
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 سالم اهلل علیهاتقدیم به حضرت زهرا 

 یا نوجوانان حق پذیریراهکارهایی جهت 

 ایی جهت پیشگیری از لجبازی در نوجوانانراهکاره

 

 لجبازی چیست؟ خوب است یا بد؟

کارش لجبازی حالتی است که فرد بر روی حرف یا رفتار خود پافشاری و با دیگران مخالفت کند و برای 

 بهانه و دلیل بتراشد.

آنچه مهم است این است که بدانیم فردی که به بلوغ عقلی می رسد یعنی حکم خدا و حق را باور دارد  

نیز باید در حرف باطل موضع بگیرد و بر حرف حق پافشاری کند چنین شخصی  ،و به آن عمل می کند

بنابراین والدین باید ست می گیرد. شرایط را می سنجد و براساس عقل و دستورات الهی تصمیم در

 یاری دهند. به آنعمل  حق و نوجوان را در شناسایی

بدون درنظر گرفتن شرایط، بدون  چنین فردیکه  اگر بخواهیم لجبازی را بیشتر باز کنیم باید بگوییم

فهم نفع و ضررهای حقیقی و با مقایسه های نادرست به نتیجه اشتباهی می رسد و تصمیم یا حرفی را 

 می زند و حتی اگر کار درست برایش آشکار شود باز هم از موضع خود کوتاه نمی آید.  

فرزند خود نسبت می دهند در حالی سالگی به  3یا  2ن را از آلجبازی واژه ای است که برخی والدین 

که سرکشی و توان مقابله با والدین به معنای واقعی آن از زمانی فعال می شود که توان اختیار نوجوان 

فعال می شود به این معنا که کودک تا زمانی که نتواند به خوبی حرف بزند و در مورد مسئله ای فکر 

کودک شما قبل از  اطالق کودک لجباز به او نمی دهیم. اگرفهم نفع و ضرر را نداشته باشد توان کند و 

بوده و این و ...  به حرف شما گوش نمی دهد علتش بازیگوشی، جلب نظر دیگران بروز این نشانه ها

 . می شود محسوبرفتار در او طبیعی 



آنچه که  ،هرچه سریعترفرزندشان عموما والدین در ارتباط با نوجوانشان عجله دارند و دوست دارند 

از  حتی رعایت کند، به همین جهتنه مودب بودن است را والدین درست و منطقی می دانند یا نشا

 ی هایمتوسل به امر و نه فهم نفع و ضررها نشده، و سنینی که فرزند هنوز قادر به تشخیص امور

ت بروز یک ر صورمستقیم در همه زمینه ها می شوند یا در مورد موضوعاتی مدام او را نصیحت کرده و د

 رفتار اشتباه او را سرزنش کرده و اشتباهش را به رویش می آورند. 

و لجباز و یا  وابسته به خود یا سرکش کامال فرزندان خود راوالدین عموما با چنین رفتاری، باز هم و 

ر می ه تصومی کنند و در طوالنی مدت عکس العمل او را کامال متفاوت با آنچ طیفی بین این دو مورد

 کردند می بینند.

وجوان نسبت نوالدین باید بدانند امر و نهی مستقیم مخصوصا با لحن سرزنش گونه باعث می شود انگیزه 

به علت  به انجام کار درست کاهش یابد تا جایی که حتی اگر او می خواست همان کار را انجام دهد

هد. احتماال این دکند دیگر آن را انجام نمی حرص شما را در بیاورد یا با شما لجبازی  ،اینکه به اصطالح

یدی اشتباه کردی. دنمونه ای از این گفتگوها:  ط با اطرافیانتان تجربه کرده اید !حس را خودتان در ارتبا

یفتی بهر وقت به حرفم گوش نمیدی این طور میشه. فهمیدی همونه که من بهت می گم. تا کی باید 

 تو چاه و ... (

خودتان را  ستنیازی نیاینکه فرزندتان را در مسیر هدایت قرار دهید اشته باشید برای والدین به یاد د

 ی قرار دهیم تاچگونه او را در مسیر اینکه ،تا او متوجه شود که شما درست می گوییدبه او اثبات کنید 

یفه والدین وظرا در ادامه بیان خواهیم کرد و البته فرزندی حرف شنو و و سپس مطیع اوامر خدا باشد 

 فقط فراهم کردن چنین شرایطی است و با این حال نوجوان خود مختار است که چگونه باشد.

