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 چکیده

 ک اربرد  س س   و کن د  یبررس   را کودک تکامل و رشد ابعاد ابتدا است کرده یسع پژوهش نیا

 مؤثر  یتدر در معلم یبرا یخوب یراهنما تواند یم که کرده انیب آموزش ی وهیشدر  را هرکدام

 کنن ده  خس ته  اریبس اغلب ما یها کالس که شود می دهید متأسفانه. باشد جذاب کالس جادیا و

 بخ ش  و مف ر   جذاب یفضا کی به دیبا که ندارد؛کالس آموز دانش یبرا یتیجذاب چیه و است

 عوام ل  یکی .است شده کننده خسته یفضا کی به لیتبد بشود، لیتبد آموز دانش و معلم یبرا

 رش د  یروانشناس به توجه با دیبا که آموزاست دانش به توجه جذاب، کالس در ایجاد بسیار مهم

 توج ه  نی  ا ک ه  اس ت  بوده نیا یمطالب نیچن از نگارش هدف طورکلی به .ردیگ صورت  یتدر

 درک و تکام  ل رش  د و مراح  ل ش  ناختی روان یمب  ان ب  ر اس  اس دی  با آم  وزش ک  ه ش  ود داده

 میباش   نداش ته  را الزم خودآگ اهی  مخاط ب  ه ای  از ویژگ ی  اگ ر م ا   رای  ز رد،یپذ صورت یآدم

 .میباش او موفق و تربیت امر تعلیم در توانیم نمی



 مقدمه

 :ندیفرما یم( السالم هیعل) صادقامام 

سال دوم به ادیب او بسرداز و هفت سال  هفت کندوی باز تارا تا هفت سال رها کن  خود فرزند»

 «1بعد هم تحت مراقبتش بدار.

 یعنیاس ت؛  ف رد  در شرفتیپ و تیفعال به لیم یبرا احساس مهم ی مرحله کی دبستان ی دوره

 وج ود  ب ه  ف رد  در ت،ی  ظرف ب ا  متناس ب  ک ار  ای   یپرک ار  ای   یک ار  ک م  به عادت دوره نیا در

 ک ار  و ت الش  اهل و یقو آموزانی دانش است قرار که میباش داشته توجه دیبا ما جهیدرنت.دیآ یم

 در راتیی  تغ نی  ا و اس ت  بناش ده  رییتغ بر گرید موجود هر و انسان اتیح ی هیپا. میکن تیترب

 تکام ل  و رش د  را یف  یک و یکم   راتیی  تغ نیا ی مجموعه. است برقرار آنان یزندگ دوران تمام

 ش وند  می اطالق یراتییتغ به یفیک ابعاد و هستند یبدن راتییتغ یفیک ابعاد از منظور که ندیگو

 ب ا  رواب    مانن د  یاجتم اع  های جنبه مسئله، حل تفکر ادراک، مانند یشناخت های جنبه در که

 .(1731باهنر،)آیند می عمل به ها شیگرا و احساسات لیقب از یعاطف های جنبه و گرانید
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 تعریف رشد:

 تعاریف بدین شر  است: ترین از عامگوناگونی دارد.یکی  رشد تعاریف

تشکیل سلول تخم تا هنگام م ر    از زمانکه  و تحوالتیتغییرات  ی از همهاست  رشد عبارت»

هم راه   وز م انی بوده گاهی آهسته  و پیوسته.رشد حرکتی مستمر،دائمی دهد میدر انسان روی 

 است. وخروش با جوش

 ش ده  متوق ف ممکن است کیفیت رشد ملموس نباشد ولی نباید تص ور ک رد ک ه جری ان رش د      

 (1131احدی،«)است.

