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 کبسدان ي کبسشىبس بُذاشتی مشد –مبمب  –بًُسص   آموزش دهنده :

 اَذاف آمًصشی :

 اوتظبس می سيد بب مطبلعٍ ی ایه مته خًاوىذگبن بتًاوىذ :

 وقش پذس ي مبدس سا دس بُبًد مُبستُبی فشصوذپشيسی تًضیح دَىذ.

 وکبت مُم ي اسبسی دس استقبء ي بُبًد سيابط خبوًادگی سا بیبن کىىذ .

گفتبسی ي سشذ ي َمچىیه اص  –شخصیتی  –اجتمبعی  –مُبست َبی دستی  –حشکتی  –مقذمٍ : سشذ کًدکبن دس سبل َبی ايل صوذگی اص وظش رَىی 

ص  سا وظش کىتشل ادساس ي مذفًع اَمیت بسیبسی داسد . یک بًُسص ببیستی ضمه داشته اطالعبت کبفی اص مشاحل سشذ کًدک بٍ يالذیه ساَىمبیی َبی ال

ًتش افتبدن اي اص کًدکبن دیگش دس سشذ ممکه است مىجش بٍ مبَُب جلاسایٍ دَذ ي بٍ آوُب متزکش شًد کٍ حتی یک سيص جلً اوذاخته کًدک دس مسیش 

دک خًد سبل َبی آیىذٌ شًد . بًُسص الص  است بٍ يالذیه گًشضد کىذ کٍ بٍ عىًان پذس ي مبدس اص شمب اوتظبس می سيد وقش َبی متعذدی دس صوذگی کً

 ایفب کىیذ . اص مُم تشیه وقش َب :

 ایجبد یک محیط پش مُش ي تکبپً بشای فشصوذان 

 سبلم کًدک وظبست مىظم بش سشذ 

 کمک بٍ کًدک بشای داشته تصًیش خًبی اص خًد 

ٍ ی کًدک اص بذي تًلذ ششيع بٍ جزة اطالعبت می کىذ ي قسمت اعظم ایه اطالعبت سا اص يالیذن می گیشد . بىببشایه مسئًلیت کبمل یبدگیشی ايلی

 کًدک بش عُذٌ ی يالذیه بًدٌ ي وقش آن َب بٍ عىًان معلم بسیبس حبئض اَمیت است .

 يالیذن امشيص –ساٌ کبسَبیی عملی بشای  کًدکبن دیشيص 

 6قدم )  6درك ٍ ّوكبري هيبى اعضبي خبًَادُ ثبعث ايجبد رٍاثط ضبد ٍ دلٌطيي هي ضَد . ثزاي حل هطكالت هعوَل خبًَادگي 

 هزحلِ( ٍجَد دارد :

 تطخيع هطىل  .1

 استجبط ثب افشاد هٌبست .2

 ايدبد هدوَػِ اي اص ساُ حل ّبي خبًطيي .3

 ين گيشي دس هَسد يىي اص ساُ حلْبتػو .4

 اًدبم تػويوي وِ ثيص اص ّوِ هب سا ثِ ّذف ثشسبًذ  .5

  اسصيبثي ًْبيي فشايٌذ تػوين گيشي ثشاي آى وِ ثجيٌين فؼبليت اًدبم ضذُ است يب خيش .6



ضد كبر گزٍّي  چگًَگي فزايٌد تصوين گيزي در خبًَادُ اس ايي كِ چِ تصويوي هي گيزين هْوتز است .سيزا ّوبى طَر كِ گفتِ

خَة ٍ هٌبست احسبس هثجتي در فضبي خبًِ ثِ ٍجَد هي آٍرد ٍ خبًِ  را ثِ هحيطي دلٌطيي ثزاي ّوِ ثِ ٍيژُ كَدكبى تجديل 

  هي كٌد.

 چگًَِ ثب كَدكبًوبى اٍقبت خَضي را ثگذراًين :

 چٌد رٍش آسبى ثزاي ايجبد اٍقبت خَش در خبًَادُ اس ايي قزار است :

 11خبًَادُ هطبسوت وٌين . اص فشغت ّبي وِ هي تَاًين وٌبس ّن ثبضين استفبدُ ثىٌين ٍ خبًَادُ سا دٍس ّن خوغ وٌين . هثالً  دس صهبى ّبي هفيذ 

 دليمِ صٍدتش اص خَاة ثلٌذ ضَين ٍ ثب وَدوبًوبى غجحبًِ ثخَسين ٍ يب ثشاي غشف غزا ّوگي دٍس ّن خوغ ضَين

 ثؼضي وبسّب ثشاي ثچِ ّب خبلت است . هثل ضستي هبضيي يب پختي ويه ثب ثضسگتشّب ثچِ ّب سا دس اًدبم وبسّبي خبًِ هطبسوت دّين .  

  صهبًي سا ثشاي غحجت ثب وَدن وٌبس ثگزاسين . دس هَسد هَضَػبت هَسد ػاللِ ي ّش دٍ عشف يب ٍلبيغ سٍصاًِ ٍ يب دس هَسد احسبس وَدن

 دسثبسُ آى غحجت وٌين.

 ثشًبهِ ّبيي وِ ّوِ ي اػضبي خبًَادُ صا آى لزت هي ثشًذ استفبدُ وٌين . ثب ّن لذم ثضًين يب دٍچشخِ  اٍلبت فشاغتوبى سا ثب ّن ثگزسايٌن . اص

 سَاسي وٌين . ثبصي ّبيي چَى فَتجبل ٍ دٍيذى ًيض ثشاي ثَدى ثب ثچِ ّب هٌبست است .

  ٍلبيغ اختوبػي ٍ ثشًبهِ ّبي ّفتگي ٍ هْوبًي ّب ٍلبيغ ٍ هَلؼيت ّبي فبهيلي سا هغشح وٌين . وَدوبى سا دس ثشًبهِ سيضيْبيي چَى خطي تَلذ ،

  دسگيش وٌين . وَدوبى دس ايي حبلت احسبس سْين ثَدى هي وٌٌذ .

