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کودک برایشان به وجود می که والدین و مربیان در رویارویی با  یا ی در عین سادگ ،آیدموضوعات و مسائلی 
کودک  ،افتاده بودن پا پیش   این قایق پیرامون حتشخیص و اساسی است.  بسیار مهمدر سعادت 

کودکان موضوعات و مسائل و عمل بر اساس آن حقایق،  و هدایت آنها نقش قابل توجهی در تعلیم و تزکیه 
که خواهد داشت، که والدین و مربیان اشتباهات همانطور  شوند بیشتر مواقع به کودکان مرتکب میدرباره ی 

هایی در رویارویی شود. بنابراین تعیین ضوابط و چارچوبمنجر میراه هدایت آنها از ی و دور شدن گمراه
کتاب خداوند و روایات  کودک بر اساس  و قرار دادن آنها در ساختارهای اهل بیت علیهم السالم با 

کارهای بنیادی و اساسی جامعه دیها  امری بسیار ضاجتماعی و خانواده نی است. این روری است و از 
  باشد.ها میسند تالشی برای ارائه پیشنهاد این ضوابط و چارچوب

شود همه وقتی مولودی متولد می .ر مهم، جالب و جذاب برای نوع انسان استای بسیاتولد فرزند پدیده
تواند همین امر مبارک و شادکننده می گیرند.گویند و آن را به فال نیک میشوند و تبریک میخوشحال می

های بزرگ و رخدادهای تلخ باشد. غمو یا  یک حیات جدید و حیات بخشی به یک خانواده شروعی برای
کودک و مربوط به ناهنجاری اغلباین رخداد  تلخی های درون خانواده و رفتارهای غلط والدین با هم یا با 

 نیز سبک زندگی نادرست است.
گواه آیات و روایات نورانی و بسیاری از پژوهش کودکی رقم میبه  کودک را تعیین ها، آنچه در  خورد سرنوشت 

کامیمی   سازد.  یمدر او پدیدار را  کند و اقتضای سعادتمندی یا نا
کودک، قرار دادن  کافی در هر مقطع، غفلت از اظهار عواطف رشد و بلوغندانستن اقتضائات   اونسبت به 

به هم ریخته و زندگی  کودک شود تا تعادلمنجر می ...های نادرست وآموزش ها،ناامنیمعرض در 
 .فتدبه خطر ا اشمعنوی
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که توان تربیت فر کودک زند خود را ندارند و به صورت مداوم چالشپدر و مادری  های زندگی خود را به 
 سازند.خود را با اختالالت مختلفی روبرو می فرزنددر واقع  ،دهندانتقال می

که از ابتدای نوزادی با  در نوجوانی و ممکن است شود خشن یا نامناسب روبرو می برخوردهایکودکی 
 ود. شهای مختلفی دچار وانی به چالشج

که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد و والدین او توان تغذیه مناسب یا درمان الزم را برای او ن  ،دارندکودکی 
 شود.بهای متعددی دچار نارساییممکن است 
تواند میهای آن دش ناتوان باشد، آسیبیازهای اولیه فرزنای به هر دلیل در تربیت و تأمین نوقتی خانواده
به آن تفاوت بود و نسبت بی اتتوان نسبت به این موضوعبه همین دلیل نمی، گیردبا فرا همه جامعه ر

کرد، و  کمیت الزم است سکوت   . ای بیندیشیدباره آن چارهدرنظام حا
کمک به والدی گرفتن نقشیا  تربیت یا تغذیه و درمانن در امر ایجاد نهادهایی برای   باوالدین  به عهده 

کنار زدن ایشان دار شدن امورعهده گسیخته شدن جامعه است از پیشگیری راهی برای، و   .  لجام 
 که: ستاینمهم است  وبدیهی  ،این امر آنچه در
کمبودقرار است، این نهادها  - کانونب باید خودن باشند وهای خانواده جبرانی برای  به های آسیب ه 

 تبدیل شوند.کودک 
کودکان این نهادها باید  - کنند، لذا باید  بهدر حمایت از  کارآمد و فعالانونکموقع عمل   هایی 

 باشند. 
ها را به عهده امور خانوادهبپردازند و اصالح  ترمیم خانوادهبه صرفا برخی از این نهادها الزم است  -

