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32---------کودك تا سه سالگی در حقیقت شبه انسان یا شبیه انسان است
32-------سروکار داریدي انسان سالگی در حقیقت با کودك یا بچه3بعد از 
32------------------------------------بازي، خواندن و نوشتن

32-------آموزدچیز را میسالگی از طریق بازي همه7سالگی تا 3از کودك 
33ش از حد کنندـن به مدرسه اصرار بیاگر پدر و مادر براي فرستادن فرزندشا

 33------------سالگی کودك7تا 3دو حالت و مرحله در دوران
1- 33-----------------------------»ابتکار«و » آغازگري«مرحله
2-33------------------------»خالقیت«و » سازندگی«ي مرحله
35----------------------------گناه و تقصیر در زندگی کودك

35-----------------------------------شرم و خجالت،تقصیر،گناه
36----------سالگی دوران خوب کودك است5/6سالگی و 5سالگی، 3
36------------------سالگی دوران بد فرزند ماست7و 5/5، 5/4، 5/3
 36------------------------------سالگی کودك5/3تا 3دوران

36----کنجکاو و مایل است که برنامه او پرِپر باشدوبسیار پرانرژيکودك 
37--کارها را قبول کندکند که مسئولیت برخی از کودك آمادگی پیدا می

37-------------------------------------تمایل کودك به پرسیدن 
38-----------------------------تمایل کودك به تغییر محیط خانه 

 39-----------------------------ماهگی کودك6سال و 3دوران
39--کنددهد و ناسازگاري را آغاز میفرزند ما تعادل خودش را از دست می

39---------------کشدهاي مختلفی شما را به آزمایش میکودك به راه

فصل اولسالگی7تا 3پرورش ، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از 

آغـــاز زنـــدگی   
زناشـــــــویی را
به عنوان آغـاز  

هـــا و  بهتـــرین
ــد  داشــتن فرزن
ــوان   ــه عنـ را بـ
یک شروع تازه 
بـــــدانیم اگـــــر 
چنــین دانســتیم 
کــــار درســــت 
ــه   ــر ن اســت اگ

ــی ــا  م ــوانیم ب ت
آن گرفتـــــاري  

.داشته باشیم
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40-----------------------------------------سالم کردن کودك 
40--------------------------------------------تخیالت کودك 

 40------------------------------------سالگی کودك4دوران
40------کندسالگی دوباره حال خوب گذشته را پیدا می4کودك نزدیک 

40-----هایی را انتخاب کندکودك در این دوران است که مایل است نقش
41-----هاي خودش را افزایش دهدکند که مهارتکودك فرصتی پیدا می

41-----------------آیدمیکودك از مرحله اعتیاد به پدر و مادر بیرون 
42----------هایشان استسالگی به بودن با همبازي4ها در ترجیح بچه

42--------شودآغاز می» رقابت«و »مسابقه«و » مقایسه«این ایام نوعی در
42------------------ها در این دوران باید بدون برد و باخت باشدبازي

43----- دهندي قوانین انجام میها را بدون رعایت همهکودکان در این زمان بازي
44----------------را انتظار دارد» آزادي و امنیت«کودك در این زمان 

44کندپیدا می» کنترل«و » محدودیت«سالگی آمادگی براي 4کودك در 
 45-----------------------------ماهگی کودك6سال و 4دوران

45-----کودك برخالف گذشته آرامش ندارد و کمی شلوغ و پرهیاهو است
45------------------کندبد و ناسزا باز می،کودك زبان به حرف زشت

45--توان دیدمیاو را کامالً» یکدندگی«و » لجبازي«در این دوران حالت 
45--------پردازدمی» دگرزنی«و یا » خودزنی«به کودك برخی از اوقات

46-------------------------کندخودش را از دیگران جدا میمعموالً
 46------------------------------------سالگی کودك5دوران
46-------------------سالگی کودك بهترین ایام زندگی کودك است5

46--گیردصورت می(Social birth)» تولد اجتماعی کودك«سالگی 5در 
46----------------------تولد سلولی، تولد زیستی، تولد روانی کودك

47-------------است» یاري«و » همکاري«ما در این دوران آماده فرزند

مطالعات نشان 
کـه اگـر   دهـد می

شـــما بچـــه اول 
ــی   ــید خیلــ باشــ
ــودي  حســـــــــــ

اید به خاطر کرده
خـــــــــــــواهر و 
ــی   ــا، یعن برادره
خیلــــی حــــرص 

ــورده ــاال  خ ــد ح ای
ــا  ــا واقعـــــ یـــــ
حرصــــــــــــتان  

ــا  داده ــد یـــ انـــ
ــرص   ــان ح خودت

. ایدخورده
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48-----------خواهد کاري انجام دهد و راهنماي کسی باشدهمیشه می
48------------------هاي مختلف بیاموزدکند که در زمینهکوشش می

48-----آید و احساس خوبی نسبت به خودش دارداز خودش خوشش می
48----آداب ارتباط با دیگران، آداب خوردن غذا وبراي آموختنفرصت مناسب

49---به خودش و دیگران برخوردار است» اطمینان«و » اعتماد«از معموالً
49-------------------پذیردرا در زندگی تا حد زیادي می» مسئولیت«

49----------------دانندمی» شریک و سهیم«دیگران را براي اولین بار 
49---شودکودك نباید انجام اتدیگران در متعلق» شریک و سهیم کردن«

50-بیندخواهر و برادر را مانند گذشته به عنوان خطري متوجه خودش نمی
50--------...رساند و بازي را به همبازي میبراي اولین بار موضوع اسباب

51--توانیم به او بیاموزیم، نظم و ترتیب را میبودنمرتب و منظم به خاطر
»51------------------ساله5در کودك » رهبري«و » پیروي کردن
 52-----------------------------ماهگی کودك6سال و 5دوران

52-----کندرا دوباره تجربه می» گیريگوشه«یا » انزوا«در این دوران ایام 
52--------------چرخدقدرها به دور پدر و مادر نمیبرخالف گذشته آن

53-به دلیل شک و نگرانی از اشتباه و شکست، انتخاب براي او مشکل است
53-----------------------------پذیردفهمد و نمینمیانتقاد را اصالً

