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سالم...
ــت. زمين يك سال به دور خورشيد مي چرخد و با زاوية ۲۳/۵  ــرفصل زيبايي ها بهار اس فصل آغازين طبيعت و س
ــكوفا مي شوند و همه چيز زندگي دوباره مي يابد. آغاز بهار در بسياري از فرهنگ ها  ــاناتي دارد. غنچه هاي تازه ش نوس
جشن گرفته مي شود؛ مردم تغيير و دگرگوني در زمين، آسمان، آب وهوا و خلق وخوي انساني را تجربه مي كنند و در 

حقيقت، به نوعي اعتدال را گرامي مي دارند.
بهار شيوة طبيعت براي مهرباني ها، گفتن «دوستت دارم» ها و شادكامي هاست كه گفته اند «سالي كه نكوست از 

بهارش پيداست».
در كشور ما با توجه به تاريخ ديرينه اش، همه ساله براي فرا رسيدن بهار برنامه ريزي هاي فرهنگي، ملي و مذهبي 
ــو كردن از پيش برنامه ها و  ــه در انتظار ديدن تازه ها، رنگ ها و ن ــرد. فرزندان اين آب و خاك هميش ــورت مي گي ص
ــر و درون خويش مي پرورانند و خود را براي پيش از بهار، هنگام بهار و پس از بهار آماده نگه  ــه هايي را در س انديش

مي دارند.
تبريك فراوان به كودكان كه تالش همة ما براي آن هاست...

تبريك فراوان به مربيان، مديران و مادران و پدران و عالقه مندان به كودك به مناسبت فرا رسيدن فصل دلنشين 
و تازه ساز بهار.

خسته نباشيد كه كارهايتان، حرف هايتان و برنامه هايتان زندگي ساز و پرورش دهنده روح، جسم و انديشة كودكان 
در سال هاي اولية زندگي شان است. تبريك به دست اندركاران، قانون گذاران و پرورش كاران كودكان كه در چند سال 

اخير تالش هاي سرنوشت سازي براي كودكان داشته اند.

بهار شيوة طبيعت براي مهرباني ها،
 گفتن «دوستت دارم»ها و شادكامي هاست
 كه گفته اند 
سالي كه نكوست از بهارش پيداستسالي كه نكوست از بهارش پيداست

يادداشت سردبير
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در سالي كه گذشت، مجلة رشد آموزش پيش دبستاني با پربارترين مقاله ها، ديدار با بزرگان و انديشمندان كودك، 
ــمينار و نشست و انتقال افكار عالقه مندان به كودك سعي در ارتباط بسيار  ــنود، برگزاري ميزگرد، س از راه گفت وش
خوب با مخاطبان خود داشت. در اين رهگذر، تصاوير و هنرهاي گرافيكي در زنده و زيبا كردن بسياري از نوشتارها 

و همراه كردن چشم و فكر خوانندگان مجله نقش چشمگيري داشت.
ديدارهاي هفتگي و ماهانه با اعضاي هيئت تحريريه و برنامه ريزان مجله، با قابليت هم انديشي، مهرباني و هم فكري 
ــاني مثبت به مخاطبان و به ويژه مربيان و خانواده ها روح و انرژي  ــه ها به منظور پيام رس ــت به كلمات و انديش توانس

بيشتري ببخشد.
به عنوان سردبير، بر اين باورم كه در سالي كه گذشت نكته هاي تأثيرگذار بسياري از راه اين مجله به كودك نگران 
داشته ايم. زيبايي همراهي دوستان و خوش فكران دربارة كودك را در سال آينده آرزو مي كنم و اميد فراوان دارم كه 

بتوانيم همه گيري زيادتري در انتقال پيام هاي مجله به جامعه علمي و خانواده ها داشته باشيم.
ــان ما را ياري مي دهند تشكر مي كنم. از  ــال نوشته ها، تجربه ها و پيشنهادهايش ــقان كودك كه با ارس از همة عاش
ــه راه را براي تازه هاي  ــد كه با نگاه مثبت و ايجاد روحية عالقه مندي به همكاران مجل ــئوالن دفتر مجالت رش مس
ــال آينده.  ــتر در س ــي بيش ــگزارم. با آرزوي موفقيت و زيباانديش ــن مجله هموار مي كنند نيز سپاس ــري در اي فك

نــوروزتــان مـــبارك!

فرخنده مفيدي
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اشاره
ــورها، روزي به نام «روز ملي اقدام و برنامه ريزي به منظور  ــياري از كش در تقويم بس
يادگيري سازنده تر در دوران اوليه» منظور شده است. در اين روز والدين، سياست مداران، 
ــهروندان عالقه مند گرد هم مي آيند و حمايت و پشتيباني خود را از  قانون گذاران و ش
ــتان اعالم مي كنند و تقاضا دارند  ــرورش در دوران اوليه كودكي و پيش دبس آموزش وپ
ــته هاي اجتماعي توجه  ــي رئيس جمهوري نيز به اين خواس ــه كنگره، مجلس و حت ك
ــه عملكرد دولت و ملت  ــال ك ــاس آن ها عمل كنند؛ زيرا به اعتقاد آنان، هر س و براس
ــيدن به اين خواسته هاي منطقي و معقول اجتماعي با شكست مواجه  در تحقق بخش
مي شود، چه بسا خيل عظيمي از كودكان از منابع سرشار اين دوره ها محروم مي شوند و 
سودمندي نتايج اين دوره ها را از دست مي دهند. در سرمقالة شماره ۲۹ نويد داديم كه 
به طور تفصيلي به داليل برگزاري اين جلسات و واقعيت هاي جهاني دربارة آموزش هاي 

پيش دبستان مي پردازيم.

كيفيـت  بـا  آموزش وپـرورش   
عالي مي تواند به مبـارزه عليه جرم 
و جنايت، خشـونت و پرخاشـگري، 
دورة  در  ناخواسـته  بارداري هـاي 
نوجوانـي و كاهـش ميزان فـرار از 
مدرسه و دبيرستان كمك هاي شايان 

توجهي كند. چرا؟
ــودكان در دورة اولية كودكي از  وقتي ك
آموزش وپرورش با كيفيت برخوردار باشند، 
از نظر شناختي و ذهني و اجتماعي رشد 
ــمگيري پيدا مي كنند و همين امر،  چش

دكتر فرخنده مفيدي
استاد دانشگاه عالمه طباطبايي

آموزش هاي دوران اولية كودكي
 از نگاه جهاني
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سبب آمادگي و ورزيدگي بهتر براي آغاز 
مدرسه و تحصيل مي شود. اين مهارت هاي 
پايه و اساسي راه را براي يادگيري بهتر و 
دانش  بيشتر هموار مي كنند و هدايت به 
ــوي آينده و زندگي تحصيلي در دورة  س

بزرگسالي آسان تر مي شود. 
ــي جهاني،  ــاس يافته هاي پژوهش براس
ــوزش در دوران  ــودكان بدون تجربة آم ك
ــتان ۲۵ درصد  اولية كودكي و پيش دبس
ــد از اين گونه  ــتر از كودكان بهره من بيش
ــه و عدم  ــة ترك مدرس ــا تجرب آموزش ه
ــت.  ــه را خواهند داش موفقيت در مدرس
ــا  ــت ب ــاط نادرس ــتن ارتب ــال داش احتم
ــدن در دورة  ــه دار ش ــس و بچ غيرهمجن
ــروه آموزش نديده ۴۰  نوجواني نيز در گ
ــده است. همچنين، اين  درصد گزارش ش
ــتر احتمال دارد كه  گروه ۷۰ درصد بيش
به خاطر جرائم خشونت آميز، پرخاشگري 
ــكالت رفتاري دستگير شوند و يا با  و مش

قوانين اجتماعي درگيري پيدا كنند.

 آموزش وپـرورش در دوران اوليه 
بـا كيفيـت عالـي مي توانـد از نظر 
برگشت دهي سـرمايه بهتر از سهام 

بازار عمل كند. چرا؟
ــارة  درب ــت گذاران  سياس از  ــي  بعض
پيش دبستان  آموزش وپرورش  هزينه هاي 
نگران اند و معتقدند كه هزينه  كردن در اين 
دوره نمي تواند از نظر مالي به صورت ويژه 
ــت در  جبران گردد و از اين رو، ممكن اس
اولويت قرار نگيرد. به همين جهت، موانعي 
ــر راه حاميان اين نوع سرمايه گذاري  بر س
ــان مي دهند  ايجاد مي كنند. مطالعات نش
ــاي اولية كودكي،  ــوزش در دوره ه كه آم
ــرمايه گذاري هاي  از جملة بهترين نوع س
ــت و مي تواند بازار اقتصادي و  دولت هاس
ــز دربرگيرد و نتيجه  مي گيرند  مالي را ني
كه تخمين برگشت سرمايه در قبال فراهم 
ــرورش با كيفيت خوب  آوردن آموزش وپ
ــي كه ميانگين  ــت. در حال ۱۰ درصد اس
ــرمايه در بازار سهام تنها  برگشت دهي س
۷/۲ درصد است. سؤال اين است كه چرا 
ــرمايه در  ــت دهي س نرخ جبران و برگش

ــكانديناوي (فنالند، نروژ، دانمارك،  و اس
ــودكان  ــتري از ك ــبت بيش ــوئد) نس س
ــاله را در مراكز پيش دبستان ثبت   چهارس
نام مي كنند و سرمايه گذاري بيشتري در 

اين دوره دارند. 
ــور آمريكا  ــه اگر كش ــت ك طبيعي اس
ــازار جهاني  ــه با ب ــد در اين زمين بخواه
رقابت كند و به برتري نظامي و اقتصادي 
ــود ادامه دهد، و به موقعيتي نزديك به  خ
كشورهاي ياد شده يا برابر با آن ها دست 
ــازي  ــد، بايد در زمينة ارتقا و بهينه س ياب
ــتان كوشش  آموزش دهي دورة پيش دبس

بيشتري كند.
ــدود زيادي  ــد تا ح ــودار صفحة بع نم
مي تواند روشنگر بحث اخير باشد. درصد 
ــهم  ــروع، س ــن ش ــام كودكان، س ثبت ن
ــودك و موارد  ــبت معلم به ك GDP، نس
ــواري ها در كشور  ــان دهندة دش ديگر نش
ــورها  ــت و برتري بعضي از كش آمريكاس
ــه، دانمارك، اسلووني نيز  از جمله فرانس

درخور تأمل است.

 آموز ش وپـرورش در دوران اولية 
كودكي موضوع و مسئلة حزبي  است 
كـه گاه با دودسـتگي و ديدگاه هاي 

جناحي همراه است. 
ــورها  ــت مداران در بعضي از كش سياس
ــي  با توجه به عقايد و ديدگاه هاي سياس
ــواده و  ــودك، خان ــود، به ك ــي خ و حزب
ــي از  ــتي و آموزش ــاي بهداش مراقبت ه
ــد؛ زيرا معتقدند  ــال هاي اوليه مي نگرن س
ــودكان و خانواده ها  ــه وقتي در مورد ك ك
سرمايه گذاري مي كنيم و برايشان بودجه 
ــه  ــت و ب ــم، در حقيق ــر مي گيري در نظ
ــل آينده مي نگريم.  نوعي به زندگي و نس
ــازي  ــي ذخيره س ــت، نوع ــن جه به همي
ــرمايه بايد صورت گيرد كه كودكان و  س
ــاري  در اين مقوله  خانواده  ها منبع سرش
ــوند. دليل مهمي كه هم  محسوب مي  ش
آزادي خواهان و هم محافظه كاران احزاب 
مختلف از پيش دبستان حمايت مي كنند، 
ــاي نظامي،  ــان از آمادگي ه ــزوم اطمين ل
ــتي، اقتصادي از سال هاي پايه در  بهداش

ــه با نرخ بازار سهام  دوران اوليه در مقايس
تا اين حد مطلوب است؟

ــخ هاي قانع كننده اين است  يكي از پاس
ــركت  كه كودكاني كه در  اين برنامه ها ش
مي كنند، در طول زندگي شان به خدمات 
عمومي و دولتي كمتر نياز پيدا مي كنند و 
به عبارت بهتر، دولت هزينة كمتري براي 
ــراي مثال، نياز به  ــا صرف مي كند. ب آن ه
آموزش وپرورش ويژه، كالس هاي جبراني، 
و خدمات اصالحي و مانند آن در اين گروه 
ــت. در بعضي كشورها از جمله  كمتر اس
ــكالت  آمريكا در صورتي كه كودكان مش
ويژه اي داشته باشند و در نتيجه، نيازمند 
خدمات دولتي باشند، هزينة مربوط بايد 

از محل دريافت ماليات تأمين شود. 
ــدگان بايد بار  ــت، ماليات دهن در حقيق
مشكالت چنين افرادي را به دوش بگيرند 
ــرژي اضافي، هزينة  كه عالوه بر صرف ان
ــت. جبران  ــر خواهند داش ــياري در ب بس
چنين نقيصه هايي با صرف هزينه اي برابر 
با ۷۵۰۰ دالر به ازاء هر كودك امكان پذير 
ــب ماليات دهندگان  ــت كه بايد از جي اس
پرداخت گردد. طبيعي است  كه با گذشت 
ــد كودكان و رسيدن آن ها به  زمان و رش
ــالي، گروه آموزش  دورة نوجواني و بزرگس
ــبت به  ــده در دوران اولية كودكي نس دي
ــودكان تجربه نديده زيان مالي كمتري  ك
ــه دولت ها و ماليات دهندگان تحميل  را ب
ــت از نظر اقتصادي و  ــد. اين واقعي مي كن

سرمايه گذاري بسيار درخور تأمل است.

 كشور آمريكا در زمينة دستيابي 
به كيفيت عالـي در آموزش وپرورش 
دوران اوليـه، از بعضي كشـورها از 
جملـه مكزيك، شـيلي، روسـيه و 

نيوزلند عقب تر است. چرا؟
ــتيابي به  ــت از ميزان دس ــي صحب وقت
ــد،  ــش مي آي ــتان پي ــت پيش دبس كيفي
ــوري مثل آمريكا بسيار  عقب ماندگي كش
ــر، براي  ــورد و همين ام ــم مي خ به چش
برنامه ريزان فعلي آن نيز مسئله ساز شده 
ــورهاي ياد شده و  ــت. هر يك از كش اس
ــورهاي اروپاي غربي  ــياري از كش نيز بس
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درصد ثبت نام، بودجه، سن شروع GDP و نسبت معلم به شاگرد درپاره اي 
از كشورها در دوران اوليه كودكي

درصد ثبت نام كودكان ۳ سال درصد نسبت تمام كودكان چهار سال درصد بودجه  مراكز پيش دبستان 
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ــئوالن  ــورها و از زاويه  ديد مس ــن كش اي
ــتا، رهبران  ــت. در اين راس ــي اس مملكت
ــند  ــاري، اقتصادي و نظامي مي كوش تج
ــردان را مجاب كنند كه براي اين  دولت م
ــرانة باارزش تري  دوره بودجة بيشتر و س
ــة بودجه و  ــد. در برنام ــي كنن پيش بين
پيش بيني هاي مالي بسياري از كشورها، 
ــه و نيز مادران  ــال هاي اولي كودكان از س
ــژه اي دارند و رقم  ــا جايگاه وي و خانواده ه

مهمي را به خود اختصاص مي دهند.

اوليـة  دوران  آموزش وپـرورش   
كودكـي و پيش دبسـتان هر سـاله 
مي  توانـد هـزاران دالر در موضـوع 

مراقبت  از كودك ذخيره سازي كند.
ــور ها براي مراقبت  ــياري از كش در بس
ــه خانواده ها  ــي كه ب ــودك و خدمات از ك
ــي پيش بيني  ــداول خاص ــد، ج مي دهن
ــود كه با توجه به درآمد خانواده ها  مي ش
ــت. در اين كشورها نيز بعضي  متفاوت اس
ــتطاعت  مالي كافي براي  از خانواده ها اس
دريافت خدمات مراقبت و آموزش كودك 
ــور   ــه را ندارند. در كش ــال هاي اولي در س
ــتادن يك  ــة تخميني فرس آمريكا هزين

ــك مركز مراقبت  ــاله به ي كودك چهارس
كودك محور از ۴۰۰۰ دالر در سال (مثًال 
ــي پي) تا ۱۲۰۰۰ دالر  در ايالت مي سي س
ــان  ــت نوس ــال در ايالت ماساچوس در س
ــراي خانواده  هايي كه زير خط فقر  دارد. ب
زندگي مي كنند و داراي كودكان زير پنج 
سال هستند، هزينة مراقبت از كودك ۳۶ 
درصد بودجة خانواده را در هر ماه به خود 
ــد. چنين اقالمي از نظر  اختصاص مي ده
ــوند و به همين  دولت ها كم تلقي نمي ش
جهت، بودجه بندي مسئوالنه و پيش بيني 
ــا راه را  ــة دولت ه ــه  و بودج آن در برنام
براي آموزش هاي سال هاي اوليه هموارتر 

مي كند.
ــورها و نيز اياالت مختلف  در بعضي كش
كشور آمريكا، هزينة مراقبت از كودك گاه  
از ديگر هزينه هاي خانواده  همچون اياب و 
ذهاب، كرايه خانه، غذا و مراقبت بهداشتي 
ــماري از خانواده ها براي  فراتر مي رود و ش
ــاي نگه داري از كودكان  پرداخت هزينه ه
ــكل  ــز با كيفيت  عالي مش ــود در مراك خ
ــه و كمك هاي مالي  ــرا به ياران دارند؛ زي
ــد و فقط يك  ــدا نمي كنن ــي پي دسترس
درصد خانواده ها واجد شرايط دريافت اين 

امتيازات و كمك  هزينه  هاي مراقبت هاي 
ــي براي فرزندانشان  ــتي و آموزش بهداش

هستند.
ــكا هر ايالت  ــت كه در آمري گفتني اس
ــتانداردهاي كيفي خود را دارد كه  نيز اس
ــت و  آموزش  كودكان را  هزينه هاي مراقب
ــه اي تحت تأثير قرار  ــور قابل مالحظ به ط
ــات معلمان و  ــتفاده از خدم مي دهد. اس
ــگاهي و كالج و  ــا مدرك دانش مربياني ب
ــودكان و نيز اجبار  گواهي نامة آموزش ك
براي داشتن برنامه هاي درسي رشديافته 
ــت.  و مطلوب از جملة  اين استانداردهاس
ــودكان  ــدي ك ــه بهره من ــن، هرچ بنابراي
ــد،  ــتر باش ــز با كيفيت عالي بيش از مراك
ــت و كارايي  ــالمت، بهداش پيش بيني س
ــاي  ــر علم ــه از نظ ــمندي جامع و هوش
ــورها نيز  ــياري از كش ــت بس تعليم وتربي

بيشتر است.
ــورها كودك  ــه همة كش ــم ك اميدواري
ــرماية اجتماعي بدانند و  ــواده  را س و خان
برنامه ريزي براي آموزش و بهداشت آنان 
ــاليانه خود  را در برنامه ها و بودجه هاي س
ــئوالنه به موارد ياد  پيش بيني كنند و مس

شده بپردازند.
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مسعود تهراني فرجاد
كارشناس پيش دبستاني و مدرس دانشگاه

كودكم! قرآن چه كتابي است؟
قرآن از نگاه كودك پيش دبستان

اشاره
ــنيده ايم و خوانده ايم كه تلقي ها و آموخته هاي دوران  بارها ش
كودكي مانند نقش روي سنگ، ماندگار است. امروزه همگان به 
ــت دوران كودكي واقف اند. با توجه به اين  جايگاه و اهميت تربي
ــت در برنامه ريزي براي فعاليت هاي آموزشي و  جايگاه، الزم اس
تربيتي دورة پيش دبستان بسيار دقيق و به دور از افراط و تفريط 
عمل شود. اين ضرورت در مورد فعاليت هاي ديني و قرآني بيشتر 
ــال هاي  ــرا تلقي ها و تجارب كودك در س ــت؛ زي مورد تأكيد اس
ــكيل  ــة زندگي پايه هاي اصلي بناي تربيت و نگرش او را تش اولي
مي دهند. بر اين مبنا، در برنامه ريزي و اجراي فعاليت هاي قرآني 
ــدام رويكرد و جهت گيري  ــتان ك براي عموم كودكان پيش دبس
ضروري و مناسب است؟ دوست داريم تلقي كودك پيش دبستاني  
ــد؟ و در پاسخ به اين سؤال كه «كودكم، قرآن چه  قرآن چه باش
ــته باشد؟ در اين  ــت چه ذهنيتي داش ــت؟» خوب اس كتابي اس
نوشتار، به تأثير انتخاب رويكرد در برنامه و فعاليت هاي قرآني بر 
نگرش كودكان پيش دبستان نسبت به اين كتاب آسماني توجه 

شده است.

ــت، پيامد،  ــرد، ذهني ــي، رويك ــت قرآن كليدواژه هـا: فعالي
عالقه مندي، لذت بخشي

ــي رويكرد برنامه بر همة  ــي و پرورش در هر برنامه ريزي آموزش
ــت و جهت گيري برنامه را مشخص مي كند.  عناصر تأثير گذار اس
ــري برنامه همواره بايد رويكرد را   به طوري كه مربي يا همان مج
نصب العين خود قرار دهد و دقيقًا همسو با آن، نقش هدايت گرانة 
ــش را ايفا كند و همة عناصر برنامه- اعم از محتوا، روش ها،  خوي

ارزشيابي و ...- را براي دستيابي به رويكرد به كار گيرد. 
در برنامه ها و فعاليت هاي قرآني مؤسسات و مراكز پيش دبستان، 
ــه با توجه به  ــت و هر مؤسس ــاي گوناگوني مدنظر اس رويكرده
رويكرد خود شناخته مي شود. از جملة اين رويكردها، حفظ قرآن، 
ــت. بديهي  ــوزش روخواني قرآن و همچنين اُنس با قرآن اس آم
است كه برآيند برنامه ريزي و فعاليت هاي هر مركزي معطوف به 
تحقق رويكردي است كه انتخاب كرده  است؛ تا آنجا كه خواسته 
يا ناخواسته اصلي ترين و بيشترين تأثير را بر نگرش كودك دارد. 
زيرا مخاطب برنامه كودك است. آن  هم كودك پيش دبستاني كه 

بيشترين تأثيرپذيري را دارد.

ــاس ويژگي هاي رشدي و سني خود  ــن براس كودك در اين س
ــه را به او ارائه  ــت و آنچ ــخيص قوي برخوردار نيس از قدرت تش
مي شود، بدون بررسي، دريافت و ضبط مي كند. اين ويژگي از يك 
سو فرصتي است براي ارائة برنامه هاي متعادل و مناسب قرآني، 
تا قبل از اينكه ذهن و نگرش كودك از آموخته ها و آموزش هاي 
نامناسب ُپر شود، از چنين برنامه هايي الهام گيرد. از سوي ديگر، 
ــازد كه در صورت انتخاب برنامه هاي  برنامه ريزان را متوجه مي س
نامناسب، خود به خود جهت گيري آن برنامه ها در نگرش كودك 
تأثيرگذار خواهد بود. از اين رو تأثير پيامدهاي رويكرد بر نگرش 
كودك پيش دبستان- كه پايه هاي ذهني او را براي يك عمر شكل 

مي دهد- موضوعي نيست كه بتوانيم بدون توجه از آن بگذريم.

امكان و ضرورت؟ 
در هر برنامة آموزشي عالوه بر امكان تحقق، بايد به ضرورت ها 
و اولويت هاي آموزشي و پيامدهاي آن نيز توجه شود. به عبارت 
ــه اين سؤال مطرح است كه  ديگر، در منطق برنامه ريزي هميش
ــوع آموزش و جهت گيري كه امكان تحقق دارد، اولويت  آيا هر ن
ــؤال اساسي، در  ــخ دادن به اين س و ضرورت هم دارد؟ براي پاس
برنامه ريزي فعاليت هاي قرآني، آن هم براي كودكان پيش دبستان، 
بايد بسيار دقيق تر عمل شود و جوانب و پيامدهاي آن مورد توجه 

جدي قرار گيرد.

چه رويكردي مناسب است؟
ــه در برنامه ها و  ــت ك ــرد اصلي ترين گامي اس ــاب رويك انتخ
فعاليت هاي قرآني در دورة پيش دبستان بايد به آن توجه شود. اين 
امر منجر به تلقي مناسب عموم كودكان نسبت به قرآن در دورة 
ــاس و بنيادين سنين پيش دبستاني خواهد شد. معموًال در  حس
اغلب مؤسسات و مراكز پيش دبستاني كه به طور مشخص رويكرد 
آموزش روخواني يا حفظ قرآن را دارند، براي رسيدن كودكان به 
توانايي روخواني كل قرآن يا حفظ قرآن خواسته يا ناخواسته همة 
عناصر برنامه اعم از محتوا، روش، ارزشيابي و به ويژه نگرش كودك 
ــويي با رويكرد مورد نظر معطوف مي شود. در شيوه هاي  به همس
ــت كه كودكان به  روخواني محور و حفظ محور حد انتظار اين اس
ــت، برسند و خود  آنچه موردنظر رويكرد و جهت گيري برنامه اس
به خود پيامد نگرش كودك پيش دبستان نسبت به قرآن 
در رويكرد آموزش محور (آموزش روخواني)، قرآن كتابي 
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است كه بايد روخواني تمام آن را آموخت و در رويكرد 
حفظ محور نيز قرآن كتابي است كه بايد تمام آيات آن 
را با تسـلط كامل از حفظ بخوانيم. مطابق اين دو رويكرد، 
ــند اما به نگرش آنان  همة كودكان بايد به مهارت خاصي برس
ــود؛ چون تمام دغدغه، تالش و جهت گيري  كمتر توجه مي ش
ــيدن همة كودكان به توانايي روخواني يا حفظ  برنامه ريزان رس

قرآن است.
حال آنكه در برنامة اُنس محور چون حد انتظار براساس 
سـطح عالقه و آشـنايي هر كـودك تعريف مي شـود، 
«بايد» وجود ندارد. در رويكرد مبتني بر اُنس با قرآن در دورة 
ــتان عالقه مندي و پذيرش و احساس موفقيت همة  پيش دبس
ــت. از اين رو، حد خاصي در يادگيري همة  كودكان مدنظر اس
كودكان يا رسيدن آن ها به مهارت خاصي اهميت ندارد و آنچه 
اهميت دارد عالقة همة كودكان به قرآن و آشنايي با آن است. 
از اين رو، محور اصلي مطالب شامل آشنايي با قرآن، پيام هاي 
ــون) حفظ برخي از  ــخنان خداي مهرب ــاده و كاربردي، (س س
ــوره هاي كوتاه همراه با مفهوم كلي آن ها و همچنين برخي  س
قصه هاي قرآني است. پيامد رويكرد برنامة انس با قرآن در 
نگرش كودك پيش دبستان اين ذهنيت است كه «قرآن 
كتابي سرشار از سخنان قابل فهم و كاربردي از خداي 
مهربون و قصه هاي شـيرين و پندآموز اسـت». حال با 
توجه به پيامدهاي متفاوت رويكردهاي فوق در نگرش كودكان 
پيش دبستان نسبت به قرآن، در كودكي كه براساس يكي از اين 
ــده است، چه  رويكردها با برنامه و فعاليت هاي قرآني مواجه ش
ذهنيتي از قرآن شكل مي گيرد؟ پاسخ كودك به سؤال عنوان 

اين نوشتار چيست؟ بهتر است او چه نگرشي از قرآن 
داشته باشد؟ هر چند تحقق رويكردهاي 

گوناگون اعـم از آمـوزش روخواني 
قرآن، حفظ قـرآن و اُنس با قرآن در 

دورة پيش دبستان امكان دارد، اولويت 
و ضرورت براي كودك  پيش دبسـتان با 

كدام است؟
ــًا محل تفاوت  ــا و نگرش ها  دقيق اين پيامده

ــي مراكز و  ــي برنامه و فعاليت هاي قرآن اثربخش
مؤسسات قرآني است. رويكرد فعاليت هاي آموزشي 

و تربيتي بايد با خصوصيات، ويژگي ها و ظرفيت هاي 
ــنخيت و تناسب،  ــب باشد. اين س فراگيرنده متناس

ــش و اثربخش  ــراي فراگيرنده لذت بخ ــري را ب يادگي
ــد. متناسب سازي زمينه  مي كند و به آن عمق مي بخش

ــراي اقبال كودك به برنامه آماده مي كند، رغبت او را  را ب
ــد و تحقق  به انجام دادن فعاليت هاي قرآني قوت مي بخش

ــت كه  ــازد. به همين دليل اس اهداف برنامه را ممكن مي س
برنامه ريـزان دل سـوز و عالقه منـد بـه فعاليت هـاي 

قرآني اثربخش در دورة پيش دبسـتان همواره به دنبال 
آن اند كه همة كودكان اين مقطع حسـاس، نسـبت به 

قرآن نگرش مطلوب و توأم با موفقيت داشـته باشند، تا 
ــرآن و بهره مندي از آن را به مرور و  ــاي ارتباط آنان با ق زمينه ه
آرام، آرام براي سنين باالتر فراهم گردد و همين منجر به نگرش 

خوب آنان به قرآن شود.
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فريده عصاره
كارشناس برنامه ريزي و كتب درسي دفتر تأليف

كودك و حقيقت جويي 
اشاره 

ــري كنجكاوي  ــوط به حس فط ــه مي خوانيد مرب مقاله اي ك
ــالمي  ــت كه در تعاليم اس ــودكان اس ــت وجوگري در ك و جس
ــود. اين حس در همه كس وجود  «حقيقت جويي» ناميده مي ش
دارد ولي كساني كه از آن استفاده بيشتر مي كنند و به بررسي، 
مطالعه و تحقيق و كاوشگري بيشتري مي پردازند. گسترة بيشتري 
از اين حس را در خود شكوفا مي كنند. چه نيكوست كه فرصت هاي 
ــا اين حس خدادادي خود  ــبي در اختيار كودكان بگذاريم ت مناس
ــف و تجربه كردن را به آنان  را ارضا كنند و همواره طعم لذت كش

بچشانيم. 

ــكاوي،  كنج ــي،  حقيقت جوي ــودك،  ك كليد واژه هـا: 
جست و جوگري، كاوشگري، كشف

جويايي حقيقت از نظر علماي مختلف 
حقيقت جويان و حقيقت پويان هزاران سال است كه به دنبال 
كشف حقيقت اند. از پيامبران گرفته از جمله حضرت ابراهيم(ص) 
كه از خدا خواست تا حقيقت زنده شدن مردگان در قيامت را به 
او نشان دهد و پيامبر اكرم(ص) كه از خدا طلب كرد كه حقيقت 
هر چيز را به او بنماياند. از فالسفة قبل از ميالد چون سقراط  و 
افالطون تا فالسفة بعد از ميالد همچون ابوعلي سينا، اسپينوزا و 
ــال با تفكر، مطالعه و تحقيق به دنبال كشف  ديگران ساليان س
حقيقت بوده اند. به نظر فالسفه، بشر از اولين روز حيات خود بر 
كرة زمين همواره با پرسش  هاي معما گونه اي دربارة خود و جهان 

مواجه بوده و همواره به دنبال پاسخي براي آن ها بوده است. 
ــت داشت بفهمد  ــوريده حال بود دوس موالنا نيز كه عارفي ش
ــت و به كجا خواهد رفت:  ــان از كجا آمده چرا آمده  اس كه انس
شعر زير گواهي بر جست وجوي او براي كشف حقيقت آفرينش 

انسان است. 
روزها فكر من اين است و همه شب سخنم 

كه چرا غافل از احوال دل خويشتنم
ز كجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود
به كجا مي روم آخر ننمايي وطنم

مانده ام سخت عجب كز چه سبب ساخت مرا
يا چه بودست مراد وي از اين ساختنم 

جان كه از عالم علوي است يقين مي دانم 

رخت خود باز برآنم كه همان جا فكنم 
تا به تحقيق مرا منزل و ره ننمايي 

يك دم آرام نگيرم نفسي دم نزنم
دانشمندان و محققان همواره در زمينه هاي مختلف علمي به 
ــاليان  ــت آوردن حقايق علمي بوده اند. منجمان س دنبال به دس
سال تلسكوپ هايشان را رو به فراسوي زمين نگه داشته و دربارة 
كهكشان ها به تحقيق و جست وجو پرداخته اند، زيست شناسان، 
ــف پديده ها و قوانين   ــيمي دانان به دنبال كش فيزيك دانان و ش
ــغول بوده اند،  ــواره به تفحص مش ــر جهان طبيعي هم حاكم ب
ــكان، روان كاوان، جامعه شناسان و ديگر افرادي كه موضوع  پزش
ــان مرتبط بوده، مشغول جست وجو و  ــتة علمي شان به انس رش
ــف جنبه هاي مختلف ناشناختة انسان اعم از جسم، ذهن و  كش
ــان بر طبيعت و بر يكديگر  ــوة كاركرد مغز او و نيز تأثير انس نح

بوده اند. 

حقيقت آدمي از نظر حافظ و موالنا
ــا معني حقيقت را با واژه هايي چون حكمت، علم لدني و  موالن
ــان  جوهره هر چيز مترادف مي داند. به نظر او، قبل از ورود انس
ــده است ولي در  ــته ش به عالم مادي، حقيقت در نهاد او گذاش
ــي، حقيقت همچون ابري  ــم باال به دنياي خاك ــوط او از عال هب
ــاند، بر وي پوشانده شده است. اين نوع  ــتارگان را مي پوش كه س
ــت وجو كرد.  ــفه جس حقيقت را نمي توان در علوم تجربي و فلس
ــت آدمي است. به اعتقاد موالنا، جان آدمي در  حقيقت در سرش
ــت (حاجي زارعي، ۱۳۹۰)؛ اين،  ــته نيس آغاز تولد، لوحي نانوش
ــت كه در نظرية شناخت گراها مطرح است.  همان اعتقادي اس
به تعبير موالنا، كودك با آگاهي ها و دانش هايي متولد مي شود؛ 
مثًال مي  داند كه با گريه كردن، گرسنگي يا خيس بودن خود را 

به اطرافيان اعالم كند.
ــالكان همواره در  حافظ خود حقيقي را كه عارفان، زاهدان، س
ــده اي كه  ــف  آن اند، جام جهان نما مي  داند؛ همان گمش پي كش

افراد خود آن را دارند اما از بيگانه اش مي طلبند: 
سال ها دل طلب جام جم از ما مي كرد
وانچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي كرد

 گوهري كز صدف كون و مكان بيرون است
طلب از گمشدگان لب دريا مي كرد

مشكل خويش بر پير مغان بردم دوش 
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كو به تأييد نظر حل معما مي كرد
ديدمش خرم و خندان قدح باده به دست

و اندر آن آينه صدگونه تماشا مي كرد 
گفتم اين جام جهان بين به تو كي داد حكيم 

گفت آن روز كه اين گنبد مينا مي كرد
بيدلي در همه احوال خدا با او بود 

او نمي ديدش و از دور «خدايا»  مي كرد
اين همه شعبدة خويش كه مي كرد اينجا

سامري پيش عصا و يد بيضا مي كرد
گفت آن يار كزو گشت سردار بلند

جرمش اين بود كه اسرار هويدا مي كرد
فيض روح القدس ارباز مدد فرمايد 

ديگران هم بكنند آنچه مسيحا مي كرد
گفتمش سلسلة زلف بتان از پي چيست
گفت حافظ گله اي از دل شيدا مي كرد

ــي، در كالس مثنوي «جام  ــر علي رافع ــتادم، دكت به قول اس
ــود واقعي در آغاز  ــت يا خ ــان اس جهان بين همان حقيقت انس
خلقت، همان انسان الهي كه روح خدا در آن دميده شده، همان 
انساني كه تمام هستي در او منعكس است ولي اجتماع و خودش 
ــا آميختن نفس به منيت ها، آلودگي هايي در آن به وجود آورده  ب

كه اصالت وجودي انسان را پوشيده است». 
ــظ هم براي يافتن اين حقيقت از پير و مرادش راهنمايي  حاف
ــانش بدهد. همان انسان الهي را  مي گيرد تا خود حقيقي را نش
ــي نهفته است؛ آن خودي كه اگر كسي در  كه در وجود هر كس
مراتب رشد روحي خود به آن برسد، معجزه  هاي حضرت مسيح 

هم از او برمي آيد. 
ــود حقيقي جلوه گر  ــا، جميع صفات الهي در خ ــه نظر موالن ب
ــود كه مانند آينه اي صيقل زده است. اگر آن خود چنين  مي ش
ــت بايد زنگارها و آلودگي ها را از آن زدود. او در اين باب در  نيس

دفتر اول مثنوي خود مي سرايد: 
آينه ت داني چرا غماز نيست

چون كه زنگار از رخش ممتاز نيست
رو تو ز نگار از رخ خود پاك كن
بعد از آن، آن نور را ادراك كن 

هر كسي ز اندازة روشندلي
غيب را بيند به قدر صيقلي

ــش و جهاد با نفس خود  ــان با تالش و كوش به نظر عرفا، انس

ــد  ن ا مي تــو
ــي را كه بر  ــا و زنگارهاي آلودگي ه

ــويد، پرده ها را كنار زند و  خود واقعي اش نشسته است، بش
خود حقيقي خود را نمايان گرداند. در واقع، سير و سلوك عرفا 
و كوشش تعليم و تربيت هم براي آشكار شدن و شكوفايي خودي 

است كه خدا، آن را در انسان به وديعه نهاده است. 

فرايند رسيدن به حقيقت
ــيري را براي  ــفه و علما مراحل و مس هر كدام از عرفا، فالس
ــيدن  ــت. موالنا مراحل رس ــت پيموده اس ــيدن به حقيق رس
ــان، علم اليقين،  ــد: گم ــه مي دان ــت را چهار مرحل ــه حقيق ب
ــن، و حق اليقين. او كمال حقيقي را در دو تاي آخر  عين اليقي
ــد؛ چون كه فرد با تمام وجودش حقيقت را درمي يابد.  مي دان
ــة عين اليقين و حق اليقين  ــيدن به مرحل به نظر او فرد با رس
ــد و در آن داراي بينش  ــرد علم عبور مي كن ــش  و كارب از دان
ــب  علم  ــن فقط صاح ــه در علم اليقي ــي ك ــود؛ در حال مي ش
مي شود. او سرچشمة حقيقت را درون انسان مي داند. به نظر 
ــت و جوي حقيقت نبايد غير از خود جاي ديگري را  او در جس
ــت و جو كرد و اين بيان مبين فطري بودن حقيقت جويي  جس

است. 
عرفا به  دنبال رسيدن به اصل و اصالت حقيقت هستي در سير 
و سلوك اند؛ رياضت مي كشند، دائم و در همه حال به ذكر خدا 
مشغول اند، هيچ نيمه شبي از نماز شب غافل نمي شوند، روزشان 
ــروع نمي كنند و راهي دشوار و طوالني را طي  را بي ذكر حق ش
مي كنند بلكه به حقيقت برسند تا با اين تالش ها بتوانند گردي 
ــان نشسته است، پاك كنند و با  را كه بر حقيقت خود واقعي ش
تالش و سير و سلوك خود به خود حقيقي و واقعي يا همان خود 

فطري برسند. 

حس حقيقت جويي را مي توان به حس 
كاوشگري، كنجكاوي، پرسشگري تعبير كرد. 
اين حس در كودك از همان طفوليت وجود 
دارد و تا دورة كهن سالي
 هم ادامه مي يابد
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فيلسوفان به دنبال حقيقت هر شيء و هر چيزي هستند. آن ها 
بيشتر عمر خود را دربارة خدا، انسان و جهان و اشيا در كاوش اند 
و مي خواهند با تفحص و جست وجو از حقيقت آن ها آگاه شوند 
و علم بيابند. به گفتة استاد شهيد مطهري: «فيلسوف مي خواهد 
جهان عيني و بيروني را آن چنان كه هست دريافت كند و خود 

بشود جهان عقالني. يا صورت عقلي اين جهان بشود.» 
ــئله مواجه  ــؤال يا يك مس ــان با يك س ــمندان و محقق دانش
ــه مي پردازند،  ــئله خود به مطالع ــوند، حول و حوش مس مي ش
ــئله را در نظر مي گيرند، سال ها با ابزارهايي  جوانب مختلف مس
كه خود ابداع كرده اند، به صور مختلف فرضيه هاي خويش را به 
آزمايش مي گذارند و تحقيق مي كنند؛ به اين اميد كه بتوانند به 
ــطة تالش هاي بي وقفة خود، به حقيقتي كه مدت ها مسئلة  واس
ذهني شان بوده است نائل شوند و تا قبل از نتيجه گرفتن از پاي 

نمي نشينند. 

