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پيشگفتار ويراست جديد
  

ترين مرحله  اين دوره اساسي.  دوره بازي و جنب و جوش و كنجكاوي است    كودكي
رشد و ساخته شدن شخصيت است و به عنوان خـشت زيربنـا و پايـه اساسـي زنـدگي                   

دهـي و معنابخـشي بـه هـستي و وجـود              والـدين در شـكل    . شـود   كودك محسوب مي  
با رفتار، گفتار و افكارشان كودك خردسال       آنان  . كودك نقش مهم و اساسي دارند     

كـودك  . سازند  كنند و براي زندگي آينده و حضور در جامعه آماده مي            را تربيت مي  
با ورود به جمع دوستان از طريق بازي و برقراري ارتباط به مبادله رفتاري و فكري بـا                  

كان رسـمي   سپس به م  . كند  آموزد و تجربه مي     پردازد و موارد جديدي را مي       آنان مي 
شود كه بايد در آنجا رفتارهاي جديد         تري به نام كودكستان و مدرسه وارد مي         بزرگ

در ايـن مرحلـه،   . را ياد بگيرد و رفتارهاي نامطلوب آموخته شده قبلي را اصالح كنـد         
توانند بـه     دارند و مي  عهده    العاده حساس، برجسته و مهمي را بر        مربي و معلم نقش فوق    
ات و دگرگونيهـاي مقبـول چـشمگيري را در رفتـار كودكـان              كمك خـانواده اصـالح    

همـواره بـر اهميـت دوره كودكـستان و ابتـدايي بـه عنـوان        ،  از ايـن رو   . وجود آورنـد    به
 و معتقدم كه به ايـن دوره بايـد          ام  ه مرحله آموزش تأكيد داشت    ترين   و بنيادي  ترين  اساسي

روي انساني ماهر و مجرب مبذول      اي از نظر تأمين امكانات فيزيكي و ني         العاده توجه فوق 
  .شود و هرگونه تغيير در نظام آموزشي از اين دوره آغاز گردد

ناپذير است و     هاي زندگي اجتناب     در جريان رشد، وقوع مشكل در تمام دوره       
بـه عبـارت ديگـر، در       . همواره اقدامات پيشگيرانه بايد بر تالشهاي درماني مقدم باشد        

يـژه در دوره ابتـدايي ـ بايـد فعاليتهـاي راهنمـايي كـه        نظام آموزش و پـرورش ـ بـه و   
مراكـز راهنمـايي   «اي اولويت داشته باشند و به ايجاد         اند بر تالشهاي مشاوره     پيشگيرانه
دانـيم   گونـه كـه مـي      همـان . ريزي دقيق و سنجيده توجه خاص شـود         با برنامه » كودك
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جـدي بـين خـانواده و       براي توفيق در اقدامات پيشگيرانه به بسيج همگان و همكـاري            
  .تمام مسئوالن جامعه نياز است

همـين  . اسـت » كودك« محور اصلي بحث در اين كتاب، راهنمايي و مشاوره          
كودكــان امــروز كــه در اختيــار والــدين، مربيــان و معلمــان هــستند، فــردا مــسئوالن و 

يكـي از هـدفهاي نگـارش ايـن كتـاب تـسهيل             . سازان مملكت خواهند شد     سرنوشت
هاي اجرايي آن به      هاي بعدي و آموزش شيوه      از دوره كودكي به دوره    » نتقالا«فرايند  
استقبال جامعـه از ايـن رويكـرد و         . اندركاران آموزش و پرورش كودكان است       دست

نياز به آن ـ با توجه به هفده بار تجديد چاپ كتاب در چند سال گذشته ـ مؤلف را بر   
ودن مـوارد جديـد در رابطـه بـا انـواع            آن داشت تا به تجديد نظر در كل مطالب، افـز          

 تخصـصي   درماني به عنوان يك شيوه      مشكالت كودكان و نيز اضافه كردن بخش بازي       
  . در زمينه شناخت و درمان مشكالت كودكان اقدام كند

دانم از همكاري تمام كساني كه بـه نـوعي در بـازنگري و بهبـود         برخود الزم مي  
از كودكان و والديني كه در جلسات متعدد راهنمايي : اند تشكر كنم اين كتاب مؤثر بوده

و مشاوره حضور يافتند و كاربرد عملـي مطالـب مطـرح شـده در ايـن كتـاب را متحقـق                      
ساختند؛ از همكـاران و مدرسـان محتـرم درس مـشاوره كـودك كـه همـواره بـا اظهـار                      

