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  ا خود همراه می کنند؟

١ 

  !آفرین آن را مشاهده کنید دستورات این جزوه را با لحاظ کردن شرایط خود و فرزندتان اجرا کنید، و نتایج حیرت

تربیت و پرورش  ي زمینه با بیش از پانزده سال فعالیت در

تربیت به روش "ي کتاب  او نویسنده 

کارهاي متعدد  گرایی و ارائه راه عمل هاي او،

هاي اجرایی، شفاف و معین بیان  ت قدم

 .اجرا و درصورت عملی و موثر بودن در این کتاب پیشنهاد شده است

ی ي ایران خاص جامعهام، فضاي  ها در ارتباط بوده

  !)شوند گیرند هم فرزندتان حساب می

  !اي به بهبود روابط خودتان با فرزندتان ندارید

  !تواند بشود آل هست و بهتر نمی

 هوشمند والدین"براي همراه نمودن فرزندتان قسمت 

 .هاي مفیدي ارائه شده است در این قسمت به صورت خالصه راهکار

البتـه بیشـتر پیشـنهادات بـراي فرزنـدان      . سال نوشته شده اسـت 

همچنین این نوشتار بـراي بهبـود روابـط    .) تر هم آمده است

, اي داریـد یا شما و یا همسرتان شرایط ویژه 

ا خود همراه می کنند؟والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

 

دستورات این جزوه را با لحاظ کردن شرایط خود و فرزندتان اجرا کنید، و نتایج حیرت

با بیش از پانزده سال فعالیت درباشد او  میمشاور و کارشناس تربیت فرزند 

  .است دار و خردمند، تجربیات خود را در این کتاب ارائه نموده

هاي او، وجه مشترك نوشته. باشد دد در خصوص تربیت فرزند می

   .باشد فرهنگی و اجتماعی ایران میو کاربردي متناسب با شرایط 

   :ام کردهدر این کتاب الکترونیک سعی 

ت قدمدر انتهاي هر قسم. مطالب تا حد امکان کاربردي ارائه شود: 

اجرا و درصورت عملی و موثر بودن در این کتاب پیشنهاد شده است توسط خودم کارهاي ارائه شده در این کتاب

ها در ارتباط بوده هایی که به طور مستقیم با آن در هر بخش با ارائه مثال

 !هاي خارجی ها و ایده اي از کتاب را به تصویر بکشم و نه ترجمه

   :این کتاب را نخوانید

گیرند هم فرزندتان حساب می ر میکسانی که از شما تاثی! (اگر فرزند ندارید -5

اي به بهبود روابط خودتان با فرزندتان ندارید اگر عالقه -6

آل هست و بهتر نمی تان با فرزندتان ایده کنید رابطه اگر فکر می -7

  چگونه این کتاب را بخوانم؟

براي همراه نمودن فرزندتان قسمت  توانید کل کتاب را بخوانید ي اندکی دارید و نمی اگر وقت یا حوصله

در این قسمت به صورت خالصه راهکار "کنند؟ می چه فرزندانشان کردن

 . در خصوص ابراز محبت به فرزندان را مطالعه کنیدسوم  کنم حتما فصل

سال نوشته شده اسـت  15تا 3مومی براي فرزندان بین این کتاب با در نظر گرفتن مشکالت ع

تر هم آمده استها از فرزندان بزرگهمچنان که برخی مثال. (تر ما نیز قابل کاربرد است

یا شما و یا همسرتان شرایط ویژه , فرزند شما دچار مشکل خاصی استاگر . والدین و فرزندان معمولی جامعه نوشته شده است

 .  پیشنهاد ما استفاده از مشاوران خصوصی است

والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

  تربیت فرزندان خردمند

دستورات این جزوه را با لحاظ کردن شرایط خود و فرزندتان اجرا کنید، و نتایج حیرت

  :درباره نویسنده

مشاور و کارشناس تربیت فرزند   مدرس،مسعود زارعی 

دار و خردمند، تجربیات خود را در این کتاب ارائه نموده ة دیننسل آیند

دد در خصوص تربیت فرزند میمقاالت متعو  "بانو سلطان

و کاربردي متناسب با شرایط 

  

در این کتاب الکترونیک سعی  

: گویی نشود کلی -1

 .ام نموده

کارهاي ارائه شده در این کتاب راه -2

در هر بخش با ارائه مثال ام کردهسعی  -3

را به تصویر بکشم و نه ترجمه

این کتاب را نخوانید

چگونه این کتاب را بخوانم؟

اگر وقت یا حوصله

کردن همراه براي

کنم حتما فصل پیشنهاد می 

  

این کتاب با در نظر گرفتن مشکالت ع

تر ما نیز قابل کاربرد استرگزب

والدین و فرزندان معمولی جامعه نوشته شده است

پیشنهاد ما استفاده از مشاوران خصوصی است
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ا خود همراه می کنند؟والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

 

والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

  تربیت فرزندان خردمند
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 6-5ي پسري توجهم را جلب نمود، مادر دست فرزنـد  

اشت تـا  درخواست دیک بستنی فروشی ایستاده بود و 

فروشی تکان دهد، صداي پسـربچه توجـه رهگـذران را    

همـراه  باالجبـار  لحظاتی بعد پدر با سیلی آبدارش مقاومت فرزند را شکست و پسـر بـا گریـه و نالـه     

اعتمـاد   چطـور   آیـد؟  چـه کـاري از دسـتمان برمـی    

  ؟دکه فرزندانمان پذیراي حرف ما باش

انـدازد و در کمـد    دارند، فرزندم لباس هایش را وسط اتاق می

گویم وسایلت را جمع کـن   هایش همیشه توي خانه پهن است، هر چقدر هم می

ولـی واقعـا   ... و  مثال محبت با اقتدار داشـته باشـید،  

در عـوض    و تکـرار بـدیهیات نـداریم،   

اگر شما هم دوست دارید فرزندتان در عین اینکه عزت نفس و اسـتقالل بـاالیی دارد، بـراي حـرف شـما      

 . کنم ا هم توجه کند، شما را به خواندن این کتاب دعوت می

ا خود همراه می کنند؟والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

. 

ي پسري توجهم را جلب نمود، مادر دست فرزنـد   صداي شیون و گریه ،شدم چندي قبل که از جلوي بازار رد می

یک بستنی فروشی ایستاده بود و جلوي کشید، فرزند هم از والدینش  اش را گرفته بود و می

فروشی تکان دهد، صداي پسـربچه توجـه رهگـذران را     توانست پسر را از جلوي بستنی مادر نمی

لحظاتی بعد پدر با سیلی آبدارش مقاومت فرزند را شکست و پسـر بـا گریـه و نالـه     

  . والدینش آنجا را ترك نمودند

چـه کـاري از دسـتمان برمـی    هایی  براي جلوگیري از چنین اتفاق  ن هوشمند،

که فرزندانمان پذیراي حرف ما باشاي رفتار کنیم  فرزندانمان را جلب کنیم وبه گونه

  :اجازه دهید چند مورد دیگر را هم با هم بررسی کنیم

دارند، فرزندم لباس هایش را وسط اتاق می بسیاري از مادران از نامرتب بودن فرزندان گله

هایش همیشه توي خانه پهن است، هر چقدر هم می بازي کند، اسباب

  .نشیند فرزندمان به جاي انجام تکالیف مدرسه پاي تلویزیون می

  .ماند یرون میتر فرزندمان تا دیر وقت ب در سنین بزرگ

مثال محبت با اقتدار داشـته باشـید،    شود، هاي کلی گفته می ها حرف کار عملی چیست؟ خیلی وقت

و تکـرار بـدیهیات نـداریم،    گویی چطور اقتدار همراه با محبت داشته باشیم؟ در این نوشتار جایی براي کلی

  .کارهاي عملی و واقعی را ارائه دهیم

اگر شما هم دوست دارید فرزندتان در عین اینکه عزت نفس و اسـتقالل بـاالیی دارد، بـراي حـرف شـما      

ا هم توجه کند، شما را به خواندن این کتاب دعوت میهاي شم ارزش قائل باشد و به خواسته

والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

 
  تربیت فرزندان خردمند

 مقدمه

چندي قبل که از جلوي بازار رد می

اش را گرفته بود و می ساله

مادر نمی برایش بستنی بخرند،

لحظاتی بعد پدر با سیلی آبدارش مقاومت فرزند را شکست و پسـر بـا گریـه و نالـه      . جلب کرده  بود

والدینش آنجا را ترك نمودند

ن هوشمند،ما به عنوان والدی

فرزندانمان را جلب کنیم وبه گونه

اجازه دهید چند مورد دیگر را هم با هم بررسی کنیم

o بسیاري از مادران از نامرتب بودن فرزندان گله

کند، اسباب آویزان نمی

  !فایده ندارد

o فرزندمان به جاي انجام تکالیف مدرسه پاي تلویزیون می

o در سنین بزرگ

o یا ... 

 
  

 
 
 
  

 
 
 

کار عملی چیست؟ خیلی وقت راه

چطور اقتدار همراه با محبت داشته باشیم؟ در این نوشتار جایی براي کلی

کارهاي عملی و واقعی را ارائه دهیم راهایم  سعی نموده

  

اگر شما هم دوست دارید فرزندتان در عین اینکه عزت نفس و اسـتقالل بـاالیی دارد، بـراي حـرف شـما      

ارزش قائل باشد و به خواسته
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تفاوت رفتار والدین هوشمند و غیر هوشمند در برخورد 

ل شود، عالوه برآن بـه مـا اعتمـاد داشـته باشـد، یعنـی اوال در       

خواست،  اي که در بازار بستنی می در مثال بچه

لی صالح ندانستیم برایش بخریم در بـازار  

چرا که ما خواستار فرزندي با قدرت انتخـاب و توانـا در   

خواهیم فرزندي تربیت کنیم کـه در زنـدگی آینـده خـودش     

اي مطرح و پیگیري کنند و هم اگـر بـه نتیجـه    

بر این به ما اعتماد و محبـت داشـته    عالوه

  ؟می کنند

خواهد کـه   اید و او با اصرار از شما می فته

. کنیـد  هـا خـودداري مـی    هاي کنـار بـازار بهداشـتی نیسـت از خریـدن آن     

  کنید؟  شما چه می

  :توانید مثال را براي موارد زیر به کار ببرید

خوانـد و بـه جـاي انجـام تکـالیف پـاي تلویزیـون        

خواهید که تلویزیون را خـاموش کنـد و بـه درسـش     

  

خواهد با دختـري ازدواج کنـد ولـی شـما بـا ایـن ازدواج       

مخالفید چون هم سن پسرتان کم هست، هم درآمد ندارد و هم خانواده دختر را 

اید که حـداکثر بایـد تـا     شما گفته. آید رود و دیر به منزل می

  .را مشاھده نمایید" فرزندانکاری تحصیلی 

ا خود همراه می کنند؟والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

 

تفاوت رفتار والدین هوشمند و غیر هوشمند در برخورد 

  

  منظور از همراهی فرزند چیست؟

ل شود، عالوه برآن بـه مـا اعتمـاد داشـته باشـد، یعنـی اوال در       هاي ما احترام قائ خواهیم فرزندمان نسبت به ما و خواسته

در مثال بچه. اي از او را برآورده نکردیم پذیراي ما باشد مقابل ما گارد نگیرد ثانیا اگر خواسته

لی صالح ندانستیم برایش بخریم در بـازار  خواهیم فرزندي داشته باشیم که اگر در بازار بستنی دید و خواست و ما به هر دلی

  . داد و شیون راه نیاندازد و براي ما و حرفمان احترام قائل باشد

چرا که ما خواستار فرزندي با قدرت انتخـاب و توانـا در   . هاي ما نیست البته همراهی فرزند قبول بی چون و چراي تمام خواسته

  . هایش هستیم

  رزندمان را همراه کنیم؟

خواهیم فرزندي تربیت کنیم کـه در زنـدگی آینـده خـودش      هایی را داشته باشد؟ ما می آل از نظر ما باید چه ویژگی

اي مطرح و پیگیري کنند و هم اگـر بـه نتیجـه     هاي خودشان را به نحوه منطقی و عاقالنه بتوانند خواسته

عالوه. ها درس بگیرند ها و حتی شکست د ظرفیت پذیرش داشته باشند و از ناکامی

می کنند والدین غیرهوشمند چطور فرزندانشان را با خودشان همراه

فتهتان به بازار ر ساله 5با فرزند   خودتان را چند لحظه در جاي مثال اول کتاب قرار دهید،

هاي کنـار بـازار بهداشـتی نیسـت از خریـدن آن      که بستنی برایش بستنی بخرید، و شما به خاطر این

شما چه می. شود کند و اصرارش دارد به گریه و شیون منجر می فرزندتان اصرارش را زیادتر می

توانید مثال را براي موارد زیر به کار ببرید عیبی ندارد می  ویید فرزند من از این سن گذشته است،

خوانـد و بـه جـاي انجـام تکـالیف پـاي تلویزیـون         اي که درس نمی

خواهید که تلویزیون را خـاموش کنـد و بـه درسـش      شما از او می

  1 .کند برسد ولی او سماجت می

  .خواهد چادر سرکند گوید نمی اي که برخالف عرف خانواده می

خواهد با دختـري ازدواج کنـد ولـی شـما بـا ایـن ازدواج        اي که می

مخالفید چون هم سن پسرتان کم هست، هم درآمد ندارد و هم خانواده دختر را 

  .دهید مناسب تشخیص نمی

رود و دیر به منزل می دوستانش بیرون میاي که هر شب با  دختر بیست ساله

  .دهد ي شما اهمیت نمی شب خانه باشد ولی او به خواسته

                                         
کاری تحصیلی  رفع اھمالکارھای والدین ھوشمند برای  ی ویدئویی راه دورهتوانید  

والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

  تربیت فرزندان خردمند

تفاوت رفتار والدین هوشمند و غیر هوشمند در برخورد : فصل اول

   فرزندشان با

منظور از همراهی فرزند چیست؟

خواهیم فرزندمان نسبت به ما و خواسته ما می

مقابل ما گارد نگیرد ثانیا اگر خواسته

خواهیم فرزندي داشته باشیم که اگر در بازار بستنی دید و خواست و ما به هر دلی می

داد و شیون راه نیاندازد و براي ما و حرفمان احترام قائل باشد

البته همراهی فرزند قبول بی چون و چراي تمام خواسته

هایش هستیم بیان منطقی خواسته

  

رزندمان را همراه کنیم؟چرا باید ف

آل از نظر ما باید چه ویژگی فرزند ایده

بتوانند خواسته  موفق و توانمند باشد،

د ظرفیت پذیرش داشته باشند و از ناکامینرسیدن

   .باشد

والدین غیرهوشمند چطور فرزندانشان را با خودشان همراه

خودتان را چند لحظه در جاي مثال اول کتاب قرار دهید،

برایش بستنی بخرید، و شما به خاطر این

فرزندتان اصرارش را زیادتر می

ویید فرزند من از این سن گذشته است،البته ممکن است بگ

  

  اي که درس نمی ساله9فرزند

شما از او می. نشسته است

برسد ولی او سماجت می

  اي که برخالف عرف خانواده می ساله15دختر

  اي که می ساله19پسر

مخالفید چون هم سن پسرتان کم هست، هم درآمد ندارد و هم خانواده دختر را 

مناسب تشخیص نمی

 دختر بیست ساله

شب خانه باشد ولی او به خواسته 9ساعت 

                                                          
١
توانید   آموز می سایت پرورشدر  
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....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

شما از او . اي که با دوستان معتادش نشست و برخواست دارد و خودش هم در معرض آلوده شدن است

 .کنید گوید که شما اشتباه فکر می

تصویر منفی از خودش داشته باشـد،  فرزندي که 

تواند اثرات مخـرب داشـته    حتی دادن یک صفت مثبت مثل باهوش هم می

 .ایم بگذاریم فرزندمان خودش باشد نه اینکه نقشی را بازي کند که ما برایش ترسیم نموده

 "برمـت  اگر غذایت را تا ته نخـوري فـردا مهمـونی نمـی    

 :ساختار تهدید یکسان است

دهم  گویند من کاري را که دوست دارم انجام می

واقعیت ایـن  . راضی کنند کنند ما را ها هم با ظاهرسازي و دروغ سعی می

ا خود همراه می کنند؟والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

 

  :بنویسید را خودتان کارهاي راه مطلب ي ادامه خواندن

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.................................................................................................

اي که با دوستان معتادش نشست و برخواست دارد و خودش هم در معرض آلوده شدن است

گوید که شما اشتباه فکر می ا این افراد را به هم بزند ولی او میاید که دوستی خودش ب

  :کنیم کارهاي معمول و اثرات هر یک را در زیر بررسی می

 باهوش–بی شعور  -ادب بی–احمق  –تنبل : دهند به فرزندشان لقب می

  . پس نباید کاري انجام دهم

  پس چرا براي درس خواندن تالش کنم، 

  ادب هستم پس الزم نیست رفتار مودبانه داشته باشم، 

  . توانم کارهاي ناصحیح انجام دهم شعورم پس می

 . من باهوشم الزم نیست خیلی درس بخوانم

فرزندي که . دهیم ببینید با دادن یک لقب ما تصور فرزندمان از خودش را داریم شکل می

حتی دادن یک صفت مثبت مثل باهوش هم می. خیلی سخت است که براي بهبود خود اقدام نماید

بگذاریم فرزندمان خودش باشد نه اینکه نقشی را بازي کند که ما برایش ترسیم نموده

. 

اگر غذایت را تا ته نخـوري فـردا مهمـونی نمـی    ":گوید مادرش می. خورد سر شام خوب غذا نمی

ساختار تهدید یکسان است. کنیم ها ما براي مجبور کردن فرزندمان از تهدید استفاده می

   "برمت اگر دفعه دیگر توي بازار آبروریزي راه بیاندازي، دیگه از خونه بیرون نمی

  . اگر با این دختر ازدواج کنی، من هیچ کاري به تو ندارم

گویند من کاري را که دوست دارم انجام می ها هم می بعضی وقت. زنیم دانند که داریم بلوف می ها فرزندمان می

ها هم با ظاهرسازي و دروغ سعی می بعضی وقت! شما هم هر کاري که دوست دارید بکنید

 .کاري نیست که ما دنبالش باشیم ها راه

  .گویند بد و بی راه می

. کنند بـه بـد و بیـراه کفـتن     شود، شروع می ها که صبر والدین تمام می

ي  شود فرزند ما هم کلمات و شـیوه  کنم این روش به جز اینکه موجب می

 !هایش بیابد، سودچندانی داشته باشد راي بیان خواسته

والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

  تربیت فرزندان خردمند

خواندن از قبل لطفا

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.................................................................................................

