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 مقدمه 
رود. اگر تربیت دینی بر اساس اصول ها به شمار می های پدر و مادر و خانوادهترین دغدغهتربیت و پرورش کودکان یکی از مهم

توانند در این  می، و در عین حال به اصول روانشناسی و تربیتی و مراحل رشد کودك شود و.الدین و تربیت دینی و مذهبی باشد

که کودك بسان یک اهلل علیه و آله و ائمه معصومین، به این نتیجه می رسیم  با بررسی دیگاه پیامبر  اکرم صلی امر موفق شوند.

ای برای خانواده و دارد و باید مورد تکریم و محبت قرار گیرد تا بتواند انسان صالح و سازندهای  نسان و آفریده خدا، جایگاه ویژها

باشد آله  جامعه خود  و  علیه  اهلل  پیامبر رحمت صلی  با کودکان میای که  در جامعه.  ناپسند  و  ناشایست  به  برخوردهای  شد، 

 (1390)فاضلی .ها پرداخت و کودك به ویژه فرزند صالح راستوداندیشهروشنگری و هدایت 

های  گیری بسیاری از صفات و ویژگیشناسی مبنی بر مهم و حساس بودن این دوره سنی در شکلطبق نظر متخصصان روان 

های کودکان برای ها در این دوره نه تنها مفید بلکه ضروری است و توانمندیبسیاری از مهارت شناختی کودکان، یادگیریروان 

رشد و یادگیری تا حد بسیار باالیی تحت تأثیر تجارب محیطی اوایل زندگی است. نکته مهم در تربیت آن است که برنامه آموزشی  

دهد که رشد تحصیلی کودکان  اشد. مطالعات انجام گرفته نشان میو تربیتی باید کامالً با ابعاد مختلف رشد کودکان متناسب ب

های دیگر تحصیلی، سازگاری اجتماعی و عاطفی، نشاط، توانایی شناختی،  های بعد، عالقه نسبت به تحصیل، موفقیت در دوره

ل مسئله و استدالل، تفکّر های حهای کالمی و زبانی مانند بازگویی قصه و داستان، مهارتهای جسمی ـ حرکتی، تواناییمهارت

 .های دوره پیش دبستان هستندمتغیرهایی هستند که بسیار تحت تأثیر آموزش  جمله از خلّاق، افزایش هوش 

شر کرد هدف  تمن  (SEAL)1ای را به نام» ابعاد اجتماعی و عاطفی آموزش«مجموعه   آلمان  وزارت آموزش و مهارت،  2005در سال  

های اجتماعی،  عاطفی، رفتاری و کمک به کودکان برای آگاه شدن از  ی آموزشی، عبارت بود ار: ارتقای مهارتاز این مجموعه 

بیان و توصیف آن  نیز  آثااحساساتشان، و  از  این مجموعه،   آورندگان   و مفهوم سواد 2،ر هووارد گاردنر و دانیل گلمنها، گرد 

 اند. عاطفی، الهام گرفته

هووارد گاردنر مورد توجه قرار گرفت. دو نوع از چند هوشی که گاردنر  3های چندگانه«ی »هوش، نظریه1990ی  در اوایل دهه

جنبشی، هوش موسیقیایی، هوش    - اندامیریاضی،    -زبانی، هوش منطقی-فضایی، هوش کالمی-تصویریهوش  شناسایی کرد) 

( هوش 1993عبارتند از هوش میان فردی و درون فردی)گاردنر    مترجم(.   -گرافردی و هوش طبیعت فردی، هوش درونمیان

رك احساسات دیگران است. دانیل گلمن، مفهوم هوش عاطفی را بسط داده و پنج بعد  ن فردی، توانایی فرد در تشخیص و ددرو

 
1 Social and Emotinal aspects of learning 
2 Howard Gardner&Daniel Golman 
3 Multiple inteligence 
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را برانگیختن خود، همدلی و مدیریت    این هوش  شناسایی نمود: آگاهی از خود)تشخیص احساسات خویش(، کنترل عاطفی، 

 روابط.

در آموزش علی الخصوص آموزش پیش از دبستان می توان با برنامه های مفید آموزشی و رویکرد کودك محور به افزایش توان 

 های چند گانه گاردنر پرداخت.هوشی علی الخصوص هوش

توان با پرورش و تأمین نیاز عاطفی به پیش  پس از تأمین نیازهای فیزیولوژیک و نیازبه امنیت می1رم نیازهای مزلو  ر مبنای هب

اولیه باعث ایجاد روحیه   نیازهای عاطفی  بر تأمین  مرحله خودشکوفایی یعنی عزت نفس رسید لذا در پرورش کودکان سعی 

و نحوه عملکرد سبک های مختلف نوین آموزشی، به  بر این مبنا در طرح حاضر پس از بررسی  انگیزشی در آنان خواهد شد.  

ایجاد بستری برای رشد و شکوفایی ابعاد عاطفی کودکان پرداخته شد، تا بتوانیم با ایجاد روحیه ای سالم و با نشاط بستر خود 

 شکوفایی و خالقیت را در کودکان احیا نماییم.  

 بیان مسأله 
ابعاد وجودی و جایگاه خود را در میان   تواندشخصیت خویش را داراست و می اختیار معماری انسان موجودی است به اذن خدا،

 نسبت به دیگر موجودات است.ترین ویژگی انسان  مهم  –عنی امکان صالح و فساد  ی  -تحول پذیری  سایر موجودات تعیین کند.

گیرد و رفتار  تصمیم می  قضاوت می کند،   اندیشد،  با آنها زندگی می کند، می  انسان مرهون خصال خوب و بد خویش است؛

یا بد بختیو محشور می  میردها میبا همین ویژگی  کند؛می نهایت، خوش بختی  در  اساس همین صفات رقم  اش  شود و  بر 

 .خوردمی

های انسان کامل  وشکل گیری پایدار شخصیت انسان بر اساس ویژگی  های اخالقی  تربیت اخالقی فرآیند درونی سازی ارزش 

برد تا سیمای آرمانی انسان اخالقی را در وجود خویش نقش  تربیت اخالقی مسیر گذار از وضعیت موجود را چونان راه می است.

توان گفت اخالق مقصد و غایت  خواند. میکه دانش اخالق بدان فرا میایی است  اخالقی تحقق عینی همه آموزه ه  .تربیتکند

 . نمایاند. در حالی که تربیت اخالقی الگو و قاعده این تحول و قواعد حرکت انسان بدان سو را بیان می کندحرکت انسان را می

به های هر مرحله  هایی از مراحل رشد، و ویژگیو پیشوایان دینی، تقسیم بندیدر وایات منقول از پیامبر صلی اهلل علیه و آله  

و خادم سبع سنین، و    » الولد سید سبع سنین،  در این زمینه فرموده است:  رسول رحمت صلی اهلل علیه وآله  خورد.چشم می

 .زیر و مشاور، و هفت سال و؛ فرزند هفت سال آقاست، هفت سال خدمتگزار و مطیعوزیر سبع سنین....«

 
1 Abraham Maslow 
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با توجه به اهمیت هفت سال نخست زندگی، در رشد و تکوین آدمی این دوره را دوره سیادت و    پیامبر صلی اهلل علیه و آله  

 سروری دانسته است. 

که کودك در    ، حکایت از آن دارد  کاربرد این واژه درباره دوران کودکی اول،    واژه سید به معنای سرور، بزرگ، مهتر و آقاست. 

،  که مورد تکریم استاین دوره، باید به اندازه کافی مورد توجه و احترام خانواده و دیگران قرار گیرد و در حکم آقا و سروری باشد

 کند.  ورد کرد، بلکه او خود امر میبرخمرانه و تحکم آمیز و اهانت و تحقیری متوجه او نیست. در این دوره نه تنها نباید با او آ

؛  های ما هستندلی اهلل علیه و آله نقل شده که میفرماید: فرزندان ما جگر گوشه ین سخن، کالم دیگری از رسول خدا صدر تأیید ا

 . (1390خردساالنشان فرمانروایان مایند.)فاضلی 

آموزش تعالیم دینی و تربیت مذهبی به کودکان و نوجوانان است. امام سجاد)ع( درباره  از جمله وظایف بسیار مهم پدر و مادر،  

فرماید: »حق فرزندت بر تو این است که بدانی وجود او از توست و نیک و بدهای او در این دنیا  این وظیفه مهم پدر و مادرها می

ذ و مسئولی؛ وظیفه داری فرزندت را به آداب و اخالق  به تو وابسته است و بدانی که در حکومت پدری و سرپرستی او، مؤاخَ

پسندیده پرورش دهی؛ او را به سوی خداوند بزرگ راهنمایی کنی و در پیروی و بندگی پروردگار یاری اش نمایی؛ به رفتار خود 

کی کند، در پیشگاه  داند اگر به فرزند خود نیمی  در تربیت فرزندت توجه کنی؛ پدری باشی که به مسؤولیت خویش آگاه است؛ و 

لیت و، مادران و معلمان است که به مسؤخداوند پاداش دارد و اگر به او بدی کند، سزاوار مجازات خواهد بود بنابراین بر پدران