 .دس هَسد ٍلبيغ سٍص خَدهبى ثِ غَست ثبصي ثب وَدن غحجت وٌين 

 ي ضًَذ . ووه هب ثِ آى ّب ثبػث گبّي دس تىليف ٍ ثشًبهِ ّبي هذسسِ ثِ وَدن ووه وٌين . ثچِ ّب اص حوبيت ٍ تَخِ هب ّوَاسُ خَضحبل ه

  دلگشهي ٍ پطت گشهي هي ضَد ٍ گشفتبسي ّب ٍ هسبيل رٌّي ضبى سا ثِ ضبدي ٍ خَضحبلي تجذيل هي وٌذ .

 : چگًَِ فضبيي ثِ ٍخَد آٍسين تب وَدن ثتَاًذ هطىالتص سا ثيبى وٌذ 

 راُ ّبيي ثزاي گَش دادى فعبل : 

 ت ثب وَدن ػاللوٌذي ٍ تَخِ خَد سا ًطبى دّين ٍ ثب ثشلشاسي توبس چطوي اٍ سا هغوئي وٌين وِ ػاللِ هٌذ ٍ ثب تَخِ ثبضين . دس ٌّگبم غحج

 هتَخِ اش ّستين. ثشاي ايي وبس الصم است وِ هحشن ّبي هحيغي هبًٌذ تلفي ، هَثبيل ، تلَيضيَى ٍ غيشُ سا فشاهَش وٌين . 

 ي ضشٍع غحجت اص آًْب دػَت ضَد .غحجت وشدى سا تطَيك وٌين . ثؼضي اص وَدوبى ًيبص داسًذ وِ ثشا  

  ٍ ِغجَساًِ گَش دّين . ّوِ ي هب سشيغ تش اص حشف صدًوبى فىش هي وٌين . اهب وَدوبى ثِ دليل رخيشُ ي لغبت هحذٍدتش ًسجت ثِ هب ٍ تدشث

ين وِ هغوئي ضًَذ توشيي ووتش دس حشف صدى ، ٍلت ثيطتشي سا غشف پيذا وشدى ولوِ ّبي هٌبست هي وٌٌذ . عَسي ثِ حشف ضبى گَش دّ

ثشاي ّوِ ي حشف ّبيطبى ٍلت وبفي داسين . لجل اص اتوبم  غحجت آى ّب  ، حشف ضبى سا ًجشين . لغغ وشدى حشف وَدوبى ، سد وشدى ًظشيبت 

 .  آى ّب ٍ پٌذ دادى ٍ ًػيحت وشدى سا وٌبس ثگزاسين . ثِ حمَق وَدوبى احتشام ثگزاسين ٍ اخبصُ دّين تب ػمبيذضبى سا ثيبى وٌٌذ 

  : ثِ اضبسات غيش والهي ضبى تَخِ وٌين 



  وَدوبى پيبم ّبي صيبدي سا ثِ غَست غيش والهي هي فشستٌذ . هثل اخن وشدى ، هطت وشدى دست ّب ٌّگبم ػػجبًيت ، ًبخي خَيذى هَلغ

 ًگشاًي . هب اص ًطبًِ ّبيي وِ وَدن ٌّگبم ثيبى هسئلِ ثشٍص هي دّذ هي تَاًين ًىبت ثيطتشي دسن وٌين. 

 : اص سَال ّبي ثستِ ثپشّيضين 

  . سَال ّبيي وِ خَاة ضبى ثلِ يب خيش است خلَي گفت ٍ ضٌَد سا هي گيشًذ ٍ هىبلوِ سا صٍد هي ثٌذًذ 

 : احسبسبتص سا ثبصًوبيي وٌين ٍ ووىص وٌين تب تدبسثص سا تػشيح وٌذ 

 شاي خَدهبى سا خبي اٍ ثگزاسين ٍ ثِ اٍ ًطبى دّين وِ هسئلِ اش سا دسن هي وٌين  ٍ ثب اٍ ّوذسدين . ووىص وٌين تب افىبسش سا تطشيح وٌذ . ث

 ايي وبس سؼي وٌين احسبسبت وَدن سا ثب ولوبت خَدهبى ٍاضح وٌين ٍ دٍثبسُ ثِ آًْب ثشگشداًين . 

 : احسبسبت وَدن سا هٌىش ًطَين 

 َدن ثشاي خَدش حميمي اًذ . هثالً ثِ وَدوي وِ اص سَصش دستص ضبوي است ًگَيين : چيض هْوي ًيست ، خَة هيطِ . ثلىِ احسبسبت و

  دسست ايي است وِ ثگَيين هثل ايٌىِ ثذخَسي سَختِ خيلي هي سَصُ .

 : ٌّگبم غحجت ثب اٍ اص ولوبت سخت استفبدُ ًىٌين 

 ًاگش وَدن گفت : اهشٍص ًب ن ثيي هي ٍ سؼيذ فشق گزاضت ًگَيين : تَ فىش هي وٌي ًب وت ولوبت ثبيذ ثب فْن وَدن هتٌبست ثبضٌذ . هثال 

 آدم ػبدل ٍ هٌػفي ًيست .

  : گفت ٍ گَ سا دس صهبى هٌبسجي اًدبم دّين 

دن احتشام گبّي وَدن ًوي خَاّذ دسثبسُ ي هسئلِ اش غحجت وٌذ يب هي خَاّذ هذتي ثب احسبسبتص تٌْب ثبضذ . دس آى لحظِ ثِ خلَت وَ

ي گَش ثگزاسين ٍ ثِ لَل هؼشٍف پيلِ اش ًطَين . اهب هتَخِ اٍ ثبضين ٍ دس صهبى هٌبست پبي غحجتص ثٌطيٌين . گبّي ًيض ٍالذيي فشغت هٌبسجي ثشا

  دادى ًذاسًذ . فشاهَش ًىٌين وِ ايي وبس سا دس ثْتشيي هىبى ٍ صٍدتشيي صهبى هٌبست اًدبم دّين ٍ ثِ تبخيش ًيٌذاصين .

