
 با فرزندتان چنین برخوردی نکنید

  

 

توسط والدین در سرتاسر دنیا بود.  تربیت فرزندانتفاوت ی  چند روز پیش مطلبی دریافت کردم که درباره

ود. ساده اما فکر برانگیز بهای اشتباهی داشت که در جامعه ما رواج دارد. مطلبی  این مطلب اشاره به تربیت

ای با این عنوان که بدترین   به همین دلیل سعی کردم با الهام گرفتن از آن این مقاله را بنویسم. مقاله

توانند با فرزندان خود انجام دهند چه هستند؟! البته منظورم کارهای نابهنجاری     کارهایی که والدین می

شود. بلکه منظورم رفتارها و کارهایی است که شاید هنوز     ی یاد مینیست که از آنها تحت عنوان کودک آزار

های به کودک از آنها نامی برده نشده است و مادر و پدرهای معمولی و حتی خوب، روزانه،  در فهرست آسیب

 .دهند    دانسته یا ندانسته این کارها را انجام می

 !فرزندتان یویو نیست

کنم همیشه یک نکته نظرم    به زندگی جانداران دیگر روی کره زمین نگاه میهای مستند  وقتی از طریق فیلم

گیرد ، دیگر آن کار را برایش     کند. تقریبا همه جانداران غیر از انسان، تا فرزندشان کاری را یاد می    را جلب می

اما پدر و مادرهای این  .گذارند    دهند و انجام آن کار را هر قدر سخت باشد به عهده خود او می  انجام نمی

بندند،     اش را می دهند، بند کفش    ها بعد از بزرگ شدن فرزندشان کارهای او را انجام می  زمانه تا مدت

کنند،     کنند، قفسه کتاب و دفترش را تمیز می    اندازند، اتاقش را مرتب می    های لباسش را می دکمه

نند و هر چند شرمنده کننده است اما همین رفتار را تا بزرگسالی او ک    وجور می هایش را جمع بازی اسباب

اش   کنند و خرج زن و بچه    خرند، به جای او کار می    اش را می  دهند و خانه و ماشین و وسایل زندگی    ادامه می

 به نباید مادر و پدر که نیست این منظور که است بدیهی …کنند و     دهند یا از نوزادش نگهداری می    را می

 نباید که است این منظور بلکه. کنند کمک او به زندگی تشکیل برای نباید یا کنند رسیدگی فرزندشان

به خود وابسته کنند و مثل یویو تا آخر عمر آنها را برای هر کاری به والدین  بیاورند، بار بیکاره را شان فرزندان



آیند. غم و     گرا بار می تنبل، وابسته و در نهایت غمگین و حتی پوچبرگردانند! چنین فرزندانی اغلب پرتوقع، 

گرایی آنها از این جهت است که هیچ محصول و ثمری در زندگی ندارند و به قول معروف خیرشان به  پوچ

 .هایشان شکوفا نشده و پژمرده شده است کسی نرسیده و استعدادها و توانمندی

 !اهی شما نیستفرزندتان سطل تحقیر یا تاج پادش

های  انجام بدهند این است که عقده شانفرزندان باتوانند     برخی معتقدند که بدترین کاری که والدین می

آنها را کنند فرزند آنها باید آرزوهای     برخی از والدین گمان می !سرکوب شده خود را بر سر او خالی کنند

که هر کس رویای مخصوص به خود را  دنبال و برآورده کند و رویاهای آنها را جامه عمل بپوشاند در حالی

ای دارد که خود او مسئول تحقق آن است نه دیگری و چه   دارد. هر کس هدف و آرزوی نهفته و گاه ناگفته

د. برخی از والدین تمام زندگی خود را بسا رویای یک نفر با رویای نفر دیگر قرابت و شباهتی نداشته باش

سرانجام یا بدفرجام  کنند . در نتیجه همه رویاهایشان بی    وقف فرزندان و خود را قربانی رشد فرزندان خود می

اند مدیر  خواسته    شان آن رویاها را محقق کنند! به همین دلیل مثال اگر می خواهند فرزندان    مانده است و می

کنند     اندازند و او را وادار می    س، پزشک شوند یا وکیل یا معلم ، آن بار را بر دوش فرزندشان میشوند یا مهند

راه مورد نظر آنها را دنبال کند و تاج پادشاهی آنها را بر سر بگذارد! و اگر هم، چنین چیزی امکانپذیر نشد تا 

ها   ها و توهین  کنند که انواع تحقیر    ای می  طل زبالهزنند و او را تبدیل به س    آخر عمر فرزندشان را سرکوفت می

اند بلکه   ریزند! چون نه تنها خود به دلیل قربانی شدن ، فرصت تحقق آرزوهای خود را نیافته    را در آن می

 !فرزندشان نیز مسئولیت گذاشتن تاج پادشاهی آنها را نپذیرفته است

ا و هدف، مسئولیت و ماموریت خودش را بیابد و انجام بدهد نه رویا توجه داشته باشید که فرزند شما باید روی

و هدف شما را. حتی اگر توانستید او را وادار به این کار کنید نه تنها مسئولیت از عهده شما خارج نشده و 

اید، بلکه مسئولیت جدیدی هم بر دوش شما سنگینی خواهد کرد.  همچنان مسئولید که به اهدافتان نرسیده

ئولیت این که جلوی تحقق رویای اختصاصی فرزندتان را گرفته اید! بنابراین تنها کار شما این است که مس

های خود را کشف کند و هدف خود را در زندگی  فرزندتان را تشویق کنید که خودش استعدادها و توانمندی

یش فراهم کنید. همین، نه بیابد و به سمت آن حرکت کند و هر جا الزم شد اسباب و لوازم رشد او را برا

 .بیشتر

 !فرزندتان احمق نیست

استفاده کردم. اما بدبختانه این تصور بسیاری از « احمق»خواهم که از اصطالح نازیبای     واقعا معذرت می

فهمد یا الاقل چیزهایی را که مادر و  کنند فرزندشان چیزی نمی    والدین در باره فرزندشان است. آنها گمان می

خواهند فرزندشان در درس و تحصیل کامال باهوش و     فهمد! از طرف دیگر می خواهند بفهمد، نمی نمیپدر 

ها را خوب بفهمد و مطالب جدید را یاد بگیرد. گزارشات بسیاری از والدینی در دست   زرنگ باشد و درس

فهمند! فرق گذاشتن  هم را نمیکنند فرزندانشان ایما و اشارات معمولی یا جنسی آنها با     دارم که گمان می

فهمند، مشکالت مالی یا اعتیاد  فهمند، تفاوت تربیتی دختر و پسر در خانواده را نمی آنها بین فرزندان را نمی



فهمند دیگر عشق  فهمند و نمی های مادر یا پدرشان را نمی فهمند، غم و اندوه و ناکامی یکی از والدین را نمی

 .باقی نمانده است و محبتی بین مادر و پدرشان

کشند. رنجی     فهمند و گاه، از این همه، رنج بسیاری می    خیلی دردناک است اما فرزندان ما همه اینها را می

های باز  ی آنها گفتگو کنند یا چیزی به کسی بگویند. فرزندان ما یک عالم پرونده توانند در باره که حتی نمی

 .گویند. آنها را دست کم نگیرید ر، از آنها با کسی سخن نمیاما مکتوم دارند که گاه تا پایان عم

 !سن فرزندتان را فراموش نکنید

گیرند.   شوند این است که سن فرزند خود را در نظر نمی    یکی دیگر از اشتباهاتی که پدر و مادر مرتکب می

کوچکتر ! گاه از یک کودک دو کنند و گاهی بسیار     گاهی فرزند خود را بسیار بزرگتر از سن واقعی تلقی می

زنند. گاهی     ساله انتظار دارند به هر قیمتی که شده ادرار خود را کنترل کند و اگر نکرد او را بشدت کتک می

ساله انتظار دارند مشکالت زناشویی آنها را حل کند، مراقب مادر یا پدر باشد و مانند  ۳۱از یک نوجوان 

ساله  ۵ساله مثل یک کودک  ۰۲اسوسی کند! و برعکس گاهی با یک جوان ها اطالعات بیاورد یا ج  خبرچین

چه که  خواهند همه کارهایش را کنترل کنند! چه فرزندمان را بزرگتر و چه کوچکتر از آن    کنند و می    رفتار می

کنند     قل میهای روانی خود را به کودکان منت ایم. متاسفانه بعضی از والدین بار هست تصور کنیم اشتباه کرده

کنند کودک هم مانند آنها     کنند. آنها گمان می    ترسانند یا ناامن می    کنند و آنها را می    ، جلوی آنها مشاجره می

که اینطور نیست. کودک با توجه به سنش ممکن است اتفاق  کند در حالی    اندیشد و موضوع را فراموش می    می

 .و تا آخر عمر به خاطر بسپاردرخ داده را عمیقاً باور کند 

 !فرزندتان را به چیزی که نیست تبدیل نکنید

توان زردآلو گرفت! هر درختی میوه   توان محصول هلو برداشت کرد و از بوته خیار نمی  از درخت سیب نمی

آید و   نمیخود را دارد و هر میوه هم خواص خود را. اگر فرزندتان استعداد هنری دارد به زور از او مهندس در 

توانید از   تواند پزشک قابلی شود. اگر ادبیاتش خوب است و ریاضیاتش ضعیف، نمی  اگر استعداد فنی دارد نمی

ای را انتخاب   تواند او را وادار کنید که حرفه  او یک ریاضیدان بسازید و اگر روابط اجتماعی خوبی دارد نمی

گونه که هست بپذیرید. خداوند از من  د ! فرزندتان را همینکند که پشت درهای بسته و در تنهایی انجام بشو

داند در هر کس چه استعدادهایی به ودیعه بگذارد و همین کار را     تر است. او می و شما بر بندگان خود مهربان

هم کرده است. بزرگترین هنر درخت سیب این است که بهترین سیب را بدهد و بزرگترین هنر ما پدر و 

همین است که به فرزندانمان کمک کنیم تا با توجه به عالقه و استعدادی که دارند بهترین  مادرها هم

 .شکوفایی را داشته باشند و برترین ثمر را بدهند. هرگز فرزندتان را به چیزی که نیست مبدل نکنید

 

 



 اعتماد و خشن بار نیاوری جو، بی فرزندتان را انتقام

های محبت در روح و روان اوست.  برترین تربیت برای فرزندمان کاشتن بذر، بهترین آموزش و  بهترین ارث

کنیم و به او     دهیم، وقتی مرتباً تالفی می    کنیم، وقتی خشونت به خرج می    وقتی با فرزندانمان لجبازی می

هایی است که  ن ویژگیدهیم. اینها بدتری    کنیم و یاد می    ها را به او هم منتقل می اعتمادیم، همین ویژگی بی

شوند او تا پایان عمر طعم     توانیم در فرزندانمان پدید بیاوریم یا فعال کنیم. همه اینها موجب می    می

خوشحالی و خوشبختی واقعی را نچشد. فرزندتان را برای خوشحال و راضی بودن بار بیاورید نه برای 

 .ش دهید نه برای دشمنی و جنگ و مشاجرهانتقامجویی و خشونت. او را برای صلح و دوستی آموز

 رکسانا خوشابی کارشناس ارشد مشاوره

 !فرزندتان را لوس بار نیاورید

 

همیشه یکی از وظایف اصلی والدین است در این میان نقش مادران که زمان بیشتری را با کودکان خود 

طبیعی است ک همه والدین گیری شخصیت کودک اهمیت بیشتری دارد. کامالً  کنند، در شکل سپری می

ها مرزها و  دوست دارند کودکانی سالم و با اعتماد به نفس داشته باشند، ولی همیشه تعیین محدودیت

ها آسان نیست و گاه رعایت نکردن هر یک از آنها عواقب دراز مدتی در پی خواهد داشت و البته  مسؤولیت

ها و  توجهی نیاز دارد که متأسفانه به دلیل گرفتاری تنظیم تمامی این موارد به تالش و عزم و اراده قابل

گیری و دادن آزادی بیش از حد به  شود و با آسان مشکالت زیاد والدین، این امر به فراموشی سپرده می

کنند که در آینده خود از این نوع  های او، کودکی لوس تربیت می وشرط تمام خواسته قید کودک و پذیرش بی

 .برند رفتار کودک رنج می

 های کودکان لوس نشانه

 های او بدون قید و شرط باید برآورده شود کند که تمامی خواسته خود محور است و تصور می. 

 خشنود نگه داشتن او بسیار سخت است. 

 کند گذارد و حاضر به سازش نیست و مدام استدالل می به قوانین احترام نمی. 



