
كليدواژه ها: مهدكودك، كودكان نوپا، فضا

اشاره
همة والدين دوست دارند براى فرزندانشان بهترين را فراهم 
ــته باشند.  كنند و آرزو دارند كه در آينده فرزندانى موفق داش
«پنج سال اول زندگى از اهميتى ويژه برخوردار است و انسان 
ــا و مهارت هايى را كه تمام عمر  ــش از 50 درصد توانايى ه بي
ــال به دست مى آورد. پس ضرورى  همراه دارد، در اين پنج س
است كه براى اين پنج سال تمهيداتى ويژه بينديشيم. از آن 
جمله مى توان به باال بردن اطالعات والدين دربارة ويژگى هاى 
ــركت در كالس ها و دوره ها و مخصوصاً مطالعة  اين دوره با ش
ــاره كرد. يكى از راه هاى بهره ورى  كتب و مجالت مربوط اش
مناسب و در عين حال آسان دوران خردسالى سپردن آن ها به 

مهد كودك ها است».1 (استاپرد، 1385: 15)
ــوص انتخاب  ــن در اين خص ــدام والدي ــن اق «مهم تري

مهدكودك خوب
 چه ويژگى هايى دارد؟

داود فتحى،  كارشناس ارشد روان شناسى و آموزش كودكان استثنايى
عليرضا ذوالفقارى،  كارشناس ارشد روان شناسى عمومى
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ــنى  كودك در مقاطع مختلف س
مى پردازيم.

ويژگى هاى مهدكودك مناسـب 
بـراى نوبـاوگان و كـودكان نوپا 

(تولد تا دوسالگى)
ــط تميز،  محيـط فيزيكـى: محي
ــب و محل بازى  ــى، تهوية مناس نور كاف
ــد و محيط هنگام  حصاركشى شده باش

حضور همة بچه ها شلوغ نباشد.
اسـباب بازى: اسباب بازى و وسايل 
ــرون  ــل و بي ــب در داخ ــى و مناس كاف

مهدكودك وجود داشته باشد.
به كودك:  نسبت مراقبت كننده 
در مهدكودك ها، نسبت مراقبت كننده به 
كودك براى نوباوگان از يك به سه و براى 
كودكان نوپا از يك به شش بيشتر نيست. 
الزم است گروه (تعداد بچه ها در يك اتاق) 
از شش نوباوه با دو مراقبت كننده و دوازده 
ــتر  ــودك نوپا با دو مراقبت كننده بيش ك

نباشد.
فعاليت هاى روزانه: اين برنامه براى 
رفع نيازهاى فردى كودكان تهيه مى شود 
و انعطاف پذير است. محيط بايد دوستانه و 

حمايتگر  باشد.
تعامل بين مربيان (مراقبت كنندگان) 
و كـودكان: مراقبت كنندگان بى درنگ به 
ناراحتى نوباوگان و كودكان نوپا پاسخ  دهند. 
به نوباوه ها محبت  ورزند و نوباوگان هم در 
آغوش آن ها احساس امنيت و آرامش  كنند.
ــت كه  سـاير موارد: طبيعى اس
ــت در زمينة  مراقبت كننده ها مى بايس

ــد و تغذية كودك، كمك هاى اوليه و  رش
ــند. از نظر  ايمنى آموزش كافى ديده باش
ــخصيتى هم با اين شغل  ويژگى هاى ش
منطبق باشند و شغلشان را دوست داشته 

باشند.

خوب  مهد  يك  سازندة  اجزاى 
براى كودكان 2 تا 6 ساله

ــودك الزم  ــل از انتخاب مهدك قب

ــت؛ مهدكودكى كه بتواند توانايى هاى كودكان را باال برد و مقدمات  مهدكودكى خوب اس
ــدن توانايى هاى بالقوه ايشان را فراهم آورد» (ميردان دينك و همكاران، 1384:  بالفعل ش

(25
«مهدكودك براى نوباوگان و كودكان نوپا امرى متداول است كه كيفيت آن بر رشد 
ذهنى آن ها تأثير بسزايى دارد. پژوهش ها همواره نشان مى دهند كه نوباوگان و خردساالن 
ــه به مهدكودك هايى نامطلوب مى روند، صرف نظر از اينكه از خانواده هاى داراى جايگاه  ك
ــط يا پايين باشند، در آزمون هايى كه مهارت هاى شناختى و  اجتماعى - اقتصادى متوس
اجتماعى را ارزيابى مى كنند، نمرة پايينى مى گيرند. در مقابل، مهدكودك خوب مى تواند 
تأثير منفى زندگى خانوادگى تحت استرس و فقرزده را كاهش دهد و مزاياى بزرگ شدن در 
خانواده اى را كه از لحاظ مالى مرفه است، حفظ كند. در يك پژوهش در كشور سوئد، معلوم 
شد كه وارد شدن به مهدكودك خوب در دورة نوباوگى و نوپايى با قابليت خوب شناختى، 
هيجانى و اجتماعى در اواسط كودكى و نوجوانى ارتباط دارد» ( برك، ترجمه سيدمحمدى، 

