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 نقش مادر در تربیت فرزندان
 
 
 

 چکیده
موضوع این پژوهش نقش مادر در تربیت فررننردام مر  
باشد.  هدف ان این پژوهش بررس  و تبیین نقش مرادرام 
در تربیت صحیح فرنندام است که اهمیت آم ان آم جهرت 

است که در جامعه کنون  که بیشتر بانوام به اشتغال پرداخته و کمتر در خانه هستند ترا بره 
تربیت فرنندام بپردانند دیده میشود.  این مقاله در دو بخش تهیه شده و روش جمر  آور  

 اطالعات آم نیز کتابخانه ا  م  باشد.
 مادر، نقش، تربیت فرنند، الگو.کلید واژه: 

 مقدمه
محیط خانواده و شرایط تربیت  آم ان مسائل سرنوشت سان و ان جنبه های  است که نمر     

تواند مسکوت عنه بماند. خانواده درس آمون بسیار  ان ملکات و فضایل و موجد بسیرار  
ان عادات و رفتارها  فرنند است. جریام رشد و سیر ارتقای  کودک را مشخص م  کند و 
موجبات سانندگ  طفل را ان هر حیث فراهم م  آورد. خانواده هم مر  تروانرد عرامرل 
پدیدآورنده و مستقر کننده انحرافات و جرایم اطفال باشد و هم م  تواند عامل  مرثررر در 

 جلوگیر  ان برون آم باشد.
با توجه به مباحث گفته شده با کل  تأمل در م  یابیم که عامل انسجام و اسرترحرکرام    

خانواده مادر است. اگر در خانواده ا  مادر مدیر  کارآمد و شایسته باشد، خانواده بسرو  
کمال و رشد و ترق  پیش خواهد رفت و بالعکس اگر مادر شخص  ناالیق و یا ب  قریرد و 
بند  باشد، شرایط انحطاط خانواده فراهم م  شود. اگر مادر در کنار فرنندام حضور داشته 
باشد، در ط  انجام کارها آنها را یار  کند نمینه موفقیت فرنندام را بهتر میتوانرد فرراهرم 

 نماید.
منظور ان حضور  مادر همیشه حضور او ان لحاظ فیزیک  نیست بلکه گاهر  مرادر در    

بیروم منزل است، اما با برنامه ریز  که ان قبل برا  فرنندام نموده و آنها را راهرنرمرایر  
کند که در مدت نبودش در خانه چه کارهای  را انجام دهند و بعد هم با تماس تلفنر  ان  م 

 نادیا پورمند
 پژوهشگر حونه علمیه

 مشهد
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روند کارشام آگاه  م  یابد که در همه این موارد مادر در کنار فرنندام حضور داشته اما به 
 صورت غیر مستقیم. 

در این تحقیق هدف این است که آرار تربیت  حضور مادر در کنار فرنندام را بررس  نماییرم 
و به جنبه ها  حضورش در کنار فرنندام پ  ببریم. لذا ابتدا در بخش اول به تعریف تربیت، 
اهمیت و جایگاه آم و عوامل مثرر در تربیت پرداخته شده که مهمترین عامل تربیت والدیرن 
و مخصوصاً مادر دانسته شده است . سپس در همین بخش در فصل دوم به تعریف مرادر و 
جایگاه و اهمیت آم در تربیت پرداخته و وظیفه و مسئولیت مادر  به صرورت واضرح و 
بدوم ابهام بیام گردیده است. در بخش دوم به حضور مادر در تربیت پرداخته شده که طر  
آم جنبه ها  مختلف حضور او بیام گردیده است که جنبه اول آم حضور مادر در برآوردم 
نیان عاطف  امنیت  فرنند و جنبه دوم آم حضور مادر در برآوردم نیران هرا  فررننرد و 

 سانندگ  او و جنبه سوم حضور مادر در طریق اصالح فرنند م  باشد.
 بررسی تعاریف و اهداف و عوامل مؤثر در تربیت

 معنا  لغو  و اصطالح  تربیت – 1
واژه تربیت )ربو( گرفته شده است و به معنا  پرورش دادم، پروراندم، اوج گرفتن افزودم    

و رشد و نمو دادم آمده است و در اصطالح اگر چه با عبارات مختلف  آم را تعریف نرمروده 
اند ول  خالصه همه آنها عبارتست ان: پرورش و به فعلیت در آوردم استعداد ها  درون  و 
شکوفا و به رمر رساندم آنها و لذا با صنعت  فرق دارد تربیت باید با میل و رغبت براعرث 
محور کردم شرایط حاصل گردد. )غالمحسین رحیم  اصفهان ، وظایف والدین و فررننردام 

 (35-35در برابر یکدیگر، ص 
در تعریف دیگر آمده است: واژه تربیت یعن  به فعلیت رسانیدم نیروها  بالقروه کره در    

اصطالح تعاریف متعدد  ان آم ارائه شده است که در عین تعدد همگ  در یک جهت اتفراق 
دارند که تربیت فرایند  است که نتیجه اش تغییر رفتار فرد اعم ان ظاهر  و باطن  و کسر  
معن  را مورد قبول م  باشد توسط تعالیم آنچه را که نم  فهمیم یاد گرفته و تربیت قوه ها و 
استعداد  ها  خوب  را که در نهاد ما نهفته است به بهترین وجه  م  پرورد. تربیت شرامرل 

پورتال فررهرنرگر   1/7571پرورش تمام ذ  روح م  باشد. )تعریف تربیت  دین ، تاریخ 
 اطالع رسان  نور(

 تطابق و جم  بند  تعاریف تربیت – 5



 

