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سخــــنآغازیــن
م »تربیت« اســـت و 

َ
کار عال بـــا همۀ دشـــواری ها و ظرافت هایش، شـــیرین ترین 

گر »خانواده« باشد، تربیت شیرین  مهم ترین بستر تربیت، »خانواده«. خانواده ا
که ما نفس می کشـــیم، در خانـــواده هم تربیت  می شـــود و طبیعی. همان طـــور 

کنیم و بدانیم چه می شود.  می شویم؛ بی آنکه به آن فکر 
تمرکـــز ما بـــر تربیت و تعلیم اســـت، آن هـــم با رویکـــرد اســـالمی و عقالنی و با 
محوریِت مهارت آموزی بـــه خانواده ها. ازاین رو طرح »مهرســــتان« را پایه ریزی 
کردیـــم تا در پیمودن این مســـیر مقـــدس، بتوانیم منظم و هدفمنـــد و برنامه دار 
پیش برویم. »مهرســــتان« فقط مخفف »محصوالت هنری رسانه ای« نیست؛ 
کانون  گرمابخشی به  بلکه اسم مکانی ا ســـت برای آموختن مهرورزی در خانه و 

خانواده. 
از بیـــن همۀ راه هـــای ممکن، با »یار مهربان« به یـــاری خانواده ها آمده ایم؛ با 
همان آشنای پرسخاوتی که صدها نسِل بشر را معلم وار پرورده و فروتنانه با ذهن 

و ضمیرشان در هم تنیده است.
که با همـــۀ تنوع ابزارهـــای دیجیتال  کتاب آمده ایـــم و بر ایـــن باوریم  بلـــه، بـــا 
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کتـــاب را نمی گیرد!  گرایـــش جنون آمیز انســـان امروز به آن هـــا، هیچ چیز جای  و 
که  گنجینۀ سرشـــاری به شـــمار می رود  خوشـــبختانه این یـــار مهربان، همچنان 

پاسخ گوی نیازهای رنگارنگ مخاطبانش است.
که حضورمان در این عرصه را معنا  کار خیِر زمین مانده ای بوده ایـــم  به دنبـــال 
گذارد. ســـرانجاِم صدها نفرســـاعت  ببخشـــد و جریانی پویا و اثری مانا به جای 
که یکی از  پایش و پویش، به معماری طرح خانواده محوِر »مهرسـتان« انجامید 

کنون در دستان شماست.  میوه هایش ا
مشـــتاقانه منتظریـــم تا با دریافت دیدگاه های شـــما ســـروران عزیـــز به آدرس  

گردیم. mehr@mehrestan.ir بیش از پیش مرهون مهربانی هایتان 
کرد  که توفیق، رفیـــق طریقمان  بر آســـتان جانانی ســـِر ســـپاس فرود می آوریم 
تـــا دورۀ امانت داده شـــده در مزرعـــۀ دنیـــا را به خوشـــه چینی از خرمـــن ارباب و 
اصحاب فرهنگ و اندیشـــه بگذرانیـــم و آنگاه با لطفی دوچندان، مـــا را وامدار 
کرد تا در طرح پربرکت »مهرسـتان« بتوانیم بابت تولید و ترویج  فضل بی کرانش 
گردن بیاویزیـــم. از تک به تِک  محصوالتـــی فرهنگـــی و تربیتی، مدال افتخار بـــر 
کردند وگام  به گاِم مســـیر را هم شانۀ ما شدند،  که ذره پروری  ســـروران ارجمندی 

به رسم ادب، خاضعانه سپاسگزاریم. 

