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   راهنماي1 و �م>  
   برا� خانواد= ها� قو� 

هيچ �س1 نميتواند و نبايد "ماشين تربيت1" باشد. پدر �امل و يا مادر �امل بودن برا� بچه ها حت1 ي> �ابوس 
ميباشد. به اين دليل در خاتمه 6رزو مي!نيم �ه برا� نبودن ي> خانواد= �امل جرات داشته باشيد.  احتماال تمام 
والدين بعض1 اوقات به حد و مرز خود ميرسند. در ي> چنين وقت1 به شخص1 احتياج دارند �ه به حرف ها� 

6نها گوش بدهد‘ به 6نها جرات و 6زاد� بدهد.

اگر ديگر نيروي� نداريد اقرار ب4نيد. اين ننگ نيست‘ بل4ه اين اولين قدم با جرات است. 

به خودتان بعض� اوقات در امور تربيت� استراحت و تعطيل� بدهيد.  بعض� وقتها �اف� است �ه در 
هفته چندين ساعت را بدون بچه ها سپر� �نيد. چن ساعت� برا� خودتان باشيد. به استخر برويد‘ در 

[موزشگاه� ثبت نام �نيد و با دوستان قرار مالقات بگذاريد. زندگ� زناشوي� به رسيدگ� و توجه احتياج 
دارد تا بتوانيد برا� اين4ه برا� خانواد� نيرو� جديد� بدست بياوريد. 

اگر به حمايت احتياج داريد با  ديگران تماس گرفته و با [نها در اين بار� صحبت �نيد. همسايگان‘ اقوام‘ 
دوستان و مرا�ز مشاورت� نيز با �مال ميل به شما �م� مي4نند. 

ما اميدواريم �ه بتوانيم با برنامه بنام "قو� از طريق تربيت" در انجام وظيفه تان شما را حمايت �نيم. ما 
ميخواهيم به "هشت ن4ته" ا� �ه تربيت را قو� مي4نند‘ دو ن4ته ديگر نيز اضافه بنماييم:  ي� مقدار� عقل سالم 

انسان� و ي� مقدار �م� شوخ� و مزاح. باين صورت ميتوان خيل� [سان به تربيت روزمر� پرداخت.



جرات دادن  

برا� �ليه مسايل جديد� �ه نوجوانان ميآموزند و برا� وظايف1 �ه قدم به قدم بعهد=  ميگيرند‘ نوجوانان 
احتياج به جرات و ات!اء به نفس زياد� دارند. نوجوانان بايد بياموزند �ه مسئوليت قبول نمود= و با 

قاطعيت عمل �نند و اجاز= ندهند تا ديگران از 6نها سلب اعتماد �نند. برا� اين!ه دختر بچه ها و پسر 
بچه ها جرات بدست بياورند و دارا� ات!اء به نفس بشوند بايد به دو ن!ته توجه نمود: 6نها بايد با 6ن 

چيز� �ه بدست 6ورد= اند راض1 باشند و ديگران عمل �رد خوب 6نها را به رسميت بشناسند. به چه 
صورت1 والدين ميتوانند به بچه ها� خود جرات بدهند؟

بچه ها ميخواهند �ه والدين [نها را بخاطر شخص خودشان دوست داشته باشند ونه بخاطر عمل �رد 
خوب [نها. به همان سرعت� �ه ميتوان به [نها جرات داد‘ بهمان سرعت هم ميتوان از [نها سلب 

اطمينان نمود. به اين خاطر بايد والدين متوجه [نها باشند. 

�س� �ه ميخواهد جرات ب4ند احتياج به تجربيات موفق [ميز دارد. اگر بچه ها اجاز� دارند چيز� 
را تست و امتحان ب4نند‘ مم4ن است در اين را� مرت4ب اشتبا� بشوند و بايد زخم� شدن و تصادف 

�وچ�4 داشتن را هم قبول ب4نند. از طريق قبول وظايف و مسئوليت ها� �وچ� بچه ها جرات پيدا 
مي4نند. 

