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 هوالطيف

  

  

  مراقبت و تكامل دوران ابتداي كودكي

  آغازي عادالنه براي تضمين آتيه كودكان

  

  

  :مي فرمايند) ص(حضرت رسول اكرم

  

  »أكرموا أوالدكم ، وأحسنوا آدابهم«

  فرزندان خود احترام بگذاريد و آنان را نيكو تربيت نماييد به

  

  :فرمايند السالم مى السالم به فرزند خود امام مجتبى عليه عليه اميرالمؤمنين
رو در تربيت تو شتاب   از اين. قلب كودك نورس همانند زمين كاشته نشده، آماده پذيرش هر بذرى است كه در آن پاشيده شود«

ل كارهايى بشتابى كه صاحبان تجربه، ات به چيز ديگرى مشغول گردد، تا به استقبا كه دل تو سخت شود و انديشه  كردم، پيش از آن
  ».اند نياز ساخته اند و تو را از تالش و يافتن بى زحمت آزمودن آن را كشيده
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  :مقدمه 

لذا . مهم ترين سال هاي حيات است و تجربيات اين سال ها زير بناي زندگي آينده هر انساني خواهد بود  سال هاي ابتداي كودكي
بيشتري اگربه نيازها و حيطه هاي تكاملي كودكان در طي اين دوران پاسخ مناسبي داده شود، آنها سالم تر بوده، از قدرت تفكر و تعقل 

تكامل ابتداي كودكي شامل حيطه هاي مختلفي از قبيل . برخوردار مي گردند و مهارتهاي عاطفي و اجتماعي بهتري خواهند داشت
شناختي، تكلمي، احساسي، اجتماعي، جسمي ، رواني و معنوي مي باشد كه همگي قويا بر يادگيري ابتدايي و پايه اي فرد ، موفقيت 

بيماري هاي جسمي و رواني، مشاركت اقتصادي، نقش اجتماعي شهروندي و سالمت او تاثير به سزايي خواهند  تحصيلي ، خطر ابتال به
.داشت  

محيطي كه . بررسي هاي متعدد مشخص نموده اند كه بسياري از مشكالت دوران بزرگسالي ريشه در دوران ابتداي كودكي دارند
اما تامين . ،  تاثير بسيار زيادي بر تكامل ، خصوصا تكامل مغزي، وي داردكودك در آن زندگي كرده، رشد مي نمايد و مي آموزد

محيط هايي كه براي تكامل دوران ابتداي كودكي مناسب باشد از عهده والدين ،به تنهايي، خارج است و الزم است كه از جانب دولت 
هاي رواني، اجتماعي و جسمي متفاوتي متولد مي كودكان با ظرفيت . ها، تشكالت مدني و جامعه  نيز   حمايت هايي صورت پذيرد

اگر اين . شوند كه اين ظرفيت به آنها اجازه مي دهد از طريق ارتباط با محيط پيرامون خود  ، بياموزند وسير تكامل خود را طي كنند
اگر مغز خوب تكامل يابد، . تظرفيت ها شناخته نشده و مورد حمايت قرار نگيرند، به جاي شكوفايي، پژمرده شده و از بين خواهند رف

..پتانسيل يادگيري افزايش يافته و احتمال شكست تحصيلي و نيز شكست در زندگي كاهش مي يابد  

اثرات آنچه در طول نخستين ماه ها و سال هاي زندگي كودك و حتي در دوره قبل از تولد روي مي دهد ، مي تواند در تمام طول 
هدفمندي ، خويشتن داري ، حفظ رابطه ، ظرفيت  ,از قبيل اعتماد ، كنجكاوي  –همه عوامل كليدي ذهنيت عاطفي . عمروي ادامه يابد

يعني عوامل تعيين كننده چگونگي آموزش كودك  در مدرسه و  –برخوردار بودن از روح همكاري  برقراري ارتباط با ديگران و
برقراري ارتباط با ديگران در زندگي ، بستگي به نوع مراقبت هاي نخستيني دارند كه كودك از محيط پيراموني خود در سال هاي 
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البته براي كودكان هيچ وقت دير نيست . دريافت مي كند) ددكاران پدر و مادر ، آموزگاران دوره پيش دبستاني  و م(نخستين زندگي 
، بر ترس هاي خود غلبه كنند ، يا باورهاي شان را تغيير دهند  كه تندرستي و بالندگي خود را بهبود بخشند ، مهارت هاي تازه بياموزند 

ست و بايسته برخوردار نشده باشند ، هرگز از عهده جبران در "سر آغازي "وقتي كه كودكان از  –چنانكه غالبا نيز اتفاق مي افتد  –اما 
 .آثار كوتاهي هايي كه در حق آنها شده است بر نمي آيندو به شكوفا كردن كامل استعدادهاي خود نايل نمي شوند

خود درصد رشد مغزي  90سالگي حدوداٌ  6كودك در. قدرت يادگيري كودك در سنين پيش از دبستان بسيار باال و عميق است
تر و بيشتر رشد  ها كامل ، اتصاالت و سيناپساز توانايي هاي مغز بيشتر استفاده نمايدسر گذاشته است؛ بنابراين هر چه از بدو تولد،  راپشت

اي در اين دوران حساس زندگي  بايد توجه داشت كه كمبودهاي تغذيه. خواهند كرد و توان آموزشي او  افزايش خواهند يافت
 8امروزه مي دانيم ضريب هوشي كودكي كه از شير مادر محروم شود، . . گذارد هاي ذهني او اثر مي ر توانمنديكودك، به شدت ب

درجه نسبت به آنها كه از اين 13درجه و كودكي كه با كمبود يد مواجه است،  5رو باشد،  درجه ؛ كودكي كه با كمبود آهن روبه
ولي . تواند سالمت تمام دوران حيات را به مخاطره اندازد كه سوءتغذيه دوران جنيني ميمي دانيم . اند، كمتر است ها مصون مانده غفلت

تواند زندگي كودك را دچار سرگرداني،  ايم محاسبه كنيم كه كمبودهاي عاطفي در اين دوران حساس چگونه مي آيا تاكنون توانسته
ايم؟  ايم و بستر مناسبي براي رشد تكاملي او مهيا كرده تولد انديشيدهتفاوتي و خود ستيزي كند؟ آيا به پتانسيل تكاملي كودك از بدو  بي

اي چون رشد حسي حركتي، شناختي و اجتماعي و هيجاني را دربرداردو  هاي متعدد به هم پيوسته البته رشد و پرورش كودك عرصه
.هاي بالقوه، حق اوست ها براي رسيدن به حداكثر توانمندي توجه به تمام عرصه  

ميليون كودك زير پنج سال از رسيدن به حداكثر پتانسيل تكاملي، شناختي، اجتماعي و  200دهند كه حدود  هاي علمي نشان مي يافته
و تحريك ناكافي ...) كمبود يد، -كمبود آهن(شوند، شامل سوءتغذيه  عواملي كه موجب اين زيان بزرگ مي. عاطفي خود باز مي مانند

به عالوه ، كودكان . هاي روشن دارد حل زندگي هستند؛ عواملي كه پيشگيري از آن ها ساده است و راهتكامل شناختي در پنج سال اول 
اند و  هاي يك ملت حقيقتا كودكان سرمايه.بايد در محيطي سالم به دور از خشم و خشونت، ظلم و شرارت ، فقر و تبعيض زندگي كنند

هاي بالقوه آنان  مي شود،  في و اجتماعي كه موجب دستيابي به توانمنديبايد براي شاد زيستن و رفاه كامل جسمي، رواني، عاط
توان انتظار داشت در شرايطي كه بستر مناسبي براي رشد جسمي، عاطفي و اجتماعي كودكان فراهم نيست،  اي داشت اما ، آيا مي برنامه

يازهاي متفاوت انسان را از لحظه تكوين ، طول دوران جنيني همه كودكان تبديل به جواناني مبتكر، خالق، توانمند و پويا شوند؟ آيا ما ن
توجهي ما گسترش فضاهاي ناسالم،  ايم؟ آيا  تاوان بي شناسيم و به آن نيازها پاسخ مناسب داده هاي اوليه رشد و تكامل مي و بعد در سال

نعكاس ظلم و شرارت نخواهد بود؟ بردن به مصرف موادمخدر، خود ستيزي، غيرستيزي، رواج خشونت و ا فرار از خود، پناه  

  

وقتي كودك خردسال را در آغوش گرفته و نوازش مي كنيم و نيازهاي عاطفي وي را تامين مي نماييم وي را در برابر اثرات فشارهاي 
  .مي بخشيم"مصونيت "روحي كه بعدها در زندگي تجربه مي كند ،تا حدودي 

دگي ، هر لمس ، حركت ، و ارتباط عاطفي در زندگي يك كودك ، در مغز او به شكل ماه ها ، و سالهاي اول زن در نخستين لحظات ،
انفجاري از فعاليت هاي الكتريكي و شيميايي در مي آيد ، زيرا دراين سنين ميلياردها سلول مغزي درحال سازمان دهي شبكه هايي با 
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ربه ها بر چگونگي تكامل مغزهاي جوان تاثير مي گذارند اما در انواع تج.است) روابط ميان سلول هاي مغز (ميلياردها ميليارد سيناپس 
  . و تغذيه مناسب در سالهاي نخست زندگي نيست  اين بين ، هيچ چيز مهم تر از مراقبت

 آموزشاسالم عالي ترين توجهات را به كودك و تكامل و تربيت وي داشته چنانكه انتخاب نام زيبا، احترام به فرزندان،پرورش و 
،توجه به نيازروابط دوستانه و رفاقت، صحبميت با كودك، محبت، اجتماعي شدن فرزندان،مشورت با فرزندان، رفتار عادالنه و مناسب

به دور از تبعيض، آموزشهاي ديني و تقويت مباني اعتقاد ي و سطح دانش و معرفت كودك جملگي از مصاديق مهم و مورد توجه دين 
كم توجهي به اين توصيه ها سبب  رشد و تكامل كمتر كودكان جامعه اسالمي ايران نسبت به ساير  بديهي است كه)  4(اسالم مي باشد

تكامل ابتداي كودكي يكي از حيطه . كشورها خواهد شد و يقينا اين موضوع ما را از اهداف عاليه نظام اسالمي دور نگاه خواهد داشت
ت است ، كه به تاثير عوامل اجتماعي از قبيل شغل، درآمد، تحصيالت، هاي اولويت دار رويكرد تعيين كننده هاي اجتماعي سالم

اعتقاد بر اين است كه برنامه ريزي هاي طوالني مدت و متعهدانه در اين حيطه مي تواند منجر به بهبود . جنسيت بر سالمت تاكيد دارد 
يق مداخله در عوامل اجتماعي نامطلوب تاثيرگذار بر لذا جمهوري اسالمي ايران از طر. عدالت و كاهش نابرابري در طول نسل ها گردد

سالمت فعاليت مي نمايدو با توجه به دستورات اكيددين مبين اسالم در اين زمينه ، بر خود الزم مي داند ، براي دستيابي به عدالت در 
در واقع تكليف كليه دولت مردان و .سالمت پايدار و مستمر، برنامه هاي تكامل ابتداي كودكي را در كشور طرح ريزي و اجرا نمايد

برنامه ريزان سالمت كودكان كشور ،حمايت و تاكيد بر اجراي بهينه اين برنامه با توجه به دستورات دين مبين اسالم و قران و مستندات 
..علمي  مي باشد  

  مفهوم تكامل ابتداي كودكي 

عناصري از قبيل محرك هاي دوران شيرخوارگي، مراقبت هاي تكاملي دوران ابتداي كودكي حيطه اي است كه در آن 
سالمت و تغذيه، آموزش هاي دوران ابتداي كودكي، توسعه و تكامل اجتماعي ، روان شناسي، جامعه شناسي، انسان شناسي و مسائل 

ه جنبه هاي اگر قصد، حمايت از كودكان و كمك به رشد و تكامل آنان باشد، ضروري است ك. اقتصادي با هم آميخته گرديده است
  . توجه نماييم دتكامل آنها را شناخته و درك نموده، هم چنين به محيطي كه كودك در آن زندگي مي نماي

  ) Early Childhood Care for Development(مراقبت هاي تكاملي دوران ابتداي كودكي

قبت هاي تضمين كننده تكامل شامل تمام حمايت هاي ضروري از  هر كودك ، هم چنين در برگيرنده محافظت ها و مرا
  .مطلوب كودك از تولد تا سن هشت سالگي مي باشد

  . براي درك بهتري از معناي جمله فوق الزم است كه از معاني اصطالحات كليدي  درك مشتركي داشته باشيم

  دوران ابتداي كودكي)early childhood(  
  مراقبت)care( 

  تكامل)development( 
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  )early childhood(كودكي دوران ابتداي 

آن چه كه به طور رايج مورد استفاده قرار مي گيرد، دوره اي از زندگي كودك است كه از زمان  لقاح  و دوره جنيني تا سن هشت 
ي زماني از لحاظ رشد و نمو فيزيكي، اجتماعي، احساسي و عقالني كودكان، دوران ابتداي كودك.                     سالگي را در بر دارد

تجارب خوب و مناسب در اين دوران، از جمله كمك خانواده ها به منظور تامين . است كه از اهميت بسيار زيادي برخوردار است
بنابراين اگر مشكالت و مخاطرات . نيازهاي كودكان، سبب بهبود تكامل كودكان و دستيابي به حد مطلوب تكاملي اشان خواهد شد

مي گردند، به موقع شناخته و تالش جهت برطرف  آنهار سر راه تكامل كودكان، كه سبب تاخير تكاملي محيط فيزيكي و اجتماعي ب
كردن و يا به حداقل رسانيدن آنها صورت گيرد، مي توان از بسيار ي از پيامدهاي ناگواري كه حتي در دوران بزرگسالي گريبانگر فرد 

  .خواهند شد، اجتناب نمود

  : دو دليل دارددر نظر گرفتن اين دوره  •

يادگيري سالگي، زماني از زندگي است كه در آن غالبا  8از ديدگاه تئوري هاي يادگيري، دوره زماني از تولد تا  ▫
مرتبط با يادگيري كودكان سروكار دارد و بيشترين  روانياين دوره زماني ،  با تكامل . رخ مي دهد رفتاراز طريق 

زماني اتفاق مي افتد كه آنها اشيايي در اختيار داشته، بتوانند آنها را  فراگيري در كودكان زير سن هشت سالگي،
البته اينها همگي بايد در محيطي امن و . دستكاري كنندو فرصت و شانس كشف دنياي اطرافشان را داشته باشند

سالگي،  8تا  7در حدود سن  .محرك تامين شوند تا كودكان بتوانند از طريق آزمون و خطا بياموزند و تجربه كنند
دراين زمان مي تواند با . كودك به سن دليل و استدالل مي رسد و در اين سن به شكل متفاوتي به دنيا مي نگرد

گرچه در اين دوران، يادگيري از . ايده ها بازي كند، مفاهيم را از نظر ذهني ياد بگيرد و كمتر به اشيا وابسته باشد
 . رد طريق مشاهده و شنيدن نيز صورت مي پذي

از تكامل    دوران ابتداي كودكيearly childhood)( به دليل اهميت پيوستگي تجارب كودكان، تعريف ▫
هر چند كه ساختار مغزي از لحاظ . ادامه مي يابد) 8تا  6سن (دوران پره ناتال شروع و تا سالهاي ابتداي مدرسه 

ناتال به تكامل خود ادامه مي دهد و در واقع  يبيولوژيكي و وراثتي تعيين مي گردد اما اين ساختار در دوره پر
تي براي تكامل آتي فرد هستند، از تعامالت و ارتباطات كودك با ارتباطات درون مغزي، كه زيربناي مهم و حيا
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سريعترين دوره تكامل مغز در طي دو سال ابتداي زندگي اتفاق ). انسان و اجسام(محيط اطراف شكل مي گيرند
ايمنولوژيكي و اجتماعي كودك /خواهد افتاد كه اين خود پايه اي براي عملكرد هوشي، هيجاني عاطفي، فيزيكي

تجارب كودك از دوران دو تا پنج سالگي زير بناي يادگيري هاي بعدي و تحصيالت رسمي و مهارت . رددمي گ
  .هاي اجتماعي وي خواهد بود

 )care(مراقبت 

اضافه  development childhood early         تكامل ابتداي دوران كودكيمراقبت  به ) care(اصطالح  1980در دهه 
شد تا ذهن سياستگذاران و برنامه ريزان را از اين كه برنامه هاي تكامل دوران ابتداي كودكي تنها معادل با برنامه هاي پيش دبستاني 

از نظر مفهومي و تحت اللفظي از برنامه هاي پيش دبستاني ) child care( تا اين زمان برنامه هاي مراقبت كودكان . است، دور نمايد
در راستاي تالش براي وسيع تر نمودن برنامه هاي . اين قبيل برنامه ها اغلب با سالمت، كار زنان و خدمات اجتماعي مرتبط بودندجدا و 

مرسوم  Care & Development Early Childhood    مراقبت و تكامل دوران ابتداي كودكيدوران ابتداي كودكي، عبارت 
 (در ابتدا يونيسف آن را در ارتباط با برنامه هاي تغذيه اي به كار برد . ي مختلفي به خود گرفتمعان مراقبتكلمه  1990در دهه . گرديد

به عنوان يك جز كليدي   ) care( و مراقبت )يعني توجه نمودن به اين نكته كه تغذيه خوب چيزي بيش از تامين غذاي كودكان است 
كودكاني كه تحت توجهات مراقبتي نيز قرار مي گيرند، .  در فرآيند تغذيه كه خود سبب ارتقا رشد و تكامل مي شود، محسوب گرديد

نين نسبت به كودكاني كه اين قبيل مراقبت ها را دريافت نمي كنند، تغذيه بهتري داشته و كمتر مستعد ابتال به بيماري هستند و هم چ
بر عكس، كودكاني كه مورد مسامحه و غفلت قرار مي گيرند، مستعد ابتال به انواع بيماري ها و سوء تغذيه بوده و . يادگيري بهتري دارند

توانگر در حال حاضر مراقبت به عنوان فرآيندي تلقي مي گردد كه منجر به ايجاد  محيط . توان و انگيزه كمتري براي يادگيري دارند
مي شود كه بزرگساالن و ساير تسهيالتي و شامل  دارد يفرهنگ مبناياز لحاظ عملي، مراقبت   . مي شود ي تكامل كودكحامكننده 

افراد مهم در زندگي كودك قادر به تامين آن هستند؛ از قبيل محيط سالم و امن، تعامالت حمايتي و اثرگذار، الگو هاي مناسب، 
مجموعه اي از  به طور خالصه مراقبت. ار مي روندء مورد توجه حقوق كودكان به شمكه همگي از اجزا... محركات، محافظتها 

اقدامات منسجم است كه ضامن تشريك مساعي براي حمايت و حفاظت از جنبه هاي سالمت، تغذيه، رواني اجتماعي و شناختي تكامل 
  .ودكان محسوب مي گرددپس مراقبت    يكي از عوامل كليدي در ارتقا تكامل مطلوب ك. كودكان مي باشد

 

  

  )development( تكامل
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به سطوح باالتري از  يمحيط عوامل فرآيندي از تغييرات است كه كودكان را از لحاظ حركتي، فكري، احساسي، تعاملي با مردم و 
شامل آشكار شدن ويژگي هاي بيولوژيكي و رفتارهاي نشات گرفته از آموخته هاي مبتني بر  انتكامل كودك. كامل شدن مي رساند

 .رشد فيزيكي، ذهني و هيجاني، نقش حياتي در تكامل كلي كودكان دارند. تجارب مي باشد

ت و ارزش ها از هم چنين يادگيري نقش بسيار مهمي در تكامل دارد، كه خود به عنوان فرآيند اكتساب دانش، مهارت ها، عادا
تواند بر  وضعيت تكاملي موجود هر كودك، مي. يا مطالعه و آموزش تعريف مي گردد/، آزمايش، مشاهده، بازتاب وربهطريق تج

يادگيري، بخشي كليدي از فرآيند تكامل و . را تسهيل نموده و يا از آن ممانعت به عمل آورد يادگيري جاري و آتي او تاثير گذاشته آن
  . مي گيرديامدهاي آن است كه به شدت تحت تاثير كيفيت مراقبت هايي كه كودك دريافت مي كند، قرار يكي از  پ

اگر تامين مراقبت مناسب در زمينه حمايت از تكامل كودكان را وظيفه خود بدانيم، بايد توجهي وراي توجهات بخشي داشته باشيم 
بقا و حداكثر تكامل و محافظت از كودكان مي شود را تامين نماييم و بايد  و درك كنيم كه چگونه انواعي از مراقبت ها كه منجر به

بايد بفهميم كه چه مراقبت هايي براي كودك الزم است و نيز . بدانيم كه تكامل سالم و همه جانبه از حقوق اصلي و اوليه كودكان است
ادراكات است كه ما را به ايجاد برنامه هاي دوستدار كودك، اين گونه . چگونه اين مراقبت ها را در موقعيت هاي مختلف به كار گيريم

  .برنامه هاي متمركز بر خانواده و مبتني بر جامعه كه خود حامي تكامل كودكان هستند، رهنمون مي گردد

نظر قرار يعني برآورده كردن نيازهاي چندگانه كودكان از طريق مد  مراقبت و تكامل ابتداي دوران كودكيبرنامه ريزي در زمينه 
كه هم زمان با اينها ضروري است كه نسبت به تقويت محيطي كه كودكان  دادن سالمت، تغذيه و محركات رواني اجتماعي، در حالي

  .در آن زندگي مي كنند نيز اقدام نماييم

عالوه بر توجه به نيازهاي اختصاصي كودكان شامل موارد زير نيز مي  مراقبت و تكامل ابتداي دوران كودكي بنابراين، برنامه ريزي
 :گردد

 تعامل  با پدران و مادران به منظور تقويت مهارت هاي والدين ▫

تعامل با خواهر و برادرهاي كودك و ساير اعضاي فاميل به منظور شناخت و توجه به نيازهاي اختصاصي تكاملي  ▫
 كودكان

 گزينه هاي مراقبت روزانه اقدام براي تامين يا تقويت ▫

 تالش براي حمايت از زنان و خانواده ها از طريق حمايت هاي اقتصادي ▫

 ظرفيت سازي در جامعه و خانواده ▫

 تعامل با جامعه به منظور ارزيابي مشكالت مبتني بر جامعه و حل آنها ▫

 تهيه و تدوين برنامه هاي بين بخشي ▫
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 )7(به حركت در آوردن بسيج هاي اجتماعي ▫

 

 

  كودكان استثنايي
در حقيقت همه افراد انسان ها از نقطه نظر خصوصيات مختلف جسماني، بيولوژيكي، ذهني، رواني و عاطفي، سازگاري         

نه تنها هر فرد نسبت به افراد ديگر از نقطه نظر ابعاد . يكسان نبوده و نسبت به همديگر داراي تفاوت هاي خاصي هستند ... اجتماعي و
جسماني و ذهني داراي تفاوت هاي ويژه اي است بلكه بين توانايي ها و استعدادهاي مختلف وي نيز تفاوت هايي مشهود و مختلف 

