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 از كـودكي  دوره پرورشـي  و آموزشـي  اقتضـائات  اسـتنباط  و استخراج منظور به حاضر پژوهش
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  مقدمه

ای شایسـته و  تربیت و پرورِش فرزندان به گونه، یکی از انتظارات اساسی از والدین در نظام خانواده
آشـنایی ، به منظور تحقـق ایـن انتظـارات. اجتماعی و فرهنگی است، همتراز با هنجارهای اخالقی

و پـرورش کودکـان ضـرورتی و بـه ویـژه در رابطـه بـا آمـوزش  هـای فرزنـدپروری والدین با سبک
ای از بازخوردهـا و نـوِع تعامـِل والـدین  پروری به معنای منظومـه. سبک فرزندناپذیر است اجتناب

شـناختی را در رفتارهـای ابـرازی والـدین بـه −نسبت به کودکان که در مجموع یک فضای هیجـانی
. پرورش فرزندان اسـتاز مباحث اساسی در فرایند ، )٢٠١۴و همکاران،  1فالحتی( آورد میوجود 
فرزنـدان در دوره کـودکی و در  کـردنپیشامد در گستره پرورش و اجتماعی  ترین مهم، پروریفرزند

 یابد میافزایی  در فرایند فرزندپروری ترکیباتی از رفتارهای والدین با یکدیگر هم. بستر خانواده است
های الزم را  زمینه، محیط خانواده شناختی در عاطفی و روان، تربیتی، و با ایجاد یک فضای اخالقی
 کنـد مهیا می های بهنجار آنان وری های شخصیتی و ُکنش گیری ویژگی برای تربیت فرزندان و شکل

کیفـی و کّمـی نظـر والدین عمود خیمـه خـانواده هسـتند و از . )٢٠٠٨و همکاران،  2دسجاردینز(
گاهی وا. بیشترین تعامل و تعهد را نسبت به فرزندان دارند لدین از دانش الزم و کـافی و مبتنـی بـر آ

. پروری اسـتهـای نخسـتین در فراینـد فرزنـد از اولویت، های علمی های اسالمی و پژوهش آموزه
های  اختالف دیدگاه در حوزه ، با وجودو اندیشمندان حوزه تعلیم تربیتشناسی  رواننظران  صاحب
، ذاری آن در فراینـد تحـّول اخالقـیثیرگـأتدر زمینه اهمیت سبک فرزنـدپروری والـدین و  مختلف
جـاد یت بـه معنـای ایپرورش و ترب. نظر دارند اتفاق های رفتاری فرزندان پرورشی و ُکنش، آموزشی

ویـنچ و ( پروردن، ردنک ییراهنما)، ٣٣۶، ص١۴١٢ی، راغب اصفهان( و گام به گام یجیر تدرییتغ
بــه رشــد  کمــکه هــدف آن کــ) و بــه معنــای فراینــدی مــنظم و مســتمر ۶٣ص، ٢٠٠٨ 3،گنگــل
گـالور ( وفا شدن استعداد آنهاکبه ش کمکو   فرزندان یو اجتماع یاخالق، شناختی روان ی، جسمان
والـدین . یکی از انتظاراتی است که از والدین و مربیان وجود دارد، )١٠−۶ص، ١٣٧۵، ارانکو هم

شـناختی  شـرایط تحـولی و روانو متناسب بـا  و مربیان باید با اتخاذ راهبردها و راهکارهای همتراز
ی مهـم و اساسـی بـه ها دوره کودکی از دوره. کنند به تعلیم و تربیت فرزندان مبادرت، دوره کودکی

دوره کـودکی شـامل . شخصـیتی و زیسـتی اسـت، عـاطفی، ی شناختیها لحاظ تحّول در ساحت
و اواســط و انتهــای  5مرحلــه اوایــل کــودکی 4؛مرحلــه اســت کــه عبارتنــد از مرحلــه نــوزادی ســه
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ماهگی اسـت. در ایـن  ٢۴یا  ١٨). مرحله نوزادی از تولد تا ١٧و  ١۶، ص٢٠١١ 2،(سانتراک 1کودکی
). در مرحله نـوزادی ١٧، ص٢٠١١شود (سانتراک،  شناختی آغاز می های روان دوره بسیاری از فعالیت

ه مـادر ویژه بـ  و بـه کـاننزدیشـدید بـه  3دهد. دلبستگی تحوالت مهمی در افراد رخ می (شیرخوارگی)
کند و توانایی ابراز هیجانات را پیـدا  طلبی تا حدودی در کودکان رشد می گیرد. حّس استقالل شکل می

). مرحله اوایل کودکی نیز از ٣١، ص١٣٩١و دایان پاپالیا و همکاران،  ١٩، ص١٣٨٧، کنند (رایس می
 4دبسـتانی د. برخی این مرحله را مرحلـه پـیشسالگی ادامه دار ۶یا  ۵شود و تا  پایان نوزادی شروع می

هـای  آموزند تا خودکفاتر شـوند، از خـود مراقبـت کننـد، مهارت گویند. در این مرحله کودکان می می
). آرام آرام مفهوم خود و هویت جنسیتی در ١٧، ص٢٠١١دست آورند (سانتراک، ه آمادگی مدرسه را ب

دهند. کیفیت روابـط  و ارتباط با همساالن اهمیت ویژه میگیرد و در این مرحله به بازی  آنان شکل می
ثر است. تفکـر کـودک تـا حـدودی ؤکودک در این مرحله و در تعامل اجتماعی کودکان بسیار م−والد

، ١٣٩١یابد (دایان پاپالیا و همکاران،  توانایی درک دیدگاه دیگران در او افزایش می بین است و خودمیان
تـا  ۶ کـه ). در مرحله میان کـودکی (اواسـط و انتهـای کـودکی)٢٠ و ١٩، ص١٣٨٧، و رایس ٣١ص
. توانـایی حافظـه و شـود و تفکر منطقی آغـاز مییابد  میبینی کاهش  سالگی است، خودمیان ١٣−١٢

شـود. همسـاالن اهمیتـی  تر می و منطقی یابد میشناختی بهبود نسبی  کند. تحول زبان افزایش پیدا می
). تفکـر منطقـی در ایـن دوره ٣١، ص١٣٩١ند (دایان پاپالیا و همکاران، کن اساسی و محوری پیدا می

کنـد. رشـد  پیـدا می دوچنـدان. سازگاری موفق بـا والـدین اهمیتـی یابد میای  پیشرفت قابل مالحظه
کند و کیفیـت روابـط خـانوادگی  اجتماعی و رشد اخالقی با سرعت قابل توجهی پیشرفت می−روانی

). پیشرفت درسی به موضـوع اصـلی جهـان کـودک تبـدیل ٢٠، ص١٣٨٧، بسیار عالی است (رایس
    ).١٧، ص٢٠١١(سانتراک،  یابد میداری افزایش  شود و خویشتن می

کنند که  میاذعان ، ٢٠١٣، و همکاران 6و رادینو ٢٠١١ 5،ویژه اسالن به پژوهشگران،بسیاری از 
والدین و تعامِل  توسطاّتخاذ سبک آموزشی و پرورشی مناسب و حمایت منطقی و بهنجار از کودک 

شـناختی  های رفتاری و روان تواند پیامدهای مثبت در ویژگی ، میهمراه با گرمی و اقتدار با فرزندان
لـدین تـالش ایـن اسـت کـه چنانچـه وا شناسـی رواندانش  سفارش. فرزندان را در پی داشته باشد

بـا   ی آموزشی و تربیتـی مناسـب و همتـرازها و روش داشته باشندپروری ای در گستره فرزند عالمانه
ی ها احتمال تحقق ُکنش، فرزندان را اتخاذ کنند  هیجانی) عاطفی و، شناختی، زیستی( سیر تحّولی
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. )٢۵١ص، ١٣٨۶ ،دادسـتان( کنـد میشناختی و رفتاری بهنجار و مطلوب در فرزندان افزایش پیدا 
 به مسئولیت تلویحی و تصریحی)( مختلفهای  شیوههای اسالمی با ادبیات گوناگون و به  در آموزه

