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  مقدمه

  
 برنامة فرزندپروري ويژة«هاي آموزشي گروهي  جلسهكه قرار است منظور راهنمايي افرادي نوشته شده كتابي كه پيش روي شما قرار دارد به 

 رش ادارةبه سفاو پزشكي كودك و نوجوان ايران اين برنامه توسط انجمن روان .را در سطح كشور برگزار كنند »سال 12تا 2والدين كودكان 
مبتني بر  هاي متنوع و از مجموعه برنامهبراي گردآوري اين  .و آموزش پزشكي كشور تهيه شده استدرمان  سالمت روان وزارت بهداشت،

شكي كودك و نوجوان لمي دانشگاه و فوق تخصص در حوزة روانپزت عهيأ اعضاي انجمن كه همگي عضو موجود در جهان و تجربةشواهد 
ط به دستياران هاي مرتب موضوعتدريس آموزش مستقيم مباحث فرزندپروري به والدين و  در ها اين افراد همگي سال .ه شده استباشند استفاد مي

بنابراين اميد است شيوة ارائة مطالب و ذكر  .اند فعاليت كرده آموزگاران، و ساير مشاغل وابسته شناسان،روان مشاوران، ،تخصصي و فوق تخصصي
گشا  راه دارند متنوع هاي زباني و فرهنگي و قوميتي ويژگيكه  در سطح كشورهاي جمعيتي متفاوت  وهگر كاربرد برنامه دربراي  هاي مربوطه مثال
  .باشد

و سپس راهنماي  فيهاي فرزندپروري معر فاهيم پايه و نظري در مورد مهارتدر هر فصل ابتدا م .باشد مي ضميمه 1 فصل و 6اين كتاب شامل 
نگارش  شيوةكه  نويسندگان بر آن بوده استسعي  .ها توضيح داده شده است همان مهارت ، و تمرينآموزش ،الدين با هدف معرفيو ادارة جلسة

در  كند مطالب طوري را مطالعه مي مربي متنبدين ترتيب وقتي  ،طب دوم شخص باشدبه صورت مخا حد امكان ساده وتا مفاهيم نظري نيز 
  .مناسب به والدين انتقال دهداي  هو به شيوموقع  به ها رااند آنتو بندد كه مي ذهنش نقش مي

 .متفاوت باشدنفر  10- 12تواند بين  تعداد اعضاي گروه مي .كشد دقيقه طول مي 90هر كدام به مدت  باشد كه جلسة هفتگي مي 6برنامه شامل 
 .نگراني دارندفرزند خود هاي اجتماعي  مهارت الت رفتاري ياشكبرخي مدر مورد هستند كه  ساله 12تا  2كودكان  انيا مادر اناعضاي گروه پدر

  .هاي تربيتي آنان را تقويت كند تواند مفيد باشد و توانمندي ني كه فرزندان سالم دارند نيز ميبا اين حال اين گروه براي تمام والدي
در اختيار والدين قرار داده در جلسات و فواصل آنها تكاليف  انجام به منظور مرور مطالب ووالدين نيز دارد كه  اين برنامه يك كتاب كار ويژة

تر در كتاب  با توضيح بيشتر و كامل كه با زبان ساده و به صورت مختصر و مفيد نوشته شده است،والدين تمام مندرجات كتاب كار  .شود مي
هاي مرتبط  هاي رايج والدين در مقوله ئوالو س سعي شده در كتاب راهنماي مربي به خطاهاي شايع .راهنماي مربي پوشش داده شده است

اي جديد و  تجربه و فرزندش، شرايط هر والدهمواره  با اين حال، .تر در جلسه عمل كند تر و احاطة گسترده شود تا مربي با اشراف جامعپرداخته 
و توجه به مشخصات  فتار درماني و يادگيري اجتماعي،اين مهم را بايد با كمك گرفتن از اصول اساسي ر .واحد است كه بايد از نو به آن پرداخت

وال يك والد در مورد ئاي براي س يادمان باشد هيچ پاسخ از پيش تعيين شده .انجام داد كنندگان در گروه يك از شركتفردي و فرهنگي هر 
و  را داردهاي خود ياد بدهيم كه هر موقعيت ويژگيها يم و هم به پدرها و مادربايد هم خود بياموز .وجود نداردپيدا كرده لي كه با فرزندش مشك

دهد  مي به ما قدرت از جمله تربيت فرزندان زندگي هاي روزمرة تي و رفتاري در پرداختن به موضوعداشتن انعطاف شناخ .طلبد راه حل خود را مي
  . ها كنار بياييمتر با آن مسائل را بهتر بفهميم و آسان
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  يادداشتي براي مربيان 

  ردش كارگ
  

فردي است  ،گرداننده يا مربي گروه .توجه داشتنيز به برخي نكات باليني  بايد ،به ويژه به صورت گروهيبراي ادارة جلسات موفق فرزندپروري 
كودكان  يپزشكو روان هاي اختالالت شايع رفتاري كودكان و نوجوانان دارد و با عالئم و ويژگيتكامل طبيعي  كه اطالعات كافي در مورد رشد و

را با شركت در فرزندپروري  ت گروهي كسب كرده و اصول برنامةجلسات آموزشي درماني را به صور او توانايي ادارة به اضافه، .است آشنا
رويكردي كه به عنوان و در ضمن  او بايد آمادگي داشته باشد همكاري اعضاي گروه راجلب كند، .هاي آموزشي خاص آموخته است كارگاه
ار ي براي رفتها ضمن اين كه مربي را الگوي وادهكند خان اين روش كمك مي .آميز باشد برد حمايت كننده و تشويق ر جلسه به كار ميگ هدايت

. ها وارد شوند در جريان يادگيري و تمرين مهارت و با انگيزه و اعتماد به نفس باالتر احساس امنيت پيدا كنند دهند، مشابه با فرزندان خود قرار مي
  :باشد هاي زير اساسي مي پايبندي به اصل ،دستيابي به اهداف جلسه براي تسهيل روند كار گروهي و بنابراين،

هاي  اصطالح .بهره بگيريددر صورت لزوم از اصطالحات بومي و محلي رايج براي جا افتادن مطلب  .به زبان ساده و قابل فهم صحبت كنيد -1
 . يده به كار نبريدفني و تخصصي پيچ

در  .به كار ببريد ها راوانيد آنبتدر ذهن خود آماده كنيد تا به موقع از پيش هاي مناسب و متعدد را  مثال ها، مورد تمام مفاهيم و مهارت در -2
 .و مشخصات فرهنگي اعضاي گروه و فرزندانشان توجه داشته باشيد جنس، به سن، ها، مثال

 .هاي برنامه اميدوار سازيد والدين را به نتايج كاربرد مهارتمناسب  برخورد و رفتاربا با اشتياق و عالقه در جلسات حاضر شويد و سعي كنيد  -3

هاي جديد و  سعي كنيد آنان را در معرض تجربه .ل شويد و به آنان احترام بگذاريدو تجربيات والدين ارزش قائ احساسات، ،براي نظرات -4
يا هاي جديد  مهارت بدهيد كه اين انگيزه را به آنهاتري را اتخاذ كنند و  مه قرار دهيد تا به تدريج رويكردهاي صحيحهاي برنا آموزش
 .را به كار ببرند يتر سازنده هاي شيوه

 .برنامه را مطابق ساختار از پيش تعيين شده پيش ببريدبتوانيد به اهداف جلسه پايبند باشيد تا  -5

 .به موقع در جلسه حاضر شويد .بندي جلسات را رعايت كنيد زمان -6

آنان را به  ،و نظر ساير اعضا هاي قبلي والدين به مطالب گفته شده و مثالسعي كنيد با ارجاع دادن  هاي اعضاي گروه، پاسخ به پرسش در -7
 گيرند از توانايي و شوند و ياد نمي راي حل مشكالت به مربي وابسته مياگر بالفاصله جواب بدهيد آنان ب .سوي يافتن جواب هدايت كنيد

 .تر سازيددر كاربرد مهارت حل مسئله توانمند خانواده راسعي كنيد  .تفاده كننداس دانش خود

و خجالت  دنها راحت نيست اين فعاليت اما برخي والدين براي انجام دارد ي فعال ايفاي نقشها نياز به تمرين و روش ها اگيري مهارتفر -8
يكي از والدين يا كمك مربي بخواهيد نقش كودك را داشته  كنيد و از اين هميشه اول خودتان به عنوان والد نقش را اجرابنابر .كشند مي

همكاري آنان براي انجام  با تكرار و تمرين بيشتر، .تر انجام بدهند هاي كوچك ها را در گروه از اعضا بخواهيد ابتدا نقشسپس . باشند
 .شود هاي گروه بيشتر مي فعاليت

آنان را وادار به نوشتن يا خواندن .يا كم سواد باشند يا از انواع اختالالت يادگيري رنج ببرند سواد ب باشيد ممكن است برخي والدين بيمراق -9
 .از آن استفاده كند دردا  حافظة شنيداري قوي اگر روش يادگيري مخصوص خود را به كار بگيرد مثالًهر كسي  اجازه بدهيد .نكنيد

به اين صورت وقتي آنان در .ها ترغيب كنيدهاي حل آن علل، و روش ،در مورد مشكالتفكر تبا استفاده از روش بارش فكر والدين را به  -10
  .آيند بهتر با آنها كنار مي ،گيرند زندگي قرار ميمعرض مشكالت واقعي 

اي حل اين بر تالشي كه كنند، د شما متوجه مشكالتي كه تجربه ميآنان بايد احساس كنن .هاي هيجاني والدين توجه نشان دهيد به واكنش -11
ثر ارتباط مؤهاي  در جاي مناسب از روش .كنيد ند هستيد و شرايط آنان را درك ميا اند، و بهايي كه براي آن پرداخته مشكالت به خرج داده

  .توانيد استفاده كنيد مي ... مواجه سازي، توضيح خواستن، بازخورد دادن، خالصه كردن، مانند
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اما به ياد داشته باشيد هدف اصلي  هاي والدين استفاده كنيد خصصي خود براي پاسخ گويي به پرسشت از دانش و تجربة در مواقع لزوم، -12
  .تقويت مهارت و ارتقاي آگاهي آنان است

با اعضاي گروه ارتباط كالمي و غير كالمي  .هاي جالب كمك بگيريد به موقع از شوخي و مثال .شاد باشيد سعي كنيد خوش روحيه و -13
  .مملو از اطالعات فني و نظري تبديل نشود گروه به كالس درس خشك و به فعاليت در گروه تشويق كنيد تا ار سازيد و آنان رامناسب برقر

يا خيلي لوسش چرا گذاشتيد كار به اينجا برسد؟ مثالً( يدبپرهيز كند ين را محكوم يا سرزنش ميدي كه والها يا اظهار نظرهاي ئوالاز كاربرد س -14
  .گردد در آنان مي منجر به ايجاد حالت تدافعي و دهد كفايت نشان مي را بي پدر و مادرهااين روش  ).!كرديد

آنان براي فعال بودن در گروه همكاري و قدرداني ازترين تالش والدين  كوچكتوجه به هاي كالمي براي  پاداشمانند تقويت مثبت از انواع  -15
 بودني موفق والد شروع دوباره واعتماد به نفس كافي را براي  كنيد كمك ميبه آنها  اين روش با .دهره بگيريب ...انجام تكاليف هفتگي و  يا
جايگزين و هاي  روش با زد كنيد را به آنها گوش كار فقط اشكال اگر .كنند پيرويدست بياورند و از روش شما در ارتباط با فرزندشان ه ب

  .ر ببرندشوند تا بتوانند آن را به كا مثبت آشنا نمي
هاي  د در موقعيتيتوان اما اگر اينطور است مي خود صاحب فرزند باشد و تجربيات فرزندپروري داشته باشد لزومي ندارد مربي گروه حتماً -16

  . ديبراي گروه بيان كن را خود هاي جالب و آموزندة مناسب تجربه
  

  جلسات ةراهنماي كلي ادار
  .قبل بپردازيد ةجلسمطالب و اهداف دگويي و مرور مآ اول را به خوشةده دقيق هجلس هردر  -1
از از آنجا كه امكان مرور تكاليف تمام اعضا وجود ندارد، . به مرور تكاليف هفته قبل و رفع اشكاالت اعضا بپردازيد ده دقيقهسپس  -2

جلسات نوبت مطرح شدن  طوري افراد را انتخاب كنيد كه در طول .بحث كنيد هاروي آن وچند تكليف را انتخاب ميان داوطلبين 
مرور وقتي را به  جلسه آخرو  نيدرا جمع ك تكاليف ةبقي توانيد مي .اعضا تا حد امكان به صورت يكسان فراهم شود همة تكليف يا نظر

  .بدهيدوالدين به هاي الزم را بازخوردمطالعه  زبا خود ببريد تا پس اآنها را ها اختصاص دهيد يا آن
جلسه  اهدافسعي كنيد روي . اختصاص دهيدكارگاه را به آن وقت  ازدقيقه  50 حدود و د را شروع كنيدجدي موضوعسوم  ةدر مرحل -3

  .  دشوندرگير اصلي بحث  كه گروه دراعضا را به نحوي مديريت كنيد  ةقمتفر هاي والئمورد نظر متمركز شويد و س
بيد والدين متوجه تكليف مقرر اطمينان يا .اص دهيدبعد اختص ةتكاليف هفتمشخص كردن پرسش و پاسخ و  هدقيقه آخر را ب 20 -4

  .رود نان انتظار ميدانند چه كاري از آ اند و مي شده
  .استفاده كنيد...  بحث، پرسش و پاسخ، بارش فكر،هايي چون ايفاي نقش،  از روشبراي تفهيم بهتر مطالب  تا جايي كه امكان دارد -5
ضرورت چنانچه  .رود عضو گروه چه انتظاري از آنان مي تا بدانند به عنوان يك يح دهيدقوانين گروه را در اولين جلسه به والدين توض -6

  .آوري كنيدرا ياد در جلسات بعدي قوانين دارد

  
  گروهجلسه براي اعضاي قوانين 

  :ندشوموارد زير در جلسات رعايت الزم است نها بگوييد آدر مورد قوانين كلي جلسات با والدين صحبت كنيد و به 
  

كمك  به موقع اعضا، حضور بديا ميساعت ادامه و نيم و به مدت يك  دوش ميس ساعت مقرر شروع أصورت هفتگي ره سات بجل -1
  .كند تا جلسه با نظم بهتري پيش برود مي

 كه خود پيش نياز موضوع جلسة گردد اي معرفي مي شده تعيين پيش از و مشخص موضوع جلسه هر در و جلسه است 6برنامه شامل  -2
و  مطالب بهتر درك به جلسات تمام در منظم حضور است بديهي دنباش مي مربوط يكديگر به جلسات مباحث كه آنجا از .است بعدي

  .كند مي كمكها  يادگيري مهارت
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 االمكان حتي الزم است .دگير مي قرار والدين اختيار در نظر مورد موضوع پيرامون نظر اظهار و السئو جهت كافي فرصت جلسه هر در -3
 در. باشد داشته وجود الزم مباحث تمام ارائه براي كافي فرصت تا گردد خودداري متفرقه االتسئو و بحث از جلسات برگزاري حين رد

 . دوش مي داده اختصاص پاسخ و پرسش براي دقيقه 10-20 جلسه هر پايان

 .دوديت زماني را رعايت كنندمح دكنن سعيبايد  گروه اعضاي ،براي اظهار نظر و نوبت ديگران حق رعايت منظور به -4

 فوق موارد به مربوط واالتئس و مشاوره معاينه، نسخه، تمديد است، پزشك نظر تحت كودك كه صورتي در شود از والدين خواسته مي -5
 .دسازن مطرح كودك معالج پزشك بااختصاص يافته  فرزندپروري به برنامة ي كهاز زمان خارج را

 . مطرح نگردد گروه از خارج و ودش تلقي محرمانه بايد وهگر اعضاي مورد درشخصي  اطالعات -6

تند در ميان اعضاي هاي توهين، سرزنش، و انتقاد ،مسخرت .به يكديگر احترام بگذارند و كنند حمايت يكديگر از بايد گروه اعضاي -7
  . باشد گروه ممنوع مي
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  فصل اول

  
  نگاهي به فرزندپروري يا

  يريت رفتار كودكان براي والدينآموزش اصول مد
وانان به هاي يادگيري اجتماعي براي تغيير رفتار كودكان و نوج مداخله است كه در آن تكنيكنوعي  (PMT١)آموزش مديريت رفتار كودكان 

 ءشامل چهار جز PMT .گردد محسوب نمي PMTاي كه والدين در آن درگيرباشند به خودي خود  بنابر اين هر مداخله .شود والدين ياد داده مي
  :باشد اساسي مي
دانيم سه نوع مشخص  همانطور كه مي .هاي مربوط به آن بنا شده است يادگيري و پژوهش ةك ديدگاه نظري كه بر اساس نظريي )الف

 گيري نوع اي كه هر كدام منجر به شكل سازي عامل، و يادگيري مشاهده شرطي سازي كالسيك، شرطي از يادگيري وجود دارد،
 بنا شده كه بر پيش درآمد، »سازي عامل شرطي«بر اساس اصول  PMTدر اين ميان  .اند درماني براي كودكان شده خاصي از روان

 ها اين روش در خانه و ساير موقعيت .كيد داردأر رفتار افراد در زندگي روزمره تگيري و تغيي رفتار، و پيامد به منزله روشي براي شكل
تعامل بين فردي  ةه اين تجربيات يادگيري در زمينجايي كز آنا .دهد قابل استفاده است ودك در آن رخ ميرايطي كه رفتار كو ش

  .نامند آن را يادگيري اجتماعي نيز مي پذيرد ه صورت ميو غير درمانگران، آموزگاران، مانند خانواده، ميان افراد متعدد
براي مثال تقويت  .دهند عي است كه پيش يا پس از آن رخ ميان رفتار و وقايارتباط مي در مورد ياصول گوناگون ةبرگيرند در PMT )ب

  .مثبت از اين نظر يك مفهوم كليدي است
 اين هدف به كمك تمرين، .شود ي فعال به والدين آموزش داده ميهاي اختصاصي مديريت رفتار از طريق يادگير مهارت PMTدر  )ج

چگونه  گيرد تا والدين بياموزند چگونه با كودك خود رفتار كنند، مانگر صورت ميو الگوسازي توسط در بازخورد، ايفاي نقش،
بگوييم چه كنند  صرف اين كه به والدين .هاي آموخته شده در جلسه را به كار ببندند چگونه مهارت و رفتارش را تغيير دهند،
ها را كه والدين بايد در مورد  از همان تكنيك درمانگر بسياري ها در والدين، براي شكل دادن مهارت .كند مشكلي را حل نمي

  .كند ه در مورد خود والدين استفاده ميدر طول جلس )كاربرد پيش درآمد شكل دادن، مانند تقويت مثبت،( فرزندانشان به كار ببندند
جايي كه اين هدف در طول  ز آنا ،داف درماني تغيير رفتار كودك استيكي از اه .آميزد مي ارزيابي و درمان را با هم در روند PMT )د

 .صورت گيرداوليه تغييراتي در اهداف در طول زمان شود الزم است  ا برعكس با وجود مداخله حاصل نميي شود مين ميأدرمان ت
طريق  زاين كار را ا PMT .درمان داشتن اطالعات در مورد پيشرفت كار است ةگيري براي چگونگي ادام بنابراين كليد تصميم

  .دهد ام ميجي منظم پيشبرد كار انارزياب
  

اين نكته به اين  .اند رار نگرفتهقمورد تحقيق   PMT ةوان هستند اما هيچ يك به اندازتجربي در مورد كودكان فرا ةييد شدأهاي ت گرچه درمان
  .دهد واالت درماني پاسخ ميئثر است يا به تمام سؤمعني نيست كه اين مداخله هميشه م

 ييد شده است مانند بهبود رفتار كالسي و موفقيت تحصيلي،أت ها در بسياري حوزه PMT ةجدا از مداخل »دگيري عاملاي«اثربخشي اصول 
گيري از شكل گيري رفتارهاي انحرافي در افراد در  پيش هاي تكاملي و ذهني، تماعي در افراد مبتال به ناتوانيگيري رفتارهاي مطلوب اج شكل

در اصل براي  PMTگرچه  .هاي درماني بندي به رژيم بهبود پايو  تغيير عملكرد ورزشكاران، صرف مواد،م ءمعرض خطر پرخاشگري يا سو
هاي  اير گروهجويانه، و ضد اجتماعي طراحي شده است به فراواني براي س مقابله درمان كودكان و نوجوانان به ويژه براي رفتارهاي پرخاشگرانه،

  .رود به كار مي ... ط شغلي،يشرا زندگي روزمره، سني،

                                                            
1
Parent Management Training 
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اهد تجربي معتبر نيز از شو هااند كه برخي از آن اي يافته واع متفاوتي از آن كاربرد گسترده، انهاي متعدد ثابت است در برنامه PMTبا اين كه اصول 
  :مانند باشند برخوردار مي

  
Incredible Years Training Series (Webster-Stratton & Reid, 2003) 
Parent-child Interaction Therapy for Oppositional Child (PCIT) (Brinkmeyer & Eyberg, 2003) 
Positive Parenting Program (Triple-P) (Sandesr, Markie-Dadds, &Turner, 2003). 

  
  اصول فرزندپروري

هاي كنند تا با استفاده از تجربهآنها بسيار تالش مي .در عين حال خوش رفتار داشته باشنتوانمند و د ،اني موفقها مايلند فرزندتمام پدرها و مادر
د دهگام مديريت و پرورش كودكان رخ ميدردسرهايي كه هن هاي موجود باو مراجعه به متن ترها يا متخصصين،مشورت با بزرگ شخصي،

تواند اين موفقيت را افزايش دهد به ويژه براي ن حال آموزش اصول تغيير رفتار ميبا اي.شوندموفق مي هم در اين كار مقابله كنند و معموالً
غيير رفتار اساس علمي براي صول تدر واقع ا .كنداطاعت نميوالديني كه خود با مشكالتي مواجه هستند يا فرزندشان به راحتي از آنان 

  .آيندهاي فرزندپروري به حساب مي مهارت
هاي آنان ها و مهارتتواناييراي اين كه راهي ب روشي سازنده و غير مخرب است،هاي تربيت كودكان به فرزندپروري مجموعة دانش و مهارت

و با اعتماد  ول،ئمس توانمند، بار آوردن افرادي مستقل، بنابر اين هدف اصلي از تربيت كودكان،. را رشد دهيم و مشكالت رفتاريشان را اداره كنيم
ما به يك نظام انضباطي نياز داريم كه  براي بزرگ كردن كودكان، .باشند دار ميجتماعي مناسب برخوربه نفس است كه از رشد اخالقي و ا

به نيازها و عقايد ديگران توجه  ها را بپذيرند،آموزيم مسئوليت رفتارهاي خود و پيامد آنبا اين كار به فرزندانمان مي بتوانيم قاطعانه به كار ببريم،
دكان تكليف خود را بيني و با ثبات باشد كوهاي ما قابل پيشاگر رفتار و واكنش .ان را كنترل كنندهاي خودشرفتارها و هيجانكنند،و ياد بگيرند 
دهد قتي كودك رفتار نادرستي انجام مييعني و »انضباط قاطع« .آيندكنار مي ما يهاتر با انتظارها و محدوديتراحت شوند وبهتر متوجه مي

  .و به او بياموزيم بهتر رفتار كند به سرعت در برابر رفتارش پاسخ نشان بدهيم، ،مفتار كنيم، ثبات عمل داشته باشيمصمم ر
مكاني دور از  ثر واقع گردد بايد محيطي امن و خوشايند را براي رشد و شكوفايي كودك فراهم كنيم،ؤانضباط م نةپيش از  اين كه روش قاطعا

در عين حال اين محيط بايد براي  .،ودر كنار كيستكندچه مي ،كجاستانيم او اين يعني هر لحظه بد خطر و همراه با رسيدگي و نظارت ما،
كمك  پرسد،ميالي ئوسكودك جالب و آموزنده هم باشد و به تعامل او براي ارتباط با ديگران پاسخ مناسب بدهد مثل وقتي كه فرزندمان 

  .ا نياز به نصيحت و توصيه داردي طلبد،توجه مي خواهد، مي
اگر انتظار ما از  .چنين خودمان به عنوان يك والد بستگي داردانتظارات ما از عملكرد كودك و همهاي تربيتي به چگونگي و ميزان موفقيت روش

لت دهيم و اگر انتظار ناچيزي داشته باشيم در واقع از او غفو رادر معرض آسيب و آزار قرار ميفرزندمان غير واقع بينانه يا زيادتر از توان او باشد ا
اجازه  كفايتي و ناكامي به ماشويم و احساس بين داشته باشيم به سرعت خسته و نااميد مينقص بوداگر از خودمان توقع كامل و بي .كنيممي
  .هاي درست فرزندپروري را به كار ببريمدهد مهارتنمي

مديريت  .زها و سالمت جسمي و رواني خود توجه داشته باشندهاي فرزندپروري را با موفقيت به كار ببرند كه به نياتوانند مهارتوالديني مي
شود از دارد و اين همه وقتي ممكن مييو خالقيت ن اشتياق، خوش خلقي، رفتارهاي كودكان روندي طوالني و فراگير است كه به صبر و تحمل،

  . يمبيشترين بهره را بگير كه در دسترس داريم يكه به سالمت خود رسيدگي كنيم و از منابع
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  كودكان اصالح رفتار

  
  رفتار 

هر . »آن پسر دست راستش را روي سرش گذاشت«: به اين گزاره توجه كنيد. گيري استتوصيف و قابل اندازه اي قابل مشاهده، قابل رفتار پديده
دهندة يك رخداد عيني رفتار كه نشان فهمد اينتواند رفتار مذكور را براي خود مجسم كند و ميكس اين جمله را بشنود يا ببيند يا بخواند مي

اين گزاره توصيف عيني . در اين گزاره نشاني از كيفيت رخداد مورد نظر يا قضاوت بيننده دربارة آن وجود ندارد. ك بار انجام شده استياست، 
گيرد و او نميم مبهم و متفاوتي شكل مي، در ذهن شنونده مفاهي»آوردكند يا ادا در ميآن پسر خودش را لوس مي«: اگر بگوييم. يك رفتار است

  .هدآورد دقيقاً چه كاري انجام ميكند يا ادا در ميتواند بگويد وقتي آن پسر خودش را لوس مي
هاي خلقي يا شخصيتي آنان را با رفتارهاي گوييم بايد توجه داشته باشيم كه خصوصيات سرشتي مثل ويژگيوقتي از رفتار كودكان سخن مي

ست اما خيلي عجول ا ادب است يا دختر خوبيشنويم كه پسرم لجباز يا بياز پدرها و مادرها بسيار مي. اهده و توضيح دادني اشتباه نكنيمقابل مش
دهند هاي مذكور رفتار اين كودكان را توضيح نميشويم كه تعريفبا توضيحي كه دربارة رفتار داديم به سادگي متوجه مي. و كم حوصله است

  .گويندسازگاري آنان ميتوانايي پذيري، و ، هيجانكردن پافشاريخصوصياتي چون ز بلكه ا
به كمك كه  نمايندرا كسب  هايي ، چون قرار است مهارتارائه كنندوالدين بايد بتوانند يك تعريف دقيق و مشخص از رفتار فرزند خود 

به طور  .س بايد دقيقاً بدانند رفتار چيستپ. و مناسب او را افزايش دهندرفتارهاي منفي و نامناسب كودك خود را كاهش و رفتارهاي مثبت آنها
  .قابل مشاهده، قابل شمارش، و البته قابل تغيير استكاري كه دهد، توان گفت رفتار، آن كاري است كه كودك انجام ميخالصه مي

 ةيا نحو حس كردن، اما فكر كردن، .دست تكان دادنيا  ،گريه كردن ،لبخند زدن :مانند كه قابل ديدن يا شنيدن باشدپس رفتار عملي است 
  .شوند چون قابل مشاهده نيستند رفتار محسوب نميهيچ يك نگرش 

  
: پرسيم مياز خود يعني  دهيم انجام را»غريبه آزمون«توانيم  مي استصورت گرفته  مشخصبه طور  رفتاريك  تعريف شويم نمطمئ اينكه براي

  »است؟ گرفته صورت رفتاري چهكه  شود مي متوجهآيا  بشنود را توصيف اين اي غريبه گرا«
هايي هستند كه والدين رفتار نيستند، بلكه صفت...  كله شقي، بدجنسي، گستاخي، لوس بودن و بودن، دلسوزي، مهرباني، لجبازي، پس با هوش

بودن فرزندش با منظور مادر ديگر فرق داشته باشد و آنها ممكن است منظور يك مادر در مورد لوس بودن يا لجباز . دهندبه فرزندشان نسبت مي
در توضيح رفتار كودك شما بايد دقيقاً و به سادگي . هر كدام رفتارهاي مختلفي را براي توصيف لجبازي يا لوس بودن فرزندشان به كار ببرند

  :مثال. دهدبگوييد كه او چه كاري را انجام مي
 دهدميها را هل هنگام بازي در پارك بچه. 

 شودها پنهان ميكند و البالي قفسهدر فروشگاه دست  مرا رها مي. 

 رودبا كفش بيرون روي فرش راه مي. 

 گويدزند و ناسزا ميشود داد ميوقتي عصباني مي. 

