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 سرآغاز

، برای همین دسوتاوردهای دهندکودکان امروزی نسل آینده را تشکیل می
فکری و روانوی کودکوان حوا ز  ،های عقیدتی، تربیتیسمعی و بصری در زمینه

جهوت تور، بیش. از ایون رو نیواز بوه موواد آموزشوی اشودباهمیت واالیوی می
باشد، بوا انوواع امت می ةیقت آیندسازی در این رویکرد مهم که در حقفرهنگ

در ریعی شک تحوالت جدیود و سو. بدوناستمختلف آن همواره نیاز شدیدی 
های س این تحوالت رسانهأدهد که در راسالمی ما رخ می ةسراسر دنیا و جامع

ها بواز آن به روی ها نیزهای اجتماعی  است که درب اکثر خانه، شبکهتبلیغاتی
بی نیاز به بازنگری در طراحی مواد آموزشی مناسب بورای است. این امر به خو

، برای همین نیوز، موا سوری جدیود داردکودکان این عصر را برای ما بیان می
سلسله مسا ل ) تحت عنوان شوند،منتشر می ،هایی را که از این انتشاراتکتاب

 ایم.کودکان( نامگذاری کرده
نت مسفر سعد القرنی به بخشی ب هنور ،، پژوهشگر علوم تربیتیدر این کتاب

کووه عبووارت اسووت از پوورورش  ،پووردازدمهووم از زنوودگی کودکووان امووروزی می
، ویژگی مثبتی که هر یک از والدین امید دارند توا مراقبتی در درون کودکخود

آن را در نهاد کودک خود پرورش دهند، تا وی بورای مواجهوه و رویوارویی بوا 
عصری کوه عصور  ؛گی کامل داشته باشدکند آمادعصری که در آن زندگی می

های هوشمندی است که در دسترس همگان از کوچک و بزرگ است و سیستم
 شوند. مفاهیم آن با فشردن تنها یک دکمه منتشر می

  لمرکز دال





 مقدمه

آن زمان که مطالعات تربیتی به درمان امراض روی آورند نه اعراض و حواالت 
ا در مسویری درسوت بورای بررسوی بسویاری از زودگذر، در آن هنگام است که مو

 ایم تا اساس و ریشة مشکل نیز برطرف شود.مسا ل تربیتی گام برداشته
، نویسنده از ظواهر امور گوذر در این پژوهش که یک پژوهش تربیتی است

مل کند و به قلب و عقل نفوذ کند. به این امید کوه أکرده تا در  اعماق غور و ت
مرتبه بیدار شود و در نتیجه درونی وی به خداوند بلندوابستگی فطرت کودک و 

 های نفسانی پیاپی لذت ببرد.          از مراقبت نفس و شیرینی صبر بر خواسته
های کوه نویسونده پیشونهاد ،استاین پژوهش این  ةهای برجستاز ویژگی

 مراقبتیة تربیتی )یعنی تقویوت خوودلأدر این این مسگام نهادن عملی را برای 
والدین برای ورود به ایون نووع تربیوت  ةدهنددهد تا یاریدر کودکان( ارا ه می

 .بخش باشدلذت
ممکن نیست ... نه به تسلیم شودن یچ چیز سخت نیست ... هیچ چیز غیره

 های هوشمند.در برابر این سیستم
باشد، تاخیر در ایون امور تنها راه حل، کار کردن و شروع از همین حاال می

دست رفتن دستاورهای درخشانی است، کوه نیواز داریوم، در زنودگی موجب از 
 فرزندانمان ببینیم. 

 خداوند چشم همه را به فرزندانشان روشن نماید!
 علی بن محمد إبراهیم الشبیلی

 عضو هیأت علمی دانشگاه امام

 و مربی خانوادگی و تربیتی پژوهشگر





 مقدمه

جامعه بسویار بوه آن نیواز ت که مراقبتی در کودکان موضوع مهمی اسخود
هایی در وجود کوودک اسوت کوه کاشتن ارزش ،خودمراقبتی ، و مقصود ازدارد

 . شود خودش مراقب رفتارش باشدمیموجب 
، دهودها که شخصیت کودک مسلمان را شوکل میترین این ارزشاز مهم

پس کوودک در  ؛شنودبینید و میاین است که وی بداند خداوند متعال ما را می
 یابد. کند، رشد میالی که چنین عباراتی را در ذهن خود تکرار میح

ها باشند، که بعضی از آنمراقبتی در کودکان چند دسته میوسایل رشد خود
 ،مراقبتی در کودکان دارندمستقیم سعی در رشد خودمستقیم و برخی دیگر غیر

ا، مطالعوه و تان، همچنوین برداشوت از رویودادهمانند پند و اندرز در خالل داس
همچون آموزش روزه، صدقه، کمک به ناتوانان، کمک به دوستان، یاد  ،آموزش

 . ...و ، غلبه بر خشم بدی را با خوبی دادن اسخپگرفتن صبر، بخشش، 
 ةترین حالت نیاز به رشود و آمووزش کودکوان در عرصوما در شدید ةجامع

های اجتمواعی و  هشوبک ةشتابزد. پیشرفت علمی و تکنولوژی اردمراقبتی دخود
سو  و سهولت دسترسی کودکان و نوجوانان آن از یک ةاشکال جدید و بروز شد

دینی، اخالقی، تربیتی، به اطالعاتی که از نظر  آنان ها و دسترسیبه این رسانه
از سووی  باشود،، اجتماعی و سالمتی حاوی مطالب به شودت منفوی میروانی

 ست.  این ادعادیگر، به خوبی بیانگر 
: انود از آن جملوهمطالعات بسیاری به ابعاد منفوی و مثبوت ایون پدیوده پرداخته

پژوهشی است که دانشمندانی از دانشگاه بوستون ایاالت متحده آمریکوا در تواریخ 
میالدی انجام داده و در مجلوة پزشوکی کودکوان تحوت عنووان  2015ژانویه  13



 های هوشمندتقویت خودمراقبتی در کودکان در عصر دستگاه / 14

ر بوه بررسوی اسوتفادة منتشر شد. پوژوهش موذکو« آموزش الکترونیکی کودکان»
پوردازد. های تعواملی میکودکان از تکنولوژی جدید مانند تلفن همراه و دیگر رسانه

ها در امر آموزش کودکوان که این پژوهش بر اهمیت وسایل و رسانهعلی رغم این
ها کند که خطورات اسوتفاده از ایون رسوانهتاکید دارد، اما به این نکته نیز اشاره می

ترین نقاط منفی که ممکن اسوت کامل آشکار نشده است و از برجستههنوز به طور 
های همراه در مرحلة قبل از ورود به مدرسه بور کودکوان در خالل استفاده از تلفن

گذار باشد، اختالالتی است که در رشد اجتماعی، درونی و طبیعوی کوودک رخ تأثیر
االن و دوسوتان توأثیر های روانی وی در رفتار با همسون و سودهد و بر واکنشمی
ها جوای آن را کنند، که این دستگاهگذارد. همچنین محققین به نقشی اشاره میمی

در جلب توجه کودکان و اثرگوذاری بور روی آنوان بوه شوکلی شوبه اتوماتیوک ادا 
های الکترونیکی که خواه بورای آمووزش و خوواه جهوت بوازی و کنند، و برنامهمی

نجانده شده است. کودک این برنامه را به تنهوایی بواز ها گسرگرمی در این دستگاه
دهد؛ عالوه بر این کند و در نتیجه روابط حقیقی با دوستان واقعی را از دست میمی

بر اساس برخی مطالعات هر چقدر زمان سپری شده در مقابل صوفحات دیجیتوال، 
ناختی چه صفحات تلویزیون و چه غیر تلویزیون افزایش یابود، رشود ادراکوی و شو

تواند یک توضیح ساده و مستقیم دربوارة ای که نمیباشد به گونهکودک کاهش می
 معانی اشیاء پیرامون ارا ه دهد.

های قابل حمل، مانند تلفون اند، که دستگاهمحققان نیز به این نکته اشاره کرده
، هووش و خالقیوت همراه و دیگر وسایل بر خالف انتظوار والودین ممکون اسوت

هایی که بوا فشوردن یوک صوفحه ا کاهش دهند؛ بدین ترتیب که پاسخکودکان ر
تواند بر رشد درونی کودک تأثیر بگذارد و مانع از ابتکار و شود، میحاضر و آماده می

 گردد. مند و سیستماتیک میتفکر کودک در حل مسا ل به شکلی روش
ای و های مواهوارههای زیواد و مختلفوی در شوبکهها فرهنگاین عالوه بر

میزد، که بیم آن آاینترنت موجود است و زشت و زیبا و خوب و بد را در هم می
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ها و اصولی کوه فرزنودان سورزمین اسوالمی و رود که بر بسیاری از ارزشمی
 شوند، تاثیر بگذارد. پایبند به احکام دین، بر اساس آن تربیت می

ر کودکان و رشد آن مراقبتی دة خودلأبنابراین محققان و مربیان باید به مس
از خردسالی تا نوجوانی اهتمام داشته باشند؛ زیرا که آنوان عوالوه بور متوسول 

ؤول دفواع از اصوول، اخوالق و مراقبتی و گردن نهادن به آن، مسشدن به خود
 . رفتارهای خود هستند

را در وجوود کودکانموان  اگر عشق بوه خودا و اطاعوت از او و پیوامبرش 

قیقت ایمان را به آنان بیاموزیم، آنان با شرم از خدا و بوا علوم سازی کنیم و حدرون
کننود و در هاسوت رشود میکه خداوند در هر کار کوچک و بزرگی نواظر آنبه این

 . گردندها دور میاخالقیهای نفسانی و بدنتیجه از مفاسد اجتماعی و وسوسه
بنوت مسوفر  ه، نوورگر: هر چند پژوهشجا چه خوب است که بگویمدر این

ای مهوم در جامعوه القرنی در انتخاب موضوعی که طی آن به بررسوی پدیوده
، اما به سوبب شودت اهمیوت ایون موضووع و کرده است پرداخته، موفق عمل

توری در گذارد، بوه تحقیقوات بیشگستردگی آن و آثار عمیقی که بر جای می
مودار را در رشود خانواده ةها نیاز اسوت توا مربیوان و جامعوحلعلل و راه ةزمین
 مراقبتی در کودکان یاری رساند. خود

 . ألت دارممنفعت را از خداوند برای ایشان مسافزون و کوشش پرتوفیق روز
صحبه أجمعوین و آخور دعوانوا أن وصلی اهلل علی سیدنا محمد، وعلی آله و

 .  العالمینالحمد هلل ربّ
 بنت سلیمان السلیم  ة. الجوهرد

 ، وزارت آموزش و پرورشتربیتی هایپژوهش کل سابق ادارهمدیر 





 مقدمه

آن نولوژیکی شبیه آنچوه اموروزه شواهد جهان ما تا کنون شاهد انفجار تک
 بزرگهستیم نبوده است و این امر به دلیل انقالب هولناک فناوری و گشایشی 

ای کوچک بدل شده است و انقالبی بوزرگ در است تا جایی که دنیا به دهکده
جهشی در مفاهیم ایجاد شده است. آثار این انقالب تکنولوژیکی به  ها وارزش

. تکنولووژی خاص در خانواده بازتاب یافته استشکل عام بر جامعه و به شکل 
هوای موا روزمرگیه جزیی از ، بلکجزیی جدانشدنی از زندگی ماامروزه نه تنها 

بوزرگ آن کوچک و  ای کهبه گونه ،شده است و دسترسی به آن آسان گردیده
. تکنولووژی اموروزه کنیم. ما اثرات مثبت تکنولوژی را انکار نمیرا با خود دارند

بوه  نیز، و ای آموزشی برای کودکانبه یکی از منابع مهم علم و دانش و وسیله
آوری . اموا رویرای سرگرمی کودکان تبدیل شوده اسوتبخش بای لذتوسیله

، کارگیری آن بوه روشوی غیرصوحیحهکودکان به تکنولوژی و بو ةبیش از انداز
ولیت ؤباشود و در نتیجوه مسوها میعلت بسیاری از مشکالت در تمامی جنبوه

ولیت تربیت ؤ. مساین نوع مشکالت افزایش یافته استها در مواجهه با خانواده
 دوش، روانوی و روحوی وی بور سوازی اخالقوی، آمادهدک، تهذیب نفس اوکو

امید هر پیشورفت و تحوولی اسوت و از جملوه   . خانواده کانونباشدخانواده می
، نهادینوه کوردن و ادا کنودبایست آن را تربیتی که خانواده می ةواالترین وظیف

کوه شود مگور این. این امر حاصل نمیباشدها نزد کودک میبزرگداشت ارزش
ای که وی را به هدف و سپس از هر وسیله جستهاوال از خداوند متعال استعانت 

هوای خووانواده اثووری شووگرف در د اسووتفاده نمایوود. هوودایت و رهنمودرسوانمی
گیری شخصیت کودک و دست پیدا کردن وی به صوفاتی نیکوو کوه در شکل
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جووا بووه طووور خوواص ارزش . در ایندارد سوواختار شخصوویتش سووهیم هسووتند،
 ه شومارکنیم که یک إدراک برآمده از درون کوودک بومراقبتی را ذکر میخود
باشد که ضمیر وی را بیدار یک قدرت درونی در باطن وی می ةبآید و به مثامی
ولیت را بودون نیواز بوه وجوود ؤکند و احساس قدرشناسی، پایبنودی و مسومی

درونی نقشوی  ة. در نتیجه این سلطدهدق میعمدر نزد وی  ،مراقبتی از بیرون
کنود و او را بوه جهتوی درسوت هودایت بزرگ در کنترل رفتار کودک ایفوا می

. هنگامی که این قدرت درونی در کوودک کاشوته شود و در وجوود وی کندمی
نادیده گرفت یا با آن مخالفت کرد. این قدرت شود آن را می نمود، سخت رشد

اصلی در مواجهه با رویدادهای پشوت سور  ة، خط مقدم دفاع و سرچشمدرونی
، کودک تر شودمراقبتی قوی. هر چه خودم و پی در پی موجود در جامعه استه

پیرامونش خواهد داشت که ایون امور برگرفتوه از ایموان  ةتعامل مثبتی با جامع
دارد کوه بورای خوود و ، ایمانی که او را به این امور وا مویباشددرونی وی می

  . فرد مفیدی باشددیگران 
 :ین کتاب به سه فصل تقسیم شده استا

دو قسومت  رود و شاملفصل اول که  بخش نظری این کتاب به شمار می
 :است
، و مراقبتی و موانوع آنمتعدد تقویت خود هایشیوه: شامل مراقبتیخود -1
 والودین( در رونود تقویوتباشد که برای مربوی )های غلبه بر این موانع میراه

 .ة الهی مفید خواهد بودکودکانش به حول و قودر  یمراقبتخود کردن
، احساساتی و های عقلیکودکی: شامل برخی ویژگی دورانهای ویژگی -2

کند تا شناختش از کودکش طفولیت بوده که به مربی کمک می ةاجتماعی دور
 .تر شودبیش

هووای گونوواگونی کووه بوورای تقویووت : عبووارت اسووت از فعالیتفصوول دوم
 . شودخودمراقبتی در کودکان با همراهی خود آنان انجام می



   19/  مهدمق

بورای موادران در  فصل سوم: عبارت است از سؤاالت و مشکالت واقعی کوه
خالل تقویت خودمراقبتی در فرزندانشان پیش آمده و با علمی که خداوند به من 

هایم درست بوده همه از جانب خداونود پاسخام. اگر ها پاسخ دادهعطا کرده به آن
 . ام از جانب نفس خودم و شیطان بوده استمتعال بوده و اگر اشتباه کرده

ین تالش اندک را مفید گرداند و بوه آن برکوت لت دارم که اأاز خداوند مس
 .  العالمیندهد و آن را برای ذات کریم خویش خالص گرداند و الحمدهلل ربّ

 بنت مسفر سعد القرنی ةنور

 کارشناس ارشد راهنمایی و مشاوره تربیتی

  ـ .قه 1439سیزدهم جمادی االول 





 فصل اول

 مراقبتیخود نخست:

، ای از نظور عموق، رویکوردییورات گسوتردهمسلمان معاصور موا تغ ةجامع
انگیزی را در جهوت وسوایل ارتبواطی جدیود پیشرفت شگفت نیزدستاوردها و 
، مکووانی و فرهنگووی را در نوردیووده و کووه مرزهووای زمووانیکنوود مشوواهده می

. تکنولوووژی باعظمووت کار نوووینی را بووه همووراه آورده اسووتهووای آشووچالش
، سیاسوی و فرهنگوی، علموی، فکوریی هوااش همراه با خود نظامباورنکردنی

هوای ثیر زیادی در ایجواد تضواد بوین ارزشأاقتصادی را به دوش کشیده که ت
های معاصر داشته است و در پی آن مشوکالت بوزرگ دیگوری اصیل و ارزش

شوورش بور ، ناسوازگاری اجتمواعی، سووء مودیریت، همچون حیرت و نگرانی
مواردی چون عبور از خطوط قرموز بوا  و، های جامعه و آداب و رسوم آنارزش

و انحطواط اخالقوی و انحوراف ، هدف به چالش کشیدن اعتقادات راسخ جامعه
مراقبتی در ؛ بنابراین ناگزیر باید یک خودبا خود به ارمغان آورده است رفتاری را

کودک وجود داشته باشد تا او را به سوی نیکی رهنمون سازد و از بدی به دور 
ها و روی داخلووی در کووودک کووه وی را از بسوویاری از سیسووتمیووک نیوو، دارد

  1. نیاز کندها بیها و حساب و کتابدستورالعمل
 ؟شود؟ چگونه در کودکان تقویت میمراقبتی چیست و چه اهمیتی داردخود

  

                                                           
 .  4، ص «الرقابة الذاتیة و عالقتها بالقیم االجتماعیة». کتاب 1
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 مفهوم خودمراقبتی:

دارنده در کوودک اسوت، کوه مراقبتی یک احساس درونی و نیروی نگهخود
. ایون باشودایمان کودک به نظارت الهی و اطالع وی بر اعمال او میمنشأ آن 

کند که در طلب رضای خداوند متعال و ثوواب الهوی بور نیرو وی را دعوت می
انجام کار خیر اهتمام ورزد و از ترس عقوبت الهوی از بودی دوری نمایود و در 

نهان و  پردازد و اعمالنفس خویش می ةطور دا می به محاسبه نتیجه کودک ب
ی و معیارهای اسالمی همخووانی های اخالقآشکار در صورتی که که با ارزش

 شته باشد، در نزد وی یکسان است.دا

 :مراقبتیاهمیت خود

انفجار تکنولوژیکی و پیشرفت فناوری افزایش  ةمراقبتی در سایاهمیت خود
زنی بین انهچ ةها و انقالب ارتباطات که در نتیجرسانه ةیابد و با وجود سیطرمی

منجر به تضاد و نگرانی و نومیدی افراد ، هاهای اسالمی و حفظ آنترک ارزش
ای فوا ود بسویاری از جملوه که فضای بواز رسوانهو با وجود این، گردیده است

اما ایون ، های علم را به همراه داردسهولت دستیابی به دانش و گشایش دروازه
ین تکنولوژی که در پی غیاب مربی یا یک صحیح از ا ةامر به علت عدم استفاد

راهنمای دلسوز، عوارض جانبی خطرناکی داشته است؛ عوارضی همچون تبدیل 
دهود کوه و ایون زموانی رخ مین این انقالب فنواوری بوه یوک مصویبت؛ شد

های تربیتی و اخالق اسالمی باشود، در تکنولوژی یکی از اسباب نابودی ارزش
رفتاری و اجتماعی آن بر کودکان پدیدار گشته ، نیاین هنگام است که آثار روا

حتوی در برخوی ، یابودو گاهی فالکوت و گنواه بوه دنیوای پواک آنوان راه می
ای وحشتناک و خطرناک تبدیل شده است کشورهای جهان این پدیده به پدیده

. از این رو هر مربی بایود طلبدکه این امر دخالت سریعی را برای درمان آن می
های مراقبتی در فرزاندانش از همان سوالدینه کردن و تقویت ارزش خودبه نها

سواز در هایی مهوم و سرنوشتسوال، هااول همت گموارد؛ چورا کوه آن سوال



   23کودکی /  انهای دورویژگی :ومد ،خودمراقبتی :نخستفصل اول: 

سازد که خیر و آید که کودک را قادر میمی شمارگیری بینش اخالقی به شکل
تغییور و ، یردمهم شکل بگ ةشر را از یکدیگر بشناسد؛ بنابراین آنچه در این دور

 !گرددبرچیدن آن در آینده سخت می
، زبوان و تموامی جووارح و اعضوای خوود در این دوره کودک مراقوب نفوس

، خوود نفوس ترها اعمال او را محاسبه کنندکه بزرگگردد و بدون نیاز به اینمی
، نسبت به نفس و اعمال خویش مسؤول است و با هوای کندخود را محاسبه می

، هر آنچه را که عاری از آداب و مبادی اسالمی باشود کوه بوا آن نگدجنفس می
، و هور زموان کوه کنوداند، از خوود  دور میرشد یافته و والدینش به وی آموخته

مراقبتی در وی محقق شوود بور درسوت انجوام دادن کوارش اهتموام قدرت خود
، خوواه ی باشودنماید خواه ایون کوار از اموور دینوورزد و سعی بر اتقان آن میمی

و : »َّمب خب حب جب هئ مئ خئٱُّٱ، با استناد به این آیة مبوارک:دنیوی

همچنین توالش  [195]بقره: « دارد.نیکی کنید که خداوند نیکوکاران را دوست می
هوا های دنیوی موفق باشود و بوین آنکند در انجام واجبات دینی و مسؤولیتمی

شتابد و مشتاق پواداش الهوی در ها میسازگاری برقرار باشد. او به سوی فضیلت
گاه خطوایی کند و هرباشد. پس در آرامش و اطمینان زندگی میدنیا و آخرت می

 نيُّٱ: نمایدکند با اطاعت از این فرمایش خداوند متعال استغفار و توبه و انابه می
 حت جت هب خبمب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
بگو ای بنودگان مون کوه بور : »َّجحمح مج حج مث متهت خت

، از رحمت خدا نومید مشووید؛ خداونود تموامی گناهوان را نمودید خویش اسراف
 [53]زمر: « بخشاید. به راستی که او بسیار بخشاینده و مهرورز است.می
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 کنند:اسبابی که به خودمراقبتی کمک می

 هـاینامحضور خداوند متعال و نظارت وی از طریق شـر   احساس -1

 لرقیب( ، ا، البصیر، السمیعاو )العلیم ینیکو

ها تامل کنود، راه های خداوند را بشناسد و در معانی درست آنهر کس نام
دانود و نزدیکوی و همراهوی و درست ستایش، تمجید و بزرگداشوت وی را می

 کند. احاطة او بر همه چیز را درک می

 العلیم )دانا(:

، پنهوان و خداوند سبحان همان کسی است که علمش به ظاهر و باطن اشویاء
، گذشته و حال و آینوده احاطوه دارد و هویچ چیوزی بور او ، عالم باال و پایینکارآش

 1داند. پوشیده نیست. علمش همه چیز را در بر گرفته و عدد تمام مخلوقات را می
خداوند متعال به جهت کمال علمش هموه »: گویدمیم در این باره ابن قیّ 

هاسوت را و آنچه در پشت سر آناو آنچه در پیش روی خال ق ، داندچیز را می
و ، که خداونود بوه آن علوم داردافتد مگر اینهیچ برگی از درخت نمی، داندمی

 2 .کندای جز به اذن او حرکت نمیهیچ ذره

:  َّجف مغ معجغ جع مظ حط مضُّٱ: فرمایدمی خداوند متعال
 [80: مانعا] «؟شویدعلم پروردگار من همه چیز را فرا گرفته، پس آیا متذکر نمی»

گوار ای پرورد: »َّجض  مص خص حص مس خسٱُّ فرماید:می همچنین

 [7]غافر:  «.! علم و رحمت تو همه چیز را در بر گرفته استما
آنچه پیدا و پنهان  ةهم، هاو وجدان هادرون ةاو کسی است که علمش هم

 نيىي مي زي ري ٰى ين ىنُّٱ: فرمایوداسوت؛ می در برگرفتوه است را
 ،ای پروردگار ما»: َّهبجت مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي

                                                           
 .134ص  ،فقه االسماء الحسنی . 1
  . 78ص  ،شرح اسماء الحسنی از ابن قیم.  2
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ر زموین و دانی و هیچ چیز نه دمی کنیممی همانا تو آنچه را که پنهان و آشکار
 :فرمایودمی همچنوین [38 :ابوراهیم] «.نه در آسمان بر خداونود پوشویده نیسوت

 خداوند آنچوه پنهوانی و آشوکارا: »َّىبنب مب زب رب يئ ىئٱُّ

 [19]نحل:  «.داندمی کنید رامی
اگر کودک علم خداوند را درک کند و همچنوین درک کنود کوه هویچ بنابراین 

 ، خداونود را نواظر اعموال خوویشکدام از کردار و اعمال وی بر او پوشویده نیسوت
کند هیچ رفتاری مخالف با آنچه خدا به آن امور کورده از او سور داند و سعی میمی

 مم خم حم جم هل مل خل حلٱُّٱفرمایوود: نزنوود. خداونوود متعووال می
:   َّهب مب هئ مئ هي مي حيخي جي ٰه مه جه هن من حنخن جن

دانود. می هایتان هست را پنهان یا آشکار کنید خداونود آن رابگو اگر آنچه در دل»
 «باشد و بر هر کاری تواناست.می ها و زمین است عالموی به آنچه در آسمان

 [29عمران: ]آل 

 شنوا(السمیع )

لوقوات بورای وی صودای مخ، شونودمی صداها را ةاو خدایی است که هم
شونیدن یوک صودا وی را از شونیدن ، اندازدکند و او را به شک نمیفرقی نمی

هوا و ، وی تمامی صداها را با وجوود اخوتالف در زبانداردصدای دیگر باز نمی
 :فرمایدمی کند کالم آشکار باشد یا نهان؛و برای او فرقی نمی 1،شنودمی نیازها

  نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لكُّٱ
ان کند یا آن هکند آن کس از شما که کالمش را پنفرقی نمی: »َّىنين

یا در روشنی روز پدیودار و  که در شب پنهان باشدی و آن کس، را آشکار گردند
ه کننود کوه گفتویماز عایشه روایوت  دیگرانامام احمد و  [10: ]رعد« آشکار.
 مورد اشاره آیوه[]زن  مجادله شنود؛می سپاس خدای را که همه چیز را» :است

                                                           
 .129 ص ،فقه االسماء الحسنیرجوع شود به .  1
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ای از خانوه . مون نیوز در گوشوهگفوتو با او سخن می آمد به نزد پیامبر 

 مل خلٱُّٱ :نگاه خداوند این آیه را نازل کرد. آشنیدمنشسته و سخنان او را نمی
 جه ين منىن خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
که برای شکوه از همسرش به  زنیهمانا خداوند کالم آن : » َّيه ىه مه

 . خداونود کوالم شوما دو نفور راشنید بردمی خدا هو شکایتش را ب نزد تو آمده
 [1: ]مجادله «.همانا او شنوا و بیناست ،شنودمی

شود زبانش را نگوه دارد و می ، موجبکه خداوند شنواستدرک کودک از این
مواظب کالمش باشد و همچنین به یاد خودا و شوکرگزاری از او اهتموام داشوته 

دا او را به مناجات و استعانت بسیار از درگاه پروردگوار دعووت کنود. باشد و یاد خ
 پیامبران الهی در توسول جسوتن بوه خودای متعوال بسویار از ایون نوام اسوتفاده

 حن يمجن ىم ممُّباشود: می کردند. از آن جمله دعای حضرت اسوماعیلمی
« پروردگارا! از ما قبول کن، همانا تو شنوا و دانایی.: » َّين ىن من خن

های شیطان به کند در برابر وسوسهمی [ خداوند سبحان بندگان را امر127: ه]بقر

 جب هئ مئ خئُّٱکه او شنوای داناسوت. او پناه برند با یادآوری این
ای از سوی هرگاه وسوسه: »َّمتهت خت حت جت مبهب خب  حب

  1 [36فصلت: ] « شیطان به تو رسید به خدا پناه ببر؛ همانا او شنوا و داناست.

