آموزش خانواده و
روش های ارتباط
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تعريف خانواده
خانواده یک واحد اجتماعى است که باید از خانوار تميز داده شود .خانواده براساس روابطى تعریف مىشود که  -از عمل توالد و تناسل نشأت
مىگيرد و قانون یا رسومى ناظر آن است .روابط اصلى خانواده رابطههائى است که بين زن و شوهر از یکسو و والدین و فرزندان از سوى
دیگر برقرار مىشود.
در تعریف خانواده گفته مىشود که 'نخستين سلول یا واحد زندگى اجتماعى و یک از اساسىترین نهادهاى جامعه است مرکب از زن و مرد
که ممکن است کودکانى هم داشته باشند .روابط زناشوئى و خویشاوندى معينى که مورد قبول جامعه است و حقوق و تکاليف افراد نسبت به
یکدیگر از ویژگىهاى خانواده شمرده مىشود.
تفاوت خانوار و خانواده
 خانوار یک مفهوم جمعيت شناختى است در حالىکه خانواده مفهومى است جامعه شناختي. در تعریف خانوار شرط خویشاوندى وجود ندارد اما اساسىترین عنصر تعریف خانواده وجود گونهاى خویشاوندى ميان اعضاى آن است. یک نفر به تنهائى مىتواند بهعنوان خانوار مستقل در نظر گرفته شود در صورتىکه صحبت از خانوادۀ یک نفرى درست نيست ـ اگرچه درمطالعات جمعيتى مربوط به خانواده تسامحاً خانوار یک نفرى را بهجاى خانواده یک نفرى قرار مىدهند.
 هر خانوادهاى خانوار است اما هر خانوار نمىتواند الزاماً خانواده باشد زیرا خانوار مفهومى است اعم.انواع خانواده:
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مطالعه در تاریخ تحول خانواده و انواع و اشکال آن در جوامع معاصر جهان ،نشان مىدهد که خانواده از نظر کارکرد ،ساخت ،روابط اعضاى
شيوه معيشت و اقتدار ،انواع مختلفى به خود دیده و به اشکال متنوعى درآمده است.
 از نظر کاربردى که در دانشهاى مختلف دارد ،خانواده را به دو صورت 'زیستي' (گروه متشکل از پدر و مادر و فرزندان) و 'آماري' (افرادىکه با هم در زیر یک سقف زندگى مىکنند و دور یک سفره غذا مىخورند و اقتصاد مشترک دارند) تقسيم مىکنند.
 خانواده از دیدگاه کارکردى که برعهده دارد به دو شکل 'جهتیابي' (خانوادهاى که کودک در آن به دنيا مىآید و بزرگ مىشود و گرایشهاو سوگرىهاى خود را از آن کسب مىکند) و 'فرزندزائي' (خانوادهاى که زن و شوهر و فرزندان آنان تشکيل مىشود و کارکرد اصلى آن
توليدمثل است) تقسيم مىگردد.
 از نظر شيوه معيشت و نحوه زندگي ،خانواده به سه شکل 'شهري' ' ،روستائي' و 'عشایري' تقسيم مىشود که در عين وجود تشابهات فراوانبين اشکال متفاوت خانواده در این سه قلمرو ،از دیدگاههاى مختلف تمایزهائى نيز ميان آنها وجود دارد.
 از نظر ساخت خانواده و روابط افراد در درون آن ،انواع چهارگانه زیر قابل تشخيص است: .۱خانواده هستهاى ( :)nuclearخانواده هستهاى یا خانواده زن و شوهرى ( ،)conjugalخانوادهاى است مرکب از یک زن و یک مرد با
تعدادى فرزندان ازدواج نکرده .در خانواده هستهاى حداکثر دو نسل وجود دارد و از نظر قدرت تصميمگيرى ممکن است مستقل ،نيمه
مستقل و وابسته به شبکه خویشاوندى و خانوادهٔ گسترده باشد.
 .۲خانواده گسترده ( :)extendedخانواده گسترده یا خانواده توسعه یافته ،خانوادهاى است که از یک زن و مرد اصلي ،فرزندان ازدواج کرده
و نکرده آنان ،همسر و کودکان فرزندان ازدواج کرده و خویشاوندان و وابستگان دیگر تشکيل مىشود .خانوادهٔ گسترده معموالً شامل دو یا
چند هسته زناشوئى است و در آن بيش از دو نسل زندگى مىکنند .خانواده گسترده انواع زیادى دارد که نمونه رایج آن در ایران 'خانواده
پدرى توسعه یافته' است.
 .۳خانواده باملحقات :گونهاى از خانواده هستهاى است که یک یا چند نفر از خویشاوندان زن یا شوهر با اعضاى آن زندگى مىکنند .از نظر
اقتدار داخل خانواده و اداره امور آن ،اعضاى خانواده تابع خانواده اصلى (هستهاي) و رئيس آن هستند و همين نکته است که تمایز آن را با
خانواده گسترده نشان مىدهد.
 .۴خانواده ناقص :خانوادهاى است که بنا بهدالیلي ،یکى از عناصر اصلى و ارکان خانواده (مرد ،زن و کودک) را نداشته باشد .از خانوادههاى
ناقص مىتوان به 'خانواده نخستين' (زن و شوهرى جوان نوپيوند و بدون فرزند)' ،خانواده سومين' (خانواده زن و شوهر سالخورده که فرزند
آنها پس از ازدواج خانواده را ترک کردهاند)' ،خانواده بىفرزند' (خانوادهاى که بهعلت عقيم بودن مرد و نازائى زن فرزندى ندارد) و 'خانواده
گسسته' یا از هم گسيخته (خانوادهاى که بهعلت مرگ یکى از زوجين یا طالق یا ترک و یا طرد خانواده و مهاجرت و غيره ،زن یا شوهر را
نداشته باشد) اشاره کرد.