 
  رفتار عوامل مرتبط با

  .توجه كرد )C٤،  B٣، A٢(يعني پيش در آمد، رفتار، و پيامد  هصيف رفتار  بايد به سه موضوع عمددر تو«
  

  :دهدپيش درآمد، آن چه پيش از رفتار رخ مي
و چه شرايط محيطي  و رواني، ،هاي جسمي، فيزيولوژيك حالت چه شرايط شخصي مثل گيرد، ين كه كودك در چه شرايطي قرار ميبسته به ا

                                                            
2
Antecedent 

3
Behavior 

4
Consequence 
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ي موارد دليل بدرفتاري كودكان بسياردر  .كند زند تغيير مي رفتاري كه از او سر مي ،نوع روابط و رفتارهاي ديگران ها، مثل وجود محرك
اش سر رفته يا از چيزي  حوصله ،آيد خوابش مي توجهي و عدم رعايت نيازهاي فيزيولوژيك آنان است مانند زماني كه كودك گرسنه است، بي
صداست يا يكي از  خيلي پر سر و هخانرفتاري كودك را افزايش دهند مثل وقتي كه د احتمال بدتوانن مي نيزشرايط محيط  يدر موارد .ترسد مي

كند و گيرد، تجزيه و تحليل مياي است كه اطالعات را ميمغز كودك شبيه رايانه .گذارد مرتب سر به سر كودك صاحب خانه ميها  مهمان
منظم و با  اسب با درك كودك،من صحيح، اگر اطالعات به اندازه، .دهدبيرون مي) داد كامپيوتري همان برونيا (ايي را به صورت رفتار نتيجه نه

 هاي يا درخواست اگر به اين رايانه اطالعات ماا .داد زياد است احتمال درست و مناسب بودن برون نظارت يك فرد بالغ به كودك داده شود
يا  هاي اشتباهي از دادهاغلط داده شود، آن چيزي كه رايانه پس از تجزيه و تحليل و پردازش اطالعات بيرون خواهد داد، مجموعه يا نامناسب

دار تحويل  س از تجزيه و تحليل، رفتاري مشكلگنگ و مبهم دريافت كند، پ متغير، هاي نامشخص، پيچيده،پس اگر مغز كودك پيام. است نابجا
اين ( باشدقانون مي تور ودس ةگيرد شامل دو بخش عمدها و اطالعاتي كه معموالً كودك از افراد پيرامون خود، به ويژه والدين ميپيام. دهدمي

  ). شوند دو مقوله به تفصيل در فصل چهارم توضيح داده مي
  

  :رفتار
  .آن قسمت از عملكرد كودك است كه قابل مشاهده مي باشد

  
  :آيدچه پس از رفتار مي پيامد، آن

ها گاه اين واكنش. شودخودش با آنها مواجه ميدهند يا او در نتيجة عملكرد هايي است كه والدين به رفتار كودك نشان ميپيامد شامل واكنش
ي هم بازخورد محيط به رفتار گاه. كنندرا تشويق ميكودك هايي كه شود، مثل زمان) افزايش رخداد رفتار(شود رفتار كودك تقويت باعث مي

خنديدن به ناسزايي كه كودك . گيردنمي رسد يا كسي آن را جديشود مثالً وقتي تالشش به نتيجه نميباعث كاهش رخداد رفتار او مي كودك
ممكن نگاه نكردن و توجه نشان ندادن به نقاشي كودك . اوستنامناسب از دوستانش در مهد كودك ياد گرفته نوعي تشويق و تقويت رفتار 

  .  اش رابه نقاشي از دست بدهد او عالقهكه شود به تدريج باعث است 
هايشان را كاهش دهند، اول بايد بتوانند به رفتارهاي آنان توجه و كودكان را تقويت كنند و بدرفتاري وقتي قرار است والدين رفتارهاي مطلوب

هايي كه ، توضيحكنار بگذارندگويند كه معموالً در مورد كودكان ميرا هاي كلي و مبهمي تعريف شود آنان اين كار باعث مي. آنها را توصيف كنند
والدين بتوانند وقتي . دركي روشن از كارهاي فرزند خود داشته باشندكه دهد اجازه نميبه آنها دين همراهند و با دلخوري و رنجش والمعموالً 

ا بهتر يدهند تهيه كنند، رسد كه گزارشي كتبي از رفتارهايي كه در واقعيت رخ ميرا به دقت مشاهده و تعريف كنند وقت آن ميفرزندشان رفتار 
كه والدين در مورد برخي جوانب رفتار فرزندشان نگران هستند، چه است چه زماني يمفيد ، روشاين روش. ي ثبت كنندبگوييم رفتارها را در جاي

  .كنندتقويت خواهند رفتار مطلوبي را وقتي مي
  

  :زيراثبت رفتار مفيد است، 
 گويندمي وقتي مثالً. است درست ندازها چه تا دارند كودك رفتاري مشكالت از كه برداشتي ببينند تا كنندمي پيدا فرصت والدين .1

  !!است كرده بيداد و داد بار 4 حداكثر او مثالً كه بينندمي هاجيغ تكرار هايدفعه ثبت با »زنهمي جيغ داره شب تا صبح از مريم«
 ناهار از قبل ظهرها الًمعمو آرش هاي كوبيدن پا و قراريبي فهمندمي مثال براي. شوندمي متوجه را كودك رفتار بروز دليل و زمان .2

  .است گرسنه خيلي كه دهد مي رخ
 برابر در گردندبرمي سركار از وقت هر شوندمي متوجه مثالً. برندمي پي رفتار آن به نسبت خودشان واكنش شدت و نوع به آنان .3

  !!!است خودشان حرف حرف ديگر هايوقت كه حالي در شوندمي تسليم زود شاهين هايخواسته
  .كندمي پيدا شدت يا شودمي كمتر دارد او هايقشقرق شوندمي متوجه مثالً. كنند تعيين زمان طي در را كودك رفتار سير نندتوامي .4
هنگام مطرح كردن درخواستش،  مينامثال از وقتي كه به داد و فرياد براي . است داشته ايفايده چه مداخالتشان بفهمند توانندمي .5

  .زندتر حرف ميرامآ اودهند توجه نشان نمي
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هاي ثبت رفتار روش  
با اين كار والدين . شوددهد و پس از آن چه ميعني قبل از بروز رفتار چه اتفاقي رخ مييدر ثبت رفتار بايد به زمان و مكان بروز رفتار اشاره كرد 

شود يا واكنش آنان در اص با چه پيامدي مواجه ميشود و كودك در ازاي انجام آن رفتار خشوند كه چه شرايطي موجب بروز رفتار ميمتوجه مي
اند با اين كار هاي پرخطر و آن دسته از رفتارهاي والدين كه منجر به تقويت رفتار كودك شدههم چنين موقعيت. برابر رفتار كودك چيست

  .شوندمشخص مي
  

  الگوهاي ثبت رفتار
شود  گرفته ميرفتاري كه در نظر . ند، ابتدا بايد آن رفتار تعريف و سپس ثبت شودبراي اين كه يك رفتار دركودك شكل بگيرد يا تغيير پيدا ك

اگر كودك بعضي  مثالٌ رفتار مسواك زدن قبل از خواب،. دهدباشد و گاهي نيزآن را انجام ميبايد رفتاري باشد كه كودك قادر به انجام آن مي
  . باشدرفتار كودك در شروع برنامه اصالح رفتار و تقويت  براي ثبت يتواند انتخاب مناسبزند، ميها مسواك ميشب

  
  :تواند به يكي از سه روش زير انجام شودثبت رفتار مي
  نمودار توصيف رفتار) الف

كند اين روش كمك مي. كنيد خود رفتار به همراه پيش درآمد و پيامد آن مشخص شده استدر اين نمودار همان طور كه مشاهده مي
توانيم با اين كار مي. دهيمبروز يك رفتار مشخص را بشناسيم و دقت كنيم كه چه واكنشي در برابر آن رفتار انجام ميعلت و شرايط 

ريزي عيني و واقعي بخشند برنامهكنند و تداوم ميشوند يا پيامدهايي كه آن را تقويت ميبراي تغيير شرايطي كه منجر به بروز رفتار مي
  .داشته باشيم

 

  مكان و زمان  زاكلمش رفتار
 بروز از قبل موقعيت

  رفتار
 بروز از بعد پيامدهاي

  رفتار
  توضيحات ساير

 و كشيد داد مادر سر
  پرت كرد را شير ليوان

 اشمدرسه كيف در مادر  آشپزخانه در صبح 8
  گذاشت نان و پنير لقمة

 توجيبي پول او به مادر
  داد بيشتري

  

در  نداشت دوست
  مدرسه نان و پنير بخورد

  
  جدول هفتگي ثبت رفتار) ب

اين روش براي ثبت رفتارهايي كه به صورت مستمر رخ . زنيمدر اين روش در جدولي مانند زير تعداد دفعات بروز رفتار را عالمت مي
انند افتند و قابل ثبت به صورت تك تك نيستند مرفتارهايي كه چندين بار و به صورت تكراري اتفاق مييعني دهند مناسب است،  مي

اصالح رفتار تعداد  ةمتوجه شويد پس از اجراي برنام كندثبت رفتار به اين شكل كمك مي. دادكشيدن، گريه كردن، دشنام دادن
و ) رسيدهدر روز بار  10داد ولي حاال اين رفتار به بار دشنام مي 30-20مثالً، قبالً روزي (رخدادهاي مورد نظر تا چه حد كاهش يافته 

  .ر مؤثر بوده استاقدام شما چقد
  

  :رفتارع نو
  زدن جيغ

  بار 9  بار 8  بار 7   بار 6  بار 5  بار4  بار3  بار2  بار1  هفته روزهاي
                    شنبه

                    يكشنبه
                    دوشنبه

                    شنبه سه
                    چهارشنبه
                    پنجشنبه

                    جمعه
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  .زد عالمت مربوطه ستون در بار يك رفتار مشاهدة بار هر از پس و كرد بيشتر را ولجد اين هايستون تعداد توانمي

  :رفتار ترسيم منحني) ج
 كودك رفتار تغييرات روند منحني، كي شكل به شده ثبت اطالعات نمايش و جدول كي در رفتار دادن رخ دفعات ثبت با توانيدمي شما
 يك يكديگر به نقاط كردن وصل با بتوانيد پايان در تا كنيد زدن عالمت به اقدام ستون هر پايين قسمت از روش اين در. دهيد نشان را

مربوط به سطح پايه يعني تعداد دفعاتي است جدول  سمت راستقسمت . دهدمي نشان را رفتارها تعداد عمودي ستون. كنيد رسم منحني
بروز رفتار را در مدتي نشان  يهادفعهچپ جدول قسمت . دهدنجام ميكه كودك قبل از اين كه اصالح رفتار را شروع كنيم آن رفتار را ا

  .كنيمكه داريم روي تغيير رفتار كار ميدهد مي
  

  زند موقع بازي خواهرش را كتك ميماهان : رفتار
  مرداد ماه : تاريخ

  

مي
رخ 

ار 
رفت

كه 
ي 

فعات
د د

عدا
ت

 
هد
د

  

  بعد از شروع برنامه رفتاري  قبل از شروع برنامه رفتاري
12                                            
11                                            
10                                            
9                                            
8                                            
7                                            
6                                            
5                                            
4                                            
3                                            
2                                            
1                                            
0                                            
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  

  روز

  
. داد قرار قضاوت مورد را نتيجه سپس و كرد ثبت را آن روز 15 مدت به حداقل بايد شود، مي شروع رفتار تغيير براي جديدي برنامة وقتي

 توانند مي ،شوند مي راضي كامالٌ خاص رفتار كي انجام در كودك پيشرفت از والدين وقتي. است آن تدريجي انجام رفتار تغيير راه بهترين
  .كنند متوقف را رفتار آن تثب

  
  رفتار ثبت در مهم هاي نكته

 به بايد دارد بستگي آن ادامة زمان مدت اي آن رخداد تعداد شمارش و دهد مي رخ واقعاً رفتار آيا اينكه دقيق مشاهدة به رفتار ثبت كه آنجايي از
  :داشت خاطر

  . نمود اتكا نبايد ادآوريي اي گمان، و دسح حافظه، به .كرد ثبت را آن بايد رفتار انجام از پس بالفاصله -1
  .پاييد را او رفتار چشم گوشة از جاري، كار ادامة ضمن بايد .كرد تعقيب را او اي چسبيد كودك به نبايد رفتار ثبت موقع -2
  ..)..مراجع، مهمان،( ندارد وجود مزاحمي كه داد اختصاص رفتار ثبت به رااز شبانه روز  وقتي است بهتر رفتاري برنامة شروع در -3
 مدرسه از كودك بازگشت از پس ساعت كي زمان مدت در روز هر مثال براي گيرد صورت هفتگي صورت به رفتار ثبت است بهتر -4
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  .باشد نظر مورد خاص زمان مدت و ساعت همان بايد روز هر .ددا قرار ارزيابي مورد را رفتارش
  .است كرده مشاهده را رفتار كه است نمطمئ و دارد قرار زماني فاصلة نهما در والد كه شود زده عالمت نمودار در بايد وقتي فقط -5
 تعداد توان مي موارد اين در .»حرف گوش نكردن«يا » رعايت نكردن« يا» نگذاشتن محل« مانند است سخت رفتارها برخي ثبت -6

  .كرد مشخص است نداده انجام را آن او و شده خواسته كاري كودك از كه را هايي دفعه
 

  معكوس و مثبت ررفتا
 شكل به و گيرد مي قرار نامطلوب رفتار با تقابل در كه بگيرند نظر در را مثبتي رفتار بايد دهند كاهش را منفي رفتار كي بتوانند والدين اينكه براي
 آساني كار مهارت اين كسب .كنند تشويق را مثبت و معكوس رفتار توانند مي منفي رفتار تنبيه جاي به صورت اين در .شود مي توصيف نيز مثبت
  .دارد نياز فراوان تمرين به و نيست
 فرزندمان به است راحت خيلي .كنند تشويق پسنديده كار به اينكه تا كنند منع ناپسند كارهاي انجام از را كودكان دارند عادت والدين بيشتر
 افزايش را كودكان مطلوب رفتارهاي بتوانيم اينكه براي .دهد امانج دباي را كاري چه عوض در بگوييم اينكه تا ... نخور، نپر، نكن، نزن، :بگوييم
 ينوالد وقتي بنابراين .بخواهيم كودك از را آن و بگيريم نظر در گيرد مي انجام نامطلوب رفتار عكس جهت در كه را رفتاري بايد دهيم
به جاي اين كه  .شود مي بيان مثبت صورت به و است آن برعكس كه كنند فكر مطلوبي رفتار به بايد دهند كاهش را نامناسبي رفتار خواهند مي

بهتر است رفتار جايگزين و مطلوب را به كودك  ،»اينقدر كتاب و دفترهاتو رو زمين ولو نكن« براي مثال فرزند را از انجام رفتاري منع يا نهي كنند،
نكته اين است كه اگر  .»را از روي زمين جمع كن و بگذار روي ميز تحرير كتاب و دفترت« :دو معلوم شود پيشنهاد كنند تا تكليف او و خودشان هر

به فكرش نرسد چه كار  خواهيم ويا مي متوجه نشود در عوض چه كاري را از او ممكن است او ،كودك بخواهيم كاري را متوقف كند فقط از
  .تواند انجام بدهد كه مارا راضي كند ميبهتري 

  

  جلسه اول ةراهنماي ادار
  

  اهداف جلسه
  آشنايي اعضاي گروه با يكديگر و قوانين گروه )1
  فرزندپروري مةآشنايي با برنا )2
  آموزش توصيف، مشاهده، و ثبت رفتار )3
  »معكوس و مثبت«توضيح مفهوم رفتار  )4
  

  وسايل مورد نياز
  والدينبرد، ماژيك، كاغذ و مداد براي تمرين  وايت

  
  جلسه يفهرست فعاليت ها

 معرفي برنامه و خوشامدگويي  
  با يكديگرآشنايي اعضاي گروه  
 فرزندپروري ةاصول برنام  
  رفتارمعرفي  
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 ثبت رفتار  
 مثبت و معكوس رفتار معرفي  
 پرسش و پاسخ، تكليف هفته  

 
  )دقيقه 10(خوشامدگويي ومعرفي برنامه 

قوانيني كه الزم است در هر نوع گروه آموزشي جلسات و  تعداد سپس گردش كار،.ها، خودتان را معرفي كنيد پس از خوشامدگويي به خانواده
را به صورت كوتاه  هاو آن )مشاركت فعال بودن و احترام به ديگران، ،شركت منظم رازداري، رعايت نوبت،( درماني رعايت شود مطرح سازيد

  .توضيح دهيد
  

  )دقيقه 10(آشنايي اعضاي گروه
ي خود را معرف ،نفري قرار گيرند 3هاي  از والدين بخواهيد در گروه .اي زير را انجام دهيده گروه با يكديگر آشنا شوند تمرين براي اين كه اعضاي

  .بحث را در كل گروه مطرح سازند ةو سپس نتيج كنند
  

  :1تمرين 
  ؟به نظر شما پدر يا مادر بودن چه مشكالتي به همراه دارد كه صحبت كنيد در اين مورد لطفاً با اعضاي گروه خودتان

--------- ----------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- --------
 -------------------------------------------------------------------------------------------  

  
  .ها را مورد تمجيد قرار دهيدعاليت آنان تشكر كنيد و نظرات آنپس از اين كه والدين نظر خود را در گروه اعالم كردند از همكاري و ف

  
  )دقيقه10( فرزندپروري ةبرناماصول 

اطفي مثبـت بـا   بـر برقـراري ارتبـاط عـ     .توضـيح كوتـاهي در مـورد اصـول فرزنـدپروري بدهيـد       ،والـدين  ةبندي نظرات مطرح شـد  ضمن جمع
بــا  انظبــاطي قــاطع و باثبــات شــيوة ،كــودك و غنــي بــراي يــادگيري و ســرگرمي و مشــغوليت امــن، فــراهم آوردن محيطــي ســالم، كــودك،

ـ   و دسـتور،  تنبيـه،  هـاي درسـت تشـويق،    كاربرد روش  .كيـد كنيـد  هـاي مطلـوب در كـودك تأ    راي شـكل دادن بـه رفتارهـا و مهـارت    قـانون ب
گرفتـه اسـت   هـاي فرزنـدپروري كـه تـاكنون توسـط والـدين انجـام         هـا و مهـارت   كنيـد كـه بسـياري از روش    ا اعـالم راين نكته  يادتان باشد
  .ثر هستند و به اين دليل والدين را تحسين كنيدؤدرست و م

  .به دست بياورند كند بينش بيشتري نسبت به اهداف درمان اين تمرين به والدين كمك مي.اكنون از گروه بخواهيد تمرين زير را انجام دهند
  

 :2تمرين

  د؟ريلطفاً بنويسيد از شركت در دورة فرزندپروري چه انتظارهايي دا
 -------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- --------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------  
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هاي  كه با توجه به ويژگي كيد كنيدأت ها را بيان ونقاط مشترك و متفاوت آن ط والدينپس از مطرح كردن چند مورد از انتظارات نوشته شده توس
  .متفاوت باشد تواند از اعضاي گروه مي خصوصيات رفتاري كودكان اهداف درماني براي هر يك خانوادگي و فرهنگي و

  
از منابع  سالمتي جسمي و رواني خود باشند و توانند وظايف تربيتي خود را انجام دهند كه مراقب ن توضيح دهيد والدين در صورتي مياكنو

  .به خوبي بهره بگيرند حمايتي موجود
  
  :3تمرين 
  .توانيد از خودتان به عنوان يك والد مراقبت به عمل بياوريدسه روش را پيشنهاد كنيد كه به كمك آنها مي 

----------------------------------------------------------------------- --------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------

  )... مسافرت، هاي مورد عالقه، پرداختن به فعاليت ندن وقت با دوستان،گذرا تغذيه مناسب، استراحت در طول روز، خواب كافي، ورزش،(
  

  )دقيقه30(معرفي رفتار 
ر را با كمك يتمرين زسپس  .كيد كنيد رفتار نوعي عمل است كه قابل ديدن يا شنيدن باشدأت .اكنون مفهوم رفتار و غير رفتار را معرفي كنيد

  .آنان انجام دهيد
  

  :4تمرين 
كنند بپرسيد  فتار را رفتار قلمداد ميشوند؟ اگر خانواده مورد غير ر يك از موارد زير رفتار محسوب مي كدام اهيد بگويند به نظر آنانلدين بخواز وا

 با نوعي رفتار همراه گردد تواند كنيد احساس يا برخورد نامناسب ميكيد أت.اند كه آن مورد را رفتار محسوب كرده شنوند بينند يا مي چه چيزي مي
  . كه قابل ديدن يا شنيدن است

 -------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- ---------------------------------------------  
  

  )بلي.......(...................................دويدن
  )بلي...(.............................قسم خوردن

  )بلي.................(ها  كتك كاري با بچه
  )خير..(........................شتنديد بدي دا
  )خير..(..............................نگران بودن

  
رفتار  ها توضيح دهيد به خاطر داشته باشند براي اين كه بتوانند مشكل رفتاري كودك و رفتارهاي مطلوب او را تعيين كنند اول بايد براي خانواده

  .ف كنيدگريه كردن كودك را به صورت زير توصي اكنون خودتان در ابتدا براي مثال رفتار .را مشاهده و توصيف كنند
  :يعني كودك دارد »گريه كردن«

  ريزد اشك مي
  شود ابروهايش جمع مي

  چيند هايش را ور مي لب
  كند هق هق مي
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  . كيد كنيد اين توصيف دقيق است و جايي براي گيجي يا حدس زدن باقي نمي گذاردأت
  

  :5تمرين
  .را توصيف كنندك كودك ي »ناخن جويدن«از والدين بخواهيد رفتار  

-------- -----------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------- --------
  .برد دست راستش را به سمت دهان مي«

  .كند سرش را كمي به سمت پايين خم مي
  .جود ها را با دندان مي ناخن تك تك انگشت

  »دهد مي هاي جويده را قورت ناخن
  

توان  ميدر عوض . كند اين مثال رفتار مشخصي را توصيف نمي .»پسرم حرف گوش كن نيست« :ين بخواهيد به اين مثال دقت كننداكنون از والد
  :هاي زير توصيف كرد به يكي از صورت اين شكايت  را به عنوان يك رفتار مثالً

  دهد اهيم با اولين درخواست انجام نميخو كاري را كه از او مي
  دهد ما را انجام نمي ةخواست

  كند بحث مي كنيم جر و او درخواستي مي وقتي از
  دهد ر آن را انجام نمير مدت زمان مقرد گيرد يا را ناديده مي درخواست ما

  ها واضح هستند؟ آيا اين توصيف از آنان بپرسيد
 -------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------

-------- ----------------------------------------------------------------------------------  
  .بندي و تكميل نماييد سپس نظرات آنان را جمع .از والدين بخواهيد تمرين زير را انجام دهندحال 

  
  :6تمرين

  :د را توصيف كنيدمورد از رفتارهاي مناسب و اجتماعي  و يك مورد از رفتارهاي نامطلوب كودك خو كي
  )دهد سالم مي رود و آيد جلو مي هر وقت كسي به خانه مان مي: مثال(...............................رفتار مناسب -١
  )زند اش را به او ندهد او را كتك مي بازي اگر كودكي اسباب: مثال(............................رفتار نامناسب -٢

  
  

  )دقيقه20( ثبت رفتار
  

  :7تمرين 
  .نفره با هم فكري يكديگر  مشخص كنيد چرا ثبت رفتار مفيد است سههاي  در گروه

 -------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ -
 ------------------------------------------------------------------------------------------  
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  .پس از جمع بندي نظر والدين مروري بر فوايد ثبت رفتار داشته باشيد و انواع نمودارهاي ثبت رفتار را توضيح دهيد
  

  :8 تمرين
  .شخصات آنها را در جاهاي خالي نمودار توصيف رفتار وارد كنيددو نمونه از رفتارهاي كودك خود را انتخاب كنيد و م

  توضيحات ساير  رفتار بروز از بعد پيامدهاي  رفتار بروز از قبل موقعيت  مكان و زمان  زامشكل رفتار
  
  
  

        

          

  
  )دقيقه 10( مثبت و معكوس رفتار معرفي
 مثال دو و كنيد معرفي شود بيان مثبت گزارة كي شكل به و گيرد انجام بنامطلو رفتار عكس جهت در بايد كه را مطلوب رفتار يك مفهوم
  .بزنيد

   »توپ را بگذار توي سبد«: بگوييد »توپ را پرت نكن«به جاي 
  »بياييد كنار من بنشينيد«: بگوييد »با هم كتك كاري نكنيد«به جاي 
  .دهند انجام را زير تمرين بخواهيد والدين از سپس

  
  :9 تمرين

  .كرد بيان مثبت صورت به را آن توان مي و است مطلوب شما نظر از كه بگيريد نظر در را يمعكوس رفتار زير منفي رفتارهاي از كي هر براي
  )آرام بشين باال و پايين نپر  / بپر بپر نكن (يا  )بشين مبل روي پايين، بيا مبل از......(.........نپر مبل روي
  )بزن حرف آرام باش، ساكت.(.......................نزن داد

  )بده حركت كمتر را پايت و دست بشين، آرام..(........نخور وول اينقدر
  )كن صحبت احترام با بزن، حرف دبانهمؤ(....................نده فحش
  )بده من به را هايت دست بگير، را دستم.(......نكن ول را دستم

  )كن ول را مدادش ،بده پس را مدادش(............نگير را مدادش
  

  هفته تكليفپرسش و پاسخ و 
 .كنيد توصيف عيني صورت به را آنها و انتخاب شود انجام بيشتر داريد دوست كه را كودكتان مطلوب رفتارهاي از نمونه دو -1
 چگونه تاررف اين شويد متوجه اينكه براي سپس .كنيد مشخص هستيد ناراضي آن از كه را كودك نامطلوب رفتارهاي از نمونه كي -2

  .كنيد ثبت رفتار توصيف نمودار در و پيگيري را آن آينده هفتة طول در يابدمي ادامه و گيردمي شكل
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  فصل دوم
  

  مشكالت رفتاري كودكان علل بروز
  ارتباط مثبت با كودكان

  
  گيرند؟ چگونه شكل مي مشكالت رفتاري كودكان

  :توان تقسيم كردبه سه دسته ميمشكالت رفتارى كودكان را گيري و بروز  شكلهاي علت
 كودكان ا خصوصيات ارثييسرشت  .١

 خانواده محيط .٢

 جامعه .٣

  :شود توضيح داده مي ها ة اين علتبار به تفصيل در اكنون
  

 ا خصوصيات ارثييسرشت 

اين . وجود داردارثي به صورت هنگام تولد از .) ..قد، رنگ پوست، (آنان خصوصيات جسمي  انندها مبرخي خصوصيات هيجاني و رفتاري انسان
خصوصيت مهم . سازدشود و آنان را از ساير كودكان متمايز ميرسند به كودكان منتقل مياز والدين به ارث مي ي كههايمشخصات از طريق ژن

برخي از كودكان پرتحرك، براي مثال . گيري آنها نداريم و قادر به تغيير دادن آنها نيز نيستيمارثي بودن اين است كه ما نقشي در ايجاد يا شكل
ها خون بعضى. رسندو حرف گوش كن به نظر مي يهستند، در  حالي كه گروه ديگري بسيار آرام، منطق... قرار، عجول، كنجكاو، پرحرف و بي

طي يكسان بزرگ ايم كه كودكان يك خانواده گرچه در محيبسيار ديده. گير و كم حرف هستندگرم و اجتماعى، ولى برخى ديگر خجالتى، گوشه
  .متفاوتي دارنداخالقي و رفتاري اند، خصوصيات شده

قرار است و هاي سرشتي نشانة  يك بيماري يا ناتواني مادرزادي هستند براي مثال اگر كودك شما، پرتحرك، لجباز و بيگاهي اين ويژگي
فعالى ـ كم توجهي لم ندارد، ممكن است به اختالل بيشكند يا قادر به انجام تكاليف مدرسه نيست و حرف شنوي از معكارهاى خطرناك مى

در بسياري از اختالالت . تواند اثر شايان توجهي در كاهش مشكالت وي داشته باشددر اين گونه موارد درمان بيماري كودك مي. مبتال باشد
هاي تربيتي شرايط كمك كرد، مثالً افزايش مهارتبهبود به توان با مداخالت محيطي فعالى ـ كم توجهي ميروانپزشكي، از جمله اختالل بيش

نكته قابل توجه آن است كه در بسياري از اين موارد بايد ابتدا از مداخالت طبي و . تواند منجر به كاهش مشكالت رفتاري كودك شودوالدين مي
بي را براي اثربخشي مداخالت غيرداروئي داروئي كمك گرفت سپس به تغييرات محيطي مبادرت ورزيد، در حقيقت درمان داروئي بستر مناس

  .سازدفراهم مي
يعني شدت آنها را ، تعديل كرد  تي را كه در تعامل با محيط هستندتوان صفاتوان تغيير داد اما مييادمان باشد كه سرشت و ذات افراد را نمي

را به علت خصوصيات ارثي كه دارند مورد سرزنش قرار داد، زيرا بديهي است كه نبايد افراد . افزايش يا كاهش داد يا آنها را تحت كنترل در آورد
به دليل خصوصيات مزاجي  يجاد احساس گناه در خود و ديگرانوالدين بايد بياموزند به جاي ا. اندها نقشي نداشتهآنان در كسب اين ويژگي

  .تواند وضعيت فرزندشان را بهبود بخشدد كه ميينند، توان خود را صرف تغييرات محيطي مثبتي كننينامطلوبي كه در فرزندشان مي
  

  :هاي زير تعريف كردحوزه توان دربرخي خصوصيات سرشتي كودكان را مي
براي مثال، برخي نوزادان با .  دهدنشان مي ها و وقايع مختلف واكنشيعني چگونه و به چه اندازه كودك به موقعيت: پذيريواكنش )الف

  .مانندها توپ هم در كنيد در خواب ناز ميپرند در حالي كه اگر در گوش بعضيترين صدا از خواب مي كوچك
شود از يك فعاليت لذتسازد، مثالً هنگامي كه از او خواسته ميق ميبيعني چگونه كودك خود را با تغييرات محيطي منط: قدرت سازگاري )ب

ش ا يا اسباب بازيزند، پذيرد، غر ميدهد؟راحت ميميبخش به فعاليتي بپردازد كه آن رادوست ندارد، چه واكنشي نشان 
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  ... .كند، راپرت مي
هايش مدت زمان دهد، سر خواستهمثالً لجبازي را به مدت زيادي ادامه مي،كند دنبال مييعني كودك يك فعاليت را تا چه مدت  :پافشاري )ج

شود و از هدفش دست مشكل تسليم ميترين ا كوچكشود، يا بكند و تا به منظورش نرسد خسته نميزيادي ايستادگي مي
  .كشدمي

ها به طور معمول در بيشتر اوقات روز خلق متعادلي دارند يعني نه زياد شاد اكثر آدم. يعني خلق كودك تا چه ميزان پايدار است :پذيريهيجان )د
كودكان هم معموالً خلق و . تغيير دهد و نه چندان گرفته و ناراحت هستند مگر اينكه اتفاق خاصي بيفتد كه خلقشان را

با اين حال، در . كندو قابل تنظيم ميبيني هاي آنان را براي اطرافيان قابل پيشحالت هيجاني پايداري دارند كه واكنش
دليل خيلي روزها بدخلق و عصبانيثبات و تغييرپذير است، مانند گروهي كه بيهاي هيجاني بسيار بيبرخي كودكان ويژگي

  .افتندخودي و زود به گريه مياند يابي
  
  محيط خانواده 

گيرند تا از گوش دادن در واقع آنها بيشتر از مشاهدة رفتار بزرگترها آموزش مي. آموزندكودكان بسياري از رفتارهاي خود را در تعامل با محيط مي
گيري چنين عادتي در وي توانيد منتظر شكلخواهيد منظم باشد، ميمي دهيد و از كودكتان هماگر شما به نظم و ترتيب اهميت مي. به گفتار آنها

  .داشته باشيد شوانيد از كودكتان انتظار آرامتهم باشيد و اگر پرخاشگر و عصبي هستيد، نمي
. افتندهاي تربيتي ميدر تلهكنند يا هاي درست رفتاري را به كار ببرند اما گاهي ناخواسته اشتباه ميكنند روشبا اين كه بيشتر والدين سعي مي

ي اگر اين خطاها گاه به گاه پيش بيايد طبيعي است اما اگر به روش معمول ما در مديريت رفتار فرزندانمان تبديل شود احتمال بروز رفتارها
د مي تواند منجر به شكل گيري، در زير به مواردي اشاره مي شود كه چنانچه در محيط خانواده وجود داشته باش. دهدنامطلوب آنان را افزايش مي

  .نامناسب و غير اجتماعي گردد و رفتارهاي مثبت و مناسب كودك را كاهش دهد هايتشديد و تقويت رفتار
  

  خطاهاي شايع فرزندپروري
  توجهي به رفتارهاي مطلوببي -1

صدا  سر و بياين رفتارها مانند زيرا ظر والدين دور ميخوب آنان از ن يشوند بسياري از رفتارهاتر ميبزرگرشد مي كنند و به تدريج كه كودكان 
مقايسه با ديگران ناچيز جلوه  در اي شوند،وظيفه تلقي مي كمتر از انتظار هستند، ،شوند ميعادي  رسند،كم اهميت به نظر مي شوند،انجام مي

قرار  د و حمايتييتأ مورد ها راآن نيستند ول ئها ارزش قابراي اين رفتار پدر و مادر شود كودكان احساس كننداين موضوع باعث مي .كنند مي
 خواستم يه دست رنگ بشه كلي طول كشيد تا رنگش كنم، مي ؟هشد قشنگ !ببين ومامان نقاشيم« :گويد آيد و مي كودك نزد شما مي: مثال .دهند نمي

   »!!!ببرمت حموم فرصت ندارممن  ديگهدوش بگيري، فردا  مبري بايد، نقاشي رو ول كنحاال «: گوييد و شما مي »...
  