کودک  اخالق  و  ایمان  پرورش  در  و  باشند  آگاه  خویش  اخالقی  و  برنشرعی  کار  به  بسیار  کوشش  و  جدیت    د.ان 

والدین به تربیت مذهبی فرزندان خود هیچ توجهی ندارند و برخی دیگر که تربیت مذهبی و اخالقی کودکان  متأسفانه برخی از  

هایی  ها و واژهبرند. بلکه مفاهیم دینی و اخالقی را با همان روشو نوجوانان برایشان مهم است، روش مناسب آن را به کار نمی

 .دهندآموزند، آموزش میکه بزرگساالن می

های دنیای کودکان، مذهب و ایمان آنان است. کودك فطرتی خدا آشنا دارد: »کلُّ مَولُودٍ یولَدُ َعلَی الفِطرَه« و یا در  فتیاز شگ 

ای از روح خدا در ذات او نهفته است. مبانی  فرماید: »فطره اهلل التی فطره الناس علیها.« زیرا نفخه سوره روم خداوند متعال می

هایی در جهان  هبی در اندرون او وجود دارد که با اندك یادآوری پدران، مادران، مربیان و یافتن مصداق بسیاری از باورهای مذ

 .دهدپذیرد و خود را با آن تطبیق میخارج، آن را می

شود با حقایقی درباره جهان آشنا شود. این  گیرد و سبب میاز حدود چهار سالگی، کنجکاوی سراسر وجود کودك را فرا می 

استناییآش خداوند  پذیرش  برای  طبیعی  سن  مرحله،  این  انجامید.  خواهد  خدا  پذیرش  و  مبدأجویی  به  خود   .ها، 

های او، صورت حدود شش سالگی، سن ارتباط کودك با خدا به صورت حرف زدن و درخواست کردن است و نوع درخواست 
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خواهد. کودك بر پایه فطرت خداجویی که در و لباس می مادی دارد. برای نمونه از خداوند چیزهایی مثل خوردنی، اسباب بازی

ای ویژه به صحبت و راز و نیاز با خداوند دارد. از همین رو، پدر و مادر و مربیان وظیفه دارند بینشی درست  او نهاده شده، عالقه

 .به کودکان ارائه کنند و سطح اطالعات آنان را در امور مذهبی باال ببرند

دهد. بنابراین اگر خواسته محسوسات و مشهودات است و کار عمده و اساسی این دوره را بازی تشکیل میجهان کودك، جهان   

باشیم مفاهیم انتزاعی همانند خدا، مرگ، قیامت و کیفر و پاداش اعمال را به کودکان آموزش دهیم، باید این مفاهیم را بر پایه 

 .های کودکان به آنان بیاموزیمها و داستانازیها را در قالب ب های محسوس توصیف کنیم و آنویژگی

که جاذب و جالب خواهد بود و دافعه  بر اینها بیاموزیم، افزونالزم به آنهای کودکان و با نرمی  اگر تعالیم دینی را در قالب بازی 

 .سپاردآموزد بهتر به ذهن میچه کودك با شیرینی میماند. آن نخواهد داشت، پایدار نیز می

تواند  ها پیش و ضمن دیدار جمعی از کارگران و معلمان با ایشان فرمودند: »معلم یعنی آن کسی که میهبر انقالب اسالمی سالر

خصوصیات اخالقی خوب را در بچه پرورش دهد، معلومات خوب را به کودك بیاموزد، فکر کردن را به کودك بیاموزد، استقالل 

های رهبر  بعدها هم این مهم در رئوس تذکرات، مطالبات و مثال(.  15/2/1378م رهبری،  رأی را به کودك بیاموزد« )مقام معظ

انقالب قرار گرفت، تا جایی که سال گذشته تعبیر »فلسفیدن برای کودکان« را تعبیری درست خواندند و آن را از کارهای اساسی  

 . ای مهم دانستندو رشته 

موسی، و هو صغیر و معه َعناقٌ مکیه، و هو یقول لها: اسجدی لِربِّک، فاخذه ابو    ابوالحسن  اقبل  …گوید: »صفوان جمال می 

ای مکی همراهش بود. او به  عبداهلل)ص( و ضمّه الیابوالحسن، موسی بن جعفر ـ در حالی که کودك بود ـ نزدیک شد و بزغاله

  « .  …هلل)ع( ]با مهربانی[ او را گرفت و در آغوش کشیدگفت: برای پروردگارت سجده کن. پدر ایشان حضرت ابوعبدابزغاله می

 .شدند این گونه سرگرم بازی می بزغاله، با یعنی

ای برای شناخت روحیات و استعدادهای کودکان و یکی از ابزارهای آموزش و پرورش اخالقی و اجتماعی آنان است  بازی وسیله 

سازد. در شیوه تربیت دینی نیز بر این مسأله بسیار تأکید شده است. تا  و زمینه را برای ورود کودك به زندگی واقعی فراهم می

 (1394فر  د.)متقیکردن امام حسین)ع( بازی میهای خود امام حسن)ع( و آنجا که رسول خدا)ص( نیز با نوه

فرصتی است که باید مربیان با انطباق    سهم دوران پیش دبستانی در آموزش تفکر علمی را این طور باید مطرح کرد که این دوره  

 . ع تفکر را آماده نمایندهای محرك زمینه ارتقا این نوکودکان و ارائه موقعیتهای  شرایط آموزشی و توانمندی 
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  » تفکر مشترك دائمی« هاهایی که در آنیادآوری شده است که، به خصوص محیط  1»بررسی آموزش مؤثر خردساالن«در پروژه

، بیشترین پیشرفت زبانی، اجتماعی، رفتاری و شناختی  شود) به بیان گروه تحقیقاتی( بین بزرگساالن و کودکان ترویج داده می

 گردد.  در کودکان حاصل می

گیرد و مکالماتی که در خانه صورت می-مبتنی بر این مشاهدات استتعامالتی بین بزرگساالن و کودکان،رسد چنین به نظر می

کودك آشنا هستند و این چیزی است که تیزارد وهیوز در  ، زیرا والدین یا پرستار با مفهوم اظهارات  اند ایجاد مفهوم کندمی تو

بزرگساالنی  2( 1984پیرامون مقایسه مکالمات کودکان و تفاوت آن با خانه و مهد کودك اشاره کرد)تیزارد و هیوز    تحقیق خود،

پردازند، یادگیری و پیشرفت کودکان  و به توسعه مداوم دانش و مهارت آموزشی می  دهندای حساس واکنش نشان میکه به شیوه

افزایش میرا به گونه  ی  ها اجازهها و احتمال، ایدهشخصی کودك احترام گذاشته شودهای  ها و دیدگاه، که به عالقهدهند ای 

 مطرح شدن در گفت و گو ها را داشته باشند. 

کند، درست و غلط را تمیز دهد و  خورد، تفکر نقاد است که به کودك کمک میبه نظر ما آنچه که در زندگی بسیار به درد می

ها جانب صحیح را بگیرد. داشتن این نوع از تفکر از نیازهای مبرم و ضروری جامعه ماست که باید از کودکی به آن  در داوری

تأثیر القائات و تبلیغات سوء و تهاجم فرهنگی دشمن قرار ن نوع تفکر پرورش یابد، تحتپرداخت. به نظر ما، کودکی که با ای

های تفکر عمیق و قوی را باید از کودکی بنا نهاد. کودکی که بیاموزد چگونه بیندیشد، استدالل کند، دلیل  نخواهد گرفت. پایه

تأثیر هر تفکری قرار نخواهد گرفت  سالی تحتگز در بزرگها و معیارها برای تشخیص و داوری توجه کند، هربخواهد و به مالك

هایی را به کودکان  و راه صواب را از ناصواب تشخیص خواهد داد. به بیان دیگر، این سیستم درست نیست که یک سلسله داده

ر حل مسائل ذهنی به  ها بعدها داند. درواقع تمام این دادهها هم پس بدهند و دلشان خوش باشد که درسی خواندهبدهیم و آن

هایی که به ما دادند و در امتحانات پس دادیم. نتیجه آن هم امروز افزایش مشکالت اجتماعی،  خورند. مانند دادهها نمیدرد آن 

ا رد ایم که هر چیزی را ابتدا پردازش و بعد قبول یهایمان یاد ندادهمانند باال رفتن آمار طالق، اعتیاد و ... است. زیرا ما به بچه

 . ( 39: 1381کنند )جهانی، 

  هیآ  رایز  ست،ین  یبرعکس آن منافات   ا ی  م یبر تعل  هیدر مورد تقدم تزک  ، یقرآن  راتیتعب  نی)ره( فرموده است که ب  ی عالمه طباطبائ

برنامه   یاست که در مقام اجرا  یهیاست. بد   م یو تعل  هیتزک  ییاجرا  ی مقدم داشته، ناظر بر برنامه ها  م یرا بر تعل  هیکه تزک  یی ها

ابتدا روح و قلب و عواطفش    رد، یگ  ی قرار م  م یکه تحت تعل  یمقدم داشت تا شخص  میرا بر تعل  هیتزک  د یبا   م، ی و تعل  هیتزک  یها

