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َ
ب ــا همۀ دش ــواریها و ظرافتهایش ،ش ــیرینترین کار عالم «تربیت» اس ــت و
مهمترین بستر تربیت« ،خانواده» .خانواده ا گر «خانواده» باشد ،تربیت شیرین
نط ــور که ما نفس میکش ــیم ،در خان ــواده هم تربیت
یش ــود و طبیعی .هما 
م 
میشویم؛ بیآنکه به آن فکر کنیم و بدانیم چه میشود.
نه ــم با رویک ــرد اس ــامی و عقالنی و با
تمرک ــز ما ب ــر تربیت و تعلیم اس ــت ،آ 
محوریت مهارتآموزی ب ــه خانوادهها .ازاینرو طرح «مهرسـ ــتان» را پایهریزی
ِ
کردی ــم تا در پیمودن این مس ــیر مق ــدس ،بتوانیم منظم و هدفمن ــد و برنامهدار
پیش برویم« .مهرسـ ــتان» فقط مخفف «محصوالت هنریرسانهای» نیست؛
بلکه اسممکانی اس ــت برای آموختن مهرورزی در خانه و گرمابخشی به کانون
خانواده.
از بی ــن همۀ را هه ــای ممکن ،با «یار مهربان» به ی ــاری خانوادهها آمدهایم؛ با
نسل بشر را معلموار پرورده و فروتنانه با ذهن
همان آشنای پرسخاوتی که صدها ِ

و ضمیرشان در هم تنیده است.

بل ــه ،ب ــا کتاب آمدهای ــم و بر ای ــن باوریم که با هم ــۀ تنوع ابزاره ــای دیجیتال
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نه ــا ،هیچچیز جای کت ــاب را نمیگیرد!
و گرای ــش جنونآمیز انس ــان امروز به آ 
خوش ــبختانه این ی ــار مهربان ،همچنان گنجینۀ سرش ــاری ب هش ــمار میرود که
پاسخگوی نیازهای رنگارنگ مخاطبانش است.
خیر زمینماندهای بودهای ــم که حضورمان در این عرصه را معنا
بهدنب ــال کار ِ

ـرانجام صدها نفرس ــاعت
ببخش ــد و جریانی پویا و اثری مانا بهجای گذارد .س ـ
ِ

محور «مهرسـتان» انجامید که یکی از
پایش و پویش ،به معماری طرح خانواده ِ
میوههایش ا کنون در دستان شماست.

مش ــتاقانه منتظری ــم تا با دریافت دیدگاههای ش ــما س ــروران عزی ــز به آدرس
 mehr@mehrestan.irبیش از پیش مرهون مهربانیهایتان گردیم.
بر آس ــتان جانانی س ـ ِـر س ــپاس فرود میآوریم که توفیق ،رفی ــق طریقمان کرد

ت ــا دورۀ امانتداد هش ــده در مزرع ــۀ دنی ــا را به خوشـ ـهچینی از خرم ــن ارباب و
اصحاب فرهنگ و اندیش ــه بگذرانی ــم و آنگاه با لطفی دوچندان ،م ــا را وامدار
فضل بیکرانش کرد تا در طرح پربرکت «مهرسـتان» بتوانیم بابت تولید و ترویج
تک
محصوالت ــی فرهنگ ــی و تربیتی ،مدال افتخار ب ــر گردن بیاویزی ــم .از تکبه ِ
گام مس ــیر را همشانۀ ما شدند،
س ــروران ارجمندی که ذرهپروری کردند وگامبه ِ
بهرسم ادب ،خاضعانه سپاسگزاریم.

