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بسم اهلل الرحمن الرحیم
41اصول تربیتی صحیح فرزندان
از زمان ىای گذشتو تا بو امروز یکی از دغدغو ىای اصلی خانواده ىا تربیت صحیح
فرزندان است و خانواده ىا معموال ىمیشو نگران این مسئلو ىستند ودنبال راه کارىایی
میگردند تا فرزند خود را بو شکل صحیح تربیت کنند.تربیت اصولی فرزندان از اىمیت
زیادی برخوردار است چرا کو چو در خانو چو در جامعو تربیت و رفتار فرزند نشان
شخصیتی فرزندان خود میشود ولی این باور غلطی میباشد جامعو ىرچقدر تاثیر گذار
باشد بو حدی نیست کو خانواده در رفتار وی تاثیر میگذارد.اگر پدر ومادر یادبگیرند
کو از ىمان دوران کودکی چطور با فرزند خود ارتباط برقرار کنند و بر روی رفتار و
شخصیت وی تاثیر بگذارند مطمئنا در تربیت فرزند خود موفق خواىند بود و فرد
مفیدی را بو جامعو تحویل خواىند داد.حال باید ببینیم چو کارىایی را انجام دىیم و
چو کارىایی را انجام ندىیم تا کودکمان بو خوبی تربیت شود.تمامی مراحل بو صورت
ساده وقابل فهم نوشتو شده است.

قدم اول:با فرزند خود ارتباط برقرار کنید.ارتباط صمیمی یکی از شاخصو ىای اصلی
در اصول تربیتی بو شمار میرودباید با فرزند خود مانند یک دوست رفتار کنید اگر
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اینگونو رفتار کنید کودک شما با شما راحت تر خواىد بود ومشکالت خود را راحت
تر باشما در میان خواىد گذاشت اگر خانواده ىا بو این مسئلو توجو داشتو باشند
فرزندان کمتربو دنبال دوست میگردند تا باىاش دردودل کنند پس سعی کنید با فرزند
خود مانند یک دوست باشید.

قدم دوم:درک موقعیت فرزند.باید موقیعت فرزندان را ىمیشو درک کنید مثال نوجوانی
مشکالت زیادی فرزندان شما را درگیر میکند در این دوران ازواردکردن فشارىای
روحی وروانی برفرزندان خود داری کنید.یامثال در دورانی کو فرزندان شما کم حوصلو و
بیحال ىستند از نصیحت کردن انها بپرىیزید کو دراین موقعیت نصحیت فرزندان باعث
بیشتر شدن عصبانیت وبی حوصلگی انها میشود سعی کنید در این موقعیت ىا
مشکالت و موقعیت انها را درک کنید وبرای حل مشکالتشان انها را یاری کنید.

قدم سوم:فرزندان خود را قانع کنید.وقتی فرزند شما ازمیخواىد برای او کاری انجام
دىید مثال فالن گوشی را برایش بخرید ویا او را جایی ببرید اگر امکان انجام دادن ان
برای شما نا ممکن باشد سعی کنید او را قانع کنید کو فعال نمیتوانید این کار را برایش
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انجام دىید وبا مالیمت ومحبت او را قانع کنید و از رفتار خشن و دعوا کردن او
پرىیز کنید چون این کار باعث میشود کو اوبیشتر لج بازی کند ودراینده ىمین رفتار بر
روی شخصیت او تاثیرخواىد گذاشت.

قدم چهارم:از قول دادن ىای الکی بو فرزندان بپرىیزید.وقتی بو فرزند خود قول می
دىید کو در فالن روز برای او چیزی خواىید خرید یا جایی خواىید برد و می دانید کو
نکردن بو انها باعث میشود کو فرزند شما از شما دلزده شود و دچار مشکالت روحی
نیز میشود باعث عقده ای شدن فرزند شما میشود.

قدم پنجم:فرزند خود را سرزنش نکنید.سرزنش کردن فرزندان مخصوصاوقتی کو در
کنار دوستان فرزند شما ویا در کنار افراد فامیل ویاغریبو ىستند مشکالت جدی
روحی وروانی و شکست ىای بزرگ در اینده برای فرزند شما ایجاد خواىد کرد.وقتی
فرزند شما دچار خطا یا اشتباىی شده بو ىیچ وجو او را در بین جمع سرزنش نکنید
وخطاىای او را بو رخ او نکشید.وىرخطا و اشتباىی کو از او سرزد باخودش درمیان
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بگذارید و سعی کنید بفهمانید کو موقعیت او را درک میکنید و از او قول بگیرید کو
دیگر ىمچین خطاىایی نکند.

قدم ششم:فرزند خود را با دیگران مقایسو نکنید.یکی از عمده اشتباىاتی کو خانواده
ىا انرا انجام می دىند مقایسو ی فرزندان خود با دیگران است بو عنوان مثال وقتی
فرزند شما نمیتواند کاری را کو از او میخواىید انجام دىد فورا او را با دیگربچو ىای
بدىید تا بتواند ان کار را انجام دىد.وىمیشو سعی کنید استعدادىای کودک خودرا
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فامیل یا دوستان مقایسو نکنید بو جای اینکار سعی کنید بو او قدرت واعتماد بو نفس
بشناسید و اورا ىمیشو تشویق کنید تا بتواند استعدادىا وتوانایی ىای خود را شکوفا
کند.