53--------------------------------ها برنده شودباید در بازيحتماً
54----برخی اوقات پسر به دالیلی و دختر به علل دیگري با مادر رفتار بدي دارد

54-------------------»زدنبرهم«و » شکستن«و » تخریب«میلی به 
 55-----------------------------ماهگی کودك6سال و 6دوران

55---کندمیهاي بد دور از احساسخود را مفید و سازنده، هايبا فعالیتکودك 
55--------------------------------تمایل بسیاري به همکاري دارد

56----------------------در این دوران ورزش نقش بسیار مهمی دارد

ي آخـر  اگر بچـه 
باشید، که مهـم  

خیلــی نیســت،
ــه    ــما چـ ــا شـ بـ

انـد، چـون   کرده
ي آخـــــر بچـــــه

ــرین  بزرگتـــــــ
گرفتـــــــاریش  

و ضـــــــــــعف
. زبونی است
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56--کند که به جاي همبازي به دنبال دوست برودآمادگی پیدا میکودك
56--شوندي وابستگی میو وارد مرحلهپدر و مادر دوراز اعتیاد و عادت به 

56----------------------»باخت«و » شکست«با بینانه برخوردي واقع
57--------------------دهندجنسان خودشان را ترجیح میبازي با هم

57----------کندي فراوانی به موسیقی پیدا میدر این سن و سال عالقه
 58------------------------------------سالگی کودك7دوران

58-----------------بینداز دیگران می» تنها«و» جدا«غالبا خودش را 
58----کنداین زمان است که در زندگی بیشتر حالت تماشاچی را پیدا می

58-----------هاي کامپیوتريتوجه بیش از حد به تلویزیون و بازيخطر
59کندمیل او به جمع کردن و نگه داشتن برخی از چیزها افزایش پیدا می

59----------------------------ممکن است اهل کارهاي دستی باشد
59---------بیندخودش را غالبا متفاوت از دیگران و بیشتر اوقات برتر می

60----------خواستنی و دوست داشتنی نیستکهدارد تصویر و تصوري 
60----------قدرها راضی نیستدر ارتباط با محیط و محیط آموزشی آن

60-------------دهندها او را فریب میفرض او بر این است که بزرگسال
61------...شکند و کشد، چیزي را میخطی بر روي اتومبیلی میاحتماالً

61------ارندمایل است دیگران را امتحان کند که چه اندازه او را دوست د

63----------------------------------اهمیت بازي کردن کودك
63---------کندافزایش پیدا میها کامالًکودك در بازي» توجه و تمرکز«

64---------------------------از خودشبراي شناخت بیشتریفرصت
 رابطه(Relationship) ارتباط ،(Communication)-------------64

یادتــــان باشــــد 
بزرگترین مسئله 

حتـــــی کـــــودك
بیشتر از محبـت  
ــن   ــه ایــ و توجــ
:اســـــت کـــــه 

ــد   ــاس کنــ احســ
ــی ــد، مــــ توانــــ

ي داند و بچـه می
ــر  ــور آخـ ــه طـ بـ

دائم ایـن پیـام   
ــی ــه  را م ــرد ک گی
ــی ــی، نمـــ دانـــ

.توانینمی

دومفصل ال ـس7تا 3اسباب بازي و همبازي در کودکان ،بازي 
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 ،64-----------------------بازي و همبازي در کودکاناسباببازي
64---کند که در بازي مانند گذشته چیزي را خراب نکندکودك آمادگی پیدا می

66--شود، چه کاري باید کرد؟ها اختالفی پیدا میزمانی که بین بچه
66--اي داردهایش توجه و عالقهبازياگر فرزند شما به یکی از اسباب

68----ذهنیبراي انجام هر بازي خیالی و سالگی 7تا آزاد گذاشتن فرزند 
68ورندآیایی، خودشان را به صورت دیگري درمهکودکان با پوشیدن لباس

69-------دهدمی» جنگ و جدال«اي براي خریدن وسایلی که بوي نکته
70------------------------------------هاي بازياستفاده از کارت

70-----------کنندها به خاطر تولدي، هدایایی دریافت میوقتی که بچه
71-----گذارندهایی که به خاطر دوستی، نام یکدیگر را برروي هم میبچه

ریم و ـراي فرزندانمان بخـر هزینه و قیمتی بـوب را به هــدوست خ
71------- -------------------------------- نگه داریم

 ،هیجانی عاطفی، جنبه احساسی(Feeling and Emotion)----72
ي جنسی جنبه(Sexuall)---------------------------------72

73------کندساله تصویر نسبتا روشنی از جنسیت خود پیدا می3کودك 
74---------------------------لمس و تماس کودك با بدن خودش

هاي از قسمتبا برخی شود که تماس سالگی متوجه می3کودك از حدود 
74------------------------------شودخود، لذتی را موجب میبدن
 ا بـدن ـماس بـتولــودك را درگیر و مشغـپدر و مادر کوقتی

75----------------------------------بینندخود می
 76----------------خود و دیگرانبدن کنجکاوي کودك براي دیدن

سوم فصل ي احساسی ، عاطفی ، هیجانی و جنسی در کودکان  جنبه

ــت   ــیچ وقـ هـ
پــــدر و مــــادر 
نبایــــد اجــــازه 
بدهنـــد هـــیچ  

بــراي ،ايبچــه
ي دیگـــر بچـــه

پــدر و مــادري 
.کند
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76----------دیگران را ببیندبدن سالگی مایل است تا 5/3کودك حدود 

