
      

 

 

 

 

 ! ارزشهایی که باید به فرزندانمان بیاموزیم

کنند، کنند و هر چه که در محیطشان باشد را جذب میمانند. نگاه میها مثل اسفنج میبچه

از تقلید از والدینشان  مخصوصاً از طریق دیداري و شنیداري. اکثر کلمات و رفتارهاي آنها ناشی

آید ها از کلماتی که از دهان آنها بیرون مییا بزرگترهاي دیگر در اطرافشان است. خیلی وقت

ن کنند، با تاثیرات همساالنشان بمباراشوید. و وقتی مدرسه را شروع میزده میحسابی شگفت

 .شودشده و دنیاي امن و راحتشان زیر و رو می

توانند به خود ها آشنا کنید، میمورد از مهمترین ارزش 10اما اگر فرزندانتان را از همان ابتدا با 

 .متکی شده و زندگی شاد و راحت داشته باشند

 صداقت  .1

است آن را از گیرند، حتی ممکن ها دروغ گفتن را یاد میجایی در مسیر بزرگ شدن، بچه

هاي دیگر یا حتی بزرگترهاي دیگر ممکن است بچه یا  ن هم یاد نگرفته باشند. تلویزیونوالدینشا

تواند یک نوع مکانیزم دفاعی برایشان باشد. باعث این نوع رفتارهاي آنها شده باشند. حتی می

شنیدن اگر اهمیت صداقت را برایشان توضیح دهید و مطمئنشان سازید که همیشه براي 

هایی که تر خواهید بود مخصوصاً زماناید، آنوقت برایشان در دسترسن آمادههایشاحرف
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ها بخاطر ترس از فریادهاي والدینشان یا کتک اند. خیلی از بچهدانند کار اشتباهی انجام دادهمی

رفتار بد آنها  ترسند واقعیت را با والدینشان در میان بگذارند. باید به آنها بفهمانید کهخوردن می

مطمئناً عواقبی خواهد داشت اما همیشه بخاطر اینکه شجاعت الزم براي گفتن واقعیت را 

اند تحسینشان کنید. از همه مهمتر اینکه شما هم باید خود فردي صادق باشید زیرا اگر در داشته

 .صداقتی ببینند آنها یاد خواهند گرفتشما بی

 احترام .2

گیرند. اگر بچه ها ببینند که شما بعنوان شان یاد میمحیط خانه و خانوادهها احترام را از بچه

کنید، چقدر رفتارتان با خود آنها و بقیه افراد خانواده با والدین چقدر محترمانه با هم رفتار می

ها رفتارها را درست مثل کلمات دارند. بچهادب و احترام است، مطمئن باشید که از شما الگو برمی

در » خواهمعذر می«و » متشکرم«، »لطفاً«، »کنمخواهش می«کنند. گفتن کلماتی مثل د میتقلی

دهد. همچنین باید به آنها یاد بدهید به بدن، اموال، جلو آنها به آنها احترام و ادب را یاد می

 .نظرات و اعتقادات دیگران هم احترام بگذارند

 قدرشناسی  .3

ها را کوچک بشماریم. آنقدر درگیر نقاط ن است زندگی و آدمدانیم که چقدر راحت ممکخوب می

رود براي نقاط مثبت آن شکرگزار باشیم. به فرزندانتان شویم که یادمان میمنفی زندگی خود می

یاد بدهید که هر روز حتی براي کوچکترین چیزها شکرگزار باشند، چیزهاي کوچکی مثل هوا یا 

هید که براي اینکه زنده هستند، براي خانواده و دوستانشان، یک لبخند از کسی. به آنها یاد بد

شان قدرشناس باشند. به آنها هایشان، سقف باالي سرشان و سالمتیخورند، لباسغذایی که می

توانید به آنها یاد بدهید که نشان دهید که هر روز براي آنها نعمتی است از جانب خداوند. حتی می

دهد که آنها بخشیده لیست تهیه کنند. این کارها به آنها آموزش می هایی که خداوند بهاز نعمت



