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 یکشور بخواهند مساله یکه اگر مسئوالن فرهنگ میبگو دیبا قتایحق

 الیچنان که هست، مورد اهتمام قرار دهند، من خکودک و نوجوان را آن

خوابشان هم خواهند  یهاکه مسئولند، از ساعت ییهااز آن یلیکنم خیم

 .مساله بپردازند نیزد تا به ا

 یرهبرمعظممقام
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 مقدمه
اما آن  ،گرددیز مآغا ن،یاز ازدواج والد شیپ یولد نوزاد، حتاز ت شیها پاز مدت تیترب اساسا

مختلف  ثیگونه که در احادشود، همانیم فینزد عامه مردم تعر تیچه تحت عنوان فعل ترب

آمده است   ینبو یثیحددر نمونه  ی. براردیپذیاست، در سه دوره هفت ساله صورت مآمده زین

 :که

 1نیسبعَ سن رٌیو وز نَ،یو عبٌد سبعَ سن ن،یسَبْع سن دٌیّس الولدُ

 است. ریهفت سال عبد و هفت سال وزهفت سال سرور، و فرزند 

 السالم که فرموده اند:  هیعل ریاز حضرت ام ی دیگرثیحددر 

 و ... 2سَبعاً  ستخدمیُسَبعاً، وَ  ودَبُیُسَبعاً، و  یُّ( الصَّبیرْخیُ) یربَّیُ

هفت سال  وشود(، هفت سال ادب آموزند، یکودک را هفت سال پرورش دهند )آزاد گذاشته م

 به خدمتش در آوردند. 

انسان است،  یندگکه در بر دارنده کل ز تیتربعام مفهوم الزم به ذکر است که در این جزوه  

( یال اول زندگهفت س یعنی هیاول یهمان کودک ای) یکودک یدوره یعناتنها م مد نظر نبوده و 

است و  ژهیو یتیناع ازمندیوجود انسان و ن یبنا ریدوره ز نیچرا که ا .ردیگیمورد توجه قرار م

 نیکه در سن نیاپرورش کامل دارد. عالوه بر  تینشده و قابل یدستکار ینسانهنوز فطرت پاک ا

 یتزاحم نیچن نینس نیکنند اما در ایمداخله م تیمانند جامعه، در امر ترب یگریباالتر عوامل د

تر مسائل مهمه ، صرفا بادامهجهت در  نیباالست. به هم اریبس یاثرگذار زانیوجود ندارد و م

 کند.یها صدق مموارد در تمام دوره یشود، هرچند که برخیهفت سال پرداخته م ریت زیدر ترب
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خاص خود را  مالحظاتها، نکات و  وهیابزار، ش م،یمفاهاصول،  ،یسن یهارده نیاز ا کی هر

ست که متاسفانه ا یاقتضائات متفاوت سن نیمسائل، در نظر گرفتن هم نیاز مهم تر یکیدارند و 

دن کار موجب کم اثر ش یسن حیصح یبند میو عدم تقس مغفول مانده  یجهاد یدر اردوها

ر تا هفت صف: شوند میتقس یاساس، مخاطبان به سه رده سن نیاست بر هم الزمگردد. پس یم

چون  یامل متعددسال. البته با توجه به عو کیو  ستیسال و چهارده تا بسال، هفت تا چهارده 

 ریسال متغ تا دو کیممکن است  میتقس نینبودن امکانات و ...، ا کسانی ،یفرد یتفاوت ها

 . بازه های سنی تشکیل می دهندن یهمرا  یاصل یباشد اما مبنا

 ست؟یچ تیترب
 اره می گردد:که از جمله آنان به موارد زیر اش استذکر شده  یمختلف فیتعار تیترب یبرا

 گذاشته  عهیخدا در انسان به ودکه  یذات یرساندن استعدادها تیه فعلب-

 است یو مدن یاخالق لیفضا لیتحص تیترب-

 کودک به طور متعادل و هماهنگ یرشد قوا-

 یک جاندار وجود داردکه در   یرشد استعداد نهیفراهم کردن زم-

  ریغ تیخدا و تن زدن از ربوب تیتن دادن به ربوب -

بروز،  ف،یعارتنقطه اشتراک اغلب رسد اما  یجامع، مشکل به نظر م فیتعر کیهر چند ارائه 

 فهیوظبه ضوع مو نینهفته در درون فرد است که البته ا یرساندن و کشف استعدادها تیبه فعل

 .شاره می کندا زیو کمک به کشف و بروز استعدادها ن طیدر فراهم ساختن شرا یو مرب نیلدوا

آن راه را  یمبنا افراد را شناخت و بر یها یژگیاست ابتدا و ازیاستعدادها ن نیشناخت ا یبرا

وجب تفاوت مو  ستیچندان مورد توجه ن یکودک نیها در سن یژگیتفاوت و نی. هر چند امودیپ

 .آنها مفید و موثر استشناخت اما  گردد ینم یادیعملکرد ز
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البته به  .دگرد یمتوقف نم یدر تمام مدت عمر انسانبوده و  یو دائم یجیتدر یامر تیترب

