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f 

 
یش را  می  شودشنوم، زندگی ربایم آغاز میوقتی صدا

 بینم کنم، او را میوقتی چشمم را باز می
 گویمکنم، او را میوقتی زبان باز می

 خواهم خوانم و میات وقتی زنده ام او را می
 او مارد است

 »مائده سیف« 
ززیم...   تقدیم هب خانواده ع
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این  یک( کاتب  نویسنده  این  و  کیست؟  کاتب 

 راجب چیست؟ 

 رزندان را آزاد بگذایرم یعنی چی؟ دو(ف

 قدر می توانم به فرزندانم آزادی بدهم؟سه(چ

به  چهار(ا اجبار  یا  است  بهتر  آزادی  به  عقتاد 

 آزادی؟ 

کجا  پنجم( از  بگذارم،  آزاد  رو  فرزندم  خوام  می 

 شروع کنم؟ 

 چرا همین االن باید شروع کنم؟ ششم(
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 نویسنده این کاتب کیست و کاتب راجب چیست؟
 سالم.  

 هستم . نویسنده و مدرس تبریت فرزند، من مطهره سیف

به والدین و عالقه مندان در حوزه کودک کمک می کنم ات بهتیرن   

 را برای تعامل با فرزندشون و کودکان را یپدا کنند.  راه ها

برای   مناسبی  راهنمای  الکترونیکی  کاتبچه  و  این  دادن  آزادی 

 مئسولیت دادن به فرزندان هست .

این کاتب مناسب مادران و پدران، مبریان، معلمان و همینطور 

 مندان به حوزه ی تبریت فرزند مناسب می باشدعالقه

کاتب  می   پایان  در  کابرردی  خالصه  و  فصل  شش  دارای  کاتب   این 

 باشد
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خواهید  فرزنداتن  تبریت  در  یبشتری  یک(آرامش 

 داشت.

را  کودکان  قشقرق  با  مقابله  برای  رفاتر    دو(بهتیرن 

 .یادمیگییرد

سه(یاد میگییرد چطور مئسولیت پذیری را به فرزنداتن 

 .آموزش بدهید

 زادی فرزنداتن یاد میگییرد.چهار(راهکارهایی برای  آ

 بعد از خواندن این کاتب:  
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 فصل اول : 

 بگذایرم یعنی چی؟ فرزندان را آزاد 
 ، ما به عنوان پدر و مادر همیشه تالش می کنیم که بهترین باشیم

کننده تربیت  مادر  ،بهترین  پدر  بهترین    ،بهترین  و  الگو  بهترین 
 .ن هم باشیمایم که مسئول زندگی فرزندمهخوامی  ،مسئول

 ؟  به چه معناستزادی فرزندان آ
انجام    را د  هخواهرکاری که می  دزادی یعنی فرزند من حق دارآ

کار  ،  دبده و یکی هم  با دو محدودیت یکی کار خطرناک  ولی 
   .زشت

   ؟زاد باشندآاال چرا باید ح
 ؟ دای دارچه فایده ال اص

 ؟ محدود باشه بهتر نیست فرزندنم
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 :دوست داشتنی تر می شویمیک(

م  اکد  ،دبیشتر دوست دار   ا م ماریهزادی میدآ   ناموقتی به فرزند
کنیم می  ا ن ر ا؟ مسلما ما تمام تالشمداین را دوست ندار پدر و مادر  
   .دش عاشق ما باشا  زندگیدر ن اکه فرزندم

 بیشتری داریم:  آرامشدو(
بیا در حال  که بچه مدام    ای رازندگی  یدتصور کن  یدیک لحظه 

است کردن  میزن  گریه  جیغ  این  ویدمیگ  دو  و    مهمیخوا  را  من 
  «نه »  وییدمیگ  فرزندتانوقتی به    حالتی دیگر را در نظر بگیرید که 
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کن قبول  ننداز  دبالفاصله  راه  زاری  و  اینطوری  دو گریه  . چطور 
 ؟ودمیش

االن به آرامش  و    ددادی  ا ی یکسری کارای ساده تر رچون اجازه 
 د رامش لحظه ای که همین االن داریآچه ، دمیرسی
به خاطر    دعمری که بعد ها تجربه میکنی  رامش دائمی وآو چه  

