
مهر،  زیباترین آغاز زندگی ارتباطی

او به من نگفت كه چطور 
زندگی كنم؛ او زندگی كرد و 

من نگاه كردم و یاد گرفتم كه 
چگونه زندگی می كنند

سالم، هم اکنون که تابستان و روزهای گرم اما شاد را در کنار فرزندان سپری کرده اید، 
می توان امیدوار بود که در کنار آن ها و با آن ها و دربارۀ آن ها بسیار دانش کسب کرده اید، 
به همراه  را  و لذت بخش  پرثمر  و کوشش هایتان سال تحصیلی  نباشید  همگی خسته 
داشته باشد. برای من هم فرصتی خاص فراهم شد تا تحقیقات تازه ای را دربارۀ کودکان 
اختیار  در  مرور  به  امیدوارم  که  بهره مند گردم  نیز  یافته ها  از  و  انجام دهم  و خانواده ها 

خوانندگان عزیز مجله قرار گیرد.
در روزهای شروع سال تحصیلی که به نظر من زیباترین و خاطره  انگیز ترین آغاز زندگی 
زمینه های  یادآوری  است  کودکان  برای  یادگیری  و  و خودشناسی  اجتماعی  ارتباطی،  
آنان باارزش می دانم که در اینجا به صورت کوتاهی اشاره خواهم  اساسی را در تربیت 
داشت. در تازه ترین یافته ها، پنج گام اساسی در تربیت کودکان مطرح شده است که توجه 
به آن ها،  ضمن لذت بخش کردن روابط بزرگ ترها با کودکان، یادگیری دربارۀ دنیای آن ها، 

اقتدار و احترام و شخصیت بزرگ ترها و پدران و مادران نیز حفظ خواهد کرد.

ارتباط نزدیک و صميمی بودن با كودكان: کودکان به بزرگ ترها نیاز دارند و 	 
عالقه مندند که در کنار ما باشند. به وجود آوردن فضای آرام و به دور از تشنج حتی 

اگر هم گاهی سخت باشد الزمۀ زندگی کردن با کودکان است.
مسئول بودن: در هر حالت بزرگ ترها باید خود را بسیار مسئول بدانند و هر 	 

لحظه به یاد داشته باشند که کودکان تا چه حد ظریف و آسیب پذیرند و رفتارهایشان 
به درستی هدایت شود تا درست را از نادرست تمیز دهند و ناامید نشوند.

 منطقی بودن: همواره باید در نظر داشته باشیم که کودکان چه کارهایی را 	 
می توانند انجام دهند و از عهده کدامین کار برنمی آیند. بر اساس افکار بسیاری 
از  انسان ها  بین  تفاوت های  به  تعلیم و تربیت »احترام گذاردن  بزرگان در عرصه  از 

سال های آغازین، نشان دهندۀ درک منطقی از آن ها می باشد.«

 مداومت و پيوستگی در ارتباط با كودكان: استمرار در رفتار با کودکان، 	 
کنترل درست هیجانات کودکان را آسان تر می کند. البته باید دانست که استمرار با 

سخت گیری و اجبار تفاوت کلی دارد.
را 	  باید مشخص کنیم و خط قرمز ها  را  شناخت خط قرمز ها: مرزبندی ها 

تعیین کنیم. متأسفانه مرز شکنی های امروزی در روابط بزرگ ترها با کودکان آن ها را 
از پذیرش و اهمیت ها حتی در سال های پایین تر دور کرده است که خود ضربه ای 

بزرگ بر پیکره تعلیم وتربیت آن ها به حساب می آید. 
و اما با تغییراتی که در حوزۀ پیش دبستان رخ داده است حضور سرکار خانم دکتر 
رخساره فضلی را در مسئولیت دفتر پیش دبستان وزارت آموزش و پرورش گرامی 
می دارم. ضمن تبریک فراوان به ایشان و آرزوی موفقیت های روز افزون،  امید فراوان 
تصمیمات  و  کودکان  مربیان،  برای  زیبایی  و  اندیشمندانه  رخدادهای  که  دارم 

کارآمد و اثرگذاری را با حضور ایشان شاهد باشیم.

یادداشت سردبیر



و اما نظر به اینکه در مطلب مندرج در فصل نامۀ شمارۀ 23 )تابستان 93( صفحۀ  9، پاراگراف 
سوم کلمۀ »اساسی« به اشتباه به جای کلمۀ »قانون« تایپ شده است، از خوانندگان پوزش 

می طلبیم که ان شاءالله موجب ابهام ذهنی نشود.
و سرانجام... ماه های مهر، آبان و آذر از جمله  ماه  های خاطره برانگیز آموزشی، فرهنگی و تربیتی 
تا  آنان فرصت های بسیاری فراهم می شود  برنامه های  و در  و خانواده ها است  برای کودکان 

کودکان در کنار مربیان آگاه و باتجربه خود از برکات مختلف بهره مند شوند. 
با نگاهی به روز شمار اجرایی مراکز پیش دبستان، می توان به بزرگداشت ائمۀ اطهار)ع(، روزهای 
محرم و سوگواری امامان گرانقدر، روز کتاب و کتاب خوانی، عید سعید قربان، عید غدیر خم و 
روز خانواده اشاره داشت که امیدواریم مربیان عزیز با برنامه ریزی های ارزنده خود، کودکان را 
با اهمیت روزهای پرثمر اجتماعی و فرهنگی و مذهبی آشنا کنند و تمرین آن  ها را در خانه ها 

تداوم بخشند.
از کلیه همکاران عزیز در شورای برنامه ریزی و هیئت تحریریۀ مجله نیز بی نهایت سپاس گزارم. 
ان شاالله در سال جدید همچنان از تشویق ها و نقطه نظرهای ارزنده کلیۀ خانواده ها و خوانندگان 

گرامی بهره مند شویم.
سردبير
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