مـݠهـرسـتان        
اینجا خانۀ شماست
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مقدمه
کـــودکان ســـاده تر بـــود و پیچیدگی ها و  گذشـــته، تربیت کـــردن  در پنجـــاه ســـال 
مشـــکالت امـــروز را نداشـــت. در حال حاضـــر، عوامل مهـــم و مؤثـــری در روند 
کـــرده و والدین را با چالش هـــای جدی مواجه  تربیـــت فرزنـــدان اختالل ایجاد 
ســـاخته است. از سویی برخی از ســـبک های تربیتی سنتی جواب گوی نیازها و 
دغدغه های تربیتی نیســـت و از ســـوی دیگر، برخی از مدل های جدید، مبنا و 

اساس محکمی ندارد و در آزمون ها با شکست مواجه شده  است.
کامل وارد  که والدین باید بـــا آمادگی  همگی این ها مؤید این مســـئله اســـت 
کامل  که پدر و مادر باید در تربیت،  کار تربیت شـــوند. این به معنای این نیست 
کنند، برنامه داشـــته باشـــند،  و بی نقص باشـــند؛ بلکه والدین باید دانش پیدا 
گون را تجربه کنند، اشتباهاتشان را اصالح کنند، تدبیر کنند، عمیق  راه های گونا
کودکان با یکدیگر متفاوت اند و والدین  و ژرف اندیش باشـــند و تسلیم نشوند. 
هـــم تفاوت های زیادی با هم دارند. هیچ نســـخۀ واحدی بـــرای تربیت وجود 
گرفت. پدران  کار  نـــدارد؛ اما می توان ترکیبی از دانش و تجربه های موجود را به 
کودکشان و روش ها و  و مادران باید آن قدر مهارت بیابند تا بتوانند با شـــناخت 



آینههایروبهرو

14

ایده های موجود برای تربیت، سبک خود را بیافرینند و فرزندانی توانا و مسئول 
کنند. و شاد تربیت 

کنید: برای آفرینش سبک تربیتی خاص خود، الزم است به چند نکته توجه 
اول، مهم نیســـت سبک تربیتی شما با تمام ســـبک های موجود متفاوت 
باشد و با شـــیوه های جدید و قدیم تربیتی هم خوانی و هماهنگی نداشته 
کار تربیت، سبکی واحد  که شـــما و همســـرتان در  باشـــد. این مهم اســـت 
گر می خواهید فرزندتان از تربیتی خوب و  داشته و با هم هماهنگ باشید. ا
شایسته  بهره مند شود، باید نکات تربیتی را با همدیگر هماهنگ کنید و بعد 
گر بهترین ایده های ناب تربیتی را داشته  کنید. ا از رسیدن به نتیجه، عمل 
باشید ولی با هم هماهنگ نباشید و هرکدام ساز خود را بزنید، این تربیت 

به سرانجام نمی رسد.
گر می خواهید تربیت کودکتان  کم باشد. ا دوم، در تربیت باید عقل سلیم حا
کنید تا  را به عهده بگیرد، باید در نکات و راهکارها و مدل های تربیتی تفکر 
گر به عنوان پدر  بتوانید شـــیوۀ اجرای خوبی برای اجرای آن داشته باشید. ا
یـــا مادر، دغدغه های مهم تر از تربیت کردن فرزندتـــان دارید، مانند جبران 
کمبودهای مادی دوران کودکی، در تربیت کودکتان دچار مشکل می شوید.
گر به عنـــوان والدین  کنید. ا کســـب  ســـوم، دانـــش الزم در زمینۀ تربیت را 
ســـلیم العقل، افرادی هماهنگ در تربیت با یکدیگر باشـــید اما دانش الزم 
را نداشـــته باشید، به بن بســـت می رسید. دانش و تجربیات دیگران مسیر 

تربیت را برای شما هموار می کند.
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کودکتـــان را به خوبی بشناســـید. با توجه بـــه ویژگی های  چهـــارم، زیروبـــم 
گون رشـــد، برخی از  گونا کـــودک، مدل رشـــد متغیـــر اســـت. در دوره هـــای 
 با یکدیگر مشـــابه اســـت؛ اما هر 

ً
کودکان تقریبا ویژگی هـــای روان شـــناختی 

کودکـــی ویژگی هـــای منحصربه فردی هـــم دارد. مباحث روان شـــناختی را 
 شـــباهت ها و 