 گویید. االن میاین بله و نه هایی که 
دائمیآیم  ویچرا میگ نیاز اساسی در آزادی بچه ها    ، رامش  یک 
اینکهاشزندگی برای  هست  باشند  ن  داشته  بهتری     .زندگی 

همیشه امر و نهی    به فرزندمان چرا ما پدر و مادر ها عادت داریم
 توانیم این حالت را برای خودمان تصور کنیم.نمیاما  ،کنیم

 ویدبگ  شماید و یک نفر مدام به  وشفرض کنید از خواب بیدار می 
همون اندازه بچه    خواهید شد؟ چقدر اذیت    ه کاری انجام بدهید،چ

   .دنوشها هم از امر و نهی و بکن نکن های ما اذیت می
 
 
 
 

 آزادی یعنی ما شرایط را برای زندگی بچه ها فراهم کنیم. 
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در این هست    دای که بچه نداربا خونه  د ای که بچه دارفرق خونه
 . ماده باشه آها که باید شرایط خونه برای بچه

ه ای یک  چ روی میز هست و شما بن شیشه ای  ایک گلدمثال  
 است. ساله دارید که تازه شروع به راه رفتن کرده 

  ی یک نفر اصرار داشته باشه که همچنان گلدان رو  است  ممکن
 اما باید مسئولیت اش هم به عهده بگیریم  ،میز باشه قبول

اینکه به فرزندم از  ناراحت نشویم،  افتاد شکست  ن هی  اکه اگر 
ن ترس  ا ته بشویم و در آخر هم اگر فرزندتبگیم نکن هم نباید خس

از شکستن  را  تمام وجودش  خاطر وحشت  به  نباید    ،گرفت  هم 
 ناراحت بشویم  

تحدید میکنه    ا بردارین نه دیگه خطری بچه ر  ان راگلد  ر اگو اما  
   و نه شما نگران شکستن اون گلدان هستید.

سال  میز داریم که میگه بچه های زیر هفت  آیک تعریف اغراق  
   هند.رو انجام بد دحق دارند هرکاری که می خوا

هم اغراق آمیز اما بسته به اینکه   است بله این تعریف هم درست
 کند.تغییر میما چه طور نگاه کنیم 
  یدکن عملبه همین تعریف  هستید اگر خیلی سخت گیر
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 میز بودنآبه اغراق    دزاد گزاشتیآرا    اما اگر خیلی دیگه بچه ها
   .یدفکر کن این تعریف هم

 
 

 

 

 
 
 

www.takbook.com

http://www.badooma.com/


 
 

 
 

 

 10 زندان فرزندان

www.badooma.com 

 فصل دوم:
 چقدر می توانم به فرزندانم آزادی بدهم؟

یم  بدهزادی  آن  ااینکه ما به عنوان پدر و مادری همیشه  به فرزندم
  ؟در هر جا و  هر مکانی این قانون پا برجا باشه چه اتفاقی میفته

فرزند و  رفتین  مهمونی  به  کنید  گرفته    شما   فرض  تصمیم 
   شکندب  اهای میزبان ر ناگلد
مسلما    ؟کاری نداشته باشیم  ودشمی  ؟ اریمگذد باز آاینجا    شودمی

 . کنیمداریم اذیت می اای ر نه چون فرد دیگه
حاال سوال بعدی میشه از میزبان بخواهیم مثل خونه ما خونه ش  

 شکستنی پاک کنه؟ل یاز وسا  ار
داره ما قرار نیست برای    را  مسلما نه هرکسی اختیار زندگی خودش

   .کسی تصمیم بگیریم
 ؟ بگیریم ان راجلوی فرزندم  طورپس چ
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   .پرت کنیمرا   حواسش بازی کنیم وبشینیم سرگرم  کنارش

 این اتفاق به دو دلیل جواب میده 
با دو   ،د باشهآزاکامال  تون  ی خوداگر در خونهتان  اول اینکه فرزند

  .شودساعت مهمانی اذیت نمی
 مراقب باشیم،ش فراهم کنیم و بیشتر  ی برا  ادوم اینکه باید شرایط ر

