تســلط فرهنگ ایرانــي از دیرباز میان اقــوام مختلف 
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جامعه ، مشــترك بوده  اما نحوه  ي برگــزاري آن ها در 
ميــان هر قوم با ســاير اقــوام تا حدي متفاوت اســت. 
همان  گونه كــه فرهنگ و آداب و ســنن هر ملت نزد 
افــراد آن جامعه قابل احترام اســت فرهنگ و آداب و 
رسوم هر قوم )پاره فرهنگ( نيز براي آن قوم از احترام 

برخوردار است.
آداب و رســوم رايج در كشــور را مي  توان به ســه 

دسته  ي زير تقسيم كرد:
الف( مراسم جشن و شادماني

ملــت ايــران از جمله ملت  هايي اســت كه زندگي 
مردمان آن با جشــن و شــادماني پيوند فراوان داشته و 
به مناســبت  هاي گوناگون جشن مي  گرفته و با سرور و 

شادماني روزگار مي  گذرانيده است.
از ميان انبوه جشن  هاي مرســوم كه با عقايد ديني، 
وضعيــت اقليمــي، فرهنگــي و قومي پيوند داشــته و 
تاكنون نيز باقي مانده  اند مي  توان به جشــن  هاي ديني

ـ مذهبي، ملي و خانوادگي اشاره كرد.
 جشن   هاي ديني ـ مذهبي: اين جشن  ها از 
چندين قرن پيش تاكنون با جالل و شكوه بسيار برگزار 
مي  شوند، مانند: مراسم برگزاري عيد فطر، عيد مبعث، 
عيد قربان، عيد غديرخم، سالروز والدت پيامبر اكرم و 

ائمه  ي اطهار و ... .
 جشــن  هاي ملي: برگزاري برخي از مراسم، 
جشن  ها و شادماني  ها از ديرباز تاكنون مرسوم بوده اند، 
مانند جشن نوروز، چهارشنبه  سوري، شب يلدا و برخي 
نيز مربوط به زمــان معاصرند مانند جشــن  هاي دهه  ي 
مبارك فجر )22 ـ 12 بهمن  ماه(، ســال روز ملي شدن 

صنعت نفت )29 اسفند(.
 جشــن  هاي خانوادگــي: اين جشــن  ها به 
مناســبت هاي مختلــف خانوادگي برگزار مي  شــوند، 
مانند، جشن نام  گذاري كودك، جشن عقد و عروسي، 

مراسم پاگشايي، بازگشت از زيارت و ... .
ب ( مراسم سوگواري

مراسم سوگواري و عزاداري نيز در كشور ما داراي 
اهميتي بسيار است و مانند مراسم جشن  ها و اعياد، انواع 

ديني ـ  مذهبي، ملي و يا خانوادگي دارد.
 مراسم ســوگواري ديني ـ مذهبي: اين 
مراسم در ايام خاصي از سال بدون توجه به قوميت  ها 

و پاره  فرهنگ  ها با شكوه هرچه تمام  تر در سراسر ايران 
برگزار مي  شــود، مانند مراســم عــزاداري در ايام ماه 
محرم )عاشــورا، تاسوعا، اربعين حســيني، شام غريبان 
...(، مراســم عزاداري شــهادت امام علــي)ع( در ماه 

مبارك رمضان و ... .
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 مراسم ســوگواري ملي: این مراسم به مناسبت 
شــهادت یا درگذشت شــخصیت  هاي بزرگ تاریخي 
و ملــي و یا جمــع کثیري از مــردم در جنگ  ها، بالیا، 
حوادث ناگوار و قیام  ها مانند قیام خونین 15 خرداد در 

سراسر کشور برگزار مي  شود.
 مراسم سوگواري خانوادگي: این مراسم را 
بازماندگان به علّت از دســت دادن عضوي از خانواده 
و خویشــان خود برگزار مي  کنند. نحــوه  ي برگزاري 
این نوع مراســم عزاداري با توجه بــه پاره  فرهنگ  ها تا 
حدودي متفاوت  اند، مانند مراســم خاک سپاري، مراسم 

سوم، هفتم، چهلم، سال و ... 
ج( ساير مراسم ملي و مذهبي

عالوه بر مراسم جشن و سوگواري، مراسم دیگري 
نیــز در میــان مردم ایــران رواج دارد کــه از باورهاي 
دیني،  ملي، قومي و ... سرچشــمه مي  گیرد،مانند آداب 
مــاه مبارک رمضــان، زیــارت اماکن متبرکــه و اهل 
قبور، آداب نذر کردن، مناســک حج، بزرگ داشــت 
شــخصیت هاي مهم، مانندحافظ یا گرامي  داشت یاد و 

خاطره  ي برخي از وقایع مهم تاریخي، مذهبي و ملي.
چند نمونه از آداب و سنن رایج در كشور

 مراسم عروسي
مراسم ازدواج موجبات برخورد، آشنایي و ارتباط 
دو گروه بزرگ خویشاوند را از عروس و داماد، که از 
این پس خویشــيِ سببي یافته  اند، فراهم مي  کند. از این 
رو قوام و اســتحکام اجتماعي می  افزایدو هم به نوعي 

تضمین بقاي خانواده  ي نوپا را موجب مي  شود.

1. symbol

مراســم عروســي تقریبــاً در همه  ي مناطــق ایران 
ایــن مراســم از مرحلــه- شــبیه یک دیگــر اســت. 

 ي خواســتگاري از ســوي خانــواده  ي دامــاد آغــاز 
مي  شــود و معمــوالً بــا برگــزاري مراســم بله  بــرون، 
عقدکنــان، جشــن عروســي و ... بــه پایان مي  رســد.

در مراســم عقدکنان  ســفره  ي  عقد به نشانه  ي آغاز 
دوره  ي جدید در زندگي پهن مي  شــود. نمادهایي که 
در ســفره  ي عقد استفاده مي  شــوند تأکیدي بر اهمیت 
کانــون مقدس خانواده  اســت که در آن »مــن« و »تو« 
در »مــا « تجلّــی می  کنــد و معنامی  یابد، بــرای مثال: 

شمع: نشــانه  ي آن اســت که زن و مــرد براي هم 
مي سوزند و کانون خانواده را روشني مي  بخشند.

آب: نمادي1 است از صفا، پاکي و روشني که باید 
زن و مرد براي یک دیگر به ارمغان بیاورند و شویندگان 

وجود یک دیگر از گناهان و تباهي  ها باشند.
آينه: نمادي اســت که در کانــون خانواده »من  ها« 
و »منیّت  ها« محکوم مي  شــوند و زن و شوهر هر دو در 

یک آینه یک دیگر را مي  نگرند.
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عســل: نشــانه  ي روزِي حالل اســت كه با سعي 
و تالش به دســت آمده اســت تا زن و مــرد با قناعت، 
ساده  زيســتي و ارج نهادن به زحمــات يك ديگر كام 

خانواده را شيرين كنند.
قند: ســاييدن دو كله قند بر ســر عروس و داماد، 
نشــانه  ي آن اســت كه از دهان خانواده  ها تنها شــهد و 

شكر بيرون مي  ريزد، مانند ريزه  هاي قند.
عالوه بر اين بر سر سفره  ي عقد، قرآن، نان ، پنير و 
سبزي به نشــانه  ي بركت و روزي، تخم  مرغ به نشانه  ي 
باروري و تولد فرزند ســالم، گل به نشــانه  ي شادي و 

طراوت و ... مي  گذارند.
اين نمادها بر سفره  ي عقد نشانه  ي آرامش، تداوم و 

استحكاِم زندگي خانوادگي است.
در برخــي از مناطــق كشــور مرســوم اســت كه 
دامــاد  و  عــروس  خانواده  هــاي  عروســي،  از  پــس 
زوج جــوان را دعــوت مي  كنند تا بــاب رفت و آمد 
گشــوده شــود و آنــان نيــز در شــبكه  ي گســترده  ي 
روابــط خويشــاوندي درآينــد )مراســم پاگشــايي(.

مثاًل در لرســتان، مرســوم اســت يك هفته پس از 
عروســي، خانواده  ي عــروس به ديــدار او می  آيندو 
تازه عروس را به خانه  ي پدر مي  برند. نوعروس به مدت 
يــك هفته در خانه  ي پدر مي  ماند و ســپس با دريافت 
هديه هايي از پدر و ساير اعضاي خانواده ، كه به »باوواني« 
)پدرانه( معروف اســت، نزد همســرش بــاز مي گردد.

دربسياري  از مناطق كشور به ويژه جوامع روستايي، 
»مَهريه« و »جهيزيه« نشانه  ي منزلت اجتماعي خانواده هاي 

دختر و پسر است.
 آيین  هاي نوروزي

نوروز بزرگ  ترين جشــن باســتاني ايرانيان اســت 
كه با آغاز فصل بهار مقارن اســت. انگيزه  ي پيدايش 
جشن نوروز براي آفريده شدن آدميان است. بعضي از 
آيين هاي نوروزي قبل از فرارسيدن آن انجام مي  شود، 
مانند خانه تكاني و ســبز كردن سبزه و بعضي از مراسم 
نوروزي پس از تحويل ســال و آغاز ســال جديد اجرا 
مي  شود مانند مراسم ديد و بازديد و آيين سيزده به   در.