ً
کـــودک خود وفـــق دهید. حتما کنیـــد و آن هـــا را با  مطالعـــه 

تفاوت هایی را متوجه می شوید.
پنجم، مطالعه ها، تحقیق ها، آزمایش ها، توصیه ها و تجربه های دیگران، 
گنجینۀ ارزشمندی از اصول و روش های تربیتی برای شما فراهم کرده است. 
بر آن ها مسلط شوید و متناسب ترین با وضعیت خانواده تان را انتخاب کنید.
ششـــم، دنیای ارتباطـــات و اطالعـــات، یعنی دنیای ســـرعت و فرصت و 
تهدیـــد. بـــرای اینکه از این دنیـــا و تغییـــرات آن عقب نمانید، الزم اســـت 
همواره آماده باشید. نگذارید تهدیدهای تربیتی، شما را از مسیرتان خارج 
کنید از فرصت ها بهترین بهره را ببریـــد و تهدیدهای تربیتی را  کنـــد. تالش 

کنید. بشناسید و آن ها را مدیریت 
کتـــاب، تـــالش می شـــود بـــا توجـــه بـــه دیدگاه هـــا و ایده هـــای مطـــرح  در ایـــن 
بـــدون  تراشـــیون،  ســـیدعلیرضا  حجت االسالم والمســـلمین  کارگاه هـــای  در 
کودکان، در پنج فصل  مقدمه چینی، اطالعاتی مفید و ناب در خصوص تربیت 

گیرد: در اختیار شما والدین قرار 
در فصل اول، تعاریف و اصطالحات تربیتی به صورت خالصه و روان مطرح   

می شود.
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کودک در دورۀ هفت ســـالۀ اول و    در فصـــل دوم، ویژگی های روان شـــناختی 
دوم بیان می شود. از آنجا که در دورۀ نوجوانی و رسیدن به بلوغ، زمینۀ خروج 

کتاب هفت سالۀ سوم بررسی نمی شود. کودکی فراهم می شود، در این  از 
که نتیجۀ تأمالت و    کم بر تربیت  کلـــی حا در فصل ســـوم، پانزده اصل مهم و 

مطالعات و تحقیقات روان شناختی و دینی است، آورده می شود.
در فصل چهارم، به برخی روش های تربیتی مطرح و قابل دفاع اشاره می شود.  
که والدین در زمینۀ تربیت با    در فصل پنجم، برخی فرصت ها و تهدیدهایی 

آن مواجه می شوند و راه های مدیریت فرصت و تهدیدهای تربیتی به صورت 
مختصر بیان می شود.
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دریچهایبهمباحثفصل

به چه کسی کودک می گویند؟  
کودک چه نیازهایی دارد؟  
کودکی چه مراحلی دارد؟  
تربیت کودک به چه معناست؟  
کودک چه ابعادی دارد؟   تربیت 
کودک ماهر شد؟   چگونه می توان در تربیت 
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کتاِب مهارت های تربیتی تالش می شـــود  در این فصـــل به عنوان اولین فصل 
ابتـــدا بـــا بیانـــی ســـاده و روان، والدین و مربیـــان با مفاهیـــم و تعابیری همچون 
کودکی، تربیت و ابعاد آن آشنا شوند. سپس در  کودک، مراحل  کودک، نیازهای 
کتاب دربارۀ چگونگی رسیدن به مهارت های تربیتی  پایان فصل، نقشۀ راه این 

توضیح داده می شود.

بهچهکسیکودکمیگویند؟
کرده ایم،  کودکی مرحله ای از زندگی همۀ انسان هاســـت. هـــم خودمان بچگی 
گر یادمان نیایـــد و هم بچه های فراوانی در اطرافمـــان دیده ایم؛ بنابراین  حتـــی ا
کرده ایم، شـــاید بی معنا باشـــد. اما  کـــه همه بـــا آن زندگی  تعریف کـــردن چیـــزی 
که  کلیدواژه های مهم تربیت است و تا زمانی  کامل مخاطب، یکی از  شناخت 
این شناخت به خوبی شکل نگیرید، نمی توان عوامل تربیتی را به خوبی اعمال 
کرد و اصول و روش های تربیتی پیشـــنهاد داد. همچنین موفقیت تربیتی منوط 
که این برنامه ریزی بر اساس ویژگی های مخاطب صورت  به برنامه ریزی اســـت 

