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RESPONSIBILITY INVOLVES MAKING DECISIONS, 
BEING TRUSTED, AND LEARNING TO TAKE CREDIT 

FOR ONE'S ACTIONS. 

 

Major key points in development of responsibility in children: 

• Good parent/child relationship 

• Parents set a good example for children(role model effect) 

• Avoiding dependency  

• Avoiding overprotection(smothering vs mothering) 

• Discipline with dignity 



MAJOR KEY POINTS IN DEVELOPMENT OF 
RESPONSIBILITY IN TEENS: 

-Good parent/teen relationship 

-Having a calm proactive conversation  

-Avoiding an imbalanced power dynamic 

-Taking teens abilities, inabilities and insecurities into consideration  

-Creating a safe space for teens to share their opinions and struggles 

-Handling oppositional behaviors 

-Discipline with dignity 

-Honesty 



ABNORMAL RESPONSIBILITY TAKING 
BEHAVIOR DURING PANDEMIC: 

• Irresponsibility 

• Diffusion of responsibility(the person is less likely to 

take responsibility for action or inaction when other 

bystanders are present) 

• over-responsibility(fear of disappointment and loss, 

people-pleasing behavior causing anxiety and 

exhaustion) 



 ریشه ی اصلی عدم مسئولیت پذیزی

 والدین هر آنچه فرزندان می خواهند فراهم می کنند

”نه گفتن“والدین به فرزندان  عدم    

 حفاظت از فرزندان در برابر شکست

نداشتن انگیزه مشخص   

اضطراب فرزندان یا والدین و یا هر دو   

 مقایسه کردن خود با دیگران و ترس از شکست



 راهکبرهبی افشایش مسئولیت پذیزی در دانش آموسان

 داشتن برنامه ی روزانه مشخص و پیروی از آن

 داشتن هدف دراز مدت

 دوری از تعلل در کار ها

 افزایش اعتماد به نفس

 توانایی پذیرش شکست

 ریشه یابی و تالش برای رفع مشکل

 ایجاد احساس خوب هنگام انجام وظایف

 درونی کردن حس مسئولیت



 نکبت قببل توجه بزای والدین

گفتگو وتوافق کردن -  

توضیح خواستن-  

حذف نکردن مسئولیت-  

قوانین روشن در خانه-  

رعایت حد مراقبت و کنترل-  

اموزش سپاسگزاری -  



.با فرزند با احترام برخورد کنید  

.او را نپذیریدبی مسئولیتی داد نزنید اما   

.مسئولیت ها در حد توان کودک یا نوجوان باشد  

. نقش های جبرانی  نداشته باشید  

انجام کار ناکافی توسط فرزند بهتر از کار . از ابتدا در حد کافی از او بخواهید

.کامل توسط والدین است  

.هرگز نباید تهدیدی کرد که نمیتوان آن را انجام داد  



 

.با فرزندان خود صادق باشید  

.هر دو والد با فرزند به یک شیوه رفتار کنند تا دوگانگی ایجاد نشود  

.احترام به سلیقه ی فرزند به معنای تایید نظر و رفتارشان نیست  

 نظارت و کنترل به دور از افراط و تفریط 

.تنبیه فرزندان به معنای محروم کردن آن ها از بعضی از امکانات رفاهی است  

!تنبیه فیزیکی ممنوع  

 