كاوشگري و پرسشگري
در روان شناسي و تعليم و تربيت، حس حقيقت جويي را مي توان 
به حس كاوشگري، كنجكاوي، پرسشگري تعبير كرد. اين حس 
در كودك از همان طفوليت وجود دارد و تا دورة كهن سالي هم 
ــواد و بي سواد، در سراسر زندگي  ادامه مي يابد. همة افراد از با س
ــت دارند همه چيز دور و اطراف خويش را بشناسند و  خود دوس
ــف كنند. بعضي ها  رمز علت و معلول هاي جهان پيرامون را كش
عطش سيري ناپذيري براي دانستن دارند. دائم از منابع و مراجع 
استفاده مي كنند، مي جويند، مي پويند، مي پرسند تا به حقيقت 
برسند. حتمًا داستان معروف ابوريحان بيروني را شنيده ايد. او در 
ــتر بيماري و رو به قبله بود باز مي خواست پاسخ  حالي كه در بس
سؤالش را از عيادت كننده اش، كه مردي فاضل بود دريافت كند. 

مشاهداتي از حقيقت جويي يك كودك
ــت  ــت داش ــك ماهگي وقتي او را بيرون مي برديم دوس در ي
ــمت شيشة ماشين بگردانيم تا مناظر بيرون را  صورتش را به س

تماشا كند. 
ــه كرد، او را به حالت  ــين، وقتي گري در چهل روزگي، در ماش
ــين در آغوشش گرفتم. به محض  ايستاده به طرف شيشة ماش
اينكه چشمش به بيرون افتاد، ساكت شد و دقايقي در حالي كه 
مردمك هايش از راست به چپ و چپ به راست حركت مي كرد، 
با اشتياق مناظري را كه از جلويش رد مي شدند، از نظر گذرانيد. 
ــش كردم و متوجه  ــد. نگاه بعد دوباره صداي گريه اش بلند ش
شدم كه كالهش پايين آمده و جلو ديدش را گرفته است. وقتي 
ــاهداتش  ــد و به مش كالهش را به حالت اول برگرداندم، آرام ش

ادامه داد. 
ــبي در ماشين بوديم. متوجه شديم كه  در چهار ماهگي، ما ش
ــاية ماشين هايي را كه رد مي شدند و روي ديوار مي افتادند،  او س
ــمت آن ها مي برد تا سايه ها را  ــتش را به س را نگاه مي كرد و دس

بگيرد. 

ــيده بود، توپي را  ــه ماهگي وقتي در تخت خود دراز كش در س
ــمت صورتش بردم. در حالي كه  كه نخي به آن آويزان بود، به س
ــرف توپ مي برد ولي  ــتش را به ط ــش را باز كرده بود، دس دهان

نمي توانست آن را بگيرد. 
ــيده بود و براي دستيابي  در پنج ماهگي روي لحافش دراز كش
ــت؛  ــينه برگش ــباب بازي هايي كه دوروبرش بود، روي س به اس
دستش را به سمت آن ها دراز كرد كه البته دستش نرسيد اما با 
چنگ زدن به لحاف، تكان دادن پاهايش و سرانجام جمع كردن 

لحاف موفق شد به آن ها دست پيدا كند. 
در شش ماهگي به حالت سينه خيز به سمت جغجغه اش رفت 
ــي صداي آن درآمد،  ــه چپ حركت داد. وقت ــت ب و آن را از راس
ــيد و نگاهم كرد.  نگاهم كرد و خنديد. بعد آن را روي زمين كش
ــف ديگري نائل شده بود و  ــمند كوچك به كش گويي اين دانش

داشت كشف جديد خود را به من اعالم مي كرد. 
در هفت ماهگي وقتي با روروئكش به قوطي جا برنج كه اندكي 
برنج در آن بود، كوبيد و صداي به هم خوردن برنج ها بلند شد، 
ــام داد تا صداي جديدي  ــان چندين بار اين كار را انج خنده كن
ــف جديدش شنيده بود، با گوش جان به خاطر  را كه بر اثر كش

بسپارد. 
ــاد، ديگر همه جاي خانه  ــت و پا رفتن افت وقتي به چهار دس
برايش جذاب بود.  در خانه راه مي افتاد و سعي مي كرد هر چيزي 
را از كشوها تا كمد ها تا اشيايي كه در ديدرسش بودند، به دست 

بگيرد، آن را به دهانش ببرد و آن را شناسايي كند. 
قوطي ها، بطري ها را روي زمين مي غلتاند و چهار دست و پا به 

دنبالشان مي رفت و غلتيدن آن ها را با دقت نگاه مي كرد. 
ــبيحي، كتابي، خودكاري يا هر چيز ديگري در دست  اگر تس
ــمتمان مي آمد. آن را  ــت و پا، شتابان به س ــتيم، چهار دس داش
ــد و در دهانش بگذارد.  ــيد تا بگيرد و ببيند و لمس كن مي كش
ــيا را پرت مي كرد تا صدايي را كه از آن ها برمي خاست  گاهي اش
و يا شكلي جديد را كه به خود مي گرفتند، ببيند و تجربه كند. 
ــيا به راه مي افتاد تا بار ديگر آن ها را به دست گيرد  به دنبال اش
ــان مي كرد و يك بار ديگر به  ــورد مداقه قرار دهد. باز پرتش و م

صدايي كه ايجاد شده بود، با دقت بيشتري گوش مي داد. 
وقتي راه افتاد روي نوك انگشتان خود مي ايستاد و دستش را 
ــت آورد و  ــيايي را كه باالتر از او بودند، به دس دراز مي كرد تا اش

آن ها را با حواس المسه و چشايي اش شناسايي كند. 
ــاحل دريا  ــنگ هايي را كه از س در يازده ماهگي، صدف ها و س
ــودم بارها و بارها از  ــتيكي ريخته ب آورده و در يك بطري پالس
ــا را به دهانش  ــان مي كرد، آن ه ــري بيرون مي آورد، نگاهش بط

مي گذاشت و بعد دوباره به بطري برمي گرداند. 
ــد. جست و جوگري او به  وقتي زبانش به جمله و عبارت باز ش

ــگري نمود پيدا كرد. در دو سالگي با  ــكل پرسش ش
ــناخت  ــش «اين چيه؟» به ش پرس

ي  ــيـــــا ش ا
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ــد چراها و  ــالگي به بع ــد. از دو و نيم س ــل مي ش ــش نائ اطراف
ــد تا دربارة همه چيز شناخت  ــروع ش ــش هاي پيگير او ش پرس
ــتري پيدا كند. يك نمونه از اين گونه پرسشگري را كه در  بيش
يك مكالمه تلفني من با او صورت گرفته  است، در زير مي آورم. 

او: االن كجايي؟
من: خونه ام. 

چرا خونه اي؟ 
براي اينكه مي خوام كارهام رو انجام بدم. 

چرا مي خواي كارهات رو انجام بدي؟ 
اگه من كارهام رو انجام ندم پس كي اين كارها رو بكنه؟ 

االن چي  كار مي كني؟ 
دارم كتاب مي خونم. 
چرا كتاب مي خوني؟ 

مي خوام ببينم تو اين كتاب چي نوشته. 
چرا مي خواي ببيني چي نوشته؟ 

براي اينكه مي خوام ياد بگيرم. 
چرا مي خواي ياد بگيري؟ 

براي اينكه همه  چي را بدونم. 
چرا مي خواي همه  چي رو بدوني؟ 

چون خوبه كه آدم همه  چي رو بدونه. 
ــي ها،  ــه كارها، بررس ــه از اين گون ــا نمون صده

كندوكاو ها و جست و جوگري ها را مي توان 
در هر كودكي مشاهده كرد. 

جمع بندي و 
نتيجه گيري

ــه در باال ذكر  مطالبي ك
شد، مربوط به چند نمونه 
ــت و جوگرايانة  جس رفتار 
كودكي از دورة نوزادي تا 
حدود سه سالگي اوست و 

نمونه هاي زيادي از اين گونه 
ــوان در كودكان پيدا  را مي ت

كرد. كودك در اولين روزهاي 
ــوش دنياي  ــم  و گ تولد، با چش

ــت و جو مي كند و  ــش را جس اطراف
ــت ببيند در پيرامونش چه  ــتاق اس مش

ــذرد و چــه  مي گــ

چيزهايي هست. هنوز تجربه اي از محيطش ندارد، و تشنة ديدن 
ــت. وقتي توانايي پيدا كرد  ــياي پيرامون خويش اس مناظر و اش
ــيا و چيزهاي نزديكش ببرد، اشياي  كه دستش را به سمت اش
بيشتري را دست كاري و بررسي مي كند و عالوه بر حس بينايي 
ــك مي گيرد تا به  ــه اش نيز كم ــنوايي خود، از حس المس و ش
ــت يابد. هنگامي  ــتري از شناخت آن شيء دس جنبه هاي بيش
ــيد، كم كم به اشياي دورتر از خود  كه به توان حركت كردن رس
دست مي يابد. در هر جايي كه هست، راه مي افتد و به جست و جو 
مي پردازد. از اين زمان، جلوه هاي بيشتري از حس حقيقت جويي 
ــود. وقتي توان ايستادن و راه  رفتن در او پيدا  در او نمايان مي ش
شد، دستش به اشياي بلند تر از قدش مي رسد و عالوه بر وسايل 
ــود. با نمود گفتار در  ــف اشياي باال نيز نائل مي ش پايين به كش
ــش نيز به كمك او مي آيد و  ــودك، عالوه بر حواس قبلي زبان ك
ــيله اي قوي براي ارضاي حس جست و جوگري اش مي شود.  وس
كودكان عطش سيري ناپذيري براي پرسش از بزرگ ترها دارند و 
با پرسشگري  و جست و جوگري مي توانند اطالعات وسيعي دربارة 

محيط پيرامون خود به دست آورند. 
آنچه كودك به پرت كردن اشيا و اسباب بازي هايش وا مي دارد، 
كنجكاوي و حس جست و جوگري اوست. او مشتاق است كه هر 
چه زودتر بفهمد بر اثر برخورد شيء با زمين چه اتفاقي مي افتد، 
ايـــن شيء چه بردي دارد، چه 
ــي از افتادن آن  صداي
مي شود،  ايجاد 

چـــه

چي رو بدوني؟ 
مه  چي رو بدونه. 

ــي ها،  ــه كارها، بررس ن گون
وگري ها را مي توان 

 كرد. 

ذكر 
ونه 
انة 
ي تا 
ت و 

گونه 
ن پيدا 

روزهاي 
وش دنياي 

جو مي كند و 
 در پيرامونش چه 

كنجكاوي و حس جست و جوگري اوست. او مشتاق است كه هر 
چه زودتر بفهمد بر اثر برخورد شيء با زمين چه اتفاقي مي افتد، 
ايـــن شيء چه بردي دارد، چه 
ــي از افتادن آن  صداي
مي شود،  ايجاد 

چـــه

استاد شهيد مطهري مقولة حقيقت را مقولة دانايي 
يا دريافت واقعيت جهان مي نامد. به زعم او در انسان 
گرايش به كشف واقعيت ها، آن  چنان كه هستند، 
وجود دارد
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بـــازيمـــن و 
سمانه خداوردي 
مربي پيش دبستاني دبستان 
غيردولتي ريحانه الرسول
ــد بدن  ــالمت و رش بازي عامل مهمي براي س
ــول و قواعد  ــيلة آن مي توان اص ــت و به وس اس
ــق بازي است  زندگي را آموزش داد. كودك، عاش
ــاق، روي ميز، حياط و...) مي تواند  و هر جايي (ات
ــالمت  ــانة س ــد. بازي كردن نش مكان بازي او باش
ــايد اگر كودكي بازي نكند، بايد  ــت و ش كودك اس

به دنبال عوامل آن بود. 
ــخصيت  ــتين بازي هاي خود، ش ــودكان در نخس ك
خويش را ناخودآگاه بروز مي دهند؛ مثًال از طريق بازي 
با عروسك آنچه را از والدين خود ديده اند، نشان مي دهند 

و يا رفتار آن ها را تقليد مي كنند.
بازي مي تواند حس كنجكاوي كودك را برانگيزد و او را به 

تفكر، ابتكار و خالقيت وادار مي كند.
ــراري ارتباط و  ــود كه كودك فرصت برق بازي باعث مي ش
ــد، تعامالت اجتماعي  ــران را بيابد و در اين رون ــل با ديگ تعام
ــودك در بازي گروهي همكاري و فعاليت هاي  را تجربه كند. ك
ــازي اصول، قواعد و  ــوزد و تمرين مي كند. در ب جمعي را مي آم
مقرراتي وجود دارد كه كودك ناگزير بايد آن ها را بپذيرد و انجام 
ــت و پيروزي را مي فهمد و به تكرار تجربه  دهد. او در بازي شكس

مي كند. اين عوامل در بازي، راه و رسم زندگي را به او مي آموزند.
ــيله اي كه حكم اسباب بازي را دارد، انجام  در مواردي، بازي با وس
مي شود. كودك اسباب بازي هاي خود را براساس نياز خويش انتخاب 
مي كند. اگر اولياي كودك مي خواهند براي او اسباب بازي تهيه كنند 
بايد در انتخاب آن ها دقت داشته باشند و انواعي را برگزينند كه موجب 
احساس خستگي كودك نشوند، به پرورش ذهن و فكر او كمك كنند 

و باعث شوند كه كودك دست به ابتكار و خالقيت بزند.
ــنين پايين تر به تنهايي بازي مي كند اما در سنين باالتر  كودك در س
دوست دارد براي خود هم بازي داشته باشد. هم بازي هاي مختلف (سني 
ــخصيت كودك نقش مؤثري  ــي) مي توانند در شكل گيري ش و يا جنس
داشته باشند. اعتماد به نفس، احساس استقالل، مسئوليت پذيري، و بروز 
ــحالي،  ناراحتي، درد...) در البه الي بازي ها در  ــم، خوش احساسات (خش

كودك رشد مي كند.
تنوع بازي ها در رشد همه جانبة كودك تأثير بسيار دارند. در زمان رشد، 
ــي و جسماني باعث تقويت مهارت هاي جسمي كودك  بازي هاي جنبش
مي شود و در بازي هاي ذهني، فكر كودك پرورش مي يابد و ايده هاي نو 

در ذهنش پرورده مي شوند.

ــباب بازي هايش را به هم  ــه وجود مي آيد. كودك اس ــيء ب تغييراتي در ش
مي كوبد تا ببيند از برخورد آن ها با يكديگر چه صدايي توليد مي شود و آن ها 

از هم چه تأثيري مي پذيرند. او شيفتة دانستن نتيجه اين برخورد است؛ زيرا 
برخالف ما، بزرگ ترها تجربة چنين كاري را ندارد. ما اين تجربه ها را خواسته 
يا ناخواسته به دست آورده ايم و ديگر نسبت به اين مقوله ها حس كنجكاوي 
نداريم. ذهن كودك خالي از چنين تجربياتي است. همة اشيا و رويدادها براي 
او جديد است و اين دانشمند كوچك آماده براي آزمايش كردن و تجربه كردن 
است و بي صبرانه انتظار مي كشد كه به نتايجي برسد. عالوه بر اين، چند بار هم 
ــرار مي كند تا تجربه اش را عميق تر كند. ما هم در كودكي همين  كارش را تك
ــرمان داد كشيده اند و  كارها را انجام داده ايم. در اين ميان، بارها بزرگ ترها س
دعوايمان كرده اند ولي چون ارضاي كنجكاوي و يافتن حقيقت و يا حل كردن 

مسئلة ذهني مان برايمان مهم تر بوده است، همه را به جان خريده ايم. 
استاد شهيد مطهري مقولة حقيقت را مقولة دانايي يا دريافت واقعيت جهان 
مي نامد. به زعم او در انسان گرايش به كشف واقعيت ها، آن  چنان كه هستند، 
وجود دارد. انسان مي خواهد جهان را، هستي را، اشيا را آن  چنان كه هستند، 
دريافت كند و به واقعيت مجهوالتي كه در برابرش هستند، دست يابد. به 
ــوف براي ارضاي حس حقيقت جويي اش به دنبال كشف  نظر وي، فيلس

حقيقت مي رود. 
ــان حقيقت جو و حقيقت خواه زاده شده است.   ــتاد، انس به زعم اس
ــر اوليه هم  ــت. بش ــان اس ــي از ارزش هاي انس ــي يك حقيقت جوي
حقيقت جو و حقيقت خواه بوده و در دوره هاي بعد پيشرفت كرده 
و حقيقت جوتر و بيشتر از گذشته وابسته به حقيقت شده است؛ 

چون تكامل يافته است. 
با وجود اين گرايش و استعداد ذاتي است كه انسان هر سختي 
و باليي را به جان خريده و به دنبال علم آموزي و شناخت رمز 
ــود از آفرينش او اين بوده  ــت. مقص و رازهاي جهان رفته اس
است كه با ابزار جست و جوگري به كمالي كه ايد ه آل خداوند 

است برسد. 
ــتان مصوبة شوراي عالي  رويكرد برنامة درسي پيش دبس
ــت. يكي از  ــكوفايي فطرت اس آموزش و پرورش، رويكرد ش
ــراي تحقق اين  ــت. ب جنبه هاي فطرت حقيقت جويي اس
ــه كودكان كه كنجكاوي  ــت ب جنبة مهم فطري، الزم اس
ــت و جوگري در سرشت آنان است، فرصت جوالن  و جس
دهيم تا با آسودگي خيال به نياز اساسي خود كه ميل به 
اكتشاف است بپردازند. ما بايد وسيلة چشيدن طعم لذت 
كشف را در اختيار كودكان بگذاريم و در مسير محقق 
شدن فطرت خدادادي شان همراه آن ها باشيم. باشد كه 

هر چه زودتر به خود حقيقي خويش نائل شوند. 
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در ماه هاي نخست هر سال گاه با مربياني 
ــودكان حاضر در  ــورد مي كنيم كه ك برخ
ــان را به  ــاي آن ــان مهارت ه كالس هايش
چالش مي كشند. اين در شرايطي است كه 
ــامي اين كودكان را  وقتي مربيان ديگر اس
مي بينند بي درنگ فرياد مي زنند كه «اوه، 
اوه، (مثًال) افشين در كالس توست؟ البته 

تو مربي خوبي هستي، موفق باشي».
ــايل ديگران را خراب  ــيني كه وس افش
ــزا  ــا بچه ها دعوا مي كند و ناس مي كند. ب
ــكايت ديگران  ــد؛ تا آنجا كه به ش مي گوي
(هم كالس ها ـ والدين) مي انجامد و آن قدر 
به بدرفتاري با ديگران ادامه مي دهد كه ما 
را مجبور به دخالت مكرر مي كند و توانمان 
ــرويس گرفته تا  ــرد. از رانندة س را مي گي
ــرايدار، همه و همه از او شكايت دارند و  س
انتظار دارند كه براي او كاري بكنيم. در اين 
حالت، او به آرامي آتش مي افروزد، ما را به 
دردسر مي اندازد و باعث مي شود كه بخش 
زيادي از زمان كالس به هدر برود. كودكان 
ديگر نيز كه كارهاي او را مي بينند، تحريك 
مي شوند و سعي مي كنند كارهايي مانند 
ــتادن او نزد مدير نيز  او انجام دهند. فرس
هيچ كمكي نمي كند؛ صد البته مدير سعي 
ــازد كه رفتار  مي كند كودك را متقاعد س
خود را اصالح كند ولي هنوز چند دقيقه از 
برگشت او از دفتر نگذشته است كه دوباره 

روش هاي مناسبي دارند. ما بايد بتوانيم از 
ميان اين رويكردها الگويي را برگزينيم كه 
ــن و عملي را در اختيار ما قرار  فنون روش
مي دهند و راه مقابله با اين چنين كودكاني 

را به ما مي آموزند.

باورهاي مربيان در مورد 
كودكان

توانايي مربي در برخورداري از الگوهاي 
انضباطي به مفروضاتي بستگي دارد كه او 
در مورد ماهيت و ظرفيت كودكان در ذهن 

دارد. او ممكن است چنين بينديشد:
ـ نيروهاي ويرانگر سرشت كودك را در 

سيطرة خويش مي گيرند.
ــودكان پيش از خوبي و بدي به دنيا  ـ ك

مي آيند.
ــفيد است  ـ ذهن كودك مانند لوحي س
ــي تكامل  ــرايط محيط ــر مبناي ش كه ب

مي يابد.
ـ كودك توانايي رشد دارد و با دارا بودن 

انگيزه دروني پرورش مي يابد.
ـ كودك داراي توانمندي هاي ذاتي است 
ولي اين توانمندي ها براي منطقي بودن و 

اليق بودن است.
ــت دارم  ـ و يا اينكه من كودكان را دوس
ــت ندارم صداي داد و فريادشان  ولي دوس

را بشنوم.

آموزشي 

كارهايش را از سر مي گيرد. در واقع، به نظر 
مي رسد كه اقدامات انضباطي مركز براي او 

نوعي تفريح است!
ــت تنها به نظر  مربي در كالس خود دس
ــد. مربيان ديگر و كاركنان مركز هر  مي آي
ــتند و او در  كدام گرفتار وظايف خود هس
ــي با ۳۰-۲۰ كودك محبوس مانده  كالس
ــروكله زدن با ۳۰-۲۰ كودك به  است. س
ــت و حقوق ناچيز  اندازة كافي توانكاه اس
ــت تا  ــز نيز مزيد بر علت اس ــة مرك ماهان
چه رسد به مشكل افشين هايي كه تعداد 
ــت. افشيني كه هر روز  آن ها كم هم نيس
كالس ما را به آشوب مي كشد تا احساس 
ــيابي  ــتگي بر ما غلبه كند. بيم ارزش خس
ــكل  ــال نيز از اين مش ــه اي پايان س حرف
ــال  ــتين ماه هاي س تأثير مي پذيرد. نخس
تحصيلي هنوز پايان نيافته است و ما نگران 
ــال هستيم. هيچ راهي براي ادارة  پايان س
كالس به نظرمان نمي رسد و نمي دانيم با 

«افشين» و «افشين ها» چه بايد كرد.
ــكل ما را  متخصصان براي حل اين مش
ــراغ رويكردها،  هدايت مي كنند كه به س
ــاي انضباط كالس برويم.  الگوها و نظام ه
ــتفاده از آن ها با  ــي مي تواند با اس آيا مرب
ــين  ــي مانند افش ــاي كودكان بدرفتاري ه
ــا ادعا مي كنند  ــد. اين الگوه برخورد كن
ــكل زا،  ــراي اداره كردن كودك مش ــه ب ك

كودكاني كه ما را 
به چالش مي كشند!
مريم پورسلطاني
كارشناس مسئول برنامه ريزي فراگيرسازي
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ــتر مربيان از توان بالقوة  به اعتقاد ما بيش
ــر كودك وجود  ــاده اي كه درون ه فوق الع
ــي ندارند. منظور از توان بالقوة  دارد اطالع
كودك، توانايي ذاتي اوست. مربيان معموًال 
ــازي قائل  ــراي توانايي هاي كودك امتي ب
نيستند. البته ما نمي توانيم فرضياتمان را بر 
ــوان بالقوة كودك قرار دهيم اما به منظور  ت
ــته باشيم كه  درك كودك بايد به ياد داش
ــناخت ما از  كاري كه انجام مي دهيم به ش
ــتگي دارد.  توانايي ها و ناتوانايي هاي او بس
ــت يا چه  ما به اينكه كودك چه چيزي اس
ــه اي نداريم بلكه در پي  چيزي دارد، عالق
كاري هستيم كه او با همين شرايط انجام 
مي دهد. قبل از اينكه به كودك كمك كنيم 
تا توانايي بالقوه اش را به ظهور برساند، بايد 
ــيوة معمولي را كه هم اينك از آن براي  ش
تربيت و آموزش او استفاده مي كنيم، تغيير 
ــا روش ها و رويكردهاي  دهيم. اغلب ما ب
نظري مختلف رشد كودك آشنايي نداريم؛ 
ــوزش  ــي آن را آم ــدون آگاه ــن، ب بنابراي
مي دهيم؛ غافل از اينكه همين روش هاي 
ــي ما را به تنگنا مي كشانند و  رايج آموزش
ــارهاي انضباطي با اشكال مختلف به  فش

نتايج رضايت بخش نمي رسند.
واقعيت اين است كه ديدگاه شما بايد از 
تفكر منطقي و جايگاهي مناسب برخوردار 
باشند. بنابراين، از خود بپرسيد كه نگرش و 
باور من دربارة كودك و مسائل پيرامون او 

مانند «انضباط در كالس درس» چيست.

تفكر روي نظريه ها
گاهي مربيان نسبت به نظريه هاي تكاملي 
ــتند. آن ها نگران اند كه  ــد بدبين هس رش
مبادا اين نظريه ها با كاربرد عملي آن ها در 
آموزش ارتباط واقعي نداشته باشند. مربيان 
ــه آمادگي  ــتند ك تصميم گيرندگاني هس
ــا صالحيت تفكر  ــه آن ه ــان ب حرفه اي ش
ــادي در مورد نظريه ها را مي دهد. بايد  انتق
ــود كه استفاده نكردن از نظريه ها  توجه ش
سازنده نيست و به نظر مي رسد كه انتخاب 
نظريه اي با فلسفة شخصي شما در كالس 

مفيدتر باشد.
شايد مربي نظرش اين باشد كه جان الك 
نيز مانند اسكينر، توسعة انساني را با توجه 
ــاخته  ــان س به تأكيد زياد روي محيط آس

است. شايد مربي ديگري نظرش اين باشد 
ــيار  كه مراكز اغلب خود را با ايده هاي بس
طبيعي روسو هماهنگ نمي كنند ولي بايد 
توجه داشت كه وقتي مربي كالس خود را 
ــكل مي دهد كه با استفاده از  به نحوي ش
انتخاب منظم كانون هاي يادگيري متعدد 
ــد، عمًال  ــارت  حمايت مي كن ــد مه از رش
ــو بهره   هنوز هم از نظريه هاي الك و روس
مي برد. مربيان در موافقت يا عدم موافقت 
ــوش و تجارب خود براي  ــا نظريه ها، از ه ب
قوي تر ساختن رويكردهاي هماهنگ براي 

آموزش كالسي موفق استفاده مي كنند.

رشد كودك و رفتار
ــادي از نظريه ها  ــزان زي ــوزش به مي آم
ــت كه بينش جديدي  ــئت گرفته اس نش
ــب مي كند كه در آن  ــه روش هايي جل را ب
موجودات انساني از بدو تولد و در سرتاسر 
ــد كرده و توسعه مي يابند. اين  زندگي رش
نظريه ها به افرادي كه مي خواهند تجارب 
مرتبط و پويايي براي كودكان ايجاد كنند، 
ــان ها  ــات مهمي مي دهد. همه انس اطالع
ــتند و بيشتر از دوران  منحصر به فرد هس
ــي از فرديت و  ــرگ، عالئم ــا م ــوزادي ت ن
ــد را آشكار  ــگويي رش الگوهاي قابل پيش
مي سازند. نظرية رشد كودك و تحقيقات 
انجام شده، براي كمك به والدين، مربيان 
ــئول  ــه نوعي مس ــاني كه ب ــة كس و هم
ــاي تجويزي را  ــتند، داده ه ــودكان هس ك
ــد را  ــم مي كند تا فرايند منظم از رش فراه
پيش بيني كنند و پرورش بدهند. كودكان 
مي خوابند، مي خورند، گريه مي كنند، رشد 
مي خوانند،  ــد،  مي كنن صحبت  مي كنند، 
ــه گروهي  ــواري مي كنند و ب دوچرخه س
ــي در چارچوب هاي  ــاي زندگ از مهارت ه
ــده تسلط  ــازماني كامًال برنامه ريزي ش س

مي يابند.
مربيان در طول آموزش فرضيات زيادي 
ــاد عالقه در كودك  ــورد آمادگي ايج در م
ــات تجويزي  ــي بر اطالع ــد كه مبتن دارن
ــت. در واقع،  ــد متوالي اس ــاي رش و الگوه
زمينة آموزشي با انتظارات مربوط به رشد 
ــن  ــارات ديگر مانند س ــياري از انتظ و بس
پذيرش در مركز، انتخاب برنامه آموزشي و 
فرايند آن شكل داده مي شود. اين فرضيات 

ــاس انواع نظريه هايي قرار دارد كه در  براس
كودكان به عنوان افرادي متفكر و بازيگر در 

موقعيت آموزشي رشد مي كنند.
ــور هر بحث  ــودك، مح ــد ك نظرية رش
ــار و انگيزش در  ــده در مورد رفت مطرح ش
ــت. كودكي كه گاهي بي قرار و  كالس اس
مسئله ساز مي شود، ممكن است در مواقع 
ديگر كامًال شيفتة آموختن باشد. آيا اشكال 
در يادگيري متناوب، از عواقب عاطفي يك 
مسئله در منزل است؟ آيا كار مورد تقاضا در 
وراي توانايي هاي جسماني يا عقالني زمان 
ــؤاالت  ــودك قرار دارد؟ جواب به اين س ك
ــت و جواب هاي  فقط به عهده مربيان نيس
ــده بايد بر مبناي دانش فعلي رشد  ارائه ش
ــود.  ــورت آگاهانه ارائه ش ــودك و به ص ك
كودكان معموًال بدون دليل عمل نمي كنند 
و مربي كه مداخلة رفتاري موفقي بر مبناي 
نظرية رشد انجام مي دهد، به احتمال قوي 

واكنش و پويايي خواهد داشت.
ــودك در مورد  ــد ك ــردازان رش نظريه پ
الگوهاي رشد متوالي و قابل پيش بيني يا 
واكنش نسبت به محيط توضيحات روشن 
و منظمي ارائه داده اند. معموًال فرضيات ارائه 
ــان، بر مبناي مطالعات  شده در مورد انس
گسترده در مورد كودكان يا بزرگساالن يا 

هر دو آن هاست.
ــم  ــا را به رغ ــن نظريه ه ــياري از اي بس
اعتبارشان نمي توان اثبات كرد و رد علمي 
ــي مربيان و  ــت ول ــا نيز ممكن نيس آن ه
كساني كه نگرش آن ها درخصوص رشد و 
ــعة انساني است، با اعمال مداوم آن ها  توس
مي توانند تغييرات نظام مند صورت گرفته 
در فرد را در طول چرخة زندگي تفسير و از 

آن حمايت كنند.

كاربرد نظريه هاي رشد كودك در 
كالس درس

تقريبًا هر مربي عالقه مند بايد در زمينة 
ــد  ــفة آموزش وپرورش و رش ــخ، فلس تاري
ــد. اين دوره ها  كودك دوره هايي را بگذران
ــود  ــازي كار مربياني مي ش موجب غني س
كه مي خواهند به صورت آگاهانه اطالعات 
نظري را با طرح هاي مربوط به كار كالسي 

پيوند بزنند.
ــاط دادن نظريه ها و مديريت  هدف، ارتب
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كودك در كالس به صورت عيني است. بين 
ــت هاي  مديريت كودك در كالس و برداش
تكاملي در مورد نحوة عمل كودكان رابطة 
مستقيمي وجود دارد. براي اينكه بدانيم اين 
ــات چگونه به مديريت كالس درس  اطالع
ــت  و انضباط ارتباط پيدا مي كند، الزم اس
به عنوان افرادي متفكر به عقايد تخصصي 
ــد  مهم در مورد روش هاي يادگيري و رش

كودكان توجه كنيم.
حال كالسي گرم و پرجمعيت و كودكاني 
بي قرار و ناآرام را در نظر بگيريد. مربي اين 
كالس در تالش است كه به تمامي كودكان 
تمرين كل خواني بدهدـ  كه فعاليتي آسان 
ــت. فضايي پر تنش و خستگي بر  نيز هس
كالس حاكم است. مربي پس از تالش زياد 
به خود مي آيد و زير لب زمزمه مي كند كه 

اين كودكان واقعًا نمي خواهند ياد بگيرند.
در همين حال، پرنده اي روي لبة پنجرة 
ــي كامًال  ــن اتفاق ــيند و اي كالس مي نش
غيرمنتظره است. كودكان سكوت مي كنند 
ــوند و  و هيجان زده دور پنجره جمع مي ش
براي ديدن پرنده سرك مي كشند. آن ها با 
يكديگر حرف مي زنند و مي خندند و وقتي 
ــده، يك جوجه  ــوند كه پرن متوجه مي ش
كبوتر است، سؤاالت زيادي مي كنند: از كجا 
ــال دارد؟ مادرش كجاست؟  آمده؟ چند س

آيا مي توانيم او را نوازش كنيم و... .
مربي آگاه مي داند كه چگونه از اين فرصت 

بهره مند شود. او از كودكان مي خواهد كه 
صندلي هاي خود را دايره وار بچينند و روي 
ــينند تا بتوانند پرندة كوچك را  آن ها بنش
ــوند  ــوازش كنند. كودكان منتظر مي ش ن
ــت مربي به درون  تا جوجه كبوتر با هداي

كالس بيايد. 
ــت كه چه چيزي باعث  موضوع اينجاس
ــود كه كنجكاوي زيادي در كودكان  مي ش
برانگيخته شود و اينكه چرا همان بچه هاي 
ــوند و  ــاآرام اين قدر راحت كنترل مي ش ن
ــد و چه موقع آن ها واقعًا  همكاري مي كنن
به آنچه مي خواهند انجام بدهند، عالقه مند 

مي شوند؟
ــياري از نظريه پردازان  در طول تاريخ بس
ــخ  ــؤاالت پاس ــه طرق مختلف به اين س ب
ــراي مربياني كه در مورد بعضي  داده اند. ب
ــؤال دارند،  ــاي رفتار كودكان س از جنبه ه
ــاني  ــي ماهيت عالقه و انگيزش انس بررس

مفيد خواهد بود.
ــرا كودكاني كه در يك لحظه به انجام  چ
ــره  ــد و از آن طف دادن كاري بي عالقه ان
ــري كامًال  ــراي انجام كار ديگ ــد، ب مي رون
ــد به مربيان  ــد؟ مطالعة نظرية رش آماده ان
كمك مي كند تا اعتقادات شخصي خود را 
در مورد نحوة رفتار يا علت بروز آن تعديل 

كنند.
ــوان كار واقعي در نظر  اگر آموزش به عن
ــك نظرية  ــاس ي ــود، بايد براس گرفته ش

كامًال قابل قبول و منسجم باشد. هر بحث 
ــاس  ــه اي در كالس درس بايد براس حرف
ــود در مورد روش هاي  بهترين دانش موج
يادگيري و رشد كودكان صورت گيرد. بدون 
كاربرد جامع و مستمر نظرية رشد كودك، 
ــرض اين خطر قرار دارندكه  مربيان در مع
ــات اتفاقي بگيرند؛ تصميماتي كه  تصميم
ــتگي و مقاومت  مانع توجه مداوم و يا خس
ــود. آن ها همچنين ممكن  كودكان مي ش
است نتوانند برنامه ها، فعاليت ها و اقدامات 

مربوطه را به طور مناسب ارزيابي كنند.
ــتاني تنها  ــه مراكز پيش دبس ــا ك از آنج
فرصت واقعي براي باليدن كودكان هستند، 
مربيان بايد براي نيازهاي تكاملي مربوط به 
رشد كودك بيشترين اهميت را قائل شوند 
ــي خود را بر مبناي بهترين  و امور آموزش
نظريه هاي موجود قرار دهند. چرا كه هدف 
از آموزش كنترل نيست بلكه ايجاد انگيزه 
ــازي فرصت هاي  ــراي يادگيري و غني س ب

زندگي كودكان است.
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سيدغالمرضا فلسفي
كارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعي و عضو هيئت تحريريه

ارتباطات در مديريت آب
ــران بي آبي، آموزش  كليدواژه هـا: بح
سواد زيست محيطي، برنامة محيط زيست 

سازمان ملل متحد

ــي محترم لطفًا عبارت هاي زير را با   مرب
دقت بخوانيد.

ــتاهاي كشور  «هم اكنون برخي از روس
منابع آب شرب ندارند و به شيوة سيار به 

آن ها آب رساني مي شود.»
ــال ديگر ممكن است شاليزاري  «۱۰ س

در شمال كشور نداشته باشيم.»
ــهرهاي اراك،  ــران ش ــر ته ــالوه ب «ع
اصفهان، شيراز، قزوين، قم، كرج، كرمان، 
ــهد، همدان و يزد از جمله شهرهايي  مش
هستندكه هم اكنون در آنچه «تنش آبي» 

ناميده مي شود، قرار گرفته اند.»
ــون نفر، يعني ۵۰  «هم اكنون ۳۷ ميلي
درصد جمعيت كل كشور كه معادل ۵۱۷ 
ــهر ايران مي شود، با بحران و تنش آب  ش

روبه رو هستند.»
ــران در  ــاري، كل اي ــا ادامة روند ج «ب
ــال آينده در خطر تبديل شدن به  ۲۰ س

صحرايي بي آب و علف قرار مي گيرد.»
«اگر با اين روند در مصرف آب زياده روي 
ــايد در آيندة نه  چندان دور آب  كنيم ش

فاضالب تصفيه شده هم گيرمان نيايد.»
آنچه گفته شد، بخشي از اظهار نظرهاي 
ــي و صاحب نظران  ــي مقام هاي دولت برخ
ــا و  ــي روزه ــور ط ــت محيطي كش زيس
ــران بي آبي در  ــر دربارة بح ــاي اخي ماه ه
ــانه اي ايران است كه همچون  فضاي رس
نتايج مدل سازي مركز ملي اقليم شناسي 
ايران حاوي خبرها و نشانه هايي به شدت 
نگران كننده است. اين مركز طي گزارش 
ــال ۱۳۹۲، وضعيت  خود در مرداد ماه س
ــور را  ــزان بارندگي در كش ــوا و مي آب وه

مي تواند منشأ بحران هاي ثانويه شود.
ــات دلهره آور  ــه دامنه و تبع با عنايت ب
ــدت با امنيت ملي  ــئله كه به ش اين مس
ــه حداكثري به  ــت، توج ــره خورده اس گ
ــا جهت گيري به  ــت ب مقولة محيط زيس
ــران آب، در محتواي  ــمت مديريت بح س
مي تواند  ــتاني  پيش دبس دورة  ــي  آموزش
ــت آن در نظام تعليم وتربيت  نقطة عزيم
ــور محسوب شود. در  رسمي عمومي كش
ــاي توليد محتواي  ــال ۱۳۹۰ كميته ه س
ــتان و  ــتان هاي سيس ــتاني اس پيش دبس
گيالن،  هرمزگان،  كردستان،  بلوچستان، 
خراسان جنوبي، همدان و اردبيل با هدف 
آشناسازي كودكان با اهميت محيط زيست 
و نحوة  نگهداري آن در حوزه هاي مربوط 
به زمين، حيوانات، گياهان، منابع طبيعي 
ــترك اقدام  ــط زندگي به طور مش و محي
ــي با عنوان  ــد كتاب كودك ـ مرب به تولي
ــس از توليد اين  ــت كردند.  پ محيط زيس
نمونه كه با نظارت دفتر تأليف كتاب هاي 
ــطة نظري انجام  ــي ابتدايي و متوس درس
ــد، بخشي از توليد محتواي استان هاي  ش
ــت  مختلف به واحد يادگيري محيط زيس
ــا توجه به بحران  اختصاص يافت ليكن ب
موجود، نياز به توجه و پرداختن مضاعف 
و مستمر به مقولة آب از ابعاد مختلف در 
ــوب عزم ملي  ــتان ها در چارچ تمامي اس
ــران آب ضروري به نظر  براي مديريت بح

مي رسد.
ــدن اين امر مهم دورة  براي عملياتي ش
ــازي  روزآمدس ــتاني،  پيش دبس ــمي  رس
محتواي واحدهاي يادگيري حول مباحث 
زيست محيطي با محوريت آب در اولويت 
قرار دارد. در اين ميان، توجه به توصيه هاي 
ــت سازمان  ملل  ده گانة برنامة محيط زيس
ــواد  ــپ)۱ در قالب آموزش س متحد (يون

آموزشي 

ــالدي پيش بيني كرد  ــال ۲۱۰۰ مي تا س
ــواي ايران طي  ــاس آن دماي ه كه براس
ــه افزايش  ــده ۳ تا ۵ درج ــال آين ۹۰ س
ــارش نزوالت جوي به طور قابل  مي يابد، ب
ــد و با كاهش  ــه اي كاهش مي ياب مالحظ
برف، منابع سفره هاي آب زيرزميني بسيار 
محدود مي شوند. تداوم خشك سالي هاي 
ــت كه ايران وارد  ــده اس كنوني باعث ش
ــود كه به  ــالي ش ــوم خشك س مرحلة س
خشك سالي هيدرولوژيكي معروف است و 
ــفره هاي آب زيرزميني از ميان  طي آن س

مي روند.

