
هشت نكته...  
  كه تربيت را 

تقويت ميكنند. 



هشت نكته...  
  كه تربيت را 

تقويت ميكنند. 



5 _______________________________________________________________ گفتار  پيش 

6 __________________________________________________________ چيست؟  تربيت 

 8 ____________________________________ ميكنند.   تقويت  را  تربيت  كه  نكته  هشت 

9 _________________________________________________ كردن.  محبت  يعنى  تربيت 

10 ________________________________ داشنت.   يكديگر  با  مجادله  اجازه  يعنى  تربيت 

12 ____________________ بودن.  ديگران  سخنان  به  دادن  گوش  به  قادر  يعنى  تربيت 

13 ______________________________________ منودن.  تعيني  و  مرز  حد  يعنى  تربيت 

15 _________________________________ دادن.  و  جنبش  حركت  امكان  يعنى  تربيت 

17 ________________________________________ دادن.  نشان  احساسات  يعنى  تربيت 

18 _________________________________________________ دادن.  وقت  يعنى  تربيت 

20 ________________________________________________ دادن.  جرأت  يعنى  تربيت 

22 __________________________________ قوى.  های  خانواده  براى  و  كمک  راهنمايى 

فهرست مطالب.



والدین گرامی،

Johannes Hintersberger
هینترزبرگر  یوهانس 

دولت    منشی 

 Emilia Müller
مولر  امیلیا 
دولت وزیر 

اجتماعی  پیشرفت  رکن  مهمترین  خانواده 
این  با  باشد.  می  ما  فرزندان  و عاطفی 

فشارهای  زیر  شدت  به  ها  خانواده  حال، 
زمانی  فشار   - دارند  قرار  و  گوناگون  بزرگ 

موفقیت  فشار  و  همچنان  و  تشکیالتی، 
فرزندان  داشنت  علت،  این  به  آورد.  و دست 

پر  بسیار  وظیفه  یک  آنها  سالم  و  تربیت 
جزوه   این  مورد  این  در  است.  مسئولیت 

مناید. کمک  شما  به  باید  مشورتی 

میسازد"  نیرومندتر  را  شما  "تربیت  بروشور 
صفت  به  را  شما  های  مهارت  تواند  می 

پدر  عنوان  به  ببخشد.  تقویت  والدین 
مشق  وسر  مرجع  مهمترین  شما  و  مادر 

اینکه  برای  باشید.  می  خود  فرزندان  برای 
و  صاحب  شوند  بخود  متکی  بتوانند  اطفال 
مشورتی  جزوه  این  گردند،  قوی  شخصیت 

تقویت  را  اطفال  تربیت  که  نکته  هشت  از" 
تربیت  یک  جهت  برد.  می  نام  کنند"  می 
محبت،  ابراز  دیگر،  مسایل  کنار  در  سالم، 
جرأت  و  احساسات،  عواطف  دادن  نشان 

ولی  اند  الزم  خوب  تربیت  برای  بخشیدن 
و  تعیین  آزادی  دادن  بین  موازنه  ایجاد 

اهمیت  اندازه  همین  به  و  مرز  حد  منودن 
دارند.

میسازد"  نیرومندتر  را  شما  "تربیت  بروشور 
شانزده  به  آن،  آملانی  چاپ  پهلوی  در 

نیز  ساده  زبان  به  و  همچنین  خارجی  زبان 
بروشور  این  هستیم  امیدوار  است.  موجود 

یابی  جهت  برای  کمک  باعث  بتواند 
شما  موفقیت  گردد؛  شما  روزمره  مسایل 
و  هیجان  خطیر  ی  وظیفه  اجرای  در  را 

با  شخصیت  یک  به  تان  طفل  تربیت  انگیز 
می  آرزو  اجتماعی،  و  صاحل  نفس  به  اعتماد 

مناییم.
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همه  به  تربيت  بلكه  منيشود،  مربوط  والدين  به  فقط  تربيت  خنست:  بطور 
افراد  كليه  اجتماعى  وظيفه  یک  تربيت  اينكه  براى  ميشود  مربوط  اشخاص 

در  بتوانند  تا  بنمايد:  قوى  موارد  از  بسيارى  در  را  اطفال  بايد  تربيت  ميباشد. 
كنند،  مقابله  ها  چالش  با  بتوانند  بنمايند،  اختاذ  تصميم  خويش  زندگى  حنوه  باره 

عقايد  بتوانند  منايند،  حتمل  را  ها  شكست  بتوانند  منايند،  برقرار  رابطه  بتوانند 
اين  به  خنست  مرحله  در  تربيت  ديگر.  مسائل  از  و  بسيارى  بپذيرند  را  ديگرى 

غذا  ها  بچه  شود.  مهيا  زندگى  الزم  چيزهاى  ها  بچه  براى  كه  ميباشد  معنا 
داده  امكان  آنها  به  كه  دارند  احتياج  ها  بچه  دارند.  احتياج  و  محبت  و  لباس 

دختران  براى  امكانات  تهيه  نيز  تربيت  از  بخشى  يک  شوند.  آشنا  دنيا  با  شود 
بايد  ها  بچه  بروند.  هایشان  و  توانايى  علم  دنبال  به  بتوانند  تا  ميباشد  و  پسران 

زندگى مسير  در  ها  و  بچه  منايند  كسب  جتربه  باشند  داشته  اجازه 
در  را  خود  جايگاه  بتوانند  تا  دارند  اطمينان  قابل  همراه  به  احتياج  خويش 