به طور اعم و به معناي دقيق علمي خود نمي » استثنايي«موجود است لذا بدين ترتيب هر فرد نسبت به افراد ديگر استثنايي است و كلمه 
  .از افراد جامعه اطالق شودتواند فقط به گروه هاي خاصي 

مي گوييم غالباً بدين معناست كه كودك از نظر هوشي، جسمي، رواني و اجتماعي به » كودك استثنايي«آنچه كه ما اصطالحاً      
 ميزان قابل توجهي نسبت به ديگر همساالن خود متفاوت است به صورتي كه نمي تواند به نحوي مطلوب حداكثر استفاده را از برنامه
  .هاي آموزش و پرورش عادي ببرد و ناگزير نيازمند به توجه خاص و آموزش و خدمات فوق العاده مي باشد

از نظر آموزشي كودك استثنايي كودكي است كه براي تأمين حداكثر نيازهاي تربيتي و آموزشي او بايد تغييراتي در شيوه هاي      
  .عادي داده شودتربيتي و آموزشي خانواده و در برنامه هاي مدارس 

كودك استثنايي ابتدا بايد به عنوان يك كودك مورد توجه قرار گيرد ودر مرحله بعدي بايد به عنوان كودكي با خصوصيات و صفاتي   
در واقع اين ويژگي ها و تفاوت هاست كه مربيان و مشاوران و معلمان با آن سر و . استثنايي نسبت به ساير كودكان مورد توجه باشد 

مطابق آمار تأييدشده سازمان هاي    .دارند و اين تفاوت ها هستند كه پدران و مادران بايد خود را با آن سازگار و هماهنگ كنندكار 
بين المللي از جمله يونسكو تعداد تقريبي افرادي كه به لحاظ تفاوت هاي محسوس فردي نياز به برنامه هاي آموزشي ويژه اي دارند در 

البته اين تعداد شامل افراد عقب مانده ذهني، افراد تيزهوش و سرآمد، نابينا و نيمه بينا، ناشنوا و . درصد است 15ي ال 10هر جامعه بين 
  .نيمه شنوا، ناسازگاران اجتماعي ومعلوالن جسمي نيز مي شود

       

  كودكان تيزهوش 
م دوران زندگي خود شناخته نشوند و كسي به نبوغ كودكان تيزهوش يا پرتوان برخالف ساير كودكان استثنايي ممكن است در تما     

يك كودك نابينا يا عقب مانده ذهني به زودي از روزها و ماه هاي اول زندگي، توسط اطرافيان تشخيص داده مي . ذاتي آنان پي نبرد
ولي كودك . آيند شود و از همان موقع اطرافيان در صدد چاره جويي يا الاقل مراجعه به پزشك، مدرسه و مربي متخصص برمي

تيزهوش چون عالمت مشخصي ندارد و از طرفي كمتر كسي با روحيه و رفتار او آشنايي دارد ممكن است سال ها و حتي تا پايان 
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نبوغ نبايد الزاماً در تمام رشته ها و موضوعات در كودكي ظاهر گردد، چه بسا كودك تيزهوشي كه در برخي از . زندگي شناخته نشود
لذا نبايد تصور كرد . استعدادي شگرف برخوردار است در بعضي از دروس يا مطالب در حدي عادي و متوسط رشد نمايدرشته ها از 

به طور كلي مي توان گفت نخستين شرط تيزهوشي داشتن هوش . كه كودكي تيزهوش است كه در تمامي جهات مستعد و پرتوان باشد
بهره هوشي ممتاز، قدرت خالقه، توانايي در استدالل و ابتكار در كار را نيز بايد در نظر  عالوه براست و  130حدود بيش از  )IQ(بهري 
زودرسي استعداد و عالقه به رقابت با كودكان بزرگتر نيز از جمله مشخصاتي است كه نزد كودكان تيزهوش ديده مي شود و . گرفت

بازي و مباحثه با همفكران را ترجيح مي دهند و به همين سبب اكثراً در گونه كودكان و نوجوانان به جاي بازي با همساالن،  اصوالً اين
  .گروه سني بزرگترها جايي براي خود باز مي كنند

نشان دهنده آن است كه كودكان تيزهوش از نظر سالمت، و به خصوص جنب و جوش و ) Marin son(تحقيقات مارتين سون 
يك كودك تيزهوش موجودي است كه عوامل ارثي و محيطي او را    .رتري دارندداشتن انرژي بر كودكان هم سن وسال عادي خود ب

  .به صورت فردي پيچيده، استثنايي و باهوش تر از افراد عادي درآورده است
گرچه تمامي كودكان تيزهوش از بهره هوشي بااليي برخوردارند، لكن داراي خواسته ها، نيازها، عاليق و خصوصيات متفاوتي مي      
به هر صورت چنين اختالفاتي ، دليل آن نخواهد بود كه آنها . د كه مانع شناخت الگوي واحدي از رفتار و خصايص آنها مي گردد باشن

  .داراي خصوصيات و وجوه مشتركي نباشند و نتوان آنها را در يك طبقه خاص قرار داد
ن كرده اند كه وضع جسماني تيزهوشان به طور كلي از ساير ترمن و آدن، در مطالعاتي، مشخصات عمومي تيزهوشان را اينچنين بيا     

توجه و عالقه اين . در يادگيري زبان، خواندن، هنر و ادبيات، علوم و رياضيات از ساير كودكان پيشي گرفته اند . افراد بهتر است
داراي . بيشتر و بهتر مي خوانند كودكان به سوي مسائل مختلف است و زودتر و سريعتر از ساير كودكان به خواندن مي پردازند و

از ثبات عاطفي و اعتماد به نفس بيشتري برخوردار مي باشند و در كارهاي . سرگرميهاي گوناگون هستند و كمتر تقلب مي كنند
  .اجتماعي گرايش بيشتري از خود نشان مي دهند

تند و نيروي سازش و همكاري با ساير افراد را در گذشته چنين تصور مي شد كه تيزهوشان افرادي گوشه گير و منزوي هس         
ندارند، در حالي كه مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه تيزهوشان داراي نيروي سازش بيشتري هستند و در برخورد با ناماليمات از 

  .فراد استقالل طلبي آنهاستاعتماد به نفس و ثبات عاطفي بيشتري برخوردارند و بهتر مبارزه مي كنند و يكي از خصوصيات بارز اين ا
  
  

  داليل سرمايه گذاري در زمينه تكامل ابتداي كودكي  

سال پيش تاكنون، اين سوال مطرح بوده كه به چه دليل در برنامه هاي تكامل ابتداي كودكي سرمايه گذاري نماييم؟ در  25از 
خانواده كسب مي شود و لذا به نقش دولت و سايرين توجهي گذشته اين طور فكر مي شد كه تجارب سال هاي ابتداي كودكي تنها از 
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امروزه، گرچه اين قبيل مالحظات هنوز تا اندازه اي وجود دارد، اما توسط دانش و اطالعات در خصوص منافع حاصل از . نمي شد
جديد مرتبط با تغييرات سرمايه گذاري اوليه حمايت مي شود ، اين دانش از طريق تدوين برنامه هاي موفق، بر اساس تقاضاهاي 

اقتصادي، اجتماعي، جمعيتي، سياستي و شرايط تحصيلي و نيز بر اساس راه هاي جديد تفكر در خصوص كودكان و جامعه شكل گرفته 
  .است و سبب گرديده است تفكرات بدبينانه تا حد زيادي كاهش بيابد  

  :ه تكامل ابتداي كودكي عبارتند ازبرخي از استدالالت اختصاصي در حمايت از سرمايه گذاري در زمين

  كودكان حق زندگي و كامل شدن تمام ظرفيت هايشان را دارند .1
حقوق كودكان ولزوم توجه به رشد و بالندگي انسان، داليل خدشه ناپذير سرمايه گذاري دردوران نخستين 

ر را به اثبات مي علوم اعصاب و روان  تاثير دوران نخستين زندگي كودك بر بقيه عم. كودكي مي باشند 
 .رسانند

  :بيانيه هاي ذيل از برخي از كنفرانس ها و پيمان نامه هاي جهاني حاصل شده است
  ،بايد فرصت پرورش و تكامل ... جنسيت، نژاد، زبان، مذهب و  بدون توجه بهتمام كودكان

  تمام ظرفيت هايشان را داشته باشند؛
 اشان، به مراقبت ها و محافظت هاي  كودكان، بنا به داليل آسيب پذيري ذهني و جسمي

 اختصاصي نياز دارند؛

 كودكاني كه خصوصا در شرايط سخت به سر مي برند، نيازمند مالحظات اختصاصي هستند؛ 

 مسئوليت اوليه پرورش، تكامل و آموزش كودكان، به عهده والدين و خانواده هايشان است؛ 

 نواده ها و جوامع را قادر به انجام را ايجاد نمايند كه خامناسبي  حكومت ها بايد محيط
 .مسئوليت هاي تربيتي و محافظتي از فرزندانشان نمايد

 

 شواهد در زمينه ارزش توجه اوليه به نيازهاي كودكان  .2

 -رواني  عظيم است كه ريشه در عدم آمادگي ينگاهي هرچند سطحي به وضع كودكان و نوجوانان در جامعه،نشانگر مشكالت
اين معضل . ناكارآمدي اصول و مباني آموزش الفباي آن در قالب بازي هاي مفرح ايستا و پويا  به كودكان دارد ويژهه جسماني ، ب

نه تنها بر ساختار بدني، سالمت فرد و سبك زندگي او در آينده تاثير دارد بلكه بر كسب فضايل اخالقي كه غفلت از آن به قيمت 
روابط ،بي توجهي و ساده انديشي در اين مورد موجب شده است .  رگذار خواهد بودانساني و فناي اخالق تمام ميشود،اث تفاشر

ناسازگاريها , كج رويها , انساني آن چنان دچار بحران شود كه چون گردبادي عظيم با تكيه بر نيروهاي مخرب ناشي از انحرافات 
متاسفانه مردم تدريجا با چنين زمينه . .ه خطر اندازدحال و آينده نسل كنوني و بعدي را ب ، انحطاطهاي اخالقي در سطحي وسيع, 
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به عقيده جامعه شناسان  زمينه بسياري از كج رويها و . كه هست  ،اي خو كرده و گمان مي كنند وضع بايد به همين گونه اي باشد
بايد به سالم كردن هدفمند اين براي اصالح آن , بنابراين . انحرافات را نخست خانواده و بعد اجتماع و فرهنگ به وجود مي آورند 

بهتر است اصالحيه هايي در برنامه هاي آموزشي ،سال به عنوان نسل جديد 8سازندگي كودكان زير لذا براي.دو محيط پرداخت 
كودك . فراموش نكنيم كه طفل امانتي از سوي  خدا در دست والدين و جامعه است. اين گروه به شكلي هدفمند صورت گيرد

و دختر وديعه اي آسماني است كه به پدر و مادر سپرده مي شود و قلب پاك فرزند گوهر گرانمايه و نفيس و آئينه اعم از پسر 
والدين نخستين كساني هستند كه كودك از آنها منشاء مي گيرد و با . كه قابليت پذيرفتن همه خوبي ها را دارد, مصفايي است 

در گير بودن والدين در مشاغل و حرفه هاي گوناگون موجب شده است تا ساختار زندگي امروزين و . آنها در تماس است
مهمترين سالهاي شكوفايي كودكان در اختيارمربيان مهدهاي كودك به عنوان عامالن تربيت قرار گيرد و عاليترين نقش را در 

يزي و  كار با هر ابزاري آگاهي كامل انديشمندان بر اين باورند كه الزمه برنامه ر. زمينه پرورش و رشد شخصيت كودك ايفا كنند
تحقيقات نشان مي دهند كه بيشترين ميزان تكامل عقالني در كودكان ..از تمامي ويژه گي ها و زواياي كاركردي آن ابزار مي باشد

كاني كود. سال اول زندگي از لحاظ تغذيه و رشد فيزيكي كودك بسيار با اهميت است. در سن قبل از هفت سالگي رخ   مي دهد
قرار ) ذهني(كه در اين دوره زماني با مشكالتي مواجهه مي شوند ممكن است در معرض خطر تاخير و يا تضعيف تكامل شناختي

در خالل دو سال اول عمر، بيشترين رشد سلول هاي مغزي به همراه ايجاد ارتباطات عصبي در مغز رخ مي دهد  كه اين . گيرند
تغذيه اي و سالمت كودك قرار مي گيرد، بلكه از  انواع تعامالت كودك با مردم و محيط نيز فرآيند نه تنها تحت تاثير وضعيت 

.تاثير مي پذيرد  

 شواهد ي دال بر منافع اقتصادي سرمايه گذاري در سال هاي ابتدايي عمر براي اجتماع .3

در داخل كشورها . ساليان دراز ي است كه توسعه اقتصادي يك مشغوليت ذهني براي دولتها محسوب مي شود
ساليانه بيليون ها دالر به عنوان كمك هزينه براي شركتها و موسسات خرج مي شود تا فعاليت هاي تجاري اشان را 

ر بازده ترين سرمايه گذاري ها كه كمتر از اما مطالعات نشان داده اند كه يكي از پ. مستقر كرده و گسترش دهند
چندين . ابتداي كودكي استدوران ديدگاه اقتصادي نيز به آن توجه شده است، سرمايه گذاري در زمينه تكامل 

مطالعه طولي كه در ميان تعدادي از كودكان در معرض خطر خانواده هاي كم درآمد انجام شده، نشان داده است 
نتايج . بازگشت سرمايه اي بسيار چشمگيري را به همراه دارد ، مينه تكامل ابتداي كودكيكه  سرمايه گذاري در ز

كه بازگشت سرمايه حاصل از برنامه هاي با كيفيت باالي تكامل ابتداي كودكي در  هاين قبيل مطالعات نشان داد
% 12عمومي ساليانه ، در حاليكه بازگشت سرمايه گذاري است )مطابقت داده شده با ميزان تورم%(16حدود 

در حال حاضر گفتگو بر سر موفقيت برنامه هاي تكامل ابتداي كودكي . مي باشد) مطابقت داده شده با ميزان تورم(
  :در مقياسي بزرگتر مطرح است كه در صورت رعايت نكات ذيل احتمال اين موفقيت افزايش خواهد يافت

 ت مستقيم والدين را تشويق نمايد؛تمركز برنامه بر كودكان در معرض خطر باشد و مشارك .1

 برنامه ها تعهدات بلند مدتي براي تكامل ابتداي كودكي ايجاد نمايند؛ .2

 .به منظور تشويق فعاليتها و اقدامات خالقانه و با كيفيت، به دستاوردهاي موفق پاداش داده شود .3
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انواده، خشونت در داخل خانه شرايطي كه داللت بر در معرض خطر بودن كودك دارد عبارتند از درآمد پايين خ
و يا بي توجهي كه در داخل خانه نسبت به كودكان اعمال مي گردد، سطح تحصيالت پايين والدين، وزن كم زمان 

  .....مخدرو تولد و وابستگي والدين به مواد
هم چنين نشان داده شده است كه جامعه از سرمايه گذاري در زمينه تكامل ابتداي كودكي به واسطه افزايش 

يادگيري و نيز از طريق ذخيره ارتقا  ،سودمندي اقتصادي در طول عمر كودك، افزايش گزينه هاي اشتغال 
مردود شدن، ترك  هزينه هاي اجتماعي در حيطه هايي از قبيل ميزان هاي نام نويسي در مدرسه،

كودكاني كه توجهات مناسب ابتدايي را دريافت مي كنند، احتمال بيشتري براي نام نويسي در (تحصيل
در اين زمينه   مي توان كاهش بزهكاري و . منتفع مي گردد) مدرسه، مردود نشدن و عدم ترك تحصيل دارند

فردي كه از لحاظ جسمي، ذهني، اجتماعي و . را نيز به اين قبيل منافع اضافه نمود مخدركاهش مصرف مواد 
عاطفي به خوبي تكامل يافته است ، خواهد توانست موقعيت شغلي بهتري كسب نموده و در اقتصاد خانواده، 

وي بهبود سطح زندگي سبب  باال رفتن توان توليدي فرد .اجتماع و كشورش سهيم گرديده ، مفيد واقع شود
  . مي گردد

و فرصت  ,صرفه جويي بعدي در هزينه هاي آموزشي جبراني و مراقبت هاي بهداشتي و خدمات توانبخشي  
كسب درآمدهاي باالتر براي والدين و مددكاراني كه به اين ترتيب با خيال راحت تر مي توانند وارد باز كار 

  .،از فوايد اقتصادي عمده اين برنامه مي باشندشوند
و هزينه  ابتداي كودكي ، يك سرمايه گذاري مناسبدوران تكامل مراقبت وبرنامه هاي  از ديدگاه اقتصادي ،

اهميت بهبود وضعيت منابع انساني از ديدگاه اقتصادي، بر اهميت اتخاذ اين . محسوب مي گردند اثربخش
صرف براي  برنامه هاي تكامل ابتداي كودكي منافعي فراتر از منافع. گونه برنامه ها در كشورها مي افزايد

برخي از منافع اختصاصي . كودكان دارد كه شامل منافع اقتصادي و اجتماعي در سراسر زندگي مي گردد
  .برنامه هاي تكامل ابتداي كودكي براي كودك و اجتماع در جدول زير خالصه شده اند

  
  

  منافع برنامه هاي تكامل ابتداي كودكي
 ماهيت تغيير تغييرات در براي

  ؛)تفكري، استداللي(تكامل شناختي بهتر  اجتماعي-تكامل رواني  كودكان
  ؛)ارتباطات با ديگران(تكامل اجتماعي بهتر
  ؛)خود شناسي، امنيت(تكامل احساسي بهتر 

  مهارت هاي تكلمي بهتر
  افزايش احتمال زنده ماندن؛ كاهش ناخوشي ها؛  سالمت

راساس تغذيه بهتر؛ بهداشت بهتر و نسبت وزن به قد مناسب تر ب
  سن؛ تعادل بهتر ريز مغذي ها
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شانس باالتر براي ورود به دبستان؛ احتمال كمتر مردود شدن؛  عملكرد و پيشرقت
  عملكرد بهتر

  دانش كلي  بزرگساالن
  
  

  نگرش و عملكرد
  

  ارتباطات
  

  استخدام

مرتبط با وضعيت (سالمت و بهداشت بهتر؛ تغذيه و رژيم غذايي
  )تغذيه اي فرد و كودك

  هاي رهبري ؛ ؛ عملكردهاي پيشگيرانه طبي بهتر؛مهارت 
  فرصت هاي درماني مناسب تر؛ تغذيه؛ رژيم غذايي بهتر 

اعتماد به نفس بهتر؛ روابط بهتر زن و شوهر، كودك و والد، هم 
  سانان و كودك به كودك

شرايط اشتغال بهتر خصوصا براي مراقبين كودك؛ فرصت هاي 
ايجاد مي شود؛ افزايش بازار اشتغال جديد كه توسط اين برنامه 

  كاالهاي مرتبط با برنامه
 محيط فيزيكي اجتماع

  
  مشاركت اجتماعي

  
  موسسات

  
  

  اثربخشي
  ظرفيت

  بهبود بهسازي محيط؛ فضاهاي بازي؛ تسهيالت چند منظوره جديد
انسجام بيشتر؛ افزايش مشاركت زنان؛ پروژه هاي اجتماعي عام 

  المنفعه
بهداشتي بهتر از طريق خدمات منسجم و بهبود كارآيي؛ توجهات 

يا تغييراتي كه در عملكرد مصرف كنندگان ايجاد شده است؛ 
  كاهش مردودي و ترك تحصيل

  پوشش بيشتر
يا تغييراتي در تشكيالت؛ متدها و /توانايي بيشتر؛ اطمينان و

  محتواهاي آموزشي اصالح يافته  
جمعيت سالم تر؛ كاهش تعداد روزهاي از دست رفته به دليل   كيفيت زندگي  جامعه

بيماري؛ سواد بيشتر؛ جمعيت تحصيل كرده تر؛ مشاركت اجتماعي 
بيشتر؛ نيروي كاري بهتر؛ كاهش بزهكاري؛ كاهش باروري و 

  بارداري هاي زود هنگام؛ كاهش نابرابري هاي اجتماعي 
 

 فرهنگي را جاودانه مي سازندكودكان آينده ساز كشور هستند؛ آنها ارزش هاي  .4

حراست از ارزش هاي اخالقي و اجتماعي و بهبود . معيارهاي انساني توسط كودكان به ارزشها تبديل مي شود     
ارزش هايي از قبيل سازگاري با يكديگر در زندگي ، حفاظت از محيط زيست . آنها، از  كودكي بايد آغاز گردد
موقيعت يك كشور در اقتصاد  .اي تكاملي دوران ابتداي كودكي توسعه يابندهمگي مي توانند از طريق برنامه ه
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از آنكه  قبل –عمر  ينآغاز سال هاي دارد و پايه اين صالحيت در آن كشور جهاني بستگي به صالحيت مردم
   مي شود نهاده–سالگي برسد  8 سن كودك به

  

 شوند برنامه هاي دوران ابتداي كودكي، سبب بهبود وضعيت عدالت مي .5

تكامل ابتداي كودكي كه از اثربخشي خوبي برخوردار هستند،  مراقبت و تحقيقات نشان داده اند كه برنامه هاي
يك مسئله اي كه . خصوصا براي كودكان در معرض خطر، منافع عمومي و اختصاصي پايداري ايجاد مي نمايد

بي . باشدبيشترين تمركز بر كودكان محروم  بايد در نظر داشت رويكرد عدالت محوري در اين زمينه است و بايد
بتداي كودكي مي شود، براي مثال سياست هاي اعدالتي در منابع اقتصادي اجتماعي منجر به بي عدالتي در تكامل 

  ...دولت براي تامين خانواده وجامعه از نظر درآمد و اشتغال، منابع خدمات سالمت، تحصيل كودكان،محله امن
و  ,تا نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي  خواهد كردكمك  مراقبت و تكامل ابتداي كودكيكه برنامه هاي 

كاهش يابند و كساني را كه به طور سنتي مطرود و محكوم  ,مي كنند  قطبينابرابري هاي جنسيتي كه جامعه را دو 
  .به آغوش جامعه بازگرداند ,بوده اند 

ايجاد مي شود، با نابرابري هاي تكاملي و يادگيري ابتدايي همراه  شرايط ناسالم و استرس زايي كه در اثر فقر
در يك سيكل . اين نابرابري ها خود به تداوم نابرابري هاي اقتصادي اجتماعي كمك مي نمايد. مي شود

معيوب، كودكان خانواده هايي كه منابع محدودي دارند نسبت به كودكان خانواده هاي مرفه از لحاظ تكامل 
رفت كندتري داشته و آمادگي آنها براي ورود به مدرسه و زندگي كمتر خواهد بود و اين شكاف ذهني پيش

