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مهمقد  
زندگي روزانه ما بايد نمايانگر ايمان ما به خدا و اطاعت از احكام او . ايمان يك مسيحي در عمل جلوه داده ميشود

  .باشد كه اين موضوع در تمامي امور زندگي ما از جمله تربيت فرزندان صدق ميكند

مسيحي بايستي ديد و نگرش خدا كه در كتاب مقدس بيان شده را درك نمايند تا بتوانند فرزندان خود والدين 
  .را بر مبناي قوانين خدا نه قوانيني كه در دنيا حكمفرما هست پرورش دهند

به وظايف و نقش والدين در تربيت فرزندان بر اساس احكام و كالم خدا در كتاب مقدس و در اين دروس 
تهاي الزم در تعليم و تربيت آنان پرداخته خواهد شد تا والدين بتوانند با دانش و مهارت كسب شده به مهار

  .عنوان پدر و مادر مسيحي در تعليم و تربيت؛ آموزش و پرورش فرزندان مفيد و مثمر ثمر باشند
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  درس اول

  تربيت فرزندان

  وظايف والدين در درك اهميت ازدواج موفّق و نقش آنها در تربيت فرزندان            

 در برابر فرزندان  درك وظايف والدين .١

 ت، عاليق، استعدادها، كمبودها، و رابطه با خداشخصي شناخت والدين از خودشان .٢

٣. ق در تربيت فرزندانت ازدواج موفّدرك اهمي 

  

ت و باورهاي خود را به فرزندانشان انتقال دهند والدين وظيفه دارند كه شخصيآيا   درك وظايف والدين

گاهي والدين كرده و بارور شوند؟  يا به فرزندان كمك كنند كه در آنچه خدا براي آنها تعيين كرده رشد
و  را كه از فرهنگ خود دريافت كرده اند و بين مردم مرسوم صاً در فرهنگ شرق سعي ميكنند آنچهخصو
و ميخواهند انتظارات خود را در اين  منتقل كنند نيز به فرزندان خودو جزء شخصيتشان شده را بوده  ثابت

نيافته خود را در فرزندان خود  و همچنين سعي دارند كه كمبودها و آرزوهاي دست زمينه پي ريزي كنند
 .جستجو كنند

 
 حقيقت از كالم براي آناني كه در خداوند زندگي ميكنند ٣: 

هنگامي كه والدين خود را مالك , والدين مالك فرزندان خود نيستند بلكه خدا مالك آنان است - -
تنها  عمال ميكنند و يا فكر ميكنندآنها ا اي تربيتفرزندان خود بدانند تنبيه و كنترل بيش از اندازه بر

در , د ميكنند و به همين دليل محبت و حمايت بيش از ححامي و منبع كمك به فرزندان ميباشند 

 ٤:١٨حزقيال  .واقع فراموش كرده اند كه مالك اصلي همه انسانها خدا ميباشد

اگرچه والدين مالك , والدين به خاطر فرزندان خود شادي و غم و اندوه فراوان تجربه خواهند كرد  - -
لدين واگذار سرپرست تعيين شده اند و به خاطر اين وظيفه اي كه به وا فرزندان نيستند ولي به عنوان

 فرزندان شده شادي و غم فرزندان خود را تجربه خواهند نمود و همچنان كه در آيه زير اشاره ميشود

 ١:١٠امثال .ميباشندگاهي موجب نگراني و غم و اندوه والدين  و و شوق و اميدذوق , شادي موجب گاهي

كرده و به آنها اجازه دهند كه ايستي كه فرزندان خود را رها زماني خواهد رسيد كه والدين ميب - -

  ٢٤:٢پيدايش  .استقالل پيدا كنند
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و وظايفي به آنها سپرده ) stewards(خداوند والدين را به عنوان سرپرست فرزندانشان قرار داده 

 :از آن جمله  ,است

١. ٦:٢٢امثال  ت تربيت روحاني فرزندانمسئولي 

و نمي توانند ارزشهاي داشت ستي از اين مسؤليت نخواهند سفانه درك دررا نميشناسند متأ وندوالديني كه خدا
  .اخالقي خداوند را به فرزندان خود بياموزند

 ٩:٤تثنيه ,  ١٩:١٨پيدايش  شهادت حقيقت كالم و شناساندن عيسي مسيح  ,

 ١٩:١١ تثنيه,  ٧:٦تثنيه

  مسئوليت رسيدگي به سالمتي عاطفي فرزندان .٢

  بوده و زندگي سالمي خواهند داشت دارند شاد )احساسي(فرزنداني كه سالمتي عاطفي.  

اين آيات به والدين كمك ميكند كه چگونه با تأديب و نصيحت هاي (   ٤:٦افسسيان ,   ٢١:٣كولسيان  
  .)خداوند فرزندان خود را تربيت نمايند

٣. ت رسيدگي به نيازهاي فيزيكي فرزندانمسئولي 

 ٢٢:١٣امثال ,    ٨:٥تيموتائوس اول   ..راهم كردن خوراك، پوشاك، مسكنف 

هويت واقعي خويش  بيش از هر  ه دليل مشغله هاي زندگي و عدم شناختوالدين ب برخي از متاًسفانه           
ت ميدهند و فكر مي كنند با برطرف كردن نيازهاي مادمثل  يچيز ديگر به نيازهاي فيزيكي فرزندان خود اهمي

تمام وظايف خود را براي  ين آخرين مدل يا مدرسه خصوصي و امثال اينهاماش, لفراهم نمودن خانه مجلّ
 .فرزندان انجام داده اند

 شناخت والدين از خودشان
 ّري را در تربيت فرزندانشان ايفا كنند كه ابتدا خود را بشناسند و خواسته ها والدين زماني ميتوانند نقش مؤث

 :و ارزشهاي خود رادر موارد زير بدانند 

o روحاني 

o خانواده 

o اجتماعي 

o سبك زندگي 
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آنها بايد بدانند كه چه ارزشهايي را . والدين بايد بدانند كه ارزشهاي اصلي آنها در اين موارد چيست
  .ميخواهند به فرزندان خود انتقال دهند

  

 ق فرزندان استق زير بناي تربيت سالم و موفّازدواج موفّ

 ت در فرزندان ايجاد محيط گرم و صميمي در خانواده برايبرقراري احساس امني  
 چنانچه , در آنها براي پيشگيري از سردرگميت هم صدا و هم عقيده بودن والدين در تربيت فرزندان اهمي

در زمينه اي اختالف نظر وجود دارد بايستي در زمان مناسبي و در غياب فرزندان با يكديگر صحبت كنند و 
 .انتقال دهندپس از رسيدن به توافق به فرزند خود 

 كه از والدين  و گفتاري روابط والدين و رفتارشان مياموزند تا از درسهاي تئوري فرزندان بيشتر از مشاهده
نها احترام را همواره همراه با احترام باشد تا آنحوه صحبت كردن والدين در مقابل فرزندان بايستي  .ميشنوند
 .بياموزند

 

  با شما همكاري ميكنددر اين كار شما تنها نيستيد، خدا 

 ١٢ــ٩:٢اول قرنتيان  روح خدا همه چيز را براي ما مكشوف ميكند 

 ٩:١افسسيان . خدا قول شناخت اسرار خود را به ما داده 

 ٢:٢حبقوق . براي دريافت رويا و نقشه هاي خدا براي فرزندان خود دعا كنيد 

  روياي خدا براي فرزندان ما چيست؟

  .، اين اصل شامل فرزندان ما هم مي شود)رويا، نقشه، و هدف دارد(هستيم  خدا براي ما كه فرزندان او

 ١١:٢٩ارميا خدا براي ما فكرهاي سعادتمندي دارد و نه تيره بختي: هدف  

 ٥:١افسسيان  مقام پسر خواندگي به واسطه عيسي مسيح: تهوي 

 ١٥:١  غالطيان,  ٥:١ارميا  خدا از كودكي خواندگي ما را تعيين ميكند: خواندگي  
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  دو نكته مهم اوليه براي والدين

 بررسي ارزشهاي اصلي خود در زندگي .١

o روحاني 

i.  خود قبول داريد؟ و صاحب  خداوندآيا عيسي مسيح را به عنوان 

ii. تا چه حدي حاضريد او را با تمام قلب و زندگي خود خدمت كنيد؟ 

iii. اعتماد شما به كالم خدا 

iv. فروتني شما در حضور خدا 

o اجتماعي 

i.  رعايت قوانين اجتماعيدرك و 

ii. اخالقي مسيحي در اجتماع و ارزشهاي رعايت اصول 

o شخصيتي 

i. صداقت، محبل، بردباريت، راستگويي، وفاداري، صبوري، تحم... 

o  زندگي) سبك(طريقه 

i. ت مالي، شهرت _ي ات زندگارجحيخدمت خدا، موفقي 

ii. ارزش و احترام به افراد _ت ارتباط با مردم اهمي 

iii. ارتباط فرزندان با يكديگر، با والدين، ارتباط و احترام به ديگر افراد  _ت روابط خانواده اهمي
 خانواده از جمله پدر بزرگ و مادر بزرگ

 ص كردن ارزشهايي كه دوست داريد به فرزندان خود منتقل كنيدمشخّ .٢

o شناخت عيسي مسيح و اطاعت از او 

o خدمت براي عيسي مسيح 

o واده و اجتماعبه ديگر افراد خان احترام 

o اطاعت 

o فروتني 

o رابطه با خانواده 

o ت تحصيليموفّقي 

o ت اجتماعيموفّقي 

o ت ماليوفّمقي 

o ت ورزشيموفّقي 



8 
 

o ازدواج   

ارزشهاي ديگري هم هست كه بايستي به آنها انديشيده و به طور مطلوب به فرزندان آموزش داده 
 .شود

  ٣٢:٨يوحنا 

  بشناسيمابتدا خود ما والدين بايد حقيقت را 

  نمايان باشدحقيقت در اعمال ما 

 انتقال حقيقت به فرزندان 

 حقيقت فرزندان ما را آزاد خواهد كرد 
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آيه هاي برگرفته از كتاب مقدلس جلسه او  
 

 - اينك همه جانها از آن منند چنانكه جان پدر است، همچنين جان پسر  ٤:١٨حزقيال

    .هر كسي كه گناه ورزد او خواهد مرد. باشند مينيز، هر دو آنها از آن من 

 - سازد، اما پسر احمق باعث  پسر حكيم پدر خود را مسرور مي: امثال سليمان ١:١٠امثال

   .شود حزن مادرش مي

 - از اين سبب مرد پدر و مادر خود را ترك كرده، با زن خويش خواهد  ٢٤:٢پيدايش

   .پيوست و يك تن خواهند بود

 - طفل را در راهي كه بايد برود تربيت نما، و چون پير هم شود از آن انحراف  ٦:٢٢امثال

  .نخواهد ورزيد

 - شناسم كه فرزندان و اهل خانة خود را بعد از خود امر  يرا او را ميز ١٩:١٨پيدايش

خواهد فرمود تا طريق خداوند را حفظ نمايند، و عدالت و انصاف را بجا آورند، تا خداوند 

  .دابراهيم گفته است، به وي برسانآنچه به 

 - ليكن احتراز نما و خويشتن را بسيار متوجه باش، مبادا اين چيزهايي را كه  ٩:٤تثنيه

چشمانت ديده است فراموش كني و مبادا اينها در تمامي ايام عمرت از دل تو محو شود، 

  بلكه آنها را به پسرانت و پسران پسرانت تعليم ده

 -به پسرانت به دقت تعليم نما، و حين نشستنت در خانه، و رفتنت به  و آنها را ٧:٦تثنيه

   .راه، و وقت خوابيدن و برخاستنت از آنها گفتگو نما

 -و آنها را به پسران خود تعليم دهيد، و حين نشستنت در خانه خود، و  ١٩:١١ تثنيه

   .رفتنت به راه، و وقت خوابيدن و برخاستنت از آنها گفتگو نماييد

 -اي پدران، فرزندان خود را خشمگين مسازيد، مبادا شكسته دل شوند  ٢١:٣ان كولسي.  

 - و اي پدران، فرزندان خود را به خشم مياوريد بلكه ايشان را به تأديب و  ٤:٦افسسيان

   نصيحت خداوند تربيت نماييد

 - الخصوص اهل خانه خود تدبير  ولي اگر كسي براي خويشان و علي  ٨:٥اول تيموتائوس

   .تر از بي ايمان است نكند، منكر ايمان و پست

 - گناهكاران براي  ٢٢:١٣امثال مرد صالح پسران پسران را ارث خواهد داد، و دولت

   .عادالن ذخيره خواهد شد
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 - چيزهايي را كه چشمي نديد و گوشي «: لكه چنانكه مكتوب استب ١٢ــ٩:٢اول قرنتيان

يعني آنچه خدا براي دوستداران خود مهيا كرده نشنيد و به خاطر انساني خطور نكرد، 

اما خدا آنها را به روح خود بر ما كشف نموده است، زيرا كه روح همه چيز حتي  ١٠  است

زيرا كيست از مردمان كه امور انسان را بداند جز  ١١  كند عمقهاي خدا را نيز تفحص مي

چ كس ندانسته است، جز روح همچنين نيز امور خدا را هي. باشد روح انسان كه در وي مي

ايم، بلكه آن روح كه از خداست تا آنچه خدا به ما  ليكن ما روح جهان را نيافته ١٢  اخد

 .عطا فرموده است بدانيم

 - چونكه سر اراده خود را به ما شناسانيد، بر حسب خشنودي خود كه در  ٩:١افسسيان

 .ما عطا فرموده است بدانيمروح كه از خداست تا آنچه خدا به   خود عزم نموده بود،

 - رؤيا را بنويس و آن را بر لوحها چنان : پس خداوند مرا جواب داد و گفت  ٢:٢حبقوق

  .نقش نما كه دونده آن را بتواند خواند

 - دانم كه فكرهاي  فكرهايي را كه براي شما دارم مي: گويد زيرا خداوند مي ١١:٢٩ارميا

  .در آخرت اميد بخشمباشد و نه بدي تا شما را  سالمتي مي

 - وساطت عيسي ه كه ما را از قبل تعيين نمود تا او را پسر خوانده شويم ب   ٥:١افسسيان

   مسيح بر حسب خشنودي اراده خود

 - قبل از آنكه تو را در شكم صورت بندم تو را شناختم و قبل از بيرون آمدنت از  ٥:١ارميا

   رار دادمها ق رحم تو را تقديس نمودم و تو را نبي امت

 - اما چون خدا كه مرا از شكم مادرم برگزيد و به فيض خود مرا خواند، رضا  ١٥:١ غالطيان

  بدين داد

 - حقيقت را خواهيد شناخت و حقيقت شما را آزاد خواهد كرد  ٣٢:٨يوحنا   

  اگر همشكل اين جهان نباشيم و ذهن ما تغيير كند، اراده خدا را درك ٢:١٢روميان ،

 .خواهيم كرد

 چون روح خدا را داريم، اراده او را درك خواهيم كرد١٢:٢اول قرنتيان ،.  

 
  

 



11 
 

                          لتكليف درس او  
  :تكليف 

 .در مورد آرزوها و انتظاراتتان براي فرزندانتان فكر كنيد و آنها را بنويسيد .١

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

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

 .را براي فرزندان خود دريافت كنيد) اراده خدا (دعا كنيد و از خواست خدا  .٢

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

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

 .خواست خدا را نگاه داريد و روياي خود را تغيير دهيد .٣

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

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

اگر همشكل اين جهان نباشيم و ذهن ما تغيير كند، اراده خدا را درك خواهيم  ،٢:١٢بر طبق روميان 

  .كرد

  .، چون روح خدا را داريم، اراده او را درك خواهيم كرد١٢:٢اول قرنتيانبر طبق 
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مدرس دو  

  تربيت فرزندان
  بر اساس رشد و تكامل مراحل مختلف زندگي وظايف و روابط والدين با فرزندان در سنين مختلف       

 ت، تعباشد  مي يك سري مهارت مندهد، و سخت كوشي است، بلكه نياز تربيت فرزندان نه تنها  مستلزم محب
ت تنها د كه در اين مسئولينبايستي توجه داشته باشوالدين . از فرزندان خود مواظبت و محافظت نماييد تا

اي كه  كند، به گونه ت به فرزندان را به والدين داده آنها را همراهي مياو كه محب. ستآنهانبوده و خدا با 
اند از  كوشي و از طريق مهارت هايي كه آموخته گيرند، با سخت داوند ميتوانند با قدرت و حكمتي كه از خ مي

 .فرزندان خود مراقبت نمايند

 ت، راهنمايي، و محافظت باشندوالدين بايد متوجه تفاوتهاي بين محب, 

ت باشند كه به فرزندان خود محب كنند كه مالك فرزندان خود هستند و تنها منبعي مي گاهي والدين فكر مي
و فكر  شود  ت عظيمي بر روي دوش آنها ميدهند و اين موجب ايجاد احساس سنگيني و مسئولي مي
ه داشته در حاليكه بايد توج. زنند ت كنند آينده بهتري را براي فرزندشان رقم ميكنند هر چه بيشتر محب مي

تربيت جاي خود را وت جاي خود را دارد و راهنمايي در محافظت باشند كه محب.  