 یدیناام و موجب ابدیآن به سرعت نمود ن ینیالحصول بودن، ممکن است اثر ع یجیجهت تدر

است و اثر آن،  موثر تیترب یریدر شکل گ یتیاقدام ترب نیدانست که کوچکتر دیاما با فرد شود

 .خواهد داد خود را نشان نده،یدر آ

 انسان یهایژگیو
اشند و بداشته  تیاز ترب یدرک مناسبکند تا یکمک م تیامر ترب انیچه که به متول آن

چند دسته  یرادا یانسان است. هر انسان یها یژگیدهد، دانستن و یم شیآن را افزا یاثرگذار

  .یو عارض یذات ،یفرد یها یژگیاست: و یژگیو

 کرد:  یبند دسته در سه بخش و می توان آنها را  ها بودهتمام انسان  انیمشترک م :یذات

 یتنوع طلب ،ییبایبه ز لیم ،یمانند کمال طلب یانسان یها یژگیو. 

 مورد متر ک یدگیچیبا پ یباز ،یکه در سه و چهار سالگ نیمثل ا یسنّ یها یژگیو

نگ پر ر شیکودک برا یفرد تیهو یدر شش سالگ یا توجه کودک قرار می گیرد

 است. یگروه تیتر از هو

 ن ز یمردها و جزء نگر یاست مانند کل نگر تیکه مربوط به جنس یها یژگیو

 ها.

بلکه  ستیها ننبودن آن یبر ذات لیها در انسان، دلیژگیو نیاز ا کیدانست فقدان هر  دیبا

 ز،ین تیترب فیز وظاا یکی و  باشد داشته یمانع که هدنیآ مانندآن است  یبرا یوجود مانع انگریب

  موانع است. نیبرطرف ساختن هم

که  نیهستند. مانند ا یسازند و کامال شخصیرا م یفرد یهاکه تفاوت ییهایژگیو :یفرد

برخوردارند. البته مهارت  یاز حافظه بهتر یمهربان ترند، برخ یهستند، برخ هیلجبازتر از بق یبرخ

. رفتیآن ها را پذ دیبا یها وجود دارد اما به طور کل یژگیو نیشدن ا شتریکمتر و ب یبرا ییها

است که در  یاهیکودک شما مانند بذر گ دیفرض کن دیگویوجود دارد که م یمثل غرب کی
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رشد و  طیاست که شرا نیشما تنها ا فهیدربسته به درب خانه شما فرستاده شده، وظ یپاکت

. هر چند دنماییمورد نظر خود  اهیبه گ لیکه آن را تبد نینه ا دیفراهم کن یپرورش آن را به خوب

 نیو درک ا رشیدارد اما پذ تیو ترب رییتغ تیو انسان قابلاشته مثال مغالطه وجود د نیدر ا

 یهایریاست و باعث کاهش درگکمک کنندهمهم و  اریبس ،یمرب ای نیوالد یها از سویژگیو

 شود. یم یتیترب

مانند اقتضائات  ندیآیدر فرد به وجود م یرونیامر ب کیها به واسطه یژگیو نیا :یعارض

 تیاوت تربهستند که تف یامور یعارض یهایژگی. ویمنطقه ا ،یقوم یهایژگیعصر و زمانه، و

مان و ... و ز طیدهند و به واسطه اختصاص به محیمختلف را نشان م یهاها و زماندر مکان

 طول زمان متفاوت شوند.  درتوانند  یم

 یها در کودککنند؛ در گذشته پسر یم یانیموضوع کمک شا نیها در درک هر چه بهتر ا مثال

شدند  یم یر اجتماعت عیسر جهیارتباط داشتند، در نت یشتریکردند و با افراد ب یکار م یو نوجوان

د. کودک کنن یسال مشغول درس خواندن هستند و کار نم یتا سال ها یکنون تیاما در وضع

د و نسبت به دار یشتریب یرخوردار است چون آزادب یشتریاز تحرک و نشاط ب عموالم ییروستا

روز را دور  از یکودک زمان ،یدارد اما در شهر به خاطر سبک زندگ یمشغله کمتر یکودک شهر

 یشور دسترسکگذراند و پر مشغله است. کودک اهل شمال  یمختلف م یدر کالس ها ن،یاز والد

که  یودکنسبت به کو  ارضاء شده است یاو تا حد ییگرا عتیطب به لیدارد و م عتیبه طب

د .. است )هرچن.و  یا انهیکم تحرک، را یها یباز یندارد و وابسته  عتیبه طب یچندان یدسترس

 یر روز کمتر متفاوت را ه نیمختلف از جانب افراد گوناگون، رسانه ها و ... ا یها یدستکار

ت از کودکان کوچک نجام دهد مثل مراقبا دیدارد که با یفیوظاکه کودک در روستا  نیا ایکند(. 