ن هم  ان و فرزندتاها شما سرگرم کار خودتنه اینکه در مهمونی
   .دتا سرگرم باش د اسباب بازی ببری ی اوبرا ،خودش سرگرم باشه
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ی  نهاروید باید انتخاب کنید یا خمینی  اسوم اینکه اگر خیلی مهم
 د اریگذزاد بآنید  اتو می  ان ر اتشناست و فرزندآکه خیلی    ویدکسی بر

 نی بروید. او یا کمتر به مهم
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 فصل سوم:
 اعقتاد به آزادی بهتر است یا اجبار به آزادی؟

 
 ن اعتقاد داشته باشید اشما باید با تمام وجود با آزادی فرزندت

بدون آزدی اذیت    یعنی  این راه خیلی بیشتر از حالت قبل  دروگرنه  
 شوید.می

می تفکر  فرزندت  ویدگاین  رااگر  ب  ان  دیگگذآزاد  نگران    ر ارید 
 .نیستید

میشه  مسائلی  به  مربوط  نگرانی  ذهن   که   این  با  درگیر  بیشتر 
ن  انید که فرزندتادبرای کودک زیر هفت سال شما می  ،هستند

  . ودشبدون فشار و بدون استرس بزرگ می ،بدون دغدغه
خودش به    یش رامسئولیت کارهافرزند شما  برای سن بزرگتر هم  

اینکه    خواییم جزواقعا ما چی می  ؟چی بهتر از این  دعهده میگیر
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. البته غیر  دبپزیر  ش را و اشتباه  داشتباه انجام بده  کار  فرزندمون
   ن نباید اشتباه کند!ااز اینکه بعضی والدین فکر می کنند فرزندش

  ن هست و دادن مسئولیت به فرزندم  ، بخش مهمی از تفکر آزادی
بهش    ار  دانجام بده  اندتو کاری که میهر  از همان کودکی    که

 . محول کنیم
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 مسئولیت  
 ، دبینمی  ابزرگ داره یکی اینکه سختی های زندگی ردو حسن  

که شما به عنوان پدر و مادر چقدر برای این زندگی تالش    دنیبمی
 . اندبد  اقدر زندگی ش ر ودکنید و همین باعث میشمی

وردن چقدر آپول در  و  که غذا درست کردن  نفهمداگر فرزند شما  
   ودشمتوجه نمی  اارزش اون غذا و پول ر است سخت

   ،ن هستا و اما فایده بعدی برای کل زندگی فرزندم
آینده االن  فرزندتهمین  را ی  آدم    ا ن  دارید  دوست  کنید  تصور 

تالش کنه؟ یا اینکه تا آخر عمر از شما    د؟ کار کن  د؟مستقلی باش
 ؟ دپول توجیبی بگیر

به دومی ترجیح می دهند   ا فکر میکنم اکثر والدین حالت اول ر
 . دهدف دار در این حالت چون زندگی 

مسئولیت  ساز این  زمینه  کودکی  های  سن  در  کوچک  های 
 پزیرش مسئولیت های بزرگ در آینده هستند. 

 ش مسئولیت بدهیم.ین برحسب سن و توانایی ها ابه فرزندم
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ن  پخس قدم  مسئولیت  در  مسئولیتذت  خانواده  یری  و  خانه  های 
که   به  است.  ها  مسئولیت  ترین  دردسر  بی  و  ترین  راحت  جزو 
 آید.  حساب می
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 فصل چهارم: 
 ؟آزاد بگذارم، از کجا شروع کنم اخوام فرزندم ر می

آزادی کودکان در سنین مختلف روش های مختلفی دارد و برای  
   .کنیماین موضوع بر حسب سن کودکان تقسیم بندی می
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 کوچکتر از هفت سال:
  اند آزادی در این سن به این معنی است که فرزندم هرکاری میتو

 انجام بدهد غیر از کار خطرناک و کار زشت  
خیلی   ار  چون در این سن فرزندمون کوچک هست محدودیت ها 

  ار   شود باید با روش های خاصی محدودیت هاخوب متوجه نمی
   .یاداوری کنیم

 
 