  اي که با دوستان معتادش نشست و برخواست دارد و خودش هم در معرض آلوده شدن است ساله 25پسر

اید که دوستی خودش ب خواسته

 
کارهاي معمول و اثرات هر یک را در زیر بررسی می راه

به فرزندشان لقب می .1

  :گوید قبول فرزند هم می

 ،پس نباید کاري انجام دهم  من تنبلم

  پس چرا براي درس خواندن تالش کنم، من احمقم

 ادب هستم پس الزم نیست رفتار مودبانه داشته باشم،  من بی

 شعورم پس می من بی

 من باهوشم الزم نیست خیلی درس بخوانم

ببینید با دادن یک لقب ما تصور فرزندمان از خودش را داریم شکل می

خیلی سخت است که براي بهبود خود اقدام نماید

بگذاریم فرزندمان خودش باشد نه اینکه نقشی را بازي کند که ما برایش ترسیم نموده. باشد

.کنند تهدید می .2

سر شام خوب غذا نمی زهرا پنج سالش هست،

ها ما براي مجبور کردن فرزندمان از تهدید استفاده می خیلی وقت

اگر دفعه دیگر توي بازار آبروریزي راه بیاندازي، دیگه از خونه بیرون نمی"

اگر با این دختر ازدواج کنی، من هیچ کاري به تو ندارم"

ها فرزندمان می بعضی وقت

شما هم هر کاري که دوست دارید بکنید

ها راه است که هیچ کدام از آن

بد و بی راه می .3

ها که صبر والدین تمام می بعضی وقت

کنم این روش به جز اینکه موجب می فکر نمی

راي بیان خواستهجدیدي ب
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  ا خود همراه می کنند؟
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شود تا فرزندمان بخواهـد کسـی را    مقایسه کردن نیز موجب می

. کنـد  ر ذهنـی فرزنـدمان را تخریـب مـی    

گذشـت   به قول معروف آب که از سر! کند باز هم اشتباهاتش را تکرار کند

 .دهد وقتی فرزند ما راهی براي اصالح نداشته باشد امیدش را از دست می

پـدر رضـا بـراي بهبـود وضـعیت تحصـیل       

کند و  آید، بعد از مدرسه الي کتاب را هم باز نمی

مرتـب بـداخالقی     خوانـد،  نماید، حاال رضـا درس نمـی  

  .اب شده است

داد الاقـل   گیـري دخالـت مـی    کرد و فرزندش را هم در تصـمیم 

 . یافت

دهد که اگر غذایتان را تـا   ها پیشنهاد می

امکـان دارد  . کـار معـایبی هـم دارد    ولی این

بر این ما ناخواسـته ارزش آدامـس را    عالوه

. شود چنین تصویر ذهنی فرزندانمان از خودشان خراب می

خند کردن  ریش. ایم ایم، روح ناتوانی را در او دمیده

  !کنه شی؟ یک آدمی که هیچ کس بهش اعتماد نمی

ه فرزندمان امیدي را ب جاي امیدآفرینی داریم یاس و بی

ا خود همراه می کنند؟والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

 .کنند

مقایسه کردن نیز موجب می! تو هم بشین کتابت را بخون  ببین خواهرت سر درسش هست،

ر ذهنـی فرزنـدمان را تخریـب مـی    بر آن مقایسه کردن تصوی عالوه. ایم را از چشم ما بیاندازد که ما او را الگو معرفی نموده

  ...شود عزت نفسش کاهش بیابد و

 .دهند فرزند را در بن بست قرار می

  !تونی این اشتباهت رو جبران کنی

کند باز هم اشتباهاتش را تکرار کند تواند اشتباهش را جبران کند، سعی می

وقتی فرزند ما راهی براي اصالح نداشته باشد امیدش را از دست می. چه یک وجب چه صد وجب

 .گیرند به جاي فرزندشان تصمیم می

پـدر رضـا بـراي بهبـود وضـعیت تحصـیل       . رضا دوازده سال دارد، امسال در آزمون میان ترم نمرات بدي را کسب نموده اسـت 

آید، بعد از مدرسه الي کتاب را هم باز نمی ، ولی رضا از معلم خصوصی خوشش نمیفرزندش معلم خصوصی گرفته است

نماید، حاال رضـا درس نمـی   بعد از یک هفته پدر تلویزیون را هم جمع می. 

اب شده استاش با پدرش هم خر بر این که درسش بهتر نشده است، رابطه

کرد و فرزندش را هم در تصـمیم  گیري یک طرفه، با رضا صحبت می اگر پدر رضا به جاي تصمیم

یافت خواندن می ي باالتري براي درس شد، و رضا هم انگیزه ي پدر و فرزند حفظ می

 .کنند با فرزندشان معامله می

ها پیشنهاد می مادرشان مرتب به آن. کنند دو در خوردن غذا تعلل می ساله هر

ولی این. شود سریع به نتیجه رسید طوري می این. دهم انتها بخورید یک آدامس به شما می

عالوه. ند تا آدامس را بگیرندفرزندانمان به طوري که مامتوجه نشویم سرمان را کاله بگذار

 .ایم تر از غذا خوردن معرفی کرده

 کنند

چنین تصویر ذهنی فرزندانمان از خودشان خراب می این! ات کم شده است بازهم که نمره! بازهم تو خراب کاري کردي

 .کند را کم میي فرزندانمان 

 :خند کردن

  ! اي هستی که من دیدم ترین بچه تو شلخته! چقدر خوب دفترت را جلد کردي

ایم، روح ناتوانی را در او دمیده که مسخره کردن را به فرزندمان آموخته بر این

  .کند می خصوصا در حضور دیگران شخصیت فرزندمان را نابود

 : عاقبت فرزندشان را پیش گویی می کنند

شی؟ یک آدمی که هیچ کس بهش اعتماد نمی دونی وقتی بزرگ بشی چی می می! ات به من دروغ گفتی

جاي امیدآفرینی داریم یاس و بی در حقیقت به. شود با این روش فرزندمان دچار ناتوانی آموخته شده می

والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

 
  تربیت فرزندان خردمند

کنند مقایسه می .4

ببین خواهرت سر درسش هست،

که ما او را الگو معرفی نموده

شود عزت نفسش کاهش بیابد و باعث می

فرزند را در بن بست قرار می .5

تونی این اشتباهت رو جبران کنی تو هیچ جوري نمی

تواند اشتباهش را جبران کند، سعی می وقتی او نمی

چه یک وجب چه صد وجب

به جاي فرزندشان تصمیم می .6

رضا دوازده سال دارد، امسال در آزمون میان ترم نمرات بدي را کسب نموده اسـت 

فرزندش معلم خصوصی گرفته است

. همش پاي تلویزیون است

بر این که درسش بهتر نشده است، رابطه کند و عالوه می

اگر پدر رضا به جاي تصمیم

ي پدر و فرزند حفظ می رابطه

با فرزندشان معامله می .7

ساله هر5ساله و زهرا 7فاطمه 

انتها بخورید یک آدامس به شما می

فرزندانمان به طوري که مامتوجه نشویم سرمان را کاله بگذار

تر از غذا خوردن معرفی کرده در نزدشان بیش

کنند سرزنش می .8

بازهم تو خراب کاري کردي

ي فرزندانمان  سرزنش انگیزه

خند کردن ریش .9

چقدر خوب دفترت را جلد کردي 

بر این با این روش هم ما عالوه

خصوصا در حضور دیگران شخصیت فرزندمان را نابود

عاقبت فرزندشان را پیش گویی می کنند .10

ات به من دروغ گفتی تو در مورد نمره

با این روش فرزندمان دچار ناتوانی آموخته شده می

  . کنیم تزریق می
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توانید به این فهرست موارد دیگري را هم اضافه کنید، مواردي که همگی به جاي فعال نمودن فرزندانمان و بهبود 

اگـر سـر   . هـم رسـید    تـوان بـه نتیجـه    هـا مـی  

فرزنـدمان حـداقل تـا سـن     ) خصوصا اگر همسرمان هـم بـا مـا همـراه باشـد     

  .گیرد ارتباط محبت آمیز بین و فرزندمان شکل نمی

به ظاهر سر ! کند که ما مطلع نشویم زمان و مکانی با دوستانش دیدار می

بعید است پسر ما با تشر و دعوا و تهدید ما دست از ازدواج با دختر 

  .دهند هایی است که والدین هوشمند در این خصوص انجام می

مـا فرزنـدمان را   واقعیت این است کـه  ! اینکه وقتی معدل فرزندمان بیست باشد دوستش بداریم و به او محبت کنیم هنر نیست

بگیرد یا صفر در محبـت   20ي  فرزند ما اگر نمره

والدین هوشـمند  . شویم که فرزندمان را دوست داریم از سطح علمی پایین او ناراحت می

محبتشان را به فرزندشـان  ....) حتی زمانی که فرزندشان شکست خورده است، کار ناشایستی انجام داده است یا

و فرزندمان بداند ما او را دوست داریم چه بیست بگیرد 

شـویم از آن عملکـرد و    اگر هم در موردي ناراحت مـی 

به جهـت اهمیـت ایـن موضـوع و گسـتردگی      

همیشه فرزند راهی براي اصالح رفتار ناصحیحش 

ي هفتم مشـغول بـه تحصـیل     گذارند، فرض کنید فرزندتان در پایه

شـوید معـدل    گیریـد متوجـه مـی    کارنامـه را کـه مـی   

چه   فرزندتان افتضاح شده است و نمرات بسیار کمی را در پایان سال گرفته است و حتی در درس ریاضی تجدیدي آورده است،

ا خود همراه می کنند؟والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

Www. 

توانید به این فهرست موارد دیگري را هم اضافه کنید، مواردي که همگی به جاي فعال نمودن فرزندانمان و بهبود 

 .کند ها، عزت نفس، امید و تصویرذهنی فرزندانمان را تخریب می

  ؟ها کارا نیست

هـا مـی   ها خیلی وقت واقعیت این هست که باهمین روشها چی هست؟ 

خصوصا اگر همسرمان هـم بـا مـا همـراه باشـد     (راه بگوییم  فرزندمان داد بکشیم و چندتا بد و بی

  . دهد خواهیم را انجام می برد و کاري که ما می

  :کند ها چند مشکل را ایجاد می

ارتباط محبت آمیز بین و فرزندمان شکل نمی: سازد ي والدین بافرزند را با مشکل روبرو می

زمان و مکانی با دوستانش دیدار می: نماید هایی براي دور زدن ما پیدا می

  ...و ! خواند سش نشسته است ولی درس نمی

بعید است پسر ما با تشر و دعوا و تهدید ما دست از ازدواج با دختر . ها خیلی کاربرد ندارد سالی این روش

هایی است که والدین هوشمند در این خصوص انجام می پس چه باید کرد؟ فصل بعد در خصوص راه

  ؟ین هوشمند براي همراه کردن فرزندانشان چه می کنند

  :کنند والدین هوشمند در تربیت فرزند از چند اصل استفاده می

 .ورزند در تمام شرایط به فرزندانشان بی قید و شرط محبت می

اینکه وقتی معدل فرزندمان بیست باشد دوستش بداریم و به او محبت کنیم هنر نیست

فرزند ما اگر نمره. ها و پیروزي هایش بلکه به خاطر خودش دوست داریم، نه به خاطر توانمندي

که فرزندمان را دوست داریم از سطح علمی پایین او ناراحت می ما بخاطر این. 

حتی زمانی که فرزندشان شکست خورده است، کار ناشایستی انجام داده است یا

و فرزندمان بداند ما او را دوست داریم چه بیست بگیرد . ما والدین موظفیم محبت بی قید و شرطمان را به فرزندمان ابراز کنیم

اگر هم در موردي ناراحت مـی . ه نامرتب، چه سیگار بکشد چه نکشدچه اتاقش مرتب باشد چ

به جهـت اهمیـت ایـن موضـوع و گسـتردگی      ! آن جایگاهی که فرزندمان براي خودش ایجاد نموده است ناراحتیم نه از خود او

 .مطرح شده استفصل سوم این مطلب به تفضیل در 

همیشه فرزند راهی براي اصالح رفتار ناصحیحش : رزندشان را در بن بست قرار نمی دهند

 .امید آفرین هستند

گذارند، فرض کنید فرزندتان در پایه بست و یاس نمی گاه فرزندشان را در بن

کارنامـه را کـه مـی     یرستان دعوت شده ایـد، است و در پایان سال براي گرفتن کارنامه به دب

فرزندتان افتضاح شده است و نمرات بسیار کمی را در پایان سال گرفته است و حتی در درس ریاضی تجدیدي آورده است،

والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

 
تربیت فرزندان خردمند

توانید به این فهرست موارد دیگري را هم اضافه کنید، مواردي که همگی به جاي فعال نمودن فرزندانمان و بهبود  شما می

ها، عزت نفس، امید و تصویرذهنی فرزندانمان را تخریب می ي آن روحیه

ها کارا نیست چرا این روش

ها چی هست؟  ایراد این روش

فرزندمان داد بکشیم و چندتا بد و بی

برد و کاري که ما می دبیرستان از ما حساب می

ها چند مشکل را ایجاد می این روش اما

ي والدین بافرزند را با مشکل روبرو می رابطه -1

هایی براي دور زدن ما پیدا می فرزند ما راه -2

سش نشسته است ولی درس نمیدر

سالی این روش در بزرگ -3

  !دلخواهش بردارد

پس چه باید کرد؟ فصل بعد در خصوص راه

ین هوشمند براي همراه کردن فرزندانشان چه می کنندوالد

والدین هوشمند در تربیت فرزند از چند اصل استفاده می

در تمام شرایط به فرزندانشان بی قید و شرط محبت می .1

اینکه وقتی معدل فرزندمان بیست باشد دوستش بداریم و به او محبت کنیم هنر نیست

دوست داریم، نه به خاطر توانمندي

. ما به او تغییري نمی کند

حتی زمانی که فرزندشان شکست خورده است، کار ناشایستی انجام داده است یا(در هر شرایطی 

  .کنند ابراز می

ما والدین موظفیم محبت بی قید و شرطمان را به فرزندمان ابراز کنیم

چه اتاقش مرتب باشد چ. چه صفر

آن جایگاهی که فرزندمان براي خودش ایجاد نموده است ناراحتیم نه از خود او

این مطلب به تفضیل در  هاي ابراز محبت، روش

رزندشان را در بن بست قرار نمی دهندهیچ وقت ف .2

امید آفرین هستند! دارد

گاه فرزندشان را در بن والدین خردمند هیچ

است و در پایان سال براي گرفتن کارنامه به دب

فرزندتان افتضاح شده است و نمرات بسیار کمی را در پایان سال گرفته است و حتی در درس ریاضی تجدیدي آورده است،

  کنید؟ می
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  ا خود همراه می کنند؟

٩  

 ایـن  لطفا کنید؟ می رفتار او با گونه

.................................................................................................

شـما پیشـنهاد   بـه  . کارها در هر مشکل پیوند قلبی با اهل بیت علیهم السالم اسـت 

تربیت فرزنـدان بـا محبـت اهـل بیـت علـیهم       

 .ن کتاب تربیت به روش سلطان بانو را هم اینک دانلود نمایید

آیا 

دنیــا 

ایـد؟ والـدین هوشـمند     بال یافتن راه حل مشـکلش فرسـتاده  

حـل   خواهنـد کـه راه   از فرزند خودشان می

  . کنند به او کمک میوالدین در این مسیر 

اگر فرزندمان سیگاري شد، یـا خـداي نـاکرده    

اند و زنـدگی آبرومنـدي را    بسیاري از جوانان معتاد، ترك کرده

 .نگرند جهان را از دید فرزندشان می

ولی سطح آن خانواده با خانواده   هایش شده است،

متاسـفانه ارتبـاط بـین امیـر و پـدرش بـه درگیـري        

در این شرایط چه باید کرد؟ شاید ما احساس فرزندمان را صحیح ندانیم، ولی دیدن و اهمیت قائل شدن براي احساسـات امیـر   

شود که ما بتوانیم بهتر با او ارتباط  باعث می

کارهایی  راه. کاري براي حل مشکل بیابیم

برگ 60باید طبق لیست مدرسه چهارتا دفتر 

من هم با فرزندم بـه  !) شد البته مدرسه گفته بود دفترها را با کاغذ رنگی جلد کنیم لذا عکس روي دفتر دیده نمی

خواهد براي بیرون رفتن حاضـر   مثال دیگر مادري است فرزندش نمی

یعنـی غیرمسـتقیم مـادر    ! ات یکی را انتخـاب کـن و بپـوش   

  . از اینکه انتخاب به او واگذار شده است

 .به جاي یافتن مقصر به یافتن راه حل عالقه دارند

در چنین شـرایطی شـما   ! ریزد ي ماست را روي فرش می

ي خالی بیار تـا   سریع یک قاشق و کاسه: 

ا خود همراه می کنند؟والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

. 

گونه چه بنویسید و کنید تصور خودتان براي را شرایط

    .....  :کنید توصیف

....................  .................................................................................................

.....................    

کارها در هر مشکل پیوند قلبی با اهل بیت علیهم السالم اسـت 

تربیت فرزنـدان بـا محبـت اهـل بیـت علـیهم        "ز ش آمورسایت پروي صوتی رایگان 

ن کتاب تربیت به روش سلطان بانو را هم اینک دانلود نماییدشرکت کنید و یا قسمت رایگا

بال یافتن راه حل مشـکلش فرسـتاده  اید؟ یا به او امید داده اید و به دن را برایش تمام شده ترسیم نموده

از فرزند خودشان می  کنند در کنار ابراز محبت به فرزندشان یک مشاور خوب هم براي او باشند،

والدین در این مسیر . داند مثال فرزند استفاده از مشاوره تحصیلی را راه حل مشکلش می

اگر فرزندمان سیگاري شد، یـا خـداي نـاکرده    . شود بست قرار ندادن فرزندمان بیشتر می تر باشد اهمیت در بن

بسیاري از جوانان معتاد، ترك کرده. بست قرار دهیم به مواد مخدر معتاد شد بازهم نباید او را در بن

جهان را از دید فرزندشان می: دهند به عواطف و احساسات فرزندشان اهمیت می

هایش شده است، کالسی در سال اول دانشگاه عاشق یکی از هم  امیر یکی از شاگردان قبلی من،

متاسـفانه ارتبـاط بـین امیـر و پـدرش بـه درگیـري        . اند ر ناراحت شدهوالدین امیر از این رابطه بسیا. 