ــالي ايران ۳۰ ساله است  دورة خشك س
ــاز آن مي  گذرد.  ــت از آغ ــه چندي اس ك
ــازمان  ــته به س به گزارش نهادهاي وابس
ــتناد نتايج دوازده هزار  ملل متحد، به اس
ــش جهاني، ايران در منطقه اي واقع  پژوه
ــال هاي آينده شاهد  شده است كه در س
ــي به منبع  بحران هايي جدي در دسترس
ــود تا  ــود. پيش بيني مي ش ــد ب آب خواه
ــال ۲۰۴۵ ميالدي تقاضاي مصرف آب  س
ــيرين در غرب آسيا ۶۰ درصد افزايش  ش
ــق مطالعات انجام  ــد؛ در حالي كه طب ياب
شده منابع آب شيرين اين منطقه تا سال 
۲۰۵۰ ميالدي حتي به رقمي معادل ۱۰ 
درصد كمتر از ميزان كنوني مي رسد. اين 
ــان مي دهد كه عدم توجه  آمار و ارقام نش
كافي به بحران آب در ايران دشواري هايي 
ــه   ــي ب ــي و بين الملل ــاد داخل را در ابع
ــود اينكه نتايج تمامي  ــال دارد. با وج دنب
ــا و پيش بيني هاي وضعيت آب  پژوهش ه
ــان از وقوع بحران  ــال هاي اخير نش در س
ــالي دارد،  ــدي و قريب الوقوع خشك س ج
ــه با اين  ــدي در مواجه ــوز اراده اي ج هن
ــكل نگرفته است كه اين غفلت  بحران ش
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ــت محيطي به شهروندان جهان در  زيس
ــن بازتوليد توأم  ــراي اي ــال ۲۰۱۵ ب س
ــت بهره مندي  ــازي، جه ــا متناسب س ب
ــه  ب ــور  مزب ــي  دورة  تحصيل ــب  مخاط
ــتان ها  ــاي توليد محتواي اس كارگروه ه
ــنهاد  پيش ــز  مراك ــان  مربي ــن  همچني
ــود. يونپ معتقد است كه هركدام  مي ش
ــاكن زمين  ــهروند س از هفت ميليارد ش
ــواد  ــودكان، با آموختن س ــه ك از جمل
مؤثر  گام هايي  مي توانند  زيست محيطي 
ــت بردارند. فقط  براي حفظ محيط زيس
كافي است بياموزند هر روز براي كاهش 
توليد گازهاي گلخانه اي (ردپاي كربن)، 
ــرژي، مقابله با  ــالف ان ــري از ات جلوگي
ــبز، تالش براي كاهش  كاهش فضاي س
توليد زباله و آگاهي بخشي به دوستان و 

ــد. ــي بردارن ــي عمل همكاران خود گام

ــوب آموزش  ــازمان در چارچ ــن س اي
ــت محيطي به ده گام عملي  ــواد زيس س
ــاده به مثابة اقدامات اثرگذار  و بسيار س
ــاره مي  كند كه به  براي حفظ زمين اش

قرار زيرند.
ــي يافتن، اين  ــس از آگاه  كودك پ
ــد كه براي  ــه والدين خود بده ــام را ب پي
ــت هر نفر مي تواند يك  حفظ محيط زيس

ــي گياهي  ــم غذاي ــه از رژي روز در هفت
استفاده كند و گوشت نخورد. با رعايت 
ــال، ميزان  ــن توصيه و پس از يك س اي
ــط  كاهش توليد گازهاي گلخانه اي توس
هر نفر به طور تقريبي برابر است با عدم 
ــخصي از  ــة خودرو ش ــروج يك ماه خ
ــا رعايت اين  ــزل. حال تصور كنيد ب من
توصية جهاني، توليد گازهاي گلخانه اي 
ــزان كاهش پيدا مي كند. الزم  تا چه مي
ــه دليل رعايت رژيم  ــت كه ب به ذكر اس
ــت در هفته،  غذايي يك روز فاقد گوش
ــالمت هيچ كس در معرض خطر قرار  س
ــزارش روزنامة گاردين،  نمي گيرد. به گ
ــبت به سبزيجات نياز  توليد گوشت نس
ــادي آب دارد. براي  ــيار زي به مقدار بس
ــت ۵ تا ۲۰  ــك كيلوگرم گوش ــد ي تولي
هزار ليتر آب مصرف مي شود؛ در حالي 
ــد يك كيلوگرم  ــه آب الزم براي تولي ك
گندم بين ۵۰۰ تا ۴ هزار ليتر آب است. 
ــه از والدين خود  ــودك بياموزد ك  ك
ــهرهاي متصل به خطوط  ــد در ش بخواه

براي  مترو، 

خود  سفرهاي 
ــه جاي  ــرو ب ــا مت ب
ــت كاغذي از بليت  بلي
ــتفاده  الكترونيكي اس
در  ــدام  اق اين  كند. 
ــزان  مي ــش  كاه
ــذ،  كاغ ــرف  مص
ــع درختان و  قط
ــاير هزينه ها  س
ر  ا ــذ گ ثير تأ
حاال  ــت.  اس
تصور كنيد 
ــر  اگ ــه  ك

ــت  هف

ــاكن كرة زمين اين توصيه  ميليارد نفر س
ــي رعايت كنند، چه ميزان  را به طور عمل
از مصرف كاغذ و در نهايت قطع درختان 

كاسته مي شود؟
ــه والدين خود  ــودك بياموزد كه ب  ك
ــتي را  تأكيد كند لوله هاي آب داراي نش
به منظور جلوگيري از به هدر رفتن آب، 
ــر تنهـا و  ــازي كنند. اگ ــر و بهس تعميــ
ــتي، تعمير و  تنها يك لولة آب داراي نش
بهسازي شود، ساليانه به صورت ميانگين 
ــدر رفتن حدود ۴۰ هزار ليتر آب در  از ه

دسترس جلوگيري مي شود.
ــه والدين خود  ــودك بياموزد كه ب  ك
ــاي كم مصرف را  ــزد كند تا المپ ه گوش
ــي نمايند.  ــاي معمول ــن المپ ه جايگزي
جايگزيني يك المپ معمولي يا رشته اي 
با يك المپ كم مصرف موجب ۷۵ درصد 
صرفه جويي در مصرف انرژي برق مي شود.

ــوزد و براي والدين خود   كودك بيام
ــريح كند كه هيچ كس نبايد وسايل و  تش
ابزارهاي الكترونيكي كهنه را دور بيندازد 
و يا آن ها را زباله تلقي كند، 
ــوان اين  بلكه مي ت
دستگاه ها را بازيافت 
نمود و از قطعات آن ها 
استفاده كرد. رعايت اين 
ــد بازيافت  ــه به فراين توصي
كمك مي كند و مانع هدر رفتن 
ــيار در ميزان  انرژي و صرفه جويي بس

مصرف آب مي شود.
ــوزد كه از والدين خود   كودك بيام
ــاي خانگي را  ــد برخي فعاليت ه بخواه
ــاير وسايل  از طريق اينترنت، تلفن و س
ــي و ارتباطي انجام دهند  الكترونيكــــ
و از تردد غيرضروري (به ويژه با وسيلة 
ــودداري كنند. اين  ــخصي) خ نقلية ش
ــش توليد  ــد زيادي به كاه ــدام تا ح اق
ــه اي و كاهش  ــاي گلخان ــن و گازه كرب
ــا مانند  ــوا و در برخي جاه ــي ه آلودگ
ــكل ترافيك (به ويژه  ــران به حل مش اي

ــهري) كمك مي كند. ترافيك درون ش
ــودك بداند كه براي مصرف آب به   ك
جاي بطري هاي يك بار مصرف پالستيكي 
ــتفاده  ــه  و بطري هاي دائمي اس از قمقم
كند. با اين اقدام، ضمن جلوگيري از هدر 

كك نف ت ــت هر س ز

ييي

ب

ي وو

در جوامعي مانند ايران، در 
زمان هاي اضطرار چون بحران 
بي آبي از طريق به كار گرفتن 
توأمان شيوه هاي القاء حسي 
و آموزش مديريت بحران 
مي توان انتظار واكنش مثبت و 
زودهنگام از كودك داشت
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رفتن آب، زبالة پالستيكي كمتري نيز به 
طبيعت وارد مي شود.

ــه والدين خود  ــوزد و ب ــودك بيام  ك
ــه و آلومينيوم را از  توصيه كند كه شيش
ساير زباله ها جدا كنند و به مراكز بازيافت 
ــد. با رعايت اين توصيه، پس  تحويل دهن
ــكان بازيافت و  ــش هفته ام ــدود ش از ح
ــت مجدد شيشه يا آلومينيوم جدا  بازگش
شده به چرخة توليد وجود دارد و بنابراين، 

مي توان از آن ها بارها استفاده كرد.
ــهروند داراي   كودك بداند كه هر ش
امكان و زمينه مناسب مي تواند با استفاده 
ــود برود. اگر  ــه به محل كار خ از دوچرخ
كسي با دوچرخه به محل كار خود برود، 
ــافت، زمين را از  در ازاي هر كيلومتر مس

شر ۲۵۰ گرم كربن خالص مي كند.
ــر آگاهي كودك و تالش او   با تكيه ب
ــود تا  ــة  پيام به والدين و تالش ش در ارائ
غذا در خانه صرف شود و از كاربرد ظروف 
ــتيكي پرهيز گردد.  ــار مصرف پالس يك ب
ــالوه بر كاهش  ــن توصيه، ع ــا رعايت اي ب
ــتيكي ۲۶۰ گونة  ــد زباله هاي پالس تولي
جانوري نيز از خطر مرگ ناشي از خوردن 
زباله هاي پالستيكي و گيرافتادن در آن ها 

نجات پيدا مي كنند.

نگاهي به روش هاي آگاه سازي 
در مورد مصرف بهينة آب

ــاي موجود، نحوة  ــا توجه به رويكرده ب
ارائة پيام هاي مربوط به بحران بي آبي به 
نوآموز را مي توان در سه بخش شهروند ـ 

مصرف كننده، شهروند ناآگاه، و شهروند ـ 
مسئول تقسيم بندي كرد.

ــهروند ـ مصرف  ــة ش ــيوة ارائ  ـ در ش
كننده نوآموز بايد با دريافت پيام احساس 
ــئله  ــيتش دربارة مس خطر كند و حساس

افزايش يابد.
ــهروند ناآگاه، هدف،  ـ در روش ارائة ش
ــت  ــه اي اس ــوز از فاجع ــازي نوآم آگاه س
ــدارها پديد  ــه در اثر بي توجهي به هش ك
مي آيد. اين آگاه سازي در نوآموز احساس 

مسئوليت بيشتري ايجاد مي كند. 
ـ در شيوة سوم ارائه، هدف مربي ايجاد 
حس مشاركت شهروند ـ مسئول در حل 
ــت. او به اين منظور، اطالعاتي  مسئله اس
ــق و جزئي به كودك ارائه مي دهد تا  دقي
وي در جريان جزئيات بحران و داليل آن 

قرار گيرد.
ــده را در مجموع  ــه شيوة ارائة ياد ش س
ــة روش «پيام هاي  ــوان زير مجموع مي ت
القاي حسي» ناميد؛ زيرا براي برانگيختن 
ــئوليت،  ــر، مس ــه (خط ــس اولي يك ح
مشاركت) در كودك به كار مي روند. اين 
ــعه  ــور معمول در جوامع توس روش به ط
ــرد جمعي بر رفتار  يافتة فرهنگي كه خ
اجتماعي حاكم است، زودبازده تر است و 
در مقابل، براي جوامع در حال توسعه به 
لحاظ فرهنگي، با تكرار زياد و در درازمدت 
ــت. حال پرسش  اثر مطلوب خواهد داش
ــد ايران،  ــت كه در جوامعي مانن اين اس
ــار واكنش مثبت و  ــه مي توان انتظ چگون
ــخ اين  ــت. پاس زودهنگام از كودك داش

است كه در جوامعي اين چنين، با شرايط 
بحراني حاكم بر وضعيت زيست محيطي، 
ــه گونة  ــيوه ها ب ــا بايد تمامي ش ــه تنه ن
فرايندي به شرح زير به كار گرفته شوند 
بلكه الزم است از روش آموزش مديريت 
ــران نيز در فرايند ياددهيـ  يادگيري  بح

بهره گيري گردد.
ــاال بردن  ــه كودك و ب ــدار ب  با هش
حساسيتش نسبت به موضوع، او را براي 

دريافت اطالعات آماده كنيد. 
ــق، به كودك  ــاني دقي ــا اطالع رس  ب
دورنما بدهيد و در او احساس مسئوليت 
ــد تا براي دريافت آموزش هاي  ايجاد كني

الزم آماده شود.
ــده،  ــي دو مرحلة يادش ــس از ط  پ
ــاد و زواياي  ــردن به ابع ــا پي ب كودك ب
مسئله، احساس مشاركت مي كند و براي 

چاره جويي آماده مي شود.
ــت چاره و كمك از نوآموز،   درخواس
ــوق  ــمت مديريت بحران س وي را به س

مي دهد.
اغلب پيام هايي كه از سوي مربيان ارائه 
ــدارمدارند يا بحران مدار  ــوند يا هش مي ش
ــد كه  ــا آموزش مدار. لذا به نظر مي رس و ي
ــرم ارائة  ــش از محتوا، در ف ــراد كار بي اي
پيام باشد كه در خصوص بحران بي آبي ـ 
ــئلة مورد بحث ما در اينجاست ـ  كه مس
شامل به كار بردن جمالتي با ضماير سوم 
شخص (هر ايراني ... آب مصرف مي كند) 
و افعال جمع كه جنبة نصيحت گونه دارند 
ــم، نگذاريم ..) يا  ــئوليم جدي بگيري (مس
ــعاري (آب مايه حيات است،  به شكل ش
ــت) است. نوآموز  بي آبي پايان زندگي اس
ــا، نمي تواند  ــك از اين قالب ه ــچ ي در هي
ــتقيم بيابد. در نتيجه، اگر  خودش را مس
ــيار و آگاه قدرت  مانند يك مخاطب هوش
ــايي خود را در مقام مخاطب اصلي   شناس
نداشته باشد، احساس الزم براي عمل در 
ــود. لذا مناسب تر است از  او ايجاد نمي ش
كودك چاره جويي شود و بدون مشخص 
ــي از ادارة امور به  ــردن وظايفش، بخش ك
خود او سپرده شود. نوآموز در مراحل قبل 
آنچه را بايد، آموخته است و اكنون بايد به 
صراحت از او كمك خواست. براي اين كار 
ــز رابطة  واقعي «يك در برابر يك» بايد  ني

در سال 1390 كميته هاي توليد محتواي پيش دبستاني 
هفت استان كشور با هدف آشنا سازي كودكان با اهميت 
محيط زيست و نحوة نگهداري آن در حوزه هاي مربوط به 
زمين، حيوانات، گياهان، منابع طبيعي، و محيط زندگي 
به طور مشترك اقدام به توليد كتاب كودكـ   مربي با 
عنوان محيط زيست كردند
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حاكم شود؛ يعني مربي، كودك را به طور 
ــد و از افعال  ــب قرار ده ــتقيم مخاط مس
مفرد براي طرح درخواست خود استفاده 
ــود و با او در  كند. از نوآموز چاره جويي ش
ــأن برخورد گردد. در  مقام همكار و هم ش
ــور ما با فرهنگ معمول خانوادگي از  كش
ــراد از كودكي اغلب با  باال به پايين كه اف
ــه اي از تكاليف و تنبيهات مواجه  مجموع
ــويق و القاي حس خودباوري  بوده اند، تش
ــتاني مي تواند نتايجي  در دورة پيش دبس
بسيار مطلوب به همراه داشته باشد. براي 
طراحي فعاليت، موارد زير به عنوان نمونه 

پيشنهاد مي شود.
ــش دهيد  ــي را در كالس نماي ۱. فيلم
ــئول در حوزة  آب در  كه يك شخص مس
ــت صحنه اي  ــاده، با پش ــك اتاق كار س ي
ــتي را القا مي كند،  ــردم دوس كه حس م
ــت از  ــت. او لحظه اي دس در حال كار اس
ــد و در يك پيام چندثانيه اي  كار مي كش
ــهروندان  اعالم مي كند: «طبق آمارها، ش
ــودكان عزيز تا به  ــم ما به خصوص ك فهي
حال مديريتي مناسب را در مصرف آب از 
خود نشان داده اند. بسيار خوشحالم كه به 
ــما خدمت مي كنم. دست هاي كوچك  ش

ــارم و  ــما را صميمانه مي فش ــك ش تك ت
همچنان انتظار ياري دارم.»

ــوان  ــد باعن ــي كني ــي طراح ۲. نمايش
ــامل يك شماره تلفن  «اورژانس آب» ش
ــين با يك  ــاس اضطراري و چند ماش تم
لوگوي مشخص. حادثة شكستگي لوله در 
خيابان را به نحوي صحنه پردازي كنيد كه 
كاركنان اورژانس آب به سرعت سرصحنه 
حاضر مي شوند تا آب را مهار كنند و يكي 
ــن كار، پيامي موجز  ــان در حي از كاركن
مي دهد: «تالش مي كنم جلوي قطعي آب 
منزلت را بگيرم، تو هم با مديريت مصرف 

آب كمكم كن.»
ــخاص در  ــت دارد كه اش ــيار اهمي بس
ــاي گفتاري فعل مفرد  هنگام ارائة پيام ه
ــه كار ببرند (خدمت  ــود ب ــورد خ را در م
مي كنم، اميد دارم، نياز دارم ...)؛ زيرا براي 
ــخص حقيقي را به تصوير  كودك، يك ش
ــك آن ها (براي  ــندكه نياز به كم مي كش
خدمت به خود آن ها) دارد. اگر فعل جمع 
به كار رود، نوآموز خود را يك نفر در درون 
جمع مي بيند و حس خودباوري، چندان 

به او منتقل نمي شود.
ــتفاده از تصوير، ترجيح  ــورد اس ۳. در م

ــس واقعي بودن  ــت؛ زيرا عك با عكس اس
ــيار مهم است كه  را بهتر القا مي كند. بس
عكس هاي انتخاب شده، نوآموز را به طور 
ــتقيم مخاطب قرار دهند. بهتر است  مس
ــب باشد و  عكس گويا، تأثيرگذار و متناس
ــوي دوربين و  ــر تصاويري، رو به س عناص
ــند تا در ذهن كودك  توأم با خواهش باش
ــود كنند؛ مانند  ــد و او را درگير خ بمانن
ــي كه در آن يك دست مشتي آب  عكس
در خود گرفته و به سوي نوآموز دراز كرده 
ــكيده كه به  ــت، كودكي با دهان خش اس
نوآموز نگاه مي كند، نقشة  ايران كه نشان 

از خشكي دارد و ... .
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اشاره
ساليان درازي است كه در معنا، مفهوم و ارتباط يا عدم ارتباط 
دو واژة «آموزش» و «پرورش» ميان صاحب نظران تعليم وتربيت، 
ــث و گفت  وگوي فراوان در گرفته و هر يك نظراتي دارند كه  بح
ــت اين مسئله، نكاتي در زمينة  ــت. با در نظر داش قابل تأمل اس

تعليم وتربيت كودكان به اطالع خوانندگان محترم مي رسد.

اگر «آموزش» را از مقوالتي بدانيم كه تحقق آن به تغيير رفتار 
ــود (دكتر سيف، نقل به مضمون از كتاب  در متربي منجر مي ش
ــي تربيتي) در حقيقت، از همان مفهوم «تربيت» در  روان شناس
ــند تحول در آموزش وپرورش ياد كرده ايم و در  مباني نظري س
اين صورت است كه ديگر اختالف نظري در اين زمينه وجود نخواهد 
ــت. اما اشكال از آنجا ناشي مي شود كه برخي، «آموزش» را  داش
ــال اطالعات بدون طي كردن فرايند هضم و  صرفًا دانايي و انتق
ــر معنا مي كنند و «پرورش» را نيز توانايي و مهارت  درك و تفك
ــار در پس آن دانايي مي دانند. به عبارت ديگر، تقريبًا همة  و رفت

ــران معتقدند كه  اين صاحب نظ
آموزش، مقدمه و الزمة پرورش 

است.
با توضيحات باال به نظر مي رسد 
انتخاب كلمة «تربيت» در سند 
آموزش وپرورش  بنيادين  تحول 
اين  همة  ــش  پايان بخ مي تواند 
ــايد  ــد و ش منازعات لفظي باش
ــي  از معادل آن در زبان انگليس
(education) نيز همين مفهوم 

استنباط مي شود.
ــتي، آيا بدون آموزش  به راس
ــزي و مفهومي  ــاد دادن) چي (ي
ــل از طي كردن  ــي، قب به مترب
ــتمل بر اموري از  فرايندي مش
تأمل،  تمرين،  ــاهده،  مش قبيل 
ــاور و...، مي توان  ــر، درك، ب تفك
ــي  مترب در  را  ــوم  مفه ــان  هم
پرورش داد؟ براي مثال، آيا قبل 
ــه تعريف و مفهوم نظم و  از اينك

نيز آثار و فوايد آن را به متربي بياموزيم و در پي آن فرايندي را 
طي كنيم و موضوع را به بحث بگذاريم، آثاري از آن را در جامعه 
ــي را در اين زمينه  ــان دهيم و يا تمرين ــام خلقت به او نش و نظ
ــعر،  ــنهاد دهيم و از قالب هاي متنوعي همچون نمايش، ش پيش
قصه، بازي، كاردستي، نقاشي، مشاهده و... براي تفهيم و تعميق 
ــدن رفتاري در  موضوع بهره گيري كنيم، مي توانيم از نهادينه ش

او اطمينان يابيم؟
ــوز به مراتبي از تفكر  ــتاني كه هن آري، در كودكان پيش دبس
انتزاعي دست نيافته اند، گاه مي توان از روش مهندسي معكوس 
ــد داريم ضرورت توجه  ــراي نمونه، هنگامي كه قص ــره برد. ب به
ــت و حفظ و نگهداري و استفاده صحيح از منابع  به محيط زيس
ــن و گياهان را به كودكان بياموزيم،  طبيعي مثل آب، هوا، زمي
ــايد آموزش و توضيحات مقدماتي در گام نخست، ضروري و  ش
حتي مفيد نباشد اما مي توانيم با استفاده از شيوه هاي غيرمستقيم 
و بهره گيري از قالب هاي ياد شده مثل داستان گويي و شعرخواني 
و بحث و گفت وگو، كاري كنيم كه كودكان، خود به موضوع پي 

ببرند و به باور و عمل رهنمون 
ــكي نيست كه  ــوند. البته ش ش
ــت و  اين نيز، نوعي آموزش اس
از اينجاست كه مي گوييم اصًال 
ــي دو مفهوم «آموزش» و  جداي
«پرورش» از يكديگر غيرممكن 
ــت و اين ها دو  و غيرمنطقي اس

روي يك سكه اند.
البته اين را نيز نبايد فراموش 
ــه آموزش هاي  ــرد كه چنانچ ك
ــال اطالعات، پس  نظري و انتق
ــوند و فرايند  از مقدمات، رها ش
ــي نكنند،  ــود را ط ــي خ تكامل
ــه، تأثير  ــون غذاي ناپخت همچ
الزم را بر متربي نخواهند داشت.

و  ــرم  محت ــان  مربي ورود 
ــران گران قدر به اين  صاحب نظ
ــي علمي  ــه و نقد و بررس عرص
ــزان مورد  ــط عزي موضوع توس

انتظار و سپاسگزاري است.

مرتضي طاهري
مسئول گروه پيش دبستاني كتب درسي دفتر تأليف

«پرورش» بدون «آموزش»يا
«آموزش» بدون «پرورش»؟

نقد و نظر
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دكتر نيره شاه محمدي
عضو هيئت علمي دفتر انتشارات و تكنولوژي  آموزشي

مربيان اثربخش 
دورة پيش دبستاني

كليدواژه ها: مربيان اثربخش، پيش دبستاني، اثربخش

سؤالي كه مدت  هاست معلمان آرمان گرا، مربياني كه تازه  كار خود 
ــراي اولين بار مراقبت و آموزش  ــروع كرده اند و والديني كه ب را ش
ــپارند، را درگير  ــال ديگري مي س ــودكان خود را به فرد بزرگس ك

ــت كه يك مربي خوب  ــت آن اس خود كرده اس
ــتاني چه ويژگي هايي  پيش دبس

ــياري از مربيان  دارد. بس
ــد كه  ــر مي كنن فك

ي  ر ا ــذ گ ثير تأ
ــم  معل ــك  ي
ــي  تركيب از 
ــش،  دانـ از 
و  مهارت ها 
ويژگي هاي 
ــخصيتي  ش

ـــــــي  نــاش
د  ــــــــو مي ش

(كـــاتــز،  ۱۹۹۳).
است  حالي  در  ايـــن 

كــه معلمان مشتاق مي توانند، 
ــا و حتي ويژگي هاي  دانش، مهارت ه

ــي خود را تقويت كنند. كانتور  اجتماعي، احساس
(۱۹۹۰)، اعتقاد دارد ممكن است دانش و مهارت كافي در فردي 
وجود داشته باشد، اما فرد از آن استفاده نكند، در واقع داشتن با 

انجام دادن متفاوت است.
از آنجا كه ويژگي هاي فردي ريشه در احساسات و اعتقادات ما 
دارد، نه به طور مستقيم قابل مشاهده است و نه مي توان از طريق 
روش هاي سنتي آن را ارزيابي كرد، به همين دليل شناسايي اين 

ويژگي ها بسيار دشوار است (استروگا، ۲۰۰۳).
ــي نيست كه در كمترين  ــو آموزگار خوب كس طبق نظر روس
ــي است كه شوق  زمان بيش ترين چيز ها را مي آموزد؛ بلكه كس
ــزد. زيرا هدف  ــاگرد برمي انگي ــن و فهميدن را در ش به آموخت
ــتن اطالعات نيست بلكه به  آموزش وپرورش گرد آوردن و انباش

كار آوردن توانايي انديشيدن و فهميدن است (نقيب زاده، ۱۳۸۱). 
پستالوزي نيز قبل از هر نوع آموزش جلب اعتماد كودكان را الزم 
مي دانست و اظهار مي داشت كه اگر در اين كار موفق شويم، بقية 
ــرد. به همين جهت با مهرباني و  ــا به راحتي صورت مي گي كاره
عشق واقعي قبل از هر چيز به برآوردن نيازهاي فيزيكي و امنيت 

رواني آن ها مي پرداخت (مفيدي، ۱۳۹۰).
ــم تأثيرگذار،  ــاي يك معل ــناخت ويژگي ه ش
ــراي مربيان و مديران  امري ضروري ب
ــت و در امر  ــتاني اس پيش دبس
ــت  فعالي ــي  كيف ــاي  ارتق
مقطع،  ــن  اي ــان  معلم
كمك زيادي مي كند. 
ــازه كار  ت ــان  مربي
ــد  مي توانن ــز  ني
ــناخت  ش بــــا 
ــاي  ويژگـــي ه
و  ــردي  درون ف
الزم  ــردي  بين ف
حرفه،  ــن  اي ــراي  ب
ــرفت خود  ــراي پيش ب

قدم هاي بزرگي بردارند.

كــدام ويژگي هــا مربيــان 
پيش دبستاني را تأثيرگذار مي كند؟

ــتن يك معلم تأثيرگذار در  اكثر محققان بر اين باورند كه داش
ــتاني، مي تواند تأثير شگرفي روي ويژگي هاي  مقطع پيش دبس
شخصيتي و اهداف دانش آموزان در دورة بزرگسالي داشته باشد. 
ــي ويژگي هايي مي پردازيم كه مي تواند باعث  در ادامه، به بررس

تأثيرگذاري هر چه بيشتر مربيان پيش دبستاني  شود:
ــوق يكي از مهم ترين  ــور و ش  شـور و شـوق. داشتن ش
ويژگي ها براي انجام درست كارها است. در بسياري از مطالعات 
نيز از شور و شوق به عنوان يك ويژگي  كليدي براي مربيان نام 
ــت. معلم پيش دبستاني بودن كار ساده اي نيست.  برده شده اس
ممكن است چالش هاي روحي و مالي، در بازه هاي زماني خاصي، 

با مربيان
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ــكل تر كند. اما اگر مربي بداند كه كاري متفاوت و  اين كار را مش
تأثيرگذار پيش  رو دارد، انگيزة باال و حس موفقيت و پيروزي به 
او دست مي دهد. اين احساس باعث مي شود با شوق بيشتري به 
ــي كه فقط به خاطر اينكه بچه ها  كارش ادامه دهد. در واقع كس
ــرگرم كننده به نظر مي رسند به اين حرفه روي بياورد  جذاب و س

در حالي كه هيچ شور و شوقي ندارد موفق نخواهد بود.
ــت كه براي معلمان   پشـتكار. پشتكار ويژگي ديگري اس
پيش دبستاني الزم است. برخي پشتكار را به «تعهد» و برخي به 
«سرسختي» تعبير كرده اند. در واقع، معلمان پيش دبستاني بايد 
ــتاني و  تالش بلندمدتي را براي بهبود زندگي كودكان پيش دبس
خانواده هاي آن ها انجام دهند. كودكان به معلماني نياز دارند كه 
ــي ها و خط قرمزهاي معمول (اما بي جهت)  بتوانند بر بوروكراس

غلبه كنند (كالكر، ۲۰۰۸).
 خطر پذيري. سومين ويژگي مربيان تأثيرگذار، ريسك پذيري 
ــرايط موجود را براي رسيدن به  است. مربيان موفق حاضرند ش
اهدافشان تغيير دهند و براي اين كار هنجارهاي معمول را كنار 
ــك پذيري به اين معني است كه اگر فكر مي كنيم  بگذارند. ريس
ــودكان كمك مي كند، آن را  ــخ «بله»، به كيفيت آموزش ك پاس

جايگزين پاسخ معمول «نه» كنيم. (ويال و كالكر، ۲۰۰۶).
ــتكار و   مصلحت گرايي. مصلحت گرايي ويژگي اي بين پش
ــت. مصلحت گرايان حاضر به مصالحه و توافق  ريسك پذيري اس
ــتند و براي  ــد در كدام جنگ، فاتح هس ــتند. آن ها مي دانن هس
ــع صرف كنند.  ــع خود را چه موق ــا، بايد مناب ــت از بچه ه حماي
ــت كه معلمان موفق،  نكتة مهم در بحث مصلحت گرايي اين اس
ــائل، مي توان به  درك مي كنند كه گاهي با حل وفصل موقت مس
ــت يافت، در عين حال كه حركت به  موفقيت هاي كوچكي دس

سمت هدف اصلي، هيچ گاه نبايد متوقف شود.
ــت. صبر،   صبر. ويژگي همگون با مصلحت گرايي، صبر اس
عنصري است كه بايد در برخورد با نظام آموزشي و كاستي هاي 
ــود. همة  آن و نيز در مقابل كودكان و والدين آن ها به كار برده ش
ــن بعضي رفتارهاي  ــرعت ياد نمي گيرند. همچني كودكان به س
ــد.  ــوزان، مي تواند مؤثرترين معلم را نيز به چالش بكش دانش آم
دانش آموزان به ياد آوري پشت ياد آوري نياز دارند. معلمان مؤثر، 
ــم و غضب خود دارند و درك مي كنند كه  كنترل زيادي بر خش

آموزش اثربخش به صبر زيادي نياز دارد.
ــا آموزش موفق،  ــم مرتبط ب  انعطاف پذيري. ويژگي شش
ــت. در واقع انجام هر فعاليتي در آموزش هاي  انعطاف پذيري اس
ــد خود را با  ــت كه مربي، بتوان ــتلزم اين اس ــل كودكي، مس اواي
تغييرات و چرخش هاي غيرمنتظره وفق دهد؛ مثًال باران مي بارد 
ــويد، يا بودجه هاي  ــازي در حياط مي ش ــما مجبور به لغو ب و ش
ــما كاهش محسوسي مي يابد؛ در  تعلق گرفته به فعاليت هاي ش
ــويد چرخ دندة معيوب را كنار  اين موقعيت ها شما مجبور مي ش
ــه جايگزين آن  ــدة ديگري را در همان لحظ ــد و چرخ دن بگذاري
كنيد، تا فعاليت هاي ديگر خدشه دار نشوند. گاهي اوقات چالش 
پيش آمده هم شديد است و هم ناگهاني. به عنوان مثال، يكي از 

ــتاني، تنها چند هفته بعد از شروع كار خود، با   مربيان پيش دبس
فاجعة طوفان كاترينا روبه رو شد. او توانست با استفاده از ويژگي  
ــري، كودكان را براي پذيرش اين فاجعه آماده كند و  انعطاف پذي
ــت كالس هاي  ــات الزم را به آن ها بدهد. همچنين توانس اطالع
ــرايطي كه فضاي فيزيكي مدرسه از بين رفته بود،  خود را در ش
ــد. انعطاف پذيري او به عنوان نمونة كاملي از اين ويژگي  بر پا كن

شخصيتي، مي تواند الگو قرار گيرد.
ــدن  ــن ويژگي ها براي تبديل ش  توجـه. يكي از اصلي تري
ــه به دانش آموزان و  ــتاني تأثيرگذار، توج به يك معلم پيش دبس
ــا احترام به كودكان و  ــت. مفهوم توجه، تنه خانواده هاي آن هاس
ــت، و شامل درك اين موضوع نيز مي شود كه  خانوادة آن ها نيس
ــرد زبان خاصي  ــت و هر ف ــينة زندگي هر فرد، متفاوت اس پيش
براي بيان داشته هاي دروني اش دارد. مي دانيم كه اعتمادبه نفس 
ــود.  ــكوفا مي ش كودكان در محيطي كه احترام دريافت كنند ش

معلمان خوب، اين محيط را به صورت طبيعي ايجاد مي كنند.
 خالقيت. هنگامي كه با منابع محدود روبه رو باشيم، خالقيت 
كمك بزرگي به پيشرفت تدريس مي كند. همچنين خالقيت در 
ــينة الزم و مناسب را براي  تدريس، براي دانش آموزاني كه پيش
ــده ندارند، و نيز در مورد دانش آموزان  طرح درس هاي تعيين ش
ــت.  ــا اس ــيوه ها و ميزان يادگيري متفاوت، راهگش مختلف با ش
ــد يادگيري را لذت بخش تر  ــور كلي خالقيت مي تواند فراين به ط
كند. خالقيت يكي از ويژگي هاي مهم براي تبديل شدن معلمان 

پيش دبستاني، به معلماني اثربخش است.
ــي  را با واژة «خودآگاهي» تعريف   اصالت. برخي اين ويژگ
ــغول چه كاري  ــت و مش كرده اند. اصالت يعني معلم بداند كيس
ــت. كودكان قضات زيركي براي تشخيص شخصيت هستند،  اس
ــه زماني معلم صداقت و  ــخيص دهند كه چ آن ها مي توانند تش
ــم مي گيرند كه چه رفتاري  ــاس تصمي اصالت دارد، و بر اين اس

انجام دهند.
ــق  ــراي اينكه دانش آموزاني عاش  عشـق بـه يادگيري. ب
يادگيري داشته باشيم، خود معلم بايد نمايشگر بارز اين ويژگي 
باشد. معلماني كه خودشان همواره در حال يادگيري هستند، اين 
ــان ارسال مي كنند كه يادگيري بخش  پيام را به دانش آموزان ش
مهمي از زندگي است. اطالع داشتن معلم از آخرين تحقيقات و 
دستاوردهاي حوزة كاري اش، نقش مهمي در تأثيرگذاري او روي 
ــان مي دهد كه رابطة تدريس و  دانش آموزان دارد. تحقيقات نش

يادگيري، رابطه اي پوياست.
 انرژي زياد. هرچند ممكن است اين ويژگي به خلق وخوي 
ــتر معلمان بر اين باورند كه  ــتگي داشته باشد، اما بيش افراد بس
ــت. معموًال  ــم ضروري اس ــاد، براي يك معل ــرژي زي ــتن ان داش
ــور و شوق  دانش آموزان با معلماني كه انرژي زيادي دارند و به ش

آن ها اهميت مي دهند، رابطة بهتري برقرار مي كنند.
ــتن   شـوخ طبعي. آخرين ويژگي  معلمان تأثيرگذار، داش
ــراي دانش آموزان  ــد ب ــوزش باي ــت. آم ــوخ طبعي اس حس ش
ــد، البته اين فقط به معني  ــرگرم كننده باش ــتاني س پيش دبس

|  رشد آموزش پیش دبستانی | دورۀ هفتم |  شمارۀ ٣ |  بهار  ١٣٩٥ ۲۴



ايجاد فضاهايي براي خنديدن در 
ــت. دانش آموزان  كالس نيس

بايد از رفتار معلم، بفهمند 
ــت  ــه او آن ها را دوس ك
ــودن با آن ها  دارد و از ب
بايد  معلم  ــت.  اس شاد 
ــد به همة اتفاقات  بتوان
كالسش  در  كه  جالبي 
ــدد؛  ــد، بخن رخ مي ده

ــر موضوع خنده،  حتي اگ
رفتار خودش باشد (كالكر، 

.(۲۰۰۸

جمع بندي
ــاي  يافته ه ــاس  براس

ــــــي  روان شنــاس
ــي،  تربيت ــوم  عل و 
ــال هاي پيش از  س
رشد  در  ــتان  دبس

ــودكان  ك تربيت  و 
ــي و  ــش اســـاس نق

ــده اي دارد.  تعيين كننـــ
ــاس و مهم،  ــن دوران حس در اي

يادگيري كودكان عميق تر، سريع تر و آسان تر 
انجام مي شود. توانايي هاي آنان در جنبه هاي مختلف رشد شكوفا 
مي شود و پايه هاي اصلي شخصيت آن ها شكل مي گيرد. بر همين 
اساس، بسياري از پژوهشگران و سياست گذاران امر آموزش، روي 
ــتاني و دبستان تأكيد  آموزش ها و آموزش مهارت هاي پيش دبس

دارند. 
ــن پنج  ــتاني، براي تربيت كودكاني كه در س دورة پيش دبس
ــده و آن ها را براي دورة  ــال تمام هستند، در نظر گرفته ش س
ــاده مي كند. كودك به  ــه و مهارت هاي مورد نياز آن آم مدرس
تدريج از محيط خانه جدا شده، با كودكان ديگر انس مي گيرد 
و با كار در مدرسه آشنا مي شود. روش آموزش پيش دبستاني، 
ــازي و فعاليت، كودك را  ــاس ب ــت، يعني براس روش بازي اس
ــورد نياز براي  ــمي و گفتاري م ــا مفاهيم و مهارت هاي جس ب
ــمي،  ــد و زمينة ارتقاء ذهني، جس ــنا مي كن دورة ابتدايي آش
ــي،  ــازد. طبق يافته هاي پژوهش ــم مي س ــي او را فراه اجتماع
ــبت به  ــتاني را گذرانده اند، نس ــه دورة پيش دبس ــي ك كودكان
ــتقيم  ــركت نكرده و به صورت مس آن هايي كه در اين دوره ش
وارد دبستان شده اند، موفق ترند. در ضمن، هزينه ها و خدمات 
بعدي مورد نياز براي گروه آموزش نديده، از نظر افت تحصيلي 
ــروه آموزش ديده  ــي، حدود هفت برابر گ و كالس هاي تقويت

است (كول، ۱۳۸۹).
ــان در امر  ــزان تأثيرگذاري آن ــش مربيان و مي ــن رو، نق از اي

آموزش 
اهميت  دوره،  ــن  اي
ــان با  ــد. مربي ــزايي مي ياب بس
ايجاد چالش، حمايت و گسترش 
ــاي كودكان،  ــفيات و كندوكاوه كش
ــويق به انتخاب يك روش فعال در حل  تش
مسئله به يادگيري عميق تر كودكان كمك مي كنند 
ــداف برنامة  ــط با اه ــب و مرتب ــش هاي مناس ــا طرح پرس و ب
ــي، كودكان را در انتخاب فعاليت ها، تعيين  هدف، فكر  آموزش
ــري خاص ياري مي نمايند  كردن و تكميل مهارت هاي يادگي
ــتن دانش كافي، آموختن مهارت هاي  (بابلي، ۱۳۹۴). لذا داش
ــخصيتي كاربردي در امر تدريس،  الزم و تقويت ويژگي هاي ش

از ضروريات تربيت معلمان پيش دبستاني خواهد بود.
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با آن ها شاد استبفهمند كه او آن ها را دوست دارد و از بودن در كالس نيست. دانش آموزان بايد از رفتار معلم، البته اين فقط به معني ايجاد فضاهايي براي خنديدن براي دانش آموزان پيش دبستاني سرگرم كننده باشد، داشتن حس شوخ طبعي است. آموزش بايد از ويژگي هاي  معلمان تأثيرگذار، يكي 
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تعامالت والد و كودك
محدثه تقي نژاد
دانشجوي دكتراي روان شناسي كودكان با نيازهاي ويژه