 .براي همه چیز باید شکرگزار باشند

 سخاوت . 4

ها هم در چنین دنیایی زندگی کنیم. من، من، من! بچهزندگی می» من می خواهم«ما در دنیاي 

ها تقسیم کردن را یاد بچههاي قبل از مدرسه کنند اما لزومی ندارد که آنجا بمانند. در سالمی

گیرند. اگر روي این مسئله در خانه تاکید شود، براي آنها دشوار نخواهد بود. اینکه به آنها یاد می

دهد که در بدهید به دیگران کمک کنند هم نوعی سخاوت و بخشندگی است زیرا به آنها یاد می

ا هدیه بدهید، آنها هم درك وقتشان بخشنده باشند. وقتی خودتان به نیازمندان لباس و غذ

 .کنند که باید بخشنده باشندمی

 خاص بودن .5

هاي کوچک موجودات سازگاري نیستند. هر کاري که دوست دارند را در هر زمان که دوست بچه

گیرند رود، یاد میدهند. اما هرچه سنشان باالتر میدارند و با هر کسی که دوست دارند انجام می

 بینند. ممکنهاي بین آنها را میها و شباهتخودشان را با همساالنشان مقایسه کنند و تفاوت

دهند سازگار شوند یا ممکن است نفهمند چرا است تالش کنند با آنچه که بقیه دارند یا انجام می

بعضی افراد اینقدر با آنها فرق دارند. باید به فرزندانتان یادآور شوید که از همان ابتداي کودکی 

یق کنید خاص هستند. به آنها بفهمانید که فردیت آنها باعث خاص بودنشان است. آنها را تشو

ها یا دوستانشان مقایسه کالسیفردیت خودشان را از طریق عالیقشان کشف کنند. آنها را هم

نکنید و برایشان توضیح دهید که بقیه آدمها هم خاص هستند اما نباید به خاطر خاص بودنشان 

ست یا اي بپرسد که چرا یک نفر این شکلی ابه طور متفاوتی با آنها برخورد شود. ممکن است بچه

زند یا رفتار می کند. برایشان توضیح دهید که چرا آن فرد متفاوت است و بر اینطوري حرف می

هاي آدمها را روي خصوصیات خاص آن فرد تاکید کنید. این به آنها کمک خواهد کرد تفاوت



 .بپذیرند

 بخشش .6

هند شد. آدمها هاي بهتري خواها آموزش داده شود، در بزرگسالی انساناگر بخشیدن به بچه

ممکن است چه خواسته و چه ناخواسته در حق آنها بدي کنند. این چیزي نیست که بتوانیم 

هایمان را به طور کامل در برابر آن حفظ کنیم. اما اگر بخشندگی را یاد بگیرند، محبت و بچه

ان را ابراز خواهند دردشزند، وقتی میگیرند. وقتی کسی به آنها صدمه میمهربانی را هم یاد می

هایشان گوش دهید اما در آخر برایشان توضیح دهید که کینه نگه داشتن از آن فرد کنند به حرف

رسان قدرت باالتري کند و به فرد آسیبشود. کینه آنها را اسیر خود میفقط باعث تیرگی آنها می

ي داشته باشند دهد. دیگر نخواهند توانست مثل قبل در زندگی خود پیش روند و زندگی شادمی

خورد. سعی کنید به آنها بفهمانید که آن فرد به این علت به آنها زیرا تلخی از درون، آنها را می

صدمه زده است که خودش هم در عمق وجود خود آسیب دیده است. تنها دلیلی که باعث 

ه هایی کشود بخواهیم به دیگران آسیب بزنیم این است که بخواهیم با صدمات و آسیبمی

 .ایم کنار بیاییمخودمان خورده

 طبعی شوخ  .7

ها در هر موقعیتی خنده را زندگی پر از فراز و نشیب است. پر از هیجان و همچنین درد است. بچه

توانند خیلی راحت به عقب برگردند و بینند و در واقعیت باید این را از آنها یاد بگیریم. آنها میمی

ست. باید به گیرند. براي آنها زندگی فقط یک زمین بازي بزرگ امعموالً هیچ چیز را جدي نمی