 ى هٌدي ، هحيطي دلٌطيي ٍ قبثل پيص ثيٌي در خبًَادُ فزاّن هي كٌد .قبًَ

 بد ثشاي داضتي يه هحيظ اهي ، سبلن ، غويوبًِ ٍ لبثل پيص ثيٌي ثشاي وَدن ٍ ٍالذيي ثِ لبًَى ٍ اخشاي آى ًيبص داسين .الصم است وِ وَدن ي

خَاٌّذ ثِ دست ًوي آٍسًذ ، ًبسضبيتي اش سا وٌتشل وٌذ .  گشچِ ثگيشد وِ هحذٍديت ّبيي سا لجَل وشدُ ٍ ٌّگبهي وِ چيضّبيي سا وِ هي 

هذيشيت ايي هَلؼيت ّب  ثشاي ٍالذيي دضَاس است اهب سٍضي هثجت ثشاي آهَصش وٌتشل خَد ثِ وَدن  است . وَدوبى ثبيذ ثذاًٌذ وِ اص آى ّب 

 چِ اًتظبسي داسين ٍ چِ سفتبسي سا ثبيذ ثىٌٌذ . 

  ِػذد ( دس ايي هَسد ثسيبس ووه هي وٌٌذ . لَاًيي خبًِ دس اغل هدوَػِ اي ّستٌذ اص اًتظبساتي وِ  4يب  3تؼذا ون )لَاًيي پبيِ اي دس خبًِ ث

ٍالذيي اص وَدن ضبى داسًذ . ايي لَاًيي ثِ وَدن هي آهَصد وِ ضىستي لَاًيي ػَالجي دس ثش خَاّذ داضت . ّوچٌيي ايي لَاًيي هي آهَصًذ 

 طىالت ساُ حل پيذا وٌين ٍ اختالفبت سا ثِ حذالل ثشسبًين . چگًَِ دس وٌبس ّن ثشاي حل ه

 دس خبًِ  ”بًٌذ ثْتش است لَاًيي دس خبًِ ثِ خبي ايي وِ ثِ ثچِ ّب ثگَيٌذ چِ وبس ًجبيذ ثىٌٌذ , ثگَيٌذ وِ چِ وبسي سا ثبيذ ثىٌٌذ . هثالً لَاًيٌي ه

 است .  "داد ًضى يب ًذٍ"ثْتش اص لَاًيي  ”آسام ساُ ثشٍ 



 قَاًيٌي كِ ثزاي كَدكبى هي گذارين ثبيد : در كل

  ثبضذ : ون 

 ب توشد ٌّگبهي وِ وَدن ثب تؼذاد صيبدي لبًَى دست ٍ پب گيش سٍ ثِ سٍ هي ضَد هؼوَالً لبدس ثِ اًدبم آى ّب ًخَاّذ ثَد ٍ دس ًتيدِ دچبس يبس ي

 ست ثْجَد يبثٌذ ، اًتخبة وٌيذ .سفتبس هطىل داس سا وِ فىش هي وٌيذ ًيبص ا 5خَاّذ ضذ . پس ثْتش است ًْبيتبً 

 :هٌػفبًِ ثبضذ 

  . هثالً لبًَى ًجبيذ ثشاي فمظ يه وَدن دس ًظش گشفتِ ضَد ثلىِ ثبيذ ضبهل توبم وَدوبى خبًِ ضَد 

 :آسبى ثبضذ 

 . هثالً دس وَدن وَچىي وِ غجش ٍ تحول ووي داسد تَلغ ايي است وِ آسام ثِ توبضبي تلَيضيَى ثٌطيٌذ وبس دضَاسي است  

 ٍ: اضح ٍ ثذٍى اثْبم ثبضذ 

  ّش سٍص غجح ثبيذ تخت خَاثت خوغ ضذُ ثبضذ” . يب   ”اتبلت ثبيذ هشتت ثبضذ  ”ثبيذ گفت  ” فشد هشتجي ثبش”هثالً ثِ خبي خولِ ي. “ 

 ن لَاًيي خبًِ اهب آًچِ هْن است ايي هسئلِ است وِ ػَالت ًبضي اص لبًَى ضىٌي يب ػذم تؼميت لَاًيي ثبيذ ٍاضح ٍ هطخع ثبضذ . گبّي وَد

يح دّين سا فشاهَش هي وٌذ . هثالً ثذٍى تَخِ دس خبًِ هي دٍد . دس ايي هَالغ ثْتش است تَخِ اٍ سا ثِ خَد خلت وٌين ٍ ثِ عَس هختػش ثِ اٍ تَض

بل داسد صهيي ثخَسي ٍ وِ چشا ايي سفتبس هطىل داسد ٍ سفتبس غحيح سا يبدآٍسي وٌين . هثالً ثگَيين : تَ دس خبًِ هي دٍي . ثب ايي وبست احتو

  ي .آسيت ثجيٌي . لبًَى هب دس هَسد حشوت دس خبًِ چي ثَد ؟ حبال ثِ هي دسست ساُ سفتي سا ًطبى ثذُ . حبال ثِ عشف دس ثشٍ ٍ اص اٍل ضشٍع و

 تَافق ٍالديي ثز رٍش تزثيتي ٍاحد :

  ٍ دلجٌذاًوبى ثب سفتبسّبي پسٌذيذُ ٍ دسست پشٍسش پيذا وٌٌذ ثبيذ دس اگش هي خَاّين دس تشثيت وَدوبى هبى پذس ٍ هبدس خَثي هَثشي ثبضين

تي ضشايظ هَاخِْ ثب سفتبسضبى ثبثت لذم ثبضين . وَدوبى هب ثشاي ايي وِ لَاػذ صًذگي اختوبػي سا يبد ثگيشًذ ًيبص ثِ ثجبت اص عشف هب داسًذ . ٍل