می گیرد.
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کوچک و فرزند دختر یا پســـری اســـت  در لغـــت فارســـی، »کودک« به معنای 
کســـی  کودک یا صغیر به  که به حد بلوغ نرســـیده اســـت.1 در اصطالح حقوقی، 
که از نظر سن به رشد جسمی و روحی الزم برای زندگی اجتماعی  گفته می شود 
کودک به علت اینکه  نرسیده باشد. در تمام نظام های مختلف حقوقی جهان، 
کامل اســـت و قوۀ درک و تشـــخیص نـــدارد و نمی تواند  از نظـــر بدنـــی و فکری نا
کارهای خود را انجام دهد، از تصرف در اموالش ممنوع است و دیگران امور او 
که وی در جریان  را تصدی و اداره می کنند. این وضعیت تا زمانی ادامه می یابد 
رشـــد، به مرحله ای برســـد و تغییراتی در وضع جسمی و روانی او ایجاد شود. در 
عرف به این مرحله »بلوغ« می گویند. رسیدن به این مرحله از زندگی، در مناطق 
گون جهان یکسان نیست و عواملی مانند چگونگی زیست، وراثت، تغذیه  گونا
کودک اثر مستقیم می گذارد و موجب بلوغ زودرس  و عوامل محیطی در زندگی 

طفل یا بلوغ دیرهنگام او می شود.
ک پایان یافتن  در نظام حقوقی جمهوری اســـالمی ایران، فقط سن بلوغ مال
کودکی نیست؛ بلکه رشیدشدن و رشـــد نیز همراه با بلوغ، مبنای خروج از  ســـن 
کودکی محسوب می شود. طبق احکام دین اسالم، دختر در ُنه سالگی و پسر در 
گر این دختر یا پسر به رشد جسمی و  پانزده سالگی به سن بلوغ می رسد. حال ا
روانی برسد، به طوری که بتواند نفع و ضرر خود را از لحاظ مالی و حسن و قبح را 

گفته می شود و در زبان انگلیسی child یا Infant رایج ترین واژه هایی  کودک، صبی و صغیر و طفل  1. در زبان عربی به 
با  که زیر سن بلوغ قرار دارد؛ به ویژه در نسبت  کسی است  کودک  از  کار مــی رود. منظور  کودک به  که برای  است 

که والدین او محسوب می شوند. اشخاص دیگری 
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از لحاظ جزایی تشخیص دهد، به او »رشید« می گویند و در این زمان، از مرحلۀ 
کودکی خارج می شود.

کودکچهنیازهاییدارد؟
کودکانـــه دنیـــای عجیبی اســـت، دنیایی همـــراه با ســـادگی، صداقت،  دنیـــای 
گر اعضای خانواده بخواهند با اعتمادبه نفس و خودشکوفا  مهربانی و عطوفت. ا
باشند، باید هنر هم زیستی یا همان مهارت های برقراری ارتباط با یکدیگر و رفع 
که باید برآورده  نیازهای یکدیگر را بیاموزند. هر فردی از بدو تولد نیازهایی دارد 
گر هریک از این نیازها به موقع و صحیح تأمین نشود، ممکن است فرد  شـــود. ا
کودکی، مهم ترین و تأثیرگذارترین  کند. زمان  را در بزرگ ســـالی با مشـــکل روبه رو 
ســـال های زندگـــی هر فردی اســـت؛ زیرا بخش مهمـــی از شـــخصیت او در این 
کودکشان و تأمین نیازهای او می تواند  سنین شکل می گیرد. نوع رفتار والدین با 

به شدت بر شکل گیری شخصیت کودک اثر بگذارد.

کـــرد؛ اما    نیازهـــای مـــا بزرگ ســـاالن را می توان دیرتـــر برآورده 
کودک نمی تواند متوقف شود. نیازهای اصلی او را باید در زمانی 
که به آن نیاز دارد، تأمین کرد. نمی توانیم به کودک بگوییم فردا. 

حقیقِت وجود کودک، امروز است. 