 . یخانه، کشاورز یتر، کارها

آن بود( و  رییدر صدد تغ وستهیکه پ نی)نه ا رفتیپذ آنها را دیبا ،ها یژگیو نیاضمن شناخت 

در روستا و شهر خصوصا  یتیتربرا مشخص کرد. وجه تفاوت کار  یتیمطابق با آن ها برنامه ترب

هاست و درک نکردن  یژگیو نیدر شناخت هم ستند،یشهر ن کیاز  یو مترب یکه مرب یزمان
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 ییها یژگیکه و یزمان یجهاد یدر سفرهاگردد.  یها م تیفعال یدموجب ناکارامموارد  نیا

شود، فرد با نگرش نامناسب  یگرفته م دهیناد یا لهیو قب یقوم ،یمنطقه ا یها یژگیچون و

نه تنها ممکن است  طیخاص آن مح یها یژگیاز و ینسبت به منطقه و عدم اطالعات کاف

در  یبپردازد و اثرات نامطلوب طیمح یاست ناآگاهانه به دستکارنداشته باشد بلکه ممکن  ییکارا

  منطقه به جا بگذارد.

ر نظر داشت. را د یژگیهر سه دسته و دیبا ت،یترب طیو فراهم کردن اسباب و شرا تیترب در

مان گذاشت، تک تک افراد ز یبرا دیبا لیدل نیاست، به هم یفرد یکار ،یتیاساسا کار ترب

 ت. ارائه راهکار پرداخ ایها به انتخاب راه ها را شناخت و متناسب با آنیژگیو

 کودک  تیترب هدف
به دوره هفت  در کودک به منظور ورود یآمادگ جادیا یاست برا ی، مقدمه و فرصت دوره نیا

نند مفهوم رنج، ما اتیاستعداد، درک قواعد ح ییرشد عقل، شکوفا دیجهت با نیساله دوم، به هم

هدف وجه باشد. تمورد  ندهیآ یجهت ورود به زندگ یدرک نظام اجتماع یلذت، صبر و ... و آمادگ

که  یمعن نیاست به ا یو خودشناس یابیکودک به خود دنیدوره، رس نیدر ا زین تیبتر یکل

 ،یون لذت طلبچ یالیام خودش را بشناسد و در حد مطلوب به آن ها پاسخ دهد؛ یاساس التیتما

تالش  ن،یسن نیدر ا تی. تربیراحت طلب ،یکنجکاو ت،یشدن، محبوب دهیبزرگ د ،یفرد تیهو

 است.  التیتما نیمتعادل ساختن همه ا یبرا

هاست. اگر و تجربه آن التیتما نیهمه ا دنیدر هفت سال اول د زین تیترب ییجز هدف

شود چون ینم دنیمثل دو یگرید یبه انجام باز یدارد و راضرا دوست  یکودک تنها خاله باز

از  یو درک اش ارضاء نشده  یکنجکاو ،یگرد عتیرا تجربه نکرده با طب دنیحس لذت از دو

ببرد و به او نشان  یخاله باز انیرا به م دنیاست تا دو یهنر مرب نی. اداردخودش ن لیتما نیا

 نیو توسعه ا شیتواند آن را تجربه کند و با افزا یهم در او وجود دارد و م لیتما نیدهد که ا

آن ها و انتخاب  انیدرک تعارض م گریشود. هدف د رابیس التشیاز پاسخ به تمام تما الت،یتما

را دوست دارد،  یو هم توپ باز دنیکش یتعقل( است، اگر کودک هم نقاش کمک)به  نشانیاز ب
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کار هم مهارت انتخاب را در فرد  نیتواند انتخاب کند. ا یها را م نیاز ا یکیکه  اموزدیب دیبا

 دهد. یم ادیرا به او  یکند و هم قواعد زندگ یم تیتقو

د چرا که اگر ال دوم خواهد بودر هفت س تیترب یبنا ریموضوع ز نیکه ذکر شد، ا همانگونه

مخالفت  الشیماتواند با  یکودک پاسخ داده نشود، در هفت سال دوم نم التیتما تیبه قدر کفا

 . ردیرا بپذ دهایو نبا دیکند و با
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 کودک تیمورد توجه در ترب اصول
 امارت حس

 ادتیس یرا برا طیپس شرا ر،یاست و ام دیکودک در هفت سال اول س ،ینبو ثیحد طبق

اسباب و عوامل  یرکیبا ز ریبلکه وز ستین رندهیگ می. در اصل پادشاه تصمدیپادشاه فراهم کن نیا

 نیو والد یمرب هفیخواهد، وظ یم ریکه وز ردیرا بگ یمیتا پادشاه تصم ندیچ یم یرا به گونه ا

 رد،یبگ میصمداشته باشد، ت یتا کودک احساس پادشاه دیرا فراهم کن یطی. شرااست نیهم هم

و  یواقع ریغ یو گاه یبه صورت واقع یموضوع امارت، گاه نینشود و ... . البته ا یامر و نه

است  نیالدو و یمرب یهنرمند نیو نکته مهم، تنها احساس امارت است، ادهد  یرخ م یتوهم

جربه کند تا در را ت یدر هفت سال اول آزاد دیکودک باموضوع را فراهم سازد.  نیا طیتا  شرا

او به دنبال  یبرا یارب انیاثرات ز ار،یبس یِامر و نه .ردیسال دوم اطاعت و عبد بودن را بپذ هفت