انواع خانواده از لحاظ ویژگی :
 -۱خانواده ي گسسته
 -۲خانواده ي پرکار
 -۳خانواده ي اردوگاهي(سخت گير)
 -۴خانواده ي بي تفاوت (سهل گير)
 -5خانواده ي متعادل (مقتدر ،منطقي)
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 3ويژگی خانواده متعادل(منطقی -مستحکم يا موفق)
 )1والدين مقتدر و توانا (نه مستبد)
 )2دارای دانش کافی برای انطباق با تغییرات شتابان اجتماعی
 )3ايجاد فضای شاد ،با نشاط و برانگیزاننده در منزل از طريق:
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آموزش چيست ؟
آموزش ،به فعاليتهاي از پيش طرح ریزي شده اي گفته مي شود که با هدف ایجاد یادگيري دردانش آموزان بين معلم و یک یا چند دانش
آموز به صورت کنش متقابل یا رابطه دو جانبه انجام مي شود .منظور از کنش متقابل ،مبادله گفتار یا اعمال بين معلم و دانش آموزان است
که به جریان آموزش و یادگيري جهت مي دهد.
لذا ،هدف از آموزش کمک به ایجاد یادگيري دردانش آموزان است .اما یادگيري ،موضوع مشخص و واحدي نيست ،بلکه تقریبا همه
فعاليتهایي که ما درطول زندگي انجام مي دهيم از تجارب یادگيري سرچشمه مي گيرد.
آموزش خانواده چيست ؟
آموزش خانواده یعني دادن اطالعات و آگاهي هاي الزم به هر یک از اعضاي خانواده در جهت داشتن یک خانواده موفق و پویا که هر
یک از اعضاي خانواده به درستي وظایف و نقش ها و مسئوليت خود را در برابر سایر اعضای خانواده  ،افراد جامعه و آفریدگار خود به
نحو مطلوبي اجرا مي کنند.
اولين گام در آموزش والدین شناسایي نيازهاي آموزشي آنان است.
نياز آموزشی عبارت است از تغييرهاي مطلوبي که در فرد یا افراد از نظر دانش ،نگرش و مهارت (رفتار) باید به وجود آید تا افراد مزبور
بتوانند وظایف و مسئوليتهاي مربوط به خود را در حد مطلوب ،قبول و منطبق با استانداردها انجام دهند.
نياز سنجی آموزشی فرایند تعيين اهداف ،مشخص کردن وضع موجود ،اندازه گيري نيازها و تعيين اولویتها براي عمل است

روشهای سریع،کم هزینه ونتيجه بخش نياز سنجی
اکثر اوقات ما عادت کرده ایم که بدون شناخت کافي از نيازها و مشکالت مردم برنامه هایي را براي آن ها تدارک ببينيم و در اجراي برنامه
ها نيز به شکل دستوري ،آمرانه و پدرمآبانه عمل کنيم ،در نتيجه برنامه ها موفقيت مورد انتظار را نخواهند داشت .نياز سنجي ،روشي است
که توسط آن ،نيازها یا به عبارت دیگر مسایل و مشکالت بهداشتي و درماني مردم را به طور واقعي از نزدیک بررسي و شناسایي مي کنيم.
براي شناسایي نيازها یا مسائل و مشکالت مردم روشهاي زیر وجوددارد که هم سریع و نتيجه بخش است و هم کم هزینه .این روشها عبارتند
از:
 .۳مصاحبه جمعي
 .۲مصاحبه گروهي
 .۱مصاحبه با افراد کليدي مطلع
 .6مرور متون و اطالعات علمي  .7شرکت در دوره هاي آموزشي
شاخصها
روشهای آموزش والدین )۱ :حضوري