، ١۴٠۴، شـعبه حرانـی (ابـن 1پروری پرداختـه شـده اسـتفرزنـدو نقش مهـم والـدین نسـبت بـه 
، بابویـه (ابـن 2پروریبر سفارش زیاد بر جـدّیت در فرزنـد ، افزونهای اسالمی در آموزه. )٢۶٣ص

بهتـرین هدیـه و میـراث والـدین بـرای ، )٣٧٢ص، ۴ج، ١۴١٣، بابویه ابن و ٣٧٢ص، ۴ج، ١۴١٣
  . )١۵٠ص، ٨ج، ١۴٠٧، کلینی( 3استدانسته  فرزندان را تربیت نیکو

  
  بیان مسئله

تعهد نسبت به جامعه و آشنایی با هنجارهای جامعه را ، پذیرش مسئولیت، نوآوری، مبانی خالقیت
، گـذار در موضـوع تعلـیم و تربیـتثیرأ. یکی از عناصـر ته تعلیم و تربیت جستجو کرددر مقول دبای

 همچون( ی دیگرها تی است که از والدین و نهادات و پرورش فرزندان از انتظاریترب. والدین هستند
الگوهـای ، هـا مهارت گسـتره زیـادی از. وجـود دارد )...و ها رسانه، ها دانشگاه، آموزش و پرورش

با دیگران به واسطه والدین به فرزنـدان آمـوزش  درستها و کیفیت تعامل  انگیزهها،  ، ارزشرفتاری
 ثر و فراگیـر در تحقـقؤترین عامـل مـ نخستین و مهم، والدین. )٢٠٠٧ 4،مک کوبی( شود میداده 

بخشی کودکـان  نظماخالقی و رشد خود، های اجتماعی سازی ارزش درونی. تعلیم و تربیت هستند
نهادینـه . )٢٠٠٨ 5،مارتینز و گارسیا( دیآ اساسی والدین در آموزش و تربیت به شمار می از اهداف

گیـری  ، شکلتحّول اندیشه، هیجان، بخشی نظمرشد خود سببشدِن آموزش و پرورش در فرزندان 
ی مطلـوب و هـا هـا و ارزش گرایش سـازی درونی، پیروی از معیارهای فرهنگـی، رفتارهای بهنجار

 6،گروسـک( شـود میاهبردهای حل تعارض و تقویت روابط بین فردی و اجتمـاعی افزایش ر سبب
ی قـدیمی بـه نسـل جدیـد منتقـل ها از نسـلها   طور معمول دو نوع اطالعات و ویژگی . به)٢٠٠٢

های فرهنگی و ارزشـی اسـت کـه  ویژگی ،ی ژنتیکی و دیگریها اطالعات و ویژگی ،یکی ؛شود می
بـا  آشـنایی والـدین. )٢٠٠۶ 7،برنشـتاین( ای دارنـد کننـده عامـل تعیـین، والدین در انتقال هـر دو

تواند کمک  ، میی تحولها ی تربیت و آموزش و اقتضائات آموزشی و تربیتی هر یک از دورهها شیوه
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شناختی فرزنـدان  های روان مالحظه آمادگی. شایانی در راستای ایجاد تحول مثبت در کودکان باشد
آشنایی با مراحل رشـد و تحـول و ، )۶٠ص، ۶٧ج، ١۴٠٣، مجلسی( 1رشدر مقوله آموزش و پرو

بایـد از آنهـا  مـیاز موضوعاتی است که والـدین ، )١٣٨٩، دادستان و همکاران( اقتضائات هر دوره
گاه شـناختی فرزنـدان توجـه  های روان باید والدین به اقتضائات هر دوره از تحّول و ظرفیت. باشند آ

متناسـب بـا سـیر  یسـتیه آموزش و تربیت فرزندان باکن است یشناسان ا نروا یادعا. داشته باشند
ه کن باورند ینگر بر ا یپژوهشگران تحول ۀ. هم)٢٠١١، و همکاران 2گلدمن( تحولی آنان انجام شود

بـه  کودکـزمـانی کـه تا  یچ آموزشیرنده منطبق باشد و هیادگی ید با سطح تحول عقالنیآموزش با
، ١٣٨١، دادسـتان( شـود ید واقـع نمیـمف، اسـت دهیآن نرسـ کدر یالزم بـرا یسطح سازمان روان

درک مفـاهیم اخالقـی و   توانـایی، ذهنـی و عـاطفی، کودکان در خالل تحول شـناختی. )٢٣۴ص
بر الزام والـدین  افزون ،های اسالمی در آموزه. )١٣٨٩، دادستان و همکاران( کنند معرفتی را پیدا می

بـه ، )١۵٠ص، ٨ج، ١۴٠٧، کلینـی و ۵٨۴ص، ١۶ج، ١۴٠٩ی، هند( 3دانبه تعلیم و تربیت فرزن
انـداز  از چشـم ای بـه گونـه؛ پذیری و الزامات هر مرحله پرداخته شده اسـت مراحل تحول و تربیت

دانسته شده و برای  نوجوانی و جوانی)، کودکی( پروری شامل سه دورههای مهم فرزند دوره، اسالمی
فرزنـد تـا هفـت سـال «فرمودنـد:  پیامبر اکـرم. قرار داده شده استهر دوره و مرحله الزاماتی 

. )۴٧۶ص، ٢١ ، ج١۴٠٩، عاملی حر( 4»هفت سال خدمتکار و هفت سال وزیر و دستیار، آقاست
ننـد و آزادی بیشـتری داشـته ک یهفت سالگی باز ان تاکودکاجازه بدهید «فرمودند:  امام صادق

. )۴۶ص، ۶ ، ج١۴٠٧، کلینی( 5»کنیددودیت متناسب ایجاد باشند و در هفت سال دّوم الزام و مح
ه خود سپس او را هفت سال همرا. فرزندت را تا شش سالگی رهایش کن«فرمودند:  امام صادق
فرمودنـد:  همچنین حضرت. )۴٧ص، ۶ج، ١۴٠٧، کلینی( 6»ادب خویش ادبش کن ساز و با

ببیند و هفت سال حالل و حرام را  نوشتن)یا ( هفت سال آموزش قرآن، هفت سال بازی کند، پسر«
را تـا هفـت سـال  کودکـ«نیز فرمـود:  مؤمنانیرام. )۴٧ص، ۶ج، ١۴٠٧، کلینی( 7»یاد بگیرد
 ٢۵و تـا ، ت وادارنـدیار و فّعالکه تربیت زیستی) و هفت سال آموزش دهند و هفت سال ب( بپرورند

 8»و از آن پـس تجربـه آمـوزد شـودامـل کش ا یزیـسـالگی عقـل غر ٣۵سالگی قامتش بلند و تـا 
                                                           

ُعوَها.   اْلُقُلوُب   . ِإَذا َنِشَطِت ١ ْوِدُعوَها َو ِإَذا َنَفَرْت َفَودِّ
َ
  َفأ

2. Goodman, S. H. 

ْوَالَدُکم٣
َ
ُمُه اْلِکَتا  . ُمُروا أ   َبَة َو...بطلب العلِم. ِمْن َحقِّ اْلَوَلِد َعَلي َواِلِدِه َثَالَثٌة... ُیَعلِّ

ٌد َسْبَع 4   ِسِنیَن َو َعْبٌد َسْبَع ِسِنیَن َو َوِزیٌر َسْبَع ِسِنیَن.  . اْلَوَلُد َسیِّ
ْلِزْمُه َنْفَسَك َسْبعا.  َسْبَع   . َدِع اْبَنَك َیْلَعُب 5