تمامی  در دیحس امارت با نیشود. ا یم انیخواهد داشت و اثر سوء آن در هفت سال دوم نما

دوره تحقق  نیاموضوع در  نیمهم ترشود.  تیتقو زیها ن یدر بازحتی و  ردهک دایپامور نمود 

هدف در  نیا که مورد عالقه ماست. البته یزیاو به آن چ لیحس امارت در کودک است نه تبد

 گردد. یخاطر محقق م تیاز محبت و امنسرشار  یطیبستر مح

 یآزاد حدود
 یجد بیآس یتوان محدود کرد که پایم یکودک را تنها در صورت یامارت و آزاد حس

از  یلیخ میجهت است که بدان نیبه ا یجد بیآس دیباشد. ق انیدر م گرانید ایکودک به خود 

مثل  یلیکودک و دست زدن به وسا ییخوردن جز نیزم ستند؛یمداخله ما ن ازمندیاتفاقات ن

به واکنش ندارند، همانطور که  اجیهم احت یلیهستند، خ یریشگیپ ازمندیکه از نظر ما ن یبخار

اتفاقات  نیبه مداخله ندارند. ا ازیسازنده است، ن نیسن نیکودکان که اغلب در ا نیب یدعواها

کودکان در حال تجربه  دیاست. فراموش نکن ریو اجتناب ناپذ یعیطب یاز زندگ یبخش یمعمول

 نیا ی. البته برادیرا هم درک کنند، پس هراس نداشته باش تخطرا یهستند و الزم است برخ

را به  طیو شرا طیاست تا مح یو مرب نیوالد فهیوظ نیداشته باشد، ا یکه کودک حس پادشاه

 ،یزندگ طیمحکودک نشوند.  یمجبور به امر و نه وستهیسازند که پ منیو ا یطراح یگونه ا
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متناسب  دیکنترل آن وجود دارد، با ییکه کودک با آن در ارتباط است و توانا ییو هر جا یتیترب

خطرناک منع  لیمرتب کودک را از دست زدن به وسا نکهیا یبه جا با وجود کودک آماده شوند.

 .دیاو خارج کن یخطرناک را از دسترس لیکه مقدور است، وسا ییتا جا د،یکن

 اشته حضور د یکودکان دارد، بهتر است بزرگتر هیعادت به زدن بق یاگر کودک

و به  ردیدست او را بگ ه،یآمدن دست کودک به سمت بق نییاز پا شیباشد تا پ

 مهار شود. تشیحواس کودک را پرت کند تا عصبان ینحو

 محبت
ان دادن محبت، نش ی. برافتدیدر بستر محبت اتفاق ب دیبا یتیهمه اقدامات ترب ،یطور کل به

 یها، خوشحال یداحساس کند عالقه من دیبا د،یایتا تفاوتتان به چشم کودک ن دیکودک شو دیبا

شوند و  یم یزیبودن هر چ یمتوجه تصنع عیسر اریکودکان بس است. یکی تانیها یو ناراحت

کودک  یرا که زمانانجام آن را دارند چ ییگردد اما همه بزرگترها توانا یکار م یتسبب سخ نیا

 .دیبوده اند، پس کودک درون را زنده نگه دار

 محبت ابراز
من  گرانید ایاست که آ نیا تیحس امن افتیدر یبرا نیسن نیسوال کودک در ا نیبزرگتر

ا به زبان موضوع ر نیمختلف ا یها تیها و فعال یها، باز الوگیرا دوست دارند؟ پس در د

چون مرا دوست " دییگو. مثال بدیاو قرار ده یرفتارها لیمحبت را دل نیو ا دیالقاء کن ای دیاوریب

و را دوست تا چون م"، "میرا دوست دار گریما چقدر همد"، "یکار را انجام داد نیا ،یدار

 دی. مطمئن باش"دیرا دوست دار گریچقدر شما دو تا همد"، "میده یرا انجام م یباز نیا م،یدار

. دیکن یمشد بلکه کمک به رشد متعادل او  دیکه موجب اعتماد به نفس کاذب کودک نخواه

کار را  نیاتو را دوست ندارم چون "گفت  دیو هرگز نبا ستین صادقموضوع  نیالبته عکس ا

 ."یکار را انجام نداد نیچون ا ای یانجام داد
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 محبت میتحک
 گاهیجا یبخش میتحک ،یمانند جهاد یکوتاه یزمان یهرچند در بازه ،یمهد و مرب فهیوظ

. است یفتارر یرفع کمبودها و خالها یهمزمان با تالش برا ت،یاز نظر محبت و امن نیوالد

پدر و مادر را  نیبهتر باور برسد که نیباشد و کودک به ا یواال و عال اریبس دیخانواده با گاهیجا

 یادآورینکته را  نیدائم ا دیبا یکند. پس مرب اریو محبت بس تیها احساس امندارد و در کنار آن

ست، مادر بد زبان اوجود ندارد، پدر پرخاشگر  طیشرا نیا یاگر واقعا از نظر خانوادگ یکند، حت

مثل  یزندگ هیذکر نکات مثبت هر چند کوچک مانند فراهم کردن امکانات اولاست و ...، با 

پدرت تو "، "یاردرا  ایپدر و مادر دن نیتو بهتر"نکته را عنوان کند که  نیخوراک و پوشاک، ا

 . "دهدیانجام م تیکار را برا نیدوست دارد که ا یلیرا خ

 رسد، و  یمفرا  دیو نبا دیو با بیکه در هفت سال دوم که زمان تاد لیدل نیبه ا

واده و محبت نزد خان تیموضوع را به عدم محبوب نیشود، ا یم یامر و نه اریفرد بس

را  نیلدنداشتن آن ها مرتبط نداند و قبال غرق در محبت شده باشد و محبت وا

 باور کرده باشد.