 .۴مشاهده مستقيم

ه .کنترل آماري و

 )۲غير حضوري

آموزش حضوری والدین:
 )۱برگزاري دوره هاي آموزشي

 )۲برگزاري کارگاه هاي آموزشي

)۳برگزاري سمينارهاي آموزشي

آموزش غير حضوری والدین:
-

مکاتبه اي

-

آموزش مجازي یا  vitrual learningو یا به عبارت دیگر آموزش الکترونيکي elearning
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امروزه با توجه به صنعتي شدن جامعه ،گسترش زندگي شهر نشيني ،پيچيده شدن نياز و ادراک کودکان  ،نوجوانان و جوانان ،آموزش
خانواده به یکي از مسائل بسيار مهم و قابل توجه کشور ها تبدیل شده است بسياري از صاحب نظران تعليم و تربيت کوشيده اند با اتخاذ
تدابير الزم  ،کارایي و اثر بخشي دوره هاي آموزشي خانواده را بهبود بخشند اما آموزش خانواده به دليل پيچيدگي تامل بسيار مي طلبد.
آموزش مرکب از دو واژه ( آموزش ) و (خانواده) است .
آموزش :فرایند پيچيده اي است که طي آن فرد مهارت هاي مورد نياز براي انجام دادن یک عمل یا وظيفه را کسب مي کند.یا این مهارت ها
در او بيشتر مي شود.
در طي فرایند آموزش  ،موجباتي فراهم مي آید تا تجربه هاي یادگيري به وقوع بپيوند و باعث اثر بخشي و کار آیي بيشتر شود.
اما خانواده عبارت است :از یک نوع اجتماع یا سازمان که در این سازمان افراد متفاوت  ،وظایف مشترک  .گوناگون  ،حقوق متقابل  ،روابط
شخصي  ،منافع مشترک  ،اهداف معين و مناسبات رویارویي و پایداري دیده مي شود.
در آموزش خانواده هدف این است که  :طي یک فرایند پيچيده اعضاي خانواده (پدر و مادر  ،فرزند) دانش و مهارت هاي الزم را بياموزند تا
بتوانند:
)۱وظایف خودرا در خانواده بشناسند و به خوبي انجام دهند.

 )۲نقش هاي خود را در خانواده بشناسند و به خوبي اجرا نمایند.

)۳حقوق خود و افراد خانواده را بشناسند  .به آن احترام بگذارند )۴ .ارتباط انساني را بشناسند و ارتباط سالم برقرار نمایندو ……
اهداف آموزش والدین یا آموزش خانواده:
–کمک به اوليا در تربيت صحيح فرزندان با توجه به ضرورتها.
–رفع یا کاهش مشکالت خانوادگی که پس از ازدواج و تشکيل خانواده بروز مي کند.
–ایجاد هماهنگي بين آموزش های مدرسه و خانه وتعميم آموزش هاي مدرسه درخانه.
-اصالح دیدگاه ها و سليقه هاي فوري در تربيت فرزندان.

–آموزش ویژه براي پر کردن اوقات فراغت و ارضاي نياز هاي روحي والدین و فرزندان
–آموزش سياسی ،اجتماعی و مذهبی.
–آشنا کردن اوليا با تربيت صحيح فرزندان و امور تحصيلی آنان با توجه به وجود تفاوت هاي فردي ميان فرزندان یک خانواده.
همانطور که گفته شد اولين نکته اي که در آموزش والدین باید مورد توجه قرار گيرد ،نيازهاي آموزشي آنان است .برخي از موضوعاتي را
که والدین به آموزش آنها نياز دارند عبارت اند از:هدف و مفهوم زندگی ،روابط مناسب زناشویی ،اقتصاد خانواده ،وظيفه زن و شوهر
در دوران بارداری و شيرخوارگی فرزندان ،مراقبت در تحصيل فرزندان ،مسایل تربيتی فرزندان ،رابطه پدر و مادر با اوليای
مدرسه ،بازنشستگی یا تجدید دوران خوش گذشته.
آموزش هایی که والدین نياز دارند با توجه به پيشرفت جامعه ،بسيار زیاد و متنوع است .اما براي آموزش والدین الزم است در هر
منطقه ،نيازهاي آموزشي آنان به طور دقيق شناسایي شده و براساس آنها برنامه آموزشي طراحي شود ،زیرا که باید به طور دقيق مشخص
شود والدین در هر موضوع تربيتي در چه سطحي هستند و سطح مطلوب کدام است ؟ کدام یک از موضوعات براي آنها اولویت بيشتري
دارند؟ براي تعيين و تشخيص نيازهاي آموزشي مي توان از روش مصاحبه و پرسش نامه استفاده کرد و از افرادي که بيشتر با والدین تماس
دارند ویا تجربيات بيشتري دارند نظير معلمان،ها ،روحانيون و مددکاران اجتماعي کمک گرفت.
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اهميت و سالمت خانواده = سالمت جامعه
انحرافات خانواده  ،عدم سالمت رواني خانواده  ،مشکالت اقتصادي و اجتماعي خانواده از لحاظ تأثيري که روي اعضاء خود دارد جامعه را تحت
تأثير قرار ميدهد .افراد پيوند ميان خانواده و اجتماع هستند .افراد پرورش یافته در خانواده وارد اجتماع ميشوند و ویژگيهاي سالم یا ناسالم
خود را که در خانواده دریافت کرده وارد اجتماع ميکنند .از این لحاظ سالمت یک جامعه به سالمت خانوادههاي آن وابسته است.
المارک و لوپله و دیگران  ،خانواده را مهمترین کانوني ميدانند که جامعه از آن تغذیه ميکنند .به این ترتيب فرد در کنار تأثيري که از
اجتماع خود ميپذیرد با توشهاي که از خانواده خود دریافت کرده است محيط پيرامون خود را تحت تأثير قرار ميدهد .چنين تأثيراتي عالوه
بر مسائل پيراموني جزئي بلکه بر مسائل کالن اقتصادي  -اجتماعي و سياسي یک جامعه نيز نقش دارند .به این ترتيب به نظر ميرسد که
اصالح یک جامعه  ،پيشرفت و ترقي آن از جنبههاي مختلف تأثير اصالح خانواده  ،توجه افراد به اهميت خانواده و آموزش آنهاست.