كنند. پيدا  ما  جامعه 

و  خوشبختى  سالمتی  نگران  بيشتر  والدين 
تربيت  علت  بدين  هستند.  خود  هاى  بچه 

ولى  ميباشد،  وظيفه  مبعناى  آنها  براى 
ميباشد.  نيز  داشنت  حق  مبعناى 

شرايط  باشد  مى  ها  بچه  حق  همانطوريكه 
همانطور  باشند،  داشته  زندگى  براى  مثبت 
طرف  از  كه  است  تربيتى  مربيان  حق  هم 

شوند. حمايت  جامعه 

هاى  سرمشق  خود  اطراف  در  ها  بچه 
در  تربيتى  مربيان  والدين،  دارند:  زيادى 

جوانان  هاى  مالقات  مدرسه،  كودكستان، 
روزانه  زندگى  در  كه  ديگرى  و  انسانهاى 

ولى  هستند.  متاس  در  و  يا  روبرو  آنها  با 
عمومى  هاى  رسانه  در  هم  هايى  سرمشق 
مهمتر  همه  از  دارند.  وجود  ها  بچه  براى 

زندگى  آنها  با  كه  هستند  بزرگى  افراد 
افراد  اين  رفتار  علت  اين  به  ميكنند. 

است. مهم  بسيار  بزرگ 

تربيت چيست؟



والدين  موفق  تربيت  يک  برای 
به  احتياج 

خانواده  ميباشند:  خوب  شرايط  ←  داشنت 
زندگى  براى  كافى  مكان  به  احتياج  ها 
و  مطمئن،  دائم  كار  به  احتياج  دارند، 

از  سرپرستى  امكانات  مالى،  حمايت 
خوب  خانوادگى  محيط  و  يک  ها  بچه 

دارند. 
 

كه  است  والدين  حق  و  حمايت:  ←  كمک 
آنها  دوش  روی  از  فشار  گاهگاهى 

ها  خانواده  اوقات  بعضى  شود.  برداشته 
حمايت  متقابال  يكديگر  از  ميتوانند 

همكاران،  دوستان،  اين  بر  عالوه  كنند. 
كه  هستند  مهم  و  همسايگان  اقوام 

منوده  درک  را  ها  خانواده  مشکالت 
خانواده  چنانچه  منايند.  كمک  آنها  و  به 

اى  چاره  راه  ديگر  تربيتى  امور  در  ها 
اين  كه  نيست  عيب  هيچ  بينند،  منى 
جوانان،  به  كمک  اداره  از  ها  خانواده 

و  يا  والدين  آموزش  براى  موسسات 
زناشويى  مشاورت  براى  مراكز 

اين  بنمايند.  كمک  تقاضاى  و  خانواده 
كمال  با  نامبرده  و  موسسات  ادارات 

مينمايند. كمک  ميل 

زنده  پروسه  يک  تربيت 
تربيت  ميباشد.  و  مهيج 

اوقات  بعضى  ميتواند 
و  خسته  سخت  بسيار 

تربيت  ولى  باشد.  كننده 
ميباشد  توام  تفريح  با 

است.  مهم  جامعه  و  براى 
دنيا  تقويت  تربيت  با 

ها  بچه  از  بيشترى  بهره 
بهره  ها  و  بچه  ميبرد 

دنيا. از  بيشترى 
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هشت نكته
     كه تربيت را تقویت ميكنند.

است؟  صورت  چه  به  تقويت"  "تربيت  يک 
زياد  بسيار  و  كتابهاى  ها  مجله  بني  از  ميتوانند  امروزه  والدين 

ندارمي  قصد  ما  منايند.  انتخاب  را  مفيد  و  كتابهاى  ها  مجله 
گروه  مناييم.  اضافه  ديگر  يكى  تربيتى  مشاوران  ليست  به 

داراى  كه  منوده  بيان  را  اساسى  نكته  هشت  تربيتى"  "برنامه 
ميباشند. قوى"  "تربيت  يک  مهم  مشخصات 

يعنى: تربيت 

كردن. محبت   ...
داشنت. يك ديگر  با  مجادله  اجازه   ...
سخنان  به  دادن  گوش  به   ...  قادر 

بودن. ديگران 
منودن. تعيني  و  مرز  حد   ...

دادن. و  جنبش  حركت  امك ان   ...
دادن. نشان  احساسات   ...

دادن. وقت   ...
دادن. جرأت   ...



تربيت يعنى ...
              محبت كردن.  

همانطوريكه  را  بچه  كه  ميباشد  معنا  باين  كردن  محبت  بچه  يک  به 
ها  بچه  داد.  او  نشان  به  هم  را  و  اين  منود  قبول  هست  بچه   آن 

اتکا  بتوانند  اينك ه  براى  دارند  محبت  حس  اين  به  احتياج  و  جوانان 
و  ضعيف  قوى  نكات  با  و  واهمه  ترس  و  بدون  باشند  داشته  نفس  به 
سخت  ها  و  پدر  مادران  براى  اوقات  بعضى  ولى  بشوند.  آشنا  خويش 

ميتوان  صورتى  چه  به  پس  بدهند.  نشان  را  خود  عالقه  كه  است 
كرد؟ محبت 

دادن  نشان  عالقه  داشنت،  ←  وقت 
ميدهد  نشان  ها  بچه  به  دادن  و  تسلى 
دوست  را  آنها  والدين  اندازه  چه  تا  كه 

و  كوشا  زرنگى  به  توجه  بدون  دارند. 
كه  بگوييد  آنها  به  خود  هاى  بچه  بودن 
آنها  داشنت  و  به  داريد  دوست  را  آنها 