 مناسب یتیترب یهاروش نییتب
 یسته بندد نیاتریاز گو یکیشوند و  یم یمختلف دسته بند یبه شکل ها یتیترب یها روش

ل بنا بر آن هفت سا ریدر مورد کودکان زاست.  میمستق ریو غ میمستق یهابه روش میها، تقس

تفاده از جهت اس نیکودک خدشه دار شود، به هم ادتیاحساس امارت و س دیچه ذکر شد، نبا

بنا بر  دیو با ستیکردن و ... مناسب و اثرگذار ن یو سخنران یامر و نه ثلم میمستق یروش ها

 ن،یتلق ه،ینبت ق،یتغافل، تشو ،یحواس پرت د،یمثل تقل میمستق ریغ یضرورت از تمام روش ها

نکات و  ط،یراشروش ها،  نیاز ا کیالبته هر  دادن بهره برد. تیرقابت، مشورت کردن و مسئول

نحوه  رامونیپ یاتحیتوض یرصت تنها به طور اجمالف نیدارند. در ا ازین اابزار مربوط به خود ر

 گردد. یها ارائه م وهیش نیاستفاده از ا
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 دو  یکی یریگکنند، به کار  یکه معموال خانواده ها از آن استفاده م یجیرا وهیش

د تا باالخره کنن یروش هاست و اگر موفق نبود، آن قدر همان را تکرار م نیتا از ا

و ماللت  یستگخرفتار، به سبب  رییاز تغ شیافراد ب یندیفرا نی. در چنرندیپاسخ بگ

 .تکرار نکنند ایآن را تکرار کنند و  یمدت یموضوع ممکن است برا نیا

ودک ک دیخواه یشود. اگر م یحاصل م دیاز راه تقل یریادگیهفت سال اول، عمده  در

از غذا  شیپ دییگوکه به او ب نیا یمثال به جا .دیخودتان آن را انجام ده اموزد،یرا ب یموضوع

اصالح  یبرا ی. حتدیکار را انجام ده نیا وستهیخودتان پ د،یرا بشو شیدست ها دیخوردن با

کردن  یباز شیمانروزمره، شعر، داستان،  یدر قالب کارها حیبا انجام کار صح ،اشتباه یکارها

 د. خواهد بو در بلند مدت اثرگذار دیو مطمئن باش دیکار را انجام ده نیو ... ا

 د،یناب ورزاجت دیواکنش نشان دادن در مورد افعال کودک با حیو صر عیاز سر یطور کل به

 اریبس قیتشو است، هیتنب یعنی یو هم منف قیتشو یعنیمنظور از واکنش هم در وجه مثبت 

 شتریدر ب ر،نطویهم هم هیبرد. تنب یم نیرا از ب تشیو خالقگردد  یشدن کودک م یموجب شرط

 یمعنا نیسن نی. کودک در اکند ینم اصالح زند و رفتار او را هم یم بیآسموارد، به کودک 

ار/ موضوع، حرف/ ک نیاست که ا نیشود تنها درک او از واکنش شما ا یحرف بد را متوجه نم

 یراه حل برا افتنی ی. به جانیو هم نیکند، هم یم یمن را ناراحت/ عصبان یپدر/ مادر/ مرب

ه شود تا حضور کودک پاک نگاه داشت طیمحبهتر است تا حد امکان  ،ییرفتارها نیحذف چن

 یاضح است که نموالبته  .گردد هیبق یکه با انجام آن موجب ناراحت ردینگ ادیرا  یلیمسا نیچن

 شهیانسان هم فراهم ساخت چرا که یخوب طیرا انتخاب کرد و شرا یتیترب یها طیتوان همه مح

 . ردیپذ یم ریتاث طیو در همه جا از مح

 ود را خکنترل  ییگردد که توانا یتیشخص یریمنجر به شکل گ دیبا تیاساسا ترب

 فرد را کنترل کند.  وستهیپ یرونیب طیکه مح نیداشته باشد نه ا

کار بد او را  د،یرا ابراز کن یناراحت نیدهد و قرار است ا یانجام م یاگر کودک کار بد یحت

 یتو بچه بد"، "دوستت ندارم گهید"چون  یی، به کار بردن جمله هانه خود او را دیکن حیتقب
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اندازد و موجب  یخاطر کودک را به خطر م تیامن "یکن یکار را م نیهم شهیهم"و  "یهست