 و اخالق ی ابت دایی را در ابع اد جسمانی،ش ناختی،اجتماعی،عاطفی     ی دورهحال رش د ک ودک    

 .کنیم میبررسی 

 جسمانی رشد -1

بیش تر  ک ه   ش وند  می برای اولین بار مجبور چون فعال هستند، ازحد بیشدوره  در اینکودکان 

مکی دن   را به شکل عادات عصبی چ ون جوی دن م واد،    انرژی خود ها آن فعالیت کنند، نشسته

 (.1131کدیور،) کنند میعمومی صرف  قراری بی و انگشت، پیچ دادن مو

 را و حرک ت درس چ ه ان دازه سروص دا     در موق ع د نتصمیم بگیر بایدمعلمان ابتدایی  حال نیباا

 .مجاز بدانند

ی ا   بس یار زی اد  محدودیت  ی نتیجهمواظب کاهش بازده کودکان که  دیریگ یم که  هر تصمیمی

 .دیباش کم است،

پ ای تخت ه    را ها آنیعنی  دیکنم وأبا فعالیت شاگردان ت متعدد بدهید وکارتدری  را های تنف 

 .(199:همان) دیریبگپای میز خود تحویل  را هایشان نوشته بفرستید،

و  ب دنی  ه ای  فعالی ت  ی نتیج ه در رای  ز ،نیازارندتراحت سبرای ا هایی زمانکودکان این دوره به 

 .شوند میخسته  خیلی زود فکری

و  ت نف (  ی ا  گ ویی  قص ه مانند ) دیکن ریزی برنامه آرام را های فعالیت شدید، های از فعالیت بعد

 .(همان) دیکن ریزی طر را  دارد ازین تمرکز ذهنیکه به  هایی فعالیت

و برخوردارن د   بس یار خ وبی  کنترل بدنی است واز ازحد بیشبدنی کودکان این سن  های فعالیت

 های از فعالیتخطرات ناشی  تا شود میب باعث لکه اغ خوددارند های مهارتی به فراوان اطمینان

 کنند. بینی پیش ،هست کمتر ازآنچه را خود

خطرن اک   ه ای  از ب ازی اولیه تهیه کنید ودرضمن  های کمک ی درباره ای کتابچه توانید میشما 

خط ر   ب ی  یول   پرهیج ان،  های بازیبه  تنف  کالس را در موقع کنید.برای مثال، نیز جلوگیری



تمایالت  تا قدرت است( ترتیب دادن مسابقاتی که متضمن نمایش مهارت یا مثالً) دیکن تشویق

 .(193:همانشود )خارج  از ذهنشانکودکان  ی شرورانه

 رشد شناختی: -2

ضروری است یا ن اتوانی   آنچه درکو  در فهم یناتوان ،موردمطالعهدرسی  ی مادهصرف نظرازنوع 

 ه ر  آش کاردربرابر  یم وانع  دارد، وج ود  در آنک ه   ه ایی  و دش واری مس ائل   محل تشخیصدر 

انتظ ار   ام ا  ،ان د  آگ اه  ک امالً موض وع   از ای ن  از معلمانبعضی  .روند میپیشرفت واقعی به شمار 

درواق ع   روشن نیس ت.  کامالًکودک دریک سن معین ک ی شناخت()تفکر از سطحمنطقی آنان 

انواعی ازتفکرازکودکان مطالبه  که شود یمواقعیت ناشی  از اینآموزشی  های شکستاز بسیاری 

 ( 113:ص1111،ونتانافآن عاجزند.) از برآوردن ها آن که شود یم

س ومین  کرده ک ه   را بررسیشناخت(کودک تفکر )گفته شد پیاژه مراحل رشد  آنچهبه  با توجه

 ی دورهب ه ای ن دوره،    اصطالحاً که هستدبستان  ی دورهمرحله نظریه پیاژه مربوط به کودکان 

 .شود میعملیات عینی گفته 

 

ه ک   ش ود  م ی  استنتاج عین ی منطق ی   قادر بهسن  در اینشناختی پیاژه کودک  ی هینظرطبق 

 کند. گیری نتیجهگوناگون  های پدیده از وضعیت تواند می

و  بن دی  طبقه را امور مختلف تواند میکمک عالئم  و بااست  محدود امور عینی به وافکرمنطقی 

 .(1111سیف،)و بنویسدکند  حساب بگیرد، یاد را خواندن کند، سازی ردیف

 ام ا  ،را داردکودک توانایی انجام اعمال منطق ی   یسالگ 11تا 1 نیسن عملیات عینی، در خالل

مس ئله   نی  اگ ر ا  ،مث ال  عنوان به انتزاعی. یها دهیو پد یامور فرض نه با و محسوس ینیامور ع با

رن گ م وی    و تر باش د  روشن زهراموی  از رنگموی زینب  اگر رنگ :کهدشوطر  م برای کودک