ميكنيد. افتخار 

كه  نيست  معنا  بدين  كردن  ←  محبت 
آرامش  باشند  نداشته  اجازه  بزرگتران 

باشند  نداشته  اجازه  و  يا  باشند  داشته 
بكنند. ممنوع  را  چيزى  ها  بچه  براى 

نزديكى  كردن  محبت  براى  راه  ←  بهترين 
در  ميباشد.  و  متاس  گرما  جسمى، 

پشت  ظريف  خاراندن  گرفنت،  آغوش 
هل  مهربان،  چشمى  متاس  يک  بدن، 
شانه:  روى  زدن  ويا  مهربانانه   دادن 
اين  كه  ميداند  بالفاصله  اى  بچه  هر 

دارد. معنايى  چه 

ميرود  باالتر  ها  بچه  سن  چقدر   ←  هر 
تر  مهم  محبت  ديگر  هاى  فرم 

و  پسرها  دخترها   - نوجوانان  ميشوند. 
در  كه  دارند  دوست  اوقات  بعضى   –
مبرور  اگر  حتى  بشوند،  گرفته  آغوش 

را  ديگرى  اشخاص  بوسيدن  براى  زمان 
ميكنند. انتخاب 
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تربيت يعنى ... 
     اجازه مجادله 

   با يكديگر داشنت.

دعوا  زمان  در  دارد.  وجود  اى  خانواده  هر  در  و  مجادله  دعوا 
ادعاى  ميتواند  آدم  برد.  باال  مقدارى  يک  را  صدا  ميتوان  و  مجادله 

احتياجات  بكند،  حتمل  را  و  تشويش  اضطراب  بگويد،  "نه"  بكند،  وجود 
راه  نك ند،  فشارى  پا  ديگر  بك ند،  متقاعد  بشناسد،  را  ديگر  اشخاص 

دعوا  در  كنند:  آشتی  يك ديگر  با  و  دوباره  بكند  پيدا  را  آميز  مساملت 
ميكنند.  مترين  را  مهم  اجتماعى  های  توانایی  ها  بچه  و  مجادله 

اينك ه  براى  باشند.  و  بلد  آموخته  را  كردن  و  مجادله  دعوا  بايد  انسانها 
را  بيشترى  و  مجادالت  و  دعواها  كرد  حل  دوباره  را  مشکل  يک  بتوان 

منود: توجه  نك ته  چند  به  ميبايستى  نياورد  بوجود 

ناراحت  شخصى  از  آدم  كه  زمانى  ←  تا 
مدت  براى  دعوا  از  پس  ميتواند  نيست 

بايستد.  شخص  آن  پهلوى  دقيقه  دو 
و  بزرگتران  ها  بچه  طريق  بدين 

بكنند. حتمل  را  همديگر  كه  ميآموزند 

دعوا  يكديگر  با  دارند  اجازه  ها  ←  بچه 
بالفاصله  بزرگترها  اينكه  بدون  بكنند 

در  ها  بچه  چنانچه  ولى  بكنند.  دخالت 
خود  از  تر  ضعيف  هاى  بچه  مقابل 

كه  است  بهتر  نکنند،  رعايت  را  عدالت 
آنها  از  و  مهربانى  محبت  با  شما 

بچه  نيست.  ممنوع  كال  موضوعى  ←  هيچ 
نيز  را  منفى  احساسات  دارند  حق  ها 

نشان  را  خود  غضب  ويا  انزجار  مانند 
و  مجازات  تنبيه  اينكه  بدون  بدهند، 

بشوند.

امتيازات  از  دعوا  موقع  ←  بزرگترها 
بهتر  علت  باين  برخوردارند.  بيشترى 

حرف  با  را  ها  بچه  بزرگترها  كه  است 
ناراحت  زور  به  شدن  متوسل  و  يا  بد 

جدى  را  آنها  مشکالت  بلكه  نكنند، 
بگيرند.



هاى  بچه  ضعف  مراعات  كه  بخواهيد 
بكنند. را  ديگر 

هستند.  مهمى  هاى  سرمشق  ←  بزرگترها 
والدين  كه  بكنند  جتربه  ها  بچه  وقتيكه 
يكديگر  با  محترمانه  صورتى  چه  به  آنها 

اين  نيز  آنها  ميدهند،  اجنام  مشاجره 
دعواهاى  از  ها  بچه  ميآموزند.  را  رفتار 

زور  به  توسل  با  دعواهاى  مدام، 
هاى  و  سرزنش  مالمت  ويا  و  كتک 

ميبرند.  زجر  خانواده  در  كننده  ناراحت 
ميتوانند  ها  بچه  سن  به  بسته  بزرگترها 
بخاطر  دعوا  كه  بدهند  توضيح  آنها  به 

ها  بچه  بشود  سعى  آنكه  بدون  چیست، 

به  او  از  جانبدارى  براى  كسى  هر  را 
بكشد. خود  طرف 

اجازه  آدم  كه  است  مهم  ←  همانطوريكه 
هم  همانطور  بكند  دعوا  باشد  داشته 
دوباره  يكديگر  با  آدم  كه  است  مهم 

زيادى  مدت  دعوا  چنانچه  بكند.  آشتى 
بچه  به  ميتوانند  والدين  بكشد،  طول 

راهنمايى  را  و  آنها  كرده  كمک  ها 
بكنند.

خانواده  در  هاى  و  مجادله  دعواها  ←  در 
خواب  به  از  قبل  آدم  كه  است  بهتر 

بكند. آشتى  بايكديگر  دوباره  رفنت 
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تربيت يعنى ... 
 قادر به گوش دادن به 
سخنان ديگران بودن.