  هیبر تزک  م یدر مقام تحقق، تعل  ،ی . اما به طور کلردیرا فرا گ  ی مسائل و مطالب علم  ،ی و روح  یاخالق   هیتزک  هیشود و در سا  هیتزک

 
1 Reseching Effective Pedagogy in the Early Years(REPEY) 
3Tiza rd&Hughes 
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است   نیمقدم است منظور ا  می در مقام تحقق، علم و تعل  میی گو  ی که م  آنجا   نی. بنابرامیبر تعل  هیمقدم است و در مقام اجرا تزک

صوالً  داد و ا  میاشخاص را تعل  د یبا   ت،یاخالق و معنو  یربنایو بر ز  یی جنبه رونما  یو اخالق عمل  ، ییبنا  ریجنبه ز  ینیکه جهان ب

و در درجه   ن،یدر درجه اول متوجه والد  کهاست    یمهم  فیاز وظا   تیبه دست نااهل سپرده شود. به هر حال ترب  د یسالح علم نبا

  ، ییدر زناشو  نیمؤثرند. اگر والد  یو معنو  یبه لحاظ اخالق  گرید  یدر سرنوشت انسان ها  یاست که به نحو  یبعد متوجه همة کسان

و حل مشکالت   تیو ترب  میفرزندان هم موفقترند و اال مشکل است بتوانند در تعل  تیحُسن انتخاب داشته باشند قطعاً در ترب

شدن روز افزون   تهیمدرن  یدر جهان امروز که هر لحظه به سو هیهمراه با تزک  تیو ترب م ینوباوگان خود موفق باشند. تعل یتیترب

از جمله    ،یمجاز  ی ایو دن  یو حضور همه افراد از جمله فرزندان در دهکده جهان   ی علم  تشرفیو پ   یدر حرکت است و فن آور

  ی نید  ی آموزه ها  یساز  اده یفرزند و پ   ی و قرآن  ی نید  تیترب  تی ریباشد و مد  یم   ی مذهب  ن یوالد  اًخصوص  ن یوالد  ی ذهن  یها  قیتشو

 ی رهگذار برا  ن یاست از ا  دی است. ام  تیحائز اهم  اریبس  ا، یروز دن  ی ها  یو فن آور  شرفتهیدر کنار استفاده از امکانات پ   ،ی و قرآن

 ( ) طباطباییهر چند کوچک برداشته شود. یگام   ،یدرپدر و ما فیوظا  یفایسالم و ا یزندگ  یافراد به سو تیهدا

  دارد که تعامل موفقیت آمیز بین بزرگساالن و کودکان، اظهار می  به هنگام بررسی مکالمه ها در کالس درس،    (2002)وگریف  

ها به طور آشکار  عالقه کودکان و تفکر آن بستری که در آن    فراهم نموده و توسعه ببخشد،تواند یک بستر آموزشی قدرتمند را  می

 شود. پرورش داده می

های آموزشی  سعی دارد بداند آیا اجرای برنامهموزش اثر گذار در کنار مادران بررسی و مجری طرح  های آشیوهدر این پروژه  

 سط والدین در عملکرد و تربیت کودکان تاثیر دارد؟ کودك تو

 اهمیت و ضرورت  
ایجاد فاصله  و کم شدن تحرکات بدنی و  مصرف گرایانه    ها و حرکت مسیر زندگی به سوی زندگیبا توجه به درگیری خانواده

به جهت بهبود ارتباط در خانواده، تغییر نگرش و ایجاد انگیزه    های عاطفی و اجتماعی افراد به دلیل پدید آمدن فضای مجازی، 

به   حسنات که طرح و پروژه مادر کودك یعنی طرح حضور مادران در کنار فرزندانشان در مهد کودك بود اجرا شد، با توجهمهد

تربیت مؤثر کودکان در خانواده، این  ت های ایجاد شده با هدف نشاط در خانواده و زمینه سازی رشد و  رونا و محدودیشرایط ک

 . ای برخوردار استطرح جهت اجرا از اهمیت ویژه 
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 اهداف طرح  
 . ایجاد ارتباط بین والد و کودك در فضایی شاد

 باشد. رفتار از طریق بازی میهای زندگی و تثبیت از طریق تمرین رفتار و ترمیم  آموزش مهارت 

 . باشدحرکتی، اخالقی تقویت اعتماد به نفس و تمرین دست ورزی، می-های حسی تقویت مهارت

 . افزایش بار علمی و افزایش هوش کالمی کودکان و ارتباط با اولیا می باشد
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 مبانی نظری ژپوهش: فصل دوم
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 ماکوشاطرح مبانی نظری 
ها » تفکر مشترك  هایی که در آنیادآوری شده است که، به خصوص، محیط  ی » بررسی آموزش مؤثر خردساالن«هدر پروژ

رفتاری و  زبانی، اجتماعی،  شود، بیشترین پیشرفت  « ) به بیان گروه تحقیقاتی( بین یزرگساالن و کودکان ترویج داده میدایمی

  تعامالتی بین بزرگساالن و کودکاناین بود که چنین    چیزی که پروژه مذکور نشان داد،  .گرددحاصل می  شناختی در کودکان

آن ها را مشاهده  جست و جوی دنیای پیرامون توسط    یکودکان و نحوه  با حساسیت، فعالیتکه    بستگی به بزرگساالنی دارد 

 (1393)محمدی اند. کرده

پردازند، یاد گیری و  آموزشی می  دانش و مهارت  دهند و به توسعه مداوم  ای حساس واکنش نشان میبزرگساالنی که به شیوه

افزایش  پیشرفت کودکان را به گونه و  ها  های شخصی کودك احترام گذاشته شود، ایدهها و دیدگاههند، که به عالقهدمیای 

 . ی مطرح شدن در گفت و گوها را داشته باشندها اجازهاحتمال 

خیلی    - های نه چندان دور، مثالً با بیست سال پیش  حتّی با گذشته  - های دور  ی تربیت کودك و نوجوان، با گذشتهامروز قضیه

 .  کرده استتفاوت 

ای را  ای در اختیار یکایک ماست، چه ساخته شود؟ آیندهی خامی و مثل ذخیرهخواهیم از این نسلی که امروز مثل مادّهما می

ایم؟ اگر حقیقتاً به آرمانهای اسالمی و ملی و عظمت ایران و که آنها خواهند ساخت و پرداخت و پیش برد، چگونه تصویر کرده

کنیم؛  جبران راهی که دستهای استبداد سیاه در این صدوپنجاه سال، دویست سال اخیر ما را در آن کشانده است، فکر میایرانی و  

دهیم، پس بایستی به تربیت کودك و نوجوان خیلی اگر اینها برایمان مهمّ است و به آینده به معنای حقیقی کلمه اهمیت می

 (1377)مقام معظم رهبری، .اهمیت آن را خیلی بشناسیمی آن خیلی فکر کنیم و بپردازیم، درباره

تب  فتعری  ترب  نییو  و    یاخالق-ی اجتماع -یعقالن- یعاطف-یروان-یگوناگون جسمان  یبه مفهوم عام شامل جنبه ها  تیموضوع 

دو نقش مهم    یدارا  تیدارد. ترب   تیانسان اهم  ی در زندگ  ی تیو ترب  یابعاد به لحاظ روان شناخت  نیاز ا  ک یاست در هر    ینید

 یگری جامعه است و د  یازهایرفع ن  یالزم برا  یها  یی فنون مهارت ها و توانا  زشاهتمام به آمو  یکیآموزش و پرورش است که در  

 تیهمه ابعاد ترب  یگزارده شده، مورد توجه است. بررس  عتیدر نهاد او به ود  یکودك به صورت فطر یو مذهب  ینید  یپرورش ح

تنها به    سندهیمقاله، نو  نیا  ، یرو  ن یدگنجد، ب  ی مقاله نم  کی در    ی انسان الزم است، ول  ی آن ها در زندگ  ی به لحاظ نقش اساس

که در آن ها وجود دارد   یو ابهامات  قیموجود و مصاد قاتیو تحق فاتیتأل یبه بررس یپردازد. به طور کل یم  ینید تیترب یبررس

 (1395)رضایی خواه  پردازد.  یم
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دارد که تعامل موفقیت آمیز بین بزرگساالن و کودکان،  اظهار میها در کالس درس،  به هنگام بررسی مکالمه  (2002)1وگریف

ها به طور و تفکر آن  ی کودکانهاعالقهو توسعه ببخشد، بستری که در آن   تواند یک بستر آموزشی قدرتمند را فراهم نمودهمی

 شود. آشکار پرورش داده می

ساالن به ، اهمیت گوش دادن بزرگو در تحقیقاتشاناین موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار داده    (2005) و همکاران  2لیتلتون 

ها، این که چگونه کودکان در یک محیط  آن  های یکدیگر را نشان دادند.گوش دادن کودکان به حرف  های کودکان و نیز،  حرف

این شناخت در یک گروه را، مورد تأکید قرار   » گسترش یافتن« ی بخشند و نحوهمیه اجتماعی، دانش و شناخت خود را توسع

 دادند. 