 نقش مادر در تربیت فرزندان
سي

شنا
الم 

 اس
صي

ص
تخ

مه 
لنا

ص
ف

- 
ره 

ما
ش

55 

89 

با مالحظه این تعاریف و دیگر تعاریف  که در نمینه تربیت آمده است م  توام چنین جم     
 بند  نمود که: 

 تربیت عمل  دارا  هدف است – 5تربیت یک عمل عمد  و آگاهانه است      – 1
 تالش برا  تکمیل و تکامل است  – 4تربیت امر  دارا  نقشه و طرح است       – 5
 کار  مداوم و ب  پایام است.  – 6نوع  انتقال میراث است                        – 3
 هدف ان تربیت – 5
بر این اساس که تصور شد هدف تربیت سانندگ  و آفرینندگ  مداوم و ترالش بررا     

تعدیل و تعادل بین نیانها و تمایالت است؛ در جم  غرض این است دست فرد را گرفتره و 
 نمینه رشد او را ان هر سو  بدام گونه فراهم کنند که به نقطه مورد نظر برسد.

 عوامل مثرر در تربیت – 4
 الف : والدین

والدین نخستین کسان  هستند که کودک ان آنها منشا م  گیرد و با آنها در تماس اسرت.    
اینام عامالم تربیت هستند و عالیترین نقش را در نمینه پرورش و رشد شخصیت او ایفا م  

 کنند.
تأریر عمیق والدین در کودک و شکل گیر  نقش او به آم علت است که خانواده کرانروم    

محبت و احترام و در عین حال مرکز اعمال نظم و انضباط است. کودک بر اررر مرحربرت 
شورانگیز  که در خانواده ان پدر و مادر میبیند م  کوشد تا هر چه بیشتر خود را با آنرهرا 
تطابق دهد لذا خط مش  و مقررات آنها را م  پذیرد و رفتار اعضا  خانواده را مورد تقلیرد 

 قرار م  دهد.
هزار ساعت نندگ  کرودک  53در اهمیت نقش والدین همین کافیست که بگوییم ان حدود    

هزار ساعت آم در مدرسه و قری  همین میزام با کسام و  3سالگ  فقط حدود  11تا پایام 
خویشام و الباق  در خانه سپر  م  شود. مهم تر آنکه بخش مهم  ان این مدت طرفرل در 
کنار مادر و پدر و در آغوش آنام است. البته فراموش نخواهیم کرد که در این امر سرهرم و 
تأریر مادر به مرات  بیشتر ان پدر است؛ ان آم بابت که در ماهها و سالها  اول تولد ترنرهرا 

 تکیه گاه فرنند مادر است و بخش اعظم ارتباط طفل با اوست.
 
 اجتماع –ب 
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 اجتماع به ترتی  اهمیت در جامعه ایران  به دسته ها  نیر قابل تقسیم است:
برادرام و خواهرام، پدر بزرگ و مادر بزرگ که مستقیماً با کودک در تماسند و بررخرورد 

 طفل با آنها بیش ان برخورد با دیگر افراد است.
عمو، عمه، دای ، خاله و فرنندام آنها وهمبانیها  کوچه که در درجه دوم در اهمیت تمراس 

 قرار دارند. لذا بسیار  ان رنگ پذیریها  کودک مرهوم تماس با این گروه است.
معلم، مدیر، مستخدم مدرسه، همکالس  ها در مدرسه و تماس طفل با این عده در مرحرلره 

 ا  است که که شخصیت او تکوین یافته است.
افراد اجتماع ان بقال و عطار و کتاب فروش و بزان و .... که ارتباط کودک با آنها لحظره ا  
است اما با اینکه نقش این گروه در کودک اندک است اما قابل گذشت نیست نیرا بسیار  ان 

 فساد ها و انحراف ها ان این طریق در کودک رخنه پیدا م  کند
پلیس، پاسبام، مسجد ، روحان ، هیأت  و .... که برا  کودک به گونه ا  جنبره امرر بره 
 معروف و نه  ان منکر دارند و در ویرام کردم بنا  نندگ  یا سانندگ  آم بسیار مهم است.  

 دیگر عوامل مثرر –ج 
وسایل ارتباط جمع : که به دو دسته جدید و قدیم قابل تقسیم اند؛ ان وسایل جدید مر     

توام رادیو، تلویزیوم، فیلم و سینما را نام برد که نقش حیرت انگیز  در تحول و تغییر فررد 
ایفا  م  کند.  سینما و تلویزیوم برا  بچه ها دنیا  دیگر  را بوجود آورده و او را در 
نندگ  جهت م  دهند که طبق تحقیقات بسیار  ان جرایم و جنایات و صالح  و فسادهرا  
کودکام مربوط به لین دو وسیله است. ان وسایل قدیم نیز م  توام کتاب روننامه و مجله  را 

 نام برد که تأریر آنها در برخ  موارد کمتر ان وسایل جدید نم  باشد.
عوامل طبیع : چوم آب و هوا، تغذیه، وضعیت جغرافیای ، فصول و .... که در این موارد این 
آدم  است که در این عوامل ارر م  گذارد ول  افراد  که دارا  فرهنگ  ساده و یا دچرار 

 تزلزل فرهنگ  م  باشند تحت تأریر این عوامل قرار م  گیرند.
قوانین و مقررات: که در نحوه نندگ ، طرن تفکر، ایجاد مقاومت و سست ، در بریردار  یرا 
جمود و خمود فرد ارر گذاشته و آم فرد را م  سانند. )قائم ، مجموعه بحث ها در نمیرنره 

 (55- 43خانواده و تربیت کودک، ص 
 

 مادر و جایگاه و اهمیت او در تربیت
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 تعریف مادر   – 1
مادر  حالت  است که صفات عال  جمال را در پرورش فرنند م  داند و در این کرار ان    

همه نمینه ها و امکانات شخص  گذشت م  کند و ان هر گونه آسایش و لذت  صرف نرظرر 
 کرده و در طریق وصول به هدف حمایت ان فرنند، نشت و نیبا را ان هم بان نم  شناسد.