 ( ناالبصیر )بی

سویاه را در شوب تاریوک بور روی  ةاو همان خدای بینایی است که مورچو
بیند در هر دشت و کوهی که باشد ... او خدای بینوایی اسوت می سختة صخر

گونه که اشیاء را بر نبیند همامی زمین است را ةکه آنچه در زیر طبقات هفتگان
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   27کودکی /  انهای دورویژگی :ومد ،خودمراقبتی :نخستفصل اول: 

: َّجن يم ىم مم خم حمُّٱٱ:فرمایود؛ میبیندمی هاآسمان ةگانفراز طبقات هفت
  [14]علق:  «.ندبیمی آیا انسان نمی داند که خداوند او را»

 جح مج حج هتمث مت خت حتُّٱ :فرمایووودو می

نماز را بر پا دارید و : » َّحض جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح

. هر عمل خیری از پیش برای خود بفرسوتید آن را نوزد زکات را پرداخت کنید
  [110]بقره:  «.دهید بیناستمی انجام . همانا خداوند بر آنچهیابیدمی خدا

دهد که هیچ یک از اعمال خیری که می خداوند وعده مبارکدر این آیات 
که او به آنان و این، شوندیمدهند نزد او ضایع نها برای خویش انجام میانسان

  .بیناست و پاداشی بزرگ به آنان عطا خواهد کرد
این ، بر اعمال خویش بداند آگاهبیننده و  خداوند را، بنابراین هر گاه کودک

 پروردگوارش را بوه نحوو أحسون انجوام دهود، عبادات تا امر او را دعوت کرده
. خواند. این همان مقام احسان استمی گونه که او را به دوری از گناه فرانهما

  اإلحسان  » :فرمایدمی رسول اکرم
 
 ک   الل   د  عب  ن ت  أ

 
ُم ت  إن ل  ف راه  ت   ك  ن  أ  راه  ن تُ ک 

 او راگوویی  کوهعبوادت کنوی  انچنواست کوه خودا را  نآاحسان : ك  رای   ه  إن  ف  

 1« .بیندمی او تو را نیبیاو را ن توو اگر ، بینیمی

 (، ناظرمراقبالرقیب )

دارنود نواظر و مینهوان ها در خود او خداوند سبحانی است که بر آنچه سینه
ة مخلوقات است و در بهترین نظوام و دارند، نگهبرپادارندة تمام نفوس، آگاه است

هاسوت بوا دیود و . او ناظر بر تمام دیدنیها پرداخته استترین تدابیر به آنکامل
، و نوواظر و شوونوای تمووام مانوودبصوویرتی کووه هوویچ چیووز از وی پنهووان نمی

و این قدرت شنوایی او، همه چیز را در برگرفته است. با علم خود  ،هاستشنیدنی
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 خداونود متعوال1مخلوقات ناظر اسوت. ةتمامی اشیاء است بر هم ةکه در برگیرند

و خداوند بور هور چیوزی : » َّىكيك مك لك اك يق ىقُّٱفرماید: می

: ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييٱُّفرمایود: می و [52]احوزاب: « ناظر و مراقب اسوت.
یعنی مراقب تموام »گوید: می کثیر ابن [1]نساء: « شماست. برهمانا خداوند ناظر »

  2« شماست. الاعمال و احو
در حالی کوه  -پس اگر کودک همراهی خداوند متعال و علم و شنوایی او  را 

هر جا برود و هر جا که باشد، درک کند و بداند کوه  -بر عرش خود مستقر است
، در نتیجوه حیوا و شورم در او مراقب اوست و بر مکنونات نفس وی آگواه اسوت

 دادن که خداوند او را در حال انجوامدارد از اینمی کودک برانگیخته شده و شرم
، یا چیزی را در درون خود پنهوان ، یا چیز ناپسندی از او بشنودناپسندی ببیند کار

؛ پس حرکات، سکنات، کالم و افکار او منطبق کند که موجب خشم خداوند باشد
، ؛ در اوامر الهی فرمانبردار است و در برابور نوواهی اوماندمی باقی 3با میزان شرع

هوا ، و تموام اینکنود، و از حدود الهی تجاوز نمیاهل اجتناب و پرهیزکاری است
حس اجالل و تعظیمی نسبت به وجود خداوند تبارک و تعالی در وجود کودک بر 

پسورعموی خوود گذارد. این همان چیزی است که پیوامبر اکورم می جای

ُ ُم    »: دفرمایومی کند ومی عبداهلل بن عباس را به آن توصیه ا  ِل م ُك   ،یُ  ع 
 
إِِِن  أ

َ ا  َِ  ِ ْا الل  
 
ُأ َْ تْ   ف ا

 
ُأ  َ َ ا  ُك  إِ  اه 

ْده  َت  ِ
ْظ الل  َت  ْظك  اْحف  ْف  ْظ الل  َي  اٍت اْحف  ِم  َك 

ن  
 
ِ اْعل ْم أ ت ِعْن بِالِل  َْ ت ع نْ   ف ا َْ م   ا

 
ُاْْل ع ُوك  شِ   نْف   َ ْن 

 
َ   أ   ُْ ع  مْ ُة  ل ْو اْجت م   ُ  ْيٍء ل

ع وك  إِل   نْف   َُ ْن ی   
 
َ   أ ُوا  ع  ْو اْجت م   ُ ل  ِ ت ب ه  الل  ل ك   ٍء ق ْد ک  ْ ُر  ُ شَِش  ْم ُِك  شِ    ُ ْيٍء ل

ُُ شِ   ِك  إِل  ر  ُی     ف  ِ ج  قُْم    
 
ل يْك  ر فِع ْ  اْْل ت ب ه  الل  ع  ُْيٍء ق ْد ک  ف  ْ  الص  : ای ح 

 [حدود] ؛ردداه نگتو را و اار تا خدا را نگه د [حدود]آموزم: می کلماتیتو  بهجوان، 
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   29کودکی /  انهای دورویژگی :ومد ،خودمراقبتی :نخستفصل اول: 

ای داشتی از خودا بخوواه، و یابی؛ هر گاه خواستهیماو را نزد خود  ،ارد گهن راا خد
هرگاه کمکی خواستی از خدا کمک بخواه، و بدان که اگر تمام مردم جمع شووند 

سودی به تو برسانند مگور و بخواهند به تو سودی رسانند هرگز نخواهند توانست 
؛ و اگر تمام مردم بخواهند به تو ضورری استآنچه که خدا برای تو مقدر ساخته 

ی ]هوا؛ قلمرسانند هرگز نخواهند توانست مگر آنچه خدا برای تو رقم زده باشودب
 1« اند.دهش خشک هابرداشته شده و ]جوهر[ نامه [سرنوشت

 نکته: 

ای از سؤاالت از جانب کودکان خود دربوارة ، با پارهممکن است مربی یا والدین
، یوا ممکون اسوت بوا عال یا چگونگی شنوایی و بینوایی او مواجوه شووندخداوند مت
هایی خداوند را معاذاهلل مشابه انسان قرار داده و برای او چشم و گوش تصور نقاشی

، بلکه بایود بورای کنند! در این مواقع سزاوار است که مربی موضوع را نادیده نگیرد
مثول او نیسوت و او شونوا و هویچ چیوزی »کودک توضیح دهد که خداوند متعوال 

خدا مثل موا نیسوت و هویچ چیوزی مثول او »: و به او بگوید[ 11: ]شوری« بیناست.
، و ، دریاهوا، شما و همة خلق را آفریده است ... درختاننیست، او کسی است که ما

، هور زموان چیوزی را اراده ، او سرچشمة قدرت استهمه چیز را در این دنیا آفریده
 ،شنودمی ،زندمی ، خداوند حرف، خداوند متفاوت از انسان استگرددمی دکند موجو

بیند اما کالم و بینایی او با ما متفاوت است؛ زیرا که خدا با مخلوقات خوود فورق می
بیند اما سمع و بصر او ماننود سومع و می شنود ومی دارد؛ خداوند متعال همه چیز را

 2نقصان و ضعف دارند نیست. بصر مخلوقین که سر تا پا 
تواند برای کودک توضیح دهد که حس بینایی که خداوند می برای مثال: مربی

، بورای تر چیزهوا را دیودتوان با آن بیشبه ما عطا کرده در دنیا ضعیف است و نمی
. پوس کنودمی هوا اسوتفادهبینها و ذرهبینیم که انسان از میکروسوکو می همین
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توانود خداونود متعوال را می ز دیدن اشیای خلق شده عاجز است چگونهانسانی که ا
؛ ها را ببینیم اما وجود دارنودتوانیم آند که ما نمینببیند؟ چیزهای بسیاری وجود دار

کوه آن را بینیم بوا اینما هوا را نموی ؛شنویممی که آن رابینیم با اینما صدا را نمی
توانند خداوند باری تعالی را ببینند اما ان شواء اهلل یچشمان ما نیز نم ؛کنیممی حس

 1در بهشت چشمانی خواهیم داشت که امکان دیدن خداوند متعال را دارند. 

  داری )مهار خویشتن/خودکنترلی( خویشتن – 2

کنند: توانوایی انسوان در نگوه می را این گونه تعریف« داریخویشتن»محققان 
انگیزی که فرد های تعارضو امیال مخصوصا در موقعیت ، رفتارهاداشتن احساسات
شود. ایون امور بورای دسوتیابی بوه می گیری در قبال آن موقعیتمجبور به موضع

متجلی « 2اشمدیریت مؤثر آینده»باشد که در توانایی او در می «پاداشی در آینده»
، نیاز کودک بوه دتر شو( بیشکنترلیداری )خودشود. پس هر چه توان خویشتنمی

، و به این ترتیب با اتکا شودمی تریک نیروی خارج از خود برای کنترل رفتارش کم
  3گردد. می به درون خود، مراقب و ناظر رفتارهای خود

 داری را از سوالیان ابتودایی کوودکی تمورین، کودک مهارت خویشوتنبنابراین
عتمواد کواملی دارد و رابطوة وی بوا کند. در آن زمان کودک به اطرافیان خوود امی

مربی )والدین( کودک را بر سازماندهی افکار، رفتارها و احساسات خود در آینده توانا 
سازد؛ لذا مربی باید یک اسوة حسنه برای کودک باشود، زیورا کوه اسووه، توأثیر می

امور ، بر پا داشتن اوداری، خویشتن؛ پس کودک بهدارد تری در رفتار و سلوکعمیق
داری ماننود کند. مهارت خویشتنمی الهی و دوری از آنچه خداوند نهی کرده عادت

شوود، و می سایر مهارات فقط با عادت کردن، تمرین، ممارست و به تدریج حاصول
. آنگواه کوه یابودمی این مهارت با هدایت و تهذیب نفس و مراقبت و تربیت رشود
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   31کودکی /  انهای دورویژگی :ومد ،خودمراقبتی :نخستفصل اول: 

 ، بسیاری از کارهای خووب را انجوامفتداری نزد کودک افزایش یاقدرت خویشتن
کند؛ اما اگر این مهارت از کار بیافتد و بوه می دهد و از بسیاری از امور بد دوریمی

های نفسانی است، آن هم بودون ، نتیجة آن سقوط آزاد در خواهشکار گرفته نشود
 واقبیها، صاحب خوود را دچوار عوای، تا جایی که این خواهشدارندههیچ قدرت باز

   1ها را ندارد. کند که هرگز قدرت تاب آوردن در برابر آنمی
کوه بوه کوودک  (کنترلیخوودداری )خویشوتنجا چند مورد از انوواع در این

 شود:می شود، بیانمی آموزش داده
، ماننود نمواز در آنچه خدا به آن امر کورده اسوت: داریخویشتنآموزش  -
  .نیکی به والدین، روزه
مانند اقوال  :در آنچه خداوند از آن نهی کرده است داریخویشتنموزش آ -

  «... و ، بهتانچینی، سخنغیبت»و افعالی چون 
ای که بندی به هر رفتار پسندیدهداری در داشتن اخالق نیکو: پایخویشتن -
و  راستمراو ، امانتداری، احترام، مانند راستگویی با دیگران دارد،تعامل  در انسان
اثور  روان انسوانو کنار گذاشتن تمام چیزهایی که بور  این صفات دادن توسعه

  2.گذاردمنفی می
فرو ، تالش برای غلبه بر برخی رفتارهای غریزی همچون غلبه بر خشم -

  3 .بدی را با خوبی دادن پاسخ، خوردن خشم

 انتخاب دوست خوب  – 3

ه بور تکامول اجتمواعی و روانوی آید کمی ای به شماردوستی از صفات برجسته
تر شود بورای مرتفوع نموودن بسویاری از کودک داللت دارد. کودک هر چه بزرگ

، های بواطنی، و رشد جنبهنیازهایش مانند حصول امنیت درونی، احساس وابستگی
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دیگر، زبانی و اجتماعی در او به دوستانی نیاز دارد. بنابراین دوستی بر پایة قبول یک
، و عالقوة هوا و اعتقوادات، تفواهم در رویکردهوا، ارزشاعتمواد متقابول، خشنودی

 مشترک به قهرمانان استوار است؛ برای همین انتخاب دوست خوب از این نظر کوه

 گذار باشد مهم است. در حدیثی از پیوامبر اکورم تواند بر روی دوستش اثرمی

ا »آمده است:  اتِِح إِن م  ث ل  اْْل ِليِس الص  افِِ  م  نُ   ِ ُِل الِْمْسُِك  ِِ ا ح  ُوِْء، ک  ِ اْْل ِليِس الس 
ا  ُد  ِمنُْه  ِرَيُ  ِ

ْن َت 
 
ا أ َِم   ِ  ، ْن ت بْت اع  ِمنْه 

 
ا أ َِم   ِ  ، ِْذی ك  ْن َي 

 
ا أ ل  الِْمْسِك، إِم  ِِ ا اتِْكرِي، ف ح 

 ِ ْن َت 
 
ا أ َِم   ِ  ، ِْرق  ِثي اب ك  ْن َي 

 
ا أ ن افِ   اتِْكرِي، إِم   ِ  ، يِّب ة  ة  ط  بِيثُ  مثول همنشوین  :د  ِرَي ا خ 

، اولی یا به توو خوب و همنشین بد مانند حامل مشک و دمندة کورة آهنگری است
یابی؛ دومی یوا پیراهنوت ، یا بوی خوشی از او میخریمی ، یا از اوبخشدمی مشک
   1« یابی.سوزاند یا بوی بدی را میرا می

حامل مشوک  مانندیان شده که ، برتری همنشینی خوب بدر حدیث شریف
 و یواور حالی یواربورای دوسوتش هنگوام بود گونه ایناست؛ دوست خوب هم 

کنود؛ ست، و مال، وقت و کوشش خود را برای کمک به دوستش دریو  نمیوا
های وی حالی در شادیها همدرد اوست و هنگام خوشهنگام مشکالت و رنج
، بلکه کندمی هدایت ، و دوستش را به سمت طاعات الهیسهیم و همدم اوست

کشاند؛ اگور در وی نشواط بینود در آن بوا او می دست او را گرفته و به آن سو
کند . غیبت دوستش را نمیدهدمی و اگر سستی دید به او تذکر ،شودمی سهیم

؛ اگور از او کنودمی ؛ هر کمکوی بتوانود بوه اوکندو در نهان راز او را برمال نمی
کنود؛ اگور ببینیود دوسوتش نسوبت بوه می گرفتن آن صبرقرض بگیرد در پس

، موثال  ضورورت نشویندوالدین یا خویشاوندان خود کوتاهی کرده، سواکت نمی
کنود و او را بور موفقیوت در می ارحام را به او یوادآوری ةنیکی و احسان و صل

ها با او در مصیبت ؛نمایدمی تحصیل علم برای خدمت به دین و امتش تشویق
 انگیزاند.  می و امید را در وی بر کندمی دردیهم

                                                           
   .2628، صحیح مسلم.  1
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کوه چناناو ، چه خوب است دوستی با کسی که این صفات را داشته باشود
  1. همچون غذاست که گریزی از آن نیستگوید میم ابن قیّ

 شناس بودن و توجه به آنوقت – 4

 داده شودهو تنها متاعی است که به تمام موردم  است، زندگی انسان، وقت
زیرا که این چیوزی  ،برای همین باید در حفظ و توجه به آن کوشا باشیم است!

ا ِا  ز  تُ  ل» :است که رسول خدا ما را به آن امر نمووده اسوت م  د   و   یُ  بُدٍ ع   قُ 
  حّت   ةِ يام  اتقِ 

 
رِه ع ن ا  ي سأ م    يمافِ  ع 

 
 مُاِ ِ  ِعُن؟ يُهِ فِ  ل  ع  ف   فيم   ِعلِمهِ  نِع   ؟فناه  أ

  ِمنْ 
 
ب ه   َْن  أ   ِفيما اْکت س 

 
ه  أ ِع  نفق    يم  ِفُ هِ سمِ ن جِ ؟ 

 
انسوان در روز قیاموت  :؟بُمه  أ

پرسند کوه می عمرش ةهنوز از محل حساب خود گامی برنداشته که از او دربار
پرسند که در چه چیوزی آن را می علمش ةو دربار؟ آن را فنا کرد راهیدر چه 

؟ د که از کجا آن را آورد و در کجا خرج کردپرسنمی مالش ةو دربار؟ کار برده ب
  2 «؟آن را فرسود راهیپرسند که در چه می و از جسمش

مسووولیتی بوزرگ بور دوش  ،حفظ وقت، طبق آنچه در حدیث شریف آمده
عباداتی که خداوند ، شودمی الؤآن از او س ةمسلمان است که روز قیامت دربار
خداونود  ؛باشودمی مواقوع و اوقوات معینوی نیز بر بندگانش واجب نموده دارای

 :َّهئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي نيٱُّ :فرمایوودمی متعووال
  [103: نساء] «.نماز برای مومنان واجبی است که وقت معینی دارد»

و در خورج  بوودص یدر حفظ هر دو باید حر ؛وقت و مال همانند یکدیگرند
تووان که موال را می؛ با این تفاوت کار بردجویی و تدبیر به ها صرفهکردن آن

! هور دقیقوه است آنانداز کرد و آن را توسعه داد اما وقت برخالف جمع و پس
؛ برای همین هور انسوانی هرگز برنخواهد گشت گذرد،می ای کهبلکه هر ثانیه

؛ و در بهترین موارد به کار ببرد در آن افراط و تفریط نکند ندباید آن را حفظ ک

                                                           
 .امیرة محمود، شبکة االلوکة. صدیقی الصالح،  1
 .2417، ترمذیروایت .  2



 های هوشمندتقویت خودمراقبتی در کودکان در عصر دستگاه / 34

توانود می تورین اموری کوه انسوان. بزرگف کندصر بداند آن را کجا و چگونه
یون . هر چقدر وقت بورای اف آن کند اطاعت خداوند متعال استوقتش را صر

 آغواز. بنابراین یک مربی باید به کودکانش از مورد بگذارد پشیمان نخواهد شد
، بوازی کوردن، خوواب، غوذا خووردن، توجه و احترام به اوقات عبوادت کودکی

ای کوه به گونوه ،همزمان با استفاده از تکنولوژی مثبت جدید بیاموزد مطالعه را
یوا ، برای خوودش 1الکترونیکی ةبتوان کودک را به سمت تشکیل یک کتابخان

داسوتان گووش  ،نقاشوی ةمانند برنام، های آموزشیبهره جستن از برخی برنامه
رد یوا وتر ماننود وُهای مختلوف کوامپییا استفاده از برناموه، بازنویسی آن، دادن

بورای  (PP)و برنامه پاورپوینوت Excel) )ها و جدول (word)متون  ةپردازند
تور هدایت نمود و هر چه کوه کوودک بزرگ، مواد درسی ةحل تکالیف و مطالع

  2 .شودمی ترها نیز در وی بیششود قابلیت استفاده از این برنامه
 تناسب با سن و عالیق کودکهایی که متوان از تکنولوژی در سرگرمیمی

های کاربردی که استاد توان از برخی برنامهمی . همچنینباشند استفاده کردمی
های کوواربردی راهنمووای برنامووه»: دالعزیز الحمووادی آن را تحووت عنوووانعبوو

حواوی بویش از هفتواد  ،. این مجموعوهآوری نموده، بهره جستگرد «کودکان
  3.باشدمی های مختلفکودکان در زمینه برنامه و سایت متنوع مربوط به

 
                                                           

 .4الوقت و اهمیته فی حیاة المسلم ص  . 1
 .7ص  ،تکنولوجیا المعلوماتطفل الروضة فی عصر .  2
 قارئ البارکود المطور.برنامج  . 3
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 ها نمود یافته است:مراقبتی کودکان در آنتقویت رفتارهای مثبتی که خود - 5

گردد. می آید که در آن خودمراقبتی کودک پدیدارمی هایی پیشگاهی موقعیت
در این جا مربی باید به تشویق و تحسین کودک بپوردازد هور چنود هوم کوه ایون 

ها برای او ساده باشند تا این گونه باعث افزایش روحیوة کوودک و تثبیوت عیتموق
 :آوریممی جا چند مثال برای این موضوع، در ایناین ارزش در نزد وی گردد

گروهوی از دختوران در مدرسوه از مون »: گویودمی ، کالس ششم ابتداییسُها
که هویچ یوک از با این -من  خواستند با آنان به رستوران نزدیک مدرسه برویم اما

، سپس بقیوة درخواست آنان را رد کردم -جا نبودند که از او بترسموابستگانم در آن
دخترها نیز یکی بعد از دیگری منصرف شدند و پیشنهاد بیرون رفتن را نپذیرفتند تا 

 « جایی که پیشنهاددهنده تنها ماند و در نهایت از نظر خود منصرف شد!
این اولین  –در اولین روز از ماه رمضان »: گویدمی نجم ابتداییحنین، کالس پ

دیودم کوه در می داشوتم بورادرم را –گیورم می رمضانی است که آن را کامل روزه
کردم. با دیودن ایون می نوشید و من هم شدیدا  احساس تشنگیمی مقابل من آب

جلوه داد اما از نوشیدن صحنه، نفس من عمل نوشیدن آب را برایم زیبا و خوشایند 
 «منصرف شدم و خدا را شکر، روزة خود را کامل کردم.

کوه معلموم آن حال در » :گویدمی آموز کالس سوم ابتداییدانش حبوبه،م
افتواد؛ ، کوه از طوالی سوفید بوود شگردنبنددیدم ، بیرون از حیاط مدرسه بود

  1«.رفتم و گردنبند را به او دادم شنزد
 :و بگویود کنودن گونه موارد را بشنود، بایود کوودک را تحسوین وقتی مربی ای

، این کارَت نشوانة فکور درسوت ، از این رفتارت خوشم آمدکارت خیلی خوب بود»
! همچنین استفاده از دیگر عبارات، با لحنی که داللت بر شوگفتی او داشوته توست

تایید. بنابراین هر گاه ، و یا تکان دادن سر به نشانة باشد و لبخندی از روی رضایت
، در وجوود وی احسواس کودک این گونه ستایش و تحسینی را در قبال خود ببینود
 شود. می تر بر انگیختهعشق و شادی و اعتماد و انگیزه برای کارهای خیر بیش

                                                           
 .مراقبتی ذکر شدهای خودمواردی که در ذیل برنامه.  1
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 و اصال  اشتباه نفس ةمحاسب -6

 ،شودهر فرد مسلمانی باید هر چقدر هم جایگاه و مقوام واالیوی داشوته با»
بوه  ،به دور از هیواهوی زنودگی و غوغوای آنو وقتی را با خودش خلوت کند 

یی کوه از او هاکاریرفتارهایی که مرتکب شده توجه کند و خود را به سبب کم
مورد محاسبه قرار دهد، تا از نردبوان  نیکو شانه خالی کردنش از کار سر زده 

  1«کمال و مراتب فضیلت صعود نماید.
انسوان کوردار » :گوید این است کوهمی گونه که ماوردی آن نفس ةمحاسب

اگر پسندیده بود آن را امضا نموده و مانند آن عمل ، روزش را در شب مرور کند

و در آینده مانند  –در صورت امکان  –و اگر ناپسند بود آن را اصالح کند  ،کند
  2«.آن عمل نکند

کوه سوبه کنیود قبول از آنخوود را محا»فرمووده اسوت:   عمر بن الخطاب

، همانوا محاسوبة اموروز که سنجیده شوید، خود را بسنجید قبل از آنمحاسبه شوید
، برای نمایش بزرگ خود را آراسته نماییود، در آن تر استشما از محاسبة فردا آسان

  3« ماند.ای پنهان نمیشوید از ]کار و بارتان[ هیچ نهفتهروز، پیش آورده می

 ؟کندکودک، خود را محاسبه میچگونه یک 

آیود. ، مرحلة آغاز استقالل و خوداحساسی کودک به شومار میمرحلة سوم عمر
باشد. در این مرحله فرآینود آمووزش کوودک می ، مرحلة تقلیدهمچنین این مرحله

شود که این امر می ، و کارهای خوب و بد شروعبرای تشخیص بین صحیح و غلط
پوذیرد، موثال  می در ضمن رویدادهای زندگی روزمره صوورتبه صورت تدریجی و 

وقتی کودک ببیند که مادرش با وجود مشغول بودن به انجوام کواری، بوه محو  
کند و کارش را رها کرده و برای نمواز می ، آن را زیر لب زمزمهشنیدن صدای اذان

                                                           
 . 63ص  ،مالمح التربیة الذاتیة.  1
 .11ص  ،محاسبة النفس.  2
 .، ابن ابی الدنیامحاسبة النفس. حدیث موقوف،  3
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و چه بسا کوه  ، کودک نیز ممکن است آن الفاظ را زمزمه کندشودمی خواندن آماده
های اخالقوی ؛ دیگر ارزشهمچون مادر و به تقلید و همراهی با وی به نماز بایستد

هموان »؛ بنابراین بهترین روش تعلیم کودک استفاده از قاعودة نیز به همین ترتیب
؛ «گویممی همان کاری را بکن که من»باشد نه می «کنمکاری را بکن که من می
 و الگوی خوب تأثیر بسیاری دارد. چرا که داشتن یک اسوه 

همچنین آموزش از طریق بازی کردن و قصه گفتن را نیز نباید فراموش کورد، 
ها اما باید این امر را نیز لحاظ کنیم که حافظة کودک کمکی به پایبندی به آموزش