  توجه اتفاقي به رفتارهاي نامطلوب -2

. دگردشوند آن رفتار تقويت دهند و باعث ميكودك توجه نشان ميرفتار نامناسب بسياري از اوقات والدين به صورت اتفاقي و بدون قصد به 
شما  .دخور شما مي پايبه  به طور اتفاقي كودك پاي : مثال. شودبديل ميكند خود به نوعي مشكل براي خانواده توقتي اين رفتار ادامه پيدا مي

با كند باز هم  كودك سعي مي .كنيد كار را به يك بازي مهيج تبديل ميشما اين  .»گيرمت اآلن ميام مي زني؟ من رو مي« :گوييد و مي مي خنديد
  .شود قلمداد ميتربيتي  بي يا و  و نوعي مزاحمترار، اين رفتار از نظر شما نامطلوب تكچند بار تا با او بازي كنيد اما پس از  بزند پايش به پاي شما

  
  تلة نردباني -3

كنند اما وقتي كودك براي رسيدن به اين خواسته از رفتارهاي نامطلوب كه والدين ابتدا با آن مخالفت مينابه جايي دارد  گاهي كودك خواستة
كودك ياد  در اين ماجرا .كنندآيند و با خواستة كودك موافقت ميپدر يا مادر كوتاه مي كند،استفاده مي. .. قشقرق، گريه، ديگري مانند اصرار،

هاي كودك محدود به نظر تحمل آنان در برابر واكنش تواند والدين را راضي كند يا شكست بدهد زيرارفتارهاي نامطلوب مي گيرد با تداوم در مي
زند  تلفن مي بار به شما 5او  .ايد ش پيتزا بخريد و شما مخالفت كردهگرديد سر راه براي مي خواسته وقتي از سر كار بر شما كودك از :مثال .رسدمي
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دهيد  حم نشود قول ميخواهيد ديگر مزا مي شما هم چون براي انجام كار تمركز الزم داريد و .كند هاي مختلف تكرار مي و درخواستش را به شكل
  .دهيد راين با اين كه راضي نيستيد اين كار را انجام ميپيتزا بخريد و بناب

برند به كار مياو كنند شكل ارتباطي كه با فرزند خود دارند و روشي كه براي مديريت رفتار به مدت طوالني در تلة نردباني گير مي وقتي والدين
ن به دليل رفتارهاي والدي .يك چرخه ي اجباري ،رسدو الينحل مي د كه به نظر ناگزيريآكند و به صورت چرخة معيوبي در مييبه تدريج تغيير م
و  دشنام دادن، تهديد كردن، داد كشيدن، نق زدن، محل نگذاشتن،(هايي را از شدت كم تا زياد به تدريج واكنش ،نامطلوب كودك

دهد ن به رفتار نامناسب خود ادامه ميفرزندشاهم زمان  .ثر واقع شونده هيچ يك مؤدهند بدون آن كنشان مي) هاي كالمي و جسمي پرخاشگري
اوم رفتارهاي نامطلوب فرزند و اين چرخه منجر به تد .به اندازة كافي جدي نيستاند به ستوه نيامده داند واكنش والدين تا زماني كه كامالًزيرا مي

كنند فرزندشان والدين فكر مي .زندنسبت به يكديگر دامن مي فرزندان شود و نگرشي منفي را در والدين وهاي تربيتي والدين ميكفايتي اقدامبي
پس  آدم بشو نيست، اي ذاتش خراب است،گويند اين بچه  آنان با خود مي ،كشدد يا به شدت تنبيه نشود دست از رفتارش نميتا كتك نخور

صال آنان را به يي شديد و با عصبانيت ناشي از احساس استهاو مادر دوستشان ندارند چون تنبيه كنند پدرفرزندان فكر مي .»ماو را بزن ممجبور
به نفع خود استفاده آيد هايي كه پيش ميكه از موقعيت پس فقط مجبورند بينند،اي از محبت و توجه والدين نمينشانه آنان .اندكرات تجربه كرده

رساند و ميل ل پايبندي به قوانين و رعايت دستورها را به حداقل مياين فضاي عاطفي و فكري نا خوشايند و عاري از اعتماد متقابل، احتما. كنند
كند، مادر براي بار  ي نمي، كودك توجه»بلند شو برو سراغ تكاليفت«:  گويد مادر به كودك مي: مثال. كندبه لجبازي و پرخاشگري را تقويت مي

مادر  .دهد باز به تماشاي تلويزيون ادامه ميشود ولي  كودك جابجا مي. »؟چپبا تو بودم، نمي شنوي يا خودت را ميزني به كوچه علي « :گويد دوم مي
كودك  .»....خوري ديروز حالت را جا نيارم تكون نميانگار تا نيام سراغت و مثل «: زند با عصبانيت فرياد مي وگردد  پس از زمان كوتاهي بر مي

  .آورد اش را مي كند و كيف مدرسه يون را خاموش ميتلويز
  
  انتظارات غير واقع بينانه -4

واقعي باشد خود به عاملي براي  اگر كمتر يا بيشتر از اندازة هاي فرزند خود دارندتكليف و وظايف، ها،اشتي كه والدين از ميزان تواناييبرد
والديني كه  .شودتنبل تلقي مي اي ،نافرمان عرضه،كند بيودكي كه كمتر از انتظار رفتار ميك .شودوالدين از عملكرد كودك تبديل مي نارضايتي
. كنندبعد از مدتي خودشان از وضعيت او شكايت مي گيرند وصت يادگيري و پيشرفت را از او ميهاي محدودي از فرزندشان دارند فرخواسته
او  هدرك مادر فكر مي .پوشاندب وبه اهايش را  ها و كفش لباس بايد هنوز مادر وتواند به طور مستقل لباس بپوشد  نميكودك شش ساله اي : مثال

زند كه  را به كودك نياموخته است ولي پس از مدتي در حال پوشاندن لباس غر مي اين مهارتهنوز براي انجام چنين كاري كوچك است و 
  .»تنت كنمديگه بزرگ شدي اما هنوز هم من بايد لباست را «

  
  الگوي نامناسب بودن -5

كودكان شبيه به والدين رفتار  .وجود همين رفتارهاي اشتباه در اطرافيان به ويژه پدر و مادر است دكان نشانةرفتارهاي نامناسب كو بسياري از
ديگر نبينم با من بلند صحبت «زند كه  كه سر كودكش داد مي يمثل مادر. كنندكنند نه طبق دستورالعملي كه والدين به فرزندانشان ارائه مي مي
  »!ندز حرف زشت نمي كه خوب ةبچ« كه گويند گويند ولي به كودك مي اسزا ميكنند و ن احترامي مي ه يكديگر بييا پدر و مادري كه ب »!كني
  
  دستورهاي نادرست -6

ر پا يموقع، متعدد، ناعادالنه، و غير قابل پيگيري باشند احتمال نافرماني و زدهند مبهم، نامشخص، بياگر دستورهايي كه والدين به كودكان مي
  »!ها كني آدم رفتار مي ةمثل بچاون جا داريم ميريم فروشگاه، «: مثال. ابدين قانون افزايش ميگذاشت

  
  هاي غلطتنبيه -7
مبهم به صورت  فتار،تناسب با ربي خير،وقتي تنبيه با تأ .هاي تنبيهي استمهم در بدرفتاري كودكان استفادة نادرست از روشكي از عوامل ي

اعتراض و  تنبيه غلط به خشم، .كنددا نمييبه هدف اصلي خود يعني همان اصالح رفتار دست پ و ترسناك انجام گيرد،شديد  خشن، آميز،تهديد
 .شود مي  تر تبديلگيري رفتارهاي نامطلوب جدي شكل يانجامد و به بستري براارزشي در درون كودك مياحساس گناه و بي يا ميل به انتقام،
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شما داد  .دهد و به بازي ادامه مي دهد ي و شروع انجام تكاليف اهميت نميستور شما در مورد پايان دادن به بازشما به د سالة 8پسر  :مثال
  »!دونم با تو شب كه بابات اومد من مي« :زنيد مي
  
  هاي هيجانيپيام -8

 انواع تواند برد و مي ئوال ميجودي او را زير سبرند كه تماميت و مه ها يا جمله هايي را به كار ميبسياري از وقت ها ،والدين در مورد كودك كل
هاي شخصيتي  ر مورد رفتار كودك قضاوت كنند دربارة خصوصيتآنان به جاي اين كه به طور مشخص د .هاي منفي را در او بيدار كند احساس

او  بهري را كه دستوكند ممكن است  مييا گناهي كه پيدا  شرمنگي، در اين شرايط كودك به دليل احساس خجالت، .دهند يا اخالقي او نظر مي
براي مثال  .شود اش كم مي و احتمال همكاري و فرمان برداري بيند هاي ناخوشايند آزار مي دهد اما در درازمدت از اين احساساند انجام ب داده

گرنه پاك از  و ات نديد چيكار كردي، الهخوب شد خ« :كند يا مادر بگويد خطاب مي.... »ترسو« ،»احمق« ،»تنبل« ،»عرضه بي«وقتي پدر كودك را 
  .»كه تو حرف زدي ديگه آبرو واسه خودت نگذاشتياين جوري «يا  »افتادي چشمش مي

  
  ثباتي در واكنش والدينبي -9

كه كه بالج هاي فرزندپروري است ترين الگويكي از مهم گيري رعايت قانون و دستور،دهي به رفتارهاي فرزندان و پيعدم رعايت ثبات در پاسخ
گيرند و به راحتي تسليم خواستة كودكان نسبت به فرزندان گاه آسان ميوالدين كه  هاييدر خانواده. باشدجويي فرزندان همراه ميو مقابله يباز
وقتي .الستگيرند،احتمال نافرماني و پرخاشگري فرزندان بسيار باگيرانه تصميم ميشوند وبسيار سختشوند، و گاه به شدت خشمگين ميمي

گيرند چه كاري را چه ياد نمي ،دهند روبرو نشوندبراي رفتارهايي كه انجام مي كودكان به طور پيوسته با پيامدهاي مناسب و از پيش تعيين شده 
دين باعث ميآشفتگي و هرج و مرج در شيوة فرزندپروري وال .بيني برسندايد انجام بدهند تا به يك نتيجة مشخص و قابل پيشموقع و چگونه ب

حتي به قيمت  آنان حاضرند .دهند تا اوضاع خانه تا حدي قابل تشخيص و كنترل بشوداي رفتار كنند كه خود تشخيص ميفرزندان به گونه شود
و كردار گاهي گفتار  .ها معلوم استد مشخصي را انجام دهند كه نتيجة آنهاي تند و خشن پدر و مادر رفتارهاي ناخوشاينمواجه شدن با واكنش

دهد كه عمل رخ مي اين موضوع بيشتر وقتي .كنندنامناسب را به كودك منتقل مي رسند امادر واقع پياميدين در نگاه اول مناسب به نظر ميوال
ستوه  هاش بساله15براي مثال مادري كه از شلختگي پسر  .گفته شده با لحن كالم وحالت صورت و بدن هم خواني ندارد جملةانجام گرفته يا 

 .»توني تشخيص بديديگه اصال برام مهم نيست اتاقت تميز باشه يا نباشه، به اندازة كافي بزرگ شدي، خودت مي«: گويدآمده با عصبانيت به او مي
نشان مي تي كه در كالم و بدن خودگذارد،خشم و نارضايتي شديدش را با حالستقالل راي و بلوغ فرزندش صحه ميگر چه مادر با اين گفته بر ا

ا ي خره مجاز هستند كه كاري را انجام بدهندشوند باالكند و آنها متوجه نميرا گيج مياين شكل از انتقال پيام فرزندان  .كنددهد به او منتقل مي
  .خير

  
 شود بيشتر كودك تماعىاج و شخصي مناسب رفتارهاى تا شويم باعث دهيم، مى خود تربيتى الگوهاى و ها روش در كه تغييراتى با توانيممى ما
 در والدين تضادهاي .كند تشديد يا تعديل را كودك نامطلوب سرشتى صفات تواند مى خانواده محيط .يابد كاهش او نامطلوب و منفى رفتارهاى يا

 كودك نزد و ندندار قبول را يكديگر نظر كه والديني .شود مي كودكان مسائل تشديد موجب كه است محيطي مشكالت جمله از تربيتي مسائل
  .كنندمي فراهم وي بيشتر نافرماني براي را زمينه و كاهندمي كودك نزد خود اقتدار و ارزش از برند،مي سئوال زير را يكديگر
 عواملي ديگر از مواد سوءمصرف و فيزيكي بيماري ها،تعارض مجدد، ازدواج طالق، نظير دهدمي رخ خانواده در كه هاييناماليمت و هاتنش

 تغيير را كودك رفتار د،نگذارمي كودك با و كديگري با آنان روابط شكل و خانواده اعضاي روان سالمت بر كه تأثيري با دنتوانمي كه هستند
  . دنده
 

  جامعه
 مثبتي يا منفي آثار توانند مي كه كند مي پيدا كار و سر يجديد هاي موضوعافراد و  با رودمي مدرسه مهد يا به شود ومي تر يشب كودكسن  وقتي

 الگوبرداري خود دوستان از كودكان. مدرسه كاركنان و محيط و) اينترنت و رايانه، تلويزيون،(رسانه  كودك، باشند مثل دوستان داشته او بر
 آنها رفتار در را تغييراتي اندتو مي نيز كودكان با اولياء روابط نوع و مدرسه هاي انضباطيويژگي. شويد ارتباط اين مانع توانيدنمي شما و كنند مى
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 تعامل و خالقيت كاهش باعث اي رايانه نامناسب هاي بازي و خشونت،هاي پرو ماهواره به ويژه صحنه تلويزيون مداوم تماشاي. كند ايجاد
 مهمي بخش فيسبوك و يا) چت( گفتگو هاياتاق از استفاده مانند مجازي هايارتباط .شودمي پرخاشگرانه رفتارهاي افزايش و خانواده با كودكان

  . دهدمي تشكيل امروز دنياي در ار ما فرزندان روابط از
 

با كودكان بتثارتباط م  
احترامي استفاده امور مدام از تنبيه، توبيخ و بي كند و براي انجامدستانش برقرار نمي رئيس آن ارتباط مناسبي با زيركه اي را در نظر بگيريد اداره
روي عالقه و با جان و دل انجام دهند ولي به هيچ وجه از  هايشان رااز روي ترس و اجبار مسئوليت دانممكن است كارمنشرايط  در اين.كندمي

  .كه در نهايت به ضرر آن اداره و سازمان استروندي  ،كنند كار نمي
و مناسب با كارمندانش داشته باشد، براي توانايي آنها  ادراه در عين حال كه بر اجراي قوانين و وظايف تأكيد دارد، برخوردي خوبيك اگر رئيس 

و مذاكره كند و به فكر ارزش قائل شود، به خاطر موفقيت در كارها براي آنها پاداش مناسب در نظر بگيرد، در صورت بروز مشكل با آنها بحث 
قيت و انگيزه آنها نيز شوند بلكه خالو فرسودگي نمي ر دچار خستگي، تنشآميز مشكل باشد، كارمندان عالوه بر اينكه در محيط كاحل مسالمت
  . شودشكوفا مي

تـا ايـن پـل ارتبـاطي قـوي       .ما براي موفقيت در روابط خانوادگي، شغلي و اجتماعي خـود نيازمنـد يـك پـل ارتبـاطي محكـم و قـوي هسـتيم        
شـود و احتمـال   نمـي مبادلـه  ت بـه صـورت دقيـق    العـا حـداقل اط يـا   فيـان رد و بـدل نمـي شـود    وجود نداشته باشد اطالعاتي بـين مـا و اطرا  

  .ابديعدم اطاعت از دستورات افزايش مي نافرماني و
هـاي اخالقـي مـا را بپذيرنـد در ابتـدا بايـد بـه فكـر         رزشخواهيم فرزندان ما از ما اطاعـت كننـد، بـه دسـتورهاي مـا گـوش بدهنـد، وا       اگر مي

د و اگـر  دهـ از خـود عبـور مـي    هـا را ارزش هـا، دسـتورات، قـوانين، و   اسـت كـه پيـام   هـي  اين پل را. تحكيم پل ارتباطي بين خود و آنها باشيم
پـس اول بايـد سـعي كنـيم ارتبـاط خـوبي بـا آنهـا         . خـواهيم بـه فرزنـدمان منتقـل كنـيم     تـوانيم اصـولي را كـه مـي    وجود نداشته باشد ما نمي

 ،كسـي را دوسـت داريـم   باشد تش داشـته باشـيم و موردقبـول مـا    كنـيم كـه دوسـ   اطاعـت مـي   ها از دستور كسـي بيشـتر  انسان ما. برقرار كنيم
  .كندكه با ما ارتباط خوبي برقرار مي

كننـد،  بـراي تربيـت فرزندشـان اسـتفاده مـي      كـودك بـا سـايرين، كـج خلقـي و خشـونت، انتقـاد و سـرزنش         لديني كه مدام از تنبيه، مقايسةوا
هـا از  ، زمـاني كـه ايـن تـرس و محـدوديت     ترسـد مـي  وچـك و نـاتوان اسـت و از آنهـا    فقط تا زماني از اطاعت فرزند خود برخوردارند كـه او ك 

  .خيزده مخالفت و عناد با والدين بر ميبين برود كودك ب
  

  چگونه يك ارتباط مثبت و قوي با كودكان برقرار كنيم؟
كند تا به بهبود رابطه خود با به شما كمك ميموارد زير . د داردوجو ايهاي ساده و كم هزينهبراي ايجاد يك رابطه خوب و تحكيم آن راه

  :فرزندتان بپردازيد
  
 زمان كافي و مناسبي را با فرزند خود صرف كنيد. 

است و است كيفيت اين زمان  تر ولي آنچه مهم. روز كاري سخت باشدشايد گذاشتن وقت و زمان براي كودكان در زندگي پرمشغله ام
تا با كودك حرف بزنيم، جواب كنيم استفاده اي دقيقه 1-2هاي كوتاه از هر فرصتي مثل زمان وانيمت ما مي .كميت آن چندان اهميت ندارد

ولي بايد اين كار را به طور مكرر در طول روز انجام . االت او را بدهيم، او را نوازش كنيم، با او بازي كنيم، به نقاشي او توجه كنيمئوس
  . دهيم

خوبي براي ارتباط با فرصت آيد، به سراغتان مي يدن شما در فعاليتپرسيدن سؤالي و يا شركت دازماني كه كودك براي گفتن مطلبي، 
، اگر در آن زمان مشغول متوقف كنيد و با او وقت بگذرانيداگر مشغول كار مهمي نيستيد بايد كار خود را در اين مواقع . آيد پيش ميكودك 

  . به كودك اختصاص دهيدهستيد سعي كنيد در اولين فرصت ممكن زماني را 
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 ام دهيدجترك لذت بخشي را با فرزند خود انفعاليت مش. 

اليتي اختصاص هايي را در هفته به فعزمان. ا به طور مشترك انجام دهندكودكان خيلي دوست دارند كه با پدر و مادرشان كار و فعاليتي ر
كودكان با هم متفاوت است و همچنين شرايط سني و جنسي مختلف  فراموش نكنيد كه نيازها و عالئق .كودك است دهيد كه مورد عالقة

نيست و خوشايند ساله  15ساله لذت بخش است براي يك نوجوان  6آنچه براي يك كودك . طلبدنيازهاي متفاوتي را ميعالئق و 
صي و ويژه در نظر بگيريد و البته همينطور عاليق يك دختر با برادرش يكي نيست، پس براي هر يك از فرزندان خود بايد يك وقت اختصا

  .مواظب باشيد كه آنچه براي شما لذت بخش و خوشايند است، ممكن است مورد عالقه فرزندتان نباشد
  

  :بگويد آيد تاهايي فرزند شما به سراغتان ميايد زمانحتماً متوجه شده
  ؟من هم در آشپزي كمكت كنم دي ميمامان اجازه  
 كنمخواهم سبزي پاك من هم مي.  
  ؟در شستن ماشين بهت كمك كنم شه ميبابا  
 بابا من هم باغچه را آب بدم؟  
 بابا مياي باهم توپ بازي كنيم؟  
 مامان اين هفته بريم استخر؟  

  
توان مي. برقرار سازدروابط والدين با فرزندان براي تحكيم را تواند عالئق كودك را آشكار كند و هم چنين فرصت مناسبي موارد فوق مي

  :مثل. هايي را تدارك ديد كه مورد عالقه كودك استبازي توان مي .داد هاي مشترك زيادي را در خانه و خارج از خانه با كودك انجام ليتفعا
 به پارك يا محلي برويد كه بتوانيد با هم دوچرخه سواري كنيد.  
 ك روز بعد از ظهر با هم كيك بپزيدي.  
 اي مورد عالقه او را بخوريدشب جمعه با هم به يك رستوران برويد و غذ.  
 با هم واليبال بازي كنيد.  
 با هم يك بازي كامپيوتري انجام دهيد.  
 كتاب داستان بخوانيد.  
 با هم به يك موسيقي گوش دهيد.  
 هايش خاله بازي كنيدها و عروسكبازيبا اسباب.  
 با هم كشتي بگيريد.  
  فاميل بازي كنيد ـبا هم اسم.  
 ادك درست كنيد و آن را هوا كنيدك روز تعطيل با هم بادبي.  
 ك كاردستي درست كنيدي. 

 با هم ايكس باكس بازي كنيد.  
  
 با كودك خود صحبت كنيد و حرف بزنيد.  

زماني كه با كودك در . آيد تا سؤالي بپرسدكرد مثل زماني كه او سراغ شما ميتوان از هر فرصتي براي حرف زدن با كودك استفاده مي
د، راجع به ينست تا راجع به خودتان با او صحبت كا هاي خوبيايد، زمانهم براي گردش يا كاري بيرون رفتهبا  هستيد ياتنها منزل 

هايش ها، آرزوها و برنامهآيد و راجع به عالئق، خواستهزماني كه كودك سراغ شما مي. ها و عالئقتانخاطرات دوران كودكيتان، بازي
  .هايش گوش دهيدو به احساسات و فكرهايش توجه كنيدفكند، بايد با عالقه به حرصحبت مي
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 احساسات خود را نشان دهيد. 

الدين بايد بدون قيد و شرط نه تنها و. شودطمينان و پيوند امن با والدين مينشان دادن عواطف و احساسات مثبت باعث احساس ا
حتي در روابط بزرگساالن نيز نشان دادن . ان دهند و ابراز نمايندنشبه او ان را دوست داشته باشند بلكه بايد اين دوست داشتن را شفرزند

  .شودمثبت باعث تحكيم روابط مياحساسات 
البته هنگام نشان دادن . هايي براي نشان دادن احساسات به كودك استفتن، لمس كردن و بوسيدن كودك راهنوازش كردن، در آغوش گر

يك نوجوان دوست ندارد كه والدين جلوي دوستانش او را بغل كنند و  معموالً. گيريماحساسات بايد سن و شرايط كودك را در نظر ب
در . كنندها با او رفتار ميبزرگ شده، والدينش هنوز مثل بچه كشد و ممكن است فكر كند در حاليكه اوبوسند، او از اين رفتار خجالت ميب

ساله  5در حالي كه كودك  ،لمس كردن شانه او احساسات خود را نشان دهيم با يك چشمك، تكان دادن دست يا يمتوانان، ميمورد نوجوان
  .بردبوسيم و او از اين كار لذت ميدهيم، ميكنيم، قلقلك ميرا بغل مي

: پس به آنها بگوييم كه. هستندوالدين خود نيازمند توجه، تحسين، تعريف و احساسات مثبت  چيز فراموش نكنيم كه كودكان بيش از همه
كنم، خيلي از رفتارت در ميهماني خوشم آمد، چقدر خنديدنت قشنگ است، چقدر دلم برايت تنگ شده بود، وستت دارم، به تو افتخار ميد

  ...شوم و شنوم خوشحال ميفقط زنگ زدم كه بگويم دوستت دارم، صدايت را كه مي
دادن هديه مورد عالقه او در روز تولدش، بردن او به يك : م، مثلدوست داشتن را نه فقط در كالم كه در رفتار و عمل نيز بايد نشان دهي

هايي براي نشان دادن اينها همه راه...و گفتن يك جمله زيبا وبه او زدن رستوران در روز كودك يا دانش آموز، تلفني كوتاه از محل كار 
  .استما به او عشق و عالقه 

  
 كودك را تحسين  و تمجيدكنيد.  

هاي مختلفي براي تعريف و راه. شودكودك و افزايش رفتارهاي مثبت و مناسب در كودك مي -بهبود ارتباط والدتحسين كودك باعث 
هاي ، دختر يا پسر بودن و عالئق و خواستهدك ديگر متفاوت است و بسته به سنتمجيد از كودك وجود دارد كه البته از كودكي به كو

تحسين  .دانند چه جمله يا توصيفي براي فرزندشان حالت خوشايند  داردو آگاه معموالً ميوالدين دقيق . تواند انتخاب گردد كودك مي
هر چقدر تحسين ما . باشد اين رفتار مي ةاحساس خوب و رضايت ما از مشاهدبيان  به صورت توصيف رفتار يا عملكرد كودك و معموالً
حمايت  را به محبت، به فرزندمان منتقل كند و اعتماد او را اند احساس مثبت ماتو تر صورت بگيرد بيشتر مي به موقع تر، و صادقانه تر، واقعي

  .دهيم افزايش دهد اعتقادي كه نسبت به او نشان مي و
  

  دومجلسه  ةراهنماي ادار
  

  اهداف جلسه
  شناخت علل مشكالت رفتاري كودكان) 1
  هاي بهبود ارتباط با كودكان آشنايي با روش) 2
  

  وسايل مورد نياز
 ت بورد، ماژيك، كاغذ و مداد براي تمرين والدينواي  

  
  

  هاي جلسه فعاليتفهرست 
 مرور مطالب جلسه گذشته  
 گذشته مرور تكاليف هفته  
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  مشكالت رفتاري كودكانبروز علت  
 روش هاي ارتباط مثبت با كودكان  
 پرسش و پاسخ، تكليف هفته  

  
  )دقيقه 10: زمان(مرور مطالب جلسه گذشته 

هاي  روش توصيف رفتار و اجزاي آن، قوانين گروه،( را هاة آنخالص كنيد و توجهنظرات همه به اند؟  قبل چه آموخته لسةج از گروه بپرسيد در 
تشويق  مورددهند  توضيح صحيح مي كنند و را كه مشاركت ميكساني  به ياد داشته باشيد .دبگوييگروه  براي  )رفتار مثبت و معكوس ثبت رفتار،

  .دهيدرراقو تحسين كالمي 
  

  )دقيقه 10: زمان( گذشته ةمرور تكاليف هفت
 نفر از داوطلبين 1-2كار  با ارائة )نامطلوب رفتار كي فيتوص نمودار نوشتن دو نمونه از رفتارهاي مطلوب كودك و كشيدن(قبل را  ةليف هفتتك

 كيد كنيدتأ. دنآن را توضيح ده بينند مياشكالي  اگر هيدر كنيد و از اعضاي گروه بخواها اصولي را كه رعايت شده ذك ضمن بيان نمونه .مرور كنيد
كودك را مشاهده كرده باشند و آنچه را او انجام داده نوشته باشند نه آنكه احساس و هيجان خود را دخالت داده و برداشت  رفتار والدين بايد دقيقاً

اين جمله بيان  »ميهماني خيلي لوس بازي در آورد درروز دوشنبه «است كه اگر مادر نوشته  مثالً. بيان كرده باشند فرزندشان قصد و نيتخود را از 
  .كند كودك را توصيف ميرفتار  »كنترل تلويزيون را به طرف برادرش پرت كرد«اين كه رفتار نيست اما يك 
اد يا اشكال يك تكليف يا تمرين را مطرح پيش از اين كه اير به خاطر داشته باشيد. ديمروركن را گروهي اعضا تمام فيتكال ديتوان ينم استي هيبد

 فيتكل شما :مثال .نشان بدهيد مثبت بازخورد و نيتحس ق،يتشو تناسب موقعيت به اند و اصولي كه مورد توجه قرار داده براي تالش والدين كنيد
چون به طور  درسته اول مورد دو ،نيتنوش خط خوش و مرتب همي ليخ ،نيگذاشت وقت كار نياي برا و نيداد انجام خيلي با دقت را قبلهفتة 

  ).دم يم حيتوض اآلن يا(كسي در اين مورد نظري داره؟  ،نميب يمي اشكال هي من نجاياي ول ،مشخص رفتار دخترتون رو توصيف كرده
  
  )دقيقه 20( مشكالت رفتاري كودكان بروز لعل

الزم نيست خطاهاي شايع  .)جامعه محيط خانواده،ت، سرش( توضيح دهيد به طور خالصه سه دسته علل مشكالت رفتاري كودكان را
 اينهدف اين جلسه  در .شوند معرفي و تمرين ميهاي مربوطه به موقع  زيرا تك تك آنها در بخش آموزش دهيدفرزندپروري را در اين مرحله 

گيري رفتار مثبت يا منفي  يست كه باعث شكلط محيط خانواده نثر از اين سه حوزه است و فقأن بفهمند مسائل رفتاري كودكان متاست كه والدي
پس اگر كودكي از يك بيماري روانپزشكي مثل . دهند تار و شخصيت نهايي فرد را شكل مياين سه دسته علل با يكديگر رف. شود كودك مي
بايد بفهمند كه محيط  في والديناز طر .هاي ويژه دارد برد نيار به درمان خير تكاملي رنج ميأش فعالي كم توجهي يا اضطراب يا تاختالل بي
پس الزم . باشديك بيماري روانپزشكي  وجودازناشي  اگر اين رفتارهاحتي  شودتواند باعث تشديد يا كاهش مشكالت رفتاري كودك  خانواده مي

فتارهاي خوب و مناسبش را تا بتوانند به فرزندشان كمك كنند ر تغيير دهندو چيزهايي را در محيط خانواده  يادبگيرندهايي را  است مهارت
پس از توضيح اين قسمت از والدين بخواهيد تكليف زير را . كنند رزندپروري شركت مياي فه افزايش دهد و به همين دليل است كه در كالس

  .انجام دهند
  

  :1تمرين
  كنيد؟  سرشت كودك خود را چگونه توصيف مي

 دختر بزرگم خيلي معاشرتي و . اند اما با هم فرق دارند انوادگي بزرگ شدهها در يك محيط خبا توجه به آنكه آن. من دو كودك دارم
  . ترم كمرو، درون گرا، خجالتي و كمي مضطرب است اما دختر كوچك. كند ها زود ارتباط برقرار مي رون گراست، در ميهمانيب
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  :2تمرين
  :گذارد ثير منفي ميأبر رفتار فرزند شما ت كنيد مي و فكركه در محيط خانواده شما وجود دارد رابنويسيد از مواردي  نمونهسه 

 -------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- -----------------------------------------------------------------  
 كند مي طور رفتارهمان  دقيقاً هم مپسرزند،  با داد و فرياد حرفش را مي. خيلي عصباني است شوهرم. 

 دهد اما وقتي  گوش نمي كنم ه با زبان خوش با فرزندم صحبت ميك چون تا زماني. ستا هاشتباما  ةدر خان روش دستور دادنكنم  فكر مي
 .برد سرش داد نزنم حساب نمييعني تا . فهمد كه ديگر بايد دستورم را انجام بدهد شوم مي عصباني مي

 زنم م را كتك ميدخترتنبيه كردن من اشكال دارد، من  ةنحو.  
  

  )دقيقه 40(هاي ارتباط مثبت با كودكان روش
اي براي فرمانبرداري بيشتر  دهيد و بر لزوم وجود چنين رابطه يك رابطه مثبت و قوي توضيحراه برقراري و تحكيم  5در مورد اهميت ارتباط  و 

رفتاري و تغيير رفتار كودك در  ةه برسند كه براي انجام هر برنامهمچنين در انتهاي جلسه والدين بايد به اين نتيج. كيد كنيدأودك از والدين تك
در مورد  ،نفره تقسيم شوند 3- 4هاي هسپس از والدين بخواهيد به گرو .با كودك تحكيم كنند باطي خود رادرجه اول نياز دارند تا پل ارت

  . بنويسندخود  ةدر برگ مثال مربوطه رازير با هم بحث و تبادل نظر كنند و سپس هر كدام  هاي وضوعم
  

  :3تمرين
  . فعاليت مورد عالقه او را انتخاب كنيد 3كنيد؟  بخش با كودكتان انجام دهيد چه مي اگر بخواهيد يك كار و فعاليت لذت

 -------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------ ------------------------------------------------------  
  خوريم رويم و شام را بيرون مي مي شهر بازيبا او به. 

 كنيم درست مي ژله. 

 كنيم ه سواري ميخبه پارك مي رويم و دوچر. 

  كنيم بازي مي ماروپلهبا هم. 

 رويم با عمو و پسرهايش به استخر مي. 

  
  :4تمرين
  دهيد كه به او توجه داريد؟ه به فرزندتان نشان ميهاي زير چگوندر مثال

  .سازد وسايلي كه در اختيار دارد يك خانه ميسالة شما دارد با  4پسر 
 
 هاشو جالب انتخاب كردي آفرين چقدر رنگ: گويم كنم، سپس مي را كه ساخته نگاه مي پاركينگينشينم و با اشتياق او را و  كنار او مي ...

 .اينجا كنار تاكسي پارك كردي ورزرد هان كاميون آ

 ذار موبايلم را بيارم و يه عكس ازش بگيرمگخيلي قشنگ درست كردي، ب: گويم مي. 

  
  .ندكميآماده شام را  وسايلسالة شما  دارد   10دختر 

 مي كنهخيلي كيف  هم بياد ببينهمرسي دستت درد نكنه، چقدر قشنگ ميز را چيدي، مطمئنم بابا : گويم و مي روم كنارش مي..... 
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 هكن كار كردي اونم مثل من به تو افتخار مي ديد چه با سليقه كاش مامان بزرگ هم اينجا بود و مي :گويم بوسم و مي او را مي. 

  
  :5 تمرين

شان خود را به او ن آميز محبتريد كه در هفته گذشته احساس دهيد؟ سه مثال بياوعالقه خود را به فرزندتان نشان ميشما چگونه عشق و 
  : ايد داده

 بوسم كنم و مي او را بغل مي. 

 خوانم، خيلي دوست  ه رفتن است، گاهي آن را برايش ميخواندم در واقع يك جور قربان صدق آواز هست كه از نوزادي برايش مي كي
 .دارد

 كه يك سوپرمن  رير گرفتمروز دانش آموز برايش يك كيف لوازم تح .دانستم خيلي ازوسايلي كه روش عكس سوپرمن داره خوشش مياد مي
 . بزرگ روش بود

 دم مالش مي شينه آروم مشت و وقتي مياد كنارم مي.  
  