مـݠهـرسـتان
اینجا خانۀ شماست

12

مقدمه

مقدمه
تک ــردن ک ــودکان س ــادهتر ب ــود و پیچیدگیها و
در پنج ــاه س ــال گذش ــته ،تربی 
مش ــکالت ام ــروز را نداش ــت .در حال حاض ــر ،عوامل مه ــم و مؤث ــری در روند
شه ــای جدی مواجه
تربی ــت فرزن ــدان اختالل ایجاد ک ــرده و والدین را با چال 
س ــاخته است .از سویی برخی از س ــبکهای تربیتی سنتی جوابگوی نیازها و
دغدغههای تربیتی نیس ــت و از س ــوی دیگر ،برخی از مدلهای جدید ،مبنا و
اساس محکمی ندارد و در آزمونها با شکست مواجه شد ه است.
همگی اینها مؤید این مس ــئله اس ــت که والدین باید ب ــا آمادگی کامل وارد
کار تربیت ش ــوند .این بهمعنای این نیست که پدر و مادر باید در تربیت ،کامل
و بینقص باش ــند؛ بلکه والدین باید دانش پیدا کنند ،برنامه داش ــته باش ــند،
راههای گونا گون را تجربه کنند ،اشتباهاتشان را اصالح کنند ،تدبیر کنند ،عمیق
و ژرفاندیش باش ــند و تسلیم نشوند .کودکان با یکدیگر متفاوتاند و والدین
ه ــم تفاوتهای زیادی با هم دارند .هیچ نس ــخۀ واحدی ب ــرای تربیت وجود
ن ــدارد؛ اما میتوان ترکیبی از دانش و تجربههای موجود را به کار گرفت .پدران
و مادران باید آنقدر مهارت بیابند تا بتوانند با ش ــناخت کودکشان و روشها و
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ایدههای موجود برای تربیت ،سبک خود را بیافرینند و فرزندانی توانا و مسئول
و شاد تربیت کنند.
برای آفرینش سبک تربیتی خاص خود ،الزم است به چند نکته توجه کنید:
اول ،مهم نیس ــت سبک تربیتی شما با تمام س ــبکهای موجود متفاوت
باشد و با ش ــیوههای جدید و قدیم تربیتی همخوانی و هماهنگی نداشته
باش ــد .این مهم اس ــت که ش ــما و همس ــرتان در کار تربیت ،سبکی واحد
داشته و با هم هماهنگ باشید .ا گر میخواهید فرزندتان از تربیتی خوب و
شایست ه بهرهمند شود ،باید نکات تربیتی را با همدیگر هماهنگ کنید و بعد
از رسیدن به نتیجه ،عمل کنید .ا گر بهترین ایدههای ناب تربیتی را داشته
باشید ولی با هم هماهنگ نباشید و هرکدام ساز خود را بزنید ،این تربیت
به سرانجام نمیرسد.
دوم ،در تربیت باید عقل سلیم حا کم باشد .ا گر میخواهید تربیت کودکتان
را به عهده بگیرد ،باید در نکات و راهکارها و مدلهای تربیتی تفکر کنید تا
بتوانید ش ــیوۀ اجرای خوبی برای اجرای آن داشته باشید .ا گر بهعنوان پدر
ی ــا مادر ،دغدغههای مهمتر از تربیتکردن فرزندت ــان دارید ،مانند جبران
کمبودهایمادیدوران کودکی،در تربیت کودکتاندچار مشکلمیشوید.
س ــوم ،دان ــش الزم در زمینۀ تربیت را کس ــب کنید .ا گر بهعن ــوان والدین
س ــلیمالعقل ،افرادی هماهنگ در تربیت با یکدیگر باش ــید اما دانش الزم
را نداش ــته باشید ،به بنبس ــت میرسید .دانش و تجربیات دیگران مسیر