شوند، با شروع هایتان کمک کنید تا پایات عمر با این طرز تفکر زندگی کنند. وقتی بزرگتر میبچه

توانند با شود. به آنها نشان دهید چطور میتر میشدن مدرسه و فشار همساالن زندگی سخت

هاي مفرح لیتشان را بهتر کرده و با جوك تعریف کردن براي هم دیگر انجام فعاخندیدن زندگی



مثل کتاب خواندن، بازي کردن در پارك یا فقط حرف زدن با همدیگر درمورد زندگی، وضعیت 

شود خود را بهتر کنند. اینکه بدانید چه چیز باعث به خنده انداختن یا لبخند زدن فرزندانتان می

 .تر خواهد کردرابطه شما را با آنها قوي

 نگرش مثبت .8

دگی بسیار ناامیدکننده ها زنطبعی عالی است. خیلی وقتار شوخداشتن نگرش مثبت در کن

هاي دور و بافیدانیم که چقدر راحت ممکن است اسیر منفیشود و بعنوان افراد بزرگسال میمی

برمان شویم. مخصوصاً وقتی همه چیز آنطور که ما دوست داریم پیش نرود و به آنچه که 

ها باید با دهیم. بچهتر از دست میداشتن فردایی روشنخواهیم نرسیم، ایمانمان را براي می

اهمیت داشتن نگرش مثبت در زندگی آشنا شوند زیرا متاسفانه آدمها و اتفاقات زندگی خیلی 

ها موجب ناامیدي آنها خواهند شد. و وقتی این اتفاق بیفتد، اگر نگرشی مثبت داشته باشند، وقت

ایمان داشته باشند که زندگی برایشان شادي به ارمغان خواهند توانست در زندگی پیش رفته و 

شود. نشان دادن رفتار و خواهد آورد. داشتن نگرش مثبت با داشتن والدینی مثبت شروع می

نگرش مثبت از جانب شما اهمیت بسیار زیادي دارد زیرا شما الگوي فرزندانتان هستید. اگر فقط 

 .آنها هم همانطور رفتار خواهند کرد و برعکسها یا رفتارهاي منفی ببینند، از شما حرف

 پشتکار .9

توانیم کاري را کامل انجام هیچکدام از ما انسان کاملی نیستیم، به همین دلیل هیچوقت نمی

کند ها کمک میکنیم. پشتکار به بچهدهیم، مخصوصاً اگر دفعه اولی باشد که آن را امتحان می

خواهند به تالششان ادامه دهند. وقتی خیلی هیچوقت دلسرد نشده و براي چیزهایی که می

توانند به تند کارهایی مثل راه رفتن، بازي کردن، غذا خوردن و از این قبیل را نمیکوچک هس



شوند زیرا هنوز با معنی دلسردي کنند که موفق میخوبی و کامل انجام دهند. اما آنقدر تالش می

هایی کند. دچار ترساند. اما این مسئله با باال رفتن سنشان تغییر میو ناامیدي آشنا نشده

هایشان کنند. فشارهاي مدرسه و درسوند و شروع به مقایسه خودشان با همساالن خود میشمی

 .هم هست

شما بعنوان والدین آنها باید بطور مداوم تشویقشان کنید که به راهشان ادامه داده، بیشترین 

وقتی کنید. تالششان را به کار گیرند. باید به آنها نشان دهید که چقدر به وجودشان افتخار می

اند، با هدایت و راهنمایی آنها و سوال پرسیدن از آنها به جاي ارائه بینید خسته و ناامید شدهمی

پاسخ سواالتشان، به آنها کمک کنید. اگر در سن کم پشتکار داشتن را بیاموزند، در بزرگسالی 

به کار گیرند که در هر کاري نهایت تالششان را کوش شده و یاد میافرادي پرتالش و سخت

 .گیرند

 عشق  .10

آخرین مورد که البته از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است، آموزش شور و عشق به فرزندان 

برند. بدون عشق آنها زندگی است: شور زندگی و عشق به مردم و چیزهایی که از آن لذت می

ایی است که در هاي از سایر ارزشبسیار عادي و رویاهایی معمولی خواهند داشت. عشق مجموعه

کند شود هیجان زندگی کردن داشته باشند و آنها را تشویق میباال ذکر کردیم زیرا باعث می

هاي بهتري باشند. با داشتن زندگی سرشار از شور و عشق و اشتیاق و عشق ورزیدن به آدم

انرژي شما فرزندانتان به آنها عشق را بیاموزید. براي حتی کوچکترین چیزها اشتیاق نشان دهید. 