 رویکردهای آموزشی پیش از دبستان  
امیلیا  برنامه درسی روییدنی  :  3رویکرد رجیو  بر یک  بر رویکرد    رویکرد آموزشی رجیو امیلیا، مبتنی  است. در مدارس مبتنی 

،برنامه درسی دقیق و تکه تکه شده و از پیش تعیین شده وجود ندارد. در عوض از برنامه درسی منعطف و  آموزشی رجیو امیلیا 

مناسب با عالئق، نیازها و توانی هایی کودکان استفاده می شود، برنامه ای در قالب پروژه ها که به تدریج شکل می گیرد و کامل  

 .یادگیری همراه می کندمی شود. رویکرد آموزشی رجیو امیلیا آموزش را با 

فرد از کودك و همچنین فرهنگ  رویکرد آموزشی رجیو امیلیا در آموزش کودکان خردسال، شدیداً متاثر از تصویر منحصر به  

هایی که باید به دقت    ای از دستورالعمل  باشد. رویکرد آموزشی رجیو امیلیا نه یک الگو است و نه مجموعه  اطراف کودك می

تواند و نباید تالش کند تا آن را به موقعیتی متفاوت تحمیل کند. در عوض، رویکرد آموزشی رجیو  نابراین فرد نمی اجرا شوند. ب

شکل اثربخشی در جاهای دیگر اجرا شود )هیویت،   امیلیا باید بر اساس فرهنگ خود کودك کشف و بازتعریف گردد تا بتواند به

2001.) 

 امیلیا   رجیو محیط یادگیری

شود. محیط در این مدل، منعکس کننده  الگوی رجیو به محیط خیلی اهمیت داده شده و به عنوان »معلم سوم« از آن یاد میدر  

و   ارتباطات  قلمرو  و  دانش کودکان  با حوزه  و  است  ویگوتسکی  اجتماعی  یادگیری  نظریه  و  دیویی  تربیت کننده جان  فلسفه 

شود  اند و هیچ فضای حاشیه ای و بی اهمیت تلقی نمیهای محیط مهمه قسمتاحساسات آنان متناسب است. به گفته کادول: هم

زیبا، هماهنگ، مملو از آرامش   مفهوم فضایی دلپذیر با طراحی  و هیچگونه گوشه ای بدون ارزش نیست. با ورود به مراکز رجیو 

 
1 Wegerif  
2 Littleton  
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یال پرداز، خالق، شایسته و توانمند  که تسهیل گر ارتباط، تعامل و اکتشاف است به کودکان به عنوان موجوداتی کنجکاو، خ

 گذارد. احترام می

آورد که این مراکز عالوه  هر مرکز شامل سالن ورودی مناسب جهت خوش آمدگویی، این ارمغان را برای بزرگساالن به ارمغان می

های  عاتی درباره طرحهایی برای نشستن والدین، تابلوهای نصب شده که اطالها نیز هست. وجود نیمکتبر کودکان متعلق به آن

های این  خورد که از ویژگیهایی که انعکاسی از زندگی کودك است به چشم میمرکز، فهرست رخدادها، اسامی مربیان و پیام

 بخش از مدارس رجیو است. به عبارتی دیوارها، سالن و حتی سقف آویزها  

کنند و دنیایی از شور زندگی، اکتشاف  صورتی مستند روایت میبا کودکان و اولیا سخن می گویند و تاریخ زندگی هر مرکز را به  

 . گذارند و یادگیری خالقیت و پویایی و لیاقت و توانایی را نمایش می

  1رویکرد والدورف 
ای به جهان معرفی کرد. روشی که پشتوانه  1919، خالق روش آموزش خالق والدورف است. او این روش را در سال  2رادلف اشتاینر 

 کند. ای که انسان را آزاد، اخالق گرا و زیبایی پسند معرفی میاستوار از یک فلسفه دارد. فلسفه 

کوشند تا آموزش را به یک هنر تبدیل  لدورف، میکند. آموزگاران واروش والدورف به نیازهای یک کودك در حال رشد توجه می

را مخاطب قرار می اگر به یک مدرسه والدورف وارد شوید،  دهد، دستکنند. هنری که همه وجود کودك  را.  قلب و مغز  ها، 

های  نگکند، اهمیتی است که به ساختمان مدرسه داده شده است. دیوارها، معموالً با رنخستین چیزی که توجه شما را جلب می

 بخشد. شوند. کارهای هنری کودکان که همه جا به دیوارها آویخته، به دیوارها جلوه میشاد و زنده پوشیده می

های دانش آموزان را ببینید. بر روی هر میز، یک کتاب درسی ویژه قرار دارد. نکته جلب هایی از فعالیتتوانید نشانههمه جا می

شود. این آموزگاران، به ها دیده میق و تعهد بسیار آموزگاران است که در چهره و فعالیت آنتوجه کننده دیگر، احتماالً اشتیا

 هایی مطرح است:کنند. برای این آموزگاران چنین پرسشهای یکتا نگاه میتک تک دانش آموزان خود به چشم شخصیت

 دهد؟  بروز را خود تحصیلی های توانایی شکل ترینعالی  به تا  کنیم کمک کودك یک به چطور  •

 وجود   در  را  جهان  به  احترام  و   هاانسان  دیگر  به  توجه  و  عالقه  سالم،   خودآگاهی  با  همراه  آموختن  و   کار  به  اشتیاق   چگونه  •

 کنیم؟  بیدار کودك

 
1 waldorf 
2 Rudolf Steiner 
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 زان کمک کنیم تا معنای زندگی خود را بیابند؟ آمو دانش به توانیممی چطور  •

اند. به این ترتیب،  کنند، سرزنده و مشتاق کنند ارتباط برقرار میچه تجربه میآموزند و آنمیچه  هنگامی که کودکان بین آن

اند که این شیوه آموختن را به پیش  ای طراحی شدههای والدورف به گونهشود. مدرسهشان درونی میآموزند، برایچه میآن 

 . ببرند

ای اصلی روش آموزشی والدورف است. در روش آموزشی والدورف عقیده  توجه به تربیت هنری و زیبایی شناسی یکی از مولفه ه

بر این است که ذوق هنری از دورن کودك می آید و به خالقیت و تکامل زندگی درونی کودك کمک می کند. کارهایی که از 

.  هستند  … و دوز و  این اندیشه ناشی می شوند، نقاشی، طراحی ، مدل سازی و کارهای دستی همچون بافندگی، نجاری، دوخت  

بر این اساس محتوای تربیتی کودکان پیش دبستان باید به تمامی غالب های هنری )نقاشی، مجسمه سازی، (.  1395  ،1نیکول )

 مختلف  های  بخش  هماهنگ  حرکت:  حرکت  هنر)  یوریتمی  و   موسیقی  بین،   این  در.  باشد  داشته  توجه(  …کاردستی، موسیقی و  

 .(1ص  2003  ماریا،  والدورف مرکز) است والدورف  تربیتی رویکرد در هنری اصلی های قالب  از یکی ( موسیقی با  بدن

 2رویکرد مونته سوری 
در ایتالیا ایجاد شد. دکتر ماریا مونته 3خانه کودکان  نامبه  انگلستان موسسه مشابه دیگری نیز  به موازات توسعه مهدکودك ها در  

، که قبل از وی تشریفات خشک مدارس ابتدایی  4مک میالن  کرد تا همانندآموزشی، تالش میسوری بنیانگذار این موسسه جدید  

انگلستان را کنار گذاشته بود، از آموزش سنتی ایتالیا جدا شود. هر چند الگوی مونته سوری جدا از روش آموزش کودکستانی و  

بین سیستم های این نهادها و نیز درنظرات مشترك آموزش در مهدکودك های به وجود آمد ولی شباهتهای جالب توجهی در  

و مشهود آنها، بخصوص در مراحل اولیه، به چشم می خورد. مونته سوری در آغاز کار یک پزشک بودو با کودکان عقب مانده سر  

به کار گیری   قرار گرفته بود  5و کار داشت وی در حالی که تحت تاثیر کار مربیان کودکان عقب مانده، یعنی افرادی چون سگن 

 و اصالح بعضی از روشها و وسائل آموزشی آنان را آغاز کرد. 