 طرافیان خود را طبق خواست خود کنترل کندکند ا های غیر منطقی دارد و تالش می خواسته. 

 کند حوصله است و شکایت می پیوسته بی. 

  کند را درک نمی« نه»مفهوم کار سخت و. 

 برد ادب است و از انجام کمتر کاری لذت می بی. 

تواند ناشی از بیش فعالی کودک باشد در  به خاطر داشته باشید که بسیاری از این نوع رفتارهای کودکان می

تان با یک متخصص اطفال مشورت کنید.  رت هر گونه شک و تردید در مورد ماهیت رفتار کودکصو

روانشناسان کودک معتقدند که اگر والدین بیش از حد نگران کودک خود نباشند و بیش از حد به 

های او بها ندهند، هیچ کودک لوسی وجود نخواهد داشت. وقتی والدین هیچ حد و مرزی برای  خواسته

کنند، در واقع به نوعی  شان از او کم است، نه تنها به کودک محبت نمی گیرند و انتظارات دک در نظر نمیکو

رسانند. محبت باید واقعی و صادقانه باشد و البته هرگز نباید محبت را از کودک دریغ کرد؛  به او آسیب می

 .متفاوت است کودکمناسب ولی حد و اندازه باید نگاه داشت. معنی محبت با پاسخ به توجهات نا

 توان کودک لوس را اصالح کرد؟  چگونه می

گذرد و خودخواهانه است سعی کنید او را آرام کنید و اگر  هنگامی که رفتارهای او به نظر شما از حد می

دهید که الزم است در رفتارش تغییر ایجاد کند و  همچنان این رفتارهای او ادامه یافت برای او توضیح

رو شود. با توجه به سن او برایش  تواند انتظار داشته باشد که هر نوع خواسته او با پاسخ مثبت روبه نمی

ها تاثیر بگذارد و به یاد  های خاصی در نظر بگیرید و اجازه ندهید که بداخالقی او بر نوع محدودیت محدودیت

 .ه شما پدر و مادر هستید و البته شما مسؤولیدداشته باشید ک

 به او حق انتخاب دهید

گاهی به او حق انتخاب بدهید؛ مثالً در مورد نوع کتابی که دوست دارد مطالعه کند و یا نوع لباسی که به تن 

د بدهید کند و یا نوع غالتی که به عنوان میان وعده میل کند، از او نظرخواهی کنید و بدین ترتیب به او یا

که در برخی موارد امکان انتخاب برای او وجود دارد و در برخی موارد نیز باید به انتخاب والدینش احترام 

بگذارد. وقتی هیچ حق انتخابی ندارد، به او این امکان را ندهید و برای او قوانین خاصی تعیین کنید. مثالً 

گیرد و در این مکان حق هیچ انتخاب دیگری را های شلوغ باید دست مادر خود را ب هنگام خرید در مکان

 .ندارد و یا هنگام اتومبیل سواری حتماً باید کمربند ایمنی خود را ببندد

 ها و نیازها تفاوت میان خواسته

ها و نیازهای او تفاوت قائل شوید هیچ کودکی وجود ندارد که در صورت داشتن قدرت زیاد از  میان خواسته

هایش استفاده نکند. او به غذا، لباس، راحتی، عشق و البته حمایت نیاز دارد، ولی   خواستهآن برای رسیدن به 

های او هستند و نه  های بازی خواسته های فراوان و یا جدیدترین سیستم بازی قیمت، خرید اسباب سفر گران



ترین  به اشتباه ابتدایی گاه پدر و مادرها .های او برآورده شود نیازهای او و البته که نباید تمام خواسته

 .کنند شان را برآورده می های غیر منطقی کودکان گیرند و خواسته نیازهای اولیه زندگی خود را نادیده می

شود، ببیند. مثالً  های آگاهانه شما را که شامل فداکاری، صبر و کنترل بر نفس می اجازه دهید کودک انتخاب

پردازید، به  شوید و پشت ویترین مغازه به تماشای اجناس می هنگامی که برای خرید از منزل خارج می

بند بسیار زیباست و من تمایل دارم آن را بخرم، ولی چون به  تان بگویید که اگرچه این گردن کودک

توانم چند شاخه  کنم و یا اینکه به جای خرید آن می های کار بیشتر نیاز دارم، از خرید آن صرفنظر می چکمه

کودکان به خصوص در سنین پایین به رفتار شما دقت و  .تان بخرم و او را خوشحال کنم بزرگگل برای مادر

طور غیر  توانید به کودکان خود به کنند، بنابراین با رفتاری مناسب می درست مثل یک ربات آن را تکرار می

 .های آگاهانه را آموزش دهید مستقیم، انتخاب

 بیش از حد از او حمایت نکنید

های سخت او را تنها نگذارید ولی در حمایت از او افراط نیز  حد از او حمایت نکنید، در موقعیت بیش از

ای را به او بیاموزید و بدین  های مقابله نکنید، به او یاد دهید که خود مسؤول رفع مشکالت است و مهارت

 .ترتیب اعتماد به نفس او را تقویت کنید

 به او آموزش صبر دهید

های او بالفاصله پس از درخواست، اصالً  ا آموزش دهید و مطمئن باشید که پاسخ به تمام خواستهبه او صبر ر

هایش برسد. عدم آموزش  شیوه تربیتی مناسبی نخواهد بود. به او یاد دهید که باید صبر کند تا به خواسته

تان هستید  تلفنی با دوست کند. اگر در حال مکالمه این مهارت، او را در زندگی به فردی سرخورده تبدیل می

کند برای او کاری انجام دهید، نیازی نیست فوراً تلفن را قطع کنید، بلکه از او  و کودک از شما درخواست می

 .ای صبر کند تا مکالمه شما تمام شود خواهش کنید چند دقیقه

 از ستایش بیش از حد او بپرهیزید

دک شما در انجام کاری سخت و یا انجام کاری جدید از ستایش و مدح بیش از حد او بپرهیزید. اگر کو

دلیل خودداری ورزید که موجب غرور و اعتماد به  تالشی کرد، او را تشویق کنید، ولی از ستایش و مدح بی

 .شود نفس بیش از حد و کاذب او می

 آموزش احترام به حقوق دیگران

اینکه نیازهای اولیه کودک همچون غذا،  به او آموزش دهید که به حقوق دیگران احترام بگذارد. پس از

 والدین نیاز و شود برآورده باید والدین نیازهای از پس او های خواسته شد، برآورده …پوشاک و

های گروهی انجام دهید و با همسر و یا  تان، فعالیت همراه کودک .دارد اولویت کودکان های برخواسته



لحاظ سالمت جسمی و هم روحی، برای کودکان مفید است و دوستان خود وقت سپری کنید. این کار هم به 

 .توانید احترام گذاشتن به حقوق دیگران را به آنها آموزش دهید در کارهای گروهی می

 به یاد داشته باشید

های او پاسخ دهید  به یاد داشته باشید که دوست داشتن فرزند به این معنا نیست که باید به تمامی خواسته

کنید. محبت خود را به او با تربیت صحیح نشان دهید و او را فردی صالح و متکی به نفس و او را لوس 

تربیت کنید. او را در آغوش بگیرید و ببوسید، ولی لوس نکنید. احساس گناه نکنید، وظیفه شما به عنوان 

ای تربیت کرد  نهدارید، بکله بایدکودک را به گو پدر و مادر این نیست که همیشه کودکان خود را راضی نگه

 به خواهند می که را آنچه هر …که در جهان خارج موفق باشد. نباید کودکان با گریه کردن، کوبیدن به در و

پوشند و یا  خرید، می ان شما با آنچه که برای آنها میفرزند آینده شادی که باشید مطمئن. بیاورند دست

ها را توضیح دهید تا بدانند  شان معنای واقعی ارزش برایشود. با آنها صحبت کنید و  خورند، تأمین نمی می

شود، هوش، خالقیت، سالمت جسمی و روانی است به جای آنکه  آنچه موجب موفقیت آنها در آینده می

وگو بپردازید.  ها صرف کنید، در منزل با آنها به گفت  های آنان در خیابان ساعات متوالی را برای خرید خواسته

یاد دهید که بتوانند انگیزه ذاتی را از انگیزه بیرونی تشخیص دهند و درک کنند. انگیزه  به کودکان خود

کنند و  کنند باید آن را انجام دهند و همیشه به انجام آن افتخار می درونی کاری است که مردم احساس می

شود؛  انجام میاحساس موفقیت خواهند داشت و انگیزه بیرونی کاری است که ناشی از یک انگیزه خارجی 

مثل خرید یک اسباب بازی و تأثیر موفقیت و شادی از انجام آن زودگذر و موقتی خواهد بود. به کودکان 

فرصت دهید تا در میان همساالن خود قرار بگیرند و با آنها ارتباط برقرار کنند تا رفتارهای اجتماعی را یاد 

ساالن خود بهتر  رام به حقوق دیگران را در گروه همبگیرند. آنها مفاهیمی همچون همکاری و اشتراک و احت

های نامعقول کودکان نشوید و برای آنان دلیل عدم پذیرش خود را توضیح دهید.  آموزند. تسلیم خواسته می

تواند در تربیت آنها موثر واقع شود و کودکان  به یاد داشته باشید که تنبیه کودکان نیز همچون تشویق می

اند، نادیده گرفته شده است. افراط و  اند و همیشه هر کار اشتباهی که انجام داده ه نشدهوقت تنبی لوس هیچ

 .شود ساز می تفریط در هر کاری مشکل

 

 

 

 

 



 چگونه با فرزندمان دوست شویم؟

 

کنیم. آنان میوه شیرین درخت حیات و ثمره تمام  مان جستجو می همه ما تداوم وجود خویش را در فرزندان

تالش ما در زندگی این جهان می باشند، آنها آیینه وجود خود ما هستند که افکار، رفتار و روش های رنج و 

تربیتی درست یا غلطی را که در مورد آنان به کار برده ایم، منعکس می سازند. هرگز فراموش نکنید که باید 

ربیت نماییم. جامعه ای که از خیلی فرزندانمان را برای زمانی غیر از زمانی که خود در آن زندگی می کنیم، ت

جهات با اجتماع کنونی ما تفاوت دارد.زبان فرزندان خود را بیاموزیم، زیرا شخصیت ما ثمره گذشته است و 

 .آنان متعلق به آینده هستند

 

 :اصول برقراری ارتباط سالم با فرزندان

 با دیگران خودداری کنیایسه آنان فرزندان خود را همان طوری که هستند بپذیرید و از مق .۳

 .محبت آمیز به او ابراز کنید  عالقه خود را به صورت جمالت شیرین و شیوه های غیرکالمی. ۰

 .سخن بگویید و در قالب بازی ها با آنها ارتباط برقرار کنید زبان کودکیبا با کودکان . ۱ 

 .م و تشویق در فرزندانتان ایجاد امنیت روانی و انگیزه مثبت کنیدبا احترا .4

 .فاصله روحی خود را با درد دل کردن و تعریف خاطرات کودکی با فرزندانتان کم کنید .۵

 .الگوی شخصیتی فرزندان خود باشید و بدون کالم رشد معنوی را در آنان تقویت کنید. ۶

 .، بدون پرده دری و ایجاد جسارت در آنها رفع نماییداشتباهات فرزندان خود با بزرگواری .۷

 .کنید صدا دیگران حضور در ویژه به  خود را با احترامفرزند نام به او دستورندهید و  . ۸



آنها را پرتوقع نسازید و برای  های مختلف به آنان. به صورتی که های کوچک و مناسب، به بهانه دادن هدیه .۹

 .هر کار کوچکی از شما انتظار پاداش و جایزه نداشته باشند

هایی برای صحبت  فاصله سنی خود را با فرزندانتان در ذهن خود به حداقل برسانید تا بتوانید زمینه. ۳۲

بدین  .ما مطرح کنددوستانه فراهم کنید و او به راحتی مانند یک دوست نزدیک مسائل درونی خود را با ش

  .منظور از روش عدد طالیی استفاده نمایید

عددی است که باید از سن خود کم کرده و به سن فرزند خویش اضافه  :عدد طالیی ارتباط با فرزندان

 عدد طالیی=۲سن خویش / -سن فرزند : نمایید تا بتوانید به راحتی با وی ارتباط صمیمانه برقرار کنید

 

 فرزنداناصول تربیتی 

ما آنچه را که می بینند یاد می گیرند، نه آنچه را که می شنوند. بنابراین به جای نصیحت و باید و  فرزندان

