
 

 

 

 

 

 

 

ر شور کمک کردن»
ُ
 «به اطفال به گونه اسایس و پ

ها وجود دارند که ما نیم توانیم بر وجود آنها  ز ، بسیاری چی 
ی

در زندگ
ز نیم توانیم در  ر باشیم، نیم توانیم انتخابشان کنیم و همچنی 

ّ
موث
ز باره  ر و تعیی 

ّ
یم.  به گونه مثال: ما نیم توانیم موث شان تصمیم بگی 

 .  وجود داشته باشد یا خی 
ی

کننده باشیم که آیا در یک کشور جنگ
یم که چگونه سکونت کنیم و  بعضز وقتها نیم توانیم تصمیم بگی 
یم که چه  باشنده کجا باشیم.  ما به تنهایی نیم توانیم تصمیم بگی 

 ه باشیم. اوراق هوّیتی داشت
 

ر باشیم و 
ّ
های کوچک موث ز ز ما خودمان یم توانیم بر خییل چی  ولکی 

یم.  ا خودمان تصمیم بگی 
ّ
 حت

یم که چگونه به اطفالمان،  به گونه مثال: ما یم توانیم تصمیم بگی 
یم که چگونه در  ز را تعلیم بدهیم. ما تصمیم یم گی 

دوست داشیی
یم که چگونه به خانواده با یکدیگر گپ بزنیم. ما تصمیم یم گ ی 

 اطفالمان در موقع خوابیدن کمک کنیم. 
 

های کوچک در نظر اطفال ما کارهای بسیار معنا داری  ز این گونه چی 
، دشوار باشد، باز همچنان 

ی
ها در زندگ ز ا اگر خییل چی 

ّ
هستند. حت

والدین یم توانند افکار خود را ُمتمرکز و جمع و جور کنند و تصمیم 
ر باشند. 

ّ
یند و موث بگی 

 توضیح دادن در باره ُمقّررات
اطفال به معلومات و جهت یایی ُمحتاج هستند تا بتوانند در دنیا با 

 کنند و امور روزانه را بفهمند. 
ی

ایط مساعد زندگ  شر
اطفال از طرف والدین به ُمقّررات ساده، کم و قابل فهم ُمحتاج 

 هستند. 
ی    ح والدین برای اطفال ُمقّررات را توضیح یم  ز تشر دهند و دالیل را نی 

یم کنند که ُمقّررات از چه خاطر، ُمهم هستند. والدین ولیکن، 
ا اگر اطفال نخواهند که ُمقّررات را 

ّ
ُمقّررات را رعایت یم کنند، حت

ز ُمهم است که اطفال در مکتب خانه بتوانند  رعایت کنند. همچنی 
 ُمقّررات را رعایت کنند. 

خطوط عابر پیاده وجود دارند، بایستی به گونه مثال: در جایی که 
ف کرد و به سمت چپ و راست، نگاه انداخت که آیا موتری 

ّ
توق

. چرا باید نگاه انداخت؟ چونکه موتر یم تواند  حرکت یم کند یا خی 
کودک را جراحت بزند، چنانچه کودک به آسایز بخواهد که از شک 

ز ش ود که آیا موتر عبور کند. کودک بایستی همیشه نگاه کند و مطمی 
 .  حرکت یم کند یا خی 

بایستی همیشه مقّررات را رعایت کرد و به آنها توّجه کرد. 



 

 

 

 

 

 

 

ن در برابر موقعّیتها  داشت 
ی

 آمادگ
اطفال به معلومات و جهت یایی ُمحتاج هستند تا بتوانند در دنیا با 

 کنند و امور روزانه را بفهمند. 
ی

ایط مساعد زندگ  شر
کودک خود را جهت مقابله کردن با موقعّیتهای   والدین یم توانند 

ناخوشایند و جدید حاضز و آماده کنند و توضیح دهند که در 
 افتاده است. این موضوع باعث یم 

ی
فاق

ّ
موقعّیت پیش آمده، چه ات

سند.   شود که اطفال نیی
به گونه مثال: ما به نزد طبیب یم رویم. ما سوار بئس یم شویم و به 

.  ما در اتاق انتظار صیی یم کنیم تا نوبتمان شود. نزد طبیب یم رویم

طبیب از ما ُپرسان یم کند که کجای بدن درد یم کند.  طبیب، 
جسم آدم را ُمعاینه یم کند. او وسایل مخصویص دارد که به کمک 

آنها یم تواند جسم آدم را معالجه و سالم کند. 

 عادات و عنعنات را رعایت کردن
معلومات و جهت یایی ُمحتاج هستند تا بتوانند در دنیا با اطفال به 

 کنند و امور روزانه را بفهمند. 
ی

ایط مساعد زندگ  شر
های روز قبل هستند، در  ز ها هر روز همان چی  ز وقتی که برخز چی 

والدین یم توانند هر روز،  نتیجه  یم توان خوب به کودک کمک کرد. 
ز کنند. در حقیقت، ک ارهایی را در زمان معلوم و آداب خایّص را تعیی 

 به گونه همیشه انجام دادن. 
 