داشته باشد  ینکته بعدی و حائز اهمیت این است که نوجوان با هرکس که انس و صمیمیت بیشتر

انس کودک با والدین از طریق بوسیدن  1در دوره اول رشد .تاثیرپذیری و تبعیتش از او بسیار بیشتر است

او، در آغوش گرفتن، بازی با او و ... حاصل میشود و در دوره دوم انس نوجوان با مربی و والدین از طریق 

 در صورت برقراری این صمیمیت .2برقراری هم کالمی و هم فکری، دادن مسئولیت و ... حاصل می شود

رد با مشکالت پناهگاه است می شناسد و به تبع حرف شنوی برخواو شما را به عنوان کسی که هنگام 
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 مراجعه کنید.
 با اقتضائات این دوره به کتاب خیرگزینی از همین مجموعه مراجعه نمایید.برای آشنایی بیشتر  2



از بسیاری خطرات و آسیب های دوستان، اطرافیان و محیط در امان  و و تبعیت او از شما باال می رود

در غیراینصورت اگر  .بوده و الزم نیست برای انجام دادن یا ندادن کاری رابطه تان با او خراب گردد

 صمیمیت او با دوستان یا افراد دیگر بیشتر باشد پناهگاه او دوستانش خواهند بود.

 در این متن سعی شده است که لجبازی نوجوان در چهار سطح زیر بررسی گردد: 

 نوع رفتار والدین در برابر حق 

  نوع رفتار والدین با هم 

  نوجوانیرفتار والدین با کودک و قبل از رسیدن به 

  رفتار والدین با نوجوان 

 و حق انواع آموزش ها برای فعال شدن اختیار به معنای انتخاب خیر 

 

 :لجبازی نوجوان و ارتباط آن به واکنش والدین در برابر حق

 .در برابر حرف حق از جانب هرکس که باشد باید تایید و در برابر آن تسلیم شدوالدین باید بدانند 

آن را ابتدا از والدین خود کودک دانستن این موضوع و عمل به آن از مواردی است که به صورت تقلیدی 

 یاد می گیرد.

یا  موضع بگیرند و با بهانه جویی به آن عمل نکنند و حکم خدا والدین نباید در برابر حرف حقبنابراین  

 کار اشتباهشان را توجیه کنند. 

 

 :نوع رفتار والدین با هم آن بهلجبازی نوجوان و ارتباط 

نوع تعامل مادر و پدر بسیار اهمیت دارد. برای مثال والدینی که در مقابل فرزند در هر موردی با هم 

د فرزندشان بحث و جدل می کنند و هیچ کدام نظر دیگری را قبول نمی کند نباید انتظار داشته باشن

البته والدین می توانند به آرامی با هم صحبت کنند و نظراتشان را با همدر میان  حرف آنان را قبول کند.

 بگذارند اما در نهایت یک نفر باید حرف دیگری را بپذیرد.

مثال اگر مادر جلوی فرزند، در قبال  شناخت جایگاه ولی در خانه و حرف شنوی از آن بسیار اهمیت دارد

چون و چرا کند، روزی هم فرزندشان در هر امری از مادر و خواسته همسر خود که حق والیت دارد 

 پدرش دلیل می خواهد.

 گاه الزم است فرزند متوجه شود که مادر علی رغم میل باطنی به حرف پدر گوش می دهد.



 :جهت پیشگیری از لجبازی های نوجوانی کودکیشناخت اقتضائات 

از آنجا که لجبازی، خصیصه ای است که در تعامل و ارتباط با دیگران ایجاد می شود، بخشی از آن 

 والدین در هفت سال اول مربوط می شود بنابراین نوع تعامل و ارتباط اطرافیان و به خصوص مربوط به 

 .کودکی استو در خت نیازها و اقتضائات سنی اشنا ی،در نوجوان آندر جلوگیری از ایجاد مهمترین اصل 

باید نباید های غیرضروری و ایجاد محدودیت ها و گاه  زی کند و آزاد باشد.با باید باید بدانیم کودک

زی های او بیشتر و خطرناکتر شود خارج از حوزه فهم او باعث می شود در نوجوانی سرکشی ها و لجبا

دوره بسیاری از آسیب های دوره بنابراین آزاد گذاشتن کودک در محیطی سالم و بدون خطر در این 

 های بعدی را کاهش می دهد.

باید مراقب والدین از دوران کودکی فرزند خود، نکته بعدی که بسیار حائز اهمیت است این است که 

نفهمیدن  و و القای ناتوانی نوع سخن گفتن و لحن کالم خود باشند که خالی از سرزنش و تحقیر باشد

 ته باشند رفتارشان همراه با احترام و تکریم کودک باشد.به او نکند و به یاد داش

 

 :برای پیشگیری از لجبازی نوجوانینوع رفتار والدین در 

زمانی که کودک به توان تفکر مجهز می شود، به این معنا که می تواند آنچه درونش می گذرد را با از  

)قهر، بهانه، داد و فریاد برای رسیدن به خواسته، نشانه نرسیدن به این  استفاده از کلمات و در قالب جمالت بیان کند

، واکنش نشان می دهد ه می بیند و می شنود حرف می زند، فکر می کند وو با استفاده از آنچمرحله است( 

این دوره بین  )در دوره اول رشد صرفا با دیدن یا شنیدن واکنش نشان می داد در .کم کم وارد دوره دوم رشد خود می شود

  حواس و واکنش هایش تفکر می کند و براساس نفع و ضرری واکنش نشان می دهد.(

رسیدن به این مرحله برای هر نوجوان ممکن است متغیر باشد و نشانه های ورود به آن است که اهمیت 

 ویژه دارد لذا سن خاصی را برای آن در نظر نمی گیریم. 

