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مسئولیت پذیریخانه

وبودنوپاسخگ،شناسیوظیفهحسبهاشارهتنهاییبهمسئولیت پذیرییامسئولیت
استهترب،ارتقاستقابلونیستذاتیویژگییکمسئولیت پذیریکهآنجاازداردتعهد
.باشدتهداشبیشتریاثربخشیتایابدپرورشافراددرنوجوانیوکودکیازویژگیاین
انوادهخنوجوانانوکودکاندرمسئولیت پذیررفتاربروزدرموثرعواملمهمترینازیکی
وتوسعهآنهدفکهکوچکایجامعهواجتماعیواحداولینعنوانبهخانواده.است
.تاسگرفتهقرارتاکیدموردمسئولیت پذیریپرورشدراستکودکاناجتماعیرشد
واعیاجتمعملکردبرفرزندپروریشیوه هایتاثیرنشانگرمتعددیتحقیقاتنتایج

.داردفرزندانروان شناختیکارکردهای
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مقدمه
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فرزندپروریهدفعنوانبهاصلیخروجی4می توانیمامروزما
:بگیریمنظردرخودکودکبرای

اعتماد به نفس عزت نفس

یمسئولیت پذیر خالقیت



5

فرزندپروریهدف از -1
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؟کودک مان را برای کدامیک از این دو مکان آماده می کنیم

یای به نظر شما کودک برای ورود به دن
بیرون به چه مهارت های نیاز دارد؟



درون خانه 

:اولویت در تربیت-2
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والدینوبودصنعتشبیهبیش ترمادریوپدریکهسنتدنیایخالفبر
رطوآنرااوکودک،اموردرتصرفودخلباکهبودندصنعت گریهمچون

ونترلکتهدید،پایهبرتربیتی شاناصولومی آوردندبارمی خواستندکه
شدهابنتعلیموپرورشپایه یبرعلماینامروزهبود،شدهنهادهبناترس
.است

دیلهلوتبدرختبهبایدوشدهبرنامه ریزیکههلوهستهشبیهکودکان
ماراهیکنندهتکمیلیامایدنبالهآنها.اندشدهریزیبرنامهقبلازشود،

دنیابهایمنرسیدهآنهابهماکهآرزوهاییبهرسیدنبراییاونیستند
مراقبتوحراستباتنهاکهباشندباغبانیشبیهبایدمادروپدر.نیامده اند
خودصحیحمسیردروباشندداشتهراالزمرشدتادهندمیامکانصحیح

.بردارندگام
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:نقش والدین در تربیت-3

؟می دانیمرا به عنوان پدر و مادر در تربیت کودک کدامیک خودمان نقش 
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:نماییددقتتربیتدرکودکووالدینسهمبه

%75کهچرا،می شودمحسوب«تربیتطالییزمان»سالگی8تاتولداز
ایندرکهکودکیبنابرایناست،شدهنهادهوالدینمادستاندرآنسهم

25تنهااوتربیتیسهموداردقدسانتیک صدووزنکیلو20حدودمرحله
تا9ینبوبشکندراخوابساعتقانونبتواندوباشدخانهاولنفراگراست،%

وقدسانت150وداردوزنکیلو50کهنوجوانیمرحله یدربخوابد،شب11
صبح4تا2ساعتاستممکن،می بیندخودشدستدرراتربیتسهم75%
هترینببهطالییدورهاینازصحیح،آموزشبامی توانیمما.گرددبازخانهبه

.کنیماستفادهنحو

وباشیمنداشتهراالزماقتدار2و1مرحله یدرقوانیناجرایدروالدینمااگر
که4و3مرحلهدرمتاسفانهنکنیم،رعایتخوبیبهتربیتدرراخودسهم

قشنکودکتربیتدربودنخواهیمقادرعمالداردبیشتریسهمکودک مان
و«نخواستن»واقعدر2و1مرحلهدرقوانیناجرای.نماییمایفاچندانی
.است«نتوانستن»واقعدر4و3مرحله ی
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:سهم کودک و والدین در تربیت-4
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تمسئولیومی آیددنیابهناتوانیدرصد100وقدرتدرصدصفرباکودک
سبتنبهکودکناتوانیمیزانکه.استکودکدرقدرتبردنباالوالدین

.می یابدکاهشقدرترفتنباال

.قدرت هسته مرکزی اعتماد به نفس و عزت نفس است

نجاماراازکودککارهایدل سوزیسرازوالدینمااگرباشیمداشتهیادبه
.شدنخواهدتوانمنداودهیم،

عزت 
نفس

اعتماد 
به نفس

قدرت



:مسیر تربیت-5
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رعایتوکودکبهگذاشتناحترامومرزیعنیحریموآیدمیحرمتکلمهازاحترام
آرامآرامکودکمی  شودباعثکودکبهگذاشتناحترام.جسمانی اشوروانیمرزهای