برخی از وظایف و نقش خانواده:
-

خانواده کانون رشد و شکوفایي استعدادهاي بالقوه انسان
نخستين آموزشگاه و پرورشگاه انسان
نخستين کانون انتقال ارزشها ،نگرش ها و باورهاست
نخستين و مهمترین کانون تامين کننده ي نيازهاي جسماني و رواني انسان
کانون حفظ و تامين سالمت جسماني و رواني انسان
مهمترین مرکز رشد شخصيت انسان
مهمترین مرکز همانندسازي و الگوبرداري
مهمترین مرکز نهاد یا کانون اجتماعي شدن
مهمترین کانون شکل گيري «مفهوم خود» و «خودشناسي»
مهمترین کانون شکل گيري اعتماد به نفس و اعتماد به دیگران
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خودآگاهی
خودآگاهي  ،توانایي شناخت و آگاهي از خصوصيات  ،نقاط ضعف و قدرت  ،خواسته ها  ،ترس و انزجار است .رشد خودآگاهي به فرد کمک
مي کند تا دریابد تحت استرس قرار دارد یا نه و این معموال پيش شرط ضروري روابط اجتماعي و روابط بين فردي مؤثر و همدالنه است.
همدلی
همدلي یعني اینکه فرد بتواند زندگي دیگران را حتي زماني که در آن شرایط قرار ندارد درک کند .همدلي به فرد کمک مي کند تا بتوانند
انسانهاي دیگر را حتي وقتي با آنها متفاوت است بپذیرد و به آنها احترام گذارد .همدلي روابط اجتماعي را بهبود مي بخشد و به ایجار
رفتارهاي حمایت کننده و پذیرنده  ،نسبت به انسان هاي دیگر منجر مي شود.
ارتباط مؤثر
این توانایي به فرد کمک مي کند تا بتواند کالمي و غير کالمي و مناسب با فرهنگ  ،جامعه و موقعيت ،خود را بيان کند بدین معني که فرد
بتواندنظرها  ،عقاید  ،خواسته ها  ،نيازها و هيجان هاي خود را ابراز و به هنگام نياز بتواند از دیگران درخواست کمک و راهنمایي نماید.
مهارت تقاضاي کمک و راهنمایي از دیگران  ،در مواقع ضروري ،از عوامل مهم یک رابطه سالم است.
روابط بين فردی
این توانایي به ایجاد روابط بين فردي مثبت و مؤثر فرد با انسانهاي دیگر کمک مي کند .یکي از این موارد  ،توانایي ایجاد روابط دوستانه
است.که در سالمت رواني و اجتماعي  ،روابط گرم خانوادگي  ،به عنوان یک منبع مهم روابط اجتماعي ناسالم نقش بسيار مهمي دارد.
تصميم گيری
این توانایي به فرد کمک مي کند تا به نحو مؤثرتري در مورد مسائل تصميم گيري نماید .اگر کودکان و نوجوانان بتوانند فعاالنه در مورد
اعمالشان تصميم گيري کنند  ،جوانب مختلف انتخاب را بررسي و پيامد هر انتخاب را ارزیابي کنند  ،مسلما در سطوح باالتر بهداشت رواني
قرار خواهند گرفت.
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حل مسأله
این توانایي فرد را قادر مي سازد تا به طور مؤثرتري مسائل زندگي را حل نماید  .مسائل مهم زندگي چنانچه حل نشده باقي بمانند  ،استرس
رواني ایجاد مي کنند که به فشار جسمي منجر مي شود.
تفکر خالق
این نوع تفکر هم به مسأله و هم به تصميم گيري هاي مناسب کمک مي کند  .با استفاده از این نوع تفکر  ،راه حلهاي مختلف مسأله و
پيامدهاي هر یک از آنها بررسي مي شوند  .این مهارت  ،فرد را قادر مي سازد تا مسائل را از وراي تجارب مستقيم خود را دریابد و حتي
زماني که مشکلي وجود ندارد و تصميم گيري خاصي مطرح نيست  ،با سازگاري و انعطاف بيشتر به زندگي روزمره بپردازد.
تفکر انتقادی
تفکر انتقادي  ،توانایي تحليل اطالعات و تجارب است  .آموزش این مهارت ها  ،نوجوانان را قادر مي سازد تا در برخورد با ارزش ها  ،فشار
گروه و رسانه هاي گروهي مقاومت کنند و از آسيب هاي ناشي از آن در امان بمانند.
توانایی حل مسأله
این توانایي فرد را قادر مي سازد تا هيجان ها را در خود و دیگران تشخيص دهد  ،نحوه تأثير هيجان ها بر رفتار را بداند و بتواند واکنش
مناسبي به هيجان هاي مختلف نشان دهد  .اگر با حاالت هيجاني  ،مثل غم و خشم یا اضطراب درست برخورد نشود این هيجان تأثير منفي
بر سالمت جسمي و رواني خواهد گذاشت و براي سالمت پيامدهاي منفي به دنبال خواهند داشت.
توانایی مقابله با استرس
این توانایي شامل شناخت استرس هاي مختلف زندگي و تأثير آنها بر فرد است  .شناسایي منابع استرس و نحوه تأثير آن بر انسان  ،فرد را
قادر مي سازد تا با اعمال و موضع گيري هاي خود فشار و استرس را کاهش دهد.