  

در این شرایط چه باید کرد؟ شاید ما احساس فرزندمان را صحیح ندانیم، ولی دیدن و اهمیت قائل شدن براي احساسـات امیـر   

باعث می) است دقت کنیم بین اهمیت دادن به احساسات با قبول و تایید احساسات تفاوت

کاري براي حل مشکل بیابیم ي ما با فرزندمان حفظ شود، تا در قدم بعد بتوانیم راه برقرار کنیم و در قدم اول رابطه

  .شود بیان میدوم براي اهمیت دادن به احساسات فرزندمان در فصل 

 .آورند شان به وجود میفضاي انتخاب را براي فرزند

باید طبق لیست مدرسه چهارتا دفتر . چند روز قبل براي خرید لوازم التحریر فرزندانم به یک فروشگاه بزرگ رفته بودم

البته مدرسه گفته بود دفترها را با کاغذ رنگی جلد کنیم لذا عکس روي دفتر دیده نمی

مثال دیگر مادري است فرزندش نمی! ه رفتم و او دفترهاي مورد نظرش را انتخاب نمود

ات یکی را انتخـاب کـن و بپـوش    اي و شلوار مشکی گوید بین شلوار سرمه

از اینکه انتخاب به او واگذار شده است دهد، و فرزند هم خوشحال

به جاي یافتن مقصر به یافتن راه حل عالقه دارند: هنگام رخ دادن اشتباهات

ي ماست را روي فرش می ي شما هنگام آوردن ماست از آشپزخانه کاسه

: ن هوشمند به دنبال حل مشکل هستنددهید؟ آفرین والدی چه عکس العملی نشان می

والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

 
  تربیت فرزندان خردمند

شرایط این ثانیه چند لطفا

توصیف خط یک در را رفتار

   ....................................................

  .....................................................

کارها در هر مشکل پیوند قلبی با اهل بیت علیهم السالم اسـت  بهترین راه ازیکی 

ي صوتی رایگان  کنم در دوره می

شرکت کنید و یا قسمت رایگا "السالم

را برایش تمام شده ترسیم نموده

کنند در کنار ابراز محبت به فرزندشان یک مشاور خوب هم براي او باشند، سعی می

مثال فرزند استفاده از مشاوره تحصیلی را راه حل مشکلش می. مشکل را بیابد

تر باشد اهمیت در بن اگر مشکل بزرگ

به مواد مخدر معتاد شد بازهم نباید او را در بن

  . اند دهآغاز کر

به عواطف و احساسات فرزندشان اهمیت می .3

امیر یکی از شاگردان قبلی من،

. خوانی ندارد امیر اصال هم

  . فیزیکی هم رسیده است

در این شرایط چه باید کرد؟ شاید ما احساس فرزندمان را صحیح ندانیم، ولی دیدن و اهمیت قائل شدن براي احساسـات امیـر   

دقت کنیم بین اهمیت دادن به احساسات با قبول و تایید احساسات تفاوت(

برقرار کنیم و در قدم اول رابطه

براي اهمیت دادن به احساسات فرزندمان در فصل 

فضاي انتخاب را براي فرزند .4

چند روز قبل براي خرید لوازم التحریر فرزندانم به یک فروشگاه بزرگ رفته بودم

البته مدرسه گفته بود دفترها را با کاغذ رنگی جلد کنیم لذا عکس روي دفتر دیده نمی. (خریدیم می

ه رفتم و او دفترهاي مورد نظرش را انتخاب نمودفروشگا

گوید بین شلوار سرمه شود، مادر به فرزندش می

دهد، و فرزند هم خوشحال صورت مسئله را تغییر می

هنگام رخ دادن اشتباهات .5

ي شما هنگام آوردن ماست از آشپزخانه کاسه ساله7فرض کنید پسر  

می
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  ا خود همراه می کنند؟

١  

 با دقیقه چند که کنید یادداشت سپس

ها هم از روي فـرش برداشـته شـود و بعـد رویـش      

کنند بـه دعـوا    هوشمند شروع میولی والدین غیر 

شود فرزندمان عذاب وجدان کمتري را تحمل کند و برایش چنین تـداعی شـود کـه مـن کـار اشـتباهی       

 

 .کنند بینند توصیف می

اگر پدرتان معدل بیست شما را مرتـب پـیش دیگـر    

فـظ کنیـد؟ آیـا راه    توانیـد ایـن معـدل را ح   

پیشرفتی هم دارید؟ یعنی در قبال این معدل بیست باید استرس حفظ کردن این معدل بـراي سـال آینـده را تحمـل کنیـد و      

او بـاز   چنـین راه بـراي پیشـرفت    ایـن . ستایند

کنید، زمانی کـه داریـد او را    و نهی می زمانی که دارید به او امر

را بـه حسـاب   کنیـد   کنید و در عین حال با فرزندتان هـم صـحبت مـی   

نمایید، بیـانگر ایـن    همین اندازه که به خواطر ارتباط بهتر با فرزندتان این نوشتار را مطالعه می

بـا   ي مـا  کـه رابطـه   قبـل از ایـن  . ریزي کنید

در ایـن  . ي ما بـا فرزنـدانمان بهتـر شـود    

  .ستایند به جاي دیدن نتیجه، تالش فرزندشان را می

مـادر موسـی در بـین فامیـل     . گیرد اتفاقا در دو امتحان متوالی نمره بیست می

در امتحـان بعـدي موسـی اسـترس شـدیدي را تجربـه       

توانسـت   ستود، می زندش و مطالعه با تمرکز باالي او را می

کار مـوازي را پـیش گرفتـه     از آنجا که زهرا دختر زیرکی است دو راه

ا خود همراه می کنند؟والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

. 

سپس و دهید اختصاص قبل هفته مرور به را لحظاتی

    .................  .............  اید؟  نموده

.....................................................   

ها هم از روي فـرش برداشـته شـود و بعـد رویـش       ي ماست ها را با کمک هم جمع کنیم و بعد هم دستمال بکش تا بقیه

ولی والدین غیر ! ها را با جارو جمع کن نمک بریز تا نم فرش را جذب کند و در آخر هم نمک

شود فرزندمان عذاب وجدان کمتري را تحمل کند و برایش چنین تـداعی شـود کـه مـن کـار اشـتباهی       

 .توانم اشتباه کنم و تنبیه شوم بعد از این هم هر وقت بخواهم می

بینند توصیف می به جاي تحسین، آنچه را که می:سط فرزندهنگام انجام درست کار تو

اگر پدرتان معدل بیست شما را مرتـب پـیش دیگـر    . شده است 20و معدل شما : براي چند لحظه تصور کنید ده سالتان هست

توانیـد ایـن معـدل را ح    یابید؟ آیا سال بعد هـم مـی   بگوید شما چه حسی می... ها و

پیشرفتی هم دارید؟ یعنی در قبال این معدل بیست باید استرس حفظ کردن این معدل بـراي سـال آینـده را تحمـل کنیـد و      

  !عالوه بر آن امکان پیشرفت هم ندارید

ستایند فرزندشان، تالش و کوشش و جدیت او را می 20والدین هوشمند به جاي معدل 

 .کنند با فرزندشان صحبت می

زمانی که دارید به او امر(اید؟  در هفت روز گذشته چند دقیقه با فرزندتان صحبت نموده

کنید و در عین حال با فرزندتان هـم صـحبت مـی    دارید تلگرامتان را چک میکه 

همین اندازه که به خواطر ارتباط بهتر با فرزندتان این نوشتار را مطالعه می( شما به عنوان والدین هوشمند 

ریزي کنید  ها برنامه باید براي این صحبت) است که از جزء بیست درصد باالي جامعه هستید 

ي ما بـا فرزنـدانمان بهتـر شـود     اي هوشمندانه در این خصوص ایجاد کنیم تا رابطه آلود شود باید برنامه

 .دهیم  بیشتر توضیح می " گذاري وقت

به جاي دیدن نتیجه، تالش فرزندشان را می: هنگام موفقیت فرزندشان

اتفاقا در دو امتحان متوالی نمره بیست می  خواند، جم دبستان درس می

در امتحـان بعـدي موسـی اسـترس شـدیدي را تجربـه       ) نتیجه را ستوده است. (گفته است که پسرش همیشه بیست می گیرد

زندش و مطالعه با تمرکز باالي او را میدرصورتی یکه اگر مادر زحمات فر. بگیرد 20

 .کمکی براي امتحانات آتی فرزندش باشد

  کنند مرتب با درخواست فرزندانشان مخالفت نمی

از آنجا که زهرا دختر زیرکی است دو راه  داند هرچه از مادرش بخواهد جوابش منفی است،

  و اصرار

والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

 
  تربیت فرزندان خردمند

لحظاتی ادامه از قبل لطفا

نموده صحبت فرزندتان

  ................................

ها را با کمک هم جمع کنیم و بعد هم دستمال بکش تا بقیه ماست

نمک بریز تا نم فرش را جذب کند و در آخر هم نمک

  ...کردن و داد زدن و 

شود فرزندمان عذاب وجدان کمتري را تحمل کند و برایش چنین تـداعی شـود کـه مـن کـار اشـتباهی        تنبیه کردن باعث می 

بعد از این هم هر وقت بخواهم می. تنبیه هم شدم کردم،

هنگام انجام درست کار تو .6

براي چند لحظه تصور کنید ده سالتان هست

ها و اعضاء فامیل و همسایه

پیشرفتی هم دارید؟ یعنی در قبال این معدل بیست باید استرس حفظ کردن این معدل بـراي سـال آینـده را تحمـل کنیـد و      

عالوه بر آن امکان پیشرفت هم ندارید

والدین هوشمند به جاي معدل 

 .ماند می

با فرزندشان صحبت می .7

در هفت روز گذشته چند دقیقه با فرزندتان صحبت نموده

که کنید، زمانی  سرزنش می

  .).....نیاورید

  

شما به عنوان والدین هوشمند 

است که از جزء بیست درصد باالي جامعه هستید 

آلود شود باید برنامه فرزندانمان گل

وقت"سوم  خصوص در فصل

هنگام موفقیت فرزندشان .8

جم دبستان درس میموسی در کالس پن

گفته است که پسرش همیشه بیست می گیرد

20زیرا باید بازهم . کند می

کمکی براي امتحانات آتی فرزندش باشد

مرتب با درخواست فرزندانشان مخالفت نمی .9

داند هرچه از مادرش بخواهد جوابش منفی است، زهرا می

  : است

 و اصرار سماجت
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. کند و با پافشاري سعی در قبوالندن نظرش دارد

کنند به فرزندشـان   والدین هوشمند سعی می

آمـوزیم کـه در عـین رعایـت حـد و حـدودها چطـور بـه         

ا خود همراه می کنند؟والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

. 

  درخواست نکردن و اجازه نخواستن از مادر

کند و با پافشاري سعی در قبوالندن نظرش دارد تواند نظر مادر را تغییر دهد، لذا مرتب اصرار می ها با سماجت می

والدین هوشمند سعی می. کند مخفیانه کارش را انجام دهد تواند راضی کند سعی می هرجا هم فکرکند مادرش را نمی

آمـوزیم کـه در عـین رعایـت حـد و حـدودها چطـور بـه          مـی  "/چگونه با فرزندانمان مخالفت کنیم"فصل دوم 

  . درخواست فرزندمان جواب منفی ندهیم

والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

 
  تربیت فرزندان خردمند

 درخواست نکردن و اجازه نخواستن از مادر

ها با سماجت می داند برخی وقت زهرا می

هرجا هم فکرکند مادرش را نمی

فصل دوم  در. توانند نه نگویند تا می

درخواست فرزندمان جواب منفی ندهیم
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 !او را آگاهانه هدایت کنیم
خواهیم فرزندمان رفتار صحیح داشـته باشـد بایـد احساسـات او را     

 .براي درك احساسات فرزندمان باید بتوانیم خودمان را جاي او بگذاریم و از چشـم او جهـان را ببینـیم   

هـدایت کنیـد، ولـی بـه     بـا او مخالفـت کنـیم، او را    

ایـن  . پسران دبیرستانی در پاساژ کوروش اجتمـاع کردنـد  

و دست آخر هم معلـوم شـد فقـط یـک فراخـوان در      

ولی چـرا  . در پشت پرده نیست... ي خراب کاري و سیاسی و

هـایی بـا    ها و شـباهت  ها چه تفاوت هست باید بدانیم که آن

دهیم و راحت تر بتـوانیم  تري را از خود بروز 

ي  ي رفع آن از عهده بررسی اثرات رایانه روي زندگی و نحوه

االن هـر چـه بخـواهیم تـوي گوگـل      ! آموختن کتتـاب بـود و معلـم   

  .شود ي فرزندانمان به اطالعات باعث تغییر در رفتارشان می

فتـی، تـازه   گر خریـدي و عکـس مـی    خواستی عکسی داشته باشی باید دوربین داشتی و فیلم می

دارند و براي دیـدن آن هـم    گیرند و فیلم بر می

  .تر صورت گیرد آنها راحت ها بین  ها و تبادل عکس

ا خود همراه می کنند؟والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

. 

او را آگاهانه هدایت کنیم درك احساسات فرزندمان
خواهیم فرزندمان رفتار صحیح داشـته باشـد بایـد احساسـات او را      سات و رفتار ارتباط مستقیم برقرار است اگر ما می

براي درك احساسات فرزندمان باید بتوانیم خودمان را جاي او بگذاریم و از چشـم او جهـان را ببینـیم   

بـا او مخالفـت کنـیم، او را    . اصطکاك با خود همـراه کنـیم   توانیم فرزندمان را با کمترین

  

  دارد؟) وقتی هم سن او بودید(به نظر شما دنیاي فرزندتان چه تفاوتی با دنیاي شما 

  مانهز

پسران دبیرستانی در پاساژ کوروش اجتمـاع کردنـد   چند هزار نفر از دختر و, اتفاق عجیبی افتاد

و دست آخر هم معلـوم شـد فقـط یـک فراخـوان در      ... واقعه آن قدر نا متعارف بود که پلیس به میدان آمد، پاساژ تعطیل شد و

ي خراب کاري و سیاسی و شبکه هاي اجتماعی باعث چنین اجتماعی شده است و هیچ انگیزه

  اجتماع ما آن قدر با فرزندان خودش بیگانه است؟ 

هست باید بدانیم که آن 90و 80ي  واقعیت این است که وقتی سر و کارمان با متولیدن دهه

تري را از خود بروز  شناخت بهتر موجب می شود که رفتارهاي مناسب. دارند

  . آنان را با خودمان همراه کنیم

  رشد تکنولوژي

از حدود بیست سال پیش تاکنون تکنولـوژي رشـد چشـم گیـري     

سبک زندگی و تعامالت افـراد نیـز بـه همـین دلیـل      

در ادامـه بـه مـواردي از ایـن تغییـرات      

  .و فرزندانمان موثر استي ما 

اگـر در  . ها جاي یک دوست را براي فرزندان ما پر نموده انـد 

شـان   کردنـد و بـا تـوپ    ها توي کوچه فوتبال بازي می

، امـروز تـوي کـامپیوتر بـازي     !!شکسـتند 

گروهـی،   یـادگیري کـار    این مسئله روي میزان تحـرك، 

بررسی اثرات رایانه روي زندگی و نحوه. ( گذارد یادگیري تعامل با دیگران و بسیاري دیگر از مسائل اثر می

  .)پردازیم انشاء اهللا در فرصت دیگر به این موضوع می

آموختن کتتـاب بـود و معلـم    تنها منابع دردسترس براي در زمان کودکی و نوجوانی من،

ي فرزندانمان به اطالعات باعث تغییر در رفتارشان می دسترسی فزاینده

  فیلم و عکس هاي دیجیتال

خواستی عکسی داشته باشی باید دوربین داشتی و فیلم می تا همین ده سال پیش اگر می

گیرند و فیلم بر می ها عکس می ي مبایل االن همه! بردي عکاسی تا برایت ظاهر کنند

ها و تبادل عکس شود دسترسی فرزندانمان به عکس این موجب می

والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

 
  تربیت فرزندان خردمند

درك احساسات فرزندمانبا : فصل دوم
سات و رفتار ارتباط مستقیم برقرار است اگر ما میبین احسا

براي درك احساسات فرزندمان باید بتوانیم خودمان را جاي او بگذاریم و از چشـم او جهـان را ببینـیم   . بشناسیم و درك کنیم

توانیم فرزندمان را با کمترین چنین می این

   .استقالل او آسیب نزنیم

به نظر شما دنیاي فرزندتان چه تفاوتی با دنیاي شما  

ز درك فرزندان این

اتفاق عجیبی افتاد 1395خرداد 18در روز 

واقعه آن قدر نا متعارف بود که پلیس به میدان آمد، پاساژ تعطیل شد و

شبکه هاي اجتماعی باعث چنین اجتماعی شده است و هیچ انگیزه

اجتماع ما آن قدر با فرزندان خودش بیگانه است؟ 

واقعیت این است که وقتی سر و کارمان با متولیدن دهه

دارند 60و 70ي  متولدین دهه

آنان را با خودمان همراه کنیم

رشد تکنولوژي .1

از حدود بیست سال پیش تاکنون تکنولـوژي رشـد چشـم گیـري     

سبک زندگی و تعامالت افـراد نیـز بـه همـین دلیـل      . نموده است

در ادامـه بـه مـواردي از ایـن تغییـرات      . بسیار تغییر نموده اسـت 

ي ما  پردازیم که بررابطه می

  رشد رایانه

ها جاي یک دوست را براي فرزندان ما پر نموده انـد  رایانه

ها توي کوچه فوتبال بازي می ما بچه  زمان

شکسـتند  ي همسایه را مـی  شیشه

این مسئله روي میزان تحـرك، . کنند می

یادگیري تعامل با دیگران و بسیاري دیگر از مسائل اثر می

انشاء اهللا در فرصت دیگر به این موضوع می این نوشتار خارج است،

  اینترنت

در زمان کودکی و نوجوانی من،

دسترسی فزاینده. کنیم جستجو می

فیلم و عکس هاي دیجیتال

تا همین ده سال پیش اگر می

بردي عکاسی تا برایت ظاهر کنند بعدش هم می

این موجب می! الزم نیست عکاسی بروي
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رویـم   هـاي اجتمـاعی مـی    خود ما والدین هم که سن و سالی داریم وقتی توي شـبکه 

  .خبر از دنیاي واقعی اطرافمان

بینیم که فیزیکشان کنار هم هست ولی فکرشان درگیر تلگرام و اینسـتگرام  

در . کنند کـه در زنـدگی واقعـی اسـتفاده نمـی کننـد      

شاید پسر و دختري که در فضاي واقعی صحبت کردن بـا  

. ژي که به دلیل اثرگذاري باالي آن جداگانه مطرح نمودیم افـزایش آگـاهی از خشـونت اسـت    

شود یـا بـا    و ایمیل و تلگرام و اینستگرام بین فرزندانمان دست به دست می

جسـم و نـوع عملکـرد فرزنـدانمان اثـر       آمیـز روي روح و 

  . رشد تکنولوژي به همراه تغییرات فرهنگی در جامعه، سن آگاه شدن فرزندانمان از مسائل جنسی را به شدت کاهش داده است

پدر که روزي مرد خانه بود، از موقعیت قبلی برخـوردار نیسـت، آمارهـا    

هـا   میزان باالي طـالق و بسـیاري از شـاخص   

  !کنند ین فضا رشد می

. امروز وجود خارجی ندارد  ي فرزندانمان از بسیاري از خطاها بود،

تـر خبـر داشـته     طرف ي چهار کوچه آن که بخواهیم از همسایه

  . تر شده است

ا خود همراه می کنند؟والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

. 