  : 6 تمرين
  . ايد بنويسيدايد؟ سه مورد از تعريف و تمجيدهايي را كه انجام دادهگذشته چگونه كودك خود را تحسين كرده ةدر هفت
  هات و وسايلت سر جاي خودشه ، كتابرو صاف كرديت ا يتختروقدر مرتبه،  بينم اتاقت اين كنم وقتي مي چقدر كيف مي: گفتم پسرمبه.  
  واقعاً از داشتن كرد،  تعريف مي كني ها كمك مي هايت تو درس اين كه به دوستازخيلي دم بومعلمت  پيشامروز وقتي  :گفتم دخترمبه

  .بهم دست داداحساس غرور و  افتخار دختري مثل تو 
  

  )دقيقه 10زمان (ه پرسش و پاسخ، تكليف هفت
 .مربوط به جلسات بعدي است پاسخ آن را به آينده موكول كنيدمطلبي اعضاي گروه را در جهت اهداف جلسه هدايت كنيد و چنانچه  واالتئس

  .سپس تكليف هفته آينده را بدهيد
 .ايد انتخاب كنيد و به كار ببريد ختهراي بهبود ارتباط با كودك آموهايي را كه در اين جلسه بنمونه از روش 2اين هفته سعي كنيد  .1

  .ها با مشكلي مواجه شديد آن را ثبت كنيداگر در حين كاربرد اين روش .2
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  فصل سوم

  
  كودكان مطلوب يرفتارها تقويت

  
  توجه

 آنان ن به ما نشانة اهميتي است كهكنند كه مورد توجه اطرافيان باشند، به عبارت ديگر توجه ديگراها اين نياز را در خود احساس ميبيشتر انسان
ريزد تا خستگيتان در برود، گيرد تا از حالتان با خبر شود، وقتي همكارتان براي شما چاي ميوقتي دوستي سراغ شما را مي. براي ما قائل هستند

مهم ديگران كه وجودتان براي  كنيددر چنين شرايطي شما احساس مي... وقتي همسرتان دقت كرده كه شما چند روز است عصباني هستيد، 
توجه . اند كه حاكي از احساس مثبت آنها نسبت به شماستاند و رفتاري انجام دادهاست زيرا آنها به نيازها، عاليق و خلقيات شما توجه كرده

بل همراه شود يك رابطة مثبت و متقا اگرتوجه با احساسات. كردن به ديگران به نوعي به رسميت شناختن آنان و سنگ بناي يك رابطه است
  .گيردسازنده شكل مي

هاي خود را به توانند نيازنياز به توجه در كودكان به مراتب بيشتر از بزرگساالن است زيرا آنان موجوداتي وابسته به مراقبين خود هستند و نمي
ري، توجه آني و مداوم مادر يا پرستار خود را بيشتر تر باشند، به ويژه در دوران نوزادي و شيرخواهرچه كودكان خردسال. تنهايي برطرف كنند

باشد، احساس امنيت و اعتماد به ديگران به ويژه مادر را در كودك اين توجه كه همراه با اقناع نيازهاي جسماني و رواني كودك مي. الزم دارند
 در را امن وابستگي احساس يك سيدگي كند، اينكند مورد توجه و محبت است و هميشه كسي هست كه به او ركودك حس مي. كندايجاد مي
 اطرافيان ساير و همساالن با سالم اجتماعي روابط برقراري آماده دارند امن وابستگي اصلي مراقب به نسبت كه كودكاني. دهدمي شكل كودك
  .هستند

 تقليد و مشاهده طريق از خردسال كودكان. اردد اساسي نقش آنان اجتماعي و شخصي رفتارهاي گيريشكل در كودكان در محبت و توجه به نياز
خردسال دوست دارند مانند مادر موهاي خود را درست كنند يا كفش پاشنه بلند بپوشند،  دخترهاي. كنندمي الگوسازي آنها با اطرافيان رفتارهاي
با انجام اين رفتارها، آنها ضمن اين كه احساس . دهندهاي تلويزيون را تغيير ببا كنترل كانال مثل او خواهند مانند پدر حرف بزنند ياپسرها مي

       عنيي اين دو ويژگي اصلي در دوران خردسالي. شوندمند ميكنند شبيه كسي هستند كه دوستشان دارند، از توجه و تأييد آنان نيز بهرهمي
رفتار كردن مانند والدين، عوامل مهمي هستند كه پدر و مادر نياز به) نياز به دوست داشته شدن از سوي والدين و ساير مراقبين اصلي، و ب) الف

  .توانند با استفاده از آنها رفتارهاي مطلوب را در كودكان خود شكل بدهند ها مي
نسبت تي واكنش فوري ديگران رفتار ها و به عبار ثبت و چه منفي، هر دو به پيامدچه م با توجه به آنچه تا كنون گفتيم تكرار رفتارهاي كودك،

از اين رو .گردد مثبت آن رفتار محسوب مي ةرفتار شود به نوعي تقويت كنند هر پيامدي كه منجر به افزايش رخداد يك.ها بستگي داردبه آن
شايد دقت كرده باشيد وقتي به يكي از رفتارهاي كودك خود . توان عاملي بسيارمهم در شكل دادن و تقويت كردن رفتار دانسترا مي توجه
براي شما جالب يا مذكور كند رفتار دهد تا باز هم مورد توجه شما بماند زيرا فكر ميكند و ادامه ميرفتار را تكرار مي آندهيد، او نشان ميتوجه 

يد، او كلمه شود شما به خنده بيفتكند و باعث مياي را به صورت غلط اما با مزه بيان ميمثالً وقتي او به طور اتفاقي كلمه. مورد قبول بوده است
نكتة جالب اين است كه حتي وقتي . شودگويد تا شما باز هم بخنديد و او از اين توجه و فضاي مثبت هيجاني خوشحال ميرا چندبار ديگر نيز مي

سالة  5مثال پسر براي . ابديتوجه و رفتار شما نسبت به عملكرد كودك جنبة تند، سرزنش آميز و انتقادي داشته باشد باز هم رفتار او ادامه مي
ترتبيت خيلي بي! نكن«گوييد آورد، با اينكه مرتب به او ميايستد و شكلك در ميخواهيد اخبار تلويزيون را ببينيد جلوي شما ميشما هر وقت مي

هاي شما نشان چون جملهدارد اما او دست از اين رفتار بر نمي» !دقيقه تلويزيون ببيند 5گذاري آدم با خيال راحت شدي، پسر بدي هستي، نمي
خواهد حتي اگر با احساس منفي توأم كودك شما اين توجه را مي. دهد كه رفتار او اگر چه ناپسند است توجه شما را به سوي او كشانده استمي
  .باشد

  



 
28 

 

ر به صورت دقت به رفتارهاي دهند، اين كاوالدين معموالً توجه خود را به كودكشان به صورت شناسايي و بر طرف كردن نيازهاي او نشان مي
مي او، پرسش يا صحبت كردن در مورد آنها، توصيه يا تكرار اين رفتارها، و يا اظهار نظر كردن و نشان دادن موافقت يا مخالفت با آنها صورت

بل انتظار يا وظيفه قلمداد شود رفتارهاي مناسب او در نظر والدين معمولي، قاتر مي نكتة مهم اين است كه به تدريج كه كودك بزرگ. گيرد
اگر اين . شوندجزئي باشند با واكنش فوري و گاه شديد مواجه ميهم گيرند اما رفتارهاي نامطلوب هر چند قرار مي يتوجهشوند و مورد بي مي

  .  دين خود برخوردار باشنددهند رفتارهاي نامناسب انجام دهند تا از توجه والحالت شكل تكراري يا هميشگي به خود بگيرد كودكان ترجيح مي
كند و رفتارهايي را انجام اي پيدا ميروند توجه هم ساالن و آموزگاران براي آنها اهميت ويژهشوند و به مدرسه ميتر مي وقتي كودكان بزرگ

تر، تأثير توجه به دنياي اجتماعي گستردهدهند كه با تأييد و بازخورد مثبت آنان همراه باشد، با اين حال به موازات اين تغييرها و ورود كودكان  مي
  .ابديوالدين بر روي رفتار و شخصيت كودكان ادامه مي

  
  :براي اينكه نشان بدهيد به كودكتان توجه داريد اصول زير را رعايت كنيد

  
  .رفتارهاي مناسب كودك را توصيف كنيد) الف

د عيناً براي شنوندگان يا تماشاچيان بيان ونشبيند و ميباشد كه آنچه را ميتواند شبيه به گزارش گزارشگر يك برنامة ورزشي اين مهارت مي
هاي تيم حريف كنه، بازيكنداره، پشت سرش را نگاه ميده به دايي، دايي توپ را نگه ميگيره، پاس ميحاال علي كريمي توپ را مي(كند  مي

. دهداينجا ذكر عيني شواهد و واقعيات است نه قضاوت و تفسير آنچه دارد رخ مي نكتة اصلي در...). دورش را گرفتن، حاال يك شوت بلند ميزنه 
: گوييدشما مي.  كندساله شما پشت ميز تحرير نشسته و رياضي حل مي 8دختر : آيد براي مثالها در منزل پيش ميبسياري از اين موقعيت

ك ي«: گوييدبينيد ميساله خود را مي 5ا وقتي نقاشي كودك ي. »دينجام ميهايت را اعزيزم خسته نباشي، يك ساعت است داري با دقت تمرين«
ها شما احساس با اعالم اين جمله »....خورشيد با رنگ زرد كشيدي، اينجا يك خانه كشيدي كه دو تا پنجره دارد، يك دودكش دارد، يك گل قرمز كشيدي و 

  . فهمد كه شما به تالش و دقت او در انجام تكاليف يا كشيدن نقاشي توجه داريدمي كنيد و اورضايت و محبت خود را به فرزندتان منتقل مي
 
  .هاي كودك شريك شويدبازي در) ب

دهد و دوست دارد كه همبازي او شويد ضمن بازي رفتارهايش را تقليد وقتي كودك شما مشغول بازي است به او نزديك شويد و اگر اجازه مي
  .كند آنها را ادامه دهد يا حتي اصالح و كامل كندشود و سعي ميوجه رفتارهاي خودش و توجه سازندة شما به آنها ميبه اين ترتيب او مت. كنيد
هاي هم رنگ را كنار هم شما هم يك پازل بياوريد و مثل او رفتاركنيد، مثالً اول تكه. كندهايش را جور ميسالة شما دارد پازل 4پسر : مثال

  .بگذاريد
  
  .مثبت خود را در مورد فرزندتان به او منتقل كنيداحساس  )ج
ها و گفتن جمله. ك روش بسيار سازنده و طبيعي براي نشان دادن توجه به كودك بيان كردن احساس خوب و خوشايند ما در مورد وجود اوستي

توانند اين منظور ما را برسانند كنيم ميفتخار ميدهند ما او را دوست داريم، رفتاهايش را قبول داريم، و به وجود او اهايي كه نشان ميتعريف
  .»كنموقتي به تو نگاه مي هداركنم، خيلي كيف آفرين چه دختر خوبي، من به تو افتخار مي«مانند 

  

بهترين نتيجه و اي مناسب انجام گيرد تا  هاي آنان ضروري است اما بايد به شيوه با اين كه نشان دادن توجه به رفتار كودكان و نيازها و احساس
  :هاي رفتاري زير هنگام توجه به كودك پرهيز كنيدمراقب باشيد از شيوهبنابراين . تأثير را داشته باشد

اگر وقتي سراغ «براي مثال  .دستور دادن يا وادار كردن كودك به رعايت يك دستورالعمل يا شيوة خاص براي انجام يك رفتار -1
» !اش را دو خط در ميان بنويسد تا جا براي نوشتن روش حل مسئله داشته باشدتماً تكاليف رياضيرويد او را وادار كنيد حدخترتان مي

 .در اين صورت شايد او ترجيح دهد به او توجه نكنيد
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ممكن  »ات را قرمز كردي؟هايت را اينطوري چيدي؟ چرا خانهچرا پازل«: بپرسيد اگر از فرزندتان سؤال پرسيدن به شيوة بازجويانه؛ مثالً -2
 .است او احساس كند كار اشتباهي انجام داده و شما را عصباني يا ناراحت كرده است

 3بچة «يا » هايش را؟درخت را بكشي بعد شاخه فهمي كه اول بايد تنةيعني نمي«: بگوييداگر قضاوت يا محكوم كردن رفتار كودك؛ مثالً  -3
باعث احساس  كه توجه شما به جاي اين »!واسه اين بچه دامن كشيديپوشند، اون وقت تو دونه كه پسرها دامن نميساله هم مي

 .كند د او را نااميد و خجالت زده ميدلگرمي كودك شو

  
آنان به تقاضاها و اظهار نظرهاي مكرر ميان گفتگوي  ةدهد اين است كه قسمت عمدها در ارتباط كودك ـ والد رخ مياشكالي كه بسياري وقت

اين حالت مانع از برقراري رابطه ي عاطفي گرم و تفاهم آميز و دادن . ابديردن يا دستور دادن به كودك اختصاص ميوالدين به صورت پرسش ك
 .شودبازخوردهاي مناسب و سازنده به كودك مي

  
سالمتي او  به خاطر داشته باشيد توجه نشان دادن به شيوة درست ضمن اين كه از محبت و عشق والدين به كودك و عالقه به خوشبختي و

تواند به عنوان يك ابزار براي مهارت هاي فرزندپروري نيز محسوب گردد و براي تقويت رابطة عاطفي با كودك و شكل دادن گيرد، ميريشه مي
اني است و تنها به به والدين بياموزيد اين مهارت را به جا و به موقع به كار ببرند، زيرا كاربرد آن آسان، فوري و مج. رفتارهاي مطلوب به كاربرود

  !نگرش صحيح، تمرين كردن و درايت آنان نياز دارد
  

  پاداش و تقويت رفتار
براي  ، و ياتهبه صورت اتفاقي، ناخودآگاه و بدون هدف شكل گرف يا اين رفتار زندبر اساس اصول و قوانين رفتاري، وقتي عملي از انسان سر مي

ار بگيرد يعني فرد به ازاي كند كه مورد تقويت قرشود يا ادامه پيدا ميبه شرطي تكرار ميرفتار اين . استريزي شده رسيدن به منظوري برنامه
از يا  ، واز انجام آن كار لذت ببرد ،)اي برسد، از او قدرداني كنندمثالً مورد توجه واقع شود، به خواسته( انجام شده چيزي دريافت كندي كه رفتار
براي مثال كودك به مادر بزرگ سالم . است اي براي آن رفتار شرط تداوم يا تكرار رفتار وجود تقويت كننده بنابراين. رضايت داشته باشدآن 
فوتبال بازي  پسر همسايه زياد يا بوسد،گيرد و مياو را در آغوش مي جوابشدر د مادربزرگ ده ميانجام كند چون هر بار كه اين كار را  مي
نتيجه احتمال بيشتري دارد  در ،كندكشند و او به خودش افتخار ميزنند و هورا ميدوستانش برايش دست مي زندكند چون هر بار كه گل مي مي
كنند، شما در اداره اضافه او تعريف مي ةها از سليقمهمان ةدارد آخر هفته كيك بپزد چون همهمكارتان دوست  دختر. دنياب ادامه  رهارفتااين  كه

  ...ري بگيريد كنيد تا پول بيشتكاري مي
تقويت . افزايش يابدرفتار جام آن توان انتظار داشت كه شدت يا تعداد دفعات ان تقويت كننده همراه شود ميعامل با  يتارهر گاه رفبنابراين 

   :ها دو نوع هستند كننده
   نقش تقويت كنندگي دارند، كه بدون نياز به تمرين يا يادگيري )مانند آب يا غذا(هاي اوليه يا غير شرطي  تقويت كننده )الف
خود را از طريق كنندگي  كه نقش تقويت) خاص و رسيدن به يك هدف پول، نمره يا درجه، ،تحسين مانند(هاي شرطي  تقويت كننده )ب

   .كنند يادگيري اعمال مي
شوند  هاي شرطي عمومي ناميده مي نندها قابل همراهي هستند تقويت كه نندههاي شرطي كه با بسياري ديگر از تقويت ك گروهي از تقويت كننده

هاي  ها در برنامه اين گروه از تقويت كننده .هاي ملموس به كار برده شوند توانند در كنار تقويت كننده و عواطف كه مي ييد،أت توجه، مثل پول،
  .شوند الح رفتار به فراواني استفاده مياص

ها في نفسه با ارزش و رضايت آفرين  پاداش .ود اگر فرد كار مورد نظر را انجام دهدش دهيم يا دريافت مي ست كه ميپاداش چيزي ا منظور از
هر بار كه پليس ايست  مثالً شوند ها پاداش محسوب نمي كننده از طرفي تمام تقويت .دهند حتمال رخداد رفتار را افزايش نميا هستند گرچه لزوماً

فرهنگ و ساير عوامل  در هر حال با وجود بيولوژي،. گيرد اما اين عامل نقش پاداش ندارد يد به احتمال بيشتري انجام مدهد رفتار توقف افرا مي
با با اين كه تقويت كننده و پاداش از نظر اصول رفتاري  .كنندگي بيشتري دارند ها در مورد برخي افراد اثر تقويت كننده برخي تقويت مشترك،
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روند  مفهوم و به جاي يكديگر به كار ميدو اصطالح پاداش و تقويت كننده به يك  فتار معموالًهاي اصالح ر در برنامه يكديگر يكسان نيستند اما
  . سازد دشوار مياي  افراد غير حرفهربردشان را براي و كا، درك هازيرا توضيح در مورد آن

  
  :توان به دو نوع مثبت و منفي نيز تقسيم كرد ها را مي تقويت كننده
» مثبت تقويت كنندة« به آن پيامد،  رفتار را باال ببرد آن تكرار شدنمال كه احتدريافت كند  يپيامد دهد كه انجام مي دنبال رفتاري اگر فرد به

بنابراين رفتار . دهدبه او يك عكس برگردان رنگي جايزه ميمادرش گيرد مي 20 رةدر رياضي نمدانش آموزي  هر بار كه مثالً. گوييممي
تواند رفتار را تقويت كند و باعث شود يك رفتار  پاداش نيز عاملي است كه مي .شودابد و بيشتر تكرار مييادامه مي» مطالعه و تمرين رياضي«

  .خاص بيشتر اتفاق بيفتد يا بيشتر ادامه يابد
 ةكند و نمر طالعه ميو مرياضي را تمرين درس فرض كنيد دانش آموز ديگري  براي اينكه مبادا مورد سرزنش و ناسزاي مادر واقع شود،  اكنون

هرگاه فرد . اي دريافت كرده باشداست بدون آنكه دانش آموز جايزهتقويت شده » مطالعه و تمرين رياضي«در اينجا باز هم رفتار . گيردمي 20
عامل  بامواجه نشدن  رفتار.شودمحسوب مي» منفي ةتقويت كنند«دهد، آن پيامد رفتاري راانجام مي ،واجه نشدن با يك پيامد ناخوشايندبراي م

درش را تحمل كند هاي ما اگر دير به خانه برسد بايد سرزنشپسري  است مثالً پيش آمدن موقعيت گاه به صورت اجتناب و پرهيز ازناخوشايند
ديگري براي مواجه  دانش آموزگيرد براي مثال  ه شكل فرار از موقعيت صورت ميگاهي نيز اين رفتار ب .كند به موقع خانه باشد بنابراين سعي مي

  .نشدن با اين سرزنش ها آخر شب به خانه برمي گردد كه مادرخواب باشد و اورا نبيند
دهند مثالً مادري در مقابل كودكش كه براي خوردن بستني  هاي مثبت و منفي هر دو رخ مي باط كودكان و والدين تقويت كنندهدر ارت معموالً

» كودك ةاصرار و گري«در اينجا رفتار . دهدشود و با اين كه با اين كار مخالف است به او بستني ميليم ميكند تسقبل از ناهار اصرار و گريه مي
مادر مورد تقويت منفي قرار گرفته » تسليم شدن«مورد تقويت مثبت قرار گرفته چون كودك به ازاي آن بستني دريافت كرده است اما رفتار 

  .شودخالص مي) ناخوشايند است يگريه و اصرار كودك براي مادر محركدر اين مثال (ر ناخوشايند كودك است چون مادر به ازاي آن از شر رفتا
گيرد بنابراين رفتارهاي مطلوب در  كافي مورد استفاده قرار نمي ةمه مفهومي آشناست اما به اندازسفانه با اين كه مفهوم تقويت رفتار براي هأمت

گردد كه  ترين خطاهاي فرزندپروري محسوب مي اين موضوع يكي از شايع .شود هاي كار ناديده گرفته مي ها، و محل سهها، مدر بيشتر خانه
  .دهد ز رفتارهاي نامطلوب را افزايش مياحتمال برو
هاي مثبت ههاي شايسته در فرزندان از تقويت كنندشود براي شكل دادن رفتارها و مهارتها توصيه ميهاي اصالح رفتار به خانوادهدر برنامه

كننده هاي منفي براي تقويت هيچ گاه كاربرد تقويت .استفاده كنند يعني به فرزندشان در ازاي انجام كارها و رفتارهاي خوب پاداش بدهند
  .شود هاي مطلوب توصيه نمي رفتار

دهد و منجر به هاي سالم رخ ميخانوادهروند تحسين كردن و پاداش دادن به كودكان در ازاي انجام رفتار مناسب به صورت طبيعي و شايع در  
دادن پاداش، گرچه ابزاري قوي براي هدايت رفتار فرزندان است، تنها  با اين حال.شودافزايش خصوصيات مثبت و كاهش رفتارهاي نامناسب مي

  .والدين نسبت به فرزندان همراه باشد ةگردد كه با توجه و محبت صادقانزماني مؤثر واقع مي
  

  داشانواع پا
  :هاي زير تقسيم بندي كردتوان در گروهها را ميپاداش

  
 هاي كالميپاداش

آفرين، بارك اهللا، «: پذيردبه صورت مكرر توسط والدين انجام مي منظور از پاداش كالمي تحسين و تمجيد رفتار كودك است، كاري كه معموالً
ها باشد زيرا نياز به زمان طوالني يا صرف انرژي و ترين نوع پاداشن و عمليتريتواند سادهاين شكل پاداش مي »...چه دختري، عجب پسري 

ي را بايد در مورد آن رعايت نكه پاداش كالمي مؤثرتر واقع شود چند ويژگآبا اين حال براي . ابل انجام استهزينه اضافي ندارد و بارها وبارها ق
  .كنيد

  . را توصيف كنيدبراي تحسين كودك رفتار مناسب او بهتر است ) الف
  »!هايت را روي ميز چيديبازييا چه مرتب اسباب! هايت را تمام كرديآفرين پسرم، چه زود مشق«: مثال
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تواند نمايانگر تأييد و تشويق پدر و مادر باشد، گرچه مي... العاده بود، عاليه، اصطالحات كلي مثل آفرين، به به، فوق و هاگفتن عبارت
ين تشويق به كدام رفتار يا كدام جنبه ازعملكرد كودك اختصاص دارد و شما از چه ويژگي رفتاري كودك دهد ااما نشان نمي

يادگيري و  ةتر بيان شوند جنبتر و با اطالعات جزئيها عينيدر مورد كودكان خردسال تر، هر چه توصيف. ايدرضايت پيدا كرده
  .كنندسازندگي بيشتري پيدا مي

  
  .با اشتياق و احساس دروني واقعي خود همراه كنيدتوصيف رفتار را ) ب

خواهيد اهميت كودك و رفتارش را به او متذكر شويد سعي آن راضي هستيد و مي كنيد، اگر واقعاً ازوقتي رفتار كودك را توصيف مي
كند كه بيان ك ميت كودك دردر اين صور. كنيد لحن كالم شما و حالت هيجاني همراه با آن، اين احساس مثبت را نشان دهد

 در غير اين صورت تشويق شما حالت .آميز شما واقعي است و او توانسته اسباب رضايت و خوشحالي شما را فراهم كندتحسين
  .كندسطحي و اداي تكليف و وظيفه يا از سر خود وا كردن پيدا مي

  
 جسماني اي عاطفي هايپاداش

سازند مثل در آغوش ما را نسبت به ديگران نمايان مي ةي غيركالمي هستند كه محبت و عاطفهاي عاطفي يا جسماني رفتارهايمنظور از پاداش
دهد، چشمك زدن، با دست به پشت يا شانه آميزي كه تأييد يا تشكر ما را نشان ميهاي گرم و محبتنوازش كردن، نگاهگرفتن، بوسيدن، ناز و 

عشق و  ةها نشاناين حالت. ها نيز همراه شوند تا تأثير آنها را تقويت كنندتوانند با ساير پاداشيها بسيار تأثير گذارند و ماين نوع پاداش... زدن 
قيد و شرط ما نسبت به فرزندمان هستند و براي انجام آنها ضرورت ندارد منتظر بروز رفتار مطلوب كودكمان بمانيم اما در عين يدوست داشتن ب

 ابراز عاطفه بايد صادقانه باشد تا بتواند. ييد كنيمتأبراي درست عمل كردن را ش رفتاري و تالش فرزندمان خوكنيم تا حال از آنها استفاده مي
  . دلبستگي و صميميت ميان ما و فرزندمان را افزايش دهد

  
  :هاي عاطفي به نكات زير توجه كنيدهنگام استفاده از پاداش

وشايند باشد، برخي از كودكان دوست ندارند كسي آنها را ببوسد يا بدنشان را هاي عاطفي شما براي كودك خمراقب باشيد پاداش) الف
از  تر بايد از كودك اجازه بگيرند يا حساسيت او راشناسند اما افراد غريبههاي كودك خود را ميوالدين معموالً حساسيت. لمس كند

  .پدر و مادر جويا شوند
رسند ديگر تمايل ندارند مانند كند، بسياري از كودكان وقتي به دوران نوجواني مير ميحساسيت و عاليق كودكان با افزايش سن تغيي) ب

 فرض كودكان با آنان برخورد شود، مثالً جلوي جمع آنها را در آغوش بگيرند يا با لحني خطابشان كنند كه انگار آنها را هنوز بچه
  .دهيد تغيير كنيد، مي مشاهده فرزندتان رفتار و روحيه در كه تغييراتي با متناسب را خود هايپاداش بنابراين كنند، مي

  
 فعاليتي هايپاداش

بسياري از كودكان از انجام كارهاي . باشدهايي هستند كه انجام يا شركت در آنها براي كودك لذت بخش و تشويق كننده ميمنظور فعاليت
الً توپ بازي با پدر، كشتي گرفتن با برادر، رفتن به پارك يا منزل اقوام، قصه برند تا دريافت جايزه، مثهاي مطلوب بيشتر لذت ميخاص يا بازي

اي را اند و خانواده ديگر وسيلههاي مادي و كالمي اشباع شدهشماري وجود دارند كه از پاداشكودكان بي... گوش كردن، تهيه دسر خوشمزه، 
اند و راهي براي تشويق و هدايت كنند مستأصل شدهاحساس مي ها والدين ين موقعيتدر ا. وجه يا مهم باشدكنند كه براي آنها جالب تپيدا نمي

هاي فعاليتي هميشه مشكل گشا هستند زيرا معموالً در از جايزه، پاداش اشباعحتي در مورد اين كودكان . رسد كودك به ذهنشان نمي
تواند به عنوان  ست و ميهاي فعاليتي به ندرت استفاده شده اشود، پاداشه ميهاي مادي مانند جايزه و پول استفادهايي كه زياد از پاداش خانواده

  .ثر كاربرد داشته باشدؤپاداشي م
  

  :هاي فعاليتي به خاطر داشته باشيدنكات زير را در مورد پاداش
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توانيد نظر خودش را در مي! اكنيد بايد براي كودك مطلوب و تفريحي باشد نه براي شمهايي كه به قصد پاداش انتخاب ميفعاليت) الف
هاي مورد نظر را آماده كنيد تا او بتواند در هنگام لزوم از بين آنها موردي را انتخاب اين مورد جويا شويد يا از قبل فهرستي از فعاليت

شما  انجام  كند، با اين حال اگر اين فعاليت براي شما هم خوشايند باشد خيلي بهتر است چون با احساس خوب و رضايت بيشتر
هاي فعاليتي فرصت مناسبي هستند تا شما هم مدتي پاداش. ابديشود و اثر تقويت كنندگي آن روي رفتار فرزندتان افزايش مي مي

  »!كودكي كنيد«
رحين ها را به قصد تشويق و خوشحالي كودك انتخاب كنيدنه به منظور آموزش يا ادب كردن او، بنابراين مراقب باشيد داين فعاليت) ب

منظور اصلي اين است كه در فرصت فراهم آمده به . ها دستور ندهيد، انتفاد نكنيد، غر نزنيد، منت نگذاريد و ايراد نگيريداين فعاليت
شود و يادگيري نيز بهتر صورت البته معموالً در فضايي كه حالت هيجاني مثبت وجود دارد حافظه تقويت مي .خوش بگذرداو

  .گيرد مي
هاي كالمي و عاطفي را نيز به كار بگيريد، با اين كار ارتباط عاطفي هر جا مناسب ديديد پاداشمورد نظر فعاليت انجام يد ضمن توانمي) ج

  !پذيردگردد و فرزندتان با احساس بهتري قوانين و دستورهاي شما را ميشما نيز تقويت مي
  

 مادي هايپاداش

. اي هستند كه كودك در حالت معمول به آنها دسترسي نداردهاي خوشمزهاشياء دلخواه يا خوراكيهاي مادي همان جايزه يعني منظور از پاداش
هاي اصالح رفتار بسيار كارساز هستند، به ويژه در مورد كودكاني كه مشكالت پرفعاليتي و  نقص توجه دارند و الزم رنامهها در شروع باين پاداش

ك راه مناسب دادن ي،به كودك پاداش دهيدمره و مرتب وقتي الزم است به صورت روز. موس داده شودهاي عيني و ملاست مرتب به آنها پاداش
توان آنها را در آنها آسان و ارزان است و هم مي باشد زيرا هم تهيةمي...  و لوبيا و هاي كوچك مثل ستاره، عكس برگردان، ژتون، نخودپاداش
  .تبديل كرد هاهاي زماني مناسب به ساير پاداشهفاصل

  
  :كنيد رعايت پاداش دادن در را زير كلي اصول
گذاري آن كاهش رثاو دادن پاداش بيشتر باشد،  رفتار ةميان مشاهد ةوز رفتار داده شود، هر چه فاصلپاداش بايد بالفاصله پس از بر -1

 .ابديمي

طلبد براي مثال پاداش سالم كردن، روي ري را ميتنوع و ميزان پاداش بايد با كيفيت رفتار مناسب باشد، رفتار جزئي پاداش كوچك -2
با اين حال در انتخاب پاداش . تواند يك آفرين يا ستارة رنگي باشدگويي است، يا پاداش نمرة خوب در ديكته ميخوش و پاسخ

 .هاي او نيز توجه كردها و ضعفمناسب، بايد به ميزان تالش كودك براي رسيدن به موفقيت فعلي و توانايي

قابل تهيه و اجرا نيستند، حالت هايي كه انتخاب پاداش. ها بايد چه براي كودك و چه براي پدر و مادر عملي و ممكن باشنداداشپ -3
 .سازنداعتماد ميكنند و كودك را نسبت به اطرافيان بيعده و وعيد پيدا ميو

گير يا گران باشد يكي دو بار بيشتر قابل اجرا م آنها وقتهايي كه انجاها بايد از نظر زمان و هزينه به صرفه باشند، پاداشپاداش -4
 . توانند مرتب انها را انجام دهندنيستند و والدين نمي

هاي مادي كوچك مثل ژتون يا ستاره يا پول در ابتدا به ها را با پيشتوانة مناسبي همراه كرد براي مثال دادن پاداشبايد بتوان پاداش -5
خورند، پس هند و به دردي هم نميند و نقش پاداش دارند اما پس از مدتي جذابيت خود را از دست ميخودي خود تقويت كننده هست

 .تري شوندتر و ملموسبزرگ هاي اي ريخت تا تعداد خاصي از آنها تبديل به پاداشاز ابتدا بايد برنامه

  
  سئواالت شايع در مورد پاداش دادن

  :پرسندهاي مشخصي دارند و به طور شايع مينگرانيبسياري از والدين در مورد دادن پاداش 
جايزه رفتارهاي مناسب را دريافت ترسيم فرزندمان ديگر بدون شود؟ ما ميكند؟ آيا كودك ما شرطي نميآيا كودك ما به گرفتن پاداش عادت نمي )الف

  .انجام ندهد
منظور از ! دهيمكنيم و او را به گرفتن جايزه عادت ميكودك را شرطي ميخود  و ارادةدر واقع ما طبق قوانين و اصول رفتار درماني به خواست 
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تداوم رفتار و دريافت . كند تا آن رفتار مطلوب را ادامه دهدشرطي شدن اين است كه كودك به ازاي انجام رفتار مطلوب پاداش دريافت مي
  .ز مدتي بدون دريافت پاداش هم آن رفتار را انجام دهدشود كودك به انجام آن رفتار عادت كند و پس اپاداش به تدريج باعث مي

داده است بايد هر خواهيم رفتاري را شكل بدهيم، يعني رفتاري كه تا به حال وجود نداشته يا به ندرت رخ مينكتة مهم اين جاست كه وقتي مي
اما پس . هاي اصالح رفتار استاي تقويت رفتار در شروع برنامهترين روش بريبار و بالفاصله پس از انجام آن رفتار،پاداش را ارائه كنيم، اين قو

گيري براي دادن پاداش تصميم ادقتفعاليتموردنظررا هم در مورد انتظاري كه از كودك داريم و هم در مورديكنيم كيفيتانجامرفتاراز مدتي سعي مي
گيرد؛ پس از مدتي فقط اگر درست مسواك پاداش مي ه انجام شوداول، مسواك زدن كودك با هر كيفيتي ك هفتة 2- 3يعني اگر در . خيل كنيمد

دهيم يعني مثالً  مي افزايش قبلي پاداش از ميزان همان دريافت براي را رفتار انجام در مورد برخي رفتارها به تدريج دفعات. گيردبزند جايزه مي
با . كنيمتبديل مي) يك ستاره رنگي= شب مسواك  2-3(به يك را به نسبت دو يا سه ) يك ستاره رنگي = هر شب مسواك(نسبت يك به يك 

 به را ها رود، اين پاداشرفتاري ما جلو مي  ةتدريج كه برنامه ب.  ابدياين كار ميزان وابستگي انجام يك رفتار به پاداش دريافتي كاهش مي
ذهن كودك  ةيك رفتار مطلوب ملكوقتي . نظر بيشتر ادامه پيدا كندمورد كنيم تا رفتار بيني ارائه ميپيش غيرقابل فواصل با و دارفاصله صورت

 را به برنامة مهارت يا رفتار مطلوب ديگري هم زمان با تغيير دادن برنامة قبلي پاداش براي رفتار، ،آيد ميدر او و به صورت رفتار روزمره  دوش مي
به اين صورت هميشه به موازات كم رنگ شدن . كنيمبرقرار مي بالفاصله و مكرر ويژه، پاداش جديد كنيم و براي اين رفتارفعلي اضافه مي

  .كنيمبراي رفتار مطلوب جديد ارائه ميرا هاي مداوم و مرتب هاي مربوط به رفتاري كه ديگر براي كودك جا افتاده، پاداشپاداش
  