ارتباط
امروزه ما در دنيایي زندگي مي کنيم که ناگزیر از ارتباط وبرخورد با دیگران هستيم آنچه مسلم است که هيچ کس قادر نيست بدون کمک
ومساعدت وارتباط با دیگران ،نيازهاي معمولي خود را برطرف سازد .حال سئوالي که اینجا مطرح مي شود این است که چگونه باید با دیگران
ارتباط برقرار کنيم وجهت افزایش این ارتباط چه کارهایي باید انجام دهيم یا اینکه چه کارهایي نباید انجام دهيم.
در معاشرت باید با ر وي گشاده ونرمي ومهرباني با همه رفتار نمود وتند خویي با هرکس که باشد بد است .اگر خود را در سطح دیگران قرار
دهيم واز زبان آنها براي انتقال نقطه نظرهاي خود استفاده کنيم ،اغلب به نتيجه دلخواه مي رسيم وبا دیگران در سطح خود آنها ظاهر
شدن همان برقراري ارتباط موثرمي باشد .بعضيها گمان ميکند که ارتباط فقط شامل حرف زدن ،نوشتن ویا بحث کردن است ،اینها از
عناصر مهم ارتباطي هستند ولي در واقع ارتباط را رفتاري ميگویيم که پيامي در خود دارد که توسط طرف مقابل ما درک ميشود ،خواه
شفاهي باشد یا غير شفاهي ،آگاهانه یا ناآگاهانه ،عمدي و… .ولي اگر ادراک شود ،جنبه پيام ارتباطي پيدا مي کند و همين عدم درک پيام
رابطه را مختل و نارسا مي سازد .ارتباطات عامل و منشا بسياري از شاديها وغصه ها و رنجها زندگي است ،زندگي شاد ،زندگي سرشار از
دوستي است .روشن است که با افراد متفاوت ،رفتارهاي متفاوتي خواهيم داشت تاکيد بر خصوصيات مشترک ارتباط را موثر ميکند ،ما
انسانها با یکدیگر مشترکات فراوان داریم ،با کمي تمرین ميتوان خود را همراه دیگران بيابيم و با آنها دوست وهم راي شویم.
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مفهوم ارتباط :ارتباط را فن انتقال اطالعات ،افکار و رفتارهاي انساني از شخصي به شخص دیگر تعریف کرده اند
عناصر اصلی ارتباطات :فرستنده پيام -----پيام ------گيرنده پيام
انواع ارتباط :کالمي -غير کالمي -کتبي و الکترونيکي