می خواهد خودش تصمیم بگیرد و به شما نشان دهد که مصلحتش را  ،وقتی نوجوان توان تفکر یافت

حتی ممکن است نظرش با شما یکی باشد ولی چون میخواهد استقالل خود را نشان دهد  می شناسد

دانستن همین موضوع  .نظری مخالف را بیان می کند به هرصورت او با والدین خود تضاد پیدا می کند

بیهوده را کم می کند اما درصورتیکه والدین بخواهند با او مقابله شدید  بساری از مشاجرات و جدل های



کنند تا نوجوان آنان را اطاعت کند نه تنها اثری ندارد بلکه آتش لجبازی و سرکشی را در او روشن می 

 کنند.

و  ن والدین باید توان انتخاب های درست را در او افزایش دهید به او چگونه فکر کردناشما به عنو  

توان شناخت نفع و ضررهای صحیح را بدهید تا بتواند براساس منفعت های حقیقی تصمیم بگیرد و به 

  .1آن عمل کند

حبت و ید نوع مالزم است والدین بدانند فرزندشان از کودکی خارج شده بنابراین بابنابر آنچه گفته شد 

 توصیه می شود:رعایت موارد زیر در همین راستا  تعامل با او را تغییر دهند،

شما  اگر ،می خواهد برای خودش تصمیم بگیرد ،زمانی که توان تفکرش فعال می شود از نوجوان (1

و بگویید حس اهنوز مانند یک بچه با او رفتار کنید و مدام کارهایش را با بیان مستقیم و آمرانه به 

ولی وقتی شما  لجبازی را در او ایجاد می کنید زیرا او خیلی از کارها را مثل نوشتن تکالیفش می داند

ی را در او ایجاد شزد می کنید حس لجبازمدام انجام آن را با لحن آمرانه و نه چندان مهربانانه به او گو

ست به امی کنید یا به طور غیر مستقیم به او می گویید خودت نمی دانی کی زمان نوشتن مشقهایت 

رهایش در او کاهش می یابد زیرا همیشه منتظر است تا کسی کانیز این ترتیب حس مسئولیت پذیری 

 را یادآوری کند.

 

ا تهدید رنباید های مستقیم برای زمانی است که خطری جدی او  الزم است شما بدانید که باید و (2

اصلی است و  کند، در غیر از این مواقع، گفتگو به منظور باال بردن قدرت تفصیل و ترجیح دهی راهکار

 بدانید امر نهی زیاد به او حس ناتوانی و بی مسئولیتی را القا می کند.

 

با هم مشورت کنید در گام اول  ،نظر او را بپرسیدکه لزومی به اجبار در کاری نیست در برخی موارد (  3

و سعی کنید در ارتباط با یک موضوع خاص چند دقیقه با هم گفتگو  و جوانب آن را با هم بررسی کنید

)که به آن می خواهیم تفریح برویم کجا برویم با چه کسانی برویم کی برویم و ...  زداشته باشید. مثال امرو

 گر فالن جا برویم ایندر گام دوم نفع و ضررهای انجام هرکار را با هم در نظر بگیرید مثال تفصیل دهی گوییم( 

ترجیح  این کار بهد )طور می شود و ... و با توجه به این نفع و ضررها یک گزینه با همفکری هم انتخاب شو

                                                           
 رجوع شود. عات بیشتر در این زمینه به کتاب خیرگزینی از همین مجموعهجهت اطال 1



بر عهده او قرار کامال را  صالح می دانند تصمیم گیریوالدین می توانند در برخی موارد که  دهی گوییم(

. توجه به چند نکته در این رابطه دهند تا در صورت انتخاب غلط، متضرر شده و تبعات آن را بپذیرد 

 ضروری است:

 د مگر آنکه این تبعات سنگین باشدنباید از تبعات انتخاب غلط نوجوان نگران باشن. 

  والدین باید او را درنوجوان باید در انتخاب شجاع باشد در همین راستا الزم است در ابتدا 

 انتخاب و عمل به آن یاری دهند.

 باید او را در رسیدن به نتیجه کمک کنند  که نوجوان انتخابی می کند والدین ورتیدرص

ن استمرار و صبر زیرا ثمره انتخاب با صبر و استقامت حاصل می شود و نوعا نوجوان توا

 را ندارد.

