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  ؛با ژپوهشی مصاحبه 

 ننوجوا و کودک زندگی مهارتهای رمبیگری اهی کارگاه رسدم ،غفوریانمير الساداتزينت دکتر خانم

 مهارت های زندگی                                       

 های آنچهار دیواری محل رشد کودکان وویژگی

 هچ نقشی رد رشد کودک دارد؟( ؛ چهار دیواری)ره کدام از این 

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 مریم عابدیپژوهشگر: 

 سیاسیمعاونت 
 سیاسی اهیاداره ژپوهش
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 های محل رشد و پرورش فرزندان             ویژگیـ 

 
 

         نکاتی که باید در تربيت فرزندان در نظر داشته باشيمـ 

 
 

.یک چهار دیواری است که کف و سقف دارد

.کف این چهاردیواری مملو از عشق و محبت، نوازش، آرامش، امنیت و احترام بدون محدودیت است

.سقف آن شامل برنامه، نظم؛ قاعده مکان پرورشی ماست

، IQ، هوش عقالنی PQهوش جسمانی : دیوارهای این چهاردیواری هر کدام تشکیل شده از چهار نوع هوش
.SQ، هوش معنوی EQهوش هیجانی 

.آموزیمتربیت جنسی را در بعد هوش جسمانی به کودک می

.در کنار هوش جسمانی پدر ومادر باید به تغذیه، بازی، ورزش فرزندان نیز توجه کنند

ها ود و بچهشگیرانه میاگر سقف خیلی پایین باشد، فرزندپروری سخت. سقف خانه نوع فرزند پروری ماست
.در بیرون از خانه سرکشی و عصیانگر هستند

.کنیم که پذیرش قوانین برای فرزندان آسان باشدقانون و قواعد را باید آنقدر جذاب بیان 

.های زندگی  سروکار داردها و یادگیری مهارتبا آموزش IQدیوار دوم یا 

 دارد والدین و کودکان جسمانی و اجتماعی روانی، سالمت حفظ در اساسی نقش خانواده زندگی . 

 سازدمی فراهم انسان رشد برای را اجتماعی بافت ترینمهم و اولین خانواده . 

 شوندمی مشکالتی دچار تغییرات این با سازگاری جریان در و رشد طول در افراد همه تقریبا 

 است. خانواده اعضای فردی بین پیچیده شرایط کنندهمنعکس «فرزندان»رفتاری مشکالت 

 است دانشگاه و دبیرستان راهنمایی، دبستان، دبستان، از پیش آموزش شامل هامهارت و هاآموزش چهاردیواری. 

  باشد. احترام و امنیت آرامش، نوازش، محبت، و عشقکف چهاردیواری محل رشد باید مملو از 

 دهد.نظم و قاعده و قانون و برنامه سقف چاردیواری را شکل می 

 کندنوع فرزند پروری مشخص می سقف خانه. 

 باشد پذیرش قابل و رویت قابل فرزند برای که باشد مقتدرانه و متعادل آنقدر باید سقف. 

 .دیوارهای چهاردیواری هر کدام شامل یکی از ابعاد هوش در انسان است 

  باشد بدنش مراقب باید بگوییم او به و داد آموزش وی به جسمانی هوش بعد در توانمی را جنسی تربیت. 

   توجه کنند تغذیه و زبان سنشاندر کنار هوش جسمانی پدر ومادر باید به. 
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 مقدمه 

بافت  ترينزندگي خانواده نقش اساسي در حفظ سالمت رواني، اجتماعي و جسماني کودکان و والدين دارد. خانواده اولين و مهم

سازد. در جريان رشد طبيعي هر کودک يک رشته تغييرات شناختي، عاطفي و اجتماعي را اجتماعي را براي رشد انسان فراهم مي

شوند و استرس و تعارضي را در طول رشد و در جريان سازگاري با اين تغييرات دچار مشکالتي ميشاهد هستيم. تقريبا همه افراد 

 «انندزفر»نجامد. اکثر مشکالت رفتاري اعاطفي و يادگيري در آنها بي -تواند به مشکالت رفتاريآيد، ميکه به دنبال مي

  1.استها با فرزندان ويژه والدين و تعامالت معيوب آنپيچيده بين فردي اعضاي خانواده به و روابط کننده شرايطمنعکس

 هايمهارت مربيگري هاي کارگاه مدرس ؛ميرغفوريانالسادات هاي محل رشدوپرورش فرزندان با خانم دکتر زينتدر خصوص ويژگي