گرچه كودكان نمي توانند راي دهند اما در نظر سياستمداران، كودكان قواي . به آساني از بين نخواهد رفت
ان هستند، توافق جمعي تازه اي براي اقدامات اجتماعي و سياستي فراهم مي نمايند و در اجتماعاتي كه كودك

در كل، والدين دغدغه آينده كودكانشان را دارند و مشتاقند تا براي برآورده نمودن . و انسجام بيشتر است
قابليت برنامه هاي تكامل ابتداي كودكي در زمينه بسيج نمودن و به حركت . نيازهاي آنها همكاري نمايند

  ، درآوردن مردم 
سرمايه گذاري در برنامه هاي تكامل ابتداي كودكي، . كت غير متمركز گرددمي تواند منجر به ايجاد مشار

ساختار و محتواي آموزش هاي ارتقا  . يك نوع سرمايه گذاري در ايجاد شهرونداني تحصيل كرده تر است
منجر به شكل گيري رفتارهايي مي شود كه براي   ...)يادگيري فعال، تعامالت گروهي و (پيش دبستاني 

بنيان اكثر برنامه هاي پيش دبستاني بر اساس يادگيري كودك از  جتماعي فرد مثمر ثمر خواهد بودزندگي ا
طريق انجام دادن، اكتشاف، سوال پرسيدن و حل مشكل است و معلمان پيش دبستاني ها بيشتر نقش 
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كودكان را به سمت سوال بايد  ، نيز برنامه هاي دوران دبستان .تسهيلگري دارند تا نقش يك فرد ديكته كننده
   .كنندپرسيدن هدايت 

 افزودن اجزا تكامل دوران ابتداي كودكي به برنامه ها، سبب موثر تر واقع شدن ساير برنامه ها مي گردد- 6

براي مثال برنامه هايي در زمينه تداوم حيات با تاكيد بر سالمت و تغذيه، يا آموزش (انواع برنامه هاي اجتماعي 
با اضافه نمودن اجزايي از تكامل ابتداي كودكي ) تان و يا برنامه هاي زنان در عرصه توسعههاي دوران دبس

خدمات  براي مثال اگر برنامه هاي حمايت از والدين توسط بخش سالمت، در كنار ساير. موفق تر مي گردند
  )7(.بهتر تامين مي شود كودك سالمت ارائه گردد، سالمت

  دكي و نوجواني و اهميت آنهاويژگي ها و نيازهاي دوران كو

هر كودك، موجود منحصر به فردي محسوب مي شود كه داراي خلق و خو، سبك يادگيري و الگوي رشد  مخصوص به 
هم چنان كه كودك در مسير تكاملي خويش به جلو مي رود، به انواع مختلفي از محركات و  تعامالت نياز دارد تا مهارت . خود است

برخي از ابعاد تكاملي و نيازهاي كودكان از بدو تولد تا هشت سالگي اشاره  در جدول ذيل به. هايش پرورش يافته و كامل گردند
ذكر  "آنچه كه كودكان انجام ميدهند  "در اين جدول توجه به اين نكته ضروري است كه مهارت هايي كه در ذيل . گرديده است

از طرفي ديگر، در خصوص مهارت ها نيز الزم است تا  با . گرديده اند، به ويژه از لحاظ تظاهرشان در عملكرد كودكان، همگاني نيستند
مالحظات فرهنگي انطباق داده شده و  فرصتهاي در دسترس كودكان براي پرورش مهارتها، دانش و توانايي مرتبط با آن سن نيز در 

  )7(. آنها لحاظ گردند

  نيازهاي تكاملي كودكان 

  آنچه كه كودكان نياز دارند آنچه كه كودكان انجام مي دهند

  تولد تا سه ماهگي

  محافظت در برابر خطرات فيزيكي آموختن درباره دنيا از طريق تمام حواس

  )تغذيه انحصاري با شيرمادر بهترين است(تغذيه كافي دنبال كردن افراد و اشيا با چشم ها

ايمن سازي، درمان كم آبي خوراكي ( مراقبت هاي سالمت كافي پاسخ به چهره ها و رنگ هاي روشن
  )در صورت نياز، بهداشت

بزرگسالي كه كودك با او احساس تعلق و وابستگي را در خود   شناخت دست ها و پاها
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 شكل دهد

  را بفهمد و به آنها جواب دهدبزرگسالي كه پيام هاي كودك  بلند كردن سر و برگرداندن سر به طرف صدا

چيزهايي كه كودك بتواند آنها را نگاه كند، لمس كند، بشنود،  گريه كردن ، اما با بغل كردن و دلجويي كردن ساكت مي شود
  ببويد و بچشد

فرصت هايي كه درآغوش گرفته شود، برايش آواز خوانده شود و   آغاز خنديدن
  تكان داده شود

  بودنآغاز ايجاد حس خود 

  چهار تا شش ماهگي

  :همه موارد با ال، به عالوه  اغلب مي خندد

  فرصت هاي شناخت دنيا والدين و خواهر و برادرهاي بزرگش را ترجيح مي دهد

  محركات كالمي مناسب كارهايي كه نتايج جالبي دارد را تكرار مي كند

  بازي هاي استاندارداسباب فرصت هاي روزانه براي بازي با  مشتاقانه گوش مي دهد

  وقتي با او سخن گفته مي شود، گوش فرا مي دهد

  مي خندد و صداها را تقليد مي كند

  دست و پاهايش را مي شناسد

   اشيا را به دهانش مي گذارد

  با كمك مي نشيند، غلت مي زند، حركات جهشي دارد

  بدون استفاده از شست، به اشيا چنگ مي زند

  ماهگي هفت تا دوازده

  :تمام موارد فوق، به عالوه وقايع ساده را به خاطر مي آورد
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قسمت هاي مختلف بدن و صداهاي افراد فاميل را تشخيص مي
  دهد

 دادن مكمل هاي غذايي جديد  

فرصت هايي جهت شنيدن داستانهايي كه براي آنها خوانده مي  اسم خودش و ساير لغات رايج را درك مي كند
  شود

  يك محيط امن كه بتواند آن محيط را بشناسد لغت هاي معني دار را بيان مي كنداولين

   اشيا را تكان مي دهد

  اجسام مخفي را پيدا مي كند، اجسام را در ظروف جا مي دهد

   به تنهايي مي نشيند

چهار دست و پا راه مي رود، خودش را راست نگه مي دارد، راه
  مي رود

 

  ها خجالت بكشد و يا غريبي كندممكن است از غريبه 

  يك تا دو سالگي

  :عالوه بر مواردفوق كارهاي بزرگترها را تقليد مي كند

نياز به حمايت براي كسب مهارت هاي جديد حركتي، كالمي و  حرف مي زند و لغات و ايده ها را درك مي كند
  تعقلي

  هايي براي ايجاد استقاللفرصت از داستانها لذت مي برد و دوست دارد اجسام را بيازمايد

  نياز به كمك براي يادگيري چگونگي كنترل رفتار هايش با سعي و كوشش راه مي رود، از پله ها باال ميرود

  فرصت هايي به منظور آموختن نحوه مراقبت از خود ابراز استقالل مي كند، اما افراد خانواده را ترجيح مي دهد

  فرصت هايي براي بازي و اكتشاف دهدمالكيت اشياء را تشخيص مي 

  نياز به بازي با كودكان ديگر  روابط دوستانه ايجاد مي كند
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  گفتن روزانه/ نياز به قصه خواندن  مشكالت را حل مي كند

  در انجام دادن كارها احساس غرور از خود نشان مي دهد

  دوست دارد در امور كمك نمايد

  ادعاي بازي دارد

  نيم سالگيدو تا سه و 

  :عالوه بر موارد فوق، فرصت هايي براي دوست دارد مهارت هاي جديد بياموزد

  انتخاب كردن  به سرعت زبان ياد مي گيرد

 درگير شدن در بازي هاي مهيج  هميشه در حركت است

  خواندن آوازهاي مورد عالقه به دست آوردن كنترل دست ها و انگشتان

  كردن با پازل هاي سادهكار  به سادگي مايوس مي شود

  مستقالنه تر عمل مي نمايد، اما هنوز وابسته است

 سه و نيم سالگي تا پنج سالگي

  :عالوه بر موارد فوق محدوده توجه اش وسعت مي يابد

  فرصت هايي به منظور تكامل مهارت هاي حركتي ظريف گستاخانه عمل مي كند

  تكلم از طريق خواندن، صحبت كردن و آواز  خواندنتشويق به زياد حرف زدن و زياد سوال پرسيدن

  فعاليت هايي كه حس برتري مثبت را توسعه خواهند داد خواستن چيزهاي واقعا بزرگساالنه

  فرصت هاي يادگيري همكاري، مشاركت و همياري  توجه به كارهاي هنري

  توسط مهارت پيش از خواندن و نوشتنآزمودن آزمودن مهارت هاي فيزيكي و ترغيب به آزمودن آنها با احتياط
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كمك كردن به ادامه شناخت دنيا به منظور يادگيري از طريق  نشان دادن احساسات در بازي هاي مهيج
  عمل

  فرصت هايي براي مسئوليت پذيري و انتخاب كردن دوست دارد با دوستان بازي كند، دوست ندارد ببازد

امل شدن خود كنترلي، همكاري و ادامه دادن تا پايان تشويق ك قسمت كردن و واژگون كردن اجسام
  يك كار

حمايت از احساس خود ارزشي و غرور كودك بعد از انجام  
  موفقيت آميز كار 

نقاشي كشيدن، رنگ ( فرصت هايي براي بازگو نمودن خود 
  )كردن، كار كردن با خمير و خاك رس

  تشويق خالقيت 

  حركات موزون 

  موزيك هايي از انواع مختلفگوش دادن به  

  پنج تا هشت سالگي

  :عالوه بر موارد فوق كنجكاو شدن در مورد مردم و اينكه دنيا چگونه كار مي كند

  حمايت براي كسب مهارت هاي حركتي، تكلمي و تعقلي بيشتر توجه بيشتر نشان دادن به اعداد، حروف، خواندن و نوشتن

  ايجاد استقاللفرصت هاي بيشتر به منظور  خواندن

  فرصت هاي بيشتر براي خئد اتكايي در امور مراقبت شخصي عالقه روز افزون به محصوالت نهايي

  فرصت هايي براي ايجاد انواع وسيعي از مهارت ها كسب اطمينان بيشتر در زمينه مهارت هاي فيزيكي

تكامل تكلمي بيشتر از طريق آواز خواندن، صحبت حمايت براي  استفاده از كلمات به منظور بيان احساسات و سازگار شدن
  كردن و خواندن
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  فعاليت هايي كه حس برتري مثبت را كاملتر مي كند  اشتياق به پرورش فعاليتها

  فرصت هاي يادگيري همكاري، ياري و كار تيمي برون گرا تر شدن و بازي هاي مشاركتي

  حمايت از يادگيري از طريق دستكاري اشياء 

  هايي براي مسئوليت پذيري و انجام انتخابفرصت 

  حمايت از تكامل خود كنترلي و دوام آوردن تا پايان كار 

حمايت از حس خود ارزشي و غرور بعد از انجام يك كار  
  موفقيت آميز در كودك

  ايجاد انگيزه و ترغيب براي موفقيت هاي آكادميك 

  فرصت هايي براي سوال كردن و مشاهده كردن 

  صت هايي براي آهنگ ساختن، انجام كارهاي هنري فر 

  توجه به آموزش پايه 

مغز كودك نه لوح سفيدي است كه بايد داستان زندگي بر آن نگاشته شود و نه 
از زمان نخستين . مداري پيچيده كه توسط ژن ها طراحي و كنترل مي شود

در عرصه ميان ژن ها و محيط  حركتي موزون   ,تكامل مغزي  ,قسيم سلولي ت
حالي كه ژن ها مراحل تكامل طبيعي را در مغز برنامه ريزي مي كنند  در . است

كيفيت اين تكامل توسط عوامل محيطي اي تعيين مي شود كه هم بر مادر باردار 
 ، چنين عواملي نظير تغذيه مناسب ، و شيرده تاثير مي گذارند و هم بر كودك

سوء  ,شاميدني سالم و محيطي امن و عاري از خشونت آب آ ,سالمت كافي 
سهمي عمده در چگونگي رشد و تكامل مغز  , بهره كشي و تبعيض ,استفاده 

  .كودك دارند 

بلكه ريشه در ويژگي  ، بي همتايي مغز آدمي فقط ناشي از پيچيدگي آن نيست
هر . داردي مي به آن توان خارق العاده تعامل با تجربيات را ارزان   كه   هايي دارد

جنبش يا تحريك عاطفي به رخدادهاي الكتريكي و شيميايي اي بدل  ,تماس 
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در تكامل اتصال . شكل گيري مغز كودك را اصالح مي كنند  ,مي شود كه نيروي محرك ژنتيكي را پيش مي بردوبه شيوه اي ظريف 
  . صدايي براي شنيدن و نوري براي ديدن تاثير گذار است ,تعامل بشر با محيط به اندازه غذايي براي خوردن  ,هاي مغزي 

اين دوره  دردوره هايي در زندگي وجود دارند كه در آنها مغز با شدت بيشتري پذيراي تجربيات جديد و بهره اندوزي از آنهاست اگر
  .گيري خواهد يافت  كاهش چشم مطالبگون  اامكان آموختن انواع گون ,ي نبردبهره كاف از اين تجربيات مغز هاي حساس

تجربيات منفي يا فقدان محرك هاي خوب   ,انعطاف پذيري مغز به اين معناست كه در دوره هاي خاصي 
وقتي كه كودكان در .و مناسب به احتمال زياد تاثيرات بسيار جدي تر و پايدارتري به جاي مي گذارند 

مورد سوء استفاده  , يا گرسنگي مي كشند ,مهم ترين زمان رشد خود از توجه كافي بي بهره مي مانند 
بسياري از كودكان . رشد و تكامل مغزي آنها به مخاطره مي افتد  ,قرار مي گيرند يا از آنها غفلت مي شود 

تحت  ,در بي خانماني يا در شرايط پس از وقوع مناقشات زندگي مي كنند  ,كه در وضعيت اضطراري 
ر مي گيرند و شوك هاي عاطفي زيادي به آنها وارد مي شود فشارهاي عصبي شديد و نا متعارف قرا

فعال مي شوند و بقيه مغز هم چنان آنان  تنها برخي اتصال هاي مغزي  يشان كاهش مي يابدوتوانايي ها
موتور تكامل مغز كودك را از  ,در اين سنين خاموشي برخي از اتصال هاي عصبي . خاموش مي ماند 

مداخله زود هنگام تاثير بسيار  ، هر چند كه براي اثر گذاري و بهبود شرايط زندگي كودك هرگز دير نيست.كارآيي كافي باز مي دارد 
موقع ه ب   ,روند تكامل كودكان را مي توان با برنامه هاي مناسب . مثبت تري بر تكامل مغز كودك و توانايي يادگيري او خواهد داشت 

گستره وسيعي از اين مداخالت .سرعت بخشيد  ,و با كيفيت كه تجربيات مثبت براي كودكان و حمايت از والدين شان را در پي دارد 
كمك به پدران و مادران جوان به درك دقيق تر معناي  :كه بعضي موارد آن عبارتند از مثبت و موفقيت آميز را مي توان در نظر گرفت

  ...و خواندن قصه براي كودكان نوپا يا سر زدن به منزل والدين جوان و راهنمايي آنها صيه به.تو ,حركات نوزاد 

مراقبت و پرورش محبت آميز در دوران نخست كودكي بر چگونگي رشد كودكان تا رسيدن به بزرگسالي و بر نحوه عالوه بر اين ،
كودكاني كه در دوران شيرخوارگي و طفوليت از . و ماندگار داردپرورش استعداد فراگيري و توان تنظيم عواطف شان تاثيري حياتي 

 مشكل     دچار   و ديگران همواره   خود  اغلب نسبت به ديگران سوء ظن دارند و در اعتماد به. مراقبت هاي اوليه بي بهره بوده اند 
ي نشده اند به احتمال زيادتري در دوران كودكاني كه در سال هاي نخست براي تنظيم و نظارت بر رفتارشان راهنماي .خواهند بود

  .و ناهنجاري هاي رفتاري و اجتماعي خواهند شد ,ترس  ,مدرسه دچار اضطراب 

 دننحو شايسته اي در معرض مشاهده و يادگيري رفتارها و يا تكاليف مذهبي قرار مي دهه را ب اني كه كودكياهو زمينه  ها موقعيت      
د احساس رضايت قلبي آنان را به ارمغان نتوان مي ،دنگرايشهاي فطري و ارضاي نيازها ي رواني خود تقويت مي كنو آنان را در راستاي 

  .دنو دين ، راهنمايي و هدايت نماي آورده و در جهت درك بسياري از مسايل مذهب

تا در مراحل اوليه ي  داريمواطف كودكمان چنين موقعيت متعالي نياز به زمينه سازي و آمادگي روان و ع براي رسيدن به            
د و در مراحل بعدي حيات كه بعد عقالني نزندگي خود ، چهره ي شادمان و با نشاط والدين را پس از ارائه رفتار مطلوب تجربه نماي

مناسب و  رهايري خويش ببيند و به تثبيت رفتاطرفتارهاي تقليد شده ي خود را موافق دريافت هاي ف خواهد يافت توسعهتكامل 
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 .رشد و بالندگي آنان حاصل آيد ودنمطلوب خود اقدام نماي

  

  

  

  

  :عوامل تاثيرگذار بر تكامل دوران ابتداي كودكي

  :اين عوامل عبارتند از

 فردي؛ 

 خانوادگي؛ 

 اطرافيان و همسايگان؛ارتباطات اجتماعي؛ 

 خدمات و برنامه هاي تكامل ابتداي كودكي؛ 

  محيط ملي و منطقه اي 

  جهاني ؛سطح 

 وضعيت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ديدگاه هاي جنسيتي 

  
  كودك 

در اين سالها رشد و تكامل عصبي كودك . سال هاي اوليه عمر مهمترين زمان تكامل در طول عمر فرد محسوب مي شود
ي تواند در صورت عدم پس تغذيه و محيط مواجهه مناسب موثر است و م. اساس تكامل مغز نيز در اين دوران است. چشمگير است

تغذيه مادر در دوران بارداري و تغذيه انحصاري با شير مادر . تامين، تاثير منفي بر رفاه اقتصادي اجتماعي و فيزيكي كودك داشته باشد
  .همگي بسيار مهم مي باشند

اگر اين اصول . دارندتعامل بين ژنتيك و فيزيولوژي و تجارب ونيز مواجهات محيطي در تكامل كودك نقش زير بنايي 
ضروري برآورده نشود بر تكامل فيزيكي، رواني و يادگيري در مدرسه نيز اثر گذار خواهد بود، هم چنين كودك مستعد ابتال به عفونت 

  .قدرت كمتري خواهد داشت و در نهايت فرد مستعد ابتال به بيماري هاي مزمن نيز خواهد بود وي  و سيستم ايمني  شده

تغذيه  ءكوتاهي قد ناشي از سو. گيري مادر در خانه و نيز سطح سواد وي بر تغذيه كودك بسيار اثرگذار استقدرت تصميم 
  .مزمن ناشي از تركيبي از عوامل محيطي، اقتصادي و اجتماعي است كه از دوران بارداري آغاز و در طول زندگي ادامه مي يابد
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مغذي كافي، آب سالم، دسترسي به آموزش براي همه و حفاظت از آنها  تغذيه كافي و مراقبت سالمت ، امنيت غذايي با ريز
  .در مقابل بيماريها با واكسيناسيون از نكاتي است كه در اين دوران بايد بدانها توجه شود

محيط گرم و نزديك خانوادگي، تنبيه نشدن، فرصتهايي در خانواده براي كشف دنيا، يادگرفتن اينكه چطور صحبت كند و به 
  . بت ديگران گوش فرا دهد، در اين دوران اهميت داردصح

بيشتري در مغز مي گردد را بايد در ) سيناپس(نقش مركزيتي بازي در تكامل كودكان كه خود سبب تشكيل ارتباطات عصبي 
ان و والدين نوع بازي از كودكي به كودك ديگر، تحت تاثير فرهنگ ، مراقبت كنندگ. بازي نقش اجتماعي كننده دارد. نظر داشت
براي مثال مادران و كودكاني كه با اسباب بازي هاي دست ساز بازي مي كنند و تمركزي كه بر يادگيري و اكتشاف در اين . قرار دارد

ولي موضوع بازي در سياست دولتها . حركتي كودكان خواهد داشت -بازي ها وجود دارد، تاثير مستقيمي بر پيامدهاي تكاملي اداراكي
بنابراين بايد كاري كرد كه از راهي بتوان والدين و مراقبين را در زمينه نقش مهم بازي متقاعد نمود و آن را . قرار گرفته است  در حاشيه

  .ارتقا و ترويج داد

  

  :خانواده 

اطات بيشترين محرك محيطي براي كودكان و كنترل كننده ساير ارتب. خانواده در زمينه تكامل دوران كودكي تاثير اوليه دارد
منابع اجتماعي مانند مهارت والدين، شيوه . منابع اقتصادي و اجتماعي آن است،مهمترين مشخصه پنهان خانواده . كودك، خانواده است

. هاي فرهنگي، وضعيت سالمت اعضا خانواده و منابع اقتصادي شامل ثروت و وضعيت اشتغال است كه همگي در اين قسمت مهم است
عوامل با تاثير منفي در اين حيطه عبارتند از فقر، وزن كم موقع تولد، .وص اين موارد تحت آموزش قرار گيرند خانواده ها بايد در خص

وضعيت اقتصادي اجتماعي بر وزن . سو تغذيه و عفونت، تعارضات و خشونت داخلي و مسائل روحي رواني والدين مثل افسردگي مادر
تياز پايين تست هاي شناختي، مشكالتي در زمينه رفتاري و اجتماعي شدن و افزايش كم بدو تولد، احتمال خطر پوسيدگي دنداني، ام

نقش پدران نبايد دست كم گرفته شود، لذا درگير نمودن پدران و آموزش آنها بايد به .  احتمال جدا شدن از مدرسه اثر گذار است
  .ده ها از اهميت شاياني برخوردار استحمايت دولت از خانوا. عنوان يكي از استراتژي ها  مورد توجه قرار گيرد

  :شهروندي و ارتباطات اجتماعي 

شاخص هايي از قبيل متوسط سطح درآمد، درصد شهروندان با مدرك ديپلم، درصد شاغالن و بيكاران، مهم هستند وهرچه 
صادي اجتماعي جامعه ارتباط معكوسي بين وضع اقت. اين شاخص ها بهتر باشند، موفقيت كودكان در مدرسه بيشتر خواهد بود

و گستردگي مواجهه با عوامل آسيب زا از جمله آلودگي هوا، فضوالت، آب ناسالم، سر و صداي بيش از حدو كيفيت بد 
فضاي فيزيكي در دسترس كودكان فرصتهايي را ايجاد مي كند تا كودكان با بازي فراگيري شان . محل سكونت وجود دارد
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ايجاد . رش يابد كه براي تكامل شناختي، حركتي و روحي رواني آنها مناسب استافزون گردد و قدرت كشف آنها پرو
موسسات و تسهيالتي براي يادگيري و خالقيت بيشتر كودكان، مهدكودك، تسهيالت طبي، دسترسي به حمل و نقل، 