کرده اند و نظرات  کودک، دانشمندان بسیاری تحقیق  دربارۀ نیازهای مختلف 
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که  فراوانـــی وجـــود دارد. آبراهام مزلو یکی از روان شناســـان برجســـته ای اســـت 
دربـــارۀ نیازهای افراد در ســـنین مختلف نظریه دارد. از نظر مزلو، انســـان ها پنج 
که تأمین آن ها، هم به یادگیری منجر می شـــود  طبقـــه نیاز ذاتی و ضروری دارند 
کودکان نیز تأمین این نیازها  و هـــم اعتمادبه نفس افراد را افزایش می دهـــد. در 
در تربیت و افزایش اعتمادبه نفسشان بسیار اهمیت دارد. این نیازها به ترتیب 

عبارت  است از:
ک(؛ 1. نیازهای زیستی یا فیزیولوژیک )غذا، آب، مسکن و پوشا

2. نیاز به ایمنی )وجود نظم و ثبات در زندگی(؛
3. نیاز به تعلق داشتن )عشق(؛

4. نیاز به احترام )احترام از جانب خود و دیگران(؛
5. نیاز به خودشکوفایی.

۱.نیازهایزیستییافیزیولوژیک◄

نیازهای فیزیولوژیک شامل آب، غذا، هوا و مسکن است. این نیازها با محبت از 
کودکان  طریق پدر و مادر تأمین می شود. والدین باید بالفاصله به این نیازهای 
گرســـنه یا  کودک  گر  حداقل تا حدود سه ســـالگی بدون درنگ پاســـخ بدهند. ا
کرده  کثیف  گر لباسش را  تشنه است، باید بالفاصله این نیازش تأمین شود و ا
کم کم از حدود سه سالگی با فاصله های زمانی بسیار  است، باید تعویض شود. 
کرد. تأمین این نیاز به شـــکل گیری  کودک باید شـــروع  کوتـــاه، آمـــوزش صبر را به 

امنیت در فرزندان منجر می شود.
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۲.نیازبهایمنی◄

کودکان مطمئن شـــوند از  که  نیـــاز بـــه امنیت یعنی دوربـــودن از خطر. هنگامـــی 
کرده  طرف افراد یا محیط خود خطری آن ها را تهدید نمی کند، احساس راحتی 
و در محیـــط جســـت وجو می کنند. این نیاز یکـــی از نیازهای بســـیار مهم دوران 
کودکان  گذاری تام به خود، در  کامل و وا نوزادی است. مزلو اعتقاد دارد آزادی 
اضطراب ایجاد می کند. پس تا حدی، برنامه ریزی و ایجاد نظم و محدودیت در 
کودکان مفید اســـت. تا حدود سه سالگی، تأمین نیازهای زیستی، این  کارهای 
کثیفش  کودکی از لباس  کودک به وجود می آورد؛ مانند وقتی  حس امنیت را در 
گریه می کند. در این مواقع، با تعویض لباس  ناراحت است یا اینکه به هر علتی 
کرد؛ زیرا  کودک تأمین  یا برطرف کردن مشـــکالتش می توان نیاز به امنیـــت را در 
که بتواند به او غذا بدهد یا به او در تعویض  کودک متوجه می شود کسی هست 
کند؛ پس متوجه می شـــود دنیای محل زندگی اش، دنیای  کمک  لباس هایش 
که او را دوست دارند. در این حالت، زمینۀ تأمین  کسانی هستند  امنی است و 

نیاز بعدی، یعنی نیاز به محبت فراهم می شود.