َ
 ِسِنیَن َو أ

ْمِهْل 6
َ
َك   . أ ُه ِإَلْیَك َس   َصِبیَّ ِتيَ َلُه ِستُّ ِسِنیَن ُثمَّ ُضمَّ

ْ
ی َیأ َدِبَك.َحتَّ

َ
ْبُه ِبأ دِّ

َ
 ْبَع ِسِنیَن َفأ

ُم اْلَحَالَل َو اْلَحَراَم َسْبَع ِسِنیَن.  َسْبَع   َیْلَعُب   . اْلُغَالُم ٧ ُم اْلِکَتاَب َسْبَع ِسِنیَن َو َیَتَعلَّ   ِسِنیَن َو َیَتَعلَّ
ی . ٨ ِبيُ  ُیَربَّ ُب َسْبعًا َو ُیْسَتْخَدُم َسْبعًا َو   الصَّ ُمْنَتَهی ُطوِلِه ِفي َثَالٍث َو ِعْشِریَن َسَنًة َو َعْقِلِه ِفي َخْمٍس َو َثَالِثیَن َسَنًة َو  َسْبعًا َو ُیَؤدَّ

َجاِرِب.   َما َکاَن َبْعَد َذِلَك َفِبالتَّ
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تـوان  مـی همانند آن،روایات و روایات این با تحلیل و بررسی . )۴٩٣ص، ٣ج، ١۴١٣، بابویه ابن(
و مراحل تحول و رشد توجـه  ها پروری اسالمی به دورهرا استخراج کرد که در سبک فرزند این نتیجه
هفت سالگی را دوره  توّلد تا، اسالمیتوان ادعا کرد که از نگاه  میروایات  بندی از جمع. شده است

 سـالگی را دوره محـدودیت و آمـوزش جـدی ١۴ــ٧، مرحله اول کـودکی)( پذیریسیادت و الگو
تـوان  مـی وری دوره نوجوانی و جوانی) را دوره تثبیت و بهره( سالگی ٢١ـ١۴مرحله دوم کودکی) و (

گـاهی داشـته والدین باید در تربیت و آموزش فرزند به اقتضائ. در نظر گرفت ات هر دوره و مرحله آ
. متناسب با تحول دوره کودکی و همتراز با شرایط کودکی به تعلیم و تربیت کودکان بپردازند باشند و

تربیتـی و بـا −شناختی ، روانی اسالمیها گیری از آموزه هبا بهر شود که میدر پژوهش حاضر تالش 
 ١٣(تولـد تـا  و پرورشـی دوره کـودکی اقتضـائات آموزشـی تحلیلی و اجتهادی به−روش توصیفی

بر تالش همچنین،  ؛شناختی و تربیتی پرداخته شود های اسالمی و روان انداز آموزه سالگی) از چشم
  . شودراهبردهای آموزشی و پرورشی مرتبط و همتراز با دوره کودکی توجه  ترین به مهماین است که 

  
  اقتضائات آموزشی و پرورشی دوره کودکی

در دوره کــودکی ...، مفــاهیم دانشــی و، آداب اجتمــاعی، ی انتقــال هنجارهــای ارزشــیراســتا در
گیـری از  که با بهره برخی از راهبردها. راهبردهایی وجود دارد که از اهمیت بیشتری برخوردار است

توان انتزاع و استخراج و به ترتیب اولویت و  میشناختی  روان−ی تربیتیها ی اسالمی و آموزهها آموزه
  عبارتند از:، همتراز با مرحله اول و مرحله دوم کودکی بیان کرد

  
  بخشی به ارتباط عاطفی و حفظ سیادت اصالت الف)

و سـیادت  یاحساس بزرگـ کودکه کباشد ای  گونه بهر هفت سال باید یز کودکی رفتاری با ها ُکنش
ه در ک یلکقاعده  . یکنیازها باشدمین أت محبت و براساسدر این دوره باید رابطه والد فرزندی . کند

کـودک و تعامـل  یتوجه به نیاز عـاطف، ردید مورد غفلت قرار گینبا کودکحیات  نخستهفت سال 
(پنـاهی  شناختی او است ترین ساحت روان مین نیاز عاطفی کودک که مهمأ. تز با او استیآم محبت
ــان ــی و ج ــشو  )٢٢۵−٢٢١ص، ١٣٩۶، بزرگ ــودک نق ــی ک ــتی روان ــازنده در بهزیس . ی داردا س
امـا ، انـد ردهک یبنـد ار طبقهیبس یها ها و عواطف را با روش جانیاز های  گستردهشناسان دامنه  روان
ند) مشـخص یناخوشـای (ا منفـیـند) یخوشـا( جان را بـا عنـوان مثبـتیها ه یبند بًا تمام طبقهیتقر
 و ترحم است یدوست، شور، عشقی، خوشحال، اظهار محبتی، جان مثبت شامل شادیه. نندک یم
  . )١٠٠ص، ٢٠١۵ 1،رابینز و جاج(
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اگر والدین با ساحِت عاطفی فرزندان ُکنشی بهنجار داشته باشند و تقاضای عـاطفی آنـان را بـه 
شوند  میرشد و تحول ساحت عاطفی در آنان  موجب ،در قدم نخست ؛مین کنندأای شایسته ت گونه

محبـت و ( ازیـن نیـا یارضـا. سازنده خواهند بـودگذاری یرثأیشتر و تجذب ب سبب ،و در قدم دوم
، اعتمـاد بـه نفـس، ت خاطریامنی، موجب آرامش روان، یکودکعواطف و احساس شخصیت) در 

نیازهای عاطفی و هیجانی کودکـان نشدن مین أ. تشود یم یسالمت جسم ین و حتیاعتماد به والد
گـذاری بینشـی و ثیرأتسـاز  ینـهزمی، عـاطف ۀ. همـواره رابطـم بزندقتواند پیامدهای ناگواری را ر می

بـه آنـان  یتـوجه، با والدین را نداشـته باشـد یاگر فرزندان احساس ارتباط عاطف. شود یم یشناخت
(پنـاهی و  شـود مـینیـز محقـق ن ای افتد و تعامل سـازنده میکنند و مبادله شناختی نیز اتفاق ن ینم

عـاطفی در می بـر نقـش محبـت و ُکـنش ی اسالها در گزاره. )٢١٠−١٨٩ص، ١٣٩۶، بزرگی جان
بـه  ؛)١٨۴ص، ١۶ج، ١۴٠٩، عاملی حر( 1پذیری معرفتی پرداخته شده استثیرأشناختی و ت تحول
، نـوری طبرسـی( 2شـده برداشتعبادت ، ای که حتی ارتباط بصری مبتنی بر عواطف با فرزند گونه

ده شسرزنش  ،محبتی دارند توجهی و کم و از کسانی که نسبت به فرزند بی) ١٧٠ص، ١۵ج، ١۴٠٨
نـد و کن رحمـت و محبـت ناان مسـلمکـودکه بـه کـسـی ک«فرمایـد:  می پیامبر گرامی. است

فرمودنـد:  حضـرت علـی. )١٨ص، ١۴١٣، مفیـد( 3»سـتیاز ما ن ،دیبزرگساالن را احترام ننما
م اما. )٢۴٠ص، ١۴١۴، شریف الرضی( 4»ساالن شما نسبت به خردساالن مهربان باشدید بزرگبا«

ت یمشمول رحمت و عنا ،ار داردیه نسبت به فرزند خود محبت بسکمردی «ند: یفرما یم صادق
حـّق «فرمـود:  امـام سـجاد. )۵٠ص، ۶ج، ١۴٠٧، کلینـی( 5»مخصوص خداوند بزرگ است

یی و بـر زشـتی او بـر او ببخشـا، م بـه او رحـم آورییه در تعلـکن است یا، از تو در سن تر کوچک
  . )۶٢۵ص، ٢ج، ١۴١٣، هیبابو (ابن 6»ش بشتابیکمکبا او مهربان باشی و به ، نیکپوشی  پرده

  
  نقش محبت در تحول آموزشی و تربیتی کودکان 

توانـد آثـار  ، مـیمحبـت و همـدلی باشـد، سیادت، فرزندی مبتنی بر صمیمیت−روابط والدهرگاه 
، نیـروی برانگیزاننـده، پروریمحبت در فرزنـد عنصر. پرورشی و آموزشی خوبی در پی داشته باشد