بچه ها به تحسين احتياج دارند. هميشه عمل �رد خوب نبايد برسميت شناخته بشود‘ بل4ه بعض� 
اوقات زحمت� �ه �شيد� ميشود تا چيز� را بدست [وريم هم قابل تحسين ميباشد. اگر بخاطر موفقيت� 

بايد از �س� تحسين بشود‘ بهتر است �ه تحسين را تقسيم نمود‘ وگرنه تحسين ديگر ارزش� ندارد. 

�م� ها� �وچ� از بيهود� مايوس شدن بچه ها جلوگير� مي4نند. در موقع خريد بطور مثال شما 
ميتوانيد لباسهاي� را انتخاب نماييد �ه بچه ها� �وچ� هم ميتوانند  خودشان بپوشند. 

اينجا هم اين ن4ته صادق است �ه بزرگترهاي� �ه به بچه ها اجاز� ارت4اب اشتبا� را ميدهند‘ 
اجاز� دارند خودشان هم بعض� اوقات اشتباهات� ب4نند. 

. . يعن1. تربيت 
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                 وقت دادن

باز� �ردن‘ حرف زدن‘ مطالعه �ردن‘ دنيا را �شف �ردن – بچه ها در فعاليت ها� دسته جمع1 در 
خانواد= بسيار� از مطالب را برا� 6يند= ميآموزند. زمان سپر� شد= با  والدين رابطه بين پدر و مادر و 
بچه ها را مستح!م مي!ند. بسيار� از بچه ها و نوجوانان 6رزو دارند �ه والدين وقت بيشتر� را با 6نها 

بگذرانند. به صورت ذيل اين 6رزو قابل اجراء ميباشد: 

وقت برا� ي4ديگر داشتن بدين معنا نيست �ه  بچه ها و پدر و مادر بايد حتما فعاليت ها� پرخرج 
داشته باشند. بچه ها خيل� عالقمند هستند �ه به استخر ويا باغ وحش بروند ويا با خانواد� دسته 
جمع� دوچرخه سوار� ب4نند. سرگرم� ها� مشتر{ فرصت� ميباشند  تا ساعات فراغت را با 

يديگر سپر� نمود. 

در زندگ� روزمر� بچه ها احتياج به وقت و توجه دارند. اين دو مورد را ميتوان با ي4ديگر ادغام 
نمود. ت4اليف خانه بصورت دسته جمع� ميتوانند توام با تفريح باشند‘ بشرط� �ه ت4اليف خانه 

بعنوان وظيفه تحميل نشوند. بعض� از خانواد� ها تلويزيون ويا دستگا� پل� استيشن را �ه هر دو 
"وقت تلف �ن" هستند برا� مدت� خاموش مي4نند. ساعت ها� [زاد شد� را ميتوان با ايد� ها� خوب 

پر �رد. 

والدين بايد وقت� به بچه ها محبت ب4نند �ه [نها احتياج به محبت دارند‘ بطور مثال وقت� �ه ت4اليف 
مدرسه خيل� سخت باشند ويا دوچرخه خراب شد� باشد. مراسم� مانند قصه خواندن و شب بخير 

گفتن قبل از بخواب رفتن بچه ها احتماال وقت زياد� ميگيرد‘ ول� برا� بچه ها بسيار مهم هستند. 

پدر و مادر هاي� �ه بعلت وظايف شغل� وقت �متر� برا� خانواد� خود دارند‘ نبايد عذاب وجدان 
داشته باشند. مهم اينست �ه از ساعت ها� باقيماند� بطور دسته جمع� و مفيد استفاد� بشود. اگر 

پدر و مادر از نظر وقت� در مضيقه هستند‘ بعض� اوقات پدر بزرگ و مادر بزرگ‘ عمه‘ خاله و 
دوستان هم ميتوانند بيايند و �م� �نند. 