تربیت نباید های تحکم آمیز تربیتی باید خود الگوی تربیتی فرزندانمان باشیم. بهترین شیوه و موثر ترین راه 

 .فرزندان و اولین مرحله تربیت شروع از خود است

 .فرزندان خود را با سختی و محرومیت آشنا کنید، تا دارای روحی قوی و محکم شوند -۳

 .در مقاطع دشوار در کنارش باشید و با او هم دردی کنید، اما او را به خود وابسته نسازید -۰

 .نبرید، بلکه عمل ناپسند او را مطرح کنیددر موقع انتقاد شخصیت وی را زیر سوال  -۱

 .توقعات و انتظارات خود را به صورت دقیق و در حد توان او برایش توضیح هید -4

 .اهمیت وی را در خانواده به او تفهیم کنید تا در حفظ و رشد شخصیت خود بکوشد -۵

ا گرایش او به پذیرش در گروه نسبت به دوستان فرزند خود حساسیت و شناخت باالیی داشته باشید. زیر -۶

 .همساالن و مشابهت با آنان، از عوامل اصلی تربیت نوجوانان است

مانند )محبت، کنایه،  .با توجه به شخصیت هر کودک تنبیه او شکل و مراحل خاص خودش را دارد -۷

 (باشد می مرحله آخرین ضعیف، صورت به هم آن بدنی تنبیه که …نصیحت، گذشت، محرومیت و

ای جز پرورش فرزندانی پرتوقع،  ای( که نتیجه پرهیز از روش فرزند ساالری در تربیت )تربیت گل خانه -۸

 .ضعیف، زودرنج و شکننده در برابر حوادث زندگی را نخواهد داشت

 .ایجاد حس مسوولیت و اعتماد به نفس در فرزندان با تعیین وظایف آنان در خانواده -۹



 .کشف استعداد کودک و ایجاد زمینه رشد و بروز خالقیت در اوها و  شناخت محدودیت -۳۲

 ماهنامه دنیای زنان

 با فرشته های خود لحظاتی ناب بسازید

 

 

توانند  توانند دوستانی صادق و مهربان باشند. می کودکان منابعی غنی از عشق و پاکی و خلوصند. آنها می

توانند شادی حقیقی و معنویت را به ما  می .دهند میمعلمانی باشند که صمیمیت و صداقت را به ما یاد 

خواهیم! ما از صمیمی شدن با آنها  یادآوری کنند و برایمان به ارمغان بیاورند. اما ما از آنها این هدایا را نمی

کنیم. اما آیا اسباب  های متعدد گرم می کنیم یا سر آنها را با اسباب بازی ترسیم و اغلب از آنها دوری می می

 بازی برای آنها کافی است؟

 خواهند؟ فرشتگان خانه از ما چه می

 

 فانتزی آموزشی های کالس ؟ قیمت گران های بازی اسباب خواهند؟ می چه بزرگترها ما از  به راستی کودکان

ای؟ شاید هر یک از این  های افسانه های پرهزینه و شهربازی افرتمس به رفتن ؟ دار مارک های لباس گران؟ و

چیزها مدت زمان کوتاهی فرزندان ما را به خود مشغول کنند. اما هر کودکی خیلی زود از این چیزها خسته 

است که در کنار آنها با صمیمیت   خواهند داشتن لحظاتی شود. چیزی که کودکان از مادر و پدر خود می می

به آنها دارند به سطحی  والدین کهو همدلی سپری شود. آنها نیاز دارند در پرتوی احساس نزدیک و عمیقی 

در واقع آنچه کودکان الزم دارند  .سالم و رضایت بخش از اعتماد به نفس و عشق به خود برسند

خواهند احساس  می  .حساس دوست داشتنی بودن و ارزشمند بودن کنندا  خواهند کودکان می :هاست این

 دوست و بودن خوب احساس هستند که همانطوری خواهند می  کنند در زندگی ما تأثیری مطلوب دارند.

 .کنند بودن داشتنی
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های ما نبودند.  ها بچه ای کاش آن  کنیم و آرزو نکنیم که می خواهند احساس کنند که ما به آنها افتخار می

 عشق  که است مهم برایمان که دهد می نشان آنها به فرزندانمان با  های پر عمق و صمیمانه گذراندن لحظه

 تر ساده مادرها و پدر از بسیاری برای متأسفانه. کنند احساس قدرت با و وضوح به خودشان به نسبت را ما

بخواهند وقت صرف او کنند و یا جلوی او  که این تا بخرند تازه بازی اسباب هایشان بچه برای که است

 .هایی از صداقت، رک گویی، صمیمیت، عشق و نزدیکی را با او سهیم شوند بایستند و نه بگویند و لحظه

دهد عشق است، نه اسباب بازی. متأسفانه هنگامی  در حالیکه آنچه احساس ارزشمند بودن به فرزندان ما می

دهید که این  دهید، به آنها یاد می ها می کنید و به بچه عشق خودتان میکه اسباب بازی و اشیا را جانشین 

منظور از  .آورد نه عشق و صمیمیت ها هستند که برای آنها خوشبختی واقعی به ارمغان می اشیا و دارایی

 به است انسان هر  ترین چیزهای درون وجود ترین و خصوصی ترین، شخصی ترین، عمیق صمیمیت، درونی

 با ها انسان وجود  ترین بخش ترین و شخصی ای از ارتباط میان درونی یل صمیمیت واقعی، تجربهدل همین

افتد که روح شما روح آنها را لمس  تجربه صمیمیت، با کودکان هنگامی اتفاق می .است دیگر انسانی

شما نیاز دارند. ها به وقت و توجه کامل  ها تشنه صمیمیت و نزدیکی با والدین شان هستند. آن بچه .کند

ها احساس مهم بودن  کنید، آن  هایتان جلب می هنگامی که حتی چند دقیقه، تمام توجهتان را به بچه

 هنگامی. است ارزشمند دارند گفتن برای چه آن و هستند چه آن و که آن  کنند و این بدین معناست که می

دهید، درست مثل این  تان می های به بچه پرتی حواس هیچ بی را خودتان عشق و کامل توجه از دقیقه ده که

 .است که روح او را از عشق خود پر کرده اید

بنشینید و به درون قلب آنها نگاه کنید. به دقت به سخنان او گوش دهید. روح خاص، ویژه و تان یها بچهبا 

در خود دارد را کشف کنید و بدانید که هیچ کس دیگری مثل او در این دنیا وجود منحصر به فردی را که او 

ها امانت و وامی هستند که از  بچه»گوید:  ندارد او انسانی منحصر به فرد و ممتاز است. باربارا دی آنجلیس می

تا از او مراقبت طرف خداوند به ما داده شده است. توجه کنید که دقیقاً چه کسی به سوی شما فرستاده شده 

 .«و مواظبت کنید

 های اعجاز کودکان و لحظه

« اکنون»ها در  های نابی بسازند. آن دانند که چگونه برای خودشان لحظه کودکان به طور فطری و غریزی می

 کنند و این هنر را دارند که زندگی تکراری را پر از اعجاز و عجایب ببینند و با این دید، و با روحیه زندگی می

ترین مسائل را با اعجازهمراه کنند.  ترین و پیش پا فتاده ترین، معمولی توانند ساده خاص و منشی که دارند می

های ناب بیش تری را احساس کنید از یک بچه بخواهید شما را به  تان لحظه  اگر دوست دارید در زندگی

خواهند که به دنیای  ا مدام از شما میه شوید که بچه دنیاهای درونی خودش ببرد. اگر توجه کنید متوجه می

توانید با آنها  کنید. شما می ها وارد شوید اما شما همیشه این دعوت را رد می سحرآمیز و اعجاب انگیز آن

ها نگاه کنید و  توانید با آنها به ابر بنشینید و با هم راجع به دوستان، افکار و احساسات آنها صحبت کنید. می

 هم با خیابان در که هایی گربه به  ها توانید همراه با آن عجیب و غریب در بیاورید. میاز داخل آها اشکال 



 ها، فیلم به راجع آنها با. گویند می چه هم به االن که کنید تصور خودتان پیش و کنید نگاه کنند می بازی

آنها پر از اعجاز و  های لحظه مانند را لحظاتتان و بزنید حرف تان عالقه مورد های رنگ و غذاها و ها کارتون

 .شگفتی کنید

 ها و تخلیه هیجانات بچه

ها تماس داشته باشند.  به کودکان اجازه دهید احساسات و افکار خودشان را تمام و کمال حس کنند و با آن

 ودخ بد احساسات بلدند آنها. بلدند  ناخوشایند خود را  طور غریزی، راه تخلیه عاطفی و احساسات  ها به بچه

کنند و چند دقیقه دیگر  ها گریه می کنند و با آنها در تماس باشند و سپس آنها را تخلیه کنند. آن حس را

کنند و نیم ساعت بعد یادشان  شوند و آشوب به پا می زنند. عصبانی می خوشحالند و به شما لبخند می

ها  کنیم بچه هستیم که سعی میها  متأسفانه ما بزرگسال .ای عصبانی بوده اند رود که از چه مساله می

گوییم آدم  گوییم نباید ناراحت باشند، یا مثالً می احساسات و عواطفشان را در خود سرکوب کنند. به آنها می

 ،.…باشی عصبانی که نداره دلیلی  یا! خندی؟ می قدر  کند. یا چرا این که سر این موضوع احمقانه گریه نمی

 بیرون زور به کنند می تجربه شان شادمانی و شادی یا  که با درد هایی حظهل از را آنها ما ها حرف  این با

 برای کلماتی کنید کمک او به. کند حس را خودش  خوب یا بد احساس فرزندتان بگذارید. کشیم می

کنید و  نشان دهید که احساسشان را درک می  کودکان به. کند تخلیه و بیان آنرا و کند پیدا احساسش

کنند. آنها معموال کمکی الزم ندارند فقط اجازه دهید راحت باشند و  از درون چه حسی را تجربه میدانید  می

احساسشان را تجربه کنند و به آنها نشان دهید، که از این که آنها در درد و رنج اند ناراحت هستید. همین، 

«. باشید»اه و با آنها همر  . فقطکافی است. سعی نکنید تظاهر کنید، آنها را لوس بار بیاورید یا رها کنید

هایتان را تشویق کنید که دفترچه شخصی یا دفترچه خاطرات داشته باشند. هنگامی که افکار و  بچه

 دوباره که شود می داده ما به فرصت این  نویسیم احساسات خود را راجع به یک روز یا اتفاقی که رخ داده می

 .نماییم و مطالبی بیاموزیم توجه آنها به تری دقیق بطور  و کنیم مرور را آنها

ها. اگر  ای برای احساسات و عواطف بچه دفترچه خاطرات مثل دوستی خاص، ویژه و محرمانه است. خروجی

توانید از آنها بخواهید افکار و  هایتان کوچکتر از آن هستند که خواندن و نوشتن بلد باشند می بچه

تی تصاویری را برایتان نقاشی کنند که به موازات کلمات و احساساتشان را برای شما بیان کنند و ح

برند در توصیف احساسات آنها به آنها کمک کند. همین که سن  هایی که برای احساساتشان به کار می واژه

 بهره خود، در کردن تعمق و خودکاوی مانند  رود قادر خواهند بود از توانایی نوشتن خودشان، شان باالتر می

 .ببرند

 اید یا نه؟ دانم داستان مادری را که به تازگی صاحب دومین پسر خود شده بود شنیده  ینم

بیند که پسر اولش  شود می داستان از این قرار است که یک شب وقتی مادر به اتاق بچه کوچکتر نزدیک می

گهواره خوابیده که سه ساله است نزدیک گهواره برادر کوچولوی خود ایستاده و به آن موجود کوچکی که در 

 لحنی با و شود می خم شده متولد تازه برادر سر روی بزرگتر برادر که بیند می  مادر .است خیره شده است



 یواش یواش من چون شکلیه؟ چه خدا بگو من به. برادرت منم،  کوچولو، دادش  گوید می او به اسرارآمیز

کند که برادر کوچکترش به تازگی از  می درک را این بزرگتر برادر که شود می متوجه مادر! ره می یادم داره

 که دنیایی. است آمده آورد می یاد به  سختی به  دنیای روح و معنویت، دنیایی که دیگر برادر بزرگتر، آن را

 و فیزیکی جسم با بیشتر روز به روز زیرا دهد می دست از آن با را خود تماس تدریج به بزرگتر برادر

شد. در این مکالمه محرمانه و پنهانی او به  کرد آشنا می بایست ایفا می می که ای مردانه و مذکر های نقش

داد از برادر  امید برقراری و تماس مجدد با حقیقتی که هر روز تماسش را با آن بیش از پیش از دست می

