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واحد كار چهارم 

روش هاى مناسب جلب مشاركت 
افراد خانواده و هنرجويان براى حفظ 
بهداشت خانه، هنرستان و محيط زيست

واحد كار چهارم 

روش هاى مناسب جلب مشاركت 
افراد خانواده و هنرجويان براى حفظ 
بهداشت خانه، هنرستان و محيط زيست

ََََ
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پيش آزمون واحد كارچهارم
؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟؟ ؟ ؟ ؟

هدف های رفتاری: انتظار می رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار بتواند به هدف های ز ير 
دست يابد:

1ــ نظر افراد خانواده و همكالسان خود را به رفتارهای مخالف و موافق بهداشت و حفاظت محيط 
جلب كند.

2ــ از مشاهدات خود گزارش تهيه كند.

3ــ برای حل مشكالت برنامۀ عملی ارايه دهد.

بهداشتی و زيست محيطی را با مشاركت اعضای خانواده حل كند يا آن ها را تخفيف  4ــ مشكالتِ 
دهد.

در جای مناسب عالمت بزنيد:
صحيح       غلط  ۱ــ انسان موجودی اجتماعی و وابسته به ساير همنوعان خويش است.  

۲ــ شکل گيری صحيح و انتظام خانواده از عوامل مهمِ ايجاد جامعٔه  
صحيح       غلط  جهانی با معيارهای انسانی است.  
صحيح       غلط  ۳ــ آموزش دوران کودکی سرعت و ثبات کمتری دارد. 

۴ــ رعايت حقوق و حفظ احترام افرادی که با شما زندگی می کنند، بهداشت 
روانی و سالمت روحی آنـان را حفظ کرده و محيطی صميمانه بـرای آموزش 

صحيح       غلط  و همدلی فراهم می کند.  
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مقدمه
انسان موجودی اجتماعی و وابسته به ساير همنوعان خويش است. شايد انسان غارنشين می توانست 
به تنهايی مسايل زندگی محدود خود را حل كند. اما با پيشرفت تمدن و شهرنشينی و پيچيده شدن روابط 
و مسايل متعدد، وابستگی و نياز انسان ها به يكديگر بيشتر و بيشتر شد و نياز به همكاری و تقسيم كار در 

سطح خانوادگی، ملی و جهانی به شكل نيازی جديد مطرح شد.
انسان از بدو تولد وارد زندگی اجتماعی می شود. اولين اجتماعی كه به آن پا می نهد، جامعۀ كوچك 
خانواده است. در حقيقت اين جامعۀ كوچك يكی از سنگ های بنای جامعۀ بزرگ انسانی است. شكل گيری 
صحيح و انتظام اين واحدهای كوچك، از عوامل مهم ايجاد جامعۀ جهانی با معيارهای انسانی است. در 
زندگی پرمشغله و پرمسألۀ امروز، نمی توان انتظار داشت كه پدر به تنهايی چرخ اقتصاد را بچرخاند يا مادر 
به تنهايی سامان بخش زندگی باشد. تمام افرادی كه در جامعۀ كوچك خانواده با هم زندگی می كنند، 
مسؤول همۀ امور، اعم از مسايل اقتصادی، رفاهی، فرهنگی و اجتماعی خانواده هستند. بديهی است كه 
اين مسؤوليت براساس آگاهی، تجربه و تواِن افراد خانواده تقسيم می شود. مسألۀ مهم نحوۀ مديريت و 

جلِب مشاركت افراد خانواده، خصوصًا كودكان است.

برای  خانواده  افراد  مشارکت  جلب  راه های  ۱ــ۴ــ 
حفظ و تأمين بهداشِت محيط خانه و محيط زيست

۱ــ به ياد داشته باشيد، انسان در هر جا و در هر سنی قابليت 
آموزش و يادگيری دارد. اما آموزش دوران کودکی سرعت و ثبات 

بيشتری دارد، در واقع مانند کندن طرحی بر لوحی سنگی است.
آموزش مشارکت و مسؤوليت بهتر است از سال های اوليۀ 

زندگی شروع شود.
۲ــ کودکان آيينۀ تمام نمای خانوادٔه خود هستند. شخصيت 
انسان در دوران کـودکی و در خانـه شکل می گيرد. کودکان همـه 
چيز را به تقليد از بزرگترها می آموزند. بنابراين اگر پدر و مادر و 
افراد بزرگتر خانواده در انجام امور خصوصًا حفظ نظم و بهداشت 
خانه عمًال با يکديگر مشارکت داشته باشند، کودکان خود به خود 

اين رفتار را می آموزند.
۳ــ رعايِت حقوق و حفِظ احترام افرادی که با شما زندگی 
کرده،  حفظ  را  آنان  روحی  سالمت  و  روانی  بهداشت  می کنند، 
محيطی صميمانه برای آموزش وهمدلی فراهم می کند. همۀ انسان ها 