خانه تكاني
ايرانيان اعتقاد دارند كه بايد با پاكيزگي به استقبال 
ســال جديد رفــت. ايرانيان باســتان بــر آن بودند كه
چون ارواح درگذشتگان در نوروز به خانه برمي  گردند 
پــس بايد خانه را پاكيزه كرد. از اين رو مردم سراســر 
ايــران براي بزرگ داشــت آييــن نوروز، از نخســتين 
روزهاي اسفندماه نظافت خانه و لوازم آن را آغاز مي

 كنند و معموالً تمام افراد خانواده در اين كار مشاركت 
دارند.

سبز كردن سبزه
مردم، معمــوالً ازنيمه  ي اســفندماه دانه  های گندم، 
عدس، شــاهي ، ماش و... را در ظرف خاصی می  ريزند 

و آب می  دهند و مراقبت می  كنند تا سبز شوند.
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حيم حمن الرَّ بِسْمِ  اهلل الرَّ
هـاِر ـَ ـِـرالَلـيـِل َوالن يـا ُمـّدب يا مُقَلََّب  القلوب َوااَلبصاِر    

ْل حالنا اِلَي اَحَسِن الْحاِل يا مُحَّوَل  الَحوِل َوااَلحواِل                  َحوِّ

ســپس از خــداي بزرگ، ســالمت، ســربلندي و 
موفقيــت را بــراي تك  تك افراد خانــواده و جامعه  ي 
خود آرزو مي  كنند. پس از تحويل سال، افراد خانواده 
فرارسيدن ســال نو را به يك ديگر تبريك مي  گويند و 
معموالً بزرگ خانواده از الي قرآن اسكناسي به رسم 
عيــدي و بركت و روزي به هر يك از اعضاي خانواده 

هديه مي  دهد.
ديد و بازديد

رفتن به خانه  ي اقوام از رســوم بســيار پسنديده  اي 
اســت كه دين اســالم با عنوان »صِلِــه  ي اَرحام« برآن 

پهن كردن سفره  ي هفت سین     
   ســفره  ي هفت  ســين در نزديك كــردن اعضاي 
خانــواده و گرد آوردن آن ها به دور هم و نشســتن بر 
سر سفره  ي نوروزي نقش و اهميت بسيار زيادي دارد. 
در واقع فلســفه  ي گستردن ســفره  ي هفت سين، ايجاد 
وحدت و هم بستگي ميان اعضاي خانواده است. از اين 
رو ساعاتي قبل از تحويل ســال نو، مردم سراسر ايران 
ـ ايرانيان سراســر جهان ـ با شادماني سفره  ي هفت سين 
را با قرار دادن قرآن، آينه، ماهي، سبزه، سمنو، سنجد، 
ســيب، سركه،  ســماق و ســكه مي  چينند و تمام افراد 
خانواده با لباســي پاكيزه به انتظار تحويل ســال بر سر 
ســفره  ي هفت  سين مي  نشــينند و دعاي تحويل سال را 

مي  خوانند: 

تأكيد بســيار دارد. معمــوالً از روز اول فروردين افراد 
خانــواده به ديدن بزرگ  ترهاي فاميــل مي  روند و اگر 
يكي از افراد خانواده  ي دوستان و آشنايان در طي سال 
فوت كرده باشد، ساير بســتگان به عنوان »عيد اول« يا 
»نو عيد« نخســت به ديدار آن ها مي روند. اين مراسم با 
ديد و بازديد همه  ي اعضاي خانواده، فاميل و دوســتان 
پايان مي  يابد. مراسم ديد و بازديد، به دليل فراهم شدن 
ديدار بستگان و آشناياني كه مدت طوالني همديگر را 
نديده  اند، هم چنين ديدار با خانواده  هاي داغدار و بيمار 
و نيز فراموش كردن كدورت  ها و دشــمني  ها، اهميت 

بسيار دارد.
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1.ابوريحانميگويد:روزسيزدهروزيخجستهاستزيراايرانياندوازدهروزازفروردينماهرابهياددوازدهماهازسالبهبرگزاريجشنوديدوبازديدمي
پردازندودرروزسيزدهمبرايسپاسگزاريبهدرگاهخداوندوآمادهشدنبرايكاردرسالنوبهديدارطبيعتميروند.

2.اناربهسببپردانهبودنشنمادزايندگيوبارورياست.

سیزده به  در1
پايان بخش آيين نوروزي، جشن سيزده به  در است 
كه در روز ســيزدهم فروردين برگزار مي  شود. در اين 
روز تمام افراد خانواده همراه اقوام و دوستان به خارج 
از خانه و دامن طبيعت پناه مي  برند و سبزه  ي خود را در 
جوي آب يا رودخانه   مي  اندازند و به شــادي و تفريح 
مي  پردازند.ازاين روســيزده بــه  دررا »روز طبيعت « نيز 

نام گذاري كرده  اند. 

•  مراسم شب يلدا
شــب يلدا )ســي  ام آذرماه( طوالني  ترين شب سال 
اســت و از اين شــب به بعد بــر ســاعات روز افزوده 
مي  شود و به تدريج روزها  بلندتر مي  شوند. واژه  ي يلدا 
به معني والدت اســت و منظور شبي است كه به پايان 
رسيده و خورشــيد روشنايي خود را آغاز كرده است. 
يلدا جشــني خانوادگي اســت و شــايد يكي از داليل 
ماندگاري  اش نيز همين است. در اين شب مردم اشعار 
حافظ را بــا نيت به روزي و شــادكامي مي  خوانند. در 
برخي از نقاط نيزشــاهنامه  خواني رواج دارد. بازگويي 
خاطرات و قصه  هاي پدربزرگ  ها ومادربزرگ  ها نيز 
چنين شــبي را در خانواده  ي ايرانــي دل پذيرتر مي كند. 
 همه  ي اين  ها ترفندهايي اســت تــا خانواده  ها دور هم 

بنشينند و بلندترين شب سال را با خشنودي و خرسندي 
سپري كنند.

تقريباً تمام آداب اين شب مصداق زايش خورشيد 
اســت. از جملــه ميوه  هايي كه در اين شــب اســتفاده 
مي شود، برای مثال: هندوانه، ميوه  ي فصل گرماست و 
سرخي داخل آن نماد خورشيد است. در قديم مردم بر 
اين باور بودند كه با خوردن هندوانه در سراســر چله  ي 
بزرگ و كوچك سرما و بيماري بر آن ها غلبه نخواهد 

كرد.
در برخي از مناطق كشور مانند شيراز مردم در شب 
يلدا ســفره  ي هفت  ســين  مي  گســترانند و در آن انواع 
مختلف تنقالت مانند آجيل،  خرمــا و ميوه  هايي مانند 

انار2 و هندوانه را مي  چينند.



179

• آداب ماه رمضان
تصویــري که از مــاه مبارک رمضــان در باورها و 
فرهنــگ عامه  ي مردم وجود دارد بــا پاره  اي از آداب 
و رســوم یا باورها و پاره   فرهنگ  ها همراه شده و در هر 
استان و شهري ویژگي خاصي پیدا کرده است. فریضه  ي 
الهي روزه گرفتن در ماه رمضان که نزد هر مســلماني 
ارزشمند و الزم  االجراســت با آدابي همراه است. این 
آداب را مي  تــوان در نحوه  ي برپایي آن، آداب ســحر 
و افطــار، اِطعام1، عبادات و مناجات مخصوص این ماه 

جست  وجو کرد. 

 1. تهي دستان را طعام دادن

برخي از آداب ماه رمضان عبارت  اند از:
خوش آمد ماه رحمت

مردم بسیاري از نقاط کشورمان چنان به استقبال ماه 
رمضان مي  روند که گویي میهمان عزیزي را اســتقبال 
مي  کنند. براي مثال، در اغلب روستاها و شهرستان هایي 
که دیــوار خانه  ها کاه گلي یا گچي اســت، دیوارها را 
بــراي ماه رمضــان کاه گل تــازه مي  مالند یــا با گچ و 
خاک مخصوص )گلِ یزد( ســفید مي  کنند. هم  چنین، 
در اصطهبانات فارس، کســاني که دیوارهاي خانه  شان 
گچي است به وسیله  ي پارچه  اي که بر سر چوب بلندي 
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مي  بندند، گرد و خاک دیوارها را مي  گیرند.دیوارهاي 
کاه گلي را هم کاه گل مي  مالند تا دوده و رنگ تیره  ي 

دیوار از بین برود.
 نظافت در ماه مبارک رمضان تنها به خانه  ها محدود 
نمي  شود. مساجد، تکایا، حسینیه  ها، حجره  ها،  دکان  ها و 
اماکن عمومي نیز در این ماه نظیف و پاکیزه می  شوند. 
جوانان هر محل در نظافت مســاجد و تکیه ها شــرکت 
مي  کنند و این کار  را ثواب مي  دانند. کف مســاجد و 
تکایــا را اغلب با زیلو، قالــي و قالیچه، که از خانه  هاي 
اطراف به امانــت مي  گیرند، فرش مي  کنند. دیوارها را 
با پارچه  هاي ســبز و ســیاه که به آیات قرآن، روایات 
و اشــعار مذهبي مزّین شده، مي  پوشانند. سقف مساجد 
را با آیینه و شــمعدان و چلچراغ و شــاخه  هاي سرو و 
کاج و شمشاد آذین مي  بندند.در بسیاري از آبادی ها، از 
جمله قمصر کاشان، زنان نیز در نظافت مساجد و تکایا 
شرکت می کنند و دسته جمعي به آب و جاروي مسجد، 
شستن ظروف و آماده ساختن وسایل پذیرایي براي ماه 