را هم  یقصد تذکر مورد خاص یکند. اگر در مواقع دایپ یبه خودش احساس بد تشود نسب یم

. هرچند در دییو بعد نکته مورد نظرتان را بگو دیاز محبت خود مطمئن ساز ابتدا کودک را د،یدار

شود، تنها به واسطه  یو بزرگساالن کار بد محسوب م نیاز موارد، آن چه در نظر والد یاریبس

و ... است که ممکن است چندان هم  یذهن یارهایعدم تطابق کودک با مع ،یعرف، خودخواه

است که آن ها را نمونه  نیرگساالن در مواجهه با کودکان ابز ینباشند. مشکل اساس حیصح

و مطابق  اموزندیموضوعات مورد نظر آن ها را بدانند، ب دیدانند که با یاز بزرگسال م یکوچک

چون تغافل و پرت کردن  یمختلف یها وهیاست با ش یاز مواقع کاف یاریآن ها رفتار کنند. در بس

گذشت. مثال  لیمسا نیها در مورد ترک رفتار( از کنار ا وهیش نیتر یحواس کودک )کاربرد

 ایکه با دعوا  نیا یبه جا دیاجازه بده د،یا دهینشن دیوانمود کن د،یگو یکه کودک ناسزا م یزمان

بدش اصالح  یبعدا رفتارها ا،یح نیا یو عزت نفس او کم شود، با بقا یایشما، ح تیعصبان

 گردد. 

پس همه  ،ستیشما ن لیو م یرفتار کودکان، عالقه مند یو بد یخوب صیو تشخ زیتم اریمع

 یودکبه اندازه ک رود، یباال م واریکه از د ی. کودکدیریدر نظر بگ کسانیمثبت را  یها تیفعال

 یس نقاشاگر کودک پر جنب و جوش کال یاست. حت ریکشد قابل تقد یم یکه نشسته و نقاش

ند کودک را به است که بتوا یمرب یهنرمند نیشود. ا حیتقب دیحرکتش نبا بزند،شما را به هم 

کند، آن  ی( را نقاشو عالقه اوست لیباال رفتن )که م واریکند که مثال از د یراض یلیالح فیلطا

. اگر هم یبو آرامش مر یو تمرکز و توجه، نه جهت راحت یمهارت نقاش شیهم تنها جهت افزا

 .دیو او را به زور بنشان دیبا او برخورد کن ستیقرار ن کرد،ن یکار نیکودک چن

وجود  شانینه گفتن به کودکان و کارها یبرا یادیدر هفت سال اول فرصت ز دینکن فراموش

فرصت  ،دیبمان یحرفتان باق ی. و البته رودیاز آن استفاده کن یندارد. پس تنها در مواقع ضرور

استدالل کودک از  یو حت هیرار، دعوا، گراگر با اص .دیاندک خودتان را راحت از دست نده یها

شود، قانون  ینقض م یکه به راحت یو قانون دیقانون خودتان را نقض کرده ا د،یبرگشت نحرفتا

است نه  ازیو اگر واقعا ن دیخوب فکر کن د،یینه بگو دیخواه یکه م یتی. پس در مورد موقعستین
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بعد ممکن  یکه لحظه ا یزیهر چ ای دیناراحت هست ایخوشحال  د،ینه چون حوصله ندار دییبگو

و آن را  دیریگ یم میخودتان در مورد کودک تصم یکند. اگر با توجه به حاالت روح رییاست تغ

را از دست  یدر مواقع مهم زندگ یجد یکه فرصت مخالفت ها نیعالوه بر ا د،یده یم رییتغ

اقتدارتان  نیو همچن ابدی یکاهش م زیبه مرور زمان اعتماد کودک نسبت به شما ن د،یده یم

 رود.    یم نیکم کم از ب

 اده قرار مورد استف دینبا یلیدر هفت سال اول خ یموضوع قانون گذار نیهرچند ا

 . دیاز آن بهره ببر تیاما در مواقع لزوم با قاطع ردیبگ

 تیفعال یها قالب
توان بهره  یم یباز ،یمانند قصه، شعر، سرود، نقاش یمختلف یاز قالب ها یتیاهداف ترب یبرا

واهد شد. اما با توجه خقالب ها پرداخته  نیاز ا یامر به شکل جداگانه به تعداد نیبرد، بنا بر هم

 ند:االسالم فرموده  هیدارد، همان طور که امام صادق عل تیاولو یباز ثیبه احاد

. هیف ریفإن أفلح و إلّا فال خ نیو الزمه سبع سن نیسبع سن ودبیو  نیسبع سن لعبیابنک  دع

در هفت سال پس از آن ادب  دیبپردازد( و با یآزاد گذار )تا به باز یفرزند خود را تا هفت سالگ

 ارهاو در ک یآموزد و در هفت سال سوم او را با خود همراه کن )تا از مشورت با او برخوردار گرد

 (.3یریکمک بگ یاز و

 . نیحاللَ و الحرامَ سبعَ سنال تعلَّمُیو  ن،یالکتابُ سبع سن تعلمُیو  نَ،یسبعَ سن لعَبُیَ الغُالمُ