تربیت را برای شما هموار میکند.
14
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چه ــارم ،زیروب ــم کودکت ــان را بهخوبی بشناس ــید .با توجه ب ــه ویژگیهای
ک ــودک ،مدل رش ــد متغی ــر اس ــت .در دور هه ــای گونا گون رش ــد ،برخی از
ً
نش ــناختی کودکان تقریبا با یکدیگر مش ــابه اس ــت؛ اما هر
یه ــای روا 
ویژگ 
نش ــناختی را
یه ــای منحصربهفردی ه ــم دارد .مباحث روا 
کودک ــی ویژگ 
ً
نه ــا را با ک ــودک خود وف ــق دهید .حتما ش ــباهتها و
مطالع ــه کنی ــد و آ 
تفاوتهایی را متوجه میشوید.
پنجم ،مطالعهها ،تحقیقها ،آزمایشها ،توصیهها و تجربههای دیگران،
گنجینۀ ارزشمندی از اصول و روشهای تربیتی برای شما فراهم کرده است.
برآنهامسلطشویدومتناسبترینباوضعیتخانوادهتانراانتخاب کنید.
شش ــم ،دنیای ارتباط ــات و اطالع ــات ،یعنی دنیای س ــرعت و فرصت و
تهدی ــد .ب ــرای اینکه از این دنی ــا و تغیی ــرات آن عقب نمانید ،الزم اس ــت
همواره آماده باشید .نگذارید تهدیدهای تربیتی ،شما را از مسیرتان خارج
کن ــد .تالش کنید از فرصتها بهترین بهره را ببری ــد و تهدیدهای تربیتی را
بشناسید و آنها را مدیریت کنید.
یش ــود ب ــا توج ــه ب ــه دیدگا هه ــا و اید هه ــای مط ــرح
در ای ــن کت ــاب ،ت ــاش م 
در کارگا هه ــای حجتاالسالموالمس ــلمین س ــیدعلیرضا تراش ــیون ،ب ــدون
مقدمهچینی ،اطالعاتی مفید و ناب در خصوص تربیت کودکان ،در پنج فصل
در اختیار شما والدین قرار گیرد:
•در فصل اول ،تعاریف و اصطالحات تربیتی بهصورت خالصه و روان مطرح
میشود.
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تس ــالۀ اول و
نش ــناختی کودک در دورۀ هف 
•در فص ــل دوم ،ویژگیهای روا 
دوم بیان میشود .از آنجا که در دورۀ نوجوانی و رسیدن به بلوغ ،زمینۀ خروج
از کودکی فراهم میشود ،در این کتاب هفتسالۀ سوم بررسی نمیشود.
•در فصل س ــوم ،پانزده اصل مهم و کل ــی حا کم بر تربیت که نتیجۀ تأمالت و
مطالعات و تحقیقات روانشناختی و دینی است ،آورده میشود.
•در فصل چهارم ،به برخی روشهای تربیتی مطرح و قابلدفاع اشاره میشود.
•در فصل پنجم ،برخی فرصتها و تهدیدهایی که والدین در زمینۀ تربیت با
آن مواجه میشوند و راههای مدیریت فرصت و تهدیدهای تربیتی بهصورت
مختصر بیان میشود.
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دریچهای به مباحث فصل
•به چهکسی کودک میگویند؟
•کودک چه نیازهایی دارد؟
•کودکی چه مراحلی دارد؟
•تربیت کودک به چه معناست؟
•تربیت کودک چه ابعادی دارد؟
•چگونه میتوان در تربیت کودک ماهر شد؟
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یش ــود
کتاب مهارتهای تربیتی تالش م 
در این فص ــل بهعنوان اولین فصل ِ

