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 شگفتاریپ
 لحاظ از اما است یادیز اریبس مباحث شامل یروانشناس نظر از فرزند تیتربهای راه

 برتلآ .دنشومی دهید بزرگساالن از کوچکترهای نسخه عنوان به اغلب ودکانک ،یخیتار

 فکر نبزرگساال از یمتفاوت طور هبها بچه هد: کدا شنهادیپ اژهیپ ژان به یزمان نیشتیان

 کی قطف که بود ساده یلیخ کشف نیا“ که کرد اعالم اژهیپ ،دانهیشب هاآن به اما کنندمی

 یشناسروان نظر از فرزند تیترب تیاهم به توجه اب”.  کند فکر آن به توانستمی نابغه

 مردم شتریب مانند اشم اگر؟ افتدمی یاتفاق هچ ،یدکنمی فکر خود فرزند شرفتیپ به یوقت

 یصشخ هاییژگیو و کیژنت لیقب از کندمی رشد کودک کی در که یداخل عوامل مورد در

 فعل از شیب یاثرات شامل کودک تکامل و شرفتیپ دیبدان دیبا صورت نیا در دیکنمی فکر

  .دشومی جادیا فرد درون از که استی درون انفعالت و

 یساسا نقش زین میکنمی یزندگ آن در که یفرهنگ و یاجتماع روابط مانند یطیمح عوامل

 هایینگران با مقابله در نیوالد به کمک در است ممکن کودک وانشناسانر .دکننمی فایا

 شیپ را تریکل کردیرو کی است ممکن ای و باشند داشته تخصص فرزند تیترب به مربوط

 مشکالت حل یبرا راها بچه تا کنندمی تالش متخصصان نیا ،دمور دو هر رد .درنیبگ

ل، ثام یراد. بدهن شدر ،دشومی سالم جینتا به منجر که یاوهیش به و کنند یاری بالقوه

 نیبهتر به خانواده مشاوره و کودک مشاوره هایوهیش در است ممکن کودک وانشناسانر

 رشد به ات کنند کار یاگونه بهها بچه با تاس ممکن ای و ابندی دست یروانشناخت جینتا

 د. برسن سالم هایتیذهن



 اندادهد قرار تیترب یجا را یزیچ و شناسندنمی را تیترب که است نیا هاخانواده مشکل

 در دیبا هنر نیا به یابیدست یبرا و است هنر تیترب و میتعل که رایز ؛ستین تیترب که

 دبو علم تیترب و میتعل گرا ت.داش یهنر شوق و ذوق و کرد عمل یخاص چوب چهار

 و هگنا مشکل با یاجامعه چیه د،بو سیتدر قابل یعلم اصول بقط ص،خا نیقوان با و

 هانخوا هاکشور سردمداران و ایاول و ایانب یحت و مصلحان همه ؛شدنمی روبرو یخالفکار

 ؛ستین میسر امر نیا ماا د،هستن صالح و قانونگرا نوجوانان و جوانان و یآرمان یاجامعه

 حیصح را آن بتوانند و بدانند را آن چوب چهار که دارند یافراد فقط ار تیترب هنر رایز

  د.کنن اجرا

 سپ د،هستن لیدخ آن در فرد تیشخص و درسهم ه،امعج ت،سین خانواده اصخ ت،یترب

 وراثت یتح د،نینما کمرنگ را جامعه اثر توانندمی د،باشن هماهنگ مدرسه و خانواده اگر

 نانچهچ د،بگذارن اثر تیترب نوع و تیشخص یریگشکل در توانندمی مختلف هایژن و

  د.ده سوق سمیالکل یسو به را انسان تواندمی بدن در الکل ژن وجود داده نشان هایبررس

 انیب را استمؤثر حیصح تیترب یبرا که ییهاچوب چهار تا میکردی سع کتاب نیا در لذا

 تیربت در را یرونیب طیمح و جامعه ثراتا بتوانند هاآن یریکارگ به با هاخانواده تا میکن