 والدين بايد متوجي دارند و و ظيفه خاصي را بايد ه باشند كه در هر مقطع زندگي و رشد فرزندان، يك نقش خاص
را كرده و نتيجه كاملي والدين نميتوانند يك سيستم پرورشي را در همه دوران رشد فرزندان دنبال . اجرا كنند

  .دريافت نمايند

  وظايف والدين در دوران رشد فرزندان

فرزندان را به  و محافظت)راهنمايي(والدين وظيفه كنترل  ــ  گيسال ٥تا  يسنين نوزاد .١
فرزندان راهنمايي  منظور از كنترل، كنترل زندگي آنها نيست بلكه بيشتر مسئله , عهده دارند

سال اول كه سال نوزادي است كه . كنند سال را نيز تفكيك مي ٥كه اين  الزم به ذكر است.باشد مي
كند و  كند را تجربه مي پيوند را با مادر يا كسي كه از آنها مراقبت مستقيم مي) ( boundingنوزاد 

وقتي كه در هنگام گرسنه بودن، گريه كردن و . دگير اد به دنياي بيرون را ياد ميزماني است كه اعتم
ه شود در صورتي كه به موقع توج ه الزم نسبت به آنها انجام مين و درد داشتن مراقبت و توجتميز كرد

و اين دوره از زندگي آنها و حس . گيرد و مراقبت انجام شود اعتماد به دنياي اطراف در كودك شكل مي
شان مرتبط بوده و نقش مه ت در طول زندگياعتماد به وجود آمده در ايجاد احساس امنيبعد  .ي داردم

شود كه كودك با دنياي  آغاز مي ( Toddler ) ياز سال اول و دريافت مراقبتهاي اوليه، دوره نوپاي
در اين دوره كنترل و راهنمايي . كند بيرون بيشتر ارتباط پيدا كرده و آن را با تقليد و تكرار تجربه مي
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كودك توسسالگي ٣-٥ .استاي برخوردار ت ويژهط والدين از اهمي ( Preschool age ) زماني است
ت را به طور كامل از دنياي شود كه امني ه ميشود و متوج كه كودك وقتي به دنياي اطراف وارد مي

پس در . كنند ت بيشتري ميگردند چون احساس امني مي بر) والدين(گيرد دوباره به خانواده  بيرون نمي
 .باشد وظيفه مهم والدين مي كنترل، راهنمايي و محافظت نيز اين سن

والدين نقش  ( school age )سالگي ١٢تا  ٥در سن  , )آموزش( تعليم  ــ گيسال ١٢ تا ٥ .٢

. العات و مهارتهاي مختلف را به آنها آموزش بدهندتوانند اطّ آموزشي فرزندان را داشته و مي

موسيقي، ورزش، يادگيري زبانهاي هاي مختلف از جمله  در اين دوره والدين بيشترين تالش را در زمينه
دهند و گاهي آنچه را كه خود در  مختلف و غيره براي آموزش و كسب مهارت فرزندشان انجام مي

به فرزندشان ه اي كه وجود داشته مي خواهند اند انجام دهند و آرزوهاي دست نيافت زندگي نتوانسته
  ..تعليم داده شود

آنست كه  دهنده باشد كه نشان زمان پرورش مي) پرورش (ـ ( Adolescent )سالگي ١٨تا  ١٢سن  .٣
  ٦:٢٢امثال  .تنها آموزش كافي نيست و پرورش نيز اهميت بسيار دارد

  .از ديدگاه مسيحيت راهي كه در خور اوست راهي است كه خدا براي فرزندان ما گذاشته است، نه دنيا
  

  ) مشاوره (گي سال ٢٥تا  ١٩سنين  .٤

. است با فرزندان زمان مشاوره ( late adolescence/young adulthood )سالگي  ٢٥-١٩سن 
ده بوده به آنها مشورت دا خوبي وقتي است كه بايد مثل يك مشاور با فرزندان رفتار شود و براي آنها شنونده

  .شود
 اند نقش والديني كه توانسته. استسال به بعد زمان دوستي  ٢٥ ,دوستي  -سال به باال  ٢٥سنين  .٥

   .توانند اميدوار باشند كه دوست فرزندان باشند در مراحل قبلي به خوبي انجام دهند ميخود را 

والدين چنانچه با طرز فكر فرزندان در مراحل مختلف رشد آشنايي داشته باشند و بدانند كه طرز فكر آنها در 
  .تر به وظايف خويش عمل كنند توانند راحت كند مي طول زندگي تغيير مي

   
  :ل توجهنكات قاب

 ( Entitlement )، اسحقاق انيتحقّ» --ت كم آزادي بيش از حد و مسئولي) الف 

- اگر آزادي زياد به فرزندان داده شود ولي مسئوليت داده شده كافي نباشد تي به آنها واگذار نشود يا مسئولي
كنند محق  اي كه فكر مي گيرد به گونه در آنها شكل مي ( Sense of entitlement )ت انيحس حقّ

  .هستند
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؛  ودهمه امكانات به فرزندان داده ش والدين فكر كنند كه اگر بوده و حاكم چنانچه قانون فرزند ساالري-
خود را محق دانسته و همه مزايا و امكانات دريافت شده  آنها شدبيشتر خواهد  فرزندانحس قدرشناسي در 

كنند كه  گردد و احساس مي يت به والدين بر مدانند و اگر زماني مزايا قطع شود تمام مسئولي را حق خود مي
  .اند اند چون قبالً هميشه مورد توجه بوده پدر و مادرشان رها شده طرفاز 
 

 عصيان» -ت بيش از حد و آزادي كم مسئولي) ب 

- كنند بيش از اندازه است و آزادي و استقالل مناسب با سن به  تهايي را كه تعيين ميگاهي والدين محدودي
گردد و آنها خانواده را  سالگي مي ١٨-١٧شود كه موجب بروز عصيان و سركشي در سنين  فرزندان داده نمي

  .شوند رها كرده و جدا مي
  

  هر مقطع زندگي و رشدي فرزندان، بايد نقش و وظايف خاصي را والدين بايد متوجه باشند كه در

 .والدين نميتوانند يك سيستم پرورشي را در همه دوران رشد فرزندان دنبال كنند. اجرا كنند

  تغيير طرز تفكر فرزندان در سنين مختلف

، )Jean Piaget ژان پياژه( ه يكي از روانشناسان طبق گفت. ه ها طي دوران رشد آنها تغيير ميكندر بچطرز تفكّ
ه ها از تفكر عيني نوع تفكر بچ( Concrete thinking ) به تفكر انتزاعيthinking )  ( Abstract تغيير

 .ميكند

   -ّر عيني يا انضمامي طرز تفكر كودك ابتدا از نوع تفك( Concrete Thinking ) باشد يعني  مي
كند يعني آن را همان طوري كه هست تفسير  بيند، حس مي كودك همان چيزي كه در دنياي فيزيكي مي

 درو ي بيرون به دنبال چيزهايي ميو در دنيا و قوانيني كه براي آنها گذاشته شده را رعايت ميكنند .كند مي
مثالً اگر مار يا آتش را ببيند ممكن . دبين ه در پشت آن دنيا هست را نميجالب است اما چيزي ك كه برايش

تواند ببيند پس محافظت و كنترل كودك در اين دوره بسيار  است دست بزند چون خطر پشت آن را نمي
باشد و از وظايف اصلي والدين مي شتهت دااهمي.  

 
  ١٢بعد از سن ه ها ميتوانند مسا ئل مختلف را به يكديگر ارتباط دهند، سوال بكنند و سالگي، بچ

 . از حواس خود در تصميم گيري استفاده كنند

شود كه  تبديل مي ( Abstract Thinking )ر انتزاعي ر عيني به تفكّكند تفكّ كودك وقتي رشد مي 
اين حالت بيشتر در . دش را ارائه دهو نظر خود نموده توانند مسائل را به يكديگر ربط داده، مقايسه مي



 

خواهد  شود، به همين دليل در اين سن مشكالتي بين نوجواني كه مي
ر ات و تفكّات شخصي خودش استفاده كند و والديني كه تجربي

دانند كه  توان گفت كه دوره نسبتاً سختي است چون والدين نمي
رفتار خود را به روشي تغيير دهند ) …

لگوي رفتاري يك شخص را تعيين 

شود كه  هاي والدين موجب ايجاد يك الگوي شخصيتي در فرزندان مي
   .شكل خواهد بود

واحد را در تمام دوران رشد فرزندان به 
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شود، به همين دليل در اين سن مشكالتي بين نوجواني كه مي بيشتر مي) سالگي ١٢بعد از 
همه چيز را مقايسه و از احساسات و تجربيات شخصي خودش استفاده كند و والديني كه تجربي

توان گفت كه دوره نسبتاً سختي است چون والدين نمي ميآيد و  يمخودشان را دارند به وجود 
…مراقبت و كنترل(اند  چطور از روشي كه قبالً در مورد فرزندان داشته

 .كه با نوجوانان ارتباطي مثل يك مشاور داشته باشند

لگوي رفتاري يك شخص را تعيين سالگي انجام ميشود، ا ٢٥تا  ١٢رشد فكري كه در سنين 

هاي والدين موجب ايجاد يك الگوي شخصيتي در فرزندان مي سالگي نحوه عملكرد و مشاوره
شكل خواهد بودمشخصيت و الگوي رفتاري آنها شكل گرفته و تغيير در آنها 

واحد را در تمام دوران رشد فرزندان به  به دليل اين تغيير در طرز فكر، والدين نميتوانند يك روش تربيتي

اين نمودار نشان دهنده رابطه بين ايجاد محدوده 
تشان براي براي فرزندان نسبت به رشد آنان و قابلي

ت بيشتر در انجام كارهايشان مي 
رشد  هر چه فرزند از كودكي به سوي جواني

و  شود ت بيشتر مياستقالل و مسئولي
رشد والدين ضمن تعيين  چنانچه در طول دوره

استقالل مناسب سن فرزندشان  
ت فرزندان و اجرا كنند، شخصي

پس بايد . تر خواهند بود و مستقل
  .خود ياد بگيرند هر چيزي را در زمان

 والدين در تربيت فرزندان

 نقش سرپرست

 نگهداري و محافظت فرزندان

بعد از (نوجواني 
همه چيز را مقايسه و از احساسات و تجربي

خودشان را دارند به وجود 
چطور از روشي كه قبالً در مورد فرزندان داشته

كه با نوجوانان ارتباطي مثل يك مشاور داشته باشند

  رشد فكري كه در سنين

  ميكند

سالگي نحوه عملكرد و مشاوره ٢٥تا 
شخصيت و الگوي رفتاري آنها شكل گرفته و تغيير در آنها 

به دليل اين تغيير در طرز فكر، والدين نميتوانند يك روش تربيتي
  .كار ببرند

  

 V:نمودار  

اين نمودار نشان دهنده رابطه بين ايجاد محدوده 
براي فرزندان نسبت به رشد آنان و قابلي

ت بيشتر در انجام كارهايشان مي دريافت مسئولي
هر چه فرزند از كودكي به سوي جواني. باشد
استقالل و مسئوليكند حيطه  مي

چنانچه در طول دوره
 حد و مرزها كردن

و اجرا كنند، شخصي گرفته را در نظر
و مستقل پذيرتر تمسئولي

هر چيزي را در زمان
  

والدين در تربيت فرزندانسه نقش اساسي 

نقش سرپرست -١

o نگهداري و محافظت فرزندان
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o كه فرزندان بتوانند ياد بگيرند و حكيم و دانشور شوند فراهم كردن يك محيط امن ؛. 

 ودهاي فردي خ ت و ارزشتوانند فرزندان سالم تربيت كنند كه خودشان به شناخت هوي والدين هنگامي مي  
چون در . هاي خود شناخت كافي داشته و به آرامش دروني دست يافته باشند در اجتماع رسيده و از خواسته

 با توجه به رفتار آنها فرزندانشان زيرابراي فرزندان خود فراهم كنند، توانند محيط امن را  اين صورت مي
عملكرد درست والدين در خانه و توان گفت نحوه رفتار و  پس مي. نمايند مي ت را دريافتاحساس امني

شود و دچار سردرگمي و گيحي نخواهند  ت فرزندان آنها مياحساس امني اعتماد و اجتماع موجب افزايش 
 .شد

, كه درست و نادرست را به فرزندشان بياموزند ( Boundaries )بوسيله مقرر كردن يك سري قوانين و حدود 
  .تر آنها خواهد شد آنها شكل داده و موجب رشد سالم شخصيت اين حد و مرزها در سنين مختلف به

 

  نقش و مسؤليت مديريت  - ٢

كه فرزندان حد و مرزها را رعايت كرده و كارها طبق برنامه و محدوديتهاي مقرر شده  والدين بايد مطمئن باشند
  . كنند يعني در محدوده آن مرزها حركت ميانجام ميشوند 

 :كنند توانند اطمينان يابند كه فرزندشان حد و مرزها را رعايت مي مياز طرق زير والدين 

  برقراري نظم 

  تصحيح كردن  

 نصيحت كردن 

 تأديب كردن  
     

 منبع و مرجع - ٣

o آنها منبع . آنها به نيازهاي فرزندان رسيدگي ميكنند. والدين پل بين فرزندان و محيط بيرون هستند
 )در يك خانواده سالم( هستند  همه خوبيها و خوشيها براي فرزندانشان

o  با قرار دادن محدوده درست فرزندان مياموزند كه چطور به درستي آنچه كه نياز دارند از والدين دريافت
ارتباط (  كوچكتر باشد اين وظيفه فرزندهر چه .  .ت بيشتري قبول كنندكرده و طي دوران رشد مسئولي

سن و سال با دنياي بيرون در رابطه نيستند پس بايد   بيشتر هست چون كودكان كم )با دنياي بيرون 
توان گفت در يك  در اينصورت مي. شود العات مورد نياز به فرزندان انتقال داده مياطمينان داشت اطّ

  .ها براي فرزندان هستند ها و خوشي خانواده سالم والدين منبع همه خوبي
o  چگونه با درستي آنچه كه نياز دارند از والدين  آموزند كه با قرار دادن محدوده درست، فرزندان مي

دريافت كرده و طي دوران رشد مسئوليه داشته باشند كه عدم حركت در ت بيشتري قبول كنند و توج
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ت آنها از آنها را با تأديب مواجه خواهد كرد، ضمن آنكه خوشي، راحتي، و امني ,محدوده حد و مرزها
  .گيرد خانواده سرچشمه مي

o  وجود دارد كنند كه والدين براي فرزندان خود تعيين مي ييها الگي محدودهس ١٨تا .ه اما بايد توج
رسند والدين اجازه ندارند  مي) Adulthood(شوند و به بزرگسالي  تر مي داشت كه هر چه آنها بزرگ

ت تعيين كنند بلكه ميمحدودي كه همان انتظاراتشان هست با  را ت خودشانتوانند مرزها و محدودي
  .فرزند خود در ميان بگذارند و به آنها حق انتخاب بدهند

  

  سبكهاي مختلف در روابط والدين با فرزندان

 والدين هلي كوپتريـ  ١

 رك، شلوغ، و پر هياهو هستندكه هميشه دور و بر فرزندانشان مي چرخند كه .اين نوع والدين خيلي متح
 . آنها را از خطرات ممكن محافظت كنند

  در همه جا در كنار فرزندانشان حاضر هستند، در مدرسه، زمين ورزش، كالس موسيقي، زمين فوتبال براي
خواهند مطمئن شوند همه چيز به  چرخند چون مي رزندشان ميدور و بر ف …، وفرزندشانحمل كردن توپ 

  .رود خوبي پيش مي
 ت، راهنمايي، . ت غير منتظره محافظت كنندميخواهند فرزندشان را از هر خطر و موقعيآنها تفاوت بين محب

 .و محافظت را نميدانند

 سيب برسانند و تالفي كنندبه فرزندشان كمترين آسيبي برساند متقابالً آ سي را كهآنها حاضرند هر ك.  
 آنها ميخواهند يك زندگي بدون دغدغه براي فرزندانشان فراهم كنند كه فرزندشان در آرامش باشند 