  والدین می بایست در کارهای خیر و انتخاب های صحیح پیش قدم باشند، اینکار به

 نوجوان شجاعتِ انتخاب و سبقت در کارهای خیر را می آموزد.

 

از اعضای خانواده مشورت می گیرید و گاه آنچه در بسیاری از موارد وقتی نوجوان می فهمد شما  (3

ه خاطر دیگران کنار می گذارید مطمئن باشید که او هم خیلی مواقع از موضع گیری دوست دارید را ب

 گذرد. ها و عالقه های خود، برای شما می

 

 باید و دهندمستقیم قرار  در مواردی که لزوم ندارد مدام او را در معرض امر و نهی والدین نباید (4

بدانند مهمترین اصل این دوره برای رشد و فهم باید ها و نباید ها، مساعدت و کمک به او در کارها است 

زیرا او هنوز نه آنقدر بزرگ است که بتواند مسئولیت بپذیرد نه آنقدر ضعیف که نتواند کارهایش را انجام 

 دهد.

 

 

 

 



را تمیز کنی؟ تو باید اتاقت همیشه : چرا اتاقت همیشه کثیف است؟ چرا نمی توانی اتاقت  رای مثالب

تمیز باشد و جمالتی از این دست لحن خوب ندارند لذا در آن ها نوعی القای ناتوانی و بی مسئولیتی 

 دیده می شود. 

برای اینکه چنین امر و نهی هایی پیش نیاید الزم است والدین بدانند مهمترین اصل در این دوره یعنی 

 نوجوانی این است که به جای امر و نهی های مستقیم در کارها با او مساعدت کنیم. 

ا جدا مثال برای تمیز کردن اتاق:  امروز می خواهیم با هم اتاق را تمیز کنیم شما لباس های کثیفت ر

 کن و من لباس های مخصوص مهمانی را جدا می کنم. 

 

  نوع بیان اول فقط امر و نهی است و چون نوجوان در توان خودش نمی بیند که بتواند اتاق بسیار

نامرتب خود را تمیز کند و تمیز نمی کند با او وارد بحث کردن شده و فکر می کنیم او میخواهد لجبازی 

 کند و اتاقش کثیف باشد.

 

 

پایین آوردن سطح توقعات هم به شما کمک می کند تا رضایتتان از او بیشتر شود و زودتر از او  (5

راضی شوید و هم او را کمک کرده اید تا کارهای در حد توانش را انجام دهد برای مثال اگر قرار است 

برادر کوچکت را نوجوان دست هایش را بشوید شما به او می گویید با دست های کثیف غذا نخور یا 

بغل نکن البته ممکن است همین یک حرف ساده بارها تکرار شود ولی والدین عصبانی نمی شوند و با 

 انجام دادن آن از طرف نوجوان، او را تشویق می کنند.

 

باید توجه کنند  گاه والدین در مواردی که می توان منعطف بود در نظر خود پافشاری می کنند (6

باید به  ند بسیاری ازمشاجرات بین خود و فرزندشان کاهش می یابد از طرفی والدیناگر کمی کوتاه بیای

یاد داشته باشند رشد در این دوره زمانی محقق میشود که آنان تعصب و پیش داوری نداشته باشند اما 

متوجه باشند که انجام برخی کارها ومسئولیت ها الزامی است و نوجوان این تقید را در والدین خود 

 مشاهده کنند مثال اگر قرار است امانتی به دوستی برگردانده شود یا ...

 



به یاد داشته باشید شما برخی کارها را به او یادآوری می کنید ولی اوال انتظار انجام دادنش را  (7

ندارید و ثانیا مراقب لحن و القای آن هستید. حتما خود می دانید که امر و نهی ها،  با لحن های 

 کن است القای تحقیر یا کرامت به نوجوان داشته باشد.مختلف مم

 

می توانید به جای اینکه خودتان امر و نهی مستقیم داشته باشید به کسی بگویید که او را به  (8

انجامش ترغیب کند مثال برای خواندن نماز یا داشتن حجاب و ... می توانید از بزرگتری که با او صمیمی 

 اعتماد دارید و ... بخواهید که این کار را انجام دهند.است یا عالمی که به او 

 

گاه نوجوان بر حرف یا نظر اشتباه خود بسیار پافشاری می کند در این حالت می توان چند گزینه  (9

)تا در صورت انتخاب همان گزینه، پیش رویش قرار داد و در یکی از گزینه ها نظرش را نیز بگنجانید 

و سپس عاقبت هرکدام یا نفع و ضرری که هرکدام دارد احساس تمرد و سرپیچی از شما به او دست ندهد( 