 51راه برای صميمی شدن با فرزند
یکي از معضالت اصلي براي خانواده ها نحوه برخورد و ارتباط برقرار کردن با فرزندان خود مي باشد.
اولين و مهمترین مساله این است که پدر و مادر فکر مي کنند که برقرار کردن رابطه دوستي با فرزندان مشکل مي باشد ،در صورتي که اگر
پدر و مادر کمي حوصله به خرج دهند و صبوري کنند و با آرامش به حرفهاي بچه هایشان گوش دهند مسلما خيلي از گره هایي که
بایستي با دندان باز شود را با دست باز مي کنند .وقتي فرزند احساس امنيت کنند مي توانند با پدر و مادر خود صحبت کنند بدون اینکه
ترسي از طرد شدن ،مورد ضرب و شتم قرار گرفتن ،مورد تحقير قرار گرفتن و مورد مقایسه قرار گرفتن داشته باشند .در این صورت آن جوان
یا نوجوان ،پدر و مادر خود را محرم اسرار دانسته و ارتباط خوبي بر قرارمي کند .البته این اولين و اساسي ترین قدم است.
یک مثال واضح این که خود ما چرا با یک دوست راحت صحبت مي کنيم ولي با پدر و مادر یا حتي با خواهر و برادر نمي توانيم به راحتي
صحبت کنيم؟ چون یک دوست فقط به حرفهاي ما گوش مي دهد و درنهایت براي این که ما را آرام کند ،همدردي مي کند و حتي یک
راهکار هم جلوي پاي ما مي گذارد ،چه درست و چه نا خواسته غلط .ولي پدر و مادرها به محض اینکه بچه صحبت مي کند چون نگران
هستند که به نوعي از دستش بدهند شروع به گفتن حرفهاي تحریک آميز مي کنند ،البته ناخواسته و نمي دانند که این حرف ها فاصله ها را
بيشتر مي کند و بچه براي اینکه جایگاه خود را درخانه از دست ندهد ومورد سرزنش قرار نگيرد ،ترجيح مي دهد با همان دوست راحت باشد
ودردودل کند ،به همين راحتي!!.
اما راهکارهایی کاربردی برای حل این مساله و دوستی عميق با فرزندان:
 -۱اولين راهکار این که تحمل کرده و با آرامش به حرفهایشان گوش کرده بدون اینکه خود را در جایگاه پدر یا مادر بدانيد ،بلکه خود را یک
دوست صميمي و هم سن و سال او بدانيد و راهنمایي اش کنيد .بدون اینکه ترسي داشته باشيد اولين قدم و بزرگترین قدم را برداشته اید.
 -۲فرزندان خود را همان طوري که هستند بپذیرید ،بدون مقایسه با فرزندان دیگران ،اگر مي خواهيد واقعا آنها را از دست ندهيد.
 -۳عالقه خودمان را به صورت جمالتي شيرین اما نه چرب زباني و شيوه هاي غير کالمي محبت آميز و عملي به فرزندمان ابراز کنيم.عزیزم
تو عشق من هستي!!
 -۴با فرزندان به زبان دل آنها و مناسب با زمان زندگي آنها سخن بگویيم ،درقالب احترام وتشویق در فرزندانمان ایجاد امنيت رواني و انگيزه
مثبت کنيم.
 -5فاصله روحي خود را با دردودل کردن و تعریف خاطرات کودکي با فرزندان تان کم کنيد و با این کار رشد معنوي را در آنها تقویت کنيد.
 -6اشتباهات فرزندان خود را با بزرگواري بدون پرده دري و ایجاد جسارت در آنها رفع نمایيد.
 -7به صورت دستوري با آنها صحبت نکنيم و نام فرزند خود را با احترام به ویژه در حضور دیگران صدا کنيم.
 -8دادن هدیه هاي کوچک به بهانه مناسبت هاي مختلف به صورتي که آنها را پر توقع نسازد و براي هر کار کوچکي از شما انتظار پاداش و
جایزه نداشته باشند.
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 -9ایجاد حس مسئوليت و اعتماد به نفس در فرزندان با تعيين وظایف درخانواده و دادن یک حس مالکيت به آنها.
 -۱1نسبت به دوستان فرزند خود حساسيت و شناخت باالیي داشته باشيد ،زیرا گرایش او بر پذیرش شما در گروه همساالن و مشابهت آنان
از عوامل اصلي تربيت نوجوانان و جوانان است و این کار وقتي آسان مي شود که با فرزندانمان دوست باشيم که مطمئنا به دوستان آنها
نيزمي توانيم نزدیک شویم.
 -۱۱اهميت جایگاه فرزندتان را در خانواده به اوتفهيم کنيد که در حفظ و رشد شخصيت خود کوشا باشد.
 -۱۲توقعات و انتظارات خود را به صورت دقيق و در حد توان و با محبت برایشان توضيح دهيد.
 -۱۳در مواقع انتقاد ،شخصيت او را زیر سوال نبرده بلکه حداقل از چند خوبي او تعریف کرده و سپس عمل ناپسند او را انتقاد کنيد.
 -۱۴درمقاطع دشوار سعي کنيد کنارش باشيد و با اواحساس همدردي کنيد ،امابه او بفهمانيد کاري که شما انجام داده اید وظيفه او بوده و
عادت نکند.
 -۱5در آخر فرزندانمان را با سختي و محروميت آشنا کنيم تا داراي روحيه اي قوي و محکم شوند.
با دقت این راهکارها را مطالعه کرده ،بپذیرید و انجام دهيد .مطمئن باشيد گاهي صميميت و مهرباني به موقع شر را به خير تبدیل کرده و
دردسرهاي آینده ي فرزند شما برایتان از بين خواهد رفت.

نقش مهدکودک در بهبود روابط والدین و فرزند
نقش مهدکودک در بهبود روابط والدین و فرزندارتباط نزدیک ميان تعليم و تربيت خردساالن و تماس با اولياي آنها ،در تاریخ آموزش دوران
اوليه کودکي رابطه انکارناپذیر بوده است .عامل این رابطه شاید انس و الفت والدین و کودک نسبت به یکدیگر باشد که سبب مي شود ،پدر و
مادر بيش از هر فرد دیگري در یادگيري و رشد کودک موثر باشد .از آنجا که این انس بيش از هر برنامه آموزشي با زندگي کودک پيوند دارد،
نظر متخصصان تعليم و تربيت را به خود جلب کرده است.
کمينوس و پستالوزي ،متخصصان تعليم و تربيت کودک که قبل از ایجاد کودکستان و مهدکودک مي زیستند ،در کتاب هاي خود به اهميت
نقش مادر در آموزش کودکان اشاره کرده اند .فردریک فروبل ،بنيانگذار کودکستان ،نيز اعتقاد خود را به اهميت آموزش مادران براي تربيت
کودکان و نيز هماهنگي آموزش مدرسه و خانه بيان کرده اند .مهدکودک ها همزمان با گسترش همه جانبه در افزایش و بهبود روابط سالم
کودک و والدین تاثير بسزایي داشتند .در عصر حاضر نيز ،مهدکودک ها و مدارسي وجود دارد که اوليا عهده دار اداره آنها مي باشند و اوليا
تنها یک فرد مرجع به مهد نيستند بلکه تعيين کننده خط مشي آموزشي مي باشند .زیرا آنان مي توانند کسي را به عنوان مربي براي
فرزندان خود انتخاب نمایند که داراي ویژگي هاي رفتاري مشابه آنان باشد.
● چگونگی همکاری و ارتباط مناسب مدیر با والدین:
مدیر باید قبل از هر چيز با تهيه و تنظيم دفترهایي خاص ،به راهنمایي و هدایت خانوادههاي کودکان اقدام کند و اطالعات مورد نياز از آنان
را کسب و موارد زیر را رعایت کند:
 -۱با اولياي کودکان روابط صميمانه برقرار و در جلب همکاري آنان با مؤسسه تالش کند.
 -۲با خصوصيات خانوادههاي کودکان آشنا شود تا بتواند مربيان را در امر تربيت کودکان یاري کند.
 -۳خانوادهها را از برنامه کار و جریان رشد و پيشرفت کودکانشان آگاه کند.
13

