تؼذاد کوی اس اغَل ٍ ػقبیذ رفتبری ٍجَد دارد کهِ در وهَل
سهبًْب ٍ ثب گذضت قزى ّب ّوچٌبى جبٍداى ثبقی هبًذُ است .ایهي

 .3الگَی خَثی ثبضیذ .اگز هیخَاّیذ فزسًذتبى ثِ کبری کِ ضوب
دٍست داریذ گزایص پیذا کٌذ ،ضوب خَد الگَیی ثزای آى رفتبر

اغَل ٍ ػقبیذ ،در ّوِ فزٌّگ ّب ،هذاّت ٍ توهذى ّهب ٍجهَد
داردٍ .جِ هطتزک ّوِ ایٌْب ،فقط جلَگیزی اس رفتبرّبی ثهذ ٍ

اصول ساده اما مهم در تربیت کودکان

ثبضیذ .فزسًذ ضوب ثِ کسی ًیبس دارد تب اس اٍ سزهطق ثگیزد.

ًبضبیست ًیست ،ثلکِ ایي اغَل ٍ ػقبیذ ،جبهؼِ ای را ثِ ٍجهَد

 .4قبثل اػتوبد ثبضیذ .درٍؽ ًگَییذ ٍ سؼی کٌیذ رفتبرّبی سبختگی

هی آٍرد کِ در آى ثچِ ّب ًِ تٌْب لَس ،خَدخَاُ ،جسَر ٍ ثهی

اس خَد ًطبى ًذّیذ تبفزسًذاى خَدِ ٍاقؼی ضوب را ثجیٌٌذ ٍ ثطٌبسٌذ.

ػبوفِ ًیستٌذ ،ثلکِ فبرؽ اس خَد پسٌذی ،ثسیبر هْزثبى ،هؤدة ٍ
ّوذل هیجبضٌذ ،یؼٌی ّوبى کَدکبًی کِ هب در خیبالتوبى آرسٍی
داضتٌطبى را دارین .هذاّت ،فزٌّگ ّب ٍ هکتت ّب ثزای ثیبى ایي

 .5حضَر داضتِ ثبضیذ .سؼی کٌیذ ٍقتی کَدکتبى ثِ ضوب ًیبس دارد،
کٌبر اٍ ثبضیذ ٍ ثِ خَاستِ ّبی اٍ رسیذگی کٌیذً .گذاریذ کبر یب

اغَل ٍ ػقبیذ سًذگی ،راُ هخػَظ ثِ خَد دارًذ .در ایهي جهب

هسبئل دیگز ثیي ضوب ٍ فزسًذتبى فبغلِ ثیٌذاسد.

قػذ دارین ،ضوب را ثب اغلی تزیي ٍ ثٌیبدی تزیي ایي ػقبیذ آضٌهب

 .6خَضجیي ثبضیذ .هسبئل ثب ًَع ًگزش ضوب ثِ آًْب تغییز هیکٌٌذ.

کٌین ،تب ثب ثکبرگیزی آًْب ٍ اًتقبل آى ثِ راثطِ ّب ٍ فهؼهبلهیهت
ّبیتبى ،ثِ جبهؼِ آرهبًی خَد دست یبثین.

اگز هثجت گزا ٍ ثِ آیٌذُ خَضجیي ثبضیذ ،اس سًذگی لذت ثیطتزی
خَاّیذ ثزد .ایي ثبػث هیطَد ّن در تزثیت ٍ ّن ثِ ػٌَاى الگَ،

گروه مشاوران و روانشناسان
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 .1ثب هحجت ثبضیذ .هحجت ثشرگتزیي ًؼوت خذاًٍذی است کِ

در رضذ فزسًذ خَد ،ػولکزد هثجت داضتِ ثبضیذ.

پبیِ ٍ ثٌیبد ّوِ رٍاثط ٍ اخالقیبت ثِ آى ٍاثستِ استّ .زچِ

 .7غجَر ثبضیذ .آراهتز ٍ ّوگبم ثب فزسًذاًتبى جلَ رٍیذ .سًذگی ثِ

ضوب ثیطتز ثِ اوزافیبًتبى هحجت کٌیذ ،در ػَؼ هحجت ثیطتزی
ًیش دریبفت خَاّیذ کزد .ایي ثْتزیي ّذیِ ای است کِ هیتَاًیذ
ثػَرت کالهی ٍ غیزکالهی ،تقذین فزسًذتبى کٌیذ.

خَدی خَد سزیغ هی گذرد ،پس چزا خَدتبى ّن سؼی هی کٌیذ
سزػت آى را ثیطتز کٌیذ؟ ٍ یبدتبى ثبضذ ،تغییز در رفتبر فزسًذتبى

 .2ثبثت قذم ثبضیذً .ظن ،قبػذُ ٍ هحذٍدیت ّبی هطخع ،ایجبد

سهبى هیجزد.

اػتوبد هی کٌذ .ایي ّوبى چیشی است کِ فزسًذتبى ثزای

 .8ایستبدگی کٌیذ .پطتکبر ٍ استقبهت اس لشٍهبت پیوَدى راُ تزثیت

احسبس اهٌیت ٍ آراهص ثِ آى ًیبس دارد.