 مادر  تنها پذیرش رنج دورام حمل و نادم و به دنیا آوردم کودک نیست.   
مادر  تنها قنداق کردم و پوشیدم طفل نیست بلکه پروراندم آم به معنا  علم  کرلرمره    

 است.
اساس کار مادر  الاقل ان لحظه حمل شروع و تا پایام دوره اساس  تربیت ادامه دارد و    

در این مدت مادر مسئول پرورش جسم ، عقل ، رشد عاطف  و اخالق  و براالخرره انسرام 
شدم اوست. بر این اساس هر کس الیق شغل مادر  نیست و آم کس که خود را به این شغل 
مفتخر نم  بیند بهتر است مادر نشود. مادر شدم پذیرش مسئولیت  در قبال خدا وجامعه است 
و در برابر وظایف خود مورد بانخواست قرار م  گیرد. لذا مادر شدم کار بسر  دشروار و 

 (56-53پیچیده  است! )قائم ، نقش مادر و تربیت، ص 
 رسالت عظیم مادر  – 5
نم بایست  به رسالت عظیم نم و مادربودم و رسالت  که مرد در آم رسالت با او شرریرک    

نیست و اختصاص به خود او دارد آشنا و واقف شود. )بانک  پور فرد، آیینه نم )مجرمروعره 
(. نم رکن است و عنصر اصل  خانرواده اسرت و 154موضوع  سخنام مقام رهبر (، ص 

اسالم برا  او در داخل خانواده اهمیت فراوان  قائل است نیرا با پایبند  به خانواده و تربیت 
 فرنندام در آغوش پر مهر مادر، نسل ها در آم جامعه بالنده و رشید خواهند شد.

 جایگاه مادر در تربیت ان نظر امام خمین )ره( – 5
بدوم شک مادرام مثررترین عامل در تربیت کودکام به شمار م  روند. رفتارهای  که مادر    

تحت تأریر عناصر و ارنشها  فرهنگ  ان تولد خود برون م  دهد و آرار روحر  کره ایرن 
رفتارها در مادر بوجود م  آورد ان کودک در او ارر م  گذارد. کودک قبل ان اینکه به دنریرا 
بیاید در دورام جنین  متأرر ان رفتار مادر است. حضرت امام خمین )ره( تأریر مرادر را در 

دامن مادر دامن  است که انسام باید ان «شخصیت کودکام فوق العاده م  دانند و م  فرمایند: 
آم درست شود. یعن  اول مرتبه تربیت بچه ات در دامن مادر؛ برا  اینکه عالقه بچه به مرادر 
بیشتر ان همه عالئقش است و هیچ عالقه ا  باالتر ان عالقه مادر و فرنند  نیست. برچره ان 
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مادر بهتر چیز اخذ م  کند، آنقدر که تحت تأریر مادر هستند تحت تأریر معلم نیستند، تحت 
تأریر استاد نیستند. ان این جهت بچه هایتام را در دامنتام تربیت اسالم  و انسان  کنیرد ترا 

 »وقت  تحویل م  دهید شما این بچه ها را به دبستام، بچه صحیح تحویل دهید.

ایشام معتقد بودند که تربیت فرنند ان مرد بر نم  آید و دقیقاً این کار به نم بستگر  دارد    
چوم عاطفه نم بیشتر است و قوام خانواده هم باید بر اساس محبت و عاطفه باشد. )مثسسه 

 تنظیم و نشر آرار امام خمین  )ره(، به نقل ان فاطمه طباطبای (
 رفتار و اخالق عمل  مادر – 4
مادر که م  خواهد فرنندام را تربیت کند باید در عمل به آنچه م  گوید پایبند باشد، در    

خود باید دارا  فضایل اخالق  باشد و رفتار صحیح را رعایت کند تا فرنندام ان او الرگرو 
گیرند. حضرت نهرا سالم اهلل علیها با عمل به آنچه م  فرمودند فرنندانشام را با اخرالق و 
رفتار اسالم  آشنا م  ساختند و به فرنندانشام  نصایح  م  آموختند که خود ان ش  ترا 
سبح به آم عمل کرده بودند و چنین پند و اندرن  است که ارر م  گذارد و تربیت م  کنرد. 
)تقو ، جلوه تربیت  حضرت نهرا سالم اهلل علیها در باره فرنندانش، پورتال فرهنگ  اطرالع 

 (151/715713رسان  نور، گنجینه 
 اهمیت و نقش ویژه مادر در شخصیت فرنند – 3
مجموعه خصلت ها  روح  و روان  مادر، عامل مثرر  در تکوین شخصریرت کرودک    

است. طینت پاک و اله  مادر بر وجود فرنندام چنام ارر م  گذارد که نمینه اله  شدم آنها 
 را فراهم م  ساند.