 -۴در صورت امکان ،نمونه کارهاي کودکان را براي اولياي آنها ارسال کند.
 -5کتاب و نشریات سودمندي را در زمينه تربيت و آموزش کودکان به خانوادههاي معرفي کند.
 -6در صورت امکان ،جلسات تربيتي آموزنده با حضور والدین و مربيان تشکيل دهد.
 -7به مناسبتهاي مختلف ،نمایشها و جشنهایي را براي کودکان و خانوادههاي آنها برگزار کند.
 -8روابط اجتماعي بين مربيان ،والدین و جامعه را به خوبي تنظيم کند.
 -9در امور مختلف مربوط به کودکان از جمله نگهداري ،تغذیه ،بازي ،آموزش و تربيت ،از والدین آنها به ویژه مادران نظرخواهي کند.
 -۱1به همکاري والدین ارج نهد و به تناسب جشنها ،رویدادها و حوادث مختلف ،با آنها همدلي و هماهنگي داشته باشد.
 -۱۱پيگيري وضع بهداشتي کودک در خانه و ارتباط مداوم با والدین براي تربيت کودک و ایجاد عادتهاي مفيد اجتماعي در او.

اهميت ارتباط با مهدکودک
آماده کردن کودکان براي ورود به مهد تنها مشکل و دردسر والدین نيست .براي یک ورود موفق خانواده ،سيستم آموزشي مهد ،معلم و
جامعه همگي مسئول هستند .تعدادي از کودکان ممکن است براي ورود به مهد اضطراب داشته باشند .یا شایعات زیادي درباره معلمين
شنيده باشند .درباره برنامه هاي مهد اطالع کافي نداشته باشند .و شما نيز در این زمينه ها نگران هستيد و مي خواهيد بدانيد معلم او
کيست با چه کسي همکالس است و اینکه مي خواهيد بدانيد چطور ميتوانيد به بهترین شيوه کودکتان را براي پذیرش تغيير و تحوالت
آماده کنيد .اضطراب و نگراني بچه ها را بپذیرید و او را به صحبت در آن زمينه ها تشویق کنيد.
آماده گوش کردن باشيد .روي رشد جسمي فرزندتان توجه داشته باشيد .هم کالسيها و هم سرویسهاي او را بشناسيد .بچه ها در مهد
چيزهاي زیادي را از طریق مکاشفه و تصميم گيري یاد مي گيرند .عقاید و احساساتشان را بيان مي کنند .براي یکدیگر داستان تعریف کرده
و به داستانهاي یکدیگر گوش مي دهند .مفاهيم ریاضي را از طریق ساختن و ترکيب کردن ( خانه سازي و  ) ...یاد مي گيرند و ...
بچه ها برای ورود به مهد آماده هستند اگر بتوانند :
 -۱براحتي از والدینشان جدا شوند.
 -۳قوانين و دستورهاي ساده را دنبال کنند.

 -۲بخوبي با دیگر بچه ها بازي کرده و بهم احترام بگذارند.
 -۴بدون کمک مربي بتواند مشکالت ساده اي را که بين او و همکالسهایش پيش مي آید

حل کند.
 -5بطور مستقل کارکند حداقل براي  5دقيقه.

 -6بنشيند و به داستان گوش کند حداقل براي  ۱1دقيقه.

 -7پيچ و مهره را از درون جعبه ابزار جدا کنيد
والدین و مربيان باید براي ورود موفق کودکان به مهد با هم مشارکت و همکاري داشته باشند .مهم است که در روزهاي اول ورود کودک به
مهد ،شما در دسترس باشيد .به آمدنتان به خانه توجه کنيد براي فرزندتان وقت بگذارید ،تاریخهاي مهم را یادداشت کنيد و  ...خيلي از بچه
ها بعد از مهد به محل کار والدینشان مي روند ما باید به کودک این اجازه را بدهيم که ما را نيز به مهد ببرند و از نزدیک با کارها و
فعاليتهایشان آشنا شویم .کودکان از قدرت سازگاري باالیي برخوردارند و با انتظارات و روال جدید سازش پيدا خواهند کرد .این موفقيت در
سازش ،اعتماد و اطمينان تازه اي را در او بوجود آورده و یک تصویر مثبت نسبت به خود را در او ایجاد مي کند .خيلي مهم است براي
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والدین و مربيان که بدانند چه موقع و چگونه با هم همکاري کنند .ارتباط خوب و مناسب بين ما و مربيان چه در مهد و چه بعد از مهد براي
موفقيت کودک حتي در مراحل بعدي نيز ضروري و مؤثر است.

بایدها و نبایدهای ارتباط والدین و مدارس



والدین زماني قادر خواهند بود نقش تربيتي خود را به نحو مطلوب ایفا کنند و با مدرسه ارتباطي صحيح برقرار نمایند که از وضع
درسي و رفتاري فرزندشان اطالع کافي داشته باشند.