دگی خود خوش های زن هایتان در جایگاه معلمان و آموزگاران و موهبت کوچکش کمک خواسته بود. به بچه

آمد بگویید. به آنها اجازه دهید که یافتن معنا و مفهوم زندگی در لحظه را به شما یاد بدهند و اگر شما هم 

اید که خدا چه شکلی است از یک کودک بخواهید به شما کمک کند تا بتوانید دوباره خدا را  فراموش کرده

 …به یاد بیاورید

 و خودآگاهی ها متصل به منبعی از بصیرت، عشق بچه

ای برای ما به  های آموزنده های ما هستند و درس کودکان ما، فقط فرزندان ما نیستند. آنها گاه مشوق و مربی

بخشند. آنها مانند فرشتگانی  های ما را التیام می دهند و گاه زخم همراه دارند. گاهی حقیقت را به ما نشان می

اند. تا   قید و شرط اند و گویی به کل جهان هستی متصل هستند که همواره در حال تجربه کردن عشق بی

ایم، واقعیت و غیر واقعیت را  زمانی که ما بزرگترها عقاید و باورهای شخصی خودمان را به آنها تحمیل نکرده

ایم، آنها معنویت ذاتی  ایم، و ذهن آنها را با نظرات شرطی شده خودمان شرطی نکرده برای آنها تعریف نکرده

 .ی را با خود دارندو حقیق

 با سپاس از رکسانا خوشابی کارشناس ارشد مشاوره بالینی

 

 

 

 

 



 !عشق بورز و تربیت کن

 

ای داشتم. پسری دوست داشتنی به نام علی. با خود فکر کردم به جای این که درباره  امروز مهمان یازده ساله

فکر کنم، از علی بپرسم که چه مسائل و مشکالتی دارد یا چه مسائلی دارد که دوست دارد  مقالهموضوع این 

 جان از مدرسه راضی آنها را حل کند. در نتیجه باب یک گفتگوی کوتاه را با علی باز کردم و پرسیدم علی

آید؟ آیا در مدرسه مسئله یا مشکلی داری؟ علی بعد از کمی خجالت  هایت خوشت می هستی؟ از همکالسی

ها در کالس  های خود خیلی ناراحت است. او گفت، بچه کشیدن به من گفت از رفتار نا شایسته هم کالسی

مسائل دیگری هم  های علی به همین نکات ختم نشد. بلکه کنند. اما صحبت مرتب همدیگر را مسخره می

 .خواهم آنها را در این شماره با شما در میان بگذارم. پس با من همراه شوید مطرح شدند که می

 

 ها تمسخر همکالسی

کند،  متاسفانه دست انداختن یا سر به سر گذاشتن که به شکل حاد خود )به صورت مسخره کردن( بروز می

ه آن دچارند. رفتار نادرستی که روانشناسان آن را نوعی آموزان ب رفتار ناشایستی است که برخی از دانش

نفس پایین یا نداشتن  روانشناسان معتقدند که دلیل بروز این رفتار، اعتماد به .دانند اختالل رفتاری می

های خود، با این رفتار دیگران را  اعتماد به نفس است. چرا که چنین فردی سعی دارد برای رفع کمبود

کند و  اصطالح جلب توجه کند. این رفتار نه تنها جو کالس و حتی مدرسه را متشنج میمتوجه خود و به 

شود، بلکه کودک مورد تمسخر را نیز  ها و اولیای مدرسه می باعث عصبانیت، نگرانی و ناراحتی همکالسی

اعتماد به هایی چون:  دچار تنش خواهدکرد. به عقیده روانشناسان، کودک سعی دارد تا با این رفتار کمبود

نفس پایین، پایین بودن میزان تاثیر کالم خود بر دیگران و کمبود محبوبیت میان جمع را جبران کند و در 

تصور خود، جایگاه خود را میان جمع، خواه دوستان و آموزگاران و یا حتی والدین، باال ببرد و تثبیت کند. 

هویت، عصبی، پرخاشگر  ردی خود محور، زورگو، بیتردیدی نیست که ادامه این رفتار، نه تنها کودک را به ف

. کند می متشنج را مدرسه و کالس کوچک اجتماع و دهد می آزار نیز را دیگران بلکه کند می تبدیل …و

های آن در وجود هر یک از  اد به نفس عامل اکتسابی است که از بدو تولد پایهاعتم معتقدند روانشناسان

شود. متاسفانه در بسیاری از  تر می تر و عمیق مرور زمان میزان و کیفیت آن گستردهانسانها گذاشته شده و با 



ترین مساله برای والدین حرف شنوی و تسلیم بودن و بله گفتن  هایی که فرهنگ سنتی دارند، مهم خانواده

ن که عمدتا آفری های غیر ضروری و مشکل ها با ایجاد برخی فشارها و محدودیت فرزندان است، در نتیجه این

شان شده و همین کمبود تا  شود، مانع رشد اعتماد به نفس در کودکان هم به سرکوب فرزندشان منجر می

شود.  یابد و در بزرگسالی هم باعث عدم خودباوری و اتکای به نفس در می بزرگسالی آن کودکان امتداد می

کند حتما به فکر  ان را مسخره میپس اگر به عنوان مادر یا پدر شاهد این هستید که فرزندتان دیگر

 .هایی برای افزایش اعتماد به نفس او باشید روش

 کودکانچند روش ساده عملی برای باال بردن اعتماد به نفس در 

 به کودک خود ارزش دهید

خواهد با شما  زمانی که فرزندتان می .به گفتگو با ما نیاز دارند کودکان برای شاد بودن، بیش از هر چیزی

های او تمام  تان است زمین بگذارید و سر تا پا گوش شوید و تا زمانی که صحبت صحبت کند، اگر آب دست

نشده است، صحبت نکنید و در ضمن نخواهید در آن زمان نقش معلم را ایفا کنید و اشتباهات او را اصالح 

 .ا این کار او درمی یابد که چقدر برای او ارزش و احترام قایل هستیدکنید. ب

 محبت عمیق خود را پنهان نکنید

کنید، آن را به صورت عملی و زبانی و از صمیم قلب  هر زمان که احساس خوبی نسبت به فرزندتان پیدا می

نظر شما در مورد خودش مطلع و  شود تا کودک از حس و آمیز اوال باعث می ابراز کنید. گفتار و رفتار محبت

 .مطمئن شود و ثانیا رفتار شما الگویی زنده برای فرزندتان است

 ها را پیدا کنید بین خوبی با ذره

در تشویق و تحسین کردن و توجه به کودک دست و دل باز باشید. نگران نباشید این عمل شما منجر به 

کنند، گرایش به لوس شدن  کمبودی را حس می هایی که چنین شود. در واقع بچه لوس شدن کودک نمی

دارند. به جای اینکه فرزندتان را سرزنش کنید، سعی کنید تا حد ممکن اشتباهات او را با محبت به او 

گوشزد کنید و برعکس با ذره بین به دنبال پیدا کردن رفتار و صفات خوب او باشید و از آنها در جمع تعریف 

 .کنید

 باشیدمراقب سخن گفتن خود 

از هر نوع طعنه زدن، دست انداختن و انگ زدن و نسبت دادن صفات نامناسب به فرزندانتان پرهیز کنید. در 

برخی موارد الزم است تا رفتار نامناسب و نه شخصیت کودک مورد انتقاد قرار گیرد ولی هرگز سرزنش خود 

 وپا چلفتی، تنبل، هپلو، خنگ و  ن دسترا با تحقیر و تمسخر و زیر سوال بردن همراه نکنید. کلماتی همچو

 .مثل تیری زهرآگین بر حرمت نفس کودک است. )اغلب کودک تا شش سالگی درکی از شوخی ندارد



 کودک را در تصمیمات ساده شریک کنید

هایی که به نحوی کودکان نیز دخیل هستند، نظر او را جویا شوید و سعی کنید تصمیمات  گیری در تصمیم

یابد و هم نیروی تفکر او  کودک را اجرا نمایید. بدین ترتیب هم عزت نفس کودکتان افزایش میبدون ضرر 

 .کند رشد می

 !اشتباه غول ترسناک نیست

توانید به کودکی بیاموزید که از خود مواظبت کند، مگر آنکه او را آزاد بگذارید تا برای  گوید نمی ویبچر می

گیرد.  اه کند، ولی دانایی او از میان همین اشتباهات سرچشمه میمواظبت از خود بکوشد؛ ممکن است اشتب

کنند ببازند و در عمل به آنها نشان دهند  هایی که با فرزندانشان می ها در بازی خوب است گاهی مادر و پدر

که شکست آخر خط نیست. گاهی نیز به عمد اشتباه کنید و به فرزندتان نشان دهید بزرگترها نیز ممکن 

 .تباه کنند ولی باید مسئولیت اشتباه خود را بپذیرند و سعی در اصالح آن داشته باشنداست اش

 ابراز وجود در کودکان

گیرد( که  کند و یا تحت فشار قرار می کند )کسی او را مسخره می زمانی که کودک در حالتی گیر می

 دهد چگونه باید رفتار کند؟ احساس ناامیدی و ناتوانی به او دست می

فرزند ما در چنین شرایطی قرار گرفت باید به او بیاموزیم که خجالت را کنار بگذارد و به شخص مسخره  اگر

دهد کسی او را با تمسخر تحت فشار قرار دهد فرزندان ما  کننده و زورگو بگوید که محکم است و اجازه نمی

حق خود و خواسته خود دفاع کنند و  باشند و بتوانند از باید بتوانند ابراز وجود کرده و دل و جرأت داشته 

نگذارند حقشان ضایع گردد و یا مجبور به کاری شوند که تمایلی به آن ندارند. کودکانی که در این زمینه 

شوند و دائماً احساس ناراحتی از وضعیت موجود دارند و خود را  های دیگران می مشکل دارند، بازیچه خواسته

هایی را باید یاد بگیرند تا برای همیشه از  سرزنش کردن خود نیست. روش کنند. راه حل این کار سرزنش می

 .گیرد این مشکالت دور شوند و این رفتار برای کودک در خانواده شکل می

 تفاوت قائل شدن بین شاگردان-تفاوت قائل شدن بین فرزندان

است، فرق گذاشتن به هر ترین عوامل مسائل روانشناختی کودکان  تفاوت قائل شدن بین فرزندان از مهم

صورتی که باشد، یعنی در زمینه مسائل مادی یا معنوی مانند محبت، منجر به عواقب ناگواری خواهد شد. 

توز   شود، نسبت به دیگری حسادت بورزد و کینه مهری واقع می گردد که فرزندی که مورد بی زیرا باعث می

جویانه را در خود پرورش دهد. دچار  د و تفکر انتقامرو گردد، بترسد و گریه کن نشین و کم  شود و گوشه

بینی نماید. کودکان اغلب در  های عصبی شود و در خود احساس نقص و خود کم های شبانه و حمله س کابو

گیرند و تفاوت قائل شدن متاسفانه از آموزگاران و  هایی قرار می مهری محیط آموزشی نیز در معرض چنین بی



ها در محیط آموزشی نیز محصول هولناک خود را به وجود  عدالتی گونه بی د که البته اینزن مربیان هم سر می

آورد. کودکان سرخورده، پرخاشگر و ناآرام پرورش یافته مربیانی هستند که در دوران تربیت، بین آنها  می

کنند عموماً از تاثیرات و  گونه رفتار می اند. اغلب پدرها و مادران و مربیانی که این تفاوت ناعادالنه قائل شده

زند.  خبرند و معموال خود به خود و از عدم آگاهی، رفتارهای متفاوت برای کودکان از آنها سر می نتایج آن بی

بنا براین الزم است در امور تربیتی هر چه بیشتر آگاه باشیم و هوشیاری را به رابطه خود با کودک بیفزاییم، 

آورد. حتی بزرگان  تری به بار می ه نقایص کارمان کرده و نتایج مطلوبدقت در تربیت کودک ما را متوج

کنند. حضرت پیامبر اکرم )ص( فرمودند: در بخشش و دادن  دینی ما نیز به عدالت میان فرزندان توصیه می

بود که پسرش  (هدایا، مساوات را در بین فرزندانتان رعایت کنید. همچنین مردی در خدمت رسول خدا )ص

چرا بین »او را بوسید و بر زانویش نهاد و دخترش آمد، او را در مقابل خود نشاند. پیامبر)ص( فرمود: آمد، 

 .«کنی این دو مساوات را رعایت نمی

 هات کوچک بیه بزرگ برای اشتبانت

شود  یکی دیگر از مواردی که علی یازده ساله مطرح کرد این بود که هر گاه یک اشتباه کوچک مرتکب می