  .دوران است انسجام اجتماعي، قوانين و هنجارهاي جنسيتي جامعه از موضوعات قابل توجه در اين. فرصتهاي شغلي

  :برنامه ها و خدمات تكامل ابتداي كودكي 

دولت بايد اين برنامه ها را در سياستهاي حفاظتي . اين برنامه ها و خدمات بايد كليه جنبه هاي تكامل كودكان را در نظر بگيرد
اولويت بر كودكان آسيب  افزايش دسترسي كودكان به خدمات مراقبتي و آموزشي با كيفيت در دوران كودكي، با. اش داخل نمايد

  . پذيرتربايستي به عنوان هدف كل جامعه باشد

  :اين برنامه ها و خدمات شامل موارد ذيل هستند

اشكال مختلف حمايت خانواده، كه شامل  -تغذيه -آموزش هاي ابتداي كودكي -مراقبت از كودك -تغذيه با شير مادر
  ......مل كودك مبتني بر جامعه و خانه ومراكز تكا -پيش دبستاني ها -خدمات مهد كودك ها  

ساير برنامه هاي كه به طور غير مستقيم مرتبط اند شامل حمايت از والدين و مراقبين كودكان و برنامه هايي كه دولت براي .
اده ها و كودكان حمايت از خانواده ها يا بازديد از منزل و مراكز خدمات سالمت، نقطه تماس مهمي بين خانو. اين قشر دارد، مي باشد

اما نكته مهم اين است كه آموزش ، توانمندسازي و ايجاد . است و الزم است برنامه هاي تكامل ابتداي كودكي در اين مراكز وارد شوند
  . تخصص در كاركنان اين مراكز صورت پذيرد

مود و يك هدف مشترك براي چنين كارهايي بايد حساسيت فرهنگي ،آگاهي عمومي و احساس مالكيت اجتماعي ايجاد ن
ايجاد مشاركت بين جامعه، خانواده ها و والدين، ارائه دهندگان خدمات، افزايش ظرفيت جامعه از طريق درگير كردن . به وجود آورد 

 برنامه هايي كه بر اساس منابع و شبكه هاي موجود ساخته مي شود اغلب از طريق. فعال خانواه ها و ساير ذي نفعان بسيار مهم است 
اين نوع از برنامه ها اغلب شامل آموزش والدين . مشاركت والدين، مراقبين سنتي كودكان و خواهران و برادران بزرگتر شكل مي گيرد

  .، ايجاد گروه هاي حمايت والدين، بازديد از منزل و ابتكارات مراقبت از كودك مبتني بر جامعه مي باشد 

شده  بچه هاي متولد از ويژگي هاي خاص كودكان يا خانواده ها ازقبيل خدمات تكامل ابتدايي كودكي ممكن است برخي
كه هر كدام از اينها معايب و . دنبا وزن كم يا خانواده هاي كم درآمد را هدف بگيرندويا اينكه در برخي از مناطق و محله ها ايجاد شو

به اهدافي كه در زمينه تامين خدمات و برنامه هاي تكامل در هر صورت دولتها بايد تالش نمايند تا . مزاياي مربوط به خود را دارند
ايجاد ارتباط بين برنامه ها و خدمات تكامل ابتداي كودكي با برنامه هاي مراقبت از .ابتداي كودكي تمام كودكان دارند،دست يابند 

  .سالمت سبب بهبود وضعيت بقاي كودك خواهد گرديد

بفردي در اين زمينه دارند چون با سالمت فرد و جامعه مرتبط اند و مي توانند  سيستم هاي مراقبت از سالمت موقعيت منحصر
متخصصان آموزش ديده اي را در اين زمينه به كار گيرند ونيز تسهيالت و خدمات منحصر بفردي را تامين نمايند  و به عنوان اولين 
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اغلب مادران كودكان خود را از سنين پايين به اين . ئه نماينداسطح تماس با مادران در سن بارآوري مشورت و راهنمايي هاي الزم را ار
  . مراكز مي آورند، پس چنين مراكزي با والدين و  كودكان جامعه تماس  موثر ومفيدي برقرار مي نمايند 

  :سطح منطقه اي و ملي 

. نشات گيرد) الملليدرسطح ملي وبين (اختالفات موجود در وضعيت تكاملي كودكان مي تواند از شرايط كالن محيطي 
سياستهايي كه به طور غير مستقيم در اين دوران تاثير مي .موثر ترين برنامه ها و خدمات دولت ها در سطح منطقه اي رخ مي دهد

حكومت هاي ملي بايد مسئول تعهداتشان نسبت به اهداف توسعه هزاره . گذارند اغلب در سطح ملي و منطقه اي تصويب مي شوند
  .باشند

  :هانيسطح ج 

قوي تر شدن . زيادي در اين زمينه خصوصا براي ايجاد فرصتهاي جديد و كم كردن تفاوت ها وجود دارد كوشش جهاني
همچنين يونيسف ،يونسكو ، بانك جهاني . تعهدات سازمان جهاني بهداشت و جامعه بين الملل يك مكانيسم حمايتي تاثيرگذار است

  .ا تكامل همه جانبه كودكان در دستور كار خود دارندبرنامه هاي موثري را در جهت ارتق... و

 وضعيت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ديدگاه هاي جنسيتي 

براي كودكان، اين امكان به وجود مي آيد كه بي عدالتي هاي اجتماعي، اقتصادي و  "آغازي منصفانه  "با فراهم آوردن 
استرس زايي كه در اثر فقر ايجاد مي شود، با نابرابري هاي تكاملي و در واقع شرايط ناسالم و . جنسيتي مرتبط تعديل گردند

  .يادگيري ابتدايي همراه شده و خود به تداوم نابرابري هاي اقتصادي اجتماعي كمك خواهد نمود 

  :مراحل رشد وتكامل كودكان  وبرنامه سازي براي ايشان 

ر درك جهان به طور فعال تاكيد بسيار مي كند و عقيده دارد كودكان بر توانايي كودك د) 1896- 1980(ژان پياژه روانشناس سويسي 
به طور انفعالي اطالعات را جذب نمي كنند بلكه آنچه را كه در دنياي پيرامون خود مي بينند، مي شنوند و احساس مي كنند و در نهايت 

مشخص رشد و تكامل شناختي، يعني يادگيري وي همچنين عقيده دارد كه انسانها از چندين مرحله .نمايندانتخاب و تفسير مي 
او سالهاي تولد انسان تا پانزده سالگي را به چهار مرحله از لحاظ رشد شناختي و به .در باره خودشان و محيطشان مي گذرند "انديشيدن"

  . شرح زير تقسيم بندي مي كند

ش كودكان در اين مرحله به آنچه در خانواده شان از تولد تا دو سالگي كه اين مرحله و اصوال آموز "حركتي -حسي"مرحله . 1
  ميگذرد منحصر مي شود و رسانه ها معموال برنامه ي خاصي براي اين بخش طراحي و تدوين نمي كنند 
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است مرحله اي كه در آن كودك بر زبان تسلط پيدا مي كند و  "پيش از عملياتي"مرحله بعد از مراحل رشد شناختي انسان مرحله . 2
است و  "خودمدار"همچنين در اين دوره كودك .د د از كلمات براي نشان دادن اشيا و تصاوير به شيوه اي نمادين استفاده كنميتوان

اين دوره از سن دو تا هفت سالگي طول مي كشد و كودكان عضو در اين .جهان را بر مدار موقعيت خويش تفسير و دريافت مي كند
و با توجه به اينكه هنوز وارد فضاي مدرسه نشده اند به طور طبيعي .ردساالن را تشكيل مي دهندمرحله، جامعه هدف اعم برنامه هاي خ

  . كسب مي كنند ها و رسانه ،اطرافيان بيشترين نياز خود را به آموزش از طريق خانواده

ي طول مي كشد و در طي اين است كه از سن هفت تا يازده سالگ "عمليات عيني"مرحله سوم از مراحل رشد شناختي انسان مرحله . 3
مرحله كودكان بر مفاهيم انتزاعي منطقي تسلط مي يابند مي توانند مفاهيمي مانند اينكه دليل فالن چيز چيست را درك كنند،در اين 

در مرحله كودكان از آنجا كه وارد محيط مدرسه شده اند تا حدي از ميزان مصرف رسانه اي آنها كاسته مي شود و برخي موارد را 
مدرسه و يا از گروه همساالن خود دريافت مي كنند و همين مرحله آغاز راهي است كه ممكن است كودكان با اتكا به شناخت خود در 

 اي برابر پيامهاي خسته كننده و يا غير دلخواهي كه از رسانه برايشان پخش مي شود مقاومت كنند و دست به گزينش پيامهاي رسانه
  .بزنند

د،مرحله اي كه سالهاي يازده تا پانزده سالگي يك كودك را در بر مي گيرد و در آن نمي نام "عمليات صوري"وره راچهارمين د. 4 
كودكي كه در حال رشد است توانايي درك انديشه اي فوق العاده انتزاعي و فرضي را پيدا مي كند، در اين مرحله كودك با گذشتن 

بتدايي در آستانه ورود به دوره اي از زندگي خويش است كه ميتوان به جرات آن را از مرز خردسالي و پشت سر گذاشتن دوران ا
بايد توجه داشت كه به سبب درك و انتزاع قوي تر  )نوجواني(دراين دوره  مهمترين دوره شكل گيري شخصيت اجتماعي افراد دانست

و همچنين ميزان تاثيرپذيري از  خواهد شده ها و پيامها بيشتر در ميان برنام نوجوان قبلي ميزان انتخاب و گزينش دوره هاي سنينسبت به 
 تقسيم بندي ميتوان اينگونه نتيجه گرفت كه اين با نگاهي به. است ساير سنينبرنامه هاي مورد قبول نيز بيشتر از ميزان تاثير پذيري 

ا تفكيكي بين اين مراحل قائل نيستند چرا كه نه شكل عموم داده اند ،كه كودكان را جامعه هدف خود قرار  يبرنامه سازان دربيشتر موارد
اين برنامه ها در شكل و .هيچكدام ازاين طبقه بندي تبعيت نمي كنند برنامه ها و نه محتواي برنامه هايي كه براي كودكان ساخته مي شود

برنامه هاي متعدد اجرا ميشود؛در اغلب فرم اجرا غالبا برنامه هايي هستند كه با حضور يك مجري شاد يك طراحي دكور رنگين و ميان 
اين برنامه ها مجري كه سعي در كودكانه صحبت كردن و شاد نشان دادن خود دارد سعي مي كند به ضرورت برنامه هاي اموزشي در 

هاي سني باالتر نيز  جاي جاي برنامه پيامهايي را به كودك القا كند، و متاسفانه همين حالت به سنين باالتر و برنامه هايي كه براي گروه
يانه تر آميخته مي اساخته مي شود تسري يافته و به عنوان مثال براي برنامه نوجوانان همين فضا با اندكي لحن عارفانه و پيامهاي آرمانگر

ب زمانه و شود اما آنچه در اين ميان بيشتر به چشم مي آيد اين است كه اغلب اين پيامها نه در راستاي اجتماعي شدن كودكان بر حس
  .روزگار خود كه بيشتر پيامهاي اخالقي خشك و كسل كننده اي هستند كه به تكرار در برنامه هاي متفاوت از آنها استفاده شده است

 دنياي كودكان و نسبت ما با آن  

فرداي جامعه را  بايد توجه داشت كه در برنامه سازي براي كودكان بايد بيشترين دقت نظر را لحاظ كرد چرا كه اين گروه بي شك
براي كشور ش ا تربيت نسلي كه خوب رشد نيافته و اجتماعي نشده باشد قبل از هرچيزي بواسطه ناهنجاريهاي اجتماعي .خواهند ساخت 
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و اين دقت بايد در تلويزيون بيشتر از همه رسانه ها باشد چرا كه كودكان بيشترين ساعات خود را در مراحل سه .مشكل ساز خواهد شد 
كودكان از دنيايي مي آيند كه دنياي انتزاع و تخيل است دنياي كه .ه رشد خود يعني از دو تا پانزده سالگي به آن اختصاص مي دهندگان
ن كودكان خود را محور و اساس جهان مي دانند و تمام دعواي والدين با كودكان خويش نيز بر سر اين است تا قواعد زندگي در آدر 

پس بايد توجه داشت كه در .انها ياد بدهند كه زندگي در جهان واقعي مستلزم چه رفتارهايي استآبياموزند و به  جهان واقع را به آنان
در  كالتهيه هر برنامه اي براي كودكان اين واقعيت لحاظ گردد كه اين برنامه ها نبايد از دنياي خياالت كودكان به دور باشد و يا 

نها بدهيم باشد چرا آ دارند و آنچه ما مي خواهيم به آنها كان برنامه هايي ساخت كه پلي ميان آنچهخياالت سير كند بلكه بايد براي كود
گونه است كه كودك در ميان داشته ها و بايد ها دچار تعارض نمي شود و پر واضح است كه در چنين حالتي صحبت از  كه تنها اين

به ،كه مفيد باشد  نآبيشتر از،در عالم واقع همتايي براي آن نمي بيند  كه كودك نه در خياالت و نهاصول اخالقي مفاهيم مجرد و
  . تعارض كودك دامن زده و رشد او را به تاخير مي اندازد

 توجه به شناخت و آموزش و پرورش كودكان استثنايي  

عاطفي و رواني نمي توانند افرادي كه به داليل خاص جسماني، ذهني، (توجه به شناخت و آموزش و پرورش كودكان استثنايي،   
غناي فرهنگ و نظام آموزش و  واصالت  ،از نشانه هاي پيشرفت ، ) از برنامه هاي عادي آموزشي به نحوي مطلوب بهره مند گردند

  .پرورش هر جامعه اي است
 هاي نظام يژههداف وبراي كودكان استثنايي از اافزون تربرنامه ريزي و ايجاد تسهيالت آموزشي  ،كوشش در جهت شناسايي      

درصد از كل دانش آموزان سنين مدرسه در هر جامعه اي نياز  15الي  10مطابق ارقام و آمار بين المللي حدود . استمترقي  آموزشي 
نگاهي كوتاه به آمار كل دانش آموزاني كه در حال حاضر زير پوشش آموزش و پرورش استثنايي . به برنامه هاي آموزشي ويژه دارند

ر دارند بيانگر اين حقيقت است كه امروزه فقط كمتر از يك درصد از كل اين قبيل دانش آموزان واجب التعليم از برنامه هاي قرا
چنين  در جهت شناسايي جامع يو اين موضوع از مسئوليت اولياي امور در تهيه و تنظيم برنامه هايهستندآموزش استثنايي برخوردار 

  .خبر مي دهد ايشانآموزش و پرورش  نيزو كودكاني

 توجه به خانواده  
توجه به اين مسأله كه خانواده به عنوان نخستين نهادي كه كودك در آن پرورش مي يابد و پدر و مادر به عنوان نخستين 

امعه درهر ج توجه به خانواده. ضروري است ،ي حساس و اساسي دارندنقشمربياني كه در ساخت شخصيت فرداي فرزند خود 
رواني ،معنوي  بنيان جسمي وتغذيه صحيح مادر باردار و اعمال و حركات و رفتار وي در . ، نشانگر رشد آن جامعه استاي 

  .كودك بي نهايت مؤثر است
فكري كامل  با سالمت بدني و والدينيباهوش و خالق در جامعه داشته باشيم بايد اصوًال  يكه كودكان بخواهيماگر      

و  گرفتبدون شك بايد سوابق تحصيلي پدر و مادر و چگونگي وضع فكري و هوشي آنان را هم در نظر. داشته باشيم
تا حين بارداري و پس از آن چگونه با كودك خود رفتار نمايند تا كودكي سالم و پرتوان از نظر  داد خانواده ها را آموزش



30 

 

. روابط صحيح خانوادگي و محيط گرم وصميمانه خانه در رشد عاطفي كودك مؤثر است.جسمي و فكري داشته باشند 
پدران و مادراني كه هر دو فعاليت خارج از منزل دارند و حتي در مواردي جز تعطيالت پايان هفته فرزند خود را نمي بينند تا 

صحيح روابط اجتماعي را به فرزند خود طريقه  وده،در وي ايجاد محبت نمبه سختي خواهند توانست به او محبت كنند 
  .بياموزند

خانواده هايي كه مادر بيشتر با فرزند خود است و مرتب با او حرف مي زند به مراتب با تكلم  دركودك  گفتنسخن      
سالهاي اوليه زندگي كودك بايد پر از . كودكي كه پدر و مادر خود را جز چند ساعت در هفته نمي بيند متفاوت است

ي ، سالهاسالهاي رشد و نمو جسمي و عاطفي كودكان  به عنوانسالهاي قبل از مدرسه . بت، صحبت و رفتار صحيح باشدمح
بر پدر و مادر است كه كنجكاوي . مي باشد توسعه فكري، ازدياد دانش الزم و آگاهي به مسائل فردي و اجتماعي  مهمي در
او را مورد توجه قرار  سياعضاي حتكامل د، در تربيت حواس او بكوشند و اغنا نماين به نحومطلوبيرا  اين سنين در كودكان

و اين انضباط تا پايان عمر با وي  و با انضباط رشدخواهديافت پرورش مي يابد منظم  ضبطيكودكي كه در خانواده من. دهند
  .خواهد بود

لباس، پوشيدن جوراب و يا تمايل به غذايي  در انتخاب. به كودكان بايد با رعايت سن و طرز تفكرشان آزاديهايي داد     
هر چه كودك متفكرتر و از  .نمودخاص مي توان نظرات آنها را محترم شمرد و در انجام برخي كارهاي خانه آنان را شريك 

 به هر حال. هوش بيشتري برخوردار باشد، زود رنج تر خواهد بود و رفتار نامناسب اثرات سوء بيشتري در او خواهد گذاشت
و او را منضبط و انعطاف پذير بار آورند تا در دوران  دادهشكل  كودكبه رفتار مي توانند كه هستندپدر و مادر اين

  .كار آنها را دنبال كنند ، كودكستان و مدرسه، مربيان متخصص
  تيزهوش آموزش و پرورش كودكان

پيرامون افراد تيزهوش و بااستعداد سابقه بسيارطوالني دارد و احتماالً به زماني برمي گردد كه براي  كندوكاوكنجكاوي و    
افرادي بوده اند كه از خود  درهر دوره در جوامع مختلف. نخستين بار انسان عالقه مند شد بداند چرا افراد با هم متفاوتند

موجب برانگيختن حس كنجكاوي مردم شده و مورد سوءظن و نفرت نمايان ساخته و  را توانايي ها و برجستگي هاي خاصي
  .و يا ترغيب و تشويق آنها قرار مي گرفته اند

و به آنها به طور اختصاصي علوم  يافتدر سنين كودكي  را كودكان باهوش بايد كه داشتدر يونان قديم افالطون عقيده      
  .و فلسفه تعليم داده شود

اي دموكراسي يونان بستگي به توانايي آن كشور در آموزش و پرورش افراد بااستعداد و برجسته كه بق همچنين اومعتقد بود
  ..خود جهت رهبري جامعه دارد

الهي و دريچه اي است به علم اليتناهي كه شخص  اي عقيده عموم بر آن بوده كه نبوغ و تيزهوشي هديه همان زماندر      
  .مرگ و فنا را از زندگي دوركند به عمق حقيقت پي بردهسازد را قادر مي 
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انسان . مفهوم نبوغ و استعداد هميشه نسبي بوده و درطول تاريخ در ميان اقوام و جوامع مختلف به يك معني نبوده است     
كه كدام عمل و مهارت او ناشي  اما اين. همواره قادر به انجام كارهاي فوق العاده و كسب مهارت هاي بي شماري بوده است

قضاوت جوامع درطول . تعداد و نبوغ فوق العاده او مي باشد منوط به قضاوت جامعه اي است كه در آن زندگي مي كندازاس
  .دستخوش عقايد و تحوالت گوناگون بوده است، تاريخ هميشه در تغيير و تكامل بوده و ترغيب و تشويق افراد سرآمد 

نهضت تازه اي در شرق و سپس بتدريج در غرب صورت  ،ون مختلفبا ظهور اسالم و تبليغ و تشويق تحصيل علوم و فن     
  .هنر مي باشد ،پزشكي، فلسفه و ادبيات  ،در اين دوران، تاريخ شاهد نوابع بزرگي در علوم رياضي . گرفت

پيشرفت و بهبود تسهيالت و امكانات متعدد جهت كودكان تيزهوش نياز مبرمي به حمايت و پشتيباني و تشويق مردم      
  .داشته و دارد

تربيت و جايگزيني صحيح كودكان تيزهوش عامل مؤثري  ،تعليم  ،باال رفتن دانش و آگاهي همگاني نسبت به شناسايي     
در زمينه هاي مختلف علمي و فني براي كودكان سرآمد مي  تر در انجام هرچه بيشتر تحقيقات و ايجاد تسهيالت گسترده

كه جوامع قادر خواهندبود از ثروت هاي واقعي خود يعني افراد مستعد و هوشمند در تنها در اين صورت مي باشد . باشد
 كشورهاي بيگالنهخدمت به خلق و ساختن جامعه برتر حداكثر بهره را برده و از استخدام و استثمار نيروي خالق خود توسط 

 .از هرزرفتن اين نعمت سرشار هوشي و خالقيت ها جلوگيري نمايند

سايي استعدادهاي درخشان و تشخيص تفاوتهاي فردي از جمله وظايف و مسئوليت هاي خطير مربيان و معلمان و مسأله شنا    
 .اولياي نظام آموزشي هر جامعه در برنامه ريزيهاي تعليم و تربيت براي كودكان و دانش آموزان مي باشد

  :البته همواره بايد توجه داشت كه 
  .يزي آموزشي از اهميت ويژه اي برخوردار استتفاوتهاي فردي در برنامه ر - 1     
  .در بين دانش آموزان، استعدادها و توانايي هاي گوناگوني موجود است كه الزم است به آنها توجه فراوان نمود - 2     
  .تنوع استعدادها را مي توان هر چه زودتر در بين كودكان شناخت - 3     
  .شكوفايي و پرورش استعدادها از ضروريات جامعه آزاد و مطلوب مي باشد ايجاد امكانات و تسهيالت ويژه براي - 4     
در هر حال بايد نيازهاي آموزشي كودكان با استعداد را به نحوي متناسب و مطلوب فراهم كنيم زيرا جامعه به وجود اين افراد      

ستقالل و آزادي واقعي بهاي سنگيني پرداخته بويژه جامعه كنوني ما كه با انقالب شكوهمند اسالمي براي ا. سخت نيازمند است
سرمايه گذاري در اين زمينه و كمك به رشد . سخت به نيروي انساني متعهد و متخصص در رشته هاي مختلف نيازمند است ،است

  .و پرورش استعدادهاي كودكان تيزهوش يك ضرورت حياتي در رشد و خودكفايي همه جانبه جامعه قلمداد مي گردد