اين نوع والدين ميتوانند باعث شوند كه فرزندشان احساس ضعيف بودن كند و نتواند در موقع » --- 

  نياز از خود دفاع كند

خواهند به فرزندشان  داراي قدرت و توانايي زياد هستند و مي (over achiever)بسياري از اينگونه والدين  
ها  هتوانند همه كارها و مشكالت را حل كنند ودر چنين حالتي بچ نشان دهند كه قدرت زيادي داشته و مي
وقت كنند هيچ كنند و فكر مي قايسه ميكنند چون خود را با آنها م نسبت به والدين خود احساس كمبود مي

  ني خواهند نمودتواتوانند به استانداردهاي پدر و مادر برسند در نتيجه احساس ضعف و نا مين
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  (Drill sergeant)  والدين سرباز خانه ايـ ٢

 قين خوبي باشنداين نوع والدين پر سر و صدا و پر انرژي هستند و ميتوانند مشو 

  فرزندان بايد بدون چون و چرا از آنها اطاعت يك سري قوانين وضع ميكنند كه سخت و تغييرناپذير است و
 كنند وگرنه بهاي سنگيني را ميپردازند

 معموال خيلي پرخاشگر و تند خو هستند 

فرزندان ايشان ممكن است با خشم دروني و تنّفر بزرگ شوند كه در نوجواني ميتواند به سر » --- 

  .كشي حاد تبديل شود

جايي  هميشه توانند به خوبي تصميم بگيرند چون نمي حتي در بزرگسالي گاهي فرزندان اينگونه والدين- »--- 

توانند از ذهنشان بيرون كنند و حتي وقتي تصميمي  هست و نمي هاي والدين و قدرت و خواستهاز مغزشان صدا 
 گيري كه آيا والدين آنها راضي هستند يا نه در نتيجه تصميم كنندگيرند ممكن است احساس شك و ترديد  مي

  .شود برايشان مشكل مي

 ) بي توجه (والدين بدون اعتنا ـ ٣

  اين نوع والدين اعتقاد دارند كه اگر فرزندانشان را به حال خود بگذارند، آنها توانايي ذاتي را دارند كه از خود
دهند  به همين دليل به فرزندان خود آزادي مي .محافظت كرده، از اشتباهات خود درس گرفته تا رشد كنند

 .گذارند و آنها را به حال خود مي

 مبتكر و موفّق بار خواهند آمد, ق رند كه به اين طريق فرزندانشان خالاعتقاد دا 

 اي مشخص و سالم براي فرزندانشان تعيين نميكنند اين نوع والدين محدوده  

 والدين مشاورـ ٤

 برقراري رابطه با نوجوانان مي  مشاوره بهترين طريق براي تربيت فرزندان شناخته شده و بهترين راه براي
 :باشد اين نوع والدين

 كنند كنند بلكه مشاور بوده و توصيه مي دستور نداده و امر نمي  

 كنند نه كنترل بيشتر همدلي مي 

خواهند تمام مشكالت  هنگام بروز اشتباه از سوي فرزندان نمي ,به خاطر اشتباه فرزندان آنها را تنبيه نميكنند
كنند و فرزندان خود را به خاطر آن اشتباه تنبيه و سرزنش  حل و فصل كنند بلكه مشاوره مي فرزند را شخصاً

  . كنند نمي
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اطاعتي تأديب شوند نه به خاطر اشتباه، و براي اشتباه نبايد  الزم به ذكر است كه فرزندان بايد به خاطر بي-
  .نداردكودك يا نوجوان را تأديب يا تنبيه كرد، اما نصيحت كردن اشكالي 

 
  آنها به جاي دستور دادن به فرزندان با طرح سواالت  و سناريوهاي مختلف به فرزندشان در محدوده اي كه

 .برايشان مناسب هست حق انتخاب ميدهند

  فرزندانشان خصوصاً نوجوانان را تشويق به تفكّآنهاكنند به جاي آنكه همه راه را نشان دهند و  ص مير و تفح
  .كنند را وادار به كاري نمايند از طريق دادن حق انتخاب و تشويق آنها را ياري مييا با زور آنها 

  

كنند كه  مشخّصرا بررسي و بازنگري كنند و  والدين بهتر است در اين مورد تفكر كرده و روش و رفتار خود
  ).اند ه كار گرفتهگاهي والدين تركيبي از دو يا چند روش را ب(گيرند  ار ميكهاي فوق را به  از روش كداميك

 و از خود بپرسند آيا حاضرند در نوع رفتار خود تغييراتي ايجاد كنند؟

  

مآيه هاي برگرفته از كتاب مقدس جلسه دو  

 - طفل را در راهي كه بايد برود تربيت نما و چون پير هم شود از آن انحراف : ٦:٢٢امثال

  .نخواهد ورزيد
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متكليف درس دو  

 

  
  )٣(مكرراً    )٢(گاهي اوقات  )  ١(به ندرت    سواالت  

وقتي كه فرزندم تماس ميگيرد و ميگويد   ١
كه تكليفش را در منزل فراموش كرده من 
فوري ترتيب ميدهم كه تكليفش به دستش 

  .ي از سر كار ميروم منزلبرسد، حتّ

      

بعد از اينهمه كاري كه كردم "من ميگويم   ٢
  ر ميكني؟اينطور تشكّ

      

م كه هميشه در صورت ممكن سعي ميكن  ٣
  .ل نا اميد نشودخوشحال باشد و از مساي

      

وقتي براي او مشكل است كه كاري را انجام   ٤
  .دهد، من براي او انجام ميدهم

      

براي من مشكل است كه ببينم فرزندم   ٥
  .اشتباه ميكند، دلم به درد ميايد

      

ب مرتّبايد همين االن اتاقت را "من ميگويم   ٦
  ".كني

      

وقتي كه فرزندم به مشكل بر ميخورد، از او   ٧
انتظار دارم كه راه حلي كه من ميدهم را 

  .اجرا كند

      

وقتي فرزندم اشتباه ميكند من ميگويم كه   ٨
  ".موقع ياد نخواهي گرفت تو هيچ"

      

وقتي كه فرزندم تصميم دارد يك پروژه اي   ٩
كه من را انجام دهد، من به او ميگويم 

  .چطور آن را انجام ميدادم
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انجام شود  االناين كار بايد "من ميگويم   ١٠

  .زيون نگاه كنييوگرنه نميتواني تلو

      

وقتي كه فرزند من به مشكلي برخورد   ١١
ميكند، من به او ميگويم ميخواهي بداني 

ه هاي ديگر چه چيزهايي امتحان كرده بچ
  .اند

      

١٢  در خانه، يك  تهايشبراي انجام مسئولي
ص از قبل تعيين شده به مدت زماني مشخّ

  .او ميدهم

      

من اتاقم، ميزم، و ماشينم را هميشه تميز   ١٣
  .نگاه ميدارم

      

وقتي كه فرزندم اشتباهي كند، من اول با او   ١٤
همدلي ميكنم و بعد ميگويم كه عاقبت او 

  .او چه خواهد بود) تنبيه(

      

اشتباه فرزند من نتايج وقتي كه تصميمات   ١٥
بدي حاصل ميكند، من در كارها دخالت 
نميكنم و فرزندم را از عواقب كار اشتباهش 

  .محافظت نميكنم

      

 

  :جواب براي سبك تربيتي والدين

  نشانه گرايش به سبك هلي كوپتري است١–٥نمره باال براي سوالهاي ، 

 سرباز خانه ايست، نشانه گرايش به سبك ٦–١٠ي نمره باال براي سوالها 

 نشانه گرايش به سبك مشاوره ايست١١–١٥ي نمره باال براي سوالها ، 

  

Material compiled from Parenting with Love and Logic (Cline & Fay, 2006)  
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 مدرس سو  

  تربيت فرزندان

  آموزش و پرورش فرزندان و تعيين حد و مرزهاي سالم                    
  

  آموزش يكبوده كه در يك سري مفاهيم و مهارتها به فرزندان  آموختن شامل و مي باشدن فعاليت معي
پس مي توان گفت آموزش ابزاري است براي . به موقع به دنبال خواهد داشتدقيق و ي نتايج پايان

  .پرورش
قاشق، گذاشتن  بازيها، چگونگي گرفتن چنگال و مسواك زدن دندان، بستن بند كفش، جمع كردن اسباب: مثالها

  …شود و امثال اينها بشقاب كه بعد به چيدن ميز منتهي مي
) بيند يعني دنيا را آنگونه كه هست مي(سالگي كودكان تفكر عيني دارند  ١٢همانگونه كه قبالً گفته شد تا سن 

د البته باشن چون كودكان در محيط خانواده مي. لذا ما فرصت زيادي براي آموزشها و پرورشهاي الزم داريم
كنند و لذا نقش  شان كه در حيطه تفكر عيني آنهاست نقش مؤثري دارد و بسياري اوقات سؤال مي كنجكاوي

والدين از اهميت زيادي برخوردار است كه بتوانند با صبر و حوصله و با پاسخ دادن به سؤاالت آنها مطالب را به 
ولي در   مي باشد نقش آموزش پر رنگتر گيسال ٥-١٢الزم به ذكر است كه در سنين . موقع به آنها آموزش دهند

  .شود سالگي رتبه آموزش كمتر شده و پرورش بيشتر مي ١٢-١٨سنين 
 يك جريان  در اصل .انجام مي شود در طي زمان و در مسير زندگيو  بوده هپيوست و تر پرورش وسيع

يعني فرزند را در راهي كه بايد برود . منظم و با هدف براي كمك به رشد اخالقي و اجتماعي است
   .پرورانيم مي

توانند براي فرزندشان  باشد و زماني والدين مي پرورش كمك به فرزندان براي شكوفا شدن استعدادهاي آنها مي
شان را  هاي خود را دانسته و انگيزه شان هويت خود، ارزشهدف داشته و در مسير درستي آنها را ببرند كه خود

ساله ابتدا به او ياد بدهيم كه چگونه  ٥در زندگي شخصي شناخته باشند مثالً چنانچه در آموزش كودك 
چون هر كدام از اين موارد  …بازيهايش را جمع كند و يا تختش را مرتب كند، چطور ميزش را تميز كند اسباب

ب و ست و اگر كل آنها را در نظر بگيريم در واقع كودك ياد گرفته كه چگونه اتاقش را مرتّيك مهارت خاص ه
  .تميز كند

هاي كتاب  س و شناساندن خدا به كودكان نيز خيلي مهم است كه به آنها داستانكتاب مقد  در مورد مسائل
١٢نچه اين كار را از سنين قبل از ها كنيم و چنا س را تعليم داده و آنها را تشويق به حفظ كردن داستانمقد 

ت خدا را در رسد كه آنچه را ياد گرفته عمل خواهد كرد و خداترسي و محب سالگي انجام دهيم زماني فرا مي
  .زندگي تجربه كرده و در زمان بلوغ و بزرگسالي باقي خواهد ماند
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  :حد و مرز سالم
  اين حد و مرز  ماهم و مرموز نيست چون بآشنا، ممفهوم و اصول حد و مرز سالم براي ما يك موضوع نا

  .بينيم د مينريشه در حقيقت وجود خدا و قوانين او داررا چون 
اين حد و مرزها همان , خداوند قوانيني براي قوم منتخب خود گذاشت كه از طريق آن قوم را محافظت كند 

في نيست اگر چه ممكن است برخي مردم توجه داشته باشيم كه حد و مرز يك مقوله منبايد , شريعت ميباشد 
خصوصاً مردم مشرق زمين با ديد منفي آن را بنگرند اما اگر ما در حيطه حد و مرزي كه خدا براي ما تعيين 

  .كرده زندگي نكنيم از بركت او خارج شده و به هالكت خواهيم رسيد
 وزند چون آنها توانايي يادگيري والدين بايستي حد و مرز سالم را از سنين كودكي به فرزندان خود بيام

  .را از زمان كودكي دارند
 توانند اين حد و مرزها را وسيع تر كرده و به كودكان بياموزند در طي پرورش فرزندان، والدين مي.  

هاي ابتدائي را بردارد پدر يا مادر با  خواهد قدم به عنوان مثال هنگامي كه فرزند ما كوچك است و مي         
كنند كه كودك در آن محدوده آزاد است كه قدم برداشتن را بياموزد ضمن  اي درست مي ود محدودهدستهاي خ

ت و محافظت و در عين حال احساس آزادي قدم برداشتن را ، او نيز احساس امنيندكن اينكه او را محافظت مي
كه  داده مي شودتري تر شده و به آنها مسئوليت بيش و هر چه كودك رشد كند اين محدوده بزرگ. كند مي

  ).كه قبًال توضيح داده شد vمثل نمودار (دارد  …بستگي به سن آنها از كودكي به نوجواني و
 تهاي مختلف به فرزندان اجازه بدهند تا ضمن شناخت و رعايت حد و مرزها والدين بايد در موقعي ,

شان خواهد  تتر شدن شخصي چون اين كار موجب رشد آنها و قوي ،هاي خود را به عمل بياورند آموخته
بهتر عمل كرده و از خودشان بيشتر  ,شوند حد و مرزها را بهتر درك كرده  شد و وقتي وارد اجتماع مي

  .مراقبت خواهند كرد
  :هاي تعيين حد و مرز سالم روش
 تعليم حد و مرزها توسط والدين  
  رعايت كرده و در آنها نمونه باشند چون فرزندان رفتار  مرزها را خودقوانين و حد و  نمونگي والدين؛

  .كنند والدين را ديده و تقليد مي
 باالتر هايشان و گذر به مرحله ايجاد فرصت براي فرزندان جهت به مرحله عمل رساندن آموخته.  

  
    :مزاياي حد و مرز سالم

 هاي سالم و تعيين نتيجه و عواقب هر عملي، آنها  ت و مقرر كردن محدودهتربيت كردن فرزندان با محب
توانند بيشتر خود را شناخته و اعتماد به نفس بيشتري داشته و  در نتيجه آنها مي. كند را محافظت مي

آسيب ديدن آنها در آينده و  ميزانوقتي حد و مرزي نباشد . زندگي خود را بهتر در كنترل داشته باشند
 ١٣:٢٣امثال . جتماع بيشتر خواهد بوددر ا
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 شود، بايستي با ايجاد  پدر و مادر بايد ضمن توجه به اينكه تأديب باعث رشد فرزند آنها در زندگي مي
  .ت اين كار را انجام دهندصحيح و با محب رابطه
o مثل پدر و . (شود سركشي فرزندان مي انين بدون داشتن رابطه درست موجبتعيين قو

  )اي مادرسربازخانه
o ت بيش از اندازه و بدون حد و مرز و بدون تعيين وظايف براي فرزندان، آنها را غير مسئول محب

  )مثل پدر و مادر هليكوپتري. (آورد به بار مي
  

  :تعيين حد و مرزهاي سالم
  والدين بايستيد و آنها را نكنت و پيوستگي به طور واضح بيان انتظارات خود را به فرزندان خود با قاطعي

  دندائماً تغيير نده
پدر و مادر انتظارات تغيير كنند و يا رفتاري متفاوت نشان داده  ةنبايستي بر اساس شرايط محيطي يا روحي     

  .كودك يا نوجوان خواهد شد ( confusion )شود چون موجب گيجي 
 تأديب مناسب در نظر  , سن فرزندبايستي به نسبت . داده شود از قبل توضيح اطاعتي عواقب بي ه ونتيج

  .آنها ةمثالً محدوديت استفاده از كامپيوتر يا چيز مورد عالق. گرفته شود
  درست از انتظارات مقرر شده را به زبان خود بازگو كند تا  خود بخواهند كه از فرزندبهتر است والدين

ممكن است در  باه شده كهچون گاهي عدم درك كافي منجر به اشت ن او اطمينان حاصل نمايندفهميد
 پدر يا مادر كند و بايستي اين موضوع در مورد نوجوانان هم صدق مي .انجام شود مورد  تنبيه بي پي آن

  .اند شده آنها ه انتظاراتد كه آنها متوجنمطمئن باش
 انجام شود فرزندان د با دادن وقت كافي بهنا تا آنچه تعيين كرده ندمنتظر بمان.  
 دكه البته نآنها را تشويق نماي والدينبهتر است ,  ت فرزندان در انجام عملكرد صحيحدر صورت موفقي

مثبت و يا دادن  ةتواند يك جمل تشويق مي. ت كار باشدتشويق بهتر است متناسب با سن فرزند و اهمي
  …مزاياي مورد عالقه آنها باشد