های خود به مووارد ، و توان کودک در تعمیم دادن آموختهکندو اصول اخالقی نمی
بایست ثبات رفتواری می باشد. همچنین در تعامل با کودکمی یگر محدودمشابه د

و شخصیتی الزم را داشته باشیم تا درست و نادرست نزد او تثبیوت شوود؛ بنوابراین 
 آید در هر روز اشتباه خواهد بود. می آنچه امروز اشتباه به شمار
هوای و برخوی نام، ، از محبت خداوند متعال بوه بنودگانشدر مرحلة پنجم عمر

کسی که برای ما اعضایی چون چشم، بینی و دو دست نیکوی وی همچون خالق )
و 1خلق کرده، حیوانات و گیاهانی را برای ما آفریده کوه منوافع و فوا ود بسویار دارد(

شوود، بوه می با کودک سخن گفته 2دهد(می رازق )کسی که به ما آب و غذا روزی
اندرز و بر حذر داشتن و تهدیود و انتقواد شودید بوه دور  ای که از اسلوب پند وگونه

ها به شکلی ساده توان از یک جدول ستارهمی باشد. در مرحلة هفتم از عمر کودک
های کوتاه را به کوار برای امتیاز دادن به رفتارهای مطلوب او استفاده کرد و داستان
کوودک وی را سوتود.  برد و در کنار آن برای تقویوت گفتوار و کوردار پسوندیده در

توان بوه وی کموک کورد و او را بوه می همچنین در اصالح و جبران اشتباهات او
سبب اصالح اشتباهش تشویق نمود تا این گونه دشواری امر و سونگینی آن را بور 

تور بور محاسوبة ، او را بیشتر شود، و هر چه کودک پختهدوش خود احساس نکند
 ه در ده سالگی که امر بوه نمواز موورد تأکیود قورارنفس خویش برانگیزانیم، به ویژ
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توان یک جودول محاسوبة می کند؛ بنابراینمی تر رشدگیرد و وجدان وی بیشمی
های متعادلی باشود کوه کوودک در روزانه را در دستور کار قرار داد که حاوی برنامه

قرا وت قورآن  کند و در ابتدا شامل عباداتی همچون نماز و ها عملطول روز به آن
باشد که ببییم آیا کودک آن را انجام داده است؟ و آیا نقصی در انجام ایون عبوادات 
نداشته؟ دیگر اخالق نیکو مانند راستگویی و همکاری و احسان به والودین و صولة 
 ارحام نیز به همین ترتیب. سپس کودک بوه لیسوت مربووط بوه صوفات بود نگواه

، دزدی ها شده است یا نه، مانند دروغگووییز آناندازد که آیا مرتکب هیچ یک امی
ها باید او را به استغفار و توبه و انجام اعمال صالح و شایسته تشوویق ... در کنار این

:  َّجحمج حج مث متهت خت حت جتُّنمووود کووه: 
سپس با پایوان روز و قبول از  [114: ]هود« برند.می ها را از بینها، بدیهمانا نیکی»

، سونجدمی اندازد و میزان سود و زیان خود رامی ه جدول اعمالگاهی بن ،خوابیدن
کواری خوود در آن روز را جبوران نمایود و راه کند که کممی گاه عزمش را جزمآن

 باشد.  می جبران آن پیروی و کمک گرفتن از والدین
تر باشود، بایود فشوار سالخرداما باید توجه داشته باشیم که کودک هر چه 

به او بیاوریم و او را بیش از توانش مجبور نکنویم. همچنوین وی را بوا تری کم
؛ زیرا که ممکن است سن و ساالنش مقایسه نکنیمدیگر خواهر و برادران و هم

و ممکن است در یک ، چیزی برای کودکی مناسب باشد و برای دیگری نباشد
دیگر قوادر  ةکه در مرحل خاص از عمر کودک قادر به انجام کاری باشد ةمرحل

کنیم و او به انجام آن نباشد. به همین ترتیب ما مربیان که کودک را تربیت می
بایود بودانیم کوه ، دهیم تا نفس خویش را محاسبه کندمی را آموزش و تمرین

 جایگاهی در تربیت ندارد.   فریادخشم و فریاد و داد و 
توالش و امری آسوان نیسوت بلکوه بوه شوکیبایی و  و تربیت، امر آموزش

 .یدزودهنگام نباش ةپس به دنبال ثمر، استعانت از خدای متعال نیاز دارد
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 مراقبتیبه اهمیت خود ةیاد آور شدن و توصی - 7

هرگواه کوودک 1«.یاد دادن اسوت، بهترین راه یاد گرفتن» :گفته شده است
وانودن ن امر منجر به تثبیت دانش و ریشه د، آدهدمی یاد چیزی را به دیگری
مراقبتی و کوه کوودک بوا مفهووم خوود. بعد از آنگرددمی آن در وجود کودک

هوای و معوانی نام اهمیت آن آشنا شد و حضور و نظارت خداوند را درک کورد
کوه چگوونگی بعود از آن ،نیک خداوند را فهمید و با قلبش با آن زنودگی کورد

آن پرداخوت، بعود از  نفس و اصالح اشتباهاتش را دانست و به تمرین ةمحاسب
 نمایوانمراقبتی در آن ها و رویکردهوای مثبتوی کوه خوودگیریکه موضوعآن
کودک را به جهت تذکر و نصیحت  جا مربی بایددر این، د تقویت گردیدگردمی
 مراقبتی آماده کند.و دعوت آنان به خودسن و ساالن خود هم

 ن ارزش اخالقویافرازی کودک نسوبت بوه ایوموجب افتخار و سر این امر
شود که قدر خود را بداند و رفتارهای درونی خود را می گردد و منجر به اینمی

مراقبتی و ثیر بسویای در دسوتیابی وی بوه خوودأچرا که این کار ت ،تقویت کند
توان کودک را به ترتیبوی کوه در می .های خود دارداستمرار بخشیدن به آموزه

 : مراقبتی یاری رساندو دعوت به خوددر امر تذکر  است ادامه آمده
. از دوستانش و هدایت و راهنمایی ویمکلف نمودن کودک به دعوت یکی 

 یا پست الکترونیوک انجوام ،تلفن همراه ، یا پیامیا با یک کارت دعوت کاراین 
تواند این کار را در سطح خانواده یا در مدرسه انجام داد و می . همچنینشودمی

. در خالل نمود و بر اجرای آنان نظارت کرد ه اجرا کردن آن مکلفکودکان را ب
و خودمراقبتی ن به ما رسیده ماگذشتگان نیکها که از توان از برخی قصهمی آن

توان یوک یا می ،بهره جست و فوا دی از آن استنباط کرد نمایان گشته،در آن 
تووان می کوهنیوا ای، خوودمراقبتی و اهمیوت آن نوشوت ةموضوع کوتاه دربوار

، پیراموون کوودک ةمراقبتی در جامعای برای چگونگی غلبه بر موانع خودنقشه
 . های مشابهیا دیگر ایده ،ریزی کردتحت نظارت مربی طرح
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 :های غلبه بر آنو راه خودمراقبتیموانع 

 جهل به امور حرام یا سستی در آن -1

انگاری کنود و در لاگر مربی در تعلیم امور حالل و حورام بوه کوودک سوه
توضیح و تبیین حق و باطل مطابق با آنچه در قرآن کریم و سنت نبوی آموده 

شود کودک در عوالمی کوه نوه می باعث، سستی کند وکاری عمل نکند و کم
از عمل برای  این تباهی، ةد که در نتیجگردتباه  ،شناسدمی نه حاللو  یحرام

و چه بسا که تموام هوم و نشیند، بازمی های برترارزشو  واالبه هدفی رسیدن 
 های دنیوی باشد.غرا ز و رفتن در پی لذت یغم او فقط رفع گرسنگی و ارضا

 از جانب مربیانقدرت و فشار  شیوة به کارگیری – 2

قودرت بودون هویچ  گیریبوه کوار، مراقبتیهای خودترین بازدارندهاز مهم
ام سختگیرانه بر کودک توسوط ای و به شکل ظالمانه و تحمیل یک نظضابطه
کنود و ایون می . مربی در این نظام با سنگدلی با کودک برخوردباشدمی مربی
در ؛ باشدمی فریاد زدن و یا تنبیه بدنی، توبیخ، تهدید، گیری شامل کالمسخت

ابراز  ةکند و به او اجازای به خصوصیات رشد کودک نمیمربی توجه ،این روش
چون و چرای کوودک دهد و اصرار بر فرمانبرداری بیرا نمی هشدیدگارأی و 

 ،باشودمی تر به نتایجبدین صورت که مربی در پی دستیابی هر چه سریع ،دارد
باشد؛ چورا کوه کوودک  می اما حقیقت امر این است که این نتایج فقط ظاهری

 انجوام مجبور به اطاعت شده و رفتار مورد نظر مربی را از ترس مجازات شدن
نماز خواندن، اهمیت دادن به نظافوت عموومی، یوا مهربوانی بوا  مثال  ،دهدمی

زند می و دیگر رفتارهایی که فقط در مقابل چشمان مربی از او سر ترهاکوچک
 .  بر عکس عمل خواهد کردکامال ، اما در نبود وی

 دوستان بد  -3

، چنین رفیقی در کند دوست بد آن است که دوستش را از اطاعت پروردگار دور
 ، گناهوان را بورای دوسوتش زیبوا جلووهدنیا و آخرت برای او شوم و نامبارک است
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و نافرمانی والدین. اگر ارادة انجام کار بدی داشته باشد او را  دهد مانند ترک نمازمی
، اگور از سازدمی کند و اگر به انجام کار خوبی همت گمارد وی را سستمی تشویق
، در تحصیل علوم او را کندمی دارد، آن را برای وی آسانمی م کار زشتی شرمانجا

، به راحتوی ؛ در نتیجهگرددمی سوادی اودارد که سبب جهل و بیمی کاری وابه کم
افتد که این خود موجوب می ، مثال  فروشندگان مواد مخدربه دام دزدان عقل و دین
کوه خداونود بوه حفوظ آن دسوتور داده اسوت.  رددگمی هدر رفتن زندگی و عمری

ممکن است کودک از دوست بد چیزی جز بدنامی نصیبش نشود که البته این خود 
نهایت زشتی و بدفرجامی است و ممکن اسوت کوودک اعموال خوود را بوا اعموال 
دوست بدش مقایسه کرده و آن را کم بداند و در نتیجوه بور گنواه و انحوراف خوود 

بت چنین کسی این است که در روز قیامت به سبب دوست بودی کوه بیافزاید. عاق
 :فرموده است ، خداوند متعالگیردمیاختیار کرده است انگشت ندامت بر دهان 

 ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يلُّٱ

  هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
یاد آور روزی را که ظالم دست خود را از : »َّمث هت مت خت حت

د: ای کاش همراه و همنشین پیامبر بودم. وای بر من! ای گویمی گزد ومی ندامت
که قرآن برای کردم. او مرا بعد از اینکاش فالنی را دوست خود انتخاب نمی

شیطان مایة خذالن و گمراهی انسان  -، همانا  هدایتم آمد از ذکر خدا گمراه کرد

ِليِلِه الر ج  »: فرمایدمی نیز رسول اکرم  [29 – 27]فرقان « است. َ   ِدیِن خ  ل  
ْن ُي  الِل   ْم م  ك  د  ح 

 
ْر أ ، پس هر یک از باشدمی : انسان بر دین دوست خودف لْي نْظ 

 1« شود.می شما باید بنگرد که با چه کسی دوست
  

                                                           
 .ترمذیو د و، ابو داو. روایت احمد 1



 های هوشمندتقویت خودمراقبتی در کودکان در عصر دستگاه / 42

 ضعف اعتماد به نفس – 4

هوا و یعنوی عودم اعتمواد او بوه توانایی ،ضعف اعتماد به نفوس در کوودک
و همچنین عودم اعتمواد است، که خداوند به وی عطا کرده  استعدادهایی است

باشد نه از نظوارت می هایی که برخاسته از درون خود اوبه اخالق خود و ارزش
 :های بسیاری دارد از آن جمله. این امر علتو جامعة پیرامونش والدین
کارهایش یا فشار آوردن بور او بوه دادن انتقاد از کودک به هنگام انجام  -

 .دادن کاری که در توان او نیست برای انجام، شکلی پیوسته
شوود می ایون امور باعوث، افراط در تنبیه به هنگام اشتباه کردن کودک -

 ارزش ببیند. کودک خود را پست و بی
دام بورای و تهدیود مو، ترسواندن کوودک، آمیزتووهین شویوةاستفاده از  -

 .جلوگیری از رفتارهای او
 باشند. او می سنی ةکه در همان مرحل ا دوستان و همتایانشة او بمقایس -

ها موجب سرکوب شخصیت کودک و در نتیجه احساس نقص و ناتوانی این
 آسان برای دوسوتان بود تبودیل ةگردد و این کودک به یک طعممی در نزد او

تواند با دیگران مواجوه شوود و نوه آنوان را در جهوت آنچوه می شود که نهمی
 . باشد هدایت کندمی سب با سطح علم و ادراک خودشمتنا

 های هوشمند:مراقبتی در استفاده از دستگاهعوامل بازدارندة خود

 ای بدون هیچ بازدارنده رد ممنوعسهولت دسترسی به موا -1

بدون هیچ زحمتوی او را ، فشردن تنها یک دکمه با انگشت کودکی کوچک
رساند که متناسب با سن او نیوز می مناسبیغیرهای اینترنتی ممنوع و پایگاهبه 

مغوایر بوا آداب بووده و  مطالوب و محتووای که حاوی  هاییپایگاهنیستند و یا 
در آن تصاویر مستهجن نیز موجود است که فحشا و رذایول اخالقوی را  یگاه

زنود کوه از منظور دیون و می در نتیجه رفتارهایی از کودک سر دهد؛می اشاعه
 این نوع رفتارها ممکن اسوت کوامال  ؛غیر قابل قبول است طور کلی بهاجتماع 

 . رخ دهد ناخبری آندور از چشم پدر و مادر و در بی



   43کودکی /  انهای دورویژگی :ومد ،خودمراقبتی :نخستفصل اول: 

 جذابیت سمعی و بصری فناوری برای کودک – 2

تکنولوژی هم گوش . جذاب است دنیایی ،برای کودکو فناوری تکنولوژی  
، هوای زیبواپور از طرح دهود و دنیوایی اسوتمی و هم چشم را مخاطب قورار

امکان تعامل ، و اندانگیز و گیرا که در آن تصاویر با متون در هم آمیختههیجان
کننده و و صووداگذاری در آن فووراهم شووده اسووت. همچنووین اسووباب سوورگرم

العاده را در خود دارد که بدون هیچ زحمتوی قابول دسترسوی هایی خارققابلیت
 .حقیقی کودکی برای وی فراهم نیست لمها در عاهستند و هیچ یک از این

 های اجتماعیو اعتیاد به رسانهوابستگی  – 3

اجتمواعی اسوت. ایون امور  هایرسانهاستفاده بیمارگونه از ، منظور از اعتیاد
شود کودک حیات اجتماعی خود را ترک و ساعات طووالنی در ایون می موجب
بینیم قادر به ترک آن نیسوت بوا می تا جایی که ،پرسه بزند هاو رسانه هاشبکه
که اموری مهم و ضروری را بدون هیچ دستاوردی ترک نموده که در نتیجه این

: ، از آن جملوهشوودمی مسبب مشکالت سالمتی و روانی و اجتماعی برای وی
عودم توانوایی تمرکوز ، پریشانی، اختالالت خواب، هاضعیف شدن چشم، چاقی
ه طور خاص و از جامعه به گیری کودک از خانواده بهکنار، افت تحصیلی، کردن

 . و دیگر مشکالت افسردگی، استرس، اختالالت روانی، کسل شدن، طور عام

 :مراقبتیخود ةغلبه بر عوامل بازدارند هایراهاز  برخی

 وضیح مربی از احکام حالل و حرامت -1

آموده  بووی احکام باید چنان باشد که در قرآن کریم و سنت ن وضیحت

کوردن  اسوتوارتالش خاصی داشته باشد بور ، باید مربی همراه با این امر ؛است
شریعت پاک الهی است و هر  ،که منبع این احکام، این حقیقت در ذهن کودک

 بنابراین حکوم تنهوا از آنِ نیست. ، قابل اعتبارحکم دیگری از هر منبعی دیگر
. عالوه داندمی است و صالح وی را و اوست که به منفعت انسان آگاه، خداست
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پیوندد می وقوعه باید کودک را از اماکنی که گناه در آن ب ،این احکام وضیحبر ت

 جل مك لك خك حك جك مقُّٱ :دفرمایومی خداونود متعوال دور کرد؛
]نسواء:  «.که وارد صحبتی دیگر شووندبا آنان همنشین مشوید تا این: »َّ حل

کسوی کوه  که در حدیثچنانانگیز فتنه کنامااز  ی گزیدنهمچنین دور [140
جوا  در آن ؛سمت فالن سرزمین بوروه ب...  »: صد نفر را کشته بود، آمده است

تو نیز با آنان خدا را پرستش کون و بوه  ،پرستندمی مردمانی هستند که خدا را
  1 «.چرا که بد سرزمینی است ،سرزمین خود بازنگرد
مراقبتی در فرزنودانم های تقویت خودین راهاز بهتر»گفت: می یکی از مادران

ربط دادن کارهایشان به نظارت الهی است، نه به نظارت سرپرستشوان، در کنوار 
باشد به هنگام نهی از آن، حکم شورعی آن می آن، در هر عملی که مخالف دین

دهم ، ارزشی و اخالقی آن را توضیح میکنم؛ همچنین عواقب شرعیمی را بیان
هی و امتناع از کار خطا در وجودشان با دلیل باشد، نه همچون دیگر نواهی تا آگا

مرتبط با مصالح دنیوی از جانب پدر و موادر کوه دلیول روشونی نودارد. بنوابراین 
شود در حین نهی می بینند که موجبمی فرزندان من در خود یک دستاورد علمی

که نصایح آنوان بوا دلیول و  ، زیراکنند کردن دیگران از کاری، احساس سربلندی
باشد. این راه )نصیحت همراه با علم و دانش( بعد از خداوند یکی از می بیان علت

 باشد.می مراقبتیوسایل قوی و مهم در تقویت خود

 نیازهای وی برآوردنروانی کودک و  پرورش – 2

سازی روانی و عواطفی او بورای روانی کودک عبارت است از آماده پرورش
های خوب همچنین رشد دادن ویژگی ؛اوست دوشوریتی که در زندگی بر مام

های فطری و مراقبت و پرورش دادن و صفات مثبت در وجود او و حفظ ویژگی
و  هستی، زندگی ةروانی وی دربار -همچنین تشکیل رویکردهای روحی ها؛آن

اطل، ی تشخیص حق از بهاست که مالکا . این رویکردها همان چیزیانسان
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دهود. تربیوت می در وجود کوودک شوکل درست از نادرست و مقبول از مردود
ها در چارچوب ها و کنترل آنشود رشد غریزهمی روحی و روانی همچنین باعث

 . گردد ا آزادی مطلق محققیآن هم بدون سرکوب و  ،قواعد اسالم
. نیازهایی کوه باشدمی های بشری استوارة توجه به نیازتربیت روانی بر پای 

ها در آید؛ این نیازمی شماره های رفتاری در زندگی کودک بترین انگیزهاز مهم
و سوازگاری بوورای تحقووق ،راسوتای محقووق شودن فرآینوود پورورش اجتموواعی

هوا را گونوه آن تووان ایونمی کنند ومی شخصیتی سالم و بدون اختالل عمل
نیاز به تحسین دیگوران از ، متقابل نیاز به عشق، : نیاز به آرامشبندی کردجمع
نیواز بوه ، به رسمیت شناخته شدن او توسط دیگران نیاز به، نیاز به آزادی، وی

  1 .کند شخصآزادی را برای وی م دایرةکه  مندضابطهنیاز به نیرویی ، موفقیت

 ها در درون خانوادهها و قاعدهوضع ضابطه – 3

های دستگاهاستفاده از  براید و ضوابط مراقبتی بدون وضع قواعتقویت خود
مووزد و آمیبسیار شبیه است به کسی که شنا کردن را بوه فرزنودش ، هوشمند

تووان تصوور می ؛کندمیبدون مراقبت و پیگیری رها در حال شنا، سپس او را 
 کرد چه اتفاقی برای کودک خواهد افتاد!

دهود و می ه هموه ارا وهقواعد و ضوابط، یک نظام و یوک برناموة روزانوه را بو
کند که چه کاری شایسته است و از چه کاری باید اجتناب ورزید. هور می مشخص

تری در عمول ، اثربخشی بیشتر مورد توافق مربی و کودک باشدچقدر قانون بیش
جوا مهوم اسوت ایون اسوت کوه بورای اسوتفاده از ، و آنچوه در اینخواهود داشوت

، ، باید ضوابطی برقرار شوودخل خانه چه در بیرونهای الکترونیک چه در داسیستم
باشود و تسولط می و باید نسبت به مربی مطمئن شد که قادر به اجرای آن ضووابط

بخشی باشد، نه در چارچوب اِعمال قدرت وی بر اوضاع در چارچوب مدیریت و نظم
 گیری و فریاد زدن باشد. ، همچنین باید به دور از خشونت، سختو زور

                                                           
 .8. الحاجات النفسیة للطفل، ص  1
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 :احل وضع قواعد و ضوابطمر

یک گردهمایی خانوادگی در فضایی گرم و صمیمی برقرار شود و سپس  -
و نکات منفی ، را به او یادآور شود مربی محبت و نگرانی خود نسبت به کودک

هوا بورای استفاده از ابزار الکترونیک و اعتیاد به آن ةکه در نتیجرا و مشکالتی 
حلوی از وی سوپس راه ،به او گوشوزد کنود ،فتداکودک یا خود مربی اتفاق می

هر دو به قواعد و قوانینی برای استفاده از ایون ابوزار  سرانجامکه تا این خواهدب
خواهد عواقب مخالفوت بوا ایون می بعد از آن مربی از کودک، دست پیدا کنند

ه خطای مرتکب شد ةقواعد را به خاطر آورد و این تنبیهات باید متناسب با انداز
ایون در حوالی انودیش باشود )پایبند و دور ها کامال باشند و مربی در اجرای آن

تر از این باشد مربی اگر کوچک ،است که سن کودک بیش از هشت سال باشد
باید ابتدا قاعده را وضع و سپس آن را برای کودک توضیح داده و علت چنوین 

 (.قانونی را برای او روشن کند
ممنووع فتاری مطلوب مشخص گردد بورای مثوال: )ر ایاز دل هر قاعده -

نظر رفتاری ایون بودن همراه داشتن ابزار الکترونیکی در داخل اتاق خواب( از م
وارد اتاق و سپس  ات را در مکان مشخص شده بگذاروسیلهبدان معناست که )
 ( مند شوی.گونه از خوابی شیرین بهره خوابت شو تا این

گونوه برداشوت نکنود کوه  ح داده شود تا کودک اینای توضیقاعدهعلت هر  -
 تحمیل این قوانین به اجرا گذارد.  راهخواهد فقط قدرت و سلطة خود را از می مربی
آنچوه در ؛ مهم است توجه به سن و رشد هر یک از اعضای خانواده واقعا  -

شوود، اجورا نمیدر مورد کودک دوازده ساله ، شودمی ساله اجرا 5مورد کودکی 
ساله اجازه دارد یک ساعت در روز تلویزیوون ببینود اموا اجوازه  5کودک مثال : )

در حالی که کودک دوازده ساله اجوازه دارد  ،ندارد از ابزار هوشمند استفاده کند
 ( .یک ساعت در روز از ابزار هوشمند استفاده کند

 در اتاقصورت واضح و مشخص نوشته شوند و در چند جای خانه و قواعد به -
 همة اعضا توضیح داده شوند و مهر یا امضای مربی و کودک پای آن خورده باشد.
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نسبت  دورهمی خانوادگی هر از چند گاهی برای یادآوری و تشویق اعضا -
 .به انجام قواعد برگزار شود

 همه باید بدون استثناء خواهان عملی کردن این قواعد باشند.  -
کارگیری و اجرای ه و در ب بند باشدپاییت قواعد مربی باید خود نیز به رعا -

 بکوشد.  کنند،می تنبیه و مجازات کسانی که از رعایت قوانین سرپیچی
هایی پایبنود و تجربة یکی از دوستانم با نام آمنة مصلوف: فرزندان به شخصیت

قواعدی اساسی اما بدون سختگیری نیاز دارند. رعایت این قواعد و قوانین بر تموام 
 ترتر و منضوبطاعضای خانواده واجوب اسوت. قواعود موذکور فرزنودان را بوا ثبوات

که حقوق والدین به راحتی دارد عالوه بر اینمی گرداند و حقوق آنان را محفوظمی
شود. این چیزی است که بنده الحمدهلل با وضع قوانین واقعا بوه میو با احترام حفظ 
آنان )اعضای خانواده( هودف از ایون قووانین و  که برای، پس از آنآن دست یافتم

، روشن نمودم. به این ، کسب خواهیم کرددستاورهایی را که همگی به طور یکسان
، داشوتن یوک ابوزار هوشومند ترتیب که در ابتدا وقتی دختر بزرگم شش ساله بوود

 هوا بور حسوب مرحلوة سونی خوودشخصی برای هر یک از اعضا ممنوع شد و آن
تند از ابزار من استفاده کنند تا به این شکل همه تابع من باشند. در مقابول توانسمی

هوا یوا به صورت ماهانه مبلغی برای هر یک از اعضا در نظر گرفتوه شود توا کتاب
 های مناسوب خوود را خریوداری کنود. الحمودهلل هموه احسواس قدرشناسویبازی
در ابتدا اجورای ایون دانست. درست است که کردند و کسی خود را محروم نمیمی

برنامه به خصوص رعایت انضباط بسیار سخت بود، اما دوراندیشی و اجرای قواعود 
شوکنی، موجوب شود هموه انگاری در تنبیهات ناشی از قانونبا جدیت و عدم سهل

ها بوین فرزنودان ایون چیز به روال مطلوب باشد و بدین ترتیب بسیاری از درگیری
که دخترم به سن نوجوانی رسید اوضاع کموی فورق اینگونه شکسته شد، اما بعد از 

کرد. او از بعضی قوانین گله داشت؛ زیرا او بزرگ شده بود و قووانین آزادی را از وی 
وگو بر ایون مشوکل غلبوه کوردم؛ بودین کرد، اما من به لطف خدا با گفتمی سلب

ر قبوال ، دصورت که برای وی توضیح دادم همان طور که حقووق و تکوالیفی دارد
ها احترام بگذارد و عمل کند؛ سوپس هایی دارد که باید به آندیگران نیز مسوولیت
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، بوه گذار بودند پیدا کردمساله شده بود، دوستانی را که بر وی تاثیر 15در حالی که 
او یک دستگاه هوشمند مختص خودش دادم. بسویاری از کارهوایش را بوا مون در 

ها را به احتورام گذاشوتن کوچکش را راهنمایی و آن ، حتی برادرانگذاشتمی میان
 کرد. می به قوانین تشویق

کوه ، و اینباید به این نکته مهم اشاره کنیم که این قوانین نباید مستبدانه باشند
هوا باید قوانین ثابتی باشند، متغیر و تابع احساسات نباشد تا فرزندان بوه صوحت آن

تر دارای تفاهم و ارتباط بیش ی خانواده با همدیگرصورت اعضاایمان بیاورند؛ بدین
 شوند. می ، جدی و منضبط سهیمپذیرگردند و در مهیا ساختن نسلی مسؤولیتمی

 :گام استفاده از ابزار الکترونیکیهایی از قواعد الزم االجرا هنمثال

آدرس و شوماره ، نامد هر گونه اطالعات شخصی مانند کودک اجازه ندار -
داند این اطالعات چگونه و در چه موردی به ن به دیگری بدهد؛ زیرا او نمیتلف

 شوند. می کار گرفته
و در صوورت رخ ، پاسخ دهد بیگانهکودک اجازه ندارد به افراد ناشناس و  -

 کند. می دادن این اتفاق موضوع را به مربی ابالغ
استفاده کند، اما در ایوام  در ایام مدرسه، کودک اجازه ندارد از وسایل ارتباطی -

 تواند بین دو تا سه ساعت فقط در روز از این وسایل استفاده کند. می تعطیالت
و همچنین لزوم مطالعوه ، لزوم حفظ کردن یک مطلب مفید در طول روز -

 و تحقیق و پرداختن به یک سرگرمی که کودک آن را دوست دارد. 
( مستقل نداشوته باشوند و از یلبهتر است کودکان پست الکترونیک )ایم -

 ایمیل والدین استفاده کنند. 