منودن.  رسيدگى  او  مشکالت  و  به  كردن  توجه  كسى  به  يعنى  دادن  گوش 
را  خود  راه  دنيا  در  و  بايد  ميك نند  جديدى  جتربيات  هرروز  كه  نوجوانانى 

بطور  بايد  خانواده  در  دارند.  بزرگترها  شنوای  گوش  به  احتياج  کنند،  پيدا 
باشد.  داشته  وجود  يك ديگر  با  و  گفتگو  نشست  براى  هايى  فرصت  مرتب 
شام  غذاى  صرف  ويا  خانوادگى  كنفرانس  بصورت  گفتگوها  اين  حتى  اگر 

گوش  شود.  اجنام  ها  بچه  بردن  رختخواب  به  و  يا  جمعى  دسته  بطور 
بكنند: كمک  ميتوانند  ذيل  نك ات  باشد.  مشکل  ميتواند  دادن 

اطالعاتى  جمله  يک  آخر  اوقات  ←  بعضى 
جمله  اول  در  آدم  كه  ميشوند  داده 
بوده  نكرده  اصال  هم  را  آنها  حساب 

كه  بدهيد  اجازه  دليل:  باين  است. 
پايان  به  را  خود  صحبت  ديگران 

برسانند.

ها  نصيحت  ويا  سريع  ←  تفسيرهاى 
منيكنند.  کمک  سريع  هاى  و  راهنمايى 

كه  ميكنند  احساس  وقتى  ها  بچه 
كه  اند،  گرفته  جدى  را  آنها  والدين 

راه  يک  بدنبال  همگى  ها  و  بچه  والدين 
باشند. حل 



پيش  تفاهمى  سوء  اصال  اينكه  ←  براى 
مطمئن  متقابال  ما  كه  است  بهتر  نيايد 

امي. فهميده  را  يكديگر  آيا  كه  بشومي 

ميشود  اجنام  وقتى  خوب  گفتگوى  ←  يک 
را  تلويزيون  نشود.  پرت  آدم  حواس  كه 

را  تلفن  زنگ  و  صداى  كنيد  خاموش 
كنيد. كم 

از  مشروح  خيلى  بطور  ها  بچه  ←  اگر 
است  افتاده  آنها  براى  كه  اتفاقاتى 

صحبت  ميتوانيد  شما  ميكنند،  تعريف 
كه  هايى  بچه  بكنيد.  قطع  را  آنها 

بكنند  پيدا  جرات  بايد  هستند  ساكت 
از  كه  وقتى  مخصوصا  بزنند،  حرف  كه 

هستند. تر  ساكت  معمول  حد 

تربيت يعنى ... 
     حد و  مرز 

    تعيني منودن.

حد  تربيت  در  چالش  و  بزرگترين  كار  ترين  مهم  و  مادر  پدر  براى 
و  نوجوانان  ها  بچه  ميباشد.  بودن  و  قاطع  كردن  تعيني  و  مرز 

بكنند  امتحان  را  و  مادر  پدر  و  قاطعيت  صبر  ميخواهند  وقتيكه 
حد  به  احتياج  دليل  دو  به  ها  بچه  ميباشند.  شده  متولد  استادان 

خانه  در  خطرات  مقابل  در  آنها  از  حفاظت  براى  اواًل  دارند:  و  مرز 
و  واضح  منطقى  هاى  و  دستورالعمل  قواعد  دومًا  خانه.  از  و  بيرون 

نفس  به  و  اتك اء  اطمينان  ها  بچه  كه  ميشوند  باعث  و  روشن 
مشکل  و  مادر  پدر  براى  اوقات  بعضى  بياورند.  بدست  بيشترى 

ولى  بدهند.  اجنام  را  كارى  ها  بچه  و  اراده  خواست  ضد  بر  است 
حد  كه  بدانند  وقتى  املدت  طويل  بطور  ها  و  بچه  والدين  براى 

بخصوصى  قواعد  بايد  هم  اينجا  در  است.  بهتر  كجاست  آنها  و  مرز 
منود: رعايت  را 
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يک  ويا  واضح  "نه"  يک  اوقات  بعضى 
قاطع  تدابير  چنانچه  نيست.  كافى  اخطار 

در  شما  كه  است  بهتر  است،  الزم 
ها  بچه  باشيد.  جريان  با  مستقيم  رابطه 

خوب  اوقات  اغلب  را  منطقى"  "جرائم 
ميفهمند.

حد  تربيتى  امور  در  بايد  هم  ←  والدين 
به  توسل  منايند.  رعايت  را  ها  و  مرز 

فقط  زور  به  توسل  نيست.  صحيح  زور 
محبت  در  ممانعت  بلكه  نيست،  كتک 

ميباشد. روحى  فشار  نيز  كردن 

وجود  استثناء  بدون  قاعده  نوع  ←  هيچ 
ميگذاريد  قواعدى  شما  اگر  ندارد. 