 آن را بدون استثناء تجربه كند ةفرزندان بايد عواقب و نتيج , در صورت عدم اطاعت.  
  گتربزر انشوند، به همين سبب وقتي فرزند ها در اين زمينه استثناء قائل مي گاهي والدين خصوصاً شرقي

خود را قبالً دريافت  ياهمال كار ةتر خواهد شد چون نتيج د وادار كردن آنها به رعايت حد و مرز مشكلنشو مي
  .شوندمواجه  ,رعايت مرزها عواقب عدم  با شود اجرا كرده و بايد وقتي مرزي تعيين مي سپ. اند نكرده

 
  :مهم ةچند نكت

 انتظارات والدين بايستي خيلي واضح و قابل فهم و درك باشد و دقيق توضيح داده شود.  
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يا انتظار والدين از . تواند مفهوم متفاوتي براي والدين و كودك داشته باشد مثالً تميز كردن اتاق مي
تحصيلي كه بايستي آنها را به طور دقيق و واضح براي فرزند مشخص  دورةدرس خواندن فرزند در 

  هست يا چيز ديگر؟  Aةت تحصيلي گرفتن نمرآيا منظور از موفقي. دننماي
 چه كاري بايد انجام دهد به جاي اينكه چه كاري نبايد ودن اينكه ، مشخص نم كلمات مثبت ستفاده ازا

د لطفاً شب نشب دير نيا خانه بگوي: مثالً به جاي .و كلمات منفي ها جمله عدم استفاده ازانجام دهد، و 
  .خانه باش ٨ساعت 

  اي  مسئله والدين بااگر . با محبت و احترام ، چون محبت همراه با رابطه استصحبت كردن با فرزندان
يعني . ندپردازي، روي موضوع خاص و مورد نظر تأكيد نماي بهتر است به جاي حاشيه ندكن برخورد مي

  .كامالً تعريف شده باشد آنها ةخواست
 ب يا عملكرد او اشتباه بود نبايستي او را د و چنانچه انتخانانتخاب و انجام كار را بده ةفرزند خود اجاز به

  .شود چون اعتماد به نفس او گرفته مي» من كه بهت گفته بودم«د نسرزنش كرده و بگوي
  دنآرامش خود را حفظ كرده و وارد بحث نشووالدين بايستي.  
 آن بودهاي به دنبال  كنند نتيجه هر راهي را كه انتخاب مي باشند متوجه اجازه داده شود كه فرزندان به 

 .به دست بياورندخوبي  ةو بهتر است كه راه درست را تشخيص داده و انتخاب كنند كه نتيج

  ٧:٦غالطيان  
  ةو بياموزند كه مسئول نتيج گرفتهكه فرزندان از تجربيات و اشتباهات خود ياد  داده شوداجازه 

  .باشند مي اشتباهاتشان خودشان
 والدين اين نيست كه مشكالت فرزندانشان را حل كنند، بلكه بايستي در مسير زندگي مهارتها و ة وظيف

را برايشان توضيح  Cause and Effect ) (علت و معلول . ابزار ضروري را به آنها آموزش بدهند
ني كه والدين بدانند فرزندان البته تا زما. (داده و اجازه دهند كه خودشان تصميم گرفته و انتخاب كنند

  .)نخواهد شد به آنها آسيب جدي نخواهند خورد و بايد مواظب باشند كه تجربه آنها موجب صدمه
 افراد خانواده از جمله والدين  ةهم  گذارند كه مربوط به كل خانواده است بايستي اگر والدين قوانيني مي

  .همراه در هنگام غذا خوردنعدم استفاده از تلفن :  مثل. آن را رعايت كنند
 گيري به  توانند در برخي موارد قبل از تصميم گيري فرزندان، والدين مي براي كمك به قدرت تصميم

نظر خواهي كرده و از نظرات آنها استفاده  آنهابه سن  هبستفرزندان خود عنوان عضوي از خانواده از 
  .نمايند

  عملكرد خوب و تنبيه عملكرد نادرست از سوي والدين اين موضوع حائز اهميت است كه در تشويق
  .تعادل وجود داشته باشد

  :موانع راه والدين در تعليم حد و مرز سالم
 ت فرزندان براي جبران نيازهاي برآورده نشده آنهانياز والدين به نزديكي و محب , 
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د و به علت يك سري توانند فرزند خود را در حد و مرز خودشان قرار بدهن وقتي كه والدين نمي 
شان با  خواهند رابطه در حقيقت نمي. كنند عواقب كار فرزندشان را تذكر نداده و تأديب نمي, دلسوزيها 

اين روش در نسلهاي پيشين و . آنها قطع شود كه در واقع به خاطر خودشان بوده نه به خاطر فرزندشان
ت ر بوده، كه مادران تمام نيازهاي خود را به محباي بيشت ساالر و تعليمات سربازخانه هاي مرد در خانواده

. خواستند اين رابطه قطع يا خراب شود و به هيچ عنوان نمي نمودهبه جاي همسر از فرزندشان دريافت 
تشان بر ميزان حد و مرزشان غالب بود و لذا فرزندان هم از چنين شرايطي به نفع خود در نتيجه محب

  .كردند استفاده مي
 سازي افراطي  همسان( Over Identifying ) گريه و (، والدين در صورت مشاهده نارضايتي فرزند

كنند كه فرزندشان به همان اندازه درد  ر ميهاي تلخ و دردآور خود افتاده و تصو به ياد تجربه) شيون آنها
  .كشد مي

 كم ةدهند كنند كه تعيين حد و مرز نشان ر ميوالدين تصو ست و ممكن است دنياي بيرون تي آنهامحب
ه داشت كه چنين احساسي، فرزند آنها را دزديده و موجب جدايي فرزند از آنها شود، كه بايستي توج

  .باشد درست و سالم نمي
در اين .پذيرند آنها را مي ةتوانند مقاومت كنند، و در نتيجه خواست والدين از اصرار مكرر فرزند خسته شده، نمي

كنند كه والدين  خود آنقدر اصرار مي ةوالدين را تشخيص داده و بر خواست ةوجوان محدودحالت كودك يا ن
 .آنها را پذيرفته و به دل آنها راه بروند ةخواست

 

 

 

 مآيه هاي برگرفته از كتاب مقدس جلسه سو  

 - خواهد مردن با چوب بزنياز طفل خود تأديب را باز مدار كه اگر او را   ١٣:٢٣امثال. 
 - توان كرد، زيرا آنچه آدمي بكارد،  خدا را استهزا نمي. خود را فريب ندهيد: ٧:٦غالطيان

 .همان را درو خواهد كرد
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ر و بررسيتفكّ  

ي جلوي پاي او ميگذاريد آيا وقتي كه فرزند شما بايد تصميمي بگيرد و يا كاري انجام دهد، شما فوراً راه حلّ .١
كافي به دست او، او را راهنمايي ميكنيد كه خود تصميم بگيرد و به نتيجه  و يا با توضيحات و دادن ابزارهاي

 برسد؟

  

چه داليلي در ذهن خود داريد كه مانع ميشود كه قدرت و اجازه تصميم گيري را به فرزند خود دهيد؟ آنها  .٢
 .را بنويسيد

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

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

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

 
 چگونه ميتوانيد روش خود را عوض كنيد؟  .٣
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 درس چهارم

  تربيت فرزندان

                                    اهميو حقيقي ت درستت هوي  

ت يعني چه؟هوي 

هويت مجموعه ت يعني كيستي؛ هويايست از خصوصيسيرت (و دروني تي بيروني ات شخصي(Character 
  ..باور ارزشي است كه آن فرد از خود دارد, ميتوان گفت هويت يك شخص  .مهارتها و عالقه هاي هرفرد 

تانواع هوي  

١. آنچه كه شخص دوست دارد باشد ـ ت كاذبهوي 

خود را آنگونه تي در هوا دارد بنابراين هوي كيست وداند  نمي ,شناسد ي است كه شخص خودش را نميهويتّ
زنند و آن چيزي كه  هستند كه ماسك به صورتشان ميافرادي كه دوست دارد باشد نشان مي دهد اينها 

و يك  دهند شخص مي بهتي باشد كه اشخاص ديگر تواند هوي ت كاذب ميهوي .دهند هستند نشان نمي
 كنند  به او اطالق مي ماركي

 .آنچه كه هست را نمايان مي كند, هويت واقعي ـ شخص خود را شناخته و در آزادي  .٢

 در آزادي كسب كرده و با آگاهي و ... اجتماع و, مدرسه , از محيط خانواده  هايش آموخته زافرد تي كه هوي
كند تي را كه دارد نمايان ميكامل آن هوي . ه با بطارايجاد . دماسك ندار و بوده واقعي يشخص ت چنينهوي

 است ر كردن خيلي مشكلت كاذب دارند رابطه برقراافرادي كه هوياين افراد راحت تر ميباشد در حاليكه با 
محيط اجتماعي به يك محيط اجتماعي ديگر به خاطر و حتّي از يك د انچون هميشه ماسك گذاشته 

  . شود ميعوض  انتششخصيت و هوي ندنيازهايي كه دار

٣. شخص ديد خدا را نسبت به خود ميداند و باور دارد،  و در آزادي آنچه كه هست  ـ ت حقيقيهوي
 .ميكندبا افتخار نمايان 

 هويتش را در خداوند تي است كه شخص ديد خدا را نسبت به خودش تشخيص داده و هوي
ت با آزادي كامل و با افتخار زندگي ميپيدا كرده و در اين هوي ت را نمايان كند و اين هوي

به آن دست پيدا  دخواه مسيحي مي ر ايماندارتي هست كه هت حقيقي، هويهوي. كند مي
اين  و در نمودمنتقل  فرزندان نيزت حقيقي را بتوان به و هدف اين است كه اين هوي دكن

برخي آموزه ها و تمثيل هاي فرهنگي ايجاد هويت فانه متأس. داد پرورشراستا آنها را 
يعني تغيير رفتار و  "خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو": كاذب در فرد ميكند مثل 
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 چنانچه. جر به داشتن نقاب و در نتيجه هويت كاذب ميشودنگرش بر حسب محيط كه من
 ندبه آزادي برس ند در مسيحبايد بتوانند درگير اين مسأله هست پدر و مادران مسيحي هنوز

    .ندت حقيقي پرورش بدهدر داشتن هوي ند فرزندان خود راتا بتوان
.  

  نكاتي مهم

 مسير زندگي يك شخص انجام مي گيرد ت يك پروسه تدريجي است كه درطول وكسب و تشخيص هوي. 

 ت خود محسوب ميكنند فرزندان آنچه در مورد خود از والدين خود مي بينند و مي شنوند را جزيي از هوي
(Internalize) و دنياي بيرون و در  انخانه و خانواده پلي است بين فرزند همانگونه كه قبال ذكر شد

شكل  در  وظيفه و شان نقش دنيا را برايشان دارند پس اولين نقشو پدر و مادر  ، خانهكودكانحقيقت براي 
 .دكنن مسئوالنشان مواظبت مي به عنوانآنها كه از هستند ت فرزندان، پدر و مادر يا كسانيهويگيري 

 والدين مسئولي٦:٢٢امثال    دت فرزندانشان دارنت بزرگي در فرم گرفتن هوي 

ت بسياري برخوردار است ارايه ميشود مطرح شده و از اهمي مبحث والديندر هايي كه  درس تمام در اين آيه
ت دادن هوي شكل، دررفتار و عملكرد خود , گفتار ، با  كودك و نوجوان پدر و مادرها در طول زندگي چون

 .كنند مي ايفاء يمهم نقش كودك و نوجوان

هر و  استاز دنياي خانواده  گترروند دنياي بيرون بزر وقتي كه از اين محيط خانواده بيرون مي فرزندان  
اي اجتماعي پر مي تلويزيون، رسانه ه. مين، دوستانروزه صداهاي زيادي گوش فرزندان را  از طريق معلّ

ت خود را توانند مسئولياگر والدين ن, با ارسال پيامهاي مختلف ديد و نگرش آنها را عوض ميكنند  كند، كه
ت حقيقي فرزندانشان به خوبي انجام دهند، پيغامهاي دنيوي هويت فرزندان را شكل در شكل دادن هويـّ

  .خواهد داد
 

o والدين براي شكل دادن هويچون . ت خود را تشخيص داده باشندت فرزندانشان ابتدا بايد هوي
نمي توانند در مسير درستي فرزندان خود را , والديني كه ارزش واقعي خود را در زندگي ندانند

  .پرورش داده و ويژگي هاي مثبتي به آنها منتقل كنند

o گاهي,  جستجو كنند فرزندانشانخودشان را در  ةت گمشدهيچ موقع والدين نبايد كه آن هوي 
مثل شغل يا مقام را در فرزندان خويش جستجو و , والدين ميخواهند آرزوهاي برآورده نشده خود

در برخي فرهنگها خصوصاً فرهنگ شرق ابهت و بزرگي و حتي شرم خانواده به موقعيت  .دنبال كنند
وارد و مقامي كه فرزند كسب كرده ارتباط پيدا ميكند و در نتيجه فشار زيادي بر فرزند خانواده 

 . خود و افكارشان را از فرزندان متمايز كنند, ميشود در صورتي كه والدين بايد بتوانند در زندگي 
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 ت فرزندان خود دارند اين است كه آنها را با خدا مهمترين وضيفه اي كه والدين مسيحي در فرم گرفتن هوي
به  نسبت نكه نگرش اغلب فرزندانعلي رغم اي(خود را پيدا كنند   تا بتوانند هويت حقيقي. شنا كنندآ

 )والدين اين است كه آنها قديمي فكر ميكنند چون نسل ديگري بوده و جوانان را درك نميكنند 

  كه چون درك اين: 

o  خدا تنها حقيقت است، تغيير نا پذير و ابدي 

o تي كه به زمان و م, ت اصلي خود را پيدا كنند فرزندان فقط در خداوند ميتوانند هويكان هيچ هوي
  ربطي ندارد 

  

س در مورد هويت ما بسيار گفته شده است از جملهفرزندان ما در خداوند كه هستند؟در كتاب مقد:  

 محبوب ( Loved )   ١٦: ٣يوحنا  

 ل يوحنا   فرزند١: ٣او   

  ٣١–٢٩:  ١٠متي  و  ١٤ – ١٣: ١٣٩مزامير  منحصر به فرد    

ت خود و پرورش مطلوب والدين را در شناخت واقعي هويدرك نمودن مفاهيم فوق از كالم خداوند 

.فرزندانشان ياري ميكند  

ت حقيقيمزاياي تشخيص هوي  

 شادي 

 آرامش دروني 

 نه به معناي اعتماد و اتكّ,  اعتماد به نفست خود در خداوندا به قدرتهاي شخصي خود، بلكه اعتماد به هوي ,
چون مفهوم اعتماد به نفس در دنيا متكي بودن به نفس خود ميباشد در حاليكه در مسيحيت بايستي فرد 

 . بتواند نفس خود را بكشد تا بتواند در خداوند عمل نمايد

  قدرت تصميم گيري درست ,ت خود را مي شناسد ميتواند خوب و بد را تشخيص داده و در فردي كه هوي
 .ن مورد لزوم با اعتماد به نفس زماني كه الزم است پاسخ بلي يا  جواب نه بدهدزما

  درك بهتر ديگران كه منجر به روابط بهتر با آنان ميشود ,ص و حقيقي تشان مشخّوقتي كه فرزندان هوي
و مادر اگرچه پدر , بوده و ماسك نداشته باشند  برقراري روابط با آنها حتي در بزرگسالي آسانتر ميباشد

ه ماسك زدن آنها بشوند به همين دليل بهترين اغلب شناخت كافي از فرزندان خود دارند و ميتوانند متوج
 .منبع و قدرت براي پرورش و كمك به فرزندان خود ميباشند
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  محيط اطراف، دوستان، رسانه هاي اجتماعي( تاًثير ناپذيري از عوامل خراب كننده (ت چنانچه بچه ها هوي
را تشخيص بدهند ديگر عوامل بيروني از جمله دنياي مجازي و غيرمجازي نمي توانند بر آنها تاثير خود 

 .زيادي داشته باشند و لذا در امنيت بيشتري در محيط مختلف از جمله مدرسه خواهند بود

 

ت نتايج ندانستن هوي  

 ت واقعي خود را - فرار از خانوادهاز محيط خانوادگي دريافت  وقتي جوانان نتوانند آرامش و هوي

سعي ميكنند از محيط بيرون آن را دريافت نمايند در نتيجه محيط خانواده را براي يافتن , كنند
 .دنيايي بهتر ترك ميكنند

 و جوانان ها جواننو - ايجاد روابط زودرس با جنس مخالف ت خودشان را به خاطر اينكه هوي

فانه به خاطر كسب ند متأسه ابرقرار نكرد سالمي  رابطه ه وردت را حس نكامنيو در خانواده دانند  نمي
و  شوند چيزي كه بتوانند نياز آنها را برطرف بكند به طرف جنس مخالف كشيده مي آرامش و ت،هوي

پس از مدتي به خاطر اين كه آرامش و آسايش مورد نظر خود را كسب نكرده اند دايم شريك جنسي 
ه داشته باشند كه هويت بايد در محدوده خدا و خانواده در حاليكه بايد توج,خود را تغيير ميدهند

  . شودبگيرد و به دنياي بيرون منتقل  شكل

  گيجي و گنگي 

  تنبلي 

 اعتياد 

 ستيهاي نا مناسب برقراري دو- ت كاذب چون دوستان نامناسب به آنها اعتماد به نفس و هوي

 .ميدهند و فرد را به سمت كارهاي خالف ميكشانند

  افسردگي- ت خود را در او نميشناسد دچار افسردگي ميشود چون راههاي كسي كه خدا و هوي

 ق نميشود ديگر را امتحان ميكند ولي موفّ

 تيغ زدن بدن 

 خودكشي 

فانه همه موارد فوق فاق بيافتد و متاستيغ زدن و خودكشي به دنبال افسردگي درمان نشده ممكن است اتّ
ت حقيقي فرد در خداوند ميباشد نتيجه عدم آگاهي از هوي. 