بعد از مدت کوتاهی از کار با کودکان عقب مانده دست کشید و به ایجاد برنامه ای برای آموزش کودکان طبیعی محله های فقیر 

ت پوشش و روشهای پایه ای شبیه به  نشین رم پرداخت. مهدکودك ها و مدارس مونته سوری اصوالً از نظر انتخاب جمعیت تح 

هم بودند. هر دو نهاد با کودکان بی بضاعت سروکار داشتند، هر دو متأثر از کار سگن بودند و هر دو آموزش حسی را به عنوان  

 
1 Nikool  
2  Maria Montessori 
3casa deibambini 
4 Macmillan 
5 Segen  
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آنها   تر محسوب می شد.  نهادی گسترده  انگلیسی  مهد کودك های  اما  کردند؛  تلقی می  آموزش کودکان  پیشرفتی مهم در 

بر عهده می گرفتند که در سیستم مونته سوری کمتر به آنها لیت هؤمس ایی را در رابطه با جنبه های رشد و کار با والدین 

پرداخته می شد. رها شدن از یک رشته عقاید جزم و خشک به مربیان مهدکودك ها این اجازه را داد تا برنامه هایشان را هر چه 

نوینی که در اختیار داشتند بهره جویند، چه این دانش پاسخگوی خواسته های جدید  کامل تر و قابل انعطاف تر کنند و از دانش  

 . (1394اجتماعی بود. اما باید گفت الگوی مونته سوری بر محتوا و روش مهدکودك ها تأثیری عمیق داشت )اسپادك

 مستند سازی تجربه و 
تجربیات به کارها و رویدادهای    ختن به کار رفته است.ی خویش آموواژه تجربه در ادب فارسی به مفهوم آزمودن و از آزموده

ریشه   در التین به معنای » بوته آزمایش گذاشتن« «Expert»و« ExperienceK»هایو از آنجا که واژه  گردند؛گذشته باز می

شود  به کسانی اطالق می  متخصص«»بنابراین »مجرب« و    ر دانست.به یکدیگ  دو واژه مرتبط  توانتجربه و تخصص را می  اند؛گرفته

در عمل    اند، و شرایطی خاص آموخته ای که در مقاطع  با تمرین و تجربه خاص، از دانشی عمیق برخورداردارند،  ای  در زمینه  که:

 اند. آزموده و آبدیده شده

 قرار گرفته است. نیز مورد تأکید یادگیرنده  های  سازمانهای آموختن از تجربیات گذشته خود و دیگران به عنوان مهارت

 شود که در پنج مهارت زیر توانمند شود: سازمان وقتی یادگیرنده می

 حل سیستمی مسایل   (1

 کارهای جدید آزمودن راه  (2

 درس گرفتن از تجربیات گذشته  (3

 درس گرفتن از بهترین تجربیات دیگران  (4

 ها در سازمان انتقال سریع و مؤثر و نتیجه بخش آموخته  (5

 باشد.بر این اساس طرح و برنامه ماکوشا سعی بر ایجاد فرآیند یادگیری موثر در میان کودکان را دارا می

    تفکر خالق
لطبع از  خوب و خالق عمل کنند کودك نیز با  اطرافیان و محیط،  اگر والدین،  نه را دارند.حکم آب و آئی  کودکان برای بزرگان،  

درك نکردن    نو خواهد داشت. محیط مناسب و آموزش به جا، خالق کودك خالق است و بالعکس.  این اعمال، حرکاتی زیبا و 

ها مراقبت شود تا  ته و از آنف دانسفا خواهد بود. اگر آب و آیینه را شهای نو شکفته  امن قاتل استعداد این گلکودك و محیط نا
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خالقیت یعنی پیدایش    تر به جامعه نور بخشند. چه باید کرد؟ در درجه اول باید خالقیت کالمی کودك را رشد داد.هرچه روشن 

 . ای از یک وجود با یک فرآیندیک پدیده، حالت صورت، ترکیب یا ساختار تازه

تواند سایر  وری باشد به احتمال قوی میوانمند به علم سخنهرکس صاحب سخن و تن خالقیت است و  وری، علم و فسخن 

 . های خود را رشد دهدخالقیت

 توانیم از راهکارهای پیشنهادی زیر استفاده نماییم. جهت ایجاد خالقیت در کودك می 

 . های خود را به صورتی آزاد و آرام بیان کنندتا افکار و اندیشه به کودکان فرصت دهیم (1

 های او گوش دهید. و آفرینش کالمی کودك، با دقت، حوصله و عالقه به حرف در هنگام سخن گفتن (2

 براز کنید.اگری کالمی لذت می برد، که شما نیز عالقه خود را ن و آفرینشکودك وقتی از سخن گفتکه  توجه کنیم (3

 . انواع آن را در کودکان پرورش دهیمآفرینش کالمی شکل نظم، نثر و مکتوب و شفاهی دارد، به همین دلیل  (4

 . خزانه لغات آن ها را گسترده کنیم کتاب و عالقه مند کردن کودکان به کتاب،با خواندن  (5

 می تواند در افزایش هوش کالمی مؤثر باشد. بازی اسم فامیل که شامل نام، شهرت، میوه، شهر، کشور و .... می باشد  (6

 تمرین کنید.ها را های کالمی بیشتری را برای کودکان شناسایی کنید وآنبازی (7

 در این فرآیند شعر و شعر خوانی را به عنوان یک ضرورت در نظر بگیریم. (8

 . شوند ام یا مظطرب میآر ،در هنگام صحبت کردن با توجه به شرایطتوجه کنید که کودکان  (9

 نوشتن انشا، روشی مناسب برای پرورش خالقیت کالمی است.  (10

از   کودك و نوجوان    است. در این روش، کودکان، روش سفید خوانی  بسیار مهم در پرورش خالقیت کالمی   یک روش (11

 کنند. ای سفید موضوعی را بداهه سازی میروی برگه

 رفتارهای خالقانه را بدون تقویت رها نکنید.  کودك را خصوصاًهیچ رفتار کالمی   (12

 های فوق در طرح ماکوشا استفاده شده است. اکثر روش 

 تفکری   شیوه
  ها  برنامهاز    مورد تاکید قرار داد. در هریک  و مدرسه را نیز  در کالس درس    اهمیت »محیط توانمند کننده«  ی مزبور،مطالعه

به نفس و عزت نفس، تشویق میبه شوخ طبع بودن و داشتن اعتم  و کودکان،مادران   باعث  ند.شواد  که   شودمی  این مسأله 
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ها را مطرح انواع مختلف سوال     کودکان،  رشد نمایند  ها را مطرح کرده و نسبت به یادگیری خالقانهانواع مختلف سوال   کودکان،

 . (2006و همکاران، 1)برناردتمایل پیدا نمایند.کرده و نسبت به یادگیری خالقانه از طریق تفکر 
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 معرفی طرح ماکوشا  
کودکان به جهت تأمین نیاز عاطفی کودکان در محیط خانواده و  به جهت ایجاد بستر مناسب در زمینه ارتباط مناسب والدین با 

سه و نیم تا شش   کنار کودکانم طرح حسنات به صورت حضور مادران، کودکانی با روحیات سال اسالمی در زمینه سازی تربیت

، و  ه صورت مجازیهای آموزشی به جهت شرایط کرونا و ایجاد بستر های آموزشی بانجام پذیرفت در شرایط تغییر محیط  سال

مستقیم کودکان از فضای مجازی به صورت مستمر سعی در ایجاد طرحی با بسته های آموزشی متناسب سه  های  بررسی آسیب

و ارتباط با متولیان طرح و های آموزشی  در محیط خانواده شد که خانواده پس از تهیه بسته ماهه برای کودکان با لوازم ساده  

هدف از این طرح کسب مهارت در    . تواند طرح را اجرا و اهداف طرح را به ثمر برساندآموزش مادر به عنوان مربی کودك می

 باشد. کودکان و ایجاد خودآگاهی در مادران می

ای نظر نظریه پردازان مختلف ایجاد حس و حال خوب و احساس رضایت مندی در مادر باعث انتقال  شعار اساسی طرح بر مبن

تا بتواند در بهبود  شود، در گام اول هر مربی یا متربی باید بیاموزد تا حال خودش را خوب نگاه دارد  به خانواده مینشاط    حس  

موثرترین مکان را خانواده دانسته، و حفظ و صیانت خانواده را بسیار  ثر باشد، چرا که در دین اسالم مهم تریین و  حال دیگران مؤ

 باالتر می داند. اعتکاف در خانه خدا نشستن کنار خانواده را از  پیامبر اسالم دهد. تا آنجا کهمورد توجه قرار می 

 به شناخت کافی و کشف مهارت های مورد نیاز کودك پرداخته شد.  از دیدگاه اسالم،  زیر هفت سالهای کودکان  با آنالیز ویژگی

)دوخت، قصه گویی، نمایش خالق، بازی فکری، دست ورزی، کاردستی  های استفاده شده با رویکرد شناختی در پروژه  فعالیت

   باشد.می

توسط    یک بازی،  باشددر فضای مجازی می  طرح ریزی بازی های آموزشی به جهت یادگیری مادرانها ی ماکوشا،  یکی از برنامه

به صورت آموزش به مادران در ماند وبا همان وسایل باقی می  بازی دیگر در محتوا  3  به صورت آنالین برگزار می شود و   مربی  

بهره مند خواهند شد.ی میمعرفکالس مجازی   از آنها  بازی ها  ویژگی    گردد و مادرانی که در کالس مجازی شرکت نمایند، 

   باشد.میم طرح و عملکرد آن میایل ساده و در دسترس و سادگی و تعاستفاده از وس

هدف از ایجاد این فضا ساخت محفل گرم در خانواده و زمینه سازی    . پذیردصورت می   کم با افزایش خالقیت در بین مادرانکم

 و رسیدن به فضاهای همدالنه در خانواده می باشد. 