 ی به مربی یاهپیشنهاد

مربی باید از حفاظت تکنولوژیکی ابزار مورد اسوتفاده مطموئن شوود کوه  -
های آنتوی ویوروس و بوک آ  شامل بررسی و مرور صالحیت و قابلیت برنامه

  .باشدمی یلتهیه کردن از محتویات شخصی و بروزرسانی مداوم این وسا
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هایی کوه بوه آن گردی کودکان از طریوق بررسوی سوایتنظارت بر وب -
 اند. مراجعه کرده

هوا بوه فضوای رمز عبور شبکه به کودکان داده نشود، تا از وارد شدن آن -
 مناسب جلوگیری شود. اینترنت در اوقات غیر

دد و در عنوان تعطیلی  و روز بدون وسایل اعالم گره یک روز در هفته ب -
  .های هوشمند را کنار بگذارندة اعضا خانواده ابزاراین روز هم

 :های نظارتیاستفاده از فیلترینگ و برنامه – 4

های متعددی وجوود دارد کوه جهوت حفاظوت از کودکوان در حوین برنامه
کنند و آنوان را از ورود بوه می های هوشمند عملاستفاده از کامپیوتر و سیستم

 هایی که مناسب گروه سنی کودکان نیست منعیا سایت و ممنوعهای بد سایت
 :، از آن جمله عبارتند ازکنندمی

وی های جستجو را از دسترس کودکان دور کنیم و از موتور جستجموتور -
 : مخصوص آنان استفاده شود مانند

 1www.yahooligans.comمرورگر  – 1

 
حاوی مزایای متعددی اسوت  2،کنندههدایت یمرورگر یا همان برنامه – 2

توان می کند ومی بخشگردی را برای تمام اعضای خانواده امن و لذتکه وب
 ها را دانلود کرد. ها آشنا شد و آنهای برنامهبا مزیت

                                                           
 .101عالمی، ص ی أبنائنا فی زمن االنفتاح اإل. کیف نرب 1
 .اینترنتی ةمقال، احمد کردی، حمایة االطفال من مخاطر االنترنتطرق تقنیة ل  .2

http://www.yahooligans.com/
http://www.yahooligans.com/
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 kidrex.org.www1 مرورگر  -3

 
  Golden Filter Proةبرنام -4
توان آن را دانلود و از می ای دارای قابلیت دسترسی آسان، که به راحتیرنامهب

های انوودازی و نمووایش سووایت: عوودم راههووای آن، از ویژگیآن اسووتفاده کوورد
، ثبوت برنودمی هایی که فرزندان به کوار، اطمینان از محتویات سایتاخالقیغیر

، ممنوع کردن ها مراجعه شدهآن هایی که بهعملکرد دیگران در سیستم و سایت
این برنامه به طور خودکوار خوود را  .های آزار دهندههای ویروسی و اعالنسایت
  2تواند وجود آن را احساس کند. ای که هیچ کاربری نمیکند، به گونهمی پنهان

                                                           
 .اینترنتی ة، مقال، ریم فا زسالمة الستخدام االنترنت لالطفالدلیل ال .1
 .104ص  ،بنا نا فی زمن االنفتاح االعالمیأکیف نربی .  2
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  K9 Web Protectionةبرنام -5
باشد و دقتوی می دانلودقابل   Blue Coatای رایگان که از سایت شرکتبرنامه

 1بسیار باال در ثبت محتویات وب دارد. برای دانلود به سایت شرکت مراجعه شود. 

 
 در این جا روش دانلود آن توضیح داده شده است:

 
ویژگی خانواده در سیستم ویندوز، که استاد عبدالعزیز حمادی آن را شرح 

 داده است. 

 

                                                           
 .همان.  1
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  Cyber Patrolةبرنام -6
هایی که حاوی مطالوب هایی است که از رسیدن به سایتبرنامه از بهترین

مناسوب ناهای حفاظت در برابر سایت ةکند. در زمینمی نامطلوب است ممانعت
بندی ها را که بر حسوب سون کودکوان دسوتهتوان نسخهآید و میمی به شمار

 دریافت کرد. ، شده است
 Surfwatch  ةبرنام -7

ها مراجعوه هایی را که کودکان به آنکند سایتمی کمک این برنامه به والدین
 ممانعت کند. 1سایت بد 100000، پیگیری کند و قادر است از بیش از اندکرده

 :مارکت )بازار( یا فروشگاه از محتویات بد ةپاکسازی برنام -

توان این مراحل را می بازار در سیستم عامل آندروید ةبرای پاکسازی برنام 
 :داد انجام
   ،مارکت و سپس رفتن به قسمت تنظیمات ةباز کردن برنام -1
   ،کنیممی پاکسازی محتوی را انتخاب ةدر پایین صفحه گزین -2
  زنیم. می کنیم و سپس موافقم رامی اوکی را برای همه انتخاب ةگزین -3

 ها به هنگام سپردن دستگاه به کودکان:گذاری برای بعضی برنامهقفل -

ای که باز کردن پذیر است، به گونهین امر در سیستم عامل آندروید امکانا
 :است گذاری به شرح زیرقفل روش. شودمیبرنامه فقط توسط مربی انجام 

را ( PLAY)آیکوون ، اصولی بواز نمووده ةها را از صوفحمنوی برناموه -1
 . کنیممی انتخاب
 .نویسیممی ( راقفل ةبرنامکنیم و سپس )جستجو کلیک می ةروی نشان -2
شوود و در آن ذکور می روی صفحه نمایان (Applouk) ةآیکون برنام -3

  .، برای نصب برنامه روی آن کلیک کنشده که این برنامه رایگان است
 .ة نصب کلیک کنیدبر روی گزین -4

                                                           
 .مانه . 1
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صورت خودکار ه . نصب برنامه ب، کلیک کنیدقبول ةسپس بر روی گزین -5
 .شودمی مانجا
 .یک کنیدباز نمودن برنامه کل ةروی گزین ،بعد از اتمام نصب -6
خوواهی می هایی کوهکنید تا تمام برناموه رمز عبور مد نظر خود را وارد -7

 قفل شوند.
  .عبور را وارد کنید ةخواهد یک بار دیگر کلممی برنامه از شما -8
 موز عبوور را فرامووشآن را برای حوالتی کوه ر پاسخامنیتی و  پرسش -9
 .کنید وارد کنیدمی

 های موجوود در دسوتگاه بورای شوما نمایوانلیستی از تمامی برناموه -10
 باشند. می ها در دسترس و بدون قفلشود که همه آنمی

 خواهی قفل کنی حرکت بده. می ای کهرمز کنار قفل را به سمت برنامه -11
  1از برنامه خارج شوید.  ،ای مورد نظرهتوانید بعد از قفل برنامهمی -12
مناسوب در صوورتی کوه ناهای حفاظت و ممنووع کوردن برناموه، کنترل -

 :کنند بدین شرح استمی های هوشمند اپل استفادهکودکان از سیستم عامل
دسوتگاه  ةکلیک کردن بر روی آیکون تنظیموات کوه بور روی صوفح -1

  .موجود است
( هواقفلکلمه ) ة. در پایین صفحا اتنخاب کنة تنظیمات عمومی رگزین -2

 .آن را کلیک کن ،بینیمی را
 ةبر روی کلمو، ها مجاز استشوی که ورود به تمامی برنامهمی متوجه -3
 .گذاری کلیک کنیدقفل
بوه صوورتی کوه ورود بوه رمز ورود را برای تنظیمات قفول وارد کون ) -4

( ایون پذیر نباشدرد کردن رمز عبور امکانها یا تغییر آن جز با واتنظیمات قفل
  دارد. شماره 4رمز 

                                                           
 .33ص  ،حلول عملیة للوالدین عند استخدام التقنیة لالطفال. 1
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 بار دیگر رمز عبور را وارد کنید.  خواهد یکمی دستگاه از شما - 5
 ها را کنترل کنید. برنامه قفل بگذارید و آن ةتوانید برای هممی اکنون -6
، با حرکت ستیدها ههایی را که مایل به قفل کردن آنتوانید برنامهمی شما -7

شوند و می های قفل شده بعد از آن مخفیها قفل کنید. برنامهدادن رمز در کنار آن
 ها باز شود.ها شوید تا موقعی که قفل برنامهتوانید وارد آنشما نمی

شوود کنتورل می هایی که در دستگاه پخوشتوانید بر نوع فیلممی شما -8
 ندهید. پخش آن را  ةداشته باشید یا اجاز

، مناسب و مخل پاکسازی کنیدناهای توانید دستگاه خود را از برنامهمی -9
 پوذیر اسوت، ایوناین امر با تعیین گروه سنی خاص برای کاربر دستگاه امکان

 1شوند. می مخفیمناسب ناهای گونه بسیاری از برنامه

، دکوانهای هوشمند کوبرای کنترل دستگاه OurPactاستفاده از برنامة  -
 میتوان به روش دانلود آن در این جا اطالع یافت:
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بورای کودکوان کوه مخصووص   You Tube Kidsاسوتفاده از برناموة - 
 توان از این جا دانلود کرد:و می سیستم عامل آندروید است

 
هـایی کـه وابسـتگی بـه به کـار بـردن جایگزین، مقابله با بیکاری – 5

 :دهدمی را کاهش هوشمند هایدستگاه

هوا هایی بورای آنباید اوقات فراغت کودکان را کاهش داده و به جایگزین
های آموزشی و سرگرمی تنها جزیی از برنامه هوشمندهای دستگاهبیاندیشیم تا 

. در ادامه بوه ذکور است مربیان دوشولیت بر ؤ. این مسترباشد و نه بیش ناآن
بخش بوورای ایگزینی مفیوود و لوذتجو ةتواننوود بوه ارا وومی ها کوهبرخوی ایووده

 :پردازیممی های هوشمند کمک کننددستگاه
شوف و آن را توسوعه کودکوان را ک ةهای مورد عالقمربی باید سرگرمی -
ورزد. ایون توجوه و اهتموام را موی ای معوین اهتموام. هر کودکی به زمینهدهد

دک را بوه توان کوومی .شودگسترش دهید تا به یک عالقه نزد کودک تبدیل 
 .یا برای او چند کتاب مناسب خریدهای آموزشی برد دوره
ای کوچک برای کودکان کوه حواوی چنود کتواب فراهم کردن کتابخانه -

قاتی سواده بورای ها مسوابهای معما بوده و از درون این کتابداستان یا کتاب
 . کودک برگزار نمود
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به مطالعة سیرت رسوول دهیم و  اختصاصخانواده  بهوقتی را هر چند اندک  -

 بپردازیم. هاآن برداری ازبهرهیا صحابه، پادشاهان و بزرگان تاریخ و  اهلل 

دتی از وقوت دهیم تا مو اختصاصفعالیت کودکان  بهای از خانه را گوشه -
که ممکن اسوت کودکوان در برخوی را . همچنین ابزاری خود را در آن بگذراند

، های رنگویبرگوه، چسب، : قیچیم کنیم مانندفراهکارها به آن نیاز پیدا کنند 
 سبد زباله ، های قدیمیدفتر یا مجله، جعبه یا بطری پالستیک

هوا را در قسومتی از خانوه کودکان را به نقاشی تشویق کنویم و آثوار آن -
 .آویزان کنیم

در های شونی )جورچین( و حوضچههای پالستیکی )بازی فراهم کردن اسباب -
 . هستند ها برای رشد و شکوفایی مهارت کودک مناسب. این بازی(مکانصورت ا
: یک روز در هفته بورای مهیوا کوردن غوذای موورد (غذای مورد عالقه) -
یکی از کودکان تخصیص داده شود و این امر با نظارت موادر و کموک  ةعالق
 . کنیمرای کودک دیگر همین کار را ببعدی ب ة. در هفتة اعضا انجام گرددهم

روی، فوتبوال و غیوره شورکت هایی مانند پیادهتوان کودکان را در ورزشمی -
 ها آشنا کرد.؛ در انواع درختان و حشرات تامل و تفکر نمود و کودک را با آنداد

یک روز در ماه یا هفته را به دیدن اماکن دیدنی شهر یا روستا اختصاص  -
ریزی برای سفر نیز توسط کودکان . برنامهبخانه، کتاباغ، موزه، مانند بازار ،دهیم

  .انجام شود
های کتابی یا الکترونیک تا کودک عادت کند فراهم نمودن فرهنگ لغت -

ای دشوار به آن مراجعه کند و مربی به هنگام مواجهه با موضوع سخت یا کلمه
ه ب باید ابتدا در امر جستجو به کودک کمک کند و سپس وی را تشویق کند که

  1.تنهایی این کار را انجام دهد
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ها اختصواص یک ساعت در هفته را به همکاری با کودکان در برخی فعالیت -
 های موجوود در ایون کتوابها تقویت گردد. فعالیتها نزد آندهیم تا بعضی ارزش

هوای :  ارزشالقیم التربویةة االسةریة»تواند شروعی برای آن باشد. یا به کتاب می
از « : لوذت تربیوتمتعة التربیة»، تالیف دکتر علی الشبیلی یا کتاب «نوادهتربیتی خا

راهنموای مربوی  :دلیل المربی ألنشطة الناشةئة»، یا به کتاب المعرفةانتشارات قمم 
 لینک دانلود آن:، مراجعه نمود. «های نوجوانبرای فعالیت

 
 (الگو )اسوه – 6

مانی کوه بوه تربیوت خودموان نپوردازیم تا زما »گوید: می دکتر عبدالکریم بکار
ترهوا را ، نقش تربیتی خود را به خوبی ایفا کنیم. ما کوچکهرگز نخواهیم نتوانست

کنیم، در حالی که که هر یک از ما معایبی داریم که نیاز به اصوالح دارد می تربیت
 «  انند.خود را الگوی تربیتی خود بد والدینگویم: کودکان باید می و به همین دلیل
 :کارهای زیر استفاده کردتوان از راهمی در این زمینه

 های هوشمند از جلسات خانوادگی دور کردن دستگاه -
 های هوشمند جای مطالعه کتاب را نگیرد. دستگاه -
  1از ابزار هوشمند به عنوان ابزار سرگرمی و بازی استفاده نشود.  -
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 و در پایان:

 ،از ابزار هوشمند ناة آندهند که برای استفادمیکودکان به شما پیشنهاد 

 گذاری کنید. قانون

هودف آن  ةکوه جامعو «های هوشمنددستگاهمراقبتی نسل خود»در برنامة 
عملوی  کوار: راهشوودمی مطورح پرسشسال است این  12تا  9دختران سنین 

 مشوغول واقعمشغول درس خواندن هستند، اما در  گویندمیبرای کودکانی که 
 ؟چیستپد خود هستند، بازی با آی
از ایون ابوزار را قانونمنود  ناة آنست که استفادا ها دال بر اینتر پاسخبیش

لیسوت » «برداشوتن آن» «پدتعیین وقت خاص برای بازی با آی» مثال  ؛کنیم
تعیین تنبیه برای بازی کردن در » «کردن کارهایی که کودکان باید انجام دهند

و دیگور « وشنودیق کودک برای متمرکز شدن روی گفتتشو» «وقت  گفتگو
 چرخد. می هایی که حول این موضوعپاسخ

های برند و بر جنبوهمی کنند مشکلی هست که از آن رنجمی کودکان احساس
توانند آن را حل مختلف زندگی آنان تاثیر گذاشته است، اما جز با کمک مربیان نمی

زمانی که ابزار هوشومند، در »گوید: می ششم ابتداییآموز کالس ، دانشکنند. سُها
 توانیم آن را کنار بگذاریم. هرگز نمی« دسترس ماست

 یک دختربچه به والدینش: ةنام

دانم که شما مرا دوست دارید و دنبال این هستید کوه تموام پدر و مادر! می
ران ، شاید حتی متوجه نقص مون نسوبت بوه دیگوهای مرا فراهم کنیدخواسته

خواهم این است که بهتورین کوار را بورای از شما می نشوید، اما چیزی که من
ام لوذت ببورم و که به من وقت بدهید، تا از کوودکی، و آن اینمن انجام دهید

جوا بوه ، از این. من دوست دارم حرکت کونمنشاط و سرزندگی را در خود بیابم
 ، یا بپرم یا فریاد بزنم ...جا بدومآن
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؛ پس بگذارید بوازی کونم و پواکی ز دارم که پیرامون خود را کشف کنمنیا
، توری نیواز دارمهای حرکتی بیش، برای همین به بازیکودکانه را زندگی کنم

. شوما انودام را سولب کردههای هوشمند که آزادیهایی به دور از دستگاهبازی
از دارم که تموام اتفاقواتی و نی باید بدانید که من بسیار کنجکاو و دنبال حقیقتم

، برایم توضیح داده شود. اگور بوه مون اجوازة دهندمی که در برابر چشمانم رخ
هایی قرار دهیود کوه مورا از استفاده از ابزار هوشمند دادید برای من محدودیت

، و در ایون امور سوهل دنیای اینترنت محافظت کند؛ چرا که من هنوز کوچکم
محبت و دوراندیشی رفتوار کنیود. بورایم زموان انودکی  . با من باانگاری نکنید

، و این تکنولووژی موجوب بگذارید تا تکنولوژی را بیاموزم و از آن استفاده کنم
 زیان و نابودی من نگردد!
ها از من ها و دیگر شادیمان مانند عیدهای شادمانیاین ابزار را در مناسبت

بازی و تفریح بپردازم و با آنان ارتباط دور کنید تا بتوانم با همسن و ساالنم به 
کوه های اجتماعی و احساسی من شکوفا شود تا بعود از آنبرقرار کنم و مهارت
 ای زیبا برای من باشد. بزرگ شدم خاطره

، و ها بردبار باشیدتابی و اصرار من برای برداشتن قوانین و محدودیتبر بی
ظت از من و به سبب محبت و توجه ها برای محافآوری کنید که اینبه من یاد

، درست است کوه ، با دادن آن ابزار هوشمند، مرا ساکت نکنیدشما به من است
من در ابتدا شما را خسته خواهم کرد تا از آثار اعتیاد به این ابزار و دیگر وسایل 

 ، و یادتان باشد که با گوذر زموان بوه ایون موضووع عوادتهوشمند بهبود یابم
گردم )شما باید آن جایگزین را برای می ه دنبال جایگزینی برای آنکنم و بمی

 من فراهم کنید تا بیکاری و سردرگمی مرا خسته نکند!( 
در استفاده از ابزار هوشمند برای من الگو و سرمشق باشوید، موثال  مورا بوه 
مطالعه امر نکنید در حالی که این ابزار خود شما را از توجوه بوه مون بازداشوته 

 !ای برای شما داشته باشدکه فایدهت آن هم بدون ایناس
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 در بعضی از کارهایم با من مشارکت کنیود، ایون امور مورا بسویار خوشوحال
شود احساس آراموش و مهوم می کند و باعثکند و شما را به من نزدیک میمی

اهید تا بودن بکنم. برایم به درگاه خداوند برایم بسیار دعا کنید، با تضرّع از او بخو
در جامعه، فردی تاثیرگذار و به دنبال رضای خدا باشم. همواره پایبند راه مستقیم 
الهی باشم و خداوند چشم شما را به عاقبت به خیری مون روشون کنود و در روز 

پروردگارا! از همسران و فرزندان موا، »قیامت در ترازوی کارهای نیک شما باشم: 
 [74]فرقان: « یشوای پرهیزگاران قرار بده.نور چشمی به ما عطا کن و ما را پ

 امضاء: دختر کوچک شما
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  کیدکو اندور هایویژگیدوم: 

کند و می هایی دارد که آن را از دیگر مراحل متمایزسنی ویژگی مرحلةهر 
بلکه فقوط  ،بیند در حقیقت مشکل نباشدمی ممکن است مربی آنچه در کودک

های مربی ویژگیپس شایسته است . باشد رشد اوو سنی  مرحلةهای ار ویژگی
و مشوخص گوردد کوه چوه چیوزی ا ایتا بر دریابد خوبیه سنی را ب ةهر مرحل

با مشکالتی که در فرزنود  نیز بتواندفرزند او را از دیگران متمایز نموده است و 
هر چه شناخت مربوی نسوبت بوه  بنابراین ؛برخورد کند به درستی بیندمی خود

 راهنمواییتوفیوق او در ، ی کودک و نیازهای او افوزون شوودهای رشدویژگی
اگر  واست جا آورده شده ها در این. برخی از این ویژگیشودمی ترکودک بیش

شناسی رشد مراجعه های روانخواهد باید به کتابمی تریکسی اطالعات بیش
ناسی رشد ش: روانعلم نفس النمو من الجنین الی الشیخوخة»مانند کتاب  ،کند

 -الطفولةةعلم نفس النمةو  »تالیف عادل األشول یا کتاب  «از جنینی تا پیری

لیف أتو «(پیةری -نوجوانی -شناسی رشد  کودکی(: روانالشیخوخة –المراهقة 
: روانشناسةی رشةد المراهقةةالطفولة وعلم نفس النمو )»عباس عوض یا کتاب 

الطفولةة )  األخالقویالنمووّ» حامد زهران یا کتوابلیف أت «(نوجوانی - کودکی
  .لیف محمود عطا حسینأت« (نوجوانی -: رشد اخالقی  کودکیالمراهقةو

 (سالگی 6تا  3از ) کودکی نخست ةمرحل

قدرت حرکتی کوودک و مقودار آن از پریودن و کشویدن  ،در این مرحله -
ت هایش توسط خود کودک و توانایی در دسها به پوشیدن لباسها و مربعدایره

  .یابدمی گرفتن مداد و نوشتن و باال و پایین رفتن تحول
 ةشود و کودک دوست دارد دا موا دربوارمی ها زیادپرسش ،در این مرحله -

 ؟( کجا؟ چگونه... ؟ از کند )چرا پرسشترها همه چیز از بزرگ
کند؛ اگور پودرش سویگار می شدت تقلید کردن: کودک هر چیزی را تقلید -
؛ اگر مادرش الفاظ بدی بوه زبوان آورد، آن را کند از او تقلید کندمی ، سعیبکشد
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ایسوتد؛ می ، در کنار او بوه نموازخواندمی تقلید خواهد کرد؛ اگر ببیند پدرش نماز
 داند. کند و فرق بین صحیح و غلط را نمیمی بنابراین کودک در این مرحله تقلید

 ، ایجوادشوکل، انودازه، مکوان، زموان، مفواهیم شومردن ،در این مرحله -
« حافظهعصر طالیی »که به کند تا اینمی گردد و قدرت حفظ کودک رشدمی

 خود در انتهای این مرحله برسد. 
؛ آیودفوایق میحقیقوت بور ای کوه به گونوه ،گرددمی قوی قدرت تخیل -

برد؛ اتر میها فراز واقعیت آنو رویاهای خود را خیاالت  ،بازیاثنای کودک در 
تر تفکر در این مرحله بر تصاویر حسی تکیه دارد و آموزش در خالل بازی مفید

 و برتر از تلقین و شرح موضوع است. 
ایون امور ؛ تر از امور انتزاعی استمحسوس بیش یتوجه کودک به اشیا -
انگیز ها هیجانزیرا که کارتون کند،روشن میتوجه کودکان به کارتون را  علت
نتیجه آگاهی  مند به آگاهی و اطالع یافتن است و دراو عالقه. ذاب هستندو ج

 . آوردمی دسته واقعی ب دنیای ةهایی درباریابد و تجربهمی او گسترش
 هوا متموایزروی در آنهای کودک در این مرحله بوا شودت و زیوادهواکنش -
هوا، پیوسوته در ، خشوم بویش از حود ...( ایون واکنششود )شادی بسویار زیوادمی

 شود. می و به سرعت آرام ای که به سرعت متشنجگونهدگرگونی و تنوع هستند، به
احترام و ، این ارتباط بین رفاقت، دیابمی اجتماعی او گسترش روابط ةدایر -

 . یابدگرایش میخواهی و حُب مالکیت بازی و خودرقابت متغیر است و به لج
دهد، و گاهی نیز تنهوایی می بازی با دیگری را ترجیحکودک در این مرحله،  -

 کند که تمام کارهایی که کودک دوسوت دارد را انجواممی بازی با دوستانی خیالی،
 دهد. می های متناسب با جنسیت خود را انجامهر کودک بازی .دهندمی

جوا بایود بوه کوودک . اینمرحله، کودک به جلب توجه نیواز دارددر این  -
 ،پوشی نمود. همچنین در این مرحلهطمینان کرد و از برخی رفتارهای او چشما



   63کودکی /  انهای دورویژگی :ومد ،خودمراقبتی :نخستفصل اول: 

در انجوام بعضوی او را کودک به استقالل نیاز دارد و باید به او کموک کورد و 
  1. تشویق نمود تنهایی انجام دهد،تواند به می اش کهکارهای شخصی

 سالگی( 9تا  6کودکی )از  یمیان ةمرحل

 تورتوجوه کوودک بیش، یابودمی فهمیدن افوزایشقدرت حفظ کردن و  -
اگر کوودک  یابد، لذامی عال م تفکر استداللی ظهور، کندمی فکر رشد، شودمی

کنود می سوعی، کندمی آدم بزرگسالی را ببیند که برای اولین بار جلوی او گریه
  .ردااو شد به خاطر بسپ ةکه باعث گریرا وضعیتی 

تواند بین واقعیت و می یابد، وو خالقیت گرایش می قعیتتخیل کودک به وا -
 یابد. می یابی در وی افزایشحقیقت تشخیص دهد، و عالقه به دانستن و اطالع

همچنوین  ؛شوودمی تورروابط اجتماعی کودک با ورود او به مدرسه بیش -
رفتوار انود تومی یابود ومی در او افزایش هایشمندیآگاهی و توجه به تواناخود

 . خود را درست و اصالح کند
آموزد که چگونوه می کودک ؛دیابمی تریهای کودک ثبات بیشواکنش -

 . برآورده سازدبا روشی سازنده ، ها را به جای استفاده از روش خشماین واکنش
 از تاریکی و صوداهای بلنود او که قبال  یابد؛می های کودکان تغییرترس -
 . ترسدمی  از مدرسه و معلم و دزد و ...حاال دترسیمی