رس آسیب  خطرناک  یا  اکار  خودشون  به  به  ندن  ای  دیگه  فرد 
مثل دست زدن به چاقو دست زدن به پریز برق که    آیدحساب می

 از انجام دادن اینکار دور کنید.   اباید فرزندتون ر
ای از این نوع کارها  کار زشت یا کار بد هم کتک زدن فرد دیگه

 از انجام اینکار دور کنید.   اد که شما باید فرزندتون رآیحساب می
بگیر پیش  آینده  در  درستی  روش  فرزندتون  میخواهید  به    داگر 

  آنها برای آزادی    ا که شرایط ر  هستید  عنوان والدین شما مسئول
 فراهم کنید.  
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  به بازی  د بگیرنن ادستش در  چیزی  انندتو بچه ها از وقتی که می
   .بازی با آب با خاک و همینطور غذا وندشمند میکردن عالقه

ت هستیم و لذت بخش ترین مکان ع همه ما آدم ها عاشق طبی
نجا آرامش  آها برای ما دریا، جنگل و طبیعت هستند که ما در  

 . کنندبچه ها هم مثل ما در طبیعت احساس آرامش می  گیریم.می

 
 .برای بچه ها فراهم کنیم  ان ابتدا این لذت رابهتره از هم

 لذت بازی کردن با آب، خاک و همینطور غذا  
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کنی  است   ممکن فکر  این  به  نمی  داالن  ر افرزندت  انیدتوکه  ا  ن 
نید  اتوهمیشه به دریا یا استخر ببرید بله حق با شماست اما می

 .دتا با آب بازی کن داریگذدر حمام بان را که فرزندت
با خاک هم   شاید این صحنه دیده    ،همینطوربرای بازی کردن 

د  ی بینمیه  رو یکبا  دنوشن میاجذب خاک گلد  هاباشین که بچه
گلد خاک  ریختهاکه  خونه  فرش  روی  به    ،شده  ن  همه  ها  این 
ا به بازی کردن با خاک هست پس بهتره  هی بچه  خاطر عالقه

ی  اریم براگذزیر انداز یا پارچه ب  ،فراهم کنیم  ی آنهابرا   اشرایط ر 
حمام و خاک یا شن تمیز و    دررو تراس خونه یا سفره ای    آنها

 را تهیه کنید.  ودکه امروزه به راحتی پیدا می ش
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 اما مهم ترین قسمت غذا خوردن بچه هاست  
 . که به عنوان والدین درگیری های زیادی با این موضوع داریم

دوند سر دنبال فرزندشون مینآسر خانه تا  بعضی از والدین از این
   . تا لقمه ای غذا بخورد

  .دهندمی  برخی دیگر هم با اخم تخم غذا را به فرزندشون
 الزم هست؟  کودککدام روش بهتره آیا انقدر حساسیت برای غذا  

 .دانید بهترین پاسخ را شما می
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 خود  کنید دوست دارید دنبال فرزنداین شما هستید که انتخاب می
سفره   دور  شما  با  همزمان  دارید  دوست  یا  بخورد  غذا  تا  بدوید 

   . بشیند و غذا بخورد
را   فرزندتان  باید  مندید  عالقه  دوم  روش  به  من  مثل  اگر 

 آزادبگذارید. 

               
غذا  * با  نکردن  بازی  کودکان  در  بد غذایی  دلیل های  از  یکی 

 * است.
  ود.شنه کثیف میاممکنه به این فکر کنید که لباس بچه و خ
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موقع غذا خوردن از پیشبند یا   .کمتر کنیدرا    زحمت و اذیت خود
استفاده کنید که اگر کثیف شد ناراحت نشوید و همینطور  ی  لباس

   . آزادی عمل داشته باشه  کودکاز زیر انداز بزرگ استفاده کنید که  
هم  آنهمدر کنار  دکه با غذایش بازی کن کودکو اجازه بدین به 

 . ن با یک بشقاب و قاشق دیگر بهش غذا بدهیداخودت
ا غذا خوردن  هبزرگتر که شد به مرور میبنید که زودتر از سایر بچه  

چون    دمیگیر  یادا  و مهم تر از همه اعتماد بنفس ر  درو یادمیگیر
اید  شما به داده  آموزش  را  توانستن  میتو  ،او  دادین که  و    اندیاد 