  د؟گيرندهيم؟ آيا آنها از ما باج نميها رشوه نميآيا با دادن جايزه به بچه )ب

 با مطابق و ،بيني شرايطبا پيش والدين، تصميم و خواست پاداش طبق: براي تميز دادن پاداش از رشوه و باج چند نكته قابل ذكر است
حال آنكه در مورد باج كنترل اوضاع در دست كودك است يا كودك . شودآنها داده مي ةرد رفتارهاي كودك و تقويت كننددر مو قبلي ريزي برنامه
انجام  اي و! (گيرد تا رفتار خاصي را انجام ندهدكند چه چيزي ميي كند با اين روش قدرت را در خانواده به دست بگيرد، او تعيين ميسعي م
گيرها باج از نظر اجتماعي هم معموالً قلدرها و باج .عمل نكند اش به گفته و قول خودو تازه ممكن است بعد از رسيدن به خواسته!) بدهد
  . د تا ديگران را تهديد و آزار نكنند نه اينكه كار خوبي انجام بدهندگيرن مي

و او راتربيت كنند، بنابراين به مديريت كنند قدرت كافي براي وضع قانون و دستور دادن به كودك راندارند تارفتارهايش راگاهي والدين حس مي
دهند تا رفتار خاصي را انجام دهد يا ندهد، در اين مورد هم ع به كودك رشوه ميكنند تا او كاري را انجام دهد، در واقاو پاداشي را پيشنهاد مي

در شرايط اجتماعي، رشوه براي انجام كارهاي خالف و غيرقانوني داده . ممكن است كودك پس از دريافت رشوه از انجام رفتار مطلوب سرباز بزند
رد پاداش، خانواده با درايت و توانمندانه رفتار مشخصي را براي كودك در نظر بر خالف رشوه و باج، در مو! شود نه كارهاي خوب و موجهمي
اين روش به . كنند و تحسين مي تالش كند تا رفتار مطلوب را انجام دهد او را تشويق آنكه او از قانون پيروي نمايد وگيرند و سپس براي  مي

  .ت در رعايت دستورها و ضوابط خانوادگي احساس خوبي داشته باشدو موفقي پذيرش قانون، برداري، تا از فرمان كند كودك كمك مي
  
  ها پاداش بدهيم؟تا كي بايد به بچه )ج

خواهيم ما به عنوان والد همواره مي» !هميشه«: هاي مادي نباشد شايد بهترين جواب براي اين سؤال اين باشداگر منظور از پاداش تنها جايزه
كند، از احترام گذاشتن به قانون و نيم كه وقتي دارد به سمت استقالل، رشد و شكوفايي بيشتر حركت ميفرزندمان را به گونه اي هدايت ك

كنيم احساس رضايت و رعايت حال ديگران احساس خوبي داشته باشد؛ بنابراين هر وقت رفتارهاي مطلوب شخصي و اجتماعي او را مشاهده مي
 ةال ادامئوما اگر منظور از اين سا. شودرفتار محسوب مي خود تقويت كنندةردي كه به نوبه ي كنيم، بازخوخوشحالي خود را به او منتقل مي

هاي هاي خاصي باشد بايد بگوييم رشد اخالقي باعث مي شود به تدريج وابستگي كودكان به تقويت كنندههاي رفتاري و دادن جايزهبرنامه
. هاي شخصي و رضايت دروني از انجام رفتارها و رسيدن به اهدافي خاص متمركز شوندبيروني كاهش يابد و در عوض آنها كم كم روي انگيزه

كاربرد صحيح اصول رفتاري به . داند انجام دهد، حتي اگر ديگران يا محيط او را تأييد نكنندانسان سالم تمايل دارد آنچه را درست يا خوب مي
نها به صورت خودجوش و خودكار در پي انجام رفتارهاي درست و مطلوب اجتماعي شود آكند و باعث ميتقويت رشد اخالقي كودكان كمك مي

  .برآيند
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   كند؟كنم شروع به بدرفتاري ميچرا وقتي كودكم را تشويق مي )د
گرفته بيشتر هايي كه مياز سوي والدين بيشتر توجه منفي دريافت كرده يا پاداش دهد كه كودك قبالًجالب و شايع در مواردي رخ مي اين پديدة

گويا كودك ). از روي اجبار، بدون احساس واقعي رضايت، بدون اشتياقهاي  تشويق(هاي كالمي كلي و سطحي بوده است از نوع مادي يا پاداش
جديد نوع محرك گيرند عادت ندارد و با دريافت اين هايي كه توصيفي هستند يا همراه با نوازش و ابراز احساس صورت ميبه دريافت پاداش
تواند عواطف خود را مهار كند و به دليل به هم خوردن تعادل هيجاني رفتارهاي نميكودك در واقع در اين شرايط . دهدواكنش نشان مي

آرامي استفاده كند يا به » آفرين«هاي كالمي ساده و كوتاه مانند در اين موارد بهتر است پدر و مادر تا مدتي از پاداش. زندنامناسب از او سر مي
در واقع بايد پاداش را به صورت نامحسوس و . اش را به عنوان پاداش كنارش بگذارند تا بخوردبه كودك نزديك شوند و خوراكي مورد عالقه

  .غيرمستقيم در اختيارش قرار دهند و تمركز او را به هم نزنند تا كم كم به دريافت انواع جديد پاداش عادت كند
كليدي اين است كه هر چه توجه مثبت بيشتري به رفتارهاي مناسب كودكان نشان دهيم و هر چه بيشتر آنها را  ةبه خاطر داشته باشيد نكت

سرگرم كننده متعدد هاي شود؛ به ويژه زماني كه آنها را با فعاليتتر ميتشويق كنيم، همكاري آنان با ما بيشتر و مديريت رفتار آنان براي ما ساده
گرچه تمايل نا خود آگاه بسياري از والدين در اين جهت است كه حواسشان به پيدا كردن رفتارهاي نامطلوب كودكان . ريمو جالب مشغول نگاه دا

  .و كاهش آنها باشد بايد تمرين كنيم و گوش به زنگ باشيم تا مچ فرزندمان را موقع انجام رفتارهاي پسنديده و شايسته بگيريم
  

  جدول ستاره
و چگونگي  مورد از رفتارهاي كودك كه قرار است مورد تقويت قرار بگيرد 2-3وعي نمودار است كه براي مشخص كردن منظور از جدول ستاره ن

خردسال كه براي كودكان  .شود ستون سمت راست رفتارها نوشته مي شوددر در پايين ديده ميهمانطور كه .شود تخصيص پاداش به آنها رسم مي
تصوير مسواك و خمير دندان براي نمايش مسواك  مثالً( صوير براي مشخص كردن رفتار مورد نظر استفاده كردتوان از ت سواد خواندن ندارند مي

دهد با عالمتي در آن روز  ر كودك رفتار مربوطه را انجام ميدهند كه هر با ن ميهاي بعدي به ترتيب روزهاي هفته را نشا ستون )زدن شبانه
  :باشد زايش موفقيت اين نمودار اساسي ميهاي عملي زير براي اف به نكته توجه .خاص رخداد رفتار مشخص مي گردد

مرتب «براي مثال  .گيرند كه خود تركيبي از چند رفتار ديگر است گاهي والدين رفتاري را در نظر مي .تعداد رفتارها بايد محدود باشد -1
توجه داشته باشيد يك رفتار ساده  .است ...تي،صاف كردن روتخ ها، چيدن اسباب بازي ها، شامل جمع كردن لباس» كردن اتاق

  .انتخاب و تعيين شود
 .»گردد به او سالم كند مي هر روز عصر كه پدر از سر كار بر«براي مثال  .گردد تعيينمشخص و قابل فهم  رفتار بايد به طور ساده، -2

سر بزند بنابراين مشخص است كه چه زماني بايد  كودك رود كه اين رفتار از هد كه فقط روزي يك بار انتظار ميد ين جمله نشان ميا
ه ب« تواند به اين صورت باشد انتخاب نامناسب مي .تواند پاداش دريافت كند روزي يك بار هم مي رفتار او مورد دقت قرار بگيرد و

هم مرتب بايد در جدول  بايد مرتب به همه سالم كندو مادر كند مياشكال اين جمله اين است كه كودك فكر  .»ترها سالم كند بزرگ
  .عالمت بزند

كند رفتار مقرر را انجام  مهم اين است كه كودك دارد سعي ميدر شروع برنامه دقت و كيفيت انجام رفتار اهميت ندارد بلكه فقط  -3
  .توان به كيفيت آن نيز پرداخت افتد مي مدتي كه رفتار جا مي پس از.دهد

بنابر اين والدين نبايد انتظار .كه رفتار را انجام دهد چون هنوز به انجام آن عادت ندارد در شروع برنامه بايد به كودك يادآوري كرد -4
ه باشيم ما داريم به ياد داشت.اند كاري را انجام بدهد او وظيفه دارد آن را به خاطر داشته باشد ه باشند چون با كودك قرار گذاشتهداشت

  .شرايط انجام رفتار را برايش مهيا سازيمدر كنارش باشيم و تمرين كند پس بايد  كنيم رفتار مطلوبي را بياموزد و به كودك كمك مي
نجام مي دهد و ما فقط موارد ا% 50شوند بايد از جمله رفتارهايي باشند كه كودك در بيشتر از  رفتارهايي كه در ابتدا انتخاب مي -5

ومت دارد موفقيت برنامه را كم ها مقاشوار است يا نسبت به آناي كودك دانتخاب رفتارهايي كه بر.هارابيشتر انجام دهدخواهيم آن مي
  .كند مي

 مك و سليقةبا ك وبريم  به كار ميرفتارهاي مناسب آموزش به منظور تشويق او و را جدول ستاره بايد براي كودك توضيح دهيم كه  -6
  .دهد انگيزه و مشاركت او را افزايش مياين كار  .او جدول را تهيه و تزيين كنيم
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توان از او نظر خواست يا  مي .ثر واقع گرددك آگاه باشيم تا پاداش براي او مؤكود براي انتخاب پاداش حتماً بايد از سليقه و خواستة -7
  .ها انتخاب كنداد را مطرح كرد تا او از ميان آنچند پيشنه

ثيري ت كننده دارند اما به خودي خود تأويخود تا مدتي نقش تق... پول ژتون، عكس برگردان، مهر، برچسب، با اين كه دادن ستاره، -8
بنابر اين از ابتدا بايد مشخص كرد كه قرار است چند  .ها هستند است كه قابل تبديل به ساير پاداشها اين ترين ويژگي آن ندارند و مهم

  .ها به پاداش ديگري تبديل شوند كننده اين تقويت تا از
و با توجه به اين رفتاري به كودك آسان بگيريم و او را حمايت كنيم تا رفتار را بياموزد  اين كه قرار است در شروع برنامةبا توجه به  -9

ماندن پاداش منتظر براي  ،ال باشندتر باشند يا به اختالل بيش فعالي كم توجهي مبت به خصوص هر چه خردسال ،كه طاقت كودكان
هايش  عوض كند مثالً هر وقت ستارهيك پاداش مطلوباب راها تارهتعداد محدودي از ساين فرصت را به كودك بدهيم تا كم است بايد 

 .تا رسيد يك شكالت دريافت كند 3به 
ين به هم .هاست تعويق انداختن خواسته رفتاري افزايش توان كودك براي تحمل،صبر كردن،و به از طرفي يكي از اهداف برنامة -10

 .تري دريافت كند بيشتري ستاره بتواند پاداش مطلوب و دستيابي به تعداددهيم كه با صبر كردن  به كودك ميهم را امكان منظور اين 
در  .داشته باشدبازي مخصوص خودش را  اجازة بازي با يك اسباب تا شدند 10تا شدند يك پاك كن و اگر  5ها  براي مثال اگر ستاره

  .كودك و والد بايد مشخص باشدها به پاداش براي  كنيم نحوة تبديل ستاره ر صورت از اول كه جدول را رسم ميه
به  .دهد بايد به او بازخورد داد و ستاره را در جدول ثبت كرد كه كودك رفتار مقرر را انجام مي بايد به خاطر داشت به محض اين -11

 او اختيار در را كسب كردها ستارهاز مقرر  تعدادكودك  اين كهها بايد از پيش آماده و قابل اجرا باشند تا به محض  همين ترتيب پاداش
  .ندداده شوقرار 

هاي انضباطي قابل پيش بيني بودن واكنش و پاسخي است كه كودك از سوي ديگران در برابر  يك نكتة مهم در موفقيت برنامه -12
موقع آن  و دادن پاداش آماده باشند و به ثبت آن، ،راي نظارت بر رفتاربنابراين والدين بايد ب .كند فتاري كه انجام مي دهد دريافت مير

  .را عملي سازند
فراموش  چه بوده يارود قرارشان با كودك  يادشان ميكنند يا  استفاده مي ءاز فراموشي او سو زنند، برخي والدين به كودك كلك مي -13

  .باشد آن ضروري مي يتبراي موفق بندي به قراردادپاي .آن را انجام بدهندكنند  مي
يا طوري  كنند، جدول را پاره مي گذارند، خودشان براي خودشان ستاره مي زنند، انه مين براي دستيابي به پاداش چبعضي از كودكا -14

و اجازه ندهد  والد بايد طوري رفتار كند كه مديريت جدول را در اختيار داشته باشد .برايشان اهميتي ندارد ها پاداش كنند كه وانمود مي
 .هاي اصالح رفتار است ع بودن والد ضامن موفقيت برنامهطقا .كودك با رفتارهايش جديت برنامه را به بازي بگيرد

  

  سومجلسه  ةراهنماي ادار
  

  كودكان مطلوب يرفتارها تقويت
  اهداف جلسه

   هاي رفتار آشنايي با تقويت كننده
  

  وسايل مورد نياز
 وايت بورد، ماژيك، كاغذ و مداد براي تمرين والدين 

  
  



 
36 

 

  هاي جلسه فعاليتفهرست 
 شتهگذ ةمرور مطالب جلس  
 گذشته مرور تكاليف هفته  
 توجه  
 پاداش و تقويت رفتار  
 جدول ستاره  
 پرسش و پاسخ، تكليف هفته  

  
  )دقيقه 10(گذشتهةمرور مطالب جلس

زا در كودكان  ي كه منجر به بروز رفتارهاي مشكلهاي داوطلب مروري بر علتپس از خوشامدگويي و تشكر از حضور منظم والدين با كمك افراد 
هاي برقراري ارتباط مثبت با  كنندگان بخواهيد روش سپس از شركت .داشته باشيد )ثير جامعهتأ نقش خانواده، هاي سرشتي، گيويژ( شوند مي

  .كودكان را برشمارند
  

  )دقيقه10( مرورتكاليف هفته
ي مناسب با فرزندشان بيان كنند و عاطف هاي برقراري رابطة در هفتة گذشته در مورد كاربرد روش خود را اهيد تجربةوالدين بخو نفر از 3-4از 

مطالب را  .ايد به آنان بازخورد بدهند يد مطابق با اصولي كه آموزش دادهاز باقي افراد گروه بخواه .اگر با مشكلي مواجه شده اند توضيح دهند
  . بندي كنيد و گروه را براي فعاليت اين جلسه آماده سازيد جمع

  
  )قيقهد 25( تقويت رفتارهاي مطلوب كودكان

  .اين هفته را با تمرين زير شروع كنيد جلسة
  

  :1تمرين
 بنويسيد و كنيد ذكر را فتارهااين ر از مورد سه. ايدداده نشان توجه خود فرزند رفتار به چگونه گذشتههفتة  دو در بياوريد خاطر به كنيد سعي 

  .است داشته او رفتار روي تأثيري چه شما توجه
 ------------------------ -------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------  

  
 :شود اي احتمالي كه توسط والدين مطرح ميه مثال

 كند تأمين كودك را نياز والد مي خواهد( .كنم م دوست داشته باشد برايش تهيه ميمن هر چه پسر( 

  نظارتهاي كودك  والد بر فعاليت( .هايم خبر دارم هاي بچه من از همة برنامه دهديا هايش را انجام مي مواظبم ببينم دخترم چطوري مشقمن 
 )كند مي

 شود كودك شريك مي در بازي والد( .شوند دو سر حال مي هر و كند رود شوهرم با او بازي مي سر ميپسرم  تي حوصلةوق(  
  

مطرح هاي  دادن بازخورد مناسب در مورد مثالضمن تحسين مشاركت آنان و  .دن بخواهيد موارد خود را اعالم كنناز چند نفر از شركت كنندگا
 و شان باشنددوست دارند مورد توجه پدر و مادرهاي رفتار است زيرا كودكان خيلي  ت كنندهترين تقوي وجه يكي از قويه توضيح دهيد كه تشد
مين نيازهاي تنها نظارت بر عملكرد يا تأ كيد كنيد منظور از توجه،تأ .كنند برايشان بسيار اهميت دارد ازخوردهايي كه از آنان دريافت ميب
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نشان از توجه بلكه هدف  .شود سرزنش يا انجام وظيفه تبديل مي گيري و انتقاد و ها به مچ بسياري از موارد اين موقعيت رد زيرافرزندانمان نيست 
  .ل هستيمم، و اهميتي است كه براي آنان قائاحترا دادن عالقه،

  
  .هاي معمول توجه را معرفي كنيد اكنون روش

  :ثال بزنيدمروش اول يعني توصيف رفتار كودك را توضيح دهيد و
 كند ايد جابجا مي خريدهاز فروشگاه ساله تان دارد لوازمي را كه  8دختر.  

  ».بدي حمام جا رو تو قفسة ها و صابون هاشامپو تونستي همةچه خوب  مرسي سيما جان،« :كنارش برويد و بگوييد
  :روش دوم يعني شريك شدن در بازي كودك را توضيح بدهيد و مثال بزنيد

  كند دارد ماشين بازي ميساله  5/3پسر. 

  .»بذاريمش بغل اين اتوبوس ،آهان پس ماشين پليسه جاش اينجاست كدوم ماشين را بايد بذاريم اينجا؟ منم بازي؟« :كنارش بنشينيد و بگوييد
  :روش سوم يعني انتقال احساس مثبت را معرفي كنيد و مثال بزنيد

 ي را آورده استپسر شما در تيم فوتبال مدرسه باالترين آمار گل زن. 

  .»تو باعث افتخار مني خيلي كيف كردم ركورد زدي، دمت گرم،« :بگوييد
  . اكنون از والدين بخواهيد تمرين زير را انجام دهند

  
  :2تمرين

  .دهيدمي نشان را خودتان توجه چگونه بگوييد زير موارد در
  كندسالة شما دارد در حياط بدمينتون بازي مي 10پسر. 

 .».ز آب در ميادهات خوب ا گيري واسه همين ضربه راكت را درست مي آفرين،« :دبه او بگويي

  .درست گرفتن راكت را ياد بگيريد با او بازي كنيد و سعي كنيد از او روش
  دهدهايش يك جشن تولد ترتيب ميسالة شما دارد براي عروسك 6دختر. 

 ».خورن دارن شيريني مي نفر آمدن و نشستن رو مبل،  6 تا اآلن ه،به به چه خونه پر از مهمون شد« :كنارش بنشينيد و بگوييد

  .»ها را بازي كنيد قش يكي از مهمانو ن شه منم بيام تولد؟ مي« :برايش خوراكي ببريد و بگوييد

  

  )دقيقه 25( هاي رفتار تقويت كننده
شود رفتار ادامه يابد يا با شدت و به دفعات بيشتر رخ  مي ت كننده هر عاملي است كه باعثفهوم تقويت رفتار را توضيح دهيد و بگوييد تقويم

  .بدهد
  

نتيجه بيشتر احتمال دارد آن رفتار را باز هم  در شود، پيامد خوشايندي مواجه مي با ودهد  بگوييد فرد وقتي رفتاري انجام ميبراي تقويت مثبت 
ب مثبت رفتار انجام تكليف به حسا ستاره اينجا تقويت كنندة .ستاره بگيرنددهند تا از آموزگار  ها تكليف را انجام مي بچه :مثال .انجام بدهد

  .آيد مي
  

دهد تا از يك پيامد ناخوشاينددوري كند درنتيجه بيشتر احتمال دارد آن رفتار را باز هم  وييد اگر كسي رفتاري را انجام ميبراي تقويت منفي بگ
نمرة منفي در اينجا تقويت كنندة رفتار ساكت نشستن  .منفي ندهد د تا آموزگار به آنان نمرةنشينن ها سر كالس ساكت مي بچه :مثال .انجام بدهد

  .آيد ها به حساب مي بچه
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  پاداش
 عاطفي يا جسماني، كالمي،( توضيح بدهيد با ذكر مثال مثبت معرفي كنيد و انواع آن را داش را به عنوان يك تقويت كنندةاكنون مفهوم پا

  .كنون براي اين كه موضوع بهتر جا بيفتد تمرين زير را در كل گروه انجام بدهيدا .)مادي فعاليتي،
  

  :3تمرين
هاي زير به كدام دسته از انواع پاداش  هر يك از مثالهاي زير را در كل گروه به نمايش بگذاريد و از آنان بخواهيد مشخص كنند  فهرست پاداش

  .تعلق دارند
  )مادي( بستني
  )فعاليتي( سينما
  )فعاليتي( جان عمه منزل به نرفت

  )كالمي( مادربزرگ به كودك كاردستيو توضيح  دادن نشان
  )مادي( بازي اسباب ماشين
  )فعاليتي( خواندن قصه باهم
  )فعاليتي ـعاطفي ( دادن مال و مشت

  )كالمي( تشكرآميز پيام فرستادن يك
  )فعاليتي( نصب نقاشي كودك روي در يخچال

  )كالمي( ان تعريف كردناز كارهاي كودك پيش ديگر
  

  .اكنون از تك تك والدين بخواهيد تمرين زير را انجام بدهند
  
  

  :4تمرين
دهد بنويسيد و براي هر كدام دو نوع مختلف پاداش را در حال حاضر به طور معمول انجام مي دو نمونه از رفتارهاي مطلوب فرزندتان را كه در

  .نظر بگيريد
  .آورد خواهم وسايلم را از طبقة دوم پايين مي از او ميسالة من هر وقت  7پسر  :مثال

  .بوسم را مي كنم و او هر بار از او تشكر مي) 1پاداش 
  .چسبانم كه معلم هم از كار خوبش خبردار شود عكس برگردان مي اش يك هكند در دفتر ارتباط مدرس هر بار اين كار را مي) 2پاداش 

  
  

  )دقيقه 10( جدول ستاره
  .سپس به آنان كمك كنيد تمرين زير را انجام دهند .يات به والدين آموزش دهيدستاره را با جزئاكنون جدول 

  
  :5تمرين

با كمك مربي گروه يك جدول ستاره بكشيد و مشخصات رفتارهاي مورد نظر و چگونگي دادن  .رفتارهايي را به فرزندتان بياموزيد خواهيدمي
  .در آن بگنجانيد پاداش را
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  جدول ستاره
  

  روزهاي هفته                          
  رفتار 

  جمعه  پنجشنبه  چهارشنبه  سه شنبه  دوشنبه  يكشنبه  شنبه

هر روز حداقل نيم ساعت تمرين 
                پيانو را انجام بدهد

گردد كيفش  از مدرسه بر مي ظهر وقتي
                . را در اتاق خودش بگذارد

گوها پس از پايان بازي با لعصرها 
                .آنها را در كمد مخصوص بگذارد

  
  بستني قيفي= ستاره  3
  نقاشي بكشدا مامان يك صفحه بهمراه = ستاره  5

  نيم ساعت بازي با رايانه = ستاره  10
  

  )دقيقه 10( تكليف هفتهپرسش و پاسخ و 
انند آنان وديگر نت يا اين كه نگرانند كودكان به جايزه عادت كنند و وال دارندئدر اين جلسه والدين در مورد تفاوت پاداش با رشوه يا باج س معموالً

  .اند تكليف هفته را معرفي كنيد ئوال خود را گرفتهپس از اين كه اطمينان يافتيد آنان جواب س .را بدون پاداش مديريت كنند
  

  تكليف هفته
ـ  مادي و براي ديگري پاداش عاطفيـ ها پاداش كالمي كي از آنبراي ي .دو رفتار مشخص كودك را كه دوست داريد تقويت شود انتخاب كنيد

  .ها را در كتاب كار خود ثبت كنيدرفتارها و پيامد .فعاليتي در نظر بگيريد و اجرا كنيد
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  فصل چهارم
  
  

  يارگذدستور دادن و قانون
كودك روي . »شوي بايد روي صندلي خودت بنشينيماشين مي عزيزم وقتي سوار«: گويداش مي ساله 4به اتومبيل به دختر هنگام سوار شدن  مادر

  .»آفرين دختر گلم كه روي صندلي خودت نشستي«: گويدزند و ميمادر لبخندي مي. بنددنشيند و مادر كمربند او را مياش ميصندلي
 ا همانيپيامد  ـ رفتارـ  پيش در آمد :همان طور كه در فصل يك گفته شد شايد تمام اصول فرزندپروري را بتوان در سه بخش خالصه كرد

  : كنيددر جدول زير مشاهده مي اي از اين اصول رانمونه .آيدم طول مسير فرزندپروري به كار ميكه در تما ABC فرمول سادة
  

 7پيامد 6رفتار 5پيش درآمد

لطفاً روي صندلي خودت بنشين تا من 
 .كمربندت را ببندم

و  ندكودك روي صندلي خودش مي نشي
 .كند براي بستن كمربند همكاري مي

آفرين دختر گلم كه روي صندلي خوذت 
 متشكرم. نشستي

  
 Aپيام يا دستور شما همان . ايد، در نتيجه پيامي را به صورت مشخص و واضح و كوتاه به سوي او فرستاده ايدرا از كودكتان خواسته يشما كار

العملي نشان داده ر است و پس از اين مرحله شما عكسيا رفتا Bام داده، اين قسمت همان يا پيش درآمد است، سپس كودك دستور شما را انج
  .يا پيامد است Cو به كودك خود پيام مجددي فرستاده ايد كه بازخورد رفتار اوست و اين قسمت همان 

زيرا هميشه رخ مي دهد تمركز كنيم ) ش درآمدپي(اول روي آنچه كه قبل از رفتار  بهتر است در وهلةبديهي است براي تغيير و اصالح رفتار 
Ĥن شويم رويدر اين شرايط ناچار ميرسد، ام دهيم يا تالش ما به نتيجه نميقادر نيستيم اين كار را انج ما اما گاهيپيشگيري بهتر از درمان است

  .ريزي كنيمشود برنامهايجاد مي) پيامد(چه پس از رفتار 
بچة خوبي باش، به حرف مامان گوش بده و اينقدرم  حاال« :بگويد »روي صندلي خودت بنشين« :در به جاي اينكه بگويدتصور كنيد كه در مثال باال ما

 وكنه، بابا ردعوا مي ون كارو نكني پليس تو رياگه ا« ، يا»نشيننهاي خوب وقتي سوار ماشين ميشن روي صندلي خودشون ميمامانو اذيت نكن، بچه
اون وقت ديگه بابا رو نتوني ببيني؟ ببين اگه نشيني مامان دوستت نداره خواي بابا رو بندازه زندون؟ن ببين آقا پليسه داره مياد، ميببي ... كنهجريمه مي

 تاگرفت هايش را ميتوانست گوشو غيرقابل فهم است كه اگر او مي آنقدر اين پيام براي يك كودك چهار ساله طوالني، پيچيده،مبهم .»....ها و
  .يزي نشنودچ

، شما در حالي كه مشغول صحبت ...و يا اگر پس از اينكه كودك روي صندلي خودش نشست و به شما گفت مامان روي صندلي خودم نشستم
 عني شما به رفتار مثبتي .»..!كنم و حواس بابا را هم پرت نكنديگه حرف نزن دارم با تلفن صحبت مي«: كردن با تلفن همراه خود هستيد بگوييد

دهيد مناسب نباشد پس از مدتي  تارو بازخوردي كه به آن  نشان ميوقتي پيش در آمد رف .ايدناسبي به او ندادهكودكتان توجه نكرده و بازخورد م
  .ابدينامناسب و منفي كودك افزايش مي يرفتارها

  
  قوانين رفتاري

ا ههار راهها خط كشي و در چر، در خيابانرد، نه براي راننده و نه براي عابشهري را تصور كنيد كه قوانين و اصولي براي راهنمايي و رانندگي  ندا
آيد و به ساعتي د كه چه آشفته بازاري به وجود ميتوان تصور كرمي. چه اصولي را بايد رعايت كند داندچراغي وجود ندارد و هيچ كس نمي

 يهاي تنبيهي مانند جريمه و زندان براتوانيم پيامدي نداشته باشيم نميقانونوقتي  شرايطبا اين .شودرسد كه زندگي در شهر مختل مي نمي
طبيعي است اگر بخواهيم رفتار رانندگان را اصالح كنيم در مرحله اول بايد قوانين و مقرراتي وضع كنيم و . رانندگان خاطي در نظر بگيريم

                                                            
5
Antecedent 

6
Behavior  

7
Consequence 
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شود بسياري از رفتارهاي منفي و همين موضوع باعث مي. خاصي استاي ملزم به رعايت رفتاره راند را مي وسيله نقليه يكبگوييم هر كس 
  . نامناسب رخ ندهد

كه اين جامعه  يخانه ما يك جامعه كوچك است و افراد. و شهر و اجتماع خود قوانيني داشته باشيم.. . ما نياز داريم در خانه، مدرسه، اداره و
در خانه خود براي هر چيزي قانون در صورتي كه . اتي را رعايت كنندو قوانين و مقرربند باشند دهند بايد به اصولي پايكوچك را تشكيل مي

دهند، مثل زمان خواب، زمان غذا، محل خواب، ساعات مجاز بيرون بودن از منزل، رخ نمي ري از مشكالت رفتاري اصالًداشته باشيم بسيا
، چگونگي استفاده از ، نحوه استفاده از دوچرخهنترنت، چگونگي معاشرت با دوستانرايانه و اي ،خانه، نحوه استفاده از تلويزيون ساعات برگشت به

  ... تلفن همراه، و
. فتني نيستداند چه بايد بكند و چه نبايد بكند؟ چه رفتاري مورد قبول است و چه رفتاري پذيروانين وجود نداشته باشد كودك نميچنانچه اين ق

  . ا تنبيه يا تشويق كنندتوانند كودك ردر ضمن والدين هم نمي
به استفاده كرده و توانيم به فرزندمان بگوييم زياد از كامپيوتر ويزيون قانوني نداشته باشيم، نميبه طور مثال اگر براي استفاده از كامپيوتر و تل

گيريم بايد از قبل قوانين يا دوچرخه ميفن همراه، كامپيوتر پس اگر براي كودك خود تل. او را از كامپيوتر محروم كنيمتصميم داريم خاطر همين 
  .نظمي و مشكالت رفتاري را هم داشته باشيمدر غير اين صورت بايد انتظار بي .آنها را مشخص كنيم مربوط به كاربرد
اي قوانين مجموعه كنيم كهكر ما نيست و از سوي ديگر فكر ميدانند و نيازي به توضيح و تذديشيم كه كودكان ما قوانين را ميانما هميشه مي

دانيم كه كودك چه كارهايي را نبايد انجام دهد اما كمتر به اين موضوع توجه داريم كه چه كاري را بايد هاست بنابراين بيشتر ما مي» نبايد«از 
  .انجام دهد

  
  :كودك ما مرتب اين جمله را مي شنود كه

o نبايد دير بخوابي.  
o نبايد بلند حرف بزني.  
o ي احترامي بكنينبايد به ديگران ب.  
o و . هايت را خراب بكنينبايد اسباب بازي...  