و هفت سال حالل و حرام را فرا  ندیکند، هفت سال آموزش قرآن بب یفرزند هفت سال باز

 .4ردیگ

                                                       

 684 ص ،2 ج البحار، سفینة ؛473ص ،21ج الشیعة، وسائل  3

 475ص ،21ج الشیعة، وسائل  4
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 ،یبا هوشمند دیتوان ی. مابدیکردن اختصاص  یبه باز تیزمان فعال نیشتریب دیکن یسع پس

کنند،  یکه خود کودکان اجرا م یشیمثال قصه را با نما دیادغام کن یقالب ها را هم در باز هیبق

 . دنمایی فیتعر

 تیتا جذاب دیده شیو در عوض تعداد آن ها را افزا رده را کوتاه ک تیزمان هر فعال دیکن یسع

 کار باال برود.

به  دیکن یا سعروز ر کیبرد. مثال برنامه  یآن ها را باال م یها، اثربخش تیفعال یوستگیپ

 یلیوسا یدر قالب باز عتیپر جنب و جوش مثال در طب یتیکه کودک در فعال دینیبچ ینحو

 شیسازد و با آن نمابشعر  شیدرست کند، برا یو بعد با آن کاردست  دای( را پیافتیباز لی)مثل وسا

 کند.  یزبا

 ست که ا نیدر نظر داشت ا دیکه با یمختلف نکته مهم یدر استفاده از قالب ها

که  یلین وسااز امکانات خود آن محل و متناسب با بوم آن، استفاده شود و با برد

افراد  یبرا یدیشوند، مسئله جد یمحسوب نم یتیابزار ترب ای ستندیدر منطقه ن

 نگردد. جادیا

 مالحظات
 د،یداشته باش پرونده )نزد خودتان( کی یهر کودک یاست که شما برا نیشکل ا نیآل تر دهیا

ها،  یشنقا ،رده ک ادداشتیرا  یفرد نیو چه ب یچه فردرفتارها  شاملاطالعات مختلف 

 لیت از اردو به تحلمشاور، بعد از بازگشو بعد به با کمک نموده  یها و ... را نگهدار یکاردست

 .دیآن ها بپرداز

 شرفتیوند پکودک با گذشته خود اوست تا ر یابیکار کمک به ارز نیا یایاز مزا یکی •

 .دیمشاهده کن ،یتیاو را بر اساس اقدامات ترب

 یاردو یدهد که راهگشا یخود را نشان م یتداوم یدر اردوها زیکار ن نیا گرید تیمز •

 .دیکار کن دیبا یدر چه مورد دیدان یاست و م یبعد
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مانند  یتیو نکات ترب دیداشته باش بتانیدر ج یاست که دفترچه کوچک نیکار هم ا حداقل

صا کودکان افراد خصو هیاضطراب، نداشتن اعتماد به نفس را به دور از چشم بق ،یپرخاشگر

 دیتوان یه مک ییچه در جا دیکه حضور دار یمتخصصان چه در منطقه ا گریبا د د،یکن ادداشتی

 یبرا تانیها یو باز ها تیتا در قالب فعال دیابیمطرح کرده و راهکار آن را ب د،یکن دایپ یدسترس

 .دیرفع آن اقدام کن

 .یمثبت و هم منف یهم نشانه ها د؛یکن ادداشتیتنها نشانه ها را  •

امر  موضوع را به متخصص نیوگرنه ا دیبپرداز صیتنها در صورت تخصص، به تشخ •

 .دیبسپار

 یاهال محدود منطقه که تمام ی. خصوصا در فضادیزیاز برچسب زدن به کودک بپره •

ه شدت موثر باو  ندهیبرخورد شما در تعامل با کودک و آ نیشناسند و کوچکتر یرا م گریکدی

تنها به  فردچه در مورد کودک و چه خانواده  یدر  صورت درک هر نوع مشکل نیاست. همچن

قه اطالع دارد، منط طیکه از شرا یراهکار بدون مشورت با مشاور دادنو از  دیبسنده کن یهمدل

 .دیکن زیبه شدت پره

 ینکته کاربرد چند
 که در کالس ها دختر و پسر هم زمان حضور دارند،  دیهست یطیاگر در شرا

کم کم متوجه  یباشد. کودکان اغلب از سه سالگ یتیجنس یحواستان به تفاوت ها

جنس خود  ینقش اجتماع یفایبه ا لیشوند و تما یخود م یتیجنس یتفاوت ها

مردانه با والد خود  ای انهزن یها طیقرار گرفتن در مح ازمندین یدارند. در چهارسالگ

مردانه هستند. تعامل با دخترها بر محور مالطفت و عاطفه  ایزنانه  یو انجام کارها

 دینیبچ یها را به نحو تیفعال حایبر محور حفظ غرور. ترجاست و تعامل با پسرها 

 تیو پسرها فعال یدخترانه مورد عالقه خود مانند خاله باز یها تیکه دخترها فعال

را انجام دهند. در مورد دخترها از واژه  یمختص خود مانند توپ باز پسرانه یها
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رد پسرها از واژه و در مو دیو ... استفاده کن دنیدر آغوش کش ز،یمحبت آم یها