یا می توانیم ازکسانی  را نیز به او گوشزد کنید سپس به او بگویید خودت ببین کدام کار بهتر است؟

چرا این کار را انجام دهیم آیا دلیل یا علتی  اند؟ که این کار را کرده اند بپرسیم آیا راضی بوده

والدین باید متوجه باشند اگر آنچه می خواهد برایش خطرناک نیست می توانند منعطف داری؟ 

 باشند و کوتاه بیایند ولی اگر خطر زیاد دارد در هرصورت رضایت ندهید مانند خرید موبایل و تبلت. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

پافشاری اشتباه فرزندشان، برای انجام کاری که واقعا به صالح نیست تعصب و والدین درصورتی که 

یک را می بینند می توانند طی گفتگوی صمیمانه ای که با فرزند خود،  )مثل خرید وسیله ای که همه دارند(

 را مطرح کرده و در مورد آن با هم صحبت کنند:رد زیر یا دو مو

 از طریق بیان ویژگی کسانی که اشتباه تصمیم می گیرند: موضوع عبرت گیری (1

این افراد معموال زودتر از موقع می خواهند به خواسته هایشان برسند به همین دلیل بسیاری از وسایلی که  -

 می خرند بدون استفاده می ماند و پولشان هدر می رود.

کر نمی کنند کارشان چه فایده یا ضرری یعنی ف این افراد خودشان تصمیم نمی گیرند چه کار انجام دهند -

می شوند می بینند دیگران  ترفقط می خواهند چیزی را که همه دارند را داشته باشند خوب وقتی هم که بزرگ دارد

 ند چه می پوشند آن ها هم همان را انجام می دهند و شاید کاری که دیگران می کنند به ضرر او باشد.چه می خور

مشورت بگیرند  د می توانند انجام دهند این است که از والدین یا بزرگتر مورد اعتمادیحداقل کاری که افرا -

  را هم نمی کنند. رن ها این کاولی آ

 از طریق بیان ویژگی کسانی که درست تصمیم می گیرند: موضوع عبرت گیری (2

ضررش فکر کنند و ببینند این افراد سعی می کنند قبل از اینکه تصمیم به انجام کاری بگیرند در مورد نفع و  -

 یا ... این وسیله چه استفاده ای برایشان دارد

 این افراد از دیگران مشورت می گیرند  -

 .کنند تا بهترین استفاده را از آن ببرند ی کنند هر چیز را به موقع خریداین افراد عجله نمی کنند و سعی م -

 موضوع عاقبت نگری  (3

دقت کنیم که اگر  ی انجام کاری بگیریم به عاقبت آن توجه کنیم.خوب است قبل از اینکه تصمیم قطعی برا -

 آن را خریدیم چه استفاده ای از آن می کنیم؟

 رجوع به آفرینش و نظم هرکدام (4

رود خانه توجه دادن به آفرینش که هر چیز سرجای خودش و به اندازه الزم هست نه بیشتر و نه کمتر . مثال  -

برای اینکه  کنند، نه از همه طرف، اگر این طور بود دیگر اسمش رودخانه نبود.ها در یک مسیر خاص حرکت می 

 متوجه شود هر کار اگر به موقع و عاقالنه نباشد خرابی به بار می آورد.

 نظم آنو  خلقت خودشانرجوع به  (5

ود چه می توجه دادن به اینکه در انسان هرچیز به اندازه و سرجای خودش است . مثال اگر دست ما بلند تر ب -

برای اینکه متوجه شود هر کار اگر به موقع و عاقالنه نباشد  ؟بینی و چشم ها عوض می شد چه طور شد؟ یا اگر جای

 خرابی به بار می آورد.

 

 



گاه علت تمرد از والدین و بی توجهی به  برخی کارهای معمولی و به نظر شما پیش پا افتاده به  (10

هنوز برای او ملموس نیست یا  فراموش می کند یا هنوز نفع و ضرر  شدلیل آن است که اهمیت

کاری را نمی داند و گاه حوصله انجام ان را ندارد مانند خود ما که نفع و ضرر کاری را می دانیم 

این ولی انجامش نمی دهیم یا پشت گوش می اندازیم. بنابراین اولین قدم در هدایت فرزندان، 

 انیم درست و حق است عمل کنیم.است که به آنچه که مید

 

 : هوشیار کردن فرزند نسبت به کارهایی که بی توجهی می کندجهت 

می توان حکمت و مصلحت برخی مواردی که باید انجام دهیم رابه طور واضح برای  (1

. مثال اگر باید کتابی به صاحبش برگردانده شود می گوییم ما به اوقول شویماویادور 

یا دوست داری کسی کتابی را  ،است تا ما آن وسیله را به او بدهیم داده ایم او منتظر

 از خودت بگیرد و مدت ها طول بکشد تا آن را بیاورد؟

 مثال می توان شرایط را برای او توضیح داد و علت اینکه باید این کار انجام شودگاه  (2