نويـسندگان  پايان خود قرار دادنـد؛ از         نظرهاي سازنده خود اينجانب را مرهون الطاف بي       
كتابها و مقاالتي كه در اين بازنگري از مطالب مفيد آنان بهره فراوان بردم؛ از دانشجويان       

رسان اينجانب در بازنگري      اي كه با پيشنهادهاي ارزنده و ارائه مطالب مفيد ياري           فرهيخته
كه » سمت«كتاب بودند، خصوصاً خانم كاترين فكري و از مسئوالن و كاركنان سازمان             

در نهايـت از دو     . اره با دقت و سرعت براي انتشار كتـاب صـادقانه كوشـش كردنـد              همو
فرزند دلبندم به سبب درك عميق، حوصله و تحملشان در ايـامي كـه مـشغول بـازنگري                  

  .فرستم كنم و به روان پاك همسرم درود مي كتاب بودم تشكر مي
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پيشگفتار چاپ اول
  

 آمـوزش و پـرورش در دوره        .نـد ا  ي ارزشمند و سازنده آينـده جامعـه       ها  هكودكان سرماي 
شخصيت و ايجاد عـادات مختلـف و پيـشگيري از بـروز      گيري كه زمان شكل ـ  كودكي
 نهد و مـسير حركـت مملكـت را مـشخص      ميآينده فرد و جامعه را بنا ـ  است مشكالت

شـود و    مـي  ودكان باعث پيشرفت و ترقي جامعـه       توجه به مسائل و مشكالت ك      .ازدس مي
،  از ايـن رو    ؛آورد  مـي  ي بـه بـار    ناپـذير   غفلت در رفـع مـشكالت آنـان خـسارات جبـران           

 تـرين   تـرين و مهـم     ريزي در آموزش و پرورش ابتدايي از حساس        ي و برنامه  گذار  سرمايه
  . باشدداشتهاي  اولويت ويژه ت و بايدن جامعه اسمسئوالكاران و  اندر وظايف دست

، ي شـناخت ها هشيو، هدف ما در اين كتاب آشنا ساختن خواننده با خصوصيات      
 آنـان و در نهايت رفـع مـشكالت        با كودكان    نحوه كاركردن     و برقراري ارتباط صحيح  

ضـرورت و اصـول      ،تاريخچـه ،  اهـداف ،   براي نيل به ايـن هـدف ابتـدا تعـاريف           .است
 كـودكي   سپس مطالبي درباره خـصوصيات دوره  واوره كودك بررسي    راهنمايي و مش  

 رفتارهـاي   كاران آموزش و پرورش و مشاوره كودك بتوانند       اندر  دست تا   شود  ميارائه  
ي ها پـس از معرفـي روشـ       .عادي كودكان را از رفتارهاي غير عـادي تـشخيص دهنـد           

كـودك ارائـه    و مـشاوره     نقـش افـراد مختلـف در راهنمـايي        ،  رفتار كودكان  ارزيابي
ي تغييـر دادن رفتـار      ها و روشـ   هـا   هفنون و نظري  ،   در قسمت ديگري از بحث     .گردد  مي

از  .شـود   مـي كودكان و به دنبال آن شناخت و درمان برخي از مشكالت آنان مطـرح               
، معلمـان ،  مربيـان ،  ماعيمددكاران اجت ،  درمانگران مشاوران و روان   مطالب اين كتاب  

پرسـتاري روانـي و     ،  علـوم تربيتـي   ،  شناسـي  ي روان هـا  هپژوهـان رشـت     دانـش   و والدين
  .توانند استفاده كنند ميكاران آموزش و پرورش اندر دست مشاوره و
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 و تكميل محتواي ايـن  گيري دانم از همه كساني كه به نوعي در شكل        مي الزم
يشان ها  ه از نوشت  گيري   نويسندگان مختلف به دليل بهره     از جمله ،  اند داشته كتاب نقش 

  بــه دليــل فــراهم آوردن مقــدمات كــار بــراي »ســمت«ن محتــرم ســازمان مــسئوال و از
تفـاهم و همكـاري اعـضاي       ،   درك .صميمانه تشكر كنم  ،  ليف و انتشار كتاب   أآغاز ت 
كـه همچـون گذشـته بـا حوصـله و گذشـت فـراوان         ـ  همسر و دو فرزندم ـ  ام خانواده

  .ستدر خور سپاس و تقدير ا، نگارش اين كتاب را ممكن ساختند
  

   آبادي شفيععبداهللا  دكتر
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