در منزلشـان یـک   . فردي رفته بـودم 

در اطـاق نشـیمن بـود و    ) سـیم 

براي صحبت کـردن  ) سه دختر و یک پسر

چنین نـوع   این. کردند باید از همان خط تلفن استفاده می

امـروزه تـوي   . شـد  ارتباطات فرزندان با دیگران کنترل می

زان دبستانی هم موبایـل  آمو جیب و کیف بسیاري از دانش

تـوانیم کنترلـی روي    در واقع ما والدین، نمـی 

  .ارتباطات فرزندانمان داشته باشیم

خود ما والدین هم که سن و سالی داریم وقتی توي شـبکه . هاي اجتماعی است

خبر از دنیاي واقعی اطرافمان بینیم چند ساعت است توي آن هستیم و بی که میشویم 

بینیم که فیزیکشان کنار هم هست ولی فکرشان درگیر تلگرام و اینسـتگرام   افرادي را می... هاي خانوادگی و

کنند کـه در زنـدگی واقعـی اسـتفاده نمـی کننـد       یهاي اجتماعی از کلماتی استفاده م بر این فرزندانمان در شبکه

شاید پسر و دختري که در فضاي واقعی صحبت کردن بـا  . تر از فضاي واقعی است هاي اجتماعی رقیق

  .دانند به راحتی در فضاي مجازي چت کنند

  خشونتافزایش آگاهی از 

ژي که به دلیل اثرگذاري باالي آن جداگانه مطرح نمودیم افـزایش آگـاهی از خشـونت اسـت    یکی از اثرات مخرب رشد تکنولو

و ایمیل و تلگرام و اینستگرام بین فرزندانمان دست به دست می CDاالن هر فیلم و عکس خشنی به راحتی توسط 

آمیـز روي روح و  هـاي خشـونت   دیـدن صـحنه  ! رسد گشتن در اینترنت به دستشان می

  جنسی افزایش آگاهی از مسائل

رشد تکنولوژي به همراه تغییرات فرهنگی در جامعه، سن آگاه شدن فرزندانمان از مسائل جنسی را به شدت کاهش داده است

  اجتماعی ها و ارتباطات سستی خانواده

پدر که روزي مرد خانه بود، از موقعیت قبلی برخـوردار نیسـت، آمارهـا    . شده است تر ها سست هاي اخیر بنیان خانواده 

میزان باالي طـالق و بسـیاري از شـاخص   . دهد چک شدن موبایل آقایان توسط همسرانشان درصد بسیار باالیی را نشان می

ین فضا رشد میمتاسفانه فرزندان ما نیز در هم. دهد ها می رنگ شدن نقش خانواده

ي فرزندانمان از بسیاري از خطاها بود، ها و فضاي محله که زمانی عامل بازدارنده

که بخواهیم از همسایه دانیم چه برسد به این هایمان را هم نمی

تر شده است رنگ هایی که قبل از این براي فرزندانمان وجود داشت کم

والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

 
  تربیت فرزندان خردمند

   موبایل

فردي رفته بـودم  منزل 1380درسال 

سـیم  نه بـی (گوشی تلفن ثابت 

سه دختر و یک پسر(فرزندان خانه 

باید از همان خط تلفن استفاده می

ارتباطات فرزندان با دیگران کنترل می

جیب و کیف بسیاري از دانش

در واقع ما والدین، نمـی . وجود دارد

ارتباطات فرزندانمان داشته باشیم

  شبکه هاي اجتماعی

هاي اجتماعی است بدتر از موبایل شبکه

که میشویم    چنان گرفتار می آن

هاي خانوادگی و جمع  ها، در مهمانی

بر این فرزندانمان در شبکه عالوه... و

هاي اجتماعی رقیق ها در شبکه مجموع حریم

دانند به راحتی در فضاي مجازي چت کنند هم را قبیح می

افزایش آگاهی از  .2

یکی از اثرات مخرب رشد تکنولو

االن هر فیلم و عکس خشنی به راحتی توسط 

گشتن در اینترنت به دستشان می

  . گذارد می

افزایش آگاهی از مسائل .3

رشد تکنولوژي به همراه تغییرات فرهنگی در جامعه، سن آگاه شدن فرزندانمان از مسائل جنسی را به شدت کاهش داده است

سستی خانواده .4

هاي اخیر بنیان خانواده  در سال

چک شدن موبایل آقایان توسط همسرانشان درصد بسیار باالیی را نشان می

رنگ شدن نقش خانواده همگی نشان از کم

ها و فضاي محله که زمانی عامل بازدارنده ارتباطات با همسایه

هایمان را هم نمی آپارتمانی حاال ما اسم هم

www.teهایی که قبل از این براي فرزندانمان وجود داشت کم لذا محدودیت. باشیم
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  ا خود همراه می کنند؟

١  

قدر به هم ریخته است و فرزنـدانمان بـه قـدري از دیـن مطـالبی سـطحی و قشـري ولـی         

.) البته ما پدر مادرها هم وضعیت چندان بهتري نـداریم 

  .اثرتر است

یا  بینید، ید نه در کنار فرزندانتان دارید تلویزیون می

نکته مثبت و امیدوار کننده این است کـه فرزنـدان مـا    

  .ي بین خودتان و فرزندتان را بهبود دهید

پـذیرش   ي شـناخت احساسـات،   براي ایـن کـار بایـد سـه مرحلـه     

  !ایم ي منظور او شده شویم که درست متوجه

این  .کند که فرد مهمی براي ماست، و ما براي احساسات و عواطف او ارزش قائلیم

کالسـی  

ولـی مـا   

با پـذیرفتن احسـاس فرزنـدمان، او آرامـش بیشـتري      

هـاي زیـر اسـتفاده    

  .خواهیم مقابله کنیم

  ...گویند شرمگینی یا

. ردولـی قبـول داریـم کـه فرزنـدمان ایـن احسـاس را دا       

 . ي دلش را براي ما بگستراند و از ما مشورت بگیرد

ا خود همراه می کنند؟والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

. 

 و دین اهمیتی به اخالق

قدر به هم ریخته است و فرزنـدانمان بـه قـدري از دیـن مطـالبی سـطحی و قشـري ولـی          ي ما آن متاسفانه فضاي دینی جامعه

البته ما پدر مادرها هم وضعیت چندان بهتري نـداریم . (اند ین و با فاصله شدهاند که نسبت به دین و اخالق بدب

اثرتر است کننده در رفتار فرزندان ما بوده است در فضاي کنونی کم لذا دین هم که عاملی کنترل

  کاهش زمان با فرزند بودن

ید نه در کنار فرزندانتان دارید تلویزیون میشما چندساعت از روز را با فررزندانتان هستید؟ وقتی که با فرزندانتان هست

  ها ارتباط داشته باشیم  فرزندان ما نیاز دارند که ما با آن... 

نکته مثبت و امیدوار کننده این است کـه فرزنـدان مـا    . با این وصف براي همراه نمودن فرزندانمان نیاز به تالشی مضاعف داریم

ي بین خودتان و فرزندتان را بهبود دهید توانیم با راهکارهایی ساده رابطه ا را به عنوان پدر و مادر قبول دارند و ما می

براي ایـن کـار بایـد سـه مرحلـه     . اولین قدم در همراه نمودن فرزندمان درك احساسات اوست

 .ین مراحل توضیح داده شده استدر زیر ا. احساسات و حمایت را انجام داد

 

   :کنیم براي شناخت و درك احساسات فرزندمان مسیر زیر را طی می

  .شنیدن حرف دل فرزندمان خیلی مهم است. کنیم

با سواالت کوتاه و باز با . گذاریم فرزندمان حرف دلش را بزند می

  ! الزم نیست وارد جزئیات شویم. مواجه شویم

شویم که درست متوجه طوري مطمئن می این. کنیم فقط برداشت خودمان از عواطف فرزندمان را بیان می

کند که فرد مهمی براي ماست، و ما براي احساسات و عواطف او ارزش قائلیم هاي ساده، فرزندمان حس می

  . قدم در بهبود روابط بین ما و برزندمان خیلی موثر است

 

کالسـی   مـثال او دوسـت دارد بـا هـم    . شاید ما با برخـی احساسـات فرزنـدمان موافـق نباشـیم     

ولـی مـا   . نظر ما در این خصوص کامال با نظر فرزندمان مخـالف اسـت  

با پـذیرفتن احسـاس فرزنـدمان، او آرامـش بیشـتري      . سی را داردپذیریم که او چنین احسا

  . توان با فرزندمان صحبت کنیم بعد از آن است که تازه می

هـاي زیـر اسـتفاده     کار از تکنیک براي این. پذیریم فرزند ما باید بفهمد که ما احساساتش را می

خواهیم مقابله کنیم اسات او نمیبه طوري که نشان دهیم با احس: گوش کردن فعال

  بیان احساس فرزندمان با عبارات دیگر

گویند شرمگینی یا یا به این می! االن عصبانی هستی: نام نهادن روي احساسات

ولـی قبـول داریـم کـه فرزنـدمان ایـن احسـاس را دا         کنم الزم نیست بگوییم این احساس تو صحیح اسـت، 

ي دلش را براي ما بگستراند و از ما مشورت بگیرد شود که فرزندمان بیشتر سفره پذیرش احساسات موجب می

والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

 
  تربیت فرزندان خردمند

اهمیتی به اخالق کم .5

متاسفانه فضاي دینی جامعه

اند که نسبت به دین و اخالق بدب گسترده شنیده

لذا دین هم که عاملی کنترل

کاهش زمان با فرزند بودن .6

شما چندساعت از روز را با فررزندانتان هستید؟ وقتی که با فرزندانتان هست

... کنید و یا تلگرام چک می

با این وصف براي همراه نمودن فرزندانمان نیاز به تالشی مضاعف داریم

ا را به عنوان پدر و مادر قبول دارند و ما میهنوز م

اولین قدم در همراه نمودن فرزندمان درك احساسات اوست

احساسات و حمایت را انجام داد

 قبول احساسات

 ساساتشناخت اح .1

براي شناخت و درك احساسات فرزندمان مسیر زیر را طی می

 کنیم با دقت گوش می

 می: کنیم سوال نمی

مواجه شویمفرزندمان 

 فقط برداشت خودمان از عواطف فرزندمان را بیان می

هاي ساده، فرزندمان حس می با همین گام

قدم در بهبود روابط بین ما و برزندمان خیلی موثر است

  

 حساساتپذیرش ا .2

شاید ما با برخـی احساسـات فرزنـدمان موافـق نباشـیم     

نظر ما در این خصوص کامال با نظر فرزندمان مخـالف اسـت  . دانشگاهش ازدواج کند

پذیریم که او چنین احسا می

بعد از آن است که تازه می. گیرد می

فرزند ما باید بفهمد که ما احساساتش را می

  :کنیم می

 گوش کردن فعال

  بیان احساس فرزندمان با عبارات دیگر: تایید کردن

 نام نهادن روي احساسات

کنم الزم نیست بگوییم این احساس تو صحیح اسـت،  بازهم تاکید می

پذیرش احساسات موجب می

 
 

www.te
ds
a.c

om

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


  ا خود همراه می کنند؟

١  

اگر فرزند ما متوجـه شـده   . توانیم نظرات خودمان را هم بیان کنیم

با . فرزندانم در این سفر خیلی خسته شده بودند

رفت و  اید مدرسه میفردا ب  آمد، اینکه حدود هشت و نیم شب به خانه آمده بودیم ولی فرزندم خیلی خسته بود و خوابش می

! تر بخوابد خواست سریع خوابش دراز کشیده بود و می

آید، چه قدر  اش را مالیدم و گفتم که حتما در این مسافرت خیلی خسته شده، االن هم خیلی خوابش می

به او گفتم االن یک ربع به نه است سریع برود حمام 

  ! با همین چند کلمه مقامتش شکسته شد و سریع همراهی نمود

برحسـب نـوع شخصـیت، جنسـیت و فضـاي      

البته این امر با شدت بسیار کمتـر در سـنین بـاالي پـنج     

سـتقالل او را بـه چـالش    کـه در برخـی مـوارد والـدین بـراي همـراه کـردن فرزندشـان ا        

هـا را روشـن کنـیم، و     قبل از بروز مشـکل بایـد مـرز   

بایـد قبـل از بـروز مشـکل      )ها تشریح عواقب رد شدن از مرز

خواستم آن را  وقتی می. یک دوربین دیجیتال خریدم

اگر خواستید از کسی عکس بگیریـد بایـد قـبلش از او    

خواهد و دیگري به او  اگر ببینم هر کدامتان این دوربین را می

  !انم سر دوربین باهم دعوا نکنندهمین قوانین ساده باعث شد که فرزند

خواهنـد دوربـین    اگـر مـی  . خواهند مستقل باشد باید مسئولیت کارهایشان را هم قبول کننـد 

  

داننـد راه   هـا فرزنـدانمان نمـی    برخـی وقـت  

ایـن مـا هسـتیم کـه بایـد فضـاي مناسـبی را بـراي         

خـوري و تعـدادي    مبلمان و میز نهار  ماه بعد از تولد فرزندانش،

ي پـدرزنش انتقـال داد و فضـاي خانـه را بـراي بـازي و       

ایـن  .  ها نباشـد  ها و یا افتادن وسایل روي بچه

در سـنین  (هـایم تمـام شـاگردها     در یکی از کالس

اش هم بـد نبـود، ولـی     وضع مالی خانواده

  . گفتند فرزند ما در این سن نیاز به موبایل هوشمند ندارد

ا خود همراه می کنند؟والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

. 

 فرزندمان

توانیم نظرات خودمان را هم بیان کنیم ي باال را خوب انجام داده باشیم، به راحتی می

  .رود ایم احتمال همراهی او باالتر می و را قبول کرده

فرزندانم در این سفر خیلی خسته شده بودند. به مسافرت رفته بودیم 95مهر 23ام از بیستم مهر تا 

اینکه حدود هشت و نیم شب به خانه آمده بودیم ولی فرزندم خیلی خسته بود و خوابش می

خوابش دراز کشیده بود و می ولی او روي تخته. نیاز داشت که آن شب حمام برود و شام هم بخورد

اش را مالیدم و گفتم که حتما در این مسافرت خیلی خسته شده، االن هم خیلی خوابش می

به او گفتم االن یک ربع به نه است سریع برود حمام ... رفت توي عالم خواب و بست و راحت می یخوب بود االن چشمش رو م

با همین چند کلمه مقامتش شکسته شد و سریع همراهی نمود. تواند بخوابد

  چطور استقالل شخصیت فرزندمان را بپذیریم؟

برحسـب نـوع شخصـیت، جنسـیت و فضـاي      . به فرد خودشان هسـتند  ویت منحصرفرزندان ما نیازمند استقالل از ما و یافتن ه

البته این امر با شدت بسیار کمتـر در سـنین بـاالي پـنج     . دهد سال رخ می15فرهنگی و اجتماعی این امر در بین سنین ده تا 

کـه در برخـی مـوارد والـدین بـراي همـراه کـردن فرزندشـان ا         با توجه به این

  .گیري عزت نفس فرزندانمان بسیار موثر باشد تواند در شکل

  .استقالل با مسئولیت همراه است

قبل از بروز مشـکل بایـد مـرز   . فرزندانمان باید متوجه شوند که داشتن استقالل همراه با مسئولیت است

تشریح عواقب رد شدن از مرز –تعریف مرز (این کار . ا برایش شرح دهیم

یک دوربین دیجیتال خریدم) دو دختر شش و هشت ساله(براي فرزندانم  95

اگر خواستید از کسی عکس بگیریـد بایـد قـبلش از او      عدي دارد،ها بدهم گفتم استفاده از این وسیله قوا

اگر ببینم هر کدامتان این دوربین را می  بر این اسم این دوربین دوربین مهربانی است،

همین قوانین ساده باعث شد که فرزند! شود ساعت توقیف می دهد، دوربین به مدت یک

خواهند مستقل باشد باید مسئولیت کارهایشان را هم قبول کننـد  فرزندانمان باید بدانند که اگر می

  . مستقل داشته باشند باید با هم همراهی داشته باشند

  نزنیم؟ چگونه فرزندمان را هدایت کنیم ولی به استقالل او ضربه

  سالم

برخـی وقـت  . هاي خودمان را در اختیار فرزندانمان قرار دهیم ما به عنوان والدین موظفیم تجربه

ایـن مـا هسـتیم کـه بایـد فضـاي مناسـبی را بـراي         . توانند بر احساساتشان غلبـه کننـد   صحیح چیست، و بسیاري اوقات نمی

ماه بعد از تولد فرزندانش، حدود شش  از دوستان نزدیک من داراي دو پسر دوقلو شد،

ي پـدرزنش انتقـال داد و فضـاي خانـه را بـراي بـازي و        را به خانه) هاي چینی تزئینی کنار پذیرایی مانند گلدان

ها و یا افتادن وسایل روي بچه نگران از مبل باال رفتن یا کثیف شدن صندلی تا دیگر. 