بوه دوسوت داشوتن و محبوت معتودل و بودون  ،کودک در ایون مرحلوه -
، احسواس امنیوت، مهربوانی، همچنین نیاز او بوه دوسوتی ؛شرط نیاز داردپیش
  2دانی اجتماعی و مقبول بودن نزد خانواده و گروه دوستان مشهود است.قدر

  

                                                           
، النمو االنسةانی الطفولةة والمراهقةة، 203فس النمو، حامد زهران، ص رجوع شود: علم ن.  1
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 (سالگی 12تا  9از ) کودکیپایانی  ةمرحل

باشد می کودک قادر به ابتکار و خالقیت، کندمی حافظه بیش از پیش رشد
 .یابدمی شجاعت و جسارت در وی افزایش، و عالقه به آگاهی یافتن

، بر خود مسلط باشد، های خود را کنترل کندکند واکنشمی کودک سعی -
 .س کند که بزرگ شده استرد تا احساو از رفتارهای کودکانه دست بردا

نیازهوایی کوه  کوتاه آیود،نیازهای فوری خود از آموزد چگونه می کودک -
های بیرونوی او گونوه آشووب و ایون ،شوود موجب خشم والدینش ممکن است

 یابد. می کاهش
که مورد تمسخر یا انتقاد از سوی پودر و موادر یوا همسون و حساسیت از این -
 کند. ، و از نبودن پدر و مادر یا یکی از آن دو اظهار نگرانی میخود قرار گیرد ساالن
شود، و عالقة او نیز بوه پوذیرفتن ایون توأثیر می ترتأثیر گروه دوستان  بیش -
بینیم که بوا معیارهوای گوروه دوسوتان می شود. در این حالت کودک رامی تربیش

 پذیرد. می دها و امیال آنان تأثیرکند و از رویکرمی شود وبا آنان همکاریمی همگام
عالقه به حریم خصوصوی در کوودک ، طلبیاستقالل، ولیتؤاحساس مس -
  .شودمی ترها کمبه بزرگ اشتکیهتر شده و بیش
ش کاری انجوام امورد عالقه ةکودک نیاز دارد که در زمین ،در این مرحله -

و خانواده نیز بایود بورای  رد؛گیبه کار می دهد و برای موفقیت تمام تالشش را
 1به او کمک کنند.  هاآنمحقق شدن 
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 فصل دوم

 هایی برای تقویت ارزش خودمراقبتی فعالیت

های سنتی را کوه فقوط ، الزم است مربیان شیوههای آنبا تغییر زمان و ویژگی
ننود هوا کهای نوین را جایگزین آن، و شیوهبر مربی تکیه و تمرکز دارند تغییر دهند

دهد؛ و موجب رشد و انگیزاند و رابطة میان او و مربی را رشد میکه کودک را برمی
گردد که در نتیجه اعتماد به نفس و میل به پرورش عالقة او به تفکر و تحقیق می

دهود میبخشد؛ آنچه که کودک خود آن را انجام کار و موفقیت را در او تقویت می
 گذار است. رایش انجام داده تاثیربه مراتب بیش از آنچه دیگری ب

له تمرکوز کورد أمراقبتی در کودکان باید روی این مسبه هنگام تقویت خود
ای که کودک به به گونه، مدت باشدطوالنی ها نسبتا های انجام فعالیتکه دوره

برای مثال انتخاب یک روز ، مراقبتی مرتبط گرددای با خودشکل قابل مالحظه
 بهتر از یوک مواه، مراقبتی آن هم برای مدت دو ماهتقویت خود در هفته برای

سنی کوودک  ةهمچنین مدت زمان انجام یک فعالیت بر حسب مرحل، باشدمی
 ةمیانو ة( بوا کوودک در مرحلو؛ بنابراین مدت زمان دیدار )جلسهشودمی تعیین

 60کودکی که کودک در آن ممکون اسوت بوه حودود  پایانی ةکودکی با مرحل
و چوه بسوا مودت  ،کندمی فرق، قیقه زمان برای یک فعالیت نیاز داشته باشدد

هوا زمان مورد نیاز بر حسب نوع فعالیت یا به دلیل اضافه کوردن دیگور فعالیت
الهوی در امور  ةها که به حول و قوبرخی فعالیت ،در ادامه .تر شودتر یا بیشکم

و ، شوودمی رسوان باشوند آوردهتوانند کمکمی تقویت خودمراقبتی در کودکان
هوای خواص دوران میوان : فعالیتشووندمی ها به دو دسته تقسویماین فعالیت

 کودکی.  پایانی ةهای خاص مرحلفعالیتو  کودکی
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 های مخصوص دوران میانی کودکیاول: فعالیت

(1) 

 ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّٱُّٱ :خواندمیرا  سخن خداوند واالمرتبهابتدا مربی این 
و او با شماست هر جا که باشید، و خداوند بوه : » َّىئ نئ  مئ زئ رئ

و او با شماسوت هور »مفهوم سپس  [4]حدید:  «.دهید آگاه استمی آنچه انجام
: درسوت نیسوت کوه دهودمیتوضیح این گونه را برای کودکان  «جا که باشید

معناست که خداوند در داخول  ه آن، زیرا این ببگوییم خداوند در همه جا هست
ما به آنچه در سنت آموده  د دارد در حالی که این صحیح نیست؛هر چیزی وجو

خداوند کجاست؟ »از کنیزی پرسید:  رسول خدا  ؛باشیممی پایبندمعتقد و 

گفت: در آسمان. فرمود: من چه کسی هستم؟ گفت: تو رسول خدایی. فرموود: 
 سوت امواهکوه او در آسومان بوا وجوود این «.من استاو مو او را آزاد کنید که

ه را بو «بصیر»سپس اسم  1 .جا ببیند و صدایمان را بشنود رتواند ما را در همی
 .که در فصل اول این کتاب آمده استگونه  دهد همانمیطور مفصل شرح 

* * * 
  

                                                           
 . 130ص  ،یمانیةطفال اإلسئلة األأ: رجوع شود.  1
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رسیدن  در هزارتو برایدو کودک به این خواهد که می* مربی از کودکان  
 این مفهوم ارتباط داردبه  موضوع، و این کمک کنند ای نیک و شایستهکارهبه 

 انجوام انسانکه  کارهای نیکیاز  چیزنزد او هیچ  است و «بصیرال»که خداوند 
  .گرددضایع نمیتباه و د دهمی
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(2) 

را بورای کودکوان بوه نموایش 1 «الل یُراِن»مربی فیلم مربوط به داسوتان 

 گذارد:می

 
 :پرسدها میت زیر را از آناالؤسپس س

  ؟ه کار کرداحمد هنگامی که حکیم سیب را به وی داد چ -
..................................................................................................................... 

 ؟کنیدمی دریافترا  اهلل هاینامبا توجه به سیاق داستان کدام یک از  -
........................................................................................................................ 

 ؟گیریممی ای از داستانچه نتیجه -
........................................................................................................................ 

* * * 
  

                                                           
 بیند.می . خدا مرا 1
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(3) 

 :کندمیزیر را برای کودکان پخش  یهمچنین مربی ویدیو

 
 :پرسدمی و از کودکان

 ؟ود داردکدام یک از اسامی خداوند در فیلم وج
........................................................................................................................ 

های طراحوی کودکان را به طراحوی یوک درخوت از طریوق برناموه ،مربی
را چوا  کننود یوا نقاشوی و  خواهود آنمی نانماید و سوپس از آنومیتشویق 
هوا در این میوه) هایی آویزان کنند.سپس بر روی آن میوه و آمیزی نمایندرنگ

 باشند.(می یووید ةواقع نتایج برداشت شده، از مشاهد
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(4) 

 :کندمیداری را پخش مربی ویدیو مربوط به داستان امانت

 
 :پرسدمیزیر را از کودکان  هایپرسشسپس 

 ؟به چه چیزی مشهور بود رسول خدا  -

........................................................................................................................ 
 ؟داری شنید چه تصمیمی گرفتویژگی امانت ةکه دربارسلمی بعد از این -

........................................................................................................................ 
را حفوظ و ذکر کون کوه در آن امانوت را ات هایی واقعی از زندگینمونه -

 ای.رعایت کرده
........................................................................................................................  

از  «علویمال»امانتوداری را بوه نوام  اخوالقخواهد کوه می مربی از کودکان
گرفتوه و  همه چیوز را فورا خدایی که علمشدهند ) ربطهای خداوند متعال نام

 (از کارهای ما بر او پوشیده نیست. هیچ یک
........................................................................................................................ 

* * * 
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(5) 

از آنان  دهد ومربی تصاویر بعضی از رفتارهای نیک را به کودکان نشان می
، کردن در کارهوای منوزلخواهد برای این رفتارها نوامی بگذارنود. )کموکمی

کوه مفهووم ، مطالعة یک کتاب مفید( و بعود از اینتر، محبت به کوچکنظافت
بورای « خداوند سبحان ناظر تمام اعمال و احوال شماسوت»این عبارت را که 

از « الرقیب»ی نیک را به نام خواهد که آن رفتارهاکودکان شرح داد از آنان می
 های خداوند ربط دهند. نام

 
بنویسند  «قطار زیبا»نیک را بر نام رفتار  تا کندمیتشویق  مربی کودکان را

 . قابل دید در خانه آویزان نمایندآمیزی نموده و در مکانی آن را رنگ و سپس
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(6) 

را  آیات آندشوار ملک را قرا ت کند و معانی  ةمربی به همراه کودکان سور
های تفسویر های تفسیر یوا برناموهتواند از کتابمی .دهدتوضیح میبرای آنان 

مون أنوا مُالحوظ: »بازی  ناسپس با آن استفاده کند؛ «آیات» ةقرآن مانند برنام
خداوند از سوره  های نیکنام بیرون آوردنکند و آنان را بر میرا بازی  «مراقبم

 خلُّٱ :کنودمیدر این آیوه تمرکوز  «علیمال»ح نام د و بر شرنمایمیتشویق 
چه آشکارا سخن بگویید و : »َّجن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل

 [13]ملک:  «.ها داناست، خداوند به درون دلچه کالم خویش را پنهان کنید

* * * 
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(7) 

زند میسپس آن را برش  کند،میپازل( لبخند را چا  مربی یک جورچین )
گیری رفتواری مثبوت ب نمایند و از این عمل یک نتیجوهتا کودکان آن را مرت

 داشته باشند. 

 
 ل» :دهد که پیامبر خودا در آن فرمووده اسوتمیحدیث را شرح این مربی 
ن   ِقر  يْئ ا َت  ْعر ِف ش    ،ِمن  الم 

 
ل و أ  ِ 

 
اك  بِ ْن ت لَق  أ هیچ چیز از کار خیر : ليٍق وجٍه ط  خ 

 :و ایون حودیث1 «.درت با روی گشاده باشودرا کوچک مشمار، و لو دیدار با برا

  عرِِف الم   ن  مِ  قٌة َِن  د  عرٍِف ص  م   ك   »
 
 أ

 
لٍُْق بِ  خُاك  ن ت لَُْق  أ هور کوار  :وْجٍُه ط 

، از کارهای خیر این است که با روی گشاده با بورادرت خیری یک صدقه است
ز آن آنچه که ا ، واست در هر دو حدیث بر کار خیر تشویق شده 2 «.دیدار کنی
هنگام مالقات دیگران نیز ه رویی باگرچه اندک باشد، حتی گشاده ،میسر است

  3گونه که صدقه دادن پاداش دارد. ن پاداش دارد هما
  

                                                           
 .(2626روایت مسلم ).  1
 دانسته است.  صحیحآن را  لبانیآ( و 1970ت ترمذی )روای.  2
 ة.یّن، سایت الدرر السمدح البشاشة وطالقة الوجه فی السنة النبویة.  3
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(8) 
انودازه و  دقوت بوهجوا بوا آن رود و درمیمربی با کودکان به باغ و بوستان 

 :پرسدمیشکل مورچه از کودکان 
 ؟نویدشمی آیا صدای مورچه را -

........................................................................................................................ 
 (کوچک، ، متوسط؟ ) بزرگبینیدمی اندازه مورچه را چگونه -

........................................................................................................................ 
بصیر ( و مورچه ربوط ایجواد ال، علیمال، سمیع)ال خداوند هایناممربی بین  -
 .کندمیآمیزی تصویر مورچه تشویق رنگ هرا ب کند و سپس کودکانمی

 
* * * 
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(9) 
ز ای بورای شخصوی از نزدیکوان یوا انوشتهمربی کودکان را به نوشتن دست

، و کند که در آن مخاطب را به درک نظارت الهی برانگیزانوددوستان تشویق می
دانود. می شنود و تمام کارهوای او رامی بیند و صدایش رامی که خداوند او رااین

کند و به های طراحی یا پاورپوینت، کارتی را طراحی میسپس با استفاده از برنامه
 کند:های زیر برای نوشتن استفاده میاز کارت کهدهد یا اینآن شخص هدیه می
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 کودکیپایانی های مخصوص دوران : فعالیتدوم

(1) 

 [14]علق: : َّ جنيم ىم مم خم حمُّٱ :فرمایدمی خداوند متعال

، سوپس مربوی آیوه را دهدکودک در اثنای تالوت این آیه، به مربی گوش می

ه فورد نموازگزار را از نمواز کوابوجهل( ) این شخصدهد. یعنی آیا برایش شرح می
شونود و بوه می کالموش را ،بینودمی داند که خداونود او رانمیدارد، خواندن باز می
  1او را مجازات خواهد کرد.  شکاراین زودی به خاطر 

، سوپس دهودرا همان گونه کوه در فصول اول آمود شورح می« البصیر»و نام 
ی طراحی مانند فوتوشا  یا نقاشوی یوا هانویسد و از طریق برنامهکودک آیه را می

دستگاه  در پس زمینةآن را  و کندطراحی میاز آن پاورپوینت و مانند آن، تصویری 
، همچنوین دهودقورار می ( خوودکامپیوتررایانه )روی صفحة نمایش بر هوشمند یا 

هوای درسوی تواند آن را چا  کند و با همکاری مربی در میان صوفحات کتابمی
 ر دهد.خود قرا

* * * 
 

  

                                                           
 .از تفسیر ابن کثیر.  1



   77هایی برای تقویت ارزش خودمراقبتی / فصل دوم: فعالیت

(2) 

 کند:میزیر را برای کودکان پخش  ویدیویمربی 

 
بیرون آمده  ویدیوخداوند را که در  های نیکنامخواهد که میسپس از آنان 

گوذارد می ونودهوای خدااز نام «رقیوبال» نامو تمرکزش را روی توضیح  آورند
 .است توضیح داده شدهدر فصل اول  کهچنان

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

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

* * * 
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(3) 

یکوی از اند که حکایت کرده» :کندیاد میمربی این داستان را برای کودک 
شوت. دامی و بور دیگوران مقودم گرامویداشت که او را  یناشاگرد جو ،بزرگان

لی داری در حواموی : چگونه این فرد را گرامیدوستانش به وی گفتندبرخی از 
 ؟که او جوان است و ما سالمند

یوک یوک پرنوده و  آنان و به هر یک از را حاضر کردپس شیخ چند پرنده 
کوس او را  که هویچ یاش را در جای: هر یک از شما باید پرندهچاقو داد و گفت
پرنده و چواقویی داد و بوه او نیوز گفوت  هم مثل آنانجوان  به .نبیند ذبح کند

شویخ  ه نوزدبو ة خودشدذبح ةبا پرند آنان. هر یک از که به آنان گفته بودچنان
: تو چرا مثل ه او گفت. شیخ ببا پرندة زنده به دست برگشتاما جوان  ،برگشتند

 ،کس مرا نبیند نیافتم که در آن هیچ جایی: ات را ذبح نکردی؟ گفتبقیه پرنده
از مراقبوت رعایت این . همه در همه جا بر اعمال من آگاه است که خداوندچرا 

  1 «.: این حق توست که گرامی داشته شویاو را ستودند و گفتند
؟ و از او این داستان خوشوت آمودپرسد از کجای میکودک  سپس مربی از

 . دهد ربطزندگی  یی ازاهتواقعی را باداستان تا خواهد می
........................................................................................................................  
متناسوب بوا  انلحون صودایت یودسوعی کن ،به هنگام گفتن داسوتان نکته:
داستان نیز متناسب بوا اخوتالف همچنین سرعت بیان  مختلف باشد؛ ،رویدادها

و حوواد  مهوم را بوه  یدمهم به سرعت عبور کنقات غیررویدادها باشد. از اتفا
  ید.آرامی بازگو کن

* * * 
  

                                                           
 .79سرة المسلمة و مهمتها فی تنمیة الرقابة الذاتیة لدی الطفل ص . األ 1
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(4) 

عبوارات  بهخواهد میدهد و از آنان میمربی کارت زیر را به کودکان نشان 
. ای صحیح بسازندلهجم هابا آن تالش نمایند کنند و دقتنوشته شده روی آن 

گونه به تعریف صحیحی از  تا اینمربی باید تمام جمالت کودکان را قبول کند 
 کنند.میآن با یکدیگر تبادل نظر  ةمراقبتی دست یابند و سپس دربارخود

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

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

* * * 
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(5) 

 الؤکنند سکه به امر خودمراقبتی کمک میاسبابی  ةمربی از کودکان دربار
و بوین کودکوان تقسویم  کنودمیدیوواری درسوت  ةکند، سپس یک روزناممی

، کوش بوزرگ، خطدهد و وسایل الزم از قبیل رنگ، قیچیمی وظایف را انجام
در منزل  قابل دیدنماید و در آخر تابلو در یک جای می را فراهم پهنمدادهای 

 .شودمی آویزان

* * * 
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(6) 

پرسد، چگونوه ممکون اسوت می مربی از کودکان ،پس از شنیدن سرود زیر
حضوور و نظوارت خداونود متعوال باشود؟ ایون  سببی برای درک ،دوست خوب

 ؟ دوست چه صفاتی دارد

 
* * * 
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(7) 

 تواند باعث امور زیر شود؟می خومراقبتی نبودِپرسد: آیا می مربی از کودکان
 ؟نماز در وعخش نبودِ -
  ؟سنگدلی نسبت به حیوانات -
  ؟اذیت کردن دیگران -
 ؟دیر رسیدن به صف مدرسه -

عمل کند  هاکه انسان باید به آن شماردبر می سپس اسباب و عوامل معینی
 . متصف به وصف خودمراقبتی گردد تا در این مواقع

* * * 
 

  



   83هایی برای تقویت ارزش خودمراقبتی / فصل دوم: فعالیت

(8) 
ها دستش هر یک از آن خواهد کهمی مربی از کودکان. (ان سخنگوانگشت)

سوپس  ؛آمیزی نمایدتواند آن را تزیین و رنگمی را روی کاغذی نقاشی کند و
سوپس هور یوک از  ،نویسودمی تان صفات دوست بود راشروی هر یک از انگ

 .گویدسخن می آن صفات بداز کردن برای دوری  وشیراز انگشتان 

 
 

* * * 
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(9) 

نیکوکاری(؛ مربوی بوا کودکوان، بوازی )« احسان»گوش دادن به شرح حدیث 
خواهود دهد؛ به این گونه کوه مربوی از کودکوان میرا انجام می1)قالیچة جادویی( 

 رسد سریع در قالب نکات ساده بنویسند.می تمام آنچه را که به خاطرشان

 
* * * 

 
  

                                                           
از آن یواد  هزار و یوک شوب هایستانکه در دا است قالیچة جادوییپرنده، همان  ة. قالیچ1

ای است که به خاطر توان پروازی که دارد وسویله قالیچة جادوییشده است. و آن عبارت از 
ای است که که موردم را بور روی خوود ، همان افسانهقالیچهشود. میبرای نقل هوایی افراد 

الدین نیز های عالءرساند. همچنین این قالیچه در داستانفورا  و به سرعت به مقصدشان می
الودین ریشوه و های عالءکرد. داسوتانآمده است که بر روی آن بین شهرها رفت و آمد می

 غربی نیز قرار گرفت.مورد توجه فرهنگ  اصل عربی دارد که

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%DB%8C%DA%A9_%D8%B4%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%DB%8C%DA%A9_%D8%B4%D8%A8


   85هایی برای تقویت ارزش خودمراقبتی / فصل دوم: فعالیت

(10) 

 .کندمیرا پخش  «صدق»و « تعاون»مربی ویدیوی 

 
خواهود توابلوی می ند و از آنوانکنمی وگوگفت آن ةسپس با کودکان دربار

طراحی کنند و آن را به دو قسمت  «نظر من / برای من این معنا دارد که...ه ب»
 :نمایندمیتقسیم 
پخش  یمراقبتی که کودک در ویدیو: رفتارهای مرتبط با خودبه نظر من -

 شده آن را دیده است.
مراقبتی که بوا گووش مربوط به خودبرای من این معنا را دارد: رفتارهای  -
 شنیده است. آن را خود 

 .تواند به کودکان کمک کندمی در این امر مربی

* * * 
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(11) 
 خواند: میرا  زیرخبر مطبوعاتی  ،مربی

 استان خُبَر: دستگیری باند سارقین منازل در استان خُبَر عربستان سعودی

 محمد الغامدی -دمام
ک باند تشکیل شده از چند نفر از شهروندان و یک مهاجر عرب که پلیس استان خُبَر، ی

، بعود از چنودین فقوره های عربی نیز با آنان مشارکت داشوتندیک نوجوان و دو زن با ملیت
 سرقت از منازل، دستگیر نمود. 

ای پلیس منطقة شرق، سرهنگ زیاد الرقیطی، بیان داشت: پلیس استان سخنگوی رسانه
یالت یک باند را کشف نماید که متشکل از چنود شوهروند و یوک مهواجر خبر توانست تشک

سواله و دو زن بوا  13سال سن داشت؛ همچنین یک نوجوان   50تا  40عربی بوده که بین 
 اند.  ملیت عربی نیز با آنان همکاری داشته

هوا و وی افزود: عناصر ایون بانود، بعود از چنود فقوره سورقت از منوازل واقوع در مکان
آوری . یگان ویژه به تحقیقات جنایی و جموعهای پراکنده در استان خبر، دستگیر شدندمحله

اسناد و مدارک الزم در مورد وقایع مبادرت نمودند. افسران تحقیقوات جنوایی توانسوتند بوه 
هوای مجرمانوه کوه فضل الهی، از خالل تحقیقات گسترده در موورد وقوایع رخ داده و روش

ظن خود را بر این گروه متمرکز کنند و عناصر زیور  رفته شده است،توسط مجرمین به کار گ
 مجموعه و مرتبط با آنان را مشخص و تمامی آنان را دستگیر نمایند. 

، کردنودمی سرهنگ الرقیطی بیان داشت: عناصر این باند هر یک نقش متفاوتی را ایفوا
اخل آنان و سرقت اشیای موجوود ، نفوذ به دهایی از قبیل: پاییدن منازل قبل از سرقتنقش

ای نیز مسؤول تبدیل جواهرآالت در منازل از پول نقد گرفته تا جواهرات و اشیاء قیمتی. عده
ای . همچنین مجموعوهای بودند که مورد کشف قرار گرفتو اموال مسروقه از طرق پیچیده

شف، ضوبط و توقیوف از جواهرات طال و پول نقد و ابزار الکترونیک نیز در منطقة متهمین ک
 ، و متهمان به همراه پرونده تحویل گروه تجسس و دادرسی عمومی داده شدند...گردید

. چگونه د را در عالم خیال رها کنندخوکه خواهد میاز کودکان  مربی سپس
ها از صواحبان منوازل ؟ اگر یکی از آنخواهند کرد همکاریبا نیروهای پلیس 

؟ آیوا کردند و چه احساسی داشوتندمی برخورد مسروقه بودند چگونه با موضوع
توان این مشکل می ؟ چگونهمراقبتی داردچیزی که اتفاق افتاده ارتباطی با خود

 ؟ را با همکاری با صاحبان منازل مسروقه حل کرد
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(12) 

مراقبتی در خوود تورویجی را بورای هایخواهد پیشونهادمی مربی از کودکان
این آثوار  ( سپسها، نوشتن عبارات و زیبا نمودن آنهاتکارجامعه بیان کنند )

مدرسوه در ، یوا محلها و اهالی مسجد یا بین همسایهدر خانوادگی یا  معدر ج
 فراهم گردد. کارتوزیع شود و سعی شود که وسایل مورد نیاز برای این 

 
* * * 
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(13) 
 اردکی از مووخواهد یادداشتی خطاب به کسی که در یمیمربی از کودکان 

مراقبتی مفهوم خوود ،باشد، بنویسند و در آن نوشتهمی فاقد ویژگی خودمراقبتی
 .انجام داد، بیان شود خودمراقبتی را آن مورد توانه میچگونکه اینو 

 
* * * 
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تواند یک سفر یا یک تفریح یا یک جشن در منزل را بوا می در پایان مربی
 همچنوین .که در آن جوایزی به همه داده شود، هماهنگی کودکان برگزار کند

نشوان  نو بوه آنواکند را چا   نتواند در خالل فعالیت کودکان تصاویر آنامی
های را نیوز فرامووش شیرینی و خوراکی .لوح تقدیر دهد نتواند به آنامی .دهد
  .شودمی کودکان شادیزیرا موجب خوشحالی و  ،نکند

آوری جموع پوشه )فولودر(های کودکان در یک های مربوط به فعالیتبرگه
  .مکان چا  و دانلود آن از لینک زیر فراهم باشدتا ا است شده

 
* * * 





 فصل سوم 

 ها و مشکالت واقعی پرسش

  ثیر خودمراقبتیأدختر من و ت

 :پرسش

باشد و از دو هفته پیش شروع به تقویت خوودمراقبتی می ساله 9دختر من 
 بینم؟ثیر آشکاری در او نمیأاما تام در او نموده

 :پاسخ

؟ شودمی دانی چگونه کاشتهمی؟ دانی درخت بامبو چیستمی! مادر مهربان
 ؟برد تا کشاورزان محصول آن را برداشت کنندمی و چقدر زمان

. کشواورزان ابتودا خواک را باشودمی این درخت از درختان مشهور در چین
و ، دهنودمی در آن قرار داده و هور روز آن را آب کنند و سپس بذر رامی آماده

ایون  ،دهندمی اگر به تغییر کود نیاز داشته باشد یک سال تمام کود آن را تغییر
سوم و چهارم برای مدت ، ! در سال دوماندست که چیزی از آن ندیده در حالی

ل پنجم، در سا، آیدبیرون نمیکنند و چیزی از آن چهارسال به آن رسیدگی می
 آن بوهطول  روزو بعد از شش  شودکوچک بامبو از زیر خاک نمایان می ةجوان
اع بامبو به گذشت چند ماه، ارتفاز ناگاه بعد  و به، یابدمی متر افزایشسانتی 90

، مخصوصا خوودمراقبتی، گونه هستندن ها نیز ایارزش ؛درسمتر می 30بیش از 
و تحمول  دعوا، توکول بور خودا، بذل کوشش، تمراعا، توجه، ای جز صبرچاره

 ( و ایون طبیعوت انسوانکنیمموی ما اشوتباهاتی ةهمیست )اشتباهات کودک ن
 الهی ةکشت خود را به حول و قو ة. باالخره روزی خواهد آمد که نتیجباشدمی
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 ةلأاش بوه مسومیزان آگاهی ،توانی مدتی بعد از تقویت و تمرینمی و، بینیمی
 و، ای را ببینویاقبتی و ادراک و شناخت او نسبت به آنچه به او آموختوهخودمر
یا از او بپرسی آیا بورای او یوا ، معنای خودمراقبتی بپرسی ةتوانی از او دربارمی