پدر و مادرپدر و مادر را دارند،در حالی که پسر یا دختر انتظار دیدن بدن 

76----------------------------------------------...بهتر است تا

77....دیدن بدن یکدیگر توسط کودکان آسیب چندانی ندارد ولی

78---سالگی به بعد، همیشه پوششی داشته باشد5/2و 2است فرزند ما از بهتر

78----------------ها توجهی به بدن دیگران دارندسالگی بچه4حدود 

78------------مایل نیست که کسی به حمام او وارد شودساله4کودك 

79-----کنندساله کمتر به موضوع دیدن بدن دیگران توجه می5هاي بچه

پدر و مادر افـزایشدن بدن ـسالگی براي دی6دود ـها حهـچـکنجکاوي ب

79------------------------------------------------کندپیدا می

80----------------کندسالگی تمایالت جنسی کاهش پیدا می7حدود 

80---------------کنجکاوي کودك درباره چگونگی متولد شدن بچه

80------آید؟بچه چگونه به وجود می: کهي اینکنجکاوي کودك درباره

81---------کندسالگی دوباره به موضوع بچه عالقه پیدا می6کودك در 

81---------بیندتر میبینانهواقعدار شدن انسان راسالگی بچه7کودك حدود 

83------------ارتباط کودکان با افراد بزرگتر از خودشان و نتایج آن

85----کنداهمیت پیدا میها،ساله، کوچک یا بزرگ بودن انسان3براي کودك 

85---------کندضعیف و قوي بودن اهمیت پیدا میساله، 3براي کودك 

هـــــایی آدم
کـــــــــــه در
ــان  زندگیشــ
شکســـــــت 

ــدنخــورده ،ان
هرگـــــــــــز 
ــروزي  پیـــــ
نخواهنـــــــد  

. داشت
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ي آنهاداشتن رابطهها جنگی را با پدر و مادر به خاطر سالگی بچه5/3حدود 
87-----------------------------------------کنندیدا میپهم، با
88----نزدیک شدن و رفتار کودك نسبت به پدر و مادر از جنس مخالف

سمت والدین از جنس گی گرایش به ـسال6تا 4ا حدود ـههـبیشتر بچ
88-----------------------------------------کنندپیدا میمخالف
 90--هاي کودکیدر برخی از مردان به دلیل آسیبعقده اختگی
 کودکان با پدر و مادرهمانند سازي(Identification)----------92
ر ـات زیـکـد نـایـانه دارند، بـسري در خـر پــادر اگـدر و مـپ

92--------------------------------------------را رعایت کنند
92--------------------اي داشته باشدمادر باید در خانه لباس پوشیده

92----بوسد، مدت آن را کوتاه کندمادر وقتی که فرزندش را در آغوش می
در و ـار پـکنهـااگـر بچـهاك است ـار خطرنـگی بسیـسال7و 6تا 4سن 
92-----------------------------------------------بخوابندمادر

93-خودش را به پسرش نزدیک کندپدر در یک چنین شرایطی باید کامالً
ات زیر راـکـتر باید نـرزند دخـادر در خصوص فـدر و مـپ

94----------------------------------------------رعایت کنند
95------------سالگی7و 6تا 4دو اتفاق در مراحل بحرانی کودك بین 

98----------مربوط به آنهايي الکترا و آسیبي اُدیپ و عقدهعقده
98------توانند داشته باشندرفتار جنسی حاالتی نامناسب میاز نظر تمایالت و 

99---ها را به عنوان یک معتاد جنسی دربیاوردتواند آنهاي جنسی میگرفتاري
100-----------------------------------گراییهاي همجنسرایشــگ
 اختالالت شخصیت(Personality disorder)--------------101

ــور و  ــن تصـ ایـ
تــــــوهی کــــــه
بیشــــتر مــــردم 
دارند که عشـق  
ــزي  یـــــک چیـــ
ــه در   ــت کـ اسـ
ــت  ــود ماس . وج

بنابراین همین 
قدر که معشـوق  
پیدا شـد عشـق   

بیــــــرون مــــــا
زنــد اصــالً مــی

ــت   ــا واقعیــ بــ
.خواندنمی
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هویت جنسی(Sexual Identity)-----------------------١٠٢

102----پذیردمی،مقصود از هویت جنسی این است که فرد آنچه را که هست

نقش جنسی(Sexual Role)----------------------------103

104--سالگی امتیازي و تفاوتی میان پسران و دختران قائل نباشیم13-12تا 

ف ـخالـه جنس مـراي تجربـگی بـالـس3دود ــا از حـــان مـودکـک

105--------------------------------زننده کارهایی میـدست ب

105-----------ها مایل هستند انجام دهند و داشته باشندآنی کههایبازي
اشم ــسر بـپدوست ندارم : ان کرد کهـگی بیـسال4و 3یا 2حدود ماد ـاگر فرزن

105------------------------------------خواهم دختر باشمنمییا

107-------------------------انتخاب کودك بین این سه مرحله

همکاري(Cooperation)------------------------------107

رقابت و مسابقه(Competition)----------------------107

جنگ و ستیز(Conflict)-----------------------------107

107----------------------------------مردمبا مردم، بر مردم، بی

ي پیش از عقل در کودكمرحله(Preoperational Stage)---109

109------------------------جهانِ بیروني ارتباط کودك با طریقه

جـــــایی کـــــه 
عقل نیست 
ــه   ــایی کـ و جـ
اخــــــــــــالق 
نیســت جــاي 
ــم   ــایی هــ پــ
بــراي عشــق 

.بینمنمی

چهارمفصل رشد ادراکی یا شناخت در کودك  
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111-------------------------خودبینی و خودمداري در کودك

113-----تقلید، تکرار و الگو و مدل قرار دادن کودك براي فهمیدن

 114-----------------------ساله7تا 3خودآموزي در کودکان

114-----ا آموزش و خطاــوشش و خطا و یـریق کــکودك از طتجربه 

115----------توان انجام دادآموزش به کودك را به دو صورت می

115---»قربان«و دیگري به صورت » فرمان«صورت یکی به

115----------نوازش و محبت، اصل و اساس آموختن در این ایام است

118--کندسالگی مطالب را حفظ می6سالگی حتی تا 5-4کودك بین 

118----تر استسالگی به بعد به مراتب دقیق6-5هاي کودك از پرسش

119--کندا میجنس خودش توجهی پیدسن و همهاي همبه بچهکودك

 119------سالگی به بعد7-6عادت کردن کودك به پدر و مادر در

120---شود که فرد غمگین و یا خوشحال استسالگی متوجه می3کودك از 

121--------------------------------ودكـاي رشد و نمو کـهراه

122--------------------------------سفر رفتن آن هم با توضیح

122---------------------------رفتن به مزرعه یا باغ و تماشاي آن

122-----------------------بردن به باغ وحش آن هم با وقت کافی

پنجمفصل هاي تازه و جالب در زندگی کودك   تجربه
توانـــدآدم مـــی
اش را بــــدبختی

ــاري  ــل بیمـ مثـ
ــري   ــه دیگـــ بـــ
تزریق کنـد امـا   

اش را خوشبختی
.نه
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رفتن به کتابخانهگی به بعد عالقمندـسال4هیچ کودکی نیست که از سن 