، های دینـی آموزهدیدگاه از . کننده ارتباط و عامل ایجاد رغبت در یادگیری است ، تسهیلآفرین تحول
                                                           

َساَء ِإَلْیَها.   اْلُقُلوُب   . ُطِبَعِت ١
َ
ْحَسَن ِإَلْیَها َو ُبْغِض َمْن أ

َ
  َعَلی ُحبِّ َمْن أ

 ِعَباَدة.  . َنَظُر اْلَواِلِد ِإَلی َوَلِدِه ُحّبًا َلهُ ٢
ر َکبیَرنا. ٣   . َلیَس ِمّنا َمن َلم َیرَحم َصغیَرنا َو َلم ُیوقِّ
ْف َکِبیُرُکْم ِبَصِغیرُِکْم.4

َ
  . ْلَیْرأ

ِه ِلَوَلِده.5 ِة ُحبِّ ُجَل ِلِشدَّ َه َعزَّ َو َجّل َلَیرَحَم الرَّ   . ِانَّ اللَّ
ِغیِر َرْحَمُتهُ   . َحُق 6 ْفُق ِبِه َو اْلَمُعوَنُة َلهُ   الصَّ ْتُر َعَلْیِه َو الرِّ  .  ِفي َتْعِلیِمِه َو اْلَعْفُو َعْنُه َو السَّ
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ها و همراهـی قلـوب بـا یکـدیگر اسـت.  دلنزدیکی عنوان ابزار اساسی در  محبت و عواطف بهعنصر 
رویی و محبت  که از او خوشکنند  های مردم گریزان است و به کسی روی می دل«فرماید:  می علی

در روایتی ضمن تبیین اهمیـت  . حضرت علی )۴٧٧، ص١۴١۴(شریف الرضی،  1»مشاهده کنند
و  دهـد میو آثار خصومت و دشمنی نیز هشـدار  پیامدهاای ارزشمند به  دوستی و تشبیه آن به اندوخته

(شـریف  2 »ایمـن مبـاش دوستی قرابتی اندوخته شده است و از دل تنـگ آمـده از خـود«فرماید:  می
گزینـی  دوری سببفرزندی −). روابط خصمانه و پرخاشگرانه در روابط والد۵٠۶، ص١۴١۴الرضی، 

هـای اسـالمی،  انـداز آموزه رود. از چشم ثیرپذیری از والدین از بین میأهای ت و زمینه شود  و نفرت می
، ٢، ج١۴٠٧(کلینـی،  3محبت اسـترویی و  ها، گشاده ها و اندیشه ترین عناصر در تسخیر دل کارآمد
شـود و  ثیرپـذیری از والـدین میأجذب فرزندان به والـدین و ت سببرویی  ). محبت و گشاده١٠٣ص

    سازد. شخصیت و اندیشه آنان را برای تحول بهنجار آماده می
 آموزان ) با دانشمحور (عاطفی گرا باطی و تعاملضدهد که سبک آموزشی ان میها نشان  پژوهش

 ثیر مثبتـی داردأها تـ کرد مثبت آموزشی و تعامل بهنجار آنان با محیط آموزش و همکالسـیبر عمل
. )١٣٩۵، بـه نقـل از پودینـه و همکـاران؛ ٢٠١١، دیجیـک و اسـتوجیلیکویک؛ ٢٠٠٩، کایکسی(
بـا عنـوان هشـی در پژو .)١٣٩٠، ونـد به نقـل از محبـی نورالـدین؛ ١٣٨۴ ،افروز و همکاران آتش(
به این نتیجه رسـیدند کـه  و همساالن ینآنها با والد یدلبستگ راهآموزان از دانش یلیتحص یشرفتپ

عاطفی والدین با فرزندان و تعامالت عاطفی آنان با فرزندان و پیشـرفت تحصـیلی و رشـد  بین جّو 
، آمیـز ، تکـریمعـاطفی، چقدر فضای خـانواده آرام علمی فرزندان رابطه معناداری وجود دارد و هر

  . رشد علمی فرزندان بهتر خواهد بود، دوستانه باشد تنش و کم
ثیر داشـته أتـی اجتماعی فرزنـدان نیـز ها تواند در رشد مهارت میآمیز با فرزندان  تعامل محبت

شناسان و متخصصان حوزه تربیتی بر این باور هستند کـه رشـد اجتمـاعی و  . بسیاری از روانباشد
رشد ناکـافی در . ی زندگی اجتماعی و پیشرفت استها با دیگران از ضرورت درستتوانایی تعامل 

فرزندانی کـه مهـارت کـافی بـرای . ی فرزندان داردها ثیر زیادی در ناکامیأهای اجتماعی ت مهارت
گر و پرخاشـ، منـزوی، ناسـازگار، افراطـی، تنـدخو معمـوالً ، ندارنـدفـردی  بین درستکارکردهای 

قـرار  ها محرومیتدیگر شناختی و  ، روانآموزشی، و در آستانه مشکالت اجتماعی هستندگیر  گوشه
طـور معمـول  ، بـهآمیز دارند هایی که والدین رفتارهای محبت در خانواده. )٢٠٠۴ 4،وارد( گیرند می

کننـد و بـا همنوعـان  میی رفتاری بهنجار رشد ها فرزندان نیز با رفتارهای اخالقی مثبت و با ویژگی
                                                           

ْقَبَلْت َعَلْیه١
َ
َفَها أ لَّ

َ
ٌة َفَمْن َتأ َجاِل َوْحِشیَّ  . . ُقُلوُب الرِّ

٢ 
ْ
ُة َقَراَبٌة ُمْسَتَفاَدٌة َو َال َتأ  َمَننَّ َمُلوال.. اْلَمَودَّ

َقاِء.٣ ْمَواِلُکْم َفَسُعوُهْم ِبَطَالَقِة اْلَوْجِه َو ُحْسِن اللِّ
َ
اَس ِبأ ُکْم َلْن َتَسُعوا النَّ  . ِإنَّ

4. Ward, S. M. 
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گیرند و  میوالدینی که از سبک استبدادی بهره . کنند  و مورد پذیرش برقرار می درستارتباطی ، خود
فرزندانشان از مهارت اجتماعی محـدود و از رشـد ، محدود و آمرانه با فرزندان دارند، روابط خشن

. والـدینی کـه از سـبک قرین هسـتند، ی رفتاری و اخالقی پرخاشگرانهها علمی ضعیف و با ویژگی
و  هـا فرزندانشـان از مهارت، گیرنـد مـیبهـره  قتدرانه و همراه با روابط کالمی فراوانپروری مفرزند

. آمیـز برخوردارنـد ، تهـی از پرخاشـگری و مسـالمتمـورد پـذیرش، رفتارهای اجتماعی بهنجـار
 ی درونـی و اختالفـات والـدینی و دارای فضـای عـاطفی منفـیهـا یی که دارای تعارضها خانواده

بینـی و انـزوای اجتمـاعی و  ، فرزندانشان احساس خودکمهستند..) .هین وتو، پرخاشگری، خشم(
  .)٢٠٠۶، و همکاران 1روپنرین( دارنداندکی انگیزه پیشرفت 

  
  گویی تعامل و ارتباط مبتنی بر بازی و قصهب) 

یکـی . سرایی اسـت بازی و قصه ی ارتباط و پرورش در دوره کودکی تعامل مبتنی برها یکی از سبک
ن سـبک ارتبـاطی و ایـ. بازی کـردن بـا کـودک اسـت، خردسالی بهترین نوِع توجه مثبت در سناز 

هـای  کودکان از نخسـتین سـال. های شناختی و عاطفی کودکان تناسب دارد با ویژگی، پروری فرزند
توانـد مخاطبـان خـویش را در شـناخت  میمند هستند و قصه  زندگی به داستان، قصه و بازی عالقه

در تعلیم و پرورش  ای ادبیات داستانی جایگاه ویژه. ضوعات مربوط به آنان یاری رساندخویش و مو
بـه نقـل از دادسـتان و  ؛١٩٩٠، یانـدل( دارد و سهم قابل توجهی را به خـود اختصـاص داده اسـت