 . . يعن1. تربيت 
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         احساسات نشان دادن

احساسات1 مانند عشق و محبت ‘غم‘ درد و غضب جزو زندگ1 خانوادگ1 هستند. بچه ها احساسات خود 
را بطرق متفاوت1 نشان ميدهند. ي> گروه1 از بچه ها عالقه خود را از طريق نزدي> شدن و چسبيدن 

به پدر و مادر اثبات مي!نند. گروه1 ديگر از بچه ها برا� شخص1 �ه دوست دارند ع!س مي!شند. 
برا� ت!امل و رشد بچه ها مهم است �ه  6نها احساسات را بشناسند و طرز برخورد با احساسات را 

بياموزند. مهم اينست �ه: 

بچه ها اجاز� داشته باشند احساسات مثبت و منف� خود را نشان بدهند. و هر بچه ا� به طريق 
خودش‘ چه با صدا� بلند و چه با صدا� [هسته. دوران� �ه نوجوانان اجاز� گريه �ردن و دختر 

بچه ها اجاز� جست و خيز �ردن را نداشته اند گذشته است. 

بعض� اوقات بزرگترها ابراز احساسات بچه ها را مناسب نم� بينند. در چنين مواقع� ميتوان از 
[نها خواهش نمود �ه ي� �م� خود را �نترل ب4نند. ول� بچه ها بايد متوجه بشوند �ه رفتار [نها 

مناسب نبود� و نه احساسات [نها. 

بچه ها ميخواهند �ه ما احساسات [نها را جد� بگيربم. در زماني4ه حوادث وخيم �وچ�4 ويا 
بزرگ� رخ ميدهند‘ رفتار و ع4س العمل [نها مانند برخ� از بزرگترها نيست. بهتر است �ه پدر 

و مادر ها با خونسرد� با موضوع برخورد �نند. 

بعض� از دختر بچه ها و پسربچه ها اتفاقات� �ه برا� [نها افتاد� تعريف نمي4نند و برا� خود 
نگهميدارند.  اگر پدر و مادر متوجه شدند �ه بچه ها خيل� در خود فرو رفته اند و يا سا�ت 

هستند‘ بهتر است �ه در جستجو� علت و دليل اين در خود فرورفتگ� و يا س4وت باشند. ول� 
برا� بچه هاي� �ه خويشتن دار هستند بعض� از اوقات بهتر است �ه دل خود را خال� �رد� و 

تمام مشگالت خود را تعريف �نند.

در دنيا� احساسات نيز بچه ها از بزرگترها ميآموزند. باين دليل پدر و مادر ها نيز اجاز� دارند 
در مقابل بچه ها� خود احساسات نشان داد� و نسبت به سن بچه ها اين احساسات را برا� [نها 

توضيح بدهند. به بچه ها بهر صورت نميشود حقه و �ل� زد. برا� بچه ها وقت� احساس ترس  
و وحشت بوجود ميآيد �ه حس ب4نند ي� موضوع� وجود دارد �ه بزرگترها نميخواهند بچه ها 

از [ن با اطالع بشوند.  والدين هم مانند بچه ها از بروز خشم نامناسب و بيجا متنفر هستند. بسيار 
مهم است �ه بعد از بروز خشم معذرت خواه� بشود. اقرار به ارت4اب اشتبا� دليل بر وجود 

ضعف نيست.

... يعن�  تربيت 
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[زاد� ها بايد تست و امتحان بشوند. دختران 
و پسران� �ه در زندگ� روزمر� خانوادگ�  
شري� هستند‘ برا� زندگ� [يند� خود مسائل 
زياد� را م� [موزند. �س� �ه هميشه اجاز� 

داشته �ه ببيند مادر ويا پدر چ4ار مي4نند‘ قادر 
است در [يند� نزدي�4 نقشه شهر را بخواند ويا 

ي� دوچرخه را تعمير �ند. 

بچه ها قدم به قدم ميآموزند �ه با [زاد� ها چ4ار ب4نند. بچه هاي� �ه در �الس اول دبستان 
هستند بخوب� ميدانند �ه با پول توجيب� خود چ4ار ب4نند. ول� نوجوانان ميتوانند حت� حساب 

بان�4 شخص� داشته باشند تا والدين ماهانه پول توجيب� [نها را و يا احتماال حت� پول برا� خريد 
لوازم التحرير برا� مدرسه و يا برا� خريد لباس را بحساب [نها حواله �نند. 