  د.نینما حذف را یاحتمال هایبیآس و نموده رنگ کم خود فرزند

 راد یمحمد مینا







 

 بری درآمد شل: پیاو فصل

 تیترب



 20 یتبر ترب یدرآمد یشفصل اول: پ

 ؟ ستیچ تیترب
 که گفت توانمی ماا ،دانداده ارائه تیترب از فیتعر هاده از شیب کنون تا اننظرصاحب 

 ت،اقداما مجموعه» ز:ا عبارتست تیترب که است نیا تیترب از فیتعر نیترجامع

 ییاشکوف یراب گ،مر دم تا نطفه انعقاد زا ،هافرصت از استفاده و هاالشت ،هایزیررنامهب

 هودمش فیتعر نیا یاجزا از چنانچه که « ت.یظرف حداکثر به دنیرس و افراد هایاستعداد

 دیاب مادر و درپ د.دار هافرصت از استفاده و یزیربرنامه و تالش به ازین تیربت ت،اس

 میدار یاسالم دستورات در یتح د،نینما استفاده یالحظه هر از شیخو فرزند تیترب یبرا

 نینج تا برسد حداقل به یباردار دوران هایاسترس هک د،نینما رفتار چگونه باردار زنان

 یزیربرنامه زین ینیجن دوران یابر یحت یشناسروان دیدانمی نانچهچ د.نگرد بیآس دچار

 طرف آن از و گذاردمی اثر فرزندان ندهیآ هایرفتار در دوران نیا خاص هایبیآس و دارد

 ممکن نسانا ت،لحظا نیآخر در یحت یعنی ؛دارد ادامه مرگ لحظه تا هابرنامه نیا هم

 اغلب که یاانهیمعا هایعبارت که نیا مهم کتهن د.کن رییتغ یشهارفتار و شود تیترب است

 شدم ریپ ... و یاشلخته قدر هچ ،یشنمی آدم وت ،یستین بشو خوب تو» مگوییمی بچه به

 که چرا ؛ندشو گفته دینبا که هستند ینادرست هایعبارت «... و کنم آدمت رو تو نتونستم

  د،هستن رییتغ قابل هانسانا ،هالحظه نیآخر در یحت میمعتقد فیتعر نیا طبق

 امام هایاررفت ریتأث تحت ماا د،بو انیدیزی جزو تاسوعا روز تا یاحیر دیزی حربن هچنانچ 

 گرید تعبار هب د،کر رییتغ و شتافت شانیا یسو به هالحظه نیآخر السالم هیعل نیحس

  د.ش تیربت ت،گف توانمی

 و پدر ام یگاه که شود شکوفا دیبا که دارند هاییییتوانا ما فرزندان که نیا گرید نکته 

 هایتعداداس به میکنمی انیب که یعبارات با ای و میشومی قائل که هاییتیمحدود با هامادر
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 یکی .یمابینمی دست تیترب در الزم تیظرف حداکثر به و میدهنمی ییشکوفا اجازه هاآن

  :دانفرموده بزرگان از

 «. کردندنمی باز زبان رگزه ،یمدادمی ادی زدن حرف هابچه به اگر»

 تیربت از هدف میبدان است زمال م،یدیرس تیترب از یجامع نسبتأ فیتعر به که حال

  ؟ستیچ

 تیترب اهداف 

 یسازدمآ .2

 و دکتر از قبل دیبا ما زندانرف ت.اس انسان رورشپ ت،یترب هدف نیتریاصل و نیترمهم 

 یقانونیب زا را قانون و بد از را خوب بتوانند که ییهادمآ د.شون دمآ ن،شد مهندس

 و ندباش یلتیبافض هایآدم دیبا ما رزندانف م،اسال نید به توجه با و دهند صیتشخ

 سپ د.کنن عمل بدان دهند صیتشخ محرمات از را واجبات و بدانند را یاسالم دستورات

  د.بساز یصالح انسان ما فرزند از باشد قادر دیاب ح،یصح تیترب

 یواقع یایدن با ییارویور .1 

 د.شون آشنا خود اطراف هایتیواقع با ما نونهاالن که است نیا تیترب گرید هدف 

 نیا و کی هر هایامدیپ و صلح و نگج ،هایبد و هایوبخ ،یاجتماع یزندگ هایتیاقعو

 خودمان از اگر ما که نیاو  د،دار یاثمره چه یبدو  ،یاجهینت چه یکین ایدن در واقعاً که