از دیگر طرح های فضاسازی معنوی به همراه محیطی با نشاط در خانواده از   با هدف انس و عمل به قرآن قرآنیمحفل سفره ی 

 سمت مسئولین طرح ماکوشا و حسنات است.
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در کنار آن جمع  خانواده  و بقیه افرادشده  توسط کودك در خانه گسترده که ی کوچک نحوه اجرای برنامه با نمادی مانند سفره

و سعی در ایجاد    پذیردمیصورت  مانند خواندن یک آیه از قرآن و روایت احادیث یا داستان های قرآنی    ، شده و محفل قرآنی

 باشد. ارتباط مؤثر بین اعضای خانواده در یک محفل دینی و ایجاد فضای معنوی و به یاد ماندنی می

یکی از مباحث مهم در برنامه ماکوشا بوده که پشتیبان کانال اولیا را راهنمایی   ینی، با رویکرد مشاوره اسالمی و مبانی د   مشاوره

ی، فعالیت های کودکان، ارتباط اولیا با کودکان و مشکالت خانوادگی صورت  مشاوره در زمینه   و یا به مشاوره متصل می نماید.

 پذیرد. می

آنها به منظور ارتباط موثر با کودك و لیجاد پروژه دو نفره پدر با کودك  های طرح مداخله پدران و ارتباط موثر  از دیگر ویژگی

 باشد. می

های  بازیباشد لذا  یکی از راهبردهای موثر در ارتباط صمیمانه و همدالنه بین خانواده ایجاد پروژه های مشترك میاز آنجایی که   

 . ی گروهی در خانواده ها باشدهاتواند زمینه ساز ایجاد چنین بازیکودکان به همراه والدین می

 نحوه اجرای طرح ماکوشا
 گردد. طرح در دو بخش خردساالن و مادران اجرا می 

 خردساالن   بخش

 کودک   جذبشرایط 
 از آنجایی که طرح تالش بر اثرگذاری و فعالیت بهتر دارد شرایطی را به عنوان پیشنهاد مطرح می نماید: 

 سال ثبتنام شوند. فرزندان از سن سه سال تمام تا شش  -

 سن مادران به گونه ای نباشد که میل و عالقه یا توان آموزش را نداشته باشند.  -

 خانواده مذهبی بود یا گرایش و دغدغه تربیت دینی فرندان را داشته باشد.  -

 خردسال به گونه ای معلولیت جسمی نداشته باشد که مورد تمسخر خردساالن دیگر قرار گیرد. -

 م و پرداخت هزینه متعهد گردد. مادر به حضور منظ -

 بخش های قسمت خردساالن  
 کالس درس و آموزش  -

 محل بازی و سرگرمی  -

 کتابخانه کودك  -

 کارگاه مهارت   -

 تابلو امتیازات/ تابلو اعالنات و محتوا  -
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 بانک جوایز -

 قفسه وسایل   -

 محل امور خدماتی )سرویس بهداشتی ، آبخوری ، آشپزخانه ، انبار وسایل پذیرایی و...(  -

 موضوع برنامه ها 
 مربی می تواند برنامه های زیر را با کمک اتاق فکر بر اساس قالب های پیشنهادی به اجرا در آورد. -1نکته 

برنامه ها بر اساس تصمیم مشاور و اتاق فکر ، طبق مقطع سنی ، جنسیت و میزان فهم بچه ها ، در سطوح   - 2نکته  

 مختلف اجرا می شود.

 دو محور خالق و رهبران دینی با موضوعات زیر برگزار می شود : برنامه های دینی در  •

 قرآن :  -1

مرحله اول : در این مرحله مربی شمرده سوره ای کوتاه از قرآن را به بچه ها آموزش می دهد و بچه ها بعد ازاو تکرار  

و بچه ها پس از او    می کنند. سپس در آن جلسه یا جلسه بعد خردساالنی که سوره را حفظ کرده اند آن را خوانده

 تکرار می کنند. 

 نکته : هر کودك با خواندن سوره ای از قرآن ستاره ای در جدول تابلو امتیازات دریافت می کند.  

 :  علیهم السالمو اهل بیت    صل اهلل علیه و آله وسلمآشنایی با پیامبر   -2

معصومین و آشنایی با تاریخ معصومین   این آشنایی در سه محور : آشنایی با سخن معصومین ، آشنایی با سیره عملی 

 به اجرا در می آید. 

و   - اخالقی  راستای مسائل  با سخنان معصومین در  ابتدا  این بخش خردساالن  در   : با سخن معصومین  آشنایی 

 اعتقادی آشنا شده و احادیث کوچک را حفظ می نمایند. 

ا فراگرفته و می آموزند چگونه مانند  آشنایی با سیره عملی : در این بخش خردساالن سیره عملی معصومین ر -

معصومین زندگی کنند. مثال خردساالن یاد می گیرند پیامبر زودتر از دیگران و به همه سالم می کرد . سپس  

 می بایست پس از آموزش ، این سیره عملی در خردساالن به اجرا در آید . 

ریخ زندگی معصومین و حوادث و شرایط زندگی  آشنایی با تاریخ زندگی معصومین : در این بخش خردساالن با تا  -

 ایشان و نقش ایشان در هستی و نحوه برخورد ایشان با ظالمین و دشمنان ، به شکلی ساده آشنا می شوند.

 آشنایی به دستورات و سیره عملی علمای دینی ، رهبران انقالب اسالمی و شخصیت های تاثیرگذار  -3

 

 راستای تقویت ویژگی های پایه : برنامه های محتوایی و عملی در  •

در این بخش درسنامه ها درقالب های متفاوت بر آن هستند که ویژگی های زیر را در خردساالن رشد داده و تقویت 

 کنند. ویژگی ها: 

 روحیه تفکر و تدبر در خردساالن تقویت شود. -

 قدرت نقد پیدا کرده و روحیه پرسشگری ایشان باال رود.  -

 لیتها خالقیت و ابتکار عمل داشته باشند. در حل مسائل و فعا -

 بچه ها پرکار بوده و در کارها مسئولیت پذیر بوده و مشارکت فعال داشته باشند. -
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 تقویت اهتمام به قوانین شرعی و قانونگرایی اجتماعی در خردساالن -

 خردسال عزم و اراده مناسب برای شروع کارها و شهامت اقدام را پیدا می کند.  -

 خردسال به یادگیری و مطالعه عالقمند بوده و قدرت برنامه ریزی برای کارهای خود را پیدا نماید.  -

 خردسال قدرت مدیریت در استفاده از رسانه را پیدا نموده و به نتیجه گیری استفاده از آن بپردازد.  -

دازند. لکن می توان آن را شروع  نکته : شاید برنامه ها نتوانند به صورت کامل به رشد و تقویت این ویژگی ها بپر

 نموده و با آموزش آن به مادران ، نتایج آن را به دست آورد. 

 برنامه های مهارتی :  •

برنامه های مهارتی در موضوعات مختلف برگزار می شود و در صدد آن است که ویژگی های زیر را در خردسال تقویت 

 کند: 

 نسیت(  آشنایی با مهارت های مورد نیاز )با توجه به ج -

 تقویت قدرت مدیریت و انجام فعالیتهای شخصی و گروهی   -

 توانمندی دفاعی و امدادی   -

 قدرت سرگرم کردن خود با استفاده و آشنایی با مهارت بازی کردن و مسابقه دادن -

 مهارت فعالیت گروهی و تعامل با دیگران  -

 مهارت کمک به دیگران و دوری از ظلم و سختگیری به دیگران -

 ر دراجتماع و چگونگی مواجه با مشکالت و آسیب های جامعهمهارت حضو -

 برنامه های سالمت و محیط زیست :  •

در این برنامه ها خردسال عالوه بر آموزش چگونگی رعایت سالمت خود در نظافت شخصی ، تغذیه ، ورزش به حفظ 

 .حیوانات نیز آشنا می شودمحیط زیست با حفاظت از منابع طبیعی مانند آب ، هوا ، انرژی  ، طبیعت ، 

 قالبها  برنامه ها
 برنامه ها می تواند در قالبهای زیر برگزار گردد : 

 کتابخانه خردسال : مجموعه تالش می کند با اجرای قالب کتابخانه بخشی از برنامه های خود را به اجرا در آورد.   -

 بخش کتاب خردسال خود شامل بخش های مختلفی می باشد :  

 کتاب امانی : خردسال کتابی را برای مطالعه درمنزل به امانت می گیرد. -1

 ای مناسب به خردساالن معرفی می شود. معرفی کتاب : کتاب های خوب و داستانه -2

 کتابخوانی گروهی : مربی برای همه بچه ها کتابی را بخواند. -3

 نقد کتاب و داستان : خردسال به تحلیل و نقد کتاب و داستان بپردازد. -4

 داستان سازی : نیمی از داستان بیان شده و خردسال آن را با نگاه خود تکمیل نماید.  -5

 ل برداشت و یا تصورر خود از داستان یا کتاب را به تصویر بکشد. تصویر سازی کتاب: خردسا -6

 داستان گویی : خردسال داستان یا کتابی که در منزل مطالعه کرده برای دیگر خردساالن بیان نماید.  -7

در   آن  و محتوای  آماده می شود  اساس مقطع سنی  بر  کتابخانه  دارد.  امتیاز  منزل  بیشتر کتاب در  : مطالعه  نکته 

 ب برنامه ها بررسی می شود. کتابهای مطالعه شده توسط خردساالن ثبت می گردد. چارچو
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  -1بازی : برنامه ها را می توان در قالب بازی ها گروهی و فردی برگزار نمود. بازی نیز به دو صورت اثر گذار است :   -

ازی مربی محتوای خود  خود بازی هدفی را نتیجه نمی دهد لکن در حین ب  - 2خودبازی هدفی را حاصل می سازد.  