۳.نیازبهتعلقداشتن◄

سومین نیاز، نیاز به احساس تعلق و عشق و محبت است؛ یعنی پذیرفته شدن 
کمک می کند  کودک  از ســـوی دیگران و دوست داشته شدن. این احساس به 
کودکان نمی توانند  کند. بعضی  کسب  یاد بگیرد و اعتمادبه نفس و عزت نفس 
کنند دیگران آن ها را دوست دارند و در این زمینه شک می کنند؛ به همین  باور 
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علـــت ممکن اســـت رفتارهای نامناســـب نشـــان دهنـــد و خود را بـــه بزرگ ترها 
کارهای نامطلوب  کودکان برای برطرف کردن خواسته هایشان  بچســـبانند. این 

انجام می دهند.
که نیازهـــای آن ها به ترتیب اولویت  کـــودکان زمانی صورت می گیرد  یادگیری 
تأمین شود. کودکی که گرسنه و تشنه است، کودکی که لباس مناسب نپوشیده 
و... نمی تواند یاد بگیرد، نمی تواند درک خوبی از محیط زندگی اش داشته باشد 
و در نهایت نمی تواند خودش را دوســـت داشـــته باشـــد. برای مثال، قراردادن 
برنامۀ صبحانه یا میان وعده یا ناهار مناسب در منزل یا کودکستان ها برای ایجاد 
که توسط مربیان  این حس مفید است. تأمین این نیازها نه تنها توسط والدین 
مهدکودک ها و کسانی که مراقبت از کودک را بر عهده می گیرند، ضروری است.

۴.نیازبهاحترام◄

همـــۀ انســـان ها بـــه احتـــرام نیـــاز دارند: احتـــرام از طـــرف دیگـــران و احتـــرام به 
خودشان. این مسئله باعث ایجاد عزت نفس در فرد می شود. وقتی به نیاز به 
عزت نفس پاسخ داده شود، فرد احساس ارزشمندی، توانایی، قابلیت، مفید 
گر این نیاز در فردی تأمین نشـــود، فرد  و ثمربخش بودن در جهان می کند؛ اما ا
کودک به احترام و عشق و  احساس حقارت و ضعف و درماندگی می کند. نیاز 
کودک از  باارزش بودن از جانب دیگران، نیازی آموختنی است و نتیجۀ تجارب 
اتفاقاتی است که برایش می افتد. والدین باید به گونه ای رفتار کنند که احساس 
که احســـاس  کودکی  کنند.  کودکان ایجاد  امنیـــت و دوست داشته شـــدن را در 
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اضطراب و نگرانی و طردشـــدن دارد، نمی تواند آرام در جایی باشـــد و بیاموزد، 
نمی تواند خودش را دوست داشته باشد و همچون فردی ناتوان رشد می کند.

۵.نیازبهخودشکوفایی◄

که نیاز به خودشـــکوفایی در آن ها تأمین شـــده است، به دنبال تحول و  افرادی 
رشـــدکردن اند. این افراد از تجربه کردن لذت می برند، جســـارت تغییر دارند، از 
تظاهـــر به نقش بازی کـــردن پرهیز می کننـــد، مســـئولیت پذیرند و در انجام دادن 
تصمیماتشـــان سخت کوش اند. نیاز به خودشـــکوفایی نیازی فطری است؛ اما 
کمی از افـــراد جامعه به این مرحله می رســـند؛ زیرا این نیـــاز در باالترین  درصـــد 
مرحلـــه از نیازهای انســـان قرار دارد و هرچه نیاز باالتر باشـــد، افـــراد ضرورت آن 
که خودشـــکوفایی مستلزم مقدار  کمتر احســـاس می کنند. همچنین، از آنجا  را 
زیادی جسارت و جرئت است، ممکن است افراد پس از برآورده شدن نیازهای 
سطح پایین ترشان بخواهند در همان سطح ایمن و آسان بمانند و خود را دچار 

چالش های بعدی نکنند.
کودک  برای اینکه بتوان زمینه های نیاز به عزت نفس و خودشـــکوفایی را در 
کودک اجازۀ مســـتقل بودن داده شود.  که به  گام این اســـت  کرد، اولین  ایجاد 
والدین باید با حفظ چهارچوب و ســـاختاری مشخص، به فرزندشان استقالل 
کارهایش را  کـــودک برخـــی  که  بدهنـــد. یکـــی از راهکارهـــای مفیـــد این اســـت 
کودکتان بخواهید برای رفتن به مهمانی، از  خودش انجام دهد. برای مثال، از 
کند. یا اینکه  کرده اید، یکی را انتخاب  که شما انتخاب  بین چهار دست لباسی 