نياز به احترام، محبت و صميميت دارند. با برآورده شدن اين نيازها 
مطمئن باشيد هر انسانی اعم از خردسال تا سالمند آمادٔه همکاری 

در همٔه امور خانه خواهد شد.
۴ــ بايد قبول داشته باشيم که حيات و همٔه پديده های آن در 
هر جا که باشند قابل احترام و توجه اند. فکر نکنيد فقط آنچه مال 
ما و مربوط به ما باشد محترم است. خدای مهربان، جهان و همۀ 
بنابراين، همۀ  آفريده است،  انسان  استفادٔه  برای  پديده های آن را 
ما نه تنها نسبت به خانه و خانوادٔه خود بلکه در مقابل همۀپديده ها 
آن  به  عمل  و  مسؤوليت  اين  پذيرش  مسؤوليم.  طبيعت  منابع  و 
مسؤوليت  احساس  نيز  کودکان  در  خانواده،  بزرگترهای  توسط 

ايجاد می کند.
۵  ــ يادتان باشد انسان مسؤوليت شناس و وظيفه شناس هميشه 
نياز به فراگيری دارد. بايد هميشه دربارٔه اخبار و آگاهی های جديد در 
همٔه امور خصوصًا در زمينٔه بهداشت و سالمت، حساس باشيم. اين 
آگاهی ها را می توانيد از طريق رسانه های جمعی مثل راديو، تلويزيون 

و مطبوعات مختلف کسب کنيد.
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۶  ــ آموخته هايتان را به شکل مناسب و برحسب سن مخاطبان 
برای آن ها بيان کنيد. مثًال برای جلب نظر کودکان به مسايل بهداشت 
و  خاطره  داستان،  شکل  به  را  مطالب  زيست،  محيط  و  خانواده 

چيستان برای آن ها بيان و يا از فيلم های مناسب استفاده کنيد.

از  خودداری  اسراف،  از  پرهيز  صحيح،  مصرِف  ۷ــ 
خريدهای بيهوده و تفّننی، خودداری از دور ريختن مواد غذايی، 
رفتار صحيح با کفش و لباس و وسايل شخصی و هزاران مورد ديگر 

از رفتارهايی است که می توانيد عمًال به اطرافيان آموزش دهيد. 

فعاليت عملی 1
يادداشت برداری

 خانواده و يا ساير همنوعان به حفظ خانه و محيط زيست، روش هايي گوناگون هست. البته 
َ

برا تشويقِ افراد 
همانطورکه قبالً هم گفته شده روش ها بايد متناسب با سن و ميزان آگاهي ها مخاطب باشد و جنبة تهديد آميز 

و برخورنده نداشته باشد. يکي از روش ها، روش يادداشت بردار است.
۱ـ با توافق افراد خانواده، مدت زماني، مثالً يک هفته را تعيين کنيد. برا شروع کار شنبه بهترين روز 
است. حسن اين روش آن است که همة افراد خانواده در آن مشارکت دارند و همه با دقت در رفتار و کردارها 
نظارت  ديگر اين روش  خانواده پي مي برند. حسن  افراد  ساير  خود و  رفتار  اشتباهات  عمالً به  ديگران  خود و 
همگاني است. کودکان و نوجوانان هم مجاز به يادآور رفتارها غيربهداشتي و مخالف محيط زيست بزرگترها 

خواهند بود.
۲ـ برا هريک از افراد خانواده دفترچة يادداشت کوچک تهيه کنيد:

يک ستون برا رفتارها درست و يک ستون برا رفتارها نادرست به شکل زير، در آن رسم کنيد،
۳ـ به رفتارها خود و ديگر افراد خانواده دقت کنيد. رفتارها را يادداشت کنيد و در ستون درست يا 

نادرست ٭ بزنيد،
به  پنجشنبه  تا  شنبه  ز  ا ۴ـ 

يادداشت بردار ادامه دهيد،
۵  ـ روز جمعه در يک زمان مناسب که 
همه حضور دارند يادداشت ها را بخوانيد،

رفتارها  دربارة  آرامش  حفظ  با  ۶  ـ 
بحث کنيد، 

۷ـ از بحث نتيجه گير کنيد،
۸  ـ فهرستي از کارهايي که نبايد کرد 
تهيه کنيد و زير شيشة ميز، کنار جاکتابي، رو 

يخچال يا هر جا مناسب ديگر نصب کنيد. 
۹ـ مهم تر از همه چيز، عمل كنيد و 

ديگران را نيز تشويق به عمل كنيد.