ابت ــدا ب ــا بیان ــی س ــاده و روان ،والدین و مربی ــان با مفاهی ــم و تعابیری همچون
کودک ،نیازهای کودک ،مراحل کودکی ،تربیت و ابعاد آن آشنا شوند .سپس در
پایان فصل ،نقشۀ راه این کتاب دربارۀ چگونگی رسیدن به مهارتهای تربیتی
توضیح داده میشود.

به چهکسی کودک میگویند؟
کودکی مرحلهای از زندگی همۀ انسانهاس ــت .ه ــم خودمان بچگی کردهایم،
حت ــی ا گر یادمان نیای ــد و هم بچههای فراوانی در اطرافم ــان دیدهایم؛ بنابراین
فک ــردن چی ــزی ک ــه همه ب ــا آن زندگی کردهایم ،ش ــاید بیمعنا باش ــد .اما
تعری 
شناخت کامل مخاطب ،یکی از کلیدواژههای مهم تربیت است و تا زمانی که
این شناخت بهخوبی شکل نگیرید ،نمیتوان عوامل تربیتی را بهخوبی اعمال
کرد و اصول و روشهای تربیتی پیش ــنهاد داد .همچنین موفقیت تربیتی منوط
به برنامهریزی اس ــت که این برنامهریزی بر اساس ویژگیهای مخاطب صورت
میگیرد.
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در لغ ــت فارس ــی« ،کودک» بهمعنای کوچک و فرزند دختر یا پس ــری اس ــت
که به حد بلوغ نرس ــیده اس ــت 1.در اصطالح حقوقی ،کودک یا صغیر به کس ــی
گفته میشود که از نظر سن به رشد جسمی و روحی الزم برای زندگی اجتماعی
نرسیده باشد .در تمام نظامهای مختلف حقوقی جهان ،کودک بهعلت اینکه
از نظ ــر بدن ــی و فکری نا کامل اس ــت و قوۀ درک و تش ــخیص ن ــدارد و نمیتواند
کارهای خود را انجام دهد ،از تصرف در اموالش ممنوع است و دیگران امور او
را تصدی و اداره میکنند .این وضعیت تا زمانی ادامه مییابد که وی در جریان
رش ــد ،به مرحلهای برس ــد و تغییراتی در وضع جسمی و روانی او ایجاد شود .در
عرف به این مرحله «بلوغ» میگویند .رسیدن به این مرحله از زندگی ،در مناطق
گونا گون جهان یکسان نیست و عواملی مانند چگونگی زیست ،وراثت ،تغذیه
و عوامل محیطی در زندگی کودک اثر مستقیم میگذارد و موجب بلوغ زودرس
طفل یا بلوغ دیرهنگام او میشود.
در نظام حقوقی جمهوری اس ــامی ایران ،فقط سن بلوغ مالک پایانیافتن
س ــن کودکی نیست؛ بلکه رشیدشدن و رش ــد نیز همراه با بلوغ ،مبنای خروج از
کودکی محسوب میشود .طبق احکام دین اسالم ،دختر در ُنهسالگی و پسر در
پانزدهسالگی به سن بلوغ میرسد .حال ا گر این دختر یا پسر به رشد جسمی و
روانی برسد ،بهطوریکه بتواند نفع و ضرر خود را از لحاظ مالی و حسن و قبح را
 .1در زبان عربی به کودک ،صبی و صغیر و طفل گفته میشود و در زبان انگلیسی  childیا  Infantرایجترین واژههایی
است که برای کودک به کار مـیرود .منظور از کودک کسی است که زیر سن بلوغ قرار دارد؛ بهویژه در نسبت با
اشخاص دیگری که والدین او محسوب میشوند.
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از لحاظ جزایی تشخیص دهد ،به او «رشید» میگویند و در این زمان ،از مرحلۀ
کودکی خارج میشود.

کودک چه نیازهایی دارد؟
دنی ــای کودکان ــه دنی ــای عجیبی اس ــت ،دنیایی هم ــراه با س ــادگی ،صداقت،
مهربانی و عطوفت .ا گر اعضای خانواده بخواهند با اعتمادبهنفس و خودشکوفا
باشند ،باید هنر همزیستی یا همان مهارتهای برقراری ارتباط با یکدیگر و رفع
نیازهای یکدیگر را بیاموزند .هر فردی از بدو تولد نیازهایی دارد که باید برآورده
ش ــود .ا گر هریک از این نیازها بهموقع و صحیح تأمین نشود ،ممکن است فرد
گس ــالی با مش ــکل روبهرو کند .زمان کودکی ،مهمترین و تأثیرگذارترین
را در بزر 
س ــالهای زندگ ــی هر فردی اس ــت؛ زیرا بخش مهم ــی از ش ــخصیت او در این
سنین شکل میگیرد .نوع رفتار والدین با کودکشان و تأمین نیازهای او میتواند
بهشدت بر شکلگیری شخصیت کودک اثر بگذارد.
•نیازه ــای م ــا بزرگس ــاالن را میتوان دیرت ــر برآورده ک ــرد؛ اما
کودک نمیتواند متوقف شود .نیازهای اصلی او را باید در زمانی
که به آن نیاز دارد ،تأمین کرد .نمیتوانیم به کودک بگوییم فردا.
حقیقت وجود کودک ،امروز است
ِ

.