ک ودک ب دون    تیره تراست؟ از همهرنگ موی چه کسی  باشد، تر رهیتموی مهدیه  از رنگزینب 

 س ه نفردرکناریک دیگرو   نیاگر ا اما، بود نخواهد مسئله حل قادر بههم  دیدن این سه نفردرکنار

 .(1119کرین،)خواهد بود،جواب صحیح دنباش تیرؤ قابل برای او طور محسوس به

ذهنی  صورت به ،داد یمفیزیکی انجام  طور بهفق   آنچه را که قبالً تواند میمرحله  در اینکودک 

خاصیت بقای م اده را در   مثالً هم کند. یساز وارونهدر ضمن عملیات ملموس را  بدهدنیز انجام 

مه م   ی مشخصه. یک دهد می نشان مشابه که به او داده شود، گل رس کروی و ی دو تودهمورد 

درنظرداش تن   مختلف و یها در گروهکردن اشیای گوناگون  بندی طبقهتوانایی  کسب این دوره،

 .(1111)سانتراک، هاست آنرواب  میان 



 رغ م  یعل  تغییرناپذیری محتوی  مثالًاست )«نگهداری ذهنی»ادراک قادر بهن س در اینکودک 

 .(شکل رییتغ

واقعی ت   تواند مین یدرست بههنوز  یول قبل کم شده، ی مرحلهکودک نسبت به  ینیمرکز ب خود

 و کن د  یم   میبهت ر تنظ   دیگ ران   ب ا  را خ ود  ارتباط او بداند، آن جدا ی دربارهازتفکرخویش  را

 ذهنی متفاوتی دارند. یها نهیزم و عالئق که دیگران اعتقادات و فهمد یم و شود یم تر یاجتماع

وس عی   دانن د  یمرا صحیح  خود یها هیفرضدوره برعک  نوجوانان وبزرگساالن  در اینکودکان 

 ه ا  از آندیگ ری   مناس ب  ری  تعب ب ه  تف اوت داش ت،   ها تیواقع که نظراتشان با هر جا کنند یم

انواع تفکرهای فلسفی  وجود آمدنباعث به  ها تیو واقع ها هیفرض کیدر تفکبسردازند.این ناتوانی 

 .(1931111سیف،)شود میدراواسرارآمیز

 و نوش تن ب ه خوان دن    از عالئ م اس تفاده   ب ا  آموزن د  یم  ابت دایی   ی در دورهکودکان همچنین 

 .(همانبسردازند ) یو مادمحتوای عینی  مسائل منطقی با محل یبند و طبقهریاضیات 

 : یدر تدر شناختی رشدکاربردهای نظریه 

 :ییابتدا اول دوره

 از ای ن  معلم باید درونی کودکان، یها زهیانگ وجود کودک به یادگیری و زیاد ی عالقهبه  با توجه

 .(1131کدیور،شود )تقویت این انگیزه موجب  تا استفاده درست کند ها زهیانگ

تنه ا   ام ا  وافری به پاسخگویی دارن د،  ی عالقه و دوست دارند سن حرف زدن را در اینکودکان 

 رعایت کنید ت را  اینکه نوب تذکر مکرراست. در کالسمشکل این دوره کنترل فعالیت کودکان 

 است. یضرور خوبی باشید، ی و شنونده

 هد،نشان د زیو طنزآمدبانه ؤمگفتن عباراتی  شنیدن جواب نادرست با در مقابلمعلم بهتراست 

 همان(.است ) و نادرست رب  یب سؤال پاسخ

 معل م  ،کن د  یم  ه دی ک اس تفا  رک از کلمات کشف کند، سن وقتی قدرت لغات را در اینکودک 

اگ ر   ،تکرار نشودبه دلیل فقدان تقویت  تا گرفتن باشد دهیاو ناد العمل عک نخستین  بهتراست

 نی  م ؤثر ا روش  کی   ،مؤثر باش د  باید ها گروهرهبران  کوتاهی با صحبت ،اثر نداشت یتوجه یب

 .(همان) ستین این کلمات برای شنونده خوشایند است که بگوید

 نی  ازا شیبفهمند پ از معرفت را یا مجموعهکه محصالن باید ساختار بخش یا  است برونرمعتقد