شود بزرگتر از اشتباه اوست. در تربیت فرزند، زیاد سختگیر نباش. باغبان، درخت  ی که برای او اجرا میتنبیه

دهد. تنبیه و مالمت باید همراه با لطف و محبت  جوان را که هنوز خوب ریشه ندوانیده، به شدت تکان نمی

به یاد بسپارید که محبت و  .باشد که کودک ضمن آن احساس نکند که محبت والدین را از دست داده است

 نقش …گویی و ها، دروغ های والدین در تربیت کودک و رشد شخصیت او و جلوگیری از انحراف نوازش

طلبد و  یت است که ظرافت و دقت خاص خود را میترب در مهم بسیار روشی تنبیه، روش. دارد را  معجزه

دیگر باشد، بدون اینکه به شخصیت انسانی و کرامت حتما باید در راستای تربیت و اصالح کودک و یا هر فرد 

ها و هیجانات خودشان است که  ها برای تخلیه ناراحتی فرد، آسیبی برسد. اما متاسفانه برخی مادر و پدر

شود تا جایی که امکان دارد اشتباه او را با زبان  تان مرتکب اشتباهی می کنند. وقتی کودک فرزند را تنبیه می

کنید از خود  آوری کرده و روش اصالح آن را به او بیاموزید. هر زمان که کودک را تنبیه میخوش به او یاد

بپرسید که آیا تنبیه تناسب با اشتباه و خطای کودک دارد؟ و اگر دارد آیا هیچ راه موثرتری برای اصالح 

شد، محکوم کردن رفتار کودک وجود نداشت؟ متاسفانه اگر کودک بطور دائم با سرزنش و توبیخ روبرو با

دیگران و خصوصا والدین و اطرافیان را یاد گرفته و تا آخر عمر ادامه خواهد داد. برای حسن ختام مطلب یک 

 .گویم: همیشه اول عشق بورز، بعد تربیت کن و آموزش بده دستورالعمل مهم را هم می

 روانشناس رکسانا خوشابی، منیژه نیکوقدم 

 

 



 دخود برخورد کنی چگونه با فرزند

 

آیا رفتار فرزندتان شما را دیوانه کرده است؟ حقیقت این است که اصالً پدر و مادر بدون اضطراب در هیچ 

شان  ها نگران سالمتی، بهداشت، روابط، نگرش و رفتار کودک جای دنیا وجود ندارد. و همواره پدر و مادر

چیز خوب  گویند آرام باش همه و دائم به خودشان میهستند. همیشه نگران موفقیت آنها در زندگی هستند 

دهد و به رفتار شما  های شما گوش نمی توان آرام بود وقتی فرزند شما به حرف رود؛ ولی چگونه می پیش می

شود  آمیز به رویایی دست نیافتنی تبدیل می کند. گاهی حتی داشتن یک خانه آرام و روابط صلح  توجهی نمی

مطمئن باشید زمانی که چیزی را از فرزندتان با »کنید.  گاه به آن دست پیدا نمی یچکنید ه و احساس می

گاه به آن دست پیدا نخواهید یافت؛ زیرا او شما را یک شخصیت  خواهید، هیچ خواهش و التماس می

دادن  پذیر خواهد دانست. حفظ آرامش والدین در برابر کودکان بسیار اهمیت دارد. ما معموالً با نشان آسیب

 .کنیم خودمان را آرام و کودکان را کنترل کنیم های عجیب و غریب و فریاد کشیدن سعی می واکنش

 .هاست مان حرف گوش کردن بچه بسیاری از ما معتقدیم که تنها راه آرامش

 فریاد کشیدن

برند و فکر  میپی به قدرت خود   گیرد. با فریاد کشیدن، در واقع کودکان مشکل از نوع تفکر ما سرچشمه می

دهد. وقتی به فرزند خود  ترها در دست آنهاست و این احساس نیاز را نشان می کنند که آرامش بزرگ می

گویید: من نیاز دارم که با برادرت دعوا نکنی و یا الزم است که به پدرت احترام بگذاری، در حقیقت به او  می

درخواستی دارید،   زمانی که از فرزندان .به آرامش برسمگوئید که من نیاز دارم این کار را انجام دهی تا  می

شوید؛ زیرا ممکن است آنها خواسته شما را برآورده نکنند و قطعاً همیشه همه  پذیر می نسبت به آنها آسیب

کنید؛  کنند و همین جاست که احساس ضعف و ناتوانی می های والدین خود را برآورده نمی ها، خواسته بچه

شوید و کنترل فرزندتان از  دچار اضطراب می .اید قدرت را در اختیار کودک خود قرار دادهزیرا دو دستی 

کنید دوباره کنترل او را در دست بگیرید و همین طور که اضطراب شما  شود و سعی می تان خارج می دست

سرزنش کودک  دهید و این واکنش به شکل فریاد و جیغ و انتقاد و یابد، به آن واکنش نشان می افزایش می

دهد و با شما مقابله  کنید او را کنترل کنید و او نیز به این امر واکنش نشان می شود. شما سعی می ظاهر می

کنید آن را کنترل کنید، ولی  رسد و با اینکه سعی می کند. در این لحظه عصبانیت شما به اوج می می



شود. خیلی سریع تمامی افراد خانواده دچار  ل میتوانید و این امر به سادگی به یک تنش دو جانبه تبدی نمی

رسد. به  رسد که هرگز این دعوا به پایان نمی شود و به نظر می اضطراب شده و مبارزه بر سر قدرت آغاز می

 .های حفظ آرامش از ضروریات است همین دلیل است که یادگیری مهارت

 کنید؟ آیا در برابر موفقیت فرزندتان احساس مسئولیت می 

شود،  تان وارد می دانید، فشار زیادی به فکر و روان وقتی که شما خودتان را مسئول چگونگی رشد کودک می

احساس مسئولیت در برابر رفتارهای کودک موجب اضطراب شده و هر نوع بدرفتاری از طرف کودک، شما را 

 .عصبی خواهد کرد

ای از زندگی و کار خود  ما در دوره حفظ آرامش؛ تمامی :توقف اضطراب و حفظ آرامشهدف شماره یک

خواسته  مان می ایم که دل ایم و گاهی آنقدر از دست رئیس خود عصبانی بوده حتماً یک رئیس یا مدیر داشته

ایم. این اولین و  ایم و به خود اجازه این کار را نداده سر او فریاد بکشیم؛ ولی آرامش خود را حفظ کرده

یادآوری کنید که موظفید آرامش خود را حفظ کنید و اجازه ندارید عصبانی  ترین گام است. به خودتان مهم

 .شوید

 واکنش رفتار شما با کودک

تان مقابله به مثل نکنید و رفتارتان درست مانند او نباشد. هنگامی که واکنش شما به رفتار کودک  با کودک

روش او را انتخاب کرده اید. شما باید  و  درست مثل خود اوست، در واقع طبق خواسته کودک تان رفتار کرده

 .تان را خودتان انتخاب و بتوانید آن را کنترل کنید  نوع رفتار و واکنش

 رفتار فرزندان

کند، همیشه سعی کنید به عنوان یک پدر و مادر بهترین روش  مهم نیست که فرزند شما چگونه رفتار می

کند؛ اما اگر گاهی اوقات مراقب نباشید، این  واکنش شما را کنترل نمی فرزند شما، رفتاری را انتخاب کنید

 .تواند مرا کنترل کند؛ بجز خود من کس نمی اتفاق خواهد افتاد. به خود یادآوری کنید که هیچ

 روی رفتارتان متمرکز شوید 

کز شوید، روی رفتار خودتان تان متمر کنید؛ به جای اینکه روی نوع رفتار کودکروی خودتان تمرکز 

توانید روی احساسات خود بیشتر مدیریت داشته باشید. وقتی روی خودتان و  کنید؛ به این ترتیب میتمرکز

 .د یافتتان با او بهبود خواه تان به کودک بیشتر خواهد شد و ارتباط تان متمرکز شوید، نفوذ اهداف زندگی

  

 



 احساساتی عمل نکنید

از روی عقل خود تصمیم بگیرید و به احساسات زودگذر توجهی نداشته باشید. قبل از هر واکنشی آرامش 

خود را حفظ کرده، کمی منطقی و عقالنی فکر کنید و سپس تصمیم بگیرید. اجازه دهید احساس نقش 

 نوع بهترین. بگیرند دست در را شما زندگی مانفر ندهید اجازه آنها به ولی  رسانی داشته باشد. اطالع

 .به دور از احساسات است و  عاقالنه و منطقی تصمیم گیری، تصمیم

 روش حل مسائل و مشکالت 

بیشتر پدر و مادرها در مورد آنچه که در برابر آن مسئولند و آنچه که هیچ مسئولیتی در برابر آن ندارند، 

شود؛ مثالً  برخی از کارها به دامنه وظایف شما محدود نمی .ندارندسردر گم هستند و درک درستی از آن 

انجام تکالیف مدرسه! این جزء وظایف کودک است و شما در برابر انجام دادن و یا ندادن آن مسئولیتی 

شوید. کودک را متوجه کنید که  ندارید. اگر همیشه به فکر رفتارها و کارهای کودک باشید، دچار استرس می

توانید روش حل مشکل و مسائل مربوط به او را آموزش دهید، ولی وظیفه ندارید مشکل را حل و  شما می

رفع کنید. به جای اینکه برای کودک ماهی بگیرید، به او ماهیگیری یاد دهید. اگر همیشه به دنبال رفع 

تر و  روز آشفتههای او باشید، او هیچ گاه معنای مسئولیت را درک نخواهد کرد و شما روز به  نگرانی

 .شود تان بیشتر و بیشتر می وظایف

 گوش کنید 

تان نیستید و تنها مسئول هستید که در برابر رفتار او واکنش  های شما مسئول گوش دادن کودک به حرف

مناسب نشان دهید. اگر قرار بود هر کس و تنها یک نفر مسئول رفتار دیگری باشد، جهان چه شکلی 

خودتان را مسئول رفتار فرزندتان بدانید سعی کنید با انتخاب روش مناسب، نوع رفتار  به جای اینکه شد؟  می

تان  های رفتارش را به او یادآوری کنید. با این کار در درازمدت کنترل رفتار کودک او را تغییر دهید و پیامد

برخی افراد با  کند؟ هایی به آرامش من کمک می از خود بپرسید که چه روش .را در دست خواهید گرفت

ای با یک نفس عمیق و برخی هم با انرژی مثبت و تلقین  رسند و عده سکوت و حرف نزدن به آرامش می

العمل زشتی  گاه نباید هنگام عصبانیت از خود عکس جمالت مثبت به خود. به خاطر داشته باشید که هیچ

کم آن موقعیت و  تر شوید و یا دست رامنشان دهید. کمی در اتاق قدم بزنید و یا به حمام بروید تا کمی آ

 .مکان را ترک کنید

 فکر کنید و تصمیم بگیرید 

یک نفس عمیق بکشید و یک لحظه به کاری که تصمیم به انجام آن دارید، فکر کنید یک تفاوت بزرگ میان 

ان دهید، یک تان واکنش نش پاسخ درست و واکنش سریع وجود دارد. حتماً قبل از اینکه در برابر رفتار کودک

 .نفس عمیق بکشید



شود، فرصتی فراهم خواهد کرد تا بتوانید فکر کنید. وقتی  این کار عالوه بر اینکه موجب آرامش شما می

کنید او را کنترل  کنید فرزندتان را مجبور کنید به خواسته شما عمل کند، در حقیقت سعی می سعی می

ممکن است او روز سختی را طی کرده باشد و با فشارهایی کنید، به این موضوع نیز توجه داشته باشید که 

تر و فشار عصبی روی او بیشتر شود و ممکن است رفتار  شود، روز او سخت که از طرف شما به او اعمال می

 .بدی از خود نشان دهد

 جمالت زیر را به خاطر بسپارید 

 هر …و « کمی فکر کن»، «صبر کن»، «اصالً موضوع مهمی نیست»، «آرام باش و نفس عمیق بکش»

 .ت قرار دهیداولوی در کند، می کمک بیشتر شما کردن آرام به که را ای جمله

سعی کنید  .تان به آرامش برسید توانید به یک مکان زیبا فکر کنید و با تصور کردن آن در ذهن حتی می

یک تصویر ذهنی بسازید. با تکرار این تمرین، هنگام عصبانیت، آن تصویر ناخودآگاه در ذهن برای خودتان 