 یاریبسـ. کند یم آسانقرص تلخ را خوردن است که  ینیریع شیقصه همانند ما. )١٣٨٩، همکاران
امـا در  ،شـود یبیزاری مخاطب م موجبدر همان ابتدا ، م گفته شوندیمطالب اگر به صورت مستق

لتـون یدکتـر م. ز خواهد داشـتین یادیر زیبلکه تأث، شود یده میشن یتنها به راحت ، نهک قصهیقالب 
از قصـه اسـتفاده کـرده  ای گسـتردهار یاش در سطح بس یدر جلسات درمان، پزشک روان، کسونیار
ی، پناه( استفاده کرد یو اخالق یفرهنگ یها انتقال ارزش یبراتوان  داستان مید از یگو یاو م. ستا

 عنوان بـهرا  ها بلکه بایـد قصـه ،کننده داشت سرگرم ها با نگاه صرفاً  و داستان ها نباید به قصه. )١٣٩١
ها در  قصـه. دانسـتروش و ابزار در راستای تربیـت کودکـان  ترین گذارثیرأترین و ت جذاب، بهترین

. گـذار باشـدثیرأیز هست که بایـد پنهـان بمانـد تـا تدارای معانی پنهان ن، ورای معنای ظاهری خود
. گشایی ناهوشیارانه تصـاویر ذهنـی اسـتبلکه از راه رمز ،تعقل نیستاه ر قصه از ا انتقال مفاهیم ب

ذهـن خـود بازسـازی و محتوای داسـتان را در  ،دهد میمخاطب ضمن اینکه با دقت به قصه گوش 
عالقه وافر کودکان به قصه و . )١٣٨٩، دادستان و همکاران( کند میرا درک  مرور و با عمق وجود آن

بـه نقـل از  ؛٢٠٠٧، سیمور(  زمینه مناسبی برای رشد شخصیت و استعدادهای آنان است، داستان
                                                           

1. Roopnarine 
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الت فـرد ارتبـاط یتخـو بـا  اسـتار کودک یبه ناهش یقصه راه ورود. )١٣٨٩، دادستان و همکاران
حتـی ممکـن اسـت از . ها تقلید و پیروی کنند کنند از قهرمان قصه میتالش کودکان . م داردیمستق
 هـایی ویژگی براساس 1کنند.گیری و از سبک زندگی آنان تقلید ها و سرگذشت پیشینیان الگو داستان

مناسـبی بـرای انتقـال چوب تـوان قصـه را چهـار می )...انگیزانندگی و، هیجان، جذابیت، سادگی(
در  ای که معمـوالً  عالقه زیاِد کودکان به داستان و قصه و ادبیات ساده. مفاهیم دینی و تربیتی دانست

. ابزار در تربیت مذهبی کودکـان مبـدل سـازد ترین تواند این روش را به مهم ، میها وجود دارد قصه
گـویی را  قصـه)  ٢٠٠٧( فوردبلسـ ،)٢٠٠۶( 2زیادی از جمله بلـوس پژوهشگراننظران و  صاحب

انـد کـه روش  ه کـرد سـفارشچنـین هم ؛اند روش مناسبی برای انتقال مفاهیم دینی و مذهبی دانسته
تـوان  . مـیگویی کارایی مطلوبی در ایجاد و تحول مفاهیم اخالقـی و اجتمـاعی کودکـان دارد قصه

ی شخصیت او متحول ها اختد تا زیرسکرمفاهیم سنگین را در قالب بازی و قصه به کودکان منتقل 
، عالیـق شخصـی، تجربیـات محیطـی، توانایی ادراکی، گویی باید به سطح شناخت . در قصهشود

تنظـیم ای  گونـه بهرا  ها همچنین بایـد قصـه. ملموس بودن و قابل فهم بودن موضوعات توجه داشت
 ؛٢٠٠٩، و کیبـل ٢٠٠٩ ،سیگل( کرد که کودک را به اندیشه و تفکر وادارد و خالقیت او را برانگیزد

در آموزش موضوعات مذهبی و اخالقـی بایـد از ابزارهـا و . )١٣٨٩، به نقل از دادستان و همکاران
های اخالقـی و  قصـه و داسـتان. ی متناسب با سطح شناختی و ادراکی کودکان استفاده کردها روش
  3.بهترین روش برای انتقال مفاهیم دینی به کودکان است، مذهبی

پیشـرفت و . کنـد مـیی اجتماعی در کودکان کمـک ها به رشد ذهنی و کسب مهارت بازی نیز
بازی بـه رشـد . ها استهای شناختی و اجتماعی آن فت ِکنشپیچیدگی بازی در کودکان نشانه پیشر

روحیه همکاری ، تعامل عاطفی، همدالنه های اجتماعی از جمله رفتار شخصیت و افزایش مهارت
ی اجتمـاعی و هـا بـازی زمینـه مهارت. )٢٠٠۴ 4،مور( رساند یاری میهای اجتماعی  و شایستگی

هیجانی نقش سازنده −بازی در تنظیم رفتارها و تعدیل رفتارهای عاطفی. کند میارتباطی را تقویت 
ی مختلـف هـا های رفتاری دقیـق و ظریـف و در موقعیت وری دارد و کودکان را در استفاده از ُکنش

هایی که نیاز بـه فعالیـت زیسـتی  بازی و به ویژه بازی. )١٣٨٨، مکاراندادستان و ه( دهد مییاری 
تقویــت  موجــب )...تنــیس و، فوتبــال، دویــدن، مســابقه ُکشــتی، دوچرخــه ســواری اننــدم( دارد

                                                           
ها و  اسـتانها، د . والدین و مربیان باید در انتخاب قصه و داستان و حوادث تاریخی، دقت و وسواس داشته باشند و از قصه١

 های اخالقی و سازنده و تهی از بدآموزی بهره بگیرند. واره داستان
2. Bellous, J. E. 

های قرآنی را با ادبیـاتی کـه  توان قصه . قصه و داستان باید روان و ساده باشد و از مطالب انتزاعی و ثقیل به کار نرود. نمی٣
سازی و همتراز با  ن بازگو نمود؛ بلکه باید ادبیات و مطالب آن را سادهدارند و معموًال ثقیل و انتزاعی هستند، برای کودکا

 فهم کودکان کرد.
4. Moore, T. 
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کند. تعداد رو به افزایشی  و کودکان را توانمند و باکفایت می شود میهای جسمانی و عضالت  توانمندی
های  شـیوهراه دبسـتانی و دبسـتانی خردسـال از  شناسان عقیده دارند که کودکان پیش از آموزگاران و روان

بیننـد (سـانتراک،  آموزش فعال و عملی، مانند مسابقه و بازی نمایشـی، بـه بهتـرین شـکل آمـوزش می
های اسالمی به اهمیت بازی در تحول شخصیتی اشـاره شـده اسـت. امـام  ). در آموزه١٨۴، ص١٣٩٢
و شایسته  شودوش باشد تا در بزرگسالی بردبار یگسزاوار است بّچه در کودکی باز«د: فرمای می کاظم

گوشـی و یباز«نیـز فرمـود:  ). پیـامبر اکـرم۵١، ص۶، ج١۴٠٧(کلینی،  1»نیست که جز این باشد
  .)۵۶۴، ص١٣٨٢(پاینده،  2»اش مایه فزونی عقل او در بزرگسالی است سرکشی کودک در خردسالی

  
  فهم کودکان شناختی همتراز باگویی  ج) پاسخ

کنند و بـه  می پرسشالعاده است. کودکان از هر موضوع  کاوی فوقجدوره کودکی دوره پرسشگری و کن
توانند کارکردهـا را  نظر پیاژه در مرحله پیش عملیاتی، کودکان هنوز نمی ازهر مسئله کنجکاوی دارند. 