 .سواالت ذيل را پاسخ گفتند تهران دانشگاه در بزرگسال و نوجوان کودک؛ زندگي

 

                                                           
سبک 1 سي رابطه بين  سبک. برر سبکهاي فرزندپروري والدين با  سئله در دانشهاي تفکر و  سايت بانک دانلود پايان نامه، آموزان)پايانهاي حل م نامه(، 

1393 

.دهیمها را یاد میابتدا شناسایی هیجان EQدر هوش هیجانی یا 

.گیردتواند بهترین تصمیمات فردی و بین فردی را ببا استفاده از هیجانات، حوادث و هیجان دیگران می

.ای رفتار نکنندشناخت هیجانات به کودکان کمک می کند که در لحظه تکانه

نفس گیرند و به آنها عزتها اصول و روش حل مسئله را یاد میهای زندگی در اصل بچهبا یادگیری موقعیت
.دهدمی

.آموزان کار کنندها و مدیران نیز در مدارس و دانشگاه ها باید روی هوش معنوی دانشمعلم

و ها و دانش آموزانما باید معنی کاری که به کجا باید برویم را با کلمات و جمالت روزمره به کودکان و بچه
.  دانشجویان بگوییم

.  سالگی قابلیت بالفعل کردن استعدادهای ذاتی و درونی کودک را دارد16هوش ژنتیکی یا ارثی تا 

.خوردگویید در ذهن کودک برای بچه رقم میسرنوشت کودک شما با کلماتی که شما می

.موفقیت، پیشرفت، رضایت، شادی و خوشبختی فرزندان، هدف هر کدام از ما والدین است

.  اشته باشیمبرای فرزندان د« هوش زندگی»دیوار باید بلند، قوی، با پایه و اساس محکم باشد تا ما چیزی به نام 4هر 
.  نامندمی« هوش زندگی» هایی که در این حیطه استها و آموزشها، مهارتمجموعه هوش

هايي دارد؟ چه فردی با چه سني در اين محل قرار است باشد؟محل رشد و پرورش فرزندان چه ويژگي-1

ديوارهای اين چهارديواری شامل چه چيزهايي است و هر کدام از اين ديوارها چه نقشي در رشد کودک دارد؟-2

والدين چه مواردی را در پرورش اين چهار بعد هوش بايد رعايت کنند؟-3

ديوار اهميت بيشتری دارد؟4کداميک از اين هوش ها برای ما مهم تر است يا تداوم کداميک از اين -4



 

4 

 

 قرار است باشد؟ محلو چه فردی با چه سنی در این  هایی دارد؟محل رشد و پرورش فرزندان چه ویژگی 

ساداتزینت دکتر خانم سی عمومی، میرغفوریان ال شنا صی روان ص شگاه، دکترای تخ در نظر را ي ديوارما يک چهار : مدرس دان

سقف و گيريممي شده 4؛ که از يک کف و  شکيل  ستديوار ت  ،آرامش ،نوازش ،عشق و محبتمملو از بايد اين چهارديواري کف  :ا

شد  شق بورزم ندارد مثال مي ي در ابراز و وجود اينها در کف وجودمحدودويتو هيچ امنيت و احترام با سرم زياد ع گويند اگر به هم

شد به شود؟ نه نميام زياد احترام بگذارم پرتوقع مياگر به بچه؛ شودشود؟ نه نميپررو مي سترده تر با شود. اين کف هر چقدر گ

نظم و  شامل برنامه، سقف بايدبايد سقف در نظر بگيريم.  ،براي اينکه کف چهارديواري ما ميزاني از امنيت داشته باشد  نفع ماست.

ديوارهاي اين چهارديواري هر کدام تشکيل شده از يک نوع هوش، که والدين و مربيان  قاعده و قانون اين مکان پرورشي ما باشد.

 کنند. نوع هوش تالش 4گوييم در پرورش اين با رعايت و اعمال مواردي که مي

  چهاردیواری شامل چه چیزهایی است و هر کدام از این دیوارها چه نقشی در رشد کودک دارد؟دیوارهای این 

ساداتزینت دکتر خانم سی عمومی: در حوزه کودک و  ال شنا صی روان ص شگاه، دکترای تخ میرغفوریان، مدرس دان

 دهیم:   نوجوان این چهار دیواری آموزش را روی چهار بعد از هوش تطبیق می

سمانی يا 1 ديوار سمانی )هوش ج سماني به کودک مي  (:PQ بعد ج سماني يا همان هوش ج آموزيم هر در بعد ج

دهيم مثال چرا چشم آيد و نيز نحوه درست استفاده کردن از اعضاي بدن را به او ياد مييک از اعضاي بدن به چه کار مي

