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)دوران مدرسه یا دبیرستان و محیط آموزشی( فصل اول 

17---------------- -------------------------------- اجزاي خانه پرورش، تعلیم و تربیت

 17------ سالگی فرزندانمان13تا 7چهار مطلب مهم و اساسی و پایه بین

19است در دو محیط زندگی کرده و رشد پیدا کنندفرزندان ما ممکن

21----------------------------- -------------------------------- -------------------------------- زبان

21-------------دوران عدم تعادل و مشکالت و دوران تعادل و آرامش

21--------------- -------------------------------- -------------------------------- مسائل فیزیکی

22---------ي استذمغواي که او دوست دارد و مفیدخوردن صبحانه

22-----------------------------خواب درست و به اندازه و مناسب

22------------------------مشکل نداشتن از نظر بینایی و شنوایی

23---------------------------------------------ي هوشیبهره

23---------------------------------نقص عضو یا مشکل فیزیکی

23----------------- -------------------------------- -------------------------------- مسائل روانی

23---------------------------دانستن زبان و استفاده درست از آن

24--------------------------------برقراري رابطه خوب با دیگران

فهرست

ــر  ــا در اثــ مــ
تربیــــــــــت 
ــت  نادرســـــ
گذشـــــــــــته، 

تـــوانیم  مـــی 
ــاي  آدم هـــــ
ــودآزاري  خــــ

.  باشیم
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24---------آیا فرزند ما آمادگی بازي فردي، جمعی و گروهی را دارد؟

25------------------------حل اختالفات از طریق گفتگو و مذاکره

27-----عواقب آنو و مدرسهدروغ گفتن و اغراق کردن در محیط خانه

27----------------------خبر چینی یا جاسوسی در محیط آموزشی

28------------------نظم و ترتیب، رعایت تقدم و تأخر، زمان و وقت

29-------------- -------------------------------- -------------------------------- تکلیف و وظیفه

30-----معلم خصوصی، بد آموزي یا کم آموزي و عقب افتادگی فرزندان

 34سه همکار باشیمربا معلم و مدباشد ورابطه خوبی بین خانه و مدرسهباید

35------------ -------------------------------- -------------------------------- خواندن و نوشتن

36---در کودکی باید خواندن را یاد گرفت و در جوانی باید خواند تا یاد گرفت

37--فرزندمان را تنها درس خوان بار نیاوردیم بلکه کتابخوان بار آوردیم

37----------------خواندن و مطالعه کردن کتابهانوشتنهايتکنیک

 40----------جدول ضرب، اشعار، مطالب جالب و آموزندهکردن حفظ

41جایی مدرسه فرزندتان را دارید به چند نکته توجه کنیداگر قصد جابه

42----------------------تفاوت نمرات دختران و پسران در دبستان

 که علم، علم است معلمیدر حالی(موضوع بسیار مهم در خصوص معلمین

43----------------------------------------------------هنر است

45---------------راه انتقاد از روش و متد و رفتار معلم چگونه است؟

"تنهــا"افــراد 
ــت   ــه علـــ بـــ
اضـــــطراب و  
وســواس، نظــر 
ــی،   ــر واقعـ غیـ
نســــبت بــــه  
دیگــران دارنــد 
و هیچ کـس را  
ــد و  مفیـــــــــــ
مناسب بـراي  
ــا   ــرت بـ معاشـ

. دانندخود نمی
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45---------------------بدانند،بهتر است که معلمین محترم و عزیز

46-------------------------نمره فرزندان و نمره دادن در مدارس

48-------------------------تأکید بر جنبه مثبت و سازنده فرزندان

 چند نکته بسیار مهم و مفید در مورد اختالف نظراتی که پدر و مادر با

49--------------------------------آموزشی شاید داشته باشندمحیط

53-------تأثیر محیط آموزشی بر حالت سازندگی و ویرانگري فرزندمان

 53-------------- مورد تکالیف مدرسه و چگونگی انجام دادن آننکاتی در

54----------------در چه سنینی و چند ساعت تکلیف مناسب است؟

54---وگو کردن در مورد اتفاقاتی که در مدرسه رخ داده در صورت تمایلگفت

55----------------------تعیین زمان انجام تکالیف و مدیریت زمان

56-----------آیا حین انجام تکالیف فرزندمان در کنا او باشیم یا خیر؟

57---------------------------تشویق و پاداش و شاد کردن کودك

 58----باشدتکالیف مدرسه از اول تا آخر فقط وظیفه فرزند ما میانجام

59------------------هاي متفرقهشروطی براي درس اضافی یا کالس

61---------------------------مسائل و مشکالت خواندن و مطالعه

61--------------------میل به مطالعه و لذت بردن از خواندن کتاب

61----------آیا فرزندمان درس خوان باشد خوب است یا کتاب خوان؟

62------------آیداز متون ساده، عشق به مطالعه و آگاهی بدست می

ما موجـوداتی  
نـــــــــــاقص 
هســـتیم ، از  
ــت و  شکســـ
ــتباه،  اشــــــــ
ــد   ــاس ب احس