ش خوب بگویید مثال مادرت حالاگر قرار است به جایی برویم و نمی شود علتش را 

 ما باید بتوانیم به خاطر همدیگر از خواسته های خود بگذریم.نیست، 

 .با مهربانی به او یادآوری کنیمرا یا عواقبش می توان انجام دادن یا ندادن کاری   (3

  دقت کنید نیازی نیست برای انجام دادن یا ندادن کاری زمان زیادی با او صحبت کنید

 غیر مستقیم انجام کاری را به او یادآوری می کند. گاه یک تلنگر ،تا او را راضی کنید

  گاهی هم الزم است والدین در مقابل تمرد یا بی توجهی به کاری مهم نوجوان تغافل

فطرت انان پاک است و به اشتباه خود پی می برند و در صدد جبران  و توجه کنند کنند

 برمی آیند 

 

 

نظرتان خوب است یا جنبه ای از مسئله را می گوید زمانی که نوجوان پیشنهادی می دهد که به  (11

آفرین حواسم به این نکته نبود یا دقتت  "ید حتما او به او بگویید ه اکه شما متوجه آن نبود

  "خیلی خوب بود.



 

، داشتن شادی ، برقراری محبت و صمیمیت از طریق شنیدن حرفهای اووقت گذاشتن برای نوجوان (12

در بروز بسیاری از و نشاط در خانه و برگزاری جلسات خانوادگی برای بیان مشکالت و ناراحتی ها 

 عواملی که منجر به لجبازی می شود اثرگذار است.

 

به یاد داشته باشید که والدین همواره مراقب این هستند که دستورات خداوند اجرا گردد نه اینکه  (13

سعی برای اینکه مبادا نزد مردم بی آبرو شوند و فرزندشان آن طور عمل کند که باب میلشان است یا 

در مقابل  می شود که والدین خودشان کنند و این وقتی حاصل در فرزند ایجادکنند این روحیه را 

، خود فرزند، مایل و ایجاد جذابیت هایی احکام الهی مطیع باشند و سپس از طریق مساعدت و گفتگو

 به اجرای باید نباید ها و آداب بشود.

 

زمانی که از او عصبانی می شوید برایش دعا کنید و از خدا بخواهید کارهای خوب و خیر را پیش  (14

 باشید شما نیز به واسطه او به رشد می رسید.پایش قرار دهد و همیشه به یاد داشته 

 

 

 :انواع آموزش ها برای فعال شدن اختیار به معنای انتخاب خیر و حق

 فاده از توان تفکران فعال گردد یعنی بتواند با استاین دوره باید اختیار نوجودر که عنوان شد  همانطور

رسد را مقایسه و نفع و ضرر راه هایی که به ذهنش می  به درستی مشاهده و بررسی کند،مسئله ای را 

 و بهترین راه را انتخاب کند و والدین می بایست او را در این میسر مساعدت کنند.اولویت بندی کرده 

 راهکارهایی که در قسمت باال عنوان شد در همین راستا می باشد.

تا بتواند در شرایط  این دوره در نظر داشت از طرفی باید آموزش هایی برای فعال شدن اراده و اختیار در

 مختلف تصمیم درست و عاقالنه بگیرد.



البته به یاد داشته باشید آموزش برای ابتدای این دوره نیست بلکه مختص زمانی است که توان تفکرش  

فعال شده است یعنی تا حدودی می تواند هنگام مواجهه ای با مسئله ای نفع و ضرر را بررسی و مقایسه 

 یا دلیل درستی بیاورد. داشته باشد معیارکند و برای انتخابش 

 

 نوجوان به داشتن یا نداشتن نعمتتوجه دادن  (1

اینکه نوجوان بداند گاهی شرایط مساعد است و مانعی برای عمل به خواسته های خود ندارد ولی گاهی 

 ،هم هست که شرایط سخت است و دست او برای برنامه ریزی بسته تر است اوال باید بداند هر دو شرایط

و ثانیا بداند متناسب با شرایط باید برنامه ریزی و  دارد اجرای باید نباید هایینیاز به برنامه ریزی و 

  .گرفتتصمیم های متفاوتی 

  ،جهت فهم این موضوع می توان نوجوان را با کسانی که شرایط سخت به لحاظ اقتصادی

مند  بیماری یا معلولیت، نداشتن سرپرست و ... هستند مواجهه نمود. البته این کار باید جهت

به نحو احسن  شرا تحلیل کند و از موقعیت خودش رت که بتواند شرایطپیش رود به این صو

 بهره مند شود.