عاقالنه  آنها  اينكه  بدليل  را  آنها  و  بعدا 
با  را  آنها  و  يا  مينماييد  لغو  نبوده 

مبعناى  ميدهيد  تطبيق  جديد  موقعيت 
تربيت  به  قادر  شما  كه  نيست  اين 
و  نوجوانان  ها  بچه  نيستيد.  كردن 

حد  مقابل  در  را  خود  احترام 
منوده  تعيني  آنها  والدين  كه  و  مرزى 

طوالنى  يكبار  اگر  منيدهند  دست  از  اند 
مبانند. ديگربيدار  هاى  شب  از  تر 

تعيني  واضح  بطور  بايد  و  مرزها  ←  حد 
فكر  بايد  بزرگترها  بشوند.  و  مشخص 

و  مرز  حد  يک  دليلى  چه  به  كه  بكنند 
هاى  بچه  ميكنند.  تعيني  را  مشخصى 

زمانى  را  ممنوعيت  ويا  اجازه  بزرگتر 
آنرا  دليل  بزرگتران  كه  ميفهمند  بهتر 

بدهند. توضيح  آنها  براى 

ميكند  تعيني  و  مرز  حد  كه  ←  شخصى 
منايد.  رعايت  را  آنها  هم  خودش  بايد 

و  يا  مادر  كه  نيست  معنى  باين  اين 
با  همزمان  تلويزيونى  برنامه  از  پس  پدر 

براى  بايد  خود  كوچک  هاى  بچه 
و  بخوابند.  بروند  رختخواب  به  خوابيدن 

زدن  مسواک  دندان  مورد  در  ولى 
هاى  بچه  براى  سرمشق  بهترين  والدين 

هستند. خود 

اجرا  را  و  آنها  كردن  تعيني  و  مرز  ←  حد 
نشان  قاطعيت  ندارد.  معنايى  نكردن 

اين  ها  بچه  و  به  است  اطمينان  دهنده 
جدى  را  آنها  ما  كه  ميدهد  را  حس 

ميگيرمي.

تعيني  و  مرز  حد  از  اى  بچه  ←  چنانچه 
كه  است  بهتر  گذارد،  فراتر  پا  شده 

عكس  و  واحد  مشخص  بطور  بزرگترها 
خوب  خيلى  ها  بچه  دهند.  نشان  العمل 

كه  وقتى  بدهند  تشخيص  ميتوانند 
در  كه  و  افرادى  و  پدر  مادر  قواعد 
يكديگر  با  هستند  سهيم  آنها  تربيت 
تربيت  نوع  اگر  حتى  دارند،  شباهت 
باشد.  داشته  تفاوت  يكديگر  با  آنها 



 تربيت يعنى ...  امكان 
حركت و  جنبش دادن.

خود  براى  آنها  از  بتوانند  كه  دارند  احتياج  هايى  آزادى  ها  بچه 
به  بيشتر  هرچه  باال  به  سالگی  یک  سن  از  ها  بچه  كنند.  استفاده 

به  بخورند،  غذا  تنهايى  به  ميگيرند  ياد  ها  بچه  دارند.  احتياج  آزادى 
باشند،  والدين  از  جدا  طوالنى  مدت  براى  بروند،  دستشويى  به  تنهايى 

مهم  بسيار  آزادی  ديگر.  موارد  و  بسيارى  باشند  داشته  را  خود  پول 
خود  زندگى  در  مسئوليت  و  با  استقالل  با  بتوانند  ها  بچه  تا  است 

و  محافظت  گذاشنت  آزاد  مابني  گيرى  تصميم  اين كه  براى  باشند.  موفق 
به  نباشد،  و  دشوار  سخت  خيلى  و  مادر  پدر  براى  ها  بچه  از  كردن 

مناييد: توجه  ذيل  نك ات 

با  كه  ميآموزند  قدم  به  قدم  ها  ←  بچه 
كه  هايى  بچه  بكنند.  چكار  ها  آزادى 

بخوبى  هستند  دبستان  اول  كالس  در 
چكار  خود  توجيبى  پول  با  كه  ميدانند 

حتى  ميتوانند  نوجوانان  ولى  بكنند. 
تا  باشند  داشته  شخصى  بانكى  حساب 

و  يا  را  آنها  توجيبى  پول  ماهانه  والدين 
لوازم  خريد  براى  پول  حتى  احتماال 

خريد  براى  و  يا  مدرسه  براى  التحرير 
کنند.. حواله  آنها  بحساب  را  لباس 

بشوند.  و  امتحان  تست  بايد  ها  ←  آزادى 
روزمره  زندگى  در  كه  و  پسرانى  دختران 
زندگى  براى  هستند،  شريک  خانوادگى 

آموزند.  می  را  زيادى  مسائل  خود   آينده 
ببيند  كه  داشته  اجازه  هميشه  كه  كسى 
است  قادر  ميكنند،  چكار  پدر  ويا  مادر 
بخواند  را  شهر  نقشه  نزديكى  آينده  در 

كند. تعمير  را  دوچرخه  يک  ويا 
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جديد  هاى  آزادى  ها  بچه  كه  ←  زمانى 
ميكنند  و  امتحان  تست  را  خود 

اطمينان  تا  كرد  كمک  آنها  به  ميبايستى 
تلفن  بياورند.  بدست  بيشترى  خاطر 
و  به  داشنت  تلفن  كارت  و  يا  همراه 

خود  دختر  دوست  مالقات  به  تنهايى 
براى  رفنت  شهر  ديگر  قسمت  يک  در 

خطرناک  زياد  ساله  يازده  دختر  يک 
كمتر  هم  را  والدين  و  اعصاب  نيست 

ميكند. حتريک 

مختلف  هاى  نسل  هم  سليقه  مورد  ←  در 
بهتر  ها  بچه  نيستند.  عقيده  هم  هميشه 
سرگرمى  نوع  درباره  خودشان  كه  است 

انتخاب  ويا  مو  آرايش  و  نوع  ها 
تا  البته  منايند،  گيرى  تصميم  دوستان 

تعيني  والدين  كه  قواعدى  از  كه  زمانى 
نشود.  گذاشته  فراتر  پا  اند  منوده 

ها  بچه  و  سالمتى  خوشبختى  وقتيكه 
و  مرزى  حد  هم  مدارا  است،  ميان  در 

به  شروع  نوجوانان  وقتيكه  دارد. 
كشيدن  مسلما  ميكنند،  سيگار  كشيدن 

منيباشد. سالم  آنها  رشد  براى  سيگار 

نوجوانان  از  بسيارى  بلوغ  سنني  ←  در 
را  بزرگترى  هاى  آزادى  ناگهان 

كه  نوجوانان  از  بسيارى  حتى  ميخواهند. 
مقابل  در  اند  بوده  رئوف  بحال  تا 

ياغى  و  مادر  پدر  هاى  خواسته 
ها  بچه  دختر  اينكه  براى  ميشوند. 