رمضان مي  پردازند.
مراسم آشتي  كنان قبل از ماه رمضان

یکي از رسوم پســندیده، آشتي و ایجاد الفت میان 
افرادي است که به دلیلي از یک دیگر کدورتي در دل

 دارند. این رسم پسندیده قبل از فرا رسیدن ماه رمضان 
از واجبات اســت و عقیده بر آن اســت که اگر کسي 
روزه بگیرد در حالي که از بســتگان یا برادر و خواهر 
دیني خود کدورتي در دل داشــته باشــد ثواب کامل 
نخواهد برد. این رســم در همه  ي شهرها و روستاها کم 
 و بیش وجود دارد. هم چنین مردم هر محل از چند روز 

قبــل از ماه مبارک رمضان به عیــادت بیمار می  روند و 
بــراي او هدایایي مي  برند و او را به حق این ماه عزیز و 

پر برکت دعا مي  کنند تا حالش خوب شود.
پیشواز ماه مبارك رمضان

در بســیاري از مناطق کشور رســم بر این است که 
مردم دو تا سه روز قبل از فرارسیدن ماه مبارک رمضان 

روزه  ي پیشواز مي  گیرند. 
• آداب سوگواري عاشورا و تاسوعا

مراســم عــزاداري ماه محــرم در روز نهــم محرم 
)تاســوعا(، نخســتین روز رویارویي امام حسین )ع( و 
یارانش با لشــگریان یزید بــن معاویه در خاک کربال، 
شــدت می  یابــد و در روز دهم محرم )عاشــورا(، با به 
شهادت رسیدن آن حضرت و یارانش به اوج مي  رسد.

سوگواري ماه محرم از صدها سال پیش تاکنون در 
کشورهاي مسلمان، به ویژه در ایران و عراق که اکثریت 
مردم شیعه  اند، با شور و حرارت خاصي برگزار مي  شود. 
شــیعیان با شرکت در مراسم عزاداري امام حسین )ع(، 
آیین شهادت در راه حق را بزرگ مي  دارند. زنده نگه 
داشتن ماه محرم و صفر در طول تاریخ همواره زمینه  ساز 
اســتقامت مســلمانان در برابر ظلم و ســتم بوده است. 
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•  تعزيه  خواني
تعزیه در لغت به معني سوگواري و عزاداري است. 
تعزیه نمایشــي اســت براي بازگو کردن سوز و گداز 
واقعه  ي عاشــورا. به کمک  تعزیه  خواني در ماه محرم، 
فریــاد مظلومیت امــام حســین )ع( و یارانش در طول 
سالیان بســیار به گوش عالمیان رســیده است. امروزه 
تعزیه در بخشــي از هنر نمایشي یعني »نمایش مذهبي« 

جاي گرفته است.
تعزیه در طول ســال  ها در بیــداري و آگاهي مردم 
نقش مؤثري داشــت، زیــرا از زندگي و سرگذشــت 
پیشــوایان اسالم، جهاد، شــهادت و فداکاري صحبت 
مي  کرده اســت. از مهم  تریــن و معروف  ترین تعزیه  ها، 
نمایش  هایي اســت که معموالً در دهه  ي اول محرم در 
خصوص »شهادت مسلم«، »شــهادت دو طفل مسلم«، 
»مدينة الوداع«، »َحّجة الوداع«، »رسیدن امام به کربال«، 
»شــهادت علي اکبر و حضرت قاســم )ع(«، »شهادت 
حضرت ابوالفضل عباس )ع(« و سرانجام »شهادت امام 

حسین )ع(« برگزار مي  شود.
گفت  وگو در تعزیه به صورت شــعر است. عالمت 
شــروع تعزیــه، نواختن طبل همراه  شــیپور اســت که 
آهنگ خاص آن هرگز از ذهن مردم بیرون نمي  رود. 

 • نذورات
نذر کــردن براي گرفتــن حاجــت از قدیم رواج 
داشــته و هنوز نیز در جــاي جاي کشــور عزیزمان به 
صورت هاي مختلف رایج اســت، که مي  توان به موارد 

زیر اشاره کرد:

قرباني كردن: عالوه بر قرباني کردن گوسفند در 
عید قربان، مرسوم است در موارد سختي و گرفتاري و 
بیماري نیز گوسفند، بز یا خروس قرباني و در بین مردم 

مستمند توزیع شود.
ســفره انداختن: مرسوم اســت افراد براي حل 
مشــکالت مختلف خود به یکي از ائمــه  ي اطهار )ع( 
متوسل مي  شــوند و نذرمي کنند. چنان  چه مشکل آن ها 
برطرف شود ســفره  اي پهن کنند و بسته به نوع سفره، 
غذاهاي مختلفي بر آن بگذارند. معموالً افراد، آشنایان 
خــود را دعــوت مي  کنند تا به شــکر برآورده شــدن 
حاجت   شان هم از غذاهاي ســفره بهره  مند شوند و هم 
به آن چه در مدح ائمه  ي اطهار خوانده مي  شــود، گوش 
جان بســپارند. مانند ســفره  ي امام زمان )عج(که بر آن 
غذاهایي مانند کاچي، حلوا، پنیر، ماست، گردو و نبات 
و شیریني مي گذارند یا سفره  ي حضرت ابوالفضل )ع( 
که معموالً ســفید رنگ اســت و بر آن غذاهایي مانند 
آش رشته،  ماست، کاچي، حلوا، پنیر، خرما، عدس پلو 

و نان گذاشته مي  شود.
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       فعالیت عملي 6 
ضمن هماهنگي با هنرآموز خود در گروه  هاي پنج 
نفري، یکي از رسوم رایج در جامعه را انتخاب کنید و 
فلســفه  ي پیدایش و نمادهاي مربوط به آن رسم را در 

گزارشي پنج صفحه  اي به کالس ارائه دهید.

از دیگر نذورات رایج مي  توان به موارد زیر اشــاره 
کرد:

ـ آش نــذري: نذر کردن انــواع آش براي حل 
مشکل

ـ بست نشستن: بست نشستن فــرد حاجت  مند در 
زیارتگاه  ها

چكیده
خانــواده، قدیمي  ترین نهاد اجتماعي اســت که از 
بدو پیدایش بشــر وجود داشته و در طول زمان متحول 
شده اســت. نهاد خانواده از زیربنایي  ترین نهادها براي 
اســتحکام، قوام و دوام جامعه است زیرا جامعه  ي سالم 
و متعادل در گرو خانواده  ي ســالم و متعادل اســت. از 
نظر اسالم، خانواده کانون آرامش، رشدوتعالِي اعضاي 
آن اســت و  حفظ، نگه داري و تربیت صحیح فرزند ، 

وظیفه  ي اصليِ خانواده محسوب می  شود.
خانــواده در حالي که   در جوامــع غربي بیش ترین 
تغییر را در جهت دور شــدن اعضاي خود از هم داشته 
اســت، در جوامع اسالمي، هنوز خوش بختانه قداست و 

اهمیت خود را حفظ کرده است.
ــ افراد هرجامعه داراي فرهنگي مشترک  اند که از 
طریــق آن با یک دیگر ارتبــاط مي  یابند. » فرهنگ « به 
شیوه  ي زندگي، زبان، دین، آداب و رسوم و تفکرات 
یــک جامعه گفته مي  شــود. افراد هر جامعــه از طریق 
پذیرش و حفظ فرهنگ و انتقال آن به نسل  هاي بعدي 

به تداوم و بقاي  جامعه  ي خود کمک مي  کنند.
ــ آداب و رســوم یکــي از عناِصــر فرهنگي مهم 
جامعه اســت که با توجه به پاره  فرهنگ  هاي گوناگون 
در کشــور پهناور ما ممکن اســت در جاي جاي آن با 
اندکي تفاوت اجرا شوند اما برگزاري و حفظ آن ها به 

پیوند و هم  بستگي افراد جامعه کمک مي  کند. 
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        آزمون پایاني نظري واحد كار اول
1 ـ اهمیت خانواده در جامعه چیست؟

2 ـ کارکرد خانواده از نظر اسالم چیست؟
3 ـ نقش خانواده را در تربیت و اجتماعي کردن فرزندان توضیح دهید.

4 ـ تفاوت خانواده  ي هسته  اي و خانواده  ي گسترده را شرح دهید.
5 ـ آداب و رسوم با فرهنگ جامعه چه تفاوتي دارد؟

         آزمون پایان عملي واحد كار اول
دربــاره  ي یکی از رســوم رایج در منطقه  ي خود که جنبه  ي خرافي دارد تحقیــق کنید و نتیجه را در یک صفحه 

گزارش دهید.