 .کنید بندد و احساس آرامش می شما نقش می

 به خودتان فرصت دهید

العمل نشان  تان با زانو به پای شما کوبید، شما از خود عکس حتماً الزم نیست بالفاصله بعد از اینکه کودک

خیلی عصبانی هستید، کمی صبر کنید. همیشه یک پاسخ منطقی در پی تفکر و هدف و  دهید، حتی اگر

شود. هدف شما حل مشکل و تغییر نوع رفتار کودک است، نه انتقام و مبارزه با او. فکر کنید  زمان، ارائه می

 باشید اشتهد خاطر به  توانید به کودک خود کمک کنید. که در این لحظه با نشان دادن چه نوع رفتاری می

 که کودکی رفتار نوع تغییر و کرد خواهد کمک شما احساسات مدیریت و آرامش به واقع در واکنش این که

بر و مشکل است. پدر و مادر همانند رهبر یک سازمان هستند  می زمانک شده، تربیت اشتباه به ابتدا همان از

و هر چقدر مدیر یک سازمان محترمانه و منصفانه رفتار کند، در کارش موفق تر خواهد بود. مثل یک پدر و 

دهید، فکر کنید. به طبیعت کودک خود توجه داشته  مادر مسئول عمل کرده و به پیامد آنچه انجام می

توانید به کودک خود کمک کنید تا  توان یک گورخر را به یک پلنگ تغییر داد! می گاه نمی چباشید، هی

گرا را به یک  توانید شخصیت او را ناگهانی دگرگون و مثالً یک فرد درون هایش رشد کند، اما نمی مهارت

توانید او  مش خود میانسان شلوغ و شوخ تبدیل کنید. توقعات منطقی و بجا داشته باشید و بدانید که با آرا

را به سوی رفتار بهتر هدایت کنید و وقتی که شما پدر یا مادر آرامی هستید، به ناگاه کل سیستم خانواده 

شما تغییر خواهد کرد. به این موضوع دقت کنید که یک کارمند ممکن است نتواند با یک رئیس خاص کار 

م موفق عمل کند؛ پس این موضوع به نوع رفتار رئیس العاده باشد و بسیار ه کند، ولی با فرد دیگری، فوق

کند. فقط کافی  اداره بستگی دارد. همین مسأله در مورد نوع برخورد و رابطه والدین با فرزندان نیز صدق می

 .ابتدا خودتان را اصالح کنید ،کودکرفتار است برای اصالح 



 برخورد با فرزندان و خط قرمزها

 

ها چه  این خط قرمز .هایی وجود دارد که نباید از آنها عبور کنیم همیشه بین ما و فرزندانمان خط قرمز

کنند که مالک تام االختیار فرزندان خود هستند؛ اما این طور نیست  ها گمان می هستند؟ بعضی از مادر و پدر

هایی که باید آنها را صحیح و سالم به صاحب اصلی آن، یعنی خداوند  اند، امانت امانتو فرزندان ما در حقیقت 

شوند که رشد کنیم و رشد دهیم. به عبارت دیگر،  ها برای این در اختیار ما گذاشته می بازگردانند. این امانت

رشد تنها منحصر به دانید، این  فرایند پرورش فرزند یک فرایند دوسویه و دوطرفه است و همانطور که می

گیری هم باید در فرزندمان رشد کند.  ریزی و تصمیم  جسم نیست. فکر، روح و روان او، مدیریت، برنامه

ی، و سرور آن شادیطرفی، صداقت، بی .چیزهای زیادی هم وجود دارد که ما باید از فرزندانمان یاد بگیریم

  ...لذت بردن از زندگی و

 !فرزند خود را شبیه دیگران ندانید

 کلیشه را او هرگز. است متفاوت دیگر های انسان همه با و  فرزند شما کامال با شما، با بقیه فرزندان شما

 کنید؛ نگاه امانت مانند او به آید، می دنیا به نوزادی وقتی. نباشد سایرین مانند باید او با رفتارتان و نکنید

ها و نقاط  ها و استعدادهایی دارد؟ حساسیت اناییتو چه ارزد؟ می چقدر و چیست امانت این. آسمان از امانتی

ضعف و قدرت او چیست؟ چه چیزهایی را باید یاد بگیرد و چه چیزهایی را باید به ما یاد بدهد؟ نقش او در 

تان باشد که هیچ کس مانند کس دیگر  سای حوا قبل از هر مقایسه  … و چیست؟ ما زندگی در و  دنیا

در حالی که هر یک از  !ها با هم، مانند مقایسه کوه با دریا یا رودخانه با درخت است مقایسه انسان .نیست

این مظاهر طبیعت، خاصیت و نقش خود را دارند که قابل مقایسه با ویژگی و نقش دیگری نیست. به همان 

دار است، مقایسه فرزند ما با دیگران هم مضحک است. فرزند خود را  دهاندازه که مقایسه کوه با درخت خن

 .یکتا بدانید

 نکنید  توهین

به نوجوان، ناراحتی درونی و  احترامی  انگیزد. بی و توهین به هر کسی خشم و کینه او را بر می  بی احترامی

واکنش بیرونی شدیدتری در پی خواهد داشت؛ چرا که نوجوان با توجه به سن و شرایط خاص خود قدرت 
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او را از خود برانیم و  احترامی  حفظ آرامش و تحلیل و استدالل چندجانبه را ندارد و ممکن است با تداوم بی

خواهید با کودک یا نوجوان خود گفتگو کنید، حرمت او را نگه دارید. برای احترام  فراری دهیم. وقتی می

گذاشتن به بقیه نیازی نیست آنها بزرگسال باشند یا قد و هیکل بزرگساالنه داشته باشند. در درون هر کس 

و چه بزرگسال. پس درخواست خود را  نوجواناست؛ چه کودک، چه  روحی است که ارزشمند و قابل احترام

 .بدارید از فرزندتان با احترام بگویید و شخصیت او را گرامی 

 هرگز عصبانیت خود را بر سر فرزندتان خالی نکنید

سالح و  است که خشم یا عصبانیت خود را بر سر اطرافیان بییکی از عادات نامناسب بسیاری از والدین این 

شود؛  کنند. در روانشناسی به این رفتار مکانیسم جا به جایی اطالق می پناه خود، یعنی فرزندان خالی می بی

توانیم خشم خود را به دلیل ترس یا هر علت دیگری بر سر کسی که ما را عصبانی  به این معنا که وقتی نمی

تواند این  رسد! اما کودک ما نمی کنیم که زورمان به او می لی کنیم، آن را بر سر کسی خالی میکرده خا

 به اعتماد  گذارد و به مرور دچار کمبود رفتار ما را درک و هضم کند و آن را به حساب بد بودن خود می

 .شود می نفس

 با فرزندان خود لجبازی نکنید

گوییم عمل نکنیم،  مان. اگر ما به چیزهایی که می گیرند تا از حرف زدن ها از رفتار ما بیشتر یاد می بچه

دهد. بعضی پدر و مادرها از کودکی  کند و ما را الگوی کارهای بد خود قرار می فرزندمان به ما اعتماد نمی

جبازی اند و متاسفانه نه تنها با همساالن خود که حتی با کودکان و نوجوانان خود ل لجبازی را یاد گرفته

دانید  کنند. اگر می را رفتاری بهنجار تلقی می آموزند و آن کنند. کودکانِ آنها نیز ناخودآگاه لجبازی را می می

 .که لجباز هستید، هر چه زودتر با کمک متخصص این رفتار خود را اصالح کنید

 محبت خود را از فرزندانتان دریغ نکنید

تر اینکه همه  فرزند ما در هر سنی که باشد، به محبت نیاز دارد. نوزاد، طفل، کودک یا نوجوان و دقیق

ها در هر سنی که باشند به محبت نیاز دارند. کمبود محبت دلیل اصلی بسیاری از اختالالت روانی و  انسان

وانی جذب افرادی نامناسب است. یکی از دالیلی که فرزندان ما در سنین نوجوانی یا حتی ج حتی جسمی

هاست. محبتی که مورد نیاز آنهاست در خانواده تامین نشده و در عوض  شوند، فقط همین کمبود محبت می

تواند آنها را به سهولت جذب کند! محبت در هر  ابراز محبتی کور یا حتی تصنعی از جانب فردی جدید می

مسلما نحوه ابراز محبت به یک کودک سه ساله  سنی باید متناسب با سن، جنس و موقعیت فرزند باشد.

ساله است. تشخیص چگونگی ابراز محبت مورد نیاز فرزندان و اعمال درست آن،  ۳۸متفاوت از یک جوان 

 .تواند به سالمت روان و رشد عاطفی آنها و حتی خود ما کمک کند می

 



 جدید برای فرزندانتان ایجاد کنی های تجربه

های جدید برای فرزندان خود ایجاد کنند، خود  های جدید و تجربه یا نخواهند میدان اگر والدین بلد نباشند

آنها اقدام به این کار خواهند کرد؛ منتها بدون سنجش همه جوانب و بدون اینکه بدانند صالح آنها در 

تجربه ممکن های جدید ایجاد کنند.  ها باید برای فرزندان خود به تناسب سن آنها تجربه چیست؟ مادر و پدر

 به رفتن زدن، چادر و جدید مناطق به سفر  است در حد کاشتن یک گیاه در گلدان، معاشرت با افراد جدید،

های جدید، به دنبال دارد و هم شما و هم  های جدید، تجربه میدان .باشد مشابه انواع و  قدیمی غارهای یا کوه

 .کند تان را پخته می فرزندان

 دفرزندانتان تحمیل نکنیخود را به آرزوهای 

هر کس برای کاری آفریده شده و ماموریت و مسئولیتی در این دنیا دارد. هر کس دارای توانمندی و 

ترین ظلم به فرزندان این است که بخواهیم آرزوهایی را که به آنها   استعداد و عالئق خاصی است. بزرگ

این جمالت آشنایید: تو باید ریاضی بخوانی، تو باید مان تحمیل کنیم. همه شما با  ایم، به فرزندان نرسیده

پزشک شوی. تو به جای هنر باید بروی سراغ مهندس شدن. تو حتما باید تحصیل کنی. تو باید، باید، باید 

این است که آنها باید  فرزندان آینده برای درست بایدِ تنها. باشید مراقب. ندارد  تمامی ها باید این …

استعداد و عالقه حقیقی خود را بشناسند و برای شکوفایی آنها و موفقیت خود تالش کنند. آنها باید یاد 

 .بگیرند که از توانمندی های خود درست استفاده کنند و از لحظاتشان لذت ببرند

 رکسانا خوشابی کارشناس ارشد مشاوره بالینی سپاس از

 

 

 

 

 

 



 بهترین راه تشویق کودکان به کارهای خوب

 

گاهی اوقات  رفتارهای طبیعی کودکان بستگی به سن، شخصیت و میزان رشد فیزیکی و عاطفی آنها دارد

طبیعی، رفتاری شود؛ چرا که با انتظارات خانواده سازگاری ندارد. رفتار خوب و  شان مشکل ساز می رفتارهای

است که از نظر اجتماعی، فرهنگی و روانی مناسب است. دانستن اینکه در هر سنی چه انتظاری باید از 

 .کند تا رفتارهای طبیعی و غیرطبیعی او را بشناسید کودک خود داشته باشید، به شما کمک می

 توان کرد؟ برای تغییر رفتار کودک چه می

دهند که به خاطر آن پاداش گرفته و مورد توجه  و ادامه آن تمایل نشان می کودکان وقتی به تکرار یک رفتار

های  شود. تداوم و ثبات واکنش کنند که آن رفتار رد می قرار بگیرند. همچنین زمانی یک رفتار را ترک می

گیرد  چه زمان مورد نکوهش قرار می بداند کودکشود  شما در برابر یک رفتار بسیار مهم است، زیرا باعث می

تان ممکن است  کنید رفتار کودک شود. وقتی که فکر می شود و به این ترتیب گیج نمی و کی تشویق می

 :مشکل ساز شود، سه انتخاب بیشتر نخواهید داشت

تالش کنید تا  .حله از رشد استاینکه بدانید آن رفتار یک مشکل نیست و اقتضای آن مقطع سنی و آن مر

یک رفتار جدید را که خودتان ترجیح  .توجهی و چه با تنبیه کردن تان آن رفتار را ترک کند؛ چه با بی کودک

 .دهید به او معرفی و آن را با جایزه دادن به کودک و تشویق کردن در او تقویت کنید می

 بهترین راه برای ترک رفتار ناخوشایند کودک

راه برای ترک یک رفتار ناخوشایند، نادیده گرفتن آن است. این شیوه برخوردی معموال بهتر از سایر بهترین 