 بگیرند. 
گرنه به تدریج از شوند و در جامعه ظاهرمالی های درآمدزایی و انتفاع به شکل داین نهادها نبای -

   خویش خارج خواهند شد.    رسالت
کودکان شود ناظر به ضرورت وجود نهادهای حمایتآنچه در این نوشتار مالحظه می برای تربیت کننده 

همچنین سعی شده است تا عالوه بر یادآوری . ستهاسیبرشدمدار آنها و مراقبت آنها از انواع آ
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گر این اینکه چه در جایگاه امن تبیین شود.  انکودکهای قرار یافتن های مطرح در این زمینه، راهبایسته ا
کانون هانهاد  شوند.های خطر و ناامنی در جامعه تبدیل میخود بدون ضابطه باشند، به 

های تربیت شناخت و عمل به بایستهامکان تا ، مطالب استخراج شده در سه بخش تفکیک شده است
 .کندفراهم را کودک 

کودکان مربیان و نهادهای مسئول دردین، وال «باور»ه الزم است در ک شدهی بیان حقایقدر بخش اول،  باره 
کبهتر و بیشتر در شناخت. در نظر داشتن این حقایق موجب وجود داشته باشد شود و میودک باره 

که تعیینچارچوب کودک است را کننده شاخصهای نظری   کند.معلوم میهای رشد 
که والدین، مربیان و نهادها الزم است در در بخش دوم به بررسی موضوعات و حقایق عمل و »ی پرداخته 

کودک در نظر داشته باشند و جنبه عملیاتی دارد. تو «رفتار کارایبا  د ی افراجه به این مطالب موجب پرورش 
کودک می  شود.مرتبط با 

کودکان می این  ضرورت پرداختن صحیح بهپردازد و بخش سوم به بررسی وظایف مربوط به حمایت از 
متناسب با  «ارهای حمایتیساخت»شود. در این بخش به تنوعی از یادآور میبه اشکال مختلف را مسأله 

کودکان پرداخته شده و ضمن این بررسی به چگونگی شکل کز ایتام»گیری و اداره نیازهای   هایخانه»، «مرا
   .پردازدمی« مهدها»و  «کودک طیب مادر و

کتابلی سند حاضر های تفصیمطالعات و پژوهش د تعلیم و تزکیه و سن رشد، سندمنظومه های در 
  .خانواده بیان شده است

 و تبیین مسائل گسترشزمینه برای  ،های ذیربطو مؤسسه مطالب توسط نهادهااین شدن اجرایی  با
 .خواهد شدفراهم نیز  ترجدید

کاربردی کرده، سپس بخش دوم و در ش آخر توجه بخبه ابتدا  توانندتر میمربیان و عالقمندان به مباحث 
زیرا در آموزش مربیان الزم است آموزش از محسوس به معقول  ،را مورد مطالعه قرار دهندبخش اول  آخر

که  کسانی است  کنند، گذار به این سند رجوع میدر سمت سیاستصورت پذیرد. این درست به خالف 
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کنند و سپس روشو  مبانیابتدا نسبت به زیرا ایشان الزم است از   ،راهکارهامطالب پیرامون ها توجه 
 .مطالعه نمایندو اقدامات را  اصالحات

   کودک بارهاوری دربهای بایسته بخش اول،
کودکشناسی بایستهمبانی، تعاریف و روش ، اولفصل   های تربیتی 
 کودکحقوق شناخت ، دومفصل 
 کودکرشدمدار تربیت  چگونگی م،وسفصل 
 نهای مقابله با آو راه کودکان مرتبط با حوزههای آسیبشناخت ، چهارمفصل 

 کودک باره عملیاتی درهای بایسته، دومبخش 
کودکان توجه به فصل اول،   نظام مسائل 

 کودکان به های آموزشفصل دوم، شیوه
 کودکان پرورش ایمان فطری فصل سوم، 

کودک، چهارمفصل  یابی رشد   ارز
کودکان عنوی فکری و مهای حمایت بایسته، سومبخش   از 

کودک مایتدرک اهمیت ح فصل اول:  از 
کودک، بایستهدومل فص  طّیب های مهدهای 

 های ایتامخانهای هفصل سوم، بایسته
کودکان در آمادهفصل چهارم:   پیش دبستانسازی 

 کودکمحصوالت مربوط به  های فصل پنجم: بایسته
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