دربارۀ نیازهای مختلف کودک ،دانشمندان بسیاری تحقیق کردهاند و نظرات
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فراوان ــی وج ــود دارد .آبراهام مزلو یکی از روانشناس ــان برجس ــتهای اس ــت که
درب ــارۀ نیازهای افراد در س ــنین مختلف نظریه دارد .از نظر مزلو ،انس ــانها پنج
یش ــود
طبق ــه نیاز ذاتی و ضروری دارند که تأمین آنها ،هم به یادگیری منجر م 
و ه ــم اعتمادبهنفس افراد را افزایش میده ــد .در کودکان نیز تأمین این نیازها
در تربیت و افزایش اعتمادبهنفسشان بسیار اهمیت دارد .این نیازها بهترتیب
ت است از:
عبار 
 .۱نیازهای زیستی یا فیزیولوژیک (غذا ،آب ،مسکن و پوشا ک)؛
 .۲نیاز به ایمنی (وجود نظم و ثبات در زندگی)؛
 .۳نیاز به تعلقداشتن (عشق)؛
 .4نیاز به احترام (احترام از جانب خود و دیگران)؛
 .5نیاز به خودشکوفایی.

◄◄ .۱نیازهای زیستی یا فیزیولوژیک
نیازهای فیزیولوژیک شامل آب ،غذا ،هوا و مسکن است .این نیازها با محبت از
طریق پدر و مادر تأمین میشود .والدین باید بالفاصله به این نیازهای کودکان
حداقل تا حدود س هس ــالگی بدون درنگ پاس ــخ بدهند .ا گر کودک گرس ــنه یا
تشنه است ،باید بالفاصله این نیازش تأمین شود و ا گر لباسش را کثیف کرده
است ،باید تعویض شود .کمکم از حدود سهسالگی با فاصلههای زمانی بسیار
کوت ــاه ،آم ــوزش صبر را به کودک باید ش ــروع کرد .تأمین این نیاز به ش ــکلگیری
امنیت در فرزندان منجر میشود.
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◄◄ .۲نیاز به ایمنی
نی ــاز ب ــه امنیت یعنی دورب ــودن از خطر .هنگام ــی که کودکان مطمئن ش ــوند از
طرف افراد یا محیط خود خطری آنها را تهدید نمیکند ،احساس راحتی کرده
و در محی ــط جسـ ـتوجو میکنند .این نیاز یک ــی از نیازهای بس ــیار مهم دوران
نوزادی است .مزلو اعتقاد دارد آزادی کامل و وا گذاری تام به خود ،در کودکان
اضطراب ایجاد میکند .پس تا حدی ،برنامهریزی و ایجاد نظم و محدودیت در
کارهای کودکان مفید اس ــت .تا حدود سهسالگی ،تأمین نیازهای زیستی ،این
حس امنیت را در کودک به وجود میآورد؛ مانند وقتی کودکی از لباس کثیفش
ناراحت است یا اینکه به هر علتی گریه میکند .در این مواقع ،با تعویض لباس
یا برطرفکردن مش ــکالتش میتوان نیاز به امنی ــت را در کودک تأمین کرد؛ زیرا
کودک متوجه میشود کسی هست که بتواند به او غذا بدهد یا به او در تعویض
یش ــود دنیای محل زندگیاش ،دنیای
لباسهایش کمک کند؛ پس متوجه م 
امنی است و کسانی هستند که او را دوست دارند .در این حالت ،زمینۀ تأمین
نیاز بعدی ،یعنی نیاز به محبت فراهم میشود.