  
ح رفتار كودكان از آنجا شايد يكي از داليل عدم موفقيت ما در تغيير و اصال. خود را عوض كنيم گذاري قانون در حالي كه بهتر است ما روش

نه تشويق  « بنابراين بهتر است نگوييم .دانيمرا نمي.. . كردن وكردن، تنبيه  گذاري، دستور دادن، تشويقشود كه ما روش صحيح قانونناشي مي
  »!!!فايده دارد نه تنبيه، اين كودك اصالح ناپذير است

  
  :در نظر بگيريدهنگام وضع قانون و مقررات زير را نكات 

  .قوانين را مشخص كنيد و آن را به صورت جملة خبري مثبت بنويسيد -1
بسياري از كودكاني كه مشكالت رفتاري دارند ممكن است توجه و تمركز در ضمن . كندميت بيشتري پيدا ميرس شود،وقتي موضوعي نوشته مي

اين موضوع خيلي مشخص است و نيازي به گفتن «نبايد فكر كنيم كه ). كردندكه چه كاري بايد مي(فراموش كنند قانون را  آنها ضعيف باشد و
قوانين حتماً بايد نوشته شوند و در نوشتن قوانين بهتر است از جمالت مثبت كه  »!دانندهمه مي ست، بارها گفته شده است وو نوشتن آن ني
  :هاي زير توجه كنيدبه مثال. بديهي است بايد پاداش و نتيجة كار را نيز مشخص كنيم ،تهديد نداشته باشد استفاده كنيم حالت شرط و

هايت را تمام وقتي مشق«: ، بگوييد»كنمو آن را خاموش مي يدهم تلوزيون تماشا كناجازه نميهايت را ننويسي، اگر مشق« :به جاي اينكه بگوييد
  .»تواني تلويزيون تماشا كنيكردي بعدش مي

  .»آرام صحبت كن: بگوييد. نبايد داد بزني«: به جاي اينكه بگوييد
ت را جمع كني، بعدش يهابازيبايد پس از بازي اسباب«: ، بگوييد»ستهات را جمع نكني از ستاره خبري نياگر اسباب بازي« :به جاي اينكه بگوييد

  .»گيرييك ستاره مي
  



 
42 

 

  .قوانين را به صورت روشن، واضح، مشخص و كوتاه بيان كنيد -2
ناي ديگري داشته كنيم براي او قابل فهم نباشد و يااز نظر او معما در رابطه با كودك استفاده مي هايي كهها و اصطالحممكن است خيلي از لغت

يعني ممكن است كودك نفهمد منظور ما از با ادب بودن، با كالس بودن، آقا بودن، به موقع خوابيدن، دير . باشد و يا مبهم و دوپهلو به نظر برسد
نچه را كه مدنظرمان است آ ما بايد دقيقاً. چيست... آدم رفتار كردن و  ان را كردن، تميز بودن، مثل بچةنكردن، اسراف نكردن، رعايت حال ديگر

هاي ما گوش كند به شود كودك نتواند به حرفهمچنين طوالني صحبت كردن باعث مي. اي كوتاه بيان كنيماده و مشخص در جملهخيلي س
 هاي مفصلشود و از گوش دادن به صحبتز دارند خيلي زود حواسشان پرت ميخصوص برخي از كودكان به دليل آنكه مشكل توجه و تمرك

، آرام خوابيده زماني كه پدر«: بگوييد. »موقعي كه كسي در حال استراحت است بايد رعايت حالش را بكني«: به جاي اينكه بگوييد مثالً .شوندخسته مي
  .»صحبت كن

  .»برويشب بايد به رختخوابت  9ساعت «: بگوييد .»ها بايد زود بخوابي، نبايد دير به رختخواب برويشب«: به جاي اينكه بگوييد
  .»هر شب بايد مسواك بزني«: ، بگوييد»آيد، سعي كن تميز باشيهاي كثيف و نامرتب خوشم نميمن از بچه«: به جاي اينكه بگوييد
هاي هم سن و سال تو خودشان اتاقشان را مرتب ميتمام بچه. نبايد همه كارهايت را من انجام دهم اي،تو ديگر بزرگ شده«: به جاي اينكه بگوييد

زود ... بجنب. كنيگردي و هر كدام را از يك گوشه پيدا ميگذاري و بعد فردا دنبال جوراب و لباست ميهايت را داخل كمد نمينند ولي تو حتي لباسك
  .»هايت را داخل كمد آويزان كنلباس«: بگوييد. »كاري را كه گفتم انجام بده.. باش

براي خودت شخصيت قائل شو و مثل بچه. انتظار دارم آنجا رفتار مناسبي داشته باشي و مرا اذيت نكنيرويم، وقتي فروشگاه مي«: به جاي اينكه بگوييد
  .»رويم كنار من باش و از من دور نشووقتي فروشگاه مي«: ، بگوييد»تربيت رفتار نكنهاي بي

  
  . قوانين منصفانه و عادالنه وضع كنيد -3

به . داشته باشد خواهيدانايي انجام كاري را كه از او ميي كودك قانون وضع كرد يعني كودك بايد توسطح رشد و ميزان تواناي بايد بر اساس سن،
توانيد اين قانون را بگذاريد كه اتاقش را خودش مرتب و تميز كند چون او هنوز قادر به انجام اين كار ساله نمي 4ور مثال براي يك كودك ط

  .نيست
  
  .انون داشته باشيدهاي ممكن قبراي تمام وضعيت -4

ها قانون داشته براين بهتر است براي تمام موقعيتداند بنات كه قانون خاص آن موقعيت را نميگاهي مشكل رفتاري كودك ناشي از آن اس
  :به طور مثال. از اين قوانين آگاه كنيم باشيم و كودك را
 زمان بيدار شدن از خواب، ساعت هفت صبح است: زمان بيداري.  
 تواني حرف بزنيبعد از اينكه صحبت طرف مقابلت تمام شد مي: حرف زدن.  
 ه رختخوابت بروي و بخوابيبايد بساعت نه شب : ان خوابزم.  
 هايت را مسواك كنيهر شب بايد پيش از خواب دندان: مسواك زدن.  
 ساعت پنج بعد از ظهر خانه باش: زمان برگشتن به منزل.  
 نموقع غذا خوردن پشت ميز بنشي :خوردن.  

  
  .قبل از وارد كردن هر فعاليت يا وسيلة جديد به زندگي كودك قوانين مربوط به آن را مشخص كنيد -5

خرند بدون آنكه قوانين مربوط به آن را مشخص كرده اي براي او ميدهند يا وسيلهتغييري در برنامه روزانه كودك مياز مواقع والدين  يبسيار
بهتر است در چنين مواقعي براي پيشگيري از . اي بينديشندمديريت موقعيت جديد چه چارهشوند كه براي باشند و پس از مدتي دچار مشكل مي

  :هاي زير دقت نماييدبه مثال .بروز مشكالت رفتاري جديد از قبل برنامه بريزيم ودر مورد قوانين مربوط  به كودك با او به توافق برسيم
  

تواني ساعت مي 2حداكثر روزي : ارد باشدممكن است قوانين شما اين مو. ي دوچرخه خريده شوداساله 7قرار است براي كودك  - 1مثال 
 ه سواري كني و زمانيختواني دوچرهاي قبل از امتحان نيست، فقط در حياط ميات استفاده كني و اين شامل شباز دوچرخه
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بري، بايد اجازه بدهي خواهرت هم از دوچرخه تو استفاده ات را به خيابان باجازه نداري دوچرخه. روي ميكه با پدرت به پارك 
  . تنبيه عدم رعايت آنها نيز مشخص شودبايد پاداش رعايت قوانين فوق و  همچنين. ..كند و 

  
نوجوان در مورد ممكن است بخشي از قوانين كه پس از بحث و مذاكره با . شودساله اي تلفن همراه خريده مي 15 براي نوجوان -2مثال 

شب به بعد تلفنت بايد خاموش باشد، هزينه تلفنت در ماه بايد زير ده  10از ساعت : رسيد شامل موارد زير باشدآنها به توافق مي
كنم، دوستاني را كه با آنها ارتباط تلفني داري من هاي كوتاهت را چك مي، هر از چند گاهي يك بار من پيامهزارتومان باشد
و  نين مربوطه نيز بايد مشخصال قبل پيامدهاي تشويقي و تنبيهي براي رعايت يا عدم رعايت قوامانند مث.. بايد بشناسم و

در اركت نوجوان باشد تا همكاري او خصوص در مورد نوجوانان بايد وضع قوانين با بحث و مشه بديهي است ب. نوشته شود
  . ديابافزايش  رعايت قانون،

  
  .ته كننده نباشندها زياد و خسمواظب باشيد كه قانون -6

شود براي كودك خسته كننده ميهم رعايت قوانين  مدتيدر صورتي كه تمام لحظات و زندگي كودك پر از قوانين و مقررات سخت باشد،پس از 
وانين بهتر است ق تغيير رفتار به خصوص در شروع يك برنامة .گيري آنها را نداشته باشندتوان پي و وقت، و هم ممكن است والدين حوصله،

  .و اندكي وضع كنيم آسان، محدود
  
  .انعطاف پذير باشيد -7

مثالً اگر قانون ما اين است كه فرزند پنج ساله ما مرتب مسواك بزند . تر ما بايدانعطاف بيشتري به خرج بدهيمدر مورد كودكان خردسال ويژهبه 
 .توانيم به او اجازه دهيم كه آن شب مسواك نزندو خسته است ميم و او خواب آلود يچنانچه ساعت يك نيمه شب از مهماني يا عروسي برگشت

ن هر روزه را انجام ندهيم گاهي خود ما نيز از اينكه يك روز قانو. ما سربازخانه نيست كه قوانين سفت و سخت و غير قابل تغيير داشته باشد خانة
  . نظمي و روندي روزمره شودج، بيد تبديل به هرج و مريو اين استثناها نبا!! بريم، البته گاهيلذت مي

  
  .اجراي قانون را با يك پاداش همراه كنيد -8

اش را تا ساعت ن است كه كودك بايد تكاليف مدرسهاگر قانون اي. براي هر كدام از قوانين وضع شده پاداش و تشويقي را از پيش مشخص كنيد
هر «ا ي» تواني يك ساعت با كامپيوتر بازي كنيپس از انجام تكاليفت مي«: مثال .باشد عصر تمام كند، حتماً پاداش آن نيز بايد از پيش تعيين شده 6

  .»گيريشب كه مسواك بزني يك ستاره مي
  
  .در مواقع قانون شكني از بحث مستقيم استفاده كنيد -9

جاي كار و رفتارش اشكال دارد و چرا اين كند، توجه او را به سمت خود جلب كنيد، به او بگوييد كميوقتي كودك قانون وضع شده را رعايت ن
سپس از كودك بخواهيد كه ! البته بايد مواظب باشيد كه وارد بحث و توضيح و سخنراني و نصيحت نشويد. آيدبه حساب ميموضوع مشكل 

شيرين به من نگاه كن، «: مثال. رفتارش را اصالح كند و رفتار صحيح را انجام دهد و پس از آن كودك را به خاطر انجام رفتار درست تشويق كنيد
آن را خاموش كني و كارت  10شب است و تو هنوز پاي كامپيوتر هستي، قانون ما در مورد استفاده از كامپيوتر چه بود؟ بايد قبل از ساعت   10ساعت 

  . »حاال بلند شو و آن را خاموش كن. را تعطيل كني
حاال بلند شو، . قرار ما چي بود؟ بايد از روي مبل بلند شي و كنترل را آرام بگذاري روي ميز. بشكنه ممكنه. كنترل تلويزيون را پرت كردي !مهدي«: مثال

   .»كنترل را بردار و بگذار روي ميز
  

  .روي رفتارهاي فرزندتان نظارت و پيگيري كنيد تا زماني كه او بتواند به طور مستقل رفتار صحيح را انجام دهد
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  دستور دادن
لجباز، مي گردد نه به خاطر اينكه كودك  نادرست دستور دادن والدين بر و  به نحوةموارد علت مشكل رفتاري كودك و نافرماني ا در بسياري از

  . ابديري و فرمانبرداري كودك افزايش ميهمكا اگر والدين بياموزند چگونه دستور دهند امكان اطاعت،. كله شق و ذاتاً نافرمان است
شما . اليفش را شروع نكرده استشود و او هنوز تكاست، روز به انتها نزديك مي ايكودك مشغول انجام بازي رايانه :دمثال زير دقت كني به
ايد و احتمال پيروي كودك دستور صحيحي دادهكنيد در كدام يك از موارد زير فكر مي. كند و سراغ تكاليفش برودخواهيد او بازي را تعطيل  مي

  ست؟از دستور شما بيشتر ا
o  هات ديگه فرصت زيادي نداري، كامپيوتر را خاموش كن و بشين سر درس ،غروبه 6ساعت.  
o ؟ اينجوري پيش يهاتو بنويس آخه بچه تو خسته نشدي؟ روزي چند ساعت پاي بازي هستي؟ پس كي مي خواهي مشق

  .كنيو ديگه داري منو نااميد ميت. از االن بهت گفته باشم كه بعد نگي مادرم منو راهنمايي نكرد. هابره امسال مردودي
o به بابات گفتم اين بچه آدم نيست براش چيزي . كني يا بيام روي سرت بشكنمشاون كامپيوتر لعنتي را خاموش مي

  بلند شدي يا بيام؟ . نخر
  

  :ابدياحتمال نافرماني كودك افزايش مي هاي زير را داشته باشددر صورتي كه دستور والدين ويژگي
 متعدد و كرردستورهاي م: 

اي و مسلسل وار وقتي به طور زنجيره. دهيمني در اختيار كودك قرار مينبايد فراموش كنيم كه با هر دستور يك فرصت براي نافرما
. تر است هيچ كدام را انجام ندهدرسد كه راحتايد و كودك به اين نتيجه مييم احتمال پيروي از دستور كاهش ميدهيدستور مي

فرصت پيگيري را دستورات زياد . گيري كنيم تا كودك آن را انجام دهدم و سپس پييتور ساده و مشخص به كودك بدهبايد يك دس
به . تواند آن را انجام ندهدودك فكر كند خيلي جدي نبوده و ميگيرد و اگر دستوري پيگيري نشود ممكن است كاز خود ما نيز مي

بايد مرتبش . نويس، وسايلت را هم از روي ميز پذيرايي جمع كن، اتاقت خيلي ريخت و پاشههاتو ب بلند شو مشق«: اين دستور دقت كنيد
بيند بهتر است شود، ميوقتي با اين همه دستور مواجه مي كودك. »كني، بعدش هم بايد بروي حمام دوش بگيري، زود باش بلند شو

ركز نيز دارند و اصالً الت رفتاري دارند، مشكل توجه و تماز آن گذشته بسياري از كودكاني كه مشك. هيچ كدام را انجام ندهد
  .كنند كه شما چه دستوري به آنها داده ايد، فقط ممكن است بخش اول دستور  شما را بگيرند و بقيه را از ياد ببرندفراموش مي

 و كم دستورهاي محدود : 

. دانند چه بايد بكنندنمي هند به اين دليل است كه دقيقاًدنجام نمي دهند يا صحيح انجام نميخيلي مواقع اگر كودكان كاري را ا
گوييم اتاقت را يا وقتي مي. ايمرست مسواك زدن را به كودك آموختهگوييم درست مسواك بزن، بايد مطمئن باشيم كه دوقتي مي

پس بايد . بايد بكندفهمد دقيقا چه هاي مختلف است و كودك نميانيم كه مرتب كردن اتاق شامل بخشمرتب كن، بايد بد
گاهي اوقات نيز والدين خودشان كارها را انجام مي دهند و به كودك دستوري . تر بشكنيمهاي ريزتر و سادهرا به بخشدستورمان 

ه تواند آن كار را انجام دهد يا هنوز براي آموزش دادن و دستور دادن زود است، در نتيجكنند او هنوز نميدهند چون فكر مينمي
 .گيرندت يادگيري و رشد را از كودكميفرص

 دستورهاي نامشخص و مبهم: 

 دختر خوب بودن، مؤدب بودن، بچه نشدن، لوس نبودن، لجبازي نكردن، كارهاي احمقانه نكردن، اذيت نكردن، لج مامان را در
ورمان چيست وحتي ساير همه اصطالحاتي هستند كه فقط ممكن است ما خودمان بفهميم منظ.. . نياوردن، آبروريزي نكردن و

داند چه در اين شرايط كودك نمي ،باشند كه با منظور ما متفاوت استبزرگساالن نيز ممكن است از اين مفاهيم برداشتي داشته 
  ...رفتاري بايد نشان بدهد كه لوس نباشد، مودب باشد، احمق نباشد، اذيت نكند و 

  
ولي ما بايد منظور خود را خيلي ساده، ويم اذيت نكن منظور مرا مي فهمد گ وقتي مي و ممكن است با خود فكر كنيد فرزند من كم هوش نيست

بايد در زمان دستور دادن دقيقاً به همان . ايمدگي كردههاست با آنها زن ترين افراد و به كساني كه سالو روشن بيان كنيم، حتي به با هوشواضح 
  .ك خصوصيت اخالقي را توصيف كنيم و صفات مبهم و كلي به كار ببريمرفتاري كه مد نظر است اشاره كنيم نه اينكه ي
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چون  .»ها آرام پايين بيا، يا روي مبل باال و پايين نپر، روي آن بنشيندر را آرام ببند، يا از پله«: ، بگوييد»لجبازي نكن« :پس به جاي اين كه بگوييد
  .دنشان رفتارهاي متفاوت و مختلفي را ذكر كنهر پدر و مادري ممكن است در ذهن خود براي لجبازي فرزند

هاي با شعور  ريم، دوباره اونجا كاري نكني كه منو از رفتن پشيمان كني، مجبور بشم برگردونمت خونه، مثل بچهداريم پارك مي«: به جاي اين كه بگوييد
گيري بهاي ديگه را  نوبت بچه تا نوبتت بشه، نبايدتو صف وايسي  كني بايد، موقعي كه سرسره بازي ميپاركداريم مي ريم « :به او بگوييد. »رفتار كن

  »....و
 دستور دادن در زمان نامناسب:  

وقتي كودك مشغول انجام يك كار يا بازي لذت بخش است يا زماني كه خسته و خواب آلود است، زمان خوبي براي دستور دادن 
ايد خيلي سريع اش است زمان مناسبي نيست كه به او بگوييد بعالقهمشغول تماشاي كارتون مورد  وقتي كودك :براي مثال .نيست

  . هايش را جمع كندو فوري اسباب بازي
بخش و شاد با يكي از دوستانش است اگر به او بگوييد زمان انجام تكاليفش است يا بايد دوش بگيرد  ا وقتي در اوج يك بازي لذتي

  . شويد، زياد است احتمال اينكه با مخالفت و نافرماني او مواجه
وقتي با اقوام و فاميل در ميهماني شبانه مشغول گپ و گفتگو هستيد، اگر به كودك بگوييد وقت خواب است و بايد به  

  . خوابش برود، بايد انتظار مخالفت او را نيز داشته باشيد رخت
نند دستور داده شده را پيگيري كنند، در چنين توا تند و يا در شرايطي هستند كه نميهايي هم هست كه خود والدين خسته هسزمان

دهيم ام و اطرافيان به كودك دستوري مييا وقتي در حضور اقو. ل كنندتري موكومواقعي بهتر است دستور خود را به زمان مناسب
پس موارد فوق، . متوسل شويم توانيم به پيامدهاي تنبيهي در نظرگرفته شدهاشيم كه در صورت عدم اطاعت وي ميبايد مطمئن ب

  .هاي خوبي براي دستور دادن نيست زمان
  هاي كالمي كه با زبان غيركالمي ما هماهنگ نيستندپيام(دستورهاي متناقض و دو پهلو(  

كنيم، با هاي خود موضوعي را بيان مينيستند و ما در حالي كه با صحبت هاي كالمي و غير كالمي ما با هم هماهنگگاه پيام
در اين حالت هم . نيمكديگري را منتقل مي دهيم منظورهاي بدن خود نشان ميحركت و ،هاچشم در صورت،هايي كه حالت

زند و مثل زماني كه كودك در جمع حرف ناشايستي مي. رسيمما چيست و هم ما به هدف خود نمي شود كه منظوركودك گيج مي
در حالي كه  اين پيام متناقض است زيرا »!!هازدي، ديگه اين حرف را نزني خيلي حرف زشتي« :گويدخندد به او ميمادر در حالي كه مي

دهد كه اين حرف نشان مي) خند، حالت چشمان و صورتلب(پيام كالمي اين است كه كودك حرف بدي زده ولي پيام غيركالمي 
 اي را تمام كند و به حمام برود ولي ازمادر قصد دارد كودك بازي رايانه اي .خوشش آمده استاز آن چندان هم زشت نبوده و مادر 

در !!! اصالً الزم نيست شما كامپيوتر را خاموش كني و بري حمام، هنوز خيلي وقت داري«: گويددست كودك عصباني است و به او مي
يلي دير شده و مادر فوق گويد خگويد كه مهم نيست اگر او حمام نرود و هنوز وقت دارد در حالي كه لحن كالم او مياينجا كالم مادر مي
  . »العاده عصبانيست
حالت چهره، چشمان و لحن محكم و . هاي غيركالمي استفاده كنيمها و ژستگذاري بيشتر دستور كالمي از حالتبايد براي تأثير

الم ما منتقل ز پيامي است كه كتر اكند قوي امي كه چهره ما منتقل ميپي. قاطع صداي ما بايد كالم و صحبتمان را تقويت كند
ور كه وقتي به يك كودك همانط. ما بايد سعي كنيم اين دو پيام را با هم هماهنگ كنيم تا تأثيرگذاري باالتري داشته باشد. كند مي

كنيم، ابروها را كمي باال دست بزند، چشمان خود را گشاد مي خواهيم بفهمانيم كه بخاري داغ است و نبايد به آنماهه مي 8
  . داغه...  نبايد دست بزني... نه ...  گوييم نهدهيم و ميهايمان را تكان ميتبريم، دس مي
هايش را از چوب لباسي آويزان كند، چنانچه وقتي در آشپزخانه مشغول آشپزي است خواهد به كودك بگويد لباسوقتي مادر مي اي

هاي او را ه كودك چهره، حالت نگاه و حركت دستاش مناسب باشد ولي از آنجا كور را بدهد، حتي اگر دستور كالمياين دست
به خصوص اگر توجه و تمركز كودك ضعيف نيز . ابديتاثير و قدرت دستور مادر كاهش مياش با كودك زياد است، بيند و فاصله نمي
  .باشد
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 شوند الي مطرح ميئوهايي كه با حالت سوردست.  
بايد انتظار اين را داشته  »خواهي حمام بروي؟نمي« :اگر به كودك بگوييد. ستدر اين نوع دستورها احتمال نافرماني كودك بيشتر ا

  .»نه اآلن حالشو ندارم حمام كنم« :باشيد كه او بگويد
نه مامان بعد از سريال مي« :گويداو مي »هايت را بنويسي؟خواهي مشقات؟ نميخواهي بروي سراغ تكاليفپس كي مي« :ا اگر بگوييدي

  .»نويسم
 رهايي كه با توضيح زياد همراه هستنددستو.  

هاي شما هاي مفصل يا مكرر همراه شود ديگر كودك به صحبتح و تفسير، يا آوردن دليل و منطقدر صورتي كه دستور با توضي
  .ددهشدن دستورها را كاهش مي هاي طوالني احتمال اجرااني و دادن توضيحسخنر نصيحت يا .شنوددهد و آنها را نميگوش نمي

هاي كثيفي، چه دست« :گوييد، مي»هات كثيفه، بايد قبل از غذا آنها را بشوري دست« :به جاي آنكه به روش درست دستور دهيد مثالً
آدم . سريع ميري و دستهاتو ميشوري، تو چرا اين قدر شلخته و نا مرتب شدي؟ به كي كشيدي؟ نه بابات اينجوري بود نه من. حالم بد شد

االن يك كيلو . كردي ديدي سري قبل اسهال گرفتي رفتيم دكتر بهت آمپول زد، چقدر گريه مي. رعايت كنه تا مريض نشه بايد نظافت را
  »....هاته و ب الي ناخنوميكر

 پرخاشگري و خشونت همراه هستند دستورهايي كه با. 

ر موقتي و فقط در حضور شخص طو، ممكن است او به ستوري با خشونت، تهديد و پرخاشگري به كودك داده شودزماني كه د
به تدريج شدت  عني بايديشوندمي گر آن دستور را انجام دهد ولي مشكل اين است كه در اين شرايط والدين وارد تله نردباني تنبيه

مناسب ني شدن رفتارهاي از آن گذشته بعيد است چنين روشي باعث درو. عمل خود را باال ببرند تا كودك فرمان آنها را اطاعت كند
و خشونت يا افسردگي و اضطراب  كند و بسته به سرشت كودك او را به سمت لجبازيوالدين و كودك را خراب ميتباطارشود زيرا

  . بردمي
  

  روش صحيح دستور دادن 
  .يابدتان افزايش احتمال فرمانبرداري و اطاعت كودكدادن خود را تنظيم كنيد تا روش دستور توانيد  ميدهند چگونه هاي زير نشان ميگام

او را كمي لمس كنيد و يا تكان كوچكي  شانة( به كودك نزديك شويد و به او نگاه كنيد، توجه كودك را به سمت خودتان جلب كنيد :گام اول
  ).بدهيد تا متوجه شما شود و هم زمان اسم او را صدا بزنيد

دستور  .به كار ببريد را )حالي، انفعال و ترديدبي و نه باهمراه باشد شونت خ نه بالحني كه (حالت كالمي  مناسبي  براي دستور دادن :گام دوم
قرار ما «ايد بدهيد كوتاهي راجع به قانوني كه گذاشتهتوانيد توضيح مي. شخص، روشن و كوتاه بيان كنيداالمكان ساده، م خود را حتي

  .»برو سراغ تكاليفت و آنها را انجام بدهعصر تمام كني حاال بلند شو  6چي بود؟ اين كه تكاليفت را تا ساعت 
نبايد به پريز برق ! نه« :گوييدمثالً وقتي به او مي .هماهنگ كنيدحركات بدن، حالت چهره و نگاه خود را با پيامي كه در دستور شماست 

  .وضوع رابه كودك برسانيدهاي خودتان اهميت مان دهيد و يا با حالت ابرو و چشمهاي خود را به حالت تأكيد تكدست ،»دست بزني
  .دهد به او پاداش بدهيد و او را تشويق و تحسين كنيدكه كودك دستور شما را انجام مي يدر صورت :گام سوم

  .اي كه گفته شد تكرار كنيدن را به همان شيوهثانيه آ 5كند بعد از صورتي كه كودك دستور را اجرا نميدر  :گام  چهارم
  .س از تكرار دوم كودك از دستور شما سرپيچي كرد پيامد تنبيهي الزم را اجرا كنيددر صورتي كه پ :گام پنجم

  
  :مثال

.) كنيدنه او را لمس ميايد و به آرامي و مهرباني شاايد و هم سطح كودك پايين آمدهروبروي كودك قرار گرفته( آرين عزيزم به من نگاه كن
سر پا ( .شه، تلويزيون را خاموش كن و تكاليفت را انجام بدهبراي انجام تكاليفت دير مي)نيدكبا دست به ساعت اشاره مي( بعد از ظهره 4ساعت 

صله پس از دستور كودك را ترك بالفا. ايد تا دستورتان را پيگيري كنيد ا خاموش كند، اين يعني شما آمادهمانيد تا كودك تلويزيون رمنتظر مي
سپس شما او را  ،دهد كند و تكاليفش را انجام مي را خاموش مي  يعني تلويزيوندهد، ور شما را انجام ميآرين دست ).كنيد تا به آشپزخانه برويدنمي
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انجام فوتبال دستي با مادر پاداش كودك به (كنم، حاال بريم با هم فوتبال دستي بازي كنيم آفرين عزيزم، خيلي بهت افتخار مي: كنيدتشويق مي
  ).شام است خاطر تكميل تكاليف قبل از ساعت

  
  

  م چهارجلسه  ةراهنماي ادار
  

  جلسه اهداف
 گزاري هاي صحيح قانون شناخت روش  
 هاي صحيح دستور دادن شناخت روش  

  
  وسايل مورد نياز

 وايت بورد، ماژيك، كاغذ و مداد براي تمرين والدين  
  

  هاي جلسه فعاليتفهرست 
 مرور مطالب جلسه گذشته  
  گذشتههفته مرور تكاليف  
 به كمك تغيير دادن پيش درآمد اصالح رفتار  
 قوانين رفتاري  
 دستور دادن  
 پرسش و پاسخ، تكليف هفته  

  
  )دقيقه 10(گذشته ةمرور مطالب جلس

با كمك آنان  اصول برنامه را دنبال و اجرا كنند، كه با وجود مشكالت زندگي سعي دارندوالدين  همكاري و فعاليت تحسينو  احوال پرسيپس از 
هاي مادي و  اي كالمي و عاطفي به همراه پاداشه بر لزوم كاربرد پاداش .پاداش را به طور خالصه دوره كنيدار و انواع هاي تقويت رفت روش

  .كيد كنيدفعاليتي براي مؤثرتر واقع شدن آنها تأ
  

  )دقيقه10( گذشتهة مرور تكاليف هفت
تالش و تغيير رفتار آنان را تحسين .گذشته مطرح كنند پاداش در هفتةورد كاربرد انواع خود را در م فر از اعضاي گروه بخواهيد تجربةاز چند ن

  .ها بگويندضعف آن اط قوت وهاي مطرح شده و نق مورد مثال از والدين بخواهيد نظر خود را در .كنيد
  

  )دقيقه 10( دادن پيش درآمد اصالح رفتار به كمك تغيير
روي هر ر نشان كنيد كه براي تغيير رفتارباشد به گروه توضيح دهيد و خاط و پيامد ميامل پيش درآمد، رفتار كه ش ABCدر مورد فرمول رفتاري 

 ،جنبة پيشگيري دارد و به رفتار كار كردن روي پيش درآمد رفتار.انجام دادرا  اصالحاتيريزي كرد و  برنامه توان ميدو قسمت پيش درآمد و پيامد 
گزاري  قانون بنابراين در مبحث پيش درآمد نحوة .گيرد پس از رخ دادن يك رفتار انجام ميپيامد  پردازداما تغيير دادن پيش از آن كه واقع شود مي
 در ارتباط با پيامد، چگونگي توجه، .كند بسيار اهميت دارد ه در تعيين شرايطي كه كودك تحت تأثير آن رفتار ميو دستوردادن والدين است ك

چنانچه . پردازيم به دو مبحث مهم قانون و دستور ميدر بخش پيش درآمد ما  اكنون. تعديل گردد تقويت، و تنبيه رفتار است كه بايد اصالح و
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بسياري از مسائل و مشكالت رفتاري او ازخانه وضع كنيم و به روشي صحيح به فرزندمان دستور بدهيم  دربتوانيم قوانين درست و مناسبي 
  .ايم كرده جلوگيري

  
  

  )دقيقه 30( قوانين رفتاري
، در غير اين صورت مشكالت اداره شوندقانون و مقررات  بايد با هامثل شهرها هم  خانه بگوييدقانون در خانه تاكيد كنيد و  برقراريبر لزوم 
خيلي خوب است  .كنند نيني هستند كه پدر و مادر وضع ميو ملزم به رعايت قوا شوند حساب ميخانواده  كودكان نيز عضو .آيد پيش ميزيادي 

كنند و نظر آنها را جويا شوند چرا كه اين موضوع باعث همكاري  مشورتريزي براي قوانين رفتاري با كودكان بحث و  گام برنامهوالدين هن اگر
  .و مادر است نه فرزندان در نهايت تصميم نهايي با پدر با اين حال يادتان باشد ،شود نوجوان با والدين مي و بهتر كودك

مثبت، كوتاه، واضح، مشخص  شكلكيد كنيد كه قوانين رفتاري بايد به خصوص تأه نون را براي والدين توضيح دهيد و بوضع قا اصول نه گانة 
آورد و در ر است قوانين رابه صورت نوشته دربهتدر صورت امكان .انجام شوندبا تشويق مناسب  همراه،و و دقيق بيان شوند، عادالنه باشند

  .دسترس قرارداد
  

  .زير را با كمك گروه دسته جمعي انجام دهيداكنون تمرين 
  

  :1تمرين
  .مورد از قوانين مربوط به آن را بنويسيد سه. خريد سالة خود كامپيوتر مي 10براي فرزند 

 -------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- -----------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------  
 تواني از كامپيوتر استفاده كني روزي يك ساعت مي. 
 ه قبل از آنات است ن مپيوتر پس از انجام تكاليف مدرسهزمان استفاده از كا. 
  تواني از آن استفاده كني و پس از آن بايد خاموش باشد شب مي 9حداكثرتا ساعت. 
  ييد كنيمرا ببينيم و تأ هابايد آنهاي بازي استفاده كني من يا پدرت  سي ديقبل از اين كه از. 
  ي كه در صورتآن هم  ،امپيوتر را داريحق استفاده از ك ساعت 2اي  هفتهاز يك هفته قبل از شروع امتحانات تا پايان آنها فقط

  . هايت را خوانده و بلد باشي درس
  

اصول رعايت  .هاي نوشته شده را مطرح كنند سپس از چند نفر بخواهيد مثال .حال از والدين بخواهيد در كتاب كار خود تمرين زير را انجام دهند
  .ضا بخواهيد پيشنهادهاي اصالحي خود را در گروه مطرح كننداند از ساير اع اگر برخي اصول رعايت نشده .شده را تشويق كنيد

  
  :2تمرين

  .فرزندتان بنويسيد روزمرة هاي نامهپنج قانون براي بر
  صبح است 7زمان بيدار شدن از خواب قبل از ساعت. 

 هايت را داخل كمد و كفشت را داخل جاكفشي بگذار گردي لباس وقتي از مدرسه بر مي. 

 ها آرام راه برو لهموقع باال رفتن از پ. 

 قبل از اينكه بخوابي بايد مسواك بزني. 

 وقتي با من كار داري و داخل اتاق خواب هستم بايد در بزني و پشت در منتظر بماني تا بگويم بيايي داخل. 
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 روي كاغذهايي كه داري نقاشي بكش، نبايد روي ديوارها نقاشي بكشي. 

  عصر بايد تكاليفت را تمام كني 6تا ساعت. 