العاده و عالی بینند که چقدر زندگی فوقبه فرزندانتان منتقل خواهد شد زیرا به این ترتیب می

 .است

مورد از مهمترین  10ها باید با آنها آشنا شوند اما اینها هاي دیگري هم هستند که بچهارزش



نیاز به راهنمایی ما  هاي ماهاي زندگی بودند که برایتان عنوان کردیم. یادتان باشد بچهارزش

رویم و وقتی خودمان با این دارند. ما بعنوان والدین آنها، بزرگترین الگوي آنها به شمار می

 .ها زندگی کنیم، به آنها کمک خواهیم کرد زندگی خود را به خوبی شکل دهندارزش

که خوب است  مورد، در زیر مهارت هاي دیگري را بصورت تیتر وار بیان می کنیم 10اما بجز این 

 :به فرزندان خود آموزش دهید

 گره زدن بند کفش –

 شنا –

 مسواك زدن و نخ دندان کشیدن دندانها بصورت روزانه –

 دوچرخه سواري –

 مرتب کردن تخت خواب –

 مطالعه پیش از خواب –

 آشپزي –

 تماشاي تلوزیون و بازي هاي کامپیوتري بصورت متعادل –

 استعمال کرم ضد آفتاب –

 ختن دکمه لباسدو –

 گفتن زمان با یک ساعت غیر دیجیتال –

 گرفتن بینی با دستمال –

 اتو کردن لباسها –

 انتخاب وعده هاي غذایی سالم –

 کنترل خود هنگام عصبانیت –

 حل معما –



 نقشه خوانی –

 احترام گذاردن به بزرگترها –

 عذرخواهی بعد از اشتباه –

 استفاده از توالت عمومی –

 سهاشستن لبا –

 کاشتن گل و درخت –

 داشتن اعتماد بنفس –

 سخنرانی در یک جمع –

 استفاده از وسائط نقلیه عمومی بجاي خودروي شخصی –

 تمیز کردن بهم ریختگی ها –

 خاموش کردن همه المپها قبل از ترك خانه –

 لباس پوشیدن بر طبق مناسبت ها –

 خواندن حداقل یک آهنگ بطور صحیح –

 بگویندچه زمانی نه  –

 سرودن شعر یا غزل –

 کسب درآمد مشروع –

 پس انداز پول و خرج هوشمندانه –

 برقراري تماس چشمی هنگام صحبت با دیگران –

 پیدا کردن یک کتاب در کتابخانه –

 کادو کردن یک هدیه –

      خواندن روزنامه –



 

 زمان گذاشتن براي افراد مستمند –

 مستقل بودن و تکیه بر خود –

 و عطسه در دستمال شخصی سرفه –

 رهبري کردن یک گروه –

 آموختن زبان دوم، بخصوص انگلیسی –

 سؤال پرسیدن –

 نگهداري از کودك –

 مدیریت استرس –

 تمایز خواسته ها از نیازها –

 فن مذاکره و گفتگو –

 نوشتن انشاء و مقاله –

 جمع، تفریق، ضرب و تقسیم بدون استفاده از ماشین حساب –

 دن با افرادي که عالقه چندانی به آنها ندارندکنار آم –

 برخورد با اتفاقات دلخراش –

 جشن گرفتن و تبریک گفتن به دیگران –

 کنار آمدن با ناامیدي و ناکامی در عشق –

 تعویض یک الستیک پنچر –

 استفاده از کپسول اطفاء حریق –

 پختن کیک –



 گوش دادن –

 نجشطر –
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