برتر  و شایستگ  ها  روح  و روان  حضرت نهرا سالم اهلل علیها عامل مرهرمر  در    
شکل گیر  شخصیت کودکام بزرگوارشام بود. چنانکه شخصیت عظیم  چوم امام حسریرن 
علیه السالم نیز ان دامام پاک و عترت اله  چوم نهرا  مرضیه سالم اهلل علیها مرقردور و 
ممکن شده است، لذا هر مادر  که م  خواهد فرنندان  با ایمام و خدا شناس  داشته باشرد 
شایسته است که در ابتدا بر ایمام و تقوا  خود افزوده تا بتواند فرنندان  پاک و خدا پرسرت 
را پرورش دهد. )تقو ، جلوه تربیت  حضرت نهرا سالم اهلل علیها در براره فررننردانرش، 

 پورتال فرهنگ  اطالع رسان  نور(
 
 

 امنیتی فرزند –حضور مادر در بر آوردن نیاز های عاطفی 
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 معن  اصطالح  حضور مادر در کنار فرنند-1
به نظر نگارنده حضور مادر در کنار فرنندام نه تنها حضور فیزیک  و جسم  است بلرکره    

مادر   –  1مهمتر ان حضور روح و اندیشه او در کنار فرنندام است که منظور ان آم این است 
مادر بره   –  5متوجه فرنند خود باشد و او را فراموش نکند حت  هنگام  که کنارش است. 

دنبال علم و آگاهیهای  باشد که بتواند فرنندش را ان مواد مخرب و نیام آور نمام ان جمله 
 –  5اینترنت، مواد شاد  آفرین، مواد مخدر آگاه کند تا فرنندش به انحراف کشیده نشرود. 

مادر بتواند ارتباط صحیح با فرنندش بر قرار کند تا جای  که فرنند مادرش را یرکر  ان 
 بهترین دوستام خود بداند.

 جنبه بر او ارر م  گذارد:  3حضور مادر در کنار فرنند ان    
 الف( ان لحاظ عاطف  و محبت که مادر تکیه گاه عاطف  فرنند محسوب م  شود. 

 ب( ان لحاظ امنیت  که مادر تکیه گاه امنیت  او به حساب م  آید. 
 ج( در برآوردم نیان ها  کودک 

 د( ان لحاظ سانندگ 
 ه( ان لحاظ اصالح و تربیت کودک

 جنبه عاطف  حضور مادر در کنار فرنند – 5
ان جنبه عاطف  و محبت حضور مادر در کنار فرنندام مادر تکیه گاه عاطفر  فررننردام    

محسوب م  شود. محبت ورنیدم به کودکام در دین مبین اسالم مورد تأکید واق  شده است، 
مخصوصاً ان سو  پدر و مادر که به خاطر اهمیت آم ابتدا روایات  ان پیامبر صل  اهلل علیه و 
اله و ائمه علیهم السالم آورده شده است و بعد به اررات محبت ورنیدم ان طرف مرادر بره 

 فرنندام پرداخته شده و نتایج آم مورد بررس  واق  شده است.
 محبت نسبت به فرنند بر اساس روایات ائمه اطهار علیهم السالم – 5
کودکام را دوست بدارید و با آنها مرهرربرام «پیامبر اکرم صل  اهلل علیه و اله م  فرمایند:    

( امام صادق علیه السالم م  فرمایرنرد: //4، ص 14)ر  شهر ، میزام الحکمه، ج  »باشید
)ر  شهر ، همرام،  »خداوند عزوجل به انسام برا  محبت شدید به فرنندش رحم م  کند«

 (//4ص 
 
 
 مادر و پرورش عاطف  فرنند – 4   
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تردید  نیست که سهم عمده در پرورش عاطف  فرنندام ان آم مادر است و اوسرت کره    
باید در پرتو عواطف ملکوت  خود بذر در دروم خود بپروراند. وجود مرادر پراک نرهراد، 
مادر  که سرشت پاک و ننانه خود را حفظ کرد و به درد ان خود بیگانگ  مبتال نشده است، 
همچوم مشعل گرم و فرونان  است که محیط خانه را گرم و نوران  م  ساند و فرنندام را 
ان لحظات آغانین نندگ  با ارنشها  عاطف  آشنا م  ساند. فرنندان  که به هر علت ان این 
مهر و عاطفه محروم م  شوند انسانهای  خودخواه، ب  عاطفه و خشن بار مر  آیرنرد کره 

 فرسنگه ان انسانیت حقیق  فاصله دارد.
مشکل  که امرون در کشورها  غرب  مطرح است همین کمبودها  عاطف  نسل جردیرد    

است برا  اینکه نم در انجام وظایف خطیر توفیق یابد متقابالً ان عواطف و مرهرربرانر  و 
احساسات همسر خویش سیراب شود تا بتواند فرنندام را ان سر چشمره عرواطرف خرود 

، ص 1سیراب ساند. )سادات، راهنما  پدرام و مادرم)شیوه ها  برخورد با نو جوانام( ج
( هنگامیکه کودک ان ذالل محبت خانواده سیراب شد و عطش محبت و توجه عاطفر  143

اش بر طرف گردید با روان  سالم و آرام و پر نشاط پا به عرصه اجتماع مر  گرذارد ترا 
 همگام ان برکات وجود او بهره مند شوند.

 نوع محبت مادر – 3
نوع محبت  که کودک م  طلبد با دیگر افراد فرق دارد؛ محبت  که بر او اعمال مر  شرود    

باید دو خصوصیت داشته باشد، نخست اینکه بال شرط باشد و نه به خاطر نیبایر  براشرد، 
 شیرین نبان  باشد و دوم آنکه سرشار باشد آنچنام که کل وجود او را غرق کند.