نیازهای خانواده 
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     هدف  های رفتاری
انتظار می  رود هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف  های زیردست یابد:

1. نیاز را تعریف کند.
2. تفاوت نیازهای واقعی را از نیازهای غیرواقعی )کاذب( توضیح دهد.

3. نیازهای جسمی خانواده را بیان کند.
4. نیازهای روانی خانواده را بیان کند.

5. نیازهای اقتصادی خانواده را شرح دهد.
6. نیازهای اجتماعی را شرح دهد.

7. نیازهای خانواده  را اولویت  بندی کند.
8. انواع حمایت  های اجتماعی را )هنگام نیاز به کمک( توضیح دهد.

         پیش آزمون واحد كار دوم
1. کدام  یک از جمالت زیر صحیح است؟

الف( نیاز آن چیزی است که دوست داریم داشته باشیم.
ب( نیاز آن چیزی است که وجودش برای ادامه  ی حیات و زندگی الزم است.

ج( نیاز آن چیزي است که آرزویش را داریم.
د(نیاز آن چیزي است که زندگي ما را بهبود مي بخشد.

2.کدام   یک  ازنیازهای زیرجزو نیازهاي فیزیولوژیک مي باشد؟
الف(تعلق    ب( محبت                      ج( امنیت    د( تغذیه 

3. در صورت نیاز به مشورت درخصوص مشکالت تحصیلی باید به چه کسی مراجعه کرد؟
الف( خانواده            ب( مدیر مدرسه             ج( مشاور متخصص  د(مربي

4. کدام یک از موارد زیراز نیازهاي مهم اجتماعي خانواده اســت و موجب رشــد، نشاط، سالمت و تعالي 
افراد خانواده مي شود؟

الف(احترام       ب(آموزش و بهداشت           ج( ورزش              د( اوقات فراغت
5.چه کسي دربرآورده ساختن نیازهاي فراغتي افراد، بیش ترین سهم را دارد.

الف(مربي       ب(مشاور           ج( همساالن              د( خانواده
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مقدمه
» خانواده« اولین نهادی اســت کــه وجودش برای 
تأمین نیازهــای حیاتی، عاطفی و ... اعضای خود و نیز 
بقــای جامعه الزم و ضروری اســت. خانواده عالوه بر 
حفظ بقای نســل و پرورش کــودک، وظایف متعدد 
و پیچیــده  ی دیگــری، ماننــد فعالیت  های آموزشــی، 

اجتماعی، اقتصادی و ... نیز برعهده دارد.
1ـ2 مفهوم نیاز و سلسله مراتب آن

نیــاز یکی از عواملی اســت که باعث بــروز رفتار 
خاص در انسان  ها می  شود. اگرچه ممکن است رفتارها 
و فعالیت  های افراد با یک دیگر متفاوت باشــند، امّادر 
همه  ی  آن  ها عامل خاصی باعث شــروع رفتار خاصی 
می  شــود. به چنیــن عواملی که باعــث رفتاري خاص 

می شود »نیاز« گفته می  شود.
آبراهــام مازلو1، دانشــمند و روان شــناس معروف، 
نیازهای انسان را به صورت زیر  رتبه  بندی کرده است. 
براســاس نظریّه  ی او انســان ها پنج دســته نیاز فطری به 

شرح زیر دارند:
1. نیازهای فیزیولوژیک
2. نیاز به ایمنی و امنیت

3. نیاز به تعلق، دوست داشتن و دوست داشته شدن
4. نیاز به احترام

5. نیاز به خودشکوفایی
مازلو معتقد است نیازهای اساسی انسان، مانند هرم 
زیر دارای سلســله مراتبی از پایین به باال است. یعنی تا 
زمانی که نیازهای فیزیولوژیک انسان مانند غذا، آب، 

1. A. Maslow

هوا و ... تأمین نشود، او نمی  تواند به مسائل دیگر توجه 
کنــد، ولی هنگامی که این نیاز برطرف شــد، نیازهای 
دیگــر مانند نیاز به ایمنی و امنیــت، تعلق، احترام و در 
باالترین سطح، نیاز به خودشــکوفایی مطرح  می شود 
)بــرای آگاهی بیش  تر بــه واحــد کار دوم از پودمان 
بهداشت روانی در خانواده صفحه  ي 18مراجعه کنید(. 

نياز به خودشکوفايی
نياز به احترام.

  نيازبه  تعلق،دوست  داشتن
و دوست داشته شدن.

نياز به ايمنی و امنيت.
نيازهای فيزيولوژيک.

سلسله مراتب نیازهای انساني برپايه 
نظريه  ي مازلو

2ـ2ـ نیازهای فیزیولوژیک یا جسمی
نیازهای جســمی انســان عبارت  انــد از آب، هوا، 
نــور، غــذا، پوشــاک و ... . تأمین ســالمت جســمی 
انســان درگرو دسترســی بــه خدمات اساســی، مانند 
آب آشــامیدنی ســالم، خدمات بهداشــتی و درمانی، 
وســایل رفت و آمد، خدمات ایمنی در مقابل حوادث 
و خطــرات طبیعــی )ســیل، زلزله، حملــه  ی حیوانات 
و ...( و اجتماعــی ) جنــگ، قحطی، فقر و ...( اســت.
بنابرایــن، آگاهِی افــراد خانواده به ویــژه پدران و 

مادران درخصوص چگونگی تأمین نیازهای جسمی
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اعضای خــود هماننــد تغذیه  ی مناســب، ورزش، 
بهداشت و ... از اولویت برخوردار است، زیرا خانواده 
مسئول تشخیص و تأمین نیازهای جسمی اعضای خود 

است.
        فعالیت عملي 1

فهرســتی از نیازهای جســمی خانــواده  ی خود را 
بنویسید.

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

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

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

3 ـ 2 نیازهای روانی
همان   طور که گفته شــد، خانواده مهم  ترین کانون 
تأمیــن کننده  ی نیازهای جســمی و روانی فرد اســت.

نیازهای روانی مانند نیازهای جسمی، در رفتار و زندگی 
انسان نقشي اساســی دارند. شناخت این نیازها و پاسخ 
مناســب به آن ها نقش مهمی در ســالمت و بهداشــت 
روانی فرد ایفا می  کند. خانواده پس از ارضای نیازهای 
جســمی باید نیازهای روانی اعضــای خود را برطرف 
کند.از مهم  ترین نیازهای روانی انســان، نیاز به ایمنی و 
امنیت1در محیط خانواده است. هر انسانی نیاز دارد در 
فضایی امن، آرام و ســازنده که در آن احســاس خطر 
نکند و ترسی نداشته باشــد زندگی کند. نیاز به تعلق، 
دوست داشــتن و دوست داشته شدن نیز یکی دیگر از 
نیازهای انسان سالم است. انسان سالم نیاز دارد به گروه 
خاصی از افراد تعلق داشــته باشــد. هم دوست بدارد و 
هم دوســت ش بدارند. نیاز به احترام نیز از دیگر نیازهای 

1. security

روانی انسان است. هر انسانی نیاز دارد به خود و دیگران 
احترام بگذارد و او را محترم شمارند.

در رأس هرم مازلو نیاز به خودشکوفایی قرار دارد 
که یکی از مهم  ترین نیازهایی اســت کــه در خانواده 
تأمین می  شود. یعنی خانواده باید محیطی را فراهم کند 
که هر یک از اعضای آن بتواند قابلیت  ها، توانایی  ها و 
استعدادهای خود را بروز دهد و به تحقق درآورد. به عالوه 
در خانواده زمینه  ی رشد ارزش  های درونی و اخالقی، 
ایمان بــه خداوند و اعتقادات مذهبي فراهم می  شــود.

در خانواده  ی ســالم، ایمــان و اعتقادات مذهبی در 
زندگــی روزمره  ی اعضای آن جریــان دارد. در چنین 
خانواده  ای، پدر و مادر الگوی مناســبی برای رشــد و 

تعالی اخالقی در فرزندان خود هستند.

        فعالیت عملی 2
فهرست نیازهای روانیِ خانواده  ی خود را بنویسید. 
خانواده  ی شــما چه انــدازه در تأمین نیازهــای روانِی 

اعضایِ خانواده  تان موفق بوده است.