قدم ىفتم:بو توانایی ىا ودانستو ىای فرزند خود اىمیت دىید.اگر میخواىید فرزند شما
در اینده فرد موفق باشد باید از کودکی بو استعدادىا و توانایی ىای او اىمیت دىید
این کارشما باعث خواىد شد تا او بتواند اعتمادبو نفس بگیرد و شما را ىمیشو درکنار
خود بداند وبو دست اوردىای بزرگ دست پیداکند.ىمچنین این کار باعث خواىد شد
کو فرزند شما از لحاظ روحی و روانی ىمیشو درارامش باشد.
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قدم ىشتم:بو فرزندان خودفرصت دىید.وقتی فرزند شما دچار اشتباىی شده بو
اوفرصت دىید تا اشتباىات خود را جبران کند.وىمچنین وقتی فرزند شما دست بو
کاری میزند مثال میخواىد یک کاری شروع کند ومثال در حد خود یک اختراع کوچکی

قدم نهم:بو فرزندان خود اجازه دىید راه خود را پیداکنند.از دوران نوجوانی بو بعد
اینده ی فرزندان شما شکل می گیرد و از این دوران بو بعد باید شما کنار فرزندان خود
باشید تا راه خود را بو خوبی پیدا کنند سعی کنید اجازه دىید تا فرزندان راه خود را بو
خوبی پیدا کنند او را در این راه راىنمایی کنید و مراقب او باشید تا بو بیراىو کشیده
نشود اگر شما با اواجازه دىید تا راه خود را تعیین کندفرزندشما احساس خواىد کرد کو
بو او اعتماد دارید و نوجوان شما در این حال سعی خواىد کرد بهترین راه را انتخاب
کند واعتماد بیشرشما را جلب کند.
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قدم دىم:از بد اخالقی و دعواىای خانوادگی در کنار فرزندان خود داری کنید.معموال
فرزندان از پدرومادرىای بداخالق گلو میکنند و ىمچنین دعواىای زن وشوىری در
جلوی دیدگان فرزندان باعث بو وجود امدن مشکالت زیادی میشود کو در روحیو ی
فرزندان تاثیر بسیار زیادی میگذارد وباعث میشود کو فرزندان در اینده دچار
افسردگری شوند وىمچنین از خانو و خانواده دوری کنند وىمیشو در حال فرار و از
پدر و مادر خود باشند.
قدم یازدىم:ىیچگاه چیزی را بو فرزندان خود تحمیل نکنید.سعی کنید خواستو ىای
تحصیل و انتخاب رشتو و ىمچنین ازدواج نقش بسیار زیادی دارد کو خیلی از خانواده
ىا خواستو ىای خود را بر فرزندان خود تحمیل میکنند.واین باعث بو وجود امدن
مشکالت زیادی در فرزندان شما میشود.
قدم دوازدىم:فرزندان خود را لوس و خود خواه تربیت نکنید.بعضی از خانواده انقدر
فرزندان خودرا لوس و خود خواه تربیت میکنند کو فرزند ىمیشو تالش میکند خواستو
ىای خود را عملی کند وجز خودش کسی را قبول نداشتو باشد.معموال غرور و
خودخواىی از ىمان دوران کودکی شکل میگیرد و خانواده ىا سعی کنند از اینگونو نوع
تربیت دوری کنند و فرزندان خود را از لوس بودن و خود خواىی دوری کنند.
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قدم سیزدىم:فرزندخود را با اجتماعی تربیت کنید.فرزندان خود را طوری تربیت کنید کو
فردی اجتماعی و دارای روابط عمومی باال باشد سعی کنید فرزند شما وارد اجتماع
شود از گوشو گیری فرزند خود جلوگیری کنید ىرچقدر اجتماعی پرورش یابد فرزند شما
موفق تر خواىد بود.
قدم اخر:ىمیشو سعی کنید در ىمو ی مراحل از افراط و تفریط دوری کنید و تعادل را
رعایت کنید چون ىمیشو افراط و تفریط در ىمو ی مسائل باعث بو وجود امدن
مشکالت زیادی میشود.پس سعی کنیدطوری رفتار کنید کو کودک شما ىمیشو شما را
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درکنار خود ببینید و احساس تنهایی نکند ىمیشو پشتوانو ی فرزند خود باشید.
امیدوارم با رعایت موارد باال زندگی شاد و فرزندان موفقی داشتو باشید.

نویسنده:سیدجوادمرتضایی ارزیل
جهت دریافت کتابها .مقاالت .اخبار .تصاویر .بو وب سایت ماسربزنید.
www.sunboys.ir
میتوانید با ایمیل
Sunboys.online@yahaoo.com
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ویاباشماره ی (09419994090پیامک)با ما در ارتباط باشید.
جامعو ی جهادگران مجازی پسران افتاب
استفاده از کتابها در وبالگها و وبسایتها باذکرصلوات جهت سالمتی و ظهور صاحب
الزمان(عج)وباذکر منبع و نام نویسنده بالمانع میباشد.
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