      :تربيت كودكاسالم و 
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مورد توجه قرار گيرد وسهم  بررسي جايگاه پرورش حس ديني در تربيت ديني كودكان الزم است اصول تربيت ديني كودكان براي   
شود تا بهتر بتوانيم از اين ابزار در جهت هدايت فرزندانمان  پرورش حس ديني در گرايش به دين و مذهب و دين باوري مشخص

  .باشيم داشتهاستفاده ي مطلوب 

در دنياى امروز با توسعه و رشد مهارناپذير تكنولوژى . وضوع تربيت فرزند، از ديرباز جزو موضوعات اساسى و بنيادى اسالم بوده استم
حتى  هامروز. نمايد گير مى چنان چشم تربيت فرزند، هم ،هاى چشمگير آن، و نيز در عصر رويكرد دوباره بشر به دين  و پيشرفت

نيازهاى ... هاى اينترنتى، تلويزيون، سينما، و  هاى سرگرمى، چت اى، سايت هاى رايانه اند كه بازى هاى غربى نيز به خوبى دريافته هخانواد
  . كند و بنيان خانواده را اكسيرى جز تربيت صحيح فرزند، استوار نخواهد نمود روحى فرزندشان را تأمين نمى

هر چند در تربيت اسالمى پرورش ابعاد معنوى هدف اصلى و . انسان است رش همه ابعاد زندگى از ويژگيهاى دين اسالم تاكيد بر پرو
در سيره تربيتى امام . پذير است امكان  است؛ اما دستيابى به آن هدف بزرگ در پرتو داشتن جسمى سالم و روانى با نشاط  نهايى
و عقيقه توجه  غذيه سالم و نيز عوامل غير مادى مؤثر در سالمتى مانند صدقه بهداشت، ت ، عالوه بر تاكيد بر ساير ابعاد، به رعايت )ع(رضا

  . خاص شده است
زيرا در اين سنين حس تقليد و نيز . دارند، بهترين دوره براى تربيت فرزند، دوران كودكى استمي كارشناسان تربيت كودك اذعان 

شود، فرا  چه را كه به او آموخته مى  ار دارد و كودك به خوبى آنهاى تربيتى، در سطح بااليى از توانمندى قر حس پذيرش آموزه
قلب كودك نورس همانند زمين كاشته نشده، آماده «: فرمايد السالم مى السالم به فرزند خود امام مجتبى عليه اميرالمؤمنين عليه. گيرد مى

ات به  كه دل تو سخت شود و انديشه  دم، پيش از آنرو در تربيت تو شتاب كر  از اين. پذيرش هر بذرى است كه در آن پاشيده شود
اند و تو را از تالش و يافتن  چيز ديگرى مشغول گردد، تا به استقبال كارهايى بشتابى كه صاحبان تجربه، زحمت آزمودن آن را كشيده

  » .اند نياز ساخته بى
؛ هر "من ربى صغيراً حتَى يقُولُ الاله االّ اللّه لَم يحاسبه اللّه": ندا و آله در مورد تربيت از سنين كودكى فرموده عليه  اهللا   رسول خدا صلى

  كس فرزندش را از كودكى تربيت كند تا او بتواند بگويد ال اله اال اهللا، خداوند از او حساب نخواهد كشيد
،  مراقبتهاى ايام باردارى، رعايت آداب ازدواج ،  انتخاب همسر صالح و شايسته بر تدريجي بودن تربيت،، )ع(سيره تربيتى امام رضادر 

بر  نظارت والدين،  وي تشويق، احترام ،  حبتم، با كودك  صحبت، كودك و سالمتى، مراقبت از كودكمناسب،  نامگذارى
  . در دوران كودكي تاكيد ويژه اي شده است پرورش بعد عقالنىو   خود اتكايى كودك، 

اسالم عاليترين توجه را به كودك دارد، آياتي كه نسبت به حقوق كودك در اسالم وجود دارد و نيز روايات موجود همه حكايت بر 
ران و مادران ، حقوقي بر فرزندان همانطور كه پدبيان مي دارد كه ) ص(رسول اكرم. اهميت اسالم به كودكان و حقوق ايشان دارد

پدران و مادران در  " خود دارند و فرزندان در صورت ترك آن حقوق عاق مي شوند ، فرزندان نيز حقوقي بر پدر و مادر دارند كه
 .والدين مسئول تأمين تمام نيازهاي كودك اعم از مادي و معنوي مي باشند  ".صورت رعايت نكردن آن عاق فرزندان مي گردند

اين رشد و نمو با تغذيه ، .  نمو جسماني كودك با فراهم ساختن وسايل مادي امكان پذير است از قبيل نيازمنديهاي جسماني كودك
از نكات ديگري است كه  تعليم ورزش به كودك .بهداشت كافي ، آب و هوا ، مسكن ، خواب ، بازي و امثال آن ، به دست مي آيد

حركت و جنبش ، اساس هر عمل غريزي و پايه وظايف حياتي در آموزه هاي ديني توجه زيادي بدان معطوف گرديده و بيان شده كه 
كودك هفت سال اول زندگي  –خصوصا  –بايد  " :مي فرمايد ) ع(امام صادق . است كه زندگي شاداب و سالمت درگرو آن است 



33 

 

اگر كسي داراي طفل خردسالي بود بايد با او  ": مي فرمايد) ص(حضرت رسول اكرم  ".آزادانه به بازي و جنبشهاي بدني صرف شود
   ".در جنبشهاي كودكانه و حالت بچه گانه همكاري و هماهنگي نمايد

آينه نوزاد امتم نزد من محبوب تر از آنچه  هر"ان آفرينش مي فرمايد هين جايگاه فرزندان امتش در جيدر تب) ص(حضرت رسول اكرم 
  "خورشيد بر آنان مي تابد مي باشد

بذرهاي سعادت و خوشبختي نهفته است كه با پرورش صحيح، هر يك از آنها شجره طيبه  ،در وجود انسان هم چنين بيان گرديده كه 
 ":خواهد بود كه در تعالي و كمال انسان نقش بسزايي دارد كه يكي از آن بذرهاي سعادت داشتن فرزند صالح است كه پيامبر فرمودند

  ".داشتن دوستان صالح و فرزند نيكوكار است در سعادت انسان
ايمان و ارزش هاي حاكم نهادينه شده بر وجود والدين و خانواده  ،آداب اكتسابي او از جامعه، بيانگر فرهنگ و اخالق بجزفرزند رفتار 
گونه كه مي  فرزندان، آن به بيان ديگر. ش مي دهندرپدر و مادر بذر كماالت وجودي خويش را در وجود فرزندشان پرو. است

فرمودند خداوند متعال فرزند ) ص(گونه كه هستيم، خواهند بود و از اين رو است كه پيامبر اعظم نخواهيم پرورش نمي يابند، بلكه آ
تربيت فرزندان دستور  دربر كوشا بودن پدر و مادر، رسول گرامي اسالم همچنين سعادتمند به انسان عطا مي فرمايد  را با فطرت سالم

يكي از مصاديق مهم اكرام فرزندان و تربيت او تشويق و . ان را به آداب نيكو بيارائيدفرزندانتان را گرامي بداريد و آن: و فرمودند هداد
  :توجه به اصول زير براي پرورش معنوي كودكان ضرورت دارد .به نماز و ارتباط با آفريدگار يكتا مي باشد انهاترغيب 

  
       

       
 گاهي و معرفتآ اصل: الف

هستيم ، از آنجا كه  عقايد ديني نيازمند شرايطي ويژه و زمينه هاي مساعد و غني و تسهيل رشد مفاهيم دنآور براي فراهم      
 :نظر مي رسد زيراه دراين اصل ضروري ب كودگان داراي تقكر عيني و حسي هستند لزوم دقت نطر

 ودكان براي فهم مسائل معنوي تقريباًكارگيري تفكر عيني كه خدمت گرفت ، به كودكان را ب براي آموزش مفاهيم بايد فهم) 1

 .خواهد نمود ريچه حسي خود نظارهدناممكن خوااهد بود ، زيرا كودك دنياي پيرامون خود را از طريق 

ميزان توانائي و درك مطلب و فهم كودك صورت گيرد ، بديهي است موقعيت  ارائه هر مبحث و مسئله اي ازمذهب بايد با توجه به) 2
 .مفاهيم بجاي خواهد گذاشت ئهمحدوديت هاي زيادي درجهت ارا سني كودكان

آگاه  موقعيتي صورت مي گيرد كه كودك به چرائي آنها سنين كودكي ، در د هاي ديني و گفتار بزرگان دين درورهنم ارائه) 3      
 . نخواهد شد و انگيزة كمتري براي جذب و عمل به گفته ها خواهد داشت

آزمودن تجربيات و احساسات خواهد بود تا  زمينه هائي براي آماده نمودنو ي، مستعد ساز بودبرجسته خواهد  ن بي آنچه در اين      
 .ي را دروني نمايدرو تقويت ديگران بتواند رفتا ه به نتايج رفتار و ميزان موافقتجاز طريق تو

مذهبي  بايد به برجسته سازي شخصيت هاي ،دباشاثر ي داراديني و گفتار بزرگان در زندگي كودكان  ودهايماگر بخواهيم رهن      
بتوانند به رفتارهاي تقليدي  ، كودكان شخصيت هاي مذهبي و ديني معصومين ونيز و ديني اقدام نمائيم تا از طريق دوستي و موانست با

 . مطلوب دست يابند

  .خواهد داشتاحساس و عواطف آنان تكيه  معرفت در تربيت ديني كودكان به برجسته سازي بديهي است اصل آگاهي و      
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  اصل شعور و احساس: ب

عواطف و شور  است كودكان را به مشاهده و توجه بيشتر به احساسات و تجربيات ديگران و برانگيختن دراين اصل سعي برآن      
 . هاي زير باشد مذهبي وادار نمائيم ، اين تحريك و برانگيختگي مي تواند متاثر از موقعيت

  هاي جمعي آشنا كردن كودكان با مراسم ، دستجات ، جماعات و عبادت¨        

 )جشن ها وعزاداري هاي مذهبي( ها و ناله هاكديدن هيجانات ، شاديها ، اش¨        

 شدفرصت براي كشف طبيعت و فطرت كودك به دست خو فراهم آوريشوق كنجكاوي و  افزايش¨        

خواهد  ترو مفيد ترمراتب اثرگذاره كودكان ب اين اصل در موقعيت سني . اين اصل بر تقويت شعور و احساس آدمي است تكيه      
 . بود

       
       
 و عمل اصل رفتار: ج

ه ب .توسط كودك ،درعملكردوالدين ومراقبين وي مشاهده شوددر اين اصل سعي بر آن است دستورات اخالقي و پسنديده       
از اين طريق درفطرت  ت مذهبيامتوجه حقيقت شده و با عاد مشاهده عملكرد اعضاي خانواده ومراقبينكه كودك از طريق  تيصور

 . عالقه به طاعات و عبادات خداوندي بپردازد با ميل و و او نهادينه شده

 شروع به عمل مورد توجه است دقت و تفكرجهت قبول الگو و ا يجاد عادت هاي اوليه و ه ب در اين اصل نيز جايگاه احساس       

خواهد ساخت وروشي را براي مربيان فراهم  عنوان زير بناي رفتاري كودكان را نموداره منطقي در اين اصول جايگاه بارز احساس ب
سعادت در ديني آنان توجه خاصي را مبذول نمايندو از مسير پرورش اين حس كه به احساسات كودكان و پرورش حس نمودخواهد 

سازي لطف و احسان خداوندي  به خدمت گرفتن احساس كودكان در جهت نمودار  .كنند ايفارا نقش مهمي كودكان و سالمت آتي
را در ضمير و باطن فرد مؤثر و برجسته نمائيم به درجات بااليي از  اگر بتوانيم جايگاه اين مهم .مي باشد  است كه منشاء اصلي هدايت

 . ايم هدايت دست يافته

گاه كه اين حس پرورش يابد فرد  كرامت آدمي باشد ،آن براي مثال اكرام و احترام بر فرزندان مي تواند تأمين كننده ي عزت و       
است  مرتبه اشرف مخلوقات ارتقاء داده است را مي فهمد و تأثير آن رضايت فرد از زندگي خويش معني تفضل خداوند كه او را به

و عظمت وجود او مانع بروز خطا و گناه در  مد از درگير شدن با خواهش هاي نفساني ذلت آور پرهيز مي نمايدچون كرامت را مي فه
 . محيط اجتماعي خواهد شد

را جلوه گر سازيم ، اين  نمودي از ادب ، كردن بر كودكان نيزمي خواهيم عليرغم بازگشائي راهي به ارتباط انسانيي در سالم       
راه را بر حسد نسبت به ديگران مي بندد و همواره بزرگي  برجسته سازي شخصيت و اهميت دادن به اشخاص استحس كه معادل 

سپاس نسبت به  چنين احترامي متأثر از ديانت و دين و هدايت جاودان پيامبران الهي است پس احترام و خداوند را بياد مي آورد كه
 . خداوند الزمه ي عبوديت انسان است

اصلي  به كودكان ميخواهيم با لمس خوبي عدالت او را از فشار نارواي ظلم مصون ساخته ،جايگاه ر رفتار عادالنه نسبتد       
،ايجاد طراوت و بهجت نشان دهنده ديد  احساس شادي و سر زندگي كارگيريه خداوند و رفتار عادالنه او را مجسم سازيم ودر ب

 شد تا آنها نيز بتوانند رفتار و اعمالي را داشته باشند كه رضايت خداوند را بوجود اهيممثبت به زندگي ،اميد و آرزوهاي مثبت خو
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 . آورد

تقاء حس وفاي به عهد نشان دهنده ي تعهد خداوند در برنامه هدايتي دين هستيم وعده هايي كه اگر اميد به تحقق آن ردر ا       
 . براي حركت وجود نخواهد داشت مانده ايم و محرك الزمي نداشته باشيم در ابتداي راه

با كودكان حداكثر  محققانه و با ريز انديشي عالمانه جايگاه اصلي پرورش حس ديني را بشناسيم و در برخورد پس الزم است       
ير زمينه هاي دروني كودكان را بخدمت بگيريم تا بتوانيم از اين مس استفاده سودمند و مناسب از اين ابزار را بعمل آورده و احساسات

شده سعادت و نيكبختي دنيا  آورده و زمينه هاي انحراف و نا راستي را بخشكانيم تا كودكان ما متخلق به اخالق الهي هدايت را فراهم
  . ...و اخرت خود را بدست آورند ،انشاء ا

             
 مؤثر در پرورش حسِ ديني رفتارهاي

سازنده و حركت آفريني وجود دارند كه مي توانند تأثير بسزايي در روند هدايتي  ا و رفتارهايدر حيات عاطفي انسانها ، برخورده      
 .داشته ، نيروي الزم براي ادامه حركت را فراهم آورند انسان

شناخته  ديني معتقدند كه اصل تربيت و پرورش هنگامي صورت ميگيرد كه راه هدايت وتكامل معرفي و برخي متخصصين علوم      
گاه سازندگي، بالندگي و  داده شود آن جهت)هستي شناسي(به سوي مبدأ خود ) فطرت(ود و سپس نيروي موجود در ضمير آدمي ش

 .مي شود تكامل انسان كه متأثر از شناخت اصيل اوست آغاز

  :با توجه به چنين مقوله اي است كه گفته مي شود      

اكتسابي و نه با چشم سر  ديني نه در آموزش دروس ديني ونه صرفاً در علوم حصولي وديني،حسِ ديني،رغبت و عاطفه  معرفت“       
ظاهر كه با سيرت باطن ،نه با زبان دهان كه با زبان قلب بدست مي  كه با چشم دل ، نه با گوش سر كه با گوش جان ،نه به صورت

 ”آيد

اختيار گيرد، نيروهاي بالنده او را در  مي تواند حسِ كودكان را دراين اساس بايد به تعامل در رفتارهاي مؤثري پرداخت كه  بر      
 .شناخت نسبي زمينه ساز نشاط و بهجت آنان باشد جهت هدايت نفس تجهيز نمايد و پس از ارائه

 كالم به اين جهت است كه موقعيت اصلي هدايت ها دوران كودكي نسلها است ،در اين زمان بر جستگي حسِ ديني در اين      

 .آيد كه واجد تفكر انتزاعي نيست نميتواند به درجات باالئي از شناخت نائل جهت اينه كودك ب

درك جهان و هستي را از دريچة حسِ مادي او به خدمت  پس بايد از طريق تقويت احساس ،جامعه پيرامون او را نمايان نمود و      
برابر  كه ،ضمير كودكان شود و محور هدايت آنان رضاي پروردگارار هستي جايگاه اصلي گآفريد گرفت تا فهم چگونگي عبوديت

تا اينكه تكامل سن ،تعقّل و استداللهاي  . تعالي است است با انجام اعمال و رفتارمطلوبي كه توصيه ائمه اطهار و برگرفته از كالم حق
 وند را فراهم آورده و پشتوانه اي قويمناسب بر اساس شناخت حقيقت و درك زضايت خدا منطقي ، تأسي به حسنات و رفتارهاي

 . براي تداوم و تثبيت رفتارها باشد

درك و شناخت آدمي است، مي توان براي هدايت ديني كودكان و نوجوانان از احساس  از آنجا كه احساسات ،ابزارهاي اوليه      
 . آنان كمك گرفت دروني

موازات رشد احساسي كودك گسترش يابد و تحت برآيند دو نيروي مهم  ر بهدرحالي كه تكيه برآن است كه قدرت تعقّل و تفكّ      
و احسان  آغاز شود ، روش هاي ذيل راهي است براي به خدمت گرفتن احساس در جهت نمودار سازي لطف حركت تكاملي كودك

متخلّق  درجهت كسب فضائل وكارگيري رفتارهاي معرّفي شده ،حركت ه شرط مهم در ب   .خداوندي كه منشاء اصلي هدايت است
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ذات مقّدس احديت باشد و به هدف غائي تربيت  مينه ساز تقرّب و نزديك شدن بهزشدن به اخالق انساني و اسالمي است تا بتواند 
 :در اين راستا رفتارهاي مهم  و دستورات اسالمي در باره آنها به اختصار در زير ذكر مي گردند. جامة عمل بيوشاند) رشد(ديني 

       
       
        احترام و اكرام بر فرزندان: الف 
رواياتي هفت سال اوليه عمر  پيشوايان و رهبران الهي جامعه ما احترام به فرزندان و تكريم شخصيت آنان است  ودر توصيه      

 (5) معرفي شده است يو بزرگ) سن سيادت(كودكان 

نائل شده و   به فهم و درك اهميت وجودي خويش تامين كرامت و عزت نفس آنان است تاهدف واقعي احترام و اكرام فرزندان       
با درك عظمت وجودي خود و. از درگير شدن با خواهش هاي نفساني ذلت آور پرهيز نمايند  تحت تاثير عزت و بزرگمنشي خود

 .شوند مانع بروز خطا و گناه در محيط اجتماعي

احساس مي كند به موقعيت ها و عناصري تكيه مي  اقص و كمبودهائي كه درجايگاه شخصيتي خودانسانهاي حقير به جهت نو      
 وجودي خويش را برطرف نمايند و در مسيرچنين حركتي ،به اطاعت هاي ضاللت آور و گمراه صورتي بتوانند ،نقيصه هايه كنندكه ب

 . گرفتكننده دچار خواهند شد و زمينه هاي فساد و تبه كاري قوت خواهد 

است ،چه بسا كه هر نوع وابستگي به غير خداوند  مهمترين تأثيرات روش هاي عزّت آور ،مهم نشمردن جايگاه دنيا در ذهن آدمي      
 . ناپسند باشد بروز رفتارهاي در مي تواند عاملي

است كه خداوند متعال او را اشرف مخلوقات  به جايگاه رفيع انسان زير بنا و محور اصلي احترام و اكرام بر فرزندان تجلّي معرفت      
پشتوانه اي قوي  آن است كه بروز شخصيت توانمند ،دانا و آگاه آدمي در سايةچنين كرامتي حاصل شود و خود خطاب نموده و هدف

 . در پديد آوري سعادت و نيكبختي او باشد

هدايت و تحولي  جهت رضايت فردي از پيدايش چنينه انسان است بكه تأمين كننده نياز معنوي  عالوه بر آن بروز چنين حسي      
 كريم و لطيف را ره توشةاين حركت تربيتي خواهد ساخت ،جايگاه مبدأاصلي را برجسته ساخته و عالقةممتاز و خالصانه به خداوند

.(6) 
       

 
هاي رفتار خويش را نيكو و درست  داب و آيينبه شخصيت فرزندان خود ارج نهيد و آ ": مي فرمايد) ص(پيامبر گرامي اسالم  

كودكان احترام بگذارند ، چراكه بي توجهي و بي احترامي  پيامبر به والدين امر كرده اند كه به.".گردانيد تا مشمول آمرزش خدا شويد
 ":چنين آمده است  )ص ( مي گردد همچنين در روايتي از رسول اكرم   به آنان باعث بروز مشكالت عاطفي زيادي در كودكان 

 فرزندان خود را زياد ببوسيد ، زيرا با هر بوسه ، براي شما مقام و مرتبتي در بهشت فراهم مي شود كه فاصله ميان هر مقامي ، پانصد سال
  ".است 

 
 سالم كردن بر كودكان: ب

 ،سالم گفتن نمودي از ادب و معرفتكودكان است،  اهميت دادن به جايگاه واقعي ، هنگام حضور كودكان سالم گفتن به      

شود ،وغالباً اين رفتار ساختار شخصيتي انسان  منشأعالقه و محبت به همنوعان مي.حقيقي فرد را به جايگاه رفيع انسان به ظهور رسانده 
كودكان سالم كرد بايد به  پس      .يكديگر  براي درك قلوب است و ايجاد حسي مأنوس  سالم تأليف. را تحت تأثير قرار مي دهد 
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احترام وارد شوند واز رفتار و گفتار بزرگساالن در محيطي گرم و صميمي  و آنان را به جمع بزرگساالن پذيرفت تا به محيط ادب و
 . گردندمتأثر 

اجتماعي  حسد است و تمايل به برقراري ارتباط ادب و تحول ناشي از دوست داشتن ديگران و محترم شمردن همنوعان مانع بروز      
بزرگساالن به خود به فهم بزرگواري خداوندخواهند رسيد كه چنين  با مشاهدةاحترام و توجه كودكان . باعث تقرّب انسانها است
مقدس احدي را  پس سپاس و احترام به ذات.كودكان قرار داده و مايةخوشنودي آنان را فراهم آورده است  ارزش و بهايي را خاص

 . هند نمودضروري رفتار خود خوا

اسالم و فرامين آن ،  اكرام كننده و هادي انسانها در ذهنيت كودكان ما جايگاه ممتازي خواهد يافت و به در اين رفتار نيز خاطرة      
 . خواهد شد كه زمينه ساز چنين رشد و تحولي است به چشم تقدس نگريسته

 بودسپاسگذاري و عبادت خالصانة اشخاص خواهد  زمينه ساز بديهي است كه اثر چنين نگرش هاي وزين و ارزشمندي      