ت حقيقي فرزندان كمك كنندوالدين چگونه ميتوانند به شكل گرفتن هوي  



32 
 

 در اين زمينه ميتوان از داستان هاي واقعي  .توضيح دهندت خدا دادي را براي آنها به صورت تئوري هوي
در مثالها و داستان ها بهتر است . كتاب مقدس و درسهاي زندگي و عملي استفاده نموده و به آنها كمك كرد

ت او تاًكيد نمود تا كودك و نوجوان بتواند ارتباط آنها را در زندگي روزانه را پيدا كندبه نقش خداوند و محب .
ت كودك و س خوانده ميشود  به شناخت هويمطابقت دادن زندگي روزمره با آنچه در كتاب مقد پس

 .نوجوان كمك ميكند

 
 ّاز والدين بشنوند كه رفرزندان بايد مكر: 

 ت آنها را تشخيص ميدهندهوي به درستي .١

٢. ت آنها را دوست دارندهوي 

٣. به هويت آنها افتخار ميكنندت و شخصي  
 

  : والدين به فرزندان كمك ميكنند كه 

  چون فرزندان آنچه را كه , با احترام گذاشتن به آنها ,  ندرشد كن) ت نفسعزّ(در احترام به خويشتن
الزم به ذكر است كه احترام فقط در . ميبينند ياد گرفته و در ذهنشان فرم ميگيرد و همان را نشان ميدهند

و مرزها و قوانيني هست كه در خانه تعيين شده و همه افراد حتي  صحبت كردن نيست بلكه احترام به حد
ف به رعايت آنها ميباشند چون نميتوان حد و مرز و قوانيني را تعيين كرد ولي فقط از فرزندان والدين موظّ

 استفاده نكردن از تلفن همراه سر ميز غذا يا قطع نكردن صحبت ديگران: خواست كه اطاعت كنند مثل 

 را در آنكه هستند ببينند و نه براي موفّ ارزش خودت در كاري كه انجام ميدهندقي. 

 تش  امتاسكاري و غيره سنجيده مي , ز لحاظ درسيفانه گاهي ارزش كودك و نوجوان در ميزان موفقي
ي تحقير شدن هي و حتّتي و بي توجو چنانچه آنها به استانداردهاي والدين دست نيابند مورد بي محبشوند 

در حاليكه . فانه اين موضوع در فرهنگ شرق بيشتر ديده ميشودبا جمالت والدين قرار ميگيرند كه متاس
  . قيت آنها نداردارزش فرزندان ربطي به ميزان موفّ

o  كنند و از شكست خوردن ابا نداشته باشند در محدوده تعيين شده تجربه 

تصميم بگيرند حتّي شكست را تجربه كنند و , امتحان كنند والدين بايستي به فرزندان خود اجازه بدهند كه 
ي در هنگام شكست از چشم پدر و مادر نيفتاده توانايي پذيرش شكست خود را داشته باشند و بدانند كه جتّ

ت پيشين خود را نشان داده و به آنها در دوباره و به طور عملي محب, اند و چيزي از محبت آنها كم نشده 
 . و غلبه بر احساس ناشي از شكست ياري رسانندباال رفتن 
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o ّموفقيت آنها ت آنها را در خداوند تصديق كنند بدون در نظر گرفتن ميزان موفّت آنها و هويدر , قي
تشان در خداوند ارزش آنها را يادآوري اين راستا والدين بايستي با آوردن آيات مختلف در زمينه هوي

 . كنند

 انجام كارهايي كه فرت كنند مثلزندان در منزل با والدين احساس امني: 

o ت آنها را در آغوش گرفتنبا محب 

o با دادن نظرات مناسب و مثبت به جاي سرزنش , آنها را با زبان آرامبخش آرام كردن 

o  يعني استفاده از روش مشاوره اي , راهنمايي آنها در حل مشكالت نه حل كردن همة مشكالت آنها
پتري چون بايستي فرزندان بتوانند از عهده حل مسايل برآيند و والدين نقش به جاي روش هليكو

 .                                         مشاور را برايشان ايفا ميكنند

 براي هر يك از فرزندان وقت مخصوص بدين منظور بايستي والدين ,  ت خود را نزد والدين بداننداهمي
 .بگذارند

زهاي جسماني و تحصيلي و امثال اينها براي فرزندان مهم است اما وقت گذاشتن با آنها نيز اگرچه تاًمين نيا
ت ميبااز مسايل حايز اهمشد ي ,رستوران يا كافي شاپ رفتن , سينما  ت مانندوقت گذاشتن حّتي كوتاه مد

و اين وقت گذاشتن با آنها تبديل به خاطرات خوب و به ياد ماندني . و يا جايي كه مورد عالقه آنها ميباشد
تي ماندگار بدنبال خواهد داشتبراي آنها شده و محب  . 

 از لحاظ ظاهر، قدرت بدني، تواناييها (  خود را آنطور كه هستند بپذيرند( 

دين بايستي به فرزندان خود خصوصاٌ نوجوانان كمك كنند كه خودشان را آنگونه كه هستند بپذيرند وال
خصوصا در دنياي امروز و در دنياي مجازي كه افراد ميخواهند رقابت كنند و به استانداردهاي دنيا و ديگران 

را مورد تشويق قرار داد حتي اگر بايد ارزش آنها را به ايشان يادآوري كرد و ويژگي هاي مثبت آنها , برسند 
والدين نبايد فرزند خود را با  .ات مثبت آنها نمودمركز بر خصوصيموارد منفي آنها زيادتر باشد بايستي ت

ت نميشود بلكه اثر منفي قيديگران مقايسه كنند چون اينكار نه تنها موجب سعي بيشتر او براي كسب موفّ
  .ان را خدشه دار ميكندشروي آنها گذاشته و اعتماد به نفس

وقتي فرزندان هويت پذير و توانمند بوده و قدرت تصميم ت حقيقي خود را بشناسند در جواني افرادي مسؤلي
تشان شكل گرفته و ميتوانند خوب و بد زندگي گيري خارج از محدوده والدين را خواهند داشت در اصل هوي

  .خود را تشخيص بدهند
  
والدين نگران دنياي مجازي و محيط خارج از خانه مثل مدرسه و دوستان ناباب و  نكته ديگر اينكه اغلب _

من ميدانم كه تو : ت و نقاط مثبت آنها با گفتن جمالتي مثلبايستي با يادآوري هوي, امثال اينها هستند 
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قدرت داري كه در گروهي كه هستي تاثير گذار باشي و ديگران , دختر عاقلي هستي/پسر

ت تو را ميشناسم و تو ميتواني اثر خوبي بر روي تو اثر منفي بگذارند چون من شخصينميتوانند 

به آنها قدرت تاثير گذاري داد چون حتي وقتي در محيط هاي ديگر  , روي دوستان خود داشته باشي

  .ي والدين به خاطرشان آمده و مؤثر خواهد بودقرار ميگيرند صحبت ها
  

س جلسه چهارمآيه هاي برگرفته از كتاب مقد 

 - جوان را در رفتن در راهي كه در خور اوست تربيت كن كه تا پيري هم از آن  ٦:٢٢امثال
 .منحرف نخواهد شد

  - زيرا خدا جهان را اينقدر محبت نمود كه پسر يگانه خود را داد تا هر كه بر  ١٦: ٣يوحنا
 .او ايمان آورد، هالك نگردد بلكه حيات جاوداني يابد

 - ل يوحنامالحظه كنيد چه نوع محبت پدر به ما داده است تا فرزندان خدا خوانده   ١: ٣او
 .تشناسد زيرا كه او را نشناخ شويم؛ و چنين هستيم و از اين جهت دنيا ما را نمي

 - يرا كه تو بر دل من مالك هستي؛ مرا در رحم مادرم نقش ز ١٤ – ١٣: ١٣٩مزامير
كارهاي . ام گفت زيرا كه به طور مهيب و عجيب ساخته شده تو را حمد خواهم ١٤  .بستي

  .داند تو عجيب است و جان من اين را نيكو مي

 - شود؟ و حال آنكه يكي از  آيا دو گنجشك به يك فَلس فروخته نمي  ٣١–٢٩:  ١٠متي

ليكن همه موهاي شما شمرده شده  - ٣٠زمين نمي افتد آنها جز به حكم پدر شما به

 .پس ترسان مباشيد زيرا شما از گنجشكان بسيار افضل هستيد - ٣١است
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  درس پنجم

  تربيت فرزندان

  در تربيت فرزندان ارزشهاي اخالقي                                

  والدين با پرورش فرزندان خود به شكل دادن به سرشت )ت دروني، شخصيcharacter  ( آنها كمك
 ميكنند

o و اين كار   .سرشت انسانها آنها را از بقيه متمايز ميكند؛ به ارزشهاي اخالقي اشخاص بستگي دارد
 .كمك ميكند كه آنها خودشان را پيدا كنند

o كنند والدين نميتوانند كه ارزشهاي اخالقي را از طريق سخنراني كردن براي فرزندان به آنها منتقل. 

o  اين ارزشهاي اخالقي بطور طبيعي وجامع از طريق شيوه زندگي، باورهاي موجود در خانواده، و
تا زماني كه والدين هويت خود را كشف نكرده و . روابط بين افراد خانواده به فرزندان منتقل ميشود

ابند نمي توانند متوجه خواسته هاي خود نشده اند و نتوانسته اند به ارزشهاي مهم اخالقي دست ي
آنها را به فرزندان خود منتقل كنند و براي كسب ارزشهاي اخالقي بايستي به حضور خدا رفته دعا 

 .كنند و با قوت خدا قدم بردارند

 
 عبارتند از  شهاي اخالقي مهم كه بايد در فرزندان كاشته شده و رشد پيدا كندزبرخي از ار : 

o احترام 

o اطاعت 

o راستگويي و صداقت 

o نداريايما 

o مهرباني 

o صبر 

براي افراديكه ميخواهند در مسيح زندگي ) راستگويي و صداقت , اطاعت , احترام ( سه ارزش نخست 
  .كنند جزء ارزشهاي اخالقي مهم هست كه بايستي درك كرده و به فرزندان منتقل نمايند
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   احترام

در جوامع امروزي ارزش خود را از دست داده و در حال از  متأسفانه احترام يكي از ارزشهاي اخالقي است كه 
كند، احترام حركت هر چه جامعه از خدا دورتر شود و از خدا محوري به طرف خود محوري . بين رفتن است

  . معني و مفهوم خود را از دست مي دهد

  جنبه احترام ٣

 بلكه احترام به ارزشهايي, احترام به خود به معناي خود محوري نيست – احترام به خود و احترام به ديگران .١
 .احترام به آنچه به عنوان فرزندان خدا هستيم, كه در خداوند داريم است

 قانون طاليي ) Golden Rule (  ١٢:٧متي 

 ١٥:٢٠خروج  احترام به خواسته، ملك،  و دارايي افراد .٢

 يدتي ديگرانمحدوده ديگران؛ حفظ محدوده فيزيكي يا عق 

 چيزي كه قرض گرفته شده 

 چيزي كه بدون خواسته ديگري گرفته شده . 

 ٢–١:١٣روميان و محدوده اختيارات ديگران  احترام به آتوريته .٣

 اطاعت از پدر ومادر، مسئولين، معلمين، پليس و امثال اينها 

 
  درك مفهوم احترام

افراد دارد در حاليكه احترام گذاشتن يعني پذيرفتن گاهي در فرهنگ ما احترام بستگي به مقام اجتماعي و مالي 
  .حد و مرزهاي ديگران و احترام به آنها

  احترام گذاشتن به يك فرد به اين مفهوم نيست كه ما موافق خواسته ها، افكار، ارزشها، و تصميمهاي آن
 شخص هستيم

 احترام يعني ارزش قائل شدن براي هويت و ارزشي كه شخص در چشم خدا دارد 

o  كسي كه محبت خدا را درك كرده، به ديگران احترام ميگذارد چون براي ايشان ارزش قائل هست
ذارد فارغ از هر عقيده و هر ويژگي احترام بگ, پس يك مسيحي بايد ديگران را به عنوان آفريده خدا

 .دو آنها را از چشم خدا ببين

 احترام گذاشتن به لياقت شخص مقابل ارتباطي ندارد 
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  ١٢:٢٠خروج  خدا در مورد احترامقانون 

  چرا خدا اين قانون را به قوم خود داد؟

فرزندان در خانواده به درك خود از زندگي و ارزشهاي اخالقي دست . خانواده پايه رشد شخصيتي است .١
 .ميابند

 خانواده پايه و اساس ارتباط بين انسانها و اساس روابط اجتماعي است .٢

 .برقرار شدن احترام به آتوريته در اجتماع بزرگترخانواده پايه ايست براي  .٣

  چند نكته مهم

 احترام ارزش اخالقي است كه ذاتي نيست بلكه ياد گرفتني كه بايستي در طول زندگي آموخته شود. 

 احترام يكي از اركان مهم در روابط خانوادگي است كه به روابط اجتماعي منتقل خواهد شد. 

  احترام گذاشتن را بياموزند، احترام به پدر و مادر، به خواهر و برادر و ديگران در فرزندان بايد در سنين پايين
 .اجتماع

 احترام بايد از روي محبت انجام شود و نه از روي خود خواهي، احساس گناه و ترست و مسئولي 

o احترامي كه از ترس نتيجه ميشود احتماال حقيقي نبوده و ماندگار نخواهد بود ؛ ممكن است در 
 انجامد نين جواني به سركشي و عصيانگريس

o ت ريشه ميكند ماندگار خواهد بود و باعث آرامش و صلح مي شوداحترامي كه در محب 

 احترام پدر و مادر به فرزندان خود و ديگر٣٩:٢٦متي  والگو براي فرزندان ميباشد مترين نمونهان مه 

o عيسي مسيح بزرگترين نمونه احترام براي ماست 

o  مسيح به اراده پدر خود احترام گذاشت و مرگ بر صليب را پذيرفتعيسي. 