 دار د اتوانایی انجام هرکاری ر 
 .که انتخاب میکنید که از کدوم روش استفاده کنید هستید شما
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 فرزند باالی هفت سال: 

ها و لذت  ند شما اگر آزاد بوده شیطنتزخب در این سن طبیعتا فر
اکنون وقت آن هست که به شکل   برده وهای دوران کودکی اش  

   . جدی مسئولیت هایش را انجام دهد
 

 مسئولیت مسئولیت و پزیرش  
فرزند از زندگی    ا ر  شما  این دو کلمه در کنار هم بخش مهمی 

 تشکیل می دهند  
 چرا انقدر اصرار داریم روی این دو بخش؟ 
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فرزندتون   کنید  ر  11تصور  تکالیفش  و  دارد  انجام    اسال سن 

 دهد.نمی
و   تکالیف  انجام  به  کردن  اصرار  دادن  تذکر  حال  در  مدام  شما 

هستید.حت کردن  دید 

 
والدین به او می  و    دهدانجام نمی  احاال همون فرزند تکالیفش ر

 : گویند
یک(مسئولیت تکالیفش به عهده خودش هست، اگر به کالس   

 خودت هست. انتخاب باالتر نرفتی به خاطر 
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دو(تنبیه می گذارند، اشتباه نکنید تنبیه بدنی بدترین کار ممکن  
است منظور از تنبیه، کارهایی است که باید انجام شود یا از انجام  

 کار های لذت بخش منع می شود.
ای تکالیف  اگر  فیلم مثال  دیدن  از  نداد،  انجام  را  خود  هفته  ن 
 د. کنیآخر هفته محروم  تفریحسینمایی، بازی و یا 

رفتار  با  می  ذپ  تانشما  آموزش  فرزندتون  به  را  مسئولیت  یرش 
کردن    دهید.این شما هستید که انتخاب می کنید در هنگام اشتباه

 . حرف خود عوض کنید یا بر سرحرف خود بمانید کودک
باید   را  خود  های  تصمیم  مسئولیت  فرزندتان  مثل  هم  شما 

با    ا ن ر ایرید.شما تصمیم می گیرید مسئولیت اشتباهات فرزندت ذبپ
زیاد   های  بی پیگیری  شاهد  هم  آینده  در  و  بگیرید  عهده  به 

 خواهید بود.  اومسئولیتی 
 بگویم؟  اول از همه چطور به فرزندم نه
 دوم تا کی روی حرفم بایستم؟

 برای پاسخ به سوال اول بگذارید یک مثال بزنم  
روال   طبق  پسر  و  روند  می  خرید  به  پدرش  همراه  به  پسربچه 
همیشگی اش شروع به بهانه گیری برای خرید اسباب بازی مورد  
عالقه اش می کند. پدر هم طبق معمول اول اخم می کند و نه  
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محکمی می گوید و با اصرار های پسر داد و فریادش باال می 
 رود. 

پدر هست. منتهی گاهی  این روال همیشگی خرید های پسر و  
اوقات پدر خسته است و حوصله ی جر و بحث با پسر را ندارد و  

 به خرید راضی می شود.
 صحنه ی بعد: 

پسر مشغول بازی در اتاق خودش هست. بازی تمام می شود و 
 طبق معمول اسباب بازی ها همانطور در خانه رها شده اند.

به پسر اخم    مادر با دیدن این صحنه عصبانی می شود و سریع
، پسر هم از سر عادت  تند و تیزی می کند که وسایلت را جمع کن

اخم را به نشانه ی خستگی اش رد می کند اینجاست که صدای  
جمع کن مهمون داریم،    بلند شومادر بلند می شود که خسته شدم  

 پسر هم با گریه ای کوتاه وسایلش را جمع می کند. 
پسر شروع به گریه کند و    اما این داستان همیشگی نیست، اگر

گوشه ای قهر کند مادر به سمتش می رود و می گوید اشکال  
 نداره عزیزم خودم جمع می کنم.
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در این داستان دو شخصیت متفاوت را در مقابل خواسته دیدیم 
پدری که با جدیت نه می گوید و خسته می شود در نهایت راضی  