1385، ج اول: 299)
در كشورهاى پيشرفته، آموزش هاى جمعى و رفتارى در مهدكودك از 2 تا 6 سالگى 
ــپردن كودك به مهد شاغل بودن مادر نيست، بلكه  ــت و علت س يك عرف اجتماعى اس
تأمين منافعى در انسان است كه فقط از 2 تا 6 سالگى دست يافتنى است و تمام عمر مورد 
بهره بردارى قرار مى گيرد و در هيچ سنى جبران پذير نيست. از سوى ديگر، والدينى كه به 
ــتگى به كودك خود مانع حضور آن ها در جمع، بدون حمايت و حضور خود  ــبب وابس س
مى شوند و از كسب استقالل آن ها جلوگيرى مى كنند، مانع مى شوند كه كودك نيروى خود 
را بسنجد و تقويت كند. اين نحوة تربيت مى تواند منجر به خشم، سركشى، طغيان، ترس 
عميق از فضاى بيرونى شود. اين كودكان همواره طى دوران رشد در حال تقال و درگيرى با 
موضوعات و مشكالت مشابه هستند، آن ها نمى خواهند تحت كنترل باشند، در عين حال، 
نمى دانند كه آيا مى توانند مثل فردى مستقل زندگى كنند يا نه. منطقى است كه در چنين 
شرايطى مهدكودك مى تواند مكانى براى كاوشگرى كودك و ابراز وجود وى باشد، مكانى كه 
بدون حضور و حمايت افراطى مادر، كودك خود را پيدا مى كند. مطالعات نشان داده است 
كودكانى كه به مهدكودك مى روند به دليل تعدد بازى ها و داشتن هم بازى هاى بيشتر از ساير 
كودكان فعال تر و پرتحرك ترند. محققان با بررسى بيش از بيست مهدكودك دريافتند كه 
كودكان در مهد كمتر به بازى هاى نشسته مى پردازند و تحرك بيشترى دارند. همچنين، 
ــودك به ارتقاى مهارت هاى اجتماعى و تقويت هوش كودكان نيز كمك مى كند.»  مهدك

( برك، 1385: 300)
با توجه به توضيحات فوق جست وجو براى يافتن يك مهدكودك خوب اولين مسئوليت 
والدين است كه بايد با دقت فراوان انجام شود. بايد توجه داشت كه مهدكودك ها قابليت 
نگهدارى كودكان تا چهار سال را دارند اما پيش دبستانى ها و آمادگى ها دوره هاى تربيتى 

كودكان چهار سال به باال را شامل مى شوند.
عده اى به والدينى كه در سپردن فرزندانشان به مهدها وسواس به خرج مى دهند، خرده 
مى گيرند، اما واقعيت آن است كه شما روزانه كودك را بين چهار تا هشت ساعت از بهترين 
ساعات مفيد به مهد مى سپريد. پس آيا منطق حكم نمى كند كه نسبت به مكان، برنامه ها، 

اقدامات، امكانات و... در مهدها دقت نظر داشته باشيد؟»
البته گفتنى است كه مدت زمان بهينه و استاندارد حضور كودك در مهدها و مراكز 
ــتانى حداكثر سه ونيم ساعت در روز است. در ادامه به شرايط مناسب مهدهاى  پيش دبس
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ــم. از آن جمله  ــت به نكاتى توجه كني اس
ــبت تعداد مربيان به تعداد بچه هاست.  نس
ــد، كارايى  هرچه تعداد كودكان كمتر باش
ــود. آكادمى پزشكان   ــتر مى ش مربى بيش
ــج كودك و هفت  ــه تا پن اطفال آمريكا س
ــراى هر مربى  ــودك بزرگ تر را  ب تا ده ك
پيشنهاد كرده است. تفكيك رده هاى سنى 
مختلف نيز بايد مورد توجه باشد؛ چرا كه 
از گسترش بيمارى بين بچه ها جلوگيرى 
ــيوه هاى  مى كند. همچنين، بايد دربارة ش
ــى و مديريتى مركز اطالع پيدا كرد.  تربيت
بايد ديد كه چگونه از كودكان بيمار مراقبت 

مى كنند، به كودكان دارو تجويز مى شود يا 
نه؛ آيا مركز به اتاق مخصوص بچه هاى بيمار 
مجهز است؛ و يا در مهدكودك، پرستار يا 
ــك براى مراقبت هاى پزشكى وجود  پزش
ــيون براى  ــا به ضرورت واكسيناس دارد؛ آي
كودكان قبل از ورود به مركز توجه مى شود؛ 
به لزوم انجام آزمايش هاى پزشكى هنگام 
ثبت نام توجه مى كنند و همچنين، براى هر 

كودكى پروندة پزشكى تشكيل مى دهند.
ــدان  كارمن و  ــان  مربي ــورد  م در 
ــت كه آيا  مهدكودك نيز بايد در نظر داش
ــنا هستند، آشنايى  با كمك هاى اوليه آش
ــت،  ــا با روش هاى تربيتى چگونه اس آن ه
ــودك آموزش هاى الزم  آيا كاركنان مهدك
ــترش بيمارى ها را  براى جلوگيرى از گس