تان را در جایی  توانید از روش محروم کردن موقتی نیز استفاده کنید. مثال کودک دهد. می ها نتیجه می روش

او ایجاد رعب و وحشت کند؛  که برایش راحت نیست، برای چند لحظه بگذارید. البته آن موقعیت نباید در

مثال او را روی صندلی که دوست ندارد بنشانید و یا بفرستیدش گوشه اتاق بایستد. اگر رفتار غیر قابل قبول 



دوباره از او سر زد، به او بگویید که رفتارش قابل قبول نیست و با هشدار دادن او را متوجه رفتارش کنید؛ اما 

و نگاه غضبناک و خشمگین خود را نثار او نکنید. اگر باز هم به رفتارش  همچنان آرامش خود را حفظ کرده

ادامه داد، دستش را بگیرید و او را به آن موقعیتی که دوست ندارد، ببرید. مثال برای یک دقیقه درِ اتاقش را 

رفتار بدش نه  ببندید تا در آنجا تنها بماند؛ ولی هرگز چراغ اتاق را خاموش نکنید. بعد از آن دیگر راجع به

با او حرف بزنید و نه توضیحی بخواهید، بلکه سعی کنید راهی برای تشویق و متقاعد کردن او به انجام رفتار 

 .خوب بیابید

 تشویق کودک برای رفتار خوب و خوشایند

ها برای تشویق کودک به رفتارهای خوب، استفاده از سیستم جایزه دادن است. این روش  یکی از بهترین راه

هایی که نشان  همواره صبور باشید و سعی کنید در واکنش .دهد در کودکان دو سال به باال بیشتر نتیجه می

تان را انتخاب کرده و با در نظر  دهید، عملکرد یکسانی داشته باشید. یکی دو رفتار ناخوشیاند کودک می

و برعکس رفتار ناخوشایند برایش  اش باشد، راجع به رفتار خوب و خوشایند گرفتن یک جایزه که مورد عالقه

هایت را  اش به او بگویید. مثال: اگر قبل از خواب دستشویی بروی و دندان توضیح دهید و در مورد جایزه

تان کاری را که خواسته  های دیگر بیدار بمانی. اگر کودک توانی نیم ساعت بیشتر از شب مسواک بزنی، می

توانید کمی هم به او کمک کنید، اما خودتان را زیاد درگیر  بدهید. می اش را به او بودید، انجام داد، جایزه

تان مثل جایزه است. آنها ترجیح  مسئله نکنید؛ زیرا توجه زیاد شما به او، حتی توجه منفی، برای کودک

ای، توجه مخصوص شما را به دست آورند. این روش به شما کمک  دهند به جای دریافت هر جایزه می

 .تان استفاده نکنید از قدرت بیشتر خود برای جنگیدن و نزاع با کودککند تا  می

 برای جایزه دادن به کودک  بهترین روش

از کودک خود بخواهید تا کاری را در زمانی که مشخص شده انجام دهد و بعد به او جایزه بدهید. برای 

میانگین زمانی کودکان در سن، توانید به  دانستن اینکه چقدر زمان برای انجام آن کار کافی است، می

دقیقه اضافه کنید. تا دقت و انگیزه بیشتری برای رسیدن به موفقیت  ۵موقعیت و شخصیت کودک شما، 

های بد )بهترین روش برای کودکان سرسخت و بسیار پُر تحرک( به  های خوب و عالمت عالمت .داشته باشد

اید و یا  تان روی کارت مخصوصی که قبال تهیه کرده دکفاصله بعد از آنکه به خاطر رفتارهای خوب یا بد کو

تان در  بینید که کودک کند. اگر می حتی روی دستش عالمت گذاشتید، او شروع به تکرار رفتارهای خوب می

کند  هایش را از وسط اتاق جمع می بازی کند، اسباب هایش دعوا نمی کند، با دوست آرامش و سکوت بازی می

ها  دهد، یک عالمت روی کارتش بگذارید. بعد از آنکه تعداد عالمت یگری را انجام میو یا هر کار خوب د

 .بیشتر شدند و به یک تعداد معین رسیدند، به او جایزه بدهید

 توان انجام داد؟ برای آنکه کودکان رفتارهای خوبی داشته باشند، چه کارهای دیگری می

ها را به کودک خود بگویید. از اعمال خشونت و زور یک فهرست کوتاه از قوانین مهم تهیه کنید و آن

ای کودک خود را بپذیرید؛ مثال او خجالتی پرحرف و یا بسیار فعال است. شخصیت  بپرهیزید. شخصیت پایه



تواند کمی تغییر کند، اما نباید انتظار تغییرات زیاد را داشته باشید. سعی کنید در شرایطی که او را  پایه می

زند، سعی کنید آن رفتار را برایش توضیح دهید،  قرار نگیرید. وقتی که از او رفتار بدی سر میکند،  بدخو می

تان لیاقت و استحقاق مورد تحسین قرار گرفتن  نه اینکه به او برچسب بد بودن بزنید )کودک بد(. اگر کودک

مند توجهات والدین خود هستند. کار را انجام دهید. گاهی اوقات او را نوازش کنید. کودکان نیاز را دارد، این

سعی کنید قوانین مربوط به زمان غذا خوردن و وقت خواب را حتما برایش شفاف کنید. گاهی اوقات به او 

وقتی « دوست داری لباس قرمزت را بپوشی یا لباس آبی را؟»اجازه انتخاب کردن بدهید؛ مثال از او بپرسید: 

رها و امور مربوط به خانه کنید. اگر از او رفتار ناخوشایندی سر زد، تر شد، او را وارد کا تان بزرگ که کودک

کار را به زمان دیگری موکول  زمان شروع به تغییر قانونی که از آن سرپیچی کرده است نکنید، بلکه این هم

 .کنید

 چرا نباید از تنبیه فیزیکی استفاده کرد؟

شان  ند تا مانع از تکرار رفتارهای نامناسب کودککن گاهی اوقات والدین از تنبیهات فیزیکی استفاده می

دهید آن رفتار را تغییر داده و رفتار  تان یاد نمی ترین اشکال این کار این است که به کودک شوند. بزرگ

گذارد. رفتار خوب یا بد را به او  مناسب را در پیش گیرد؛ فقط برای مدتی آن رفتار نامناسب را کنار می

رود و شما باید به او آگاهی کافی در  شناسد، احتماالً به سراغ رفتار بد می ار خوب را نمیبیاموزید. اگر رفت

شوند که کودک پرخاشگر شود و رفتارهای  تنبیهات فیزیکی باعث می .مورد رفتارهای خوب و بد را بدهید

 .تهاجمی از خود بروز دهد

 چند نکته برای والدین

شود! تجربه به  گاهی اوقات تحمل برخی شرایط برایم بسیار دشوار می من کودکم را عاشقانه دوست دارم، اما

بخش و دلچسبی است؛ اما گاه بسیار سخت و دشوار نیز  دنیا آوردن کودک و تربیت او، تجربه بسیار لذت

ترین افراد نیز گاه دچار  زند. حتی عاقل شود. هیچ پدر و مادری کامل نیستند و اشتباه از هر کسی سر می می

کنید در کنترل خودتان مشکل دارید، از  زنند. اما اگر فکر می شان داد می شوند؛ مثال سر کودک اهایی میخط

گاهی اوقات احساس  .تان کنید مشاور خانواده کمک بگیرید؛ پیش از آنکه شروع به بدرفتاری با کودک

والدین گاهی اوقات دچار این  ای ندارد؛ آیا این احساس طبیعی است؟ بله تمام هایم هیچ نتیجه کنم تالش می

هایی  شوند. اگر در زندگی شخصی خود مشکالت بیشتری داشته باشید، انجام وظایف و مسئولیت حالت می

رسد. برای آنکه پدر یا مادر خوبی باشید، ابتدا باید مراقب  تر به نظر می که در قبال فرزندتان دادید، سخت

 .کل در این زمینه از دیگران کمک بگیریدخودتان باشید و در صورت وجود هر گونه مش

 

 



 شویم، باید چه کار کنیم؟ وقتی که دچار حس ناامیدی می

را به  فرزندتان به خودتان یک زنگ تفریح بدهید. از همسرتان بخواهید برای مدتی مسئولیت نگهداری از

این فاصله هر کاری را که دوست دارید که انجام دهید؛ مثال روزهای تعطیل را بیشتر عهده بگرید تا شما در 

 .تان بروید و یا اینکه کمی ورزش کنید بخوابید، به مالقات دوستان

 شوم، آیا واقعا پدر یا مادر بدی هستم؟ دهم و دچار خشونت می من معموال زود کنترلم را از دست می

شوند. طبیعی است که مواقعی هم دچار خشونت و غضب  ت دچار این حالت میبسیاری از والدین گاهی اوقا

شوید، یک زنگ تفریح  وقتی که واقعا عصبانی می .تان پیاده کنید شوید؛ اما نباید خشم خود را روی کودک

تان مراقبت  تان تلفن بزنید یا از کسی بخواهید برای مدت کوتاهی از کودک به خود بدهید؛ مثال به دوست

دهند، باید به متخصص مراجعه  شوند و کنترل خود را از دست می ند. افرادی که زیاد دچار خشونت میک

 .های روحی و روانی نشود شان دچار آسیب کنند و از او کمک بگیرند تا کودک

 توانم یک پدر یا مادر خوب باشم؟ چگونه می

وجود ندارد؛ اما برای آنکه یک کودک قانون کلی برای پدر و مادر خوب بودن یا کودک خوب بودن   هیچ

تان گوش دهید. به او  های کودک سالم و شاد را تربیت کنید: عشق و عالقه خود را به او نشان دهید. به حرف

صبور  .احساس امنیت بدهید. او را تشویق کنید. رفتارهای نامناسب او را مورد انتقاد قرار دهید، نه خود او را

 .تان وقت کافی بگذارید دکو شکیبا باشید. برای کو

 تحریریه دنیای سالمت

 

 

 

 

 



 آداب معاشرتی دلپذیر

 

کنم، اما بعضی از کارهایش مرا به مرز دیوانگی  پذیرم و گاه تحمل می بسیاری از رفتارهای فرزندم را می

 دیگران به نیست حاضر حتی یا نیست گفتن قابل که زند می من به ای وقیحانه   های کشاند. وقتی حرف می

ام، ولی هیچ  رخورد جدی کردهب او با بارها. شوم می بیچاره دهد، می سرباال را شان سؤاالت جواب و کند سالم

 کند؛ چه باید بکنم؟ اش را تکرار می کندو رفتارهای گستاخانه ای ندارد و بیشتر لج می فایده

 روابط اجتماعی صمیمانه و صحیح

اند. روابط اجتماعی صمیمانه و  که چیزی از احترام گذاشتن نیاموختهامروزه کودکان بسیاری وجود دارند 

دهنده اهمیتی است که برای خود و دیگران قائل  صحیح برای دلپذیرتر شدن مناسبات اجتماعی نشان

متأسفانه در جوامع صنعتی و زندگی شهرنشینی این آداب به شکل سرد و فانتزی درآمده که  .شویم می

کند. با برخوردی گرم و الگو قرار  را به طرف مقابل القا می« نزدیک نشو»بودن و پیام  بیشتر احساس تصنعی

خصوص اشخاص  دادن خود و اهمیت دادن به طرز سلوک و رفتار با افراد خانواده، فامیل و دوستان، به

ن حال این تر و والدین، به کودکان کمک کنیم تا آنان نیز مرزهای بین فردی را رعایت کنند. در عی بزرگ

 .بینانه و متناسب با سن خردساالن باشد انتظارات باید واقع

طلبی آنان است و اینکه  دهنده تثبیت استقالل ساله نشان احترامی کودکان دو، سه گاهی اوقات تمرد و بی

شتر گوییم. در بی طور که ما به آنها می طور که دوست دارند انجام دهند، نه آن خواهند همه کارها را آن می

تان صادقانه توجه و شروع  موارد اطفال درک درستی از رعایت رفتارهای میان فردی ندارند، به روش تربیتی

کلی را با فرزندتان بهبود بخشد. این کار به زمان نیاز دارد. صبور باشید،  ارتباطبه ایجاد تغییراتی کنید که 

زیرا نتیجه نهایی آن کودکی بامنش است. پس ارزش این صبوری را دارد. رفتار بد فرزندتان هر اندازه که 

کننده است، از سرزنش او در برابر دیگران بپرهیزید. این کار تالشی نادرست و بدترین برخورد برای  ناراحت

آگاه نیستند و باید به آنها یاد داد که ها از رفتارهای بدِ خود  آموزش رفتارهای مناسب است. بسیاری از بچه