؟ و از این مراقبتی در آن بروز داشته باشددوستانش موقعیتی پیش آمده که خود
این شناخت  ةکه بر پایتارهای واقعی او توانی رفمی ... بعد از آن هاپرسشقبیل 
زیرا که آن بنایی ، مید مشوااو اگر تغییری ندیدی ن، شود مالحظه کنیمی انجام

که تو در حال تعامل بوا شود، حال آنمی ساختهة تالش و صبر است که بر پای
 گواهی درک، کوچک هستی کوه بویش از ده سوال سون نودارد ةیک دختربچ

پوس توالش ، شود و گاهی دیگر نهمی گاهی متذکر، دیگر نهکند و گاهی می
  !خداوند شما را توفیق دهد، کن و نتیجه را به خدا بسپار

* * * 
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 :شودمی من های پسرم مانع کارعصبانیت و لجبازی

 :پرسش

ترسوانم می که پسرم از کارهای ناپسند دوری کند او را از خدامن برای این
مراقبتی را در او تقویوت چگونه خود ؛برممی لجبازی وی رنج اما از عصبانیت و
کنود و می بسویار بوا مون لجبوازی ،ایون صوفاتداشتن با او کنم در حالی که 

 ؟دهدمی عصبانیت وی مرا آزار

 :پاسخ

ی در پسرت و مراقبت! به خاطر احساسات و سعی تو بر تقویت خودمادر عزیز
اما در ابتدا باید از ترساندن ، کنممی د قدردانیهای ناپسندور نمودن وی از کار
او را به خاطر گنواهش از  ؛برداریدست روی در این امر فرزندت از خدا و زیاده

و چنین مگو که خداونود او را عوذاب خواهود کورد و از وی ، خشم خدا نترسان
دن منود کوردن و آمووزش داهبلکه شروع کار باید با عالق، انتقام خواهد گرفت

در پیودا و ، زیرا هر کس خدا را دوست داشوته باشود ،الهی به وی باشد تحبم
و عباداتش را با لذت و خوشحالی ، شودمی پنهان تقوای الهی در وجود او ایجاد

کنود و می داند که خداوند هر جوا کوه او باشود او را حفوظمی دهد ومی انجام
خواندن نمواز و قرا وت قورآن و  ههر کس خدا را دوست بدارد ب ؛مراقب اوست

 ،و در نتیجوه کوودک احسواس آسوایش، ورزدموی طاعات اهتموامدادن انجام 
و اگور خواسوتی عوذاب الهوی را یواد آور ، کندمی عدم نگرانی و اندوه، آرامش
باید مروری سریع و بدون مکث باشد و بایستی بعد از ترغیب کودک به ، شوی
 .زمینه باشد هی و تعلیم وی در اینحب ال

شوند می برخی از اسباب ذکر، علت عصبی بودن کودک بنگریمبه بگذارید 
هوا علوت تووانی تعیوین کنوی کودام یوک از آنو تو تنها کسی هستی که می

 !باشدمی عصبانیت کودکت
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پدر خانواده است که دچار حاالت عصوبی و اسوترس  ،گاهی اوقات علت -
گاهی مادر است کوه در مواجهوه بوا مشوکالت از یا  ،بردمی است و از آن رنج

امیودی نا باعوثکند و خوود می پروا و با زورگویی برخوردرود و بیمی کوره در
 و در نتیجه کودک بوا تموام تووان در مقابول موادر ایسوتادگی، شودمی کودک

 گیرد.می جاست که کودک عصبی بودن را از پدر و مادر یاداین ؛کندمی
روی در مراقبوت از وی کوه لوس بار آوردن بیش از حد کودک و زیادهگاهی  -

گیرد که چگونه می او  یاد؛ گرددمی ، منجر به عصبی شدن کودکامری رایج است
 شود.می اگر بر خالف میل او باشد عصبانی، هایش برسدخیر به خواستهأبدون ت
برد و والودین می ضعیف خود رنجگاهی کودک از سطح عقلی و هوشی  -

 که کارها و یا تحصویالتش را بوه خووبی انجوام دهود بوه وی فشواربرای این
 آورند و بیش از توانش از او انتظار دارند و به خاطر هر اشتباهی او را تووبیخمی
اگر سوطح عقلوی کوودک بواال ، بر عکس این موضوع هم وجود دارد، کنندمی

تر از تر و عمیقسریع، اوت داشته باشدباشد و در روش تفکر با دیگر کودکان تف
همساالن خود بفهمد و یاد بگیرد و طاقت تکورار و بوازگویی را نداشوته باشود، 

در ، شودمی توجهی مواجهبا تمسخر و بی یپرسد و گاهمی بسیاری هایسشپر
 شود. می میدی شده و به عصبانیت متوسلااخلقی و ناین حاالت دچار تنگ

گیورد و از طورف خوانواده می ورد توهین و تحقیور قورارگاهی کودک م -
 کند.احساس دوست داشتن و مقبولیت نمی

یا اخوتالل  (د)از کمبود ویتامین  مثال  ،پزشکی باشد، ممکن است مشکل -
یوا ممکون  یا لکنت زبان رنج ببورد،، خونی و کمبود آهنیا کم، تیرو ید ةدر غد

 !شودمی خوابد و زود بیدارمی دیر ،اختالل در خواب باشد، است علت
اگر علت ، آیدمی دسته پس از تشخیص علت عصبانیت، راه درمان آن ب -

راه ، پزشکی باشد باید زیر نظر دکتر بررسی و درمان شود و اگر جز ایون باشود
 :باشدمی حل به شرح زیر

 ایجاد فضایی امن و آرام و شاد در منزل  -
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داده شود که با همسن و ساالنش فعالیت گروهوی  به کودک این فرصت -
اش بوه وی آزادی مناسب در انجوام کارهوای شخصوی ةاندازه داشته باشد و ب

 . عمل داده شود همراه با هدایت و راهنمایی خانواده
بورای و اجازه دادن به او ، های تحقیر و توهین به کودکاجتناب از روش -

 ابراز احساساتش.
، و او را بوه کوافی بخوابود ةاندازه ای که ببه گونه ،ظیم شودخواب کودک تن -
توانید هنگام خواب او را در آغووش می . همچنینخوابیدن در شب تشویق کنیدزود 

کودکی آرام  ة، مثال دربارهای گوناگون برای او بخوانیدبگیرید و قبل از خواب قصه
شبیه کودک شما  رامون دقیقا ها و محیط پیویژگی ،برای او قصه بگویید که در سن

 ای که کودک شخصیت آرام و مثبت آن کودک را به خود بگیرد. به گونه ،باشد
که والدین در آموختن چگوونگی برخوورد بوا اموور مختلوف و در آخر این -

مواجهه با مشوکالت بوا حفوظ آراموش و صوبر و حوصوله بوه دور از خشوم و 
   .دالگویی نمونه برای کودک باشن، عصبانیت

کودکان نیاز به این دارند که خود را اثبات  ةهم، لجبازی کودکت ةاما دربار
. یکوی از افتودمی کنند و این امر بعد از رسیدن کوودک بوه دو سوالگی اتفواق

لجبازی زبانی است کوه کوودک بورای دسوت  ؛است «لجبازی»های آن نشانه
به تکیه ، کامل به مادر یاتکادر نتیجه از ، بردمی یافتن به استقالل خود به کار

دارند کودکی کوه ایون مرحلوه از دانشمندان بیان می .یابدمی بر خودش انتقال
از  .اثبات خود و شخصیت خود را پشت سر نگذاشته باشد کودک سالمی نیست

 :جبازی در این مرحله عبارت است ازنکات مثبت ل
 د. کند خود را بیابد و اثبات کنمی به کودک کمک -
تواند بفهمد کوه وجوود و ذاتوی مسوتقل از می کودک در خالل لجبازی -

 دیگران دارد. 
از ل بوودن کند و در نتیجه صفت مستقمی ای آزاد را در خود کشفاراده -

 آورد. می دسته دیگران را ب
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که کودکشان از این مرحله به سالمت عبور کنند باید با برای اینپدر و مادر 
 .ین مرحله عبور کندا و به او کمک کنند که از، و تفاهم برخورد کننداو با صبر 

، دکنمی کند کودک نیز از او تقلیدمی با خشونت برخورد کودکشمادری که با 
 !دآورمی و مانند او در آینده به سرکشی و لجبازی روی

 :، امور زیر را انجام دهیدرفع مشکل لجبازی کودکبرای 
بلکه به رفتارهای مثبتی ، یدمتمرکز نشو انن ویژگی کودکتخیلی روی ای -

  ید.زند توجه کنمی که از کودک سر
و  یودهای او حفظ کنآرامش خود را به هنگام واکنش نشان دادن به لجبازی -

 . یداهمیت را یاد بگیرساده و بی ةهای روزاننشینی مثبت از مشاجرهتکنیک عقب
 ، رفتارهوایی کوه کوودکیودودک را نادیوده بگیرک ةبرخی رفتارهای لجبازان -
شوما غوذا را  ةوقتی کودک پنج سال مثال  ،ها وجود خود را اثبات کندخواهد با آنمی
خواهود کوه کوس از او نمی کشد و ببیند که هیچمی زند و روی زمین درازمی پس

 ند. کمی گردد و شروع به خوردن، خودش برمیبرگردد و غذایش را تمام کند
 ایون امور باعوث، روی کنیودهای کودک میانهدر بر آورده کردن خواسته -
 ها را بدهد. لطف آن پاسخشود نسبت به والدینش قدردان باشد و می

پس حوداقل ده ، کودک به احساس دوست داشته شدن و توجه نیاز دارد -
 ل باعوثایون تعامو، ال کردن از او وقوت بگوذارؤدقیقه در روز برای بازی و س

 .تر پس بزندهای شما را کمشود کودک خواستهمی
خطواب قورار دادن وی بوا نرموی و  ةشما از کودک و نحوو ةباید خواست -

. این امر طغیان روح لجبازی و مقاومت را در کودک اندیشی باشدروشنی و دور
  !یه لیوان آب برام بیار ، لطفا: عزیزم، مثال بگوییددهدمی کاهش
ها را برای کودک بیان کنید. این کار باعث حفظ کرامت ر و نهیدلیل ام -

شوود و همچنوین تفکور تعلیلوی را در وی می کودک و توجه به احساسات وی
دهد و می های آن ربطتوقف یک کار را به زیانای که به گونه ،کندمی تقویت

 . داندمی کار را به فواید آن مربوطهر انجام دادن ، بر عکس
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 ؛مشاجره اثنای اختالف وکودک نسبت به انجام کاری در  راهنماییپرهیز از  -
 و بعد از آرام شدن اوضاع باشد.  وشنودگفت ةباید در یک جلس راهنماییاین 
از او  ( موثال یداو را تحت فشار نگذارید! )کودک خود را در تنگنا قرار نده -
هویچ انتخواب یوا دلیول یوا  جایکه را به سرعت و بدون این شماامر  دبخواهی

. ، امری قابل انتظار اسوتجا لجبازی. در ایند، انجام دهدبحثی برای او بگذاری
: دوست داری ایون کوار رو استه شما از کودک این گونه باشداما بهتر است خو

 ؟ن انجام بدی یا ده دقیقه دیگهاآل
 تجههای اشتباه از روش دوریهای حل مشکالت و در خالل انجام روش

 ،ا که در این کتاب آمده استهایی رفعالیت، مراقبتی در کودک خودتقویت خود
وجود دارد؟  انتید آیا مانعی در اجرای کارو بررسی کن یدبه همراه او انجام بده

. که دعا مانند سالحی است برای شماچرا  ید،دعا را نیز در این امر فراموش نکن
 !نیکوی فرزندتان کمکتان کندخدواند شما را توفیق دهد و در تربیت 

* * * 
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 خجالتی بودن دخترم با دوستانش 

 :پرسش

بی بوا دوسوتانش ارتبواط تواند بوه خوودختر من بسیار خجالتی است و نمی
، دیگرترسد که دوستانش به مح  آشنایی با دوستانی می . او خیلیبرقرار کند

آشونا شوود و  . چگونه به او کموک کونم کوه بوا دوسوتانی خووبترکش کنند
 ؟دار باشدشان ادامهدوستی

 :پاسخ

خجالت حد باالیی از حقیقی خود مصادیق متعددی دارد ) خجالت به معنای
که کوودک بوه هنگوام مواجوه شودن بوا ، ترس و آشفتگی و سراسیمگی است

 :شود( مصادیق آنمی روهخود با آن روب ةافرادی دیگر غیر از خانواد
 و سخن نگفتن با غریبه و نگاه نکردن، حد امکان پرهیز از دیدن مردم تا -

 .به چشمان او
و در خارج منزل در خود فرو رفته و  ،فعالیت و نشاط کودک در خانه است -

 حتی ممکن است صورتش را با دستانش بگیرد که کسی او را نبیند. 
 اعتماد به نفس کودک کم است و قبل از هر کاری بسویار دچوار تردیود -
 ای به داوطلب شدن برای انجام هیچ کاری ندارد. عالقه شود ومی

خوورد و پاسوخ میبر به مشوکل ،علمی خود هایپرسشکودک در طرح  -
 االت دیگران و مشارکت در بحث برای وی دشوار است.ؤدادن به س

تواند به علت آشفتگی تواند مشکالت دشوار خود را حل کند و نمیاو نمی -
 وبی ابراز وجود کند. و پریشانی که دارد به خ

او ، کاری باشودآید که عامول ایجواد مشوکل و شولوغمی به ندرت پیش -
  .زندمی حرف است و همواره با صدای آهسته حرفکم

دشوار است  شجمعی برایهای دستهبه بازی پیوستن ،به علت خجالتی بودن -
 گیرد.می ان خود یاداز معلمان و دوست اندکیاندکی دارد و فقط  ةو در نتیجه تجرب
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تواند به راحتی دوسوتانی پیودا کنود و دختر شما به علت خجالتی بودن نمی
 دار نیست.اش ادامهاگر هم پیدا کند دوستی

 به ذکر برخوی اسوباب و علول خجالوت کشویدن بوه طوور مختصور اکنون
 :پردازیممی

ز دارد رود نیامی مردم به میان: هنگامی که کودک نیاز به احساس امنیت -
، که احساس امنیت و احترام کند و خود را قادر بر موفق شدن و پیروزی بدانود

اما اگر ترس بر وی غلبه کنود ، تواند با دیگران تعامل داشته باشدمی در نتیجه
 نشینی راه حل مشکل است.کند که گوشهمی احساس
 پدر و مادر  میاناختالفات همیشگی  -
شوود کوودک می گردانی از او باعوثک و رویوجهی والدین به کودتبی -

 .احساس شرمندگی کند و با خود بگوید که من مستحق توجه دیگوران نیسوتم
 .شودمی گرایی وی و ترس از مشارکت با دیگراناین حس موجب درون

محافظت بیش از حد والدین از کودک و نگوران بوودن بورای او در هور  -
تمام این رفتارها به کودک  ؛دن کودک در کنارشانآنان به بو ةو عالق، ایزمینه
گردن بگیری یا از  به اولیت خودت رؤتوانی مس: تو نمید کهکنمی گونه القا این

کودک  .دهیمانجام می ابرای همین ما به جای تو این کار ر ،خودت دفاع کنی
 !کندمی هم مطابق چیزی که فهمیده است رفتار

در نتیجه حس حقارت و ، د تند و توبیخ قرار بگیردکودک در معرض انتقا -
 .شودمی میدی در وی ایجاد شده که موجب شرمساری اواان

ها خجالتی باشند این مشکل به کودک اگر یکی از والدین یا هر دوی آن -
 یابد. می نیز انتقال

پس از خداوند متعال طلب مساعدت کن و علت خجالتی بوودن دختورت را 
 :آید اقدام به درمان او کنمی به طریقی که در ادامه مشخص و سپس

علت مراقبت بیش از حد یا انتقاد ، اگر بهدریابدن دخترت را شخجالتی  علل -
 .داو را درمان کنی دتا بتوانی دشوی رها علل، باید از این است توجهی بودهتند یا بی
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چوون ، یدوادار نکنبیش از توان و طاقت وی  دادن کارهایاو را به انجام  -
خواهد شد. پس  تردر این صورت احساس ناتوانی خواهد کرد و خجالتش بیش

 . آیدمی که از توان او بر یدهایی را به او واگذار کنولیتؤمس
ید، حمایت کن ،درون خانواده ةدهندهای آزاراز او در برابر انتقاد تند و لقب -

تور ایون ،...( چوون هور چوه بیشنوزویم، اجتماعیغیر، خجالتیمانند عبارات )
 کند.می کند و بر اساس آن رفتارمی ها را باورکلمات را بشنود آن

یوا ، یا بگذارید داخل منزل سوخنرانی کنود یدبه او آموزش رانندگی بده -
حفظ کند و در جمع خوانوادگی بورای شوما را بگذارید چند سرود با معانی زیبا 

با او در موضوعات مهم برگزار کنیود و اجوازه  شنودوجلسات گفت ارا ه دهد ...
  موضوع ابراز کند.  ةدهید نظرش دربار

ت و بودون هویچ تورس و أاش را بوا جورخواسوته یودرا تشویق کن اندخترت -
هوای تربیتوی هدفمنود کوه دختوران خووب و بوا او در فعالیت .دشواری بیان کنود

نجمن حفظ قرآن یوا مراکوز انند ام ،، مشارکت کنیداخالق نیز به آن مشغولندخوش
 ها با دوستانی خوب آشنا خواهد شد. این فعالیت اثنایدر  .پرورشی(تربیتی )
توا بوا  یودو عادتش بده یداو را در دیدار با فامیل و نزدیکان همراهی کن -

 دست آورد. ه دوستان خوبی ب و معاشرت کند افراد خوب و مفید
بد و صوفات  دوست نیزو  اوو صفات  خوب دوست ةبه او اطالعاتی دربار -
 دهد. واند این دو را از یکدیگر تشخیص تا بتبدهید او 

هوا را از دوستان جدیود وی اسوتقبال کنیود و چوارچوب تعامول بوین آن -
. ایون هایشان به منزل دعوت کنیودها را به اتفاق خانوادهگسترش بدهید و آن

 . ، الفت و رابطة خوب کندت، انسشود دختر شما احساس امنیمی کار باعث
 خوب دخترتان روشن کند و شما را در تربیت خوبیخداوند چشم شما را به 

 !او یاری دهد

* * * 
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 پسر نوجوانم  مراقبتیخودتقویت 

 :پرسش

 ؟کنم رفتارچگونه با او  ،مراقبتی در ویبرای تقویت خود ،سالگی پسرم12بعد از 

 :پاسخ

و در این مرحله طبیعتا هدایت و  است وارد شدهنوجوانی  ةمرحل بهپسر شما 
  فرق دارد.مراقبتی در او با مراحل قبل تقویت خود

پس  ،است انو پسرت شمادوستی بین  ةمرحل، در ابتدا باید گفت: این مرحله
بلکه باید با او همچوون  د،کنی رفتاردرست نیست که همچون یک کودک با او 

شود از می ونه که از نظر بزرگساالن استفادهگ و همان رفتار شودشخصی پخته 
در ایون حالوت  ،. شما باید الگوی خوبی برای او باشویدنظر او نیز استفاده شود

 شود.می شما یکی کردارو  گفتاراست که 
که هیچ که خداوند سبحان بر همه چیز آگاه است و این یدآوری کنبه او یاد

 دووشناز آیات قرآن کریم با او به گفتبعضی مورد چیز از او مخفی نیست و در 
کنود. می نصویحت را لقموان فرزنودش هاکه در آن اتیبپردازید از آن جمله: آی

خردل( ای فرزندم! اگر مثقالی از یک ذره )» :فرمایدخداوند متعال از زبان او می
. کنودمی خداونود آن را حاضور، ها و یا در زمینای باشد یا در آسماندر صخره

های کلید» :فرمایدمی همچنین [16 :لقمان] «.مانا خداوند مهربان و آگاه استه
در خشوکی و را کوه و او آنچوه ، داندها را نمیکسی جز او آنغیب نزد اوست، 

داند و می افتد مگر آن که خداوند آن را. برگی از درخت نمیداندمی هست دریا
تور و خشوکی نیسوت مگور آنکوه در  های زمین و هیچای در تاریکیهیچ دانه

 [59: ]انعام «.کتابی مبین آورده شده است

هوا مقوداری اطالعوات و آن ةها و مباحثوه دربوارتوان از طریوق قصوهمی
مانند داستان سه نفر که شبانه ، مراقبتی به او دادها در مورد ارزش خوددانستنی

 خطواب نقولعمور بون  به غار پناه بردند. بخاری و مسلم از حدیث عبداهلل بن
 :فرمایدمی : شنیدم که رسول اهللته استکنند که گفمی
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داخول  و که شبانه به غاری پناه بردنودسه تن از پیشینیان به راه افتادند تا این»
و غوار را بور روی آنوان مسودود سنگی از کوه سرازیر شود در آن هنگام ، آن شدند

توسول بوه که خداوند را بوا مگر این میابی: از این غار نجات نمینمود. با خود گفتند
، و ! من پدر و مادر پیری داشوتمیکی گفت: پروردگارا .ماعمال صالح خویش بخوانی

 ؛نوشویدیمشویر نمی ناام قبول از آنوگاه به هنگام شام نه خودم و نه خوانواده هیچ
شدم حاضر  ناآنروزی در طلب چیزی دیرتر به خانه رسیدم و هنگامی که بر بالین 

ودنود و خوواب ب نا، اما آنومه بوداز گوسفندان شیر دوشید انبرای آن ؛خوابیده بودند
پس قدح به دست تا سوحرگاه منتظور بیودار  ؛بنوشم ناکراهت داشتم که قبل از آن

اگر این کار را بورای  !پروردگارا ؛بیدار شدند و شیر نوشیدند کهتا این ،شدنشان ماندم
 خوورد تکوانیصخره . اکنون ما را از این گرفتاری نجات بده ماهرضای تو انجام داد

من دختر عموویی  !: پروردگارا. دیگری گفتای که بتوانند خارج شونداما نه به اندازه
کوه ، توا این، اما او امتناع ورزیود، از او درخواست زنا نمودمداشتم که عاشق او بودم

بوه ، به او صد و بیست دینوار دادم دو به نزد من آم روزی دچار فقر و تنگدستی شد
شدم( تا  زنا ةآمادبر او مسلط شدم )، ، او نیز پذیرفتبستر شودبا من هم کهشط این

من نیز  ؛: بر تو حالل نیست که بکارت مرا جز از طریق ازدواج برداریکه گفت این
ه بودم را ، و پولی که داداز گناه منصرف شدم در حالی که خیلی او را دوست داشتم

گره از مشوکل ، ماهاگر این کار را برای رضای تو انجام داد !پروردگارا .به او بخشیدم
. سوومی ای که بتوانند خارج شوندصخره کمی دیگر باز شد اما نه به اندازه .ما بگشا
را دادم جز یکی از  دستمزدشانمن کارگرانی را به کاری گماردم و  !: پروردگاراگفت

تور تور و بیشاو بیش دسوتمزدپس از مدتی  ؛را نگرفت و رفت زدشدستمکه  ناآن
بعد از مودتی نوزد مون آمود و ، دست آوردمه شد تا جایی که اموال بسیاری از آن ب

بینی از دسوتمزد هایی که میگفتم: تمام این .دستمزد مرا بپرداز بنده خدا،: ای گفت
: . گفوتم: مرا مسخره مکنه. گفتبردگوسفند و  ،گاو ،، از شتردست آمده استه تو ب

هوا بواقی ها را برداشت و با خود برد و چیوزی از آن. پس تمام آنکنممسخره نمی
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آنگواه . ام گره از کوار موا بگشوااگر این کار را برای رضای تو کرده !پروردگارا .نماند
 «1.خارج شدنداز غار شد و هر سه تن  بازصخره 

ضه داشتند که توجه به مراقبت الهی آن سه نفر هر یک عملی صالح را عر
پس خداوند نیز آنان را ، تجلی یافته بودعمل در آن  و حفظ آن به وقت آسایش

  .سختی گره از کار آنان گشودوقت حفظ  نمود و در 

 فروش:یا داستان زن شیر

 :کندمی عبداهلل بن زید بن أسلم از پدرش و پدرش از پدربزرگش اسلم نقل
که خسته شدیم زدیم تا اینخطاب در مدینه قدم میمر بن من به همراه ع»

 . ناگهوان شونیدیم کوه زنوی بوه دختورشو در دل شب به دیواری تکیه دادیم
 : آن شیر را با آب مخلوط کن.گفتمی

 ؟ی خلیفه امروز چه دستور داده استدانمگر نمی ،: مادردختر گفت
 ؟مادر گفت: چه دستوری

 دیگر شیر را با آب نیامیزید.  :گفتمی شان: منادی از قول ایگفت دختر
تو جایی هستی کوه ، شیر را با آب مخلوط کن ،بلند شو ،: دخترممادر گفت
 بیند نه منادی عمر. می نه عمر تو را

عوام اطاعوت کونم و در خلووت  را در موأ خدا: من نباید دختر جوان گفت
 عصیان نمایم. 

