
 ؟ ازمندند ین ،خود فرزندان ت یترب یبرا ییهامهارتچه  به نیوالد 

و    یاجتماع  یآگاه  ،اتیاخالق  ، لیتحص  ،سالمت  ،رفتار   بر  تینوع ترب  رای ز  ،دارد  ییبسزا  تیاهم  فرزندان  تیتربدر    نینقش والد   

  ف یخاص تعر  یاگونه به را    تیموفق   یهرکس  .داشته باشند  یفرزندان موفق   ،خواهندی م  نیهمه والد  .گذارد یم  ریتأث  ، کودک  یطیمح

سوق   ، از خود  ت یو احساس رضا  یخوشنود  یسوبه  ما را  دیبا  ها،تیاست که موفق   نیا  هاف ی اما نکته مشترک در همه تعر  ،کندیم

  .دیآیبه شمار م  نیمهم والد  فیاز وظا  کسب موفقیت،  آنها به سمت  تیکودکان و هدا  ی هایمندعالقهاز    ی گاهآ  یل، دل  نیبه هم .دهد

دست   تیموفق  به  یخانواده رشد کرده و در زندگ  یتا با کمک آن اعضا  ،را فراهم آورند  یاست که خدمات و منابع  نیا  نیهدف والد

 .کنند دایپ

ا    ادامه  را    ،مقاله  ن یدر  با    دیام  .میکنیمآشنا    ،فرزندان   تیترب  یبرا  ،نیوالد  ازیموردن  یهامهارت   با ما شما    این   ی ریکارگبه است 

  ی شناسروانمشاوره  بخش    ،راز ماندگار تیبه سا  شتریب  یکسب آگاه  یبرا  .دیپرورش ده  را  یفرزندان موفق و شاد  دیبتوان  ،هامهارت

 .دییمراجعه نما

ب  زیر  در  باید کسب کنند؟  فرزندان  تیترب  یبرا  ییهامهارت والدین چه    کمک   نیکه به والد  میپردازیم   ییهامهارت   انیبه 

 :ندینما تیترب ،یتا فرزندان موفق  کندیم

در روز را به   یساعات  دیبا نیوالد .با فرزندان است نیوالد یمیرابطه گرم و صم ،فرزندان تیعامل در ترب نیترمهم  :اعتماد . 1

احساس و عواطف فرزندان خود توجه کنند   به  شتریب  دیبا هاآن  .ابندیکودکان گوش کنند و احساسات آنان را در یهاحرف

که به   ییهابه قول   د یبا   نیوالد .مهم است  اریاعتماد بس  وجودآمدنبه و متقابل در    دوطرفهاحترام    .شده   انیکلمات ب  تا به

ها را آن و کرده خوشحال  را  کودکان ، کوچک یکارها نیا  رایز ،آن را انجام دهند حتماً بوده و بندیپا ،دهندی کودک خود م

 .آوردیمبار  شناس فهیوظ

  قیو سال  قیعال  بر  شتریب  دیآنها با  .کنندیم  جادیرا در کودکان خود ا  زهیانگ  شهیهم  ،نیوالد  :در کودکان  زهیانگ ایجاد   . 2

با    .داشته باشند  یمؤثرفرزندان نقش    تیدر ترب  ،خود  ییو راهنما  تیبا حما  توانندیم  نیوالد  .ندیکودک خود تمرکز نما

 اید به کودک،ب  .ندی نما  کیرا تحر  ودکک  یدرون  یهازهیانگ  توانند، میکودک  یبرا  ی زشیانگ  یهاداستانخواندن کتاب  

 .شود اش ی زندگدر خالق  فردی ندهیتا بتواند در آ دیرا تجربه نما دیجد یکارها دهند تا اجازه

حس   نیا  .کنند  انی نموده تا نظرات خود را ب  قیکودکان خود را تشو  دیبا  نیوالد  :یریپذانعطاف و    مؤثر  یوگوهاگفت . 3

 عنوانبه شما    گرا  یحت   .نظرات خود را ابراز کند د،توانیم  ،یناراحت و  ترس   گونهچیبدون ه  کهشود    تیدر کودک تقو  دیبا