  ثجبت دس چٌذ حَصُ تؼشيف هي ضَد: يبدگيشي ثبثجبت ثبضذ، آهَختي سفتبسّبي هٌبست ساحت تش است . ايي

  : ثجبت ثيي ٍالذيي 

  ثشاي اخشاي لَاًيي ٍ دستَسات ثبيذ ثب ّن ّوبٌّگ ثبضين . ثبيذ لَاًيي سا ثِ غَست هطتشن ٍضغ وٌين . ضوي ايي وِ ّش دٍ دس هَسد سٍش

ة اص ايي حبلت وِ ثِ رٌّيت وَدن دس هَسد پذس ٍ اًضجبعي وَدن ثِ تَافك ثشسين ٍ دس هَلؼيت ّبي هطبثِ ثب ّن ّوبٌّگ ثبضين . ثشاي اختٌب

هبدس آسيت هي ثيٌذ اختالف ٍالذيي ثبيذ دس غيبة وَدن حل ضَد . حتي ديذُ ضذُ است وِ گبّي ػذم ّوبٌّگي ثيي ٍالذيي ثبػث ضذُ 

وَدن اص پذس يب هبدس ثبػث ثذثيٌي وَدن يىي اص ٍالذيي سا دس ثشاثش ديگشي ثِ ثبصي گشفتِ است . ًجبيذ فشاهَش وٌين وِ تخشيت تػَيش رٌّي 

  ٌذ .اٍ ًسجت ثِ ول خبًَادُ هي ضَد. ثٌبثشايي خٌگ هيبى ٍالذيي ّيچ ثشًذُ يب ثبصًذُ اي ًذاسد ٍ توبم اػضبي خبًَادُ ثبصًذُ ايي هيذاى ّست

 : ثجبت ثيي لبًَى گزاضتِ ضذُ ٍ اػوبل ٍالذيي 



 سفتبسي سا ثِ آى ّب يبد ثذّين ، ثبيذ خَدهبى هذل خَثي ثشاي آى ّب ثبضين . چَى  ٍلتي هب ثشاي وَدن لَاًيٌي هي گزاسين ٍ يب هي خَاّين

س ثِ آسام وَدوبًوبى اص سفتبسهبى ثيص تش اص گفتبسهبى يبد هي گيشًذ . هثالً اگش وَدووبى داد هي صًذ ، خَدهبى ّن سش اٍ داد ًضًين ٍ اٍ سا هدجَ

  غحجت وٌين تب اٍ يبد ثگيشد دس ايي ضشايظ ثش خَد هسلظ ضَد. حشف صدى ًىٌين ثلىِ خَدهبى ثبيذ ثب آساهص ثب اٍ

 ثِ عاليق ثچِ ّب احتزام ثگذارين :

  . هٌظَس اص احتشام گزاضتي ثِ فىش ثَدى ، تَخِ وشدى ، ًطبى دادى ػاللِ ، خطي ًجَدى ٍ حولِ ًىشدى ثِ ديگشاى است 

 شصًذاًوبى ، ّوِ چيض دس دس دًيب اسصش ٍالؼي سا اص دست هي دّذ . ٍلتي ثذٍى احتشام گزاضتي ، چِ ثِ خَدهبى چِ ثِ ديگشاى ٍ ثِ خػَظ ف

اًِ فشدي هَسد احتشام ٍالغ ًطَد دچبس افسشدگي ، دلسشدي ، اضغشاة ، خَد ون ثيٌي ، اػتوبد ثِ ًفس پبييي ٍ گبُ سفتبسّبي ايزايي ٍ پشخبضگش

 هي ضَد . ايي هسئلِ دس هَسد وَدوبى تبثيشات ثيطتشي هي گزاسد . 

  ثِ ػىس ٌّگبهي وِ فشدي احسبس وٌذ هَسد احتشام ٍالغ ضذُ است ٍ خػَغيت ّبي اٍ ّش چٌذ هتفبٍت اص ديگشاى هَسد پزيشش ديگشاى است

 ، احسبس اػتوبد ثِ ًفس هي وٌذ ٍ دس سٍاثظ ضغلي ٍ اختوبػي هَفك خَاّذ ثَد .

 : ساُ ّبي هختلفي ثشاي ًوبيص احتشام ثِ وَدوبى ٍخَد داسد 

  اخبصُ دّين تدبسة خذيذ سا اهتحبى وٌذ ٍ ثِ اٍ اعويٌبى وٌين 

 اخبصُ دّين حشف ّبيص سا ثضًذ ٍ حشف ّبيص سا ًجشين 

 اخبصُ ثذّين اضتجبُ وٌذ 

 اخبصُ ثذّين ثب هب هَافمت ًىٌذ 

 ثِ ًظشات اٍ احتشام ثگزاسين ٍ اص ًظشّبي اٍ دس هَسد هسبئل خَيب ضَين 

 اٍ سا ثب ديگشاى همبيسِ ًىٌين  

 س ول ٍلتي وَدن اخبصُ داضتِ ثبضذ دس يه چبسچَة لبثل لجَل اًتخبة ّبيي وٌذ ٍ ايي اًتخبة ّب هَسد لجَل ٍالغ ضَد هَسد احتشام ٍالغ د

ضذُ است . دس ايي غَست اٍ هي فْوذ وِ چِ وسي است ٍ چِ ًمبط لَت ٍ ًمبط ضؼفي داسد ، چِ وبسّبيي هي تَاًذ اًدبم دّذ ٍ اص پس چِ 

  وي آيذ . ًتيدِ ي ثسيبس هْن ايي اهش ، تمَيت فشديت وَدن ٍ سضذ ثيص تش ضخػيت اٍست .وبسّبيي ثش ً

 اثزاس احسبسبت ٍ عَاطف

ّين وِ آى دس خبهؼِ ي هب هتبسفبًِ خيلي سسن ًيست احسبسبت هبى سا ثيبى وٌين ٍ يب حذالل ثِ سٍش غحيح ًوبيص دّين . دس ًتيدِ وَدوبًي پشٍسش هي د