مقدمه
ــمگيري را در مطالعات پژوهشي شاهد بوده ايم  ــته افزايش چش ــال گذش طي ۳۰ س
ــان براي درك بهتر رشد كودكان  كه دربرگيرندة تعامالت پدران و مادران با كودكانش
ــتر بر  ــياري از اين مطالعات، بيش ــوفار و ورنون ـ فيگنز، ۲۰۱۰). در بس ــت (پنس اس
والدين به عنوان يكي از اركان تعامل مذكور تمركز شده است. يكي از سازه هاي نسبتًا 
ــام دارد. اين  ــان مديريت والدين۱» ن ــد در اين زمينه «زب جدي
ــتر پيام هاي زباني را شامل مي شود كه والدين  ــازه بيش س
ــه اعمال و رفتارهاي  ــكل دادن ب به طور روزمره براي ش
ــته  ــد مي كنند و انواع مختلفي دارد و بس ــودك تولي ك
ــد كودك داشته  به نوع آن مي تواند تأثير خاصي بر رش
ــه در پژوهش ها بر  ــدي ك ــد. يكي از جنبه هاي رش باش
ــده، عملكرد اجرايي است. عملكرد اجرايي  آن تأكيد ش
ــه مجموعه اي از  ــت و ب يكي از مهارت هاي يادگيري اس
ــود كه  فرايندهاي پردازش ذهني اطالعات اطالق مي ش
ــتة فرد را به موقعيت عملكرد فعلي او  تجارب گذش
ــازد و از اين طريق، منجر به افزايش  مرتبط مي س
ــطح عملكرد و بهبود كيفيت عملكرد فرد در  س
زمان حال مي شود. افراد براي داشتن عملكرد 
ــد برنامه ريزي،  ــب در فعاليت هايي مانن مناس
ــز و يادآوري  ــئله، تمرك ــاماندهي، حل مس س
ــد از تجربيات و اطالعاتي  ــات، نياز دارن جزئي
ــه بهترين نحو  ــته آموخته اند ب كه در گذش
ــتفاده كنند. اختالل عملكرد اجرايي  اس
ــود كه دچار  ــي ديده مي ش در بيماران
ــتند. اين اختالل  ــيب فرونتال هس آس
ــي از  ــالالت عصبي ناش ــف اخت در طي
اختالالت تكامل اعصابـ  كه احتماًال در 
ايجاد نقايص مادرزادي لوب فرونتال نقش 
ــده است. اين اختالالت  دارند ـ نيز ديده ش
ــي جبري،  ــامل ADHD، اختالل وسواس ش
سندروم تورت، فنيل كتونوريا، اسكيزوفرنيا و 
اختالالت طيف اوتيسم مي باشند. بايد يادآور 
شد كه اختالل عملكرد اجرايي مي تواند در 

پژوهش
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ــيب هاي نواحي لوب فرونتال) نيز  ــيب ها (غير از آس ــاير آس س
ــئوليت ها  ــنيني كه افراد مس رخ دهد (صادقي، ۱۳۸۳). در س
ــا را به تنهايي  ــه لزومًا بايد آن ه ــر عهده دارند ك ــي ب و تكاليف
ــانه هاي وجود نقص در عملكرد  ــانند، معموًال نش به انجام برس
اجرايي ظاهر مي شوند. وقتي كودكان به دوران بلوغ و نوجواني 
و بعد از آن به دوران بزرگسالي وارد مي شوند، هم زمان با رشد 
ــمي، مغز و ارتباطات عصبي مغزي شان نيز گسترش پيدا  جس
ــي براي افراد، در گذر زمان  ــد. مهارت در عملكرد اجراي مي كن
ــد فيزيكي مغز و  ــد، هم از طريق رش ــال هاي رش و در طول س
ــه و محيط هاي اجتماعي  ــيلة تجارب فرد در مدرس هم به وس
بزرگ تر، شكل مي گيرد و رشد مي كند. توجه به چگونگي رشد 
ــده در  ــن مهارت ها در محيط هاي ذكر ش ــر و كاربردي اي مؤث
ــي دارد. اينكه  ــالي نقش مهم ــت عملكرد فرد در بزرگس كيفي
ــد بين والدگري و زبان مديريت والدين با  چه ارتباطي مي توان
عملكرد اجرايي در كودك وجود داشته باشد، نكته اي است كه 

در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

كليدواژه ها: تعامالت والد، كودك، والد و كودك، تعامالت

ابعاد والدگري
نوشته هاي موجود در زمينة والدين گاهي مملو از اصطالحات 
ــت.  ــواع والدگري و ابعاد آن اس ــح ان ــده براي توضي گيج كنن
محققان اصطالحاتي نظير والدين پاسخگو، والدين «حساس» 
ــتبد» و «محدودكننده» را  ــك» را در برابر «مس و «دموكراتي
ــخص كردن  در برابر «آزادگذار» به كار برده اند. تالش براي مش
ــت  ــتيابي به يك والدگري «خوب» مثل اين اس چگونگي دس
ــه بخواهيد با تالش زياد از ميان اين اصطالحات عبور كنيد.  ك
طي ۳۰ سال اخير از ميان ابعاد گوناگون دو بعد همواره به طور 

يكساني ظاهر شده اند. (جدول ۱)
ــوند، به نظر مي رسد  صرف نظر از اينكه آن ها چه ناميده مي ش
ــاب مي آيند. جدول  ــدي و اصلي والدگري به حس دو بعد كلي
شمارة ۱ بيانگر فهرستي از اين اصطالحات است. به طور كلي، 
ــوي  ــد اول تأمين كنندة منابع عاطفي و مادي فرزندان از س بع
والدين است. شباهت بنيادين اين سازه هاـ  كه نام هاي متفاوتي 
ــت كه همة آن ها ويژگي هاي مشابهي  دارند ـ ناشي از اين اس
ــيكي  ــي مي كنند. در مطالعات كالس ــودكان پيش بين را در ك
ــام داده، گرمي و صميميت با  ــميت۲ (۱۹۶۷) انج كه كوپر اس
ــته شده  ــطوح باالتر اعتمادبه نفس در كودكان مرتبط دانس س
ــا اعتمادبه نفس كودكان  ــت. «در جريان بودن» والديني ب اس
(لوب، هارست، هارتون۳، ۱۹۸۰) و همچنين سطوح باالتري از 
موفقيت و انگيزه و سطوح پايين تري از بزهكاري و پرخاشگري 
ــت (هاتفيلد، فرگوسن و الپرت۴، ۱۹۶۷). به اين  در ارتباط اس
ــت كه مراقبت همراه با صميميت  ترتيب، مي توان نتيجه گرف

و گرمي، پاسخگويي و در جريان بودن تأثيرات مثبتي دارند.
ــد دوم را در مطالعات  ــازه هاي بع ــه س ــرف ديگر، آنچ از ط

ــون به هم پيوند مي زند و يكي مي كند، رابطة اين بعد با  گوناگ
كنترل است. اين سازه در كارهاي پژوهشگران مختلفي توضيح 
ــت كه به طور خالصه در جدول زير به آن ها  ــير شده اس و تفس

اشاره مي شود. (جدول ۲)
ــودن،  ــدرت ب ــع ق ــتن، مرج ــرل داش ــرل را كنت ــر كنت اگ
ــهل گير نبودن، درخواست هاي مطابق با سن كودك داشتن،  س
ــارت بر رفتار  ــع محدوديت ها و نظ ــخ و ثابت، وض كنترل راس
ــني به اتفاق نظري در اين زمينه  كودكان تعبير كنيم، به روش
مي رسيم و آن اينكه وقتي والدين بر امور كنترل دارند، كودكان 

بهتر عمل مي كنند.
كودكان براي پيشرفت بهينه (در حد مطلوب) نيازمند قوانين، 
رهنمودها و محدوديت هايي هستد. كار بامريند (۱۹۶۷، ۱۹۷۷) 
ــهل گير، خودكنترلي و  ــان داده است كه فرزندان والدين س نش
ــد. ب. ك. باربر در كودكاني  ــي كمي دارند و ناپخته ان خوداتكاي
ــان دارند، رفتارهاي  ــه والدين آن ها كنترل كمي بر فرزندانش ك
ــوي ديگر، اگر  ــاهده كرده است. از س ــتري مش برون ريزي بيش
ــرل را در مفهوم كنترل كودكان با كلمات ديگري نظير  واژة كنت
ارزشمند دانستن تسليم، هل دادن كودك به سمت نتايج تعيين 
ــخص، ممانعت از گفت وگو و بده بستان هاي كالمي،  شده و مش
ــودكان، دليل  ــا حمايت از ابتكارهاي ك ــه مخالفت ب و در نتيج
ــمردن نظرات آن ها، تفسير كنيم،  ــان و محترم ش آوردن برايش
ــيم كه كنترل مي تواند تأثيراتي منفي  به اين توافق نظر مي رس
بر كودكان داشته باشد. ما براي درك آثار محيطي كه والدين از 
نظر كنترل براي كودك فراهم مي آورند، نيازمند يك چشم انداز 
ــم اندازي را  ــتيم. «نظرية خود تعييني» چنين چش نظري هس

فراهم مي آورد (گرولنيك، ۲۰۰۳، ترجمة اسماعيلي، ۱۳۹۱).

جدول ۱. ابعاد والدگري
شفر (۱۹۵۹)خشونتدر مقابلگرمي
بكر (۱۹۶۴)سرديدر مقابلگرمي

پالكنين (۱۹۸۲)والدمحورانهدر مقابلكودك محورانه
پاركر و همكاران (۱۹۷۹)طرد و بي تفاوتيدر مقابلمراقبت و همدلي

گرولينگ و اسلووايزيك (۱۹۹۴)كنترل گر بودندر مقابلدر جريان بودن
روهنر (۱۹۸۶)طرددر مقابلپذيرش

جدول ۲. مفاهيم اوليه كنترل
دموكراتيك (بالدوين، ۱۹۴۸)در مقابلاستبدادي

كنترل سهل گيرانه (بامريند، ۱۹۶۵)در مقابلكنترل سفت و سخت
خودمختاري و روان شناختيدر مقابلكنترل روان شناختي

حمايت از خودمختاري (دسي و رايان)در مقابلكنترل گري
سهل گيري بكر (۱۹۶۴)در مقابلمحدودكنندگي
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يكي از راه هاي تفكر دربارة مبحث كنترل كودكان اين است 
كه با ديد خود بچه ها به آن نگاه كنيم. طبيعت و ذات كودك 
ــه والدگري مؤثر  ــت و اين ذات چطور تعيين مي كند ك چيس
ــت. نظرية خودتعييني كه مفاهيمي چون فعال و عامل  چيس
ــد، دقيقًا با اين مبحث  ــان را در اولويت قرار مي ده بودن انس
ــلط بر محيط،  ــت كه افراد در تالش با هدف تس در ارتباط اس
ــت دارند دنبال مي كنند  ــوند، آنچه را دوس با آن درگير مي ش
ــي  ــاري مي ورزند. بنا بر نظر دس و بر رفتارهاي هدفمند پافش
ــان ها با انرژي ذاتي براي رشد و پيشرفت به دنيا  (۱۹۷۵)، انس
مي آيند تا مهارت هايشان را افزايش دهند و بر دنيايشان تسلط 
ــاز  ــد. اين انگيزة دروني به عنوان يك منبع انرژي زمينه س يابن

چنين پايداري و كشفي است. 

انگيزة دروني
ــاز انگيزة دروني است: نياز  ــناختي زمينه س ــه نياز روان ش س
ــتگي، و نياز به  ــاس شايس به حس خودمختاري، نياز به احس

احساس ارتباط با آنچه پيرامون ماست.
ــلط يافتن،  بنابراين، در انگيزة دروني گرايش فعال براي تس
كنجكاو بودن، و فعال بودن در محيط، براساس رضايت از اين 
نيازهاي فطري است. وقتي محيط از نيازهاي فطري فرد براي 
ــتگي حمايت مي كند، نتيجة  خودمختاري، شايستگي و وابس
ــتي است. در عوض،  ــازگاري و بهزيس اين حمايت، انگيزه، س
محيط هايي كه ارضاي آن نيازها را محدود مي كنند باعث كم 

شدن انگيزه و احساس بيماري خواهند شد.
ــاري عنواني كلي و  ــت از خودمخت ــوم حماي ــن، مفه بنابراي
عمومي براي جهت گيري در زمينة تعامل با ديگران است؛ چرا 
ــت به عنوان حمايت از خودمختاري  كه مضمون آنچه قرار اس

ــراي افراد  ــود ب ــه ش ــر گرفت در نظ
ــطوح رشدي مختلف  مختلف در س
و زمينه هاي گوناگون متفاوت است. 
ــري نيز صدق  ــورد والدگ ــن در م اي

مي كند.
ــي بر  ــود دارد مبن ــواهدي وج ش
ــط در  ــر محي ــه ذات كنترل گ اينك
ــي خودمختاري آن  ــر ذات حام براب
ــم  ــودكان مه ــن ك ــراي برانگيخت ب
ــالة مادران  ــدان يك س ــت. فرزن اس
ــه ادامة  ــر تمايل كمتري ب كنترل گ
ــتند اما در  ــوش داش ــازي خودج ب
ــادران حمايتگر از  ــورد فرزندان م م
ــس قضيه صدق  ــاري، عك خودمخت
ــه آن ها  ــن معني ك ــه اي ــرد؛ ب مي ك
ــة بازي  ــتري براي ادام ــزة بيش انگي
داشتند. نتايج تحقيق دسي، درايور، 
ــون، ۱۹۹۳  هاچكيس، رابينز و ويلس

ــاله بود اين نتيجه  ــابه روي كودكان ۵ تا ۷ س كه تحقيقي مش
را تأييد مي كند (گرولنيك، ۲۰۰۳ ترجمة اسماعيلي، ۱۳۹۱).

زبان مديريت والدين
يكي از چارچوب هايي كه والدين به طور روزمره در زمينه هاي 
ــت و آن، مجموعه اي  مختلف به كار مي گيرند زبان مديريت اس
است از جمالت، سؤال ها و اعمالي كه از آن ها براي جهت دهي 
ــكا و همكاران  ــود. كوچانس ــتفاده مي ش ــه رفتار كودكان اس ب
ــكا، ۱۹۹۲؛ كوچانسكا، كوزينسكي و مگواير، ۱۹۸۹؛  (كوچانس
ــاروو، و گيرنسـ  براون،  ــكا، رادكـ  ي ــكي و كوزانس كوچينس
ــاهده و  ــوع متفاوت از زبان مديريت را مش ــن ن ۱۹۸۷) چندي
طبقه بندي كرده اند كه شامل دستور دادن مستقيم، استدالل 
ــتور دادن  ــره)، دس ــي (مذاك ــاداش دادن، چانه زن ــردن، پ ك
ــؤال كردن و پيشنهاد دادن) و سرزنش  غيرمستقيم (مانند س
ــتور دهندة مادران موجب احساس  ــود. زبان دس كردن مي ش
ناخوشايند بيشتري در كودكان مي گردد؛ در حالي كه استدالل 
ــتري  ــنهاد دادن از طرف كودكان با پذيرش بيش كردن و پيش
ــه مهارت در  ــكاران) و ب ــكي و هم ــود (كوزينس مواجه مي ش
تصميم گيري هم كمك مي كند (بيندمن و همكاران، ۲۰۱۳). 
ــاس ميزان كنترل مي توان به دو  ــواع زبان مديريت را براس ان

دسته تقسيم كرد:
ــويق  ــتدالل كردن، تش ۱. حمايت كنندة خودمختاري: اس

كردن، پيشنهاد دادن، مذاكره (گفت وگو)
ــتور دادن  ــتقيم، دس ــتور دادن مس ۲. كنترل كننـده: دس

غيرمستقيم، سرزنش كردن.
نكتة مهمي كه بايد در نظر داشت اين است كه والدين طيفي 
ــاي زباني را به كار مي گيرند كه برخي از آن ها ممكن  از تذكره

جدول ۳. كدگذاري
ــتقيم دستوري را ۱. دستور مستقيم وقتي كه جمله به طور مس

بيان مي كند.
«بشقاب رو روي ميز بذار.»

ــؤال ۲. دستور مشروط ــتوري با يك س ــة  دس ــي كه جمل وقت
مشروط مي شود.

ــم كمك كني؛  «مي خوام به
باشه؟»

ــا «خير» به ۳. پيشنهاد دو پهلو (مبهم) ــورت «بله» ي ــؤالي كه به ص س
كودك حق انتخاب مي دهد.

ــه تميز  ــروع ب «مي خواي ش
كردن كني؟»

ــايل رو سؤالي كه به كودك چندين گزينه مي دهد.۴. انتخاب كردن ــواي اول وس «مي خ
بچينيم يا اول كارت دعوت ها 

رو بنويسيم؟»
ــنهاد ۵. پيشنهاد انتخابي ــه هم به كودك يك پيش توضيحي ك

ــح مي دهد و هم حق انتخاب براي قبول  واض
آن.

ــم  كني ــعي  س ــه  «مي ش
ــتمال ها رو زير بشقاب ها  دس

بذاريم؟»
سؤاالت يا جمالتي كه كنترل موقعيت را به ۶. واگذار كردن

كودك واگذار مي كند.
«بعدش بايد چي كار كنيم؟»
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ــرد اجرايي كودكان  ــت به نحو بهتري از مهارت هاي عملك اس
ــت رفتار  ــر طيف، والدين ممكن اس حمايت نمايند. در يك س
كودكان را با استفاده از فشار و سلطه هدايت كنند كه اين كار 
با استقالل كودك تداخل دارد. در سر ديگر، والدين مي توانند 
كودكان را راهنمايي كنند و در عين حال، ديدگاه ها و مقررات 
ــد و در نتيجه،  ــد آن ها را در نظر بگيرن ــاري در حال  رش رفت
ــك و پومرنتز،  ــرورش دهند (گرولني ــتقالل را در كودك پ اس
ــت كه از  ــان مديريت والدين ابزاري اس ــن، زب ۲۰۰۹). بنابراي
ــق آن والدين براي كودك انتخاب هايي را فراهم مي آورند  طري
ــد) و همچنين آن ها را  ــا از انتخاب آن ها جلوگيري مي كنن (ي
ــرد  ــويق و يا دلس ــتن نقش فعال در تصميم گيري تش به داش

مي كنند (گرولنيك، گارلند، ديكورسي، و جاكوب، ۲۰۰۲).
ــت انجام پژوهش  ــان مديريت والدين جه ــنجش زب براي س
ــد و كودك كمك  ــاهده تعامل وال ــا درمان مي توان از مش و ي
گرفت و با تمركز بر جمالت بيان شده توسط والدين و تحليل 
ــان مديريت مورد  ــخيصي از نوع زب ــذاري آن ها، به تش و كدگ
ــتفادة والدين دست يافت. جدول زير نمونه اي از كدگذاري  اس
ــكاران (۲۰۱۳) آن را به كار گرفته اند.  ــت كه بيندمن و هم اس

(جدول ۳) 

اجرايي  عملكرد  و  والدين  مديريت  زبان  رابطة 
كودك

ــروع به نظم  ــي، كودكان ش ــة زندگ ــال هاي اولي در س
ــيدن به توجه و رفتارهاي خود مي كنند. اين كار  بخش
ــط گروهي از مهارت هاي شناختي انجام مي گيرد  توس
ــود.  ــرد اجرايي» ناميده مي ش ــالح «عملك ــه اصط و ب
ــت پيچيده اي  ــي در باف ــرد اجراي ــاي عملك مهارت ه
ــه  ــاالن، مدرس ــواده، همس ــي (خان ــل محيط از عوام
ــد  ــرات ژنتيك، رش ــودك (تأثي ــاي ك و...) و ويژگي ه
ــكا و  ــكل مي گيرند (كوچانس ــناختي، ...) ش عصب ش

همكاران، ۲۰۰۰).
ــا ۳۶  ــي از ۱۲ ت ــتقل و خودتنظيم ــاي مس رفتاره
ماهگي آغاز مي شود. اين توانايي در ساية مهارت هاي 
ــود و بازخواني حافظه  ــون تفكر و درك خ ديگري چ
ــت هاي مراقب  ــد درخواس ــك مي كن ــودك كم به ك
ــن ترتيب، توانايي بازداري  ــود را به ياد آورد و به اي خ
ــكل مي گيرد (كوپ، ۱۹۸۲). راهنمايي ها و  رفتاري ش
ــالت والدين با كودك در اين ميان نقش عمده اي  تعام
ــنايي كودك با انتظارات و هنجارهاي اجتماعي  در آش
ــكا و همكاران، ۲۰۰۱؛  دارند (بارون، ۲۰۰۰؛ كوچانس

واسوني و هانگ، ۲۰۱۰).
ــاي اجرايي قطعة  ــد كه كاركرده لزاك بيان مي كن
ــي  ــي، تواناي ــاي اجتماع ــاس توانايي ه ــاني، اس پيش
ــخصيت و خالقيت و سازندگي است. به  ــرفت، ش پيش
اعتقاد وي، نقص يا كمبود در كاركرد اجرايي، توانايي 

ــتقالل، خودباوري و بارآوري اجتماعي را به  ــخص براي اس ش
شدت به خطر مي اندازد. چنين نقصي بر رفتار و عملكرد روزانه 
ــادي و نيز همة جنبه هاي زندگي افراد اثر منفي مي گذارد  و ع
ــكاران، ۱۳۹۲). عالوه بر اين، چندين مطالعه  (رفيعي نيا و هم
نشان داده اند كه مهارت هاي عملكرد اجرايي ضعيف، كودكان 
را در معرض خطر مشكالت برون ريزي قرار مي دهد (بالسكي و 
همكاران، ۲۰۰۷). كودكاني كه با مهارت هاي عملكرد اجرايي 
ــه مي شوند، بيشتر در معرض خطر طرد  پايين تري وارد مدرس
ــتند (بلير و رازا،  ــرفت تحصيلي پايين تر هس همساالن و پيش
۲۰۰۷؛ مك اللند و همكاران ۲۰۰۰؛ مولر و همكاران، ۲۰۰۸).

زبان مديريت والدين مي تواند به داليلي با مهارت هاي عملكرد 

يكي از راه هاي تفكر دربارة مبحث كنترل 
كودكان اين است كه با ديد خود بچه ها به آن 
نگاه كنيم. طبيعت و ذات كودك چيست و اين 
ذات چطور تعيين مي كند كه والدگري مؤثر 
چيست



اجرايي كودكان رابطه داشته باشد. يكي از كاركردهاي زبان مديريت 
ــاختاري فراهم مي آورد كه سازماندهي  ــت كه س والدين اين اس
والدين از محيط كودك را تعريف مي كند و باعث مي شود او بتواند 
ــور موفقيت آميزي عمل كند (گرولنيك پومرنتز،  در محيط به ط
۲۰۰۹). ساختاري كه كودك در مورد عواقب ناشي از اعمال خود 
ــني براي رفتار كودك ايجاد  ــجم و روش مي آموزد و مقررات منس
مي شود. كودكان ممكن است زبان مديريت پدر و مادر را به عنوان 
ــت دروني  ــت خصوصي۵ـ  كه همان حرف زدن با خود اس صحب
كرده ـ و از آن براي هدايت و برنامه ريزي رفتارهاي خود استفاده 
كنند (دياز و همكاران، ۱۹۹۸). والدين ممكن است براي مديريت 
از طيفي از راهبردهاي زباني استفاده كنند كه برخي از آن ها بهتر 
مي توانند به رشد عملكرد اجرايي كودكان كمك نمايند. تحقيقات 
ــاره دارند هرچه راهنمايي هاي والدين دربردارندة  به اين نكته اش
ــد، مهارت هاي اجرايي كودك بهتر  حمايت از خودمختاري۶ باش
ــكاران (۲۰۱۰)  ــال، برنير و هم ــد يافت. براي مث ــرورش خواه پ
دريافتند كه حساس بودن مادران و حمايت آن ها از خودمختاري 
كودكانـ  زماني كه آن ها ۱۲ تا ۱۵ ماهه هستند، همبستگي قوي 
با عملكرد اجرايي آن ها در سن ۱۸ تا ۲۶ ماهگي دارد. زماني كه 
والدين آشكارا به نيازهاي كودكان ارج مي نهند و با توضيح دادن و 
دليل آوردن تأكيد مي كنند كه كودكان بر رفتارهاي خود كنترل 
ــند، رفتارهاي خودتنظيمي كودكان افزايش مي يابد  ــته باش داش

(كوچانسكا و آكسان، ۲۰۰۶).

نتيجه گيري
با توجه به مطالب ذكر شده، جنبه هاي والدگري رابطة مهمي با 
رشد عملكرد اجرايي كودكان دارد و مي تواند به ساير مهارت هاي 
ــان مديريت والدين  ــد. زب ــه نيز مرتبط باش آمادگي براي مدرس
ــيوه هاي خاص فرزندپروري و  ــان دهندة پنجره اي به سوي ش نش
ــد خودكنترلي و مهارت هاي  ــت كه رش جهت گيري هاي آن اس
ــكل مي دهد. همة  ــرد اجرايي در كودكان را ش ــوط به عملك مرب
ــودكان با  ــتاني و ك ــژه برخي كودكان پيش دبس ــودكان، به وي ك
ــاني كه به اوتيسم، ADHA، اختالالت  نيازهاي خاص مثًال كس
يادگيري و يا مشكالت برون ريزي دچارند، نياز دارند براي موفقيت 
ــره (اجتماعي و تحصيلي) و به ويژه براي ورود به  در زندگي روزم
ــالي عملكرد اجرايي خود را بهبود بخشند. در اين  دنياي بزرگس
مقاله، بر زبان مديريت والدين و جنبة حمايت از خودمختاري آن 
ــد. از آنجا كه حمايت از خودمختاري براساس نظرية  پرداخته ش
ــي روان شناختي انسان است،  خودتعييني يكي از سه نياز اساس
تأمين آن نيز تسهيل كننده و به  وجودآورندة انگيزة دروني در فرد 
ــد. انگيزة دروني نيروي محركه اي براي عمل به قواعد، به  مي باش
تعويق انداختن نيازهاي آني، بازداري رفتاري و در نتيجه مجموعه 
رفتارهاي سازماندهي و خودتنظيمي است كه از آن تحت عنوان 
ــازة  ــود. زبان مديريت والدين س ــرد اجرايي نام برده مي ش عملك
ــت كه تحقيقات معدودي روي آن انجام شده  نسبتًا جديدي اس
و بيشتر اين تحقيقات هم روي جامعة افراد عادي صورت گرفته 

ــت. به لحاظ نظري، شايد بتوان گفت كه اين ديدگاه در مقابل  اس
رفتارگرايي قرار مي گيرد؛ چرا كه در رفتار درماني، تقويت و عوامل 
ــده اند. مقايسه و تقابل  بيروني، علل به وجودآورندة رفتار فرض ش
اين دو ديدگاه مي تواند بحث برانگيز باشد و جاي پژوهش داشته 
باشد. همچنين اينكه با اصالح زبان مديريت والدين از «كنترل گر» 
به «حمايتگر از خودمختاري» در گروه هايي از كودكان كه دچار 
نقص عملكرد اجرايي هستند، تا چه حد مي توان به توانمندسازي 

آن ها و جبران اين نقيصه كمك كرد؟

پي نوشت ها
1. parental management language
2. Cooper smith
3. Loeb, Horst, ckHorton
4. Hotfield, Ferguson, & Alpert
5. private speech
6. Autonomy supportive
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ندا سالمت
بازي كودك، زندگي و آيندة اوستروان شناس باليني

ــكالت رفتاري و رواني  ــي از روش هاي مؤثر در درمان مش بازي يك
ــت. به طور كلي، بازي نقش مؤثري در رشد كودك دارد و  كودكان اس
يادگيري او را تقويت مي كند؛ به طوري كه طي بازي مي توان به ويژگي ها، 

مسائل و مشكالت رشدي، حركتي و رفتاري كودك پي  برد. 
بازي با تولد كودك آغاز مي شود؛ بالفاصله پس از تولد فعاليت هايي 
آشكار مي شود كه كودك جهت سازگاري با محيط جديد انجام مي دهد.

بايد توجه داشت كه بازي طبيعي ترين شكل تمايل كودك براي 
تماس و برخورد با دنياي اطرافش است.

ــمندان بر ضرورت بازي كودكان تأكيد دارند و نقش بازي را  انديش
در مراحل مختلف رشد كودك مهم و اساسي مي دانند. بازي يكي از 
مؤثرترين راه هاي كمك براي تعليم وتربيت كودكان است. امام صادق(ع) 
مي فرمايند: «كودك را در شش سال اول زندگي اش رها كن و با مدارا و 

آرامي رفتار كن تا بازي كند.» (وسائل الشيعه، ج۲۱:۴۶)
بازي باعث تقويت يادگيري و پيشرفت اجتماعي كودك مي شود و 
وسيله اي براي بروز عواطف و احساسات اوست بروز عواطف منجر به 

رشد اجتماعي و بالندگي در كودكان مي شود. 

تعريف بازي
به هرگونه فعاليت جسمي يا ذهني هدف داري كه به صورت فردي 
يا گروهي انجام پذيرد و موجب كسب لذت براي كودك شود، بازي 

مي گويند.
ــود را به كار  ــري و بدني خ ــازي نيروي فك ــودك هنگام ب ك
ــاب  ــي عادي خويش به  حس ــازي را جزء زندگ ــرد و ب مي گي
ــت  مي آورد و از آن لذت مي برد. بازي كودكان فقط تفريح نيس
بلكه بايد آن را جدي ترين كار كودكان قلمداد كرد؛ زيرا آن ها 

عقايد و افكار خود را از طريق بازي بيان مي كنند.

نقش بازي در رشد اجتماعي كودك
ــة او را با  محيط پيرامون  ــازي، ارتباط اجتماعي كودك و رابط ب
گسترش مي دهد و موجب شكوفايي استعدادها و بروز خالقيت و 
مشاركت پذيري اش مي شود. از سوي ديگر، ميزان همكاري كودك 
را با ديگران توسعه مي دهد. در بازي كودك با قوانين و مقررات آشنا 
مي شود، پيروزي و را تجربه مي كند و تالش مجدد بعد از شكست 

را تمرين مي كند.
ــتاني عموماً  تمايل پيدا مي كنند كه در گروه  كودكان پيش دبس
بازي كنند. اين شرايط امكان تالش و فعاليت بيشتر را براي كودك 
فراهم مي آورد و سبب مي شود او مهارت هاي همكاري و مشاركت با 
ديگران را بياموزد و ويژگي هاي مثبت و منفي رفتار خود را بشناسد. 
ــنا مي شود و با  ــكالت ساير كودكان نيز آش ــوي ديگر، با مش از س
مشاهدة ناتواني ها و ضعف هاي ديگر كودكان نگراني هايش كاهش 

مي يابد. اين امر به انعطاف پذيري كودك بسيار كمك مي كند.
به طور كلي، براي كودكاني كه مشكالت ناسازگاري در آن ها ديده 
مي شود شركت در بازي هاي گروهي مناسب است؛ زيرا كودك در 
ــت ارتباطي را آموزش  ارتباط با ديگر كودكان مي تواند روابط درس

ببيند و رعايت كند. 
نتيجة اين مطلب اينكه كودك در زندگي روزانه به بازي نيازمند 
است و بازي به كودك كمك مي كند كه از نظر اجتماعي و عاطفي 
رشد كند،  توانايي هاي خود را بشناسد و مشاركت پذيري اجتماعي و 

انعطاف پذيري را بياموزد.
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آموزشي

مادربزرگ ها و پدربزرگ ها 
و تربيت كودكان
دكتر مرجان گودرزي
پزشك عمومي و خانواده

در بسياري از فرهنگ ها، از جمله فرهنگ خانواده نگر و ريشه دار 
ــة  ــور ما، مادربزرگ ها و پدربزرگ ها در هر لحظه در انديش كش
نوه هاي خود هستند و حداقل يك بار در هفته آن ها را مي بينند.  
ــوند كه  ــدن نوه ها چنان غرق در لذت مي ش ــا هر بار با دي آن ه
ــيار محبت آميز و زيبا  ــي فكر ديگري ندارند و با كلمات بس گوي
و قربان صدقه رفتن ها، اين گرمي ارتباط را صدچندان مي كنند. 
ــتغال دارند،  ــي كه هر دو والدين به كار بيرون اش در خانواده هاي
ــان  ــياري از زندگي اين بزرگواران با نوه هايش ــوًال اوقات بس معم
ــود. آن ها به ويژه در پايداري و استحكام فرزندان  ــپري مي ش س
خودسرپرست و تك والدي نيز جايگاه مهمي دارند. تنها در كشور 
آمريكا يكي از هر پنج كودك چنين وضعيتي دارند و ۶۰ درصد 
از همة خانواده هاي داراي كودك زير ۳ سال، مادرانشان در بيرون 
از منزل كار و فعاليت مي كنند و نقش و مسئوليت مادربزرگ ها 

در اين راستا بسيار آشكار و تأثيرگذار است.

نقش و اهميت وجود ارزشمند مادربزرگ ها و پدربزرگ ها 
در خانواده هاي امروزي

بسياري از آدم ها در ميانسالي نقش جديدي را به عنوان مادربزرگ 
و پدربزرگ تجربه مي كنند. بعضي نيز قبل از ميانسالي به اين نقش 
و مسئوليت وارد مي شوند. اين نقش براي بسياري از آن ها دلپذير، 
ــت. آن ها مسلماً در  لذت بخش، ارضاكننده، زيبا و آرامش بخش اس
اين نقش تازه مي توانند به پرورش و تربيت نسل هاي نو كمك هاي 
شايان توجهي داشته باشند؛  نقشي كه بدون پذيرفتن مسئوليت هاي 
فشرده و سخت روزانه يك والد و بدون درگيري در روابط دشوار 
ــمكش هايي كه گاه بين كودك و والد رخ مي دهد،  و كش

داراي ارزش بسيار وااليي است.
ــا فرزندان  ــه هر دليل فرزند ي چنانچه ب
ــا و مادربزرگ ها با  اين پدربزرگ ه
جدايي و يا دشواري هاي 
ــي  گ د ا نو خا

ــش جايگزين  ــند، گاه آن ها نق ــي مواجه باش ــري در زندگ ديگ
تمام وقت را براي نوه هايشان ايفا مي كنند.

بعضي از اين بزرگ ساالن حتي با وجود اينكه خود هنوز به كار 
اشتغال دارند، به صورت نيم وقت نيز از نوه هايشان مراقبت به عمل 
ــه اين كار را تجربه مي كنند.  ــوزانه و عالقه مندان مي آورند و دلس
ــام خانواده هاي  ــرات متنوع در نظ ــن دورة تغيي ــن، در اي بنابراي
ــاهد تغيير نقش پدربزرگ ها و مادربزرگ ها هم  ــر دنيا، ش سراس
ــاني كه در  ــا را به صورت كس ــًا نمي توانيم آن ه ــتيم و لزوم هس
ــران را دارند و يا  ــينند و انتظار خدمت از ديگ ــه اي مي نش گوش
ــين بدانيم كه روي صندلي راحتي لم داده اند  افرادي صندلي نش
ــان مي انديشند. آن ها در نقش جديد و  و به گذشته و خاطراتش
ــان، افرادي بسيار فعال، خدمتگزار و مسئول اند و ديگر  امروزيش

تفكر به عنوان افراد غيرفعال دربارة آن ها منسوخ شده است.
ــمند، معموالً با نقش هاي والدين اصلي  نقش اين دو موجود ارزش
كودكان قدري متفاوت است. با وجود اين، روابط و پيوندي محبت آميز 
و توأم با انس و الفت و دلبستگي بسيار در كنار آن ها شكل مي گيرد. 
ــوزي و عواطف  ــتيباني، همدردي و دلس ــا معموالً تأييد، پش آن ه
عميق تري دارند. شايد يكي از شكوه هاي والدين نيز از همين نكته 
ناشي مي شود كه اظهار مي دارند، «مادربزرگ و پدربزرگ ها، بچه ها 
ــوس مي كنند و هرچه مي خواهند به آن ها مي دهند و كودكان  را ل
در كنار آن ها ديگر حرف  ما را نمي پذيرند؛ چون رفتار كودكانمان را 
بدون قيد و شرط مورد پذيرش قرار مي دهند.» مادران و پدران اغلب 
گله دارند كه «مادربزرگ ها و پدربزرگ ها به ويژه از انضباط و كنترل 
رفتار كمتري استفاده مي كنند و به كودكان آزادي و مقبوليت رفتاري 

بيشتري مي دهند».
ــتر بازي گونه و  ــا نوه ها معموًال بيش ــاالن ب روابط اين بزرگ س
ــت. آن ها زمان بيشتري دارند تا براي كودكان  آرامش دهنده اس

قصه بگويند و داستان هاي جالبي تعريف كنند؛
ــا حس هويت  ــك مي كنند ت ــه كودكان كم ــي كه ب قصه هاي

خانوادگي و سنت هاي اصيل اجتماعي را خلق و تجربه كنند.
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ــياري از خانواده هاي ايراني  ــان نرود كه آن ها در بس يادم
و آسيايي و ديگر نمونه ها در سراسر دنيا، عالوه بر كمك در 

ــاير فعاليت هاي جانبي و اصلي   مراقبت از فرزندان حتي در س
نقشي مثبت، سازنده و حساس دارند.

ــبزي  مادري اظهار مي كرد: «هنوز مادرم برايمان با دل و جان س
خورشي فراهم مي آورد و ترشي هاي خوشمزه درست مي كند و براي 
ــا بافتني مي بافد. پدرم كودكانم را به پارك و تفريح مي برد و  بچه ه
ــان قصه مي گويد و فرزندانم از بودن آن ها در خانه مان لذت  برايش
مي برند و احساس خوبي دارند. آن ها نيز بسيار خوشحال اند كه در 
ــن هنوز نقش مؤثر و كارآمدي دارند و از نظر رواني برايشان  اين س
خوب است. چقدر من و شوهرم از آن ها به خاطر نقش زيبا و صادقانه 

و بي توقعي كه در زندگي ما به عهده دارند، سپاسگزاريم.»
بعضي از والدين بزرگ سال نيز نقشي مفّرح و آرامش دهنده دارند 

ــارك و تفريحگاه ها،  ــافرت، پ و كودكان را به مس
ــاي  ــر مكان ه ــد و ديگ خري

ــي  ــب و ديدن جال
مي برند.

به دليل 
ــمند بودن نقش  ارزش

بزرگ ترها در زندگي كودكان و خانواده ها، سؤال هايي براي پاسخ 
ــر آمده اند و اميدوارم  ــيدن طرح كرده ام كه در زي دادن و انديش
ــا خاطره ها و تجربه هاي ديداري  كه خوانندگان و عالقه مندان ب
ــنيداري و حتي تصويري خود، ما را در تجسم به اين نقش  و ش

ارزنده ياري رسان باشند.

در شمارة آينده، ان شاءاهللا سعي مي كنم بيشتر به نقش بزرگ ترها 
در خانواده هاي امروزي بپردازم. ضمن تشويق خوانندگان به شركت 
در مسابقة خاطره نويسي، براي سالمتي و آرامش اين اسطوره هاي 
گران قدر دعا مي كنم و اميدوارم بتوانيم با استفادة 
ــاي آن ها بهرة  مؤثر از توانايي ه

وافر ببريم.

منسوخ شده استافراد غيرفعال و درباره آن ها و مسئول هستند و ديگر تفكر به عنوان و مادربزرگ ها، بسيار  فعال، خدمتگزار جديد و امروزي پدربزرگ ها در نقش 
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 دربارة روابط فرزندان خود با مادر و پدربزرگ هايتان ، اگر مطلب، 

 دربارة روابط فرزندان خود با مادر و پدربزرگ هايتان ، اگر مطلب،
آن ها در تربيت فرزندان شما چه نقشي ايفا مي كنند؟ خود شما از 

آن ها در تربيت فرزندان شما چه نقشي ايفا مي كنند؟ خود شما از
بودن در كنار آن ها چه حسي داريد؟
بودن در كنار آن ها چه حسي داريد؟

 كدام دسته از رفتارهايشان را در تربيت فرزندان خود مي پسنديد و كدام 

 كدام دسته از رفتارهايشان را در تربيت فرزندان خود مي پسنديد و كدام
 معموًال شما از مادربزرگ ها و پدربزرگ ها چه انتظاري داريد و از كدام 

 معموًال شما از مادربزرگ ها و پدربزرگ ها چه انتظاري داريد و از كدام
نوع فعاليتشان لذت مي بريد؟ شما برايشان چه كرده ايد؟

برايمان بنويسيد تا به نام خودتان در مجله به چاپ برسد. در صورت 

برايمان بنويسيد تا به نام خودتان در مجله به چاپ برسد. در صورت

تمايل، عكس هاي آنان را با فرزندان كوچكتان براي ما بفرستيد.

تمايل، عكس هاي آنان را با فرزندان كوچكتان براي ما بفرستيد.
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گزارشآموزش

مهدي مروجي
كارشناس ارشد تعليم و تربيت اسالمي

تأملي در راهنماي
برنامة دورة پيش دبستان

نظر به نقش و اهميت آموزش هاي پيش از دبستان در فراهم 
ــراي ورود به  ــازي كودكان ب ــد و آماده س كردن زمينه هاي رش
ــتناد مصوبة چهارصد و بيست و دومين جلسه  ــه، به اس مدرس
ــخ ۷۷/۴/۱۶ مبني بر طرح  ــوراي عالي انقالب فرهنگي تاري ش
مسائل آموزش پيش از دبستان در شوراي عالي آموزش وپرورش 
ــتاني و ايجاد  ــوزش پيش دبس ــعة مراكز آم ــه منظور توس و ب
هماهنگي و همسويي فعاليت هاي مزبور با نظام آموزش وپرورش 
كشور، در سال ۱۳۹۱پژوهشي با عنوان«بررسي ميزان انطباق 
ــات آموزش قرآني با اصول  ــوا و روش هاي آموزش مؤسس محت
ــي و پرورشي  و چارچوب راهنماي برنامه و فعاليت هاي آموزش
ــوراي عالي آموزش وپرورش»، به  دورة پيش دبستان مصوب ش
پيشنهاد معاونت محترم ابتدايي، توسط اين جانب انجام گرفت. 