4 ـ 2 نیازهای اقتصادی
یکــی از مهم  تریــن وظایف خانواده آن اســت که 
بتواند عالوه بر تأمین نیازهای زیستی مانند غذا، مسکن 
و پوشــاک، سایر نیازهای اساسی اعضای خود را مانند 

آموزش، بهداشت، درمان و ... را نیز برطرف کند. 
بنابراین، انتظار می  رود خانواده از زمان شکل  گیری، 
توانایی الزم را برای تأمین معیشــت اعضای خودداشته 
باشــد. از این رو الزم است سرپرســت خانواده شغلی 
مناســب بــرای تأمین معــاش خانواده داشــته باشــد. 
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سرپرست خانواده نیز برای دست یافتن به شغل مناسب 
نیاز به کسبِ مهارت و آموزش دارد. بنابراین زوج  های 
تحصیل  کــرده راحت  تر می  توانند به مشــاغل مناســب 
دست یابند و با مسائل و مشکالت زندگی مواجه شوند.
بایــد توجه داشــت نیازها، درآمدهــا و هزینه  های 
خانواده در طول زمــان تغییر می  کنند. زوج  های جوان 
ممکــن اســت در دوره   ی جوانــی به دلیــل تجربه  ی 
کاری کــم و اندوخته  ی ناکافــی، درآمِد قابل توجهی 
نداشــته باشند، اما در دوره  ی میان ســالی درآمد افراد 
باالتــر می رود زیــرا دانش و تجربــه  ی الزم را در کار 
کســب کرده  انــد و امکان داشــتن درآمــد حاصل از 
دارایي )پس انــداز و ...( را هم دارند. البته، در دوره  ی 
ســالمندی، معموالً درآمد افراد بــه دلیل کاهش توان 

جسمی و بازنشستگی کاهش می  یابد. 
عالوه بــر درآمد، نیازهای خانــواده و به دنبال آن 
نیازهای اقتصــادی خانواده  ها نیز همواره در حال تغییر 
اســت. در خانواده   ی جوان ممکن است سهم عمده  ی 
درآمــد صــرف تأمیــِن نیازهــای آموزشــی و تربیتی 
فرزندان، تهیه  ی مســکن مناســب و پس  انداز شود، اما 
در دوره  ی سالمندی ممکن است سهم عمده  ی درآمد 
خانواده صرف تأمین نیازهای درمانی و پرکردن اوقات 
فراغت شود. در بســیاری از کشورها خدمات مختلفی 
برای حمایت مالی از افراد ارائه می  شــود که برخی از     

مهم  ترین  آن ها به شرح زیر است:
1. بیمه:  بیمــه نوعي حمایِت مالی در مقابل خطر 
است. وقتی شما خانه ای را می  خرید، کسی که به شما 
وام می  دهد از شما می  خواهد خانه  ی خریداري شده را 

بیمه کنید. اگر این خانه بیمه نباشــد و آتش بگیرد، آن 
وقت خانه از بین می  رود و تنها قسط آن برای شما باقی 

می  ماند. مهم  ترین انواع بیمه عبارت  اند از:
بیمه  ی اموال:  اموال منقول و غیرمنقول شخصی 
و تجاری را در مقابل خطرات و حوادث بیمه می  کند.

دارایي  اموال و  بیمه  ی حوادث: همان گونه که 
افراد را خطرات گوناگــون تهدید مي کند، حوادث و 

مخاطرات بي شماري نیز براي انسان پیش مي آید.
وقــوع یک حادثــه مي تواند منجر بــه فوت، نقص 
عضــو، از کارافتادگــي، جراحات بدنــي و نیز وقوع 
بیکاري گردد. بیمه حوادث افراد را در طول مدت 24 

ساعت شبانه روز در مقابل حوادث بیمه مي کند.
بیمه  ی بازنشستگی:  پس از پایان قرارداد، شرکت 
بیمه تا آخر عمر، مبلغ معین و توافق  شده را به صورت 

ماهانه یا ساالنه به بیمه  گذار پرداخت می کند.
بیمه  ی درمان:  شــامل پرداخت هزینه  های ناشی 

از حادثه، درمان و دندان پزشکی است.
بیمه  ی خــودرو: خودرو امروز وســیله  ای الزم 
برای هر خانواده اســت و باید بــرای خریدونگه داری 
آن ســرمایه  ی زیادی راصرف کرد. درحالی  که قیمت 
ارزان  ترین وســیله  ی نقلیه  ی نو نیز بیش از چند میلیون 
تومان اســت، منطقی است که این ســرمایه را باید در 
مقابل خطرهاي ســرقت یا تصادف بیمــه کرد. بیمه  ی 

خودرو سه نوع است:
بیمه  ی شــخص ثالث:  بیمه  گــذار با پرداخت 
مبلغــی حدود نیم درصــد کل قیمت خــودرو، آن را 
درمقابل جبران خســاراتی که ممکن است صاحب آن 
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به اشــخاص ثالث وارد کند بیمه می  کند. داشــتن این 
نوع بیمه نامه براســاس قانون، اجباری اســت و نداشتن 

آن موجب پرداخت جریمه می  شود.
بیمه  ي سرنشــین: یکــي دیگر از پوشــش هاي 
بیمــه اي اتومبیل اســت که در آن خســارت صدمات 
بدنــي )فوت، نقص عضو و هزینه معالجات پزشــکي( 
سرنشــینان وســیله نقلیه که به علت حادثه اتومبیل بیمه 

شده ایجاد مي گردد ، جبران مي شود
بیمه  ی بدنه: خودرو را در مقابل خطرات ناشــی 
از دزدی، حریق، انفجار و صدمه دیدن بر اثر تصادف، 
حمایــت مالی می  کند. هزینه  ی این نوع بیمه حدود دو 

درصد ارزش خودرو است.

       فعالیت عملی 3
تحقیــق کنیــد کــه خانواده  ی شــما زیر پوشــش 
کدام یک از انــواع بیمه قرار دارد. آن ها را فهرســت 

کنید و در کالس در مورد آن بحث کنید.

بازنشستگی
بازنشســتگی واقعه  ای نیســت کــه ناگهــان اتفاق 
بیفتد، بلکه از قبل قابل پیش  بینی اســت. جوانان شاغل 
می توانند با داشــتن برنامه، دوران بازنشستگی و اوقات 
پیــری خود را به موقعیتي دل پذیــر تبدیل کنند. پس از 
ســپری شــدن اوقات جوانی با کار و فعالیت، می  توان 
در دوران پیــری هــم از زندگــی مناســبی برخوردار 
بــود. معمــوالً عــالوه بربیمه  هــای عمدی کــه دولت 
ارائه می  کند، کارفرمایان هم برای موقع بازنشســتگی 
کارمندان خود پس  اندازهایــی می  کنند. به این ترتیب 
که ماهانه مبلغی از حقــوق کارمندان را با اطالع خود 

آنان پس  انداز می کنند تا پس از بازنشستگی به کارمند 
بازپرداخت  شود. معموالً خانواده  ها عالوه بر این که از 
مزایای بازنشســتگی دولتی استفاده می کنند، خودشان 
هم برای بازنشســتگی پس  انــداز می  کنند. کارمندان و 
کارگرانِ زیر پوشش بیمه  های اجتماعی نیز از صندوق 
بازنشستگی، حقوق دریافت می کنند. هرچه افراد شاغل 
از سنین پایین  تر اقدام به پس  انداز و سرمایه  گذاری کنند 
وضع مالی آنان در دوره  ی بازنشســتگی بهتر می  شود. 
افراد شاغل معموالً در طول دوره  ی اشتغال، مقداری از 
درآمد خود را پس  انداز و یا ســرمایه  گذاری می  کنند. 
ایــن پس  انــداز ممکن اســت به صورت حســاب  های 
بلندمــدت بانکی، خرید بیمه  های عمــر، خرید ملک، 
ســهام کارخانه  ها یا ســهام قرضه  ی دولتی باشــد. اگر 
فرد، قبل از بازنشســتگی، کار خود را تغییر داد و پولی 
برای خرید خدمت دریافت کرد باید ســعی کند با آن 
ســرمایه  گذاری کند و آن را به مصرف جاری نرساند.

5 ـ 2 نیازهای اجتماعی
نیــاز به تعلق، محبت، احترام، منزلت اجتماعی و ... 
که در طبقه  بندی نیازهای مازلو به آن ها اشــاره شــد، 
از جمله نیازهای اجتماعی افراد نیز محســوب  می  شود. 
خانواده مهم  ترین نهادی است که می  تواند این نیازهاي 
اجتماعــي را تأمین کند. اجتماعــی کردن کودکان از 
جملــه وظایف مهم خانواده  هاســت و پدران و مادران 
در یادگیری رفتارهای اجتماعی فرزندان نقش کلیدی 
دارند. مدرســه نیز دومین مکاني است که در اجتماعي 
کردن کــودکان نقش دارد. مدرســه باعث مي  شــود 
قوه  ي تخیل و درک کودک افزایش یابد و بهتر بتواند 

با طبیعت ومحیط ارتباط برقرار کند.
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        بیش تر بدانید
تحقیقات نشــان مي  دهد براي آن  هــا که با دیگران 
کم  تر ارتباط دارند واهل نشســت و برخاســت نیستند 
احتمــال مرگ و میــر، بیماري قلبــي و عروقي، مغز و 

اعصاب، سرطان و بیماری های دیگر بیش  تر است.

یکــی دیگر از نیازهای اجتماعــی افراد که به خود 
شــکوفایی آن ها نیز کمک می  کنــد، نحوه  ی صحیح 
گــذران اوقات فراغت اســت و نقــش  خانواده در 

پرکردن اوقات فراغت اعضای خود بسیار مهم است.
اوقــات فراغــت وقــت آزادی اســت کــه متعلق 
بــه خــودِ فرد اســت. در این اوقــات افــراد بیش  تر به 
کاری می پردازنــد که بــه آن عالقه مندنــد. ازاین رو 
احتیــاج به تشــویق و اصرار بــرای انجــام آن ندارند.

