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 آزاریکودک در پیشگیری از کودک   _نقش مهارتهای فرزند پروری و بهسازی روابط والد 
   

ارسیبثی عالٔت رٚاٖ وٛدوبٖ ٚ ٘ٛجٛا٘بٖ ثخؾی اعبعی اس عالٔت ٚ رفبٜ عٕٛٔی اعت. ٞز الذاْ جذی ثزای ثٟجٛد ثٟذاؽت رٚاٖ وٛدوبٖ ٔغتّشْ 

بد ویفیت تزثیت وٛدن ٚ رٚاثط خب٘ٛادٌی آٟ٘بعت. تزثیت عبس٘ذٜ فزس٘ذاٖ ؽبُٔ ٟٔبرتٟبیی ثزای ٔزالجت، حٕبیت، دٚعت داؽتٗ ٚ رإٞٙبیی ٚ ارؽ

اس لٛا٘یٗ،  وٛدوبٖ ٚ ٘ٛجٛا٘بٖ ٔی ثبؽذ. ا٘تمبَ ارسؽٟب ٚ فزًٞٙ اس طزیك تزثیت صٛرت ٔی ٌیزد ٚ ایٗ ٟٔبرتٟب ثزای اجتٕبعی ؽذٖ وٛدوبٖ، اطبعت

 ٔغئِٛیت پذیزی، ایجبد ثزدثبری ٚ تحُٕ در ٔٛاجٝ ثب اعتزعٟبی س٘ذٌی ٚ وٕه ثٝ جبٔعٝ اعبعی اعت.

تزثیت عبس٘ذٜ رٚؽی اعت وٝ ٞذف آٖ تمٛیت رؽذ وٛدوبٖ ٚ ٔذیزیت رفتبر آ٘بٖ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای عبس٘ذٜ ٚ ثی ضزر اعت. ایٗ ؽیٜٛ ثزاعبط ارتجاب   

رؽذ آ٘بٖ پبیٝ ریشی ؽذٜ اعت. وٛدوب٘ی وٝ ثب ؽیٜٛ تزثیت عبس٘ذٜ پزٚرػ  ٔی یبثٙذ، احتٕبَ رؽاذ ٟٔبرتٟاب ٚ   خٛة ٚ تٛجٝ ٔخجت ثٝ وٛدوبٖ ثزای 

ٛ٘ذ ایجبد احغبط خٛة ٘غجت ثٝ خٛد در آٟ٘ب ثیؾتز ٚ احتٕبَ ثزٚس ٔؾىالت رفتبری در آٟ٘ب وٕتز اعت. اصِٛی وٝ در تزثیت عبس٘ذٜ ثبیذ رعبیت ؽ

 عجبرتٙذ اس:

فرزندان سازندهاصول تربیت   

 ٕٞبٍٞٙی پذر ٚ ٔبدر -1

ؾٛیك ٚ ثٝ پذر ٚ ٔبدر در ؽیٜٛ تزثیتی وٝ در خب٘ٛادٜ پیبدٜ ٔی وٙٙذ ثبیذ ٕٞبًٞٙ ثبؽٙذ. ثٝ طٛر ٔخبَ اٌز لزار اعت وٛدن ثٝ خبطز رفتبر ٔخجتی، ت

 تبر وٙٙذ.خبطز رفتبر ٘بدرعتی، تٙجیٝ ؽٛد، ٚاِذیٗ ثبیذ در اجزای تؾٛیك ٚ تٙجیٝ ثب یىذیٍز ثٝ صٛرت ٕٞبًٞٙ رف

 ٚجٛد تفبٚتٟبی فزدی -2

   ٛ د را ٚاِذیٗ ثبیذ در ٘ظز ثٍیز٘ذ وٝ ؽخصیت ٞز وغی ٔٙحصز ثٝ فزد ثٛدٜ ٚ وٛدن آٟ٘ب ٘یش ٘یبسٞب، عالئك، اعتعذادٞب ٚ تٛا٘بییٟبی ٔخصاٛؿ ثاٝ خا

 .دارد. در ٘ظز ٌزفتٗ ایٗ أز ثٝ ٚاِذیٗ وٕه ٔی وٙذ تب ٞیچٍبٜ وٛدن خٛد را ثب وٛدوبٖ دیٍز ٔمبیغٝ ٘ىٙٙذ