گذرانده اند. توجه به امنيت ساختمان هم يكى از ديگر نكات مهم در 
انتخاب مهد است. پوشيده بودن سطوحى مانند زيرتاب و سرسره با مواد نرم 

و قابل انعطاف، وجود هشداردهنده هاى حريق، پوشاندن پريزهاى برق و لبه هاى تيز 
وسايل و رعايت بهداشت اسباب بازى ها. اسباب بازى هاى قابل شست وشو بايد هر روز با 

آب و مواد ضدعفونى كننده شسته شوند و ضدعفونى مهدكودك به طور منظم انجام گيرد. 
در پايان، فهرست راهنماى انتخاب مهدكودك يا آمادگى مناسب آمده است.

مربيان
ــد كه مربيان كودك را دوست دارند؟  مهد كودك چند مربى دارد؟ آيا به نظر مى رس
مربيان چه مقاصد، اهداف و غايت هايى را براى كودكان در نظر دارند؟ تحصيالت آموزشى 
ــى مربيان چگونه است؟ آيا مربيان تجربة مادر  ــت؟ تجربة آموزش مربيان در چه حد اس
بودن دارند؟ آيا مربيان خودشان بچه دارند؟ اگر دارند آيا بچه هايشان به همان مهدكودك 
ــتى داريد؟ آيا از اينكه  ــا آمادگى مى آيند؟ آيا با مربيان ديگر رابطه دوس ي
ــاس  ــپاريد، احس ــت مهدكودك و مربيان بس كودك خود را به دس
رضايت مى كنيد؟ آيا اين طور به نظر مى رسد كه مربيان عاشق 
كارشان هستند؟ آيا ويژگى هاى روانى و شخصيتى يك مربى 

مهدكودك را دارند؟

محيط و جو كلى
ــور دارند؟  ــودك در مهدكودك حض ــه تعداد ك  چ
ــت يا شلوغ و آشفته؟  ــت؟ جو آرام اس محيط چگونه اس
ــد؟ آيا سيستم گرم كننده مناسب  بى خطر به نظر مى رس
است؟ آيا تالشى براى جذابيت بخشيدن به محيط مؤسسه و 
پيرامون آن به عمل آمده است؟ برنامة آموزشى چگونه است؟ آيا 
داراى نظم خاصى است؟ آيا نشانه اى از اينكه كودك از آموزش هاى 
مقدماتى براى خواندن، كاركالسى و كتاب هاى تمرين برخوردار خواهد بود، 
به چشم مى خورد؟ آيا فكر مى كنيد آن ها با بازى ها و اسباب بازى هاى تخيلى موافق اند 
ــت؟ آيا اثرى از دستگاه  ــويق مى كنند؟ تجهيزات بازى در بيرون چگونه اس و آن را تش
ــوب مى شود) به چشم مى خورد؟ آيا كامپيوتر ساده  تلويزيون (كه نكته اى منفى محس
ــال از آن استفاده نكنند.) آيا فعاليت هاى  ــت در مورد كودكان خردس دارند؟ (بهتر اس
ــى، بازى با شن، وسايل آب بازى و لباس هاى  ــايل سادة موسيقى، نقاش هنرى مثل وس
نمايشى (براى دكتر بازى و غيره) وجود دارد؟ طى روز چه مقدار برنامة موسيقى وجود 
ــيقى از روى نوار، صفحه، يا لوح  ــودك تا چه اندازه امكان گوش دادن به موس دارد؟ ك

فشرده را دارد؟ آيا بازى هاى همراه با آوازخوانى و حركت انجام مى شود؟

منابع
1. استاپرد، ميريام؛ همة  كودكان تيزهوش اند اگر...، مترجمان: سهراب سورى و امير صادقى بابالن، دانش 

ايران، تهران؛ 1385.
2. دينك، مير دان و همكاران؛ والدين و فرزندان زير شــش سال، مترجم: مجيد رئيس دانا، رشد، تهران؛ 

.1384
3. برك، لورا اى؛ روان شناســى رشد، جلد اول، مترجم: يحيى سيدمحمدى، جلد اول، ارسباران، تهران؛ 

.1386
4. Jamejamonline.ir

چگونه 
رفتارهاى خلقى غيراستاندارد 

را تشخيص دهيم؟

سـؤال: مادرى هسـتم كه دو كودك سه ساله و پنج ساله دارم. از شـما تقاضا دارم نشانه هايى را كه مى توانم به بيمارى و 

رفتارهاى خلقى غيراستاندارد در كودكان پى ببرم برايم بيان كنيد. چون گاهى در تشخيص اينكه چه رفتارى درست است و چه 

رفتارى مى تواند نشانة يك بيمارى باشد، مشكل دارم.

رضايت مى كنيد؟ آيا اين طور به نظر مى رسد كه مربيان عاشق 
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