◄◄ .۳نیاز به تعلقداشتن
سومین نیاز ،نیاز به احساس تعلق و عشق و محبت است؛ یعنی پذیرفتهشدن
از س ــوی دیگران و دوستداشتهشدن .این احساس به کودک کمک میکند
یاد بگیرد و اعتمادبهنفس و عزتنفس کسب کند .بعضی کودکان نمیتوانند
باور کنند دیگران آنها را دوست دارند و در این زمینه شک میکنند؛ به همین
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عل ــت ممکن اس ــت رفتارهای نامناس ــب نش ــان دهن ــد و خود را ب ــه بزرگترها
بچس ــبانند .این کودکان برای برطرفکردن خواستههایشان کارهای نامطلوب
انجام میدهند.
یادگیری ک ــودکان زمانی صورت میگیرد که نیازه ــای آنها بهترتیب اولویت
تأمین شود .کودکی که گرسنه و تشنه است ،کودکی که لباس مناسب نپوشیده
و ...نمیتواند یاد بگیرد ،نمیتواند درک خوبی از محیط زندگیاش داشته باشد
و در نهایت نمیتواند خودش را دوس ــت داش ــته باش ــد .برای مثال ،قراردادن
برنامۀ صبحانه یا میانوعده یا ناهار مناسب در منزل یا کودکستانها برای ایجاد
این حس مفید است .تأمین این نیازها نهتنها توسط والدین که توسط مربیان
مهدکودکها و کسانی که مراقبت از کودک را بر عهده میگیرند ،ضروری است.

◄◄ .۴نیاز به احترام
هم ــۀ انس ــانها ب ــه احت ــرام نی ــاز دارند :احت ــرام از ط ــرف دیگ ــران و احت ــرام به
خودشان .این مسئله باعث ایجاد عزتنفس در فرد میشود .وقتی به نیاز به
عزتنفس پاسخ داده شود ،فرد احساس ارزشمندی ،توانایی ،قابلیت ،مفید
و ثمربخش بودن در جهان میکند؛ اما ا گر این نیاز در فردی تأمین نش ــود ،فرد
احساس حقارت و ضعف و درماندگی میکند .نیاز کودک به احترام و عشق و
باارزشبودن از جانب دیگران ،نیازی آموختنی است و نتیجۀ تجارب کودک از
اتفاقاتی است که برایش میافتد .والدین باید بهگونهای رفتار کنند که احساس
امنی ــت و دوستداشت هش ــدن را در کودکان ایجاد کنند .کودکی که احس ــاس
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اضطراب و نگرانی و طردش ــدن دارد ،نمیتواند آرام در جایی باش ــد و بیاموزد،
نمیتواند خودش را دوست داشته باشد و همچون فردی ناتوان رشد میکند.

◄◄ .۵نیاز به خودشکوفایی
افرادی که نیاز به خودش ــکوفایی در آنها تأمین ش ــده است ،بهدنبال تحول و
رش ــدکردناند .این افراد از تجربهکردن لذت میبرند ،جس ــارت تغییر دارند ،از
یک ــردن پرهیز میکنن ــد ،مس ــئولیتپذیرند و در انجامدادن
تظاه ــر به نقشباز 
تصمیماتش ــان سختکوشاند .نیاز به خودش ــکوفایی نیازی فطری است؛ اما
درص ــد کمی از اف ــراد جامعه به این مرحله میرس ــند؛ زیرا این نی ــاز در باالترین
مرحل ــه از نیازهای انس ــان قرار دارد و هرچه نیاز باالتر باش ــد ،اف ــراد ضرورت آن
را کمتر احس ــاس میکنند .همچنین ،از آنجا که خودش ــکوفایی مستلزم مقدار
زیادی جسارت و جرئت است ،ممکن است افراد پس از برآوردهشدن نیازهای
سطح پایینترشان بخواهند در همان سطح ایمن و آسان بمانند و خود را دچار
چالشهای بعدی نکنند.
برای اینکه بتوان زمینههای نیاز به عزتنفس و خودش ــکوفایی را در کودک
ایجاد کرد ،اولین گام این اس ــت که به کودک اجازۀ مس ــتقلبودن داده شود.
والدین باید با حفظ چهارچوب و س ــاختاری مشخص ،به فرزندشان استقالل
بدهن ــد .یک ــی از راهکاره ــای مفی ــد این اس ــت که ک ــودک برخ ــی کارهایش را
خودش انجام دهد .برای مثال ،از کودکتان بخواهید برای رفتن به مهمانی ،از
بین چهار دست لباسی که شما انتخاب کردهاید ،یکی را انتخاب کند .یا اینکه
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