اسـتدالل نیز و  هندکنند تا مفاهیمی ثابت را شکل د اما شروع به نمایش جهان با نمادها می ،اجرا کنند
دهد، کودکان آفرینش نمادها را آغـاز  سالگی رخ می۴ـ٢بین  کنند. در مرحله کارکرد نمادین که حدوداً 

د و کننـ سالگی است، اسـتدالل را شـروع می٧ـ۴کنند. کودکان در مرحله تفکر شهودی که حدود  می
دانش خـود از و  هستندکنند. کودکان در این مرحله خودمیان  های زیاد بمباران می بزرگترها را با پرسش

گاه نیستند (سانتراک،  اما هنوز از چگونگی دانستن آنچه می ،اطمینان دارند ). ١٨٩، ص١٣٩٢دانند، آ
کودکان داشـته باشـند و حـس گرانه و همتراز با ظرفیت ادراکی  والدین باید در این مرحله تعامل پاسخ

هـای اسـالمی بـه حـس  های متناسـب بـه آنهـا بدهنـد. در آموزه و پاسـخ کنندکنجکاوی او را اشباع 
کنجکاوی و پرسشگری کودکان که زمینه شناخت بیشتر است، توصـیه و سـفارش شـده اسـت. امـام 

(لیثـی  3»دهـد اش پاسـخ مـی کنـد، در بزرگسـالی پرسـشهر کس در خردسالی «فرمودند:  علی
های زیادی درباره جهـان و آفریـدگار آن  پرسش موجب). حّس کنجکاوی، ۴۴٧، ص١٣٧۶واسطی، 

های درسـت و مناسـب بـه او  االت کودک دقت و توّجه داشت و پاسـخؤشود. در این سن باید به س می
. بایـد نجامـدا  ها و افکار سالم و بهنجار در کودک می گیری اندیشه شکله گرانه ب داد؛ زیرا تعامل پاسخ

خدا را جّدی گرفت و به آنها پاسخ مناسـب داد. مربیـان و والـدین بایـد بـه  رۀهای کودکان دربا پرسش
های خود را همتراز با درک کودک  و پاسخ کنندهای فردی فرزندان توجه کافی  سطوح شناختی و تفاوت

  .های فردی باشد با تفاوت محور و متناسب گویی و آموزش در این مرحله باید کودک قرار دهند. پاسخ
                                                           

بیِّ فی ِصَغِرِه ِلَیکوَن َحلیما فی ِکـَبِرِه، ما َینَبغی َان َیکوَن ِاّال هَکذا.١  . ُتسَتَحبُّ َعراَمُة الصَّ
ِبیِّ فی ِصَغِرِه زیاَدٌة فی َعقلِ ٢   ِه فی ِکَبِرِه.. َعراَمُة الصَّ
َل في ِصَغِره٣

َ
جاَب ِفي ِکَبِرِه.  . َمن َسأ

َ
  أ
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  گیری از یادگیری الگویی بهره د)

ک اهمیـت داد و از سـوی دسو باید به آزادی و بازیگوشی و دوره سـیادت کـو در دوره کودکی از یک
ن راهکارهـا ارتریذثیرگـأ. یکی از فراگیرتـرین و تی تربیتی او را بنا نهادها و زیرساخت ها دیگر زمینه

والدین و مربیان باید با . است یادگیری الگویی)ای ( گیری مشاهدهگیری از یاد برای دوره کودکی بهره
مـدی برخـی نادیده انگاشـتن ع( تغافل نسبت به برخی رفتارها، ارائه الگوی رفتاری سالم و سازنده

جسمانی و و دیگر فنون غیر زودگذر(محرومیت  تنبیه بجا، پوشی از آنها) رفتارهای نامناسب و چشم
، تشویق کالمی و جـایزه توجه عاطفی( و عاطفی با فرزندان درستو ایجاد رابطه  ه بدنی)بدون تنبی
، و همکـاران 1کـرونیس( گـذار باشـندثیرأرهـای آنـان تدر تحـول و بهبـود رفتا، کننده رفتار) تقویت
بهتـرین روش و پایـدارترین روش در ، پذیری خاص کودکـان . تربیت الگویی به دلیل نقش)٢٠٠۴

تالش والدین باید بر این شیوه متمرکز باشد تا هم  بیشتر. سالگی) است ۶تولد تا ( اول دوره کودکی
در . بـدی تربیتـی آنـان بـه نحـو شایسـته تحقـق یاها سیادت فرزندان رعایت شود و هم زیرساخت

کید شـده های اسالمی به بحث الگوپروری و اسوه آموزه ، ۵ج، ١۴٠٣، مجلسـی( 2اسـت پروری تأ
شــتر یب اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه ،در اندیشــه آلبــرت بنــدوراویژه  بــه ،شناســی رواندر . )١٩٨ص
انجـام  یا مشـاهده یریادگیـ اهاز ر، او و به خصوص کودکـان یها یریپذ ریانسان و تأث یها یریادگی
 ۀیت و رابطـت و جـذابیـاز محبوب، مـورد مشـاهده یچقـدر الگـو دارد هر نیز باورشان یا. شود یم

 ،3بانـدورا و بیوسـی( ادتر و بهتـر خواهـد بـودیـرش زیتأث، رنده داشته باشدیخوب با الگوگ یعاطف
دارای کمتـرین تواند پایداری بیشتری داشته باشـد و  می بصری-یادگیری الگویی و سمعی. )٢٠٠۴
، به دلیل برخورداری یادگیری الگـویی از تعامـل و ارتبـاط زنـده و همِگـن بـا واقعیـت. باشد خطا

  یابد. می لتسهییادگیری و آموزش 
  
  پیام سازی و ساده ها توجه به ظرفیت )ـه

گیـری بـر کـودک اسـت (البتـه بـا  پذیری و دوره قاطعیت و سـخت اقتضای دوره دوم کودکی، آموزش
های  و بـر سـختیرا بـه کـار بـرد تربیتی والدین و مربیـان های  توصیهرعایت تکریم و محبت). او باید 

بایـد بـه  یادشـده بـر راهبـرد افزونتربیت صبور باشد. در دوره دوم کودکی که سن آموزه رسمی است، 
های ویژه این دوره، بهتـرین زمـان  راهبردهای دیگری نیز توجه داشت. دوره دوم کودکی به دلیل آمادگی

کی آغـاز دنی در دوره دوم کویع ،سالگیشش دنیا آموزش رسمی از  همهبرای تعلیم و تربیت است. در 
                                                           

1. Chronis, A. M. 

ْلِسَنِتُکْم.٢
َ
ْعَماِلُکْم َو َال َتُکوُنوا ُدَعاًة ِبأ

َ
اِس ِبأ   . ُکوُنوا ُدَعاَة النَّ

3. Bandura, A., & Bussey 
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های دینی ضمن توجه جدی به نقش تربیتی والدین به اهمیت دوره کودکی در تعلـیم  شود. در آموزه می
حکایت کسی که در کـوچکی علـم «فرمودند:  و تربیت نیز اشاره شده است. پیامبر گرامی اسالم

چون کسی است که بـر آب  ،حکایت کسی که در بزرگی علم آموزد .ستا چون نقش بر سنگ ،آموزد
آموزی در کودکی ماننـد نقـش  علم«). همچنین حضرت فرمودند: ٧١٧، ص١٣٨٢(پاینده،  1»نویسد

کسی که «فرمودند:  ). حضرت علی٣١٩، ص١، ج١۴١٠(کراجکی،  2»است(ماندگار) در سنگ 
 الم). پیـامبر اسـ۴۶٣، ص١٣٧۶(لیثـی واسـطی،  3»در کودکی نیاموزد در بزرگسالی پیش نیفتـد

فرمود: پسرم! قلب فرزند نورس مانند زمین خالی است، خـالی از بـذر و گیـاه،  امام علی«فرمود: 
سـازی پیـام  ). ساده٣٩٣، ص١۴١۴، (شریف الرضی 4»روید هر تخمی که در آن بیفشانی، همان می