 را پیاده می سازد. 

مسابقه : در مسابقه رقابت وجود دارد بر خالف بازی که رقابتی وجود ندارد. مسابقات به صورت گروهی یا فردی   -

 برگزار می شود. در خاتمه مسابقه می بایست میزان فعالیت فرد را در رقابت بیان نمود.  

 ر مهم است. نکته : توجه به سن و جنس مخاطب و توانایی انجام کارها در برگزاری مسابقات بسیا

نمایش : اجرای نمایش می تواند قالب بسیار خوبی برای برنامه ها باشد. نمایش ها به دو صورت به اجرا در می آید.   -

نمایش هایی که توسط مادران و مربیان ساخته شده و اجرا می شوند و نمایش هایی که بچه ها در آن نقش ایفا  

 می کنند. 

 اهداف و برنامه ها می تواند قالبی مفید برای مجموعه باشد. پخش فیلم : پخش فیلم ها در راستای  -

 سرود : ارائه محتوا و برنامه با سرود و برگزاری آن در مجموعه می تواند بسیار مفید واقع شود. -

کارگاه های مهارتی : برگزاری کارگاه های مهارتی باتوجه به جنس مخاطب می تواند بسیار نتیجه بخش واقع شود.   -

ی از جمله : کار با چوب ، کار با ابزار ، باغبانی ، کاردستی سازی با وسایل دورریختنی ، اریگامی ، نقاشی  کارگاه های

 ، طراحی ، آشپزی ، دوخت ، فعالیتهای اجتماعی ، آداب معاشرت ، حجاب و... 

ش حرفه ای نیست ورزش : قالب ورزش نیز می تواند بخشی از برنامه ها و اهداف را حاصل سازد. ورزش نیز مراد ورز -

. 

 روزنامه دیواری : اماده سازی و طراحی روزنامه دیواری به صورت گروهی و بر اساس سن می تواند مفید باشد.  -

 اردو : اردوها بر اساس اهداف و سناریو طراحی شده آن بسیار می توانند در رفتار خردساالن اثر گذار باشند. -

 غیر محتوایی می تواند بخشی از برنامه ها حاصل سازد.  نمایشگاه : برگزاری نمایشگاه های محتوایی و -

 تابلو ها : فضا سازی و نصب تابلو های تصویری و مفهومی   -

 مراسمات: برگزاری مراسمات مذهبی و ملی توسط مربیان و مادران و یا خود بچه ها   -

فهم ایشان بسیار اثر    هیئت : برگزاری هیئت خردساالن با فعالیت خود ایشان به سبک سنتی و با محتوای قابل -

بخش است. در این راستا می توان به اصول و سیاست های یک هیئت کودك چاپ جامعه ایمانی مشعر مراجعه  

 نمود.

 می تواند باشد.  سخنرانی: سخنرانی و برگزاری کالس های آموزشی با بیان کودکانه یکی دیگر از قالب ها  -

 ت و مضراتی بسیاری دارد.فضای مجازی : این قالب برای فرزندان مفید نیس -
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 بخش مادران  

 شرایط حضور مادران  
 از آنجایی که طرح تالش بر اثرگذاری و فعالیت بهتر دارد شرایطی را به عنوان پیشنهاد مطرح می نماید: 

 حضور مستمر مادران همراه فرزندان خود. -

 های مطالعاتی و علمی . تعهد مادران به حضور فعال در برنامه های طرح به خصوص برنامه  -

 مادر مذهبی بوده یا گرایش و دغدغه تربیت دینی فرندان را داشته باشد.  -

 بخش های مادران  
 کالس درس و آموزش  •

 کتابخانه مادر )کتاب ، جزوات ، لوح فشرده ، مجالت و..(  •

 محل امور خدماتی )سرویس بهداشتی ، آبخوری ، آشپزخانه ، انبار وسایل پذیرایی و...(  •

 نامه ها  بر

 الس های آموزشی ک -1

 مباحث مربوط به اطالعات دینی مادران: •

 برگزاری کالس های مباحث اعتقادی ، احکام ، اخالق   -

 برگزاری کالس های اطالعات اجتماعی و سیاسی و بصیرت افزایی انقالبی  -

 مباحث تربیتی :  •

 همسرداری  -

 تربیت دینی فرزندان   -

 راه های پیشگیری آن شناخت آسیب های تربیتی و اجتماعی و  -

 کالس های مهارتی  -2

 مهارت تعامل با کودکان : مهارت بازی کردن ، قصه گویی ، صحبت کردن و توجیه کودکان ، آموزش به کودکان و..  •

مهارت های همسرداری : مهارت ارتباط با همسر ، همسویی تربیتی در مسیر تربیت فرزندان ، مهارت حل مشکالت   •

 خانواده و .. 

فعالیتی : مهارت های هنری )خیاطی ، قالب بافی و.. (، خانگی )آشپزی ، تزئین منزل و ..(، ادبی )نگارش   مهارت های •

 ، مطالعه و .. ( و.. 

 فعالیتی  -3

همکاری در برنامه های طرح و فعالیتها : کمک در برگزاری کالسها ، آمده سازی کالس ها ، آماده کردن پذیرایی ها   •

 و.. 

بیتی : کمک کردن در تدوین قالب های جذاب در راستای اهداف تربیتی ، کمک کردن در همکاری در فعالیتهای تر •

  راستای اجرای قالب ها و برنامه های تربیتی ، کمک کردن در راستای تدوین محتوای مورد نیاز مادران
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 های زندگی  آموزش مهارت
چرا که هرچه مادر توان اداره خود و    ، باشد زندگی مادران میثر در تربیت کودکان ارتقای سطح مهارت های  از برنامه های مؤ

با تأثیر بر عملکرد و افزایش  لذا در این طرح  . تواند در زمینه تربیت فرزندش اثر گذار تر عمل نمایدرفتار خود را داشته باشد می

 گردد.ن ارائه میاط آنان با کودکاعملکرد و ارتبارتقای مهارت مادران و افزایش قدرت حل مسأله سعی در 

 طرح ریزی بازی های آموزشی به جهت یادگیری مادران 
بازی دیگر در محتوا باقی می ماند و بعد به صورت آموزش به مادران در کالس   3یک بازی به صورت آنالین برگزار می شود و 

 خواهند شد. مجازی معرقی میگردد و مادرانی که در کالس مجازی شرکت نمایند، از آنها بهره مند 

 ویژگی بازی ها استفاده از وسایل ساده و در دسترس و سادگی و تعمیم طرح و عملکرد آن می باشد.  

 

 هدف از ایجاد این فضا ساخت محفل گرم در خانواده و زمینه سازی و رسیدن به فضاهای همدالنه در خانواده می باشد. 

همراه محیطی با نشاط در خانواده از سمت مسئولین طرح   محفل سفره ی قرآنی از دیگر طرح های فضاسازی معنوی به

 ماکوشا و حسنات است.

این طرح بدین صورت اجرا میگردد که نمادی مانند سفره ی کوچک توسط کودك در خانه گسترده شده و بقیه افراد در کنار  

 ای قرآنی صورت پذیرد.آن جمع شده و محفل قرآنی مانند خواندن یک آیه از قرآن و روایت احادیث یا داستان ه 

 هدف از اجرای طرح ماکوشا، افزایش بار علمی و افزایش هوش کالمی کودکان و ارتباط با اولیا می باشد. 

 مشاوره یکی از مباحث مهم در برنامه ماکوشا بوده که پشتیبان کانال اولیا را راهنمایی و یا به مشاوره متصل می نماید. 

 پذیرد.کودکان، ارتباط اولیا با کودکان و مشکالت خانوادگی صورت میی، فعالیت های مشاوره در زمینه

طرح ماکوشا سعی بر ایجاد ارتباط موثر و ایجاد استحکام روابط در خانواده از طریق غنی سازی ارتباطات بین افراد را دارد، که  

 سعی نموده با برنامه های خود در بستر خانواده بتواند بدین مهم دست یابد. 