زمان� �ه بچه ها [زاد� ها� جديد خود  را تست و امتحان مي4نند ميبايست� به [نها �م� �رد تا 
اطمينان خاطر بيشتر� بدست بياورند. تلفن همرا� و يا �ارت تلفن داشتن و به تنهاي� به مالقات 

دوست دختر خود در ي� قسمت ديگر شهر رفتن برا� ي� دختر يازد� ساله زياد خطرنا{ 
نيست و اعصاب والدين را هم �متر تحري� مي4ند. 

در مورد سليقه هم نسل ها� مختلف هميشه هم عقيد� نيستند.  بچه ها بهتر است �ه خودشان 
دربار� نوع سرگرم� ها و نوع [رايش مو ويا انتخاب دوستان تصميم گير� نمايند‘ البته تا زمان� 
�ه از قواعد� �ه والدين تعيين نمود� اند پا فراتر گذاشته نشود. وقتي4ه خوشبخت� و سالمت� بچه 
ها در ميان است‘ مدارا هم حد و مرز� دارد.  وقتي4ه نوجوانان شروع به �شيدن سيگار مي4نند‘ 

مسلما �شيدن سيگار برا� رشد [نها سالم نميباشد. 

در سنين بلوغ بسيار� از نوجوانان ناگهان [زاد� ها� بزرگتر� را ميخواهند.  حت� بسيار� از 
نوجوانان �ه تا بحال رئوف بود� اند در مقابل خواسته ها� پدر و مادر ياغ� ميشوند. برا� اين4ه 

دختر بچه ها و نوجوانان جايگا� خود را از دست ندهند‘ بايد تجربه ب4نند �ه [زاد� بدون حد و 
مرز وجود ندارد. از طرف ديگر بهتر است �ه پدر و مادر به [نها �م� ب4نند تا [نها را� خود را 

پيدا ب4نند و بزرگ بشوند. 

.
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حد و مرزها  بايد بطور واضح تعيين و مشخص بشوند.  بزرگترها بايد ف4ر ب4نند �ه به چه دليل� 
ي� حد و مرز مشخص� را تعيين مي4نند. بچه ها� بزرگتر اجاز� ويا ممنوعيت را زمان� بهتر 

ميفهمند �ه بزرگتران دليل [نرا برا� [نها توضيح بدهند. 

شخص� �ه حد و مرز تعيين مي4ند بايد خودش هم [نها را رعايت نمايد. اين باين معن� نيست �ه 
مادر و يا پدر پس از برنامه تلويزيون� همزمان با بچه ها� �وچ� خود  بايد برا� خوابيدن به 

رختخواب بروند و بخوابند. ول� در مورد دندان مسوا{ زدن والدين بهترين سرمشق برا� بچه ها� 
خود هستند 

حد و مرز تعيين �ردن و [نها را اجراء ن4ردن معناي� ندارد. قاطعيت نشان دهند� اطمينان است و 
به بچه ها اين حس را ميدهد �ه ما [نها را جد� ميگيريم. 

چنانچه بچه ا� از حد و مرز تعيين شد� پا فراتر گذارد‘ بهتر است �ه بزرگترها بطور مشخص و 
واحد ع4س العمل نشان دهند. بچه ها خيل� خوب ميتوانند تشخيص بدهند وقت� �ه قواعد مادر و 
پدر و افراد� �ه در تربيت [نها سهيم هستند با ي4ديگر شباهت دارند‘ حت� اگر نوع تربيت [نها با 

ي4ديگر تفاوت داشته باشد. بعض� اوقات ي� "نه" واضح ويا ي� اخطار �اف� نيست. چنانچه تدابير 
قاطع الزم است‘ بهتر است �ه شما در رابطه مستقيم با جريان باشيد. بچه ها "جرائم منطق�" را 

اغلب اوقات خوب ميفهمند. 