 مهربانی راضی می شود.نه می گوید و با  می شود و مادری که
پسر یاد میگیرد که گریه بهترین ابزار برای رسیدن به خواسته ها  
و فرار از مسئولیت هاست. وقتی هم که بزرگ شد همانند پدر و  
زند هرجا که   داد می  بود  مادرش رفتار می کند هرجا که الزم 

 الزم بود گریه می کند. 
 ؟ خب راهکار چیست

در موقع جیغ و داد فرزندمان می کاری است  حفظ آرامش بهترین  
 . توانیم انجام بدهیم

کافیست   کنیم  اصرار  مدام  نیست  بمانیم. الزم  روی حرف خود 
یکبار به او یاداوری کنید که عواقب کارش چیست و چه نتیجه  

 ای به دنبال دارد. 
در نهایت  هرطور که شده تنبیه و عواقب را اجرا کنید تا او بداند  

شما در مورد اجرای قوانین خانه و خود  عاقبت کارش چیست و  
 جدی هستید. 
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اینگونه   دچار  فرزندمان  با  که  هست  راهی   : اساسی  سوال 

 مشکالت نشویم؟ 
اولی   ،مسائل به ظاهر مشکل دو چیز کامال متفاوت از هم بودند

 قشقرق کودک بود و دومی هم مسئولیت های فرزند  
خیالتان را راحت کنم مسیر تربیت فرزند پر از قشقرق ها و فرار  

 از مسئولیت هاست. 
 قشقرق: 

رفتار ما  قشقرق  معموال از سن یک سالگی شروع می شود که  
 تعین کننده ی پایان قشقرق هست. 
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عیت خاص و  بعضی اوقات قشقرق به خاطر خوراکی خاص، موق 
که بهتر است این موقعیت ها را    یا رفتار خاصی بوجود می آید.

 شناسایی کنیم تا به حداقل برسونیم.
اما به هرحال قشقرق ها به صفر نمی رسند. باید راهکار مقابله با  

 آن را یادبگیریم. 

 راهکار های مقابله با قشقرق کودکان 

 
 قدم اول :حفظ آرامش 

عصبانی نشوید و داد و بیداد نکنید. برای آرام کردن  آروم باشید،  
 ن الزم هست که اول خودتان آرام باشید. ا فرزندت
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آرامش   فرزندتخودتان  با  میابه  یاد  که  هدن  راه  ید  عصبانیت 
برای رسیدن به خواسته و    نیست   درستی برای ابراز خشم هایمان

 ات نباید گریه کنی. 
مقابلتون شما را عصبانی کرد بدانید که در زندگی هرجا که فرد  

 این شمایید که کنترل خودتون را به دست او دادید. 
 ،در واقع شما مثل تلویزیونی هستید که کسی او را کنترل می کند

هرگاه بخواهد عصبانی تان می کند و هرگاه بخواهد خوشحالتان  
   .پس در قدم اول کنترل تان را از بقیه بگیرید، می کند

 

 
 دوم: کنارش بمانید  قدم

 بهترین کاری است که می توانیم در قشقرق ها انجام دهیم.
بچه ها با قشقرق به ما می گویند کمکم کنید  من خشمگینم 

 نمی دانم چه کار کنم. 
 پس در کنار فرزندمان بمانیم حتی اگر او بسیار خشمگین بود.
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 قدم سوم: محبت کنید  
یرش  ذآماده پ  ، کوتاه گریه کردنبعضی از بچه ها بعد از مدتی  

دیگر تا وقتی خودشان آرام    بعضی، اما  محبت از طرف شما هستند
 نمیشود به آنها محبت کرد   ،نشدند

 این مرحله بسته به خصوصیت خلقی کودکان شما فرق می کند.
از آن نترسید و   است  قشقرق یک رفتار خیلی طبیعی در کودکان

 با آرامش رفتار کنید. 
 