  
 

  :نكته
ساله به ازاي هر بار  مسواك زدن قبل  5ممكن است كودك  مثالً. انجام قوانين و دستورات حتما بايد با پاداش و تشويق همراه باشد كيد كنيدتأ

رجوع به . (دمناسب اجازه داشته باشد نيم ساعت با كامپيوتر بازي كنه به خاطر انجام تكاليف در زمان سال 8از خواب يك ستاره بگيرد يا كودك 
  )فصل تقويت رفتار كودكان

  
  )دقيقه 20( دستور دادن

د، طوالني، متعدوالدين  هايدستور اگر .مربوط استروش دستوردادن والدين  اشكال در توضيح دهيد كه بسياري از مشكالت رفتاري كودكان به
  .ابديماني كودك افزايش ميحتمال نافرمبهم و يا نامشخص باشد و يا در زمان و موقعيت نامناسبي مطرح شود ا

. دباياي دستور داد كه اطاعت و فرمانبرداري كودك افزايش  توان به گونه وضيح دهيد و به والدين بگوييد ميت روش صحيح دستور دادندر مورد 
مشكالت رفتاري كودك را  بسياري ازجلوي بروز توانند  چنانچه آنها به روشي مناسب و صحيح دستور بدهند و دستوراتشان را پيگيري كنند مي

به  محتواي كالم،كالم و هماهنگ كردن زبان بدني با لحن مناسب با  كنند،هنگام دستور دادن بايد توجه كودك را به طرف خود جلب  .بگيرند
ين زير را در كتاب از والدين بخواهيد تمر. ندسازو انجام دستور را با تشويق مناسب همراه  دستور بدهندصورت واضح، مشخص، كوتاه و دقيق 

  .ها را در گروه مطرح كنيد سپس مثال .كار خود انجام دهند
  

  :3تمرين
شما را اجرا كرد يا خير؟  مورد از آن دستورها را بنويسيد و بگوييد آيا كودك دستور  سهايد؟  ه چه دستورهايي به فرزندتان دادهروز گذشت دودر طي 
  يا نكرد؟كنيد به چه دليلي آن را اجرا كرد  فكر مي

 -------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- --------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------  

  
  :هايي كه ممكن است والدين مطرح كنند مثال

بايد تلويزيون را  :و او گفت بود؟بعد از ظهره، قرارمون چي  4از آشپزخانه آمدم كنارش نشستم و به ساعت اشاره كردم و گفتم ساعت  :دستوراول
رفت سمت كيف  و و او خنديد و بلند شد !ها مشقآفرين كه اين قدر خوب يادت مونده، پس حمله به  :گفتم .خاموش كنم برم سراغ تكاليفم

  .  اش مدرسه
  بلي ؟  موفقيت آميز بود

ام كه بعد از  كار جايزه هم برايش در نظر گرفتهوديم و براي اين چون از قبل با هم صحبت كرده بوديم و اين قرار را گذاشته ب؟ دليل چه بود
كنم لحن كالمي و غيركالمي من هم هماهنگ بود،  و خوب فكر مي. را خيلي دوست داردانجام تكاليف با هم اسم فاميل بازي كنيم، اين بازي 

خوب و لحن  خالقوقتي با افهميدم كه است  اين مهم شپزخانه آمدم كنار او و وقتي مطمئن شدم حواسش به من است حرفم را زدم واز آ
  .مي زنم با سرزنش و خشونت با او حرف مواقعي كهنم بهتر حرفم را گوش ميدهد تا ك صحبت ميقشنگ با او 

  
هات  ار لباسديگه وقت خوابه، تلويزيون را خاموش كن، مسواكت را هم بزن، جورابت تو كمده بردار كن ،ساعت نه شبه به او گفتم :دوم دستور

  .روز صبح حداقل بايد دو ساعت دنبال وسايل تو بگرديم، كنترل تلويزيون را هم بذار سر جاش هر آماده بذار كه فردا صبح دنبالشون نگردي،
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  خير ؟ موفقيت آميز بود
ود كه خسته و خواب آلود بود، شايد زياد شد هيچ كدام را انجام نداد و زماني هم بدستورهام چون خيلي . دستور دادم بهش زياد؟ دليل چه بود 

يا قبل از آنكه اين . يك سري از كارهايش را بايد از قبل انجام ميداد مثال آماده كردن جورابش. زمان مناسبي نبود كه اين همه دستور بدهم
  .دهدگوش ن توضيحات بي مورد هم دادم كه باعث شد اصالً. دنزبمسواك ازش مي خواستم قدر خواب آلود شود بايد 

  
  كنه؟  و وسايلش را از كف اتاق جمع نمي كنه كنه، چرا احساس مسئوليت نمي ديگه خسته شدم از بس ريخت و پاش ميبه او گفتم  :سوم دستور

  .خير، به حرفم توجه نكرد، مجبور شدم خودم وسايلش را جمع كنم؟ موفقيت آميز بود
روشن بگم، بيشتر نق ميزدم و شكايت مي كردم و ديگه اينكه به جاي اينكه دستور  شايد چون به جاي اينكه دستورم را واضح و؟ دليل چه بود

  .....كردم و ئوال ميبدم، س
  

  )دقيقه 10زمان (پرسش و پاسخ، تكليف هفته 
  .ه را بدهيدواالت را در جهت اهداف جلسه هدايت كنيد و سپس تكليف هفته آيندئواالت خود را بپرسند، سعي كنيد سئاجازه دهيد اعضاي گروه س

ايد به روشي  ي كه در كالس آموختههاي خواهيد به كودك خود دستور بدهيد سعي كنيد  با استفاده از روش مي در اين هفته هر بار كه .1
يا خير؟ دليل ستور مورد نظر را انجام داده ايد و كودك د يادداشت كنيد كه آيا موفق بوده آن را نتيجة صحيح آن را به كار ببريد و

 يت يا عدم موفقيت شما چه بوده؟موفق

 هازان همكاري فرزندتان در اجراي آناي بين نتايج دستورهاي روز اول و آخر  و مي مقايسه هايتان، با مطالعة نوشته در انتهاي هفته .2
  .انجام دهيد
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  فصل پنجم
  

  نامناسب رفتارهاي مديريت
 درست هاي روش و كنند،مي تشويق و تحسين مناسب هايشيوه به را او د،دارن خود كودك با مناسبي عاطفي ارتباط والدين از بسياري
 براي شده وضع هاي محدوديت به بندي پاي موارد برخي در كه شوندمي متوجه حال اين با برندمي كار به را دادن دستور و گذاري قانون

 به آموزش .بپوشند چشم خود هايخواسته از و كنند تحمل را يناكام توانند نمي آساني به كودكان از برخي گويا باشد،مي دشوار فرزندشان
 و مثبت پيامدهاي باداد تا  فرصت كودكانبايد به  واقع در است، يندوال مهم هايوظيفه از كيي خانواده در نبايدها و بايدها رعايت رايب كودكان
 وقتي كار اين .كنند موكول ديگري مناسب زمان به اي بگذارند كنار را دخو ناپسنديده اي نابجا هايخواسته بتوانند و شوند روبرو رفتارشان منفي
مهارت شناخت و تنظيم حالت هيجاني  عنيي بدهيم، شكل آنها در را تكاملي ظرفيت يا توانايي نوعي مادر، اي پدر عنوان به ما كه شودمي ممكن

 او از فهمدمي وقتي يعني شود روبرو مي ما، هايمخالفت و هامحدوديت باي كه هنگام تا كنيم رفتار طوري فرزندمان بابايد . را به آنان بياموزيم
. بدهد تشخيص را اشهيجاني ناخوشايند هايحالت دهيم،نمي او به را فعاليتي اجازة اي امكان برعكس يا و بدهد انجام را كاري حتماً خواهيممي

 جلوي و بياورد طاقتكه  است سخت برايش يا و است شده عصباني اي ردهسرخو ناراضي، دلخور، كه بفهمدمنظور اين است كه مثالً 
 خود نارضايتي با گيرد مي ادي كم كم اما است ناراضي آمده پيش شرايط از كه شودمي متوجه كودكبه اين صورت  .بگيرد را خودش هاي خواسته

 نظر مورد موقعيت با و دهد نشان مناسبي رفتار بتواند تا كند يم كمك او به هايشهيجان تنظيم و خودداري براي كودك مهارت .بيايد كنار
  .ي بهتري داشته باشدسازگار
 كودك وقتي .است رفتارشان پيامدهاي با آنان كردن روبرو ها، محدوديت و هاقانونبه  پايبندي در كودكان ساختن توانا براي روش بهترين

 .كند مي دريافت است مقرر پاداش اي هدف به رسيدن همان كه را خود عملكرد مثبت نتيجة ند،ك اجرا را قانون تا كندمي تالش و است فرمانبردار
 پيامد با است ، يا ممنوعخطرناك ،اشتباه كارش چون ،كندمي عمل مقرر نبايدهايو  بايد خالف و كندنمي رعايت را دستور او كه زماني

  .  گيردمي قرار ديگران تنبيه و بازخواست مورد يا و شودمي مواجه ناخوشايندي
 ديگـران  توجـه  مـورد  نامناسـب  رفتارهـاي  شـكل  بـه  آنـان  نافرمـاني  گذارنـد، مـي  پـا  زيـر  خانـه  در را انضـباطي  اصول و قوانين كودكان وقتي
 اسـت  ممكـن  از قـانون كـودك  گـاهي نيـز سـرپيچي    . دارد و قابـل چشـم پوشـي اسـت     كمـي  شـدت  گـاهي  هـا بـدرفتاري  اين. گيردمي قرار

 وجـود  ثريمـؤ  هـاي راه هـا موقعيـت  ايـن  از كيـ  هـر  بـراي . شـود  و لـوازم موجـود در محـيط    وسـايل  ايـ  و اطرافيـان  ،او خود به يبآس باعث
 والـدين  توسـط  روزمـره  طـور  بـه  هـا راه ايـن  از بسـياري  .كننـد  كنتـرل  را خـود  رفتـار  داد آمـوزش  كودكـان  بـه  توان مي آنها كمك به كه دارد
 مشـكالت  بـراي  قبـل  از را پيامـدهايي  والـدين  كـه  اسـت  آن مهـم  نكتـة . اسـت  همـراه  موفقيـت  بـا  هـم  معمـوالً  و شـود  مـي  گرفتـه  كـار  به

  .دهند انجام قاطعانه و بالفاصله را آنها و بگيرند نظر در كودكان رفتاري
 بسـيار  دارنـد  تنبيـه  از نآنـا  كـه  هـايي برداشـت  و! افتنـد  مـي  تنبيـه  اديـ  شـوند  مـي  روبـرو  فرزندشان نامطلوب رفتارهاي با وقتي والدين معموالً
  .است متفاوت

 هـاي جملـه  كنيـد، مـي  توجـه  آن بـه  كنـد  پيـدا  ادامـه  و شـود  انجـام  بيشـتر  رفتـار  آن بخواهيـد  عنـي ي كنيـد  تقويـت  را رفتـاري  بخواهيـد  اگر
 راه اولـين  داريـد،  راه دو ابـد ي خاتمـه  ايـ  شـود  انجـام  كمتـر  رفتـاري  بخواهيـد  اگـر  امـا  .دهيـد مـي  پاداش فرد به و بريدمي كار به آميز تحسين

 بـه  هـا  وقـت  بيشـتر  .نگيـرد  پـاداش  نظـر  مـورد  رفتـار  كـه  كنيـد  كـاري  ايـ و  ندهيـد  نشـان  توجهبه آن  يعني !نكنيد تقويت را آن كه است اين
 .سـازد  مـي  خـاموش  را نامناسـب  رفتـار  روش همـين  ادامـة  كننـد مـي  زنـدگي  معمـولي  هـاي  خـانواده  در كـه  سـالم  كودكـان  مورد در خصوص

 !اسـت  ناخوشـايند  كـودك  بـراي  ناخوشـايند  پيامـد  .شـود  روبـرو  ناخوشـايندي  پيامـد  بـا  اينكـه  مگـر  يابـد  مـي  ادامـه  نامناسـب  رفتار گاهي اما
 منجـر  كـه  پيامـد  ايـن  .بگـذارد  كنـار  را نامناسـبش  رفتـار  بايـد  نكنـد  تجربـه  را آن اينكـه  بـراي  و شـود  مواجه آن با ندارد دوست كودك يعني
 بـراي  شـما  كـه  اسـت  ناخوشـايندي  پيامـد  تنبيـه  بنـابراين  .اسـت  تنبيـه  عنـي ي معـروف  روش همـان  شـود مي رفتار تنرف بين از اي كاهش به

  .بريدمي كار به و كنيدمي تعيين كودك نامطلوب اي ناپسند كارهاي به دادن پايان
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  : ادتان باشدي
 كنندتوجه و پاداش رفتار را تقويت مي.  
 تنبيه رفتار را كم مي كند.  
 پردازيمهاي آن مياكنون به تنبيه و روش.ح داده شديد تقويت رفتار به صورت مفصل در بخش سوم توضدر مور.  

  
  تنبيه

اجازة بازي، داشتن يك وسيلة  :خواهد، براي مثالمحروم كردن كودك از چيزي است كه دوست دارد و مي ،ترين شكل تنبيهساده .1
  . ...رفتن به جايي، شركت كردن در يك فعاليت، خاص،

عني كاري است كه كودك بايد انجام بدهد تا كار نامناسبش جبران شود يا نتيجة كارش را ي شكل ديگر تنبيه، اعمال يك جريمه، .2
  .بخرد چون مداد او را شكسته است ا از پول توجيبي خودش براي خواهرش مدادي اصالح كند، مثالً جايي را كه كثيف كرده پاك كند،

  
است تا او ياد بگيرد آن هايي با نتايج رفتارش و پيدا كردن راهروبرو كردن كودك  شود،ها فراموش ميه بسياري وقتك منظور اصلي از تنبيه،

ر به چه دليل آموزد يك رفتابه كودك مي :كنددف تربيتي بسيار مهم را دنبال ميبنابراين تنبيه يك ه .خوشايند را دوباره تجربه نكندنتايج نا
ا ي برطرف، ،گيرد مسئول نتيجة رفتارش است و بايد آن را اصالحاو ياد مي .گويند آن را انجام ندهدآيد و چرا به او مينامطلوب به حساب مي

  .جبران كند
اند براي همين بسيار مهم است تنبيه به صورتي انتخاب شود كه فرصت اصالح رفتار و جبران پيامدهاي آن را در اختيار كودك قرار دهد،تااو بتو 

  .ار درست را تشخيص بدهد،تمرين كند،و در آن ماهر شودرفت
  

  هاي تنبيه مناسبويژگي
هاي كوچك بايد جريمة كمي در نظر گرفت و براي كارهاي  براي بدرفتاريمعموالً .شدت تنبيه بايد با نوع و شدت رفتار مناسب باشد .1

ط يدر اين شرا .كندثر بودن آن را تضمين نميؤتنبيه مزان تر جريمه را افزايش داد با اين حال معموالً شدت بخشيدن به مينامطلوب
  .بهتر است مشكل كودك و برنامة رفتاري به كار رفته را دوباره بررسي كرد

به همين دليل كودك و والد هر دو بايد از قبل بدانند چه رفتاري چه  .تنبيه بهتر است بالفاصله اعمال گردد تا مؤثرتر واقع شود .2
  .تنبيهي دارد

در ضمن  .هاي سني،جنسي، و تكاملي او سازگاري داشته باشديه بايد عادالنه انتخاب شود يعني با توانايي و ناتواني كودك، ويژگيتنب .3
  ....اثبات قدرت حال گيري، بايد يه هدف اصالح رفتار او استفاده شود نه تالفي كردن،

شوند و احساس گناه كان از كار نادرست يا زشت خود پشيمان ميمعموالً كود .تنبيه بايد در راستاي رشد اخالقي كودك صورت گيرد .4
اين كار به سالمت  .دهد كارش را جبران كند و از حس تقصير و گناهكاري راحت شودتنبيه به كودك فرصت مي. كنندپيدا مي

  .دهد به صورت صحيح با وجدان خود كنار بيايدكند و به او اجازه مياخالقي كودك كمك مي
اند امكان، و توانايي داشته باشند تنبيهي را كه اعالم كرده وقت، حوصله، واقعاً فرصت، والدين  ايد عملي و قابل اجرا باشد يعنيتنبيه ب .5

  .اعمال كنند
به  بتوانند او را وادارآن را انجام نداده والدين اگر  و يا خير گيري باشد يعني مشخص باشد كودك آن را رعايت كرده تنبيه بايد قابل پي .6

  .اجرا كنند
  .تنبيه را نبايد با تهديد و ترساندن كودك از يك پيامد خاص اشتباه كرد .تنبيه بايد واقعي باشد .7
التماس  معذرت بخواهد، تنبيه مقرر بايد صورت بپذيرد حتي اگر كودك اعالم پشيماني كند، زند،وقتي رفتار نامناسب ازكودك سر مي .8

  .رخاشگري كندپ تهديد يا وعده يا قول بدهد، كند،
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 )گذارد بدي مي كنند تنبيه روي روحيه كودك اثر فكر ميمثالً (تنبيه پيامدهاي گاهي والدين از ترس  .تنبيه بايد با قاطعيت انجام گيرد .9
ا با لحني منفعالنه از كودك ي ن نيستند كارشان درست است در اعمال تنبيه با شك و ترديد يا تاخير رفتار مي كنند وئيا چون مطم

 .گويند انجام بدهدكه مي خواهند كاري رامي

بهتر است تعداد . و ارتباط عاطفي مثبت با كودك استفاده شود پاداش، با توجه، يهمراهدر شود كه تنبيه وقتي مؤثر واقع مي .10
  .باشده تا بيست درصد دهاي مورد استفاده براي رفتارهاي خوب ها و تقويتتعداد پاداشنسبت به  رودهايي كه هر روزبه كار مي تنبيه

  
  ن در كاربرد تنبيهيهاي شايع والداشتباه
 تنبيه جسمي  

در اين را يها فكر مي كنند تنبيه بايد شديد باشد تا اثر كند زآن .كتك زدن او است ،از نظر برخي والدين منظور از تنبيه كودك
  . ندكورد و ديگر كار بدش را تكرار نميآكودك هميشه آن را به خاطر ميصورت 

 ؟كنيد استفاده كودك اشتباه رفتار كنترل يبرا يجسم هيتنب از نبايد چرا

از  است ممكن به همين دليل به شدت عصباني و خشمگين هستند، نيوالد كه رودبه كار مي يهنگام معموالً يجسم هيتنب
 .كنند كه براي كودك و گاه خودشان يا ديگران خطرناك باشد استفاده يخشن يهاروش

 يبرا آموزد يم كودك و ابدي شيافزا زين كودك خود توسط روش نيا از استفاده شوديم باعث نيوالد توسط يجسم يشگرپرخا
 . كند استفاده روش نيا از توانديم مشكالتش حل

 انجام شتباها رفتار كه يكودك تينها در جهينت در كنند، مي ييدلجو كودك از و شونديم مانيپش نيوالد اكثر ،يجسم هيتنب از بعد
 . شوديم واقع قيمورد توجه و تشو ياگونه به داده

 مجبور نيوالد بنابراين شود، يم كم آن به كودك نسبت تيحساس يمدت از بعد يول باشد ثرمؤ است ممكن لياوا در يجسم هيتنب
اثر  م پس از مدتي مجدداً بيزايي همراه هستند و ه كه هم با پيامدهاي آسيب ندينما اعمال را يدتريشد يهاهيتنب شونديم

  .شوند مي
 

 به تنبيه تهديد 

ش را از رفتار و شوديم دهايتهد نشدن يعمل متوجه كودك مدت كوتاهي از پس كنند،يم استفاده ديتهد از فقط نيوالد وقتي
  .گيردسر مي

 
 هاي نامشخصتنبيه 

 متوجه يحت در اين شرايط كودك كنند،يم استفاده كودك از تنبيه احتمالي ترساندن يبرا يمبهم هايهجمل از نيوالد گاهي
 ،يپر يم نييپا و باال مبل يرو دوباره نميبب اگر« مثال عنوان به. دهد مي ادامه خود كار به جهينت درو  شودينم اين تنبيه يمعن

  » تو با دانميم من آنوقت
  

 تنبيه در حالت عصبانيت  
 در را يديشد يامدهايپ نيوالد طيشرا نيا در معموالً رايز شود آن يآمد ناكار به منجر توانديم تيعصبان و خشم هنگام هيتنب
 خشن، لحن با كنند يايم ديتهد يطوالن و ديشد يهاهيتنب به را كودك مثالً .ندارد يخوان هم كودك رفتار با كه رنديگيم نظر
 رفتار موارد، نيا در .برند يم كار به يجسم هيتنب تينها در يا و كننديم محكوم را او تيشخص تند و گرسرزنش ز،يآم نيتوه
 وهيش نيا به ييمادرهاو  پدر معموالً .است كودك يبدرفتار تيريمد دراو  يدرماندگ و صالياست احساس از يناش والد يهيتنب

 ياريبس در .ببرند كار به را مناسب يمنطق امديپ كودك نامناسب رفتار بروز از پس بالفاصله ستندين ا قادري بلد كه كنند يم عمل
 گاه .رنديبگ ميتصم درست توانندينم و است درست يتيترب نظر از واكنش كدام ستندين نئمطم ياو دانند ينميا  نيوالد مواقع از
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 چون اما سازد متوقف را آن و شود رفتارش متوجه خودش كودك ديشاتا  كنند صبرمدتي  است بهتر كننديم فكر مادر پدر يا
  .رنديگيم نادرست ميتصم و شونديم يعصبان افتد ينم اتفاق نيا

  
 هاي هيجانيتنبيه  

 گاهي موقع تنبيه، والدين به جاي اين كه رفتار نامناسب كودك را مورد هدف قرار دهند به احساس و شخصيت او حمله ور
در اين  .دهند كه قابل اصالح نيستيو اين پيام را به او م كنند،و سرزنشگرانه به او توهين مي آميزبا لحن تحقير شوند، مي

كند و از خودش ليل خطايي كه كرده احساس گناه مياز طرفي به د :شودهاي متناقضي در كودك ايحاد ميحساسشرايط ا
پدر و  .گيردبه دل مي هارارنجد و كينه وخشم آنرحمانه و ناعادالنة والدين ميبا اين حال به دليل حملة بي آيد،بدش مي

دهد دهند بنابراين كودك ترجيح ميفرصت جبران را به كودك نمي كنند معموالًايي كه اين روش را استفاده ميدرهما
  .اگر الزم باشد در مورد رفتارش دروغ هم بگويداز والدين خود مخفي كند و  ش رايها اشتباه

  
  . او آزار و دادن زجر ترساندن، يبرا نه اشتباهش است رفتار از كودك كردن آگاه منظور به هيتنب ديباش داشته خاطر به
  

  ثر در مديريت رفتارهاي نامناسب كودكانهاي مؤروش
  : نمود استفاده ريز يهاروش توان ازمي رفتار نوع به توجه با كودكان يهايبدرفتار براي كاهش و مهار

 رفتار ريزي شدة برنامه گرفتن دهيناد 

 رفتار يعيطب يامدهايپ 

 يمة رفتاريجر يا اررفت يمنطق يامدهايپ 

 اتاق خلوت /زمان(سازي موقت  محروم از استفاده( 

 
  رفتار ريزي شدة ارادي يا برنامه گرفتن دهيناد مهارت
...  و انداختن راه قشرق كردن، هيگر زدن، غيج رينظ ييكارها به دست شيهاخواسته با مخالفت مقابل در كه دياشده مواجه يكودك با بارها

 مثالً شوديم شما يناراحت باعث او كار يول كند جلب را شما توجه كه دهديم نشان خود از ييرفتارها عمد يرو از كودك زين يگاه. زند يم
 . آورديم در شكلك

 در آنان واكنش معموالً و دهند نشان ديبا يواكنش چه ييرفتارها نيچن مقابل در دانندينم كه است نيا نيوالد ةعمد مشكل موارد ياريبس در
 د،يگرد يبرم سركار از خسته و ديا گذرانده را يسخت روز يوقت مثال عنوان به. باشديم ينيب شيپ رقابليغ و ثباتيب مختلف يهامكان و هازمان
 نكهيا يبرا اندازد يم راه قشقرق و كند يم هيگر كودك كه بعد و ديكنيم مخالفت ابتدا كند،يم يبستن يتقاضا شام از قبل بالفاصله شما فرزند
  . ديدهيم او به را يبستن و ديشويم ميتسل د،يشو راحت شيسروصدا از زودتر

 در تواند يم يپرخاشگر و هيگر و غيج به توسل با كند، يپافشار  اشخواسته يرو مستمر طور به كه يصورت در شوديم متوجه كودك نجايا در
  . كند جلب خودش به را نيوالد توجه اي و برسد خود هدف به تينها
 از كه كودكان نامناسب يرفتارها يبعض تيريمد يبرا كه يمهارت دارد، نام» گرفتن دهيناد« شود گرفته كار به ديبا موارد نيا در كه يكرديرو

 مانجا هنگام كودك به نكردن توجه يمعنا به گرفتن دهيناد. شوديم استفاده ستندين همراه يكس يبرا يجد خطر با و دارند برخور يكم شدت
  : را بايد رعايت كنيد ياصل جزء سه مهارت نيابراي انجام . باشديم نامناسب يرفتارها

  
  ) دينكن نگاهش كنديم يبدرفتار دارد يوقت( دينكن برقرار كودك با يچشم تماس چيه) الف
  ) دينكن شيدعوا د،ينكن حتشينص د،ينزن حرف او با( ديباش نداشته كودك با يكالم ارتباط) ب
  ) دينكن يبدن هيتنب د،ينكن نوازش را او د،ينكن بغلش( دينكن برقرار او با يجسم ماست چيه) ج
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 آن مشـغول  كـه  يكـار  انجـام  بـه . ديـ نيبيمـ  را او نـه  د،يشـنو يمـ  را كـودك  يصـدا  نـه  انگار واقع در د،يريگيم دهيناد را رفتار كه يك يزمان
 او رفتـار  و كـودك  يصـدا  تحمـل  كـه  يصـورت  در! ديـ بخوان را آن هـم  بـاز  ديسـت ه روزنامـه  خوانـدن  مشـغول  اگـر  مثالٌ. ديدهيم ادامه ديبود
 شـما  كنـد  احسـاس  كـودك  كـه  يطـور  بـه  د،يـ كن حفـظ  را خـود  آرامـش  كـه  ديـ كن تـالش . ديشـو  خـارج  اتـاق  آن از اسـت،  مشكل تانيبرا

ادامــة  بــا كــه رســديمــ جــهينت نيــا بــه كــودك رايــز اســت برخــوردار ياديــز تيــاهم از طيشــرا نيــا در آرامــش حفــظ. ديــانشــده يعصــبان
ـ  اسـت  مشـكل  اريبسـ  يكـار  يخونسـرد  و آرامـش  حفـظ  گرچـه . بگـذارد  ريثتـأ  شـما  ميتصـم  و رفتار يرو تواندينم نامناسبش يرفتارها  يول
 توجـه  بـه  ديـ كنيمـ  يسـع  سـابق  بـرخالف  شـما  كـه  كـار  يابتـدا . ديـ كن نيتمـر  و ديـ بگذار وقت هفته دو ياست يك يكاف. است يشدن انجام
ـ  دهـد  نشـان  يتـر  يطـوالن  و دتريشـد  يهـا  واكـنش  او اسـت  ممكـن  د،يباشـ  توجهيب كودك مصرانه يرفتارها يا يطلب  كـه  نيـ ا از پـس  يول
ـ  از تيـ نها در و ابنـد ييمـ  كـاهش  رفتارهـا  نيـ ا كم كم شوديم مواجه شما رفتار ثبات با يبـدرفتار  كـودك  نكـه يا محـض  بـه . رونـد يمـ  نيب

  .  ديبده پاداش او به مناسبش يرفتارها يبرا و دينك توجه او به سازديم متوقف را اش
  است؟ مناسب ييرفتارها چه مهار يبرا گرفتن دهيناد روش

دهد كه كودك كلمة  ياد رخ مين زيين پايدرسن(ست يجلب توجه به شكل نامناسب مانند ادا درآوردن، به زبان آوردن كلمات ناشا .1
 )دهندين كارش واكنش نشان ميشود كه همه نسبت به ايمتوجه م يداند ولينم آن را يمعن يبرد كه حتيرا به كار م ينامناسب

 .ستندين موافق نيوالد كه يكار انجام يبرا كردن هيگر و يپافشار .2

 ...)دن،يكوب پا و دست زدن، غيج: شود مانندتكم انجام مي مواردي كه قشقرق باشد( انداختن راه قشقرق .3

 . خود امناسبن خواسته به دنيرس يبرا كردن بحث .4

  
  

  توان ناديده گرفت؟را نمي ييرفتارها چه
 از مانع و دهند نشان يجد واكنش بالفاصله ديبا نيوالد شوديم گرانيد خود يا بيآس به منجر كه دهديم انجام يكار كودك كه يموارد در

 از يرويپ عدم نيهمچن. هستند دسته نيا از.... و  ليوسا كردن خراب ابان،يخ در دنيدو زدن، كتك رينظ ييرفتارها. شوند كودك رفتار ادامة
 باعث عمل نيا گرفتن دهيناد زند، يم سرباز آن انجام از و وا ديده يم يدستور خود فرزند به اگر باشد داشته را خودش خاص امديپ ديبا زين دستور

 آنها مقابل در و ندهم انجام مرا پدر مادر يا دستور توانميم« كه است نيا كنديم برداشت شما واكنش از او كه ياميپ .شوديم او در ينافرمان تيتقو
 اعمال.... و  كردن محروم كردن، مهيجر رينظ ييكردهايرو ديبا ييرفتارها نيچن مقابل در نيبنابرا .»دهندينم نشان يالعملعكس و كننديم سكوت
 داشت خاطر به ديبا گرفتن دهيناد مهارت يريكارگ به در كه ياصول الصهخ طور به. داد ميخواه حيتوض خود يجا در زين آنها مورد در كه شوند

  : عبارتنداز
  

 ديريبگ دهيناد ديبتوان كه ديكن انتخاب را يرفتار. 

 كرد دينخواه يتوجه چيه آن به شما و است قبول قابل ريغ شما نظر از رفتار نيا كه دييبگو كودك به قبل از است بهتر . 

 ديده نشان كامل يتوجهيب آن به نسبت دهديم رخ رفتار نيا كه يزمان . 

 ديريگ كار به فيخف نامناسب يرفتارها با برخورد در و يكنواخت مداوم صورت به را روش نيا . 

 يرفتار روش شما كه هفته چند از پس  يول فتديب اتفاق قبل از شتريب ديدهيم قرار يتوجهيب مورد كه يرفتار روديم انتظار ابتدا در 
 .ابدييم كاهش كودك يبدرفتار گيريدمي شيپ در را يتثاب

 ديكن قشيتشو و ديده نشان توجه او مطلوب رفتار به كرد، قطع را نامناسب رفتار كودك نكهيا محض به. 