  . روش صحیح و معقولی است

در یکی از کالس. تواند جنسش فرق کند البته در نوجوانی وسایل خطرزا براي فرزندانمان می

وضع مالی خانواده. موبایل هوشمند داشتند، در آن جمع فقط پرهام موبایل هوشمند نداشت

گفتند فرزند ما در این سن نیاز به موبایل هوشمند ندارد می  ینش از زمره والدین هوشمند بودند،

والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

 
  تربیت فرزندان خردمند

فرزندمان حمایت از .3

ي باال را خوب انجام داده باشیم، به راحتی می اگر دو مرحله

و را قبول کردهباشد که ما احساس ا

ام از بیستم مهر تا  من به همراه خانواده

اینکه حدود هشت و نیم شب به خانه آمده بودیم ولی فرزندم خیلی خسته بود و خوابش می

نیاز داشت که آن شب حمام برود و شام هم بخورد

اش را مالیدم و گفتم که حتما در این مسافرت خیلی خسته شده، االن هم خیلی خوابش می پیشش رفتم شانه

خوب بود االن چشمش رو م

تواند بخوابد و تا ساعت نه هم می

چطور استقالل شخصیت فرزندمان را بپذیریم؟

فرزندان ما نیازمند استقالل از ما و یافتن ه

فرهنگی و اجتماعی این امر در بین سنین ده تا 

با توجه به این. شود سال هم دیده می

تواند در شکل این فصل می کشند، می

استقالل با مسئولیت همراه است

فرزندانمان باید متوجه شوند که داشتن استقالل همراه با مسئولیت است

ا برایش شرح دهیمها ر عواقب شکستن مرز

95قبل از عید. صورت گیرد

ها بدهم گفتم استفاده از این وسیله قوا به عنوان عیدي به آن

بر این اسم این دوربین دوربین مهربانی است، عالوه. اجازه بگیرید

دهد، دوربین به مدت یک نمی

فرزندانمان باید بدانند که اگر می

مستقل داشته باشند باید با هم همراهی داشته باشند

چگونه فرزندمان را هدایت کنیم ولی به استقالل او ضربه

سالم د فضايایجا .1

ما به عنوان والدین موظفیم تجربه

صحیح چیست، و بسیاري اوقات نمی

  .فرزندانمان ایجاد کنیم

از دوستان نزدیک من داراي دو پسر دوقلو شد، یکی

مانند گلدان(از اثاث منزل 

. تحرك فرزندانش باز نمود

روش صحیح و معقولی است

البته در نوجوانی وسایل خطرزا براي فرزندانمان می

موبایل هوشمند داشتند، در آن جمع فقط پرهام موبایل هوشمند نداشت) دبیرستان

ینش از زمره والدین هوشمند بودند،والد
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  ا خود همراه می کنند؟
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 رفتارهـاي  بهبـود  بـراي  کـه  بنویسـید 

  بدهید؟ خودتان زندگی در باید را

................................................    

شود کـه   ي عزیز به آموختن و بهبود عملکردتان در مقابل فرزندتان موجب می

  .ایم؟ متوقع نباشیم فرزند ما در هر یک از این موارد بهتر از ما باشد

فرض ما براین است که پوشـش یـک   ( .توانید در نوع پوشش دخترها و مادرانشان ببینید

هـا آزادتـر از مادرشـان     در اغلـب مـوارد دختـر   

اند اکنون با عروسشان هم مشـکل   ي همسرشان مشکل داشته

سالم اسـت؟ اگـر نیسـت اول رفتارهـاي خودمـان را اصـالح       

این رفتار پدرم باعث شد تا پسرهایش نه تنها سیگاري نشوند، بلکـه تصـویر منفـی از سـیگار در ذهنشـان      

. دهـد، آن کـار را تحسـین کنـیم     اگر دید یک نفر دارد کار خوبی را انجام می

  .شود

بزرگ رسم کند و یـک طـرف    Tدر یک کاغذ یک 

. ها و آثار سوء تصـمیمش را یادداشـت نمایـد   

ا خود همراه می کنند؟والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

. 

بنویسـید  االن همین لطفا

را تغییراتی چه فرزندتان

o  

o  

o   ................................

 !باشد خودمان آن طوري باشیم که توقع داریم فرزندمان

ي عزیز به آموختن و بهبود عملکردتان در مقابل فرزندتان موجب می اهتمام شما خواننده! گویم

  . مند باشد هاي زندگی عالقه کارگیري مهارت فرزندتان هم به مطالعه و آموختن و به

  : ما از فرزندمان توقعاتی داریم

  .به مسائل دینی پایبند باشد

  .دچار انحرافات اخالقی و جنسی نشود

  .دخانیات استعمال نکند

   .براي باال رفتن سطح علمی خودش تالش کند

  .به والدینش احترام بگذارد

ایم؟ متوقع نباشیم فرزند ما در هر یک از این موارد بهتر از ما باشد از این موارد چطور رفتار نموده

توانید در نوع پوشش دخترها و مادرانشان ببینید مثال روشن و ملموس این سخن را می

در اغلـب مـوارد دختـر   . ور و برتان بیاندازیدکافی است نگاهی به د !)خانم در برابر بیگانگان ارزش است

ي همسرشان مشکل داشته یا به زندگی اطرافیانتان نگاه کنید، مادر شوهرهایی که با خانواده

سالم اسـت؟ اگـر نیسـت اول رفتارهـاي خودمـان را اصـالح       آیا رفتارهاي جنسی خود ما به عنوان والدین، رفتارهایی صحیح و 

  .گیرند خواه یا ناخواه فرزندانمان از ما الگو می

یادم هست . توانند مثبت یا منفی باشند

بـه او    دیـد،  هر وقت پدرم فـردي سـیگاري را مـی   

خوري؟  داد که این دود چیه که داري می

آجیلی چیزي بریز تو جیبت به جاي 

هـم مـثال در ماشـین    اگـر  

بـاز همـین     شـنید،  بودیم و  فرد سیگاري صدایش را نمـی 

این رفتار پدرم باعث شد تا پسرهایش نه تنها سیگاري نشوند، بلکـه تصـویر منفـی از سـیگار در ذهنشـان      

اگر دید یک نفر دارد کار خوبی را انجام می. در مورد رفتارهاي خوب هم اثر دارد

شود ها در نظر فرزندمان می ها و ضد ارزش این تحسین یا تقبیح باعث شکل گرفتن ارزش

 افکار

در یک کاغذ یک . ان را بکشدها جدول سود و زی گیري به فرزندمان بیاموزیم که هنگام تصمیم

ها و آثار سوء تصـمیمش را یادداشـت نمایـد    خواهد بگیرد چه منافعی دارد و در طرف دیگر هزینه بنویسد این تصمیمی که می

والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

 
  تربیت فرزندان خردمند

خودمان آن طوري باشیم که توقع داریم فرزندمان .2

گویم من به شما تبریک می

فرزندتان هم به مطالعه و آموختن و به

ما از فرزندمان توقعاتی داریم

 به مسائل دینی پایبند باشد

 دچار انحرافات اخالقی و جنسی نشود

 دخانیات استعمال نکند

 براي باال رفتن سطح علمی خودش تالش کند

 به والدینش احترام بگذارد

 فداکار باشد.  

 ... 

از این موارد چطور رفتار نمودهخود ما در هر یک 

مثال روشن و ملموس این سخن را می

خانم در برابر بیگانگان ارزش است

  . پوشش دارند

یا به زندگی اطرافیانتان نگاه کنید، مادر شوهرهایی که با خانواده

  . دارند

آیا رفتارهاي جنسی خود ما به عنوان والدین، رفتارهایی صحیح و 

خواه یا ناخواه فرزندانمان از ما الگو می  کنیم،

 

 تقبیح تحسین و .3

توانند مثبت یا منفی باشند الگوها می

هر وقت پدرم فـردي سـیگاري را مـی   

داد که این دود چیه که داري می تذکر می

آجیلی چیزي بریز تو جیبت به جاي  باتی،ن یک آب

اگـر  ! سیگار کشیدن، بخـور 

بودیم و  فرد سیگاري صدایش را نمـی 

این رفتار پدرم باعث شد تا پسرهایش نه تنها سیگاري نشوند، بلکـه تصـویر منفـی از سـیگار در ذهنشـان      . گفت ها را می حرف

  . شکل بگیرد

در مورد رفتارهاي خوب هم اثر داردهمین روش 

این تحسین یا تقبیح باعث شکل گرفتن ارزش

افکار نظم دادن به .4

به فرزندمان بیاموزیم که هنگام تصمیم

بنویسد این تصمیمی که می

  . سپس تصمیم بگیرد
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از یـک دوسـت خـواهش کنـیم آنچـه را کـه       

مثال اثـرات  (اگر فرزند ما مطلبی را در یک کتاب بخواند 

  . ییم، داردکه همان مطلب را ما مستقیما به او بگو

 . اي که از صالحیت آن مطمئن نیستیم ارجاع دهیم

در زیـر  . هایشان جواب منفی بدهیم مجبوریم به درخواست

دهیم، قطعا در هر مورد بـا توجـه بـه روحیـات فرزنـدتان و نـوع       

  .) هاي دیگري را بیابید و یا با استفاده از خالقیت خودتان راه

ي تلویزیـون زل   پسرم وقتـی بـه صـفحه   

حلـی را   بعـد هـم بـا کمـک فرزنـدمان راه     

هـا بـا گفتگـو و دادن     خیلـی وقـت  .) کنـیم 

خواهی بازهم  دانم می پسرم می. الزم نیست همان اول نه را بگوییم

ولـی االن موقـع رفـتن بـه     . من هم از خوشحالی تو خیلی خوشحال هستم

 ". من دوست دارم آخر هفته به مسافرت بروم ولی به دلیل بیماري مادرم، باید این هفته در خانه بمانم و از او مواظبـت کـنم  

االن وقت شـام  ! شود سر کامپیوتر بري نمی

ولـی در حالـت دوم مـا    ... گیري کند، ناراحت شـود و 

تـوانیم سـریع بـرآورده کنـیم      اگر خواسته او را نمـی 

  .ھا را بررسی خواھیم نمود

ا خود همراه می کنند؟والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

. 

 به منابع دیگر فرزندمان

از یـک دوسـت خـواهش کنـیم آنچـه را کـه       تـوانیم   هـا مـی   خیلی وقـت . فرزندانمان الزم نیست همه چیز را از زبان ما بشنوند

اگر فرزند ما مطلبی را در یک کتاب بخواند . یا او را به یک کتاب خوب ارجاع دهیم. خواهیم به فرزندمان بگوید

که همان مطلب را ما مستقیما به او بگو پذیرش بیشتري نسبت به این

اي که از صالحیت آن مطمئن نیستیم ارجاع دهیم فرزندمان را نباید به فرد یا نوشته

  : کنیم چگونه با فرزندمان مخالفت

مجبوریم به درخواست. توانیم خواسته هاي فرزندانمان را برآورده کنیم

دهیم، قطعا در هر مورد بـا توجـه بـه روحیـات فرزنـدتان و نـوع        با فرزندمان ارائه می! آمیز ی را براي مخالفت مسالمت

و یا با استفاده از خالقیت خودتان راه(کارها را باید انتخاب کنید  درخواست او یکی از این راه

  

پسرم وقتـی بـه صـفحه   . 2را بررسی کنیم کند، کردن مداوم براي فرزندمان ایجاد می ه

بعـد هـم بـا کمـک فرزنـدمان راه     . شـود  ات مـی  شود چشمت ثابت بماند و همین باعث ضعف بینایی

کنـیم  ي حرکتی مـی مثال بعد ازهر نیم ساعت نگاه کردن به تلویزیون یک ربع باز

  .ها را تعدیل کنیم هاي آن توانیم درخواست اطالعات کافی به فرزندانمان می

  .احساسات او را بپذیریم

الزم نیست همان اول نه را بگوییم. ایم صحبت نموده "قبول احساسات

من هم از خوشحالی تو خیلی خوشحال هستم. رك بمانی و تاپ بازي کردن خیلی کیف دارد

  . مشکل را شرح دهیم

من دوست دارم آخر هفته به مسافرت بروم ولی به دلیل بیماري مادرم، باید این هفته در خانه بمانم و از او مواظبـت کـنم  

  .تواند نگرش فرزندمان به ماندن در خانه را تغییر دهد مختصر می

  ...با او موافقت کنیم اما 

نمی! نه": توان بگوییم می اش بازي کند، ولی زمان شام است، خواهد با رایانه

   "بکنی ولی بعد از شامتونی بازي  می بله،": گویند ولی والدین هوشمند می

گیري کند، ناراحت شـود و  ایم وامکان دارد او موضع با پاسخ اول ما یک جواب منفی به فرزندمان داده

  .شود و احتمال ناراحتی فرزندمان کمتر می! ایم خودمان را با او همراه نموده

  !از فرزندمان وقت بگیریم

اگر خواسته او را نمـی . سریع در ذوق فرزندمان نزنیم. وقت بگیریمبراي دادن جواب منفی کمی 

  ...مشورت کنم و یا) مادرت(بگوییم بگذار فکر کنم، یا باید در این مورد با پدرت 

    

                                         
ھا را بررسی خواھیم نمود انشاء اهللا در یک فرصت مناسب در مورد نقش و اثرات تلویزیون و دیگر رسانھ

والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

 
  تربیت فرزندان خردمند

فرزندمانارجاع  .5

فرزندانمان الزم نیست همه چیز را از زبان ما بشنوند

خواهیم به فرزندمان بگوید می

پذیرش بیشتري نسبت به این  )اي هاي رایانه بازي

فرزندمان را نباید به فرد یا نوشتهدقت کنیم 

چگونه با فرزندمان مخالفت

توانیم خواسته هاي فرزندانمان را برآورده کنیم ما برخی اوقات نمی

ی را براي مخالفت مسالمتکارهای راه

درخواست او یکی از این راه

  !اطالعات دهیم .1

همشکالتی که تلویزیون نگا

شود چشمت ثابت بماند و همین باعث ضعف بینایی زنی موجب می می

مثال بعد ازهر نیم ساعت نگاه کردن به تلویزیون یک ربع باز(یابیم می

اطالعات کافی به فرزندانمان می

احساسات او را بپذیریم .2

قبول احساسات"در این مورد در قسمت 

رك بمانی و تاپ بازي کردن خیلی کیف دارددر پا

  .خونه هست

مشکل را شرح دهیم .3

من دوست دارم آخر هفته به مسافرت بروم ولی به دلیل بیماري مادرم، باید این هفته در خانه بمانم و از او مواظبـت کـنم  "

مختصر میهمین اطالعات 

با او موافقت کنیم اما  .4

خواهد با رایانه فرزندمان می

ولی والدین هوشمند می "است

با پاسخ اول ما یک جواب منفی به فرزندمان داده

خودمان را با او همراه نموده

از فرزندمان وقت بگیریم .5

براي دادن جواب منفی کمی 

بگوییم بگذار فکر کنم، یا باید در این مورد با پدرت 

  

                                                          
٢

انشاء اهللا در یک فرصت مناسب در مورد نقش و اثرات تلویزیون و دیگر رسانھ 
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  چطور به فرزندمان ثابت کنیم دوستش داریم؟

تـرین   ترین و نابخشـودنی  حتی اگر فرزندمان بزرگ

خداوند متعال به لطف خودش این چنین خواسته است که بـا پراکنـده   

هـا   دهیم که با عمـل بـه آن   یهایی را آموزش م

حتی اگر الزم است او را تنبیه کنیم  قبل و بعد تنبیـه او را مـورد محبـت    

  3.، تا فرزندمان بداند تنبیه کردن به معنی این نیست که ما او را دوست نداریم

گیـرد،   ي خوبی نمی گیرد، ولی هر وقت نمره

ي  ي محمد با پدرش خوب نیست، مخصوصا روزهـایی کـه امتحـان دارد و نمـره    

از آنچـه   اش را بـیش  یکی دو بار هم نمره

ي ایـن فصـل    کنید؟ مشکل او با آموزش همین موارد ابراز محبت کـه در ادامـه  

سخنی از امتحان و نمره نبود به محمد گفت که او را دوست دارد، چـون او  

ي  ي کم و تشویق نکردن محمـد وقتـی نمـره   

... نه به خـاطر   هاي باالیشان، خاطر نمره نه به

شـرطی بـراي    یشمندیم، و مهر و محبت ما بی هـیچ پـ  

لذا  شب بخوابد، 10تا  9دخترم که باید صبح زود مدرسه برود باید بین 

مثال پدر مـن حـدود   . ودندهاي طوالنی دور هم ب

بمانـد کـه در تابسـتان    (هاي زیادي را خصوصا در زمستان دور هم بـودیم  

وقتی ما زمان کمـی را بـا   . زند شاغل بودن مادران نیز به این مشکل بیشتر دامن می

لذا باید محبتمان را هوشـمندانه بـه فرزنـدانمان ابـراز     

یعنـی قسـمتی از زمـانی    . ها را به محدودیت توجه رسانده است

واقعیت این است که پـدر و مـادر   ! تند را تلویزیون و موبایل و تلگرام و اینستگرام گرفته است

  . همیشه فرزندشان رادوست دارند، ولی متاسفانه در فضاي کنونی جامعه امکان ابراز محبت بسیار کمتر شده است

 اي ابراز کنـیم؟  هیچ بهانه د ما دوستش داریم؟ چظور محبتمان را به فرزندمان بی

اینکـه توسـط    البته این کار بسته به سن فرزند، جنس فرزند،

هـا مـورد دیگـر     و ده) دوستان فرزندتان یا در منـزل 

ا خود همراه می کنند؟والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

. 