خوشبختانه این دو خصوصیت در محبت مادر  وجود دارد، غیر مشروط بودنش تا حد     
است که عده ا  آنرا غریز  دانسته اند و سرشار بودنش بدام حد که سون و سران مرادر، 
هدف، غرض اساس  او را تشکیل م  دهد.  محبت مادر در عین بالشرط  و سرشار ، یک 
طرفه است و حت  ممکن است برا  فرنند توأم با سرد  و ب  تفاوت  باشد. در عین اینکره 
کودک مایه رنج و ناراحت  او م  شوداو لذت  آیمان  ان عشق و مهر نسربرت بره کرودک 

 (55احساس م  کند. )قائم ، نقش مادر در تربیت، ص 
 
 محبت و صمیمیت بین مادر و فرنند – 6
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برقرار  پیوند عاطف  و روح  عمیق بین والدین و فرنندام ان اهمیت خاص  بررخروردار    
است. این پیوند سب  م  شود که بسیار  ان نیانها  روح  فرنندام در محیط خانواده برر 

 آورده شود و ان این بابت دچار کمبود نشوند.
وجود رابطه صمیمانه میام والدین به خصوص مادر و فرنندام محیط خانه را به پناهگاه     

عاطف  و امن برا  فرنندام تبدیل م  کند و سب  م  شود که آنها رانهایشام را قبل ان هرر 
کس با مادرشام در میام بگذارند و ان راهنمای  ها  او استفاده کنند به این ترتی  مادر بره 
عنوام راهنمای  صمیم  و مشاور  دلسون و مورد اعتماد م  تواند نقش  مهم در ننردگر  
فرنندام خود داشته باشد. ان این رو بهتر است در هر فرصت ممکن، مادر در جو  صمیمانه 
با فرنندام خود به گفت و شنود بپرداند و به آنها فرصت دهد تا در باره مسائل مرخرترلرف 
سخن بگویند . گفتگو کردم با فرنندام در نمینه ها  گوناگوم، بها دادم به رأ  و نظر آنهرا، 
با آنام به گردش و تفریح و بان  پرداختن، شوخ  و ورنش با آنها به بررقررار  روابرط 

 (51-134صمیمانه و ب  تکلف با فرنندام کمک م  کند. )قائم ، نقش مادر در تربیت، ص 
 مورد م  توام خالصه نمود: 3امنیت طفل را در 

امنیت عاطف : کودک باید خاطر جم  باشد که پدر و مادرش او را دوست دارند حتر    –  1
 اگر دیگرام او را دوست نداشته باشند.

امنیت روان : طرن برخورد مناس  مادر با کودک، نحوه پذیرش او، فررم و صرورت   –  5
 پذیرای  و نگهدار  ان او در امنیت روان  کودک بسیار مثرر م  باشد.

امنیت در برابر پدیده ها  طبیع  : مادر باید طفل را در برابر تمام مسائل طبیع  چروم   –  5
نلزله، رعد و برق و ... حمایت کند چوم کودک در این مواق  فقط به دامام مادر پنراه مر  

 برد.
امنیت در برخوردها و تصادم ها: وقت  کس  بخواهد کودک را کتک بزند یا پزشک او   –  4

را آمپول بزند او نیان مند است که  مادر را طرفدار خود داشته باشد در غیر اینصورت مرادر 
 ان نظر طفل فرد  ناالیق و غیر قابل اعتماد م  شود.

امنیت در حال خواب و تنهای  : کودک به مادر خود اعتماد دارد و م  خواهد که او را   –  3
تنها نگذارد و حت  در وقت خواب، او م  خواهد وقت  بیدار شد نخستین بار چهره مادرش 
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را ببیندو یا در حال تنهای  و بیمار  بداند مادرش پیش اوست و او را ترک نرمر  کرنرد. 
 (136-113)قائم ، نقش مادر در تربیت، ص 

 حضور مادر در بر آوردن نیازهای فرزند و سازندگی او
 حضور مادر در برآوردم نیانها  کودک –1
نیانمندیها  کودک بسیار است و این نیانمندیها ان نمام تولد کودک در نمینه حمایرت و    

مراقبت او م  باشد. به تدریج که کودک بزرگ م  شود و رشد م  کند دامنه نیانها  او نیز 
وسی  تر م  شود و همه ابعاد نندگ  او را در بر م  گیرد و تحت تأریر قررار مر  دهرد. 

نریران بره   –  5نیان به نوانش   –  5نیان به مراقبت   –  1مهمترین نیانها  کودک عبارتند ان 
نیان به مستم  خوب )قائم ، نقش مادر   –  3نیان به نشام دادم خود   –  4همکار  در بان  
 (111-113در تربیت، ص 

 نکته های  در برآوردم نیانها  کودک – 5
نکته ا  که در برآورده ساختن نیان ها  کودک است این م  باشد که در این مورد توجره    

و حمایت فوق العاده او را در مقابله با مشکالت بعد  ضعیف م  ساند. برا  کرودک النم 
است که به تدریج و به همراه رشد، خود را ان محافظت و توجه واقع  اولیاء خارج کرده و 
خود را تحت کنترل و مراقبت شخص  در آورد. مادر با جهت دادم طفل بره انرجرام ایرن 
خواسته، خدمت بزرگ  به او انجام م  دهد و او را ان تیره رون  و بدبخت  نجات م  دهرد. 

 (111-116)قائم ، نقش مادر در تربیت، ص 
 سانندگ  فرنند در دورام باردار  – 5
با قرار گرفتن نطفه در رحم نم رابطه ورارت  و سانندگ  پدر ومادر  قط  م  شود و این    

 تنها مادر است که کودک را م  ساند و آم وجود ذره بین  را به انسام کامل تبدیل م  کند.
پیامبر اکرم صل  اهلل علیه و اله فرمودند: شق  و بدبخت کس  است که در رحرم مرادر    

بدبخت شده و سعادتمند کس  است که در رحم مادر سعادتمند گشته اسرت. )مرجرلرسر ، 
( در دورام باردار  تغذیه خوب با آرامش روان ، طررن ترفرکرر 44، ص 5بحاراالنوار، ج 

سالم، دعا و نیایش و ارتباط با خالق ان موارد  است که باعث سالمت  و شاداب  طفل مر  
 شود و هر چه مادر شاداب تر و با فکر  سالم باشد فرنندش نیز با نشاط و سالم م  شود.
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 سانندگ  فرنند در نمام شیرخوارگ  – 4
ان آنجا که کودک در ایام شیرخوارگ  ان شیره جسم و جام نم ارتزاق م  کرنرد بردوم    

تردید شیر در تحول و دگرگون  جسم و روح و  اررات غیر قابل انکار  م  گذارد و بسرا 
 فطرت و طبیعت کودک را نیر و رو م  کند.