 تیموقع دمانرزنف ،یاقتصاد نظر از یحت و میبرس یزندگ قتیحق به میتوانمی م،یکن شروع

 از یفرزند اگر مثال یراب د.کن عمل آن با متناسب و بشناسد را مادر و پدر و خود یزندگ

 هک است نیا بر لیلد د،باش خارج هاآن عهده از که باشد داشته یتوقع خود مادر و پدر
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 ؛سازند اآشن خود یزندگ یاقتصاد هایتیواقع با را فرزندشان اندنتوانسته مادر و پدر نیا

 و یاطفع ،یاجتماع یزندگ هایتیواقع با را فرزند که است نیا تیترب دوم هدف پس

  د.ینما متناسب هاآن با را او هایازین و سازد آشنا خانواده و جامعه رد د،خو یاقتصاد

 یروان و یجسم المتس .0

 المتس ت.اس فرزندان یروان و یجسم سالمت هب دنیسر ت،یترب و میتعل هدف نیسوم 

 ندبتوان که یاگونه هب ن،فرزندا یحرکت و یعضالن موزون رشد از است عبارت یجسم

 اساس بر و باشند جامعه سالم افراد مانند یعضالن و یعصب یماهنگ و رفتن اهر ن،دیدو

 تعادل رمولف د.باشن متعادل یجسم لحاظ از جامعه سالم افراد یعاد وزن و قد نرمال

  :میانسالو بالغ افراد وزن و قد یجسم

 متریسانت به قد - cm 322 = وزن 1

 «عادلمت» ردف د،باش شتریب ای کمتر لوگرمیک 1 ه،آمد دست به وزن چنانچه باال فرمول در 

 دنش کمتر با و کندمی ریس یچاق طرف به ردف ن،وز شدن شتریب اب .دشومی محسوب

 تعادل یسو به را فرد توانمی مناسب میرژ با هک ،دشومی محسوب الغر ردف ن،وز

  د.دا سوق یجسمان

 فرزندان یروان و یرفتار خاص مشکالت که باشد یاگونه به دیبا تیترب هم یروان نظر از

 امتحانات - ییجدا ضطرابا ،ییرو مک ،یرخاشگرپ ،یادار بش ن،دیجو اخنن ز:ا اعم

 به اعتماد یدارا یفرزندان خواهان ما همه رایز ؛برود میان از ای و برسد حداقل به ... و

 هیعل هللا یصل اکرم رسول شاتیفرما طبق که چرا ؛میهست صالح و سالم و ستقلم س،نف

 « ت.بهش بوستان از است یگل ؛صالح فرزند» ه:آل و

 میباش داشته حیصح و یصولا ،یبهشت یرفتار دیبا یبهشت گل نیا دنییرو خوب یبرا پس
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 و ما فتخارا و یسربلند باعث که میده اجتماع لیتحو یلگ ب،مناس ارتباط با میبتوان تا