.نکنید
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64-------------گو در مورد مطالب خوانده شدهوطرح پرسش و گفت

64----حداقل ماهی یک بار فرزند ما باید به کتابخانه یا کتابفروشی برود

65--------در انتخاب کتابخوب و درست بودن،ناسب، مفید بودنمت

68--------------علت نخواندن یا رنج بردن از کتاب خواندن چیست؟

70----------------------------------هاي تیزهوش و باهوشبچه

 70--با فرزندمان پیش آمدهمدرسه یا معلمین مسئولین مسائلی که بین

73کنندهاي دیگر را در مسیر رفت و آمد اذیت میها بچهبسیاري از بچه

 در محیط آموزشی و آیا بر فرض درست بودن ما نیز باید کردن تنبیه

76---------------------------------------تنبیه کنیم؟را فرزندمان

 77---------------------------- -------------------------------- دوستاندوستی و ارتباط با

78--اندریشه دوستی فرزندان ما در روابطی است که در آغاز با ما داشته

 78-------سالگی در مورد روابط و دوستی13تا 6تفاوتهاي کودکان از

81---------------ها به دو دلیل اصلی به هم عالقه و توجه دارندبچه

83---------------شکایت کودکان از عدم دوست یابی یا دوست شدن

84وگوي فرزندان ما با دوستانشان چند ساعت در روز مناسب است؟گفت

...)اهمیت هنر، ورزش، خواب و تغذیه و( فصل دوم 

87-------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ورزش

اگـــر شـــغلی 
دارید که آن 
ــاً  را واقعـــــ
دوســـــــت 
داریــــــــــد، 
ــدي  ثروتمنـ
ــه  ــتید کـ هسـ
اصــــال کــــار 

.ایدنکرده
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88---------------------------------هاي گوناگون ورزشیفعالیت

88------------------------------نقش ورزش در زندگی فرزندمان

96------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- هنر

97-----------------------------------------------مفهوم هنر

99-------------------------------------------------موسیقی

99-----نکات مهمی براي آشنایی و ضرورت موسیقی در زندگی کودك

108--------مروري به مطالب گذشته به صورت تیتروار و کاربردي و مفید

112----------------------------- -------------------------------- -------------------------------- تغذیه

 112-----------------------------سال13تا 7نغذیه براي کودکان

113---------------------------بلند شدن قد به یکباره و نشانه بلوغ

113--------------تغییرات و دگرگونیهاي دوران بلوغ و آمادگی والدین

115-------------------------------------نظافت و حمام کودکان

115------------------------اهمیت دادن دختران و پسران به لباس

116-------------------------------------------هاولخرجی بچه

116-------------------------ها در دوران بلوغبیماري یا فعالیت بچه

 116---------------سالگی کدام سن است؟13تا 7بهترین دوران بین

117----------------- -------------------------------- -------------------------------- هاخواب بچه

117---------------------------------ها هنگام خوابراه رفتن بچه

زمــانی کــه بــه 
ــان  خــود اطمین
ــود   ــداریم، خ ن
را حقیــــــــــر، 
ــادان و  نــــــــ
نــــــــــــاتوان 

پنــداریم و مــی
ــود  در نتیجــه خ
را بــه دیگــري 
واگــــــــــــذار 

ــی ــیم و مــ کنــ
دچـــــــــــــــار 
ــطراب و  اضــ
ــت  وحشــــــــ

. شویممی
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117-----اگر فرزندتان را در حال راه رفتن در خواب دیدید چه باید کرد؟

118-------------------------------------کابوس یا وحشت خواب

118--------دهد؟ها خود را نشان میچه مشکالتی هنگام خواب در بچه

)مرحله شناخت، آگاهی، درك( فصل سوم  رشد ادراکی 

120--------------کندکودك در یک سال اول با حس خود زندگی می

120ظهور تخیل و تصور و هوش یا توانایی در سازش در حدود یک سالگی

 122-------------------سالگی13تا 7عقل و مراحل رشد انسان بین

123-----------------ادراك، شناخت و درك در انسان چند گونه است

124------------------------------ -------------------------------- ها و مشخصات عقلویژگی