 ١٧:٢اول پطرس . احترام گذاشتن وظيفه هر شخص مسيحي است 

o ١٢:٧متي . با ديگران همانطور رفتار كنيد كه ميخواهيد آنها با شما رفتار كنند 

o ران را از خود بهتر هيچ عملي را از روي هم چشمي و خود خواهي انجام ندهيد، بلكه با فروتني ديگ

  ٣:٢فيليپيان . بدانيد

  نتيجه احترام 

 احترام به پدر و مادر باعث بركت فرزندان ميشود  

o  ٣-٢: ٦افسسيان . سالمتي و عمر دراز فرزندان 

o  ١٢:  ٢٠خروج طول عمر فرزندان 

 احترام باعث جالل عيسي مسيح ميشود 
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 تأثير مثبت بر اجتماع ميگذارد 

  نتيجه بي احترامي

  اطاعتي به همراه مي آوردبي 

 ه غلط  و نادرست را انتقال ميدهدزبان و روحي 

 باعث آسيب رساندن به روابط ميشود 

 باعث زوال اجتماع سالم ميشود 

  

  نكته مهم

ت به والدين خود احترام بگذارند، آنگاه ياد خواهند گرفت كه به پدر اگر فرزندان بياموزند كه در محب

  .بگذارندآسماني خود احترام 

 

  چگونه احترام را به فرزندان خود بياموزيم؟

 از طريق . والدين خود در نمونگي زندگي كنند: 

o  احترام به همسر 

o احترام به فرزندان 

o  خدا، مسئولين كاري و دولتي، به محدوده هاي ديگران از جمله: احترام به آتوريته هاي خود 
 ملك و اموال مردم ,خواسته ها

 خصوصا در حضور فرزندان هماهنگ بوده و از يك جبهه با فرزندان خود روبرو شوند؛ آنها  والدين با يكديگر
 .بايد از همديگر پشتيباني كنند

  محبت به : را بياموزند) با تاكيد بر خدامحوري ( والدين بايد از كودكي به فرزندان خود دو حكم اصلي خدا
 . خدا و محبت به مردم

o آموختن اينكه همه انسانها به ت كنيم ، احترام صورت خدا آفريده شده اند و ما بايد ديگران را محب
 .را به فرزندان مياموزد

  والدين بايد از كودكي مقام و آتوريته خود را در رابطه با فرزندانشان به آنها بياموزند؛ آتوريته اي كه در
ت شكل ميگيرد و نه در خشم و زورمحب 
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فرزندان بدون در نظر داشتن آتوريته موجب كاهش آتوريته والدين ميشود الزم به ذكر است محبت زياد به 
و بايستي محبت و تأديب جاي خود را داشته باشند و داشتن رابطه خوب و دوستانه به فرزندان به معني هم 

  .سطح بودن با آنها نيست پس بايستي  والدين با حفظ آتوريته براي فرزندان خود مثل دوست باشند
ه ها به وجود مي آيد كه ناشي از عدم احترام گذاشتن به حد و مشكالتي بين بزرگترها و حتّي بچگاهي 

شان را در خانواده يا مشكل افراد اجازه دهند كه بايستي والدين ديگران ميباشد در چنين حالتيمرزهاي 
  .بين خود حل كرده و به توافق دو جانبه برسند.... كالس و

  

 س جلسه پنجمكتاب مقدآيه هاي برگرفته از 

 - شما نيز بديشان همچنان كنيد زيرا , لذا آنچه خواهيد كه مردم به شما كنند ١٢:٧متي

 اين است تورات و صحف انبيا

 - دزدي مكن ١٥:٢٠خروج 

 - زيرا كه قدرتي جز از خدا نيست و , هر شخص مطيع قدرتهاي برتر بشود ٢–١:١٣روميان

, حتّي هر كه با قدرت مقاومت نمايد -٢. شده استآنهايي كه هست از جانب خدا مرتّب 

  .مقاومت با ترتيب خدا نموده باشد و هر كه مقاومت نمايد حكم بر خود آورد

 - تا روزهاي تو در زميني كه يهوه خدايت به , پدر و مادر خود را احترام نما  ١٢:٢٠خروج

  .دراز شود, تو مي بخشد 

 - اي پدر من اگر  ": تاد و دعا كرده و گفت پس پيش رفته به روي در اف – ٣٩:٢٦متي

 "...ممكن باشد اين پياله از من بگذرد ليكن نه به خواهش من بلكه به اراده تو

 - ت نماييد, همه مردمان را احترام كنيد -١٧:٢اول پطرساز خدا بترسيد . برادران را محب

 .و پادشاه را احترام كنيد

  ٣:٢فيليپيان  ب و عجب مكنيد بلكه با فروتني ديگران را از و هيچ چيز را از روي تعص

 . خود بهتر بدانيد

 - تا تو را  -٣كه اين حكم با وعده هست . پدر و مادر خود را احترام نما ٣-٢: ٦افسسيان

 عافيت باشد و عمر دراز بر زمين كني

 - به تا روزهاي تو در زميني كه يهوه خدايت , پدر و مادر خود را احترام نما ١٢:  ٢٠خروج

 تو مي بخشد دراز شود
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ر و بررسيتفكّ  

ت در زير ص كرده، آنها را به ترتيب اهميكر ارزشهاي اخالقي كه در نظر شما مهم هستند را مشخّبا دعا و تفّ .١
 .بنويسيد

a. ....................................... 

b. ....................................... 

c. ...................................... 

d. ....................................... 

 .ي از اين چهار ارزش اخالقي نيست، در زير توضيح دهيد چرااگر احترام جزي .٢

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

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

 

خانواده، كليسا، (جامعه  –٢فرزند شما، –١: توضيح دهيد اين ارزشهاي اخالقي چطور ميتوانند باعث منفعت .٣
 .باشند) اجتماع

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

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

..........................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  
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  درس ششم

   تربيت فرزندان

  در ارزشهاي اخالقي اطاعتاهميت                             
  

  ٣-١: ٦افسسيان  دومين قانون و ارزش ميباشد كه در كالم تاكيد بسياري بر آن شده استاطاعت 
  .چرا ما به عنوان يك مسيحي اطاعت ميكنيم؟ اول از خدا و بعد از كسي كه در آتوريته قرار دارد

 ٢٣و٢١: ١٤و  يوحنا  ١٥: ١٤يوحنا  از خدا اطاعت ميكنيم چون دوستش داريم .١

 ٦–٥: ٣امثال  فرامينش اعتماد داريمبه نيكويي خدا و  .٢

چون خداي ما . بر اساس محبت و اميد و اعتمادي كه به خداوند دارد او را اطاعت مي كنديك مسيحي 
محبت است و زندگيمان را به دستهاي او ميدهيم و فرامين او را اطاعت ميكنيم چون اطمينان داريم كه 

 .انيم او بهترينها را براي ما مي خواهدميباشد و ميد انديشه هاي او انديشه هاي نيكويي براي ما

 ٢–١:  ٢٨و تثنيه   ١١:٢٧تثنيه  نتيجه اطاعت بركت است .٣

 ٦٨–١٥: ٢٨تثنيه  .بي اطاعتي مرگ و لعنت مياورد .٤

اين موضوع براي اين نيست كه خدا ميخواهد از ما انتقام بگيرد بلكه حد و مرزهايي كه براي ما گذاشته 
 . بركت بدنبال خواهد داشت, به منظور محافظت ماست و اطاعت 

چون خدا آنان را براي محافظت ما و . به دليل اطاعت از خدا، از آتوريته باالي سر خود اطاعت ميكنيم .٥
 ٧:  ١٣عبرانيان ,  ٢٢:٣كولسيان,  ١٧:١٣عبرانيان .ن پوشش قرار داده استبراي ما بعنوا

 .الگوي ما عيسي مسيح است كه از پدر آسماني خود اطاعت كرده به صليب رفت .٦

  اطاعت كردن را به فرزندان خود بياموزند و انتقال ,  والدين بايد از طريق تعليم و نشان دادن با نمونگي خود
 دهند  و نه با زور و كنترل آنها 

 ماد فرزندان را به خود جلب نموده، و در نتيجه ت و با فيض اعتوالدين در مسير رشد فرزندان، با محب ،

   ٢٢-٢١: ٣كولسيان  .ميكنند فرزندان از والدين خود اطاعت
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  :اطاعت فرزندان از پدر و مادرنتيجة 

پدر و . چون ميدانيم او صالح ما را مي خواهدما خداوند را اطاعت ميكنيم , از خطر دور نگاه ميداردآنها را  .١
 . مادر هم همين نقش را براي فرزندان خود دارند و اولّين نتيجه اطاعت دور كردن خطر از آنها مي باشد

٢. ت خدا را در دل آنها جاي ميدهداعتماد و محب 

   ٣١:١٠اول قرنتيان . موزدآ اطاعت از خدا را به آنها مي .٣

 ١: ١٣روميان . اطاعت از آتوريته را به آنها مي آموزد .٤

  هايي از انگيزه هاي نادرست والدين از آموزش اطاعت به فرزندان خود نمونه

  مثل روش سربازخانه اي كه والدين با زور و به عنوان نشان دادن قدرت , كسب قدرت در محيط خانواده ,
گاهي والدين به خصوص پدر به خاطر درك اشتباه از سر , بچه ها را وادار به انجام دادن كاري ميكنند 

 .نسبت به همسر و فرزندان زورگويي ميكنند ,بودن

 به دست آوردن آرامش شخصي 

بچه در جايي كه قبالٌ محدوده خودش بوده طبق معمول توپ بازي ميكند و پدر و مادر تصميم : مثال
ميگيرند در آن محدوده قدم بزنند ناگهان با فرياد ميخواهند او را از بازي كردن منع كنند در چنين حالتي 

چار گيجي شده و نمي تواند درك كند چرا مورد تنبيه قرار گرفته در حاليكه والدين فقط براي داشتن بچه د
 .آرامش در آن زمان بخصوص چنين رفتاري داشته اند

  ت خود را به فرزندان , خالي كردن احساسات نادرست روي فرزندانهنگامي كه والدين استرس و عصباني
در حاليكه گاهي در همان زمان با ديگران رفتاري آرام و نتظارات بي جا دارند و از آنها اخود منتقل ميكنند 

 . ماليم داشته اند

  نمونه هايي از انگيزه هاي درست

 تربيت فرزندان طبق كتاب مقدس و طبق اراده نيكوي خدا 

 ايجاد شناخت مثبت از اطاعت 

  آموزش اطاعت از روي احترام و نه از روي ترس 

  دل و نه فقط در عمل اطاعت ازترغيب فرزندان به 

از بروز تّضاد با والدين  ه اي وجود دارد از روي ترس و به جهت اجتنابچون اطاعتي كه در خانواده سربازخان
ميباشد و فرزندان تا دوران نوجواني رعايت ميكنند اما زماني كه به آزادي اجتماعي ميرسند منجر به 

  .لدين رابطه اي داشته باشندسركشي مي شود و حتّي نمي خواهند با وا
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  والدين چگونه ميتوانند اطاعت را به فرزندان بياموزند

 )اطاعت از خدا و اطاعت از رهبران ( خود الگو و نمونه اي از اطاعت باشند  .١

سالگي شكل ميگيرد  ٢٣شخصيت انسان تا  تاًكيد اجراي آن با صراحت كامل ؛ ايجاد قوانين ساده و واضح و .٢
به وجود ميآيد و خصوصاٌ براي  رسه و فرهنگمد, سمت و سوهاي مختلف از جمله خانواده  و يادگيري از

افرادي كه تا اين سن در ايران بوده اند تاٌثير گذار بوده است به عنوان مثال مطيع نبودن كه شايد ريشه در 
د كارهاي خود بي حكومتهاي زورگو و ارزشهاي نادرست اجتماعي داشته است كه فرد ياد گرفته براي پيشبر

مثالٌ يك مهندس ايراني دركاري كه خود انتخاب كرده و اقدام نموده حاضر نيست . اطاعتي را در پيش گيرد
قبالٌ اگر حتّي  م دهد در حاليكه براي يك مهندس در فرهنگ غربي ؛كار پايين تر از سطح سواد خود را انجا

 .ميباشد اطاعت از آتوريته و رييس خود آسانام كار سطح پايين و انج,  شغل سطح بااليي داشته

٣. چون تغيير حد و مرزها موجب گيجي فرزندان شده و ياد , م و دلسوزي تغيير ندادن قوانين به دليل ترح
 .ميگيرند كه چگونه والدين را بازي دهند 

 )خالصه ( چند نكته 

 متاسفانه در فرهنگ ايراني اطاعت يك مفهوم منفي پيدا كرده، به داليل: 

o پادشاهان ديكتاتور 

o افرادي كه با آتوريته نادرست راًس كارها بودند 

o  پدر و مادر هائي كه خود آسيب ديده بودند و با جبر و زور فرزندان را كنترل مي كنند 

o خداي اسالم، خداي ترس  
 و ازدواج اين مفهوم بايد ابتدا براي والدين در رابطه با يكديگر . اطاعت در مسيحيت داراي مفهوم مثبت است

  .خودشان روشن شود تا آنها بتوانند آن را به فرزندان خود منتقل كنند

  
  )دو شخصيت و دو عملكرد   ( ٢: ٢آتوريته 

زندگي كنند و انتقال , را بياموزند  ٢:  ٢معني آتوريته ه مسيح در خانه باشند و والدين مي بايست خود نشان
   .دهند

ت بارز مسيح  مي بايست به فرزندان ما ثابت گردد دو شخصي  
. به ديگران و به خود فرزندان بايستي در عمل نشان داده شود , پدر و مادر نسبت به يكديگر  فروتني .١

گاهي والدين به . مثالً وقتي اشتباهي از آنها سر ميزند بايستي با فروتني از فرزند خود عذرخواهي كنند 
آتوريته خود از انجام اينكار خودداري ميكنند در حاليكه عذرخواهي همراه با  دليل ترس از دست دادن

 .فروتني اعتماد و احترام فرزندان را نسبت به والدين بيشتر ميكند
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٢. به صورت نشان دادن اينكه  تمحبحتي اگر : مثال(ت مي باشد منفعت فرزند شماره يك و در اولوي 
خود دوست دارم و جانم را براي هر يك  همه شما را يكسان و به نوبه, داشته باشم  ي همديگر انفرزند

باال ترين در نظر من است و من با تمام دلم سعي مي كنم تبعيض قائل  واهم داد و منفعت شماخ از شما
  .ددر حفظ منفعت بايد رفتار والدين جلو ديگران و در هنگام تنها بودن با فرزند يكسان باش) نشوم 

 
  دو كارائي از پدر مادر بايد جاري گردد تا فرزندان معني رهبري درست را درك كنند 

, ) فرهنگي , اجتماعي , مذهبي ( محافظت آنان از تعليمات غلط ,  محافظت آنان در دعا و عمل .١
محافظت آنان از ضربات و آسيب ها و اسارت هاي قدرت هاي تاريكي در اجتماع و دنياي روح كه در 

,  نه با ترس خودمان و يا ترساندن آنان كه به كنترل كردن آنان تبديل خواهد شد . ظار آنان است انت
به صورتي كه آنان معني ت در راستي و با حكمت و محب, يادآوري با نمونگي , هوشياري  با بلكه

 در مقابل كنترل كه از خدا نيست را از والدين ياد بگيرند محافظت 

اجتماعي در , شغلي , تحصيلي , اخالقي , ت روحاني مورد شخصيدر هر  :آنان در عمل  بنا كردن .٢
نشان دادن و يا راهنمائي در دادن كليدهاي پيروزي در تمام قسمت هاي زندگي آنان از تحصيل گرفته 

 .ند ق و پيروز باشتا به پري مسيح برسند و در هر قسمت از زندگي خود موفّ, تا شغل و ازدواج آينده 

گاهي ممكن است والدين فكر كنند كه زمان را از دست داده و دير شده است در اينصورت بايد *
در اين راستا تشويق به موقع آنان براي انجام كار درست  .را با دعا محافظت نمايند فرزندان خود

  .  هر چند كوچك از اهميت بسياري برخوردار است
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  س جلسه ششمكتاب مقدآيه هاي برگرفته از 
 - اي فرزندان والدين خود را در خداوند اطاعت نماييد زيراكه اين    ٣-١: ٦افسسيان

تا تو را عافيت -٣پدر و مادر خود را احترام نما كه اين حكم با وعده است  -٢انصاف است 

  .باشد و عمر دراز بر زمين كني

 - ه داريد احكام مرا نگا, اگر مرا دوست داريد  ١٥: ١٤يوحنا  

  ت مينمايد   ٢٣و٢١: ١٤يوحناهر كه احكام مرا دارد و آنها را حفظ كند آنست كه مرا محب

و آن كه مرا محبت مينمايد پدر او را محبت خواهد نمود و من او را محبت خواهم نمود و 

اگر كسي مرا محبت نمايد كالم مرا نگاه خواهد - ٢٣. خود را به او ظاهر خواهم يافت 

 .نزد وي مسكن خواهم گرفت , و پدرم او را محبت خواهد نمود و به سوي او آمده  داشت

 - در همه راه  -٦به تمامي دل بر خدا توكّل نما و به عقل خود تكيه مكن   ٦–٥: ٣امثال

  .او طريق هايت را راست خواهد گردانيد, هاي خود او را بشناس 

 - ا بركت   ٢٧: ١١تثنيهخداي خود را كه من امروز به شما امر ميفرمايم اگر اوامر يهوه , ام

  .اطاعت نماييد

 - ه خداي خود را به دقت بشنوي تا هوشيار شده، تمامي  ١ ٢–١:  ٢٨تثنيهوو اگر آواز يه

فرمايم بجا آوري، آنگاه يهوه خدايت تو را بر جميع  اوامر او را كه من امروز به تو امر مي

