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 غذای فکری برای
والدین و مربیان

اطالعات برای بزرگساالن

 بدون خشونت برای تربیت دالیل خوبی



 خشونت در تربیت از سال ۱۹۸۹ در اتریش ممنوع شده است. کنوانسیون سازمان ملل متحد
 در مورد حقوق کودک، که اتریش نیز آن را امضا کرده است، به همین مدت وجود داشته

 است. اتریش به عنوان چهارمین کشور جهان - پس از سوئد، فنالند و نروژ - در میان ۵۴
 کشوری که در حال حاضر این کنوانسیون را امضأ کرده اند نقش پیشگامی مهمی را بر

 عهده گرفته است. از سال ۲۰۱۱ حق حمایت از کودک در برابر خشونت در قانون اساسی
 فدرال نیز به ثبت رسیده است. با این حال، تعداد زیادی از کودکان و جوانان هنوز خشونت
 را در خانواده های خود تجربه می کنند. خشونت زخم های مادام العمر بر جای می گذارد،

 اعتماد به خود و در روابط با دیگران را از بین می برد، خشونت شما را بیمار می کند.
.حفاظت از کودکان در برابر هر گونه خشونت باید در جامعه ما اولویت داشته باشد

!تنبیه سالم” وجود ندارد“

 دالیل خوبی برای تربیت
بدون خشونت

بیش از ۳۰ سال ممنوعیت خشونت در آموزش و پرورش

رشد کودک
 کودکانی که بدون خشونت بزرگ می شوند،

 شجاع  تر، دارای اعتماد به نفس  بیشتر و
.قادر به برقراری ارتباط  بهتری هستند

حقارت
 هرگونه خشونت علیه کودک، تجاوز به

.حیثیت آنهاست



ممنوع
 هر گونه خشونت در آموزش و پرورش در

 اتریش توسط قانون ممنوع است! این شامل
.توهین، تحقیر و بی توجهی هم میباشد

 برای درس گرفتن از اشتباهات 
 هرکسی اشتباه می کند. متأسفانه ما در

 فرهنگمان برای اشتباهات ارزش قائل
 نیستیم و آنها را تحریم می کنیم. اما درست

 مانند بزرگساالن، کودکان نیز باید اجازه
 داشته باشند که اشتباه کنند. تنبیه به فرزند
 شما کمک نمی کند که کار درست را انجام

 دهد. کودک می تواند رفتار خود را از طریق
 توضیحات کوتاه و واضح در مورد کارهایی

 که در آینده باید درست انجام دهد و با
.الگوبرداری از شما تغییر دهد

تایم اوت
 حتی والدین نیز ممکن است در مواقعی

 ناتوان شوند. قبل از اینکه از خستگی از
.حال بروید کمی استراحت کنید

برای کمک گرفتن
 هنگام تربیت فرزندان خود ممکن است به

 محدودیت های خود برسید. کمک گرفتن در
زمانی که گیر کرده ا

تاثیر یادگیری
 کودکانی که ضربه می خورند یاد می گیرند

 که صدمه زدن به دیگران اشکالی ندارد.
 آنها یاد می گیرند که مشکالت را با خشونت

.حل کنند

تاثیر الگویی
 ما الگوی فرزندانمان هستیم! به کودک خود

 نشان دهید که چگونه در موقعیت های
.بحرانی به درستی رفتار کند

عواقب جدی
 پیامدهای روانی و جسمی خشونت تا
 بزرگسالی ادامه دارد. هر کسی که در

 کودکی خشونت را تجربه کرده است، اغلب
 بعداً به کمک و حمایت حرفه ای نیاز پیذا
 میکند. این خطر همچنین افزایش می یابد

 که خشونت تجربه شده بدون فکر به
 فرزندان منتقل شود، با این شعار: “تنبیه و

“.خشونت به من که آسیبی نزده

ترس
 خشونت باعث ایجاد ترس می شود. ترس

 جسم و ذهن را فلج می کند. ترس مداوم
 استرس ایجاد می کند، پیوند والدین و فرزند
 را مختل می کند و خطر بیماری را افزایش

.می دهد

 www.salzburg-gewaltfrei.at  در سایت
 می توانید اطالعات بیشتر و

 پیشنهادات پشتیبانی متعددی را در
.ایالت سالزبورگ بیابید



اطالعات برای بزرگساالن

:راهنما و اطالعات
برای کودکان، نوجوانان و بزرگترها

Kinder- und Jugendanwaltschaft (kija) 
Salzburg 

Fasaneriestraße 35, 5020 Salzburg
Tel: 0662 430 550

kija@salzburg.gv.at, www.kija-sbg.at

Regionalstelle kija Innergebirg 
Tel: 0664 611 6636

kija.innergebirg@salzburg.gv.at
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