122---------------------------------------کتابفروشی نباشدو 

123----------ها را باید به مسابقات ورزشی بردبعد بچهسالگی به 5از 

124--هاي مختلف را ایفاء کندکودك در این دوران مایل است که نقش

124-----------نقش موسیقی، اعم از شنیدن و یا عضو ارکستري بودن

125-------هاي الکترونیکی در زندگی کودكنقش تلویزیون و بازي

»گیريمـتصمی«و » ضاوتــق«، »ابیـارزی«له ـدگی، مرحـهاي زنه زمینهـدر هم

126----------را تا آن جایی که ممکن است باید به عهده کودکان بگذاریم

126ویمدباید همیشه با مهر تأیید و تصویب، به دنبال عزیزان و فرزندانمان بما

127-به فرزندمان باید فرصت بدهیم که با دوستان خودش تلفنی صحبت کند

127--------------------------------بردن فرزند نزد پزشک

128-----، تشویق کنیدکه دوستانش را به خانه بیاوردینفرزندتان را به ا

128---گیردرا کامل یاد می» شمردن«ي کودك مسئله،سالگی6یا 5-4ایام 

128-گیري بدانندي اندازهها در این سن و سال بسیار عالقمندند که دربارهبچه

128----شوندکودکان با اشکال مثلث، مربع یا مربع مستطیل و دایره آشنا می

129----------سالگی باید سوادآموزي به کودك آموخته شود5حدود 

129تواند اهمیت بسیار داشته باشدمی...وها ها، به گالريبردن کودکان به موزه

چرا آسمان: انندـی دارد، مـواالت کلـالگی سئـس5و 4دود ـودك حـک

130---------------------------------------------آبی است؟

ــد   ــان باش یادت
ــه ــاي ک در دنی

ــار  ــروز کــ امــ
مال خر کردن

و حمـــــــــالی  
ــه   ــت بلک نیس
ــد از   ــار بعــ کــ
ــا   ــه یـــ رابطـــ
ــات ،ارتباطــــ

ــرین  بزرگتــــــ
نقشــی اســت 
که من و شـما  

ســازد و را مــی
. کندویران می
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131----کودك مایل است که براي دیگران اهمیت و نقشی داشته باشد

132------------دکودك در این ایام مایل است تا مطالبی را حفظ کن

133----هاي فراوانی از نظر فهم و درك همراه استکودك با محدودیت

ها را ـآنن استـه ممکـا خطراتی کـگی بـسال5از حدود ایدـها را ببچه

134----------------------آشنا کنیم،از طریق آموزشکند،تهدید 

 136--»گفتن«و » شنیدن«، »فهمیدن«آموزش زبان و کمک کردن به

136-کلمه آشنا خواهد بود5000یا 4000سالگی با 7کودك در حدود 

136-------------قابل فهم استکامالًسالگی به بعد 3زبان کودك از 

136----کندمخلوط می» خیال«را با » واقعیت«چنان سالگی هم4کودك در 

137------------سالگی از اطراف خودش خبر دارد4کودك از حدود 

137----------کندسالگی به بعد تمایل به نوشتن پیدا می5کودك از 

138-----------------مفهوم زمان در زبان و تاثیر آن بر روي کودك 

139-----------------------شکل ظاهري و اعضاي بدن کودکان

140------------------------------------قد پسران و دختران

140--------------------------------------تغذیه در کودکان

141-------------------------------------آداب غذا خوردن

 142---------اتفاق هرگز نباید بیفتدسر میز شام و یا ناهار دو

ــیاري از  بســ
ــا ازدواج مـــ

کنـــــیم مـــــی
ــه   ــراي اینک ب
بازنـــــــــــده 
نباشـــــــیم و 
برنده باشـیم  
و پـــــــــیش 

. برویم
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142ساله مایل است هنگام چیدن میز به پدر و مادر کمک کند4کودك 

142-شوندسر میز راهی کارهاي دیگري میاز یهایسالگی به بهانه6ها در بچه

143-----------------ي احساسی، عاطفی و هیجانی کودكزمینه

شوند میاطرافیاناالت عزیزان و ـسالگی کودکان متوجه ح6-5از حدود 

143-------------------------------دهندپاسخ نشان میو به آنها 

143دهدسالگی اهمیت زیادي به مطالب کالمی نمی6-5اصوال کودك حتی تا 

س و احساســه حـکن را دارد ــوان ایـگی تـسال4دود ــودك از حـک

144-------------------------------------پنهان کندخـودش را

145-بیندمیاحساساتش را کمی با خودش متفاوت حالت کودك در این 

145------کندانسان در یک سال اول، با حس و حواس خود زندگی می

وشـس و هـتـابع حا ـــف مـواطــگی، احساسات و عـسال7ا ـت1در 

146-------------------------------------باشدمیل ماـو تـخی

راه دلیل عدم رسیدگی و ارتباط والدین، فرزندانـه بـخطراتی ک

147-----------------------------------------کندمیدیدـته

147---احساسیهان حسی و ــجاز کار انداختن و ودشان ــخوجوددرِبستن 

148--------------------------حس و احساس خودکردن سرکوب 

148----------------------حاالت و احساسات خود به بیرون انتقال

ــاي  در دنیـــــــ
ازدواج امـــروز

یـــــــــــــــــک  
ــیله اي وســـــــ

اســـت بـــراي 
ــالمت  ســـــــــ
ــی و  فیزیکـــــــ
روانـــــــــــی و 
خوشـــبختی یـــا  
ــد و   ــان رش هم

. تکامل
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148--------------------------------»جانشینی«و » جایگزینی«

148-------------------------------------------کنترل دیگران

149-----------------------------------هاي دائمیگله و شکایت

149-----------------------------به حریم و حقوق دیگرانتجاوز 

149----------------------زدن برچسب به دیگرانوتوهین، تحقیر

توانند به نوعی خودشان را ق میـه طریـها از سهـام بچــدر این ای

149---- -------------------------------- -------------------------------- کنترل کنند