و تمامي اين بركتها به تو خواهد رسيد و تو را  ٢ .گردانيدهاي جهان بلند خواهد  امت

  .خواهد دريافت، اگر آواز يهوه خداي خود را بشنوي

 - ه خداي خود را نشنوي تا هوشيار شده، همة اوامر و   ٦٨–١٥: ٢٨تثنيهوو اما اگر آواز يه

اين لعنتها به تو فرمايم بجا آوري، آنگاه جميع  فرايض او را كه من امروز به تو امر مي

در شهر ملعون، و در صحرا ملعون خواهي  ١٦ .خواهد رسيد، و تو را خواهد دريافت

ميوة بطن تو و ميوة زمين تو و  ١٨ .سبد و ظرف خمير تو ملعون خواهد بود ١٧ .بود

وقت درآمدنت ملعون، و وقت بيرون  ١٩ .هاي گلة تو ملعون خواهد بود هاي گاو و بره بچه

كني،  و به هر چه دست خود را براي عمل نمودن دراز مي ٢٠ .خواهي بود رفتنت ملعون

خداوند بر تو لعنت و اضطراب و سرزنش خواهد فرستاد تا به زودي هالك و نابود شوي، به 

خداوند وبا را بر تو ملْصق خواهد  ٢١ .اي سبب بدي كارهايت كه به آنها مرا ترك كرده

و  ٢٢ .شوي، هالك سازد ي تصرفش به آن داخل ميساخت، تا تو را از زميني كه برا
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خداوند تو را با سل و تب و التهاب و حرارت و شمشير و باد سموم و يرقان خواهد زد، و تو 

و فلك تو كه باالي سر تو است مس خواهد  ٢٣ .را تعاقب خواهند نمود تا هالك شوي

ا گرد و غبار خواهد و خداوند باران زمينت ر ٢٤ .شد، و زميني كه زير تو است آهن

و خداوند تو را پيش روي » ٢٥ .ساخت، كه از آسمان بر تو نازل شود تا هالك شوي

از يك راه بر ايشان بيرون خواهي رفت، و از هفت راه از . دشمنانت منهزم خواهد ساخت

و بدن  ٢٦ .حضور ايشان خواهي گريخت، و در تمامي ممالك جهان به تالطم خواهي افتاد

همة پرندگان هوا و بهايم زمين خوراك خواهد بود، و هيچ كس آنها را دور شما براي 

خداوند تو را به دنبل مصر و خُراج و جرَب و خارشي كه تو از آن شفا  ٢٧ .نخواهد كرد

خداوند تو را به ديوانگي و نابينايي و پريشاني دل  ٢٨ .نتواني يافت، مبتال خواهد ساخت

وقت ظهر مثل كوري كه در تاريكي لمس نمايد كورانه راه و در  ٢٩ .مبتال خواهد ساخت

خواهي رفت، و در راههاي خود كامياب نخواهي شد، بلكه در تمامي روزهايت مظلوم و 

زني را نامزد خواهي كرد و  ٣٠ .اي نخواهد بود غارت شده خواهي بود، و نجات دهنده

تاكستاني . ن ساكن نخواهي شداي بنا خواهي كرد و در آ خانه. ديگري با او خواهد خوابيد

نظرت كشته شود و از آن  گاوت در ٣١ .اش را نخواهي خورد غرس خواهي نمود و ميوه

. االغت پيش روي تو به غارت برده شود و باز به دست تو نخواهد آمد. نخواهي خورد

پسران و  ٣٢ .اي نخواهد بود شود و براي تو رهاننده گوسفند تو به دشمنت داده مي

شوند، و چشمانت نگريسته از آرزوي ايشان تمامي روز  دخترانت به امت ديگر داده مي

ميوة زمينت و مشقت تو را  ٣٣ .اي نخواهد بود كاهيده خواهد شد، و در دست تو هيچ قوه

اي، خواهند خورد، و هميشه فقط مظلوم و كوفته شده خواهي  امتي كه نشناخته

خداوند  ٣٥ .بيند، ديوانه خواهي شد چشمت ميبه حدي كه از چيزهايي كه  ٣٤ .بود

زانوها و ساقها و از كف پا تا فرق سر تو را به دنبل بد كه از آن شفا نتواني يافت، مبتال 

نمايي، بسوي امتي كه  خداوند تو را و پادشاهي را كه بر خود نصب مي ٣٦ .خواهد ساخت

غير را از چوب و سنگ عبادت  ايد، خواهد برد، و در آنجا خدايان تو و پدرانت نشناخته

هايي كه خداوند شما را به آنجا خواهد برد، عبرت  و در ميان تمامي امت ٣٧ .خواهي كرد

تخم بسيار به مزرعه خواهي برد، و اندكي جمع خواهي » ٣٨ .و مثل و سخريه خواهي شد

هي تاكستانها غرس نموده، خدمت آنها را خوا ٣٩ .كرد چونكه ملخ آن را خواهد خورد

كرد، اما شراب را نخواهي نوشيد و انگور را نخواهي چيد، زيرا كرم آن را خواهد 
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تو را در تمامي حدودت درختان زيتون خواهد بود، لكن خويشتن را به زيت  ٤٠ .خورد

پسران و دختران خواهي  ٤١ .تدهين نخواهي كرد، زيرا زيتون تو نارس ريخته خواهد شد

تمامي درختانت و  ٤٢ .د بود، چونكه به اسيري خواهند رفتآورد، ليكن از آنِ تو نخواهن

غريبي كه در ميان تو است بر تو به  ٤٣ .محصول زمينت را ملخ به تصرف خواهد آورد

او به  ٤٤ .نهايت رفيع و برافراشته خواهد شد، و تو به نهايت پست و متنزّل خواهي گرديد

سر خواهد بود و تو دم خواهي  تو قرض خواهد داد و تو به او قرض نخواهي داد؛ او

و جميع اين لعنتها به تو خواهد رسيد، و تو را تعاقب نموده، خواهد دريافت تا » ٤٥ .بود

هالك شوي، از اين جهت كه قول يهوه خدايت را گوش ندادي تا اوامر و فرايضي را كه به 

يت و شگفت خواهد و تو را و ذريت تو را تا به ابد آ ٤٦ .تو امر فرموده بود، نگاه داري

از اين جهت كه يهوه خداي خود را به شادماني و خوشي دل براي فراواني همه » ٤٧ .بود

پس دشمنانت را كه خداوند بر تو خواهد فرستاد در گرسنگي و  ٤٨ .چيز عبادت ننمودي

تشنگي و برهنگي و احتياج همه چيز خدمت خواهي نمود، و يوغ آهنين بر گردنت خواهد 

و خداوند از دور، يعني از اقصاي زمين، امتي را كه مثل  ٤٩ .تو را هالك سازد گذاشت تا

امتي مهيب صورت  ٥٠ .پرد بر تو خواهد آورد، امتي كه زبانش را نخواهي فهميد عقاب مي

و نتايج بهايم و محصول زمينت  ٥١ .كه طرف پيران را نگاه ندارد و بر جوانان ترحم ننمايد

هاي  هاي گاو و بره و براي تو نيز غله و شيره و روغن و بچه .را بخورد تا هالك شوي

هايت محاصره  و تو را در تمامي دروازه ٥٢ .گوسفند را باقي نگذارد تا تو را هالك سازد

هاي بلند و حصين كه بر آنها توكل داري، در تمامي زمينت منهدم شود؛ و تو  كند تا ديواره

دهد، محاصره خواهد  ميني كه يهوه خدايت به تو ميهايت، در تمامي ز را در تمامي دروازه

و ميوة بطن خود، يعني گوشت پسران و دخترانت را كه يهوه خدايت به تو  ٥٣ .نمود

دهد در محاصره و تنگي كه دشمنانت تو را به آن زبون خواهند ساخت، خواهي  مي

رادر خود و زن هم مردي كه در ميان شما نرم و بسيار متنعم است، چشمش بر ب ٥٤ .خورد

به حدي كه به احدي  ٥٥ .مانند بد خواهد بود آغوش خويش و بقية فرزندانش كه باقي مي

خورد نخواهد داد زيرا كه در محاصره و تنگي كه  از ايشان از گوشت پسران خود كه مي

هايت به آن زبون سازند، چيزي براي او باقي نخواهد  دشمنانت تو را در تمامي دروازه

و زني كه در ميان شما نازك و متنعم است كه به سبب تنعم و نازكي خود جرأت  ٥٦ .ماند

كرد كه كف پاي خود را به زمين بگذارد، چشم او بر شوهر هم آغوش خود و پسر و  نمي
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اي كه از ميان پايهاي او درآيد و بر اوالدي كه  و بر مشيمه ٥٧ .دختر خويش بد خواهد بود

به سبب احتياج همه چيز در محاصره و تنگي كه دشمنانت در بزايد زيرا كه آنها را 

اگر به عمل نمودن  ٥٨ «.هايت به آن تو را زبون سازند، به پنهاني خواهد خورد دروازه

تمامي كلمات اين شريعت كه در اين كتاب مكتوب است، هوشيار نشوي و از اين نام مجيد 

اوند بالياي تو و بالياي اوالد تو را آنگاه خد ٥٩ و مهيب، يعني يهوه، خدايت، نترسي،

و تمامي  ٦٠ .عجيب خواهد ساخت، يعني بالياي عظيم و مزمن و مرضهاي سخت و مزمن

ترسيدي بر تو باز خواهد آورد و به تو خواهد  بيماريهاي مصر را كه از آنها مي

آنها و نيز همة مرضها و همة باليايي كه در طومار اين شريعت مكتوب نيست،  ٦١ .چسبيد

و گروه قليل خواهيد ماند،  ٦٢ .را خداوند بر تو مستولي خواهد گردانيد تا هالك شوي

برعكس آن كه مثل ستارگان آسمان كثير بوديد، زيرا كه آواز يهوه خداي خود را 

شود چنانكه خداوند بر شما شادي نمود تا به شما احسان كرده،  و واقع مي ٦٣ .نشنيديد

ن خداوند بر شما شادي خواهد نمود تا شما را هالك و نابود گرداند، شما را بيفزايد همچني

و  ٦٤ .شويد كنده خواهد شد و ريشه شما از زميني كه براي تصرفش در آن داخل مي

ها از كران زمين تا كران ديگرش پراكنده سازد و در آنجا  خداوند تو را در ميان جميع امت

و در  ٦٥ .ايد، عبادت خواهي كرد رانت نشناختهخدايان غير را از چوب و سنگ كه تو و پد

ها استراحت نخواهي يافت و براي كف پايت آرامي نخواهد بود، و در آنجا  ميان اين امت

و جان تو پيش  ٦٦ .يهوه تو را دل لرزان و كاهيدگي چشم و پژمردگي جان خواهد داد

مينان نخواهي رويت معلق خواهد بود، و شب و روز ترسناك شده، به جان خود اط

كاش : بود، و شامگاهان خواهي گفت كاش كه شام مي: بامدادان خواهي گفت ٦٧ .داشت

بود، به سبب ترس دلت كه به آن خواهي ترسيد، و به سبب رؤيت چشمت كه  كه صبح مي

و خداوند تو را در كشتيها از راهي كه به تو گفتم آن را ديگر نخواهي  ٦٨ .خواهي ديد

واهد آورد، و خود را در آنجا به دشمنان خويش براي غالمي و كنيزي ديد به مصر باز خ

 .خواهيد فروخت و مشتري نخواهد بود

  -مرشدان خود را اطاعت و انقياد نماييد زيرا كه ايشان پاسباني جانهاي  ١٧:١٣عبرانيان

زيرا كه كنند، چونكه حساب خواهند داد تا آن را به خوشي نه به ناله بجا آورند،  شما را مي

 .اين شما را مفيد نيست
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 - مرشدان خود را كه كالم خدا را به شما بيان كردند بخاطر داريد و انجام  ٧:  ١٣عبرانيان

  .دسيرت ايشان را مالحظه كرده، به ايمان ايشان اقتدا نمايي

 - اي پدران، فرزندان خود را خشمگين مسازيد، مبادا شكسته دل   ٢٢-٢١: ٣كولسيان

غالمان، آقايان جسماني خود را در هر چيز اطاعت كنيد، نه به خدمت  اي ٢٢  .شوند

 .حضور مثل جويندگان رضامندي مردم، بلكه به اخالص قلب و از خداوند بترسيد

 - پس خواه بخوريد، خواه بنوشيد، خواه هر چه كنيد، همه را براي   ٣١:١٠اول قرنتيان

 .جالل خدا بكنيد

 - تهاي برتر بشود، زيرا كه قدرتي جز از خدا نيست و هر شخص مطيع قدر ١: ١٣روميان

 آنهايي كه هست از جانب خدا مرتب شده است
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  ر و بررسيتفكّ                                      

 والدين عقايد و رفتار خود را مرور كرده و بدانند آيا در موارد زير الگوي صحيحي از اطاعت براي فرزندان خود –١
  :هستند
 اطاعت بدون غرور 
 اطاعت از خدا و آتوريته با شادي 
 اطاعت در زمان سختي 

 
  
  :انگيزه هاي خود را براي اطاعت فرزندان مرور كرده ودليل آن را تعيين كنيد  –٢

 كسب قدرت در خانواده 
 به دست آوردن آرامش شخصي 
 تخشم و عصباني 
 حفاظت فرزندان 

 
  
دريابيد كه چگونه ميتوانيد با در نظر گرفتن نكات زير اطاعت را به فرزندان  با دعا و دريافت حكمت از خدا –٣

  :خود آموزش دهيد
 اجراي آنها تاًكيد كنيد قوانين ساده تعيين كرده و بر. 
 م و دلسوزي تغيير ندهيداين قوانين را به دليل ترح. 
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 تمدرس هف

  تربيت فرزندان 

  صداقت و راستگويي و تعليم آنها                                    

  صداقت چيست؟

 صداقت يعني راستي، و درستي درگفتار، كردار، و پندار.  
  فردي ميتواند اينگونه باشد كه واهمه , نداشتن نقاب و نشان دادن خود واقعي , صداقت يعني شّفاف بودن

مردم خيلي سخت آنان را شناخته و مي , افرادي كه صادق نيستند ( .ندارد و هويت خود را شناخته است
 ) پذيرند و فقط حدس مي زنند كه آن فرد چه شخصيتي مي تواند داشته باشد 

   انسان صادق همانگونه كه فكر ميكند در حيطه حكمت صحبت ميكند، و رفتارش مطابق گفته هايش بوده
 .و راستي زير بناي صحبت اوست

 ق مفهوم درستي و عملكرد قانوني را درك ميكنديك شخص صاد 

 پايه زير بنايي صداقت، حقيقت ميباشد. 

o شخص صادق هميشه حقيقت را بيان ميكند.  

o انسان صادق حقيقت را دوست داشته و هميشه دنبال درستي و حقيقت است 

  

 مزاياي صداقت      

 پايه صداقت شناخت خداوند است چون كسي كه با خدا ,  رابطه درست با خدا و خشنود ساختن او
 رابطه نداشته باشد نمي تواند زندگي خود را بر صداقت بنا كند

 ام نيكول پطرس  : حيات و اي١٠:٣او  

 ت٩:  ١٠امثال   : امني  

 ٢٢:١٢امثال :   بركت   

 به فرد راستگو بيشتر ميتوان اعتماد كرد:  ايجاد اعتماد 

 زمانيكه بين افراد اعتماد وجود داشته باشد روابط سالمي به دنبال خواهد داشت :  روابط سالم 
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  آنچه مخالف صداقت است 

  ت آن چيزيست كه در , ، دروغ مصلحتي ) واقعيت را به جاي حقيقت نشان دادن ( دروغ، فريبواقعي
  .قت شده است اجتماع و زندگي عادي وجود دارد كه فرد به آنها عادت كرده و جايگزين حقي

  تشويق نبايد به ديگران از جمله فرزندان ديد اشتباهي بدهد و , غلو كردن و تعريف و تشويق هاي بي جا
 .موجب پذيرش يك نگرش نادرست در مورد خودشان شود

  هنگامي كه قلب و زبان يكي نيست, چرب زباني 

در واقعيت اين دنيا زندگي مي  به عنوان يك مسيحي در دنيا زندگي كردن مشكل است چون نميتوان گفت
 .كنيم و چاره اي نيست بلكه بايستي سعي كرد در حقيقت خداوند زندگي نمود

  مواردي كه ممكن است باعث شود فرزندان دروغ بگويند

چون گاهي خيالبافي كودكان جذّاب به , و واقعيت ) خيالبافي ( در سن پايين درك نكردن تفاوت بين رويا  .١
رد تشويق والدين قرار مي گيرد و ميتواند منجر به ادامه دروغگويي آنها در سنين باالتر نظر ميرسد و مو

  .پس متوقّف كردن خيالبافي كودكان و گفتن حقيقت به آنها ضروري مي باشد. شود
 ترس از بر مال شدن خطايشان .٢

زها را در نظر وظيفه والدين اين است كه تنبيه هاي منطقي و در حيطه حد و مر, ترس از تنبيه شدن  .٣
 .بگيرند تا  احساس محبت و دوست داشتن از كودك و نوجوان گرفته نشود

به خاطر وجود استانداردهاي اجتماعي كودك احساس مي كند نمي تواند به آنها دستيابي پيدا , خود نمايي  .٤
 .كند لذا تظاهر به رسيدن آنها ميكند

 بدست آوردن آنچه مي خواهند ولي سزاوار آن نيستند .٥

 دروغ مي گويد كه تكاليفش را انجام داده براي آنكه بتواند تلويزيون تماشا كند : مثال 

  چگونگي تعليم صداقت و راستگويي به فرزندان 

  والدين خود نمونه درستي در گفتار و اعمالشان باشند .١
 ي كتاب مقدسبا  استفاده از مثالهاي مختلف، داستانهاي كوتاه و داستانها صحبت كردن در مورد راستگويي .٢

 . قدغن كردن هر گونه دروغ و ناراستي  .٣

به موقع با دروغ كودك مواجه شوند ( محكوم كردن هر عمل دروغ و نادرست و طريقه درست را نشان دادن  .٤
 . )نه اين كه موجب ايجاد حس ترس و شرم و حقارت او شوند

باعث خرابي شده و ممكن است به تشويق كردن آنها زمانيكه حقيقت را بيان ميكنند، حتي اگر عمل آنها  .٥
 .خاطر آن تنبيه شوند اما تشويق بخشي كه حقيقت را گفته اهميت دارد
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  هفتملسه جس برگرفته از كتاب مقد آيه هاي
 - ا هر كه به دروغ تنطّق ميكند فريب  ٢٥:١٤امثالشاهد امين جانها را نجات مي بخشد ام

 .محض است

 - نفرت دارم اما شريعت تو را دوست مي دارماز دروغ كراهت و  ١٦٣:١١٩مزامير. 