 ایجبد ٔحیط أٗ ٚ ٔٛرد عاللٝ -3



وٛدوبٖ وٓ عٗ ثٝ ٔحیطی أٗ ثزای ثبسی ٘یبس دارد. حٛادث خب٘ٛادٌی یىی اس عُّ آعیت در وٛدوبٖ خزدعبَ اعت. داؽتٗ یه ٔحیط أاٗ ثاذیٗ   

رٚس ثب آعیت دیذٌی وٕتزی  ٔعٙی اعت وٝ ؽٕب آرأؼ ثیؾتزی در سٔیٙٝ تزثیت فزس٘ذاٖ داؽتٝ ثبؽیذ ٚ وٛدن ثتٛا٘ذ ثٝ جغتجٛ پزداختٝ ٚ در طَٛ

 عزٌزْ ثبؽذ.

 اعتفبدٜ اس ا٘ضجب  لبطعب٘ٝ -4

ٚاِاذیٗ اس  ا٘ضجب  لبطعب٘ٝ ثٝ ٔعٙبی حجبت در رفتبر ثب وٛدن، ثٝ ٍٞٙبْ ثذرفتبری وٛدن ٚ آٔٛسػ ثٝ وٛدوبٖ ثزای ارایٝ رفتبر لبثُ لجَٛ اعات. ٚلتای   

خاٛیؼ را  ا٘ضجب  لبطعب٘ٝ اعتفبدٜ ٔی وٙٙذ، وٛدوبٖ ٔی آٔٛس٘ذ وٝ ٔغئِٛیت رفتبر خٛد را ثپذیز٘ذ، اس ٘یبسٞبی دیٍزاٖ آٌابٜ ؽاٛ٘ذ ٚ وٙتازَ ثاز     

زی وؾىالت افشایؼ ٔی دٞٙذ. اٌز ٚاِذیٗ در رفتبر خٛد حجبت داؽتٝ ثبؽٙذ ٚ اس یه رٚس تب رٚس ثعذ لبثُ پیؼ ثیٙی ثبؽٙذ، وٛدوبٖ ٘یش ثب احتٕبَ وٕت

 رفتبری ثزٚس خٛاٞٙذ داد. 

 داؽتٗ ا٘تظبرات ٚالع ثیٙب٘ٝ -5

دار٘ذ وٝ ثب عطح رؽذ وٛدوب٘ؾبٖ ٔتٙبعت ٘یغت. در چٙیٗ ؽزایطی وٛدوابٖ ٕ٘ای   ثغیبری اس ٚاِذیٗ ا٘تظبرات غیزٚالع ثیٙب٘ٝ ای اس وٛدوبٖ خٛد 

خبَ : ا٘تظبر ٘ٛا٘ٙذ ٔتٙبعت ثب ا٘تظبرات ٚاِذیٗ رفتبر خٛد را وٙتزَ وٙٙذ ٚ ٚاِذیٗ ثٝ اؽتجبٜ تصٛر ٔی وٙٙذ وٝ وٛدوؾبٖ ٔؾىُ رفتبری دارد ) ثزای ٔ

عبِٝ ثتٛا٘ذ احغبعبت ٚ ؽازیط   6خبؿ ٘ظیز ٟٕٔب٘ی یب ٔطت پشؽه آراْ ثٕب٘ذ ٚ یب وٛدن عبَ ثتٛا٘ذ عبعتٟب در یه ٔٛلعیت  6ایٗ وٝ وٛدن سیز 

  ْ ثازای   دیٍزاٖ را درن وٙذ. ٔخُ خغتٍی ٔبدر ( ایٗ ٌٛ٘ٝ ا٘تظبرات ٚلتی ثزآٚردٜ ٕ٘ی ؽٛ٘ذ ٔٙجز ثٝ تٙجیٝ وٛدن ؽذٜ ٚ اس آ٘جبئیىاٝ تٛا٘ابئی مس

 وٛدن ثٝ ؽذت آعیت ٔی ثیٙذ ٚ ٚاِذیٗ دچبر عزخٛردٌی ٚ ٘بأیذی ٔی ؽٛ٘ذ.ا٘جبْ رفتبر ٔٛرد ٘ظز ٚجٛد ٘ذارد، اعتٕبد ثٝ ٘فظ 

 ثٛدٖ اٍِٛی ٔٙبعت ثزای فزس٘ذاٖ -6

 ٚاِذیٗ ععی وٙٙذ در حضٛر وٛدوبٖ رفتبرٞبی ٔٙبعت ٚ ٔخجتی را ا٘جبْ دادٜ تب خٛد اٍِٛی رفتبری ٔٙبعجی ثزای فزس٘ذا٘ؾبٖ ثبؽٙذ.