150---------------امنیت و آرامش کودك،فضاي بازي، سرگرمی

152----------------------شرایط اتاق کودك و محیط اطراف او

153----------------------------لباس، پوشش و کفش کودکان

»155--میان کودکان» جنگ و جدال«اختالف و ،» رقابت«، »حسادت

155---------------------هستند» انحصارطلبی«کودکان موجودات 

156--------------------اي دارددر کودکی ترتیب تولد اهمیت ویژه

156--افتد اشد چه اتفاقی میـــم بـکا ـههـچـبي سنی لهـه فاصـوقتی ک

156-گذردسالگی می4ـای3از ا ـهچهـبی ــي سنهــه فاصلـوقتی ک

رعایت اصل یکسانی(Sameness)157---توسط والدین در ارتباط با فرزندان

158-------بزرگترین ضربه و آسیب در دوران کودکی ناشی از چیست؟

ــیاري از  بســـــــ
ــه  ــی کـ در مردمـ

مرحلــه وابســتگی 
هستند حتی یـک  

تواننــد روز نمــی
ــدون  زن و بـــــ

مرد باشند و یک 
تواننــد روز نمــی

خودشــان را جــدا 
ــف و  و مختلــــــ
ــاوت از  متفــــــ
ــد،   ــران ببینن دیگ
ــک    ــی ی ــداً حت اب

.روز
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162--اي را شاهد بودیداگر اختالفی بین فرزندان پیدا شد و یا مسئله

خودیان فرزندانـالف مـراي حل اختـادر بـدر و مــه پـاهی را کـدادگ

163----تأثیرات زیر را برروي فرزندان خواهد گذاشتدهند، تشکیل می

ه ـببینند اما بدیدي ـه آسیب شـاضر هستند کـها حچهـات بـرخی اوقـب

166---------------------------------و برادرشان هم آسیب بزنندخواهر

167-سالگی7تا 3برخی از حاالت کودکی و یا مشکالت کودکان بین

 168------------------------------سالگی7تا 3خواب کودکان بین

169-----------------------------------------تمایلی به خوابیدن ندارند

169----------------ها به اتاق شما آمدنداگر در این سن و سال بچه

170--------------------------کابوس دیدن کودکان در خواب

170----------(Night terror)وحشت خواب،(Nightmare)کابوس

171---------------گرفتار کابوس و یا وحشت خواب شداگر فرزند ما 

171------------------------------مسئله شب ادراري در کودکان

اییــهو حـرفها از ارواح و اشباح هــچـسالگی معموال نگرانی ب7و 6در 

172----------------------------------------قبیل استنـاز ای

سالگی 7تا 3پانزده آسیب از دوران 
ها در زندگی بزرگسالی انسان

فصل ششم

ــی  ــق وقتـ عشـ
شـما  است که

کــار درســت و 
ــوب را  خــــــــ

کنید و هـیچ  می
انتظار و توقـع  
ــی  و طلبــــــــــ

. ندارید
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1-173-------------------------------و فردیتبحران هویت

2-173------------بینانه از محیط اطراف خودنداشتن خبري واقع

3-174---------------خبر بودناز حال و احساس درونی خود بی

4-175----------------------------درگیر حدس و گمان بودن

5-176------------------مشکل داشتن با نزدیکان و عزیزان خود

6-177---------------------------------کنترل کردن دیگران

7-178---------------------------------نظريتعصب و تنگ

8-179-----------------------------------گري و نمایشجلوه

9- 179----------------------------خواستن، توانستن است؟آیا

10-گرانهداشتن تفکري معجزه(Magical Thinking)--------182

182------------خوانداین افراد نگاهی به دنیا دارند که با واقعیت نمی

182--هایی در جهان در کارندپدیدهفردي باور دارد که نیروهایی ویک چنین 

11-گناه مسموم(Toxic Guilt)-------------------------184

184-------------------کندآشنا مییگناه مسموم انسان را با توهم

184--آیندي کارها برمیي همهکنند که از عهدهاین افراد احساس و تصور می

12-االت دیگرانـاحساسات و حات و حاالت خود، ـاز طریق تغییر احساس

185------------------------------------------وض کردنعرا 

13-ل در زندگی187------------------------پذیرفتن نقش یا ر

هرگــز، هرگــز  
از طریــــــــق 

هـــیچ ازدواج
ــایی از  تنهـــــ

رود، بین نمی
ــدایی از  جــــــ

ــین ــیب رود م
اما تنهـایی از  

. رودبین نمی
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187-----دهنده یـا رل نجاتاشد، ـان را داشته بـمهرـل قخواهد ریـم

14-188------------نویس زندگی خود را نوشتننمایشنامه یا پیش

15-ِ190------------------جهت و هدف در زندگیمشکلِداشتن

190--------------------------آینده شغل و کار تحصیلی،ي رشته

190---------------------------اشقیـعشق و ع،در ازدواجمشکل 

191----------------------------معنی زندگیمشکل این افراد در

193-------------------------مسیر زندگی کودکان در طول تاریخ

193-------------------------مسیر زندگی کودکان در دنیاي امروز

194---سالگی وارد مهد کودك شوند2مناسب است که از حدود ها براي بچه

کودکستان و رخوردهاي اولیه در مهد کودك، ـه دلیل بـا بـبسیاري از م

194-----------------------------ایمآموختن بیزار شدهازدبستان

195-------هاي آموزشیچند نکته هنگام بردن عزیزانمان به محیط

195-------------------------------------بازي قایم باشک

196--رشد کرده باشد» روانی و اجتماعی«مهم است که فرزند ما از نظر 

196-----را آموخته باشد» توافق«و » بازي«و » همکاري«فرزند ما باید 

197-------(Communication)ارتباطوبا مفهوم رابطهآشنایی کودك

197-گیرد، آشنا باشدصورت می» زمان«که کارها در کودك باید با مفهوم این

فصل هاي آموزشی  نکات مربوط به بردن فرزندان به محیط

ــی از آدمهــا  هفتم  برخ
ــتند ــه هســــ کــــ

متخصــص تقلیــد 
و تلقین هسـتند  
و اگـــــر چنـــــین 
ــی  ــتید خیلــ هســ
. خطرناك اسـت 