بست ّستٌذ . حبغل هستمين ايي سفتبس ايي است وِ وَدن هبى هطىالتي دس سٍاثظ ثب ٍالذيي ، ّوسبالى ٍ والً اختوبع پيذا هي وٌذ . ثيطتش ّب ًيض فبلذ ايي هْ

  ” .ثب وسي حشف ًضى ، ثِ وسي اػتوبد ًىي ٍ احسبسبتت سا هخفي وي ” ثچِ ّب اص خبًِ ّبيي هي آيٌذ وِ ضؼبس اغلي ضبى ايي است 

 ثزاي ًحَُ ثيبى احسبسبت هَرد تَجِ قزار هي گيزد : هَارد سيز ثزاي

 يبد ثگيشين چگًَِ ػَاعف وَدوبى سا تفسيش وٌين . 



ي ، خطن ، ّش حشف يب فؼبليت هب احسبسي دس وَدن ايدبد هي وٌذ وِ لضٍهبً هطبثِ احسبس هب ًيست . وَدوبى ًيض عيفي اص ّيدبًبت داسًذ هثل : ًباهيذ

 اگش هب ًتَاًين  ًطبًِ ّبي احسبسي آى ّب سا يبد ثگيشين استجبط هبى ثب آى ّب ون هي ضَد .ضبدي ، غوگيٌي ٍ غيشُ . 

بً چيضي ثبيذ دلت وٌين وِ وَدوبى َّيت خَدضبى سا داسًذ ٍ هب ثبيذ وطف وٌين وِ فشصًذهبى دس ضشايظ هختلف چِ احسبسي داسد. ًجبيذ فىش وٌين حتو

 ّن خَضحبل هي وٌذ ٍ ثشػىس . وِ هب سا خَضحبل هي وٌذ ، لضٍهبً اٍ سا 

 هَلؼيت ّبيي فشاّن وٌين وِ ثب وَدن غحجت وٌين :

هثالً دس هبضيي يب  صهبًي سا وٌبس ثگزاسين ٍ وَدن سا تطَيك وٌين تب احسبسبتص سا دس هَسد ٍالؼِ ي پيص آهذُ ثيبى وٌذ . ايي هي تَاًذ دس ّش صهبًي ثبضذ .

 ثؼذ اص غزا ٍ يب ......

رخيشُ ي لغبت وَدوبى لَي ًيست ٍ ّويطِ ًوي تَاًٌذ ثب ولوِ ّبي هٌبست احسبس خَد چشا:  ثِ ساحتي ثيبى وٌٌذ چِ احسبسي داسًذ ٍثگزاسين وَدوبى 

گَش ِ احسبسبتطبى سا ثيبى وٌذ . آى ّب اهىبى داسد احسبس ضبى سا ثب خٌذُ ، گشيِ يب ػػجبًيت ثيبى وٌٌذ ) غيش والهي ( . اگش هب اص آى ّب سَال وٌين ٍ ث

اي ّش وٌين ، آى ّب ػلت احسبس خَة يب ثذضبى سا دسن هي وٌٌذ . ايي وبس ثبيذ ثِ عَس هٌظن ثبضذ تب ثشاي وَدوبى عجيؼي ثبضذ . سؼي هي وٌين ثش

 احسبس آى ّب ثشچسجي ثضًين تب وَدن هؼٌي آى سا ثفْوذ .

 تطَيك ضبى وٌين وِ احسبسبت هٌفي ضبى سا ّن ثيبى وٌٌذ :

بس سا هٌغ هي وٌين . دس حبلي وِ ايي احسبسبت ثسيبس لَي اًذ ٍ ثبيذ ثِ سٍش هٌبسجي تخليِ ضًَذ . هثالً دس هَسد وَدوبى وَچه ٌّگبم هب هؼوَالً ايي و

ْب خَاست وِ اى اص آًًبساحتي ّيچ اضىبلي ًذاسد ثگزاسين گشيِ وٌٌذ ، داد ثضًٌذ ، ثيشٍى لذم ثضًٌذ يب ثب هطت ثِ ثبلص ثىَثٌذ . ثشاي ثچِ ّبي ثضسگتش هي تَ

 دس دفتشچِ خبعشات ضبى ثٌَيسٌذ يب ثب غذاي ثلٌذ ثِ هَسيمي گَش وٌٌذ يب حتي ٍسصش ّبي خطي تش اًدبم دٌّذ . 

 اهَس سا ثِ صهبى ٍاگزاس ًىٌين :

حت هي ضًَذ هوىي اص گفتي ايٌىِ خيلي خَة ، ّوِ چيض ثب گزضت صهبى خَة هي ضَد ٍ ثِ غَست اٍلص ثشهي گشدد اختٌبة وٌين . ٍلتي ثچِ ّب ًبسا

 جت وشدى ًيبص داسًذ.است وٌبسُ گيشي وٌٌذ يب سبوت ضًَذ . ايي حبل ضبى سا ًبديذُ ًگيشين يب اًىبس ًىٌين . ثلىِ ايي دليمبً ّوبى صهبًي است وِ آًْب ثِ غح

داسين ٍ داضتي ايي احسبسبت اضىبلي ًذاسد  پس ثِ عَس خالغِ ثشاي داضتي سٍاثغي سبلن چِ دس ثضسگسبلي ٍ چِ دس وَدوي ثبيذ يبد ثگيشين وِ احسبسبتي

ًذ ثِ ) چِ غن ، چِ تشس ٍ چِ ضشم ( ثبيذ ايي احسبسبت سا دسن وٌين ٍ دس هَسد آى ّب حشف ثضًين . دس ػيي حبل ثبيذ ثذاًين وِ ّش وسي ًوي تَا

دن ( ٍ فشاهَش ًىٌين وِ ثب گفتي احسبسبت ، حبل ّوگي هب احسبسبت هب گَش دّذ . ثلىِ ثبيذ افشاد هغوئٌي دس دستشس ثبضٌذ ) هثالً پذس ٍ هبدس ثشاي وَ

  ثْتش خَاّذ ضذ.