والدين هم بايد در امور تربيت� حد و مرز ها را رعايت نمايند. توسل به زور صحيح نيست. توسل 
به زور فقط �ت� نيست‘ بل4ه ممانعت در محبت �ردن نيز فشار روح� ميباشد. 

هيچ نوع قاعد� بدون استثناء وجود ندارد. اگر شما قواعد� ميگذاريد و بعدا [نها را بدليل اين4ه [نها 
عاقالنه نبود� لغو مينماييد و يا [نها را با موقعيت جديد تطبيق ميدهيد بمعنا� اين نيست �ه شما قادر 

به تربيت �ردن نيستيد. بچه ها و نوجوانان احترام خود را در مقابل حد و مرز� �ه والدين [نها 
تعيين نمود� اند از دست نميدهند اگر ي4بار طوالن� تر از شب ها� ديگربيدار بمانند.

             ام!ان حر�ت و جنبش دادن

بچه ها 6زاد� هاي1 احتياج دارند �ه بتوانند از 6نها برا� خود استفاد= �نند. بچه ها از سن ي!سالگ1 
به باال هرچه بيشتر به 6زاد� احتياج دارند. بچه ها  ياد ميگيرند به تنهاي1 غذا بخورند‘ به تنهاي1 به 
دستشوي1 بروند‘ برا� مدت طوالن1 جدا از والدين باشند‘  پول خود را داشته باشند و بسيار� موارد 

ديگر.  6زاد � بسيار مهم است تا بچه ها بتوانند با استقالل و با مسئوليت در زندگ1 خود موفق باشند. 
برا� اين!ه تصميم گير� مابين 6زاد گذاشتن و محافظت �ردن از بچه ها برا� پدر و مادر خيل1 سخت و 

دشوار نباشد‘ به ن!ات ذيل توجه نماييد: 

... يعن1  تربيت 
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      حد و مرز تعيين نمودن 
برا� پدر و مادر مهم ترين �ار و بزرگترين چالش در تربيت حدو و مرز تعيين �ردن و قاطع بودن 

ميباشد.  بچه ها و نوجوانان  وقتي!ه ميخواهند صبر و قاطعيت پدر و مادر را امتحان ب!نند استادان 
متولد شد= ميباشند. بچه ها به دو دليل احتياج به حد و مرز دارند: 

اوال برا� حفاظت از 6نها در مقابل خطرات در خانه و بيرون از خانه. دوما قواعد و دستورالعمل ها� 
منطق1 و واضح و روشن باعث ميشوند �ه بچه ها  اطمينان و ات!اء به نفس بيشتر� بدست بياورند.  
بعض1 اوقات برا� پدر و مادر مشگل است بر ضد خواست و اراد= بچه ها �ار� را انجام بدهند. ول1 

برا� والدين و بچه ها بطور طويل المدت وقت1 بدانند �ه حد و مرز 6نها �جاست بهتر است. در اينجا هم 
بايد قواعد بخصوص1 را رعايت نمود:   

. .. يعن1  تربيت 
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     قادر به گوش دادن به سخنان 
     ديگران بودن

گوش دادن يعن1 به �س1 توجه �ردن و به مشگالت او رسيدگ1 نمودن. نوجوانان1 �ه هرروز تجربيات 
جديد� مي!نند و بايد در دنيا را= خود را پيدا �نند‘ احتياج به گوش شنوا� بزرگترها دارند.  در خانواد= 
بايد بطور مرتب فرصت هاي1 برا� نشست و گفتگو با ي!ديگر وجود داشته باشد. اگر حت1 اين گفتگوها 

بصورت �نفرانس خانوادگ1 ويا صرف غذا� شام بطور دسته جمع1 و يا به رختخواب بردن بچه ها انجام 
شود. گوش دادن ميتواند مشگل باشد. ن!ات ذيل ميتوانند �م> ب!نند: 

بعض� اوقات [خر ي� جمله اطالعات� داد� ميشوند �ه [دم در اول جمله حساب [نها را هم اصال 
ن4رد� بود� است. باين دليل: اجاز� بدهيد �ه ديگران صحبت خود را به پايان برسانند. 