 

 مسئولیت: 
از هر وقتی که کودک شما قادر به انجام ساده ترین کارها بود  

 می توان به آن مسئولیت داد.
انجام    آنشما به جای    د انجام بده  ستا  ن قادر اهرکاری که فرزندت 

ن دور  امسئولیت پذیری فرزندت  از  در واقع دارید یک قدم  دهیدمی
 شوید. تر می 

کودک   نوجوان    3چه  یا  و  کند  13ساله  نمی  فرقی  ، ساله 

 مسئولیت پذیری از همان ابتدای تولد معنی پیدا می کند.
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انجام کارهای  ن  اهای خانه شروع کنید و به فرزندتاز مسئولیت
   آموزش بدهید.خانه را 

 
 

 قدرت انتخاب
داشته   انتخاب  قدرت  داریم  دوست  انسان  عنوان  به  ما  همه 

 د باشیم.قدرت انتخاب و تصمیم گیری به ما در زندگی کمک میکن
 بزرگ فکر کنیم. و بزرگ باشیم

چندی پیش به خانواده ای مشاوره دادم که پدر خانواده از تمایل  

سال    13به استقالل فرزندش شکایت میکرد دخترشان حدودا  
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سن داشت، پدر و مادر برای فرزندشان قوانین سختی ایجاد کرده  
 بودن.

  در  یکی از اون قوانین که به ظاهر ساده می آمد همیشه باز بودن
اول شما بگوید که مشکلی نیست    اتاق بود. شاید در لحظه ی 

خب در اتاقش را همیشه باز نگه داره یا نه این اتفاق رو وحشتناک  
 تلقی کنید.

برداشت   متفاوت  زندگی  شرایط  با  هرکس  برای  هرصورت  در 
 متفاوتی هم ایجاد می شود. 

فرزندم اگر  کنیم  فکر  این  به  بدهد  ااما  انجام  کاری  بخواهد  ن 
 چقدر هست؟  یممتوجه نشواحتمال اینکه ما 

نیم همیشه مراقب فرزندمون باشیم؟ از هر لحظه ذهنش  اتومی
 خبر داریم؟ مسلما نه 

اتفاقی   چه  بفهمید  خودتون  دارید  دوست  شما  چیه؟  درست  راه 
 ؟ تان خودش به شما بگویدافتاده یا فرزند

ن صمیمی باشیم که اگر اتفاقی افتاد خودش ااینکه انقدر با فرزندم
 هتر از جستجو کردن و کنکاش کردن هست. قطعا خیلی ب ویدبگ

هم بهتر از  او  ن باشید مسلما  ا اگر شما دنبال سیگار از اتاق فرزندت
 .شودد و پنهان کار حرفه ای تری میقایم میکن  اقبل سیگارش ر
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از اتاق    را   این چرخه ی پنهان کاری هست. فرض کنید سیگار
پسرتون پیدا کردین و شروع به داد فریاد میکنید چقدر احتمال  

 هست. داره دیگه سراغ سیگار نداره؟ جوابش برای همه واضح  
ن را به حال خودش رها کنید االبته منظور این نیست که فرزندت

 . د انجام بده ا د رهارید هرکاری که میخواگذو ب
از عواقب اطالع    شما   آزادی که خودتهید،  آزادی بد  او  بلکه به 

 د فرزندان را به سمتی میبر  ،دارید، سختگیری های بیش از حد
که بیشتر مخفی کاری کنند و بیشتر اشتباه کنند. به آن ها آزادی  

 . بدهیدکنترل شده 
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 ؟  شروع کنیمچطور  
 

انتخاب1 تصمیم  .قدرت  و  انتخاب  قدرت  فرزندتون  به   :

خودشون و کمک در تصمیمات  گیری بدهید. تصمیم هایی راجب  
 خانواده. 

خواهیم را می  خود  ما خیلی وقت ها چون فکر میکنیم صالح فرزند
های تابستانی  . مثال خیلی آشنا کالسگیریمبرای آنها تصمیم می
هایی می نوسیم که آنها عالقه  را در کالس  است. به اجبار بچه ها

، به درک میکنندبه بهانه اینکه در آینده اهمیت آن را  و    ندارند
 .  رونداین کالس ها می

 بچه ها هم هیچ لذتی از کالس هایشان نمی برند. 
اما برعکس بپرسیم از بچه ها چه کالسی دوست دارند به آنها  
 حق انتخاب بدهیم قدرت اشتباه کردن و شکست خوردن بدهیم.