 را به شکل انتزاعی حفظ کنند، ها آن و امثال ها فرمول ،قواعد ،ها نامک ،ها خیتار که اسامی،

کنند.)ش  عاری  کش  ف را ک  ه نی  از دارن  د بدانن  د، آنچ  ه چگون  ه، ک  ه رن  دیبگ ی  اد دی  با ه  ا آن

 (19531111نژاد،



وابس ته اس ت ک ه ب رای آنچ ه       که کودک چنان به محی  اطراف خود دیگو یمهمچنین  برونر

درس  در ک الس آرام  ج و  مچنین ب ه اهمی ت وج ود   او ه.نیازاردپاداش فوری  به ،دهد میجام نا

 .کند یم کیدأت

دان ش آم وزان    در آناس ت ک ه    در کالس و آزادجو آرام  ونر ایجادرب ی هینظر کاربرد نیتر مهم

بسردازن  د  در ک  السارائ  ه نظ  ر  و لعم  لا عک    ب  همنف  ی  جیاز نت  اب  دون ت  رس  آزادان  ه و

 .(1131ور،یکد)

ف راهم   ش رایطی را  مستقیم معل م بای د   ی و تجربهفعالیت  قیاز طریادگیری  ضرورت بهتوجه  با

 بیاموزند. گریکدیاز  بتوانند و کودکان کنش متقابل اجتماعی داشته باشند تا کند

 ق رار ده د   ت ر  فیض ع درجوارکودکان  ار تر شرفتهیپمعلم کودکان  برتر است کار نیبرای انجام ا

 .(همان)

دان ش   تانیم ک فراوان ایجاد یها فرصت زان مطلع شویم بایدوآم تفکر دانش از سطحبرای اینکه 

 .(همان) میبکن االت زیادؤسآنها واز نشان دهند ها از تجربه را تفسیرهای خودآموزان 

 ابتدایی:دوم دوره 

 ه ا  ج واب عرضه کردن  یجا به باید معلم است، کنجکاو زیچ همه ی دربارهدوره کودک  در این

ک ار   در ای ن  یرو ادهی  ز ول ی  کنند یداخودشان پ را ها پاسخکه  تشویق کند را ها آنبه کوکان 

 ست.نی حیصح

دروی  عالق ه را  اوق ات  یبعض  «نمی کن ی؟  یداپ خودت جواب را»کودک که چرا رکردنیغافل گ

 .کشد یم

احمقان ه و خطرن اکی    ک ار  غل   جواب  با آموز دانشکردن  گمراه ،دیدان ینم را یالؤس اگر جواب

 است.

از  ه ا  آن اعتم اد  کنید،را پنهان  خود اگر ندانستن یول د،یبدان را زیچ همه ندارد آموز توقع دانش

ارائ ه مطل ب    اراب ه  رد،دا اط الع  شتریب از شما یاگر کودکاین است  عاقالنه ،شود میسلب  شما

 .(همان) دیکنتشویق 

که دشو یجادمیانفرتی دروی  چنان یست،ن اش موردعالقهکه  مجبور شودبه کاری  اگر کودک

 .(همان) کرد خواهد یخوددار گریددست زدن به مشاغل  از زین بعداً

کالس ی   یه ا  تی  در فعال دارد لی  و تمابه موضوع دیگرمی پرد  یاز موضوع در این سن کودک

تش ویق   ،ده د  م ی خوب انجام  که آن را یا لحظه به انجام فعالیت تا کودک را دیبا شرکت کند،

 کنیم.



 شاگردانو باشد  ییها هدف رسیدن به و متضمنمعلمان باید تکالیفی تعیین کنند که ارزشمند 

 یریادگی  در  یا س ه یو مقارقاب ت انگی ز    یه ا  تی  موقع ادایجازو به آن برسند تشویق کند تا را

 .(همان) دنبسرهیز

و  نی ازارد  س االن  ب زر   ییو راهنم ا ب ه پش تیبانی    یول ،بیشترمی خواهد مستقل باشد کودک

که باید  دشوار کند را لیو تحل بیانجامد رفتار نامنظمبه  تواند میخصلت  نیا آن است، خواستار

 .(همان) دیباش ریبص صبور وآن  در مقابل

 :یرشد اجتماع-1

 حقارت احساس مقابل در ییکوشا ای ساختن مرحلهنظریه اریکسون  از مراحلین مرحله چهارم

 است.(یسالگ 11 تا 3 از)