دقت کنید و ببینید چه کس  فرنندام شما را شیر مر  «امام عل  علیه السالم م  فرمایند:    
 (111، ص 13)حر عامل ، وسایل الشیعه، ج  »دهد نیرا که کودک به شیر پرورش م  یابد.

همانطور که کم خرد  و نشت  و نیبای  و با طهارت بودم نم ان طریق شیر در کرودک    
ارر م  گذارد، انحراف فکر  و ناپاک  شیر و نم در کودک مثرر خواهد برود. )رحریرمر  

 (3/اصفهان ، وظایف والدین و فرنندام در برابر یکدیگر، ص 
به طور کل  تمام جنبه ها  ورارت  ان طریق شیر در کودک ارر م  گذارد و طبیعت و  را 
تغییر داده و او را مانند شیر دهنده م  گرداند و بدین ترتی  نقش سرنوشت سان والدین در 
ایام شیرخوارگ  در تربیت و پرورش کودک نیز روشن گشت. )ارگان  بهبهان ، اهمریرت و 

 (44اررات شیر مادر، ص 
 سانندگ  فرنند در دورام نوجوان  و جوان  – 3
مراقبرت   –  1بسیار  ان نظامات تربیت  اینطور بیام م  دارند که در این مرحله سن  باید    

 –  5ها  شدید ان فرنند برداشته شود و کم و بیش او را آناد بگذارد تا تجربه کس  کنرد. 
والدین و مربیام خود را همراه فرنندشام سانند که عمالً مسائل حساس را دریابد و بردام 
عامل گردد.   شک نیست که آنها در موارد  بسیار خود را برتر ان والدین و صاح  نظر ان 
آنام هم بدانند که این امر به مناسبت غرور و بلندپروان  آنام است و با تحمل والدین بیرش 
یا کم تعدیل خواهد شد. همراه  دختر با مادر و پسر با پدر به تدریج او را در معرض امرور 
و جریانات قرار خواهد داد و هم سب  کارآمون  نندگ  خواهد شد و هم باعث آم مر  
گردد که به قدر و قیمت نندگ  و به ارنش آم پ  ببرد و نیز دریابد که واقعراً والردیرن و 

 (5/3-//5مربیام آنها در چه مرحله ا  ان رشدند. )قائم ، نمینه تربیت، ص 
 هدایت فرنند ان طریق نمینه مذهب  توسط مادر – 6
ان نمینه مذهب  نوجوانام و جوانام م  توام در جهت رشد و تکامل او و اجتماع استفراده    

کرد. ما م  دانیم که همه قوانین اخالق  ان عدالت و درست ، مفاهیم نیک و برد، اخرالق و 
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تربیت، عزت و ذلت، راه و رسم خیر و سعادت در مذه  وجود دارد و اگر مادر بتواند ایرن 
 نمینه را در او تقویت کند همه مسائل او حل شده خواهد بود.

با استفاده ان نمینه ها  مذهب  در نوجوام و جوام م  توام با سیئات اخالقر  مربرارنه    
کرد، عادات ناپسند را در او ان بین برد ووض  نامطلوب اخالق  او را به صورت مطلوب در 
آورد. مذه  معموالً به کمک فرد م  رسد بخصوص ان آم بابت که هر جا نیرو  عرقرل و 
خرد محدود شده مذه  م  تواند راه  مطمئن و آرام نشام دهد. وجود مذهر  سریرلر  
پیدایش تمایالت عال  در فرد است به گونه ا  که میل به خوب  دارد، عالقه مند به فداکار  
و ایثار م  شود. ملکات نیک و ارنش  را در خود پدید خواهند آورد. در جنبه اجتماع  نیز 
بیار  و کمک افراد اجتماع خواهند شتافت و به تعوم و تعاضد اجتماع  خواهند پررداخرت 
سپس با تقویت روحیه مذهب  در هدایت و آمونش مذهب  جوام نه تنها وظیفه ا  را در 
جنبه ادا  حق تربیت انجام داده ایم بلکه خدمت  را به اجتماع خود و جامعه انسانر  نریرز 

(، صرص 5انجام داده ایم و این کار  کوچک نیست. )قائم ، خانواده و مسائل نوجوام و )
545-545) 

 حضور مادر در طریق اصالح فرزند
 اصالح و کنترل فرنند توسط مادر – 1
کارکرد تربیت  خانواده ضامن تعال  جامعه انسان  است و کارکرد پرورش  آم نمینه سران    

تربیت فرنندان  است که برا  ساختن جامعه فردا آماده م  شوند. تعادل روان ، استحرکرام 
شخصیت ، قوت اراده، دیگر گرای ، قدرت رویاروی  با مشکالت و صبر بر نامالیمات، میرل 
به تالش و تمایل به سانندگ  و ابتکار، ارتباط با خداوند و میل به معبودیت، همگ  صفات  
اند که در شکل گیر  و تقویت آنها، خانواده و در رأس خانواده مادر مهمترین نقش را ایفرا 
م  کند و در یک کالم م  توام خانواده سالم را مهمترین بستر رشد فرهنگ  و سرالمرت 
جسم و روام و مهمترین عامل انتقال ارنشها و پرورش عاطف  و مهمترین عامرل کراهرش 
آسیبها  اجتماع  و ارتقا  امنیت هر جامعه دانست که نم بعنوام عنصر  پرورش دهنده و 
فرهنگ سان مهمترین عامل در تحقق این آرار شگرف است. )ر.ک: گیدنز، جامعه شنراسر ، 

 (454ص 
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 اصالح فرنند ان طریق همبان  شدم با او – 5
بان  شیوه ا  است که تأریرات مثبت و گوناگون  را بر روحیه فرنند به جا  م  گرذارد.    