 توان کرد.اي ميداريم؟ چرا زبان داريم؟ و...... و از هرکدام چه استفاده

شناختی )هوش عقالنی 2 ديوار شود يعني ميانگين  (:IQ يا بعد  ست که به ارث برده مي  شي ا شناختي هو  IQغالبا هوش 

 اند؛ نمي توان انتظار داشت.والدين است. از فرزندان چيزي بيشتر از آنچه که از والدينشان به ارث برده IQهرکدام از افراد، ميانگين 

تحقيقات زيادي در حوزه هوش هيجاني انجام شاااد،  2014از ساااال  :(EQ عاطفی )هوش هیجانیيا بعد  3 ديوار

شان داد که  صد موفقيت افراد به  20تحقيقات ن صد موفقيت افراد به  80و  IQدر آنها ارتباط دارد، در حالي که  EQدر

تر و آنها افراد موفقي هسااتند؛ ولي کردند تيزهوشااان و افراد نهبه و ساارآمد، افرادي هسااتند با هوش باالزماني فکر مي

باال در  EQبااليي نداشااته باشااند ولي به دليل داشااتن  IQتحقيقات عکس آن را نشااان داد؛ ممکن اساات افراد موفق 

 همسرداري و در فرزندپروري موفق هستند. ارتباطات، شغل، 

هاست. پس ما بايد روي اين هوش )هوش ين هوش فقط خاص ما انسانا :(SQ بعد معنوی )هوش معنویيا   4 ديوار

 يعني درک مفهوم و معناي ارزش اتفاقات. SQمعنوي( تمرکز کنيم. 

 والدین چه مواردی را در پرورش این چهار بعد هوش باید رعایت کنند؟ 

توان تربيت جنسي را مي میرغفوریان، مدرس دانشگاه، دکترای تخصصی روانشناسی عمومی: الساداتزینت دکتر خانم

در بعد هوش جسااماني به وي آموزش داد و به او بگوييم بايد مراقب بدنش باشااد. وقتي روي هوش جسااماني بچه کار 

 دهيم.کنيم يعني يک فردي با بدن و جسم سالم را تحويل ميمي

  :در کنار هوش جسمانی پدر ومادر باید به نکات زیر نیز توجه کنند .1

خورد بايد در هر سني بچه ها نيازمند يکسري مواد مغذي هستند پس بايد به تغذيه بچه ها توجه شود. اگر غذا نمي الف( تغذیه:

خورند بايد تدبير کرد و مواد کنيد تنوع و ابتکار داشته باشيد. صبحانه بايد مقوي و مغذي باشد اگر نميدر مواد غذايي که تهيه مي

توان بدون اينکه کودک متوجه شود يک عدد خرما يا يند است تهيه کرد مثال شير+ موز يا ميرا به شکلي که براي کودکان خوشا

 يک عدد زرده تهم مرغ به مهلوط شيرموز اضافه کرد. تغذيه خيلي مهم است.
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ستان بايد روي بازي ب( بازي: شويم. آنها بايد ياد بگيرند هر آنچه را که روهاي بچهتا قبل از زمان دب سياه( ها متمرکز  ي تابلو)تهته 

کنند هر رنگي که روي کارت ديدند همان رنگ را به شااان يادداشاات کنند)بنويسااند( يا اگر کارت بازي ميبينند در دفتر مشااقمي

 همان ترتيب، روي اشيايي که در اختيارشان است پياده کنند بايد در چينش اجسام دقت کنند.)در بازي( 

ي اساات بايد روي ورزش وي متمرکز شااويم مهارتهاي حرکتي را بايد به بچه ها ياد بدهيم اگر فرزند در ساان نوجوان ج( ورزش:

 مثال چگونه بين دست و چشم شان هماهنگي بوجود آوريم.

 ها و همه حواس.شود، يعني استفاده صحيح از همه انداممي PQها باعث رشد فرزند در حوزه ها و مهارتاين بازي

ست.  .2 سهتسقف خانه نوع فرزند پروري ما سهتوالدين نبايد زياد  شد، فرزندپروري  سقف خيلي پايين با گيرانه گيري کنند؛ اگر 

 .شوندها شبيه فنري فشرده ميبعد از مدتي  بچه ؛شوند اين خانه، مکان رشد و پرورش استشود و آنها متوجه نميمي

ستند. هر  روند خانه بهوقتي از محل پرورش بيرون مي .3 شاکي ه صي و  ست او عا سي ها و معلمان از د سه همکال سه، در مدر مدر

شهر  شگاه در  شد وقتي که به دان ستان با سه و دبير سهتگيري در مدر ست. اگر اين  چند که بچه در خانه خيلي مؤدب و آرام ا

شده آزاد مي سقف بايد آنقدر متعادل، آنقدر مقديگري برود، نيروي جمع  شد که براي فرزند قابل رويت و شود. بنابراين  تدرانه با

 قابل پذيرش باشد.