 استفبدُ اس رٍش ثي اعتٌبيي ثِ جبي تٌجيِ ، ثزاي ايجبد تغييز رفتبر

تَخِ علت دس ثسيبسي اص هَالغ ثي اػتٌبيي سٍضي هٌبست است ثشاي وبّص اى دستِ اص سفتبسّبي هٌفي وَدوبى وِ لبثل چطن پَضي اًذ . وَدوبى ثسيبس 

. ًجبيذ فشاهَش ّستٌذ ٍ ّش سفتبسي اص آى ّب وِ تَخِ ٍالذيي سا ثِ خَد خلت هي وٌذ ، تمَيت ضذُ ، دس آًْب تىشاس هي ضَد حتي اگش ايي تَخِ هٌفي ثبضذ 

  وٌين وِ ٍلتي وَدن هبى وبس خَثي سا اًدبم هي دّذ حتوبً ثِ آى تَخِ وٌين تب آى سفتبس تمَيت ضَد .

دّذ ، اص ثشًبهِ سيضي ثشاي ايي وبس ، ثبيذ يه ليست اص سفتبسّبي هثجت ٍ هٌفي فشصًذ خَد تْيِ وٌين . ٌّگبهي وِ وَدن سفتبس هثجتي اًدبم هي  ثٌب ثشايي لجل

دبم وبس هٌفي ثِ اٍ ثِ اٍ تَخِ وشدُ ، ًَاصضص هي وٌين . اص ولوبت هثجتي هثل پسشم ، دختشم ، آفشيي ، چِ وبس خبلجي وشدي ٍ ... استفبدُ وٌين ٍ ٌّگبم اً

 ثي اػتٌبي وٌين . 



 ثي اعتٌبيي سِ جشء دارد :

 : لغغ توبس چطوي يب غيش والهي ثب وَدن 

ًطبى ًذّين ،  ثشاي هثبل ٍلتي وَدن حشف ثذي هي صًذ ، ثِ خبي صل صدى ثِ اٍ يب اخن وشدى يب لجخٌذ صدى ، اغالً ثِ اٍ ًگبُ ًىٌين ٍ ػىس الؼولي ثِ اٍ

 ًطٌيذين .اًگبس وِ ّيچ چيضي 

 : لغغ توبس والهي 

اسد ثذاًذ وِ ّيچ چيض ثِ وَدن ًگَيين . هثالً ًگَيين ايي حشف سا اص ودب يبد گشفتي ؟ چِ حشف ثذي . يب ايي لذس غش ًضى ٍ ... ثِ خػَظ ٍلتي اغشاس د

  چشا ثِ اٍ ثي اػتٌبيي هي وٌين ، ّيچ چيض ثِ اٍ ًگَيين .

 : لغغ توبس فيضيىي 

ن ػتٌبيي سؼي هي وٌذ هب سا ثغل وٌذ ، ثِ هب ثچسجبًذ يب هب سا ثجَسذ اغالً خَاة اٍ سا ًوي دّين . حتي اگش الصم ثبضذ اتبق سا تشن  وٌياگش وَدن ٌّگن ثي ا

 تب وَدن ًتَاًذ توبس فيضيىي ثشلشاس وٌذ . هثالً اص اتبق وَدن ثِ آضپضخبًِ يب اتبق ديگش ثشٍين .

ي دسخَاست ضىالت وٌذ ٍ هب ثِ اٍ ثي اػتٌبيي وٌين ، احتوبل صيبدي داسد وِ ثِ هب آٍيضاى ضَد يب هب سا ثضًذ ٍ يب ّوچٌيي ثشاي هثبل اگش وَدن هبى دس ثمبل

  ... دس ايي خب ّن ثبيذ ثي اػتٌبيي سا اداهِ داد .

 يگشي ضذ ، هب ثبيذ ثِ هسئلِ ي هْن ، تلفيك تَخِ ًىشدى ثب تَخِ وشدى است . يؼٌي ٍلتي وَدن آى وبس هٌفي سا لغغ وشد ٍ هطغَل وبس د

آى وبسش تَخِ هثجت وٌين . هثالً ٍلتي وَدن دست اص غش صدى ٍ ًك صدى ثشداضت ٍ سشاؽ ػشٍسه ّبيص سفت تب ثب اى ّب ثبصي وٌذ ثبيذ 

  سشاؽ اٍ ثشٍين ٍ هثالً ثگَيين : ثِ ثِ دختشم . چِ خَة ثب ػشٍسىت ثبصي هي وٌي .هي خَاّي يه ون ثب ّن ثبصي وٌين .

سفتبس گزضتِ جبيذ ثِ سفتبس هٌفي گزضتِ اضبسُ وٌين . هثالً ًجبيذ ثگَيين : ثجيي چمذس خَثِ وِ تَ غش ًوي صًي . چَى ايي عَسي وَدن هي فْوذ وِ ثِ اغالً ً

 ي ٍي تَخِ وشدُ اين ٍ ثِ ايي تشتيت سفتبس لذين اٍ تمَيت هي ضَد .

وَدن افضايص هي يبثذ . هثالؼ اگش وَدن دس خيبثبى اص هب ضىالت خَاستِ حبال ثِ عَس هذاٍم  دس اٍليي دفؼبت استفبدُ اص ثي اػتٌبيي ، هوَالً سفتبس هٌفي

ٍلي ٍلتي دسخَاست ضىالت هي وٌذ ٍ حتي هوىي است وف خيبثبى ثخَاثذ ثب هب سا ثضًذ يب داد ثضًذ ، چَى ثِ ّش عشيمي دلص هي خَاّذ ثِ ّذفص ثشسذ . 