 

 و دیموردتمج ها آن در شرفتشیپ یبرا و دهد انجام را ییکارها شخصاً که کودک به دادن اجازه

 و ک ودک  ه ای  فعالی ت  تیمح دود . ش ود  یم منجر ساختن و شدن کوشا به ردیگ قرار نیتحس

 .انجامد یم حقارت احساس به دهد می انجام که ییکارها از مداوم انتقاد

   گسترش و رشد را ساختن و کوشش ییتوانا احساس و یکنجکاو کودکان مرحله، نیا در

 فیتک ال  دادن انج ام  ب ه  و کنن د  می حقارت احساس ای ؛شوند می مشتاق آموختن به و دهند یم

 .(1119نژاد، یشعار)شوند می عالقه یب

 او ک اهش  ه ای  بازی و شود می او آغازبرای  باکارهمراه  یوزندگبا شروع این دوره مدرسه رفتن 

 .ابدی یم

 نرو وسیع .دنیای کودکتر هستند کننده مراقبت پذیراترو و دختران جوتر پرخاشپسران 

 .شود می تر دهیچیپ

دنی ای   نیهمچن   ،ش ود  میمطر   ان تازه برای اوهیک ج صورت بهاجتماعی آن  و نظاممدرسه 

 نیت ر  و محب وب همساالن بهت رین   در چشم خواهد یمو اهمیت پیدا می کند همساالن برای او

 ریت أث  اس ت.  معل م  م ادر و  پ در و  درجل وی همس االن،   اثبات خ ود  به دنبال کودک باشد، فرد

 (.1111،سیف)ابدی یم دوره افزایش در اینهمساالن  و دوستان

احس اس   .دهند یمکودکان در مدرسه، توانایی کار کردن و همکاری کردن با دیگران را پرورش 

ب ا همس االن ب ه     ، ی ا در مدرس ه تجربیات ناگوار در خان ه،   که شود یمحقارت در صورتی ایجاد 

 .(2111)لورابرک،منجر شوند یتیکفا یباحساس 

 افزایش دهد. سازد ورا ظاهر  خود یها ییتوانا خواهد یمسن  در اینکودک 



 و حس اب  و نوش تن خوان دن   خواهد یمو  کند یم به آموختن پیدا یا العاده فوق ی عالقهکودک 

 چه منظوری   وبِ کنند میکار  چگونه چگونه هستند، و اموراند که اشیا دب بیاموزد و کردن را

 .کار گرفترا به  ها آن توان یم

 رش د  درکارپیشرفت کند، و هرگاهشرکت کند  نیکار معکامل دریک  ی باعالقه تواند میکودک 

 داشت. لم خواهداروانی س

 :ظاهر شودکودک  در او ها یژگیواین  تا به کودک کمک کند مدرسه باید

 کار مناسبارویافتن کتقسیم  -1

 و وظایف گوناگون ها نقشگرفتن  بر عهده   -2

 تیو مسئولداشتن ح  همکاری    -3

 (.1111)سیف، اجتماعی –ی  روهگ یها درحرکتت کردن شرک   -4

 ی:  ای آموزش  کاربرده

 اول ابتدایی: ی دوره

 .شود میالف زدن معمول  و ابدی یمرقابت کودکان افزایش 

مطل وب انگی زش    از اش کال ح دودی یک ی    ت ا  رقابت جزء جداشدنی مدرسه وزن دگی اس ت و  

 ی س ه یاز مقاعل م  م ت ر اس ت   روب ه  از ای ن  است، نتایج منفی رقابت زیاد یول ،شود میمحسوب 

تش ویق   خود ه رقابت باب را ها آندیگران  با یچشم هم یجا و به داری کندخود در جمعکودکان 

 (.1131کدیور،)کند

 ش تر یب یول   ازتهاجم ب دنی ب ه ک ارمی رود،    کلمات بیشتر هادعواها هنوز هم بسیاراست ودرآن

 .پردازند یمهل دادن  و زشدنیگالو همچنان به مشت زدن، پسرها

معین به نب ردی   دو فرد مخصوصاً از کودکاناست، امااگربعضی  بینی پیشدعوا قابل  گاهی بروز