برخي از پيشنهادهاي پژوهش موردنظر اين بود:
ــتان شوراي  • به دليل آنكه راهنماي برنامه مصوب پيش دبس
عالي در موارد زيادي آرمان گرايانه است و نيز در پاره اي از موارد 
ــاي اجرايي فاصله دارد، اين برنامه نياز به بازنگري  از واقعيت ه

دارد.
ــت و گويا  ــاكريم كه اين آرزو در حال تحقق اس خداوند را ش
ــت راهنماي برنامة دورة پيش دبستان بر مبناي اسناد  قرار اس

تحولي بازنگري  شود.
• در پيشنهاد دوم اين پژوهش آمده است كه مؤسسات قرآني 
ــور، زير نظر مديريتي واحد فعاليت كنند. اگرچه  ــر كش سراس
ممكن است تحقق اين پيشنهاد يكي از دغدغه هاي مسئوالن 
ــد،  به نظر مي رسد تسري وحدت مطالب در  اين دوره هم  باش
ــت كه نبايد از  ــتان  هم ضرورتي اس راهنماي برنامه پيش دبس
ــه رويكرد راهنماي برنامة  ــتر اينك آن غفلت نمود. توضيح بيش
درسي اين دوره، حيات طيبه، شكوفايي فطرت۱ و انس با قرآن 
ــت. بنابراين، شايسته است به  ــده اس كريم طراحي و تدوين ش

برنامه  اينكه  جاي 
ــاي  فعاليت ه و 
و  ــــــي  آموزش
ـــي دورة  پرورش
ــتان  پيش دبس
ــه محور  در س
ــي  آمــــادگ
 ، له ــا يك س
انس با قرآن، 
راهنماي  و 
ن  كا د ــو ك
ــه  ن با ز دو
تعـريــف 
 ، د ــو ش
موضوع 
با  انس 
ــرآن،  ق

ــة  ــد در دل هم مجيـــ
ــاير برنامه هاي اين دوره قرار گيرد و  فعاليت ها و س

ــا قرآن در همة  ــرفصل قرار گرفتن انس ب ــع گردد تا با س تجمي
برنامه ها، زمينة باروري و رشد و شكوفايي استعدادهاي كودكان 
در مسير ارزش هاي الهي و ارتقاي آن ها به سوي تحقق اهداف و 
انتظارات تعيين شده در برنامه فراهم گردد؛ به شرط اينكه برنامة 
انس با قرآن فقط به آشنايي با برخي از داستان هاي قرآن كريم يا 
داستان هايي دربارة قرآن كريم يا آموزه هاي قرآني خالصه نشود 
بلكه در كنار آن ها از داستان هاي پيامبران الهي و شخصيت هاي 
ــتان راستان و  ــالم و جهان و منابع ديگر همچون داس بزرگ اس
ــتفاده گردد. بديهي است كه توجه به  ــطح كودكان اس ... در س
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ــت  ــان ها، عالي ترين درس اخالق اس تاريخ زندگي بهترين انس
ــياري از ظرائف و ريزه كاري ها را از مجراي تاريخ  كه مي توان بس

زندگي آن ها به دست آورد.
ــت كه  ــوم «كتاب مربي»۲ اس ــوم تأمل در جلد س • نكتة س
ــد محتوا در  ــوا يا به عبارتي تولي ــل برنامه به محت جهت تبدي
ــت. در اين  ــتاني قرار گرفته اس اختيار مربيان مراكز پيش دبس
ــنجي براي تهية واحدهاي  ــاب، مؤلفان محترم، منابع نيازس كت
ــنهاد هاي اوليه آن ها،  ــودكان، پيش ــش هاي ك يادگيري را پرس
ــنهادهاي مربيان، نظر متخصصان و صاحب نظران و  نظر و پيش
ــوان كرده اند. اين منابع  ــاي محل زندگي كودكان، عن ويژگي ه
براي تهية واحدهاي يادگيري ضرورت دارند اما كافي نيستند و 
بايد منبع وحي نيز در اين نيازسنجي به عنوان ركن ركين منابع، 
ــزان و مؤلفان محترم قرار گيرد. چرا   مورد توجه دقيق برنامه ري
كه اگر خاستگاه اهداف تنها نيازها و اقتضائات جامعه و مطالبات 
امروز و يا تجربه هايي در سطوح متعارف نسل هاي پيشين باشد، 
جريان يادگيري در چرخه هاي محدود به فعاليت هايي قرار خواهد 
گرفت كه پيرو و بازتوليد فرهنگ آن جوامع خواهد بود اما اگر در 
اين فرايند از «منبع وحي» به عنوان هدف اصلي بهره گيري شود، 
ــد كه همواره جريان  ــه فرايندي پويا تبديل خواهد ش تربيت ب
رشد يابنده اي را براي امروز و فرداي جامعه پيش بيني و تدارك 
ــد ديد. البته مصاديق و اهداف جزئي قطعًا متأثر از نيازها  خواه
ــوب  ــات زمان خواهد بود كه در اين صورت روايت منس و اقتضائ
ــالم) به همين معنا حمل  ــه امير كالم حضرت علي (عليه الس ب

مي شود كه «فرزندان خود را به علوم فردا مجهز كنيد.»
اين درخواست در حالي است كه رويكرد برنامة پيش دبستاني 
ــت؛ بنابراين، بايد از  ــكوفايي فطرت الهي» تعيين شده اس «ش
طريق برنامه ريزان، مصداقي از اين «شكوفايي فطرت الهي» در 
برنامه نشان داده شود كه به نظر مي رسد اين مصداق در اولويت 

نخست همان انتخاب «عنصر وحي به عنوان يك منبع» است.

پي نوشت ها
ــر الّناَس َعليها ال َتبديَل ِلخلِق اهللا ذلك  ــم َوجهَك لِلّدين َحنيفًا ِفطرئ اِهللا الَّتي َفَط ۱. فاق

الديُن الَقّيم ولِكن َاكَثر الناِس الَيعَلمُون.
ــيرين برزين در سال ۱۳۸۹ تدوين شده  ــش نبي اهللا صادقيان و ش ۲. اين كتاب به كوش

است.

مرضيه طالب
مسئول امور پيش دبستاني پسرانه سما، نجف آباد

آموزشي 

اشاره
ــز  مــراكــــ در 
ــا  ــي تنه ــتاني مرب پيش دبس
فردي است كه مي تواند بنا بر موقعيت 
ــوزان برنامه هاي تكميلي  كالس و نياز نوآم
ــد فكري و  ــت اعتمادبه نفس، رش ــت تقوي در جه
خالقيتي، پرورش قوه بيان و... داشته باشد. آنچه در اين 
ــاده ولي با هدف است كه  مبحث آمده، تنها چند فعاليت س
نگارنده در طول سال ها خدمت در مهدكودك و دوره هاي پيش 
از  دبستان با انجام دادن آن ها عالوه بر ايجاد شادي و نشاط در 
نوآموزان، به كار گرفته و توانسته است به اهداف موردنظر دست 
ــروران فعاليت هايي از جامع تر و كامل تر  يابد؛ هرچند تمامي س

ارائه مي كنند. اميد است اين فعاليت ها مفيد واقع شود.

كليدواژه ها: فعاليت خالقيتي، پيش دبستاني، فعاليت

تهيه دفتر قصه گويي
به منظور پرورش قوة تخيل و تقويت سخن گويي در نوآموزان، 
دفتر قصه گويي تهيه مي شود كه در آن مربي تصاوير مرتبطي را 
مي چسباند و از نوآموزان مي خواهد با توجه به برداشت خود از 
تصاوير، قصه يا داستان كوتاهي براي والدين تعريف كنند و از 

آن ها بخواهند تا آنچه را بيان كرده اند، يادداشت كنند.
ــوزان مي خواهد كه  ــة بعد، مربي از تعدادي از نوآم در جلس

داستان خود را براي دوستانشان بازگو نمايند.

نقاشي سفارشي
ــد و از نوآموز  ــن قصه اي تعريف مي كن ــي مربي يا والدي گاه
ــه كالس بياورد.  ــد و ب ــراي آن بكش ــري ب ــد تصاوي مي خواه
ــي هاي زيبا به در و ديوار كالس آويزان مي شود و به اين  نقاش
ترتيب، نمايشگاهي از آثار نقاشان كوچك گردآوري مي شود. 
نوآموزان در صورت لزوم مي توانند در مورد آثارشان براي 
ــارج كالس (مدير، معاون، والدين  بازديدكنندگان خ
ــده  ــتان بيان ش و...) توضيحاتي بدهند و به داس
ــب، نوآموز ضمن  ــه اين ترتي ــاره كنند. ب اش
برقراري ارتباط با ديگران مي آموزد كه 
ــه راحتي بيان  ــة خود را ب انديش
ــه  ــن بيان انديش ــد. اي كن
كمك  ــودك  ك به 
ــي  ن ا و ا فر
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ستان
الق در پيش دب

چند فعاليت خ
مي كند تا در جواني و بزرگسالي 

به راحتي اظهارنظر نمايد و به حقوق خود برسد.

ايستگاه نقاشي
در مورد نوآموزاني كه در نقاشي كردن ضعيف اند، مربي پس از 
نصب پارچه يا مقواهاي باطله از نوآموزان مي خواهد تا به انتخاب 
ــمعي، مدادرنگي و يا  خود در گروه هاي آب رنگ، گواش، مدادش
ماژيك قرار گيرند و اثري را خلق و رنگ آميزي كنند. البته گاهي 
ــتري  ــود تا نوآموزان آزادي عمل بيش كار در حياط انجام مي ش
ــاال مي برد و  ــس آن ها را ب ــند. اين كار اعتمادبه نف ــته باش داش

تالششان براي بهتر شدن را تقويت مي كند.

جشن ميوه ها
ــبزيجات و  ــويق نوآموزان به خوردن ميوه ها و س به منظور تش
همچنين كسب اطالع از فوايد آن ها، مربي از نوآموزان مي خواهد 
كه در مورد فوايد ميوة مورد نظر تحقيق كنند (از قبل در جلسات 
ــته شده تا با فراهم كردن  والدين و مربيان از والدين عزيز خواس
بستر مناسب و همكاري الزم، روحية پرسشگري و تحقيق را در 
آينده سازان كشورمان تقويت نمايند. سپس مربي در روز معين 
ــيب و...) را به  از آن ها مي خواهد ميو ه اي خاص (انار، خرمالو، س
ــده را با خود مي آورند و  كالس بياورند. نوآموزان ميوة تزيين ش
در جشن (مثًال انار) شركت مي كنند. مربي از نوآموزان مي خواهد 
ــورت در گروهشان گزارشي از تحقيق خود را ارائه نمايند.  با مش
پس از آشنايي با خواص ميوه، مربي شعرهاي مربوط به معرفي 
يا خواص ميوه را مي خواند و نوآموزان با دست زدن او را همراهي 

ــمت، نوبت آن مي شود كه مربي  مي كنند. در اين قس
ــي ديگري چون رعايت بهداشت،  نكات آموزش

ــكرگزاري از خداوند مهربان، تشكر از  ش
پدر و مادر به خاطر تهية ميوه، اسراف 

ــپس  نكردن و... را آموزش دهد. س
ــان مهماني  نوآموزان در گروهش
ــل  ــا را مي ــد و ميوه ه مي گيرن

مي كنند.

ورزش اضطراري
نوآموزان در اين سن به تحرك 

ــد تا با  ــاز دارن ــوش ني و جنب وج
ــتر بياموزند.  ــاط، بيش شادي و نش

ــا هر ۱۵ تا ۲۰ دقيقه  در كالس هاي م
ــك بار مربي از نوآموزان مي خواهد كه از  ي

ــي  ــا برخيزند و به مدت ۲ تا ۳ دقيقه نرمش ج
ــتگي و  ــد. اين كار نوآموزان را از خس ــام دهن را انج

بي حوصلگي خارج مي سازد و آمادة آموزش جديد مي كند.

بازار روز
ــة زيادي  ــوزان عالق نوآم

ــد. مربيان  ــد و فروش دارن به خري
ــبت هاي گوناگون از  ــه مناس ــه ب با توج

ــه خلق اثر بپردازند.  نوآموزان مي خواهند كه ب
ــاختن كاردستي با كاغذ، مقوا، كاموا و  نوآموزان با س

حتي وسايل دورريز، ساختن و رنگ آميزي سفال، كشيدن 
نقاشي يا درست كردن كوالژ و... محصوالت خود را در اين بازار 

عرضه كنند و در آنجا به خريد و فروش بپردازند. البته در اين بازار 
پولي ردوبدل نمي شود بلكه به سبك قديم، معاملة پاياپاي صورت 
مي گيرد كه لذت كار را بيشتر مي كند. حتي گاهي نوآموزان آثار 

خود را به يكديگر هديه مي كنند.

باغبان هاي كوچك
مراقبت از گل و گياه بايد از كودكي نهادينه شود. به اين منظور، 
ــا يا غالت ديگري را پس از  ــي از نوآموزان مي خواهد كه لوبي مرب
ــاندن به كالس آورند. آن گاه با كمك هم آن را در قسمتي  خيس
ــت دانه  ــه مي كارند و با مراقبت از آن هم با مراحل كاش از باغچ
ــنا مي شوند و هم به نيازهاي يك گياه براي رشد پي مي برند.  آش
كودكان با مراقبت از گياه خود به حفظ گياهان و مراقبت از آن ها 

تشويق مي شوند.
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آموزش پيش دبستاني 
و  رفتارهاي اجتماعي
منصور محمودي
دانشجوي كارشناسي ارشد پيش دبستان

چكيده
بررسي تأثير آموزش پيش دبستاني بر رشد رفتارهاي اجتماعي 
دانش آموزان ابتدايي و عوامل و مؤلفه هايي كه بر رشد اجتماعي 
اثر مي گذارند و به آن شدت مي بخشند با ارائه اين پژوهش گامي 
ــد اجتماعي كودكان برمي داريم كه يكي از  هرچند اندك در رش
ــازگاري با جامعه و محيط  ــاي زندگي اجتماعي، جهت س نيازه

اجتماعي است كه مقبوليت او را در پي خواهد داشت.

ــتاني، آموزش پيش دبستاني،  كليدواژه ها: آموزش، پيش دبس
رفتار اجتماعي

رشد 

رشد اجتماعي كودكان
الف) اجتماعي شدن

اجتماعي شدن به معناي همسازي و همنوايي فرد با ارزش ها، 
ــت. به بيان ديگر،  هنجارها و نگرش هاي گروهي و اجتماعي اس
اجتماعي شدن فراگردي است كه به واسطة آن، هر فرد، دانش و 
مهارت هاي اجتماعي الزم براي مشاركت مؤثر و فعال در زندگي 
ــة اين ارزش ها،  ــب مي كند. مجموع ــي و اجتماعي را كس گروه
هنجارها، نگرش ها، دانش ها و مهارت ها فرد را قادر مي سازد كه 
با گروه ها و افراد جامعه، روابط و كنش هاي متقابل داشته باشد. 
ــتمر و به  اعتباري مادام العمر  فراگرد اجتماعي شدن، امري مس

است.
اجتماعي شدن فراگردي است كه طي آن، فرد به كسب هويت 
ــا، آرمان ها و  ــرش ارزش ها، هنجاره ــل مي گردد و با پذي نائ
شيوه هاي زندگي، تحت شرايط مطلوب قادر به تحقق 

استعدادهاي بالقوة خود مي شود.

ب) هدف هاي اجتماعي شدن
به رغم تفاوت هاي محيطي و فرهنگي، 
جامعه پذيري داراي هدف ها و مقاصد 
ــت كه به مهم ترين  ــتركي اس مش

آن ها مي پردازيم.
ــد  مقاص از  ــي  يك  .۱
قواعد  آموزش  جامعه پذيري، 
ــي از آداب و  و نظامات اساس
ــادات و رفتارهاي روزمره  ع
علمي  روش هاي  تا  گرفته 

به افراد است.
۲. فراگرد جامعه پذيري 
ــه  ــزان ك ــان مي ــه هم ب
ــرد  ــار ف ــا و رفت عادت ه
ــاي  هنجاره ــق  مطاب را 

آموزشيآموزشي 
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ــي، تحت  اجتماع
نظم و انضباط درمي آورد، به او 

اميد و آرزو مي دهد.
۳. فراگرد جامعه پذيري از طريق برآوردن خواسته ها، 

آرزوها، اميدها و سوداهاي فردي يا ممانعت از دستيابي بدان ها 
براي فرد هويت مي آفريند.

ــي و نگرش ها،   ــري،  نقش هاي اجتماع ــرد جامعه پذي ۴. فراگ
انتظارات و گرايش هاي مربوط به آن نقش ها را به فرد مي آموزد. 
ــال و آرزوها، هويت ها و قواعد و نظامات  نقش هاي اجتماعي، آم

رفتاري، روابط متقابل تنگاتنگي با يكديگر دارند.
۵. هدف ديگر فراگرد جامعه پذيري،  آموختن مهارت هاست.

مهارت هاي اجتماعي
الف) مهارت هاي اجتماعي كدام اند؟

ــده  به طور كلي، مهارت هاي اجتماعي به رفتارهاي آموخته ش
ــطة آن ها  ــود؛ رفتارهايي كه به واس و مقبول جامعه اطالق مي ش
ــخص مي تواند با ديگران به نحوي ارتباط متقابل برقرار كند  ش
كه به بروز پاسخ هاي مثبت و پرهيز از پاسخ هاي منفي بينجامد.

مورگان (۱۹۸۰) به اين نكته اشاره دارد كه مهات هاي اجتماعي 
ــروع و تداوم روابط متقابل و بحث با ديگران را  نه تنها امكان ش
ــم مي آورد بلكه توانايي نيل به اهداف و ارتباط با ديگران را  فراه
نيز در شخص ايجاد مي كند. هر اندازه انسان در ارتباط با ديگران 
بيشتر و همه جانبه تر بتواند به هدف هاي خويش برسد، ما او را در 

زمينه هاي اجتماعي ماهرتر مي دانيم.
تراور براي مهارت هاي اجتماعي دو بعد قائل است: اجزاء مهارت 

و فرايندهاي مهارت.
ــر، يا  اجزاء مهارت را عناصر واحدي نظير نگاه، تكان دادن س
رفتارهايي در روابط اجتماعي مانند سالم و خداحافظي تشكيل 

مي دهند.
فرايندهاي اجتماعي: به «توانايي فرد در ايجاد رفتار ماهرانه 
بر اساس قواعد و اهداف مربوطه و در پاسخ با بازخورد اجتماعي» 

اشاره دارد.
مهارت هاي اجتماعي شامل الگوهاي واكنشي گوناگون و الزم 
براي تعديل با ديگران است. اين الگوها شامل اثبات وجود و دفاع 
از خود و اموال، پيوستن به يك گروه، جلب همكاري ديگران، يا 
امتناع از پيروي كردن از اجتماع مي باشد. مهارت هاي اجتماعي 
ــا ديگران، مبادلة  ــلوك ب ــند، س عبارت اند از: راه هاي اجتماع پس

اطالعات، شرح و اثبات نظر.

ب) نشانه هاي مهارت هاي اجتماعي
مايكلسون (۱۹۸۲) در ارزيابي نشانه هاي مهارت هاي اجتماعي 

به شش عنصر اصلي اشاره مي كند:

۱. مهارت هاي اجتماعي به طور معمول آموخته مي شوند.
۲. شامل مجموعه اي از رفتارهاي كالمي و غيركالمي گوناگون 

و ويژه اند.
۳. مستلزم داوطلب شدن و ارائة پاسخ هاي مناسب و مؤثرند.

۴. تقويت هاي اجتماعي ديگران را به حداكثر مي رسانند.
۵. ماهيتي تعاملي دارند و به زمان بندي مناسب و تأثير متقابل 

برخي از رفتارها نيازمندند.
ــن، جنس و پايگاه  ــر عوامل محيطي همچون س ۶. تحت تأثي

طرف مقابل مي باشند.

ج) مؤلفه هاي مهارت اجتماعي
ــش جنبة  هارجي (۱۹۸۶) با مرور تعاريف رفتار ماهرانه، به ش
ــد.  او مي گويد مهارت اجتماعي  ــاره مي كن مهارت اجتماعي اش
عبارت است از «مجموعه اي از رفتارهاي هدفمند، به هم مرتبط و 
متناسب با وضعيتي كه آموختني و تحت كنترل فرد مي باشند.»

ــاي مهارت اجتماعي  ــش مورد از مؤلفه ه در اين تعريف بر ش
تأكيد شده است.

نخست اينكه رفتارهاي اجتماعي هدفمندند. ما از اين رفتارها 
براي كسب نتايج مطلوب استفاده مي كنيم و بنابراين، بر خالف 
ــتند، مهارت هاي  ــا غيرتعمدي هس ــا كه اتفاقي ي ــاير رفتاره س
ــت كه  ــي آن ها اين اس ــد. دومين ويژگ ــدف دارن ــي ه اجتماع
رفتارهاي متفاوتي هستند كه به منظور دستيابي به هدفي ويژه 
مورد استفاده قرار مي گيرند و ما، به طور هم زمان از آن ها استفاده 
ــومين ويژگي مهارت هاي اجتماعي، متناسب بودن  مي كنيم. س
ــت كه  ــت. فردي از لحاظ اجتماعي ماهر اس آن ها با وضعيت اس

بتواند رفتارهايش را متناسب با انتظارات ديگران تغيير دهد.
چهارمين ويژگي اين تعريف آن است كه مهارت هاي اجتماعي 
ــه از لحاظ  ــتند. فردي ك ــع واحدهاي رفتاري مجزا هس در واق
ــبي  ــت رفتارهاي مختلف مناس اجتماعي مهارت دارد، قادر اس
داشته باشد. پنجمين جنبة تعريف،  آموختني بودن مهارت هاي 
اجتماعي است. در حال حاضر، تمامي محققان اتفاق نظر دارند كه 

اكثر رفتارهاي اجتماعي آموختني هستند.

عوامل مؤثر در رشد مهارت هاي اجتماعي كودكان
الف) ارتباط با همساالن

رابطه با همساالن در سال سوم زندگي تغيير عمده اي مي كند. 
ــاي بازي ديگران  كودك از آن به بعد از تنها بازي كردن يا تماش
كمتر استقبال مي كند و بيشتر دوست دارد كه با كودكان ديگر 
ارتباط برقرار كند و در او تمايل به همكاري آشكار مي شود. گروه 
همساالن نيز همچون خانواده مي تواند در شكل گيري شخصيت 
ــه مواردي براي تقليد و همانندسازي  كودك مؤثر باشد. هميش
ــتان به بعد، كودك بيشتر  ــن دبس در گروه وجود دارد ولي از س
از مصاحبت همساالن لذت مي برد. بيشتر كودكان كودكستاني 
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ــي دارند ولي  ــت صميم ــك يا دو دوس ي
ــد و به  ــيار ناپايدارن ــتي ها بس ــن دوس اي
ــرعت تغيير مي كنند. اصوًال كودكان از  س
ــيار انعطاف پذير به نظر  نظر اجتماعي بس
مي رسند و مايل اند دوستان زيادي داشته 

باشند.
ــودكان معموًال  ــتان مورد توجه ك دوس
ــتند. كودكاني نيز  ــا هس همجنس آن ه
ــازي كردن يا  ــتند كه هنوز تنهايي ب هس
ــركت در  ــاي بازي ديگران را بر ش تماش
ــا ترجيح مي دهند  ــازي با آن ه جمع و ب
ــت به ديگران  ــاد الزم براي پيوس و اعتم
ــراز همكاري و كمك  ــدا نكرده اند. اب را پي
ــن  ــودكان ديگر، در حدود پايان س به ك

كودكستان بيشتر ديده مي شود.
كودكان در اين سن مرتب از فعاليتي به 
ــد و اين كار براي  فعاليت ديگر مي پردازن
آن ها بسيار عادي است. براي كودكان اين 
گروه سني مي توان مسئله را با گفت وگوي 
ــه و آرام حل كرد. كودك مجبور  صميمان
است براي برقراري ارتباط با گروه همسن، 
ــار خود را مورد ارزيابي  به طور  مرتب رفت
ــد و مؤثر را در  ــرار دهد، رفتارهاي مفي ق

روابط با ديگران انتخاب كند و رفتارهاي 
ــايندي را كه باعث طرد او و دوري  ناخوش

ديگران مي شود تكرار نكند.

ب) ارتباط با بزرگ ساالن
ــان از چند  ــور همزم ــه به ط ــن رابط اي
ــرد: خانواده،  ــورد توجه قرار مي گي ُبعد م
ــتان و جامعه به طور  مهدكودك، كودكس
ــكل هاي مختلف بر كودك اثر  كلي به ش
مي گذارند. كودكان از حدود شش سالگي 
به بعد در بازي با گروه همساالن قوانين و 
دستورهايي را مي پذيرند و به آن ها احترام 
ــكاري گروهي  ــد. پذيرش و هم مي گذارن
ــت از ديگران از  ــا به اطاع كودك نه تنه
ــود بلكه  ــاالن منجر مي ش جمله بزرگ س
ــلوك و رفتار با  ــع كودك اصول س در واق
ــوزد. در نتيجة اين امر  ــران را مي آم ديگ
ــا والدين نيز تأثير  ــط متقابل او ب در رواب

مي گذارد.

ج) خانواده
فرهنگ و خرده فرهنگ هاي يك جامعه 
(طبقه اجتماعي، اقتصادي) معموًال تأثير 
ــودك ندارند بلكه  ــتقيمي روي ك مس
ــيلة خانواده بر  عمومًا به وس
ــر  ــد وي اث رش

مي گذارند. خانواده، كودك را براي زندگي 
در جامعه آماده مي كند؛ يعني مسئوليت 
ــودك بياموزد و  ــان جامعه را به ك دارد زب
مهارت هاي اساسي و نيز شيوة برخورد با 
ــودك ايجاد كند. كار مهم  جامعه را در ك
ــوارد و حتي  ــواده تنها آموزش اين م خان
ــكن براي كودك نيست.  تأمين غذا و مس
ــن وظيفة خانواده اظهار محبت و  مهم تري
ــت.  عالقه به كودك و ايجاد ارتباط با اوس
ــدر و مادر  ــت و صميميت پ هرچه محب
ــد، زمينة  ــتر باش ــبت به كودك بيش نس
همانندسازي مناسب با والدين نيز بيشتر 
خواهد شد. به هر حال، هر كودك به طرق 
ــت كه ويژگي هاي  گوناگون آيينه اي  اس

والدينش را نشان مي دهد.
ــده دورة  ــام ش ــات انج ــق تحقيق طب
ــتاني تأثيرات مثبتي بر رشد و  پيش دبس
ــان يادگيري  ــازگاري كودك دارد. مي س
ــتاني را  ــه دورة پيش دبس ــي ك نوآموزان
ــاني كه اين دوره را  سپري كرده اند و كس
نگذرانده اند چهار نمره اختالف وجود دارد؛ 
چرا كه اين دوره سبب آمادگي بيشتر براي 
حضور در مدرسه مي شود و اين نوآموزان 
ــبت به سايرين  از توانايي هاي بهتري نس
ــت آموزش هاي دورة  ــد. درياف برخوردارن
ــتاني مهم ترين عامل پيشرفت  پيش دبس
ــه به خصوص در  ــوزان در مدرس دانش آم
پاية اول است. يادگيري مهارت هايي چون 
سازگاري با محيط، دقت و تمركز حواس، 
ــي ديداري  ــن، هماهنگ ــري ذه نظم پذي
ــي و يادگيري جهت ها مفاهيمي  حركت
ــتاني  ــتند كه در دورة پيش دبس هس
ــوند.  ــي آموزش داده مي ش به خوب
ــد هوش، تجارب  در خصوص رش
كودكان نشان دهندة آن است كه 
۷۰ درصد رشد ذهني كودكان 
ــورت  ــالگي ص ــا ۸ س در ۵ ت
مي پذيرد. بنابراين، دوره هاي 
پيش دبستاني مي توانند تأثير 
همه جانبة  رشد  بر  بسزايي 
ــند؛  باش ــته  داش ــودك  ك
ــه مربيان  ــروط بر آنك مش
ــي  روان شناس ــا  ب ــز  مراك
كودك و ويژگي هاي رشد 
وي در اين سنين آشنايي 
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رابطه 
با همساالن 
در سال سوم 

زندگي تغيير 
عمده اي مي كند. 
كودك از آن به بعد 

از تنها بازي كردن يا 
تماشاي بازي ديگران 
كمتر استقبال مي كند و 

بيشتر دوست دارد كه با 
كودكان ديگر ارتباط برقرار 

كند و در او تمايل به همكاري 
آشكار مي شود

ــند و امكانات و محيط  ــته باش كامل داش
ــب  ــزاري چنين دوره هايي نيز مناس برگ
رشد ذهني،  شناختي، عاطفي و اجتماعي 

كودكان باشد.

توصيه هايي به مادران در جهت 
رشد مهارت هاي اجتماعي 

كودكان
دنياي پرجنب و جوش پيش دبستاني:

هنگامي كه مسئوالن آموزشي مدارس 
ــوص رفتن به  ــي بچه ها درخص از آمادگ
ــت مي كنند،  ــتاني صحب دورة پيش دبس
ــا آن ها  ــه آي ــت ك ــان اين اس منظورش
ــاي خاصي را كه به  مهارت ها و آگاهي ه
موفقيتشان در تحصيل كمك كند، دارند 
ــا خير. برخي از اين مهارت ها عبارت اند  ي
ــخيص حروف و  ــمارش اعداد، تش از: ش
ــركت در گروه هاي  ــا و توانايي ش صداه
كوچك و همسن و سال. با اين حال، براي 
اينكه بتوانيد مهارت هاي پيش از رفتن به 
مهدكودك را در كودكتان تقويت كنيد، 

فعاليت هاي زير را انجام دهيد.
۱. براي كودكتان قصه بگوييد و او را 

به كشف كلمات تازه تشويق كنيد.
كودكتان گاهي دوست دارد حتي يك 
ــتان را بارها و بارها بشنود. بنابراين،  داس
بكوشيد هربار كه برايش قصه مي گوييد 
ــتان مي خوانيد، از كلمات جديد و  يا داس
ــتفاده كنيد و  در عين حال قابل فهم اس
تصوير جديدي در ذهنش ايجاد نماييد. 
ــتان مورد عالقه اش را  از او بخواهيد داس
ــي اگر كلماتش  ــان بازگو كند؛ حت برايت
ــد. حروف الفبا را  ــور كه بايد ندان را آن ط
ــا او تمرين كنيد.  ــعر و آواز ب به صورت ش
موقع تمرين، گاهي حروف را جا بيندازيد 
ــود يا نه. حروف  و ببينيد او متوجه مي ش
ــدا تلفظ كنيد و كلماتي  مختلف را با ص
ــروع مي شوند برايش ادا  را كه با آن ها ش
كنيد. وقتي با او براي خريد به فروشگاهي 
ــد حروف مختلف  ــد، از او بخواهي مي روي
ــم را روي اجناس مختلف  كلمات و عالئ

در فروشگاه به شما نشان دهد.
۲. چيزها را نام گذاري كنيد.

ــذاري  «نام گ ــازي  ب ــق  طري از 

ــاد بگيرد  ــك كنيد تا ي ــيا» به او كم اش
چگونه چيزهاي مختلف را توصيف كند؛ 
ــتند، به چه  ــكلي هس اينكه آن ها چه ش
ــت. براي  ــان چيس كاري مي آيند و نامش
مثال، از كودكتان بپرسيد: «اون چيه كه 
گرده و مي توني به زمين بزنيش و باهاش 
بازي كني؟» (جواب مسلمًا توپ است) يا 
ــه كه چهار تا پا داره با يه دماغ  «اون چي
ــزرگ و آويزون: (بله،  دراز و گوش هاي ب

جواب فيل است.)
۳. شمارش اعداد را جزء فعاليت هاي 

هر روز كودك قرار دهيد.
موقع خريد در فروشگاه از او درباره تعداد 
ــي كه در چرخ دستي گذاشته ايد،  اجناس
ــز ديگر به  ــيد و اينكه اگر يك چي بپرس
ــا از آن ها كم كنيد،  ــا اضافه يا دو ت آن ه
تعدادشان چقدر مي شود. همچنين، از او 
بخواهيد مثًال تعداد ماشين هاي سفيدي 
ــزل مي بيند،  ــير تا من را كه در خود مس
ــمارد. همچنين كتاب هايي در مورد  بش
اعداد و نحوة شمارش آن ها برايش تهيه 

كنيد و بخوانيد.
ــن و مقررات خاصي  ــوري قواني هر كش
ــن كودكان براي رفتن به  در خصوص س
ــه دارد. حداقل سن  مهدكودك و مدرس
ــًا در همة  ــودك تقريب ــاز دورة مهدك آغ
ــالگي است؛ در حالي كه  كشورها پنج س
برخي از كشورها در اين باره قوانين خاص 
ــد. در اين ميان،  ــده اي دارن و محدودكنن
ــش سالگي  ــن ش بعضي از كودكان تا س
ــه  قادر به رفتن به دورة آمادگي يا مدرس
ــد آن ها در  ــن به دليل تول ــتند و  اي نيس
شش ماهة دوم سال است. گاهي كودكان 
ــاده رفتن به  ــالگي كم كم آم در چهار س
ــوند. در اين زمان شما  مهدكودك مي ش
ــت با  نيز به عنوان والدين كودك الزم اس
آموزش وپرورش ناحيه يا يكي از مدارس 
ــود تمـــاس  ــكونت خ ابتدايي محل س
ــوة ثبت نام كودك و  بگيريد و دربارة نح

مراحل مرتبط با آن اطالعاتي كسب 
ــز به طور قطع  ــد. آن ها ني كني

ــل  ــي از قبيـ اطالعات
ك  ر ا مـــد

و  ــي  آموزش ــتم  سيس ــوع  ن ــام،  ثبت ن
روش هاي تربيتي مهدكودك موردنظر و 
ــي را  انواع مهارت ها و فعاليت هاي آموزش

در اختيار شما قرار خواهند داد.
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آموزشي 

ترجمة دكتر احمد آقايي
مدير مركز خدمات 
روان شناختي

 علي بن ابي طالب(ع)  مشهد 
مريم تبريزي

كارشناس علوم اجتماعي و مربي 
مركز ناشنوايان شهرستان كرج
 غالمرضا تبريزي

استاديار و عضو هيئت علمي در وزارت 
آموزش وپرورش

مقدمه
ــد، رشد اجتماعي  يكي  ديگر از ابعاد رش
ــد اجتماعي  ــه به رش ــت. در اين مقال اس
ــر آن در  ــي چون بازي و تأثي و فرايندهاي
ــا و بازي هاي تخيلي،  ــد اجتماعي، رؤي رش
هويت جنسي و نيز تفاوت هاي جنسي در 
ــم. همچنين، از آنجا كه  بازي ها مي پردازي
رشد اجتماعي و رشد شناختي در يكديگر 
تنيده اند، مبحثي را به اين عنوان اختصاص 

داده ايم.

كليدواژه ها: رشد اجتماعي، دورة پيش 
از دبستان، بازي، رؤياهاي كودكان

بازي
ــت،  بازي كودكان اغلب  در دوران طفولي
ــت. در سال هاي پيش از دبستان،  با اشياس
كودكان توانايي هايشان را گسترش مي دهند. 
ــان معموًال بازي را يك فعاليت  روان شناس
ــناختي در نظر مي گيرند اما آنچه اغلب  ش
ناديده انگاشته مي شود، اين است كه بخش 
ــي اجتماعي دارد.  عمده اي از بازي ماهيت
ــدگاه، بازي فعاليت اجتماعي  طبق اين دي
ــمار مي رود. يكي از داليلي كه  مهمي به ش
اين همه بر اهميت بازي تأكيد مي شود اين 
ــت كه توجه اساسي پياژه نيز بر همين  اس
ــت؛ به طوري كه  ــوع معطوف بوده اس موض
وي تحقيقات گسترده اي در خصوص بازي 
ــه فرزند خويش انجام داده است.  ... روي س

دوباره به وجود مي آورند. (نمودار ۱) 
ــازي نمادين نيز  ــي دوم ب ــة فرع مرحل
ــاهده مي شود. در اين  در همين سن مش
ــد از فعاليت هاي  ــودك تقلي ــه، ك مرحل
ــياي جديد نسبت مي دهد.  آشنا را به اش
اين گونه طرح هاي تقليدي از فعاليت خود 
ــاهدة  ــئت نمي گيرد و از مش ــودك نش ك
ــي مي شود. مانند مورد  رفتار ديگران ناش
ــباب بازي هايش را به گريه  عليرضا كه اس
ــال، زماني كه عليرضا  وا مي دارد. براي مث
۲۲ ماهه بود، كف اتاق را با دستمال پاك 
مي كرد. بعدها آن را با يك سرپوش مقوايي، 
درست همان طور كه از نظافت چي ديده بود، 
تميز مي كرد. در اين دو نمونه از بازي كه در 
مرحلة فرعي اول و دوم رخ مي دهد، مشاهده 
ــودك به ديگران  ــود كه بازي هاي ك مي ش
ارتباط دارد. با اين حال، تفاوت بازي اين دو 
ــت كه بازي هاي مرحلة دوم  مرحله اين اس

بيش از پيش مستقل از اشيا مي شود.
ــر از بازي هاي مرحلة  پياژه دو نمونة ديگ
ــال اول، هويت  ــر مي كند. در مث دوم را ذك
ــتفاده از آن بر عمل مقدم است  شيء و اس
و لذا كودك ابعاد گسترده تري از مفاهيمي 
ــطة تخيل  چون «اينجا و اكنون» را به واس
ــاي اين گونه از  ــي آورد. مثال ه ــت م به دس
ــالگي  ــا در فعاليت «جك» در ۲ س بازي ه
ــتش را در طول  ــاهده مي شود. او انگش مش
ميز حركت مي دهد و مي گويد «انگشت راه 

ــته هايش مثال هايي را جهت  پياژه در نوش
ــازي به عنوان يك فعاليت  تبيين مراحل ب
ــن ارائه مي دهد. با اين حال، چنانچه  نمادي
مثال هاي پياژه را به دقت بررسي كنيم، در 
مي يابيم كه بازي هاي كودكان اغلب بخشي 
از يك فرايند پيچيدة اجتماعي است. طبق 
نظر پياژه، تفاوت عمده بين بازي ملموس 
در دوران طفوليت با بازي نمادين در اوايل 
ــازي نمادين به  ــه ب ــت ك كودكي اين اس
استفاده از تخيل نياز دارد. پياژه معتقد است 
كه كودك بازي هاي نمادين را در دو مرحلة 
ــي خود تجربه مي كند: مرحلة  اصلي زندگ
ــالگي است و مرحلة دوم از ۴ تا  اول تا ۴ س
۷ سالگي را در برمي گيرد. مرحلة اول خود 
شامل سه مرحلة فرعي مي شود؛ در مرحلة 
ــودكان طرح هاي نماديني را  فرعي اول، ك
ــيا طراحي مي كنند. طرح نمادين  براي اش
ــت كه اكثر جنبه هاي  تصويري ذهني اس

شاخص يك شيء را در بردارد. 
در اولين نمونه هاي بازي نمادين، كودك 
عملكردهاي آشنايي را براي اشياي جديد 
به كار مي برد. براي مثال، «عليرضا» در ۱۹ 
ماهگي به عروسكش مي گويد: «گريه كن، 
ــپس خودش صداي گريه  گريه كن» و س
ــردن را تقليد مي كند. چنين مثال هايي  ك
ــودكان در  ــازد كه چگونه ك ــن مي س روش
ــاي نمادين،  ــن مراحل بازي ه ابتدايي تري
عملكرد آشنايي را در يك موقعيت ساختگي 

رشد اجتماعي در 
پيش از دبستان

 با بــازي و تخيــالت كودكان
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برو، يورتمه برو». همچنين در ۲۷ ماهگي 
يك قلم را باالي سرش مي گيرد. مي گويد 
ــبيه  ــت(اين نوع بازي ش اين يك چتر اس
بازي هاي مرحلة اول است) اما مثال دومي 
ــامل بازي هاي  ــاژه بيان مي كند، ش كه پي
تقليدي مي شود. جك در ۲۲ ماهگي تظاهر 
ــك با  ــه در حال بازي قايم باش مي كند ك
ــرعموي خود «كليو» است. او در حين  پس
بازي تظاهر مي كند كه پسرعمويش است 
و بنابراين، دويدن و باال و پايين پريدن او را 
تقليد مي كند. جك در ۲۸ ماهگي وانمود 
مي كند كه به جاي مادرش است و به پياژه 
مي گويد «بيا و مادر را ببوس» و سپس او را 
مي بوسد. پياژه مي گويد كه «لوسين» در ۴ 
سالگي مي ايستاد و صداي ناقوس را تقليد 
ــتش را روي دهان  مي كرد. وقتي پياژه دس
ــت و سعي مي كرد او را ساكت  او مي گذاش
كند، لوسين با عصبانيت پياژه را هل مي داد 
و مي گفت: «اين كار را نكن! من يك كليسا 
هستم». در مرحلة فرعي سوم، بازي ها شامل 
تركيب بسيار پيچيده اي از نمادها مي شوند. 
در ساده ترين سطح اين نوع بازي ها كودك 
صحنه هاي واقعي را با صحنه هاي غيرواقعي 
و تخيلي جابه جا مي كند. براي مثال، زماني 
ــاله بود، از يك جعبة خالي  كه جك دو س

ــوان وان حمام و از  ــه علف به عن يك  تك
ــنج استفاده مي كرد. او علف  به جاي دماس
را در جعبة خالي فرو مي برد و مي گفت: « 
ــس از لحظه اي انتظار  ــت.» و پ آب داغ اس

مي گفت: «آب خوبه؛ ممنون».
جك در ۳/۵ سالگي با استفاده از تعدادي 
برگ كاج يك النة مورچه درست كرد و با 
تعدادي از وسايل تخيلي يك خانواده را در 
ــاي داد. پياژه اعتقاد دارد كه تا پايان  آن ج
ــام ويژگي ها و  ــتاني، تم مرحلة پيش دبس
شخصيت ها در بازي هاي كودكان تخيلي 
هستند. وي در مثالي ديگر بيان مي كند كه 
جك در ۴ سالگي حيواني را تجسم مي كرد 
كه به آن «آسيو» مي گفت. سگ تخيلي او 
ــمتي  موجود عجيبي بود؛ به طوري كه قس
ــمت ديگر، سگي با  از بدن آن پرنده و قس
موهاي بلند بود. جك به آسيو شخصيتي 
ــي داده بود و مي گفت «نبايد كار بد  اخالق

بكني، چون آسيو دعوايت مي كنه».
پياژه بيان مي كند كه اين مثال نمونه اي از 
نمادگرايي كودكانه است كه در آن كودك 
دست به ابداع حيواناتي اخالقي مي زند. او 
ــري از بازي هاي  همچنين مثال هاي ديگ
ــد كه در آن ها تظاهر  كودكان بيان مي كن

ــايند مي كنند.  به يك موقعيت ناخوش
در اين نوع بازي ها، كودك به رغم احتمال 
شكست،  خود را فردي پيروز نشان مي دهد.