تفسيرها � سريع ويا نصيحت ها و راهنماي� ها� سريع �م�4 نمي4نند. بچه ها وقت� احساس مي4نند 
�ه والدين [نها را جد� گرفته اند‘ �ه والدين و بچه ها همگ� بدنبال ي� را� حل باشند. 

برا� اين4ه اصال سوء تفاهم� پيش نيايد بهتر است �ه ما متقابال مطمئن بشويم �ه [يا ي4ديگر را 
فهميد� ايم.

ي� گفتگو� خوب وقت� انجام ميشود �ه حواس [دم پرت نشود. تلويزيون را خاموش �نيد و صدا� 
زنگ تلفن را �م �نيد. 

اگر بچه ها بطور خيل� مشروح از اتفاقات� �ه برا� [نها افتاد� است تعريف مي4نند‘ شما ميتوانيد 
صحبت [نها را قطع ب4نيد . بچه هاي� �ه سا�ت هستند بايد جرات پيدا ب4نند �ه حرف بزنند‘ 

مخصوصا وقت� �ه از حد معمول سا�ت تر هستند. 

.... يعن1  تربيت 
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     اجاز= مجادله با ي!ديگر
     داشتن 

دعوا و مجادله در هر خانواد= ا� وجود دارد. در زمان دعوا و مجادله ميتوان صدا را ي> مقدار� باال 
برد. 6دم ميتواند ادعا� وجود ب!ند‘ "نه" بگويد‘ اضطراب و تشويش را تحمل ب!ند‘ احتياجات اشخاص 
ديگر را بشناسد‘ متقاعد ب!ند‘ ديگر پا فشار� ن!ند‘ را= مسالمت 6ميز را پيدا ب!ند و دوبار= با ي!ديگر 

6شت1 �نند: در دعوا و مجادله بچه ها تواناهاي1 اجتماع1 مهم  را تمرين مي!نند. 6نسانها بايد دعوا 
و مجادله �ردن را 6موخته  و بلد باشند. برا� اين!ه بتوان ي> مشگل را دوبار= حل �رد و دعواها و 

مجادالت بيشتر� را بوجود نياورد  ميبايست1 به چند ن!ته  توجه نمود:

هيچ موضوع� �ال ممنوع نيست. بچه ها حق دارند احساسات منف� را نيز مانند انزجام ويا غضب 
خود را نشان بدهند‘ بدون اين4ه تنبيه و مجازات بشوند.

بزرگترها موقع دعوا از امتيازات بيشتر� برخوردارند. باين علت بهتر است �ه بزرگترها بچه ها 
را با حرف بد و يا متوسل شدن به زور ناراحت ن4نند‘ بل4ه مشگالت [نها را جد� بگيرند.

تا زمان� �ه [دم از شخص� ناراحت نيست ميتواند پس از دعوا برا� مدت دو دقيقه  پهلو� [ن 
شخص بايستد. بدين طريق بچه ها و بزرگتران ميآموزند �ه همديگر را تحمل ب4نند. 

بچه ها اجاز� دارند با ي4ديگر دعوا ب4نند بدون اين4ه بزرگتران بالفاصله دخالت ب4نند. ول� چنانچه 
بچه ها در مقابل بچه ها� ضعيف تر از خود عدالت را رعايت ن4نند ‘بهتر است �ه شما با محبت 

و مهربان� از [نها بخواهيد �ه مراعات ضعف بچه ها� ديگر را ب4نند. 

بزرگترها سرمشق ها� مهم� هستند. وقتي4ه بچه ها تجربه ب4نند �ه والدين [نها به چه صورت� 
محترمانه با ي4ديگر مشاجر� انجام ميدهند‘ [نها نيز اين رفتار را ميآموزند. بچه ها از دعواها� 
مدام‘ دعواها� با متوسل به زور و �ت� ويا مالمت و سرزنش ها� ناراحت �نند� در خانواد� 

زجر ميبرند. بزرگترها بسته به سن بچه ها ميتوانند به [نها توضيح بدهند �ه دعوا بخاطر چيست‘ 
بدون [ن4ه سع� بشود بچه ها را هر �س� برا� جانبدار� از او به طرف خود ب4شد. 