 مرات ب  ب ه  کنید، دایپ را دشمنیدلیل  دیاگر بتوان .دیبرقرار کن ب  آتش دیبا ،پردازند یمطوالنی 

 .(همانبهتراست )

 دوم ابتدایی: ی دوره

و  کنن د  م ی مش خص   رفت ار را اس تانداردهای   و معلماناول مدرسه والدین  یها سال در خالل

 ق رار دادن  ثیرأتح ت ت    ابتدایی ی دوره انیدر پا زندگی کنند.ولی ها آن سعی دارند با کودکان

 .شود میکردن معلم  تراز خشنود دوستانشان مهم

 در گ روه  کان به نش ان دادن خ ود  دوک لیتما ،دوم ابتدایی ی در دورهی دیگررفتارگروه ی جنبه

 در این که زند یمع(امیل به نز مال غیرقانونی )دزدی یااست که گاهی اوقات کودک دست به اع



دوره ونیازاورا  نیراد راکودک  رشد در حال استقالل آنکه فق  به فکر تنبیه باشد، یجا به موارد

 (.همان)دیریدرنظربگفکری  به همدردی وهم

 .ش ود  م ی کالس ی ق وی تر   ی هی  و روحقرارمی گیرد  موردتوجهگروهی  های بازیدوره  در این

 (.همانکند )تشویق  نوبتی را تیبا عضوغیردرسی  های بازی تواند میمعلم 

 :یرشد عاطف-1

 اول ابتدایی: ی دوره

 معلمشانکه  کنند احساس دیبا هستند ومادر  پدر و ی عاطفهکودکان این سنین هنوز نیازمند 

 ت ر  وابس ته  مرات ب  ب ه  ه ا  بچ ه س ایر   تی  و حمادرهرحال به دوستی  اما ،است مند عالقهبه آنان 

ک ردن   از ش رکت ب وده و   ت ر  ب زر   یه ا  گ روه ب ازی در   ق ادر ب ه  مرحل ه   در اینهستند.آنان 

 .(1113)درویل، برند یملذت  افتهی سازمان یها یدرباز

 یمش کالت  با شکست رفتنیدر پذ است و ممکن وتمسخرحساسند انتقاد به سن در این کودکان

 .نیازارند ادیز قیو تشو توجه به ها آن.روشوند روبه

 .شوند می ناراحت داًیشد یو از انتقاد ،پرستند یم را خود معلم دوره نیا کودکان چون

 یردرس  یغ یس وء رفتاره ا   به را یمنف ییها العمل و عک  کند فراهم را مثبت تیتقو دیبا معلم

 (.1131ور،یکد)کند یخوددار یطورجد به آموز دانش ازتمسخروسرزنشوکند معطوف

از  ،ان د  ک ردن  دوس تدار کم ک   کنن د،  خش نود  خ ود  معل م  ؛مندند عالقه دوره در این کودکان

 .دهند انجام را خوب خود  ی مدرسه فیتکال اند لیو ما برند یم لذت تیمسئول

 ک ه  است نیا هست، هم زیانگ نیتحس که«کردن کمک»به لیم یارضا یبرا که یمیقد یحل راه

 (.همان) میواگذار کن ها آن به نوبت به را ییکارها

ال زنندوس ؤ  یم   ح رف  معم ول  ازح د  شیب   درسالهای نخست دبستان دان ش آم وزان عموم اً   

 یها پرسشپاسخ دادن به  یبرا ،فکر کنند به درست بودن پاسخ خودواغلب بدون آنکه کنند می

خودنم ایی   خواه د  یم  این جهت است که ک ودک   به شتریب.این مسئله شوند میمعلم داوطلب 

و مناس ب جه ت اب راز وج ود      یه ا  فرص ت کندوازاین طریق به اثبات وجود خود بسردازد.ایجاد 

کودک کمک  یو اجتماععاطفی  یها العمل و عک به رشد شخصیت  تواند میمثبت  ییخودنما

 .(1135)احمدی،کند

 

 

 :ییابتدا دوم ی دوره



بگیرن د و بسذیرن د ک ه ق وانین،      در نظ ر را  ه ا  تیموقعکودکان این سن قادرند نسبی بودن 

 مطلق نیستند، بلکه سلسله اعمالی پیشنهادی هستند.