چطور به فرزندمان ثابت کنیم دوستش داریم؟

حتی اگر فرزندمان بزرگ  د و شرط محبت کنیم،بی قی محبت کنیم،: جواب این سوال یک کلمه هست

خداوند متعال به لطف خودش این چنین خواسته است که بـا پراکنـده   . اشتباه را انجام داده است محبتمان را از او دریغ نکنیم

هایی را آموزش م در این فصل روش. ي مشکالت برطرف شود شدن عطر محبت در خانواده عمده

حتی اگر الزم است او را تنبیه کنیم  قبل و بعد تنبیـه او را مـورد محبـت    . بتوانیم محبت خودمان را به فرزندانمان ابراز نماییم

، تا فرزندمان بداند تنبیه کردن به معنی این نیست که ما او را دوست نداریم

  .باشدمحبت بی قید و شرط 

گیرد، ولی هر وقت نمره هاي خوبی می و معموال نمره شاگرد کالس چهارم است، شاگرد زرنگی است،

ي محمد با پدرش خوب نیست، مخصوصا روزهـایی کـه امتحـان دارد و نمـره     رابطه. شود با اخم و چهرة عبوس پدر روبرو می

یکی دو بار هم نمره. شده استدچار استرس بر این  عالوه! خوابد خوبی نگرفته معموال قبل از آمدن پدر می

  . گرفته بود اعالم نموده است

کنید؟ مشکل او با آموزش همین موارد ابراز محبت کـه در ادامـه   شما براي رفع مشکل محمد چه پیشنهادي می

سخنی از امتحان و نمره نبود به محمد گفت که او را دوست دارد، چـون او  پدرش در مواقع معمولی که 

ي کم و تشویق نکردن محمـد وقتـی نمـره    همین رفتار ساده به همراه رو ترش نکردن هنگام دیدن نمره

  !ستاید پدر محمد فقط تالش پسرش را می. گیرد مشکل را حل نمود

نه به  ي زیبایشان، الدینش عزیز است، فرزندان ما نه به خاطر قیافه

  !که فرزند ما هستند در قلب ما جا دارند

مندیم، و مهر و محبت ما بی هـیچ پـ   ها عالقه ما به سرنوشت آن فرزنان ما باید بدانند که براي ما مهم هستند،

  :محبت بدون ابراز کافی نیست

دخترم که باید صبح زود مدرسه برود باید بین   رسم، به منزل می 9ها بعد از ساعت 

هاي طوالنی دور هم ب ها ساعت این را مقایسه کنید با دورانی که خانواده. زمان کمی را با هم هستیم

هاي زیادي را خصوصا در زمستان دور هم بـودیم   نمود و لذا ساعت اش را تعطیل می

شاغل بودن مادران نیز به این مشکل بیشتر دامن می). هاي متعدد و طوالنی داشتیم

لذا باید محبتمان را هوشـمندانه بـه فرزنـدانمان ابـراز     . تري براي انتقال محبت به او الزم داریم گذرانیم زمان کم

ها را به محدودیت توجه رسانده است  انسان, ها در جوامع کنونی عالوه بر این وجود انواع رسانه

تند را تلویزیون و موبایل و تلگرام و اینستگرام گرفته استکه والدین و فرزندان کنار هم هس

همیشه فرزندشان رادوست دارند، ولی متاسفانه در فضاي کنونی جامعه امکان ابراز محبت بسیار کمتر شده است

  ابراز محبت با تماس فیزیکی

د ما دوستش داریم؟ چظور محبتمان را به فرزندمان بیترین زمان، فرزندمان بدان

البته این کار بسته به سن فرزند، جنس فرزند،. خیلی راحت محبتمان را با تماس فیزیکی به فرزندمان ابراز کنیم

دوستان فرزندتان یا در منـزل  مثال در مقابل(شود، فرهنگ جامعه، محل ابراز محبت 

                                         
   .ام مطالبی را آورده" وتربیت بھ روش سلطان بان

والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

 
  تربیت فرزندان خردمند

چطور به فرزندمان ثابت کنیم دوستش داریم؟: فصل سوم

جواب این سوال یک کلمه هست

اشتباه را انجام داده است محبتمان را از او دریغ نکنیم

شدن عطر محبت در خانواده عمده

بتوانیم محبت خودمان را به فرزندانمان ابراز نماییم

، تا فرزندمان بداند تنبیه کردن به معنی این نیست که ما او را دوست نداریمخودمان قرار دهیم

محبت بی قید و شرط 

شاگرد کالس چهارم است، شاگرد زرنگی است،محمد 

با اخم و چهرة عبوس پدر روبرو می 

خوبی نگرفته معموال قبل از آمدن پدر می

گرفته بود اعالم نموده است

شما براي رفع مشکل محمد چه پیشنهادي می

پدرش در مواقع معمولی که . شود رفع شد می  گفته

همین رفتار ساده به همراه رو ترش نکردن هنگام دیدن نمره! ي تنش هست پاره

گیرد مشکل را حل نمود باال می

الدینش عزیز است، فرزندان ما نه به خاطر قیافهفرزند هر کس براي و

که فرزند ما هستند در قلب ما جا دارند فقط به دلیل آن

فرزنان ما باید بدانند که براي ما مهم هستند،

  !هاست آن

محبت بدون ابراز کافی نیست

ها بعد از ساعت  من بسیاري از شب

زمان کمی را با هم هستیم

اش را تعطیل می غروب آفتاب مغازه

هاي متعدد و طوالنی داشتیم هم مسافرت

گذرانیم زمان کم ن میفرزندانما

عالوه بر این وجود انواع رسانه. کنیم

که والدین و فرزندان کنار هم هس

همیشه فرزندشان رادوست دارند، ولی متاسفانه در فضاي کنونی جامعه امکان ابراز محبت بسیار کمتر شده است

ابراز محبت با تماس فیزیکی .1

ترین زمان، فرزندمان بدان چه کنیم تا در کوتاه

خیلی راحت محبتمان را با تماس فیزیکی به فرزندمان ابراز کنیم

شود، فرهنگ جامعه، محل ابراز محبت  پدر یا مادر ابراز می
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  ا خود همراه می کنند؟

١  

فرزنـدتان   قطعا شما بنابر شرایط خودتان،

  :نمایید

. 4شـود  آمیـز برقـرار مـی    ي محبـت  دهند تا از همان لحظات اولیه این رابطه

 .گیري این رابطه دارد

 . کند همیشه حس محبت را به فرزندانمان منتقل می

و پـا   چرخانند، چهاردست گیرند و او را دور خودشان می

کنم، سوال اینجاست که در یک هفته گذشته چند بـار  

. اید؟ البته میزان استفاده از این روش ابراز محبت در شرایط مختلف متفاوت اسـت 

یک نوزاد نیاز دارد هر ساعت توسط مادر بغل شود و عالوه بر خوردن شیر ظرف وجودش از محبت مادر پر شود، ولی یک پسـر  

هایی کـه از دسـت فرزنـدتان عصـبانی      البته وقت

  !!!) شود را در این شمارش لحاظ نفرمایید

انـه بـا   در اکثر مواقع بایـد بـه طـور روز   ( 

مثال اگر پدر خـانواده هسـتید و سـر    کنیم که به فرزندمان ابراز محبت کنیم 

زمـان بیـدار شـدن     هـا  صـبح : گـر مـادر هسـتید   

مـثال فرزنـد   . من داشـته باشـی  ماهـا تمـاس فیزیکـی بـا فرزنـد     

آید  باید دقت کنیم اگر فرزندمان از این روش خوشش نمی

چـون آمـادگی پـذیرش آن از    . شـود  ي ما با فرزندمان خیلی بد است، استفاده از این روش اصال توصیه نمی

در این . صوصا پسران در دوران بلوغ دوست ندارند در مقابل دوستانشان درآغوش گرفته شوند

پیوندد و بین زمان تولد و زمان لمس کودك توسط 

ا خود همراه می کنند؟والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

. parvar

قطعا شما بنابر شرایط خودتان،. کنیم هایی از این ارتباط را در زیر مرور می مثال. گیرد هاي مختلفی به خود می

نمایید و فرهنگ خانوادتان نیاز دارید این فهرست را بازنویسی و مواردي را حذف یا اضافه

دهند تا از همان لحظات اولیه این رابطه ي تولد نوزاد را به آغوش مادر می

گیري این رابطه دارد در همان ابتداي تولد نقش اساسی و اصلی در شکل

همیشه حس محبت را به فرزندانمان منتقل می....) از نوزادي تا (بغل کردن فرزند 

 ! هاي ابراز محبتمان به اوست وسیدن فرزندمان یکی از راه

گیرند و او را دور خودشان می کودك را می دست  اندازند، پدران معموال کودکان را به باال می

 ...نشانند،  روند و فرزند را روي کمر خودشان می

 !با نوجوانمان دست بدهیم

 !گیریم ا پسرمان کشتی میب) ها

 !زنیم ي فرزندمان می هنگام موفقیت به شانه

 .زنیم رود به او تنه می وقتی در خیابان کنارمان راه می

کنم، سوال اینجاست که در یک هفته گذشته چند بـار   استفاده می) ها الاقل برخی از این روش(ها  شاید بگویید من از این روش

اید؟ البته میزان استفاده از این روش ابراز محبت در شرایط مختلف متفاوت اسـت  ان ابراز محبت نموده

یک نوزاد نیاز دارد هر ساعت توسط مادر بغل شود و عالوه بر خوردن شیر ظرف وجودش از محبت مادر پر شود، ولی یک پسـر  

البته وقت. (حبت قرار گیردبار توسط پدر به این شیوه مورد م

شود را در این شمارش لحاظ نفرمایید شوید و با لگد یا مشت تماس فیزیکی برقرار می

( هایی را در طول روز  زمان که از این راه ابراز محبت بهترین نتیجه را بگیریم،

کنیم که به فرزندمان ابراز محبت کنیم  تعیین می  )فرزندمان بااین روش ابراز محبت کنیم

گـر مـادر هسـتید   اها هنگام خداحافظی و شب یا عصر هنگام ورود به منزل، یا 

هـا تمـاس فیزیکـی بـا فرزنـد      در ایـن زمـان   نماییم میسعی .قبل از خوابیدن

  .بگوییم ببوسیم و جمالت محبت آمیز به او ،مخردسالتان را در آغوش بگیری

 .ي کار را ببینید را براي مدت یک هفته استفاده نمایید و سپس نتیجه

باید دقت کنیم اگر فرزندمان از این روش خوشش نمی. هایی دارد ها محدودیت نند دیگر روشقطعا این روش ابراز محبت ما

ي ما با فرزندمان خیلی بد است، استفاده از این روش اصال توصیه نمی

  . طرف فرزندمان وجود ندارد

صوصا پسران در دوران بلوغ دوست ندارند در مقابل دوستانشان درآغوش گرفته شونددقت نمایید نوجوانان خ

 .هاي دیگر محبتمان را ابراز نماییم مواقع باید به روش

 : ي تماس فیزیکی خیلی مهم است مکان و زمان در ابراز محبت به شیوه

 .دهند کودکان معموال از این روش استقبال بیشتري نشان می

 .غالبا پذیراي این محبت هستند) خصوصا نسبت به مادرشان

                                         
پیوندد و بین زمان تولد و زمان لمس کودك توسط  ها این امر به وقوع نمی ر بیمارستانانگاري کاد متاسفانه برخی اوقات به علت سهل

  .افتد

والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

 
  تربیت فرزندان خردمند

هاي مختلفی به خود می شکل

و فرهنگ خانوادتان نیاز دارید این فهرست را بازنویسی و مواردي را حذف یا اضافه

 ي تولد نوزاد را به آغوش مادر میدر ابتدا

در همان ابتداي تولد نقش اساسی و اصلی در شکل لمس نوزاد،

  بغل کردن فرزند

 وسیدن فرزندمان یکی از راهب

 پدران معموال کودکان را به باال می

روند و فرزند را روي کمر خودشان می راه می

 با نوجوانمان دست بدهیم

 )ها مخصوص پدر

 هنگام موفقیت به شانه

 وقتی در خیابان کنارمان راه می

 ... 

شاید بگویید من از این روش

ان ابراز محبت نمودهبه این طریق به فرزندت

یک نوزاد نیاز دارد هر ساعت توسط مادر بغل شود و عالوه بر خوردن شیر ظرف وجودش از محبت مادر پر شود، ولی یک پسـر  

بار توسط پدر به این شیوه مورد م اي یک نوجوان شاید هفته

شوید و با لگد یا مشت تماس فیزیکی برقرار می می

که از این راه ابراز محبت بهترین نتیجه را بگیریم، براي این 

فرزندمان بااین روش ابراز محبت کنیم

ها هنگام خداحافظی و شب یا عصر هنگام ورود به منزل، یا  روید صبح کار می

قبل از خوابیدنفرزندتان و شب 

خردسالتان را در آغوش بگیری

را براي مدت یک هفته استفاده نمایید و سپس نتیجه  این روش

 ها محدودیت

قطعا این روش ابراز محبت ما

  :از آن استفاده نکنیم

 ي ما با فرزندمان خیلی بد است، استفاده از این روش اصال توصیه نمی اگر رابطه

طرف فرزندمان وجود ندارد

 دقت نمایید نوجوانان خ

مواقع باید به روش

 مکان و زمان در ابراز محبت به شیوه

 کودکان معموال از این روش استقبال بیشتري نشان می

 خصوصا نسبت به مادرشان(ن دخترا
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  ا خود همراه می کنند؟

٢  

هاي معینـی در روز را   کنم زمان پیشنهاد می

ي دیگـري   ن را در آغوش بگیرید یا به گونه

  !یعنی شما تنھا با فرزندتان باشید یا در جمع خانواده

مـزاحم  هـا هـم    بـوك  ها و نوت صدا و دور از دسترس، تبلت

کند به زبان  نباید هیچ حرفی که دیگر اعضاء خانواده را ناراحت می

رفتم مدرسـه سـر راه    امروز صبح که داشتم می

در همین زمان ظرف محبت فرزنـدانمان را لبریـز از مهـر    

  سالیتان به استخر برویـد، 15ممکن است با پسر

  یا در منزل در یک اتاق با فرزندتان تنها باشید و با هم حرف بزنید

اولویت زندگی ": ا ارزشمند استکند که براي م

توانید با فرزندتان بـه صـورت    بندي یک سري از کارهایی را که می

  :ست شما نیز بنابر موقعیت خودتان مواردي را اضافه نمایید

هنگام تعریف نمودن داستان (ها هنگام خواب داستان بگوییم 

ا خود همراه می کنند؟والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

. 

پیشنهاد می ي خودتان با فرزندانتان را بهبود دهید، خواهید در کوتاه مدت بتوانید رابطه

ن را در آغوش بگیرید یا به گونهها با توجه به سن، جنسیت و شرایط فرهنگی خانواده، فرزندانتا

 .این کار را هر روز به مدت یک هفته تکرار نموده و اثرات آن را ببینید

  ابراز محبت با وقت گذاري 

یعنی شما تنھا با فرزندتان باشید یا در جمع خانواده تواند عمومی یا خصوصی باشد،

ایـد؟ مادرهـا    هفته گذشته چند ساعت بـا خـانواده بـوده   

ولـی    معموال زمان بیشتري براي بـودن بـا فرزنـدان دارنـد،    

  !فرزندان هم به محبت پدر و هم به محبت مادر نیاز دارند

ریزي کنیم، مثال زمان صرف غذا  براي بودن باهم باید برنامه

ده بـا  توان در جمع خـانوا  هایی است که می

مـثال  (ي غذایی را در نظر بگیرید 

در زمـان  . خانواده دور هم جمع شوند

  :هاي زیر را اجرا کنید

صدا و دور از دسترس، تبلت ها خاموش یا بی موبایل تلویزیون خاموش، : 

نباید هیچ حرفی که دیگر اعضاء خانواده را ناراحت می! جویی ندارد کس حق عیب غذا هیچ

امروز صبح که داشتم می"! کند داده است را تعریف می هر کس یکی دو اتفاقی که در طول روز برایش رخ

  ".اش دادم کرده بود من پریدم و کبوتر را فراري کبوتر کمین 

در همین زمان ظرف محبت فرزنـدانمان را لبریـز از مهـر    ! از این فضا استفاده کنیم براي گفتن سخنان محبت آمیز به فرزندان

  

ممکن است با پسر. ن تنها هستیمهایی است که با فرزندما گذاري خصوصی زمان

یا در منزل در یک اتاق با فرزندتان تنها باشید و با هم حرف بزنید. یا با دخترتان به خرید، یا با فرزندتان به پارك بروید

کند که براي م بر است، ولی به فرزندمااین حس را منتقل می این روش ابراز محبت بسیار زمان

  . تواند در زندگی او بسیار مهم باشد رسیدناین پیام به فرزندمان می

بندي یک سري از کارهایی را که می کار باید انجام دهیم؟ من دریک دسته

ست شما نیز بنابر موقعیت خودتان مواردي را اضافه نماییدالبته ممکن ا. ام مشترك انجام دهید را آورده

  .مثال در یک مجلس مذهبی شرکت کنیم: شرکت در یک فعالیت اجتماعی

ها هنگام خواب داستان بگوییم  توانیم شب مثال براي کودکانمان می: زمان معین روزانه

  )ندمان یاد دهیمتوانیم کنترل احساسات را هم به فرز

والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

 
  تربیت فرزندان خردمند

  یهتوص

خواهید در کوتاه مدت بتوانید رابطه اگر می

ها با توجه به سن، جنسیت و شرایط فرهنگی خانواده، فرزندانتا تعیین کنید و در آن

این کار را هر روز به مدت یک هفته تکرار نموده و اثرات آن را ببینید. لمس نمایید

ابراز محبت با وقت گذاري  .2

تواند عمومی یا خصوصی باشد، گذاری می وقت 

   مومیگذاري ع وقت

هفته گذشته چند ساعت بـا خـانواده بـوده   در 

معموال زمان بیشتري براي بـودن بـا فرزنـدان دارنـد،    

فرزندان هم به محبت پدر و هم به محبت مادر نیاز دارند

براي بودن باهم باید برنامه

هایی است که می از بهترین زمان

  . هم بود

ي غذایی را در نظر بگیرید  اگر ممکن است یک وعده

خانواده دور هم جمع شوند که تمامی اعضاء  )شام

هاي زیر را اجرا کنید صرف غذا قانون

 ها تعطیل رسانه :

  !نباشند

 غذا هیچ در زمان صرف

 !بیاوریم

هر کس یکی دو اتفاقی که در طول روز برایش رخ

کبوتر کمین  براي گرفتن  یک گربه

  

از این فضا استفاده کنیم براي گفتن سخنان محبت آمیز به فرزندان

  .خودمان بکنیم

  صوصیگذاري خ وقت

گذاري خصوصی زمان منظورمان از وقت

یا با دخترتان به خرید، یا با فرزندتان به پارك بروید

این روش ابراز محبت بسیار زمان

رسیدناین پیام به فرزندمان می "من تویی

کار باید انجام دهیم؟ من دریک دسته خوب در این زمان چه

مشترك انجام دهید را آورده

 شرکت در یک فعالیت اجتماعی

 زمان معین روزانه

توانیم کنترل احساسات را هم به فرز می
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  ا خود همراه می کنند؟

٢  

هایی که او گرفته است، پرسیدن نظر فرزندمان در مورد مسافرت یا مهمانی 

براي اینکه آموزش ما به موعظه تبدیل نشود موارد 

  .افرادي که مطالعه بیشتري دارند جایگاه اجتماعی باالتري در جامعه دارند

کنم مطالعه کردن انسان را براي گرفتن تصمیمات صحیح کمک 

  !تو باید هر روز صد صفحه کتاب بخوانی

  . ایم را بازگو کنیم جزء به جزء یک رفتار صحیحی را که از فرزندمان دیده

عکس 

وقتی لبخند 

این آقاهه کی هست؟ فکر کنم این دختره تو هستی که داري 

هرچند گذراندن زمان با فرزندمان اگر بدون هیچ صحبتی هم باشد در بهبود روابط عاطفی ما خیلی موثر است، ولی اگر همـراه  

  !خاموش... تلویزیون و موبایل و 

  .ایم

  .نماید کمک می

ا خود همراه می کنند؟والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

. 