آسـان در  گیـری از روش بـا بهـره ،سازی محتوا و مفاد و دیگری ساده ،یکی ؛پذیر است امکان اهاز دو ر
تـرین  گیـری از روان باشـد. بهـره سـادهروشـن و  دانتقال پیام. محتوای تربیت و ابـزار انتقـال پیـام بایـ

). واژه یّسرنا به معنای آسان کـردن اسـت و ١٧(قمر، است  5های قرآنی های انتقال پیام از توصیه روش
آسان کردن قرآن برای ذکر این است که آن را طوری به شنونده بیان کنند که فهم محتوای پیـام برایشـان 

، ١۴١٧فهم خود چیزی از آن بفهمد (طباطبایی،  اندازهمحقق شود و مخاطب خاص و عام هر یک به 
تـر و  تر باشد، درک آن راحت تر و هدف آن مشخص تر، ساده یح). هرچه اعالن پیام صر١١٧، ص١۴ج

تر خواهد بود و تعداد زیادی از متربیـان بـه رمزگشـایی آن موفـق خواهنـد  گیری از آن وسیع هُگستره بهر
شد. چنین راهبردی برای برقراری ارتبـاط بـا مخاطبـان برخـوردار از سـطح دانشـی انـدک و بـه ویـژه 

مفهـوم  ترین روش است. اگر کل پیام یا قسمتی از آن برای مخاطـب نـا رآمدترین و کا کودکان، مناسب
هـا و تکـالیف  دهـد. در برنامـه رغبتی و بیزاری نشان مـی باشد، مکانیزم روانی مخاطب به کِل پیام بی

هـای  های آسان قرار دهیم، زیرا این روش زمینـه تربیتی، باید اصل را بر انتخاب و ارائه تکالیف و برنامه
آورد و او را بـه سـوی انجـام فعـل ترغیـب و تشـویق  ونی و انگیزشی الزم برای متربی را فراهم مـیدر
های ثقیل و ناموس و بـه دلیـل  گیری از واژه به دلیل بهرهفراوانی چه بسا ممکن است در موارد کند؛   می
ا باید انجام دهنـد تـا دانند چه رفتاری ر شوند و نمی ها، فرزندان منظور والدین را متوجه نمی گویی کلی

. در کننـدیان روشن بوالدین باید خواسته خود را به صورت جزئی و  پسوالدین رضایت داشته باشند. 
) و اجتنـاب از ٣٢۶، ص١۴٢۶(وحیـد بهبهـانی،  6های اسالمی بر آسان بودن تعـالیم اسـالمی گزاره

                                                           
  کاّلذي یکُتب علی الماء.  ثل اّلذي یتعّلم العلم في ِکَبرهکالّنقش علی الَحَجر و م  ِصَغره  اّلذي یتعّلم العلم في  . مثل١
ْقِش ِفي اْلَحَجر.  ِفي  . اْلِعْلُم ٢ َغِر َکالنَّ  الصِّ
َغِر َلْم ٣ ْم ِفي الصِّ ْم   . َمْن َلْم َیَتَعلَّ  اْلِکَبر.  ِفي  َیَتَقدَّ
ما َقْلُب اْلَحَدِث کاَالْرِض اْلخاِلیِة ما ُاْلِقی فیها ٤  ِمْن ِشیٍء َقِبَلْتُه.. َو ِإنَّ
ِکٍر.٥ ْکِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ ْرَنا اْلُقْرآَن ِللذِّ  . َو َلَقْد َیسَّ
  المّلة الحنفّیة السهلة.  علی  : بعثت. قال رسول الله٦



 ١٣٩٨پاییز و زمستان /٢۵ش /١٣س/ شناسی روانو  اسالم   ١۵٠

 

). هـر ٩٢(مائـده،  2شده اسـتکید أگویی) در انتقال پیام ت ) (ساده و روشن١۵۵(بقره،  1گیری سخت
مقدار مطالب آموزشی ساده و روان باشد، پذیرش و درک آن از ناحیه کودکـان، بهتـر و بیشـتر خواهـد 

بـر اینکـه باعـث  افـزونبود. چنانچه کل مطالب و یا قسمتی از آن برای کودک نامفهوم و بیگانه باشد، 
  شود.  شود، اهداف آموزشی نیز محقق نمی دلزدگی می

 
 آن با ظرفیت مخاطب کردنف و همتراز یلکسازی ت ادهسو) 

ت شـده یـامـر عـام رعا یـک عنوان بهری یگ یز سهلف آن نیالکن سهله سمحه است و در تیاسالم د
. شـود میتوجـه بـدان ّلـف از جهـات مختلـف کی فـرد میری بر مبنای توانایگ ین نوع آسانا. است

شـناختی ، آنان تکلیف بخواهند و توانمندی جسمانیوالدین باید متناسب با درک و توان فرزندان از 
پروری اسالمی والدین ملزم به ُکنش بهنجار و همتـراز . در فرزندکنندی آنان را مالحظه ها و ظرفیت
ی، مجلسـ( 3انـد شـدهی فرزندان هستند و از انتظارات نامتوازن و رفتارهای نابجا منـع ها با ظرفیت
  . )١١۴ص، ٢٣ج، ١۴٠٣

ای بایـد بـه  ویـژه تربیـت مـذهبی کـودک در هـر دوره بـه ،ش و پـرورش کودکـاندر راستای آموز
های شناختی و عاطفی او توجه داشت. بدون توجه به مراحل تحـول و دیـدگاه اندیشـمندان در  آمادگی

توان درک روشنی از تحول مذهبی و تربیت دینـی بـه دسـت آورد (دادسـتان و  زمینه تحول کودک، نمی
به سطح شناخت و دانـش  دراستای انتقال مفاهیم دینی و اخالقی به کودکان بای ). در١٣٨٩همکاران، 

باشـد (بـاقری،  سـختآنان توجه داشت و چه بسا ممکن است فهم برخی مفـاهیم دینـی بـرای آنـان 
ورزی و تعمـق در  هـای شـناختی الزم بـرای اندیشـه ). در دوره کودکی هنـوز ظرفیت١٣۴، ص١٣٨٧

زیرا به استناد شواهد تجربی و نظری متواتر، قدرت تفکر انتزاعی در کودکان  ،مفاهیم دینی وجود ندارد
عنوان پلی نگریست کـه قـرار اسـت کـودک را بـه  بنابراین باید به دوره کودکی به ؛به وجود نیامده است

عمق بـودن  های دینی و اخالقی برساند. به دلیل کم سطح خاصی از توانمندی اندیشیدن در مورد آموزه
های  های دینی و اخالقی بسنده کرد و بـا اسـتدالل بایست به سطح روئین از آموزه ت کودکان میشناخ

ضمن به مناسک رایج دینی و همگـانی مثـل نمـاز، درساده و قابل فهم، آنها را به کودکان آموزش داد و 
که برای کودکان قابل بسنده کرد داری، احترام و همانند آنها  روزه، زیارت، عزاداری، راستگویی، امانت

ها با زندگی  تا این آموزه کوشیدهای دینی و اخالقی به کودکان باید  لمس و فهم است. در آموزش آموزه
                                                           

 . ُیریُد اللُه ِبُکُم اْلُیْسَر َو ال ُیریُد ِبُکُم اْلُعْسَر.١
ما َعلی٢ نَّ

َ
َم أ نَّ

َ
 اْلُمبیُن.َرُسوِلَنا اْلَبالُغ   . أ
ِه َقاَل َیْقَبُل َمْیُسـوَرُه َو ٣ ِه َقاَل ُقْلُت َکْیَف ُیِعیُنُه َعَلی ِبرِّ َعاَن َوَلَدُه َعَلی ِبرِّ

َ
ُه َمْن أ  َیَتَجـاَوُز َعـْن َمْعُسـوِرِه َو َال ُیْرِهُقـُه َو َال . َرِحَم اللَّ

  . َیْخَرُق ِبه
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(دشنک،  شودو انگیزه کافی نیز ایجاد آسان فهم و درک آنها برای کودکان  کهواقعی کودک عجین باشد 
  .)١٣٩۴به نقل از سجادیه و همکاران،  ؛۵٠۴−۵٠٣ص ،٢٠٠۴
  