چه کاری را انجام دهند و چه کاری را انجام ندهند. صادقانه بیندیشید و به خودتان قول دهید آموزش روابط 

تان او را وادار به  اجتماعی به دلیل ابراز تفاخر و خودنمایی کاذب نباشد. یعنی برای به رخ کشیدن کودک

 .اری و بیش از حد توانش نکنیدرفتارهای غیرطبیعی و اجب

 راهکارهایی ساده برای کمک به کودکان جهت داشتن روابطی دلپذیر

تر، خشوع و احترام و ادب در مقابل آنان الگوی مناسبی برای  برخاستن هنگام ورود والدین و افراد بزرگ

 (کودکان خواهد بود )کمتر حرف بزنید و بیشتر عمل کنید

 رفتارهای( …ها، مراسم سوگواری و های اجتماعی )عروسی، مهمانی مناسبتقبل از شرکت در  .۳

 .ر یا به شکل بازی به آنان بیاموزیدمختص صورت به را مناسب

شوید، به گرمی با او دست بدهید و سالم و  رو می تان روبه وقتی بعد از چند ساعت با کودک .۰

 .احوالپرسی و روبوسی کنید

ها با خود و همسرتان تشویق کنید. نزد آنان با تواضع و  همواره آنان را به احترام و حفظ حریم .۱

امتنان از پدر یا مادرش یاد کنید )برخاستن و استقبال از پدر یا مادر هنگام آمدن او به خانه و 

 )شدنبدرقه در زمان خارج 

 .شدن به حریم والدین را ندهید ادبی و وارد در عین صمیمیت و مهربانی با اطفال اجازه بی  .4

 .نزاکتی در مقابل جمع هرگز به او تذکر ندهید و دعوا نکنید هنگام بی .۵

با القاب زیبا و در عین حال جدی و بزرگوارانه نزد دیگران از او یاد کنید و به فرزندتان توجه و   .۶

 .احترام بگذارید

جداً بپرهیزید و تنها کار بدش را به او هنگام دعوا و برخورد با او از نسبت دادن صفات بد به او  .۷

 .یادآور شوید

این کار موجب بدبینی  .هرگز و هرگز نزد او از دیگران بدگویی نکنید و کلمات رکیک به کار نبرید .۸

 )شود )من خوبم، تو بدی خردساالن نسبت به دیگران می

بگذارید و از آنان نیز ها، در حد توان پذیرایی میوه و شیرینی را به عهده فرزندان  در مهمانی  .۹

 .پذیرایی کنید

های مذهبی مانند: عاق والدین، غیبت، قهر بودن، اجر و ثواب احترام به والدین و  آموزش توصیه  .۳۲

 .ترها در این زمینه بسیار یاریگر است بزرگ

احترامی به یکدیگر را ندهید. روش برخورد آنها اغلب تمرینی برای روش  تان اجازه بی به فرزندان  .۳۳

 .رخوردشان با دیگران استب

دار  درباره رفتار صندوق .در طول روز به موارد رفتارهای محترمانه یا غیرمحترمانه اشاره کنید  .۳۰

های تلویزیونی  ها و برنامه های برخوردهای صحیح یا غیرصحیح فیلم فروشگاه یا دوستان، صحنه

 .بحث کنید



ای دارد و حرفی مغایر با شخصیت معمول خود زد، با آرامش و جدیت  اگر کودکی رفتار محترمانه  .۳۱

و یا خود را به نشنیدن « دهم کردی به حرفت گوش می صحبتوقتی با احترام »به او تذکر بدهید: 

 .بزنید

ح او را تشویق کنید. نزد دیگران طوری که کودک بشنود، از او ذکر های صحی رفتارها و معاشرت  .۳4

 .خیر و تمجید کنید

 .بیشتر تشویق و کمتر انتقاد کنید  .۳۵

 شان را تقویت کنید. های معاشرت روابط آنان را با کودکان مؤدب و بااخالق بیشتر کرده و زمینه  .۳۶

داشتنی،  بگذارید احساس کنند دوستآنان را گرامی بدارید، نوازش لمسی را بیشتر به کار برید،  .۳۷

 .مهربان و مؤدب هستند

های فامیلی و دوستانه خود و خانواده را تقویت کنید. خردساالن در  توانید معاشرت تا آنجا که می  .۳۸

های اجتماعی راه خود را خواهند یافت و با رفتار بالغانه و صمیمانه شما را متعجب خواهند  چالش

 .نمود

های ماست که چهارچوب شخصیتی آنان را خواهد  ل ما و رفتارها و معاشرتو در آخر، تنها عم

ساخت. برای داشتن فرزندانی خوشبخت، خوشبین، آرام و خالق، ابتدا خود باید به این خصوصیات 

های  آراسته شویم. بیایید خودمان را بشناسیم و صادقانه دریابیم؛ وگرنه افتان و خیزان در بیراهه

حد و حصر کرده، سردرگمی، نارضایتی و فقدان  های بی ن را قربانی امر و نهیما زندگی کودکان

آوریم. زمان ما زمان سخن گفتن تشعشعاتی است، نه  شان به ارمغان می اعتماد به نفس را برای

دهانی. خود را دوست بداریم به خود و دیگران احترام بگذاریم تا آنان نیز با خود، جامعه، هستی و 

 .و آشتی باشند و با اطمینان در جاده کمال گام بردارند خدا در صلح

 عقیله سلطانپور مشاور خانواده

 

 

 

 

 

 

 



 زبان نوجوانان چگونه است؟

 

راه هایی برای درکی بهتر از آنچه در دنیای جوانان می گذرد؛اگر نوجوانتان هر روز به شکل و رنگی در 

شود و  اش عوض می کند، اگر هر روز نظر و عقیده پیدا میآید، اگر هر روز به شخص یا گروهی تعلق خاطر  می

 .ثبات رای ندارد، او در حال پیدا کردن و شکل دادن هویت خویش است

 .گفتگو کردن درخانواده هنراست و گوش دادن هنری باالتر

 از همه عالم و آدم شاکی است. با همه دعوا دارد. حرفش را هم درست»گوید:  الهه ساالری:مادرش می-

شود.  این بچه اصال حرف حساب را متوجه نمی» :دهد پدرش ادامه می« گوید تا بدانیم مشکلش چیست. نمی

دانیم چه به روزش آمده. چند ماه پیش  رود. با ما هم سر جنگ دارد. نمی گوییم، توی گوشش نمی هر چه می

ان دارند. البته چون با روحیات این درد دل بسیاری از پدر و مادرهایی است که فرزند نوجو« اینگونه نبود.

داند مشکلش  شوند. مساله مهم این است که نوجوان نمی یک نوجوان آشنا نیستند از رفتار او شاکی می

حل باشد. والدین، تاثیرگذارترین افرادی هستند که با شناخت روحیات فرزند نوجوانشان  چیست تا دنبال راه

رو، با دکتر آناهیتا خدابخشی کوالیی، مشاور خانواده و کودک  در شناخت هویتش به او کمک کنند. از همین

های خانواده درمانی و آموزش والدین: راهنمای جامع حل مشکالت  الگوها و طرح»و همچنین مولف کتاب 

 .ایم وگو کرده یابی گفت در مورد مشکالت نوجوان و هویت« رفتاری در کودکان

 مثبت و منفی هویت

گذاریم.  ستیم. برای چه چیزهایی ارزش قائلیم. به چه چیزهایی احترام مییعنی چه کسی ه« هویت»

ایم. به گفته دکتر خدابخشی، هویت در نوجوانی بسیار  همچنین چه مسیری را برای زندگی انتخاب کرده

ارزشمند است. به قول اریک اریکسون روانشناس مشهور، سردرگمی در هویت نوجوانان، ناشی از تعارض 

یابی است. او عقیده داشت هرچقدر روابط در جوامع پیچیده باشد، بحران هویت در  ا در هویتروانی آنه

گیری هویت در نوجوانان، فرایندی پویاست. یعنی پیوسته در  جوانان و نوجوانان پیچیده خواهد بود. شکل

کند. دکتر  یابی در دوره کودکی به این فرایند کمک بسیاری می حال تغییر و تحول است. البته هویت



گوید: افراد از نظر هویت به دو نوع هویت  پرداز مشهور می خدابخشی با استناد به نظر ویلیام گالسه، نظریه

اند در دوره نوجوانی به  شوند. کسانی که احترام و عشق را در زندگی تجربه کرده موفق و شکست تقسیم می

ل عدم تجربه احترام و عشق در روابط هویت موفق دست پیدا خواهند کرد. همچنین هویت شکست حاص

 .گونه افراد است این

 گذاری از مقایسه تا ارزش

محیط اطراف نوجوان که شامل والدین و گروه دوستانش است، تاثیر بسزایی در عزتمند شدن نفس او یعنی 

الگوها و  گذاری و مقایسه رفتار نوجوان با سایر او دارد. به این صورت که اطرافیان با ارزش« نفس عزت»

گذاری، باعث عزت  گوید: این نوع ارزش دهند. این مشاور خانواده می رفتارها، او را در معرض مقایسه قرار می

شود. در مقابل نوجوانانی که در محیط ایزوله شده  نفس نوجوان که یکی از ارکان اصلی هویت در اوست، می

گذاری رفتار آنها را ندارند، خودپندار منفی نامیده  زشقرار دارند که نه خود و نه اطرافیان، امکان قیاس و ار

کنند. در اهمیت یک  گذاری می کنند و خودشان روی رفتارشان ارزش شوند. خودپندارها مستقل عمل می می

کند. یعنی  هویت موفق باید گفت که عزت نفس و خودپنداری مثبت در نوجوانان سالمت روانی ایجاد می

دانند از  شود. آنها نمی ندارد و افسرده است، دچار سردرگمی و هویت مشوش می نوجوانی که سالمت روانی

 .خواهند زندگی چه می

 نظارت نامحسوس

گوید: والدین باید بگذارند نوجوان  یابی نوجوان می دکتر خدابخشی درباره نقش پدرها و مادرها در روند هویت

رفتار نوجوانی که خودش اهدافش را تجربه و وجو کند. تشویق و نظارت والدین بر  اهداف خود را جست

گر  یابی موثر است. والدین در این شرایط بیشتر در نقش یک ناظر و هدایت کند، در هویت گذاری می ارزش

ترسند که فرزند خود را در شرایطی قرار دهند که او مرتکب اشتباه شود. اما  هستند. بعضی از والدین می

روی کرد. منظور این است  سرشان به سنگ بخورد. البته نباید در این کار زیادهبهتر است اجازه دهیم یک بار 

قدر بزرگ شده که تصمیم بگیرد  که نوجوان احساس کند در سرنوشت خود سهم بسیار مهمی دارد. اما نه آن

 آنقدر کودک است که بتوان چیزی را به او دیکته کرد و نه

گوید: ارتباط صمیمانه و دوستانه  صمیمانه والدین با نوجوانان میدکتر خدابخشی در ادامه از ارتباط گرم و 

های دیگران را راحت بشنود و نظراتش را آزادانه بیان کرده و در مورد  شود تا نوجوان حرف والدین موجب می

ا، ه هایش حرف بزند. همچنین والدین باید فرصتی را در برابر آنها قرار دهند تا در مورد ارزش اهداف و ارزش

های  ها و اعتقاداتشان صحبت کنند. وی همچنین با اشاره به اهمیت شرکت نوجوانان در فعالیت پایبندی

های اجتماعی نظیر کارهای  گوید: والدین باید فضایی را فراهم کنند تا نوجوانان در فعالیت اجتماعی، می

های  درک کنند. این فعالیت المنفعه و حتی شغلی حضور داشته باشند تا مفهوم کار و ارزش آن را عام

های گوناگون و متنوعی را تجربه کنند. بهتر  های جدید را ببینند و تعامل شود آنها آدم اجتماعی موجب می



های اخالقی، انسانی و حقوق اجتماعی  گیری هویت نوجوانان در مورد ارزش است والدین در طی شکل

 .دیگران بحث کنند

خوب و موفق، نقش بسزایی در پیدا کردن هویت در دوره نوجوانی دارد. اگر البته نباید فراموش کرد کودکی 

فرزندشان، او را به خوبی تشویق و تمجید کرده باشند؛ وی در نوجوانی به  دوران کودکی والدین در

. همچنین اگر والدین افراد موفقی باشند فرزندشان آنها را الگوی دهد های پدر و مادرش گوش می نصیحت

 .دهد خود در زندگی قرار می

 .شادی واقعی را که حق شماست درخانواده تان جستجو کنید

 مجله همشهری
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