
 ةٖسٓادی

 ةٓدن هتٓأم ساالٍِ ياهٖات پرداخت ه اكتعاد ةر يستلٖى زٕان. است اجتًاغٔ غًدة يضكالت از ٕكٔ ةٖسٓادي

 .ٍٖست پٓصٖدُ كسٔ ةر …ه ةْداصتٔ يضكن ، ةٖكاري ، فلر ةا ةٖسٓادي

 چٖست؟ جايػِ ةر ةٖسٓادي يضخط اثر ايا

 .صٓد ئ اصتغال ةٓدن يحدهد يٓجب ةٖسٓادي     -1

 .ٍدارٍد خٓةٔ هضػٖت اكتعادي ٍظر از ةٖسٓاد ةزرگساالن ةٖضتر     -2

 .است يحدهد اجتًاغٔ ّاي فػاهٖت در خاّلق يضاركت ةِ آٍْا تٓاٍإٔ ٍٖز ،ه آيد در كسب تٓان     -3

 ّدر يٓجب غًٓئ گذاري سريإِ ةا ارتتاط در است يًكٌ ٍٖز آٍْا يحدهد اصتغال ٕا اصتغال غدم     -4

 .صٓد جايػِ ياهٔ يَاةع رفتٌ

 .صٓد ئ خآٍادُ اغضاي حٖات ه صخعٔ زٍدگٔ تركٔ در فرد تٓاٍإٔ كاّش يٓجب ةٖسٓادي     -5

 ةِ يضكالت حن ةراي سٓاد ةا افراد كِ ّإٔ ةرٍايِ ه رهصْا ةا ةزرگسال ةٖسٓادان ، صخعٖتٔ ٍظر از     -6

 .اٍد ةٖگاٍِ ، ةَدٍد ئ كار

 اير در خٓةٔ سريضق تٓاٍَد ًٍٔ ه ٍٖستَد آيٓزصٔ اير در خٓد فرزٍدان ةِ كًم ةِ كادر ةٖسٓاد افراد     -4

 .إَٓد حساب ةِ يعاهػِ

 فرزٍدان آيٓزصٔ يسإن ةِ ٍستت يضاةْٔ ّاي رفتار ه فراگٖري در ضػٖفٔ غادات اغوب ةٖسٓاد افراد     -5

 .دارٍد خٓد

 صٓد؟ ئ گفتِ غًؤ ةٖسٓاد كسأٍ چِ ةِ

 فلرا، يٖان در اغوب اٍد آيٓزي سٓاد خديات ٍٖازيَد كردستان استان خعٓظاو ه يا جايػِ در كِ ي آٍْا

 زٍدگٔ ّا صْر حٓيِ در كِ رهستإٔ پٖضَِٖ ةا كِ افرادي ، رهستإٔ دختران ه زٍان كضر رهستإٔ، جًػٖت

 .صٓد ئ دٕدُ كََد ئ

 آن كِ كسأٍ ٍزد صٓده ئ تولٔ اجتًاغٔ صكست ةٖسٓادي كِ آٍجا از. است پَْان جايػِ در غًؤ ةٖسٓاد

 ّاي يْارت غدم ةا تٓاٍَد ًٍٔ كِ إٌ از ةٖسٓادان اغوب آهرد، ئ ةار ةِ حلارت احساس كََد ئ تجرةِ را

 خٓد ذٌّ در دستٓراتٔ ٕا صفأّ ّاي آيٓزش دّكت ةِ اٍان از ةسٖاري. اٍد صدُ غلدُ دچار ةٖإَد كَار پإِ

 خٓد يحٖط در اٍد گرفتِ ٕاد دٕگر ةػضٔ. كََد پرّٖز داصتٌ ةر ٕاداصت ٕا خٓاٍدن ةِ اجتار از تا اٍد اٍدهختِ

 فريْا كردن پر ةراي ٍٖز آٍْا از ةرخٔ. ٍضٍٓد خٓد اظًَٖان يٓرد يضكالت گرفتار تا ٍرهٍد دهرتر ه زٍَد پرسِ



 گرفتِ كِ يحؤ در را فرم كِ آن جاي ةِ. ةاصَد ئ سٓاد ةا ًّراّان از ٕكٔ ةِ يتكٔ غٖرُ ه درخٓاستْا ،

 .گرداٍَد ئ ةر ةػد رهز ه پركردُ دٕگران كًم ةا ه ةردُ خاٍِ ةِ پركََد اٍد

 :ٍكتِ

 ه خٓاٍدن سٓاد داراي افراد ٕافتٌ. صٓد ئ ةردُ كار ةِ ةٖسٓادي كردن پَْان ةراي كِ رهصْإٔ اهكات گأّ

 ، ةزرگسال جًػٖت از ةزرگٔ ةخش غَٓان ةِ ًّچَان آٍْا ه سازد ئ يضكن را ةٖسٓاد افراد حتٔ ه ٍٓصتٌ

 كتاةخاٍِ ّدف يٓرد ةإد هاكع در كِ است گرهّٔ ةزرگترٌٕ ةخش إٌ. ياٍَد ئ ةاكٔ ةٖسٓاد ه سٓاد كى

 . گٖرٍد كرار( ٍٓسٓاد ّاي كفسِ)  ثاةت ّاي كتاةخاٍِ حتٔ ه سٖار

 كََد؟ استفادُ كتاةخاٍِ از خٓاّٖى ئ سٓادان كى از چرا

 ئ اير إٌ ، كِ آن ٍخست. . كَد ٕاري گٍٓاگٓن ظرٕق ةِ را ةزرگسال ةٖسٓادان تٓاٍد ئ كتاةخاٍِ از استفادُ

 حاهٔ در. دَّد تغٖٖر كَد ئ إجاد ةزرگسال ٍٓآيٓزان ذٌّ در يدرسِ كِ را اي كََدُ تْدٕد ظاّر تٓاٍد

 كتاةخاٍِ ةِ گٍٓاگٓن دالٕن ةِ يردم كِ هاكػٖت إٌ. ٍٖست كتاةخاٍِ ةِ يرةٓط آٍان پٖضٌٖ يٓفلٖتْاي غدم

 يٓجٓد صكست از كِ حلارتٔ احساس ه ايٖدي ٍا از تا كَد ئ كًم ةزرگسال ٍٓآيٓزان ةِ كََد ئ يراجػِ

 .هرزٍد اجتَاب هٕژُ كالسْاي در صركت ةا كََد ئ احساس

 .  كَد كًم ٍٖز ‹‹‹ اجدادي ››› ةٖسٓادي چرخة كعع در تٓاٍد ئ كتاةخاٍِ