یعنی همـین کـه   
دوســــــــــتانتان 

اند با کسـی  رفته
انـد  ازدواج کرده

که پولدار است 
شـــــــما هـــــــم 

رویـد دنبــال  مـی 
.آدم پولدار
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200-...خواهم به محیط آموزشی بروم و یانمیاگر فرزند بازي درآورد که 

201--------------کودك با شنیدن مکرر قصد آرامش خودش را دارد

202----------------چگونه فرزندمان را با محیط آموزشی آشنا کنیم

هاي آنو گریههاکه بچهیداگر فرزندتان را به محیط آموزشی بردید و دید

203-------------------------.کندرزند شما را اذیت میفنوعی به

 204--------------------مشکالت کودکان در مهدکودكمسائل و

204--نداشته باشند(Toilet Training)آموزش الزم براي رفتن به دستشویی 

204---------------------------------------موضوع غذا خوردن

205----------------------------------------ي خوابیدنمسئله

205-----اي داردها اهمیت ویژهي سنی آنهاي دیگر و فاصلهوجود بچه

206---------------------------بازي نقش بسیار مهمی دارداسباب

206---آموزشی با محیط خانه بسیار تفاوت داردبسیاري از اوقات محیط 

207---------هاي آموزشیترتیب، نظم، هماهنگی و هارمونی در محیط

207----(Self discipline)و انضباط خود (Self control)کنترل خود 

208----------------------»وگوگفت«و» محاوره«و » زبان و تکلم«

209----------------هاي هنري، نقاشی و فعالیتهاي فیزیکیفعالیت

210--------------------نقش کودکستان در رشد و تکامل کودك

213----------------گیرددر کودکستان صورت می» تولد اجتماعی«

پــــــــــدري و  
همانند مادري

راننـــــــــــدگی 
مانــد، یــک مــی

لحظـــــه هـــــم 
توانیــــد نمــــی

. غفلت کنید
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215-----------تقلید، تکرار، اعتراض، انکار، پیروي و رهبري در کودك

215------------آیا کودك آمادگی الزم را براي ورود به دبستان دارد؟

راي ورود به کودکستان وـدان بـایی براي آمادگی فرزنـهوصیهـت

216------------------------------------------------دبستان

216--------------------------------نظافت و رفتن به دستشویی

216-----------------------------آمیزيتوانایی کودك براي رنگ

217--------------ها باید بتوانند نقاشی را به صورت کامل بکشندبچه

217--------------------کودك باید بتواند با دیگران توپ بازي کند

218--------------دیگران برقرار کندفرزند باید بتواند رابطه خوبی با

218--------کودك باید بتواند به راحتی بازیگر و تماشاکننده هم باشد

ه رأي اکثریتــو یـا بگرانــه رأي دیـه بـکند کیــکوشش مودك ـا کـآی

219-------------------------------------داشته باشد؟وجهیـت

220--------------------»کمک و یاري«و » مساعدت«، »همکاري«

220--پیروي کردن از قواعد و قوانین و یا کسی که نقش رهبري را دارد

221-------------------------وگو و مشاجره و مخالفت دائمیگفت

222----------------------------------------شکایت از دیگران

222-------------------------------------جاسوسی و خبرچینی

222--نپذیرفتن پیامد کار خود و یا تنبیهی که براي آنها مقرر شده است

هـا بسیاري از آدم
ــه از   ــتند کـــ هســـ
طریــــــــق ازدواج 

خواهنـد از پـدر   می
و مادر و برخـی از  
اوقــــــــــــات از 
همسرســــــــابق و 
ــتانه   ــط دوسـ روابـ
قبلی خـود انتقـام   
بگیرند و متاسـفانه  
ــایع  ــیار شــــ بســــ

. است
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223--------------------------رعایت نظم و ترتیب و نوبت دیگران

223-------------------------------------داشتن توجه و تمرکز

223--------انجام کارها، وظایف و تکالیف در تنهایی و سکوت و آرامش

بتواند پرسش خود را به درستی، بدون گله و شکایت مطرحباید کودك 

224--------------------------------------------------کند

224--------------فظ وسایل و ابزار خود، مواظبت از وسایل مدرسهح

224-------تقلید، تکرار، حق انتخاب و اختیار، مخالف، ابتکار و خالقیت

225--------------خوشحال و راحت و راضی است؟آیا فرزند ما اصوالً

225--هاي بدنی، چشمی و گوشی الزم را داشته باشدکودك باید توانایی

225-------------------------»الفبا«آشنا بودن فرزندمان با حروف 

226-------------------------کودك توانایی شمردن را داشته باشد

226--------ارتباط آمادگی او براي رفتن به محیط آموزشی با هوش او 

228---------------------و دولتیاي به مدارس خصوصیاشاره

229----------دالیل ترجیح انتخاب مدارس دولتی نسبت به خصوصی

231--------از دو امتیاز برخوردار هستند) غیردولتی(مدارس خصوصی 

فصل هشتم(Punishment)و تنبیه(Encouragement)تشویق

یک عـده از مـا   
خـــــر همیشـــــه

ــی   ــتیم یعنـ هسـ
ــی  ــم م ــویم خ ش

تــــا ســــوارمان 
شــــوند و یــــک 
عــده دیگرمــان  
ــوار    ــر س ــم خ ه

که تمام هستیم 
ــال  ــدت دنبـ مـ

ــ ر خَــــــــــــــــــ
. گردیممی
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232----------------------حق انتخاب و اختیار و آزادي براي انسان

اسب ـدرست و منر رفتار آنها ـه اگـکپدر و مادر نباید انتظار داشته باشند

233-------------------------ي مطلوب به دست آیدنتیجهاشد،ـب

233-----------------------بر رفتار کودکان تشویق و تنبیه نتیجه 

234---------------------نکات مربوط به تشویق و تنبیه فرزندان

234---پدري و مادري یعنی آموختن کار یا رفتار خوب، نه بازداشتن از کار بد

تقویت مثبت و منفی(Positive and Negative reinforcement)235

236--------------»تنبیه«و » تقویت«به » تنبیه«و » تشویق«تبدیل 

تنبیه مثبت و منفی(Positive and Negative punishment)----237

238-----ظرائف و نکاتی در تقویت مثبت و منفی و تنبیه مثبت و منفی

238--------------گیردقدرها مورد استفاده قرار نمیتقویت منفی آن

239------------به دنبال خودش دارد» بدآموزي«معموالًتنبیه مثبت 

را از او يچیزگیریم یاـئ را بـرزند شیـاید از فـدا بـتی ابـدر تنبیه منف

239-----------------------------------------------یمندور ک

شویمقائل میراي فرزندـاي که بدر تنبیه منفی میزان مجازات و یا جریمه

240-------------------------------------باشد» به اندازه«باید

10از نظــر مــن 
ــد ــردم درصـ مـ

اصــــال کــــاالي 
نیســتند ازدواج

و نباید ازدواج 
.کنند
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رادـا فرزنـی(Time out)ی،ــي تنبیه منفکی از انواع شناخته شدهـی