  والدین همیشه آنچه نوجوان نیاز دارد را به راحتی در اختیارش نمی گذارند با او صحبت می

کنند به صورت که: گاه شرایطی هست که آنچه می خواهد فراهم است و گاه فراهم نیست پس 

می توان داستانی  داشته باشیم یا صبر کنیم یا با خالقیت راهی پیدا کنیمباید انتخاب دیگری 

. در نهایت این مساله برای او جا در این زمینه از خودتان یا تجربه دیگران برایش تعریف کرد

 ه اوضاع آنطور که می خواهیم نیست و این بسیار طبیعی است.بیفتد که همیش

  خواهیم در اختیارماست نباید هر طور که خواستیم از آناو باید بداند که وقتی انچه که می 

 استفاده ببریم.

  فهم این نکته نیز مهم است که گاه نعمتی را داریم ولی نباید در برخی شرایط از آن استفاده

ببریم مثل وقتی که در جمع کسانی هستند که چیزی برای خوردن ندارند درست نیست که 

ه آن را تقسیم کنیم و با هم بخوریم. یا وقتی که بیمار هستیم ما جلوی آن ها بخوریم مگر اینک

نباید هر چیزی بخوریم و ... .البته الزم است که والدین حکمت و مصلحت انجام کارها را به او 

 یادآور شوند تا این آموزش براساس اجبار و اکراه نباشد.

 



  پیشنهاد پاداش و جزا برای اعمال خیر ( 2

یا برای کارهایی والدین میتوانند برای انجام خوب کارها و یا ترک کارهای نادرست، پاداش تعیین کنند 

نکته را در مد نظر داشته باشند تا تشویق و تنبیه تاثیر مخرب  باید چند اما ،تنبیه یا عقاب تعیین کنند

 و عکس نداشته باشد:

  گیرید نباید خارج از توان او باشد.کارهایی که برایش تنبیه یا تشویق در نظر می 

 .نوجوان باید بداند که پاداش یا تنبیه، متوجه کدام عمل اوست 

  منظور از تنبیه کاری هم سخت نباشد. تنبیهو  کند نامتعادلنباید خیلی زیاد باشد که او را پاداش (

  (و به کار درست رغبت پیدا کند است که باعث شود او متوجه اشتباهش شود
 دن پاداش شتاب داشته باشند تا تشویق گردد و تنبیه را به تعویق بیندازند تا میل به توبه در دا

 .و پشیمانی در او حاصل شود

 

 نهی  قرار دادن نوجوان در معرض امر و( 3

ن عمل کند برای این امر باید آرا گوش داده و به  است که نوجوان بتواند امر و نهی الهیالزم 

اید چند ویژگی مهم را داشته نهی والدین ب و عمل کند. امر نهی والدین خود را ند امر وواابتدا بت

 باشد در غیر اینصورت باعث لجبازی و سرکشی می شود.

  منافع شخصی  باشد نه به خاطر در چارچوب امر ونهی الهی و شرع باشدامر ونهی حکیمانه و

 والدین 

 و باید با دلسوزی و همراه با نگرانی نهی نباید خارج از حد طفل و به صورت خشن باشد  و امر

 باشد

 مکان و موقعیتی مناسب ابراز شود نهی باید در امر و.  

الزم به ذکر است هرچه قدر رابطه والدین و فرزندشان صمیمی تر باشد عمل به باید نباید باز هم 

شی از صمیمی بودن رابطه نیز به نوع کالم و لحن والدین، والدین برای نوجوان راحتتر است. بخ

 . می باشدمیزان مشارکت دادن نظر او در تصمیم گیری ها و آنچه در این متن به آن اشاره کردیم 

 

 برخی مفاهیم در رابطه با اختیاردانستن ( 4



، در فهم شود بیشتر باعث میشود توان اختیار برای خود والدین و نوجوانمفاهیم دانستن برخی 

   ادامه آن را توضیح خواهیم داد:

به این صورت که اگر می خواهی به الزم است نوجوان بداند موفقیت در امور وابسته به قوانینی است 

سعادت برسی  باید یکسری کارها را انجام بدهی و یکسری را انجام ندهی زیرا خداوند این گونه قرار 

دانستن این قوانین باعث  .درت مهربانی کنی تا روزی ات بیشتر شودمثال باید به پدر و ماداده است 

راه های اشتباه را  سریع تر راه های درست را برای رسیدن به اهدافش انتخاب کند و ،میشود انسان

یا جاذبه زمین یا  انسان وجود دارد پیرامون است و حتمی ی نیزقوانینیکسری  تجربه کند.کمتر 

. انسان چه بخواهد چه مثل اینکه هرکس به دیگری بدی کند به خود بدی کرده است قوانین زندگی

 نخواهد در معرض این قوانین است.