 - و حكمت و ادب و فهم را, راستي را بخر و آن را مفروش   ٢٣: ٢٣امثال  

 - م تسالونيكيانت , و به هر قسم فريب و ناراستي براي هالكين  ١٠: ٢دواز آنجا كه محب

  .راستي را نپذيرفتند تا نجات يابند

 - د از آنها نفرت دارد بلكه هفت چيز كه نزد جان شش چيز است كه خداون ١٧,١٦:٦امثال

و دستهايي كه خون بيگناه را مي , چشمان متكبرو زبان دروغگو  -١٧.وي مكروه است

 ريزد

 - ل پطرسخواهد حيات را دوست دارد و ايام نيكو بيند، زبان خود  هر كه ميزيرا  ١٠:٣او

 را از بدي و لبهاي خود را از فريب گفتن باز بدارد

 -  ت سالك گردد و كسي كه راه خود را , كسي كه به راستي راه رود  ٩:  ١٠امثالدر امني

  .كج مي سازد اشكار خواهد شد

 - لبهاي دروغگو نزد خداوند مكروه است عامالن راستي پسنديده او هستند  ٢٢:١٢امثال  
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  تمدرس هش

  تربيت فرزندان

  و تفاوت آنها تنبيه تاًديب و                                      

  To punish ) (گوشمالي دادن، مجازات كردن) ٢بيدار كردن، هوشيار ساختن، ) ١ معني لغوي :تنبيه كردن

و حتّي گاهي , مورد استفاده قرار ميگيرد ) گوشمالي دادن، مجازات كردن (در فرهنگ فارسي بيشتر معني  دوم 
همراه ميباشد و اين كلمه در ذهن خود والدين و فرزندان نيز جنبة با آسيب رساندن و حتي لطمه جسماني 

  .منفي دارد

  گوشمالي دادن) ٢ادب آموختن، ) ١ معني لغوي: تاًديب كردن

  در فرهنگ فارسي به معني ادب آموختن استفاده ميشود و مثبت است

ونه اي كه فرد بتواند قوانين را به معناي آموزش دادن مي باشد به گو  (discipline) در انگليسي آسان تر بوده
  درك و رعايت كند

ت دارد؟چرا تاًديب كردن فرزندان اهمي  

  :به منظور آموختن اطاعت

والدين در سنين كودكي و نوجواني مثل پلي هستند بين فرزندان و محيط , محافظت از محيط اطراف  .١
وظيفه والدين كه از فرزندان خود در مقابل بيرون و تا هنگامي كه آنها هنوز با دنياي اطراف آشنا نشده اند 

 .خطرات محيطي محافظت نمايند

اگرچه خداوند مالك واقعي فرزندان ميباشد و آنها هديه , محافظت از طبيعت خود خواهي و خود محوري  .٢
 .هايي هستند كه خداوند به والدين داده و مايه دلخوشي شان ميباشند

 خود محوري به دنيا مي آيند، اين رفتار ميبايستي كه در سن ه ها با يك طبيعت خودخواهي و همه بچ
 . كودكي از طريق تاًديب تصحيح شود تا بتوانند بر طبيعت خودمحور خود پيروز شوند

 والدين بايد به طريق مناسب فرزندان خود را تأديب كنند نه تنبيه 
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س در مورد تاًديبديد كتاب مقد  

 ت است. و منفي نگاه كرد نبايد به تأديب به صورت يك واژه بدتدبير و خويشتن . تأديب نشانه اي از محب
 .داري والدين به تاٌديب مي انجامد ولي خشم و عكس العمل بدون كنترل به تنبيه فرزندان ختم ميشود

 خدا آنهايي را كه دوست دارد تأديب مي كند 

  ١١–٤: ١٢عبرانيان و   ١٢–١١:  ٣امثال 

در  چون به خاطر محبت و اين كه مي خواهد خدا فرزندان خود را آيات فوق نشان دهنده اين است كه 
 .ديب ميكندقدوسيت او شريك شوند تأ

 طبق اين آيات تأديب الزم است براي: 

 جلو گيري از ويراني، انهدام و ايجاد امنيت و سالمتي براي همه انسانها .١

 عملكرد آن در عمل و گفتار  .٢

a( تأديب در عمل 

b(  تشويق, گفتار نصيحت كننده 

محبت باشد نه كسب قدرت يا آرامش هم بايستي مثل خداوند  والدين انگيزة, انگيزه تأديب محبت است  .٣
 شخصي خودشان 

 آموزش اطاعت به فرزندان :هدف از تنبيه  .٤

a(  در ابتدا آنها . هندكار درست را انجام د, از كودكي به فرزندان خود ياد داده شود كه به دليل درست
ممكن است كه شاكي باشند ولي به مرور، اطاعت را ياد ميگيرند و از روي محبت و اعتماد از والدين 

 .خود اطاعت ميكنند

                                                 ت براي دست آورد دراز مدتل سختي در كوتاه مدتحم: نتيجه تأديب  .٥
   ( short term pain for long term  gain ) 

 

  چگونه فرزندان را تأديب كنيم

 تبا نگرش صحيح، با محب 

o آموزش و پرورش فرزندان، والدين بايد رفتار  -تشخيص خود راًيي و سر پيچي از اشتباه در طي
فرزند خود را شناخته و بتوانند خود راًيي و خود سري و سرپيچي عمدي و اشتباهات غير عمدي 

بعد از تشخيص درست ، والدين بايد رفتاري مناسبي براي مقابله با فرزندان . تشخيص دهندآنها را 
 خود داشته باشند
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o  ت به اين معني نيست كه كاري كنيم كه فرزندان خوشحال شوند، بلكه كاري كنيمنشان دادن محب
ن كرده و در مهمترين نكته اين است كه محدوده اي مشخص براي فرزندان تعيي. كه به نفع آنهاست

 .رعايت و حفظ نمودن آن محدوده جدي باشيم حتي اگر ما را ناراحت ميكند

 
  كنترل اخالقي والدين(تحت كنترل( 

o  عكس العمل نادرست نشان , والدين بايد با تدبير با فرزندان رفتار كنند و نه اينكه از روي خشم
 دهند

o  دهند و نه فقط تظاهر كنند كه آرامند خويشتن داري نشان, والدين بايد در هنگام بروز اشتباه.  

اگر فقط تظاهر كنند و در آن لحظه آرام باشند، خشم آنها در مقطعي ديگر به شكلي ديگر حتّي (
 )شديدتر نمايان ميشود 

 
  با اعمال تداوم عواقب 

o والدين بايد محدوده عملكرد فرزندان را مشخص كرده و نتيجه و عواقب عملكرد نادرست را به آنها 
 گوشزد كنند

o م و دلسوزي قوانين را يا عواقب سرپيچي از قوانين را تغيير دهندوالدين نبايد به دليل ترح 

  والدين مشخّص شده باشد كه در هنگام آموزش  بايد ابتدا ارزشهاي اخالقي, با تمركز به خيريت فرزندان
ديد خدا مطرح باشد نه خيريتي كه خيريتي كه از .و تعليم به فرزندان موجب سردرگمي و گيجي آنها نشود

 .از ديد اجتماع بوده و گوش و ذهن انها را پر كند

 تفاوت بين تأديب و تنبيه 

  

  تأديب  تنبيه  

خويشتن داري والدين و نگرش   ت والدينخشم و عصباني  ريشه
صحيح آنها به سالمتي رواني 

  فرزندان

آينده   )كار انجام شده(به گذشته   )تمركز( ه مركز توج  

  آموزش راه صحيح  تعيين مجازات براي يك اشتباه  هدف

  تامني  ترس و شرمندگي  نتيجه
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ت والدين منجر به آسيب رساندن و صدمه بدني آنها ميشود و اغلب تاٌكيد بر عملكرد خشم و عصباني, در تنبيه 
گذشته كودك يا نوجوان بوده به طوري كه فرصتي براي تصحيح يا توجيح ندارد و تنبيه در نهايت منجر به 

  . احساس نفرت و گستاخي و شرم در آنها ميشود

نسبت به سالمتي رواني فرزندان منجر به در نظر گرفتن خيريت   خويشتن داري والدين و ديدگاه آنها, در تاٌديب 
  .احساس امنيت آنها را به دنبال خواهد داشت, و صالح آنها شده 

  

  :چند نكته 

  ديب مي باشد كه البتّه سالگي سن مناسبي براي شروع تأ ٥/٢از چه سني تاٌديب شروع شود ؟ بعد از
ك از اين سن بايستي قوانين را در حد خود بياموزد اما كود, بستگي به رشد و تكامل كودك دارد 

عواقب و نتيجه عدم رعايت بايستي بسيار ساده باشد كه مي توان با افزايش سن كودك تغيير كرده و 
 .جدي تر شود

  تنبيه فيزيكي :( Spanking )  مورد تاييد , پشت دست يا بدن و ايجاد كمي درد  به يا فشار آوردن
برخي روانشناسان مي باشد چون معتقدند موجب محافظت آنها در مقابل فشارهاي بيشتري است كه 
ممكن است در روند زندگي برايشان اتقّاق بيفتد اما به طور كلّي نسبت به نگرش خانواده ها متفاوت 

 .هست

  بايستي پدر و مادر از نظر فيزيكي خود را در :  كردن با كودكچگونگي حالت فيزيكي هنگام صحبت
سطح آنها قرار داده و تمركز آنها را با نگاه كردن به چشمهاي شان جلب نمايند و سپس با آنها صحبت 

 .كنند

  پدر و مادر مي توانند براي : چگونگي سنجش درك كودك و نوجوان نسبت به خواسته هاي والدين
و درك فرزند خود از آنها نسبت به سنشان  و با ماليمت و محبت بخواهند كه  اطمينان از فهميدن

 .تكرار كنند

  ساله  ٣گاهي والدين با واكنش بد و حتّي جمالت ناخوش آيند فرزند خود مواجه مي شوند مثالٌ كودك
محبت  و چون احساس بدي به آنها دست ميدهد براي جلب دوباره "من از تو متنفّرم  "آنها مي گويد 

 .سرپيچي از حد و مرز را آموزش مي دهندروش خود را تعديل ميكنندكه در اين صورت نحوه , فرزند

 ت را نخواني نمي هاياگر درس"به جاي جمله: مثال . استفاده از جمالت مثبت در هنگام تاًديب مهم است
درسهايت را تمام كرده تو ميتواني تلويزيون تماشا كني وقتي "از جملة  "تواني تلويزيون تماشا كني

 .اين روش موجب ايجاد احساس اطمينان و اعتماد در آنها ميشود. استفاده شود "باشي
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 را به همراه خواهد به آنها  ب چون احساس مفيد بودندادن حق انتخاب به فرزندان در هنگام تاًدي
 .داشت

  اهي در باز باشد يا بسته؟ميخو, به اتاق خودت برو : داده مي شود Time outوقتي به كودك : مثال 
  در هنگام تاًديب نبايد چيزي كه متعلّق به آنهاست گرفته شود مثل درآمدي كه نوجوان از انجام كار به

 .دست آورده

  نبايد كودكان را مجبور به عذرخواهي كرد چون نمي توان احساس و ذهن آنها را عوض كرد و ممكن
 .د توجه داشت كه تاًسف خوردن چيزي را عوض نمي كندباي .نجر به بروز دورويي در آنها شوداست م

 تمركز بايد براي فراگيري راه حل به منظور جلوگيري از انجام دوباره عمل اشتباه باشد نه به گذشته.  
  

  بحث و تبادل نظر: مثال  

  .مادري دو فرزند نوجوان دارد

را تا ساعت تعيين شده انجام دهند و سپس  او برنامه ريزي ميكند كه در روز تعطيلي هر كدام از آنها مسؤليتي
  )هر سه نفر با هم .( با يكديگر به سينما بروند

يكي از آنها بسيار مسؤليت پذير بوده و كار خود را به موقع انجام مي دهد و خوشحال است كه تمام كرده و به 
  .سينما خواهد رفت

ت خود را انجام دونداده باز هم مادرش او را به همراه خواهد برد در نتيجه كار مي با اين فكر كه حتّي اگر مسؤلي
  .مورد نظر را به موقع انجام نميدهد

  صميمي را بايد مادر اتّخاذ كند ؟به نظر شما وقتي زمان تعيين شده فرا برسد چه ت
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  برگرفته از كتاب مقدس جلسه هشتم آيه هاي

 - خوار مشمار، و توبيخ او را مكروه اي پسر من، تأديب خداوند را   ١٢–٣:١١امثال

نمايد، مثل پدر پسر خويش را كه از  زيرا خداوند هر كه را دوست دارد تأديب مي ١٢  .مدار

 .باشد او مسرور مي

 - و  ٥  ايد، هنوز در جهاد با گناه تا به حد خون مقاومت نكرده ٤ ١١–٤: ١٢عبرانيان

اي پسر من «كند كه  پسران مكالمه ميايد كه با شما چون با  نصيحتي را فراموش نموده

زيرا هر  ٦  .تاديب خداوند را خوار مشمار و وقتي كه از او سرزنش يابي، خسته خاطر مشو

فرمايد و هر فرزند مقبول خود را به تازيانه  دارد، توبيخ مي كه را خداوند دوست مي

زيرا كدام . نمايد مياگر متحمل تاديب شويد، خدا با شما مثل با پسران رفتار  ٧  .زند مي

باشيد، كه همه از آن  لكن اگر بي تاديب مي ٨  پسر است كه پدرش او را تاديب نكند؟

و ديگر پدران جسم خود را وقتي  ٩  .بهره يافتند، پس شما حرام زادگانيد نه پسران

نموديم، آيا از طريق اولي پدر  نمودند و ايشان را احترام مي داشتيم كه ما را تاديب مي

زيرا كه ايشان اندك زماني، موافق صوابديد  ١٠  وحها را اطاعت نكنيم تا زنده شويم؟ر

لكن هر  ١١  .خود ما را تاديب كردند، لكن او بجهت فايده تا شريك قدوسيت او گرديم

نمايد، اما در آخر ميوه عدالت سالمتي را  تاديب در حال، نه از خوشيها بلكه از دردها مي

 .آورد اند بار مي ن رياضت يافتهبراي آناني كه از آ
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