      
 كردن كودكان مسرور: ج

را مصفّا نموده طراوت و بهجت خاصي را كه بوجود آورندة  وجود شادي و سرور در زندگي كودكان ،روحية تنّوع طلب آنان      
 . وديعه خواهد گذاشته ب توان وقدرت فرد خواهد شد

و خاطرة خوش چنين  ه،عطوفت و طبيعت گرم آنان را تقويت نمود سرور از احساس امنيت كودكان سرچشمه گرفتهلبخند و       
 .خواهد شد رفتارهايي ماندگار

گاه كه سرور و شادماني حاكم بر محيط زندگي  است ،آن اصوألدرك انساني افراد متأثر از فضاي روحي و محيط زندگي آنان      
 از رفتارهاي غريب و نامأنوس آنهاكودكان به گذران زندگي است و در چنين حالي است كه  هندة ديد مثبتانسانها شود،نشان د

 .رفتارهاي نا مطلوب است ديگران متنفر شده و احساس بيزاري خواهد داشت كه اين خود مقدمه اي بر پيشگيري از

ن مي آموزند در چنين صحنه هايي تثبيت و پايدار خواهد به كودكا آموزش سپاسگذاري و تحسين كساني كه الفباي محبت را      
رفتارها بجاي  و بهجت خاطر خود زمينه ساز موفقيت هاي بعدي انسان است و خاطرة خوش آيندي از اين شد ،چرا كه اين انبساط

 . خواهد گذاشت

خواهيم شد برابر توصية ائمه بزرگوار به شاد و مفرّح بندگانش يافت مقيد  اگر بپذيريم كه خداوند را مي توان در دلهاي      
 رحمت و محبت روا داريم و ترّحم و عطوفت را آميزةرفتاري خويش سازيم كودكانمان

رضايت والدين بايد رفتارهاي ويژه اي داشت،زيراحركت  كودكان در تعامل هاي روزانة خود به اين فهم خواهند رسيد كه براي      
رسيد كه  كالم انان مي يابند و يا به صورت خواسته پدر ومادر مي شنوند پس به اين نتيجه خواهند ان وهاي مورد نظر والدين رادر بي

 . هاي بزرگان توجه نمود و آنها را به كار بست دست آوردن رضاي خداوند نيز بايد به گفتارهاي ائمه معصومين و خواستهه براي ب

اميد وار  ار و عملكردي مناسب و مثبت به ثمر نشاند و همواره به رضايت خداوندخداوند بايد رفت و چنين است كه براي مسرت      
 .نمايد بود تا هدايت هاي خداوندي محقق شده، رشد و كاميابي را در وجود آدمي احياء

       
 عدالت نسبت به كودكان: د

انسان نظر داشته و به  د كه به ساخت درونيو معرفي خداوند به عدالت وقتي جلوة اصلي خود را ظاهر مي ساز اهميت عدل      
 . ويژه داشته باشيم تبعيض و اثرات منفي آن درايجاد انحرافات اجتماعي توجهيازكراهت 
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افراد را به مخاطره انداخته ،باعث تنفّر و گريزان شدن انسان از موقعيت  وجود بي عدالتي ،ظلم و تبعيض در جامعه ، امنيت رواني      
 . خواهد شد يهاي اجتماع

همةتالش آدمي در جهت موازنه و عدل بكار گرفته شود  دوست داشتن عدالت و رنج بردن از تبعيضات باعث آن خواهد شد كه      
 يك مسلمان است ، چنانكه ائمه در موارد خاص به تساوي در نگاه و برخوردهاي ظاهري و اين مهم الزمة برخوردهاي انساني

 ند تذكّرات اكيدي داشته ا

 آن را الزمة برخورد و تعامل با ديگران بدانند ، لمس خوبيٍ عدالت و مصون شدن از كودكان بايد از ابتدا با عدالت آشنا شده و      

 .صفت نيزمعرفي شده است فشارهاي نارواي ظلم و تبعيض هم نمودي از برجسته سازي جايگاه خداوند است كه به اين

براي تفهيم صحيح عدالت كه زمينه ساز تالش انسانها .خداوندي نمايان خواهد شد  امنيت افراد در سايةعدالتاميد به زندگي و        
عدالت در بين فرزندان نيز  اجراي . دهي درون ، برنامه ريزي و رعايت انصاف است نيازمند بستري مناسب و حقيقي هستيم به نظم

 است ) ص(توصية اكيد پيامبر مرسل

نمود تا آن زمان كه كودك  برخورد صميمي و عادالنه والدين را نمودي از برخورد رحيمانه خداوند تلقّي خواهند ،ان فرزند      
 . برخوردهايي را مشابه و يكسان خواهد دانست بتواند به درك رحمانيت مطلق خداوند نائل شود چنين

لطف  ه عدالت در ضمير انسانها به وديعه گذاشته شده آنگاه كه بهعادل حقيقي و رعايت كنند جايگاه مهم و ارزشمندي كه براي      
ائمه و رهروي را به ظهور خواهد رساند كه اميدي  و احسان خداوندي زينت داده شود ،نمونه اي از عالقه مندي به دين ، وابستگي به

معناي حقيقي  مقام و موقعيتي قرارمي گيرد كهانسانها خواهد بود در چنين زمينه اي فرد ملتمس در قوي براي اصالح و نجات جامعه و
هيچ كس جز ذات پاك مقام خداوندگارسزاوار  عدالت رادرك مي كند وخودرا دركنف حمايت نيروي بزرگواري قرارمي دهد كه

 .چنين جايگاهي نيست

جمع ديگران را مورد تعريف و گيرند و در  هاي فردي را در نظر نمي شوند و تفاوت والديني كه ميان فرزندان خود تبعيض قائل مي
وجود آمدن حس حسادت  شكنند و باعث به در حقيقت شخصيت فرزند خود را مي .كشند تمجيد قرار داده و به رخ فرزندان خود مي

. كند نهاده و او را از جاده ي صالح و سعادت منحرف مي ءشوند كه اين حس حسادت در روح و جان فرزند تأثيرات سو در آنها مي
والدين نيز . باشد ها نزد خدا تقوا مي هاي گوناگون آفريده و تنها مالك برتري انسان ها را بر خلقت براساس آيات قرآني خداوند انسان

بر شما «: فرمايند مي) ص(اكرم رسول. بگيرندبايد به اين اصل مهم توجه نموده و خلقت متفاوت و استعدادهاي فرزندان خود را در نظر 
اگر والدين در » .برد ها را از بين مي گونه كه آتش هيزم آن. سازد ها را نابود مي ها و نيكي همانا حسادت خوبي. باد دوري جستن از حسد

نسبت به خود و بغض و كينه  اعتمادي و كاهش عالقه العمل يكسان نداشته باشند، موجبات بي مقابل رفتارهاي يكسان فرزندان عكس
با ياران ) ص(هاي اسالمي آمده است كه وقتي پيامبراكرم در روايت. آورند نسبت به خواهر يا برادر را در فرزندان خويش به وجود مي

در . دفرمو يعني حتي در نگاه كردن نيز مساوات را رعايت مي. كرد نشست نگاه خود را به طور مساوي ميان آنها تقسيم مي خود مي
به همه آنها يكسان و يك اندازه نبود اما ) ص(دانيم همه ي ياران او از لحاظ معنوي در يك سطح نبودند و عالقه پيامبر صورتي كه مي

ديد تا موجب سرخوردگي ، يأس ، كينه و حسادت يكي عليه  گرفت همه را با يك چشم و يكسان مي وقتي در جمع آنها قرار مي
در ) ص(خدا رسول. ها بخصوص لطف و مهرباني در ميان فرزندان خود با عدالت رفتار كنند بايد در تمامي زمينهوالدين » .ديگري نشود
ميان فرزندانتان به عدالت و مساوات رفتار كنيد چنانكه دوست داريد ميان شما در نيكي و لطف و محبت به : فرمايند اين زمينه مي

والدين بايد تالش كنند تا . هاي فردي ميان فرزندان خود را مدنظر داشته باشند وتو همواره تفا» .مساوات و عدالت رفتار شود
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هايي كه آمادگي و استعداد بيشتري دارند هدايت كنند  استعدادهاي كودكان و نوجوانان را به درستي شناسايي كنند و آنها را در زمينه
 .تا اين استعدادها به مرحله شكوفايي برسد

        
 رحمت با كودكانمحبت و : ه

اسالم و قدرت نفوذ معنوي آن شخصيت رشيد ما را متوجه محبت و رحمت برجسته  دقّت در روش هاي تربيتي رسول مكرم      
 . دلها شناخته شده است طوريكه نرمش و ماليمت او در برخورد با امت ، مسير نفوذ بره عظيم الشأن خواهد نمود ب پيامبر

گرانسنگ خود مي نمود و موج عظيمي از مردم را به سوي پاكي و هدايت  بزرگترين دشمنانش را وادار به مدح رفتارنفوذي كه       
 . مي كشاند

توانيد مردم را جذب كنيد ولي با گشاده رويي و اخالق  شمابا امكانات مالي هرگز نمي: از تأكيدات رسول گرامي اسالم است كه      
 . آوريد بدست مي توانيد دلهاي آنها را

بوسيدن آنان  بعنوان مهمترين ابزار براي ابراز عالقه به كودكان ،  بيان احاديث بسيار دربارة محبت و رحمت به فرزندان  و تذكر به      
 . دهندةجايگاه برجسته اين رفتار است نشان

 براز وجود خواهد نمود تا ميزان عالقة ديگرانخواهد آموخت ودر هنگام بيان احساسات ا كودك از طريق محبت ، مهر ورزي را      

نسبت به خود ميزان مهر و رحمت آنان است ) مادر خاصه پدر و(از ميزان عالقة افراد  ويرا نسبت به خود ارزيابي نمايد، ابزار شناخت 
رحمن  و رحم و شفقت خداوند بنا خواهند نهاد و سپس در برداشتي جامع از ميزان توجه، محبت و بر اين اساس معيار رفتاري خود را

خداوندي نسبت به خود در موقعيتي قرار مي گيرد  و رحيم به جايگاه رفيع و مقدس پروردگار پي خواهد برد و پس از درك نعمات
 . كه سپاسگذار آن همه لطف و رحمت باشد

ست و هنگام محرو ميت از اين مهم توسط آنها اگر بيانديشيم كه محبت و رحمت نسبت به كودكان از نياز هاي اوليه و اصلي      
 . خواهند شد مقيد به رحم و شفقت برآنان خواهيم شدن از ديگرا والدين ،كودكان آمادة دريافت مهر و محبت

نشاطي كه چتر حمايتي  كه وقتي كودك خود را مي بوسيم عالقه خود زا به او نمايان ساخته و از جهت امنيت و بديهي است      
امنيت و بهجتي را در قلب  ، اين همه محبت و دوستي ، در نهايت برايش فراهم مي آورد او را اسير و شيفتةخود مي سازيم و محبت ما

محبت و  تواند نشانه هاي ممتازي از لطف و رحمت خداوند كريم باشد ، خدائي كه همه خلق را به كودكان فراهم مي آوردكه مي
  .است ملقّب نموده) پيامبر رحمت(چنين لفظ زيبايي رحمت فرا خوانده و پيامبرش را به 

الطاف بي نهايت او و درچنين مسيري است كه  چنين است كه محبت با كودكان راهي است براي آشنائي بامحبت خداوند و      
 .شوندمي نموده ، عبد و بندة راستين پروردگار بزرگ  كودكان با همه وجود ، كرامت خداوند را حسِ

با سيره و كنش خويش و ) ص(ما در طول زندگي بايد از بيشترين محبت ممكن برخوردار باشند، چرا كه پيامبر خداكودكان 
صبحگاهان دست مباركشان را بر سر فرزندان و اوالد ايشان مي ) ص(پيامبر  .نده ارهنمودهاي نوراني به پيروان خود، به آن امر فرمود

از جماعت را زود تمام نمودند و حاضران علت آن را پرسيدند ايشان فرمودند مگر صداي روزي نم :در روايتي آمده است. كشيدند
فرموده در روايتي ديگر . تمام امور با دقت برخورد مي كردند درپيامبر بزرگ اسالم با آن جايگاه رفيعشان . گريه كودك را نشنيديد

ي نويسد و هر كه فرزندش را شاد كند خداوند در روز قيامت بر او لباس هر بوسه پدر و مادر بر فرزند را خداوند متعال حسنه اي م: اند
در اظهار مهر و محبت به كودكان و فرزندان، مهمترين نكته، وعده هاي  .پوشانده كه از نور آن، چهره اهل بهشت درخشان مي شود
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ن را دوست داشته باشيد با ايشان مهرباني كنيد و كودكا: پدر و مادر به فرزندان است و پيامبر گرامي اسالم در اين باره مي فرمايند
   .هرگاه به ايشان وعده اي داديد به وعده خود وفا كنيد زيرا آنان روزي خود را از شما مي دانند

از ديگر مشكالتي كه گريبان گير خانواده ها مي باشد، همسان نبودن رفتار پدر و مادر با فرزندان و عدم توجه به اقتضاي 
محبت داروى .هر كس كه كودكي دارد بايد با او به كودكي رفتار كند: فرمودند) ص(مي باشد، از اينرو پيامبر اكرمسني آنان 

جا، در هر مكان و زمان ه ب  محبت. نا سازگاريهاى تربيتى است مشكالت و  شفابخش دردها، تسكين دهنده قلبهاست و بهترين راه حل 
همگان، در هر سن و موقعيت، به عاطفه و محبت نيازمندند؛ اما كودكان، نوجوانان . و مؤثر استاى كارآمد  و در هر مقطع و سن، وسيله

كند و ناسازگارى و پرخاشگرى نا بجايشان  رفتار نابجا وناقصشان را محبت اصالح مى. و جوانان بيش از ديگران تشنه جام زالل محبتند
از اين ) ع(امام رضا. ناهموار را هموار كرد  ها را گشود و راههاى ان بسيارى از گرهتو آرى، با محبت مى. برد از ميان مى را داروى محبت 

پدر و مادرم (»  انت و امى بابى «خود را در قالب جمله زيباى  گاهى اوج محبت . گرفت گوناگون بهره مى شيوه مؤثر تربيتى به شكلهاى 
) ع(هنگامى كه جواد: گويد ابا صلت مى. بوسيد فشرد و مى به سينه خود مىگرفت،  مى داد و زمانى او را در آغوش  نشان مى) به فدايت

برگردنش انداخت، او را به سينه فشرد، ميان   از بستر برخاست، به سوى او رفت، دست) ع(بربستر شهادت پدر وارد شد، حضرت رضا
گاهى والدين در مقابل اصرار زياد . ستمحبت كليد حل بسيارى از مشكالت تربيتى ا... دو چشمش را بوسيد و با او سخن گفت

كنند؛ ولى حتى در چنين موقعيتى رفتار محبت آميز  ابراز مى  كودكان بر خواستهاى غير معقول يا غير ممكن، رفتارى تند و نامناسب
رفت، من در مكه همراه به خراسان   به جاى آورد و سپس  حج) ع(در سالى كه امام رضا: كند امية بن على نقل مى. مناسبتر و مؤثرتراست

رفت و در ] ابراهيم[وقتى طوافش تمام شد، به طرف مقام. با خانه كعبه وداع كرد) ع(امام. بود  نيز همراهش) ع(بودم و امام جواد) ع(امام
] اسماعيل[به طرف حجر ) ع(جواد. شد طواف داده مى) غالم حضرت(كه خردسال بود، بر دوش موفق) ع(جواد. آنجا نماز گزارد

خيزم تا وقتى كه خدا  برنمى: او فرمود. باد، برخيز  جانم به فدايت: موفق به او گفت. و اين امر مدتى طول كشيد  رفت، در آنجا نشست
در حجر نشسته، ) ع(باد، جواد جانم به فدايت : آمد و گفت) ع(موفق خدمت امام رضا. اش غم نمايان شد بخواهد و در چهره

چگونه برخيزم، درحالى كه شما با : فرمود) ع(جواد. برخيز، اى حبيب من: آمد و فرمود) ع(جواد  به طرف) ع(امام رضا. خيزد برنمى
) ع(جواد. برخيز، اى حبيب من: فرمود) ع(امام رضا] براى بار سوم! [گرديد كنيد كه گويا هرگز به سويش بازنمى كعبه چنان وداع مى

هرگز به او تندى نكرد؛ بلكه با جمالت محبت )ع(در مقابل اصرار جواد) ع(ام رضايابيم كه ام شريف در مى  از اين حديث. برخاست
كه در اسالم درباره اظهار عالقه نسبت به كودكان   با اين. و صبر و حوصله فرزند خرد سالش را قانع كرد»  قم يا حبيبى«آميزى چون  

بايد با اظهار محبت مهار شده، با  الشعاع قرار بدهد، بلكه مى حتسفارش شده است اما اين مهرورزى و عالقه نبايد مصالح واقعى را ت
شود و يا موجب سوء استفاده  حساب، باعث فدا شدن مصالح بزرگترى مى زيرا در برخى از موارد، اظهار محبت بى. كودكان رفتار كرد

نشده و خارج از  بدون حد و حصر و توجيه  هاى بايد توجه داشت نوازش. گردد شدن او مى» لوس«كردن كودك و در اصطالح عاميانه 
گذارد؛ پر توقعى، زودرنجى، ضعف در برابر مشكالت، نااميدى، عقده  حد اعتدال، اثرات سوئى را بر روان كودك بر جاى مى

السالم  ر عليهامام باق. حقارت، سرخوردگى از اجتماع و بسيارى فشارهاى روانى ديگر، زاييده ارتباطات مهرآميز افراطى با كودك است
؛ بدترين پدران كسى است كه "شَرُّ االباء من دعاه البِرُّ الَى االفرَاط و شَرُّ االَبنَاء من دعاه التَّقصيرِ الَى العقُوقِ": فرمايد در اين راستا مى

ت كه در اثر كوتاهى، به عاق والدين دچار روى بگرايد و بدترين فرزندان فرزندى اس به زياده] در نيكى از حد اعتدال خارج شود و[
 .شود

       
        



41 

 

 به عهد وفاي: و

زيرا كودكان در دوران خردسالي خود به جهت عدم نوان  وفاي عهد نيز از روشهاي موثر در پرورش حسِ ديني كودكان است       
وابستگي به افراد  والدين و اطرافيان خود داشته و احساسفعاليت هاي مورد نياز ، اتكاي شديدي به  كاري و مهارت الزم در انجام

 .توانمند پيرامون خود را بارز و آشكار خواهند نمود

تامين نيازهاي وجودشان است و از اين  معنائي ديگر كودكان والدين خود را رازق خود مي پندارند ، زيرا تصورآنان بر مبناي در      
 . مي نمايند جهت نقش پدر و مادر خود را برجسته

رفتارهائي مي شوند، تا بتوانند موتور محركه فعاليت هاي  والديني كه براي تشويق كودكان به رفتار هاي مناسب ،منعهد اعمال و      
و اثراتي  نمايند، بايد متوجه باشند كه پرورش اميد و آمال و آرزو درچنين مسيري شكل خواهد گرفت مورد انتظار خويش را فراهم

 . بدبيني را بوجود خواهد آورد بررفتارهاي كودكان خواهد داشت ، چنانچه اين تعهدات عملي نشود ، ياس وويژه 

صدمه بيند و وابستگي آنان به مخاطره افتد لطمه روحي بزرگي نصيب آنان  دالئلي حالت اتكاء و اعتماد كودكانه حال اگر ب      
را كه مايه حركت هاي رفتاري  گي تنها خواهند يافت و نهايتاً اعتماد و توكل خودخودرا در بستر مشكالت و موانع زند خواهد شد و

همه اينها تعادل وجودي آنان را به مخاطره انداخته و بشدت از كارآئي  آنان است از دست خواهند داد و دچار بحران خواهد شد كه
 . فرد مي كاهد

دريچه اي به اعتماد و توكل مورد تاكيد است تا  آرزوي انسانها و بازكردنبينش تربيتي اسالم درجهت توجه به تحقق آمال و       
برسند ،  پشتوانه اي حمايت كننده بر مشكالت و موانع محيط فائق آيند و به مراتب نهائي رشد مسيري را فراهم نمايد كه كودكان با

ديگران را مشاهده نمايد ، درك ) وفائي به تعهدات  بي(چنانچه كودكي در اعتماد به والدين و اطرافيان شكست خورده عدم وفاي 
كه در  ) خواهد داشت و همه اين موارد مي تواند ضرباتي بر زمينه هاي تعهد و گفتارهاي خداوند ناقصي از تعهد و مسئوليت پذيري

 . نسبت به بندگان وارد سازد) آيات و روايات آمده است 

تقويت شده و عامل به معاهده .خود نسبت به خداوند كه با پذيرش دين بوجود مي آيد  بخواهيم كودكانمان در تعهدات چنانچه      
 و درجه باالئي از وفا را بر آنان ارزاني نمائيم تا از اين مسير بتوانند گامهاي هاي خود باشند بايد خود به عهد هاي گفته شده عمل نمائيم

 . رهنمون شوند مستحكم تري در مباني دين داشته ، به صالح و نيكبختي

متفاوت ديگري نيز براي  هاي ارائه شده فوق تمامي ابزار نمودار سازي لطف و احسان خداوند نخواهد بود ، روشهاي روش       
  تقويت حسِ ديني وجود خواهند داشت،

گرفته و شناسائي  وند بكاروالدين گرامي الزم است تمامي رفتارهاي خود را با هدف تقرّب و نزديكي به خدا پس بر مربيان و      
فرزندان خويش قرار دهند ، باشد كه به جهت اين فيض از  لطف و احسان خداوندي را زمينه ساز رشد و معرفت خود ، خانواده و

 . بهرمند شده ، سعادت و رستگاري را نصيب فرزندان خود سازند نعمت هاي سرشار كردگار بزرگ

        
نخستين احسان و نيكي پدر به كودك انتخاب نام زيبا و خوشايند براي اوست و اين از حقوق الزم كودكان مي  :انتخاب نام زيبا)ز

اسامي اعضاء خانواده نشانگر ارزشهاي حاكم بر آن خانواده است، حتي فراتر از خانواده، به روحيه ملت ها از نام هاي آنها مي . باشد
خاطر اشتباه پدر و مادر خود در انتخاب اسم و تربيت آداب نادرست، در جامعه به افت شخصيت  هچه بسيار فرزنداني كه ب. توان پي برد

علي :مي فرمايند) ع(به امير المومنين) ص(حضرت رسول . دچار شده اند نام انسان در تربيت و سرنوشت زندگي تأثير بسزايي دارد
  .نيكو ادبش كند و در جايگاه و موقعيت اجتماعي شايسته قرار دهد حق پدر بر فرزند اين است كه نام خوب براي او گذارده و! جان
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براي كودك ، يادگيري هر چيز براي نخستين بار و تجربه چيزي كه در گذشته سابقه نداشته است در حكم آفريدن و : تعليم دادن)ح
چك و ناچيز استفاده كرده و به كليات در مراحل يادگيري ، بايد كودك را آزاد گذاشت كه خود از معاني كو. خلق چيزي نو است 