را نسبت   کودک مؤدبانهکرده و  انینظرات خود را ب سپس  ،کودک صحبت کند دیابتدا بگذار ،دیف با نظر کودک مخال ،والد

باش  گریکدی با    مؤثرو    دونفره  یوگوهاگفت  حتماً  .دیکن  گاهآ  ،است  حیبه آنچه صح   ن یاز طرف والد  ییاگر خطا   .دیداشته 

 .دینما یشتریب یخود احساس راحت نیوالد باکودک  ،شودی معمل باعث  نیا .رند یاشتباه خود را بپذ دیحتماً با ،سرزده

آنچه در اطراف خود مشاهده    بهباتوجه کودکان   :دیداشته باش مدنظر یخاص نیقوان ظم،و ن یاخالق  یهاارزش  یبرا . 4

  ، یمهربان ،احترام ،ییگوراست ،جمله از یاخالق یهاقبل از آموزش ارزش  نی؛ بنابرارندیگیم ادی ، چیزهای فراوانیکنندیم

 ی کاف  ،یزبان  صورتبه به کودک    اتیاخالق  اددادنی  .کنند  تیها را رعاارزش   دیبا   ،خود  نیابتدا والد  و...  یهمدل  ،یدلسوز

 .بر کودکان دارد  یشتریب ریتأث ،یاصول اخالق نیا تیدر حال رعا  نیمشاهده والد ست،ین
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با     ل یدل   ن یبه هم.  هستند  رگذاری تأث  ،رفتار کودک  بردوستان خوب    .رندیبگ  ادینظم را    وشوند تا عادات خوب    قیتشو  دیکودکان 

 .کودک خود نظارت داشته باشند یبر دوست دیبا نیوالد

.  ارتباط با آن فرد است  یبرقرار  یروش برا  نیبهتر  ،یهرکس  رایزمان گذاشتن ب  :میرا با کودک خود بگذران  دیمف  یزمان . 5

ارتباط  . با کودک بگذرانند  را روزشبانه در طول  و مفیدی یوقت کاف دیبا نیوالد کودکان نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

کودک   با  قهیدق  ۱۵  ،کنند هر روز  یزیربرنامه   ،مثالعنوان به   .شودی نم  دکشامل وقت گذراندن با کو  ،یمجاز  یفضا  قیاز طر 

که کودک در حال انجام    ی هنگام  نیهمچن  ید.کن یباز  گریکدیبا    قه یدق  ستیهر شب ب  اید  یانجام ده  یورزش صبحگاه

ا  فیتکال بگذران  یزمان  دیبا  ست،خود  او  کنار  در  کودک   .دیرا  با  وقت  عوامل    یکی  ،گذراندن  ت  مؤثر از  فرزندان   تیربدر 

 .باشدیم

 د نورز ی معشق   انشانبه کودک نیوالد  شکی نیست کهموضوع    نیدر ا  :دییتعادل برقرار نما  یریگسخت محبت و    نیب . 6

  ت یتعادل در ترب نی ا  جادیا .رسدیدو دشوار به نظر م نیا نیاما تعادل برقرار کردن ب ، دنکنیم هی او را تنب ازیو در صورت ن

  ی بدانند چه زمان دیآنها با  ،باشند خودآگاه کودکان یهات یفعال ماز تما دیبا  نیوالد دارد. ییبسزا  ریتأثآنها  ندهیفرزندان و آ

کودک   هرکجاکه هر زمان و    ندینما تیکودک تقو  این حس را در  .از خود نشان دهند  رانهیگسخت   یرفتارها  دیو کجا با

 کنید.، حضور دارید و از او حمایت میدارد اجیاحت شمابه حضور 

به    دیبلکه با   ،رندیبگ ادیاسترس خود را   ت یریمد  حیصح  یهاروش   دیبا  تنهانه  نیوالد  :زااسترس  یهات یموقع تیریمد . 7

زا را  در مواقع استرس  یدگیآرم یهاکیبه کودک خود تکن حتماً .مواقع را آموزش دهند طورن یادر  تیر یکودکان نحوه مد

 .د یاموزیب

 ن یا  دنریفراگ دیبا ،فرزندان تیترب یبرا نیوالد ی کهیهامهارت از  یکی :گران یبا د مؤثرروابط  یآموزش مهارت برقرار . 8