 نتیجه گیری  بحث و
و تأثیر ارتباط والدین و افزایش    کودك در خانواده شاد،   دینی    های انجام شده در طرح ماکوشا با رویکرد تربیت  با توجه به فعالیت

های  ماکوشا را به صورت بستهان در خانواده و اجرای طرح فوق پژوهشگران توانستند تا محتوای آموزشی های ارتباطی آنمهارت

های ارتباطی والدین و کودکان و همچنین ایجاد فضایی با نشاط و هم دالنه با افزایش  آموزشی سه ماهه با هدف افزایش مهارت

 باشد به پیوست میه ماه به صورت نمونه های سخالقیت در خانواده تولید نمایند که شرح فعالیت
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 مربیان  عملکرد طرح از دیدگاه نتیجه ارزشیابی و 
هفت سال اول زندگی برای کودك دوران طالیی محسوب می شود و برای این دوران باید به خوبی برنامه ریزی  

  محور  کودك  و  بازی  صورت   به  و  مستقیم  غیر  آموزش   نحوه  و  است  مهم  بسیار  کودك    با  مادر  ارتباط  و کرد  

سال فراهم    6تا    3محیط امن رابرای کودکان    ،"مادر و کودك حسنات"ای به نام  در این میان مجموعه .تاس 

 .کرده است

  :موسسه مادر و کودك حسناتشاخص  ویژگی های جمله   از

 مدیریتي 

  . اشراف کامل مدیریت بخش مادران و کودکان و مطالب ارائه شده ➢

 . به هر بخش م تا اختیار واگذاری  گرفتن اختیارات خاص برای هر بخش و در نظر  ➢

 .  توسط مجموعه اهداف و ارزشها همه جوانب سنجش ➢

  .ورود به موسسه  ان در بدو  بیان اهداف یک ساله برای مادر ➢

   .یکسان بودن ارزش ها و پس و پیش نشدن آنها ➢

 . همیشگی مادر در کنار کودكها مثل حضور عدم دوری از اهداف اصلی و ارزش  ➢

 .  نظم و ترتیب حاکم بر مجموعه ➢

 .  دیگران کارهای تکرار  و  تمرین حرکت رو به جلوی موسسه و دنبال کردن کار خالقانه جدی بدون  ➢

  . روز ئاتبه اقتضا نسبت هماهنگی سریع بخش مالی  ➢

 پرسنل موسسه 

  . و ماهر  ذوق  استفاده از مربیان و کمک مربیان خوش  ➢

  موسسه .  همسویی مربیان با اهداف مرتبط  ➢

 . تحصیالت مربیان با شغل مورد نظر ئیهمسو ➢

رابطه  ارزیابی   فکر توسط مجموعه.  خوش جوان و   ،انقالبی،فکری   با روحیه ی همکارانبه کارگیری  ➢

  ویژه. مربی و کودك توسط ارزیاب  

  (. اخالق محور،مدیریتی    ،رفاقتی )رابطه فراتر از رابطه همکاری وجود  ➢

 . تعداد زیاد همکاران در بخش های مختلف و روابط اجتماعی باال و افزایش اعتماد به نفس مادران ➢

 مادر و کودک

 . کودك  ی   همراهی مادر و کودك و فرصت تجربه اندوزی در زمینه ➢

 . های ویژه موسسهبازی مادر و کودك از شاخصه   ➢

 . از مادران و تحمیل نکردن استرس  انعدم جداسازی کودک ➢
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 ان حتی نوباوگان. استقالل دهی به کودک ➢

    . توجه به شخصیت کودك  ➢

 ،...(. فرزندپروری ،همسرانه )های گوناگون مهارت پروری مادران در زمینه  ➢

  . ایجاد فرصت گفتگوی مادران با یکدیگر و فرصت انتقال تجربیات در زمینه های مختلف ➢

  .عه به عنوان همکارقبول مادران در مجمو ➢

 . د کنن می  ارزیابی را آنها و  داشته   تعامل کودکان  تکتک  با مربیان  به حدی است که  کودکان  تعداد ➢

 .  عدم نگرانی مادران در خصوص رفتار مربی ها ➢

 . همکاری و همگامی مادران در رسیدن به اهداف موسسه ➢

 . گفتگوی آزاد(_شاد_البالغه نهج_جلب رضایت سالئق مختلف مادران )علمی ➢

 محتوا 

اردوها    زاری استفاده از قالب های متنوع برای آموزش مستقیم و مهارت پروری) قصه و نمایش و برگ ➢

     . و هیئات و...(ی متنوع 

   (. هنر و خالقیت )نیازهای کودك کلیه برگزاری کالس های شاد برای مادران جهت توجه به  ➢

   . تمام ابعاد رشد کودك و در نظر گرفتن کودکان غیر آموزشی برای کالسهای برگزاری  ➢

  . عدم پیگیری یک روند در بازی های کودکان ➢

  . برگزاری اردوهای مختلف در هر ماه  ➢

  .  سن طبق مختلف  آموزشی   چینش محتوا های ➢

 پیشنهادات 

  .ساله  6تا   2 کودکان  برگزاری کارگاه برای  ➢

   .پسرانتفکیک کالس دختران و  ➢

   . در نظر گرفتن کالس های بزرگتر با امکانات تفریحی آموزشی بیشتر ➢

  . روز در هفته 3بیشتر کردن روزهای هفته به مدت  ➢

  . دوبار در هر ماه بصورت  برگزاری اردوها ➢

  . حضور مجازی معاونت کودکان و مادران در گروه ها ی کودکان و مادران ➢

 نقطه ضعف 

  انسانی .کمبود بودجه و نیروی  ➢

 . محدودیت برای مادران شاغل و خانه دارو    ساعت برگزاری کالس ها ➢

 .ضعیف و متوسط  اقشارشهریه برای  هزینه ی سنگینی  ➢
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 . امکانات رفاهی مادر و کودك لزوم درنظر گرفتن رسیدگی به فضاها و ظاهر موسسه و   ➢

  و...(.  اتاق بازی ، کتابخانه  )د نفرصت برای مادرانی که چند کودك با سنین مختلف دار آوردنفراهم  ➢

 . عدم هماهنگی محتواهای مادران و کودکان و بی اطالعی هر بخش از بخش دیگر ➢

 نیاز. درصورت  خانم بودن پرسنل و عدم امکان مراجعه حضوری به درب منازل  ➢

 باشد.والدین به صورت کیفی در این پژوهش در حال بررسی می ضمنا نتیجه ارزیابی بر مبنای نظر  

 مدل اجرایی طرح ماکوشا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( طرح ماکوشا)غیر حضوری  

 تولید طرح  

ی ارتباطی  ایجاد راهها

 با اولیا در محیط ایتا

طرح مادر و کودک  

 حسنات)حضوری(

 

ت تولید محتوا تربیت مربی    

 

تولید و ارسال پک   آموزش اولیا 

 های آموزشی 

آموزش توسط  

مادران به  

 کودکان 

همکاری پدران  

 در آموزش 

پرورش کودکان در 

 محیطی شاد و تعاملی 
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 . به صورت کیفی اعالم خواهد شد  ،ت ها پس از بررسی طرح پیشنهادات و محدودی

  پیوست
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33 
 

 

 

 

 پیوست متني 
 باشد. نحوه کار ایی میشامل بازی ها و مهارت ها و هم چنین اجرائیات مناسبت ها و  

 پیوست تصویری 
 باشد. نحوه استفاده محصوالت به صورت فیلم میمعرفی و 
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 *توجه 

مادران و نحوه  نظر  در طرح ماکوشا پس از اجرا به تحلیل و بررسی داده ها پرداخته و در این میان نیاز به ثبت  

. که پرسشنامه ویژه والدین  شتهبه صورت کیفی را دا  نونهاالن،بر  طرح  ارزیابی عملکرد و میزان اثر گذاری  

ها مورد  طراحی و به مسئولین پروژه ارسال گردیده، با توجه به زمان پرفشار کاری و فاز دوم ماکوشا پرسشنامه

 خواهد شد.و ارائه ها نتیجه تحلیل و بررسی  بررسی و ارزیابی قرار نگرفته انشااهلل پس از دریافت پرسشنامه 

  

 طرح مادر و کودك شاد

ایجاد بستر متناسب 

 ارتباط مادر و کودك
 ارتباط کودك و پدر آموزش مادران

های آموزشی ایجادگروه

 مادران

تولید بسته های 

 آموزشی

هدف: ایجاد ارتباط موثر با 

 پدران و صمیمیت خانواده

 

هدف: ایجاد انگیزه و نمایش 

 کاربرد وسایل موجود

 هدف: نیاز سنجی و هم افزایی

 

هدف: ارتقای سطح مهارت  

 ارتباطی مادران

هدف: ایجاد محیط امن 

 فکری

ه: هم سو سازی تربیت زمین

ر خانواده و پدر و مادر د

 ایجاد نشاط 

زمینه: ایجاد خالقیت و 

تولید محتواهای آموزشی 

 توسط مادران و کودکان 

زمینه:ایجاد بستر رشد 

و شکوفایی در مادران 

به همراه ارتباط با فرزند 

 در بستر تربیت 

نه:ایجاد احساس زمی

 رضایتمندی از زندگی در

 مادران

 

زمینه: رشد حسی 

حرکتی از طریق بازی و 

 با والدین ارتباط
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