دست  از  را  خود  جايگاه  و  نوجوانان 
آزادى  كه  بكنند  جتربه  بايد  ندهند، 

طرف  از  ندارد.  وجود  و  مرز  حد  بدون 
آنها  به  و  مادر  پدر  كه  است  بهتر  ديگر 

پيدا  را  خود  راه  آنها  تا  بكنند  كمک 
بشوند. و  بزرگ  بكنند 



تربيت يعنى ... 
احساسات نشان دادن.

زندگى  جزء  و  غضب  درد  غم،  و  محبت،  عشق  مانند  احساساتى 
نشان  متفاوتى  بطرق  را  خود  احساسات  ها  بچه  هستند.  خانوادگى 

شدن  نزديک  طريق  از  را  خود  عالقه  ها  بچه  از  گروهى  يک  ميدهند. 
ها  بچه  از  ديگر  گروهى  ميك نند.  اثبات  و  مادر  پدر  به  و  چسبيدن 

و  رشد  تك امل  براى  ميك شند.  عكس  دارند  دوست  كه  شخصى  براى 
با  برخورد  و  طرز  بشناسند  را  احساسات  آنها  كه  است  مهم  ها  بچه 

كه: اينست  مهم  بياموزند.  را  احساسات 

احساسات  ما  كه  ميخواهند  ها  ←  بچه 
زمانيكه  در  بگیریم.  جدى  را  آنها 

رخ  بزرگى  ويا  کوچک  وخيم  حوادث 
آنها  العمل  و  عكس  رفتار  ميدهند، 

بهتر  نيست.  بزرگترها  از  برخى  مانند 
خونسردى  با  ها  و  مادر  پدر  كه  است 

كنند. برخورد  موضوع  با 

ها  و  پسربچه  ها  بچه  دختر  از  ←  بعضى 
تعريف  افتاده  آنها  براى  كه  اتفاقاتى 

اگر  نگهميدارند.  خود  و  براى  منيكنند 
ها  بچه  كه  شدند  متوجه  و  مادر  پدر 

و  يا  اند  رفته  فرو  خود  در  خيلى 
در  كه  است  بهتر  هستند،  ساكت 

احساسات  باشند  داشته  اجازه  ها  ←  بچه 
بدهند.  نشان  را  خود  و  منفى  مثبت 

با  چه  خودش،  طريق  به  اى  بچه  و هر 
آهسته.  صداى  با  و  چه  بلند  صداى 

كردن  گريه  اجازه  نوجوانان  كه  دورانى 
و  خيز  جست  اجازه  ها  بچه  و  دختر 
است. گذشته  اند  نداشته  را  كردن 

احساسات  ابراز  بزرگترها  اوقات  ←  بعضى 
چنني  در  بينند.  منى  مناسب  را  ها  بچه 

منود  خواهش  آنها  از  ميتوان  مواقعى 
ولى  بكنند.  كنترل  را  خود  كمى  يک  كه 

رفتار  كه  بشوند  متوجه  بايد  ها  بچه 
آنها. احساسات  و  نه  نبوده  مناسب  آنها 
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خود  در  اين  و  دليل  علت  جستجوى 
براى  ولى  باشند.  سكوت  و  يا  فرورفتگى 

هستند  دار  خويشنت  كه  هايى  بچه 
دل  كه  است  بهتر  اوقات  از  بعضى 

مشکالت  و  متام  كرده  خالى  را  خود 
كنند. تعريف  را  خود 

از  ها  بچه  نيز  احساسات  دنياى  ←  در 
پدر  دليل  باين  ميآموزند.  بزرگترها 

مقابل  در  دارند  اجازه  نيز  ها  و  مادر 
داده  نشان  احساسات  خود  هاى  بچه 

اين  ها  بچه  سن  به  و  نسبت 

تربيت يعنى ... 
   وقت دادن.

 – كردن  كشف  را  دنيا  كردن،  مطالعه  زدن،  حرف  كردن،   بازى 
از  بسيارى  خانواده  در  جمعى  دسته  هاى  فعاليت  در  ها  بچه 
والدين  با  شده  سپرى  زمان  ميآموزند.  آينده  براى  را  مطالب 

از  بسيارى  ميك ند.  مستحك م  را  ها  و  بچه  و  مادر  پدر  بني  رابطه 
آنها  با  را  بيشترى  وقت  والدين  كه  دارند  آرزو  و  نوجوانان  ها  بچه 

ميباشد: اجرا  قابل  آرزو  اين  ذيل  صورت  به  بگذرانند. 