 125--------------------------کند؟خودي خود رشد میآیا عقل به

126--------------شود؟در چه سنی اولین بار عقل در انسان ظاهر می

128----افتدکسی که در دنیاي امروز داراي عقل نباشد چه اتفاقی می

137-------------آمده است؟وجود چرا عقل وجود دارد و چگونه به

139--------هاگُمی و گیجی  به نسبت حجم و اطالعات و تنوع و تفاوت

 139----)نادانی، ناتوانی، نیازمندي، نگرانی( چهار نون تلخ و نحس تاریخ

هاي ذهنی کههایی که در فعالیتچندین نکته درباره تغییر و دگرگونی

141------------------- -------------------------------- افتدساله اتفاق می13تا 7در کودك 

از پس هـر  
ــک  ــده یـ خنـ
ــه  گریــــــــــ
نیســـــــت، 
ــه از  بلکــــــ
پس از هـر  
گریـــــــــــه،

ــه ي گریـــــ
ــري  دیگــــــ

.است
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 مداري خود(Self Center)--------------------------------148

 150------- سالگی باید با آن آشنا شود13تا 7چندین اصل که کودك بین

 اصل این همان یا آنچه هست، هست(what is. is?)------------150

 اصل این همانی یا تجرید ذهنی یا اصل علیت(causality)--------153

 154-------------- همبستگیدوري کردن از دو نوع توهم تقدم و تأخر زمانی و

156----------------------------------------اصل تضاد و تناقض

 108--)واقعیت، عینیت، ذهنیت ( تفاوت قائل شدن کودك بین سه کلمه

160----------------- -------------------------------- -------------------------------- رشد اخالقی

161-----------------------------------پنج اصل از اصول اخالقی

162--بیند وچرا؟در چه سنی کودك همه چیز را حول احتیاج و نیازها خود می

 164--------------سالگی به دنبال چه چیزي است؟7تا 5کودك بین

 168----------سالگی13تا 11مفهوم قدرت، عدالت، اطاعت در سنین

169------------------تبعیض و دوري کردن از پیش داوري و تعصب

 170.....اخالقی به خصوص عدالت و انصافنظرات کودکان در مورد رشد

171--چند نمونه مطالعه و تحقیق در رابطه با عدالت و انصاف در کودکان

173-- رشد اخالقی و ارتباط آن با رشد عقلی و ادراکی در کودکان

173....چند نمونه مطالعه و تحقیق در رابطه با رشد اخالقی و ارتباط با رشد عقلی

بســــــیاري از 
ــدین  والــــــــ
ــران،  نگـــــــــ
ــرماخوردگی  سـ
کودك خـود را  

ي یــک نشــانه
بیمــــــــــاري  
کشنده و عالج 
ناپـــــــــــــذیر 

.دانندمی
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178کودك درباره احترام، اطاعت، حرمت و حیثیت انساندیدگاه

)رشد احساسی عاطفی هیجانی( فصل چهارم 

181------------- -------------------------------- -------------------------------- بند ناف روانی

182------------- وابستگی به خانه و خانواده و ارتباط داشتن با دوستان

183------------------------ خواستن عشق بدونِ قید شرط و مشروط کودك

187---------------------------------------مکالمه درونی کودك

187--------------------------------------احساس گناه و تقصیر

188-------------------------------- رشد احساسی، عاطفی و هیجانی فرزندان

189-------فرزندمان به دلیل لجبازي و بازي شاید حیله گر به نظر برسد

190-----------کودك آماده است که بشنود و علل و عوامل را پیدا کند

191----------------------------تقلید و تکرار یا انتخاب و خالقیت

192-------------------------------------اهمیت روابط و دوستی

194-------------------------مفهوم و اهمیت برد و باخت در کودك

 196-------------------------صحبت کردن و نصیحت را نپذیرفتن

197---------------------توجه کودك به آبرو و قضاوت و نظر دیگران

198---------در صورت رعایت کردن اصول تربیتی دو اتفاق خواهد افتاد

حتـــی خـــدا  
ــم  هـــــــــــ

ــی ــد نمـ دانـ
ــه و   ــا ابلـ بـ
بـــی عقـــل 

. چه کار کند
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200-----------------------------------حرمت نفس و عزت نفس

