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 چکیده 

-ری بسیار دشووار و اواهی نوامممی مویام  ن هم در کشور ما و در شرایط فعلیدانید که پرورش یک فرزند شایسته آخوب می

لطیفی است وقتی به سرو قامت سبز فرزند رشید خوود کوه دیوروز کوودکی بوید نبوود و دانیم که چه لذت  نمایاند و خوب می

که مطالعه ایی مقاله بیانگر اشوتیا   ون تبدیل به انسانی الیق و دوست داشتنی شده است نگاه می کنید. همچنیی می دانیداکن

 زندای  مراحل  تمامدر    نیاز هر فردهنگ و همچنیی  های هر فرویژایتریی  ی از مهماحترام یمباشد.  فرتان به ایی امر مهم میو ا

همه مردم به ویژه کودکان نیاز و اشتیا  دارند کوه   .جامعه داشته باشدروی  ر  واند اثرات منفی باحترامی تنها می تبیبوده است.  

بوه او احتورام هوای درسوت کوودک را تشوویق کنیود و هنگوام رفتار؛ پس برای کودک وقت بگذارید  ،دیده شوند و شنیده شوند

هوایی از جملوه اووش دادن بوه فتوار سوالم راهیجاد ربرای ا به فرد است.ر صبگذارید تا متوجه شود که وجودش ارزشمند و منح

در ایی مقاله ما به دنبوا  یوک رفتوار توانند کمک شایانی داشته باشند.  و، خودمختار اذاشتی وی و غیره میکودک، همدلی با ا

 دهیم.همار هایی در ایی زمینه ارائه میو را  محترمانه متقابل هستیم

 

 ، آموزش لی، محبتاحترام، همد ، کودکهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

خانواده نخستیی کانون تریت کودک و معمار اولیه شخصیت اوست. در همیی مدرسه بزرگ تربیتی است که فرزندان به تدریج  

توشش موی کننود کوه  ،ابق اصل ماننود سوازیطو م قلدندسالی م الگوبرداری می کنند. کودکان تا چند  ،از رفتارهای پدر و مادر

 ،پرست و درست کردار به دنیا آمده اندخدا  ،جا که کودکان مطابق فطرت الهی  همانند و شبیه آنان سازند. از آنکارهای خود را  

و آنوان نیوز موحود    ،باشد و والدیی با وظایف خوید آشونا باشوندرفتارهای مطابق آییی توحید    ،چنانچه در محیط تربیتی آنان

 شوند.متقی خواهند شد وارنه منحرف می

بلمه آنان را باید با فطورت توحیودی و الهوی   ،و پدر و مادر تنها تامیی غذا و لباس و بهداشت فرزندان نیستخانواده  مسئولیت   

وجب رشد ره کودکشان نظارت کامل داشته باشند. توجه والدیی به کودکان معبادت و غی  ،دوست  ،افتار  ،تربیت کنند و بر رفتار

دهند. عدم توجه و رها نجات می  ،که شیاطیی در پید رویشان استرده انداز دام هایی  شود و آنان را  و شادابی و صشح آنان می

   شود.ستان بد و در نهایت نابودی او میهمنشینی با دو  ،غلتیدن در منجشب اناه ،موجب افسردای  ،کردن فرزندان

آن کودکی است که مادرش از پدر او   یتیم  بلمه  ،که پدر و مادرش دیده از جهان فرو بسته و او را تنها اذاشتند  نیستیتیم آن   

آنان مهور و  ،خواهندمی امد روحی و جایگاهی امیفرزندان آر  جدا شده و یا پدری دارد که سخت ارفتار کارهای خوید است.

 کلید تربیت صحیح فرزنودمان را بوه  ،های معصومییاید با شناخت از دستورات و راهنماییکنند و ما بمحبت را جست و جو می

اضطراب و غیره  ،عقده حقارت  ،آرامد و موجب رشد فمری آنان کنیم و نگذاریم دیو تشویددست آوریم و خانه را محل امی و  

 در د  آنها خانه کند.