بدهند.  توضيح  آنها  براى  را  احساسات 
حقه  منيشود  صورت  بهر  ها  بچه  به 

وقتى  ها  بچه  براى  زد.  و  كلک 
ميآيد  بوجود  و  وحشت  ترس  احساس 
وجود  موضوعى  يک  بكنند  حس  كه 

از  ها  بچه  منيخواهند  بزرگترها  كه  دارد 
مانند  هم  والدين  بشوند.  اطالع  با  آن 
و  بيجا  نامناسب  خشم  بروز  از  ها  بچه 

بعد  كه  است  مهم  بسيار  هستند.  متنفر 
بشود.  خواهى  معذرت  خشم  بروز  از 

وجود  بر  دليل  اشتباه  ارتکاب  به  اقرار 
نيست. ضعف 



وظايف  بعلت  كه  هايى  و  مادر  ←  پدر 
خود  خانواده  براى  كمترى  وقت  شغلى 

داشته  وجدان  عذاب  نبايد  دارند، 
هاى  ساعت  از  كه  اينست  مهم  باشند. 

و  مفيد  جمعى  دسته  بطور  باقيمانده 
نظر  از  و  مادر  پدر  اگر  بشود.  استفاده 
اوقات  بعضى  هستند،  مضيقه  در  وقتى 

خاله  عمه،  بزرگ،  و  مادر  بزرگ  پدر 
و  كمک  بيايند  ميتوانند  هم  و  دوستان 

كنند.

بدين  داشنت  يكديگر  براى  ←  وقت 
و  پدر  ها  بچه  كه  نيست  معنا 
هاى  فعاليت  حتمًا  بايد  و  مادر 

خيلى  ها  بچه  باشند.  داشته  پرخرج 
یا  و  استخر  به  كه  هستند  عالقمند 

خانواده  با  یا  و  بروند  وحش  باغ 
بكنند.  سوارى  دوچرخه  جمعى  دسته 

فرصتى  مشترک  هاى  سرگرمى 
با  را  فراغت  ساعات  تا  ميباشند 

منود. سپرى  یکدیگر 

به  احتياج  ها  بچه  روزمره  زندگى  ←  در 
مورد  دو  اين  دارند.  و  توجه  وقت 
منود.  ادغام  يكديگر  با  ميتوان  را 

جمعى  دسته  بصورت  خانه  تكاليف 
باشند،  تفريح  با  توام  ميتوانند 

بعنوان  خانه  تكاليف  كه  بشرطى 
از  بعضى  نشوند.  حتميل  وظيفه 

پلى  دستگاه  ويا  تلويزيون  ها  خانواده 
تلف  "وقت  دو  هر  كه  را  استيشن 
خاموش  مدتى  براى  هستند  كن" 

را  شده  آزاد  هاى  ساعت  ميكنند. 
كرد. پر  خوب  هاى  ايده  با  ميتوان 

محبت  ها  بچه  به  وقتى  بايد  ←  والدين 
محبت  به  احتياج  آنها  كه  بكنند 

تكاليف  كه  وقتى  مثال  بطور  دارند، 
یا  و  باشند  سخت  خيلى  مدرسه 

مرامسى  باشد.  شده  خراب  دوچرخه 
بخير  و  شب  خواندن  قصه  مانند 

ها  بچه  رفنت  بخواب  از  قبل  گفنت 
ولى  ميگيرد،  زيادى  وقت  احتماال 
هستند. مهم  بسيار  ها  بچه  براى 
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تربيت يعنى ... 
         جرات دادن.

كه  وظايفى  و  براى  میآموزند  نوجوانان  كه  جديدى  مسايل  كليه  براى 
به  و  اتکا  جرات  به  احتياج  نوجوانان  ميگيرند،  بعهده  قدم  به  قدم 

منوده  قبول  مسئوليت  كه  بياموزند  بايد  نوجوانان  دارند.  زيادى  نفس 
سلب  آنها  از  ديگران  تا  ندهند  و  اجازه  كنند  عمل  قاطعيت  و  با 

بدست  جرات  ها  بچه  و  پسر  ها  بچه  دختر  اينك ه  براى  كنند.  اعتماد 
منود:  توجه  نك ته  دو  به  بايد  بشوند  نفس  به  اتکا  و  داراى  بياورند 

عمل  و  ديگران  باشند  راضى  اند  آورده  بدست  كه  چيز  آن  با  بايد  آنها 
ميتوانند  والدين  صورتى  چه  به  بشناسند.  رمسيت  به  را  آنها  خوب  كرد 

بدهند؟ جرات  خود  هاى  بچه  به 

هم  را  داشنت  کوچک  و  تصادف  شدن 
وظايف  قبول  طريق  از  بكنند.  قبول 

جرأت  ها  بچه  كوچک  هاى  و  مسئوليت 
ميكنند. پيدا 

دارند.  احتياج  حتسني  به  ها  ←  بچه 
برمسيت  نبايد  خوب  كرد  عمل  هميشه 

اوقات  بعضى  بلكه  بشود،  شناخته 
را  چيزى  تا  ميشود  كشيده  كه  زحمتى 

ميباشد.  حتسني  قابل  هم  آورمي  بدست 
حتسني  كسى  از  بايد  موفقيتى  بخاطر  اگر 
تقسيم  را  حتسني  كه  است  بهتر  بشود، 
ندارد. ارزشى  ديگر  حتسني  وگرنه  منود، 

را  آنها  والدين  كه  ميخواهند  ها  ←  بچه 
داشته  دوست  خودشان  شخص  بخاطر 

آنها.  خوب  كرد  عمل  بخاطر  ونه  باشند 
آنها  به  ميتوان  كه  سرعتى  همان  به 

ميتوان  هم  سرعت  بهمان  داد،  جرات 
اين  به  منود.  اطمينان  سلب  آنها  از 
باشند. آنها  متوجه  والدين  بايد  خاطر 

احتياج  بكند  جرات  ميخواهد  كه  ←  كسى 
بچه  اگر  دارد.  آميز  موفق  جتربيات  به 

تست  را  چيزى  دارند  اجازه  ها 
اين  در  است  ممكن  بكنند،  و  امتحان 

زخمى  و  بايد  بشوند  اشتباه  مرتكب  راه 



مايوس  بيهوده  از  كوچک  هاى  ←  كمک 
در  ميكنند.  جلوگيرى  ها  بچه  شدن 

ميتوانيد  شما  مثال  بطور  خريد  موقع 
بچه  كه  مناييد  انتخاب  را  لباسهايى 
خودشان  ميتوانند  هم  كوچک  هاى 

بپوشند.