همانطوري4ه مهم است �ه [دم اجاز� داشته باشد دعوا ب4ند 
همانطور هم مهم است �ه [دم با ي4ديگر دوبار� [شت� ب4ند. 

چنانچه دعوا مدت زياد� طول ب4شد‘ والدين ميتوانند به بچه ها 
�م� �رد� و [نها را راهنماي� ب4نند.

در دعواها و مجادله ها� در خانواد� بهتر است �ه [دم قبل از 
به خواب رفتن دوبار� باي4ديگر [شت� ب4ند.

.... يعن1  تربيت 
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      محبت �ردن 
 به ي> بچه محبت �ردن باين معنا ميباشد �ه بچه را همانطوري!ه 6ن بچه هست قبول نمود و اين را

 هم به او نشان داد. بچه ها و جوانان احتياج به اين حس محبت دارند برا� اين!ه بتوانند ات!اء به نفس
 داشته باشند و بدون ترس و واهمه با ن!ات قو� و ضعيف خويش 6شنا بشوند. ول1 بعض1 اوقات برا�

  مادران و پدر ها سخت است �ه عالقه خود را نشان بدهند. پس به چه صورت1 ميتوان محبت �رد؟

بهترين را� برا� محبت �ردن نزدي�4 جسم�‘ گرما و تماس ميباشد. در [غوش گرفتن‘ خوارا ندن 
ظريف پشت بدن‘ ي� تماس چشم� مهربان‘ هل دادن مهربانانه ويا زدن رو� شانه: هر بچه ا� 

بالفاصله ميداند �ه اين چه معناي� دارد.  

هر چقدر سن  بچه ها باالتر ميرود فرم ها� ديگر محبت مهم تر ميشوند. نوجوانان - دخترها 
و پسرها – بعض� اوقات دوست دارند �ه در [غوش گرفته بشوند‘ حت� اگر بمرور زمان برا� 

بوسيدن اشخاص ديگر� را انتخاب مي4نند.  

وقت داشتن‘ عالقه نشان دادن و تسل� دادن به بچه ها نشان ميدهد �ه تا چه انداز� والدين [نها را 
دوست دارند. بدون توجه به زرنگ� و �وشا بودن بچه ها� خود  به [نها بگوييد �ه [نها را دوست 

داريد  و به داشتن [نها افتخار مي4نيد. 

محبت �ردن بدين معنا نيست �ه بزرگتران اجاز� نداشته باشند [رامش داشته باشند و يا اجاز� 
نداشته باشند برا� بچه ها چيز� را ممنوع ب4نند.

  .... يعن1  تربيت 



- 7 -

يعن1: تربيت    

.... محبت �ردن   

     نمودن .... حد و مرز تعيين 

     سخنان ديگران بودن .... قادر به گوش دادن به 

.... اجاز= مجادله با  
     ي!ديگر داشتن  

.... ام!ان حر�ت و
     جنبش دادن 

... وقت دادن  

.... جرات دادن

.... احساسات نشان 
     دادن  
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ت   

هشت ن!ته �ه 
تربيت را قو� 

مي!نند   
ي� "تربيت تقويت" به چه صورت است؟ والدين امروز� 
ميتوانند از بين مجله ها و �تابها� بسيار زياد مجله ها و 

�تابها� مفيد را انتخاب نمايند. ما قصد نداريم به ليست 
مشاوران تربيت� ي�4 ديگر اضافه نماييم. گرو� "برنامه 

تربيت�" هشت ن4ته اساس� را بيان نمود� �ه دارا� 
مشخصات مهم ي� "تربيت قو�" ميباشند.