هوای ه بزراترها یمی از مهمتوریی ویژاویاحترام ب .ن نیاز داردبه آ احترام احساسی است که هر انسانی در هر مرحله از زندای 

 ،دشوونمحسووب مویهوا تمندتریی و توسعه یافته توریی ملوتکه یمی از ثرو هاتوان در میان ژاپنیرا میآن  و    ستا  هر فرهنگی

آنموه بوه امیود    .نوداهآنها ضمی استفاده از آخریی فناوری از غرب، به هیچ وجه از سنت های خود دست برنداشوت  ؛مشاهده کرد

ای را خلوق و خودا بنشوانند و دسوت افتواده لبخند را بر لبان ،داهای آتیهایی بسازیم تا در فردست در دست هم دهیم و انسان

 دانشوگاهچه مدرسه، چه فقط در داخل خانه محدود شود.    در مقیاس بزراتر، احترام نبایدرا بس.    شی مابگیرند که همیی دلخو

  .احترام هستندو الیق  عمومی، بزراترها شایسته   هاییا ممان

بنابرایی درک (  2019،    پروتزکو)  .تر از کودکان اذشته هستندها، امروزه کودکان باهوشدر طو  دههوجه به افزاید هوش  با ت 

ها فمور  آنکنند بی ادبی مد است. که فمر میامروزه بسیاری از نوجوانان هستند چند که  بهتری از محیط اطراف خود دارند هر

. احتورام برسوانندکنند که به یک فرد مسی کموک هراز فمر نمیو  ستادبانه و پرخاشگرانه رفتاری هوشمند اکنند رفتار بیمی

احترامی تنها موی توانود اثورات بی خانواده را قوی تر می کند.بیی اعضای ه سنی، روابط را سالم نگه می دارد و پیوند در هر ارو

رفتارهای عزتمندانه د، بزراترها نیز باید همانطور که نسل جدید باید به بزراترها احترام بگذار  جامعه داشته باشد.روی  منفی بر  

 .ای از خود نشان دهند

احترام به شخصویت  ،آن را از کف بدهدآبرو و شخصیت خوید واجب است و نباید به سادای   چنان که برای هر کس حفظهم 

ان نیوز هماننود آنوان دارای دیگران نیز در جامعه امر ضروری است. از ایی رو پدر و مادر باید به فرزندانشان بفهمانند کوه دیگور

دیگر افوراد جامعوه  ،مورد تمسخر و تحقیر کسی واقع شوند ،ر نیستند در جامعهشخصیت و آبرو هستند. هم چنان که آنان حاض

 ،بیاییم و با درک بهتری از شخصیت دیگران  ،نیز متقابش همیی انتظار را دارند و نباید مورد تمسخر و استهزا قرار ایرند. بنابرایی

و عمل به آداب اجتمواعی اسوشم میسور نخوهود شود. و ایی جز در پرت  ،روح محبت و اخوت و تعاون را در جامعه تحمیم سازیم
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دوری از رذائول و  ،حسوی خلوق ،پرهیوز از درشوتی ،حفوظ زبوان ،برخی از ایی سنت های نیمو نیز بدیی قرارند: برخوورد سوالم

سوبقت از   ،امانت داری  ،پرهیز از مقابله به مثل  ،پرهیز از دشمنی با مردم  ،ظلمپرهیز از    ،حفظ اسرار دیگران  ،اذشت  ،بداخشقی

 خیر و غیره.

افرمانی پدر و مادر از اناهان کبیره است و خداوند عا  والدیی را شقی و بدبخت نامیوده اسوت کوه نایی را همه باید بدانیم که   

 فقر و خواری به دنبا  دارد. ،عقو  و بدرفتاری با ایشان

 از جمله:  ،استتریی آموزش اخشقی را قرآن بیان کرده ن در ایی زمینه عالینواک

 (83از بنی اسرائیل تعهد و پیمان ارفتیم که جز خدا را نپرستید و و به پدر و مادر نیمی و احسان کنید...)بقره   •

 (151برای خدا شریک قائل نشوید و به والدینتان احسان و نیمی کنید...)انعام   •

 (14ز نافرمان و متمرد نبوده است...)مریم  مردی بوده مطیع پدر و مادر و خوش رفتار با ایشان و هرا  ،امبریحیی پی •