        بیشتر بدانید
اوقات فراغــت1: »مجموع فعالیت  هایي اســت که 
شــخص پس از رهایي از تعهدات شغلي، خانوادگي و 
اجتماعي، با میل شخصي و اشتیاق به آن ها مي  پردازد و 
غرض او استراحت، تفریح، یا توسعه  ي دانش خویش 
یا به کمال رســاندن شــخصیت خویش یا به پروراندن 
اســتعدادها و خالقیت  ها و یا ســرانجام بسط مشارکت 

آزادانه در اجتماع است«.

1. تعريف از Dumazdier، ـ جامعه  شناس فرانسوي مؤلف كتاب» به سوي يک تمدن فراغت«.

نحوه  ی گذران صحیح اوقات فراغت از ویژگی های 
زندگی خانواده  ای سالم است که خود عامل و انگیزه ای 
برای رشد، نشاط، سالمت و تعالِی آن است. خانواده در 

برآورده ساختن نیازهای فراغتی افراد، بیش ترین سهم 
را دارد. برخی از آداب و رســوم و سنت  های مذهبی و 
ملی خانواده  های ایرانی در شکل  گیری اوقات فراغت 
خانواده نقــش تعیین  کننــده  ای ایفا می  کنــد. معموالً 
پــر کردن اوقــات فراغت بــه لحاظ اقتصــادی دارای 

هزینه های زیادی نیست.
روش  هــای گــذران اوقات فراغــت را در خانواده 
می توان به دو گروه »فعالیت  های فردی« و »فعالیت  های 
جمعی« تقسیم کرد. »فعالیت  های فردی« از قبیل »گوش 
دادن به موســیقی«، »تماشــای تلویزیون«، »استفاده از 
رایانــه«، »قدم زدن در پــارک«، »بازدیــد ازموزه  ها و 
نمایشــگاه  ها«، و»فعالیت  های جمعــی« ازقبیل »بازی و 
ورزش«، »گفت  وگــو با افراد خانواده«، »شــرکت در  
پایگاه  های بســیج«، »دیدار از خویشــاوندان و اقوام«، 
»نشســت و برخاست با دوستان«، »شرکت در مساجد و 
هیئت  های مذهبی« و »شرکت در کالس  های آموزشی 

و هنری« تقسیم می  شود.
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برنامه  ریزی صحیح بــرای گذران اوقات فراغت به 
تجربــه اندوزی افراد خانواده منجر می  شــود و آنان را 
برای اجتماعی  شدن ومسئولیت  پذیری در جامعه آماده 
می  کنــد. بهره نگرفتن  از اوقــات فراغت یا بهره  گیری 
ناصحیح نیز ســبب می  شود که افراد خانواده از نشاط و 
سالمت روحی محروم گردند و تعلق خاطر به خانواده 
و جامعه را از دست بدهند و در روبه  رو شدن با زندگی 

اجتماعی، ضعیف و ناکارآمد ظاهر شوند.
کارکرد مربــوط به فعالیت  های اوقــات فراغت را 

می توان به شرح زیر برشمرد:
1. رفع خستگی و تجدید نیرو
2. تفریح و گریز از یک نواختی

3. در کنار هم بودن افراد خانواده
4. رشد و تعالی شخصیت فردی و اجتماعی

در نظام اجتماعی اســام نیز گــذران اوقات 
فراغــت به طور صحیح به منزلــه  ی عبادت یا جزئی از 
تکالیف الهی انسان تلقی شده و فرصتی است که نباید 
به بطالت ســپری شــود، بلکه باید از آن برای رشــد و 
ارتقــای بیش  تر بهره  برداری کرد. در واقع، فعالیت  های 
اوقات فراغت برای تکمیل نظام تعلیم و تربیت است و 
زمینه  ساز رشد شخصیت و شکل  گیری هویت افراد در 

خانواده محسوب می  شود.
از ســوی دیگر، تحقیقات متعدد نشان می  دهد که 
پیوندهای محکمی میان نحوه  ی گذران اوقات فراغت 
انســان  ها و سالمت روان شــان وجود دارد. فعالیت هایی 
ماننــد شــرکت در باشــگاه  های ورزشــی، حضور در 
اجتماعــات خانوادگــی و خویشــاوندی، ســفرهای 

کوتاه  مــدت و بلندمدت خانوادگی به مناطق زیارتی و 
ســیاحتی، بازی و ورزش در دامن طبیعــت و ... افراد 
خانــواده را از نظر عاطفی و روانی بیش تر به یک دیگر 
نزدیک می  ســازد و  آنان را در رفع مسائل و مشکالت 

خانوادگی سهیم و شریک می  نماید.
6 ـ 2 آشنایی با نحوه  ی نیازسنجی خانواده

اعضای هر خانواده در برخی نیازها مانند مســکن، 
غذا، آب و ... مشــترک  اند، اما نــوع و میزان نیاز آنان 
متناسب با سن، جنس و شرایط و سلیقه  های هر یک با 
هم متفاوت است. فرزندان یک خانواده در هر دوره  ی 
سنی نیاز خاصی دارند. در دوره  ی نوزادی و خردسالی 
بیش  تر به مراقبت  های بهداشتی و تغذیه  ای خاص مانند 
واکسیناســیون، تغذیه با شــیر مادر و ... نیاز دارند. در 
دوره  ی کودکی و نوجوانی، آن ها به آموزش رســمی 
در مدرسه و رسیدگی به وضعیت تحصیلی نیاز دارند. 
در دوره  ی جوانــی نیاز به یافتن شــغل و آمادگی برای 

تشکیل خانواده دارند. 
نیازهای افراد در شرایط مختلف نیز متفاوت است. 
نیازهای زن در دوره  هاي بارداری، زایمان، شــیردهی 
و ســایر مراحــل بــا یک دیگر فــرق دارنــد. نیازهای 
اعضاي خانواده در ســنین مختلف )جوانی، میان سالی 

و سالمندی( نیز با هم تفاوت دارند.
به عالوه، ســلیقه  های اعضــای هر خانــواده با هم 
متفاوت اســت. ممکن است فردی اوقات فراغت خود 
را بــه مطالعه و رفتــن به مهمانی ســپری کند، دیگری 

سفرکردن را ترجیح دهد. 
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بنابراین، توجه به نیازهای همــه  ی افراد خانواده از 
اهمیت خاصی برخوردار اســت و نبایــد تنها به فرد یا 
به افرادی خاص توجه کــرد.در این صورت، خانواده 

       فعالیت عملی 4

نحوه  ی ارضای نیازهاشغلسناعضای خانواده
هریک از این 

نیازها

نحوه  ی مشارکت 
شما در ارضای 
هریک از این 

نیازها

پدر

مادر

خواهر

برادر

دیگران

فهرستی از نیازهای هریک از اعضای خانواده ی خود تهیه و مشخص کنید شما چگونه می  توانید در رفع این
       نیازها مشارکت داشته باشید.

موظف است نیازهای همه  ی اعضا را با همکاری و 
مشارکت یک دیگر برطرف کند.
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برای تشــخیص آن که کدام نیــاز در اولویت قرار 
دارد باید تفاوت میان نیاز، خواست و آرزو را بدانیم.

ــ نیازهای اساسی1: نیازهایی هستند ضروری، 
به  طوری که اگر هر یک از آن ها به موقع خود برآورده 
نشوند، ادامه  ی زندگیِ  طبیعی را مختل می  سازند، مانند 

تغذیه، بهداشت و ... .
ــ خواست  ها2: نیازهایی هستند که ضرورتشان 
کم  تر اســت و چنان چه تأمین نشوند به ادامه  ی زندگی 
طبیعی خللی وارد نمی  شــود اما دست یابی به آن ها سطح 
زندگی را بهبود می  بخشند، مانند ارتقای شغلی، کسب 

مدارج باالی تحصیلی و ... .
ــ آرزوها3 : نیازهایی هســتند که برای ادامه  ی 
زندگی ضروری نیســتند اما نیاز آرمانــی خانواده این 
اســت که آن هــا را تأمین کنــد. در برآورده ســاختن 
آرزوها باید بســیار مراقب بود، زیرابسیاری ازآرزوها 
دســت  نیافتنی هســتندیا تحت تأثیر تبلیغات یا چشم و 
هم  چشــمی   ها شــکل می  گیرند، مانند آرزوی داشتن 

لوازم لوکس و تجملی زندگی و ... .
بنابراین، مهم  ترین وظیفه  ی ما ــ عضوی از خانواده 
ــ آن اســت که برای جلوگیری از تضییع حقوق دیگر 
افــراد خانواده و زیر فشــار قــرار نگرفتن سرپرســت 
خانواده نیازها، خواســت  ها و آرزوهــای خانواده را از 

هم تفکیک، سپس آن ها را اولویت  بندی کنیم.
هرگاه نیازهای اساســی و ضــروری خانواده، مانند 
نیازهای درمانی، بهداشــتی و غذایی ســریع و به موقع 

1.basic needs
2.wanted
3.desire

تأمین گردند، متعاقباً می توان خواســت  ها و آرزوهای 
خانواده را نیز برآورده ساخت.

