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 پیشگفتار
تیوانی    میی  تفکر و عاطفه، دو مؤلفه اصلی روان، همیشه ذهن بشر را به خود مشغول نموده است. تقریبا با قاطعیت

اشرف مخلوقات جهان با سایر حیوانات در همین تفکر و عاطفیه اسیت.   بگویی  که وجه تمایز اصلی انسان به عنوان 
 تواند به حیات انسانی خود ادامه بدهد. تفکرات واندیشیه هیا انسیانها را از یکیدیگر متمیایز      نمی و بدون این دو بشر

دهید. مطالعیه    میی  سازند و عواطف و هیجانات انسانها را در سراسر جهان به یکدیگر نزدیک تیر نمیوده و پیونید    می
 تفکر و عاطفه سالهاست که توسط دانشمندان در حوزه علوم انسانی و به خصوص روانشناسی و مشاوره آغیاز شیده  
و تا این لحظه نتایج ارزشمندی حاصل گردیده است. اما تا رسیدن بیه مطلیوب، هنیوز راه طیودنی در پییش روی      

و عاطفی موجود در جامعه، توسیط دانشیگاههای    محققان و متخصصان وجود دارد. تدریس درس جربانهای فکری
 گیرد. می سراسر جهان نیز بر اساس همین نیاز و در راستای اهداف نامبرده انجام

دانشگاههای کشور جمهوری اسالمی ایران نیز برای رشد و پرورش همه جانبه فرزندان خیود، جهیت    
جرییان هیای   »ه اقدام به تدریس درس ساختن افراد سال  و داشتن کشوری آباد و پیشرفته، سالهاست ک

در دانشگاهها و به خصوص دانشگاه تربیت دبییر شیهید   « فکری و عاطفی رایج در بین کودکان ونوجوانان
رجایی و دانشگاه فرهنگیان نموده است. مؤلف پس از سالها تدریس این درس، و عالقه وافر به جریانهیای  

و نبیودن منبیم مناسیه بیه زبیان       ییرات و تحودت آن،فکری و عاطفی کودکان ونوجوانان و چگونگی تغ
کتیاب،   فارسی برای مطالعه دانشجویان، اقدام به تالیف چنین کتابی نموده است. مطاله و محتیوای ایین  

اسالمی نیز متناسه است. در این کتاب سعی شده است تا مطاله –ضمن علمی بودن، با فرهنگی ایرانی 
 دانشجویان، معلمان و کلیه والدین به رشته تحریر در آید.و قابل فه  برای  آن شیوا، روان

این کتاب درچهار فصل مجزا نگارش شده است. در فصل اول خواننیدگان بیا مطالیه کلیی در میورد      
جریان های فکری و عاطفی، شامل مفهوم جریان، مفهوم روان، طبیعت وفرهنیگ، ماهییت بشیر، رابطیه     

 آشنا خواهند شد. هاروان،طبیعت، فرهنگ، ایده ها واندیشه 
در فصل دوم محتوای شناخت وتفکر، چگونگی تفکر مردم، اهداف تفکر، تفکرات خود آینید و کنتیرل   
 شده، تحودت فکری و شناختی در کودکان ونوجوانان، نگرش وتغییر نگرش مورد بحث قرار گرفته است.

انسان، هیجانیات خیود    در فصل سوم محتوای عواطف و هیجانات، نقش عواطف و هیجانات در زندگی
آیند و کنترل شده، نقش عواطف و هیجانیات در تفکیرات واندیشیه هیا، نقیش عواطیف در تصیمیمات و        
انتخابها، تفاوت هیجانات در پسران ودختران، تاثیر عواطیف بیر حیوزه هیای گونیاگون زنیدگی بشیری، و        

 .تحودت عاطفی و هیجانی در کودکان ونوجوانان مورد بحث قرار گرفته است
آخرین فصل کتاب نیز تحودت جریان های فکری و عاطفی، نقش الگو های تربیتی در شکل گیری جریان های 
عاطفی و فکری، نقش آموزش های رسمی و غیر رسمی بر جریان های فکری وعاطفی، پیش بینی تحودت جریان 

د در کودکان ونوجوانان جامعه های فکری و عاطفی در سال های آینده، جریان های فکری و عاطفی و عالیق موجو
فعلی ایران، و نقش فن آوری اطالعات و ارتباطیات در شیکل گییری جرییان هیای فکیری و عیاطفی در کودکیان         

 ونوجوانان را مورد مطالعه قرار داده است.
 این کتاب با عنوان و محتوای فعلی عاری از اشکال و ایراد نیست و تا رسیدن به یک کتاب مطلوب فاصله زیادی
دارد. با این حال امیدوارم که محتوای آن برای شروع، مورد توجه خوانندگان فرهیخته و گرامی)استادان، دانشجویان، 

بیرای   معلمان و والدین( قرار بگیرد. منتظر نقطه نظرات ارزشمند و رهنمودهای ارشادی شما خواننیدگان گرانقیدر،  
 اعمال و تجدید نظر در چاپ های بعدی کتاب هستی .

 والسالم           
 139۲تابستان  - دکتر جمشید جراره             

 



  



 