را طوری تربیت می کنیم که در طول زندگی از   ما فرزندانمان 
یایند و با کوچکترین شکستی ضربه های بزرگی  پس مشکلی برن

فرزندمان را طوری تربیت نمی کنیم که شکست بخورد و  ببینند )
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کند.  کنیم  ( دوباره شروع  را محیا می  از    ،انقدر فضا  انقدر ترس 
شکست آنها داریم که در بزرگسالی با اولین نه و اولین شکست  

 عقب می نشینند.  
نوجوان و  کودکی  در  که  صورتی  خودشون  در  های  ی  شکست 

ت بزرگ کمتری رو  ادر بزرگسالی اشتباه  ،انجام بدنکوچک را  
 تجربه می کنند. 

فرزنمان2 تصمیم  به  تصمیمی   .احترام  فرزندمان  اگر   :

گرفت به نظرش احترام بگذاریم حتی اگر اشتباه بود. تصمیم هایی 
ست  ر از راهنمایی هایت که به تجربه اش اضافه میکند ارزشمند  

 . نه چطور انتخاب کردن راه را  که فقط راه را نشانشان می دهد
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کند احترام  پس به تصمیم هایی که خطر جدی برایشان ایجاد نمی
بگذاریم. 

 
همانطور که فرزندان رو در تصمیم گیری آزاد    .عواقب کار:3

 یرش عواقب کار هم به شدت سختگیر باشید.  ذمی گذارید در پ
به جمله ی معروف » هرچه بکارید همان را درو می کنید« عمل  

فرزند اگر  میگیرتان  کنید.  انجام    دتصمیم  را  تکالیفش  روز  یک 
ندهد کافی است به او یاداوری کنید که عواقبش چیست آیا می 

ار کنید. خودش باید جواب  ذپذیرد یا خیر؟ انتخاب را به خودش واگ
   .معلش را بدهد
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  ان اما اگر شما همش در حال غر زدن باشید و در آخر هم فرزندت
قب کار خودش  مجبور به نوشتن کنید کجا یاد میگیرد که عوا  ار

 ؟ یردذرا بپ
این موضوع در مورد مسئله ی ساده ای مثل تمیز کردن اتاق هم  
بگذارید که هر دو ماه کل   قانون  توانید  صدق میکند. شما می 
خانه تمیز می شود و تمیز کردن اتاق در این زمان ها ضروری  

واگذار کنید. البته می    فرزندتاناست و فاصله ی بین این ها را به  
د به او بگوید که اتاق تمیز را ترجیح می دهید اما هرگز او را  توانی

   مجبور نکنید.
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 فصل ششم: 

 چرا همین االن باید شروع کنم؟ 
 

 (فکرت را آزاد کن:1

است.   بودن  فرزندان، عاشق خود  آزادی  پزیرش  برای  اول  قدم 
 نمی شود کسی دیگر را دوست داشت اما خود را نه. 

 داشته باشیم.خودمان را دوست 
تربیت فرزند یک مسیر است که شما می توانید راه ها درست را  
جلوی فرزندتان بگذارید اما اینکه او چه راهی انتخاب می کند و  
 در این راه چه اتفاقی برایش می افتد را نمی توانید انتخاب کنید.

نها  آرا برای بکارگیری    خود  از آموزه ها استفاده کنید، تمام تالش
 انجام بدهید، اما نگران نباشید.

 (شرایط رو ایجاد کن:2

 آنچه اتفاق می افتد را رها کنید.شما تالشتان را انجام دهید.
 نوجوان شرایط را آماده کنید.ن چه کودکان چه  ابرای آزادی فرندت
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و همینطور برای دوست داشتن خودتان و لذت بردن از زندگی  
 تان شرایط را ایجاد کنید. 

 (همین االن شروع کن3

 همین االن شروع کنید با یک کار ساده شروع کنید. 
بخش   امروز  داشتید  آزادی  مخالف  هایی  عادت  امروز  تا  اگر 

اگر تا امروز عادت هایی مخالف    کوچکی از آن را کنار بگذارید
و برای    آزادی داشتید امروز بخش کوچکی از آن را کنار بگذارید 

 و خانواده تان امید داشته باشید.آینده روشن زندگی خودتان  

 پایان                              
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