 . دیرا بسپار یریگ میو تصم تیو به آن ها مسئول دیبا صالبت استفاده کن یها

 نیل، بهترسا 6تا  3 یبچه ها یشان باشد. برا یتیحواستان به رنگ ها و اثر ترب 

 ل،یخزرد و سبز است که موجب جنب و جوش، تمرکز، ت ،ینارنج بیرنگ ها ترک

ان استفاده رنگ ها در لباست نیازا دیتوان یشود. اگر نم یم یینشاط و برون گرا

 .دیکار ببر هو ابزار آن ها را ب طیدر مح دیکن یسع د،یکن

 حوطه باز و فراهم نبودن حضور در م ییبا توجه به امکانات محدود مناطق روستا

کار  نیا یبرا) دیرا متنوع ساز دیدار اریکه در اخت یمکان دیکن یخواهران، سع یبرا

 لیوسا ،یعیطب یو گل ها اهانیمثال گ دیبتدا از امکانات موجود منطقه بهره ببرا

که از شهر  یتامکانا تیو ... . نها یرنگ یها هپارچ ر،یخود روستا مانند حص ینتیز

 لیا وسااست که خود بچه ها با آن ه یرنگ یتنها کاغذها د،یبر یهمراه خود م

شستن را ن دمانیچ دیتوان یکنند(. م ینصب م واریکنند و به د یدرست م ینییتز

 و(، مربع حاالت نشستن نی)بهتر رهیدا مین ره،یمثال به شکل دا دیده رییتغ زین

س اختصاص که در روستاها به کال یکه اغلب مکان نی. )با توجه به ادینیبنش یخط

است،  یلاست که به شکل روزمره مورد استفاده اها یمسجد ای هینیحس ابد،ی یم

وباره نصب دقابل جمع کردن و  یکه به راحت دیقرار ده یخود را به گونه ا لیوسا

 کردن باشد(.

 فیعرتکه کودکان حرف بزنند، نظر بدهند و  دیدر جلسات اول کالس اجازه ده 

ا داشته بحث ها ر ییو راهنما تیهدا یبرا یکاف ییکه توانا نیکنند )به شرط ا

ت، هم منطقه چگونه اس یکل یه فضاک دیشو یکار هم متوجه م نی(، با ادیباش

 .دیوش یمطلع م کودکانو هم از توقعات  دیفهم یرا م یجمع ای یمشکالت فرد

 یکنند مثال در بازه زمان یمتفاوت خودشان را معرف یبه شکل دیاز بچه ها بخواه 

و کسل  یشمردن اعداد. از اطالعات تکرار ایکودکان  هیکوتاه، با زمان گرفتن بق

در  دیسن، تعداد خواهر و  برادر و ... )که قاعدتا با ،یکننده مثل نام و نام خانوادگ

راجع به  دیو در عوض بخواه دیمنطقه انجام شده باشد( صرف نظر کن ییشناسا
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دارد و ... . کودکان را به  یا یژگیدوست دارد، چه و یزیخودش حرف بزند؛ چه چ

جلسه اول  دیتالشتان را بکن تی. نهادیصدا کن زیاسم کوچکشان با القاب محبت آم

 نامو دانستن  یندانستن نام برخ ایفراموش کردن  د،یریبگ ادینام همه بچه ها را 

 زند.  یبه روح کودک لطمه م هیبق

 ختلف ممکن . بنا بر علل مدیخود را داشته باش یبرنامه ها رییتغ یآمادگ شهیهم

 یمه هابرنا یبرا ی. دست مربدیاجرا کنبرنامه مورد نظرتان را  دیاست نتوان

 ستیقل بحدا د،یدار یپر باشد. اگر طبق برنامه خود قصد آب باز دیبا نیگزیجا

 . دیدر نظر داشته باش دیبا یمدل آب باز

 ه بلک ستیبر رفتار کودک مورد نظر ن میمستق یدر هفت سال اول اثر گذار

افت کار با ظر دیکار با نیا یاو مهم است و برا یها شیدر حوزه گرا یاثرگذار

 لیامس ،ینیبه آموزش اعمال و مناسک د میکه به شکل مستق ستیکرد. قرار ن

 قرائت قرآن، ،یو ... پرداخته شود. پس کالس ها را با خطبه خوان یاخالق ،یبهداشت

عر کودکانه ش تیخواندن ب ایلب  ریز "به نام خدا". گفتن دیو ... آغاز نکن ثیحد

 است. یخدا، کافدرباره نام  یا

 آخر حرف
 د،یداشته باش ادیاما به  دیریآن به کار بگ یو شناخت اجزا حیصح تیتالشتان را در ترب تمام

ل را سر لوحه کند، پس توکل و توس یرا فراهم م تیاست که اسباب هدا یاصل تگریخداوند هدا

 .دیکار قرار ده

 م،یخواه یشوند که ما م ینم یزیبچه ها چ"است  یمیمثل قد کی تیعنصر ترب نیمهم تر و

 ."میشوند که ما هست یم یزیچ
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