 .قراردادنداخالقی  ییگرا ینسب ی در مرحلهبه زبان پیاژه کودکان این سن 

 ه ا  آناینکه  یجا بهثرترین راه کمک به کودکان برای ایجاد یک وجدان اخالقی این است که مؤ

کارهای خاصی ب ه هنگ ام    ی درباره با آنانکنیم،  یا شهیکل یها حرف یکیتکرار مکان وادار بهرا 

 وقوع آن بحث کنیم.

داش ته   ه ا  در آن یادی  ز ریت أث  توانید مییک الگو،  عنوان به خود شماباشید که  خاطر داشتهبه 

 (.1131ور،یکد) دیباش

 :یرشد اخالق -9

و است که رفتار اخالقی ک ودک ب رای س ازگاری    باور  نیبراخود  یرشد اخالق هیدر نظرکلبر  

اص لی   و مح رک این نظم است.انگیزه  یدار و نگهبرای حفظ  لیو تمااجتماعی  بانظم یهماهنگ

دوره  در ای ن گف ت   ت وان  ینم   و هن وز والدین اس ت   با یهمانندساز شتریببرای این سازگاری 

 .اند شدهدرونی  معیارهای اخالقی

 و رواب   دیگران را به همراه داش ته باش د    بیو تصوکه اجازه  داند یمآن  را رفتار خوبکودک 

معیاره ای اخالق ی    ب ا  یس ازگار و هماهنگی  ههمین علت کودک ب به حفظ کند، خوب آنان را

رض ایت  ) یروان   ل ذت  ل ذت م ادی،   یج ا  ب ه .ک ودک  پردازد یم  دوستان ی ا اعض ای خ انواده    

 .(1111سیف،)خواهددیگران(رامی 

 کن دو ق ادر   رشد یکاف ی اندازه به کودک که شود یم جادیا یوقت یاخالق میمفاه نیسن در این 

 .باشد یانتزاع تفکر به

 م ورد  در یهیت وج  نک ه یا اموزدب دون یراب و ب د  خوب کودک دیبا ابتدا نکته نیا به با توجه پ 

 یخوب لیدل دیبا،شد یانتزاع تفکر قادر به کرد و رشد یکاف ی اندازه بهکه  یبوقت باشد الزم ها آن

 .(1231111مقدم،)شود روشن او یبرا رفتارها یو بد

 : یدر تدرکاربرد 

این است که هنگامی ب ه   اتیتراز اخالق درک وسیعبهترین راه کمک به کودکان این سن برای 

اتف اق افت ادن باش د و ش رایطی ف راهم کن یم ک ه         در حالبحث اخالقی بسردازیم که آن عمل 

 بیندیشد. است، بد خوب یا یچرا عملاینکه  در موردشاگردان 

 معن ی آن لغ ات را   و غالب اً  ک ار ببن د   را ب ه مفاهیم انتزاع ی   توانند ینمچون کودکان این سن 

نداش ته   یاثر چندانقبیل  از اینکارهایی  یا «امرونهی کردن»که  نظرمی رسد به دانند، یزنم ین

 (.1131)کدیور، باشد



 انس ان  الگوپ ذیرى  ی هی  روح از اس تفاده  اخالق ى،  تربیت در کریم قرآن راهبردى اصول از یکى

 ب د  یه ا  انسان و (ع)یوسف حضرت مانند خوب یها انسان تصویرپردازى به بسیارى آیات. است

 و محس وس  ص ورت  ب ه  را منفى و مثبت اخالقى حیات طریق، این از تا اند پرداخته قارون مانند

   دهند قرار مخاطب اختیار در اخالقى یریگ میتصم هاى باظرافت

 (19931131طباطبایی، عالمه)

 … که میبدان انیدر پا  

 و فی  ظر هن ر  نی  ا و هس تند  خ ود  س ن  مخصوص شورونشاط ،یباز دنبال به ما دانش آموزان

  آنان جان و ذهن در را یاعتقاد – یآموزش مطالب مسائل، نیا کنار در که است یقیدق

 .میکن یزیر یپ
 

 :یبند جمع
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 یروان   رش د  ده د،  را انجام ینیکار مع کودک اگر رایز کند جادیا یگروه یها و درحرکت بدهد

 .داشت خواهد سالم
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