خود  برایونمایدتعیینخودروانبرایمحدوده ایومرزوشناختهراخودحریم های
بهفردمی شودباعثبزرگ سالیدرمحدودهومرزنداشتن.شودقائلارزشروانی اش
.نکندپیدادستهویت

ودک مانکوخوداز.می کنندرشدمتفاوتیسرعت هایباومتفاوت اندیکدیگرباکودکان
.باشیمنداشتهبودنبی عیبوکاملانتظار

وممفهاینبهکودکبهانتخابحق.دارندمحدودیظرفیتکردنانتخابدرکودکان
بهبایدوالدینمنظوردوبه.دهیمقرارآنواینانتخاب2بینراکودکابتداکهاست

:بدهندانتخابحقخودکودکان
قشقرقواضافیگفتن هاینهازجلوگیری-1
نفسبهاعتمادافزایش-2

انتخاب تفاوت احترام
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:چیز است 3بستر تربیت بر پایه 



:بستر تربیت-6
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اوتیتفبزرگسالیکباکودک»:کهداشتوجوددرگذشتهغلطیتفکر
لغانهبارفتارهایتوقعکودک شانازوالدینغلط،باورایناساسبر«.ندارد

ادرقواستبزرگ سالیابزارهایفاقدکودککهبودحالیدراین.داشتند
،حسشاملکودکابزارهای.کندبرآوردهراماانتظاراتازبسیارینیست
زبانداریمنیازماونداردوجود«تعقل»سالگی7تاواستتخیلوهوش

و.تاسمتفاوتکودکزبانبابزرگسالزبانکهچرابیاموزیمراکودک مان
همتوجاوکنیمصحبتکودک مانبابزرگسالزبانباماصورتی کهدر

قعیتوابرمنطبقما،توقعوانتظارهرگاهکهدانیممیخوبیبه.نمی شود
خدشه دارراکودک مانومارابطهخشمومی کندپرخشمرااین،نباشد
.می کند
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بیاموزیمرا کودک مانزبان 



:انتظار از کودک-7
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:واقعیدنیایافزارنرمنصبیاهاخواستهبهرسیدنفرمول
ستهخواافزارسخترویبربایدکهاستافزارینرمواقعدرمسالهاین
.گرددنصبکودکغریزیهای

اتقاضدهیداجازهکودکبهابتداداردایخواستهکودککههنگامی
دهیمپاسخزیرفرمولطبقخواسته اشبهسپسکند،

رآنقدنیازشاحساسبرایوکندنیازاحساسابتدابایدماکودک
.کندتالشکهباشدداشتهانگیزه
دخوکودکحقدرکنیم،حذفرا«امتیازوتالش»فرمولایندراگر

.ایمکردهبی رحمی
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:ابزار-8

نیاز

تالش

امتیاز

فقدان

خواسته
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ارزشمندیوامنیتاعتماد،باندسهشاملکودکروانیرشدهواپیمای
ایناجزاءآموزشصورتدراستعاطفیبالواقتداربالدوهمراه

علمازدرصد60بهنزدیکبودخواهیمقادروالدینماهواپیما،
.بیاموزیمرافرزندپروری

هواپیمای رشد روانی کودک 



:وسیله-9
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دکتر حسام فیروزی: طراح



کهپروسه اییباسپس.می شودسیستمواردهاحستوسطاطالعات
اینسپسومی گیردشکلاحساسمی دهدانجامآنهارویبرسیستم
.می شوندهدایتبیرونبههیجاناتسیستمتوسطاطالعات

درمی توانند(خروجی-پردازشی-ورودی)قسمت هااینازیکهر
ابایجراهاقسمتاینبررسیبهنیازکهشوندمشکلدچارانسان
.می کند
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سیستم کارکرد روان
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سیستم ورود و خروج اطالعات-10



درخت روانی-11

حسیمهارت های 

حرکتیمهارت های 

شناختیمهارت های 

مهارت های ارتباطی

مهارت های کودک
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عشااق انتخاااب آگاهانااه از ساار :مسئئئولیت
سار تااارساز اجباار ناآگاهانااه :وظئئیفه

انتخاب وظیفه مسئولیت

www.masoliyat.com: پذیریمسئولیتخانه سایتوب

:پست الکترونیکی ما

انجمن حمایت از حقوق کودکان

حسام فیروزیدکتر 

دکتر شهره کریم زادخانم 

@masooliyatpaziri

info@masoliyat.com