الزم است نوجوان بداند اگر می خواهند راهی انتخاب کنند و به هدفی برسند الزم است که قوانینی 

 قوانیندانستن مچنین باید بداند هچباید آن ها را بشناسند و به آن ها عمل کنند  رعایت شود بنابراین

 برای مثال: نیز اثر می گذارد. و اهدافش روی انتخاب

اگر می خواهی بدنت سالم باشد نباید چیزهایی که می  قانون:داشتن بدنی قوی و سالم  انتخاب : 

 خوری بدون فایده باشد اگر می خواهی هرچیزی را بخوری پس داشتن بدنی سالم را هدف قرار نده.  

   

 و اهتمام به آن ( نماز5

 ،الزم است والدین نماز را به عنوان مهمترین موضوعی که اختیار و اراده را تقویت می کنند بشناسند

 بیان چند نکته در این باره بسیار ضروری است:

 با اکراه نماز بخواند. نوجوان نباید کاری کرد که 

  سالگی شرایط نماز را فراهم  7معنا که از والدین باید او را در این امر مساعدت کنند به این

و برای شروع درصورت به جا آوردن آن  مثال هربار خالقیتی در این زمینه داشته باشند کرده

لیف به طور جدی امر و نهی البته قبل از رسیدن به سن تکبه هرصورت، پاداشی قرار دهند 

ند البته با بزرگتر شدن او می توانند نکنند اما شرایط را فراهم و وقت نماز را به او یادآور شو

 به بزرگتر یا عالمی بگویند که او را به نماز خواندن تشویق کند.



 با نماز  )نه متعصبانه و با اجبار(،مسئوالنه و جدی )سخت یا آسان(الزم است والدین در هر شرایطی

برخورد کنند و از کارهایی که مزاحم نماز است پرهیز نموده و به کارهایی که منجر به اقامه 

 نماز می شود اهتمام داشته باشند .

  برایش بیان کنند .فواید نماز  دلسوزانه،الزم است والدین با بیان 

 ر مانند روزه ، نذر، الزم است والدین او را در برخی دیگر از کارهای فعال کننده توان اختیا

 صدقه دادن ، رسیدگی به افراد مستضعف و ... مساعدت کنند. 

الزم است نوجوان بداند با کار خیر خداوند و والدین را خوشحال کرده است و والدین باید نسبت به عمل 

 را تشویق کنند. خوب، عکس العمل های مفرح و شادی  از خود نشان داده و بالفاصله او

 

 پیرامون انذار و بشارت:توضیحی 

بهتر است انذار و که گاه تاثیر مخرب و عکس دارد به جای سیستم تشویق و تنبیه برای فرزند 

 .بشارت را فعال نمود

 می تواند گاه با ایجاد حالت و را نسبت به کار درست برانگیزاندانذار به این گونه است که ا ،

رخ دهد یعنی کاری را  نگرانی یا ایجاد امید در فرزند باشد و نهایتا در او تحرک و خودجوشی

مثال میتوان از طریق  بدون اعمال زور و فشار انجام دهد یا برنامه و مقصدش معین گردد

مثال اینکه چرا درس  نوجوان به صورت جزئی بپرسیم را از مقاصد و اهداف گفتگویی صمیمی،

اند هر نتیجه می خوانیم؟ چگونه باید درس بخوانیم؟ درس خواندن چه تاثیری دارد و یا اینکه بد

قانون های یا با بیان اینکه آفرینش براساس قانون هایی پابرجاست، ثمره تالش خودش است 

زندگی را به او یاد دهید، البته قبل از تاثیر پذیری نوجوان از شما الزم است که اعتماد  درست

او به مسائل او را به خودتان جلب کنید به این صورت که وارد فضای فکری او شوید و از دریچه 

و دقت کنید در هیچ صورت نباید از رشد . نگاه کنید با او مانوس شوید تا او با شما همراه گردد

 و پیشرفت او ناامید شد و شما باید روحیه شاد و بانشاط خود را در هر شرایطی حفظ کنید.

  

  ی شود و فرزند متوجه م خبر از درستی انتخاب راه یا مقصد می دهدبشارت کاری است که

که مسیر انتخاب شده درست و نتیجه بخش است و او را نسبت به ادامه مسیر دلگرم می کند 



به عنوان مثال اگر والدین یا مربی در دل نوجوان بزرگ باشد، یا ادامه راه را به او نشان می دهد.

ات به تایید و رضایت آنان، نوجوان را به باالترین وجه خوشحال می کند یا موفقیت در امتحان

این معنا که هم در معرکه امتحان باشد و هم در آن ها موفق باشد البته امتحان و یا مسابقه 

باید با توجه به توانایی و استعداد او باشد، بنابراین توجه به این نکته ضروری است که بچه ها 

 نباید با هم مقایسه شوند زیرا هر کدام توانایی هایی دارند.

 

 

 

 