و عیسی بی مریم افت خداوند مرا نسبت به مادرم خوش رفتار و فرمان بردار قرار داده و متمورد و بودبخت قورارم نوداده  •

 (32است...)مریم  

ر حق خویشاوندان نزدیک عاطفه خویشاوندی را ارج نهاده و مردم را به صله و احسان د  ،اسشم در تعالیم اخشقی اجتماعی خود 

 شیریی تر و اوارا تر باشد. ،تشویق نموده است تا زندای در صحنه اجتماع

 از جمله:  ،قرآن در ایی زمینه نیز عالی تریی آموزش اخشقی را بیان کرده است

 (177)بقره  سان و خوبی کنند...از بنی اسرائیل پیمان ارفتیم که جز خدا را نپرستند... و به خویشاوندان نزدیک اح •

نیمی واقعی آنست که با خدا و روز جزا ایموان آوری و از  ،نیمی آن نیست که روی خوید به سوی مشر  و یا مغرب کنی •

 (177خویشاوندان نزدیک و... انفا  نمایی...)بقره   به  ،ثروت و دارایی خود با وجود عشقه و دلبستگی

 (38پس حق خویشاوند نزدیک را بپرداز...)روم  •

 (90خداوند به عد  و داد فرمان می دهد و اینمه احسان و خوبی شود به خویشاوندان نزدیک انفا  اردد...)نحل   •

 یم:کناحترامی را ذکر میخی از رفتارها برای مقابله با بیدر ادامه بر

 .آرام بمانید و بیش از حد واکنش نشان ندهید ، بی احترامی می کند  کودکوقتی فکر می کنید   •

به شما موی شوود،   ویتوجه  جلب  ایی کار باعث    جایی کهآن، از  همیشه با کودک رو در رو صحبت و تماس چشمی برقرار کنید 

، مشوغو  بوازی یوا کواری دیگور اسوت اومی کنید و با کودک صحبت ن متقابش. زمانی که شما اوش دهد  به  در نتیجه می تواند

 . کارش استبه  معطوف د تمام توجه به ایی دلیل که توانایی اوش دادن به شما را ندارد؛

 یوانادیده می ایرد ها را آن های شما را می شنود و فشوید و با خود فمر کنید که کودک حردر ایی هنگام شما نباید عصبانی   

 موی توانود هنگواماو نیوز به کودک نشوان موی دهیود کوه  در واقع زمانی که شما عصبانی شوید ده است.احترامی کربی  به شما

 (.2022)لی ،    .دی غیر محترمانه انجام داها . آموزش احترام به کودکان را نمی توان با روشادبی کندعصبانیت داد بزند و بی

 .گوش دهید و به آن فکر کنیدبه صحبت کودک   •

ی شود احسواس امنیوت و باعث مایی تمایشت    هستند کهشدن  شنیده    مشتا    وبه دیده شدن  یژه کودکان نیاز  همه مردم به و 

 ارتبوا  برقورار موی کنویم ها که با آن افرادیبا بیشتری به اوش دادن و همماری   میل  در ایی صورت نیز.  داشته باشیماحترام  

 نوهاحترامی را بوا فعاالید می شود. ما می توانیم چرخه بیام، نادکودک احساس کند که دیده نمی شو  زمانی که  .خواهیم داشت

موی توانود احسواس   ،به ما موی اویوداو  که    موارد درستی  اوش دادن فعا  به کودک و تایید  اوش دادن به کودک قطع کنیم.

 ورد.رای وی فراهم آبهتری ب
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 .با کودک همدل شوید •

وقتی نشان دادن همدلی با کودک  ای است.وی برای ایجاد پل در هر رابطهه قهمدلی یک رازیرا  ،  به کودک همدلی نشان دهید 

کار سختی نیست. زمانی که کودک بدرفتاری کرده یا بوا او از نظر جسمی به خود آسیب رسانده یا از نظر عاطفی آسیب دیده   او

نیواز او بوه اووش دادن فعوا ،  اننودهمنشان دادن همدلی با کودک   تواند کار چالد برانگیزی باشد.همدلی می  ،مخالف هستید

   .برآورده می کنددیده شدن و شنیده شدن را 

حتی ااور رفتوارش نیواز بوه   ،احساساتد احترام می اذاریم  وراهی است که می توانیم به کودک نشان دهیم که به او    همدلی 

 .کوردو برای حول مشومل بوه او پیشونهاد   دادراه درست ابراز احساسات را به او آموزش  می توان  در نهایت    اصشح داشته باشد.