در هــر خانــواده معموالً افــرادی هســتند که رفع 
نیازهای آن ها به علت وضعیت خاص در اولویت قرار 
دارد، ماننِد  زن باردار یا شــیرده، کودکان، سالمندان، 
بیماران و ... . برای تأمین نیازها در آغاز خواســت  ها و 
نیازهای خانواده را باید فهرســت کرد. آن  گاه پس از 
نیاز ســنجی با درنظر گرفتِن اوضاع، امکانات، بودجه 
و زمان الزم برای رســیدن به آن  ها نیازهای خانواده را          

اولویت  بندی کرد.
     فعالیت عملی 5

کدام یک از موارد فهرســت شده در فعالیت چهار،  
نیاز اساسی، خواست یا آرزو محسوب   می شوند. آ ن ها 

را اولویت  بندی کنید. 

7ـ2 آشنایی با مهم  ترین مراكز اجتماعی
گاهــی خانواده بــه تنهایی قادر به حل مشــکالت 
خود نیســت. در این موارد اعضــای خانواده می  توانند 
به مراکز خاصــی مراجعه کنند. ایــن مراکز مي توانند 
بــا دراختیارداشــتن متخصصان وافــراد صاحب  نظر به 
حل مشــکالت  آنان کمک  کنند. برخی از این مراکز 

اجتماعی عبارت  اند از:
1ـ 7 ـ 2 مراكز راهنمایی و مشاوره

یکی از نیازهای اساسی انسان برخورداری از آرامش 
و امنیت  خاطــر در زمینه  هــای مختلــف تربیتی، روانی 
و اجتماعی اســت. هدف اصلی راهنمایی و مشــاوره، 
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تسهیل رشــد روانی فرد برای رسیدن به بلوغ اجتماعی 
است. مشاور به فرد کمک می  کند تا درک و شناخت 
بهتــری از مســائل و موقعیت خود به  دســت آورد و به 
بهترین شــکل ازتوانایی، استعداد و امکانات خود بهره 
بگیرد.هم  چنین، در مواجهه با مشــکالت در زمینه های 
شخصی، خانوادگی، تحصیلی، شغلی، ازدواج، طالق 

و ... به گونه  ای مناسب و عاقالنه تصمیم  گیری کند.
مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی در درمانگاه  ها 
و بیمارستان های دولتی یا در مراکز خصوصی می  توانند 

در این زمینه  ها به مراجعان کمک کنند:
ــ واحد درمــان: وظیفه  ی ایــن واحد کمک 
به رشــد فردی، حل مشــکالت، درمــان اختالالت و 

بیماری های روانِی حاّد است.
ــ واحد راهنمايی و مشــاوره  ی تحصیلی: 
افراد عالقه مند به یادگیری روش  های مناسب تحصیلی 
یا تغییر رشــته  ی تحصیلی هم  چنین افــرادی که ِ دچار 
مشــکالت ویــژه  ی یادگیری یا افت تحصیلی هســتند 
می  تواننــد از این مشــاوره بهره  مند شــوند. شناســایی 
اســتعدادها، عالقه  ها و ویژگی  های شــخصیتی یکی از 

هدف  های این نوع واحدهاست.
ــــ واحد راهنمايی و مشــاوره  ی پیش از 
ازدواج : افــرادی که قصــد ازدواج دارند، با کمک 
این واحــد با معیارهای صحیح انتخاب همســر آشــنا 
می شــوند و  راهنمایی  هــای الزم را دریافت می  کنند. 
آن  هــا در این زمینه با مهارت  هــای ارتباطی و نیازهای 

زندگی مشترک آشنا می  شوند.
ــــ واحد مشــاوره  ی خانواده: افــرادی که 

عالقه مندند به زندگی مشترک خود روح تازه  ای ببخشند، 
افرادی که دچار مشکالت خانوادگی هستند یا در شرف 
جدایی  اند برای رفع مشکالت و بهبود وضعیت زندگی 
خــود می  تواننــد از خدمات این واحد اســتفاده کنند.
ــ واحد مشــاوره  ی بحران:  هــر فردی در 
زندگی ممکن اســت بــا بحران روبه  رو شــود. افرادی 
کــه دچار بحران های روحــی ـ اجتماعی و خانوادگی 

شده اند می  توانند به این واحدها مراجعه کنند.
ــ واحد روان  درمانی و مشاوره  ی شخصی: 
افــرادی کــه در زمینه  هــای عاطفــی، ســازگاری و 
خودشناســی مشکل دارند یا دچار برخی از بیماری  ها، 
مانند افسردگی، وســواس، اضطراب یا تجربیات سوء 
مصرف مواد مخدرند، می  توانند با مراجعه به این واحد 

مشکل خود را حل کنند.
ــ واحد مشاوره  ی گروهی: این واحد خدمات 
مشاوره را به شکل  گروهی ارائه می دهد و معتقد است  

مشکالت در گروه سریع  تر حل می  شوند.
ــ  واحد راهنمايی و مشاوره  ی شغلی: این واحد 
به منظور انتخاِب شــغِل مناسب، با شناسایی استعدادها، 
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توانایی  ها و عالیق مراجعان و برای حل مســائل شغلی، 
افزایش رضایت شغلی و کاهش اضطراب و سازگاری 

با محیط شغلی به آن ها  کمک می  کند.
جامعه  شناســِیِ خانــواده بــه ارتباط بین مشــاوره و 
خانواده بســیار تأکید و توصیه می کنــد. زیرا از طریق 
برقراری این ارتباط می  توان از بســیاری از آســیب ها  

پیش  گیری کرد.
2ـ 7 ـ 2 واحدهاي مددكاري اجتماعي

مــددکاري، حرفه  اي اســت که براســاس دانش و 
مهارت  هاي ویژه تــالش مي  کند با تحلیل عوامل مؤثر 
بر بــروز رفتارهاي ناهنجــار، اختالفات و مشــکالت 
خانوادگــي را رفع کنــد. مــددکاران اجتماعی نقِش 
به  ســزایی در حمایتِ آسیب  دیدگان اجتماعی برعهده 

دارند.
مراکز مشــاوره و واحدهاي مــددکاري اجتماعي 
و صــداي مشــاور، کــه در کالنتري  ها،  پاســگاه  ها و 
مراکز نیروي انتظامي مســتقرند، در زمینه  ي پیش گیري 
و درمان آســیب  ها و ناهنجاري  هاي اجتماعي و ارائه  ي 
راهکارهاي مؤثر به افراد و خانواده  ها فعالیت می  کنند.

3-7-2 كمیته ي امداد امام خمیني
ایــن کمیته مؤسســه  اي حمایتي اســت کــه برای 
رســیدگي بــه امورنیازمنــدان وباهدف رفــع نیازهاي 
بنیادي  آن  ها، مانند غذا، مســکن، آب آشامیدني سالم، 
وسایل بهداشــتي، درماني، آموزشي و اشتغال فعالیت 
مي نمایــد. کمیته  ي امــداد تالش می  کند بــا برآورده 
کردن نیازهــای اولیه و نوتوانــی، مددجویان را که به 
دلیل معلولیت، سال خوردگي، ناتواني جسماني و رواني  

یا نداشــتن مهارت و حرفه قادر به کسب درآمد نیستند 
از فقر مطلق نجات دهد و  آن هایی را که دارای شرایط 
و توانایی  های الزم  اند به نوعی به خوداتکایِی اقتصادی 

برساند.
4-7-2 سازمان تأمین اجتماعي

تأمیــن اجتماعــي  برنامه  اي رفاهي اســت که براي 
کاهــش محرومیت در زندگي اقتصــادي ونیزحمایت 
از افرادجامعه وخانواده  ها اجرا مي  شود. خدمات تأمین 
اجتماعي شــامل پرداخــت پول و ارائــه  ي خدمات و 
کمک  هاي اجتماعي به خانواده  هایي اســت که درآمد 
آن ها به علت بازنشســتگي،  بیکاري، از کارافتادگي و 

مرگ، کم یا قطع شده است.
برقــراري  طریــق  دو  از  اجتماعــي  تأمیــن 
حمايت هاي نقدي و غیرنقدي، افراد و خانواده  ها 

را زیر پوشش قرار مي  دهد:
این کمک  ها خانواده  ها  ـ حمايت  های نقدی: 
را قادر مي  کند شخصاً برحسب نیازهاي ضروري خود 
نسبت به هزینه کردن حمایت  هاي دریافتي اقدام کنند. 
معمــوالً مزایاي نقدي بــراي جبران قطــع درآمدهاي 
حاصل از اشتغال به کار، بر اثر حوادثي از قبیل بیکاري، 

بیماري، از کارافتادگي و سال خوردگي است. 
این کمک  ها صرفاً  غیرنقدي:  ـ حمايت  هاي 
در مواردي صورت مي گیرد که فرد یا خانواده نیازمند 
دریافــت کمک  هاي جنســي یا خدماتي اســت،مانند 
خدمات پزشــکي و پیراپزشکي که درمواقع بیکاري به 

افراد زیر پوشش تعلق مي گیرد.
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5-7-2 سازمان بهزیستي
ســازمان بهزیستي  درســال1359، با هدف خدمت 
به نیازمندان، خانواده  هاي  بي  سرپرســت، خانواده های 
بدسرپرست، یتیمان، توان  خواهان، سالمندان، معلوالن 