 خالقیت او را شکوفا و عواطف کودکانه او را ان محبت سیراب م  ساند. 
بان  کودکانه مادر با فرنندام، رشد جسم  و فکر  کودک را استحرکرام برخرشریرده و 
احساسات پاک مادر  را به او منتقل م  کند. نشاط، شاداب ، خالقیت و نوآور  و اعترمراد 
به نفس را در او ایجاد و نمینه را برا  ظهور استعدادها  نهفته کودک فرراهرم مر  آورد. 

(www.womenrc  اهمیت و جایگاه خانواده و تأریرات آم در تربیت کودک، سایت روننرامره
(. در تعالیم اسالم  نیز تروصریره /635، شماره 151/76756رسالت، نویسنده اسداله انسار 

هر که کودکر  «نیاد  در این نمینه وجود دارد. پیامبر اکرم صل  اهلل علیه و اله م  فرمایند: 
)شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه، »دارد باید در راه تربیت او، خود را تا حد کودک  برساند.

 (/4/7ص  5ج 
در هنگام بان  است که  کودک خود تجربه م  کند، م  آموند، رعایت دیگرام را مر     

کند، مهارت ها را فرا م  گیرد، سع  و تالش م  کند، دقت به خرج م  رهد، کنجکاو  م  
نماید، چگونه سخن گفتن را در برخوردها فرا م  گیرد و نیز با نحوه استفاده ان اندام هرا  
حس  و حرکت  آشنا م  گردد. همبان  شدم با کودک کار ساده ا  نیست، اما مادرام بدوم 
اینکه آمونش چندان  دیده باشند با فرنندانشام همبان  م  شوند و به خوب  م  تروانرنرد 
کودک را راض  کنند با توجه به اینکه مواظ  سالمت روح  و جسم  فرنندشام  باشند و 

 نکات مثبت تربیت  را در حین بان  به کودک دلبندشام توصیه کنند.
 اصالح فرنند ان طریق داستام سرای  مادرام – 5
قصه ها جام و روام آدم  را تحت تأریر قرا م  دهند و کودک را با موقعیت شخرصریرت    

ها  داستام همانند م  ساند. ان طریق داستانها م  توام فضایل اخالق  را در فرد اسرتروار 
ساخت، احساسات را رنگ کرد و آدم  را نسبت به امر  حساس یا بر  ترفراوت کررد. 
داستانها نقاط ضعف و قدرت آدم  را به ما نشام م  دهند و نمینه را برا  تمرین و کسر  

 تجارت، و جبرام ضعف ها و تقویت جنبه ها  مورد نظر فراهم م  ساند.
ان نظر تریست هر داستان  را برا  کودک نم  توام مطرح کرد. داستانرهرا برایرد دارا     

شرایط  ان جمله بر اساس سن، درک و موقعیت و هدف خاص گفته شود و جنبه ها  مورد 
نظر ان آداب و راه وروش معین  ان نندگ  را ان طریق آگاه کردم فرنند، نشام دادم افراد به 
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صحنه ها  مثبت و منف  کارشام، روشن کردم نقاط تاریک نندگر ، یراد دادم قرواعرد 
انضباط ، قواعد و آرار تالش جهت دار، نیام عق  ماندگ  ها و تن پررور  هرا براشرد. 

 (553-551)قائم ، نمینه تربیت، ص 
 اصالح فرنند ان طریق تحسین و تشویق – 4
تشویق م  تواند محرک، انگیزه بخش و نیرو دهنده باشد و امید انسام را بره ننردگر     

افزایش دهد و توام مقابله با سختیها و کاست  ها را نیز در او باال ببرد. ان جرمرلره ارررات 
ایرجراد   –  5به عنوام محرک نیرومند    –  5پایدار  در کار نیک   –  1تشویق عبارتند ان، 

تأمین رضایت خاطرر فررد و کسر    –  4حس اعتماد به نفس و روحیه صبر و استقامت 
 عادات پسندیده. 

خانواده آناد منش فعال که فرنند خود را به اظهار وجود، آنمودم اشیاء و امور تشویق مر  
کند، فرد  بار م  آورد که ان مردم عاد  کنجکاوتر و در هوش و استعداد نریرز بررترر ان 

اینکه تشویق مروجر    –  1دیگرام است. البته در تشویق کردم باید به دو نکته توجه کنیم 
 5عادت کردم کودک نشود )یعن  کودک همیشه در مقابل کار درست منتظر تشویق نباشد( 

تشویق کردم به صورت افراط  و نیاده رو  نشود بلکه باید متعادل و به اندانه فرنند را   –
 (45تشویق کرد. )نارع، نقش مادرام درتربیت فرنند، ص 

ارر حضور مادر و بالطب  تحسین و تشویق به موق  او، برا  نوجوام و جوام ایجاد انگیرزه    
ا  برا  حرکت م  کند و او را بسو  هدف مورد نظر سوق م  دهد. مادر بوسیله حضرور 
خود و توجه اش به فرنندام و تحسین آنها افق ها  جدید  را در برابر چشمانشام گشرود 
و در تکاملشام م  کوشد. نوجوام و جوام که حقوق و وظایف خود را شرنراخرتره و در 
انجامش تالش م  نماید با تحسین مادر او در برابر سیل خروشام فساد بر پا  م  تروانرد 
بایستد. به خودش اتکاء و اعتماد کند، در برابر انیوه مشکالت و ناهمواریرهرا   ننردگر  
سرافران و مقاوم باشد. حس اعتماد به نفس او تقویت م  شود، بسیار  ان کشمکشها  آنهرا 