هایی که او گرفته است، پرسیدن نظر فرزندمان در مورد مسافرت یا مهمانی  مثال دیدن عکس: فکري با فرزندمان

براي اینکه آموزش ما به موعظه تبدیل نشود موارد . البته باید دقت کنیم که آموزش با موعظه تفاوت دارد

  زیر را رعایت نمایید

افرادي که مطالعه بیشتري دارند جایگاه اجتماعی باالتري در جامعه دارند: دهیم

کنم مطالعه کردن انسان را براي گرفتن تصمیمات صحیح کمک  من احساس می. احساسات خودمان را بگوییم

  .شعور است کسی که کتاب نخواند بی: با تعصب همراه نباشد

تو باید هر روز صد صفحه کتاب بخوانی. نیمبراي فرزندمان تعیین تکلیف نک

جزء به جزء یک رفتار صحیحی را که از فرزندمان دیده) البته با صداقت کامل

عکس . فرض کنید دختر کوچک شما یک نقاشی کشیده است: 

  دهد چیست؟  میالعمل شما وقتی این نقاشی را به شما نشان 

  ! توانید بگویید چه نقاشی زیبایی

وقتی لبخند ! چه خورشید قشنگی! هاي آن نقاشی را بررسی کنید

این آقاهه کی هست؟ فکر کنم این دختره تو هستی که داري ! خورشید رو دیدم شاد شدم

شه یه گل هم کنار این  می! خندند جالبه که همه توي این عکس دارند می

.... 

  : گفتگوي باکیفیت

هرچند گذراندن زمان با فرزندمان اگر بدون هیچ صحبتی هم باشد در بهبود روابط عاطفی ما خیلی موثر است، ولی اگر همـراه  

  . با گفتگوي کیفی باشد خیلی موثرتر است

  م؟چطور با فرزندمان گفتگوي با کیفیت داشته باشی

  :با رعایت اصول زیر در گفتگوي با فرزندمان کیفیت گفتگو را باال ببریم

  و نگاه کردن به چشمان فرزندمان 5رعایت زبان بدن

تلویزیون و موبایل و . ي کارهاي دیگر را کنار بگذاریم هنگام گفتگو همه

  .در گفتگو به دنبال درك احساسات او باشیم

  .قت کنیمبه زبان بدن فرزندمان د

  .حرف او را قطع نکنیم

ایم با پرسیدن سوال مطمئن شویم که منظور او را درست متوجه شده

                                         
کمک می  )و درک بھتر احساسات فرزندمان(مطالعھ در مورد زبان بدن ما را در بیان بھتر احساساتمان 

والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

 
  تربیت فرزندان خردمند

 فکري با فرزندمان هم

  رفتن

 البته باید دقت کنیم که آموزش با موعظه تفاوت دارد: آموزش

زیر را رعایت نمایید

 دهیم دلیل ارائه

 احساسات خودمان را بگوییم

  .کند می

 با تعصب همراه نباشد

 براي فرزندمان تعیین تکلیف نک

  

البته با صداقت کامل(توانیم  می

: اجازه دهید یک مثال بزنم

العمل شما وقتی این نقاشی را به شما نشان 

توانید بگویید چه نقاشی زیبایی می

هاي آن نقاشی را بررسی کنید توانید تک تک المان می

خورشید رو دیدم شاد شدم

جالبه که همه توي این عکس دارند می! خندي می

....خانواده خوشحال بکشی؟

  

گفتگوي باکیفیت .3

هرچند گذراندن زمان با فرزندمان اگر بدون هیچ صحبتی هم باشد در بهبود روابط عاطفی ما خیلی موثر است، ولی اگر همـراه  

با گفتگوي کیفی باشد خیلی موثرتر است

چطور با فرزندمان گفتگوي با کیفیت داشته باشی

با رعایت اصول زیر در گفتگوي با فرزندمان کیفیت گفتگو را باال ببریم

 رعایت زبان بدن

 هنگام گفتگو همه

 در گفتگو به دنبال درك احساسات او باشیم

 به زبان بدن فرزندمان د

 حرف او را قطع نکنیم

 با پرسیدن سوال مطمئن شویم که منظور او را درست متوجه شده

                                                          
٥

مطالعھ در مورد زبان بدن ما را در بیان بھتر احساساتمان 
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  ا خود همراه می کنند؟
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  می خواهی نظر من را هم بدانی؟

  اید؟ گذاري خصوصی با فرزندتان داشته

ما نیز براي ابراز محبتمان به فرزنـدمان  . 

مثل هر کار دیگر هدیه دادن هم . دادن و موثر نمودن آن است

بردن  کارکرد اصلی هدیه از بین. ها و اختالفات بین ما و فرزندانمان کاهش یابد و از بین برود

تـوانیم از   هـا مـا نمـی    خیلـی وقـت  .)به فرمایش رسول رحمت صلی اهللا علیه و آله و سلم الْهدیـۀَ تُـذْهب الْغـلَّ   

هـا فضـا را عـوض     هدیه دادن در ایـن زمـان  

ممکـن اسـت   ... از خوراك و پوشاك و لوازم التحریر و پـول تـوجیبی و  

کنـد و مـادر زحمـت پخـت و پـزش را       اش را تامین مـی 

دیگر الزم نیست که مرتب یک چیزي را در جعبه بگذاریم و کادو کنیم و بـا سـالم و صـلوات تقـدیم     

چـرا؟  ! دهیم هدیه نیسـت  پول توجیبی هم که به فرزندمان می

ي  که خوراك و پوشـاك و هزینـه  ) مقدار از لحاظ شرع یک مقدار هم از لحاظ عرف

لذا برطـرف  . غذا ندهیم) یا سیزده ساله یا بیست و سه ساله

وقتـی کارنامـه را   . خـرم  شود برایت دوچرخـه مـی  

لـی  و! کنم ي بزرگ تقدیمش می خرم و به عنوان یک هدیه

این کار بـه خـودي   . او در قبال خوب درس خواندنش یک دوچرخه گرفته است

کـه   البتـه ایـن  . (هدیـه دادن بـا معاملـه کـردن تفـاوت دارد     

که بحثـی مفصـل   ... هاي درونی او را از بین ببرد و

ا خود همراه می کنند؟والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

  .کنیم به فرزندمان نشان دهیم که درکش می

می خواهی نظر من را هم بدانی؟: خواهیم پیشنهاد دهیم اول از او اجازه بگیریم

گذاري خصوصی با فرزندتان داشته ر هفت روز گذشته چند دقیقه وقتد. بار دیگر این لیست را مرور کنید و بگویید 

. برده است هدیه دادن است کار می هایی که از دیرباز بشر براي ابراز محبت به

دادن و موثر نمودن آن است کارهاي هدیه این نوشتار در مورد بیان راه

  .یابد هایی دارد که اگر رعایت نشود محبت ما به فرزندمان بروز نمی

ها و اختالفات بین ما و فرزندانمان کاهش یابد و از بین برود شود ناراحتی

به فرمایش رسول رحمت صلی اهللا علیه و آله و سلم الْهدیـۀَ تُـذْهب الْغـلَّ   

هدیه دادن در ایـن زمـان  . نشان دهیم) مخصوصا در زمان نوجوانی(هاي دیگر محبتمان را به فرزندمان 

  

  !برطرف کردن نیاز هدیه نیست

از خوراك و پوشاك و لوازم التحریر و پـول تـوجیبی و  : کنیم ما هر روز وسایل زیادي براي فرزندانمان تهیه می

اش را تامین مـی  هر روز فرزند از غذایی که پدر هزینه! ها هدیه هست

دیگر الزم نیست که مرتب یک چیزي را در جعبه بگذاریم و کادو کنیم و بـا سـالم و صـلوات تقـدیم     

پول توجیبی هم که به فرزندمان می. ها هدیه نیستند ولی واقعیت این است که این

مقدار از لحاظ شرع یک مقدار هم از لحاظ عرف یک( چون ما به عنوان پدر و مادر موظفیم 

یا سیزده ساله یا بیست و سه ساله(توان به فرزند سه ساله  نمی. فرزندانمان را تامین کنیم

  !نیست ي ما هدیه دادن وظیفه. شود کردن نیازهاي فرزندمان هدیه دادن حساب نمی

  .معامله کردن با هدیه دادن تفاوت دارد

شود برایت دوچرخـه مـی   18گویم اگر درست را خوب بخوانی و معدلت بیش از 

خرم و به عنوان یک هدیه روم دوچرخه برایش می می. شده است 18.75

او در قبال خوب درس خواندنش یک دوچرخه گرفته است. در حقیقت این هدیه نیست یک معامله هست

هدیـه دادن بـا معاملـه کـردن تفـاوت دارد     توانیم با فرزندانمان هم معامله کنیم، ولی 

هاي درونی او را از بین ببرد و تواند انگیزه به او دوچرخه دهیم میخاطر این درس بخواند که ما 

  .) هاي تنبیه و تشویق باید به آن بپردازیم

والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

 به فرزندمان نشان دهیم که درکش می

 خواهیم پیشنهاد دهیم اول از او اجازه بگیریم اگر می

بار دیگر این لیست را مرور کنید و بگویید  یک

  هدیه دادن .4

هایی که از دیرباز بشر براي ابراز محبت به یکی از راه

این نوشتار در مورد بیان راه. توانیم هدیه دهیم می

هایی دارد که اگر رعایت نشود محبت ما به فرزندمان بروز نمی فوت و فن

  ؟چرا هدیه بدهیم

شود ناراحتی هدیه دادن باعث می

به فرمایش رسول رحمت صلی اهللا علیه و آله و سلم الْهدیـۀَ تُـذْهب الْغـلَّ   . (هاست کدورت

هاي دیگر محبتمان را به فرزندمان  روش

  .نماید می

؟نیست هدیه چه چیزي

برطرف کردن نیاز هدیه نیست

ما هر روز وسایل زیادي براي فرزندانمان تهیه می

ها هدیه هست خود این": بگویید

دیگر الزم نیست که مرتب یک چیزي را در جعبه بگذاریم و کادو کنیم و بـا سـالم و صـلوات تقـدیم     . کند کشد استفاده می یم

ولی واقعیت این است که این "فرزندمان کنیم

چون ما به عنوان پدر و مادر موظفیم 

فرزندانمان را تامین کنیم... تحصیل و 

کردن نیازهاي فرزندمان هدیه دادن حساب نمی

معامله کردن با هدیه دادن تفاوت دارد

گویم اگر درست را خوب بخوانی و معدلت بیش از  ام می ساله 12به پسر 

18.75بینم معدلش  دادند می

در حقیقت این هدیه نیست یک معامله هست

توانیم با فرزندانمان هم معامله کنیم، ولی  خود مشکلی ندارد و می

خاطر این درس بخواند که ما  فرزندمان به

هاي تنبیه و تشویق باید به آن بپردازیم است و در سیاست
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همین امروز یک نامه براي فرزندتان بنویسید، مهم نیست فرزندتان خواندن بلد هست یا 

در آن به او بگویید که از . شود نه، اگر بیش از چهار سال دارد او از این هدیه خوشحال می

) اگر چیزي را به یاد دارید(کردهاي خوبش 

این نامه را در جایی که او پیدا بکند ! قید و شرط دوست دارید

 !العملش باشید منتظر دیدن عکس

  ...........اید چقدر گذشته است؟ 

یقـت مثـل معاملـه    در حق! گوییم این را بگیـر و آن کـار را بکـن   

نبایـد در  پـس  ! خواهیم که کاري را انجام دهد یاترك کند

ولی اگر . شود زده نمی لذا خیلی ذوق  اي دریافت کند،

  .شود در روزهاي معمول هدیه دادن را انجام دهیم محبت و صمیمیت بیشتري بین ما و فرزندانمان ایجاد می

که در اینجا مد نظـر   به این معنا(در جشن تولد هم فرزند متوقع است که از شما کادوي بگیرد، لذا کادوي جشن تولد را هدیه 

اي که ما به خاطر انجـام وظیفـه بـدهیم دیگـر هدیـه      

  . کنند و کارکرد افزایش محبت را ندارد

اگر هدایا را کادو کنیم، طی یک مراسم خانوادگی آن را به فرزندمان بدهیم 

هـا   حبت بین ما و آنم  انجام دهیم،) مثال بغل کردن و بوسیدن فرزندمان 

  . داند در غیر این صورت فرزند ما ناخودآگاه هدیه را هم جزوي از وظایف ما می

کنیم، و در یـک مراسـم بـه     بندي شیک کادو 

تواند دعوت از پدر و مادر خودمـان یـا همسـرمان باشـد و یـا فقـط اعضـاء خـانواده         

! خـواهیم بـه فرزنـدمان هدیـه دهـیم      اعالم اینکه می

! کند و نه یک خدمتی که هـر روزه هسـت  

همین امروز یک نامه براي فرزندتان بنویسید، مهم نیست فرزندتان خواندن بلد هست یا : 

نه، اگر بیش از چهار سال دارد او از این هدیه خوشحال می

کردهاي خوبش  توانید بگویید از عمل می! داشتن او خوشحالید

قید و شرط دوست دارید و او را بی! حال هستید خوش

منتظر دیدن عکس. قرار دهید) مثال جیب لباسش(

اید چقدر گذشته است؟  اي داده از آخرین باري که فرزندتان هدیه

  !هدیه دادن رشوه دادن نیست

گوییم این را بگیـر و آن کـار را بکـن    خواهیم فرزندمان یک کاري را بکند، بهش می

خواهیم که کاري را انجام دهد یاترك کند دهیم بعد ازش می جا اول کادو را می کردن ولی با این تفاوت که این

  .قبال دادن هدیه منتظر انجام کاري از طرف فرزندمان باشیم

  !هدیه دادن عیدي دادن نیست

اي دریافت کند، متوقع هست که هدیهدر نوروز او ! عیدي دادن هم مورد توقع فرزندماست

در روزهاي معمول هدیه دادن را انجام دهیم محبت و صمیمیت بیشتري بین ما و فرزندانمان ایجاد می

در جشن تولد هم فرزند متوقع است که از شما کادوي بگیرد، لذا کادوي جشن تولد را هدیه 

  !هدیه باید غیر منتظره باشد

اي که ما به خاطر انجـام وظیفـه بـدهیم دیگـر هدیـه       واقعیت این است که هدیه  !ي ما شود وظیفه ها هدیه دادن می

کنند و کارکرد افزایش محبت را ندارد ادت میفرزندان هم به آن ع. انجام وظیفه هست، لذت و شور و شوق ندارد

اگر هدایا را کادو کنیم، طی یک مراسم خانوادگی آن را به فرزندمان بدهیم . ارزش هدیه یک طرفش مربوط به نوع رفتار ماست

مثال بغل کردن و بوسیدن فرزندمان (هاي دیگر  و این کار را همراه با ابراز محبت به وسیله

در غیر این صورت فرزند ما ناخودآگاه هدیه را هم جزوي از وظایف ما می

بندي شیک کادو  خواهیم هدیه دهیم، آن را در یک بسته از این پس هر وقت می

تواند دعوت از پدر و مادر خودمـان یـا همسـرمان باشـد و یـا فقـط اعضـاء خـانواده          منظور از مراسم می

اعالم اینکه می تر و هاي تر و تمیز خودمان سر شام با روشن کردن شمع و پوشیدن لباس

کند و نه یک خدمتی که هـر روزه هسـت   شود که فرزندمان بداند هدیه دارد دریافت می همین کارهاي به ظاهر ساده باعث می

  .هدیه باید به صورت خاصی تقدیم شود

از آخرین باري که فرزندتان هدیه

هدیه دادن رشوه دادن نیست

خواهیم فرزندمان یک کاري را بکند، بهش می برخی اوقات می

کردن ولی با این تفاوت که این

قبال دادن هدیه منتظر انجام کاري از طرف فرزندمان باشیم

هدیه دادن عیدي دادن نیست

عیدي دادن هم مورد توقع فرزندماست

در روزهاي معمول هدیه دادن را انجام دهیم محبت و صمیمیت بیشتري بین ما و فرزندانمان ایجاد می

در جشن تولد هم فرزند متوقع است که از شما کادوي بگیرد، لذا کادوي جشن تولد را هدیه 

هدیه باید غیر منتظره باشد. ندانید) ماست

  

  بدهیم؟ ه هدیهنچگو

ها هدیه دادن می خیلی وقت

انجام وظیفه هست، لذت و شور و شوق ندارد  !نیست

ارزش هدیه یک طرفش مربوط به نوع رفتار ماست

و این کار را همراه با ابراز محبت به وسیله

در غیر این صورت فرزند ما ناخودآگاه هدیه را هم جزوي از وظایف ما می. یابد افزایش می

از این پس هر وقت می: کنم پیشنهاد می

منظور از مراسم می. فرزندمان تقدیم کنیم

خودمان سر شام با روشن کردن شمع و پوشیدن لباس

همین کارهاي به ظاهر ساده باعث می

هدیه باید به صورت خاصی تقدیم شودبه عبارت دیگر 
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  ا خود همراه می کنند؟

چطور آن را کادو نماییـد و چگونـه   

........................................................................................... 

ممکن است یـک شـاخه گـل    ! خواهیم هدیه دهیم تا از این طریق فرزندمان محبت ما را لمس کند

ولـی یـک سـرویس طـالي چنـد ده       ه فرزندمان تقدیم شود، این محبت را برساند، 

به فرمایش موالي متقیان علیه   توانید هدیه دهید،

ي خـدماتی   دهیم را بنویسیم تازه متوجه ابعاد گسترده

آید تا زمانی که ما یـا   ز زمانی که فرزند به دنیا می

آید که فرزنـدم مشـکل    ها پدر یا مادر از دنیا رفته به خواب دیگران می

اب مـادرم آمـد و   سال بـود از دنیـا رفتـه بـود بـه خـو      

وقتـی    کنـیم،  وقتی در بستن بند کفش فرزندمان بـه او کمـک مـی   

در حال ابراز محبـت خودمـان بـه فرزنـدمان     

اگر می خـواهیم فرزنـدانی فـداکار و خیـر     

کنم ولی بابت روشـن شـدن بحـث، ایـن مقایسـه را بیـان       

سـاعته در خـدمت اربـابش باشـد      24نماید با یک برده که مجبور اسـت  

ي مـادر بـه    عالقـه  واقعیت این است که اگـر عشـق و  

فـداکاري کریمانـه و   . ارزش و جایگاه مـادر را بـاالتر شـود   

بازي شدن بـا   از شستن پاي نوزادش تا هم

باعـث بـاالرفتن جایگـاه او در چشـم     ....) 

هـر کـاري    لـذا انجـام  , دهد، او مجبور به خدمت اسـت 

و نـه  ( گیـرد و لـذا بایـد بـا عشـق       دقت کنیم تا یادمان نرود خدمات ما براي فرزندانمان به اختیار و عالقه خودمان صورت مـی 

ت کنـیم،  هر چه بیشتر به او خـدم . شناسد

ا خود همراه می کنند؟والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

چطور آن را کادو نماییـد و چگونـه    اي را در نظر بگیرید و فکر کنید براي فرزندتان هدیه

   به فرزندتان بدهید تا بیشتر خوشحال شود؟

...........................................................................................