شد؛ قانون و قواعد را بايد آنقدر جذاب بيان  .4 سان با توانيم با بيان قواعد و قوانين خانه ما ميکنيم که پذيرش قوانين براي فرزندان آ

پذيرش قوانين کمک کنيم، مثال داشااتن لوازم خودمان و اعالم زماني براي انجام کاري که بچه دوساات دارد انجام دهد، آنها را در 

سيله را تهيه خواهيم کرد. شما و سن ... براي  ست که از  شکل اينکه قاعده و قانون خانه ما اين ا سن آنها به   الکترونيکي زودتر از 

اين است که جمعه همه  مان موبايل بهريم. قاعده خانه ماسالگي براي بچه 16مثال: دخترم!؛ پسرم! قاعده خانه ما اين است که در 

شد مي سي ناراحت  سي از هرک ست که هر ک صحبت کند. قاعده به اتفاق هم بيرون برويم. قاعده خانه ما اين ا تواند در موردش  

 خانه ما اين  است که ... .

ستفاده نمي IQاز بطور کامل لب اغما  .5 ستعدادهاي ذاتي  16کنيم. هوش ژنتيکي يا ارثي تا خودمان ا سالگي قابليت بالفعل کردن ا

 و دروني کودک را دارد. 

با  IQيابد، بنابراين ديوار دوم يا هاي منطقي، عقالني، حل مسئله کودکان در بعد هوش عقالني )رياضي ومنطق...( رشد ميمهارت .6

 ارد.سروکار د  هاي زندگيها و يادگيري مهارتآموزش

شعر مي تذکر: شد کودک در محيط غنيِ فرهنگي: )وقتي براي بچه زياد کتاب و  زنيم؛ يا با دليل با بچه زياد حرف مي خوانيم، يا با بچهر

شود و گيرايي و تجزيه و هاي مغزي ميدهيم(، باعث افزايش تعداد گيرندهزنيم يا وقتي درست به حرفهاي بچه گوش ميحرفي را مي

اند که کند به آنها ايراد نگرفتهرود و عالوه بر آن والدين در بچگي زماني که او پرسشگري را شروع ميدر حل مسايل باال ميتحليل او 

 اند تو فقط بايد مطيع باشي و سوال نکني. کني؟ و نيز در مقابل چراي فرزندشان به او نگفتهچقدر سوال مي

 ها عبارتند از: غم، شادي، خشم، غرور.دهيم: هيجانها را ياد ميابتدا شناسايي هيجان EQ در هوش هيجاني يا .7

از فرزند بهواهيم احساسش را بيان کند، به بچه ها ياد بدهيم شناخت هيجانات ديگران مهم است. آنها بايد متوجه احساسات اطرافيان 

ست، بايد درک کنند و بفهمند پدر االن از چه  سته ا شند: االن پدر يا مادر خ ست وقتي بچه ياد بگيرد و هم با صباني ا چيزي ع

تواند بهترين تصااميمات فردي و بين فردي را هيجانات ديگران را بشااناسااد، با اسااتفاده از هيجانات، حوادث و هيجان ديگران مي
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ويم شناخت هيجانات به کودکان کمک مي کند که در لحظه تکانه اي رفتار نکنند به بچه مي گ بگيرد يعني من عصباني هستم. 

ستي نبايد  صباني ه صباني بودم بايد به بچه ياد بدهيم و بگوييم هرگاه ع ست را انجام دادي؟ مي گويد چون ع چرا فالن کار نادر

 کاري انجام بدهي بايد در مورد احساست فکر کني.