به او فرصت دهید تا اعموا    ؛کمک کند  می تواند به ایجاد دیدااه  ،ای برای دیگراناحساسات فرزندتان به عنوان آینه  استفاده از

 (.2022)جاکوبسون ،  .ارتبا  دهدکند  به احساساتی که ایجاد میرا 

 .اجازه دهید کودک خودمختار باشد •

شوان صورف ایوی اما بچه ها زندای ؛اذاریمها احترام میبه آن ،بچه هاباشد که با اجازه دادن به خودمختاری یب  مممی است عج 

و کجا انجام دهند و چه کاری را انجام ندهند. ایوی کوار ممموی اسوت احسواس نارضوایتی و   چه زمانیشود که چه کاری را  می

 تجربه کند و تمالیفد را خودش انجام دهد. خودش ایی موارد را  به کودک اجازه دهید  کنتر  داشته باشد.

 .زمانی که اشتباه می کنید عذرخواهی کنید •

، عذرخواهی کردن در زمانی اسوت کوه مرتموب اشوتباهی انیم الگوی احترام به کودک باشیمیمی از راه های کلیدی که می تو 

اعتمواد  ایجواد. ایوی کوار باعوث احترام بگذارنود  انبه دیگر  یم چگونهاد می دهشده ایم. در هنگام عذرخواهی کردن به کودک ی

 آنچوه موی اووییم  ادناووش دبه    تمایل، طرف مقابل بیشتر  شودیجاد  هر چه در هر رابطه ای اعتماد بیشتر او    بیشتر می شود

 .می اذارده آن احترام ب  و می ایرددر نظر  راآن دارد؛ همچنیی 

 .یداستفاده کن  به جای تنبیه  از نظم و انضباط مثبت •

. مطالعوات نشوان داده باشد  وجود داشته  الزم نیست تنبیهی  .معنای آموزش دادن است  بلمه به  ،انضبا  به معنای تنبیه نیست 

اشوتباهی انجوام وقتی که کودک کار  .می باشدهای تنبیهی موثر تر و طوالنی تر از استراتژیبسیار    ،اند که نظم و انضبا  مثبت

ی سختگیرانه و تهدید آمیز تنبیه می کنید، به او نشان می دهید که چگونه با کسانی که اشتباه موی داده است و شما او را با لح

اموا بوا   ،آوردن احترام بورای شوما نخواهود شودباعث به وجود    ،استفاده از تنبیه برای کودک  کنند ظالمانه و خشی رفتار کنند.

، کلیود نظوم و هوا  مرز های محمم و پایبندی به آن  . تعییین بودان در عیی حا  محمم و مهربابا  مثبت می تواستفاده از انض

 انضبا  موفق است.

 

 گیرینتیجه

همه مردم به ویژه کودکان نیاز و اشتیا  دارند که دیده شووند  بوده وز زندای  در هر مرحله ا  احترام یک احساس و نیاز هر فرد 

بحوث دیگر  یک با ،در یک روز برای او پید آمدهی که  ت مختلفبگذارید و درباره موضوعا  برای کودک وقت  پس  ،شنیده شوندو  

تواثیرات خوا   توانودی مویتا بداند هر رفتار صحبت کنید ویهای او بر دیگران با درباره اثر رفتار  همچنیی  ؛افت و او کنیدو  

خوود را افوزون کنیود.   اثیر کشماستفاده نمنید و با بیان همدالنه و محبت آمیز ت  و تنبیه  تحقیر،  از سرزند  .داشته باشدخود را  
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جوودش ارزشومند و منحصور بوه فورد های درست کودک را تشویق کنید و به او احترام بگذارید تا متوجه شود که وهنگام رفتار

 .است
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