ــور كه كودكان  ــالگي و همين ط در ۴ س
ــوند، تغييري جالب  وارد مرحلة دوم مي ش
ــد. به  ــود مي آي ــان به وج ــاي آن در بازي ه
اعتقاد پياژه،  بازي هاي نمادين در اين سن 
منظم تر مي شوند و كودكان تمايل زيادي 
ــت پيدا مي كنند. در اين  به تقليد از واقعي
ــن، قوانين و مقررات اجتماعي بيش از  س
ــم مي خورد. پياژه  پيش در بازي ها به چش
در يكي از مثال هاي خود بيان مي كند كه 
ــين» زماني كه  «جك» و خواهرش «لوس
ــود، تصميم گرفتند كه  ــاله ب جك ۴/۵ س
وانمود كنند كه «جوزف» و «تريسي»، دو 
نفر از دوستانشان، هستند. در طول بازي ، 
جك تريسي شد و لوسين هم جوزف. بازي 
ــوردن و ديگر فعاليت هاي  با صحنة غذا خ

تخيلي ادامه يافت. 
در اين سن، كودكان وقت زيادي را صرف 
ــام دادن كارهاي روزمره مانند بودن در  انج
مهدكودك، رفتن به خريد يا معاينه شدن 
به وسيلة يك دكتر مي كنند. ارائة بازي هاي 
ــي در دوران  ــن نقش هاي ــن از چني نمادي

پيش دبستاني بسيار مهم است.
ــيم  ــد كه بپرس ــي به نظر مي رس منطق

بازي هاي نمادين

۱. مرحلة اول فرعي
ــياي جديد را طراحي   كودكان طرح هاي نمادين دربارة اش

مي كنند.
 نمايش طرح هاي تقليدي دربارة اشياي جديد.

 اعمال به طور بسيار نزديكي با يك مطلب در ارتباط است.
۲. مرحلة دوم فرعي

ــيء ظاهري بر استفاده اش مقدم است. (آغاز   هويت يك ش
استفاده از تخيل)

 بازي هاي تقليدي ظاهر مي شوند.
 اعمال به طور گسترده اي از يكديگر مستقل مي شوند.

۳. مرحلة سوم فرعي
 بازي شامل تركيبي از نمادهاي بسيار پيچيده مي شود.

 بازي منظم تر مي شود.
ــان  ــتري به تقليد دقيق از واقعيت نش ــودكان عالقة بيش  ك

مي دهند.
 قوانين اجتماعي دربارة شركت كننده ها به طور گسترده كامل 

مي شود.

مرحلة دوم (۴ تا ۷ سالگي) مرحلة اول (تولد تا ۴ سالگي)

نمودار ۱
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اين گونه 
ــودكان دارد  ــه پيامدي براي ك بازي ها چ
ــال از تظاهر كردن  ــرا كودكان خردس و چ
ــاي پيچيده  ــد و بازي ه ــان مي آي خوشش
ــان) را انجام مي دهند؟  ــبت به سنش (نس
ــه پياژه  ــاد دارد ك ــس (۲۰۰۹) اعتق هري
ــكلي ناقص از تفكر  بازي هاي تخيلي را ش
ــر عقالني و  ــرانجام به تفك مي داند كه س
منطقي تبديل مي شود. به عقيدة پياژه، تا 
زماني كه كودكان خردسال به درك و فهم 
پيشرفته و منظمي دربارة واقعيت و تخيل 
دست نيابند، اين گونه بازي ها نيز ادامه دارد. 
به عبارت ديگر، در نگرش پياژه بازي تخيلي 
يك تحريف ابتدايي از جهان واقعي نيست 
ــت.  ــافي  مقدماتي از جهان اس بلكه اكتش
هريس درخصوص بازي هاي كودكان يك 
ــله تحقيقات طولي انجام داده است.  سلس
وي در آزمايش هاي خود مشاهده كرد كه 
ممكن است يك كودك ۲ ساله از يك شي ء 
مانند آجر اسباب بازي در يك بازي به عنوان 
غذا و در بازي ديگر به عنوان صابون استفاده 
كند. همچنين كودكان قادرند اعمال تخيلي 
خود را طوري تفسير كنند كه گويي واقعًا 
ــيار جالبي كه از اين  رخ داده اند. نتيجة بس
آزمايش ها به دست آمد، اين بود كه كودكان 
ــاله اعمال بزرگ ترها را نيز به صورت  دو س

تخيلي تفسير مي كردند.
هريس بيان مي كند كه كودكان خردسال 
ــود از روابط  ــن قادرند دانش خ در اين س
ــه كار برند. با  ــي را در بازي ب علت و معلول
اين حال، مي دانند كه رابطة علت و معلولي 
كه در تخيل خود به كار مي برند، از واقعيت 
متمايز است. چيزي كه چنين بازي هايي را 
براي كودكان خردسال خوشايند مي كند، 
ــرز واقعيت را  ــت كه آن ها م تنها اين نيس

مي شكنند و وارد قلمرو تخيل مي شوند بلكه 
اين است كه در حال انجام دادن آن با 
يك همبازي هستند؛ همبازي اي كه 

با آن ها هم عقيده است.

رويا
ــال اغلب روياهاي  كودكان خردس
ــؤالي كه  ــداع مي كنند. س پيچيده اي اب
مطرح مي شود اين است كه آيا آنان مرزي 
ــن خيال و واقعيت  ــت و بدون تغيير بي ثاب
ــاد دارد كه  ــر. هريس اعتق ــد يا خي قائل ان
ــب كودكان در فعاليت هاي خود دنياي  اغل
ــم جدا مي كنند.  ــي و واقعيت را از ه خيال
ــر چند كه نتايج برخي از تحقيقات نظر  ه
ــد نمي كنند. نتايج برخي از  هريس را تأيي
تحقيقات نشان دهندة آن است كه كودكان 
پيش دبستاني امور تخيلي را كامًال از امور 
ــخيص مي دهند. وولي و ولمن  واقعي تش
ــاله قادرند  دريافتند كه كودكان ۳ تا ۵ س
بين پديده هاي واقعي و امور تخيلي تمايز 
قائل شوند. كودكان در دورة پيش دبستاني 
مي توانند يك شيء واقعي را ببيند، لمس 
ــام دهند ولي  ــد و كاري روي آن انج كنن
ــيء  مي دانند كه نمي توان در مورد يك ش
ــي و غيرواقعي اين كارها را انجام داد.  تخيل
ــا همچنين دريافتند زماني كه از يك  آن ه
كودك ۴ ساله بپرسيم آيا شيئي كه تصور 
مي كند واقعًا وجود دارد يا نه، او به درستي 

پاسخ مي دهد كه وجود ندارد.

تخيل
ــناخت و فهم گسترده اي براي  تخيل، ش
ــن و مكيث  ــد. كه ــودك ايجاد مي كن ك
ــي دوران كودكي  ــرات خيال (۲۰۱۱) خاط
تعدادي از بزرگساالن را جمع  آوري نمودند. 
آن ها پس از تجزيه و تحليل اين خاطرات 
ــي از افراد دنياي خيالي  دريافتند كه برخ
خودشان را در ۳ سالگي ايجاد كرده بودند؛ 
دنيايي خيالي كه مي توانست به صورت راز و 
يا موضوعي مشترك بين خواهر و برادرها 

باشد.
يكي از معتبرترين داليل مبني بر وجود 
دنياي تخيلي در دوران كودكي تجربه هاي 
خانوادة «برونته» است. آن ها وقايعي را كه در 

دنياي خيالي شان رخ داده بود (معروف ترين 
آن ها «گندال» بود)، ثبت كردند. سه خواهر 
برونته، يعني شارلوت، اميلي و آن، كه بعدها 
ــهوري شدند، و همچنين  نويسندگان مش
ــان، برنول، كه داستان هاي زيادي  برادرش
ــرن نوزدهم زماني  ــت، در نيمة اول ق نوش
كه در حال نوشتن داستان هاي خود بودند 
توانستند داليل معتبري از ماجراجويي هاي 
دنياي خيالي دوران كودكي خود ارائه دهند. 
بلوكر (۲۰۰۴) مي نويسد: جان راسكين كه 
هم عصر پرونته ها بود، نيز كتابي مشابه كتاب 
آنان نوشته است. او در كتاب خود كودكان 
ــم دورة برونته ها و  ــه ه ــك ورث» را ك «ني
ــتر بودند، در يك دنياي خيالي  در منچس
مستندسازي كرده است. در تمامي اين سه 
ــتان هايي كه كودكان نوشته اند،  مورد داس
خوانندگان را بسيار تحت تأثير قرار داده اما 
كتاب برونته ها جذاب تر از ديگران است. آن، 
يكي از خواهران برونته در بازي هاي خيالي 
خود فوق العاده عمل كرده است. باركر بيان 
مي كند كه در اواسط ۲۰ سالگي،  آن و اميلي 
برونته سفري طوالني با قطار را براي اجراي 
ــه در آن وانمود  ــازي تخيلي «گندال» ك ب
ــتند، انجام  مي كردند زندانياني فراري هس
ــد. بازي «گندال» در نهايت اثر خود را  دادن
در مشهورترين اثر اميلي به نام «بلندي هاي 
بادگير» كه به نظر باركر «گندال محض» 

است، گذاشت.

بازي هاي  در  جنسي  تفاوت هاي 
كودكان

بازي هاي كودكان در سال هاي دوم و سوم 
زندگي، شكلي اجتماعي به خود مي گيرند. 
ــن (۲۰۱۲) بيان مي كنند كه  ــورث و كي ف
ــش مهمي در آگاهي  بازي هاي نمادين نق
كودكان از چارچوب هاي اجتماعي و زندگي 
جمعي دارد. كودكان از ۴ سالگي بازي هاي 
ــف ارزش هاي  ــراي كش ــته جمعي را ب دس
ــوم جامعه اي كه در  اجتماعي و آداب و رس
آن زندگي مي كنند، به كار مي برند. همچنين 
كودكان پيش دبستاني بازي را براي كشف 
نقش هايي آشنا مانند معلم، آشپز، راننده، 
ــافر اتومبيل يا پرستار به كار مي گيرند.  مس
چنين نقش هايي ممكن است با نقش هاي 

در  مهمي  نقش  نمادين  بازي هاي 
آگاهي كودكان از چارچوب هاي اجتماعي و 

زندگي جمعي دارد. كودكان از 4 سالگي بازي هاي 
دسته جمعي را براي كشف ارزش هاي اجتماعي و 

زندگي  آن  در  كه  جامعه اي  رسوم  و  آداب 
مي كنند  به كار مي برند
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ــدر تركيب  ــي مادر و پ خانوادگ
ــه كودكان  ــت ك ــوند. اين در حالي اس ش
پيش دبستاني تمايل دارند اين نقش ها را در 
كنار نقش جنسي خود ايفا كنند. دخترها 
ــاب مي كنند كه به طور  نقش هايي را انتخ
ــان خودشان اجرا  معمول توسط هم جنس
مي  شود و پسرها نيز بيشتر مايل اند جاي يك 
پسر را در بازي بگيرند. بنابراين، بازي هاي 
نمادين ممكن است به هويت جنسي كمك 
كنند. جنسيت يك ويژگي زيستي است كه 
نقش هاي اجتماعي را كه كودك مي تواند 
ــكل  ــف كند، ش در بازي هاي نمادين كش
ــي چارچوب  ــد. نقش هاي اجتماع مي ده
نماديني را ارائه مي دهند كه در آن كودك 
مي تواند هويت جنسي خود را كشف كند. 
امروزه اساس زيستي جنسيت از طريق علم 
ژنتيك شناخته شده است. كروموزوم هاي 
جنسي پستانداران مؤنث، از جمله انسان، 
يكسان و مشابه هستند (xx)؛ در حالي كه 
ــتانداران مذكر كروموزوم هاي متفاوتي  پس
ــد. فرايندهاي پيچيده اي كه در  (xy) دارن
دورة جنيني رخ مي دهند و نيز فاكتورهاي 
هورموني كه آرايش جنسي را سازماندهي 
ــتادانه در تحقيقات  مي كنند، به طرزي اس
ــت. امروزه  ــده اس كايرن (۱۹۷۹) بيان ش
اختالفات اجتماعي زيادي در شيوة لباس 
ــران و  ــم براي پس ــيدن و انتخاب اس پوش
ــياري از زمينه هاي ديگر  دختران و در بس
ــي كردن  ــن در فرايند اجتماع ــه والدي ك
كودكان به كار مي برند، مشاهده مي شود. 
نظريه پردازان اعتقاد دارند كه در بسياري از 
فرهنگ ها والدين اسباب بازي هاي متفاوتي 
را براي دختران و پسران انتخاب مي كنند. 
در جوامع غربي دختران وسايل آشپزخانه 
ــك و پسرها ماشين اسباب بازي  را  و عروس

انتخاب مي كنند.
ــد  ــوك (۲۰۰۵) دريافتن ــد و ك پان گل
ــرها  ــالگي اتاق خواب پس كه از ۲ تا ۶ س
ــايلي همچون ماشين ها  بيشتر شامل وس
ــلحه ها و تجهيزات ورزشي است، در  و اس
حالي كه در اتاق خواب دخترها عروسك، 
ــايل مربوط به امور  ــكي و وس خانة عروس
ــود دارد. همچنين در اتاق  خانه داري وج

ــتر از وسايل گل دار و  خواب دخترها بيش
پارچه هاي چين دار استفاده مي شود. 

ــچ تفاوتي در  ــت كه هي ــب اين اس جال
ــان دختران و  ــباب بازي ها  مي چيدن اس
ــود. كودكان در  ــاهده نمي ش پسران مش
ــه تمايل زيادي به بازي با نوع  مراحل اولي
ــباب بازي از خود نشان  به خصوصي از اس
مي دهند. لويد و دووين (۲۰۰۸) آزمايشي 
ــاله به  ــودك ۱/۵ تا ۳/۵ س را روي ۱۲۰ ك
ــد. در اين آزمايش، از كودكان  عمل آوردن
هنگام بازي فيلمي ويديويي گرفته شد و 
انتخاب اسباب بازي ها توسط آنان ثبت شد. 
اسباب بازي ها شامل همان اسباب بازي هايي 
ــد كه والدين عقيده داشتند پسرانه  مي ش
ــتند. بين عملكرد دختران  و دخترانه هس
ــباب بازي تفاوت  ــران در انتخاب اس و پس
جالبي وجود داشت. پسرها زماني طوالني 
ــباب بازي هاي پسرانه  را صرف بازي با اس
ــي  بود كه دخترها  مي كردند؛ اين در حال
ــًا برابري را براي بازي با هر دو  زمان تقريب
ــباب بازي  صرف كردند. زماني كه  نوع اس
ــه قرار  ــوي بازي هاي آنان مورد مقايس الگ
گرفت، تفاوت چشمگيري بين دخترها و 
پسرها مشاهده شد. در مراحل بعدي، لويد 
و دووين انتخاب اسباب بازي هاي ناسازگار 
با جنسيت كودكان را با هم مقايسه كردند.

زماني كه دو  پسر با هم بازي مي كردند 
ــباب بازي هاي انتخابي تقريبًا سازگار و  اس
ــيت آن ها بود. همچنين  همخوان با جنس
ــي كه دو دختر با هم بازي مي كردند،  زمان
ــا اين  ــه بود. ب ــز زنان ــان ني انتخاب هايش
ــد زماني كه يك دختر  ــاهده ش حال، مش
ــر بچه ها  ــازي مي كند، پس ــر ب با يك پس
اسباب بازي هاي متناسب با جنسيت خود 
ــد، در حالي كه دختران  را انتخاب مي كنن
ــباب بازي هاي پسرانه تمايل  بيشتر به اس
ــتند. لويد و دووين همچنين شواهد  داش
ــي در بازي ها  ــري از اختالفات جنس ديگ
ــا از كودكان ۲ تا  ــان مي دهند. آن ه را نش
۶ساله خواستند تا تصميم بگيرند كدام يك 
ــت و كدام  ــرانه اس ــباب بازي ها  پس از اس
ــباب بازي هايي  يك دخترانه. در نهايت، اس
ــاني، كاميون،  ــين  آتش نش همچون ماش
كاله ايمني،  فريزر، نيمكت چوبي، چكش 
ــودرو را به عنوان  ــلحه و تعميرگاه خ و اس

ي  ي ها ز ب با ــبا س ا
پسرانه و اسباب بازي هايي 

ــانه، برس، آينه،  مانند اتو، ش
ــفيد، كيف خريد، قابلمه  كاله س

ــك،  ــزي، عروس ــراغ خوراك پ و چ
گهواره و سرويس چاي خوري به عنوان 

ــاب  انتخ ــه  دختران ــباب بازي هاي  اس
ــاله در طبقه بندي  شدند. پسران چهارس
ــيت  ــا جنس ــق  ب ــباب بازي هاي مطاب اس
ــران بهتر عمل  ــه با دخت خود در مقايس
ــن بيان مي كنند  ــد. لويد و دووي مي كردن
كه كودكان راحت تر مي توانند عكس ها را 
ــاس جنسيت افراد طبقه بندي كنند  براس
ــباب بازي ها را. كودكان ۱۸ ماهه به  تا اس
ــتي مي توانند اسامي مشخص كنندة  درس
ــيت افرادي مانند مادر، پدر، خانم،  جنس
ــر را با عكس هاي مختلف  آقا، دختر، پس
ــارة اينكه چرا  ــت دهند. امروزه درب مطابق
ــران تفاوت هايي  ــازي دختران و پس در ب
ــي صورت  ــاي فراوان ــود دارد بحث ه وج
ــه در فصل مربوط  مي گيرد. همان طور ك
ــد اجتماعي گفته شد، علت اين امر  به رش
ــران و  ــت كه والدين مايل اند با پس آن اس
ــاوت رفتار  ــران خود به گونه اي متف دخت
ــباب بازي هاي  ــا اس ــا نه تنه كنند. آن ه
ــر خود  متفاوتي براي كودكان دختر و پس
تهيه مي كنند بلكه به آن ها به طرز متفاوتي 
لباس مي پوشانند و مدل هاي متفاوتي را 
براي موهايشان انتخاب مي كنند. هر چند 
امروزه، دختران شلوار مي پوشند و پسران 

رنگ هاي روشن.
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گفت وگو

نصراهللا دادار

گروه پيش دبستاني در دفتر تأليف كتاب هاي درسي 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي چه جايگاهي 
دارد؟ اهداف و وظايف آن چيسـت؟ چقدر توانسته 
اسـت اهداف خود را محقق سـازد؟ با چـه موانع و 
چالش هايي روبه روسـت؟ 
تعامل  و  ارتبـاط  نحوة 
و  اسـتـان ها  بـا  آن 
دفتــر آمــــوزش 
ني  بسـتــا پيش د
مستقر در معـاونت 
ابتدايـي  آمـوزش 

چگونه است؟
پيش،  سال  دو  از 
سند  براســـاس 
بنيــادين  تحـول 
و  آموزش وپرورش 
دسـتورالعمل هاي 
نويــــد  جديـد 
در  تغييراتــــي 
برنامه هاي آموزش 
ني  بسـتا پيش د
سراسـر كشـور 
داده شده است. 
ايجـاد  بـراي 
تغييرات،  ايـن 
چـه  تاكنـون 
اقـــدامـاتي 
گرفته  صورت 

است و...؟
تضـــي  مر
طاهـــــري 
گــروه  مسئول 

پيش دبستاني دفتر تأليف كتاب هاي 
درسي سازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزشي به سـؤاالت باال پاسخ داده 
اسـت. در ادامه، گفت و گـوي ما را با 

ايشان مي خوانيد.

مرتضي طاهري در سال ۱۳۳۰ هـ . ش 
در تهران متولد شده است. وي كارشناس 
ــد مديريت آموزشي و داراي ۳۵ سال  ارش
ــابقة كار در آموزش وپرورش مي باشد.  س
ــال ۱۳۸۶ تاكنون مسئوليت  ايشان از س
گروه پيش دبستاني دفتر تأليف كتاب هاي 

درسي آموزش وپرورش را بر عهده دارد.
ــري ۶۰  ــت كه طاه ــه اس ــب توج جال
ــك دورة  ــالگي ي ــش و در ۴ س ــال پي س
ــي  ــتاني را در فضاي ــتاني تابس پيش دبس
ــتان آزاد در  ــمي  در يك كودكس غيررس
تهران گذرانده است۱ و خاطراتي را نيز از 

آن دوران دارد.

é گروه پيش دبستاني چه جايگاهي 
در دفتـر تأليـف كتاب هاي درسـي 
برنامه ريـزي  و  پژوهـش  سـازمان 

آموزشي دارد؟
è دفتر تأليف كتاب هاي درسي سازمان 
ــي ۲۴ گروه  پژوهش و برنامه ريزي آموزش
درسي دارد كه به جز گروه پيش دبستاني، 
ــاس درس مربوط به  ــا براس همة گروه ه
ــك، گروه رياضي،  آن ها مانند گروه فيزي

جغرافيا، تاريخ و... نام گذاري شده اند. 
ــتاني دفتر  در اين ميان، گروه پيش دبس
ــن رشدي ناميده  ــني و س تأليف گروه س

برنامه هاي آموزشي و تربيتي
 گروه پيش دبستاني
گفت و گو با  مرتضي طاهري، مسئول گروه پيش دبستاني دفتر تأليف

عكاس: رضا بهرامي
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ــانة اهميت كودكان  شده و شايد اين نش
ــد و آموزش آن ها  ــت كه به سن و رش اس

توجه مي شود.

é اهـداف و وظايـــــف گـروه 
پيش دبستاني چيست؟

èگروه پيش دبستاني برخالف ساير گروه ها 
ــك گروه غيرمتمركز  و مقاطع تحصيلي ي
است. محتواهاي آموزشي و تربيتي مراكز 
ــاير مقاطع  ــتاني هم برخالف س پيش دبس
ــورت متمركز در دفتر  تحصيلي، كه به ص
تأليف توليد مي شود، به صورت غيرمتمركز 
ــتان ها توليد  در كارگروه توليد محتواي اس
ــوارد اندك و  ــه جز م ــود و ب ــه مي ش و ارائ
ــد نمي گردد.  ــي در دفتر تأليف تولي الگوي
گروه پيش دبستاني دفتر محتواهاي مراكز 
ــد؛ يعني  ــش مي كن ــتاني را پاي پيش دبس
ــتان ها براساس شرايط بومي و فرهنگي  اس
خود و نيز مسائل ملي و نيازهاي كودكان، 
محتواهاي آموزشي و تربيتي تهيه و تنظيم 
مي كنند و براي ما مي فرستند. اين محتواها 
در اينجا بررسي، اصالح، تأييد و براي اجرا 

ابالغ مي شود.

é برنامه ها و محتواهاي آموزشي و 
تربيتي مراكز پيش دبسـتاني بيشتر 

حول چه موضوعاتي است؟
دورة  ــن  س ــه  اينك ــه  ب ــه  توج ــا  ب  è
ــن بازي و كودك محور  پيش دبستاني، س
ــت، برنامه هاي آموزشي و تربيتي اين  اس
ــرود، قصه،  ــعر و س ــامل بازي، ش دوره ش
(خالق)،  ــش  نماي ــتي،  كاردس ــي،  نقاش

گفت وگو، بازديد، آزمايش و... مي شود.
ــائل  ــط هم حول مس ــات مرتب موضوع
ــود؛  ملموس براي كودكان انتخاب مي ش
ــوا، زمين، كوه،  ــًال اعضاي بدن، آب، ه مث
ــه،  درخت، جنگل، حيوانات، خانه، مدرس

مربي و پدر و مادر.

مراكـز  راهنمايـي  بـراي   é
پيش دبستاني در جهت توليد برنامه 
و محتواهاي آموزشي و پرورشي، چه 

اقداماتي انجام داده ايد؟
ــاي برنامه و فعاليت هاي  è براي راهنم
ــز  مراك در  ــي  پرورش و  ــي  آموزش

پيش دبستاني، كتابي تهيه و تنظيم شده 
ــوراي  ــال پيش در ش ــت كه هفت س اس
ــرورش تصويب گرديده و  عالي آموزش وپ
با توجه به اسناد تحولي آموزش وپرورش، 

هم اكنون در حال اصالح است.
البته بر مبناي همين كتاب، پنج كتاب 
ــر شده  راهنماي مربي هم تدوين و منتش
ــة راهنما،  ــت كه عبارت اند از: خالص اس
ــتاني،  پيش دبس ــودكان  ك ــاي  ويژگي ه
ــي و  ــواي آموزش ــد محت ــاي تولي راهنم
ــي مراكز پيش دبستاني، راهنماي  پرورش
ــرآن مجيد و راهنماي  ــس كودكان با ق اُن

آموزشي كودكان مناطق دو زبانه كشور.
ــت كه كودكان  اين نكته قابل توجه اس
ــفاهي (گفتن،  ــتاني از سواد ش پيش دبس
شنيدن و تصويرخواني) برخوردار مي شوند 
و آموزش سواد كتبي (خواندن و نوشتن) 

به آن ها ضروري نيست.

é در مراكز پيش دبسـتاني مناطق 
مختلف، نيازسـنجي و توليد محتوا 
صـورت  چگونـه  كـودكان  بـراي 

مي گيرد؟
è آن ها براساس شرايط بومي، فرهنگي 
ــد محتوا  ــودكان خود تولي ــاي ك و نيازه
ــاي  ــخيص نياز ه ــراي تش ــد و ب مي كنن
ــوًال از چند منبع  ــي كودكان معم آموزش
ــتفاده مي كنند كه يكي از آن ها اظهار  اس
نظر اولياي كودكان و ديگري نظر مربيان 
ــاس نوع سؤاالت و  ــت. همچنين براس اس
اظهارات كودكان و شرايط و نيازهاي ملي 
ــت، مهارت هاي زندگي  مانند محيط زيس
و... براي كودكان مراكز خود تعيين محتوا 

مي كنند.
 

é تعريـف گروه پيش دبسـتاني از 
كودك چيست؟ شـما چه ويژگي ها 
و خصوصياتـي بـراي كـودك قائل 

مي شويد؟
è تعريف كودك از ديدگاه هاي مختلف، 
متفاوت است. مثًال يونسكو دورة كودكي 
ــد. برخي  ــال تعريف مي كن ــا ۱۸ س را ت
ــالگي و برخي نيز تا ۷  كودكي را تا ۱۲ س
ــالگي تعريف مي كنند. ما براساس  يا ۸ س
تعاليم ديني و فرمايشات ائمه معصومين، 

براي هفت سال اول حيات انسان 
ويژگي ها و ابعاد خاصي قائل مي شويم و 

اين دوره را دورة سيادت و بازي مي دانيم. 
ــا، يادگيري در  ــاس همين آموزه ه براس
ــر روي  ــد «نقش ب ــي مانن دوران كودك

سنگ»، «ماندگار» و «پايدار» است.
ــمندان  ــان و دانش محققان، روان شناس
ــان را  ــخصيت انس ــكل گيري ش ــم ش ه
ــال  عمدتًا منحصر به اين دوره (هفت س
ــته اند. به طوري كه ۵۰  اول زندگي) دانس
ــخصيت انسان را  ــكل گيري ش درصد ش
ــت  ــالگي، ۳۰ درصد را تا هش ــا پنج س ت
ــر را تا حدود  ــد ديگ ــالگي و ۲۰ درص س
ــالگي مي دانند. (سركار خانم  ۱۸ـ ۱۷ س
ــرم فصلنامة  ــردبير محت دكتر مفيدي س
ــد آموزش پيش دبستاني هم از جمله  رش
ــتند كه قائل به اين گزاره  محققيني هس

مي باشند.)
ــه جزئيات  ــم ب ــه بخواهي ــدون اينك ب
ويژگي هاي جسمي، رواني، عاطفي و ساير 
ــني  ــدي كودك در اين دورة س ابعاد رش
ــخصيتي  ــاره كنيم، مي توانيم ابعاد ش اش
ــم آن در دوران  ــان را كه بخش اعظ انس
ــكلت و  ــكل مي گيرد، به اس ــي ش كودك
ــاس بناي يك ساختمان تشبيه كنيم  اس
ــت طراحي و احداث مي شود و  كه نخس
ــاختمان را تشكيل مي دهد.  ُركن ثابت س
ــازي،  ــاختمان مانند نماس بقية اجزاء س
سفيدكاري، كاشي كاري و... كه اصطالحًا 
نازك كاري نام دارد به مثابة آداب ورسوم و 
ــتند كه در سنين باالتر  آموزش هايي هس
به انسان منتقل مي شود و بي ثبات و قابل 
تغييرند. ابعاد شخصيتي انسان مانند پي 
و پايه ساختمان معموًال ثابت و اليتغيرند. 
ــجاعت،  براي مثال، ويژگي هايي مانند ش
ــاط يا  ــم، پرتحركي، كار و تالش، نش نظ
ــو بودن، بي نظمي، انفعال،  برعكس ترس
سستي و رخوت و تنبلي غالبًا از شاكله هاي 
ــان هستند كه در  اساسي شخصيت انس
ــكل مي گيرند و تا پايان  دورة كودكي ش

عمر همراه انسان هستند. 

پيش دبسـتاني  گـروه  ارتبـاط   é
دفتـر تأليـف بـا دفتـر آمـوزش 

پيش دبسـتـــاني حـوزة 

۴۷ |  رشد آموزش پیش دبستانی | دورۀ هفتم |  شمارۀ ٣ |  بهار  ١٣٩٥



é در سال هايي كه مسئوليت گروه 
پيش دبستاني را داشته ايد، آيا برنامه 
يا اهداف و آرمان هايي داشته ايد كه 
محقق شده باشند؟ كدامشان به ثمر 

نرسيده اند؟
ــه در  ــي ك ــاي خوب ــة كاره è در ادام
ــئوليت بنده انجام  گذشته و قبل از مس
ــه كمك  ــد كار ديگر ب ــود، چن ــده ب ش
ــكاران ديگر انجام  ــزان و هم همان عزي
ــاندن  ــم. از جمله به تصويب رس داده اي
ــتاني در  راهنماي برنامة دوره پيش دبس
ــوراي عالي آموزش وپرورش و توزيع  ش
ــارات مدرسه، همچنين  آن توسط انتش
ــراي  ــي ب ــد دورة آموزش ــزاري چن برگ
ــت اندركاران استان ها  كارشناسان و دس
ــي آن تدوين و  ــه و در پ ــن زمين در اي
انتشار پنج جلد راهنماي مربي (به مثابة 
راهنماي معلم) در زمينه هاي مختلف و 
ــتاني،  مرتبط با راهنماي دورة پيش دبس
ــارات و تكنولوژي  همكاري با دفتر انتش
ــار فصلنامة  ــاز انتش ــي براي آغ آموزش
ــتاني كه اكنون  رشد آموزش پيش دبس
ــده است،  ــماره نزديك ش به مرز ۳۰ ش
ــترش پايگاه اطالع رساني  تقويت و گس
ــتان ها  و تقويت تعامل الكترونيكي با اس
ــتاني در  ــدات اس ــازي تولي و مستندس
ــار الگوهايي  ــگاه، تدوين و انتش اين پاي
ــي  ــتة آموزش از كتاب كار كودك و بس
ــاي  ــك قطب ه ــا كم ــتاني ب پيش دبس
ــتاني، تداوم شكل جديدي از شوراي  اس
ــتاني در  ــروه پيش دبس ــزي گ برنامه ري
راستاي شوراي تدوين راهنما، غربالگري 
ــنجش  ــور س ــتاني به منظ ــدات اس تولي
ظرفيت ها و توان استان ها از منظر توليد 
ــي اختيار  ــراي تفويض تدريج ــوا ب محت

توليد به آن ها و... .
ــي از برنامه ها يا آرزوهايي كه   اما بخش

هنوز محقق نشده عبارت اند از:
ـ ساماندهي و استانداردسازي توليدات 

آموزشي استان ها؛
ـ تفويض كامل توليد محتوا به استان ها؛

ــالح برنامة  دوره  ــام بازنگري و اص ـ اتم
بر مبناي اسناد تحولي (مقدمات اين كار 
فراهم شده ولي به علل گوناگون هنوز به 

پايان نرسيده است.)

معاونت 
وزارت  آموزشـي 
چگونه  آموزش وپـرورش 

است؟
ــتاني متولي  è دفتر آموزش پيش دبس
برنامة آموزشي دورة پيش دبستاني است. 
ــد برنامه ريزي براي تأمين، آموزش و  مانن
ــان كودك، فضا،  نظارت بر عملكرد مربي
تجهيزات، تهيه و اجراي آيين نامه ها و...؛ 
ــتاني دفتر  ــروه پيش دبس در حالي كه گ
ــي و محتواي  ــف متولي برنامة درس تألي
آموزشي و پرورشي كودكان پيش دبستاني 
مي باشد و اين دو بخش در قالب جلسات، 
شوراها و... با يكديگر ارتباط مستمر دارند.

دورة   پيـش ،  سـال  دو  تـا   é
پيش دبسـتاني نه رسـمي بـود و نه 
اجباري؛ ولي اكنون با وجود اختياري 
بودن، رسمي هم شده است. آيا اين 
تناقض نيست؟ اين مسئله را چگونه 

توجيه مي كنيد؟
ــدود دو  ــا ح ــتاني ت è دورة پيش دبس
ــمي بود و نه اجباري،  ــال پيش نه رس س
ــن  ــول بنيادي ــند تح ــاس س ــي براس ول
آموزش وپرورش، اكنون با وجود اختياري 
بودن، اين دوره رسمي شده است؛ به اين 
معنا كه نظام آموزش وپرورش وظيفه دارد 
ــور كودكان و  ــات الزم را براي حض امكان
خانواده هاي داوطلب در اين مراكز فراهم 
ــاكان داوطلبانه،  كند. اما اين حضور كم
ــت. به عبارت  اختياري و غيراجباري اس
ديگر، رسمي بودن ناظر بر وظايف نظام و 
دولت و غير اجباري بودن ناظر بر اختيار 
خانواده ها براي بهره مندي از اين فرصت 

است.
 

دورة  بـودن  اختيـاري  آيـا   é
عدالت  تحقـق  بـا  پيش دبسـتاني، 
آموزشـي در مقاطع بعدي سـازگار 

است؟
ــا  ــودن خانواده ه ــد نب ــر بهره من è اگ
از  ــي  ناش ــتاني،  پيش دبس ــات  امكان از 
محروميت يا دسترسي نداشتن به مراكز 
ــد، اتفاقًا اختياري  و كودكستان ها نباش
ــن دوره خود نوعي عدالت  بودن اي

آموزشي است؛ زيرا اگر خانواده اي با وجود 
ــي به مراكز پيش دبستاني مايل  دسترس
ــد از امكانات اين مراكز براي كودك  نباش
خود استفاده كند، البد مي تواند بخشي از 
مشكالت ناشي از عدم حضور او را در اين 
مراكز، خود با مهارت ها و تجارب گوناگون 
ــه محتواي  ــد. فراموش نكنيم ك حل كن
برنامه هاي مراكز پيش دبستاني بيشتر بر 
ــي و نه صرفًا  ــي و تربيت جنبه هاي پرورش
ــي و انتقال اطالعات تأكيد دارد و  آموزش
عدم حضور كودكان در اين مراكز موجب 
ــود كه از يادگيري موضوع خاصي  نمي ش

محروم شوند.
ــه در خور  ــد نكت ــه چن ــن زمين در اي
ــه اصوًال دورة  ــت؛ از جمله اينك تأمل اس
ــتاني در عين حال كه با دورة  پيش دبس
اول ابتدايي و به ويژه پاية اول آن تعامل 
ــا آن ارتباط طولي  ــه هيچ وجه ب دارد، ب
ــي ندارد و به اصطالح،  صددرصد آموزش
ــي قبل از  ــك منهاي يك (پاية آموزش ي
ــوب نمي گردد؛  محس پاية اول ابتدايي) 
بدين معنا كه اين طور نيست كه كودك 
ــتاني تا عدد ۱۰  في المثل در پيش دبس
ــوزد و ادامه آن را در پاية اول دنبال  بيام
ــه اين گونه ارتباطات چيزي در  كند، بلك
ــب  ــدود ۳۰ درصد آموزه ها براي كس ح
آمادگي ورود به مدرسه را در بر مي گيرد. 
ــمت اعظم تعليم وتربيت  در حالي كه قس
ــب  ــتاني ناظر بر كس در دورة پيش دبس
ــردي و اجتماعي ـ  ــاي اوليه ف مهارت ه
ــدن،  ــايرين، جامعه پذير ش ــل با س تعام
ــواد شفاهي و تصويري، كسب شوق و  س
ــت.  رغبت به يادگيري و آموزش و... اس
به عبارت ديگر، همان گونه كه گفته شد 
شكل گيري براساس شخصيت صحيح و 
ــكوفايي  ورود به عرصة حيات طيبه و ش
ــداف اصيل اين  ــدادادي از اه فطرت خ
ــب اطالعات  ــت تا به جاي كس دوره اس
ــهودات و  ــورد محيط، مش ــرف در م ص
ــات (كه اگر همين ها نيز با هدف  ملموس
شناخت و معرفت فطري باشد في نفسه 
ــب و  ــد)، به كس ــمند و تأثيرگذارن ارزش
تمرين خصايل ماندگار بپردازند كه البته 
ــهل و ممتنع  ــود از امور س ــاي خ در ج

مي باشد. 
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ــترش به ثمر رسيدن آموزش هاي  ـ گس
غيرحضوري براي مربيان كودك با كمك 

دفتر آموزش پيش دبستاني؛
ــي از قبيل عدم ثبات  ــع چالش هاي ـ رف
ــغلي  ــتاني، ناپايداري ش ــان اس كارشناس
ــا اغلب در  ــه اين ه ــه البت ــان و... ك مربي
ــه دفتر آموزش  ــاي ديگر از جمل حوزه ه

پيش دبستاني در حال پيگيري هستند.
 

مربـي  يـك  شـما،  به نظـر   é
چـه  داراي  موفـق  پيش دبسـتاني 

ويژگي هايي است؟
ــر آنچه به طور معمول از يك  è عالوه ب
مربي انتظار مي رود و در راهنماي برنامه 
ــد تحصيالت  ــت، مانن ــده اس نيز درج ش
ــي رشد و  ــنايي با روان شناس مرتبط، آش
كودك، سالمت جسمي و رواني، توانايي 
ــودكان و  ــاط صحيح با ك ــراري ارتب برق
ــته،  ــاد و ظاهر آراس ــن، روحية ش والدي
ــي كودك  ــاخصة يك مرب ــن ش مهم تري
و  ــوزي  دل س ــتن  داش ــتاني،  پيش دبس
ــق به تعليم وتربيت كودكان به منظور  عش
ــاي  ــد ارزش ه ــان هاي واج ــت انس تربي
ــتن اخالص  ــالمي و ايراني و نيز داش اس
ــت. از  جملة نتايج اين  در اين زمينه اس
ــر و محبت به كودكان  ويژگي ها ابراز مه
ــتگي ناپذيري در اين راه است كه  و خس
ــز ديگري نمي تواند  ــز پاداش الهي چي ج
ــك كار  ــران كند؛ زيرا بدون ش آن را جب
ــاس تر و  با كودكان به مراتب مهم تر، حس

دشوارتر از كار با بزرگ ساالن است.
اميدواريم با تقويت نگرش مسئوالن امر 
و تأمين امكانات الزم، شرايط  مساعد تري 
براي حفظ جذب، تربيت و ارتقاء اين گونه 

مربيان عزيز فراهم گردد.