كه  است  صادق  نكته  اين  هم  ←  اينجا 
ارتكاب  اجازه  ها  بچه  به  كه  بزرگترهايى 
خودشان  دارند  اجازه  ميدهند،  را  اشتباه 

بكنند. اشتباهاتى  اوقات  بعضى  هم 

21 Was Menschen berührt    //     www.zukunftsministerium.bayern.de



راهنمايى و  كمک
      براى خانواده 

   هاى قوى.

بكنيد.  اقرار  نداريد  نيرويى  ديگر  ←  اگر 
قدم  اولني  اين  بلكه  نيست،  ننگ  اين 

است. جرأت  با 

امور  در  اوقات  بعضى  خودتان  ←  به 
بدهيد.  و  تعطيلى  استراحت  تربيتى 

هفته  در  كه  است  كافى  وقتها  بعضى 
سپرى  ها  بچه  بدون  را  ساعت  چندين 

باشيد.  خودتان  براى  ساعتى  چند  كنيد. 
ثبت  آموزشگاهى  در  برويد،  استخر  به 

مالقات  قرار  دوستان  و  با  كنيد  نام 

كامل  پدر  باشد.  تربيتى"  "ماشني  و  نبايد  منيتواند  كسى  هيچ 
كابوس  يک  حتى  ها  بچه  براى  بودن  كامل  مادر  و  يا 

نبودن  براى  كه  ميكنيم  آرزو  خامته  در  دليل  اين  به  ميباشد. 
والدين  متام  احتماال  باشيد.  داشته  جرات  كامل  خانواده  يک 

چنني  يک  در  ميرسند.  خود  و  مرز  حد  به  اوقات  بعضى 
گوش  آنها  هاى  حرف  به  كه  دارند  احتياج  شخصى  به  وقتى 

بدهد. و  آزادى  جرأت  آنها  به  بدهد، 

رسيدگى  به  زناشويى  زندگى  بگذاريد. 
براى  بتوانيد  تا  دارد  احتياج  و  توجه 

جديدى  نيروى  خانواده  براى  اينكه 
بياوريد. بدست 

ديگران  با  داريد  احتياج  حمايت  به  ←  اگر 
باره  اين  در  آنها  و  با  گرفته  متاس 

اقوام،  همسايگان،  كنيد.  صحبت 
كمال  با  نيز  مشاوره  و  مراكز  دوستان 

ميكنند. كمک  شما  به  ميل 



باواریا:  در  مفید  لینکهای 

www.elternbriefe.bayern.de
www.elternimnetz.de

www.erziehungsberatung.bayern.de
www.familienbildung.bayern.de

www.familienhandbuch.de
www.familienstuetzpunkte.bayern.de

www.koki.bayern.de
www.stmas.bayern.de 

دولتی: مفید  لینکهای 
www.bke-elternberatung.de

www.bzga.de
www.familien-wegweiser.de

بنام  برنامه  با  بتوانيم  كه  اميدوارمي  ما 
وظيفه  اجنام  در  تربيت"  طريق  از  "قوى 

به  ميخواهيم  ما  كنيم.  حمايت  را  شما  تان 
قوى  را  تربيت  كه  اى  نكته"  "هشت 

بنماييم:  اضافه  نيز  ديگر  نكته  دو  ميكنند، 
و  يک  انسانى  سالم  عقل  مقدارى  يک 

صورت  باين  و  مزاح.  شوخى  كمى  مقدار 
روزمره  تربيت  به  آسان  خيلى  ميتوان 

پرداخت.
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Dem Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und 
Integration wurde durch die berufundfamilie gemeinnützige GmbH die  
erfolgreiche Durchführung des audits berufundfamilie® bescheinigt:  
www.beruf-und-familie.de

Wollen Sie mehr über die Arbeit der Bayerischen Staatsregierung erfahren?  
BAYERN DIREKT ist Ihr direkter Draht zur Bayerischen Staatsregierung.  
Unter Telefon 089 12 22 20 oder per E-Mail unter direkt@bayern.de erhalten  
Sie Informationsmaterial und Broschüren, Auskunft zu ak tuel len Themen und  
Inter netquellen sowie Hinweise zu Behörden, zuständigen Stellen und 
Ansprechpartnern bei der Bayerischen Staatsregierung.

Eine Initiative des Jugendamtes
im Bündnis für Familie

www.stark-durch-erziehung.de

Die Kampagne „Stark durch Erziehung“ will alle, die an der Erziehung junger 
Menschen beteiligt sind, unterstützen und stärken. Das Thema soll verstärkt  
ins Gespräch gebracht werden. Die Broschüre kann in 16 verschiedenen 
Fremdsprachen unter www.stark-durch-erziehung.de heruntergeladen werden. 
Wir danken dem Jugendamt Nürnberg für die Entwicklung des Projekts, 
das mit Mitteln des Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und 
Integration gefördert wurde.