204--------------مسائل و موارد مهم و ضروري درباره موضوع جنسی

لکترا204------------------------------------عقده اُدیپ و عقده ا

فعال بودن کودك از نظر جنسی در این دوران و داشتن مسئله با خانواده

------------------------------------------------------------206

207--------نکاتی بسیار مهم در مورد رشد جنسی کودك در این دوران

214-----------------------آگاهی و آزادي و شناخت آن طریق زبان

215-------------------تعداد لغاتی که باید فرزندمان با آن آشنا باشد

مشکل زبان(Language)----------------------------------216

سخن گفتن(Speech)-------------------------------------216

217----------------------------لکنت زبان و اختالالت سخن گفتن

218---هاي رادیو و تلویزیوننکاتی مهم در مورد شنیدن و دیدن برنامه

220------ نکاتی براي کمک به آموزش و افزایش سطح دانش فرزندانمان

220-------------------------------------------------کامپیوتر

223-------------------------------دنیاي اینترنت و دنیاي مجازي

229--- -------------------------------- -------------------------------- اهمیت روابط اجتماعی

231-------------------------------------خانهسه اصل در محیط

 سه اصل که با(F)231-------شود و باید از آن برخوردار بودشروع می

ــردي  ــر فـ هـ
ــل  ــوان حـ تـ
مســـــــئله و  
ــارویی  رویــــ
بـــا رخـــدادها 
را دارد، و 
ــر  اگـــــــــــــ
ــت،  نداشــــ
تــــــــــــوان 
ــذیرش و  پـــ
گذشـــــتن از 
آن، حادثـــــه 

. را دارد
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233------------------ت نکردن پدر و مادر در موضوعات یکدیگرلدخا

235------------------------------------------خشم و عصبانیت

 235---------------------------------------)احساس بد ( خشم

 235---------------------------------)رفتار نامناسب ( عصبانیت

 دنیاي بیرون نکاتی براي ارتباط برقرار کردن مطلوب و مناسب در

236------------------- -------------------------------- -------------------------------- محیط خانهاز

236-------------------------------------------تنبیه و مجازات

 239-----------------------------سالگی13تا 7نظم و ترتیب بین

239--------------------------------------مدیریت وقت و انرژي

240----------------------------------پول و مسائل مالی خانواده

241----------------------------------------دادن پول تو جیبی

242تنوع و تفاوت رفتار در مواقع گرفتاري و بیماري و مشکالت در کودکان

243----------------------مرگ، جدایی و اختالفات شدید خانوادگی

244-------------------------------------رفتار و عادات نامطلوب

)ترس، اضطراب و وحشت در این دوران( فصل پنجم 

247----------------------------------------------------ترس

ــور   ــن تصـ ایـ
ــتی  نادرســــــ
ــه  ــت کــ اســ
ــوادث و  حــــ
مســائل بــد و 
ــط   ــی، فق منف
بــــراي مــــن 
ــاق  اتفــــــــــ

ــی ــه  م ــد ن افت
.دیگران
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248-----------------------------------------نگرانیاضطراب یا

249--------------------------------------------------استرس

7250------------سالگی به بعد و تغییرات ترس و اضطراب در کودکان

هاي فیزیکی و روان تنی عوارض و آسیب)Psychosomatic(------252

 علل و عوامل اضطراب و وحشت در مواردي که باعث شروع یا

253------------- -------------------------------- -------------------------------- شودمیآنشدت

257---------------تواند براي فرزندش درد دل کند؟آیا پدر و مادر می

شود باید او را بفهمیممان گرفتار ترس، اضطراب و وحشت میدوقتی فرزن

------------------------------------------------------------259

259-----توان به او کمک کرد؟ترسد چگونه میاگر فرزند ما از چیزي می

261-----------------------ها را بشناسیمعلل و عوامل این گرفتاري

261------------------------------------------------تیک زدن

 وسواس یا گیر دادن(Obsession)---------------------------262

)افسردگی در این دوران( فصل ششم 

266------------ -------------------------------- نشانه ها و عالئم افسردگی در کودکان

ــن   ضــمیر، ذه
و حتی بدن ما  
ــودکی  در کــــــ
ــمیم  تصـــــــــ

گیرد کـه در  می
ــالی و  بزرگســـ
ــا در   ــه بســ چــ

ي عمــر، همــه
چگونـــــه بـــــا  
مســـــــــائل و 
ــوعات  موضـــ

. برخورد کند
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268---- علل و عوامل افسردگی در کودکان و چگونگی برخورد و معالجه

 شیدایی و سرخوشی و(Manic Depression)------------------273

 اختالل دو قطبی(Bipolar)--------------------------------274

275------------------------------توصیه نهایی به پدر و مادر عزیز

با گرفتن این
ــام در  پیـــــــــ
دوران کودکی، 
ــه   ــن بـ ــه مـ کـ

ــدازه ي انـــــــ
خواهر و برادر 
خــــود زیبــــا و 
خواســـــــــتنی 
ــتم، در  نیســـــ
ــه   ــالی ب بزرگس
موضوع زیبایی 
ــه  و توجــــــــــ
ــران  دیگـــــــــ
حســـــــــــاس 

. شویممی