 

 مهارتهای اساسی تربیت سازنده فرزندان

 ( مهارت مشاهده و نظارت1

سْ ٚاِذیٗ لجُ اس ایٙىٝ ٞز الذأی در جٟت ثٟجٛد رفتبر وٛدن خٛد ا٘جبْ دٞٙذ ٚ پیؼ اس ایٙىٝ اٞذاف خٛدؽبٖ را ثزای تغییز تعیایٗ وٙٙاذ، م  

رٚیذادٞبی پیؼ اس ثازٚس رفتابر ٚ   اعت اس خٛد، خب٘ٛادٜ ٚ فزس٘ذؽبٖ ارسیبثی دلیمی داؽتٝ ثبؽٙذ. ) حجت دفعبت رفتبردر طَٛ رٚس، ٔىبٖ ثزٚس رفتبر، 

 ٘حٜٛ عّٕىزد ؽٕب در پبعخ ثٝ ثزٚس رفتبر (.



 ( توجه کردن2

صحجت اِف ( ٌذرا٘ذٖ اٚلبت خٛة ثب فزس٘ذاٖ : ٌذرا٘ذٖ سٔبٟ٘بی وٛتبٜ ٚ ٔىزر ثب وٛدوبٖ عٛدٔٙذتز اس سٔبٟ٘بی طٛم٘ی ثب دفعبت وٕتز اعت. ة( 

دٚعت دار٘ذ، ثب آٟ٘ب صحجت وٙیذ. سیزا صحجت وزدٖ ثبعج ٔی ؽٛد وٝ واٛدن عاخٗ ٌفاتٗ ٚ     وزدٖ ثب وٛدوبٖ : در خصٛؿ چیشٞبیی وٝ وٛدوبٖ

 ٟٔبرتٟبی اجتٕبعی را یبد ٌزفتٝ ٚ اعتٕبد ثٝ ٘فغؼ افشایؼ یبثذ.

ؽٛ٘ذ د( ٘ؾبٖ دادٖ احغبعبت خٛد ثٝ وٛدوبٖ : ثغُ وزدٖ، ثٛعیذٖ، ٔبعبص دادٖ، لّمّه دادٖ ثٝ وٛدوبٖ وٕه ٔی وٙذ ٕٞچٙبٖ وٝ ثشري ٔی 

ثب ٔٛرد ٔحجت ٚالع ؽذٖ ٚ ٔحجت وزدٖ احغبط آرأؼ ثىٙٙذ. عٛاطف ٚ احغبعبت در عبِٟبی اَٚ س٘ذٌی وٛدن ثٝ اٚ در جٟات پیٛ٘اذ أاٗ ثاب     

 ٚاِذیٗ وٕه ٔی وٙذ.

 (پاداش دادن3

  یذ اعتفبدٜ ؽٛد.ٚاِذیٗ ثبیذ رفتبر ٔخجت وٛدن خٛد را تٛصیف وٙٙذ، ِٚی در ثعضی ٔٛارد اس تٕجیذ ٚ پبداػ ٘یش عالٜٚ ثزآٖ ثب

تٛ  اِف( پبداؽٟبی والٔی : در وٛدوبٖ خزدعبَ پبداؽٟبی والٔی ٟٕٔتزیٗ پبداؽٟب ٔی ثبؽذ.) ٔخبَ : اس ایٙىٝ اعجبة ثبسیٟبیت را جٕع وزدی اس

 ٔتؾىزْ. آفزیٗ دختز خٛثٓ، چٝ پغز سرٍ٘ی دارْ ٚ ... (

ؾیذٖ، ثٛعیذٖ، ثبسٚ رٚی ؽب٘ٝ وٛدن ٌذاؽتٗ یب چؾٕه سدٖ ٚ... . ة( پبداؽٟبی فیشیىی : ٘ظیز ثب دعت ثٝ پؾت وٛدن سدٖ، در آغٛػ و  

 د( پبداؽٟبی فعبِیتی : ثٝ صٛرت ا٘جبْ فعبِیتی ثب وٛدن اعت وٝ ٚی ٚالعبً ثٝ ا٘جبْ آٖ عاللٝ دارد.   

 د( پبداؽٟبی غیز اجتٕبعی : ؽبُٔ اؽیبء دِخٛاٜ ٔب٘ٙذ اعجبة ثبسی، خٛراوی ٔٛرد عاللٝ ٚ ... ٔی ثبؽذ.  