é چـه توصيه هايـي بـه مربي هاي 
مراكز پيش دبستاني داريد؟

è مهم ترين توصيه اين است كه مربيان 
دل سوز و مهربان تالش كنند به باالترين 
ــطوح علمي و تجربي ممكن در مسير  س
ــت يابند  ــودكان دس ــرورش صحيح ك پ
ــد و تدوين محتواي  ــود را براي تولي و خ
ــب آموزشي تجهيز كنند. به عالوه،  مناس
ــاء كودكان غفلت نورزند؛  از تعامل با اولي

ــا مي توانند بهترين يار و ياور  زيرا اولي
ــند.  ــان باش ــا در انجام وظايفش آن ه
ــوز بايد  ــز آگاه و دل س ــان عزي مربي
ــادران، مي توانند  بدانند كه بعد از م
ــري كودكان  ــودي و فط ــاد وج ابع
ــي، خوش  ــت، مهربان ــد صداق مانن
ــي، خيرخواهي،  اخالقي، خداخواه
ــي،  كمال خواه ــي،  حقيقت طلب
ــت و آفرينش،  ــكاوي، خالقي كنج
خالقيت، هنر و زيبايي دوستي و... 
ــا و  ــه، دل ه ــرزمين انديش را در س
ــازند و  باورها و رفتار آنان بارور س
ــور را بر صدر  خانه ها، جامعه و كش

بنشانند.
 

é در حـال حاضـر گـروه 
چـه  بـا  پيش دبسـتاني 

چالش هايي روبه روست؟
ــاي  نيروه ــات  ثب ــدم  ع  è
كارشناسي و اجرايي در سطوح 

ــتان ها، بعضًا  مختلف، به ويژه اس
ــئوالن و  ــرش در برخي از مس ــف نگ ضع
ــه اهميت،  ــبت ب ــزاران مرتبط نس كارگ
ــن دوره و در نتيجه،  ــرورت اي تأثير و ض
ــتيباني الزم از تثبيت، تقويت و  عدم پش
ارتقاء مربيان كودك و حضور ناهماهنگ 
ــازمان و نهاد دست اندركار  بيش از ده س
ــن  مهم تري از  ــودكان  ك ــت  تعليم وتربي
ــتاني  ــروز گروه پيش دبس چالش هاي ام

است.

é برخي از مؤسسـات آموزشي در 
زمينـة موضوع انس با قرآن به قصد 
خدمت و بـا دل سـوزي برنامه هايي 
دارنـد كه منجر به آمـوزش پيش از 
موقع حروف به كـودكان و گاه بروز 
نتايج منفي در آنان شده است. نظر 

شما در اين باره چيست؟
ــوع انس كودكان با  è در رابطه با موض
قرآن كريم كه توسط بعضي از مؤسسات 
ــه آموزش حروف به  ــي، اعمال و ب آموزش
كودكان مي انجامد، چند پژوهش صورت 
گرفته كه منتهي به توصيه اي براي تغيير 
در شيوه هاي اجراي اين برنامه ها گرديده 
ــان و خانواده هاي  ــت. طبعًا نظر مربي اس

محتـرم 
ــور (قرآن)  كه در پژوهش مذك

ــت، در قالب توصيه ها  ــده اس منعكس ش
ــه اصالح  ــب ب ــاي مناس و نتيجه گيري ه
برنامه ها كمك مي كند و مؤثر است؛ مانند 
ــي به فعاليت ها و عدم انحصار  تنوع بخش
ــا در يك يا چند موضوع خاص  آموزش ه

و محدود. 

é تازه ترين پژوهشي كه در زمينة 
پيش دبستاني صورت گرفته چيست؟

ــوان  ــا عن ــه ب ــي ك ــن پژوهش è آخري
سنتزپژوهي توسط استادان محترم انجام 
و نتايج آن اعالم شده است و در راهنماي 
برنامه و محتواهاي آموزشي و پرورشي در 
دست تدوين مؤثر خواهد بود، حاوي نكات 
ــه در اين پژوهش،  ــت. از جمل مهمي اس
تأثيرات ذهني و عصب شناختي، اخالقي، 
ــتاني بر  علمي و اقتصادي دورة پيش دبس

كودكان به خوبي تبيين شده است. 

پي نوشت
ــتان  ــال آن كودكس ۱. گفت وگو  با مربي فرهيخته و كهن س

تابستاني در شمارة۲۰ فصلنامة رشد آموزش پيش دبستاني 
در سال ۱۳۹۲ درج شده است.
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آموزشي 

سميه  كهريزي
كارشناس ارشد روان شناسي

اضطراب در كودكان و نوجوانان
مقدمه

اضطراب عبارت است از يك احساس منتشر، ناخوشايند و 
ــي با منشأ ناشناخته، كه به فرد دست  مبهم هراس و دلواپس
ــي و برانگيختگي  ــامل عدم اطمينان، درماندگ مي دهد و ش
فيزيولوژي است. وقوع مجدد موقعيت هاي قبلي كه استرس زا 
بوده اند يا طي آن ها به فرد آسيب  رسيده است، باعث اضطراب 
مي شود. همة انسان ها در  زندگي خود دچار اضطراب مي شوند 
ــاز است.  ــديد غيرعادي و مشكل س ولي اضطراب مزمن و ش
تحقيقات و بررسي ها نشان مي دهند كه اضطراب در خانم ها، 
ــال و سال خورده بيشتر ديده  طبقات كم درآمد و افراد ميان س

مي شود. 

كليدواژه ها: اضطراب، كودكان، نوجوانان

تنيدگي (استرس) يا اضطراب
اسـترس و اضطراب در لغت به معناي جنبيدن، لرزيدن، 
ــان  حال شدن، يكديگر را با چيزي زدن، به هم  تپيدن، پريش
ــت. اين ها كلماتي  ــفتگي، بي تابي، بي آرامي اس واكوفتن، آش
ــتند كه در زندگي روزمره از آن ها براي توصيف حاالت و  هس
احساسات بسيار استفاده مي شود؛ براي مثال، هنگام سخنراني 
در برابر جمع، امتحان، روبه روشدن با مشكالت مادي، تأخير 
سر يك قرار و ... . در شرايطي چون شرايط ياد شده، وقتي در 
سخنان خود از اين دو كلمه استفاده مي كنيم، توجه چنداني 
ــان  آن دو نداريم ولي براي مثال هنگام  به تفاوت  موجود مي
سخن گفتن از مشكالت روحي شايع در كودكان و نوجوانان، 
ــترس و اضطراب را به  ــيم و تفاوت ميان اس بايد دقيق تر باش
خوبي درك كنيم. در روان شناسي، اضطراب مرحلة پيشرفتة 
استرس مزمن است و هنگامي به صورت يك مشكل بهداشت 
ــش رنج و ناراحتي  ــه براي فرد يا اطرافيان ــي درمي آيد ك روان
ــود و يا در انجام  ــيدن او به اهدافش ش به وجود آورد، مانع رس

كارهاي روزانه و عادي او اختالل ايجاد كند. 
اضطراب هنگامي در فرد بروز مي كند كه شرايط استرس زا 
ــا به طور مكرر رخ  ــود ي ــي او بيش از حد طوالني ش در زندگ
دهد و يا  اينكه دستگاه عصبي بدن نتواند به مرحله مقاومت 
تنيدگي پايان دهد و بدن براي مدتي طوالني هم چنان بسيج 
باقي بماند. در اين صورت، بدن فرسوده و در برابر بيماري هاي 

جسمي و رواني (مانند اضطراب) آسيب پذير مي شود. 

علل اضطراب
به طور كلي، عوامل زير به عنوان علل اصلي اضطراب در نظر 
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گرفته مي شوند: 

و  زيست شـناختي  عوامـل   é
جسماني

ــزان بعضي از  ــرب، مي ــراد مضط در اف
ــود در خون غيرعادي  هورمون هاي موج
است؛ بنابراين، هر آنچه باعث اختالل در 
ــود، براي بدن خطر  سيستم هورموني ش
ــارداري، كم كاري  يا  ــاب مي  آيد. ب به حس
ــون، وجود  ــد، پايين بودن قند خ تيروئي
ــه هورمون  ــوي ك ــدد كلي ــده اي در غ غ
ــد، و بي نظمي  ــد مي كن ــن تولي اپي نفري

ضربان  قلب از جملة اين عوامل اند.

é عوامل محيطي و اجتماعي
ــياري  ــل اجتماعي و ارتباطي بس عوام
ــراب در افراد  ــود آمدن اضط باعث به وج
ــكالت خانوادگي و  ــد مش ــود؛ مانن مي ش
ــدگي. از جملة  احساس جدايي و طرد ش
عوامل محيطي مي توان تغييرات ناگهاني 
ــون زلزله، بيماري  و  و غير منتظره همچ

مرگ يكي از نزديكان را نام برد.

é عوامل ژنتيكي و ارثي
يكي از مهم ترين عوامل اضطراب، ژنتيك 
است  و احتمال اضطراب در فرزندان افراد 
ــت. البته الگو قرار  ــيار باالس مضطرب بس
دادن رفتار پدر و مادر و يادگيري و تكرار 
ــي در اضطراب  ــاي آنان نقش مهم كاره
ــي) ولي  ــل اجتماع ــدان دارد (عام فرزن
تحقيقات و بررسي هاي انجام شده بر روي 
ــات و دوقلو هايي كه با هم يا جدا از  حيوان
هم زندگي مي كنند و از والدين مضطرب 
به دنيا آمده اند، نشان مي دهند كه عوامل 
ــيار مؤثرند. با وجود اين،  ژنتيكي نيز بس
به نظر نمي رسد كه ژن به خصوصي در اين 
مورد نقش داشته باشد بلكه تركيب بعضي 
از ژن ها چنين پيامدي دارد. طبق آخرين 
تحقيقات، عوامل ژنتيكي در بعضي انواع 
اضطراب مانند اختالل ترس از مكان هاي 

بازي نقش زيادي دارد. 

عوامل جانبي مؤثر در ابتال به 
اضطراب

ــي از متخصصان، تغذية  ــه گفتة بعض  ب

ــراب تأثير  ــت نيز در ابتال به اضط نادرس
ــيدهاي آمينه،  دارد. كمبود بعضي از اس
ــيد فوليك و ويتامين ب۱۲  ــم، اس منيزي
باعث تسريع در ابتال به اضطراب مي شوند. 
ــاي  ــدر و داروه ــواد مخ ــتفاده از م  اس

روان گردان
ــاي مغزي (كه باعث   برخي از ضايعه ه
ــم اختالل  ــبيه به عالئ ــاد عالئمي ش ايج

وسواس مي شوند). 

انواع اختالالت اضطرابي
ــش  به طور كلي، اختالالت اضطرابي ش
ــتند و هر كس مي تواند به يك يا  نوع هس

چند نوع از آن ها دچار شود. 

۱. اختالل اضطراب فراگير يا منتشر
ــود  ــت در افرادي ديده مي ش ــن حال اي
ــوع حادثه اي  ــور مداوم نگران وق كه به ط
هستند. موضوع اين نگراني ها ممكن است 
ــيار متنوع باشد: نگراني از بيمار شدن  بس
فرزندان، نگراني از مرگ يكي از آشنايان، 
ــذا، ... اين حالت به  نگراني از ته گرفتن غ
ــباهت دارد و  مرحلة مقاومت استرس ش

خطر چنداني ندارد. 
از عالئم آن مي توان تپش قلب، بي قراري، 
خستگي، بي خوابي، تنگي نفس، اختالل 

در تمركز و حافظه را نام برد. 

۲. اختالل هراس
ــار حمالت  ــراد دچ ــت، اف ــن حال در اي
اضطرابي ناگهاني مي شوند كه معموًال چند 
ــتر به طول مي كشد.  دقيقه يا گاهي بيش
اين حمالت بسيار اتفاقي هستند و طوري 
رخ مي دهند كه عامل تحريك كنندة آن ها 
ــت. افراد مبتال به اين نوع  ــخص نيس مش

اضطراب اغلب جوان اند. 
ــردگي در قفسة  ــاس تنگي و فش احس
ــرق كردن،  ــديد قلب، ع ــينه، تپش ش س
ــت دادن  ــاس از دس لرزش، گيجي، احس
تعادل، ... از عالئم اين نوع اضطراب است 
ــيار گسترده اند و باعث  ولي اين عالئم بس
ــوند كه فرد مبتال تصور كند دچار  مي ش

سكتة قلبي شده و ممكن است بميرد. 

۳. ترس هاي ساده يا اختصاصي

ــاي  ترس ه
ص  ــا خــــ
شايع ترين 
ترس  نوع 
ــي  مرض

آن ها  طي  كه  هستند 
ــي موقعيت ها،  ــا بعض ــه ب ــرد از مواجه ف
ــيا اجتناب مي كند؛ مانند  فعاليت ها يا اش
ــوت، موش،  ــات (عنكب ــي از حيوان بعض
مارمولك، ... )، بلندي، دريا، خون و مرگ. 
ــث اين نوع  ــت باع هر چيزي ممكن اس
ــر خاصي هم به  ــود (كه خط اضطراب ش
ــايع،  دنبال ندارد). از جمله ترس هاي ش
ترس از مكان هاي بسته۴، ترس از اجتماع 
ــت. در ترس  و ترس از مكان   هاي باز۵ اس
ــراد مبتال از حضور در فضاي  اخير، كه اف
ــلوغ و خروج از محيط  باز و پرازدحام و ش
ــد از اين نوع  ــودداري مي كنن ــزل خ من
ــتند. اين اختالل معموًال در  ترس ها هس
ــود ولي سابقة آن  ــروع مي ش نوجواني ش
ــه دوران كودكي و تجربة  ــت ب ممكن اس

اضطراب جدايي در آن زمان برگردد. 

۴. اختالل اضطراب اجتماعي
ــر كودكي يا  ــرس در اواخ ــوع ت ــن ن اي
ــود و ترس و  ــروع مي ش اوايل نوجواني ش
شرمساري از اشتباه كردن، صحبت كردن 
در جمع، غذا  خوردن، سرخ  شدن يا لرزش 
ــت و با خجالت  صدا و ... در برابر جمع اس
ساده تفاوت دارد. اين حالت اضطراب مانع 
ــناخت افراد جديد مي شود و فرد را به  ش

انزوا و گوشه گيري مي كشاند. 

۵. اختالل وسواس
ــا اعمالي را  ــن حالت، فرد افكار ي در اي
ــرار مي كند. اين  ــل خود تك برخالف مي
بيماري  مي تواند به صورت وسواس فكري 

بسياري 
از كودكان زماني 

كه در شرايط جديدي قرار 
مي گيرند، دچار اضطراب 

مي شوند و واكنش هاي متعددي 
از خود بروز مي دهند (لكنت زبان، 

آويزان شدن به پدر و مادر، خجالتي 
شدن، جويدن ناخن و ....)

۵۱ |  رشد آموزش پیش دبستانی | دورۀ هفتم |  شمارۀ ٣ |  بهار  ١٣٩٥



ــواس  وس ــا  ي
ــود. در  ــا هر دو، در فرد ظاهر ش عملي ي
ــت فكر،  ــري، فرد قادر نيس ــواس فك وس
ــاس يا عقيده اي تكراري و مزاحم را  احس
ــي  از ذهن خود بيرون كند. افكار وسواس
ــده،  ناراحت كنن ــيار  بس ــت  اس ــن  ممك
ــند و باعث  ــت آور يا وحشيانه باش وحش
گرايش فرد به عادت هاي وسواسي شوند 
يعني او را وادار كنند كه عمل يا اعمالي را 
به طور مكرر انجام دهد (وسواس عملي)؛ 
مانند شستن مكرر دست ها يا باال كشيدن 
ــي هيچ گونه توجيه  بيني. اعمال وسواس

منطقي ندارند. 

۶. اختالل تنش  زاي پس از رويداد
ــس از رويداد را به  ــالل تنش زاي پ اخت
نام «سندرم موج انفجار» نيز مي شناسند. 
ــود به حادثه اي  ــن حالت مربوط مي ش اي
ــديد، سوانح  (از قبيل جنگ، تصادفات ش
طبيعي، ... ) كه با استرس شديد هيجاني 
ــدت آن مي تواند به هر  ــت و ش همراه اس
كسي آسيب برساند. يك دوم افرادي كه 
ــترس شديدي مي شوند،  دچار چنين اس
ــد خواب هاي  ــوط به آن (مانن عالئم مرب
تكراري، خاطراتي مبهم ولي فراگيرنده، از 
دست رفتن تعادل و پرخاشگري شديد،...) 
ــت حدود سه ماه از دست  را پس از گذش
ــاي الزم براي  ــر چه اقدام ه مي د هند. ه
ــرد، احتمال ابتال  ــان زودتر انجام گي درم
ــترس پس از سانحه كمتر  به اختالل اس
ــود. در صورتي كه اين حالت بيش  مي ش
ــد، احتمال اينكه تا  از چند ماه طول بكش

آخر عمر با فرد باقي بماند بسيار 
زياد مي  شود. 

اضطراب در كودكان 
و نوجوانان

و  اضطراب  ــخيص  تش
ــان آن در كودكان  درم
ــيار مهم  و نوجوانان بس

؛  ــت س ــان ا آن ــخصيت  ش ــون  چ
ــكل  طي دوره هاي كودكي و نوجواني ش
ــياري از كودكان زماني كه  مي گيرد. بس
ــرايط جديدي قرار مي گيرند، دچار  در ش
اضطراب مي شوند و واكنش هاي متعددي 
از خود بروز مي دهند (لكنت زبان، آويزان 
ــدن،  ــادر، خجالتي ش ــدن به پدر و م ش
ــة والدين در  ــدن ناخن و ....). وظيف جوي
چنين موقعيت هايي اين است كه با فرزند 
ــورد كنند و  ــا صبر و حوصله برخ خود ب
ــراي مواجهه با آن  ــس الزم ب اعتماد به نف
ــرايط را به او بدهند. تشويق والدين در  ش
ــدان با محيط  ــاط برقرار كردن فرزن ارتب
خارج از خانه و افراد غير فاميل بسيار مؤثر 
ــياري از والدين از اين احساس  است. بس
فرزندشان تا زماني كه به مشكل نخورده اند 
(مثل اولين روز مدرسه) بي اطالع اند. يكي 
از شايع ترين  داليل دل درد و حالت تهوع 
ــتاني ديده مي شود،  كه در كودكاني دبس
ــت.  ــه اس ترس و اضطراب آن ها از مدرس
نگراني پدر و مادر (از ورود تازه كودك به 
مدرسه، وضعيت درسي او و ... ) به فرزندان 
ــود و اضطراب او را افزايش  منتقل مي ش
ــايع در  مي دهد. از اختالالت اضطرابي ش
كودكان مي توان اضطراب اجتماعي، ترس 
ــه، اضطراب امتحان و اضطراب  از مدرس

جدايي را نام برد. 
ــدن كودك و پا گذاشتن او  با بزرگ ش
ــت اختالالت  به دورة نوجواني، ممكن اس
اضطرابي جديدي در وي پديد آيد. در اين 

زمينه مي توان به عوامل زير اشاره كرد: 

 éاضطراب ناشي از پذيرفته نشدن 
از جانب همساالن

نوجوانان در اين مرحله از زندگي خويش 
به همساالن خود گرايش دارند و به دنبال 
برقراري ارتباط و دوستي با آنان هستند. 
ــورد توجه  ــاز طبيعي م ــن بايد ني والدي
ــاالن قرار گرفتن فرزندشان را درك  همس
كنند و براي دوستان او احترام قائل باشند. 
حفظ اعتبار و شخصيت نوجوان در مقابل 
ــيار مهم است. ترس از  ــاالن نيز بس همس
ــردن روابط عاطفي و اجتماعي و  برقرار ك
سرزنش هاي والدين در انتخاب دوستان به 
د ليل متفاوت بودن فرهنگ و آداب و رسوم 
و ارزش هاي خانواده ها، باعث اضطراب در 
نوجوان مي شود. براي جلوگيري از پنهان 
ــب  ــدر و مادر بايد در زمان مناس كاري، پ
ــت او را متوجه نتايج  ــا منطق و ماليم و ب

نامطلوب بعضي از معاشرت ها كنند. 

 éتغييرات جسمي
نگراني و اضطراب در اين مورد مي تواند 
ناشي از ديررسي يا زودرسي بلوغ، احساس 
خجالت، ناآگاهي و يا ترس از شرايط جديد 
و ناتواني در تطابق دادن رفتار خود با اين 
شرايط باشد. براي جلوگيري از اضطراب، 
پدر و مادر يا مربيان بايد به  طور مناسب و 
شايسته، نوجوان را (قبل از پيدايش عالئم 
ثانوية بلوغ) از تغييرات جسماني اين دوره 

و آثار رواني آن آگاه سازند. 

éبروز رفتارهاي پرخاشگرانه
ــف در خانه و  ــراد مختل ــت با اف مخالف
ــات بعضي  ــارج از آن، از خصوصي ــا خ ي
ــت با  ــه ممكن اس ــت ك ــان اس از نوجوان
ــر از آن همراه  ــگري كالمي يا غي پرخاش
ــار  ــن رفت ــرل اي ــي در كنت ــد. ناتوان باش
ــگرانه باعث اضطراب در بسياري  پرخاش
ــراي جلوگيري از  ــود. ب از نوجوانان مي ش

اضطراب هنگامي در فرد بروز 
مي كند كه شرايط استرس زا 

در زندگي او بيش از حد طوالني 
شود يا به طور مكرر رخ دهد و يا  

اينكه دستگاه عصبي بدن نتواند به 
مرحله مقاومت تنيدگي پايان دهد 

و بدن براي مدتي طوالني هم چنان 
بسيج باقي بماند
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ــب والدين، مقاوم  اين حالت، تربيت مناس
ساختن فرزند در برابر سختي ها از دوران 
ــي مي تواند  ــي و ايجاد امنيت روان كودك
مؤثر واقع شود. امر و نهي هاي غيراصولي 
ــب  ــورد در كس ــاي بي م و محدوديت ه
استقالل و آزادي، باعث تحريك عصبانيت 
ــده در نوجوانان  ــم هاي كنترل نش و خش
ــود. والدين بايد به نوجوان بياموزند  مي ش
كه به هنگام خشم، منطقي برخورد كند و 
بدون توهين و تحقير ديگران عواطف خود 
را بيان كند. همچنين بايد به او بفهمانند 
ــا او تا حدي  ــوة برخورد ديگران ب كه نح

نتيجة رفتار خود او با ديگران است. 

éترس از مستقل شدن
يكي از عمومي ترين نيازهاي نوجوانان، 
ــب  ــت. كس ــتقالل و آزادي اس نياز به اس
ــياري از نوجوانان باعث  ــتقالل در بس اس
ــكالتي  ــود. از جمله مش ــراب مي ش اضط
ــتقالل در  ــتيابي به اس ــير دس كه در مس
نوجوانان ديده مي شود، تضاد و دوگانگي 
است؛ يعني نوجوانان با اينكه مي خواهند 
ــتقل شوند. ضرورت اين مسئله را هم  مس
مي دانند، از استقالل مي ترسند. ناآگاهي 
از وضعيت پس از استقالل، يكي از داليل 
ــراي جلوگيري از  ــت. ب اصلي اين امر اس
ــي، والدين  ــراب و دوگانگ ــه اضط ابتال ب
ــوان اعتماد به نفس و جرئت  ــه نوج بايد ب
تجربه كردن دهند و براي او امنيت رواني 
ــئوليت و اجازة  ــد. دادن مس ــم كنن فراه
اظهار نظر و تصميم گيري به نوجوان بدون 
ــتباهاتش،  ــه و تحقير او به خاطر اش تنبي
ــود كه او از خطاهايش عبرت  باعث مي ش
بگيرد، راه هاي مختلف زندگي را بياموزد و 

براي مستقل شدن آماده شود. 

راه هاي پيشگيري از اضطراب
ــري از اضطراب راهكارهاي  براي جلوگي

مختلفي وجود دارد؛ از جمله: 

é استفاده از رژيم غذايي سالم
ــاوي انواع  ــوردن غذاهاي متنوع و ح خ
ــالمت بدن نقش  ــواد الزم در حفظ س م

اساسي دارد. 

é فعاليت بدني به طور منظم
ورزش كردن به خصوص به طور  منظم 
ــگيري از اضطراب و  يكي از راه هاي پيش
ــريع  ــت. پياده روي تند و س درمان آن اس
ــزان اضطراب را  ــدت ۴۰ دقيقه مي ــه م ب
ــد كاهش  ــا ۱۴ درص ــط ت ــور متوس به ط
مي دهد. ورزش كردن نيز باعث باال رفتن 
ــي وگردش خون،  ــتگاه تنفس كارايي دس
ــادابي فرد مي شود.  حفظ تعادل وزن و ش
ــون يوگا هم باعث افزايش  ورزش هايي چ
از  ــري  جلوگي در  و  ــوند  مي ش ــش  آرام

اضطراب بسيار مفيدند. 

é افزايش اعتماد به نفس
اعتماد به نفس باال به بدن كمك مي كند 
ــر نيروي خود براي مقابله با  كه از حداكث

استرس بهره بگيرد. 

از  پرهيـز  و  بـودن  اجتماعـي   é
گوشه نشيني

ــار رواني  ــراد دچار فش ــي كه اف هنگام
ــوند، به طور غريزي از صحنة عمل  مي ش
ــه اي  ــند و به گوش و اجتماع كنار مي كش
ــه گيري  ــاه مي برند؛ در حالي كه گوش پن
ــترس مي شود. ارتباط با  باعث تشديد اس
افراد و دوستان، به خصوص كودكان، كه 
ــده وادارند، باعث  مي توانند فرد را به خن
ــردن نگراني حتي براي مدتي  فراموش ك

كوتاه مي شود. 

é حمايت اجتماعي
ــت اجتماعي در زندگي هر  وجود حماي
ــود كه او بتواند در مقابل  فرد باعث مي ش

ــاع كند.  ــي از خود دف ــاي زندگ بحران ه
ــاس امنيت و  ــي، احس ــت اجتماع حماي
ــش مي دهد و فرد  ــس را افزاي اعتماد به نف
ــترس و فشار رواني مقاوم  را در مقابل اس

مي سازد. 

é انديشيدن به زمان حال
انديشيدن به زمان حال و كنار گذاشتن 
ــاي  ــراي موقعيت ه ــا ب ــا و آرزوه رؤياه
ــش  ــي را افزاي ــش ذهن ــب تر، آرام مناس
ــن به كاري  ــغول كردن ذه مي دهد. مش
ــت و فكر نكردن به  كه در حال انجام اس
ــراب  زاي آن راهكار مؤثر  زمينه هاي اضط

ديگري است. 

éكسـب اطالعات در مورد شرايط 
تنش زا

ــارآور باعث  ــي از موقعيت فش بي اطالع
ــتري در افراد  ــراب بيش ــترس و اضط اس
ــرايط و  ــود. در صورتي كه فرد از ش مي ش
ــد  ــه با آن ها مواجه خواهد ش مواردي ك
آگاهي داشته باشد، كمتر دچار نگراني و 
دلواپسي مي شود. براي مثال، مطلع كردن 
ــاران از نحوة عمل جراحي و دردهاي  بيم
ــود كه آنان كمتر  پس از آن، باعث مي ش

دچار اضطراب شوند. 

é خنديدن
ــالم ترين راه هاي جلوگيري  خنده از س
ــگام خنديدن،  ــت. هن ــار رواني اس از فش
ــاس خوشي  هورموني ضد درد (كه احس
ــخص ايجاد مي كند) در  و سالمتي در ش
ــزان هورمون هاي  ــود و مي مغز آزاد مي ش

استرس زا را در خون پايين مي آورد.

é ابراز هيجان بر روي كاغذ
ــادة هيجانات و احساسات بر  نوشتن س
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ــارهاي  ــكين فش روي كاغذ موجب تس
ــي چون از  ــي از رويدادهاي ــي ناش روان
دست دادن شغل و مشكالت خانوادگي 

مي شود. 

درمان اضطراب
بعضي از موارد اضطراب اصوًال بيماري 
ــتند و بدون نياز به پزشك درمان  نيس
ــوارد، «اضطراب  ــن م ــوند. به اي مي ش
ــي» مي گويند. اين گونه اضطراب  طبيع
ــاري كنترل و  ــط بيم ــي توس ــه خوب ب
برطرف مي شود (مثل اضطراب ناشي از 
امتحان). اضطراب طبيعي را مي توان با 
ــون حمام كردن به مدت  روش هايي چ
طوالني، تنفس عميق، صحبت كردن با 
شخصي مورد اعتماد و استراحت در يك 

اتاق تاريك كنترل كرد. 
ــي ضروري  ــك زمان ــه به پزش مراجع
مي شود كه خود درماني جواب ندهد يا 
ــرد دچار هراس بيش از حد يا عالئمي  ف
ــود. در آن  ــد و غير قابل توجيه ش جدي
صورت، پزشك درمان دارويي يا درمان 
غيردارويي (روش هاي كالسيك) را به او 
پيشنهاد مي كند. از داروهايي كه امروزه 
براي درمان اضطراب مورد استفاده قرار 
مي گيرند مي توان فلوكستين (پروازك۹، 
ــوادة بنزوديازپين ها)  ــي از خان داروهاي
ــرتالين۱۰ را  ــاه و س ــدت كوت ــراي م ب
ــي گاه در  ــاي داروي ــال زد. درمان ه مث
ــي دارند. از بين  ــي بيماران عوارض برخ
درمان هاي غيردارويي مي توان تن آرامي 
توقف  ــيت زدايي،  حساس (آرام سازي)۱۱ 
تفكر و سرمشق دهي بيوفيدبك را مثال 
زد. در اين روش ها به بيمار آموزش داده 
مي شود كه بدن خود را براي مقابلة مؤثر 

و مستقيم با عوامل تنش زا آماده كند. 

پي نوشت ها
1. Generalized Anxiety Disorder
2. Panic Disorder
3. Simple Disorder
4. Claustrophobia
5. Agoraphobia
6. Social phobia
7. Compulsive- Obsessive Disorder
8. Post- Traumatic Stress Disorder
9. Prozac
10. Sertaline
11. Relaxation

دكتر مرجان كيان، استاديار دانشگاه خوارزمي

راهكارهايي سازنده 
براي مربيان 
پيش دبستاني

اشاره
ــفة تعليم وتربيت داراي  ــتاني از نظر فلس طراحي فضاي فيزيكي در مراكز پيش دبس
اهميت و جايگاه ويژه اي است. چيدمان وسايل، تقسيم بندي فضاي كالس به بخش هاي 
ــتفاده از رنگ هاي ماليم و تند. توسط مربيان همگي نشانه اي از نگرش ها  مختلف، اس
ــات مربيان نسبت به رشد و پيشرفت كودكان است. بنابراين، مربيان نسبت  و احساس
به انتخاب وسايل و چيدمان آن ها بايد به گونه اي عمل كنند كه حداكثر سودمندي را 
براي كودكان متناسب با اهداف موردنظر داشته باشد. از آنجا كه كودكان با توانمندي ها، 
ــالت  ــتاني مي گذارند، رس خالقيت، كنجكاوي و عاليق گوناگون پا به مركز پيش دبس
مربيان اين است كه با داشتن برنامة فعاليت هاي روزانه، انرژي و روحية كودكان را براي 
باقي ماندن در محيط درنظر داشته باشند. در اين نوشتار دو حوزة  اساسي شامل طراحي 
فضاي فيزيكي و برنامة روزانه در مراكز پيش دبستاني توصيف مي شود تا مربيان با كاربرد 

آن، بتوانند براي كودكان آثار مناسبي را به بار آورند.

كليدواژه ها: فضاي فيزيكي، برنامة روزانه، كودك، مربي

سازماندهي و طرح ريزي محيط فيزيكي
مربيان هنگامي كه شروع به طرح ريزي فضاي فيزيكي مي كنند بايد به مسائلي توجه 
كنند تا بتوانند اهداف مطلوب دورة پيش از  دبستان و به ويژه كودكان ۶ ساله را محقق 
سازند. از اين رو در اين بخش راهكارهايي را از نظر مي گذرانيم كه ياريگر مربيان است.

 براي انتخاب طرح كالس، داليل منطقي داشته باشيد.
به نيازها و ويژگي هاي برجستة كودكان تحت تعليم خود توجه كنيد و براساس اين 
ــطوح مختلف فعاليت هاي آموزشي را تدارك ببينيد. سعي كنيد در ابتدا  ويژگي ها، س
الگو هاي طرح كالس را بر روي كاغذ ترسيم كنيد تا پس از اطمينان از طرح چيدمان 

مطلوب، اقدام كنيد.
 كاربرد چندگانة وسايل و ابزارها را درنظر بگيريد.

ــته باشند. وقتي از  ــما مي توانند كاربردهاي مختلفي داش ــايل مختلف كالس ش وس
عالئم براي يك فروشگاه استفاده مي كنيد، آمادگي كودكان براي خواندن، درك اعداد، 

تشخيص رنگ ها و يادگيري هاي ارزشمند ديگري را فراهم كرده ايد.

نقد و نظر
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 وسايل را به گونه اي انتخاب كنيد كه 
به آساني در دسترس كودكان باشد.

ــعي كنيد در محل نزديك به وسايل  س
ــودكان كار  ــك فعاليت، با ك مربوط به ي
كنيد. از قفسه هاي كوتاه استفاده كنيد تا 
ــايل را بياورند و  كودكان خود بتوانند وس

سپس سرجايشان قرار دهند.
ــي، رنگ آميزي و ساير  ــايل نقاش  وس
ــري را نزديك يك مكان  فعاليت هاي هن

شست وشو قرار دهيد.
ــو و  نزديك بودن يك فضاي شست وش
شير آب، عالوه بر تميزكاري وسايل و فضا 
ــوط كردن رنگ ها و  مي تواند هنگام مخل

چسب ها مورد استفاده قرار گيرد.
ــل بازي هاي پرهيجان را از محل   مح

بازي هاي آرام، جدا كنيد.
ــژة قصه گويي  ــت مكاني كه وي بهتر اس
براي كودكان در نظر گرفته شده است، از 
محل بازي با آب يا بازي با شن دور باشد.

ــا كمد  ــه ي ــر كودك، قفس ــراي ه  ب
كوچكي در نظر بگيريد.

ــخص كردن محلي براي قرار دادن  مش
ــودكان،  ــا لباس ك ــخصي و ي ــايل ش وس
مي تواند در آن ها احساس امنيت بيشتري 
ــد. بنابراين، فضايي را به اين امر  ايجاد كن
ــراي اينكه هر كودك  ــاص دهيد. ب اختص
كمد شخصي خود را بشناسد، عكس او را 

بر آن، نصب كنيد.
 همة وسايل فعاليت هاي مورد عالقة 
ــترس  ــودكان را به طور هم زمان در دس ك

آن ها قرار ندهيد.
ــايل و  ايجاد محركات زياد از طريق وس
ابزارهاي جديد، باعث سردرگمي كودكان 
مي شود و گاه دو حالت ايجاد مي كند؛ يكي 
ــخص،  ــه كودكان زودتر از موعد مش اينك
ــته  ــند و خس ــت مي كش ــت از فعالي دس
ــل كودكان به  ــوند. دوم اينكه تماي مي ش
انجام دادن همة فعاليت ها باعث مي شود 
ــرارادي بخواهند در  بي هدف و به طور غي
كوتاه ترين زمان، همة فعاليت ها را تجربه 
ــودكان مفيد  ــه اين خود براي ك كنند ك

نيست.
ــودكان را به  ــد ك ــاي رفت وآم  الگوه

صورتي دقيق، مشخص كنيد.

 
ــط  محي

ــي  يك فيز
ــر  نظ از  را  كالس 

ــراي كودكان  ــي، ب عاطف
لذت بخش  و  ــتني  دوست داش

كنيد.
ــت كه كودكان  اين نكته بدين معناس

بايد با عالقه به اين محيط بيايند. نه صرفًا 
ــزات و چيدمان جذاب، به  به دليل تجهي
دليل صميميتي كه مربيان در محيط براي 

كودكان ايجاد مي كنند.
 وسايلي را در محيط كالس قرار دهيد 

كه براي اهداف موردنظر ضروري اند.
ــزي را در  ــب با هر فعاليت، مرك متناس
كالس خود به آن اختصاص دهيد. سپس 
ــب با هر مركز، وسايل و تجهيزات  متناس

مورد نياز را تهيه كنيد.
ــدارك فضاي  ــد، ت ــر آنچه گفته ش بناب
ــايل و مواد آموزشي  فيزيكي، انتخاب وس
ــا، گام هاي اوليه  ــتفاده از آن ه و نحوة اس
ــازماندهي برنامه هاي آموزشي يك  در س

ــات يادگيري و  كودكان در تمام لحظ
رفتن از محل يك فعاليت به محل فعاليت 
ديگر، نيازمند آن اند كه هدايت و راهنمايي 
شوند. از اين رو مربيان، به ويژه در روزهاي 
نخست و همچنين در تمام دورة آموزشي 
ــراي الگو هاي  ــي را ب ــد تدابير مختلف باي

رفت وآمد در نظر بگيرند:
ــر فعاليت هاي زيادي در كالس  الف- اگ
ــت، در كنار كودكان  ــما مورد توجه اس ش
ــرار بگيريد تا هنگام نياز، به آن ها كمك  ق

كنيد.
ب- مسيري آسان براي رفتن كودكان از 
يك محل به محل ديگر در كالس تعيين 
ــودكان آن را دنبال كنند. براي  كنيد تا ك
ــير  مثال، جاي پاهاي رنگارنگ را در مس
آن ها در كف اتاق بچسبانيد تا از آن عبور 

كنند.
ــه  ك را  ــي  نمودارهاي و  ــا  نماده ج ـ 
ــت به صورت  ــان دهندة هر فعاليت اس نش
زنجيروار به هم وصل كنيد. سپس، عكس 
كودكي را كه بايد كدام فعاليت ها را انجام 
ــبانيد تا نشان  دهد، روي آن نمادها بچس
ــل براي يك دوره فعاليت  دهيد كدام مح

هر كودك در نظر گرفته شده است.
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ــتان  ــژة كودكان پيش از دبس كالس وي
است كه مربيان با حمايت مديريت مركز 

و گاه همكاري والدين برمي دارند.
ــازماندهي  ــي در س ــن گام اساس دومي
ــدول  ــن ج ــي تدوي ــاي آموزش برنامه ه
ــت كه در ادامه به  فعاليت هاي روزانه۱ اس

تشريح آن مي پردازيم.

تنظيم برنامة فعاليت روزانه
ــت  ــدول فعالي ــتن ج ــار داش در اختي
ــه، ادارة كالس هاي بزرگ در مراكز  روزان
ــهيل مي كند. اين  ــتاني را تس پيش دبس
جدول مي تواند از اتالف وقت و سردرگمي 
مربيان و به تبع آن از سردرگمي كودكان 
جلوگيري كند. مربيان خوب، با استفاده 
از تنظيم برنامه ها، فهرست هاي وارسي و 
تقويم روزانه، به دانش آموزان خود كودك 
كنند تا آنچه را كه در هر مرحله از آن ها 
ــند و از يك نظم  ــار مي رود، بشناس انتظ

مشخص برخوردار شوند.
يكي از ويژگي هاي برنامه هاي آموزشي، 
قابليت انعطاف پذيري آن هاست؛ چرا كه 
ــطحي  انعطاف پذيري و برخورداري از س
ــاي  برنامه ه ــم  تنظي در  ــازي  آزادس از 
ــتاني ضروري است. اما طرح و  پيش دبس
تنظيم يك جدول فعاليت روزانه به مربيان 
ــن كمك مي كند تا از آنچه  و حتي والدي
ــود،  كه واقعًا بايد براي كودكان ايجاد ش
ــد. مربيان از طريق تنظيم  مطمئن گردن
ــاس واضح را به  ــة روزانه، اين احس برنام

باشند و سپس به مرحلة بعد وارد شوند.