  تیموفق   .ها را به کودک خود منتقل کنندبلکه بتوانند مهارت   ،ندیبرقرار نما  انیبا اطراف  مؤثرخود ارتباط    تنهانه است که  

 ....(خانواده و  یاعضا ،نیوالد ،دوستان) شود گرانیروابط سالم با د وجودآمدنبه باعث  تواندیم ،مهارت این  یریادگیدر 

والد  :و استقالل  یخودمختار . 9 باشند  ،شانیهایریگمیتصمدر    نیاگر  و مستقل    جاد یا  امیپ  نیا  ، در کودکخودمختار 

 ی و وابستگ  آموزدیاستقالل را م   زیکودک ن  میرمستق یغ  صورتبه  .خود مطمئن هستند  یهایی توانابه    نیکه والد  شودیم

 .خواهد کرد دایپ گرانیبه د یکمتر

  ، هاکردن نتایج مثبت این رفتارمشاهده    توسط والدین و   فرزندان  یجابهمناسب و    یرفتارها  تقویت  :رفتار  کردنت یریمد . 10

اتمام داد  ایباعث کاهش و  خودخودبه ،مثبت قیتشو  .شودی م شیرفتارها کردنت یریمد کودک در  یی توانا باالرفتنموجب 

 .گرددیم ،از کلمات نامناسب هنگام مکالمات ستفادهو ا دنیکش ادیفر  ،زدن

  . دیو آرامش بده  تیکودک احساس امنبه  است که    نیفرزندان ا  تیموفق در ترب  یهاروش از    یکی  :ت یحس امن  جادیا . 11

 یهاتیفعالکودک با دوستان و    از ارتباط  ندیرا در خانه مشخص نما  ییهاچارچوب   نیکه والد  دیآی به وجود م  یزمان  ،تیامن

  ی از موارد  ییهانمونه   ،یسواردوچرخه  یمنیاز کاله ا   استفاده  و  ابانیهنگام عبور از خ  یمنینکات ا   تیرعا   .او آگاه باشند

 .کندیم تیرا در کودک تقو ت یکه حس امناست 

 ؟ انجام دهند ،توانندی مخود  یهامهارت  تیتقو یبرا ییکارهاچه  نیوالد 

 :دیرا باال ببر  فرزندانتان تیترب یبرا ،خود یهامهارت دیتوانیمکه با استفاده از آنها  میکنیمذکر  تانیبرا  ،ریرا در ز  یموارد



 به کودک  دادنگوش خوب  •

 عشق و محبت خود  دادننشان و  انیب  •

 دیبه کودک حق انتخاب بده •

 د ینما انیاحساساتش را ب ونهچگ دهید، به کودک آموزش   •

   .دیزیزدن کودکان بپرهکتک کردن و  ریتحق  ،از داد زدن  •

 .دیبده تیمسئول به اوبر اساس سن کودکان  •

 . دیکودک خود اعمال کن یرا برا ییهات یمحدود  •

 . دیندازین  ،دل کودک به مدام ترس  ،کارها یمورد عواقب بعض رد •

 . دیآن احساس ارزش قائل شو یشده و برا گاهاحساس کودک آ از •

 ( ستیکودک بد ن ،رفتار بد است) دییرفتار کودک را از او جدا نما  •

 .اشدنب  شماتت گونهآرام بوده و  لحنتان امکان یو تا جا دیهنگام واکنش به رفتار کودک خونسرد و آرام باش  •

 . دیمحبت کن ،یشرط ریغ صورتبه  به کودک  •

 .دیباش رفتارها نیانجام ا یبرا ییخود الگو ،دیاز کودک دار یاگر انتظار رفتار مناسب  •

 .دییمثبت استفاده نما یق یاز جمالت تشو ،دندهی درست انجام م کاری راکه کودکان  ی هنگام  •

  داشته   کودکان شاد و سالم   خواهندیم  نیهمه والد  .شودیمفرزندان    تیدر ترب  یمؤثر  جیباعث بروز نتا  ،هامهارت   این  یریکارگبه  

 .بگذارد ریتأث  هامهارت  نی بر ا تواندیم ،یبه وجود آمده در زندگ یهاتیو موقع والدین اما اهداف ،باشند
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