نادرستدرسترفتارها
شير  که  حالی  در  مسواک زدن  ۱ــ 

آب باز بود
٭

رفتن  برای  اتوبوس  از  استفاده  ۲ــ 
به مدرسه

٭

و  کافی  اندازه  به  غذا  کشيدن  ۳ــ 
تمام کردن بشقاب

٭

هنگام  تلويزيون  روشن گذاشتن  ۴ــ 
درس خواندن

٭

٭۵  ــ ريختن زباله در جوی آب
۶  ــ …………
۷ــ …………
۸   ــ …………
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چکيده
رفتارهای درست هريک از اعضای خانواده به ويژه پدر و مادر می تواند مشارکت اعضای ديگر خانواده 

را برای حفظ و بهبود سطح سالمت و بهداشت محيط زيست جلب کند.

 آزموِن پايانى نظرى واحد كار چهارم

۱ــ برای جلب مشارکت افراد خانواده چه بايد کرد؟
ب ــ تنبيه الف ــ دعوا و توسل به زور 

د ــ شرمنده کردن و مچ گيری ج ــ احترام و صميميت 
۲ــ بهترين راه برای وادارکردن ديگران به انجام کارهای درست کدام است؟

ب ــ آن ها را برای اشتباهاتشان سرزنش کنيم الف ــ هر روز برای آن ها سخنرانی کنيم 
د ــ هيچ کدام ج ــ خودمان رفتار درستی داشته باشيم 

۳ــ کدام گزينه صحيح نيست؟
الف ــ برای داشتِن محيطی بهداشتی ما فقط مسؤول بهداشت خانۀ خودمان هستيم و حفظ نظافت در 

بيرون از خانه به ما مربوط نيست.
ب ــ آموزش در دوران کودکی سرعت و ثبات بيشتری دارد.

ج ــ کودکان همه چيز را به تقليد از بزرگترها می آموزند.
همکاری  پذيرش  برای  آمادگی،  و  صميميت  ايجاد  موجب  افراد،  احترام  حفظ  و  حقوق  رعايِت  ــ  د 

می شود. 

?



يست: روش های مناسِب جلِب مشاركت افراد حفظ بهداشت خانه، هنرستان و محيط زيست بهداشت و حفاظت محيط ز

   147  



  148  

پاسخ نامه های پيش آزمون

واحد کار اول
۴ــ الف ۳ــ الف  ۲ــ د  ۱ــ خير 

واحد کار دوم
۴ــ صحيح ۳ــ د   ۲ــ د   ۱ــ گزينٔه «د» 

واحد کار سوم
۱ــ محيط زيست

۲ــ د
۳ــ رشد بی روئه جمعيت موجب افزايش تقاضا برای غذا و ساير کاال ها است.

۴ــ صحيح
۵  ــ صحيح

واحد کار چهارم
۴ــ صحيح ۳ــ غلط  ۲ــ صحيح  ۱ــ صحيح 
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پاسخ نامه های آزمون های پايانی نظری

واحد کار اول
۱ــ صحيح
۲ــ صحيح

۳ــ پالستيک، شيشه، کاغذ، فلز و پارچه، همه را می توان بازيافت کرد.
د ــ صحيح ج ــ غلط  ب ــ صحيح  ۴ــ الف ــ صحيح 

۵  ــ ماالريا ــ شپش ــ طاعون
۶  ــ گزينٔه «د»

۷ــ موش ــ حشرات
۸  ــ موجودات زنده
۹ــ تماسی ــ تنفسی

۱۰ــ غيرمستقيم ــ غيرقابل درمان

واحد کار دوم
۱ــ محل ساختمان، نور مناسب، فضای کافی، ايمنی ساختمان، سرويس های بهداشتی آشپزخانه و …

۲ــ گزينٔه «د»
۳ــ زيرا نور طبيعی به علت داشتن اشعه فرابنفش خاصيت ميکروب کشی دارد.

۴ــ گزينٔه «ب»
۵  ــ گزينٔه «ج»
۶  ــ گزينٔه «د»

۷ــ CO يا کربن مونوکسيد
۸  ــ نمدار ــ دستمال

۹ــ پاکيزگی
۱۰ــ آب های زيرزمينی

واحد کار سوم
ج ــ تخريب و آلودگی ۱ــ الف ــ سالمت         ب ــ تهديد کننده  
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۲ــ سه چهارم  ۹۷/۵درصد
۳ــ گزينۀ «د»

۴ــ کربن دی اکسيد ــ اکسيژن
۵  ــ گزينۀ «د»

۶  ــ توسعه ــ پيشرفت
۷ــ انرژی خورشيدی ــ انرژی باد ــ انرژی آب

۸   ــ تجديد ناپذير
۹ــ گزينۀ «د»

۱۰ــ قطع جنگل ها ــ مصرف سوخت های فسيلی ــ اسپری ها و رنگ ها ــ سوزاندن زباله ها
۱۱ــ باران اسيدی

۱۲ــ گزينۀ «د»
۱۳ــ جمعيت

۱۴ــ آلودگی صوتی
د ــ صحيح ج ــ صحيح  ب ــ غلط  ۱۵ــ الف ــ غلط 

واحد کار چهارم
۳ــ الف ۲ــ ج  ۱ــ ج 
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