لذم ّستين ٍ وَتبُ ًوي آيين ، ثِ تذسيح ايي سفتبس اٍ ون تش هي ضَد ٍ ثِ يه ثبس ًِ گفتي هب ديگش هبخشا سا اداهِ ثجيٌذ هب دس تػويوي وِ گشفتِ اين ثبثت 

  ًوي دّذ .

ت هب سا ثي اػتٌبيي ثشاي سفتبسّبي لبثل چطن پَضي ٍ غيش خغشًبن وَدن است . ثذيْي است وِ اص ايي سٍش ثِ عَس هثبل ثشاي وَدوي وِ دس خيبثبى دس

  ي وٌذ ٍ يب وَدوي وِ دٍست داسد ثب وجشيت ثبصي وٌذ هٌبست ًيست .سّب ه

 استفبدُ اس جدٍل رفتبري :

هي داًيذ وِ  ضبيذ ضوب ّن ديذُ يب ضٌيذُ ايذ وِ ثچِ ّب دس هذسسِ وبست ّبي آفشيي ، غذ آفشيي ّب سا ثب ولي خَضحبلي خوغ هي وٌٌذ ٍ حتوبً ايي سا ّن

 تب غذ آفشيي گشفتيذ يه خبيضُ خَة ثِ ضوب هي دّن. 11هثالً هؼلن ثِ ثچِ ّب هي گَيذ ٍلتي 



س خَة دس ايي دليمبً ّوبى چيضي است وِ ٌّگبم استفبدُ اص خذٍل سفتبسي اًدبم هي دّين . ايي خذاٍل ثشاي تغييش يه سفتبس ًبپسٌذ ٍ ايدبد يه سفتب

ٍ ثِ ٍضَح ًوبيص دادُ ضَد . وِ دس ًتيدِ وَدن احسبس هَفميت ٍ  وَدن ثسيبس هفيذ است . ايي خذاٍل ثبػث هي ضَد سفتبسّبي وَدن ثِ سبدگي

 .وٌتشل هي وٌذ 

 راٌّوبيي ّبي السم ثزاي ايجبد جدٍل :

  ٍ توبم ٍسبيل الصم ثشاي تْيِ خذٍل سا فشاّن وٌين.دس ايي هَسد ثْتش است ثب خَد وَدن ثِ ثبصس ثشٍين . همَاي سًگي هَسد ػاللِ وَدن

 ست داسد خشيذاسي وٌين . ٍ اص اٍ ثخَاّين خذٍل سا ثِ ضىل هَسد ػاللِ خَد عشاحي وٌذ . ثشچست ّبيي سا وِ اٍ دٍ

 ّش ثبس ثبيذ تٌْب سٍي يه سفتبس وَدن توشوض وٌين . حتوبً ضوب ّن هي داًيذ وِ دس يه لحظِ ًوي تَاى ّن غزا ًخَسدى وَدن ، ّن داد صدًص 

 بى ثبيذ يه هطىل سا دس ًظش ثگيشين . ٍ دس هَسد اى ثب وَدن غحجت وٌين . ، ّن دسس ًخَاًذًص ....سا ثب ّن حل وشد . دس ّش صه

 . خذٍل سا ثبيذ سبدُ عشاحي وٌين تب ٍاضح ثبضذ ٍ اص خوالت هٌفي استفبدُ ًىٌين . هثالً هي تَاى ًَضت خذٍل ثشاي هسَان صدى 

 ح ديش اص خَاة ثلٌذ هي ضَد خذٍل ثبيذ غجحگبّي ثبضذ ٍ خذٍل سا ثبيذ ثب فَاغل صهبًي هٌبست عشاحي وٌين . هثالً اگش وَد ن هبى ّش غج

ن ضبهل سٍصّبي ّفتِ ضَد . اهب اگش وَدوي ّش سبػت ثب ثشادس ثضسگتشش دسگيش هي ضَد ٍ سش ثِ سش اٍ هي گزاسد ايي خذٍل سا ثبيذ سبػتي تٌظي

 .  وٌين

   غجح 7-8  غجح 8-9  غجح 11-9  ....

  ضٌجِ    

  يه ضٌجِ    

 

  . ثب وَدوبًوبى دسهَسد خذٍل غحجت وٌين . ثشاي وَدوبًوبى ضشح دّين وِ ثبيذ ثشاي ثِ دست آٍسدى پبداش ّبيص چٌذ ثبس ثشچست ثگيشد

 پبداش ّب ًجبيذ گشاى يب ثي سثظ ثبضٌذ . 

 ِاٍ ثذّيذ . دس غَستي وِ ثِ  ّش ثبس وِ وَدن ثشچسجي گشفت اٍ سا تطَيك وٌيذ . ٍلتي وَدن ثِ ّذفص سسيذ پبداش اص پيص تؼييي ضذُ سا ث

 ّذفص ًشسيذ اص اٍ اًتمبد ًىٌيذ ٍ ثشچست ّبيص سا ثشًذاسيذ . ثلىِ هدذداً ثب غجش ضشٍع وٌيذ.

 ثِ تذسيح خذٍل سا اص دٍس خبسج وٌيذ . صهبًي وِ وَدن ثِ خَثي عجك خذٍل پيص سفت آى سا اص دٍس خبسج وٌيذ ٍ خبيضُ ّب سا اتفبي تش ثِ ا ٍ

 سفتبس ًبهٌبست ثبص ّن ديذُ ضذ هي تَاًين دٍثبسُ اص خذٍل استفبدُ وٌين .ثذّيذ . اگش آى 

 هسئَليت پذيزي ٍ پبسخ گَيي 

اهشٍصُ دس ػلن سٍاًطٌبسي وَدن اّويت صيبدي ثِ هسئَليت پزيشي وَدوبى هي دٌّذ . يه وَدن هسئَل ثش اسبس ضٌبخت ، ّيدبى ٍ لضبٍتص 

حبل ثِ اثش سفتبسش سٍي ديگشاى تَخِ هي وٌذ . ضوي ايٌىِ اٍ ثِ ًيبصّبي خَدش ) ثذٍى تذاخل ثب ثشاي تػوين گيشي استفبدُ هي وٌذ ٍ دس ػيي 

 حمَق ديگشاى ( اّويت هي دّذ . 