تربيت ي� پروسه زند� و مهيج ميباشد. تربيت ميتواند بعض� اوقات بسيار سخت و خسته �نند� باشد. ول� 

تربيت با تفريح توام ميباشد و برا� جامعه مهم است. با تربيت تقويت دنيا بهر� بيشتر� از بچه ها ميبرد و 

بچه ها بهر� بيشتر� از دنيا. 
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تربيت چيست؟ 
بطور نخست: تربيت فقط به والدين مربوط نميشود‘ بل4ه تربيت به همه اشخاص مربوط ميشود برا� 
اين4ه تربيت ي� وظيفه اجتماع� �ليه افراد ميباشد. تربيت بايد اطفال را در بسيار� از موارد قو� 

بنمايد: تا بتوانند در بار� نحو�  زندگ� خويش تصميم اتخاذ بنمايند‘ توانند ببا چالش ها مقابله �نند‘ بتوانند 
رابطه برقرار نمايند‘ بتوانند ش4ست ها را تحمل نمايند‘ بتوانند عقايد ديگر� را بپذيرند و بسيار� از 
مسائل ديگر. تربيت در مرحله نخست به اين معنا ميباشد �ه برا� بچه ها چيزها� الزم زندگ� مهيا 

شود. بچه ها غذا و لباس و محبت احتياج دارند. بچه ها احتياج دارند �ه به [نها ام4ان داد� شود با دنيا 
[شنا شوند. ي� بخش� از تربيت نيز تهيه ام4انات برا� دختران و پسران ميباشد تا بتوانند به دنبال علم 
و تواناي� ها يشان بروند. بچه ها بايد اجاز� داشته باشند تجربه �سب نمايند و بچه ها در مسير زندگ� 

خويش احتياج به همرا� قابل اطمينان دارند تا بتوانند جايگا� خود را در جامعه ما پيدا �نند.  

بچه ها در اطراف خود سرمشق ها� زياد� دارند: والدين‘ مربيان تربيت� در �ود�ستان‘ مدرسه‘ مالقات 
ها� جوانان و انسانها� ديگر� �ه در زندگ� روزانه با [نها روبرو و يا در تماس هستند. ول� سرمشق 
هاي� هم در رسانه ها� عموم� برا� بچه ها وجود دارند. از همه مهمتر افراد بزرگ� هستند �ه با [نها 

زندگ� مي4نند. به اين علت رفتار اين افراد بزرگ بسيار مهم است.  

والدين بيشتر نگران سالمت� و خوشبخت� بچه ها� خود هستند. بدين علت تربيت برا� [نها بمعنا� وظيفه 
ميباشد‘ ول� بمعنا� حق داشتن نيز ميباشد.  همانطوري4ه حق بچه ها م� باشد شرايط مثبت برا� زندگ� 

داشته باشند‘ همانطور هم حق مربيان تربيت� است  �ه از طرف جامعه حمايت شوند. 

برا� ي> تربيت موفق والدين احتياج به
داشتن شرايط خوب ميباشند: خانواد� ها احتياج به م4ان �اف� برا� زندگ� دارند‘ احتياج به �ار 

دائم و مطمئن‘ حمايت مال�‘ ام4انات سرپرست� از بچه ها و ي� محيط خانوادگ� خوب دارند. 

�م> و حمايت: حق والدين است �ه گاهگاه� فشار از رو� دوش [نها برداشته شود. بعض� 
اوقات خانواد� ها ميتوانند از ي4ديگر متقابال حمايت �نند. عالو� بر اين دوستان‘ هم4اران‘ اقوام 

و همسايگان مهم هستند �ه مشگالت خانواد� ها را در{ نمود� و به [نها �م� نمايند. چنانچه 
خانواد� ها در امور تربيت� ديگر را� چار� ا� نم� بينند‘ هيچ عيب نيست �ه اين خانواد� ها از 

ادار� �م� به جوانان‘ موسسات برا� [موزش والدين و يا مرا�ز برا� مشاورت زناشوي� و 
خانواد�   تقاضا� �م� بنمايند. اين ادارات و موسسات نامبرد� با �مال ميل �م� مينمايند.










