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ها و  دهد و مسئولیت پدر و مادر شدن، زندگی روزمره خانواده را به شدت تغییر می
تعهدات متنوع جدیدی را به همراه دارد. ایده خوبی است که والدین در این باره 

خواهند چه جور والدینی باشند و از یکدیگر چه انتظاراتی دارند.  صحبت کنند که می
های خود درباره بزرگ  ها را بین خود تقسیم کنند و به توافق والدین باید مسئولیت

توانند به یک نوع در  کردن فرزند یا فرزندان خود پایبند باشند. هر دو والدین می
هر دو والدین مسئول زندگی مراقبت از کودک و کارهای خانه نقش داشته باشند. 

 آرام روزمره خانواده هستند!

 

والدین باید همچنین به خاطر داشته باشند که به تندرستی خود و رابطه خود با 
یکدیگر نیز توجه داشته باشند. هر دو والدین باید گاهی لحظاتی را در اختیار داشته 

 باشند که بتوانند بدون فرزندان، کامالً روی خودشان متمرکز شوند.

 

هایی را در بردارد اما در عین حال لحظات فوق العاده و  پدری و مادری، مسئولیت
آورد. پدری و مادری به معنی مسائل جدید در هر  عشق بسیاری را به ارمغان می

 زمان و رشد و پیشرفت همراه با کودک است.

 

 

 

 های پدر و مادر نقش

 مجبور نیستید کامل و بی عیب و نقص باشید، خوب بودن کافی است.

توانید درباره همه موارد مربوط به فرزندپروری در کلینیک سالمت  همیشه می
 کودک صحبت کنید!

  2صفحه 

 بروز و تشخیص احساسات برای رشد کودک مهم است

شود ولی هنوز  کودک با احساسات بسیاری مواجه می
 ابزاری برای برخورد با آنها را ندارد.

یکی از کارهای مهمی که والدین باید انجام دهند، حمایت از 
 های عاطفی فرزندشان است. رشد مهارت

 نام بردن احساسات مختلف به همراه کودک، ایده خوبی است.

مهم است که به کودک یاد دهیم همه احساسات قابل قبول هستند اما باید به نحوه 
بروز احساسات خود نیز توجه کنند. هیچ کس حق ندارد وقتی عصبانی است چیزی 

 را بشکند یا کسی را بزند.

 

گیرد که حس و حال بد خود را تحمل کند و آرام شود، مواجهه  وقتی کودک یاد می
 شود. تر می با مشکالت بعدها در زندگی راحت

وظیفه پدر و مادر است که وقتی کودک در برابر وی خشمگین است، رفتاری 
بالغانه و ایمن داشته باشد. فرد بالغ باید بتواند خشم و بی حوصلگی کودک را تحمل 

ای  تواند توجه کودک را به مسله کند و او را آرام سازد. عالوه بر این، فرد بالغ می
 تر جلب کند. مطلوب

 

ن است و به  وظیفه فرد بالغ است که گوش دهد چرا کودک بی حوصله و خشمگی 
ن کودکان   او کمک کند که مسله حل شود. فرد بالغ باید به حل عادالنه دعوا بی 

 کمک کند. 
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 کودک مشتاق عشق و صمیمیت است

کودک نیازمند عشق، صمیمیت و قدردانی بسیار از سوی والدین خود است. 
صمیمی بودن، نوازش یکدیگر و انجام کارها با همدیگر، بین والدین و 

 کند. کودکان محبت ایجاد می

 

شود، یک نفر او را آرام  کودک نیاز دارد وقتی حس بد دارد یا عصبانی می
 کند. آغوش والدین جایی امن برای کودک است.

 

دهد که چگونه عشق ورزی  همچنین، مهربانی بین والدین به کودک الگو می
 کند. کند و یک َجو گرم و صمیمی را در خانه ایجاد می

 

 

رابطه مثبت والدین، بنیان خوبی 
 برای فرزندپروی است.

ارزشش را دارد که برای این 
 موضوع وقت بگذارید.
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 مراقبت از نیازهای اولیه کودک، وظیفه والدین است

وظایف والدین شامل رسیدگی به نیازهای اولیه کودک 
)خواب، ورزش، تغذیه، بهداشت( و برقراری ریتم 

 روزانه منظم است.

کند بهتر با مسائل  ریتم روزانه منظم به کل خانواده کمک می
 دهد. کنار بیایند و به کودک حس امنیت می

 

های غذای متنوع و سالم با  زندگی منظم روزانه شامل وعده
ساعته، ورزش روزانه و گذراندن وقت در بیرون از خانه  4تا  3فواصل 
ساعت(، دو بار مسواک زدن در روز و روال معمول شبانه منظم  2)حداقل 

 و وقت خواب است.

 همچنین باید هر روز برای انجام کاری لذت بخش و بازی، زمان صرف شود.

کودک عالوه بر نیازهای اولیه و تعیین حد و حدود، به تعامل، عشق و نزدیکی 
 زیادی از سوی والدینش نیاز دارد.
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https://pixabay.com/vectors/boy-child-dad-daughter-family-2025658/


 

 آموزند ها را یم والدین به فرزندان خود رفتار و ارزش

آموزند. کودکان با  های مهم را می والدین به فرزندان خود رفتار، عادات و ارزش
گیرند. والدین با  پیروی کردن از پدر و مادر به عنوان الگو، چیزهای زیادی یاد می

های مختلف  دهند که در موقعیت های خود به فرزند خود نشان می اعمال و حرف
 چگونه رفتار کنند.

 

پدر یا مادر باید به نحو قابل فهمی به فرزند خود توضیح دهد و دالیل خود را ارائه 
دهد و به این مسأله اشاره کند که چرا یک رفتار خاص، قابل قبول نیست. این به 

آموزد که طبق انتظارات، رفتار کند. یک کودک خردسال هنوز قادر به  کودک می
تشخیص درست و غلط نیست و به همین دلیل والدین باید در طی رشد، حمایت خود 

 را دریغ نکنند.

 

 

 

در خانه، کودک الگوبرداری 
کند که چگونه دیگران را مد  می

نظر قرار دهد و چگونه با آنها 
 کنار بیاید.
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، وظیفه والدین است
ی

 ایجاد قوانی   خانوادگ

تعیین قوانین منسجم و یکدست برای کودک و اطمینان از پیروی از این قوانین، 
کند  وظیفه والدین است. قوانین منسجم و یکدست حس امنیت برای کودک ایجاد می

 رود. کند تا بفهمد از او چه انتظاراتی می و به او کمک می

 

بهترین کار این است که با تشویق کودک، 
صحبت درباره مسائل و ارائه دلیل برای قوانین 

های موجود، کودک را به سمت  و ممنوعیت
 مسیر مطلوب هدایت کرد.

 

بعضی اوقات پدر یا مادر باید به منظور تضمین ایمنی و رشد کودک، مثالً با 
هایی برای او ایجاد  جلوگیری از ورود کودک به یک موقعیت خطرناک، محدودیت

 کنند.

 

 

کودک را نباید مثالً با کشیدن موهایش، نیشگون گرفتن یا سیلی  
 زدن، تنبیه فیزیکی کرد.

این کار تاثیر مخربی بر رشد کودک دارد و طبق قوانین فنالند، 
 مجازات دارد.
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