زمان فعاليت
ــه،  ــة روزان ــش از برنام ــن بخ مهم تري
ــاي اصلي در  ــان انجام دادن فعاليت ه زم
ــت. اين زماني است  ــاعات فعال روز اس س
ــردي يا در قالب  ــودكان به صورت ف كه ك
ــت مي كنند و  ــك فعالي ــاي كوچ گروه ه
مربيان نيز با هدايت فعاليت هاي كودكان، 
مي كوشند سطح رشد و يادگيري آن ها را 
ــند. به دليل آنكه رشد مفاهيم  ارتقا بخش
كالمي، خواندن، نوشتن، حساب كردن و 
فعاليت هاي آموزشي همراه با سرگرمي و 
بازي در دورة  آمادگي براي كودكان مورد 
توجه است، بنابراين زمان اختصاص يافته 
به فعاليت هاي آن ها با توجه به عاليقشان 
ــن رو فعاليت هاي  ــود. از اي ــم مي ش تنظي
ــري،  ــاي هن ــامل فعاليت ه ــي ش مختلف
ــاي چوبي،  ــازي با مكعب ه قصه گويي، ب
ــناخت حيوانات و  ــري، ش ــاي فك بازي ه
گياهان، فعاليت هاي حركتي ماهيچه هاي 
كوچك و بزرگ، بازي هاي نمايشي، خانه 
ــكي، و واحدهاي كار  ــة عروس بازي، خان
ــد در اصلي ترين زمان  و فعاليت مي توانن
ــه مدنظر قرار  ــدول روزان يادگيري در ج
ــان اصلي فعاليت خود به چهار  گيرند. زم
زير مرحله تقسيم مي شود كه عبارت اند از:

الف ـ طرح ريزي
ب ـ انجام فعاليت اصلي
ج ـ نظافت و جمع آوري

دـ ارزيابي
ــزي فعاليت،  ــد در طرح ري ــان باي مربي
ــودكان عمل  ــاس عالقه و تمايل ك براس
كنند. بنابراين، ارائة يك طرح اوليه به ويژه 
به كودكان دورة   آمادگي و باالتر، احساس 
اطمينان در كودكان ايجاد مي كند و آن ها 
را عالقه مند مي سازد تا از زمان فعاليت هاي 

مختلف در طول روز اطالع كسب كنند.
در مرحلة انجام فعاليت اصلي، بهتر است 
ــتري داشته  كودكان آمادگي ذهني بيش
ــند تا بتوانند فعاليت را به دقت انجام  باش
دهند. تمرين و تمركز بر فعاليت ها باعث 
مي شود كه كودكان به موفقيت بيشتري 

دست يابند.
و  ــت  نظاف ــي  يعن ــوم،  س ــة  مرحل در 

كودكان مي دهند كه از آن ها در مرحلة بعد 
چه انتظاري مي رود.

ــدول فعاليت روزانه  بنابراين، تنظيم ج
توسط مربيان به عنوان يك مشخصة مهم 
ــالوه بر رفع  ــد تا ع ــورد توجه باش بايد م
نيازهاي مختلف كودكان، بتواند اهداف كلي 
و رفتاري برنامه دوره پيش از دبستان را نيز 
محقق سازد. جدول فعاليت روزانه براساس 
نوع فعاليت ها و مهارت هاي مربوط به دورة 
پيش دبستان و سن كودكان، متفاوت است. 
ــاس طول دورة آموزش در  همچنين براس
ــام وقت يا نيمه  ــال تحصيلي و تم يك س
وقت بودن برنامه ها نيز مختلف خواهد بود. 
ــي كه تشكيل دهندة جدول  عناصر اساس
فعاليت هاي روزانه است مي تواند محورهاي 

زير را مدنظر قرار دهد:

ورود
زمان ورود كودكان وقت بسيار مناسبي 
ــودكان و والدين با  ــراي گفت وگو بين ك ب
ــت. نوع  ــتاني اس مربيان مركز پيش دبس
ــزان صميميت و  ــان و مي ــورد مربي برخ
ــبت به كودكان، مي تواند  محبت آن ها نس
ــاز فعاليت ها  ــودكان را براي آغ ــرژي ك ان
ــد و آن ها را متمايل به حضور  تحريك كن
در مركز كند. بنابراين، نقش مربيان در بدو 
ورود كودكان، بسيار اهميت دارد. مربيان 
ــمي با كودكان  مي توانند به صورت غيررس
گفت وگو كنند و حتي اجازه دهند كه آن ها 
ــتانه اي داشته   با يكديگر مكالمه هاي دوس
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جمع آوري، 
هدف آن است كه كودكان 

نظم و جاي دادن وسايل در محل مشخص 
را تمرين كنند. مربيان مي توانند با صداي 
ــان يك فعاليت،  ــان دادن پاي زنگ، يا نش
ــايل هدايت  كودكان را به جمع آوري وس
كنند و آغاز فعاليت ديگر را به آن ها نويد 

دهند.
ــه، ارزيابي فعاليت هاي  چهارمين مرحل
كودكان است. بهتر است مربيان در پايان 
ــت و يا در پايان روز  زمان اصلي هر فعالي
كالس، فعاليت هاي كودكان را در كالس 
ــزار كنند. اين  ــگاهي برگ به صورت نمايش
ــي  ــاي گروه ــراي فعاليت ه ــگاه ب نمايش
كودكان بيشتر مناسب است. فعاليت هاي 
ــودكان را مي توان در حين انجام  فردي ك
ــي كرد و حتي با ارائة بازخورد،  كار، ارزياب

اصالحاتي بر روي آن ها انجام داد.
در ارزيابي فعاليت هاي روزمرة كودكان، 

مربيان بايد به چند توجه داشته باشند:
ــايند و  é زماِن ارزيابي فعاليت ها، خوش

دلپذير براي كودكان باشد.
ــارة فعاليت هاي  ــاد گروهي درب é از انتق
ــث از بين رفتن و  ــردي كودكان كه باع ف
سركوبي خالقيت آن ها شود، پرهيز كنند.

é فعاليت تك تك كودكان داراي ارزش 
است. مربيان نبايد كار كودكان را بي ارزش 

بدانند و اين نظر را به آن ها منتقل كنند.
ــتي هاي  é فعاليت  هاي هنري و كاردس
كودكان پس از ارزيابي در محل مناسبي 
از كالس نصب شود. اگر فضاي كافي براي 
ــئله با  ــش وجود ندارد، اين مس اين نماي
ــته شود يا هر بار  كودكان در ميان گذاش

تعدادي از آثار به نمايش درآيد.

بازي در فضاي باز
بخشي از جدول برنامة روزانه بايد به بازي 
در فضاي آزاد و خارج از كالس اختصاص 
يابد و بنابراين، بازي ها و فعاليت هايي براي 
فضاي باز تدارك ديده شود. اين فعاليت ها 
به عوامل مختلفي بستگي دارند؛ از جمله 
وسايل و تجهيزات، زمان الزم براي فعاليت 

و حتي عالقة كودكان.

ي  و ر
روي  ــا  ي تابلو  ــك  ي

ــوري كه همة  ــوار نصب كنند؛ به ط دي
فعاليت هاي روزانه در آن نوشته شده باشد 
ــا موضوع،  برنامه هاي  و براي هر فعاليت ي
ــد. براي مثال،يك  جزئي تري تعريف كنن
برنامه در منزل مي تواند شامل مراحل زير 

باشد:
ـ زمان بيدار شدن و صبحانه

ـ زمان بازي و فعاليت
ـ زمان ناهار

ـ زمان بازي هاي خارج از خانه
ـ زمان شام

ــب، زمان  ـ فعاليت هاي آرامش بخش ش
خواب.

نكتة قابل توجه دربارة برنامه ريزي والدين 
ــت كه والدين براي  براي كودكان اين اس
مثال بايد بدانند كه كودكان به زماني براي 
ــارج از منزل عالقه دارند و به اين  بازي خ
فعاليت نيازمندند اما اين نكته را كه دقيقًا 
ــازي كنند يا در چند دقيقه  چند دقيقه ب
آمادة بيرون رفتن شوند، نبايد به طور دقيق 
ــًا طبق زماِن  ــرد و آن ها را دقيق تعيين ك

مشخص شده اي به فعاليت واداشت.
ــند كه  ــته باش والدين بايد به خاطر داش
ــيوه اي براي كنترل  ــة زمان بندي ش برنام
كردن دقيِق آنچه كودكان بايد انجام دهند 
نيست بلكه ابزاري ساده است براي اينكه 
ــودكان را نظم  ــاختار روزانة فعاليت ك س
ببخشد. بنابراين، انعطاف پذيري در جدول 
ــه و چه در منزل،  برنامة روزانه، در مدرس

ضروري است.

منابع
ــي انگجي؛ ويژگي ها و مهارت هاي  ۱. كيان، مرجان و ليل

مربي پيش دبستاني، انتشارات مدرسه، تهران، ۱۳۹۲.
ــده؛ مديريت مراكز پيش دبسـتاني،  ــدي، فرخن ۲. مفي

انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايي. چاپ هفتم، ۱۳۹۲.
3. Holewa, Lisa and Rice Joun (2008); What Kin-
dergarten Teachers Know, Published by the pen-
guin Group (USA) Inc.

نواع  ا
ــوان  مي ت را  ــا  بازي ه

ــي، تقليدي،  ــاي صف ــورت بازي ه به ص
ــاي  ــزرگ و بازي ه ــالت ب ــركات عض ح
ــاز اجرا كرد. توجه به  تمريني در فضاي ب
ــتي، و اصول نظارت  نكات ايمني و بهداش
و كنترل از سوي معلمان و مربيان در اين 

بخش حائز اهميت است.

زمان تغذيه
ــب به تغذية  اختصاص دادن زمان مناس
ــي را فراهم مي آورد  كودكان، فرصتي غن
ــه يادگيري هاي  ــوان ب ــي آن مي ت كه ط
كودكان ياري رساند. به عبارت بهتر، تعيين 
زماِن معيني براي يادگيري آداب و رسوم 
اجتماعي، طرز غذا خوردن و آداب نظافت 
و بهداشت در كودكان مي تواند به صورتي 
ــود و در  زيربنايي از دوران كودكي آغاز ش
كودكان شكل بگيرد. مربيان در اين زمان، 
عادت هاي غذايي و تمايالت كودكان را نيز 
مي شناسند و براي تقويت كودكان و دادن 
انرژي غذايي الزم به آنان تالش مي كنند.

زمان خروج
ــز،  ــور در مراك ــاعت حض ــان س در پاي
ــرايط مربيان جمع بندي و  ــت ش الزم اس
ــازي كودكان براي رفتن به خانه  آماده س
فراهم شود. در اين زمان، كودكان بايد به 
جمع آوري وسايل شخصي خود بپردازند؛ 
از نظر پوشش مناسب با فصل آماده شوند 
و تالش كنند تا با دوستان و مربيان خود 
تعامل بيشتري داشته باشند. مربيان نيز 
مي توانند اگر پيامي براي والدين دارند، آن 
ــته  به كيف كودك الصاق  را به صورت نوش
كنند و يا با كودك دربارة آن حرف بزنند.

چگونه مي  توان برنامة روزانه را 
در كالس و در خانه به كار برد؟

والدين مي توانند برنامه هايي را كه از آن ها 
ــود، در خانه نيز  در كالس استفاده مي ش
به كار ببرند؛ براي مثال، مي توانند پوستري را 

در اختيار داشتن جدول فعاليت 
روزانه، ادارة كالس هاي بزرگ در مراكز 
پيش دبستاني را تسهيل مي كند
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مينا امجدي نيا
آموزگاره دورة ابتدايي استان فارس

من و تو مثل هم كودكيم!

يك نكته از اين معني

تخت خواب
هر شب وقت خوابيدن كه مي شد، دوست داشتم نام 
همة حيواناتي را كه عكسشان روي مالفة پتويم بود، بگويم 
ــب تحمل مي كردند تا  ــم. مامان و بابا هم هر ش ــد بخواب و بع

اسم ها تمام شود.
ــب  آبي،  ــم بردن از خرگوش، اس ــروع كردم به اس ــب ش يك ش
ميمون، كرگدن، شير .... همان طور كه مي گفتم، به پايين پتو رسيدم 
ــدم كه بابا روي پتوي من خوابيده است. وقتي انگشتم  اما متوجه نش
رفت روي سر بابا، نوبت آقا فيله بود. گفتم: «اين آخريش آقا فيله ست.» 
مامان كه متوجه حركت من شده بود، با صداي بلند زد زير خنده. همان 
موقع بابا از خواب ناز پريد اما نمي دانست كه دختر كوچولويش چه دسته 

گلي به آب داده است و چرا مامان آن قدر مي خندد.
هدف ها: تقويت دامنة لغات كودكان و افزايش اطالعات عمومي آنان 

(يادگيري اسامي حيوانات)
ــودك را در هنگام خواب  ــت رابطة  والدين با كودك (ك تقويت كيفي

همراهي كردن و ايجاد حس امنيت در كودك)

كاله  آقاجون
ــد آدم پيرها خيلي  ــان مي گوي ــده. مام ــر پير ش ــون ديگ آقاج
كم حوصله هستند و بچه ها بايد مراقب باشند كه يك وقت آن ها 
ــو ندارد. نمي دانم چرا  ــرش م را اذيت نكنند. آقاجون روي س
ــده و موهايش ريخته اما از  مامان هميشه مي گويد پير ش
ــته است.  وقتي كه من به دنيا آمده ام، آقاجون مو نداش
آقا جون به كالهش خيلي وسواس دارد. هميشه كاله 
را تميز مي كند و از آن خوب مراقبت مي كند اما 
من بعضي روزها كه او خواب است، مي روم و 
با آن بازي مي كنم. بعد هم سريع آن را 

سرجايش مي گذارم.
ــتان كه  يك ظهر گرم تابس
ــد و  ــواب بودن ــه خ هم
ــم به  ــون ه آقاج
ب  ا ــو خ

عميقي رفته بود، كالهش را برداشتم. رفتم به حياط و مقداري 
گل از باغچه چيدم و داخل كاله  آقاجون گذاشتم تا خوشبو شود. 
كاله آقاجون گلداني براي گل ها بود اما بعضي از گل ها با ريشه و 

ِگلي بودند. آن روز يادم رفت كاله را سرجايش برگردانم.
ــي از خواب بيدار  ــدم و بعد از بازي خوابم برد. وقت ــته ش خس
ــدم ديدم آقاجون دارد فرياد مي زند: «واي از دست اين بچة  ش

شيطون!»
ــده اما نگاهشان كه به كاله  مامان و مامان جون گفتند چي ش
ــد. آقاجون به مامان گفت: «بخند... با اين  افتاد، خيلي خنديدن
بچه تربيت كردنت!» و مامان خنده اش را دزديد. من كه جرئت 
ــدن از رخت خواب را نداشتم، تازه فهميدم كه كاله را به  بلند ش

سر جايش برنگردانده ام. در ضمن، كاله كثيف هم شده است!
ــودك در اين مرحله دنيا را  هدف هـا: مرحلة خودمركزي (ك
فقط از ديد خود مورد قضاوت قرار مي دهد و نظر ديگران برايش 

معنايي نداردـ  رشد نكردن موهاي آقاجون در كهن سالي
ــازي و دنياي كودكان (والدين  ــبت به ب ديدگاهي متفاوت نس
مي توانند براي افزايش اعتمادبه نفس كودكان، برخي از كارهاي 
ــالي به  خالق و جالب آن ها را تقويت كنند و فقط از ديد بزرگس

آن نگاه نكنند و با آن شاد شوند.)
ــاس گناه در كودك ۵-۴ ساله: اگر كودك  ابتكار در برابر احس
ــؤاالت و بازي هاي او  ــام فعاليت ها آزاد بگذاريم و به س را در انج
ــان دهيم، كودك به حس  با صبر و حوصله واكنش صحيح نش
ــردن فعاليت هايش باعث  ــت خواهد يافت. محدود ك ابتكار دس

ايجاد احساس گناه در او مي شود.
(تجسم كاله آقاجون به جاي گلدان)

موهاي عروسكم
ــهر ديگري مي رود  هر وقت كه بابا براي مأموريت كاري به ش
حتمًا برايم هديه اي مي آورد. آخرين دفعه يك عروسك اردكي 
ــفيد برايم آورده بود. من هم هميشه در  زرد با موهاي لطيف س
ــكم را شانه مي زدم و فكر مي كردم  بازي هايم موهاي آن عروس

موهايش در چشم هايش فرو مي رود.
يك روز خيلي دلم براي اردكم سوخت. پس تصميم گرفتم 

مشكل او را حل كنم.
ــواب مامان  ــي به اتاق خ آرام نگاه
مامان  انداختم. 
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ــغول كتاب خواندن بود. روي چهار دست و پا از پايين  مش
ــيده بود، گذشتم. از روي  تختي كه مامان روي آن دراز كش
ــتم و رفتم به سراغ  ــلي قيچي كوچولويي را برداش ميز عس
اردكم موهايش را تا نصف كوتاه كردم. خيلي خوشحال بودم 

كه ديگر موهاي عروسكم درون چشم هايش نمي رود.
مدتي گذشت. مامان به اتاقم آمد و گفت: «اي واي! ببين 
چه باليي سر اين عروسك قشنگ آورده اي! چرا موهايش را 

كوتاه كردي؟»
من كه احساس بدي نداشتم، گفتم: «عيبي ندارد باز هم 

بلند مي شود.»
هدف ها: حل مسئله (موهاي عروسك) توانايي حل مسئله 

(كوتاه كردن موهاي عروسك اردك)
از آنجا كه يكي از مهم ترين مشكالت كودكان و نوجوانان 
ناتواني آن ها در حل مسائل زندگي روزمره است، از كودكي 
بايد اين مشكل يك امر مهم در نظر گرفته شود. اگر كودك 
ــائل خود راهي ساده پيدا كند، بايد او را  به تنهايي براي مس
ــويق و تقويت قرار دهيم تا در بزرگسالي با اعتماد  مورد تش
و امنيت بتواند مسائل خويش را با تفكر و تدبر مورد تجزيه 
و تحليل قرار دهد و در صورت روبه رو شدن با كوچك ترين 

مشكالت، دچار اختالالت رفتاري نشود.
ــويق، كودك فعال  حمايت از تفكر كودكان: در نتيجة تش
ــخيص رفتارهاي درست از  ــود تا منفعل (تش تربيت مي ش

نادرستـ  خودداري از تقليد).

نقاشي روي ديوار
مامان هميشه مي گفت دختر خوب هيچ وقت روي ديوار 
ــت داشتم روي  ــد اما من هميشه دوس ــي نمي كش نقاش
ــي كنم نه روي كاغذهاي كوچولو  ديوارهاي بزرگ نقاش

كه نمي شود رويشان آدم هاي بزرگ كشيد.
ــاي تلويزيون بودند.  ــغول تماش همة بزرگ ترها مش
ــب ديدم و به اتاق خواب رفتم.  ــيار مناس فرصت را بس
در را هم خيلي آرام بستم. پشت در، چوب لباسي پر از 
لباس بود. با يك دست لباس ها را كنار زدم و با دست 
ــيدن آدم هاي خيلي خيلي  ــروع كردم به كش ديگر ش
ــده بود كه مامان سر رسيد و با  بزرگ. نقاشي تمام ش
ــت: «اي واي ... چكار كردي؟» تمركزم  صداي بلند گف

ــد از اون بابا، خاله،  ــيدم. بع به هم خورد. خيلي هم ترس
ــي  ــي مرا ديدند. اما كس مامان جون و .. هم آمدند و نقاش

ــي مرا تحليل و بررسي  ــش به من نبود. آن ها نقاش حواس
ــًال مرا دعوا نكردند.  ــحال بودم كه اص مي كردند و من خوش
بعد هم خيلي راضي شروع كردم به توضيح دادن. گفتم آدم 
ساده مامان است و آدمي كه صورتش دون دون است باباست 

كه ريش دارد.
هدف ها: تقويـت تفـكر خالق در كـودكان، از طريق 

نقاشي كودكان مي توان به دنيا و تفكر 

دروني 
ــان  نــــــ آ

ــي  ــرد. كودكان پي ب
ــزرگ  ــي هاي ب ــه نقاش ك

ــود را  ــي خ ــند يا نقاش مي كش
ــروع مي كنند،  ــه ش ــط صفح از وس

ــد و كودكاني  ــس خوبي دارن اعتماد به نف
ــي خود را در پايين صفحه و كوچك  كه نقاش

مي كشند، از مسئله اي در رنج اند و اعتماد به نفس 
آن ها كم است.

تقويت تفكر انتقادي در والدين: والدين با تفكري جديد 
ــي دقيق تر و  ــد واكنش هاي كودكان را مورد بررس مي توانن

ــب بهبود توانايي فرد  ــئله موج همه جانبه قرار دهند. اين مس
ــير اطالعات مي شود. والدين به كمك اين  در جمع آوري و تفس

ــات مي توانند رفتارهاي صحيح و ناصحيح خود را آگاهانه تر  اطالع
ارزيابي يا اصالح كنند.

والدين 
با تفكري جديد 

مي توانند واكنش هاي كودكان 
را مورد بررسي دقيق تر و 

همه جانبه قرار دهند. اين 
مسئله موجب بهبود 
توانايي فرد در 

جمع آوري و تفسير 
اطالعات مي شود
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آموزشي 

مقدمه
ــديد در  ــم حالت برانگيختگي و هيجان ش خش
هنگام روبه رو شدن با محرك هاي نامناسب محيطي 
است. احساس خشم بخشي از زندگي ماست و همة 
بچه ها به  نوعي آن را تجربه مي كنند. از اين رو بايد 
ــم خود كنار  ــه بچه ها بياموزيم كه چگونه با خش ب
بيايند. كودكان گاهي احساساتشان را از طريق رفتار 
بروز مي دهند؛ زيرا اين تنها روشي است كه به كمك 
ــاس مي كنند، بيان كنند.  آن مي توانند آنچه را احس
حس خشم، سرخوردگي و بالتكليفي درباره چيزي،  يا 
احساس گناه و شرم مي تواند موجب اشباع احساسات 
فرزندان يا خستگي و ناخوشي فيزيكي آنان شود و به 

طغيان احساسي يا رفتاري آن ها بينجامد.

كليدواژه ها: پرخاشگري، كودكان، خشم، اضطراب، 
افسردگي، مقابله با خشم

علل خشونت و پرخاشگري در كودكان
é الگوپذيري كودكان از والدين

ــگري در كودكان  ــم پرخاش ــيار مه ــي از داليل بس يك
ــت. يعني  ــري و الگوگيري اين رفتار از ديگران اس يادگي
ــگرانه دارند، همانند  كودكاني كه الگوهاي رفتاري پرخاش
الگوهاي خود رفتار مي كنند. چنانچه پدر يا مادري عصباني 
و پرخاشگر باشد، مسلمًا فرزند او نيز پرخاشگر خواهد شد. 
از آنجا كه كودكان با والدين همانندسازي مي كنند،  بسياري 
ــادر را ناخودآگاه فرا مي گيرند. توضيح  از رفتارهاي پدر و م
اينكه فرايند همانندسازي به شكلي كامًال ناخودآگاه صورت 

مي پذيرد.
ــت والدين با خود كودك  نكتة ديگر اينكه حتمًا الزم نيس
ــاهد رفتارهاي  ــگري كرده باشند؛ چنانچه كودك ش پرخاش
ــونت بار پدر و مادر با افراد ديگر نيز باشد، اين گونه رفتار  خش

را فرا مي گيرد.
ــمان خود  بر اين نكته مي توان تأكيد كرد كه كودكان با چش
مي آموزند؛ يعني رفتاري را كه مشاهده مي كنند، ياد مي گيرند. 
ــتقيم در مورد خود آن ها صورت  حتي اگر آن رفتار به طور مس

نگيرد.

سعدون صالحي 
كارشناس ارشد اخالق، آذربايجان غربي

خشم در كودكان
é كودكان ناكام پرخاشگر مي شوند

ــت كه به پرخاشگري مي انجامد. وقتي  ــائلي اس ناكامي يكي از مس
كودك به  هدف خود دست نيابد و ناكام شود، يكي از رفتارهايي كه 

از او سر مي زند پرخاشگري است.

é اضطراب و پرخاشگري
ــا رفتارهاي  ــند. آن ه ــد آرام باش ــرب نمي توانن ــودكان مضط ك
پرخاشگرانه از خود بروز مي دهند؛ البته بالفاصله پشيمان مي شوند 
ــر از كودك مضطرب  ــود عذرخواهي مي كنند. اگ ــن خ و از والدي
ــتي، خواهد  ــي و عصباني هس ــرا پرخاش مي كن ــيم كه چ بپرس

گفت«نمي دانم» يا «دست خودم نيست».

é پرخاشگري،  نشانه اي از تضادهاي دروني
ــاي دروني قرار  ــودكان در حاالت دوگانگي و تضاده گاهي ك
مي گيرند. بهتر بگوييم، گاهي بر سر دوراهي هايي گير مي كنند 
ــدام راه را انتخاب كنند؛ اين حالت آن ها را دچار  و نمي دانند ك
ــت  ــم مي كند. مثًال كودكي كه دوس ــارض،  اضطراب و خش تع
دارد نزد مادرش در منزل بماند و از طرفي وقتي مي بيند همة 
كودكان به مدرسه مي روند، هم زمان تمايل به مدرسه رفتن نيز 
ــاس دچار دوگانگي مي شود. به كودكان خود  دارد و بر اين اس
ــي طوالني در دو راهي هاي زندگي، قرار  كمك كنيم كه مدت
ــتي به سرعت و با دقت درست ترين كار را  نگيرند. آن ها بايس

انجام دهند.

é پرخاشگري و افسردگي
پرخاشگري و كج خلقي در كودكان چنانچه با عالمت هاي 
ديگر همراه باشد، مي تواند نشانه اي از افسردگي باشد كه در 
اين صورت الزم است شرايط زندگي كودك، تمام و كمال 

مورد بررسي قرار گيرد.

é پرخاشگري، بيماري ها، مصرف دارو
بعضي از كودكان بيمارند و براي درمان بايد دارو مصرف 
ــد كج خلقي و  ــي داروها مي توان ــد. از عوارض جانب كنن

رفتارهاي خشونت آميز باشد.
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é خشونت و مدرسه
گاهي كودكان در مدرسه قرباني خشونت مي شوند و همين قرباني 
ــونت تبديل مي كند. شرايطي كه به  ــدن آن ها را به عامالن خش ش

خشونت در مدرسه مي انجامند، عبارت اند از:
ــخر قرار  ــط دانش آموزان ديگر مورد تمس ــي كودكي توس ـ وقت

مي گيرد؛
ــي كودكي را دانش آموزان ديگر كتك مي زنند و او قادر به  ـ وقت

دفاع از خود نيست؛
ــاجرات فرار مي كند و حتي در مواقعي به  ـ وقتي كودك از مش

گريه متوسل مي شود؛
ـ وقتي كودكي مرتب اشيا، وسايل و پول خود را گم مي كند؛

ــب  ـ وقتي كودك به داليل ظاهري (پارگي لباس و يا نامناس
بودن آن) مورد تمسخر قرار مي گيرد؛

ــكوت  ــه در كالس س ــت هميش ــي كودك خجالتي اس ـ وقت
مي كند؛

ــردگي دارد و همواره  ــت تحصيلي يا افس ــي كودك اف ـ وقت
ناراحت است.

اين شرايط باعث مي شود كه كودك قرباني خشونت ديگران 
ــود و رفتارهاي  ــونت مي ش ــد. خود كودك نيز عامل خش باش

پرخاشگرانه از او سر مي زند.

شيوه هاي برخورد والدين
ــم و پرخاشگري كودكان به شيوه هاي  والدين در برابر خش
ــم مي توان از  ــراي تعديل خش ــار مي كنند. ب ــي رفت متفاوت
شيوه هاي روان شناختي بهره گرفت؛ مانند بازسازي شناختي 

كه شامل مسئله گشايي، رفتاردرماني و روان كاوي 
است.

نتايج و پيامدهاي خشم
افزايش قند خون، باال رفتن ضربان قلب و فشارخون،  
ــده، ناراحتي هاي  ــردرد، افزايش ناراحتي هاي مع س
ــكالت  ــن فردي و مش ــكالت بي ــي، بروز مش گوارش
پوستي، همچنين افزايش جنايت و خودكشي از جمله 

پيامدهاي خشم است.

خشم  با  مقابله  براي  درماني  توصيه هاي 
كودكان

استفاده از روش آرميدگي
ــس عميق و  ــي مثل تنف ــاده آرميدگ ــاي س روش ه
ــما در كاهش احساس  ــازي ذهن مي توانند به ش آرام س

عصبانيت كمك كنند.

بازسازي شناختي
ــت كه هر فردي  ــناختي اين اس ــازي ش منظور از بازس
ــر دهد. مردم عصباني  ــي مي تواند افكارش را تغيي به راحت
تمايل دارند كه با صداي بلند حرف بزنند و ناسزا بگويند، 
جيغ بكشند،  وسايل را  بشكنند، اشيا را پرتاب كنند يا داد 
ــكار و اعمال مثبت و  ــد. مي توان با جايگزين كردن اف بزنن

منطقي، خشم خود را كنترل كرد.

ورزش
در  ــوص  به خص ورزش 
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ــالمت جسم كمك مي كند بلكه  فضاي باز، نه تنها به س
باعث تسكين اعصاب و سالمت روان نيز مي شود. نتيجة 
ــالمت قلب و عروق، كاهش چربي بدن،  ورزش مداوم، س
ــردگي و  ــكل بدن، از بين رفتن غم و افس ــازي ش زيباس

اضطراب، افزايش عزت نفس و شادي و سرزندگي است.

افزايش شوخ طبعي
ــوخ طبعي از  ــت.» ش ــده بر هر درد بي درمان دواس «خن
طرق مختلف موجب كاهش خشم و پرخاشگري مي شود. 
ــي درمقاله هاي بعدي به صورت  در مورد مزيت خنده درمان

مفصل سخن خواهيم گفت.

آموزش اجتناب
۱. درصد بيشتري از والدين در مقابل پرخاشگري كودكان 

خشمگين مي شوند.
ــگري كودكان سكوت  ۲. بعضي از والدين در مقابل پرخاش

مي كنند و اصًال واكنشي نشان نمي دهند.
۳. بعضي از والدين با استفاده از اصول روان شناسي و تربيت 
كودك در مقابل پرخاشگري كودكان رفتار منطقي و مناسب 

نشان مي دهند.

ويژگي هاي كودكان پرخاشگر
ــگر ايجاد مزاحمت مي كنند و حالت دفاعي  é كودكان پرخاش

به خود مي گيرند.
é ديگران را مدام سرزنش مي كنند.

é نظم و انضباط ندارند.
é با والدين رابطة خوبي ندارند.

é از مدرسه و معلم خاطرة خوشي ندارند.
é از بازگو كردن احساسات خود عليه والدين وحشت دارند.

é از والدين محبت كافي دريافت نمي كنند.
é والدين پرخاشگري دارند.

ــدون چون وچرا برآورده  ــان را ب é والدين آن ها تمام خواسته هايش
مي كنند.

é تحريك پذيرند.
é زودرنج و كج خلق هستند.
é اضطراب و افسردگي دارند.

é متعلق به خانواده هاي آشفته و از هم گسيخته اند.
é مهارت هاي ارتباطي و هيجاني ندارند.

é به فقر اقتصادي و فقر فرهنگي دچارند.

ريشه هاي پرخاشگري
از علل و ريشه هاي پرخاشگري كودكان مي توان به اين عوامل اشاره 

كرد:
۱. عوامل ارثي و مسائل فيزيولوژيك 

۲. عوامل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي

۳. عوامل خانوادگي
۴. عوامل رواني و اعتقادي

ــد ناكامي،  ــه عواملي مانن ــان مي دهد ك ــج تحقيقات نش نتاي
نااميدي، تهديد، مورد توجه واقع نشدن، انتظارات بيش از حد 
ــط زندگي و كار،  ــتگي و يكنواخت بودن محي از ديگران، خس
ــترس موجب پرخاشگري مي شوند. همچنين  و اضطراب و اس
ــدن و اصرار و  ــة فيزيكي، طرد ش ــتن برنامه ريزي، حمل نداش
ــگري تأثيرگذار  ــاري براي انجام كار نيز در بروز پرخاش پافش

است.

والدين چه كارهايي را مي توانند انجام دهند.
ــم يكي از مهارت هاي زندگي است.  ــاس خش كنترل احس
ــم و  ــوة مقابله با خش ــد نح ــا مي توانن ــن و بزرگ تره والدي
ــا بايد به  ــوزش دهند. آن ه ــه كودكان آم ــگري را ب پرخاش
ــكل مفيد  ــم خود به ش كودكان بياموزند كه چگونه با خش
ــورد كنند و در موقعيت هاي مختلف چگونه از  و مؤثر برخ
مهارت هاي زندگي استفاده كنند تا زندگي بهتر و سالم تري 

داشته باشد.
ابزارها و روش هاي كنترل و ادارة خشم و پرخاشگري به 

چهار دستة كلي تقسيم مي شوند:

۱. ابزارهاي بدني
ــراي آرام كردن  ــا از آن ها ب ــتند كه م روش هايي هس
ــتفاده مي كنيم؛ مانند دراز كشيدن، شل كردن  خود اس

عضالت بدن و نوازش كردن.

۲. ابزارهاي فكري
ــتفاده  ــم خود اس مي توانيم از فكر براي تعديل خش
ــوخي كردن و معطوف كردن افكار به سمت  كنيم. ش
موضوعات جذاب و خوشايند از جملة اين ابزارهاست.

۳. ابزارهاي روان شناختي
اگر هنگام ورود به اتاق كودكتان، مشاهدة بي نظمي 
شما را عصبي مي كند، در اتاق او را ببنديد. اگر ديدن 
ــگري و  ــا رفتن به مكاني موجب پرخاش ــك فرد ي ي
ــم شما مي شود، از مالقات با آن فرد و رفتن به  خش

آن مكان پرهيز كنيد.

۴. تغييرمحيط
بعضي اوقات، عوامل محيطيـ  اجتماعي محرك 
ــوند. در اين گونه موارد،  خشم و ناراحتي ما مي ش

يگانه راه حل مشكل تغيير محيط است.

افزايش مهارت هاي ارتباطي
ــد كه زود به نتيجه  ــردم عصباني تمايل دارن م
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ــند. بعضي از مردم هميشه از ديگران انتقاد مي كنند و  برس
ــي از مردم هم نحوة  ــر ديگران حرف مي زنند. بعض پشت س
ــد و موقعيت و جايگاه افراد  ــاط برقرار كردن را نمي دانن ارتب

را نمي شناسند.
بهترين راه براي بهبود شرايط اين افراد، افزايش مهارت هاي 
ــت. از اين طريق مي توان خشم خود  ارتباطي و اجتماعي اس

را كنترل كرد.

توصيه هايي براي كاهش خشم كودكان
ــود را آرام كنند.  ــه چگونه خ ــودكان بياموزيم ك ــه ك ۱. ب

ــوان به  مي ت
ك  د ــو ك
ش  ز ــو م آ
در  ــه  ك داد 
ــم  خش موقع 
سرودهاي  به 
ــة  ــورد عالق م
ــوش  گ ــود  خ
ــي  نقاش بدهد، 
ــد يا دوش  بكش

بگيرد.
ــاس را به  ۲. چگونگي برقراري ارتباط و بيان و انتقال احس

كودكمان بياموزيم.
۳. مهارت هاي حل مسئله را به كودكمان بياموزيم. كودك 
بايد راه هاي برخورد با مشكالتي را كه با آن ها موجه مي شود، 

بياموزد.
۴. شوخ طبعي را به كودكان بياموزيم.

ــم چه كارهايي را  ۵. به بچه ها توضيح دهيم كه هنگام خش
مي توانند و چه كارهايي را نمي توانند انجام دهند.

ــم و ديگر  ــاس خش ــويق كنيم كه احس ــا را تش ۶. بچه ه
احساسات دروني خود را بنويسند.

۷. در هنگام خشم كودك رفتار خودتان را مثال نزنيد بلكه 
دربارة احساسات او صحبت كنيد.

ــم كودك را كوچك، حقير و مسخره جلوه ندهيد.  ۸. خش
ــد و از گفتن  ــت، به او نخندي ــمگين اس وقتي كودك خش
ــي مانند «مرد به اين بزرگي خجالت داره» يا «وقتي  جمالت

عصباني هستي چقدر زشت مي شوي» بپرهيزيد.
۹. سخنراني و نصيحت نكنيد.

۱۰. كودك را با كودكان ديگر مقايسه نكنيد.
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 رشد مدرسه فردا   رشد معلم 

مجله هاي بزرگسال تخصصي:

براى دانش آموزان پيش دبستاني و پاية اول دورة آموزش ابتدايى

براى دانش آموزان پايه هاى دوم و سوم دورة آموزش ابتدايى

براى دانش آموزان پايه هاى چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدايي

فارسـى  ادب  و  زبـان  آمـوزش  رشـد  اسـالمي   معـارف  و  قـرآن  آمـوزش  رشـد   
 رشـد آمـوزش هنـر  رشـد آمـوزش مشـاور مدرسـه  رشـد آمـوزش تربيت بدنى 
 رشـد آمـوزش علـوم اجتماعـى  رشـد آمـوزش تاريـخ   رشـد آمـوزش جغرافيـا 
 رشـد آمـوزش زبان هـاي خارجـي  رشـد آمـوزش رياضى   رشـد آمـوزش فيزيك 
 رشـد آمـوزش شـيمى  رشـد آمـوزش زيست شناسـى  رشـد مديريـت مدرسـه

دبسـتانى  پيـش  آمـوزش  رشـد  كار دانـش   و  فنى و حرفـه اى  آمـوزش  رشـد   

براى دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

براى دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

براى دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

براى دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

مجله هاى دانش آموزىمجله هاى دانش آموزى  
به صورت ماه نامه و هشت شماره در سال تحصيلى منتشر مى شود:به صورت ماه نامه و هشت شماره در سال تحصيلى منتشر مى شود:

مجله هاي بزرگسال عمومي

ریاضی
متوسطه دوم

۶۳ |  رشد آموزش پیش دبستانی | دورۀ هفتم |  شمارۀ ٣ |  بهار  ١٣٩٥



 هزينة اشتراك ساالنه مجالت عمومى رشد (هشت شماره): 350/000 ريال
 هزينة اشتراك ساالنه مجالت تخصصى رشد (سه شماره): 200/000 ريال

  نشانى: تهران، صنـدوق پستى  امور مشتركين: 16595/111
 تلفن امور مشتركين:  14ـ 77339713 و 77335110 و 77336656ـ021

 عنوان مجالت  در خواستى:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگى:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيالت: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاريخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشانى كامل پستى:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهرستان: . . . . . . . . . . . . . . . . ستان: ا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پستى:  شمارة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پالك: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة فيش بانكى:.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختى:. مبلغ 

   اگر قبالً مشترك مجله رشد بوده ايد، شمارة اشتراك خود را بنويسيد:
                  

      
                                     امضا:

نحوة اشتراك:
پس از واريز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 بانك تجارت، 
زير،  روش  دو  به  افست،  شركت  وجه  در  كد 395  آزمايش  سه راه  شعبة 

مشترك مجله شويد: 
1.  مراجعه به وبگاه مجالت رشد به نشانى:  www.roshdmag.ir و تكميل برگة 

اشتراك به همراه ثبت مشخصات فيش واريزى؛ 
2. ارسال اصل فيش بانكى به همراه برگ تكميل شدة اشتراك با پست سفارشى 
يا از طريق دورنگار به شمارة 77333192. لطفاً كپى فيش را نزد خود نگه  داريد.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

معرفي كتاب

نويسنده: هدي عظيمي
ــودكان (تلفن:  ــات ك ــي تاريخ ادبي ــه پژوهش ناشـر: مؤسس

(۸۸۵۵۳۵۲۸
سال انتشار: ۱۳۹۳
قيمت: ۱۴۹۰۰ ريال

نمايش يكي از فعاليت هايي است كه در برنامه هاي كتاب خواني 
ــودكان، نمايش  ــاي نمايش براي ك ــت. يكي از گونه ه مؤثر اس
ــي از كاراترين  ــت. اين روش يك ــتي اس ــك هاي انگش با عروس
ــمار مي آيد و از اين  ــي نيز به ش و جذاب ترين روش هاي آموزش
روش در ترويج و  عالقمند كردن كودكان به كتابخواني مي توان 
ــتفاده نمود و نقش بسزايي در رشد همه جانبه كودكان دارد.  اس
ــخصيتي، اجتماعي، عاطفي و... كودكان از همان  رشد زباني، ش
ــالي به عروسك توجه ويژه دارند. آن ها عروسك ها را باور  خردس
ــك ها مي توانند  مي كنند و مي توانند با آن ها حرف بزنند. عروس

كودكان با نيازهاي ويژه را نيز ياري رسانند.
كودكان در اين كتاب با:

 با نحوه ساخت عروسك هاي ساده انگشتي آشنا مي شوند.
ــتفاده عروسك را  ــاخت و اجراي داستان نمايشي با اس  س

تمرين مي كنند.
ــنا مي شوند و مي توانند آن ها را   با ۱۴ نمايش نامه كوتاه آش

تمرين و اجرا كنند.
اين كتاب براي مربيان مراكز پيش دبستان و همچنين مادران 

كودكان اين گروه سني توصيه مي شود.

مسعود تهراني فرجاد

عروسك هاي انگشتي
راهي به سوي قصه گويي، بازي و خالقيت
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