240------اي که دارد، دور نگه داشتن استو یا وسیلهاز کـار و یا بازي 

244-------------------------------بازداشتن فرزند از کار بد

در خانهمارف زشت را ـن حـد و ایـزنیـی مــرف زشتــا حـاگر فرزند م

244------------------------------------------بریمبه کار نمی

245----------کندبیداد میوزند یا دادخودي جیغ میفرزندي که بی

245-----به کار بردن زبان و کالم در تشویق و بازداشتن از کار بد

246---------------------------------تشویق و نوازش کودك

246--------------پاداشپول به عنوان- هاها و پاداشتنوع تشویق

246--یعنی فقط به یک پاداش بسنده نکنیم. پاداش بهتر است که متنوع باشد

247----قدر پول را دانستن و به موقع و به درستی از آن استفاده کردن

248-----------شود؟پول دادن به عنوان پاداش، رشوه تلقی میآیا

249------------------------------نکاتی درباره تنبیه فرزندان

249-»ما تو را دوست داشته و داریم و خواهیم داشت«: پیام ما این است

249---------تو پسر و دختر خوبی هستی ولی کار غلط یا بدي کردي

250--------بگذاریم» قانون«و » قاعده«خانه توانیم دراز چه زمانی می

250---------------نوعی از پاداش و تشویق به شکل ترسیم جدول

تفــاوتی کــه در   
درست بخشش

وجـود دارد ایــن  
است که عـالوه  
بر این کـه شـما   

بخشید و این می
هــــیچ بخشــــش 

وقــــت معنــــی 
ــی ــد، و نمــ دهــ

ابدا معنـا نـدارد   
اگر با فرامـوش  
ــراه   ــردن همـ کـ

. نباشد
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253----به تأخیر انداختن لذت و پاداش و به استقبال ضرر و خطر رفتن

253------------------کندعادات مطلوب را در او تقویت و درونی می

ارهاــل و بـعد کـقب«یـوعـه نـو ب» صبر کردن«و » انـزم«با مفهوم 

253---------------------------------شودآشنا می» نــرا دانست

 255----پاداش و تشویق و تنبیه به شکل شن یا سنگ رنگی یانوعی از

 258-----------هاي تنبیه فرزندانکلیدي و چارچوباصول و نکات

براي فهمیدن اشتباه ه فرزندمان آمادگی کاملـم کـاشیـد مطمئن بـایـب

258-----------------------------------------ا داردراشکالش و

259--------------------------------دادن اخطار به اندازه کافی 

ول و مقصر و ـــمسئهــم کـص کنیـد مشخـرزنـراي فـتوانیم بیـما م

259--------------------------------زمینه اوستخطاکار در این

259---------------------------------از انجام کار بدقصد کودك 

260----------------------------------------زمان انجام تنبیه 

261--------------توانیم تنبیه را به تاخیر بیاندازیم در چه زمانی می

262...کند بهتر است کهفرزندش را تنبیه می) یا مادري(روزي که پدري 

262-----ها در مقابل یکدیگر به هیچ وجه درست نخواهد بودتنبیه بچه

263صورت بگیرد» محروم کردن«و » کردنمحدود «تنبیه باید فقط در مسیر 

263---تنبیه باید همیشه با آنچه که اتفاق افتاده است، متناسب و اندازه باشد

ــا صــدها   مــن ب
ازدواجـی  مورد

رو شــدم روبــه
که فقط و فقط 
ــا  ــا و تنه و تنه
ــر  یــــــک نفــــ
مســئول طــالق 
بـــوده اســـت، 

ــداً ــن ابـــ ایـــ
ــه   ــاتی ک مزخرف
همیشــــــــه دو 
ــه اســـت  طرفـ
ــاي  در دنیـــــــ
ــن   ــم، ایــ علــ
ضرب المثـل  
ــدارد و   ــایی ن ج
فقط یـک نفـر   

. است
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263-توانند با عصبانیت، فرزند خودشان را تنبیه کنندهیچ پدري و مادري نمی

264باره دیگر حرفی زده نخواهد شدفرزند ما باید بداند که بعد از تنبیه در این

266-----------------------------ها را تهدید کردگز نباید بچههر

267----------------------------------------(Ethic)» آداب«یا » ادب«

267------------------------------------(Morality)و (Value)ارزش 

268-----------------------------------------------پنج اصل اخالقی

1-محبت، دوستی و صمیمیت(Love,Friend ship,Intimacy)268

2-عدالت و انصاف(Justice and Fairness)------------------268

3-حقیقت(Reality)،269-----------------راستگویی و درستکاري

4-آزادي(Freedom)--------------------------------------٢٧١

273-------------------------------چرا آزادي کودك باید رعایت شود؟

5-حرمت(Respect)-----------------------------------------273

274-----------------------امور و اصول اخالقی در زندگی کودکان

»خوب و بد دنیا«هاي اخالقی یا ا با موضوعـدان مـرزنـگی فـسال4ا ــت

274-----------------------------------کنندآشنایی پیدا نمیقدرهاآن

فصل نهم مفاهیم و اصول اخالقی   

ــرادي  افــــــــ
ــه   ــتند کــ هســ

ــاً فکــــر مطلقــ
ــی ــه  نم ــد ک کنن

ــو   ــت و گـ گفـ
براي رسـیدن  
بـــه توافـــق و 
ــل اســـت   حـ
ــر   ــا فکـــ آنهـــ

کنند هـدف  می
. بردن است
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276------------------------------------سالگی4ا ـوظیفه پدر و مادر ت