. نقل شده است كه فرزند خود را تا هفت سال رها كن تا بازي كند ) ع(از امام صادق . به هرحال نبايد در تعليم افراط كرد . پي ببرد 
خردت در پس به ادب آموختنت پرداختم پيش از آن كه دلت سخت شود و : خطاب به فرزند خويش فرمودند) ع(اميرالمؤمنين 

و چون به كار تو همچون پدرى مهربان عنايت داشتم و بر ادب آموختنت : در ادامه همين نامه فرمودند. تصرف هوايى ديگر در آيد
ات به كار رود و در بهار زندگانى كه نيتى پاك و نهادى نيالوده دارى، و اين   همت گماشتم چنان ديدم كه اين عنايت در هنگام جوانى

. را كتاب خدا بياموزم و تأويل آن را به تو تعليم دهم، و شريعت اسالم و احكام آن را از حالل و حرام بر تو آشكار سازمكه نخست تو 
در اين بخش از نامه امام على به فرزندشان بر انتقال عقيده صحيح و ادب آموزى و نيز بر پاكى ضمير انسان در دوره كودكى و جوانى 

انتقال عقيده حق و ايجاد رفتار سعادت آفرين، عنوان . پذيرد دورانى كه بيشترين تأثير را از خانواده مى  تأكيد شده است؛ يعنى همان
در تربيت فرزند نيز همچون ساير قلمروهاى زندگى، بايد اصول ثابت را از امور متغير جدا  .كلى وظايف تربيتى پدر و مادر است

هاى زندگى  كند و روابط اخالقى و نيازمندى  اب و ظواهر زندگى تغيير مى ساخت و به اين حقيقت توجه كرد كه برخى از آد
هاى خود و فرزندان از حيث فضاى فرهنگى و مناسبات اجتماعى   تربيت فرزند را بايد با آگاهى از تفاوت. شود  اجتماعى دگرگون مى

اين . اسب با ظرف زمانى و مكانى زندگى خود رعايت كندبايد فرزند را آماده ساخت تا اصول ثابت و نامتغير اخالق را متن. صورت داد
به . نمايد سازد و امنيت اخالقى او را در دوران جوانى و بعد از آن تضمين مى آمادگى او را براى مقابله با تلقينات مسموم توانا مى 

فرزندان خود را : روزگارشان مؤدب سازيدفرزندان خود را به اخالقى متناسب با : نسبت داده شده است كه فرمودند) ع(اميرالمؤمنين 
 . اند به اخالق خودتان تربيت نكنيد زيرا آنان براى زمانى غير از زمان شما آفريده شده

كودكان هر چه بيشتر با . ، همكاري ميان كودكان افزايش مي يابد  زندگي در پايان سال سوم يا چهارم :نياز به دوستي و رفاقت)ط 
در روح همكاري ميان   رفاقت. شته باشند و با آنان بازي كنند ، زودتر راه همكاري را فرا مي گيرند كودكان ديگر تماس دا
بنابراين هرچه رفاقت مستحكم تر باشد ، همكاري و مشاركت بيشتر مي شود . مي گذارد  نونهالي تأثير زيادي  كودكــــــــان در دوره 

به لحاظ تأثير زياد دوست و همنشين ، در اسالم مصاحبت و رفاقت با افراد ناشايست نهي شده و به ايجاد روابط دوستي با افراد  .
تأثير مثبت يا منفي دوستي ، بخصوص اگر به مدت طوالني باشد تا آنجاست كــــــه مي . صاحبِ كمال و معرفت سفارش شده است 

انسان به دين و مسلك دوست و همراهان خويش ": نقل شده است ) ص( از رسول گرامي اسالم . هد تواند كيش و مسلك را تغيير د
 ".است 

در عين حال سخن گفتن با او نشانه توجه . درت درك كودك اندك است و توان فهم معانى كلمات را نداردق: صبحت با كودك)و 
داند و با تمام ضعف و نقصان، گاه با لبخند و زمانى با  از عاطفه مىكودك اين توجه را نوعى اظهار محبت و ابر. والدين به اوست

فرزندى به دنيا آمد : به اصحابش فرمود) ع(به دنيا آمد، حضرت رضا) ع(هنگامى كه امام جواد .دهد حركات دست و پا به آن پاسخ مى
و كان طول : گويد راوى در ادامه مى. ر استبن مريم مادرش پاك و مطه  كه شبيه موسى بن عمران شكافنده درياست و مانند عيسى

 . كرد يناغيه فى مهده؛ حضرت در تمام طول شب با او صحبت مى  ليلته

 
پرورش بعد عقالنى و شكوفا ساختن استعداد منطق و استدالل در فرزند يكى از . بايد همه جانبه باشد  تربيت: پرورش بعد عقالني)ي 

رفتار كند و در  بينديشد، منطقى تصميم بگيرد، منطقى   شود درست ر آوردن فرزند سبب مىمنطقى با. مهمترين ابعاد تربيت است



43 

 

از اين منظر نيز الگويى كامل براى ) ع(سيره تربيتى حضرت رضا. كند هيچ هراسى از ديدگاهها و رفتارهاى خود دفاع  صورت لزوم، بى
كرد،  با كودكان بازى مى) ع(جواد مامون از جايى كه حضرت  كند كه روزى بنان بن نافع نقل مى. آن حضرت است همه رهروان 

ها فرار  چرا همراه بچه: مامون از او پرسيد. آنجا ايستاد) ع(كردند و تنها جواد كودكان از ترس ميدان بازى را ترك . گذشت مى
. خواهى عبور كن باز كنم، از هر جا مى تا آن را برايت   گناهى مرتكب نشدم تا از ترس بگريزم و جاده هم تنگ نيست: نكردى؟ فرمود

محمد   بن جعفر بن من محمد بن على بن موسى : تو كيستى؟ حضرت در جواب فرمود: پرسيد] تعجب كرد و  از اين پاسخ[مامون 
بايست به آن  در زندگي خانوادگي از مهمترين مسائل كه پدر و مادر مي .طالب عليهم السالم هستم  ابى  على بن  الحسين بن على بن  بن

پدر و مادر مي بايست به فرزندان صالح و نيكوكار .و دانش به فرزندان است  توجه كامل داشته باشند مسئله تربيت و آموزش علم
خويش شخصيت داده و احترام گذارند، از مصاديق اعانت و ياري فرزندي بر نيكوكاري اين است كه پدر و مادر از دوران كودكي، 

چرا كه كوچكترين رفتار و گفتارشان . د فرزند، با مهيا نمودن محيط سالم، زمينه را براي رشد و تكامل وي آماده نمايندبلكه قبل از تول
 در نوزاد موثر است و امروزه ثابت شده است كه تمام سخنان و رفتار انسانها، فراتر از نوزاد، حتي در تمام اجسام پيرامون وي تاثيرگذار

 .است

مهمترين هدف دين مقدس اسالم، تربيت و تهذيب افراد جامعه انساني است تا اجتماع بشري از ناپاكي ها و : آموزش تربيت قبل از)ك 
و دانش و حكمت آموختن به انسان   همان طور كه روشن است بدون تربيت و تهذيب، علوم. آلودگيهاي روحي و رواني پاك شود

آن چيزي كه دنيا را  :مي فرمايند) ره(در اين راستا امام خميني. رد مخرب نيز هستضمن اينكه ثمره اي براي ايجاد مدينه فاضله ندا
موشكها و امثال اين نيست آن چيزي كه دارد اين سياره را در سراشيبي انحطاط قرار مي دهد،   تهديد مي كند سالح ها و سرنيزه ها

آن چيزي كه دارد اين . هاي جنگي به حال بشر ضرر نداردانحراف اخالقي است، اگر انحراف اخالقي نباشد، هيچ يك از اين سالح
رو به انحطاط مي كشاند اين انحطاط هايي است كه در سران كشورها در دست به كارهاي   انسانها را و اين كشورها را رو به هالكت

پيامبر گرامي اسالم  .شيب انحطاطهمه بشر را دارد سوق مي دهد به سرا  اين حكومت ها، از انحطاط اخالقي دارد تحققي پيدا مي كند
تهذيب و تربيت انسان ها را در دستور كار خويش قرار داد با نبود امكانات آموزشي و تربيتي امروزه   پس از اينكه برنامه تزكيه

در ) ع(به عالم بشريت تحويل داد كه امام علي) س(و حضرت فاطمه) ع(انسانهاي نمونه اي را در آن مدت كم همچون حضرت علي
مي دانيد كه مرا در كودكيم در دامنش بزرگ نمود و مرا به سينه ) ص(به تحقيق شما مقام و منزل مرا نزد رسول خدا  :اين باره فرمودند

مي رساندند لقمه را به دهان من مي گذاشتند و ازمن دروغ در گفتار و   مباركشان مي چسباندند و رايحه خوش خود را به مشام من
من همواره چون فرزند در كنار مادر با پيامبر بودم، حضرت هر روز بيرق و پرچمي از مكارم اخالقي را در  .ر نديدنداشتباه در رفتا

 .وجودم مي نشاند و مرا فرمان مي دادند كه پيرويش كنم

رد نكوهش قرار گرفته در مكتب تعالي بخش اسالم رهبانيت و گوشه گيري و بدور بودن از اجتماع انسانها مو: اجتماعي بودن فرزند)ل 
انسان موجودي اجتماعي است و دين مقدس اسالم به حضور انسانها در اجتماعات  :و از آن نهي شده است، چرا كه پيامبر خدا فرمودند

يكي از مهمترين وظايف پدر و مادر و مسئوالن فرهنگي و آموزشي، نهادينه نمودن آداب و تربيت  .ترغيب و تاكيد نموده است
اسالم در عامل با همنوعان است كه نقطه آغازين اين ارتباط، بنابر آموزه هاي ديني، بايد سخن از صلح و صفا و صميمت  اجتماعي

كه  :فرمودند) ص(باشد كه در سالم دادن به هم، نمود يافته است و در بيان چگونگي نهادينه ساختن آن ارزش در جامعه بشري، پيامبر 
اگر به اين موضوع از زاويه  .كان را ترك نخواهم نمود تا به صورت سنت نهادينه شده در جامعه در آيدتا زنده ام سالم دادن بر كود

اگر مي ! اي جوامع بشري! با عمل خويش به جهانيان آموزش داد كه انسانها) ص(ديگر بنگريم، خواهيم ديد كه حضرت رسول 
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اشته باشيد، از خود شروع كنيد خويش را به آداب زيبا زينت داده و خواهيد جامعه اي را مشحون از صلح و صفا و سالم و صميميت د
 . به آنچه مي گوئيد عمل كنيد تا فرزندانتان خوب تربيت شوند

هايي كه در تربيت فرزندان مورد نظر است،پرورش روحي، خود باوري و ايجاد اعتماد به نفس  يكي از هدف: مشورت با فرزندان)م 
. شود نفس خود را از دست بدهد در حقيقت فكر و روحش فلج شده است و متكي و وابسته به ديگران مي اگر فردي اعتماد به. است

اگر آدمي باور كند كه نفسش . هاي خود را باور داشته باشد يابد كه توانايي هاي علمي، معنوي و اجتماعي دست مي انساني به پيشرفت
شود بستگي به عملش دارد و اگر به يقين باور  قابي كه در نامه ي عملش ثبت ميدهد و هر ثواب و ع  در گرو عملي است كه انجام مي

كند كه خداوند او را در تكلف و سختي قرار نداده است و در عين حال استعدادهاي زيادي به او بخشيده است، براي رسيدن به اهداف 
مشورت كردن . اش از هيچ كوششي فروگذار نخواهد كرد ديعاليه و كمال انساني با استفاده از اصل مشورت و نيز استعدادهاي خدادا
شود لذا مسائل خود را با  شود تا دريابند كه به آنها توجه مي با فرزندان در امور خانواده ضمن شخصيت بخشيدن به آنها، سبب مي
ج با راه و روش فكر كردن و آورند و از اين رهگذر به تدري والدين مطرح كرده و زمينه ي صميميت و همدلي بيشتر را فراهم مي

مشورت كردن والدين با فرزندان در مورد مسائل خانوادگي، احساس مسئوليت را در وجود فرزندان . شوند گيري نيز آشنا مي تصميم
تفكر و  مشورت كردن با فرزندان آنان را به.شود تا آنها به مسائل بينديشند و با واقعيات زندگي مواجه شوند كند و باعث مي ايجاد مي

كند و از پيروي كوركورانه و تقليدي محض  كه قرآن كريم مردمان را به تفكر و تدبر دعوت مي همچنان.دارد  تدبر در امور وا مي
دار شدن احساسات آنها نشود،  شنيدن نظرات آنها و بيان اشتباهات آنها با دليل و منطق و ماليمت كه باعث جريحه. دهد پرهيز مي

مداخله كردن مستبدانه ي والدين در امور آنها و . آورد را در فرزندان به وجود مي... ر، تعاون، هماهنگي مسئوليت وقدرت خالقيت تفك
البته . شود يا ديكته كردن افكار و عقايد خود به آنان، بدون توجه به تمايالت و مقتضيات فرزندانشان، موجب سركشي و طغيان آنان مي

در نظر داشت كه نبايد بيش از حد و ظرفيت و توانايي شخصي از آنها چيزي خواست زيرا ممكن است اين نكته را هم بايد همواره 
والدين بايد به «: فرمايند مي) ص(اكرم چنانكه رسول. قادر به انجام آن كارنباشند و به اين ترتيب از خود باوري او كاسته خواهد شد

  ».يشتر از آن طلب نكنندآنچه مقدور و ميسور فرزندانشان است راضي شوند و ب
با توجه به مطالب ذكر شده فوق به نظر مي رسد كه دو اصل تربيتي زير را بايد همواره در كودك وآموزش به وي در نظر داشته باشيم 

: 

ز هاى آن ا ترين فرايندهاى روانى است كه زمينه بدون ترديد، يادگيرى از مهم: آموزش هاي ديني و تقويت مباني اعتقادي كودك .1
كودك به دليل وجود حس . شود گيرد و به تدريج با باال رفتن سن كودك، استعدادهاى او نيز بيشتر شكوفا مى سنين كودكى شكل مى
. نمايد وجود اين حس، به او كمك فراوانى در يادگيرى مى. كند تا رفتارى همسان با والدين خود بازسازى كند قوى تقليد، تالش مى

هاى آشنايى با تعاليم  كم زمينه هاى ابتدايى، كم بردارى كنند و با آموزش اين حس قوى به سود فرزند خود بهره بايد از والدين نيز مى
هنگامى كه كودك به سه سالگى رسيد : فرمايند السالم مى امام صادق عليه. دينى و مبانى اعتقادى، به ويژه نماز، را در او به وجود آورند

عليه  اهللا  صلى (وقتى هفت ماه ديگر گذشت محمد رسول اللّه ). همين مقدار كافى است(ياموزيد و او را رها كنيد ال اله اال اللّه را به او ب
در پنج سالگى به او . گاه صلوات فرستادن را به او بياموزيد آن. را به او آموزش دهيد و سپس او را رها كنيد تا چهار ساله شود) و آله 

فقط پيش . گاه او را تا شش سالگى واگذاريد آن. د و قبله را نشان او داده و بگوييد سجده كندسمت راست و چپ را آموزش دهي
وقتى هفت سالگى را پشت سر گذاشت، وضو . روى او نماز بخوانيد و ركوع و سجود را يادش دهيد تا هفت سالش هم تمام شود
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  و هنگامى كه آن. مى كه نه ساله شد وضو و نماز را به نيكى آموخته باشدساختن را به او تعليم دهيد و به او بگوييد نماز بخواند، تا هنگا
 .خواهد آمرزيد  شر و مادر او را به خاطر اين آموزدو را به خوبى ياد گرفت خدا پد

هاى ديگرى نيز ـ  گذشته از ضرورت تعليم كودك و آشنا نمودن او با اصول اعتقادى، آموزش: ارتقاء سطح دانش و معرفت كودك .2
بادروا اَحداثَكُم ": دراج فرمودند بن  السالم به جميل امام صادق عليه. براى كودك در حال رشد ضرورى است ولو در حد آشنايى 

) هاى منحرف عقيدتى و ديگر فرقه(آشنا كنيد پيش از آن كه مرجئه ] ما[؛ فرزندانتان را با كالم "بِالحديث قَبلَ اَن تَسبِقَكُم الَيهِم المرجِئَةُ
؛ "علِّموا صبيانَكُم من علمنَا ما ينفَعهم اللّه بِه ال تَغلب علَيهِم المرجِئَةُ بِرَأيِها": و نيز) 25].(و آنان را منحرف سازند[ بر شما سبقت بگيرند 

هاى خود آنان را مغلوب خود  با ديدگاه] و منحرفين[كودكانتان را به دانش ما آموزش دهيد كه براى آنان سودمند است تا مرجئه 
اى به آموزش فرزند و باال بردن سطح درك و معرفت او نشان  السالم همواره عنايت ويژه بيت عصمت و طهارت عليهم اهل. نسازند

دي كه تأثيرات دين را بر رشد و ارتقاي كودكان بررسي كرده است، مشخص شده كودكاني كه والدين طبق مطالعه ي جدي .دادند مى
  .دهند كنند و خود را با شرايط تطبيق مي مذهبي دارند بهتر از ديگر كودكان رفتار مي

  
  تكامل دوران ابتداي كودكي و عوامل اجتماعي تعيين كننده سالمت

عوامل اجتماعي تعيين كننده سالمت در واقع بازگو كننده موقعيت هاي متفاوت مردم درهرم اجتماعي قدرت و منابع مي 
شواهد حاكي از آن است كه بيشترين بار بيماري ها و قسمت اعظم نابرابري هاي سالمت در دنيا از عوامل اجتماعي ناشي مي . باشد
زندگي و كار مي كنند بر وضعيت سالمت اشان تاثير گذار است و نابرابري در اين شرايط  شرايطي كه مردم در آن رشد كرده،. شود

موفقيت در عرصه بهبود . خوشبختانه اكثريت قريب به اتفاق اين نابرابري ها قابل اجتناب اند. منجر به نابرابري هاي سالمت مي گردد
كميسيون عوامل . يعني علل اجتماعي زمينه اي آن دارد اصلي ،سالمت و كاهش اين بي عدالتي ها بستگي به توجه جدي به علت 

اجتماعي تعيين كننده سالمت سازمان جهاني بهداشت به منظور بهبود وضعيت سالمت جهاني و كاهش بي عدالتي ها يك حركت 
هم چنين . فرا مي خواند اين كميسيون، دولت ها، تشكالت مدني و سازمان هاي بين المللي را به مشاركت. جهاني را شكل داده است

شواهد جهاني در زمينه بي عدالتي در سالمت را مرور كرده و سعي مي نمايد دانش هاي منطقه اي و بين المللي را به اقدامات عملي در 
ده لذا رويكرد عوامل اجتماعي تعيين كنن. اين عرصه تبديل نمايد و در زمينه ايجاد چنين تغييراتي جلب حمايت و همكاري نمايد
در ابتداي تشكيل كميسيون عوامل اجتماعي . سالمت به عنوان راه حلي براي بهبود وضعيت عدالت در سالمت مطرح گرديده است

اين شبكه ها، شبكه هاي دانش نام گرفتند و منظور از ايجاد آنها اين بود . تعيين كننده سالمت، شبكه هاي نه گانه اي مشخص گرديدند
تكامل ابتداي كودكي نيز . تاكيد بر شواهدي براي اقدام در هر يك از حيطه هاي اين شبكه را ارزيابي نمايند كه دانش جهاني موجود با

يكي از اين شبكه هاي دانش است و در اين شبكه بر ايجاد شرايط و فرصت هايي براي كودكان و مادران آنها در سال هاي اوليه 
ري زندگي و وضعيت سالمت آتي فرد ايفا نمايد، تاكيد شده است و اقدام در اين زندگي ، كه خود مي تواند نقش موثري در شكل گي

  ) 10(. زمينه به عنوان يك اقدام بزرگ و اساسي براي دستيابي به عدالت در سالمت، خصوصا عدالتي از آغاز، شناخته شده است
اين . بارداري ونيز ابتداي كودكي دارنددر واقع، تعيين كننده هاي اجتماعي نقش مهمي در زمينه تكامل دوران جنيني ، 

اينكه آيا تجربيات اين دوران منجر به تكامل مطلوب گردد يا خير ، به . دوران، از لحاظ تكامل بيولوژيك و مغزي دوران حساسي است
ياد مي گيرند كيفيت محركات محيطي، ميزان حمايت ها و شرايط محيط اجتماعي كه كودكان در آن رشدكرده، زندگي    مي كنند و 

مولفه هاي اقتصادي اجتماعي سالمت در طول زندگي از گراديان هاي اقتصادي اجتماعي تكامل ابتداي كودكي نشات . بستگي دارد
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بنابراين عوامل اجتماعي يك تعيين كننده اساسي و زير بنايي براي تكامل ابتداي كودكي است و متقابال، تكامل ابتداي . مي گيرند
 )9( .عنوان يك تعيين كننده وضعيت سالمت، رفاه و مهارت هاي يادگيري در طول زندگي محسوب مي شودكودكي نيز به 

  اصول و حيطه هاي مداخالتي

اين اصول . تكامل دوران ابتداي كودكي داراي اصولي است كه به منظور تامين تكامل مناسب كودكان، رعايت آنها ضروري مي نمايد
  :عبارتند از

  ؛همه جانبه استتكامل موضوعي 

 ؛تكامل از دوران پره ناتال شروع مي شود 

 مي باشد؛اوليه زندگي كودك زير بنايي براي تكامل مراحل بعدي زندگي  هاي سال  
  متفاوت است؛نيازهاي كودكان در طي سال هاي اوليه كودكي  
  ديكال وي، عوامل وراثتي و وضعيت تغذيه اي كودك، وضع بيوم است ازتكامل، تعيين كننده هاي متعددي دارد و طيفي

   ؛زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي
 ؛ با عبارت ديگرتكامل كودك ماهيت تجمعي دارد  
  هايشان را  قابليت ها و ظرفيتبايد فرصت تكامل تمام ... همه كودكان بدون افتراق از لحاظ جنسيتي، نژادي، زباني، مذهب

  ؛داشته باشند
 ؛هستندنيازمند توجه ويژه اي محروم  كودكان  
 كه جوامع و خانواده ها را قادر نمايد تا مسئوليت هايشان در ارتباط با فرزند پروري و محافظت از فرزندان را با  ايجاد محيطي

  .، ضروري است موفقيت به انجام رسانند
  ؛در زمينه تكامل و يادگيري خود نقش مشاركتي فعاالنه اي دارندنيز كودكان  
 ؛امالت وي با مردم و محيط پيرامونش نشات مي گيردتكامل و يادگيري كودك از تع  
 زندگي مي كنند و نيازهاي آنها در ارتباط با روابط در درون اين بافت  -مثل جامعه، خانواده، فرهنگ-كودكان درون بافتي