است .پس ّیچَقت دلسزد ًطذُ ٍ دست اس کبر ًکطیذ.

مرکس مطاوره و خذمات روانطناختی

سپیذار
ارائه دهنذه خذمات در زمینههای:
درمان :روان درمانی انواع اختالالت افسردگی ،اضطرابی ،وسواس ،ترس
مرضی ،استرس و...
مطاوره :خانواده ،کودک ،نوجوان ،فردی ،زناضویی ،ازدواج ،ضغلی،
تحصیلی و...
سنجص و ارزضیابی :انجام آزمونهای معتبر هوش ،ضخصیت ،خودضناسی،
روابط زناضویی و...
آموزش :برگساری دورههای آموزضی مهارتهای زنذگی ،فرزنذپروری،
مهارتهای پیص از ازدواج و...

ارتباط با ها
آدرس 3هوداى 81 ،هتری پیشاهٌگیً ،بش کَچه حقیقت،

 .13سبسگبر ثبضیذ .اًؼطبف پذیزی اهز ثسیبر هْوی در سًذگی است .یبد

 .9خَدپسٌذ ًجبضیذ .اس الک خَدپسٌذیتبى ثیزٍى آییذ ٍ اًزصیتبى را

گزفتي چیشّبی تبسُ ،داضتي ایذُ ّبی جذیذ ٍ کطف دیذگبُ ّبی

غزف دیگزاى کٌیذ ٍ فزسًذاًتبى را در ایي راُ وَالًی ثب خَد ّوسفز

هختلف ،را ثبیذ تجزثِ کٌیذ ٍ ثِ فزسًذاًتبى ًیش هٌتقل کٌیذ.

کٌیذ.

ّ .14وذل ثبضیذ .ػالٍُ ثز ّوِ ایي هسبئل ،یکی اس هْوتزیي فضیلت

 .11فؼبل ثبضیذ .فقط یکجب ًٌطیٌیذ .اگز ایذُ خَثی داریذ ،یب فکز

ّبی اًسبًی ،تَاًبیی درک دیگزاى ٍ فْویذى احسبسبت آًْبستّ .وذلی

هیکٌیذ کبری اضتجبُ است ،دست ثِ فؼبلیت ثشًیذ .ػولکزدّبی ضوب

پبدسّزی ثزای رفتبرّبی خَدپسٌذاًِ ،ثیزحوبًِ ٍ ػبری اس ػبوفِ ٍ

ثِ فزسًذاًتبى ًطبى هیذّذ کِ تٌْب راُ اًجبم کبرّب ،اقذام ثِ ػول

احسبس است ٍ .ثْتزیي راّی کِ فزسًذاًوبى هیتَاًٌذ ایي خػَغیت

کزدى ثِ آًْبست.

ثزجستِ را ثیبهَسًذ ،اس وزیق ّوذلی کزدى هب ثب آًْبست.

 .11سبدُ ثبضیذ .کَدک ضوب ثزای خَضجخت ثَدى ًیبس ثِ چیشّبی

ثب ایٌکِ گفتي ایي هسبئل آسبى است ،اهب ػول کزدى ثِ آًْب در ایي

سیبدی ًذارد .در ٍاقغّ ،زچِ کوتز ثبضذ ثْتز است .ایي کبر ثبػث

سهبًِ ًبهطوئي ٍ خطزًبک سبدُ ًیست .رفتبرّبیی کِ هب در کَدکبًوبى

هیطَد اٍ یبد ثگیزد ثزای داضتي کَچکتزیي ٍسیلِ اش ّن قذرضٌبس

هطبّذُ هیکٌین ،فقط اًؼکبسی اس آًچِ در خبًَادُ خَد هی ثیٌٌذ ًیست،

ٍ سپبسگذار ثبضذ.

ثلکِ اًؼکبسی اس دًیبی ثشرگ پیزاهَى آًْبست.

 .12ثباػتقبد ثبضیذّ .ز اًسبًی ثزای سًذگی کزدى ًیبس ثِ هجوَػِ ای
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اس اغَل ٍ قَاًیي دارد کِ اس وزیق آى خَة را اس ثذ تطخیع دّذ.

تلفي62464800320 - 61881883880 3
پست الکترًٍیکیsepidarpsycho@gmail.com 3
ٍبالگsepidarpsycho.blogfa.com 3

هٌتظر حضَر گرم شوا هستین.

هٌبثؼی ثزای هطبلؼبت ثیطتز
. 1راَىمبی تربیت اثربخش؛ وًشتٍ دان دیىک مبیرگری؛ ترجمٍ مُرداد
فیريزبخت؛ وشر داوژٌ
.2ريش َبی وًیه رفتبر بب کًدکبن؛ وًشتٍ ريدلف دری کرز؛ ترجمٍ
محمًد تًتًوچیبن؛ وشر ثبمه الئمٍ

ضوب ثبیذ جبیگبُ اػتقبدیتبى را هحکن کٌیذ ،تب فزسًذتبى ّن فزغت
پیزٍی اس ضوب را داضتِ ثبضذ.