  د.باش جامعه

 تیترب انواع

 ت: اس یبررس قابل دگاهیدود از

 ت: اس نوع دو بر دگاهید نیازا تیربت :یتعمد (الف

 یفرد یدرباره را تیازترب یخاص یوهیش کنندهتیترب افراد ای ردف :یعمد تیترب (2

 دککو دست مادر مثال عنوان به دارند یابرنامه و طرح خود تیترب یوبرا کنندمی اعمال

  .دآموزمی را رفتن راه او به و گرفته را

 ردیگمی صورت یقبل یوبرنامه رحه، طاراد بدون تیترب نوع نیا :یرعمدیغ تیترب (1

 هب کندمی دیتقلا هآن از و ندیبمی را...و وستانها، دبزرگترهای کار یهمه کودک یعنی

  .دریگ یادمی را یرخاشگرپ و ندیبمی را یریدرگ و نزاع ودکل: کمثا عنوان

 ت: اس نوع دو بر زین دگاهید نیا از تیربت :یرفتار و یاخالق (ب

  :دشومی مطرح دگاهید دو یجنس یزهیغر یدرباره تیترب نوع نیا رد :یجنس تیترب (2

  .دشومی شروع دوران نیا از و بوده بلوغ ندورا به مربوط یجنس یزهیغر (الف

 مکنم کودک یزندگ طیمح طیشرا به توجه وبا است کودک درنهاد ابتدا از زهیغر نیا (ب

 . تاس بالغ نا نوجوانان یجنس انحرافات آن مصداق که دهد نشان را خود زود ای رید است

 ینطقم و متعادل یهینظر کی اسالممیل  نیا یدرباره یطیوتفر یافراط هایهینظر انیدرم

 امنضمیل  نیا که است معتقد و داندمی مقدسمیل  کی رامیل  نیا و کندمی شنهادیپ را

 وراتدست باره نیدرا که شود تیهدا خود ریمس در دیبا رو نیا از و است بقا و نسل حفظ



 21  یتبر ترب یدرآمد یشفصل اول: پ 

  .ددانمی مهم اریبس مورد نیدرا را مادر و پدر شنق بخصوص و داده یادیز

 ادروم پدر از را بد و خوب و ومعصومند پاک تولد زمان کودکان یمهه :یمذهب تیترب (1

  .درنیگمی ادی

 کودکان یمذهب تیترب در پدرومادر نقش

 د. باشن ندگویمی کودک به که یزیچ هر و نیدهای ارزش و اصول به خود 

 هانهیزم تمام در طیوتفر افراط عدم و یزبان رمت، نزاکب، ناد بر دیتاک.  

 س.مدار کارکنان با یهماهنگ و مدرسه طیمح با خانواده طیمح نساختن متضاد  

 به هم آن کودک یعالقه موردهای کار آموزش و نکردن یکار انجام به وادار 

 تمام درمورد مورد نیا نظرکه موردهای کار به خود عمل با و میرمستقیغ روش

 لیدل هب کودک باشد یناقضت موارد نیدرا وچنانچه کندمی صدق یتیتربهای نهاد

 رفمنح درست تیترب ریازمس فراوان احتمال به ییجو ولذت یطلب راحتمیل 

 د. ش خواهد

 تیترب مراحل

 ،یوحر ،یجسم هایازین براساسها آن یهمه در که است یبررس قابل دگاهید سه از

 ز: ا ندبارتع دگاهید سه نیا هک .دشومی میتقس یمختلفهای دوره به...و یجتماعا ،یاطفع

  :دشومی میتقس ریز مراحل به تیترب دگاهید نیا در (الف

 یسالگ ازدهی ات :یکودک و ینیجن دوران (3

 یسالگ 31-33 :ینوجوان دوران (0

 یسالگ 31-01 :یجوان (1
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 یریپ و کهولت (1