ای اسلم، خانه و محله را به خواطر  :وگو را شنید و گفتعمر تمام این گفت
برو به  ،: ای اسلماش ادامه داد. چون صبح شد گفتبسپار و سپس به شبگردی

 ؟ه کسانی بودند و آیا شوهری دارندببین گوینده و شنونده چ، مکان دیشب
و فهمیدم که آن زن بیوه است و شوهری ندارد و دختر نیوز ، جا رفتمبه آن

عمور  .نزد عمر آمدم و داسوتان را بوه او گفوتم .مده استبه ازدواج کسی در نیا
یاز بوه ازدواج : کسی از شما نگفت و را گرد هم آورد نافرزندانش را خواند و آن

                                                           
 .2121، صحیح بخاری.  1
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؟ اگور خوود میلوی بوه زنوان داشوتم اجوازه را به ازدواج او درآورم کسیدارد تا 
 .اج با این دختر بر من پیشی بگیرددادم هیچ یک از شما در ازدونمی

عبداهلل گفت: من همسر دارم. عبدالرحمن گفت: من نیوز همسور دارم. عاصوم 
خواستگاری کرد دختر از. عمر او را به ازدواج من در آور، ندارم من همسر، : پدرگفت

، و دخترش . آن زن برای عاصم دختری به دنیا آوردو او را به ازدواج عاصم در آورد
 دنیا آمد.ه بعادل اموی(  ة)خلیفن عبدالعزیز نیز دختری زایید و از آن دختر عمر ب

 مردموانهای تواریخی کوه طبیعوت قبایول و توان از داسوتانمی گونه این
دارند می هایی که بیانداستاننیز و ، گذارد بهره جستمی پیشین را به نمایش

که جاودانگی تنهوا بورای و این، گرداندمیچگونه خداوند حق را بر باطل پیروز 
 کنند. می را یاری آنزنند و می ا و کسانی است که به دین خدا چنگخد

دارند می بیان نمودن اجر و پاداش الهی برای آنان که حقوق الهی را نگه -
 :هان و آشکار خدا را در نظر دارندکنند و در نمی پیشهرا و تقوای الهی 

ایشوان ، مبوود روزی پشت سر رسول خدا »: ستاز ابن عباس نقل شده ا

توو را و اار تا خدا را نگه د [حدود]آموزم: می کلماتیتو  بهای جوان، به من گفتند: 
ای داشتی یابی؛ هر گاه خواستهیماو را نزد خود  ،ارد گهن راا خد [حدود] ؛ردداه نگ

از خدا بخواه، و هرگاه کمکی خواستی از خدا کمک بخواه، و بدان که اگور تموام 
سودی به مردم جمع شوند و بخواهند به تو سودی رسانند هرگز نخواهند توانست 

؛ و اگور تموام موردم اسوتتو برسانند مگر آنچه که خدا برای توو مقودر سواخته 
رسانند هرگز نخواهند توانست مگر آنچه خدا برای تو رقم ببخواهند به تو ضرری 

 1« اند.دهش خشک هابرداشته شده و ]جوهر[ نامه [ی سرنوشت]ها؛ قلمزده باشد
عاقبت کسی که خداوند را مراقوب اعموال خوویش  ةگو با او درباروگفت -

 :ترین ناظرین بر خود بداندانگاررا سهل خداوندد و دانن

 :اندهفرمود روایت کرده است که ایشان ثوبان از رسول اکرم 
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د هوای سوفیکوه ةدر روز قیامت حسناتشان بوه انوداز بدان که گروهی از امتم»
 «کند.می اما خداوند متعال آن اعمال را به گرد و غباری پراکنده تبدیل ،تهامه است

را بر ما روشون  ناآن، را برای ما توصیف کن نا، آن: ای رسول خداثوبان گفت 
آنوان بورادران شوما و از »: فرموود !دانیمیم و خود نوباش نا، نکند ما هم از آنکن

کنند اما چون بوا می از شب را عبادت بخشیشما  دمانن، آنان نیز پوست شما هستند
 1 «.کنند هتک حرمتمحارم الهی خلوت کنند 

و او را متوجه ارزشش نوزد خودا و نوزد  برانگیزانهای نهان وی را خوبی -
ست که کاری کند که مورد ا تر از آنکه گرامیو به او بگویید ، ییدبنما انخودت

  .رضایت خداوند متعال نباشد
اش کوه از بودی شخصویت برجسوته ةهمواره با پسرم دربار» :گفتمی یمادر
، و داری: تو ویژگی برجسته و خووبی گویممی . به اوگویممی ورزد سخنمی دوری

   «.بینممی حمداهلل در رفتارهای او و اصالح اشتباهاتشالتاثیر این کالم را 
 ی و نظووارت ویهایی کووه مووانع درک او از مراقبووت الهووسووختی ةدربوار -
 هایی برای آن قرار دهید. حلگو کنید و راهوگفت ،شودمی

یوک  همراقبتی کودک تنوع داشوته باشوید و بوهای تقویت خوددر روش -
و اگور کواری را ، تحول این ارزش را نزد وی مشاهده کنید، بسنده نکنید روش

که خوشتان نیامود  خوب انجام داد او را تحسین کنید و اگر رفتاری از او سر زد
با نرمی او را متوجه اشتباهی کوه مرتکوب ، با نهایت آرامش با او صحبت کنید

یووا فشووار و ، شوده کنیوود و از داد و فریوواد و تهدیود و نادیووده گوورفتن موضووع
. چه بسا این فشار در ظاهر او را بوه سومت کوار ه وی دوری کنیدسختگیری ب

 شر ببرد. سوق دهد اما در باطن او را به سوی خوب
کوار  ةنتیجورسویدن بوه ، و در ، از خداوند طلوب یواری کونتالشت را بکن -
، (اهد میوه را قبل از رسیدنش بخوردخوهمچون کسی که میزده رفتار نکن )شتاب

  نماید! روشن  انرا به اصالح فرزندت انخداوند شما را توفیق دهد و چشمانت
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 ایهای رایانهپسرم و بازی

 :پرسش 

خود را قانع کنم کوه ایون بوازی غیرمجواز و  ةسال 12توانم پسر می چگونه
دهند و او نیز می که دوستانش همان بازی را انجامبا وجود این ،مناسب استنا

؟ هر چند مون دسوتگاه را جوز در زموان ها بسیار وابسته استبه این نوع بازی
 دهم و او از مونیهفته و برای ساعات محدودی در اختیار او قورار نمو یتعطیل
 صورت آنالین با دوستانش بازی کند و چون به او سختگیریه خواهد که بمی
 ؛گرددمی خاطردهم از من آزردهکنم و مثل دوستانش به او آزادی عمل نمیمی

دهم که در یوتیوب دستورالعمل آن بوازی را ببینود و همچنین به او اجازه نمی
 .یده تلف کندفاوقتش را در تماشای چیز بی

 :پاسخ

ای را ال شما قدری رنج و پریشانی و شاید حتی درگیوری و مشواجرهؤمن در س
 افتد ...می دهید، اتفاقمی کنم که در هر بار که دستگاه هوشمند را به اومی حس

مشترک و یک توافق و  ةباید چند نکته را رعایت کنید تا با پسرتان به نقط
 ت پیدا کنید.حل برای این مشکل دس راه

نکوات مثبوت  ةتوانید در یک فضای صمیمانه و دوستانه دربارمی : شمااول
ها از نظر او و همچنین نکات منفوی آن، صوحبت و تبوادل نظور این نوع بازی

حتی اگر از  ،یادتان باشد، نظر او را سفیهانه نپندارید و او را مسخره نکنید؛ کنید
   نظر او خوشتان نیامد. 

نوع بازی که  ةها سعی کنید با او درباراین بازی ةگو دربارواز گفت : پسدوم
بندی و و در این مورد سایت مرکز طبقه، کند به یک توافق برسیدمی بازی
 آید:می ای مرجع داوری باشد که آدرس آن در ذیلهای رایانهبازی ةتوسع

( http://egrde.org ) 

http://egrde.org/
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استفاده از بازی برای هر سن، میزان نفوع و ضورر را صالحیت  ،در این سایت

سنی بسیار مناسوب اسوت، زیورا در  ةکند، این روش برای این مرحلمی مشخص
ساالنش دارد تا گوش دادن  تر گرایش به تقلید از همسن واین سن کودک بیش

یون مجووز و ایون پس اگر فرزند شما بداند کوه ا ؛های پدر و مادرشبه نصیحت
، برای وی باشدمی ساالنشهم ةها تنها مختص او نیست بلکه برای همنصیحت

بسیاری از کودکان بوه دلیول اطاعوت از پودر و  ؛تر استتر و پذیرفتنیقابل قبول
ما زمانی که منشوأ ، اگیرندمی ساالن خود قرارمادرشان مورد تمسخر و انتقاد هم

در این صورت به م دیگری باشد و متوجه همه باشد، مه ةلأمساجازه و نصیحت، 
از محتووای ای هسایت مذکور برگزیود خواهد بود.تر اذن خداوند متعال قابل قبول

همچنین از منظر اسوالمی  ؛کندمی ذکر ،پردازندمی هایی که کودکان به آنبازی
، دهودمی توصیف مختصری از محتوای بازی ارا وه ،با اصول پنجگانه تو مطابق
 .کندمی گروه سنی مناسب برای بازی رایانه ای را نیز مشخص کهچنان

یوا ، یودجو وارد کنونوام بوازی را در محول جسوت، پس از ورود به سوایت
فرزنودتان نیوز در امور چه خوب است  ؛یدبندی سنی آن را از سایت پیدا کنرده

ود ایرادی نودارد در صورتی که بازی مناسب ب ؛جو با شما مشارکت کندوجست
مناسب بود شوما بایود ناو اگر ، که با تعیین زمان مناسب با دوستانش بازی کند

سنی او در آن رعایوت شوده  ةهایی که از نظر اخالقی مناسب باشند و ردبازی
 باشد را جایگزین کنید. 
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گوییود اموا بایود می عدم اتالف وقت در کاری بیهوده، شوما درسوت ةاما دربار
شید هنگام صحبت کردن در این بواره لحنوی نورم و مالیوم و بوه دور از مواظب با

توانیود بوا هوم بوه یوک پوارک می ، مثال خشم و نصیحت سختگیرانه داشته باشید
اهمیوت  ةگذرانی و تفریح سور صوحبت را دربوارنزدیک خانه بروید و پس از خوش

ن زمینه قرار دهیود و وقت باز کنید و تا جایی که مقدور است خود را الگوی او در ای
کوه بوا ، بوه شورط آنهیچ اشکالی ندارد که اعتراض و انتقاد او را نیز گووش کنیود

حوین غوذا  موثال  ،دیگور باصفایتوانید در اوقات می همچنین .آرامش و به جا باشد
کنود، صوحبت می هایی که فرزندتان به خووبی از آن اسوتفادهوقت ة، دربارخوردن

در اوقات  ؛ین نمایید و خوشنودی خود از او و رفتارش را ابراز کنیدکنید و او را تحس
گویند بپردازید می اهمیت وقت سخن ةهایی که دربارتوانید به ذکر داستانمی دیگر

هوای متنووعی و آن را جایگزین نصیحت و موعظه کنید و در ایون زمینوه از روش
ونود متعوال بسویار بخواهیود کوه ، و در آخور از خدابرای طرح داستان استفاده کنید

 . نیک وی یاری رساند فرزندتان را اصالح کند و شما را در تربیت

* * * 
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 شانآزادی شخصیو  فرزندانم

 :پرسش

به ، هستم ناپیگیر آن، کنممی را نصیحت ناآن، خواه فرزندانم هستممن خیر
ارهوای مون اهمیتوی بوه ک نا، اما مشکل این است که آندهممی اهمیت ناآن

هوای مورا دخالوت در ، و این نگرانیهای من نیستنددان تالشدهند و قدرنمی
د آزادی شخصی خود را داشته نیز بای نادانند. از طرفی آنمی امور شخصی خود

 ؟رفتار با آنان چیستحل برای . بهترین راهباشند

 :پاسخ

زیرا آزادی  ،گردیدمی ترشد تا موضوع روشنمی کاش حداقل یک مثال زده
 !دارد و نزد فرزندان معنایی دیگر شخصی نزد پدر و مادر یک معنا

کننود! و می برخی از والدین در هر کار کوچک و بزرگ فرزندانشان دخالت
از روحوی شخصی خود را اداره کنند و با وجوود نیو دهند اموراجازه نمی نابه آن
عرصه را بر  ،های ذاتی خود، درک موهبت، اعتماد به نفسبه مستقل بودن ناآن

کنند و در نتیجه این دسته از پدر و مادرها بنا بر تصووری کوه از می آنان تنگ
در  ؛دهنودنمیرا معنای آزادی دارند چنان که باید به فرزندانشوان حوق آزادی 

منزل آزادی مطلق بورای  ، فرزندان نیز باید بدانند که در محیط خانواده ومقابل
 ارد در غیر این صورت خانه از شدت هرج و مرج به جنگل تبدیلآنان وجود ند

 .گرددمی شود و منجر به تضییع حقوق و تکالیف و تداخل اهدافمی
 . باید به نکات زیر توجه داشت:نه افراط و نه تفریط، روی استمیانه ،حلراه
یود آمی شوماربوه  انو فرزنودانت شمااصلی ارتباط بین  ةانگیزکه  محبتی -

ن آزاردهنده است اترسی بزرگ و نوعی سلطه تبدیل شود. این برای آننباید به 
ای که نتواننود هویچ گونهبه ،سازدمی را خسته و شخصیتشان را متزلزل ناو آن

 . تصمیمی بگیرند
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ها به عنووان عضووی از هر یک از فرزندان باید آگاه باشند که آزادی آن -
باشد و تنبیهاتی برای مخالفت بوا ایون  ضوابطیحدود و  ةخانواده باید در حیط

 ضوابط در نظر گرفته شود. 
توانند بین دو تا سه ساعت در روزهای تعطیول و می هر کدام از فرزندان -

های هوشمند استفاده کننود و بعود از یک ساعت در روزهای مدرسه از دستگاه
اب زمانبنودی ایون آزادی در انتخو .شب استفاده از این ابزار منع شود 7ساعت 

 هاست.ساعات و تعیین زمان شروع و پایان با آن
ده های هوشمند باید به هنگوام شونیدن صودای اذان و آمواتمام دستگاه -

 .شدن برای نماز مسجد خاموش شود
توانود غوذای موورد می اموا او، رفتن به مدرسه نباید محول بحوث باشود -
 ند. برای صبحانه یا شام انتخاب کاش را عالقه
 (.در فصل اول چگونگی وضع قوانین با مشارکت فرزندان آورده شده است)
( و شوددر اموری که قوانین شامل آن نمیدادن آزادی عمل به فرزندان ) -

اموور شخصوی خوود در زموانی کوه  ةها برای اداراجازه دادن به هر یک از آن
و ، امور شخصی خوودها در روش اجرای و دادن آزادی به آن، مناسب آن باشد

یکی از آنها مکان تفریح  کهانند اینم، گیریها برای تصمیمفرصت دادن به آن
مخصووص خوود را انتخواب  ةهدی ،به هنگام عیدیا ، روز جمعه را انتخاب کند

شود. تمام می گیری خود را متحملتصمیم ةزیرا او کسی است که نتیج، نماید
 . دهدمی زندان ارتقاولیت را در فرؤاین امور حس مس

، هوا سوخن نگوییوداز زبان آن، ها انجام ندهیدکارهایشان را به جای آن -
هوا بلکه اجازه دهید سخن بگویند و آنچه در دل دارند را ابراز کنند و بورای آن

زیرا هر فردی این حق را دارد که افکوار ، نظراتشان را قبول کنید، سکوت کنید
 ها را با تو به بحث بگذارد. ه هم که باشد ارا ه دهد و آنخود را هر چ یو آرا
آمیز را گوی آرام و محبتوباب گفت ؛کنید رفتاربا آنان همچون دوستتان  -
هایشان را بر روی شوما بواز کننود و شوما را در ها باز کنید تا بتوانند قلببا آن
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دهد تا اشتباهات می این امر به شما فرصت، دردها و آرزوهایشان شریک بدانند
 ها را اصالح کنید. و تصورات آن

ن توو حفوظ أزیرا وقتی ش، دپایین بیاوری انن خود را نزد فرزندانتأمبادا ش -
 دتوانیومی مانود ومی و حکمت تو نیز محفوظها به تو و درایت شود، اعتماد آن

 . دها را از کارهای ناپسند باز داریآن
 ة، زیورا در ایون صوورت بوه درجویدگیر نباشواخالق و سوختها بدبا آن -
دهنود و اهمیت نمی شمارسند و هیچ کدامشان به می بی توجهیو مباالتی بی

ترسند و در حضور توو فرموانبردار و منضوبط هسوتند و در نبوودت از تنبیه نمی
بایود بوا ، . بنابراین بداخالقی شما امری خطرنواک اسوتباشندمی برخالف این

البته منظوور ایون ، دها ارج بنهیو به احساسات و احوال آن دربان باشیها مهآن
بلکوه مقصوود ، ها از داشتن انضباط و اجرای قوانین معاف باشوندنیست که آن

 .هاست تا امر مطلوب حاصل شودانتخاب بهترین روش
 !برساندو نیکی خداوند شما را توفیق دهد و به شما و فرزندانتان خیر 

 * * * 
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  پذیرد:از من نمیدخترم 

 :پرسش

ای سونتی کوه در خوانوادهبوا این، و مرا قبول ندارد است ساله 11دختر من 
همسر  ،اشاره به عایشهکنم )ها او را عایشه صدا میخیلی وقت، کنیممی زندگی
کند و پویش می بینم که از دوستانش تقلیدمی ای ندارد و( اما فایدهپیامبر 

ین امور بسویار مورا . اکندمی خود به ورزش ژیمناستیک افتخار ةعالق ها بهآن
هوا توانم کاری کنم که مرا بپذیرد و بتوانم ارزش. چگونه میمتاسف کرده است

 ؟مراقبتیرا در وی تقویت کنم مخصوصا خود

 :پاسخ

توا  دمثبت بوا دختورت شوروع کنیو ةنظرت چیست که ابتدا با ساختن یک رابط
: گویودمی ؟ یک اصل طالیی در تربیت وجود دارد کوهدگذار باشیو تاثیرد در ابتوانی
، قدرت حمایت و تاثیر وی تر باشدتر و تنگهر چه شکاف بین مربی و کودک کم»

 «است. درست، بر عکس این موضوع هم تر استدر کودک بیش
و  بسوازیدهای ارتباط و تفاهم بین خوود و دخترتوان جا شما باید پلدر این

ای مثبت مبنی بر دوستی و اهتمام به همدیگر ایجاد کنید تا بتوانید امیال رابطه
این ، ها را در وجود او تقویت کنیدوی را بفهمید و در او تاثیرگذار باشید و ارزش

 :پذیر باشدامر شاید با پیروی از مراحل زیر امکان
 یودکن صوحبت انبیست دقیقه در روز را همچون یک دوست بوا دخترتو -

کواری انجوام به این صورت که  ،(بدون هیچ نصیحت یا راهنمایی و امثال آن)
روی در یوا پیواده، یک ورزش سبک در خانوه مثال  ،شما دو نفر را گرد هم آورد

تواند در حین خوردن غذا یوا رفوتن بوه می گوو. همچنین این گفتحیاط منزل
شود تو را بوه خوود نزدیوک می موجب. این امر بازار یا از این قبیل کارها باشد

 بداند و محبت تو را صادقانه احساس کند. 
ها هنگوامی پس صوبح ،دختر شما نیاز دارد که او را مهربانانه لمس کنید -

قبول از تورک و ، خیزد از دست کشیدن به سر او دری  نکیندکه از خواب برمی



  113 /واقعی  ها و مشکالتفصل سوم: پرسش

پنج بوار در ، نیز همچنینمنزل او را در آغوش بکشید و بعد از بازگشت به خانه 
آهسته بر پشت او بزنیود و از او بپرسوید در ، روز او را با عشق و افتخار ببوسید

 طور گذشته است.ه کار کرده و به او چه مدرسه چ

گام دیودار بوا انصوار بور به هن»: است الگوی ما در این زمینه رسول خدا 

: وهریره نقول اسوتاز ابو 1د.کشویمی ناکرد و دست بر سر آنمی سالمکودکانشان 

را بوسید و اقرع بن حابس تمیموی نیوز او بوود. بوا بن علی حسن  رسول خدا 

. رسول امحال یکی از آنان را نبوسیدهه: من ده پسر دارم تا بدیدن این صحنه، گفت

  2«د.بینمین مهربانی که مهربانی نکند، یکس»: نگاهی به او کرد و گفت خدا 

ر نظر شما نواچیز رد از رفتارهای خوب او را هر چند هم که دروزانه پنج مو -
 بگویید تو خیلوی خووب هسوتی چوون نموازت را سور وقوت مثال باشد بستایید. )

و ماننود ، ، لبخنودهامانند چشمین از ظاهر او نیز تعریف کنید. )( همچنخوانی.می
 ود در او را تثبیتبرد و نکات مثبت موجمی او را باال ةروحی ،تحسین کردن 3(آن.
 کند. می طرفة تربیتی است که نیاز او به قدردانی را بر. این یک وسیلکندمی

تحمیل کنید یا حورفش  اوکه نظر خود را به آنی، و ببه او خوب گوش دهید -
ایون امور  ؛شما افوزایش یابود میانرا قطع کنید در مقابل او سکوت کنید تا اعتماد 

 موضوعات گوناگون داشته باشید.  تری را درگوهای بیشوشود که گفتمی باعث
آمیزی شرکت دادن وی در کارهایی که دوست دارد، مثل نقاشی یا رنگ -

 . آویزان کردن اثر او در اتاق خودشو 
ماننود دکوپواژ، هوا را پورورش دهیود )های او را کشف کنید و آناستعداد -

توانید او را در مراکوزی کوه می ...(، عکاسی ،دوزیقالب، خیاطی، ین کیک تز
. او نیاز دارد که نویسی کنیددهد ناممی ها ارا ههای آموزشی در این زمینهدوره

عدم ، پس شما باید در این زمینه او را یاری کنید ،دستاورد خود را احساس کند
                                                           

 .(464) ، صحیح ابن حبانحدیث موقوف.  1
 .( باب ادب5651بخاری ).  2
 بناء، مصطفی أبو سعد.بناء عالقة ایجابیة مع األ.  3
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، سونی ةای و مهوارتی، در ایون مرحلوتمایز و برجستگی کودک در هیچ زمینه
 لیاقتی را در او ایجاد کند. ممکن است احساس نقص و بی

نظور ، یدو نظرش را بخواه یدبعضی مشکالت خود را با او در میان بگذار -
 . معنی باشدحتی اگر ناچیز و بی یداو را ارج بنه

کوم دارد کوه دختورت کم دتا ببینی یدادامه بده شیوهاین  همدت زمانی را ب
جوا در این .گویودمی شماهایش را به کند و غممی زبا شمادلش را برای  سفرة

فشوار  او هکوه بو یدو مواظوب باشو یودها در وجود او کنشروع به تقویت ارزش
 راهنمواییهای متنوع در از روش ید؛آمیز نصیحت را با عطوفت در هم ؛دنیاوری

 هوا تغییور. ارزشر حسب شرایط پیراموون و حوال دخترتوان(بید )او استفاده کن
 هایشویوهو تکیه بور  طبیعیهای اند اما یک مربی نیاز دارد که از روشنکرده
. او نباید فرامووش کنود ها صرف نظر کندارزش سازیو درون تثبیتدر  سنتی

 شویوةدر نتیجوه  ؛هوای خوود را داردای ویژگیکه زمانه عوض شده و هر دوره
یک بار  .شودمی ها عوضنیز مطابق با این تغییر هاارزش سازیدرونتربیت و 
فالنی هر وقت شود )می با کلماتی سریع و توضیحی خودجوش انجام راهنمایی

 خوواهم سوریعا انجوامشمی یا هر وقت چیوزی از او، زندمی بیند لبخندمی مرا
پوشیده و گاهی با  روشیگاهی با ، ( و یک بار با شرح و توضیح مفصلدهدمی

 یود. سعی کنگوییآفرینی و گاهی دیگر با داستاننقشگاهی از طریق ، ترغیب
گویی موجوب بورانگیختن . روش قصوهروشی جذاب باشد، هاارزش ةروش ارا 
شود و ممکن است دختر شما با شخصیت می ها و احساسات در کودکواکنش
. بوا وجوود جای آن ببیند و با او تعامل کند ن همزاد پنداری کند و خود رااداست
رفتاری را در دستور کار خود قرار و خوش، ها شما باید صبر و استقامتاین ةهم

را درستکاری و صوالح دخترتوان  ان یاری،دهید و از خداوند متعال برای دخترت
 . او سرپرست همه و توانای مطلق است، بخواهید

* * * 
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 نابه نفس در آن اعتمادکودکان من و ضعف 

 :پرسش

در کنار عذاب الهی از پاداش الهوی نیوز بورای که فرزندان من با وجود این
هایشوان کنند تموام کارو فکر می، ترسندمی اما بسیار از عذاب، گویممی هاآن
هایی برای تقویت اعتمواد بوه . من به شیوهتباه است و اعتماد به نفس ندارنداش

 6بوین ها کودکانی . آنای که بیش از حد نترسندبه گونه ،ها نیاز دارمنفس آن
هوا نیوز اسوتفاده و دیگور راه و ستایش من از روش تحسین، ساله هستند 8تا 

 !سم در آینده افرادی متزلزل باشندترمی ام اماکرده

 :پاسخ

شما باید از ترساندن فرزندان خود از خداوند پرهیوز ، خواهر گرامی، در ابتدا
کوان روح لطیفوی دارنود و زیورا کود، ایدروی کردهشاید در این کار زیاده، کنید

پس باید جانب ایجاد رغبت و  ؛ها گذاشته باشدممکن است اثر عکس روی آن
  .تر باشدها بیشهای شما با آنذکر پاداش الهی در صحبت

شاید عدم اعتماد به نفس کودکانتان باعث شده از هر رفتاری بترسند و آن 
ها کاهش دهیود و افکوار نپس سعی کنید این احساس را در آ ؛را اشتباه بدانند

عاری از اشوتباه باشود را اصوالح  آنان و این عقیده که باید رفتارهایشان کامال 
  .ما اشتباهاتی داریم ةزیرا که هم ،کنید

 :پردازیممی های تقویت اعتماد به نفس کودکانجا به ذکر مراحل و گامدر این
واقعوا در عتمواد داریود )های او ابه کودک خود بفهمانید که شما به توانایی

دهید تا برخی کارها و فرصت توانید به او مجال می ( وعمل و نه فقط در حرف
اش را او را تشویق کنید و روحیوه ؛های مناسب با سنش را انجام دهدو فعالیت
مانند مرتب کوردن اتواق  ،برخی کارهای منزل را به او بسپارید مثال  ،باال ببرید

که کاری فراتر از توانش از او و از این، آشپزخانهة ایحتاج روزانخواب یا نوشتن م
 .کندمی امیدیگونه احساس ناتوانی و نا زیرا که این ،بخواهید بر حذر باشید
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، از کودک خود انتقاد نکنید و صفتی ناپسند به خاطر رفتار بدی که از او سر زده
توو پسور »: کوه بگوییود. بوه جوای اینبلکه از رفتار وی انتقاد کنید، به او نچسبانید

احساسوات او را  ،تو با برادرت سلیقگیرفتار همراه با کم»: بگویید «هستیسلیقه کم
 «.دوست دارم اما از این رفتارت خوشم نیامود امن تو رعزیزم، »یا  «.دار کردخدشه

  «؟پس چطور به من دروغ گفتی ،اخالقی هستیتو پسر خوش»یا 
تموام  ؛سوتاخیلی عزیز  شماو او برای  دکه دوستش داری ییدبه او بگو همیشه

اگور  موثال  ان کوچوک آیود،هر چند هم در نظرت ،رفتارهای مثبتش را تحسین کنید
 ،چقدر پسر مرتب و منظمی اسوت یید کهبه او بگو ،هایش را مرتب کردبازیاسباب

اخالقی و خووشاو را بوا صوفت  ،هایش را به برادرش دادبازیو اگر یکی از اسباب
 .یداش تحسین کنبزرگواری

از » د:کوه بگوییو. بوه جوای اینییودبا کلمات حاوی بار مثبت با او سوخن بگو
 «.جا بازی کن بیا این»یید: بگو «برادرت دور شو

کوه چوه  یودطور مفصول توضویح بدهه برای او ب، داگر از او کمک خواستی
 ةجعبو را از سور راه بوردار و در هایتبازیاسباب لطفا » :دخواهیمی چیزی از او

  «بازی بگذار.اسباب
ای هر چنود کوه کوار سواده ید،کمک کرد، از او تشکر کن شماهر بار که به 

و در برخوی ، یدو نظرش را بپرس یدگیری تشویق کنکرده باشد. او را به تصمیم
 .یدامور از نظرش استفاده کن

کور کوودک و  رفتارهوای او ، چرا که بور روش تفها جادوی عجیبی دارندقصه
گاهی  ؛دبخوانی انروزانه یک قصه به همراه کودکت ید، پس سعی کنگذارندمی ثیرأت

دهد یا مقداری آرامش و اعتماد به نفس بوه می حل مشکل را به کودکراه هإلقص
 . دهدمی ها و تجربیات را در وی پرورش، و بعضی مهارتبخشدمی او

ان صوالح فرزنودانتان را به و چشمت، شما برکت دهدهای خداوند به تالش
  روشن نماید!