به گونه مثال: هر روز در محّل معلوم، قبل از خوابیدن، دندانها را 
ز حکایتی را قرائت کردن. هر روز،   ز و مسواک زدن و همچنی 

شسسیی
قبل از غذا خوردن، دعا کردن. همیشه بعد از بازی کردن، اسباب 

دن. بازی  های را جمع و جور کر 

  



 

 

 

 

 

 

 

ن را تحفه دادن  عشق و دوست داشت 
هر کودگ به عشق و دوست داشته شدن و الفت والدین ُمحتاج است. 
البته شکلها و راههای متفاویی وجود دارند که والدین یم توانند به 
 کودک نشان دهند که او را دوست یم دارند به همان گونه که هست. 

ز به گونه مثال: این عبارات را به   من، تو را دوست »کودک گفیی
. کودک را تشویق و ستایش کردن. «. دارم ز کودک را در آغوش گرفیی

به کودک لبخند زدن. برای کودک، لحظه شادمایز کوچک ُمهّیا 
کردن. 

 با همدیگر بازی و مزاح و شوخن کردن 
هر کودگ به عشق و دوست داشته شدن و الفت والدین ُمحتاج است. 

شخوش و شاد یم شوند وقتی که اوقات خودشان را با اطفال خییل 
، بعضز وقتها، سخت است، 

ی
ا اگر زندگ

ّ
خانواده به ش کنند. حت

معذالک برای کوششهای قشنگ در کنار همدیگر بایستی وقت 
 گذاشت. 

 
به گونه مثال:با همدیگر، کتابهای ُمصّور را تماشا کردن. پاسور)ورق( 

جوک و لطیفه حکایت کردن. کار دستی بازی کردن. شودی را خواندن. 
اشر کردن. 

ّ
ی را نق ز . برای همدیگر چی  ز

 ساخیی
کا سپورت کنید.    با همدیگ مشیی

 با همدیگر گپ زدن
هر کودگ، احساسات و افکار و خیاالت مطلوب دارد. کودک، 

خوشحال و ش خوش یم شود چنانچه در این باره با او گپ زده شود. 
ی که آنها را مشغول یم کند، والدین یم توانند  ز با کودک در باره هر چی 

گپ بزنند. شما یم توانید از کودک در باره عقیده و افکارش ُپرسان 
ببینند و تشخیص  کنید. چنانچه والدین احساسایی را در وجود کودک

باعث یم شود که این کار به دهند، نام احساسات را بگویند، زیرا 
/عصبایز من یم بینم  »کودک کمک کند) ز هستی که تو غمگی 

/شخوش هستی و کذا....  «(.هستی



 

 

 

 

 

 

 

تها در خانواده 
ّ
 رعایت و ُمراقبت کردن از آداب و سن

تها و عنعنات خاّص خودش را دارد. اطفال 
ّ
هر خانواده ای، آداب و سن

 شخوش
و به حالشان خوب است، چنانچه خانواده در هر مکایز که هست، 
های خودش را به نسل اطفال انتقال 

ّ
همان گونه رفتارو آداب کند و ُسنت

 دهد. 
به گونه مثال: عنعنات قبل از غذا خوردن. خوراک مخصویص را 

. تالشهایی به منظور جشن از خاطر روزهای 
ز د گرفیی

ّ
. جشن تول ز پخیی
کردن. مخصوص. دعا  

م شمردن  ُمحت 
 ند که والدین به وجود آنها ببالند و مغرور باشند. ر اطفال دوست دا

رسند کنند. معذالک 
ُ
آنها خییل تالش یم کنند که والدین را رایصز و خ

ی داغان یم شود یا  ز اطفال در بعضز وقتها، خطاکاری یم کنند و چی 
اینکه آنها خسته و بدخوی یم شوند. والدین در این گونه مواقع باید 

صبوری کنند. اطفال خوشحال یم شوند، چنانچه والدین از آنها 
، تشکر کنند. یا اینکه اگر کودک، کار خطایی کرد یا موقع کمک کردن

خسته است، والدین، آرام و ُچپ باشند )به جای آنکه دعوا کنند(. 
اطفال خوشحال یم شوند، چنانچه والدین به آنها نشان دهند که: 

ز » من ُمتوّجه هستم که تو اساسا نّیت کار نیک داری و خوب نی 
. من به ز  «.حمت و کمک تو، ارج یم گزارمفریضه ات را اجرا یم کتز

ه های شخیص
ّ
نظری

نتی ذیل یم توانید  ی از معلومات را در باره امور صّحه و آداب تعلیم اطفال  به گونه در صفحه اینیی ، کثی   به لسان خودتانمفتی
 پیدا کنید: 

 