هسئَليت پزيشي يه وَدن اهشي راتي ًيست ٍ ّيچ وَدوي ثِ غَست وَدن هسئَل ثِ دًويب ًوي آيذ ثلىِ ايي اهشي است وِ ثبيذ وَدن اص 

  وٌبس ٍالذيي ٍ هشالجيٌص يبد ثگيشد . هثل ضيش خَاسي وِ سؼي هي وٌذ خَدش لبضك سا ثِ دّبى ثگزاسد . اثتذا ٍ خيلي صٍد دس

ُ ثذّين وِ وَدن تٌْب ٍلتي هي تَاًذ سفتبس هسئَالًِ اص خَد ًطبى دّذ وِ هب ثِ ػٌَاى ٍالذيي ايي فشغت سا ثِ اٍ ثذّين . ثبيذ ثِ وَدوبًوبى اخبص

 تخبة ّب سا ثىٌذ ٍ اص اضتجبّبتطبى دسس ثگيشًذ . آصاداًِ ثؼضي لضبٍتْب ٍ اً

َاًين الجتِ ٌّگبم دادى هسئَليت ثِ آًْب ثبيذ دلت وٌين تَلؼبت هب ثب سغح سضذي ٍ فيضيىي ضبى هٌبست ثبضذ . هثالً اص يه وَدن دٍ سبلِ ًوي ت

  يٌذ .ثخَاّين وِ ثِ تٌْبيي اتبق سا خوغ ٍ خَس وٌذ . يب سبػتْب ثي غذا پبي تلَيضيَى ثٌط

 هب ثِ عٌَاى پدر ٍ هبدر چِ كبرّبيي هي تَاًين ثزاي پزٍرش آى ّب اًجبم دّين ؟

 : الگَ ثبضين 

وبى ٍ ديگشاى هثالً ٌّگبم هاللبتْبيوبى سش سبػت ثشسين . پَل اضبفِ فشٍضٌذُ سا ثِ اٍ ثشگشداًين . ثِ هَلغ وبسّبي الصم سا اًدبم دّين . ثب وَدوبً

 ًسجتب ثِ اضتجبّبتوبى غبدق ثبضين ٍ هسئَليت آًْب سا ثپزيشين .هحتشهبًِ غحجت وٌين ٍ 

 . تَلؼبت خَد ٍ لَاًيي سا ثِ ٍضَح ضشح دّين 

  ثلىِ ثِ ٍضَح ثشايص ضشح دّين وِ اًتظبس داسين پس اص ثبصي ٍسبيل ثبصي اش سا دس ووذش لشاس دّذ .” پسشم هشتت ثبش ” هثالً ًگَيين 

 َد تؼييي وٌٌذ ، اًتخبة وٌٌذ ٍ هطىالت سا حل وٌٌذ  :اخبصُ دّين وَدوبى اّذافي ثشاي خ 

سا تطَيك وٌيذ ثشاي  آًْب ًيبص داسًذ ثِ ػٌَاى يه تػوين گيشًذُ هسبيل سا تدشثِ وٌٌذ . وَدوبى سا دس ثشًبهِ ّبي خبًِ ٍ خبًَادُ دسگيش وٌيذ . هثالً آًْب

 تػوين گيشي وٌٌذ . هسبيلي هثل دوَساسيَى خبًِ يب اتبق خَد يب اٍلبت فشاغت ٍ .... 

تػحيح صهبًي وِ ثِ وَدوي هسئَليتي هي دّين ) حتي ٍلتي ًوي دّين ( اخبصُ دّين اػوبل وَدوبى ثِ عَس هٌغمي ٍ عجيؼي سخ دّذ ٍ حيي ػول آى سا 

ست اًدبم ًوي دٌّذ ٍ چِ آًْبيي ًىٌين . ايي هَضَع ضبهل ّوِ ثچِ ّب هي ضَد . چِ آى دستِ اص وَدوبًي وِ هسئَليت وبسي سا هي پزيشًذ ٍلي آى سا دس

 ( .وِ اغالً هسئَليت وبسي سا ًوي پزيشًذ ) هبًٌذ وَدوبًي وِ ّش غجح ثشاي سفتي ثِ هذسسِ تب ٍلتي وِ هبدس ثيذاسضبى ًىٌذ ثيذاس ًوي ضَد 

شايي خَد اٍ ّش دٍ گشٍُ ثبيذ ًتيدِ سفتبسضبى سا ثجيٌٌذ . هبًٌذ وَدوي وِ ثِ اًتخبة خَد وفص تٌگي هي خشد ٍ دس پبيص احسبس ًبساحتي هي وٌذ . ثٌبث

 هتَخِ هي ضَد ٌّگبهي وِ هسئَليتي سا پزيشفتِ ثبيذ دس ثشاثش آى پبسخگَ ثبضذ . 

دس ثبال تبثيش ضگشفي دس ثْجَد سٍاثغوبى ثب فشصًذاى ٍ ديگش اػضبي خبًَادُ هبى  خَاّذ گزاضت . تبثيشي آضٌبيي ٍ ػول ثِ ّش وذام اص سٍضْبي ػٌَاى ضذُ 

وٌذتشي وِ دس غَست تذاٍم ، هحيغي هٌبست دس خبًَادُ ٍ اختوبع ثِ ٍخَد هي آٍسد وِ دس سبيِ آى ّن ثضسگسبالى ٍ ّن وَدوبى صًذگي ضبدتش ٍ سؼبدت

 خَاٌّذ داضت.

 عَسي ّن هي ضَد .... داستبًْبيي ثشاي وَدوبى ديشٍص ٍ ٍالذيي اهشٍص ) ثْجَد سٍاثظ ٍالذيي ثب فشصًذاى ( هٌجغ : وتبة ايي

 