* * * 
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  .هاستمشاهیر و قهرمانان فیلم ةدختر من شیفت

 :پرسش

و ، هسوتم مراقبتی در کوودکممن مادری هستم که در حوال تقویوت خوود
هایی را ها و برناموهشبکه .بر این است که الگوی خوبی برای او باشمکوششم 

ها کنم اما بعضی وقتمی دار کنند، قفلاو را خدشه یدارم که حیا که ترس آن
فالن فویلم یوا فوالن  ةدوستانش در مدرسه دربار، گرددوقتی از مدرسه باز می

همچنوین ، انودهاسوت بوا او سوخن گفتههای زشتی که در آنسریال و صحنه
 او را تشوویق وگوینود می ها یا مشاهیر برایشن فیلمآها از قهرمان تعریف آن

 ها شودهاین شخصیت ةدر نتیجه دخترم شیفت، ها رفتار کندکنند که مثل آنمی
 ؟های دوستانش را بگیرمپذیری دخترم از صحبتثیرأچگونه جلوی ت است.

 :پاسخ

نباید واکونش  ،مناسبی از دوستش شنیدهناگوید که او چیز می شماوقتی به 
 بگوید.  شماو همه چیز را به  را ادامه دهد سخنانشتا  دنشان دهی

تا تفکر انتقادی داشته باشد و بتوانود رویودادها و اخبوار و  یدبه او کمک کن
بیند ارزیابی نماید و بتواند درست و غلط و خیر و شر آن را می رفتارهایی را که

هایش شونیده ةدربوار پرسشاین امر از طریق آموزش دادن طرح ، توضیح دهد
 ة( سوپس دربوارچه کسوی؟ ؟کجا ؟کی ؟زی؟ چرا؟ چگونهممکن است )چه چی

 :مثال  ید،با او صحبت کن هاپرسشاین  اسخپ
 ؟آیدمی بدت /آیدمی از چه چیزی در رفتار فالنی خوشت

 ؟بد است ؟ چرا او خوب/توقعی چه چیزی را داری
 ؟کندمی این کار را /زندمی چرا این حرف را

 ؟اشیمئن بتوانیم از ... مطممی چگونه
 ؟چگونه این با .... ارتباط دارد

 ؟زمانی ممکن است این اتفاق بیافتدچه 
 ؟بردمی چه کسی از .... سود
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آیا آن را بوه عنووان یوک ، یدآنچه شنیده است را بپرس ةه نظرش دربارکتن
با آن موضوع موافق است یوا  حقیقت قبول دارد یا مجرد یک نظر است؟ آیا او

قی بین این موضع و موضع دیگور ؟ چه فراش داردفته؟ چه دالیلی بر گمخالف
 ؟مترتب است ؟ چه نتایج و عواقبی بر این امراست

 ؛هور چنود سوطحی باشود ،درک کنیود های او را تماما در مقابل شما باید پاسخ
صدر دریافت نمایید و بوه خووبی بوه او  ةاالت وی را با سعؤهمچنین باید تمامی س

آن  ةادن به او وقتی بورای فکور کوردن و بحوث دربوار، قبل از پاسخ دگوش دهید
، او در شوما مهارتی نیست که به آسانی آموخته و توسعه یابد ،تفکر منتقدانه ؛بدهید

  .و خود نیاز به صبر و استقامت دارد تا به اذن خداوند تبدیل به متفکری منتقد شود
از زیبایی و ، هکه پشت تمام آنچه شنیده یا در صفحات دید یدبه او یاد بده

اسوباب مختلفوی وجوود دارد: از آن  ها(،ها )سولبریتیدلربایی بازیگران و ستاره
، آرایشوگران، افرادی همچون هنرمنودان گوریم ای ازکار گروهی حرفه ،جمله

 ازباشد ... با او می ریزان شخصی آن بازیگرانو مربیان و برنامه، طراحان لباس
برند توا بوازیگر و می که فیلمسازان به کار ییدیی بگوسینما هایترفند و نیرنگ
نظور آیود و عامول جوذب ه تر از آنچه هست بوتر و شجاعزیبا ،نقش اول فیلم

 بینندگان به آن فیلم یا سریال باشد.
 قهرمانان واقعی استفاده کنیود توا ایون ةتوانید از اسلوب قصه دربارمی همچنین

قهرمانان اموت  .گردد درمانها فیلم انو قهرمانگونه شیفتگی فرزندتان به مشاهیر 
 :از آن جمله. اندها را پدید آوردهزیباترین داستان ،ما در طول تاریخ

. از انصار بعد از هجرت پیامبر بوود: او اولین فرد متولد شده نعمان بن بشیر
در ماه جمادی االولی از سال دوم هجری به دنیا آمد و هنگام فوت رسول اکرم 

حالل مشخص است و »: از احادیثی که او روایت کرده است. ساله بود 9 

 «...ناک است باشد شبههمی و آنچه بین این دو است، حرام نیز مشخص
: هنگامی که مسلمان شد بکر ذات النطاقیناسماء بنت ابی ،صحابی مجاهد

 رسوول خودا را حمول ةچهارده ساله بود و در راه هجرت از مکه به مدینه توش
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دان را گره بزند طنابی برای این کوار نیافوت پوس چون خواست توشه، کردمی
از ، دان و با دیگری مشک را بستشال کمر خود را دو نیم کرد و با یکی توشه

دعا کرد که خداونود برایش پیامبر اکرم  .نامیده شد «ذات النطاقین»آن به بعد 
  1 .و بدهد( به ادر عوض کار او در بهشت دو لباس )دو شال

بدر  ة: ابوجهل را در غزوساله 14ساله و معوذ بن عفراء  13معاذ بن الجموح 
  .مشرکین در آن زمان بود ةکشتند در حالی که فرماند

و زبان سوریانی و یهوودی را در  : وی کاتب وحی بودساله 13زید بن ثابت 
در  کتواب خودا را حفوظ کورد و .روز فراگرفت و به مترجم قرآن تبدیل شود17
 2 .قرآن شرکت داشتآیات آوری گرد

تا بتواند بوه دوسوتش  یدنفس به او بدهه و اعتماد ب یدبه او شجاعت بیاموز
یکی از دختران نه جور چیزها را دوست ندارد. ) بگوید که او دیدن و شنیدن این

کوه او نوزد دوستانش بوه محو  این، دیدمی داد و نه سریالمی آهنگ گوش
 (کردند.چیزها را به احترام او متوقف میاین  ةصحبت دربار دنآمدمیها آن

  !دخترتان یاری کند نیک دهد و در تربیتتوفیق خیر خداوند به شما 

* * * 
  

                                                           
 ، طریق االسالم.  : الشباب فی السیرة النبویةای تحت عنوان. مقاله 1
 االلوکة. «هم کبارقادة صغار لکنّ»مقاله .  2
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 ؟اثرگذار باشد بر اطرافیانشتواند می کودک چگونه

 :پرسش

تواند از کودک خود فردی مفید برای جامعه بسوازد کوه بور می چگونه مادر
باشود، نوه  به انجام دادن کار نیکاثرگذار باشد و باعث یادآوری آنان اطرافیان 

 که سبب شر برای همسن و ساالن و اطرافیانش شود؟این

 :پاسخ

ی است بزرگ که در کلماتی اندک بیوان پرسششما  پرسشمادر گرامی ... 
و برای به خیر تذکر مخواهید فرزندتان به اطرافیانش می که شما. اینه استشد
این یعنی شما به دنبال این هستید که فرزندتان برای دیگوران ، ان مفید باشدآن

ها را  به سمت خود و و بتواند آن، ها اهمیت دهدپیشوا و تاثیرگذار باشد و به آن
انجوام  انگیوزة، خود جلب کند و با اخالق پسندیده و صفات زیبوای خوود یآرا

امر از طریوق دسوتیابی وی بوه چنود  د، اینانکار خوب را در آنان برانگیزدادن 
 :کنیممی ها را ذکربه اختصار آنکه ، پذیر استمهارت امکان

 :ش روحیة اقدام و عمل در کودکپرور – 1

اقدام اموری پسوندیده  ؛: پیشرفت در امری مجاز با هدف ایجاد تغییراقدام یعنی
صوفات بنودگان  تواند در عمل باشد و یا در سخن. این مفهووم یکوی ازمی است و

 جم هل مل خل حل جلٱُّ: فرمایوودمی خداونوود متعووال ؛مووومن خداسووت
 حي جي ٰه مه جه هنمن خن حن جن مم حمخم

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل خي
و بوه  ؛هراسوندمی آنان کوه از پروردگارشوان»:  َّىه مه جه ين ىن من

و کسانی که اموال خود  ؛ورزندو به پروردگارشان شرک نمی ؛آیات الهی ایمان دارند
هایشان ترسان است از این که سورانجام بوه دهند در حالی که دلمی راه خدا را در

کنند و بر دیگوران می آنان در کارهای خیر تسریع ؛گردندسوی پروردگارشان برمی
 [61 – 57: ]مومنون «.گیرندمی سبقت
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 :روح اقدام و مبادرت را توسعه دادر یزهای توان به روشمی
و کموک  کار نیوکمادر برای کودک الگوی اقدام به  : زمانی کهالگوی نیک -

جا کودک اهمیت اقودام و ، در ایندیگری باشد نیکبه فقرا و نیازمندان و یا هر کار 
 کند. می ترک خودبینی صرف را درکهمیت مشارکت در کمک به دیگران و ا

ارا ه دادن یک نوع خدمت،  ه: ترغیب او بتشویق کودک به تالش کردن -
زودهنگوام  ةکه به دنبوال نتیجوسیدن از شکست و صبر بر مشکالت. اینو نتر

و اینکه مادر ؛ خود تحمیل نکند هنباشد وآنچه را که تاب و طاقت آن را ندارد، ب
سد بسیار رکند و به هدف نمیمی برای فرزند توضیح دهد کسی که تالشش را

 کند.برتر از کسی است که تالشی نمی
: مادر بورای کوودک خوود توضویح دهود کوه متعددهای بسیار و فرصت -
های اقدام به کار خیر بسیار زیاد است و او بایود آنچوه را مناسوب خوود فرصت

و اجری عظیم را از نزد خداوند متعال برای خوویش مهیوا ، بیند انتخاب کندمی

هر کس به هنگام نیاز برادرش درکنار او » فرمایند:می پیامبر رحمت ، کند

و هر کس گره از کوار مسولمانی ، در کنار اوست شخداوند به هنگام نیاز، باشد
 خداونوود مشووکلی از مشووکالت روز قیامووت را از پوویش روی او بوور ،بوواز کنوود

پاداشی همچون ، هر کس به سوی هدایت دعوت کند» :اندهو فرمود 1«.داردمی
چیزی از اجر که اند خواهد داشت، بدون اینپاداش آنان که از وی پیروی کرده

گناهش همچون گناه کسوانی ، فرا خواندو هر کس به گمراهی ، آنان کم شود
  2«.کم شود ناکه چیزی از گناه آناند، بدون ایناست که از او پیروی کرده

فرزنودانم را دور هوم جموع ، در آغاز تعطیالت تابسوتانی»: گفتمی یمادر
توانود می که هر فرد چوه کواری ،ة این بودگوی ما درباروکردم و موضوع گفت

دوسوتان » :و شعار ما ایون بوود، انجام دهد نیککار  هدوستانش ب هدایتبرای 
ها فرصت و به آن «.من هستند کارهای نیکفرصتی بزرگ برای افزایش  ،من

                                                           
 روایت مسلم و بخاری.  1
 روایت مسلم.  2
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توانند به دوستانشان ارا ه دهند و بوا یکودیگر می دادم که فکر کنند، چه چیزی
 ، ها کموک کوردمها به آنخود نیز، در انتخاب ایده ؛ننددر انجام آن مشارکت ک
بدون اغراق بگویم آن تعطیالت از بهتورین ، ها کردیمشروع به اجرا کردن ایده

 1«تعطیالت در طول زندگی فرزندانم بود.

 تقویت اعتماد به نفس در کودک: – 2

امور حاصول ها باشود و ایون گذار بر اطرافیان باید مورد اعتماد آنفرد تاثیر
بنابراین  ؛هایش اعتماد داشته باشدمگر زمانی که فرد به خود و توانایی شودنمی
دست بیواورد و او را تحسوین ه را آموزش داد تا اعتماد به نفس را ب کودکباید 

کودکوان مون و . در موضوع تحت عنوان )مود و او را متوجه اهمیت خود کردن
به نفس  چگونگی کسب اعتماد ،ین کتاب( در همضعف اعتماد به نفس در آنان

 شرح داده شد. ، توسط کودک

 :پذیری در کودکولیتؤتقویت مس – 3

کوودک بوا  .پذیری باشدولیتؤثر و متذکر به دیگران باید شخص مسؤکودک م
آید و برای همین سوزاوار اسوت های خویش به دنیا نمیولیتؤآگاهی نسبت به مس
آمووزش او در ایون زمینوه زموانی  .دریجی بیواموزدصوورت توه که این مفهوم را ب

شروع آن زمانی است که کودک برای ایون کوار ابوراز  ة، و نقططلبدمی طوالنی را
. در آن زمان است که بایود کوودک سن و سال باشدکند هر چند که کممی آمادگی

ؤولیت را بوه او را تشویق و مساعدت نمود و بدون هویچ فشوار اضوافی قبوول مسو
 :کننده است. از مواردی که در این زمینه مفید و کمکیاموزیدب

خواهود جوارو می : اگورخواهد انجام دهدمی به او اجازه دهید کارهایی را که -
شیر دهود بوه او اجوازه دهیود و  ، یا خواهر کوچکش رادهد پاسخ، یا تلفن را بکشد

 ار را به درستی انجام دهد. گیرد چگونه آن کمی گونه یاد این ؛بگذارید تجربه کند

                                                           
 .الصغري رجم کبريا كکيف تصنع من طفل: . رجوع شود 1
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تر شود و هر چه بزرگ ،ریدابه کودک بسپ برخی کارها و وظایف ساده را -
مرتووب کووردن ، هوواآویووزان کووردن لباس مووثال  ؛توور کنیوودوظووایف را بیش

  .کفشیها در جاهایش یا قرار دادن کفشبازیاسباب
: آنورت تدریجی و عوادت دادن وی بوه ولیت دادن به کودک به صؤمس -

به این ترتیب که وقتی به سن هفت سالگی رسید بتواند کارهایش را خوود بوه 
 مرتب کردن اتاقش ...، آشامیدن، لباس پوشیدن، خوردن، تنهایی انجام دهد

کننده است و دوست ندارم انجوام این کار خسنه»: گویدمی وقتی کودک -
های ولیتؤ. مسنی کنیدداشتشما باید با ذکاوت آن عمل را نزد او دوست «دهم

 ةاز او دربوار، هوا او را مشوارکت دهیوددر برخوی از آن، متنوعی بوه او بدهیود
 «؟ایون عکوس رو کجوا بوزنیم» :کنیود پرسوشنگی انجام دیگر کارهوا، چگو
 و نظر او را بخواهید.  «؟چینش اتاق را چگونه تغییر دهیم»

کوار کووچکی کورده ولیت او را تحسین کنید هر چنود ؤبه هنگام انجام مس
ای باشد برای گونه احساس رضایت و اعتماد به نفس کند و انگیزه باشد تا این

 تری در این راستا انجام دهد.او تا کارهای بیش
 وی تحمیل کنیود و از او بخواهیود هانگاری او را بکاری و سهلعواقب کم

وسوایل خوود گونه در مورد رفتارها و  . اینآنچه را خراب کرده خود درست کند
 .کندمی ولیتؤاحساس مس

و او را تشویق کنید آن را به بهترین ، گیری به کودک کمک کنیددر تصمیم
، تواند انجام دهدمی کارهایی که، مکان تفریح و زمان آن مثال  ؛وجه انجام دهد

  1 .و غذایی را که دوست دارد بخورد، خودش انتخاب کند

 :روهیگمشارکت دادن او در کار  – 4

تواند اهداف مشترک می آموزد که چگونهمی کودک، با کار مشترک گروهی
گیورد و ایون می استقامت و همکواری را یواد، صبر، پروازیو بلند، داشته باشد
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مراعات حقوق دیگران و احترام به ، کند که رعایت حق تقدممی فرصت را پیدا
توانود از طریوق پیوسوتن می ین امورها را بیاموزد و همچنین اه نظرات آنکتن

، مانند گروه مسجد یا اردوهای تابستانی ارزشمندهای با اهداف کودک به گروه
 های ورزشی محقق شود.( یا دورهداوطلبانههای پیشاهنگی )فعالیت

 :سازی و سخنرانیعناهای قکسب مهارت – 5

ثیر أقودرت توبه او  ،کودک توسط سازی و سخنرانیهای قانعکسب مهارت
هوای پورورش ایون در اداموه بوه ذکور برخوی روش، دهدمی در اطرافیانش را

 :ایمها پرداختهمهارت

 :سازیمهارت قانع

 ،، اگور زموانانتخاب کند زمان مناسب را به او بیاموزید که برای سخن گفتن -
  .شودباشد حتی اگر فکر خوبی هم داشته باشد مورد قبول واقع نمینامناسب 

، خواهد دیگران را با آن قانع کندمی خود کودک باید نسبت به فکری که -
 .قانع شده باشد

بوه ایون ترتیوب کوه ، در کودک پورورش داده شوود وشنودمهارت گفت -
نظر خود را برای شخص دیگر بیان کند و آن شخص آزاد است که آنچوه هکتن

 داند بپذیرد. می را درست
سازی را با صحبتی شروع کند که ه فرآیند قانعبه کودک آموزش دهید ک -

 .هر دو طرف در آن اتفاق نظر دارند
به وی آموزش دهید افکار خود را ساده و قابل فهم نموده و حتی المقدور  -

 ةکه بر یک ایده تمرکز کند و با نرمی و مالیمت دربارو این، آن را توضیح دهد
 قصود بردباری در پیش گیرد. کند و تا رسیدن به م وشنودآن بحث و گفت

 :مهارت سخنرانی

. سخنرانی بویش ، مادر و برادرانش گرددکودک تشویق به سخنرانی جلوی پدر -
 نباشد و به خوبی برای آن آماده شود و در این زمینه آموزش ببیند.  هاز پنج دقیق
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 تشویق کودک به حفظ برخی آیات قورآن کوریم و احادیوث کوتواه کوه -
 ها کمک بگیرد. الی کالم خود از آنهبال تواند درمی

 ،گیرد بلکه مستلزم صبرمهارت سخنرانی در کودک به سرعت شکل نمی -
 .باشدمی استقامت و آمادگی مناسب

هودایت  ةو فرزندت را نوور و مایو، خداوند شما را یاری رساند و توفیق دهد
 1اطرافیانش قرار دهد.

* * * 
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 مراقبتی دهای تقویت خوتفاوت شیوه

 :پرسش

مراقبتی کوودک مشکلی که من با آن مواجه هستم این اسوت کوه در خوود
دهم و از متون قرآن و می تمام رفتارهای نهان و آشکار او را به رضای خدا ربط

در  خواهد به وسایل کسی دست بزنود،می هر وقت مثال  ؛کنممی سنت استفاده

ِدهِ  ِلم  الم سلمون  َ   م ن الم سِلم   »: خوانممی گوشش مسولمان  :ِمُن لِسُانِِه ِ یُ 

 هور وقوت داد« .مسلمانان از دست و زبوان او در اموان باشوندکه کسی است 

]لقمان:  «.و صدای خود را پایین آور»: َّ ميهي خي حيُّٱ :گویممی زندمی

ها از جانوب خداونود متعوال این امر و نهی کهکند می کودک هم احساس  [19
کوه در که این مفهوم در نفس کودک تثبیوت شود، بورای ایناینپس از . است

: َّ جنيم ىم مم خم حمُّ: خووانمخلوت مراقب خودش باشد در گووش او می

کوه نقوش موادری از این [14]العلوق:  «بینود.می داند که خدواند او راآیا انسان نمی»
، لوتش بدانودحتی در خکارهای کودک را  ةتواند هممی العاده را بازی کنم کهخارق
 ةدر دسوتگاه الکترونیوک او برنامو یا اعالم کردن به کودک که من، کنممی پرهیز

، تورس از مراقبوت به جای ترس از مراقبت الهویکه کاری  ،اممراقبتی نصب کرده
 ترسواند و مودام بوه اومی کند، اما پدرش او را از خوودشمی او تقویتدر بشری را 

کوودک  ة، و بعد از اتمام استفادگرددمی ست، وسایلش رافهماند که مراقب وی امی
؟ آیا پدر با متزلزل سواختن راه حل چیست .کندمی آن را مرور ة، تاریخچاز اینترنت

 ؟زرگی بر کودک خواهد گذاشتر بیثأتم رآنچه من سعی در تقویت آن دا

 :پاسخ

بری به تو خدا می کاره مادر عزیز! بابت این روش عالی که در تربیت فرزندت ب
فرزنودت را روزی توو  و نیکوی صوالحو ، گویم. خداوند به تو برکت دهودمی قوت
ر یوهوا را تغیتووانیم آناموری وجود دارد که موا نمی ید که. به یاد داشته باشگرداند
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. این امور به این دلیول کوه وابسوته بوه ها کنترل داشته باشیمبر آن دهیم یا کامال 
جا موا بایود در چوارچوب . در اینمانندمی تند خارج از کنترل ماشخص دیگری هس

 قبیل باشند:این توانند از می ، این امورآییم عمل کنیممی اش برآنچه از عهده
این دعا باید عادت آشکار  کمک بخواه.با دعای بسیار به درگاه الهی از او  -

هر بدی او را در امان نگه  و نهان تو باشد که خداوند فرزندت را حفظ کند و از

من و فرزندانم  ،پروردگارا: »َّخضمض حض جض مص خص حصٱُّٱ، دارد

 جئ يي  ىي ني ميٱُّٱ [40: ابوراهیم] «.را از برپادارندگان نماز قرار بوده
 و آنان که: »َّهب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ
پروردگارا از همسران و فرزندان ما به ما نور چشمی عطا کن و ما را  :گویندمی

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيٱُّ [74: ]فرقوان «.رهیزکاران قرار بدهپیشوای پ
 ،پروردگارا»  :َّربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

مرا توفیق بده تا نعمتی را که بر من و بر والدین من عنایت کردی شکرگزاری 
ای انجام دهم که تو آن را بپسندی و فرزندانم را برای من کنم و عمل شایسته

 [15: احقاف] «.صالح و شایسته گردان
روش ربط دادن احکام شرعی بوه آیوات  ،مین روشی که ذکر کردیدبه ه -

هایی از فعالیت دتوانیمی یننهمچ ید.ادامه بده ،قرآن کریم و سنت مطهر نبوی
 .داستفاده کنی انسنی فرزندت ةمناسب با رد، که در این کتاب آمده

تر شما قوی ةرابط. هر چه درا تقویت کنی انبین خود و فرزندت ةباید رابط -
ة لأشرح مفصل این نکته در مس .شودمی ترثیر و حمایت نیز بیشأقدرت ت، شود

 . پذیرد( آمده است)دخترم مرا نمی
سطح فرهنگی و آموزشی  طبیعی است که زن و شوهر با توجه به تفاوت -

اما مهم آن است که بوه خواطر  ،ه نظرات مختلفی داشته باشندکتن ،و امثال آن
 اختالف و تعارض دست یابند، حلی برای ایندک و برای مصلحت او، به راهکو

 پذیر است:و به این صورت امکان
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گو و  تبوادل نظوری در وبین شما به عنوان مادر و پدر فرزنودتان، گفوت -
مراقبتی در روش تقویوت خوود ةو دوستی دربار محبتفضایی آرام و سرشار از 

قابل فهم کردن آن از  و ه نظرات خودر بیان نکتتوانید دمی .کودک ایجاد کنید
انتخواب زموان و مکوان  بکوشید این کار بوا. استفاده کنید تجارب دیگران نیز

 .انجام دهیدبه دور از چشم و گوش کودک،  ومناسب 
بوا » :گفتمی یکی از مادران استفاده از روشی غیرمستقیم برای حل مشکل؛ -

 کردم و نظورش رامی آموزانم مشورتدانش چگونگی حل مشکالت ةشوهرم دربار
چون نظر او درست  ،در روز دوم از او تشکر کردم و او را تحسین نمودم .خواستممی
 «ستود.می همسرم بیش از پیش روش تربیتی مرا ،پس از گذشت مدتی .بود

، سازدو جایگاهتان را رفیع و امورتان را اصالح ، خداوند به شما توفیق دهد
  نیکو گرداند!همسر و فرزندانت را برای شما و 

* * * 
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 فرزندم و محافظت بر نماز اول وقت 

 :پرسش

هوایی چوه گام، که شروع به تقویت خودمراقبتی در کودکم نمودمبعد از این
 ؟باید بردارم تا او بر نماز اول وقت مقید باشد

 :پاسخ

وجه خاصی که به پایبنود خداوند شما را جزای خیر دهد به دلیل اهتمام و ت
کوه در را هوایی روشاز کردن فرزندتان برنماز اول وقت دارید. در ادامه برخی 

 :کنممی ذکر ،ثر هستندؤالهی م ةاین زمینه به حول و قو
که دا ما وقت نماز را بوه او است نیاز دارد به این خردسالاگر فرزند شما  -
گاهی ممکون اسوت  .ا به یاد داشته باشدتواند اوقات نماز راو نمی .آور شویدیاد

پوس از  ؛مشغول بازی باشد و نیاز به کسی داشته باشد که به او یوادآوری کنود
 . یدکن سستیو نه   یدو نه خسته شو کمک بخواهیدخداوند 
بلکه آن را یا ، یدغذا خوردن را همزمان با وقت نماز ظهر یا عشا قرار نده -

 . ید یا دیرترزودتر بخور
 . یداست برای او آب گرم تهیه کن ر هوا سرداگ -
ز گونه نباشد که کمی قبل از نما . اینبرای خواب به او بدهید وقت کافی -

 .بخوابد و سپس نتواند بیدار شود
وقت نماز را بوه  ،تا به مح  شنیدن اذان یدگاهی اوقات او را موظف کن -

 آور شود.شما یاد
 (نه قبل از آن )چه پاداش مادی چه معنویکودک بعد از نماز پاداش دادن به  -
 یوا بوه، دیدار فامیل بعد از نماز مثال ، یدکنمرتبط ها را به نماز قول و قرار -

 .باشگاه یا پارک رفتن و امثال آن
کوه از آن  ددار مخصوص خودش بخریوبرای او یک ساعت زنگ دتوانیمی

 . دو کمک کنیبرای یادآوری وقت نماز استفاده کند و در ابتدا به ا
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، تا در خانه بوا آن اذان بگویود یوا از آن بورای یدگو برایش بخریا یک بلند
 .تر از خودش استفاده کندنماز با برادران کوچک ةاقام

 حض جض مص خص حصٱُّٱٱبا ایون دعوا:خداوند متعال  اصرار کردن از
من و فرزندانم را از برپادارنودگان  ،پروردگارا: »َّمعجع  مظ حط خضمض

  [40: ]ابراهیم «.و دعایمان را مستجاب کن بدهنماز قرار 
 . نیکوکاران قرار دهدخداوند شما و فرزندتان را توفیق دهد و او را از 

* * * 
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