و سایر قشرهای آسیب  پذیر کشور، تشکیل شد.
سازمان بهزیستي با دارا بودن معاونت  هاي تخصصي 
بــه اجــراي فعالیت  هــاي پیش گیــري از آســیب  هاي 

اجتماعي مي  پردازد:
1. معاونت امور فرهنگي و پیش  گیري

2. معاونت امور اجتماعي
3. معاونت امور توان بخشي

پیش گیری  و  فرهنگــي  امــور  معاونــت 
هدف  های زير را دنبال مي  كند:

  پیش  گیري از معلولیت  ها 
پیش  گیري از اعتیاد

  مشاوره با ارائه  ي خدمات مشاوره  ي حضوري و 
تلفني  درباره  ی مســائل روانــي، عاطفي، خانوادگي و 

اجتماعي.
هم اکنــون تلفن 148 در سراســر کشــور، آماده  ي 
ارائه  ي خدمات مشــاوره  ی تلفني رایگان است و بیش 
از یک صد مرکز مشاوره  ي حضوري سازمان بهزیستي 

نیز در سراسر کشور فعالیت می  کنند.
 پیش  گیري از آسیب  هاي اجتماعي

)حمايت خانواده(  اجتماعي  امور  معاونت 
خدمات زير را ارائه مي  دهد:

ـ  ارائه  ی خدمات حمایتي و مشاوره  اي به خانواده هاي 
بي  سرپرســت یا بدسرپرست و نیازمند که قادر به تأمین 
حداقل نیازهاي اساســي خود نیســتند، مانند پرداخت 
مســتمرِي ماهانه،  پرداخت کمک هزینه ِي تحصیلي و 
آموزشــي به دانش  آموزان و دانش جویان، کمک  هاي 
سرمایه  اي،  کمک هزینه  هاي مسکن، درمان، پوشاک، 

تهیه  ي وسایل زندگي و تهیه  ي جهیزیه.

- ارائــه ی خدمات مددکاری برای شــناخِت وضع 
جســمی، روانــی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 

نیازمندان .
ارائــه  ي آموزش  هــاي فني  وحرفــه  اي ازطریــق  ـ  
کالس هاي آمــوزش خیاطي، قالي  بافــي، پارچه بافي، 
اشــتغاِل  و  حرفه  آمــوزي  بــرای   ... و  گلیم بافــي 

خدمت گیرندگان و استقالل اقتصادي آنان0
- حضانت1 و نگه  داري اطفال: حضانت و نگه  داری 
شبانه  روزي اطفال و نوجوانان بي  سرپرست و بدسرپرست 
در واحدهــاي شــبانه  روزي و واگــذاري امرحضانت 
وسرپرســتي کودکان به خانواده  هــاي صالحیت  دار و 
ارائــه  ي برنامه  هاي تربیتي، مراقبتي، پرورش و آموزش 

امور تحصیلي تا زمان تشکیل زندگي مستقل.
عادي  با هدف  توان بخشــي،  امور  معاونت 
شهروندان  به  منزله  ی  معلوالن  زندگي  كردن 

فعال جامعه به اقدامات زير  مي پردازد:
ـ خدمــات توان بخشــي اجتماعي بــرای افرادی که 
بی سرپرست  اند یا قادر به انجام  امور شخصی خود نیستند، 
مانند خدمات نگه  داری از سالمندان و معلوالنـ  خدمت 

1. ِحضانت: در زير بال و پر گرفتن، در بر گرفتن، در دامن خود پروراندن، پرستاری و تيمارداری



197

توان بخشي حرفه  اي، شامل آموزش حرفه اي براي کمک 
کردن به معلوالن به منظور پیدا کردن شغل و حفظ آن.

- خدمات توان پزشــکي ، به منظور خودبسندگی1 

2. خود بسندگی : خودكفايی و خود اكتفايی

فیزیوتراپــي،  درمانــی،  خدمــات  شــامل  معلــوالن 
کاردرماني، گفتاردرماني و روان شناسی.

چكیده:
ــــ نهاد اجتماعــي خانواده براي برآورده ســاختن 

نیازهاي اعضاي آن شکل گرفته است.
ــ   نیازهاي اعضاي خانواده همواره در حال تغییر است.

ــ تعــدادي از نیازها در خانــواده و به کمِک افراد 
خانواده و برخــي نیز به کمک ســازمان هاي دولتي و 
غیردولتي  حمایتي در جامعه برطرف مي  شوند. شناخت 
درست نیازها، اولویت بندي آنان و چگونگي رفع آن ها

در خانواده اهمیت زیادي دارد. 

ــ  اگرچــه اعضای خانواده در برخــی نیازها مانند 
مســکن، غذا، آب و ... مشــترک اند اما نــوع و میزان 
نیازهای آنان متناسب با سن، جنس، شرایط و سلیقه های 

هریک با هم متفاوت  اند.
ــ بــرای نیازســنجی ابتدا بایــد نیازهــای خانواده 
گرفتــن  نظــر  در  بــا  ســپس  کــرد.  فهرســت  را 
بــرای  الزم  زمــان  و  بودجــه  امکانــات،  شــرایط، 
رســیدن به هــر یــک، آن هــا را اولویت  بنــدی کرد.

       آزمون پایاني نظري واحد كار دوم
1. نیاز چیست و سلسله مراتب آن کدام است؟

2. مهم  ترین نیازهاي رواني خانواده کدام  اند؟
3. اهمیت نحوه  ي گذران اوقات فراغت در خانواده چیست؟

4. چرا باید نیازهاي خانواده را اولویت  بندي کرد؟
5. آیا خانواده به تنهایي مي  تواند تمامِي مسائل و مشکالت اعضاي خود را برطرف کند؟

      آزمون پایاني عملي واحد كار دوم 
نیازهاي اساسي خانواده ي خود را اولویت بندي کنید، سپس راه هاي تامین این نیازها را شرح دهید.
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   پیوست ها
پاسخ  نامه  هاي پیش  آزمون  ها

واحد کار اول

گزينهرديف

د1

د2

د3

ب4

د5

واحد کار دوم

گزينهرديف

ب1

د2

ج3

د4

د5

پاسخ  نامه  هاي آزمون  هاي پایاني نظري

واحد كار اول

1. خانواده قدیمي  ترین نهاد اجتماعي اســت که بر 

پایه  ي قوانین منظم وهدف  مندبناشده   و با جامعه ارتباط 

متقابل دارد. هماهنگي  ِ اعضاِي خانواده با یک دیگر از 

عوامل اصلي پیشــرفت و موفقیت خانواده  اســت واین 

هماهنگی بر توسعه  ي جامعه تأثیرمی  گذارد.

2. خانواده در اســالم کارکردهــاي زیادي از قبیل 

کارکرد طبیعــي، عاطفي، تربیتي، اجتماعي، اخالقي و 

اقتصادي دارد.

3. در طول تاریخ،  خانواده همواره وظیفه  ي تربیت و 

اجتماعي بار آوردن فرزندان را به عهده داشته است. 

پس از تولد کودک، خانواده اولین نهادي اســت 

که ارتباطش با او بسیار وسیع است و در شکل  دهي به 

باورها و ارزش  هایش نقش اصلی دارد.

4. خانواده  ي هسته  اي یک واحد خانوادگي شامل 

مادر، پدر و فرزندان اســت. خانواده  ي گســترده یک 

واحد خانوادگي شــامل چند نســل اســت که به طور 

مشترک در یک جا زندگي مي  کنند.

5. مجموعه  ي آداب و رسوم، سنت  ها و ارزش  هاي 

یــک ملت، فرهنگ آن ملت اســت. بنابراین آداب و 

رسوم جزئي از فرهنگ یک جامعه محسوب مي  شود.

واحد كار دوم

1. نیاز یکي از عواملي است که باعث بروز رفتاری 

خاص در انسان مي  شود. سلسله مراتب نیازها به ترتیب 

اهمیــت عبارت  انــد از: 1. نیازهــاي فیزیولوژیک، 2. 

نیاز به ایمني و امنیت، 3. نیاز به تعلق،  دوســت داشتن 

و دوســت داشــته شــدن، 4. نیاز به احتــرام 5. نیاز به 

خودشکوفایي.

2. از مهم  ترین نیازهــاي روانيِ خانواده مي  توان به 

نیاز ایمني و امنیت در محیط خانواده، احساس تعلق و 

احترام افراد خانواده به یک دیگر و نیز نیاز به بارور شدن 

قابلیت  ها و اســتعدادها به کمک خانواده اشــاره کرد.

3. گــذران اوقــات فراغت یکــي از نیازهاي مهم 

اجتماعي خانواده  هاست و نحوه  ي گذران صحیح آن 

موجب رشــد، نشــاط، ســالمت وتعالي افراد خانواده 

مي شود.
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4. با اولویت  بندي نیازها، نیازهاي ضروري و اساسي 
خانواده از سایر نیازها تمیز داده مي  شود و تمامي افراد 
خانواده خود را ملزم مي  بینند که در برطرف کردن این 

نیازها با یک دیگر مشارکت کنند.

5. خانواده بــه تنهایی نمي  تواند همه  ي مشــکالت 
اعضــاي خود را حــل کند. برخي از مشــکالت افراد 
در مراکز خاص و با مشــاوره و کمک افراد متخصص 

برطرف مي  شود.
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