 نادیده گرفتن ( 4

بدیذٜ ٌزفتٗ ثزای وبٞؼ رفتبرٞبیی اعت وٝ ٔی خٛاٞیذ وٕتز ا٘جبْ ؽٛ٘ذ، ثىبر ٔی رٚد ٚ عٝ جشء اصّی دارد : ٘  

 ٞیچ تٕبط فیشیىی ٘جبیذ ثزلزار ؽٛد. (1

 ٞیچ تٕبط یب ارتجب  والٔی ٘جبیذ ثزلزار ؽٛد. (2

 ٞیچ تٕبط چؾٕی ثب وٛدن ثزلزار ٘ؾٛد. (3

ادٖ اِجتٝ در ٔٛاردی وٝ وٛدن وبرٞبی خطز٘بن ا٘جبْ ٔی دٞذ، ٔججٛر ثٝ ٚاوٙؼ ٞغتیذ ٚ ٕ٘ی تٛا٘یذ رفتبرٞبی ٘ظیز دٚیذٖ درخیبثبٖ ٚ ا٘جبْ ٘ذ    

 دعتٛرات ٚ ضبیع وزدٖ حمٛق دیٍزاٖ را ٘بدیذٜ ثٍجزیذ. رفتبرٞبیی را وٝ ٔی تٛاٖ ٘بدیذٜ ٌزفت عجبرتٙذ اس :

 ٌزیٝ وزدٖ ثزای جّت تٛجٝ -پبفؾبری ثزا٘جبْ وبر ی وٝ ٚاِذیٗ ٔٛافك ٘یغتٙذ.    -ت   جّت تٛجٝ ثٝ ؽىُ ٘بٔٙبع -

 تحزیه پذیزی -ثحج وزدٖ    -جیغ سدٖ    -لؾزق راٜ ا٘ذاختٗ    -



٘مؼ ؽٛاٞذ لٛی ٚجٛد دارد وٝ ٘ؾبٖ ٔی دٞذ رٚػ تزثیتی وٛدن ٚ عٛأُ خطز ٔزتجط ثب خب٘ٛادٜ در ایجبد اختالِٟبی رفتبری در وٛدوبٖ 

؛ اعبعی دارد. عٛأّی ٘ظیز: فمذاٖ راثطٝ ٔخجت ٚ ٌزْ ثب ٚاِذیٗ؛ دِجغتٍی ٘بایٕٗ؛ ا٘ضجب  عخت، ؽذیذ، ٘بٔتٙبعت ٚ ثی حجبت؛ ٘ظبرت ٘بوبفی

وبٖ ٔٛحز تعبرضٟبی خب٘ٛادٌی ٚ طالق؛ اختالِٟبی رٚا٘ی ٚاِذیٗ ٚ ثٛیضٜ اختالَ افغزدٌی در ٔبدر ٕٞٝ در ایجبد اختالِٟبی رفتبری ٚ ٞیجب٘ی در وٛد

 اعت. 

 ٖ )        ٔطبِعبت ٔتعذد ٘ؾبٖ ٔی دٞذ وٝ آٔٛسػ ٟٔبرتٟبی فزس٘ذ پزٚری ٔٛجت افشایؼ تعبُٔ ٔخجت ٚاِذیٗ ثب وٛدوبٖ؛ وبٞؼ عٛء رفتبر ثب وٛدواب

افغزدٌی ٚ اعاتزط   وٛدن آساری (؛ تغییزات ٔخجت در درن ٚ رفتبر ٚاِذیٗ اس ِٚذ ثٛد٘ؾبٖ ) وٝ خٛد ٔٙجز ثٝ ثٟجٛد رفتبر وٛدن ٔی ؽٛد(؛ وبٞؼ

 ٔبدراٖ؛ افشایؼ رضبیت ٚاِذیٗ ٚ وبٞؼ تعبرض ٚاِذیٗ در ٔٛرد رٚػ تزثیتی وٛدوبٖ ٔی ؽٛد.

 

 : ٔٙبثع     

 ٟٔبرتٟبی فزس٘ذ پزٚری تأِیف دوتز عشیشٜ اثزاٞیٓ پٛر، دوتز ٘یّٛفز ٟٔذٚی، ؽٟٙبس ثبؽتی -   

 دوتز جٛاد عاللجٙذراد اصَٛ ٚ رٚؽٟبی وبرأٛ فزس٘ذ پزٚری تأِیف دوتز رسیتب داٚری، -

 