 تسکین پیدا م  کند و روابطشام با دیگرام سر و سامام م  یابد.
 اصالح فرنند ان طریق تنبیه کردم او – 3
بسیار  ان اولیاء برا  تربیت کودک ان تنبیهات غیر بدن  استفاده م  کنندمانند: حربرس    

کردم کودک در محل ترسناک، طعنه، تحقیر، دشنام، سرننش افراط  و ... که ضرر اینگرونره 
تنبیهات کمتر ان تنبیهات بدن  نیست. اما پاره ا  ان تنبیهات غیر بدن  نتایج سوئ  ان ایرن 
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طریق همچوم ترس و اضطراب و ایجاد بدآمون  توسط دشنام دادم را به بار نم  آورد مثل 
قهر کردم، محروم کردم و  ان تفریح و گردش، من  ان بان  و دهها ان این قبیل تنبریرهرات 
سوء و ب  خطر که اگر درست و به طور عاقالنه بکار گرفته شوند برا  تعلیم و ترربریرت 

 کودکام تا حد  مفید واق  خواهد شد.
 نکات  مهم در باره تنبیه –الف 
قبل ان اعمال تنبیه توسط مادر یا پدر باید علت و ریشه تخلف کشف گردد تا ان مریرام   –  1

 بردم آم ان تکرار تخلف جلوگیر  به عمل آید.
 تنبیه باید بعنوام آخرین روش تریست  مورد استفاده قرار گیرد – 5
تنبیه کودک کار بسیار حساس  است و تا آنجا که ممکن است به تنبیه بدنر  نربرایرد   –  5

 متوسل شد.
در همه حال باید سع  و مراقبت به عمل آیئ که تنبیه در حضور جم  خصروصراً در   –  4

مقابل دوستام کودک اعمال نشود نیرا موج  افراط در رنجاندم کودک و موج  پیردایرش 
 گستاخ  در و  م  گردد.

 باید عمل بد کودک نکوهش شود نه شخصیت او ان همه جهات مورد تحقیر واق  گردد. – 3
تنبیه به صورت مضاعف کار  خطاست، یعن  هم کتک ندم در کار باشد و هم طعنه و   –  6

 نیشخند.
تنبیه ها النم نیست نبان  باشد گاه  نگاه عالمت دار و یا ب  اعتنای  م  تواند بررا    –  /

 طفل آموننده باشد.
در مقام تنبیه به رخ کشیدم خوبیها  همساالم کودک، غالباً نم  تواند نتیجه مفید  در   –  1

 بر داشته باشد نیرا موج  تحریک حس حسادت کودک به همساالم خود م  شود و ...
 

 نتیجه گیر 
تربیت شیوه انسام سان  است و تنها ان طریق آنست که انسام، انسام م  شود و آدم  ان    

 حیوانیت به اوج انسانیت م  رسد و متعال  م  گردد.
اولین، مهمترین و مثررترین عامل تربیت  مادر است. او که با فرنند ساعتها در تماس است    

 و بیشترین ساعات نندگ  اش را مخصوصاً دورام کودک  با او سپر  م  کند.
نم باید به وسعت عظیم نم و مادربودم خویش و رسالت  که مرد در آم با او شرریرک    

 نیست و اختصاص به خود او دارد آشنا و واقف شوند.
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نم رکن اصل  و عنصر اساس  خانواده است و اسالم برا  نقش نم در داخل خرانرواده    
اهمیت فراوان  قائل است؛ نیرا پایبند  نم به خانواده و تربیت فرنندام در آغوش پر مهر و 

 عطوفت مادر، نسل را در آم جامعه  پایبند و رشید خواهند شد.
حضور مادر یعن  عالوه بر حضور جسم ، فیزیک ، روح و اندیشه مادر هرم در کرنرار    

 فرنند حضور داشته باشد.
حضور مادر، ان جنبه عاطف  ر امنیت  و برآوردم نیان ها  کودک برون م  کند همچنریرن    

 باعث سانندگ ، اصالح کودک نیز م  گردد.
 

 پیشنهادات
با توجه به اهمیت حضور مادر در کنار فرنند و نتیجه ا  که حضور او برا  فرنند بدست    

 م  آورد پیشنهاد م  شود که:
مادرام در هنگام حضور فرد، توجه به آرار مثبت حضورشام داشته باشندو آم را پرر   –  1

رنگ و رمربخش سانند بوسیله محبت کردم، اظهار لطف و دوست  نسبت به فرنندام و برا 
آگاه  ان نحوه عملکرد فرنندام نمینه رشد و پیشرفت آنام را فراهم کرنرنرد و جرلرو  

 انحرافات فرنندانشام را بگیرند.
در هنگام عدم حضورشام کنار فرنندام و با درایت و برنامه ریز  ان آرار منف  عردم   –  5

 حضورشام جلوگیر  کنند که این کار با روشها  متفاوت  م  تواند انجام شود ان جمله:
همسر خود را در کنار فرنند داشته باشند)بوسیله برنامه ریز  طبرق یراعرات کرار   –الف 

 همسرشام و خودشام(
 اگر همسر م  تواند ان مادر و یا خواهر خود تقاضا کند که کنار فرنندشام باشد. –ب 
بوسیله برنامه ریز  و ارتباط ان طریق وسایل ارتباط جمع  همچوم تلفن ان کارها و   –ج 

 نتیجه آنها خبر دار شوند و ان دور بر کارها نظارت کند.
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