والدین در موقع حضور در مهد ،هميشه باید حفظ آرامش را به عنوان یک اصل به خاطر داشته باشند .گاهي ممکن است پدر و
مادر با مشاهده ضعف درسي در کودک و یا گریه هاي او احساساتي شوند و به صورت خشن و برافروخته با اولياي مدرسه برخورد
کنند .قطعا چنين حالتي مخل برقراري ارتباط موثر با مسووالن مدرسه خواهد بود



والدین باید در مهد به عنوان ولي حضور پيدا کنند ،نه به عنوان فردي که در یک جاي خاص ،مسووليت دارد .اگر پدر یا مادر
دانش آموز در وزارتخانه یا سازماني ،مسووليت اجرایي سطح باالیي دارد و در آنجا به عنوان رئيس ایفاي نقش مي کند و به تناسب
مسووليت ،گاهي امر و نهي مي نماید ،نباید با همان شکل و با همان انتظارات و تصورات وارد مدرسه شوند.



ارتباط اوليا با مسووالن مدرسه باید مستمر باشد .معناي استمرار این نيست که هر روز سري به مدرسه بزنند ،بلکه الزم است به
طور مرتب در منزل به وضع درسي و رفتاري فرزند خود رسيدگي کنند و بر طبق اطالعات به دست آمده ،با مدرسه ارتباط برقرار
نمایند.
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توصيههای تربيتی برای ارتباط با کودک

اساسي ترین بخش ارتباط با کودک از طریق زبان و گفتار است .در کنار اینکه سعي ميکنيم توضيحات خود را در حد درک و توان
کودک ارائه کنيم ،از بکار بردن واژهها و اصطالحات و تلفظ کودکانه خودداري کنيم .کودک شيوه صحيح ارتباط زباني را از پدر و مادر یاد
ميگيرد ،بنابراین شيوه درست برقراري ارتباط زباني را به او نشان دهيم.
از گول زدن و فریب دادن کودک بخاطر اینکه موقتا او را ساکت کرده باشيم یا بنا به دالیل دیگر خودداري کنيم .کودکان به زودي
خواهند فهميد ما از همين شيوهاي استفاده ميکنيم و این مسأله موجب خواهد شد اعتماد کافي بر ما نداشته باشند.
احساسات کودک را درک کنيم .کودکي که گریه ميکند نياز به درک شدن دارند .زماني که کودک حس کند با او همدردي ميشود،
راحتتر آرام ميگيرد تا زماني که پدري به اجبار از وي ميخواهد بس کند .مثال :کودکي شدیدا گریه ميکند چون جوجه اردک او مرده
است .پدر از او ميپرسد :خيلي ناراحتي؟! کودک ميگوید :بله .پدر دوباره ميپرسد :خيلي اونو دوست داشتي؟ کودک کلي آرامتر ميگوید:
بله  ،اون دوست من بود و پدر مي گوید :آره خيلي بده آدم دوستش را از دست بده.

در ارتباط فوق با دریافت همدردي پدر به سرعت آرام ميگيرد .در صورتي که قبال هم به همين شيوه عادت کرده باشد .پدر و مادراني که
اولين بار از این شيوه استفاده ميکنند مراقب باشند که این رفتار براي کودک تازگي دارد و ممکن است منظور شما را خوب درک نکند و در
حاليکه منتظر واکنشهاي قبلي شماست رفتارهاي دیگري از خود نشان دهد .در هر حال تداوم چنين شيوه کودک را به این مسأله عادت
خواهد داد.
اگر ميخواهيد قاطعيت داشته باشيد ،این رفتار را در مقابل هر خواسته کودک نميتوان بکار برد .خواستههایي را که شما دالیل منطقي
براي رد آنها دارید با قاطعيت رد کنيد .در غير اینصورت اگر قرار است رفتاري را با اصرار کودک تسليم شده و انجام دهيد بدون اصرار او در
همان مرحله اول خواستن انجام دهيد.
همينطور اگر خواستهاي از کودک دارید و ميخواهيد حتما کودک آن را انجام دهد تا آخرین مرحله یعني زماني که او رفتار مورد نظر را
انجام ميدهد قاطع بمانيد.
با کودکان خود زیاد صحبت کنيد .این کار عالوه بر سرعت بخشيدن به رشد کالمي او رابطه مناسب و نزدیکي را بين شما و او ایجاد مي
کند.
روش ارتباطي توام با احترام با کودک در پيش بگيرید .به این طریق او خود را موجودي ارزشمند خواهد دانست و عزت نفس او رشد پيدا
خواهد کرد.
انتظارات خود را متناسب با توانایيهاي او در آوریم.
به او فرصت دهيد صحبت کنيد و دالیلش را توضيح دهد.
بازي بهترین موقعيت براي برقراري ارتباط با کودک است .ساعات زیادي را براي بازي با کودک اختصاص دهيم.
تنبيه را براي فرو نشاندن خشم و ناراحتي خود استفاده نکنيم .عالوه بر اینکه سعي ميکنيم تنبيهها بدني نباشد آنها را به عنوان یک
شيوه و با حفظ خونسردي خود بکار ببریم.
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