276----------------------گیـالـس7ا ـت3ودك بین ـکاحساس درونی 

گناه و «و »رس و تنبیهـت«ومــمفهسالگی بـا7ـا ت3ن ـودك بیـاگر ک

277-------------حل مسائل نگاه کندبه عنوان تنها راه»تقصیر و مجازات

278--------------------------هاي اخالقی در کودکانمفاهیم و پایه

278---------------------نظم و ترتیب، انصاف، رعایت قوانین و مقررات

278--رعایت اصول آداب و ادب در روابط اجتماعیرعایت حال دیگران و

278----------------------و یاري با هممیل به همکاري براي مساعدت 

278----------------------------کمک به دیگران و رعایت حال دیگران

279خودشان را انجام بدهند» مسئولیت«و » وظایف«از آنها بخواهیم که 

279---------اتـوانــموجودات و حیي ه بقیهـقت و محبت نسبت بـشف

279--------به فرزندان کمک کنیم که خودشان را جاي دیگري بگذارند

279------------------------------------آزار و اذیت نرساندن به دیگران

280------------------------ارتباط رشد ادراکی با امور و اصول اخالقی

280-یا عقلی او نخواهد بود» رشد ادراکی«هیچ کس بیشتر از » رشد اخالقی«

 281-------------------ادراکی و اخالقی در کودکانچند نکته براي رشد

281----------از چه سنی کودك باید مسئولیت کارهاي خود را بپذیرد؟

و » اقصــن«ر اندازه ـه هـازه دهند کـفرزندشان اجبه د ــپدر و مادر بای

مـا بـه عنـوان    
ــک ــان یـ انسـ

ــین  ــک چنــ یــ
موجود تعادلی 
ــه   ــتیم بلک نیس
یـــک موجـــود  
ــاملی  تکـــــــــ
ــه  هســــتیم کــ
اگـــر متوقـــف 
ــویم  بشــــــــــ
ــاري  گرفتـــــــ

. است
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281--------------------تواند، انجام دهدهر کاري را که می» هـستـآه«

282--------------------چگونه کارها را براي فرزندانمان انجام دهیم

 283----------------------------------------توجیبی براي کودکانپول

283-------------------------پاداش با پول توجیبی بسیار متفاوت است

285-----نقش پدربزرگ و مادربزرگ براي استقرار اخالق در وجود فرزند

ماندگی کودكافتادگی یا عقبعقب(Retardation)----------------288

در خود ماندگی یا در خود فرورفتگی(Autism)---------------289

فعالیتیکمبود توجه و تمرکز و بیش(ADD,ADHD)-----------293

کمبود توجه و تمرکز(ADD)(Attention deficit disorder)--294

یـالیتـش فعـیـز همراه با بـرکــوجه و تمـود تـمبـک(ADHD)

(Attention deficit hyperactivity)-----------------------------294

295---استفعالبیش که اي ه بچهـهاي پرانرژي و فعال نسبت باوت بچهـفـت

296----عدم توجه و تمرکز کودکان به همراه اضطراب و نگرانی

شیدایی و سرخوشی در کودکان(Manic)-------------------297

297--(Manic depression)افسردگی همراه با شیدایی و سرخوشی 

297-----------------------------افسردگی در کودکان بیش فعال

 298----------------------توجه و تمرکز و بیش فعالیتیعالئم کمبود

خـــــــــانواده 
تعــــــریفش 

ــا یـــــک بـــ
ــقف  ســــــــ
مشــــــــخص 

ــی شــــود مــ
کــــــه روزي

ــک   ــر یــ زیــ
ــقف  ســــــــ
نیســــــــــتند 
خـــــــــانواده 

. نیستند
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دارندبیش از حد هایی که مشکل کمبود توجه و تمرکز و یا فعالیت بچه

299-------------------------------------کارندفراموش معموالً

300-------------------------شوندنمی» فرصت«و » نوبت«منتظر 

301--------------------------------------------»گیريبهانه«

302--------------------------------------------پردازيخیال

یــار درونـکـا افـو یرونـر بیـه از هجوم خبـایی ندارد کـوانـکودك ت

303----------------------------------جلوگیري کندودشــخ

ِعلل و عوامل برهم خوردن تعادلمبتال بهفرزند(ADD) و(ADHD)-305

علل و عوامل بیماري(ADD) و(ADHD)------------------306

310--------------------شب ادراري و دستشویی کردن کودکان

311-------------------------------شب ادراري از نوع اول و دوم

311----ي مشکل شب ادراري کودکاندالیل و نوع برخورد و معالجه

311-------علل و عوامل فیزیکی و پزشکی مشکل شب ادراري کودکان

313-------علل و عوامل درونی و اجتماعی مشکل شب ادراري کودکان

Separation and)جدایی و طالق Divorce)------------------317

318--------ساله3هاي تا روي بچهتأثیر جدایی و طالق والدین بر

فصل دهم تاثیر جنگ، جدایی و طالق والدین بر روي فرزندان   

چیــــزي کــــه 
عشــق را بــه

تفـاوتی و  بی
ــه  رابطــه را ب
ــر  تنفـــــــــــ

کشــــاند مــــی
عصــــبانیت  
ــیچ   اســت ه
کــس بــا آدم 
عصبانی بعـد  
ــک  از یــــــــ
مــــــــــــدتی 

ــی ــد نمـ توانـ
. زندگی کند
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318------ساله5تا 3هاي روي بچهتأثیر جدایی و طالق والدین بر

319-------ساله7تا 5هاي بچهروي تأثیر جدایی و طالق والدین بر

320------------چگونه و چه زمان خبر طالق را به فرزندانمان بدهیم

320----------------------------------ندادن امید واهی به فرزند

321ها هنگام جنگ و جدایی و طالق والدینعلل و عوامل واکنش بچه

321------------------------هاجنس بچهها، ها، سن بچهتعداد بچه

322-------------ها هنگام جدایی و طالق والدیناحساس ویژه بچه

323-----------------آسیب فرزندان بعد از جدایی و طالق والدین

اند، باید دهــانه دور شــر طالق از خــه خاطـــه بــادري کـــپدر و م

325-------------------------------------اتی را رعایت کنندـنک

دانــیم در مــی
مــوارد  بیشــتر

ــردن   اشــتباه ک
ــا راه  تنهــــــــ
آمـــــــــــوختن 

. است