 دارد مراهه به تأسف دیوشا یخوشحال یجا نهفتهی بندمیتقس نوع نیدرا که یانکته (ب

 سه در تیترب یشناسروان و تیترب علوم دیجد هاییبندمیتقس براساس که نیا آن و

 درمراحل و بوده خانه یآقا کودک نخست مرحله در که ردیگمی انجام ساله هفت مرحله

ها کار رد نیوهمچن داشته گرانید کمک و ییراهنما به ازین بیترت به زکودکین سوم و دوم

 سهیامق )ص( اکرم امبریپ نظر با را هیظرن نیا حال؛ دشومی خواسته کمک و مشورت او از

  :یمکنمی

  :دشومی میتقس ریز مرحله سه به )ص( اکرم امبریپ دگاهیازد تیترب اخالق مکارم درکتاب

 هدور نیودرا است یزندگ نخست سال هفت یرندهیربرگد :ییآقا و ادتیس یورهد. 2

  د.شو او به یخاص توجه دیوبا بوده خانواده وسرور آقا کودک

 د: کر توجه دیبا ریز لاص به دوره نیدرا

 تهنداش وجودها آن وعمل حرف نیب یتناقض چیوه حرف نه باشند عمل مظهر دیبا نیدوال

 راستا نیدرهم که " انفسکم لبروتنسون با الناس اتامرون "یمبارکه یهیآ دیمو که باشد

 به دیآ بر کار عمل به ییگو مصالح و سخندان گرچه ایعدس :دگویمی ییبایز به یسعد

  .تسین یسخندان

 دارند ییراهنما و کمک به ازیون بوده یزندگ دوم سال فته ت:واطاع یبندگ یورهد. 1

 د: کر تیرعا را ریز موارد اصول دیوبا

 درخانواده ضیتبع عدم 

 تیدرترب یهماهنگ 
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 مدرسه با یهمکار 

 عهد به یوفا 

 کین گفتار 

 الگو انتخاب 

 یآزاد 

 سالم حاتیتفر 

 دوره نیا در دیبا نیوالد و بوده یزندگ سوم سال هفت شامل هک :توزار یهورد .0

ها آن به یزندگ مسائل ریوساها درکارها آن از ینظرخواه با و گرفته مشورتها ازآن

  .درنیگ کمکها آن واز شده قائل ارزش

  :دباشمی بیترت نیبد یشکوه نیغالمحس دکتر نظر از تیترب مراحل سوم دگاهید (پ

 عبارتند دوره نیا مهم هاییژگیو دشومی شامل را یماهگ هجده تا زتولدا :یتفولط. 2

  .یعاطف رشد و یذهن شدز: را

 به قبل مرحله هاییژگیو و بوده یزندگ چهارم و سوم سال املش ل:او یودکک .1

 د. دار وجود مرحله نیا در یطلب تشخص یاضافه

 تیشخص و لیتخ دیبا مرحله نیودرا بوده یگزند ششم و پنجمهای الس :مدو یودکک .0

 د. کر تیترب را کودک

 مرحله نیدرا؛ دشومی شامل را یسالگ 30 تا 1 (:ییابتدا ی)دوره سوم یودکک .1

 یتیترب نهاد دو یوهماهنگ؛ بارزترند... و یاطفع ،یسح ،یشدجسمل: رمث هایییژگیو

 ت. اس ریناپذ اجتناب تیدرترب معلم ونقش ومدرسه خانه
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 دوره نیا و شده شامل را یسالگ 31 تا 30 (:ییراهنما ی)دوره ینوجوان یورهد. 5

 کمکو ییراهنما ازمندین نوجوان نیبنابرا باشدمی انحرافات وانواع بلوغ شروع با همزمان

 ت. اس

 کامالً  جوان تیشخص دوره نیا ودر شده شامل را یسالگ 12 تا 31 :یجوان یورهد. 8

  .دریگمی شکل

 تیموثردرترب ملعوا

  ل:شام یانسان عوامل (الف

  ل:خودشام که خانواده (2

 مادر (الف

 پدر (ب

 برادربزرگتر و خواهر (ج

 وشاگردان مدرسه وکارکنان معلم (1

  ل:شام خود که واجتماع طیمح (0

 معاشران (الف

 بستگان و شانیخو (ب

 جامعه رهبران ( پ

  ل:شام یرانسانیغ عوامل (ب

 دارو و غذا (3

 ...و یغلش ،یعیبط ،ییایجغراف عوامل (0