  )7(.ها بايد مد نظر قرار گيرد
در زمينه برنامه ريزي بايد مورد توجه ويژه قرار گيرند حيطه هاي مداخالتي كه در بحث تكامل دوران كودكي كه در  والدين و خانواده

  :شامل

 سالمت و تغذيه از طريق تامين (تكامل فيزيكي( ،  
 توسعه محرك هاي مناسب براي تامين تكامل ذهنيآموزش و از طريق(تكامل ذهني(  
 ايجاد مهر و عاطفه و عالقه و فرصت هايي براي مشاركت اجتماعيتوسط (تكامل هيجاني اجتماعي ( 

 7(. )كه به عنوان فرهنگ كودك نيز قابل تعريف است(تكامل روحي و معنوي( 

  
  كليات برنامه ها و مداخالت تكامل دوران ابتداي كودكي
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با  در طي سال هاي ابتدايي كودكي انكودكعادالنه رشد و تكامل بهبود  تضمينهدف كلي از تدوين اين قبيل برنامه ها و مداخالت 
  .تاكيد ويژه بر كودكان محروم مي باشد

 :مي باشد نيازمند در كنار هم آوردن سه مجموعه متفاوت از اطالعاتدر زمينه تكامل ابتداي كودكي تنظيم اهداف كلي و اختصاصي 

 ارزيابي وضعيت تكاملي كودكان ▫

 تحليل نيازهاي بافتي كه در درون آن پروژه تدوين و اجرا خواهد شد ▫

  بودجه بندي و الزامات سازمانيمعيارهاي  ▫

در زمان برنامه ريزي تمام جنبه هاي تكامل كودك بايد مدنظر قرار گيرد و نهايتا اين برنامه ها در سياست هاي دولت وارد 
برنامه ريزي ها بايد به گونه اي صورت پذيرد كه دسترسي كودكان، خصوصا كودكان محروم به خدمات مراقبتي و آموزشي با . شوند

كيفيت در دوران كودكي را افزايش دهد و در جايي كه منابع محدود است  الزم است كه آسيب پذيرترها در اولويت قرار گرفته و 
  . هدف بعدي كل جامعه باشد

تامين شغل مناسب براي والدين و حمايت از خانواده هاي داراي فرزند از نكات مهمي است كه بايد مورد توجه دولتها در اين 
  )7(.قرار گيرد زمينه

   :استراتژي هايي در جهت ارتقاء تكامل كودكان 

  ارائه خدمات مستقيم به كودكان:1استراتژي 

  كودكان و والدين حمايت و آموزش مراقبين: 2استراتژي 

  بر اساس توجه به كودك توسعه جامعه ترويج:3استراتژي 

  تقويت منابع و قابليت هاي ملي: 4استراتژي 

  در جامعه تقويت تقاضا و آگاهي: 5استراتژي 

  كودك و خانواده ملي تدوين سياست هاي : 6استراتژي 

  ايجاد چارچوب قوانين و مقررات حمايتي: 7استراتژي 

  7(بين الملليبين بخشي و تقويت همكاري هاي : 8استراتژي 
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 ي برنامهژاسترات تمركز مداخله اهداف عيني رويكردها/مدل ها

 كودك/سالمت مادر •

• Home day care  

)رسمي و غير رسمي(مدرسه •

 آموزش از راه دور •

 برنامه جامع تكامل كودكان •

 مدارس مذهبي •

كودك به آموزش    •
 كودك

 

 تضمين بقا •

 تغذيه/ارتقا سالمت •

 توسعه حمايت هاي جامع •

 ترويج اجتماعي كردن •
 كودكان

 توسعه خدمات بازتواني •

 مراقبت از كودكان •

تشويق موفقيت هاي  •
  تحصيلي

 ارائه خدمات: استراتژي يك  سال8تا0كودكان
  به كودكان مستقيم

  بازديد منزل •

 دوره هاي آموزش والدين •

 آموزش زندگي خانوادگي •

شبكه هاي حمايت از  •
  مراقبين/والدين

  افزايش آگاهي •

 افزايش دانش •

 تغيير نگرش •

 بهبود عملكردها/اصالح •

  تقويت مهارت ها •

اعضا/والدين •
  خانواده

 مراقبين •

 آموزش/معلمان •
 دهندگان

خواهر و  •
 برادرها

بزرگترها و  •
 فرادساير ا

  جامعه

حمايت و : استراتژي دو
مراقبين والدين و آموزش 
 كودكان
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 ي برنامهژاسترات تمركز مداخله اهداف عيني رويكردها/مدل ها

 بازاريابي اجتماعي •

 بسيج اجتماعي •

 بسيج فني •

 برنامه هاي سواد آموزي •

 مواد آموزشي مدرسه •

  رسانه ها •

  ايجاد آگاهي •

 بسيج براي اقدام •

 تغيير محيط •

احساس مالكيت نسبت به  •
  برنامه ها

 اعضا جامعه •

 بزرگان/رهبران •

كاركنان خدمات  •
 سالمت

سازمان دهندگان  •
  جامعه

توسعه  ترويج:استراتژي سه
جامعه بر اساس توجه به 

  كودك

  آموزش توسعه سازماني •

آموزش قبل و حين خدمت  •
 معلمان/به مراقبين

 مردمي/هاي تجربي پروژه •

پروژه هاي تحقيقاتي با  •
 مشاركت ملي

  تحقيقات عملياتي •

  افزايش دانش •

 تقويت مهارت ها •

 تغيير رفتارها •

تقويت سازماندهي ها و  •
 پايدار نمودن آنها

تقويت توانمندي هاي  •
 محلي

 ملي/افزايش منابع محلي •

 پرسنل برنامه •

 سرپرستان •

 كاركنان مديريتي •

 متخصصان •

 دستياران •

  محققان •

تقويت : استراتژي چهار
  منابع و قابليتهاي ملي

  

 ي برنامهژاسترات تمركز مداخله اهداف عيني رويكردها/مدل ها
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بازار يابي  •
 اجتماعي

انتشار دانش به  •
صورت چند 

 رسانه اي

  جلب حمايت •

  ايجاد آگاهي •

 سياسيايجاد خواست هاي  •

 افزايش تقاضا •

 ها تغيير نگرش •

  ايجاد محيط توانگر كننده •

 سياست گذاران •

 دولت  •

 متخصصان •

  رسانه ها •

تقويت تقاضا و : استراتژي پنج
 در جامعه آگاهي

ارتباط دادن  •
تالش هاي ملي 

  به بين المللي

 توسعه سياست •
  هاي مشاركتي

  ايجاد آگاهي •

هاي رايج  ارزيابي سياست •
براي خانواده ها و كودكان 

 كم سن

 شناسايي شكاف ها •

  ايجاد سياست هاي حمايتي •

 گذارانسياست •

خانواده هاي داراي  •
 كودك كم سن

  اجتماع، در طول زمان •

تدوين سياست :استراتژي شش
  هاي ملي كودك و خانواده

  

 ي برنامهژاسترات تمركز مداخله اهداف عيني رويكردها/مدل ها

گروه هاي (ايجاد اتحاد •
 )گروه هاي جامعه-زنان

همكاري  •
 خصوصي /دولتي

پاداش هاي مالياتي براي  •
حمايت از برنامه هاي 

 افزايش آگاهي از حقوق و منابع •

 ايجاد محيط هاي كاري حمايتي •

تضمين كيفيت خدمات مراقبتي  •
 كودك

استقرار استانداردهاي محيطي  •

 سياستگذاران

 قانون گذاران

واده هاي داراي كودكان كم نخا
 سن

  طول زمان اجتماع، در

ايجاد : استراتژي هفت
قانون و  چارچوب

 مقررات حمايتي 
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ECCD  حفاظتي 

  پدران/مرخصي مادران •

كنوانسيون هاي بين  •
  المللي

 گروه مشورتي بين المللي •

بين المللي پيمان نامه هاي  •

 

  تدوين استانداردهاي بين المللي •

 تبادل تجربيات •

 به حداكثر رساندن منابع •

 افزايش آگاهي •

 افزايش منابع •

  بخشيافزايش اثر نهايي و اثر  •

 دولت ها •

 آژانس ها •

 انجمن ها •

• NGO هاي بين المللي  

تقويت : استراتژي هشت
همكاري هاي بين 

 و بين المللي بخشي

  :مدلي براي تكامل دوران ابتداي كودكي

  

  

  

  

  

  

  

  

                         

-، اجتماعیی، سالمتانسانی شاخص های توسعه
 و آموزشی ، معنویروانی –رفاهی –اقتصادی 
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  تجارب جهاني

 بوليوي 

  

  پروژه ادغام تكامل كودك

  گسترش سطح پوشش و بهبود كيفيت برنانه هاي تكامل كودك در محله هاي فقيرنشين شهري :هدف

و  ، معنویروانی –رفاهی –اقتصادی -شاخص های توسعه انسانی، سالمتی، اجتماعی
 آموزشی

 سطح کالن

 مذهبی و  –، اعتقادی شرايط اقتصادی، اجتماعی، سياسی
 فرهنگی کشور

 سطح ميانی

آموزش و -سيستم حمايت اجتماعی-تسهيالت رفاهی-مسکن-اشتغال
کشاورزی -تفريحات -خدمات سالمت -توسعه زنان-پرورش  

سطح خرد

  زندگی شيوه

 -مراکز مراقبت از کودک -مکان های مذهبی-مدرسه- قوميت
 محله -گروه هم ساالن –خانواده -محل بازی و فراغت کودک

 کودک

- ژنتيک -نژاد-جنس
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  سال 6: مدت

  سال  6ماه تا  6كودكان فقير : گروه هدف

  :استراتژي

  :سياستگزاري و مديريت برنامه

  حمايت از مطالعات به جهت تشكيل يك پايه واقعي براي ارزيابي برنامه ها و سياستهاي اجتماعي .1
  و گسترش پوشش آن   ECDسازي كمك هاي فني در حيطه امنيت غذايي و تغذيه و مداخالت   فراهم .2
  و كاركنان دولت محلي ECDآموزش كاركنان پروژه  .3

  :ارائه خدمات

 6ماهه تا  6( كودك فقير  15مربي براي  3تا  2با  -خانگي و مركزي –آماده سازي مراكز مراقبت روزانه كودك  .1
  )ساله 

  ، لوازم، مواد و خانهنوسازي اثاثيه .2
  تامين مالي حقوق، آموزش و نظارت مربيان .3
  ، مديريت برنامه و نظارت ECDفراهم سازي كمك فني  در فنون  .4
  خريد خودرو، لوازم و مواد براي مديريت پروژه .5
  تامين مالي بهداشتي جهت تشخيص و درمان كودكان دچار سوءتغذيه در خانواده هاي خيلي فقير .6

  :پايش و ارزيابي

  سال 2تشكيل و هدايت آمارگيري خانوار جهت اندازه گيري اثرات پروژه هر 

  :فوائد

تا يك بسته  بودند تجهيز شده "ايجاد و پشتيباني از مراكز  غير رسمي، خانگي و  متمركز مراقبتهاي روزانه كودك، كه كامال - 1
 كشور ارائه نمايد  ان فقير ترين كودك تن از  45000خدمتي تكامل كودكي با كيفيت باال را به 

 ساله 6ماهه تا  6كودك  100000بهبود تكامل فيزيكي، هوشي و اجتماعي بيش از  - 2

 مراقب كودك آموزش ديده  21000 - 3

 مركز تكامل ابتداي كودكي خانگي  بازبيني شده  4000 - 4
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 والدين 10000تقويت مهارتهاي والدين از طريق فراهم سازي آموزش و مشاوره براي  - 5

 كلمبيا 

  امعه اي مراقبت و تغذيه كودك پروژه ج

  توانمندسازي يك برنامه مراقبت خانگي كودك در حال اجرا: هدف

  سال 7:  مدت

  سال  6تا  2يك ميليون از فقيرترين كودكان : گروه هدف

  :استراتژي

  :خدمات تكامل ابتداي كودكي و آموزش

تغذيه، ثبت سالمتي، رشد كودك و خانه فراهم سازي آموزشها براي مادران جامعه در خصوص  مديريت غذا،  - 1
 داري

 مديريتي براي كاركنان اداره سالمت خانواده هاي موزشآموزش براي مراقبين كودك جامعه آ فراهم سازي - 2

 فراهم سازي وام براي مادران جامعه جهت نوسازي خانه به منظور بهبود محيط مراقبت كودك - 3

  :توسعه ساختاري

 كاركنان براي توانمندسازي اداره سالمت خانواده وتمركززدايي الزم جهت تغييرات سازمانيشناسايي  - 1

ايجاد يك سيستم اطالعات مديريت براي برنامه ريزي، مديريت برنامه، بودجه بندي و پايش برنامه هاي  - 2
 اداره سالمت خانواده

 معرفي سيستم پايش و ارزيابي براي برنامه هاي مراقبت از كودكان  در سطح ملي - 3

  :توسعه سياسي          

 بهبود كارايي توليد مكملهاي غذايي - 1

قشر به اندازه كافي متوجه  در اداره سالمت خانواده  كه  ايجاد ترتيبات جديد براي برنامه هاي تكامل كودك - 2
 .نيستند آسيب پذير جامعه

  :فوائد
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 6تا  2از فقير ترين كودكان  خدمات گسترده تغذيه اي، بهداشتي و تحصيلي در مراكز مراقبت كودك براي يك ميليون - 1
 سال كشور

 تبديل شوند مولد و موثرتقويت توانايي كودكان محروم در جهت موففقيت در مدرسه و اينكه به يك بزرگسال  - 2

 مادران با استفاده از مراكز مراقبت كودك امكان كار كردن در بيرون خانه را پيدا كنند - 3

 براي مادراني كه در برنامه مراقبت كودك شركت مي كنند امكان دستيابي به درآمدي معتدل و بهبود منزل - 4

 تحريك مشاركت جامعه در برنامه هاي مراقبت پيش دبستاني - 5

 افزايش پشتيباني جامعه براي خودياري هاي بهداشتي ، تحصيلي و بهبود وضعيت مناطق  شلوغ و كثيف پايين شهر - 6

 تركيه 

  

  پروژه دومين آموزش پايه

  :هدف

 افزايش ميزان پوشش و بهبود كيفيت اموزش پايه براي كودكان فقير و با نيازهاي خاص  -

  گسترش ميزان پوشش برنامه هاي اموزشي رسمي و غير رسمي پيش دبستاني -

  سال 4:  مدت

  در مناطق  كم درآمد خردسال كودكان سن پيش دبستان و دبستان ، مادران كودكان: گروه هدف

  :استراتژي

  :پوشش

 ه آموزش پايه در مناطق روستايي و مناطق كم درآمد شهريسمدر 1100ي نوساز - 1

 مدرسه موجود 20مدرسه آموزش  تخصصي و ساخت تسهيالت اضافي در  40نوسازي  - 2

 موزش پايهكالس پيش دبستاني در مدارس آ 300 ساخت و تجهيز - 3

  :كيفيت

 مدرسه به  كامپيوتر و نرم افزارهاي آموزشي  3000تجهيز  - 1
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موزش كودكان با نيازهاي ويژه آ مدرسه 1340كالس پيش دبستاني و  800موزشي براي و مواد آ تهيه بسته - 2
 خاص

 كمن در استانهاي با ميزان مي ابتداي كودكي جهت گسترش پوشش آپشتيباني از آموزشهاي رسمي و غيررس - 3
 پذيرش مدرسه و ميزان مهاجرت باال

 آموزشهاي غير رسمي ابتداي كودكيتشريك مساعي با سازمان هاي غيردولتي در استقرار  - 4

 موزش پيش دبستانيساخت و تجهيز مراكز آ - 5

 موزش معموليردن كودكان با نيازهاي خاص براي آآزمايش كردن مداخالتي جهت درگير ك - 6

  :نحوه ارائه خدمت

مدير ،  5800معلم ،  31500تكنولوژي اطالعات و ارتباطات براي   ، فراهم سازي آموزش ضمن خدمت - 1
 معلم روستا 22000ر آموزش ابتدايي و ناظ 3000

 معلم پيش دبستاني 4500موزش ضمن خدمت براي پيشنهاد آ - 2

 با نياز هاي خاص در آموزش ضمن خدمتتوجه به كودكان  - 3

 استان 81شبكه برنامه هاي آموزش مادران و كودكان به كل  گسترش - 4

  :پشتيباني از استقرار پروژه

 تقويت ظرفيت وزارتخانه در استقرار پروژه ها  - 1

  :پايش و ارزيابي

 گسترش و بهبود سيستم پايش و ارزيابي در اولين پروژه  - 1

 انتشار يافته هاي پايش و ارزيابي - 2

 روز كردن مطالعات ارزيابي اجتماعي، سازماني و اقتصادي مدارس آموزش پايه هب - 3

  

  :فوائد

 بهترتربيت معلماني با كيفيت و انگيزه  - 1

 داشتن كالس هاي درس با جمعيت كمتر - 2
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 را بهتر مي فهمند و دنبال مي كنندخردسال تربيت مادراني كه نيازهاي تحصيلي و تغذيه اي و سالمتي كودكان  - 3

 مدرسه  به دنبال افزايش پوشش و كيفيت  برنامه هاي تكامل ابتداي كودكي بيشتر براي شروعمادگي داشتن كودكاني با آ - 4

 بهتر شامل دستيابي به شبكه هاي اطالعاتي اينترنت براي خيلي از كودكان و جامعهمواد آموزشي  - 5

 آموزش معلمان  ارتقا كيفيت  - 6

  

  : بين المللي براي كشور ها يتوصيه ها 

صندوق هاي مختلف و ... همكاري جهاني از جمله با يونيسف، يونسكو و بانك جهاني : ايجاد متحدان جهاني در اين زمينه.1
ايجاد ارتباط بين اين موضوع با اهداف توسعه هزاره، حمايت از ادغام اين موضوع در سياست هاي ملي . جهاني بهداشتسازمان 

كشورها ، حمايت از ادغام مداخالت ساده در اين حيطه و نيز در ابتكارات سالمت جامعه و ارزيابي سود و هزينه اين برنامه ها  از جمله 
  .اين توصيه ها هستند

دولت ها در سطح محلي، منطقه اي و ملي بايد سياست هاي مرتبطي را در : تعهدات ضروري در سطوح متعدد جامعه ايجاد.2
ايجاد بسيج در زمينه بازاريابي اين موضوع الزم است، كه  از آن . پس بايد درك درستي از موضوع به وجود آيد. اين زمينه داشته باشند

شناخت حقوق كودكان، انجام اقدامات پايلوت ، . بخش اقتصاد و رسانه ها مي باشند-تجمله جلب حمايت بخش برنامه ريزي دول
افزايش آگاهي خانواده ها، جامعه و ارائه دهندگان خدمات و سياستگذاران در خصوص حقوق تكامل ابتداي كودكي مي تواند مثمر 

  . ثمر باشد

استي بين وزارتخانه اي ايجاد كنند كه به خوبي نقش و دولت ها بايد يك چارچوب سي: ساختارهاي الزم براي استقرار.3
مسئوليت هاي بخش ها در آن تعيين شده باشد و نيز مشخص شده باشد كه چگونه بخش هاي مختلف  مي توانند با يكديگر همكاري 

ميم گيري هاي بخش ها دولت هم چنين بايد اين موضوع را در دستورجلسات بخش ها وارد نمايد تا اطمينان حاصل شود در تص.نمايند
دولت ها بايد منابع را مجددا تخصيص دهند تا مطمئن شوند كه بي عدالتي ها در زمينه دسترسي به برنامه . اين موضوع لحاظ شده است

زماني از اين اقدامات منافعي براي كودكان ايجاد خواهد شد كه كه دولت سياست . با كيفيت باالكاهش يافته است ECDها و خدمات 
سياست هايي كه درآمد كافي براي همه را ضمانت مي كند، ضامن منافع مادران . اي دوستدار خانواده و كودك را اتخاذ كرده باشده

است، كمك هاي مالي براي افراد بسيار فقير دارد و اجازه مي دهد كه والدين و مراقبان بين زماني كه در محل كار و در خانه مي 
از اين طريق  ( دولت ها بايد مشكالت مرتبط با تعادل بين زندگي كاري و زندگي خانوادگي را حل كنند. يندگذرانند تعادل برقرار نما

هم چنين بايستي  ) .كه سيستم هايي به وجود آورند تا ضمانت كننده كيفيت مراقبت هاي مبتني بر جامعه خارج از منزل كودك باشد
  .اين زمينه ايجاد نمايند دولت ها فرصتهايي را براي آموزش و تحقيقات در
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درگير كردن جامعه در اين موضوع بسيار مهم است و سبب موفقيت برنامه مي شود پس بايد دولتها جامعه را در توسعه ، 
  .اجرا، پايش و بررسي مجدد اين قبيل سياستها درگير نمايند

در اين راستا سيستم . استقرار برنامه هايي براي بقا و سالمت كودك با دسترسي عادالنه اهميت دارد:استراتژي هاي استقرار.4
توسعه برنامه هاي موثر از سطح محلي تا ملي ، ايجاد احساس . هاي مراقبت از سالمت يكي از مقرون به صرفه ترين سيستم ها هستند

  . داري اين قبيل برنامه ها مي شودمسئوليت در اين زمينه در سطوح محلي سبب تضمين پاي

هدف دسترسي همگاني . نياز فوري براي ايجاد شواهد مرتبط و ايجاد سياست مبتني بر شواهد وجود دارد: پايش و ارزشيابي.5
دولت . حمايت والدين و مراقبين كودكان، تغذيه، حمايت اجتماعي، مراقبتهاي بهداشتي اوليه آموزشات ابتدايي : است ECDبه خدمات 

و جامعه بايد اين خدمات و برنامه ها را از نظر كاآيي و كيفيت پايش نمايند كه اين خود شامل ارزيابي موانع در راه رسيدن به اهداف ، 
  )8(.كز بر كاهش بي عدالتي است كه همگي نياز به همكاري همه جانبه داردفرصت هاي دسترسي و نيز تمر

  چه بايد كرد ؟ 

   "از سطوح ابتدايي تا بااليي "استفاده از اطالعات در دسترس براي شكل دادن اقدامات و استراتژي ها  .1

  )8(.تقويت همكاري هاي بين بخشي .2

  محيط و بيولوژي بر يكديگر ادامه تحقيقات براي تامين درك بهتر از تاثير. 3

  
 

  :مراجع
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1. 1.final report for the WHO CSDH-EARLY CHILD DEVELOPMENT:A POWERFUL 
EQUILIZER 

2. Family and community practices that promote child survival, growth and development-
WHO 

3. Facts for life-Third edition published in 2002 by UNICEF, WHO, UNESCO, UNFPA, 
UNDP, UNAIDS, WFP and World Bank 

سايت -بررسى تربيت كودك در روايات اسالمى .4  

سايت تبيان-و تربيت فرزند) ع(امام رضا .5  
6. Early Childhood Counts- A Programming Guide on Early Childhood Care for 

Development-World Bank 2000 
7. Early Child Development: A Powerful Equalizer- Final Report for the World Health 
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