   چقدر باشد؟

خواهیم هدیه دهیم تا از این طریق فرزندمان محبت ما را لمس کند واقعیت این است که ما می

ه فرزندمان تقدیم شود، این محبت را برساند، هزارتومانی اگر با عشق و عالقه و محبت ب

  ! ملیون تومانی این پیام را منتقل نکند

توانید هدیه دهید، پیشنهاد من این است که به ارزش ریالی هدیه نگاه نکنید ولی تا آنجا که می

  )إِنْ قَدرتُم کُلَّ یومٍ یعنی تَهادوا! (دهیدتوانید هر روز هدیه 

دهیم را بنویسیم تازه متوجه ابعاد گسترده اگر یک کاغذ برداریم و فهرستی از کارهایی که براي فرزندمان انجام می

ز زمانی که فرزند به دنیا میپدر و مادر بودن یعنی انجام خدمت ا. شویم دهیم می

ها پدر یا مادر از دنیا رفته به خواب دیگران می واقعیت این است که خیلی وقت

سال بـود از دنیـا رفتـه بـود بـه خـو       30همین چند وقت پیش دایی من که بیش از 

وقتی در بستن بند کفش فرزندمان بـه او کمـک مـی    .)درخواست نموده بود که مادرم به کمک دختر داییم برود

در حال ابراز محبـت خودمـان بـه فرزنـدمان     ... کنیم و  وقتی لباسش را اتو می, کنیم مایحتاجی را که الزم دارد برایش تهیه می

اگر می خـواهیم فرزنـدانی فـداکار و خیـر     . مت کردن این است که فرزندانتان نیز این کار را براي دیگران بکنند

  . خودمان هم باید این روحیه را به فرزندانمان نشان دهیم

  ؟خدمت چه چیزي نیست

کنم ولی بابت روشـن شـدن بحـث، ایـن مقایسـه را بیـان        ذرخواهی میمن قبل از بیان این مثال از همۀ پدر و مادران فداکار ع

نماید با یک برده که مجبور اسـت   تفاوت مادري که خودش را وقف فرزندش می

واقعیت این است که اگـر عشـق و  . کند چیست؟ آن برده مجبور به انجام کار است ولی مادر با عشق کار می

  !فرزندش نباشد تفاوت مهمی در بین این دو رفتار وجود ندارد

ارزش و جایگاه مـادر را بـاالتر شـود   , شود که انجام این همه خدمت براي فرزندان

از شستن پاي نوزادش تا هم(رزندش ستایند، انجام کارهاي ریز و درشت مادر براي ف منشانه مادر را همه می

....) کودك نوپایش تا دلسوزي در آموزش فرزند دبستانی تا کنار آمدن با نوجوان بدقلق تـا 

دهد، او مجبور به خدمت اسـت  یک برده کارهایش را براساس محبت انجام نمی

  ! .برایش تحقیر است و کوچکی

دقت کنیم تا یادمان نرود خدمات ما براي فرزندانمان به اختیار و عالقه خودمان صورت مـی 

شناسد اگر این چنین باشد فرزند ما هم ناخودآگاه ما را به بزرگی می

والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

براي فرزندتان هدیه

به فرزندتان بدهید تا بیشتر خوشحال شود؟

...........................................................................................

چقدر باشد؟  ارزش مادي هدیه

واقعیت این است که ما می

هزارتومانی اگر با عشق و عالقه و محبت ب5

ملیون تومانی این پیام را منتقل نکند

پیشنهاد من این است که به ارزش ریالی هدیه نگاه نکنید ولی تا آنجا که می

توانید هر روز هدیه  السالم اگر می

  

 انجام خدمت  .5

اگر یک کاغذ برداریم و فهرستی از کارهایی که براي فرزندمان انجام می

دهیم می که به فرزندمان ارائه می

واقعیت این است که خیلی وقت. (فرزندمان از دنیا برویم

همین چند وقت پیش دایی من که بیش از . دارد و شما کمک کنید

درخواست نموده بود که مادرم به کمک دختر داییم برود

مایحتاجی را که الزم دارد برایش تهیه می

  . هستیم

مت کردن این است که فرزندانتان نیز این کار را براي دیگران بکنندهدف اولیه خد

خودمان هم باید این روحیه را به فرزندانمان نشان دهیم, داشته باشیم

خدمت چه چیزي نیست

  !خدمت، بردگی نیست

من قبل از بیان این مثال از همۀ پدر و مادران فداکار ع

تفاوت مادري که خودش را وقف فرزندش می . ام نموده

چیست؟ آن برده مجبور به انجام کار است ولی مادر با عشق کار می

فرزندش نباشد تفاوت مهمی در بین این دو رفتار وجود ندارد

شود که انجام این همه خدمت براي فرزندان ي مادر باعث می عالقه

منشانه مادر را همه می بزرگ

کودك نوپایش تا دلسوزي در آموزش فرزند دبستانی تا کنار آمدن با نوجوان بدقلق تـا 

یک برده کارهایش را براساس محبت انجام نمی: در مقابل. دیگران است

برایش تحقیر است و کوچکی

دقت کنیم تا یادمان نرود خدمات ما براي فرزندانمان به اختیار و عالقه خودمان صورت مـی 

اگر این چنین باشد فرزند ما هم ناخودآگاه ما را به بزرگی می. همراه باشد) کامی تلخ
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  ا خود همراه می کنند؟

یـک از اثـرات فـوق را     هیچ  اما اگر انجام کار براي فرزندمان همراه با غر و ناله و اکراه باشد،

واهی مانتویت را اتو کـنم بایـد شـامت را کامـل     

دهـد کـه مـا     او کاري را انجام می. کنیم با فرزندمان داریم معامله می

ن بایـد خـدمات بـدون    پس براي ابراز محبت بـه فرزنـدما  

وقتی محبت ارزشمند و سازنده است که فرزندمان آن را بدون هیچ پـیش شـرطی بـه    

  ! تو را دوست دارم چون پاره تن من هستی

ما می توانیم خیلی وقت هـا داد و سـتدهایی   

  .ولی باید دقت کنیم تا این کار موجب از بین رفتن انگیزه هاي درونی او نشود

یکی از مشکالت اصلی این جا بـود کـه عـروس    

متاسفانه زندگی ! کارهایی از قبیل گوشت شستن و غذا پختن و جارو کردن

اگر دختران مـا کارهـاي منـزل را از    . و عدم توانمند شدن عروس خانم از هم پاشید

البته این مسئله به نوعی دیگر بـراي آقـا   

حفظ نـوزاد از    از تغذیه، تعویض پوشاك، حمام بردن،

لذا باید بار بیشـتري از کارهـاي خـودش را بـه     

نیازهاي یک نوزاد در حد خوردن و عوض کردن پوشـاك اسـت و   

لذا باید سطح خدمات مـا بـه تـدریج    . ي ما نیازهایی بسیار فراتر از این را دارد

به عنوان مثال به مرور زمان مسـئولیت پهـن و   

و بعد از یک سن کار با اجاق گـاز و  , یواش یواش شستشوي ظرف ها را به او بیاموزیم

بایـد آمـاده   ) چه پسر و چه دختر(فرزند ما 

. خـدمت نمایـد  گیرد که به دیگـران   فرزند ما از ما یاد می

ها انتخاب نماید که االن کـدام کـار    تواند انجام دهد را آماده نماییم و او از میان آن

گیرد و در قالب بازي فرزندان متوجه انجام خـدمات مـا و   

ا خود همراه می کنند؟والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

اما اگر انجام کار براي فرزندمان همراه با غر و ناله و اکراه باشد،. یابیم در چشم او جایگاه باالتري می

  .ندارد و اصال ابراز محبت نیست

واهی مانتویت را اتو کـنم بایـد شـامت را کامـل     خ اگر می: کار را بکن تا من هم آن کار را انجام دهم اگر به فرزندمان بگوییم این

با فرزندمان داریم معامله می... بخوري یا اتاقت را مرتب کن تا من به تو دیکته بگویم یا

پس براي ابراز محبت بـه فرزنـدما  . خواهد دهیم که او می در مقابل ما هم کاري را انجام می

  

وقتی محبت ارزشمند و سازنده است که فرزندمان آن را بدون هیچ پـیش شـرطی بـه    , محبت را نمی توان خرید و فروش کرد

تو را دوست دارم چون پاره تن من هستی! باشد چه ده 20فرزندم تو را دوست دارم چه نمره ات 

ما می توانیم خیلی وقت هـا داد و سـتدهایی   . ولی محبت کردن هم نیست, معامله کردن با فرزندمان کار اشتباهی نیست

ولی باید دقت کنیم تا این کار موجب از بین رفتن انگیزه هاي درونی او نشود, را با فرزندانمان داشته باشیم

   .مواظب باشیم شخصیت فرزندمان کودك نماند

یکی از مشکالت اصلی این جا بـود کـه عـروس    . چندسال پیش مستاجري داشتیم که بعد از چند ماه کارشان به جدایی کشید

کارهایی از قبیل گوشت شستن و غذا پختن و جارو کردن. خانم قادر به انجام کارهاي ساده ي منزل هم نبود

و عدم توانمند شدن عروس خانم از هم پاشید این تازه داماد و عروس به دلیل حمایت ها

البته این مسئله به نوعی دیگر بـراي آقـا   . (در زندگی مستقل خود کمتر دچار مشکل خواهند شد, همان کودکی آموخته باشند

از تغذیه، تعویض پوشاك، حمام بردن،. نوزاد را دارند در اولین روزهاي تولد والدین مسئولیت انجام تمام کارهاي

لذا باید بار بیشـتري از کارهـاي خـودش را بـه     . شود گذرد فرزندمان در انجام امور خودش تواناتر می هر چه می

  . کارهایی که او توانایی انجامش را دارد

نیازهاي یک نوزاد در حد خوردن و عوض کردن پوشـاك اسـت و   . کند ي نیازهایش نیز رشد می دمان دایره

ي ما نیازهایی بسیار فراتر از این را دارد ساله15ولی نوجوان , تامین لباس مناسب براي او

به عنوان مثال به مرور زمان مسـئولیت پهـن و   . هاي فرزندمان باز کنیم واناییبه عبارت دیگر باید فضا را براي ابراز ت

یواش یواش شستشوي ظرف ها را به او بیاموزیم, جمع سفره را به عهده فرزندمان بگذاریم

  . خود این آموختن هم یک خدمت به فرزندمان هست

فرزند ما . می آموزد که چطور مسئولیت هاي آینده ي خود را انجام دهد

  . زندگی مشترك در آینده اي نزدیک باشد

  یاددادن خدمت به دیگران

فرزند ما از ما یاد می. انجام خدمت براي فرزندمان از دیدگاهی دیگر نیز حائز اهمیت است

تواند انجام دهد را آماده نماییم و او از میان آن توانیم فهرستی از کارهایی که او می

  بکنیم؟ چگونه فرزندان را متوجه خدمتمان

گیرد و در قالب بازي فرزندان متوجه انجام خـدمات مـا و   تواند درون منزل صورت ب شود که می در این قسمت دو بازي بیان می

  .شود

والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

در چشم او جایگاه باالتري می

ندارد و اصال ابراز محبت نیست

  !خدمت معامله نیست

اگر به فرزندمان بگوییم این

بخوري یا اتاقت را مرتب کن تا من به تو دیکته بگویم یا

در مقابل ما هم کاري را انجام می خواهیم،  می

  .داشت صورت گیرد چشم

محبت را نمی توان خرید و فروش کرد

فرزندم تو را دوست دارم چه نمره ات . طور مطلق دریافت کند

معامله کردن با فرزندمان کار اشتباهی نیستالبته 

را با فرزندانمان داشته باشیم

  :ها محدودیت

مواظب باشیم شخصیت فرزندمان کودك نماند

چندسال پیش مستاجري داشتیم که بعد از چند ماه کارشان به جدایی کشید

خانم قادر به انجام کارهاي ساده ي منزل هم نبود

این تازه داماد و عروس به دلیل حمایت ها

همان کودکی آموخته باشند

  .)پسرها هم مطرح است

در اولین روزهاي تولد والدین مسئولیت انجام تمام کارهاي

هر چه می... گرما و سرما و

کارهایی که او توانایی انجامش را دارد. عهده او بگذاریم

دمان دایرهاز طرفی با رشد فرزن

تامین لباس مناسب براي او

به عبارت دیگر باید فضا را براي ابراز ت. رشد نماید

جمع سفره را به عهده فرزندمان بگذاریم

خود این آموختن هم یک خدمت به فرزندمان هست. آشپزي را

می آموزد که چطور مسئولیت هاي آینده ي خود را انجام دهد این گونه فرزندمان

زندگی مشترك در آینده اي نزدیک باشد

یاددادن خدمت به دیگران

انجام خدمت براي فرزندمان از دیدگاهی دیگر نیز حائز اهمیت است

توانیم فهرستی از کارهایی که او می مثال می

  !خواهد انجام دهد را می

چگونه فرزندان را متوجه خدمتمان

در این قسمت دو بازي بیان می

شود نیز پرورش روح تشکر می
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  ا خود همراه می کنند؟

٢

مثال مادر می گوید دلم میخواهد فردا سـفره  

بلکـه قـول مـی    . البته طرف دوم قول نمی دهد که این خدمت را انجام دهد

  .حاال فردا می تواند این کار را انجام دهد یا انجام ندهد

ایـن  ... وید کاري که امروز براي تو کردم ایـن بـود کـه    

طرف مقابل هم در جواب مـی گویـد مـن    

  )مثال روزهایی که امتحان سختی را داشته است

مثال اگـر مـن را   . گویند اگر من را دوست داري این خدمت را برایم انجام دهید

قدر دوستت دارم که حاضـر نیسـتم    جواب والدین هوشمند به این پرسش این است که آن

  . خرم و مکان منزل ما این خطرات را دارد و االن برایت نمی

ا خود همراه می کنند؟والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

  :خواهد بازي می دانی من دلم چی می

مثال مادر می گوید دلم میخواهد فردا سـفره  . و پاسخ می شنود یادم می ماند....در این بازي طرف اول می گوید دلم می خواهد 

البته طرف دوم قول نمی دهد که این خدمت را انجام دهد. ید یادم می ماندو زهرا می گو

حاال فردا می تواند این کار را انجام دهد یا انجام ندهد. دهد که این کار را به خاطر داشته باشد

وید کاري که امروز براي تو کردم ایـن بـود کـه    می گ) مثال مادر(یکی از اعضا , وقتی اعضاء خانواده همگی جمع هستند

طرف مقابل هم در جواب مـی گویـد مـن    . تکمیل می شود.... خانه را مرتب نمودم و, غذا را آماده کردم

  :نمونه اي از خدماتی که می توانیم به فرزندانمان ارائه کنیم

  ام تکالیف سخت مدرسهکمک به فرزندمان در انج

مثال روزهایی که امتحان سختی را داشته است(درست کردن غذاي مورد عالقه ي فرزندمان در روزهاي خاص 

  کمک کردن و پرستاري از فرزندمان هنگام بیماري

  راهنمایی به دخترتان در انتخاب لباس مناسب براي مهمانی

  تعمیر اسباب بازي هاي فرزندتان

گویند اگر من را دوست داري این خدمت را برایم انجام دهید ن خصوصا در سنین نوجوانی می

جواب والدین هوشمند به این پرسش این است که آن. دوست دارید ببرایم دوچرخه بخرید

و مکان منزل ما این خطرات را دارد و االن برایت نمی مثال دوچرخه با توجه به سن شما

والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

بازي می دانی من دلم چی می

در این بازي طرف اول می گوید دلم می خواهد 

و زهرا می گو. شام را زهرا بچیند

دهد که این کار را به خاطر داشته باشد

  !بازي واقعا ممنونم

وقتی اعضاء خانواده همگی جمع هستند

غذا را آماده کردم"جمله با عبارتی مانند 

  .واقعا ممنونم

نمونه اي از خدماتی که می توانیم به فرزندانمان ارائه کنیم

 کمک به فرزندمان در انج

  درست کردن غذاي مورد عالقه ي فرزندمان در روزهاي خاص

 کمک کردن و پرستاري از فرزندمان هنگام بیماري

 راهنمایی به دخترتان در انتخاب لباس مناسب براي مهمانی

 تعمیر اسباب بازي هاي فرزندتان

  

ن خصوصا در سنین نوجوانی میبرخی از فرزندا

دوست دارید ببرایم دوچرخه بخرید

مثال دوچرخه با توجه به سن شما. هر کاري را برایت بکنم

  

  

.  
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  ا خود همراه می کنند؟

. دادن محبتمان به فرزندمان بود و نشان 

هاي متعـددي   بر آن مهارت عالوه. بخشد

 .  

ا خود همراه می کنند؟والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

  !همراهی را ادامه دهید

یک مسافرت طوالنی با اولـین قـدم آغـاز    "گوید 

شود  هاي طوالنی با قدم اول آغاز می  واقعیت این است که سفر

کشـد بـا    می خوشک هم که فقط چند دقیقه طول

  

اي تمـایز   هـاي چنـد دقیقـه    زدن آنچه یـک مسـافرت طـوالنی را از قـدم    

ي  ایـن کتـاب نقشـه   . داشتن یک مسیر و پایداري در سفر است

هر قـدم کـه بـه فرزنـدتان در     . در شروع این سفر طوالنی است

د، باید از خداونـد متعـال   تر شوید یا او همراه شما باش

و خلفاي معصومش علیهم السالم تشکر کنید و به خودتـان نیـز پـاداش    

و نشان  "محبت داشتن "ارائه آن به شما بود که این کتاب در پی 

بخشد ا روح میجان بین ما و فرزندانمان ر محبت کیمیایی است که روابط سرد و بی

. فرزندانمان نیز ارائه شده استما و  بین در خصوص جلوگیري از تنش در روابط

والدین هوشمند چگونه فرزندانشان را ب

همراهی را ادامه دهید

 

گوید  یک مثال هست که می

واقعیت این است که سفر ".شود می

خوشک هم که فقط چند دقیقه طول هاي خوش رفتن ولی راه

  ! شود قدم اول آغاز می

آنچه یـک مسـافرت طـوالنی را از قـدم    

داشتن یک مسیر و پایداري در سفر است  دهد، می

در شروع این سفر طوالنی استراه شما 

تر شوید یا او همراه شما باش این مسیر نزدیک

و خلفاي معصومش علیهم السالم تشکر کنید و به خودتـان نیـز پـاداش    

  .دهید

که این کتاب در پی  اکسیريترین  مهم

محبت کیمیایی است که روابط سرد و بی

در خصوص جلوگیري از تنش در روابط
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