 کند.ريت ميآمده را مديکند، و موقعيت پيشدر هوش هيجاني کودک احساسات خودش و احساسات ديگران  را شناسايي مي .8
 ناخواسااته بريممي بکار که هاالمثلضاارب از خيلي و روزمره محاورات در. گيرندمي ياد ما جمالت از را زندگي معني هابچه گاهي .9

ست سنگ چه هر مثل فهمانيممي آنها به مثبت غير شکل به را زندگي معناي ست لنگ پاي مال ا  بهار گل يک با بدبهتيم، ما. ا

 .دهيممي ياد هابچه به ما کج، ديوار رود مي ثريا تا کج معمار نهد چون اول خشت شود، نمي

 و چيست هدفت بروي؟ کجا است قرار آمدي؟ کجا از کيستي؟ تو معناي هست که سني هر در فرزندان به بايد بنابراين .10

 مسئله حل روش و اصول هابچه اصل در زندگي هايموقعيت يادگيري با بدهيم؛ ياد وي به را اتفاقات و زندگي معناي طورکلي به

ها به و گيرندمي ياد را  در نيز مديران و هامعلم کنيم؛ غني نيز را مانمدارسهوش معنوي بايد  مورد در.دهدمي نفس عزت آن

 و کنند کار مورد اين در نيز آنها کنيم، خواهش نيز هادانشگاه و مسئولين از کنند؛ کار آموزاندانش معنوي هوش روي بايد مدارس

 .دهند ياد دانشجويان و آموزاندانش و هابچه به را مهتلف هايموقعيت معاني

شجويان و آموزان دانش و هابچه و کودکان به روزمره جمالت و کلمات با را برويم بايد کجا به که کاري معني بايد ما .11  دان

 .است راه اول در که وقتي کي؟. بگوييم

 ميليون هاميليون اگر شايد و خوردمي رقم بچه براي کودک ذهن در گوييدمي شما که کلماتي سرنوشت کودک شما با .12

 آن در او ذهن براي دهيدمي هاموقعيت و هاواقعيت به که معاني با( مربيان و والدين) شما که چيزي آن جلوي نتوانيد کنيد خرج

 .است والدين ما از کدام هر هدف فرزندان، خوشبهتي و شادي رضايت، پيشرفت، موفقيت،. بگيرد را است بسته نقش سن

  دیوار اهمیت بیشتری دارد؟ 4یک از این کدامکدامیک از این هوش ها برای ما مهمتر است یا تداوم 

 

طور قطع اين به، مدرس دانشگاه، دکترای تخصصی روانشناسی عمومی: میرغفوریان الساداتزینت دکتر خانم

اي که ديوار آشااانايي دارند. چهار ديواري بايد همزمان با هم رشاااد کند اگر در خانه 4اين ساااوال اوليايي اسااات که به 

ضعيفسازيد يکي از ديوارها بلند يا کوتاهمي شد يا يکي  سقف روي چنين ديوارهايي با تر از بقيه با صال  شد، ا تر از بقيه با

تر اساات )آن عفونت، آن ويروس( مشااکل از ديوار ديوار کوتاهگيرد. اگر اتفاقي بيفتد از همان هايي قرار نميچنين ويژگي

براي « هوش زندگي»ديوار بايد بلند، قوي، با پايه و اساس محکم باشد تا ما چيزي به نام  4کند، پس هر کوتاهتر نفوذ مي

 هايي که در اين حيطه است.ها و آموزشها، مهارتمجموعه هوش« هوش زندگي»فرزندان داشته باشيم. 
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 سخن آخر 

شند که والدین باید  شته با شرط توجه دا شکل بگيرد بايد فرزندم را بي قيد و  سالم  صيت فرزند من  شه ست  اگر قرار ا

شرط  شد بايد او را بي قيد و  شويي هم حال طرف مقابلمان خوب با شم. اگر مي خواهيم در ارتباطات زنا شته با ست دا دو

ريزد من ميليون در کارت من مي 2مي شااود به خاطر اينکه ماهي  دوساات داشااته باشاايم. زماني که همساار من متوجه

ستش دارم،  ستش دارمسفر ميبه زماني که مي فهمد چون مرا يا دو شتن براي او ارزش نهواهد  ؛برد دو ست دا اين دو

اگر ما مي خواهيم به  داشت. بنابراين براي اينکه ارتباطات سالمي داشته باشيم بايد عشقمان، عشق بي قيد و شرط باشد.

عنوان والدين بچه هايمان رفتارهايي درست و کارآمدي داشته باشند بايد رفتارهايمان درست و کارآمد باشد. من بايد در 

شد و به بچهنخانه مطالعه کنم تا فرزندم هم مطالعه کند، من  ستم با شي د شي تلفنت را کنار بگذارد. بايد گو ام بگويم گو

تلويزيون باشااام و به او بگويم جلو تلويزيون نباش، خودمان بايد هماني باشااايم که دوسااات داريم  من نبايد دايم جلو

 من به عنوان مدير هستم و بايد اين چهارديواري و کف و سقف را با مشهصات فوق بسازم. و فرزندانمان باشند
  