  رعایت اصل تدریج و آموزش گام به گام) ز

اما اهمیـت ایـن  ،ی آموزشی ضرورت داردها رعایت اصل تدریج و آموزش گام به گام در همه دوره
ها و شرایط محیطی  زمینه، انسان موجودی است که از عوامل. است دوچنداناصل در دوره کودکی 

ای  بلکه به صورت تدریجی و مرحلـه ،اره نیستپذیرد و این تأثیر دفعی و یکب میپیرامون خود تأثیر 
که مربیان و والـدین بـا هـدف ها و اقدامات تربیتی  تدریج آن است که کلیه برنامه مفاد اصل. است
بـه صـورت تـدریجی و د بای  ،کنند میگذاری مثبت بر متربیان و فرزندان خود طراحی و تدوین تأثیر

طور  همان. دشوجنسیتی و رشد آنان تنظیم و اجرا ، سنیگام به گام و متناسب با شرایط و اقتضائات 
شـناختی و تربیتـی نیـز  در ُبعد روان، مطرح است یدر مسائل رشدگام  به تدریجی و گامکه حرکت 

به یکباره به کودکـان عرضـه ، پرورشی و مهارتی، جم زیادی از مفاهیم دانشیحاگر . ضرورت دارد
، ١٣٩٢، ســانتراک( شــود مــیکفــایتی در کودکــان  دلزدگــی و هــراس و احســاس بی ســبب ،شــود
و قنـد  یاز دستمال کاغذ یبند ک بستهیتواند  یکه نم یا مانده مثال فرد عقب ؛ برای)١٩٠−١۵٠ص
دهنـد  او را آموزش می، آموزش تدریجی اهاز ر ،را انجام بدهدی و شکر و قاشق و چنگال و... و چا
ابتـدا تـا از بـه مرحلـه و    مرحله ن رفتارها را به صورتیب که این ترتیبه ا. جام بدهدن کار را انیکه ا
، ز کـردنیـبـا انگشـت آن را ت، تا کـردن آنی، ک دستمال کاغذیمثًال برداشتن  ،میکن یمرتب م انتها

در طـور  نیهمـ، گذاشتن دستمال در پاکـت و...؛ باز کردن در پاکت، کیک پاکت پالستیبرداشتن 
  . گرید یگر و رفتارهایاقالم د مورد

 امـام بـاقر. ی اسالمی به تربیت و آموزش تـدریجی فرزنـدان توجـه شـده اسـتها در گزاره
 اللـه الّ به او بگویند هفت مرتبه بگوید ال الـه ا ،هنگامی که کودک به سه سالگی رسید«: فرماید می

در ، تا یاد بگیـرد)( حمد رسول اللهدر چهار سالگی به او بگویند هفت مرتبه بگوید م، تا بیاموزد)(
در پایـان شـش ، سـر بـه سـجده بگـذارد تانند و به او بگویند کپنج سالگی رویش را به قبله متوجه 

دسـت و  را به او بیاموزنـد و در هفـت سـالگی بـه طفـل گفتـه شـود درستوع و سجده کسالگی ر
  . )٩۴ص، ١٠١ج، ١۴٠٣ ،مجلسی( »صورتت را بشوی و پس از آن به او گفته شود نماز بخوان

ه را تا هفت سالگی بـ کودکفرمود:  که میدم یشن د: از امام صادقیگو میعبدالله بن فضاله 
ه صـورت و دسـتانت را کـبه او گفتـه مـی شـود  ،پس اگر هفت سالش تمام شد. گذارند حال خود 

 د،نه سالش تمام شـپس اگر ، ه نه ساله شودکنینند تا اک یش میگر رهایبار د ،ردکن یبشوی و اگر چن
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ن به نمـاز وادارش یهمچن؛ ند) او را تنبیه کنندکچی یاگر سرپ( ادش دهند و برای وضو گرفتنیوضو 
 ،اد گرفـتیـپـس اگـر وضـو و نمـاز  ؛او را تنبیـه کننـد ،سرباز زند)اگر ( و بر خواندن نماز کنند می

در ایـن . )٢٠ص، ۴ج، ١۴٠٩، عـاملی حـر( ان شـاءالله ،دیخداوند پدر و مادرش را خواهد بخش
آشنایی با وضـو و نمـاز اشـاره شـده و  بندی کردن نماز و لزوم مرحله حدیث شریف به مراحل آشنا

فرزنـد در  ی کـهکه والدین چنین کنند و ظرفیت و توان فرزند در نظر گرفته شده باشد و در حال چنان
که پیامد منفی بـه ای تنبیه کرد  تا اندازهتوان بر او سخت گرفت و حتی او را  می ،این امر کوتاهی کند
امـا «درباره روزه آموزشی و رعایت اصل تدریج در آن فرمودند:  امام سجاد. همراه نداشته باشد

، برای تربیت و نه اینکه واجـب باشـد ،کودک به نزدیک بلوغ رسید هرگاهاین است که  روزه آموزشی
ل دیگـر نیـز بایـد ئ. در آمـوزش مسـا)٨۶ص، ۴ج، ١۴٠٧، کلینـی(  1»به روزه گرفتن واداشته شود

وره سـدر آموزش نماز باید در قدم نخسـت  مثالً  ؛دکرآموزش گام به گام و تدریجی را باید مالحظه 
رکعتـی بـر  همچنین آموزش نمـاز دو. آموزش داد و سپس سوره حمد را به دلیل کوتاهی)( توحید را

نیز ابتدا جمع کردن و سپس تفریق  در آموزش ریاضی و محاسبه. آموزش نمازهای دیگر مقدم است
  . کنند میو ابتدا از اعداد یک رقمی شروع  استضرب کردن بر تقسیم مقدم . دهند میرا آموزش 

  
  و نتایج بندی جمع

ی مـرتبط بـا آمـوزش و پـرورش تربیتـ−شناختی های اسالمی و روان اندیشی در آموزه از تتبع و ژرف
  به دست آمده است:نتایج زیر کودکان، 

  ؛ ی مختلف استها ی تحّول در ساحتها دوره ترین دوره کودکی از مهم. ١
به اقتضـائات آموزشـی و پرورشـی دوره کـودکی  شناسی روانی اسالمی و دانش ها در آموزه. ٢

  ؛ پرداخته شده است
گاهی از مراحـل تحـول. ٣ بـر همتـرازی میـان مباحـث ارائـه شـده بـا ، والدین باید افزون بر آ
  ؛ توجه اساسی مبذول دارند، شناختی و ادراکی کودکانی ها ظرفیت
منـدی  هکید بر یادگیری الگویی و بهرأ، تبخشی به ارتباط عاطفی ، اصالتآموزش گام به گام. ۴
  ؛ی دوره کودکی استها از ضرورت ش و پرورش مبتنی بر داستان و قصهاز آموز
بایـد بـه . داشـت در نظرایت دقت را در انتقال مفاهیم اخالقی و اعتقادی به کودکان باید نه. ۵

آنهـا را بـه ، ی ساده و قابل فهـمها ی دینی و اخالقی بسنده کرد و با استداللها سطح روئین از آموزه
  ؛کودکان آموزش داد

                                                           
ْن ُیْؤَخَذ ا١

َ
ِدیِب َفأ

ْ
أ ا َصْوُم التَّ مَّ

َ
بِ ل. أ ْوِم   ِإَذا َراَهَق  یُّ صَّ ِدیبًا َو َلْیَس ِبَفْرض.  ِبالصَّ

ْ
 َتأ
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دن محتـوای پیـام بـا ظرفیـت کـرو همتـراز  ها پیام سازی ساده و روشن، مستقیم. آموزش غیر۶
  ؛ و پرورش در کودکان است از عناصر مهم در تحقق آموزش، کودکان
رشد خالقیـت و  سبب، بینانه با حّس کنجکاوی و پرسشگری کودکان . تعامل سنجیده و واقع٧

  . شود  مینوآوری و اعتماد به نفس در کودکان 
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