 وجود يترراحت طيشرا ديكنيم احساس كه ديكن كودك يبدرفتار گرفتن دهيناد به اقدام يهنگام ،يرفتار برنامه نيا شروع يبرا 
براي  يبهتر تيموقع ديهست تنها منزل در يوقت مثال طور به است، باالتر شما تيموفق امكان و ديدار اوضاع بر يشتريب تسلط دارد،
 !مادربزرگ حضور در فروشگاه يا ،يهمانيم در توجهي نشان دادن به رفتار بد فرزندتان وجود دارد تابي
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  بيايد؟ شيپ روش نيا كاربرد يممكن است برا ييهامانع چه
 كنند احساس مادر پدر يا مواقع يبعض است ممكن دارد، نيوالد جانب از ييباال تحمل و صبر به ازين مهارت نيا گرفتن كار به نكهيا به توجه با
 به را كار نيا تيمسئول است بهتر يطيشرا نيچن در كنند، تحمل را كودك يبدرفتار يطوالن مدت يبرا ستندين قادر كه دارند قرار يطيشرا در

  .)رديبگ پدركمك از است بهتر ستا يعصبان خسته يا مادر اگر مثالً. (كنند ترك را محل خود و بگذارند گريد والدعهدة 
 در يك وقت ريد كودك ةيگر بلند يسروصدا مثالً شود جاديا مزاحمت گرانيد يبرا است ممكن كودك رفتار گرفتن دهيناد اثر در زين يگاه

  .كند داريب را هاهيهمسا است نممك كوچك آپارتمان
 ينيريش افتيدر يبرا كودك ياصرارها به ديخواه يم شما يوقت مثال يبرا شود،يم روش نيا تيموفق از مانع گرانيد حضور هم مواقع يبرخ
 در شوند يايم او ضامن ينوع به و دهند رييتغ كودك مورد در كردن وساطت با را شما نظر كننديم يسع مادرتان خواهر يا دينده نشان تياهم
  .شوديم سخت مادر پدر يبرا روش نيا از استفاده به يبنديپا طيشرا نيا در .دهنديم مخالف نظر شما عملكرد مورد
 نگرفت دهيناد به مينتوان يليدل هر به اگر .است حيصح يمكان و يزمان طيشرا در آن كاربرد روش نيا تيموفق يبرا مهم اريبس نكتة ن يكيبنابرا
 هر به خاطر داشته باشيد در حال نيا با .مينكن شروع را آن اول از است بهتر م،يده ادامه كشديم خود رفتار از دست كه يوقت تا كودك رفتار
  . نشان دهيد يواكنش يكسان كودك مقابل در و ديكن رفتار هماهنگ گريبا يكد به عنوان والد يطيشرا
  
  د؟يده خاتمه رفتار گرفتن دهيناد به ديبا يطيشرا چه در
 ممكن شهيهم روش نيا بكشد، كار آن از دست او كه ستا يزمان تا كودك يبدرفتار به دادن نشان يتوجهيب تداوم بر مهارت نيا ديكتأ چه گر
  .شوديم خطرساز گرانيد خودش يا يبرا كه ابدييم شدتاي  به اندازه كودك يبدرفتار كه يوقتيعني  :ستين

 اي ل،يوسا كردن پرت به شروع برسد، اش خواسته به نتوانسته كردن ديتهد دن يايپاكوب و داد و غيج وجود با نديبيم كه يككود ديريبگ نظر در
 يبدرفتاريوقت .زنديم مشت با را برادرش كوبد يايم نيزم به را سرش مثالً .كنديم خود به رساندن بيآس گران يايد يسو به كردن حمله

 كه يرفتار يبرا روش نيا دهد يم نشان موضوع نيا .ستين زيجا چوجهيه به آن به يتوجهيب شوديم ليتبد زابيآس تاررف به خطريب و كوچك
 به كه ستا ياگونه به شما كودك يماريب يا يسرشت اتيخصوص و يا د،يانبرده كار به درست را آن شما اي نبوده، مناسب دياكرده انتخاب
  .ديبران يگريد جور و ديكن عوض را دنده سرعت به ديبا طيشرا نيا در .دارد ازين يندترقدرتم يفرزندپرور يها مهارت

ا رفتار ياش را مطرح كند كند با روش مقبولي خواستهكشد و سعي ميكودك از رفتار ناپسند خود دست مي :اتفاق ديگري نيز ممكن است بيفتد
با روي : شوداديده گرفتن از سوي شما محسوب ميبي براي پايان دادن به روش ناين لحظه نيز زمان مناس .دهدمناسب ديگري را نشان مي

  . اش ادامه دهدبه خوش رفتاري دهد راضي هستيد و به او كمك كنيد تاز اين كه كار خوبي دارد انجام ميخوش به او نشان دهيد ا
  

  كاربرد پيامد رفتار براي كاهش رخداد آن
  :يعيطب امديپ

در مورد سرد  مادر تذكر وجود با حاال كه مادر آن را برايش آماده كرده مشغول بازي است و يول است گرم يركاكائويش خوردن عاشق سامان
  . يخ كرده بنوشد يمجبور است شير كاكائو و شودشير سرد مي تينها در. شوداز سر بازي بلند نمي شدن شير كاكائو

 يوقت جهينت در. دهديم رخ كودك اشتباه رفتار دنبال به يعيطب طور به نشود گرفته نيالدو توسط آن يجلو يوقت كه است ياتفاق ،يعيامدطبيپ
 جهينت سامان مثالً. كنند اصالح را آن و باشند رفتارشان مراقب بعد دفعة كه رنديگيم ادي شونديم روبرو اندداده انجام كه يرفتار امديپ كودكان با

  .كند و كسي دوباره آن را گرم نمي بخورد ي سرد شدهركاكائويشبايد  روز آن كه نديبيم شكل نيا به را خود توجهي بي
 اي كنند، ديتهد را گرانيد كودك يا سالمت است ممكن رفتارها يبعض رايز برد كار به اشتباه يرفتارهامة ه مورد در توانينم را يعيطب يامدهايپ
 كه يكودك رفتار يعيطبة جينت است ممكن مثال عنوان به. نباشند جبران قابل اصالً و كنند ليتحم خانواده كودك يا بر را ينيسنگ اريبساي به

 رفتارش يعيامدطبيپ از كودك تا مينيبنش منتظر ميتوان ينم يمواقع نيچن در نيبنابرا باشد يجد بيآس و نيماش با برخورد دود يم ابانيخ وسط
 دست از كند، تجربه را نخواندن درس جةينت خودش ميده فرصت كودك بهمثالً  اي .است كردهيم را كار نيا دينبا بفهمد خودش و رديبگ درس
  . كرد جبران توانينم را شدن مردود تبعات ريسا و او يزندگ از سال يكرفتن 
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 يسازگار ها يناكام مقابل در رنديبگ ادي بتوانند تا رنديبپذ را ييها تيمحدود يكودك دوران از دارند ازين هاانسان ميگفت نيا از شيپ كه طور همان
 از ياريبس در اما شوند يم جاديا ما عملكرد يخود به خود و يعيطب يامدهايپ ليدل به ها تيمحدود نيا گاه. دهند نشان خود از يقبول قابل
 جايي ولينا  هخانواد .كنند مي ديگران با زندگي پذيرش آمادة را ما و شوند يم وضع يمنطق صورت به كه هستند ياجتماع حدود و حد نيا طيشرا
 هايي خصوصيت چه منطقي پيامدهاي ببينيم خواهيم مي اكنون .گذاردمي كودكان اختيار در را اجتماعي هايمهارت اكتساب فرصت كه است
  .روندمي كار به چگونه و دارند

  
  : يمنطق يامدهايپ
 يگريد نفع به ستندين حاضر كدام چيه و هستند زدن غيج و دعوا ولمشغ كنند شروع را يوتريكامپ يباز اول كي كدام نكهيا سر برادرش و نايس

 دعوا وتريكامپ سر چون ديريگيم ميتصم شما كه شكل نيا به. باشد رفتار يمنطق امديپ از استفاده مواقع نيا در اقدام نيبهتر ديشا. بروند كنار
  . ننديبب را خود نامناسب رفتارجة يها نتآن تا ديكن خاموش را وتريكامپ كنند،يم
 رند،يگ يم نظر در كودك اشتباه كار يبرا را هيتنب اي يسازمحروم ينوع فعال طور به خودشان نيوالد ،يعيطب امديپ خالف بر يمنطق امديپ در
  . شوديم اعمال خاص رفتار همان با ميمستقرابطة  در معموالً كه ياجهينت

 به را وتريكامپ با كار يكل طور به مثال عنوان به. كنندينم نييتع را تيمحروم نيا زمان تمد يول بندنديم كار به را كيتكن نيا نيوالد يگاه
 مشكل از كودك كه است آن ييامدهايپ نيچن يريكارگ به از هدف كه يحال در. كننديم ميتحر فرزندشان يبرا هفته يك مثالً يطوالن مدت
 و كند ينم دايپ خود رفتار اصالح يبرا يفرصت كودك شود يطوالن امديپ نيا مدت كه ينزما. سازد برطرف را آن كند يسع و شود آگاه خود رفتار
بنابراين مدت محروم سازي بايد به همان روز كه رفتار نامناسب در آن رخ داده محدود  .دهدينم نشان خود رفتار بهبود يبرا زين يتالش جهينت در

  .شود
قدرت  اعمال نه است مطلوب رفتار دوبارة نيتمر و كودك يبرا مجدد يفرصت كردن فراهم مدها،اياين پ نييتع از هدف ميكن يبهتراست يادآور

  .كند اطاعت ما از است مجبور كودك بوده يا درست ما حرف ميكن ثابت تا دنيكش نشان و خط يا
  
  پيامد منطقي رفتار يريكارگ به

 آن از نوبت بهوقتي دوباره روشنش كردم بايد . كنميم خاموش قهيدق 10را  وتريكامپ«: ميبريم كار به قهيدق 5 - 30مدت  به را يمنطق امديپ معموالً
). قهيدق 30يبرا مثالً. (شوديم تكرار يتريطوالن مدت به امديپ كردند دعوا هم با يباز نوبت سر هابچه مجدداً قهيدق 10از  بعد اگر ».ديكن استفاده

وضع اين كاهش بيشتر رفتار همراه نمي باشد بنابراين بهتر است با به ميزان نامناسب منطقي  الزم به يادآوري است كه طوالني كردن پيامد
 ديبا برسد يجسم يا يكالم يپرخاشگر به كار طيشرا نيا در كه يصورت در .محروميت به همان روزي كه بدرفتاري در آن رخ داده محدود گردد

  .شد خواهد داده حيتوض آنها مورد در يبعد يها بخش در كه كرد استفاده يگريد يهاروش از
 مثالً ديده آموزش خود فرزندان به زين را ييها مهارت نيب نيا در و ديكن استفاده فرصت از كه است نيا يطيشرا نيچن در مناسب ترفند كي

 ها حل راه از يمثالً يك. كنند ابانتخ را حل راه نيبهتر بعد و دهند ارائه حل راه ديبخواه خودشان از است بهتر يباز نوبت سر توافق يبرا
حضور  بدون و كنند استفاده لهئمس حل مهارت از بتوانند زين گريد يهاتيموقع در كودكان كه كنديم كمك روش نيا. باشد يكشقرعه تواند يم
  . كنند حل را خود مشكل نيوالد كمك يا
  
  : يمة رفتاريجر

  از امروز نيبنابرا) كند تمام را فشيتكال 5ساعت  تا بوده قرار نكهيا با(ننوشته  را مدرسه فيتكل هنوز سارا. بعدازظهراست 6ساعت 
 . شوديم محروم ونيزيتلو برنامة كودك يتماشا

  محرومهمراه با پدر و برادرش  پارك به رفتن ازامشب  نيبنابرا كرده، دعوا كوچه ر د هيهمسا يپسرها با عصر امروز ساله 9بابك 
 . شود يم
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در روش . با رفتار اشتباه ندارد يميمه لزوماً ارتباط مستقيجر يامد منطقيخالف پ بر. شونديمه محسوب ميجر يها در واقع نوعهينبن نوع تيا
 هم و كودكان در هم كه يروش د،يكن يم محروم باشديم اشعالقه مورد كه ا امتيازيي ت،يموقع فعاليت، از را خود فرزند واقع در يرفتار مهيجر

 . باشد ثرمؤ توانديم اننوجوان

  
  :شوند تيرعا ديبا ريز نكات يرفتار ةميجر انجام هنگام

 آن از بعد يتوان يم شود تمام 5ساعت  تا فتيتكال روز هر اگر سارا،(د يكن نييتع را تيمحروم مه يايجر فتديب اتفاق نادرست رفتار نكهيا از قبل -1
 كمك شما فرزند به كار نيا .)يشويم محروم ونيزيتلو برنامة كودك يتماشا از. نشود مامت زمان آن تا تيكارها اگر يول يكن تماشا ونيزيتلو
 قبل از زين شما كار نيا با .كند يم افتيدر يامديپ چه ندادن خواستة شما دادن يا انجام يازا در و ديدار يانتظار چه او از شود متوجه كنديم
 بودنن روش .ديباش فرزندتان مورد در قضاوت يا يريگميتصم حال در لحظه هر ستين الزم و ديكن عمل چگونه او رفتار برابر در ديدانيم

 انجام يبرا كودك كه يازهيجا و قيتشو به ابتدا در شما كه است آن ترمهم ةنكت و !كنديم روشن را همه فيتكل آن يامدهايپ و قانون
 خاطر را اصل نيا كند يم كمك فرزندتان با مثبت ارتباط يك يبرقرار به آنكه بر عالوه موضوع نيا و دياكرده اشاره رديگيم رفتار درست
 . است هيتنب بر مقدم قيتشو شهيهم كه كنديم نشان

 گذارم ينم وقت چيه گريد يا يكنيباز وتريكامپ با گذارمينم سال آخر تا: نمونه يبرا. (ديكن زيپره يطوالن اريبس د يايشد اريبس يهاتيمحروم از -2
 ونيزيتلو مانع يشگيهم طور به ديبخواه اگر .باشد يريگ يپ و اجرا قابل ديبا يگريد هيتنب پاداش يا هر مثل تيمحروم) يكن نگاه ونيزيتلو
برنامه يتماشا از هم را گرانيد است ممكن است، عادالنه ريغ يواكنش و ندارد تناسب كودك رفتار با هيتنب نيا نكهيا ضمن د،يشو او دنيد
 عالوه! ديشو يم هيتنب هم خودتان كار نيا با .دارد الزم شما جانب از زين را ياديز تالش و وقت رو،ين توجه، هيتنب نيا تداوم .كند محروم ها
 وتريكامپ بازي با دوچرخه يا از سال يكقرار است  كه براي مثال حاال كه رسديم جهينت نيا به كودك مستمر و يطوالن يهاهيتنب در آن بر

 .دهد انجام خوب رفتار بخواهد كه دارد يادهيفا چه پس شدبا محروم

 نيبنابرا ديريبگ يمنطق و درست ميتصم دهند ينم اجازه يمنف يها جانيه. دينكن يريگميتصم هيتنب نوع مورد در ت،يعصبان و خشم هنگام -3
 احساس با توانند ينم طيشرا نيا در نيوالد از ياريبس .رديگيم قوت شما نديناخوشا احساس و ديشويم مانيپش يزود به اديز احتمال به

 باج كودك به كنند جبران را خود كار نكهيا يبرا آنها .نديايب كنار خود خشن و دهيمعموالً نسنج و نامناسب عملكرد از يناش يتيكفايب و گناه
 انضباط خشن و شديد يريگسخت) الف حالت دو نيب آنها يتيترب روش جهينت در. خواهنديم معذرت او از خرند يايم هيهد شيبرا دهند،يم

 .داندينم را خود فيتكل كودك يطيشرا نيچن در .كنديم نوسان انفعال يا تسليم شدن و كوتاه آمدن، )بو 

 را مهيجر و رفتار انيم ارتباط كودك شود يم باعث روش نيا .ديكن اعمال اشتباه رفتار از بعد بالفاصله را تيمحروم دارد امكان كه ييجا تا -4
 تكرار، احتمال بيترت نيا به .شود يم قطع زودتر نامناسب رفتار گردد هئارا زودتر امديپ چه هر ضمن در .رديبپذ بهتر را آن و كند درك بهتر
  .رسديم حداقل به نامطلوب رفتار تيتثب و ادامه،

  
  )خلوت اتاق اي زمان(سازي موقت  محروم

و  ستين ممكن كودك نامناسب رفتار كنترل يبرا يرفتار ةميجر و يا يمنطق يامدهايپ كاربرد كه رنديگيم قرار ييهاتيموقع در نيوالد يگاه
  : مثال عنوان به. شوديم واقع ع مؤثريسر يليخ كه بست كار به را يروش ديبا يموارد نيچن در. ندارد ياديز ريت تأثيموقع آن در يا

 ندشكيم و كنديم پرت را يالهيوس كودك كه يزمان.  
 زنديم كتك را خود برادر خواهر يا .  
 كنديم يچيسرپ آشكارا نيوالد يدستورها نجاما از. 

  دهد ترها را مي ادبي جواب بزرگ با بي.  
  
 استفاده موقت يسازمحروم روش از توانيم دهديم نشان خود از را ييرفتارها نيچن كه يكودك به زدن يليس كردن، ديتهد زدن، داد يجا به

 در اشتباه رفتار كه يتيموقع از را كودك سرعت به شما كه مفهوم نيا به .شوديم واقع بسيار مؤثر ساله12 ماهه تا 18 كودكان در معموالً كه كرد
 يبخشلذت تيفعال چيه و نديبنش آرام آنجا در ديبا كودك .ديدهيم قرار كننده خسته يمكان در را او يكوتاه مدت و ديكنيم دور رخداده آن



 
59 

 

 چيه روش نيا در واقع در. ببرد لذت آن از شود يا واقع توجه مورد نامناسبش رفتار ليدل به ابديينم فرصت گريد كودك كار نيا با. ندهد جامان
 شود، يم گرفته كودك از دلخواه طيشرا در ماندن و توجه افتيدر فرصت يكوتاه مدت به تنها بلكه شودينم انجام يادهنده آزار و دردناك كار

  . شونديم محسوب كودك نامناسب ت كنندة رفتاريتقو كه ييهاعامل همان
 يتوجه ميمر ».ندازيب آشغال سطل در و بردار نيزم يرو از را يبستن كاغذ«: خواهديم او از مادر. انداخته نيزم يرو را اشيبستن كاغذ ساله 6م يمر
 ،ينداد انجام گفتم كه را يكار«: گويدمي مادر» !بنداز خودت« :ديگويم و كندينم اطاعت هم باز او و كنديم تكرار را حرفش مجدداً مادر كند،ينم
  » خلوت اتاق تو برو حاال
 معموالً. نديبنش يصندل يك يرو حاًيترج افتاده اتفاق آن در اشتباه رفتار كه ياتاق از يا گوشه در شوديم خواسته كودك از معموالً خلوت زمان در
 اتاق از توان يم نبود ايمه آن طيشرا نداد يا جواب خلوت زمان روش اگر. شوديم استفاده خلوت زمان از ابتدا دارند يترنييپا سن كه يكودكان در

 دور همه از كه شود يم داده قرار يگريد اتاق در كودك كه تفاوت نيا با است خلوت زمان مشابه يروش زين خلوت اتاق .گرفت كمك خلوت
  .است

 را آموزش نيا ديهست آرامش در فرزندتان هم و شما هم كه يزمان است بهتر .شود داده حيتوض كودك يبرا هاروش نيا نيقوان بايد از پيش
  .باشد آرام) هيثان 30( يمدت يبرا حداقل ديبا ديايب رونيب خلوت زمان خلوت يا اتاق از نكهيا از قبل كه بداند ديبا او. ديده انجام

  
  است؟ مناسب سازي موقتحرومم اتاق يبرا يمكان چه

 هر.... و  ويراد ون،يزيتلو پنجره، خانواده، افراد ها،يبازاسباب از دور ديبا مكان نيا. ديكن انتخاب منزل در را كننده كسل مكان كي 
 . برديم لذت آن از كودك كه باشد يگريد زيچ

 ديكن دور دككو دسترس از و محل آن از را يشكستن و زيت خطرناك، يهالهيوس تمام. 

 است بهتر ساله، 5-12كودكان  يبرا .است روش نيبهتر) خلوت زمان( اتاقگوشة  در ژهيو يصندل كي ساله، 2-4كودكان  يبرا 
 .ديكن انتخاب خانواده افراد از دور را يمحل

 نكند دايپ ترسناك حالت تا باشد روشن يكاف اندازه به ديبا اتاق . 

 هيثان 10ظرف ( ديرس آنجا به بتوان يآسان به ديبا(. 

  
 نيوالد خواب اتاق راهرو، كنار مثالً :را هميشه بايد با توجه به مشخصات هر خانه يا آپارتمان و امكانات در دسترس انتخاب كنيم مكان نيبهتر

 .انباري، يا )طرناكو وسايل خ گاز اجاق از دور(آشپزخانه  گوشة ،)ا جمع كرده باشيمانگيز را از آنج ايل جالب و هيجانبه شرطي كه وس(
انتخاب  جاهاي ترسناك مثل زير زمين و فضاهاي تاريك كودك، خواب است مثل اتاق يوسايل سرگرم و يبازاسباب از پر كه ييها مكان

استفاده نترسد يا از اين موقعيت براي آب بازي  از آنجا كودك حمام استفاده كرد به شرطي كه توان ازبراي برخي كودكان مي .مناسبي نيستند
  .نكند

  
  ) خلوت اتاق و زمان( موقت يسازمحروم انجام مراحل
 در ،)ديبده كودك به يچشم ارتباط با همراه و از فاصلة كوتاه را دستورها شهيهم ديباش داشته خاطر به(د يدهيم يدستور كودك به .1

 .ديكنيم ا تمجيديتشكر و  او از داد انجام را شما دستور اگر. است داده را يبستن كاغذ برداشتن دستور ميمر به مادر يقبل مثال

 .ديكنيا تمجيد ميو  تشكر او از كرد اطاعت اگر. ديكنيم تكرار را دستور مجدداً و ديكنيم صبر هيثان 5نداد  انجام را دستوركودك  اگر .2

 ».يبرو خلوت اتاق هب ديبا ينداد انجام خواستم ازت كه يكار«: دييگويم نكرد اطاعت هم باز هيثان 5از  بعد اگر .3

 بار فقط يك كند متوقف را كار آن ديخواهيم و دهديم نشان... و زدن كتك ،يپرخاشگر رينظ نامناسب يرفتار كودك كه يموارد در .4
. ديبفرست خلوت اتاق زمان يا به را او وگرنه ديتشكركن او از كرد متوقف را كار آن اگر. ديكن صبر هيثان 5و  ديبده دستور كودك به
اما دستور انجام دادن يك  ستيمين آن تكرار مجاز به و شود اعالم بار فقط يك بايد نامطلوب رفتار ساختن متوقف دستور ادتان باشدي(

 ) كنيم اعالمبار  2توانيم  رفتار مطلوب را مي

 . شود اصله انجامبالف ديبا يسازمحروم نيبنابرا نديبب را نديتجربة  ناخوشا بدو رفتار نيب عيسر ارتباط ديبا كودك .5



 
60 

 

 يبرا كلمه 10گفتن . (ديفتين او سرزنش و ت،ينصح ،يسخنران بحث، دام در د،يفرستيم خلوت اتاق به را كودك كه يافاصله در .6
 ) كافي است خلوت اتاق به كودك فرستادن

 . ديريگب دهيناد ندهيآ در كردن اطاعت در مورد را دادن كودك قول و ،يخواهمعذرت دشنام، اعتراض، اديفر .7

 شروع نشست آرام و ساكت او كه يموقع از را زمان كه دييبگو او به و) خلوت زمان در ژهيو به(ند يبنش يصندل يرو كودك است بهتر .8
 . ديكنيم

 5با اين حال بهتر است براي كودكان زير  .است يكاف تيمحروم زمان در ماندن يبرا كودك سن سال هر يازا به قهيدق معموالً يك .9
 در را زمانسنج شود يك زمان گذشت متوجه كودك نكهيا يبرا .دقيقه باشد 2-5ها ساله 5-10دقيقه و براي  1-2ن زمان سال اي
 . دهنديم صيتشخ را زمان خودشان ترندبزرگ كه كودكاني. بزند زنگ مقرر زمان انيپا در تا ميدهيم قرار محل

 .دييايب رونيب توانديم و شده تمام خلوت اتاق زمان: دييبگو او به ديرس اتمام به تيمحروم مدت كه يزمان .10

 در را اش يبستن كاغذ كه خواهد يم ميمر از مادر يقبل مثال در. دهد انجام تا ديبخواه يو از را هياول دستور مجدداً آمدن رونيب از بعد .11
 . ندازديب زباله سطل

 . ديببر خلوت اتاق به را اً اومجدد صورت نيا ريدرغ ديكنيم تشكر او از داد انجامدستور را  اگر .12

 . دينكن صحبت كودك با گريد اتيجزئ اي داده انجامبد  كار چرا ،فرستاده شده خلوت اتاق به چرا نكهيا مورد در آمدن رونيب از بعد .13

  
 )خلوت اتاق(موقت  يسازهاي رايج والدين در مورد محروموالئس

 كار چه دهد انجام) آشغال سطل در بستني كاغذ انداختن مثالً( را اوليه دستور بالفاصله ،برود خلوت اتاق به خواهممي كودك از كه زماني اگر .1
  كنم؟
 خواهد مي ممنوع پارك محل در ماشين توقف براي كه كنيد عمل پليسي مانند .برود خلوت اتاق به بايد او نشويد، تسليم مواقع اين در

 بدون پليس كه حالي در. شود منصرف كار اين از پليس تا شويد خارج پارك محل از بالفاصله خواهيدمي شما و كند جريمه را شما
  !نويسد مي را شما جريمهبرگ  كند احتراميبي شما به اينكه

  
  چه؟ دهد نشان مقاومت خلوت اتاق به رفتن براي فرزندم اگر .2

 صندلي روي و كنيد بلند زمين روي زا را او دهيد، قرار بازوهايش روي را هادست ،بايستيد كودك پشت :كودكان خردسالبراي 
  .ببريد مربوطه محل به اي بنشانيد

مانند اضافه كردن مدت  عدم اطاعت و همكاري آنان را با تنبيه يا پيامد ديگري پشتيباني كنيد :براي كودكاني كه سنشان باالتر است
  .دن از يك امتياز ويژه اورا با پيامد رفتارش مواجه كنيدبا محروم كر رود به اتاق نمي در صورتي كه اصالً مقاومت به مدت زمان مقرر و

  
 .بدهم جواب شوممي مجبور من» بيايم؟ بيرون توانممي نشده؟ تمام هنوز« بپرسد مرتب كودك اگر .3

 مشخص نيز زمانسنج از استفاده اهميت مواقع اين در .تا زمان الزم سكوت اختيار كنيد وداشته باشيد اين موارد بايد تحمل  در
. شد خواهد حل مشكل اين) سن سال هر ازاي به دقيقه يك( مشخص موعد سر آن كردن كوك و زمانسنج كاربردن به با. شود مي
 از پرسيدن والئس و است شده تمام كودك زمان كه كند نمي فراموش زمانسنج زند،نمي زنگ زودتر شدن كالفه دليل به زمانسنج زيرا

  . كندمي متوقف را والدين
  

  بدهم؟ بايد جوابي چه» .... و امگرسنه خواهم،مي آب« مثالً باشد داشته خلوت اتاق در مختلفي هاي درخواست من از اگر .4
 اتاق به مجدداً و ببريد دستشويي به را او صحبت بدون برود دستشويي خواهدمي اگر ولي بگيريد ناديده را او تقاضاهاي موارد اين در

  . برگردانيد خلوت
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  كنم؟ چه» بروم آنجا كه نيست مهم اصالً برايم« بگويد برود خلوت اتاق به خواهممي او از وقتي اگر .5
  . بفرستيد خلوت اتاق به را او و نكنيد باور را كودك گفتة اين
  

  است؟ درست كار اين .بگيرم را او تا بدوم دنبالش به بايد و كندمي فرار به شروع برود خلوت اتاق به دهممي دستور او به وقتي گاهي .6
 به و گردد برمي او ديگر دقيقه چند تا صبركنيد نشويد، بازي اين وارد .كند مي بازي كي به تبديل را شما تنبيه كار اين با شما فرزند

  . ببريد خلوت اتاق به و بگيريد را او شد نزديك شما به اينكه محض
  

  چه؟ بزند صدمه ودشخ به خلوت اتاق در اگر .7
 وقتي معموالً. است شده پوشيده فرش يا موكت با اتاق كف و ندارد، وجود خطرناكي وسيلة اتاق در كه اشيدب مطمئن موارد اين در

 دارد آزاري خود رفتارهاي سابقة كودك اگر. كندمي متوقف را كارش د،شونمي جلب والدين توجه رفتارش اينبا  كه مي فهمد كودك
 چون. نشود استفاده خلوت اتاق روش از است بهتر دارند اوتيسم اي ذهني ماندگي عقب مثل تكاملي مشكالت كه كودكاني در ويژه به
  . شما توجه جلب براي نه برندمي كار به خود آرامش منظور به را زاآسيب رفتارهاي كودكان اين
  

  بدهم؟ بايد جوابي چه كند،مي كالمي توهين من به فرزندم گاهي .8
  . بگيرد آرام كه شودمي آغاز موقعي از خلوت اتاق زمان بداند بايد كودك .دهيدن جواب و بگيريد ديدهان را هاصحبت اين
  

 بياورم؟ بيرون را او چگونه .آيد نمي بيرون اتاق از فرزندم شده تمام خلوت اتاق زمان اينكه با هاوقت بعضي .9

 متوقف برايجريمه اين اگر مخصوصاً يدتوجه باشبي رفتارش اين به است بهتر كندمي امتناع آمدن بيرون از كودك كه مواردي در
 زودتر بايد او و ايدفرستاده خلوت اتاق به تكليف يا دستور يك ندادن انجام دليل به را كودك اگر .است بوده او خطرناك رفتار ساختن
 كي تا او كنيد مي تعيين كه دهستي شما اين عنيي. بماند اتاق در ديگر محدود مدت يك براي مجدداً بگوييد او به توانيد مي بيايد بيرون
  . شود خارج زماني چه و بماند اتاق در بايد

  
 ندارد؟ اشكال باشد زياد فرستم مي خلوت اتاق به را فرزندم كه هاييدفعه تعداد اگر .10

 در دشوي مجبور است ممكن كنيد مي استفاده كودك نامناسب رفتارهاي مديريت براي روش اين از كه اوايل باشيد داشته خاطر به
 از كه دفعاتي تعداد هفته چند از بعد تدريج به نماييد رعايت را فوق موارد اگر ولي بفرستيد خلوت اتاق به را كودك بار چند روز كي

 فقط اگر زيرا را به كار نبريد خلوت اتاق به تهديد روش كه است اين مهم نكتة. يابد مي كاهش خود به خود كنيدمي استفاده روش اين
 ادامه خود بدرفتاري به پس نيستيد قاطع رفتارتان در شما و نيستند، جدي تهديدها كه شودمي متوجه مدتي از بعد كودك يدكن تهديد
 اين اي باشد داشته وجود شما رفتاري برنامة در اشكالي است ممكن نشده كمتر تعداد اين  هفته 2-3 گذشت از پس اگر. داد خواهد
 .اشدنب مناسب شما كودك مورد در روش

  
  :ادتان باشدي
  !تشويق كنيد مثبت يرفتارها خاطر به در عوض به طور مرتب او را شود، پر هيانواع تنب با كودك قرار نيست روز 

  .كنواخت رفتار كنيد، و مصمم باشيدواكنش نشان دهيد،با ثبات و ي هاي اصالح رفتاري اين است كه فوراًبرنامه شرط موفقيت
هيچ راهكار طاليي .ها استفاده كنيدتا در زمان مناسب بتوانيد از آن حل را براي مديريت رفتار كودك در نظر بگيريدهميشه از قبل چندين راه 

  .وجود ندارد،روش موفق ديروز ممكن است امروز كارساز نباشد
 شخصي، هاي گرفتاري به هايي مانموفق شويد ز كاراين  كه بتوانيد دراين براي .كنيد جدا كودك رفتار از ناشي مشكالت از را خودتان مشكل

  .بپردازيد خودتان مالي و شغلي خانوادگي، زناشويي،
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  پنجم ةجلس راهنماي ادارة
  

  نامناسب رفتارهاي مديريت
  اهداف جلسه
   هاي مديريت رفتارهاي نامطلوب آشنايي با روش

  
  وسايل مورد نياز

 وايت بورد، ماژيك، كاغذ و مداد براي تمرين والدين  
  

  هاي جلسه ليتفعافهرست 
 گذشتهة مرور مطالب جلس  
  گذشته هفتةمرور تكاليف  
 تنبيه  
 رفتار يا برنامه ريزي شده ناديده گرفتن ارادي  
 پيامد طبيعي رفتار  
 رفتاري جريمةيا  پيامد منطقي رفتار  
 اتاق خلوت/ زمان( سازي موقت محروم(  
 تكليف هفته ، پرسش و پاسخ  

  
  

  )دقيقه 10( گذشته ةمرور مطالب جلس
آنان  ،با كمكبرنامه را دنبال و اجرا كنند دارنداصولكه با وجود مشكالت زندگي سعي والدين  تحسينهمكاري و فعاليتو  احوال پرسياز  پس
رعايت  بندي كودكان به قوانين و يادآوري كنيد احتمال پاي .به طور خالصه دوره كنيدرا ثرمؤ دستوردادنانواع و درست وضع قانون هاي  روش

  .يابد زايش ميبه ميزان چشمگيري اف پاداشهاي مناسب توجه و دادن  روش هاي والدين با كاربرد خواسته
  

  )دقيقه 10( گذشته مرور تكاليف هفتة
درست دستور دادن چگونه انجام دادند،آيا با مشكلي مواجه  براي گروه بيان كنند تكليف هفتة قبل را در مورد نحوةنفر از والدين بخواهيد  2-1از 
هاي  تحسين كنيد و با استفاده از مثالهارا  تالش خانواده .ثير كاربرد روش صحيح دستور بر فرمانبرداري و رفتار فرزندشان چه بوده استتأ دند،بو

  .ييد كنيدمطرح شده اصول به كار رفته را تأ واقعي و ملموس
  

  )دقيقه 15( مروري بر علل بدرفتاري كودكان
به زبان  ،اي مناسب و هدايت بحثهدادن بازخورد با.كنند نظر آنان چرا كودكان بدرفتاري ميخواهيد بگويند به با روش بارش افكاراز والدين ب

دهند  اي نامطلوب فرزندان را افزايش ميساده و مختصر مروري بر خطاهاي شايع فرزندپروري داشته باشيدكه احتمال بروز نافرماني و رفتاره
 اري ياگذ قانون الگوي نامناسب بودن، هاي اتفاقي، پاداش مانند عدم توجه به رفتارهاي مناسب، )آورده شد 2مطالبي كه به طور مفصل در فصل (

  .ثباتي در واكنش به رفتار كودكان بي نردباني، تلة هاي هيجاني، پيام دادن نامناسب، دستور
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  :1تمرين
چند نمونه از . اند هاي مديريت خود توجه كرده هاي فرزندپروري در روش هكار بنويسند به كدام يك از اشتبااكنون از والدين بخواهيد در كتاب 

  .هاي فراگيري والدين را تحسين كنيد دقت نظر و نشانه .ي افراد داوطلب را مطرح و در صورت لزوم اصالح كنيدها نوشته
  

  )دقيقه 15( هاي آن و ويژگي تنبيه
  

  :2تمرين
صحبت با يكديگر دقيقه  4- 5و از آنان بخواهيد در مورد اين كه تنبيه چيست و انواع آن كدام است  نفري تقسيم كنيد 3هاي  والدين را به گروه

  .كنند
  

ي اسـت  تنبيـه محركـ   دهنـد،  احتمـال رخـداد رفتـار را افـزايش مـي     هـا كـه    كه بـرخالف تقويـت كننـده    كيد كنيدو تأ بيانحال مفهوم تنبيه را 
يـادآوري نماييـد هـدف اصـلي از تنبيـه آمـوزش رفتـار مناسـب بـه          .رخدادمجـدد آن را كـم كنـد   احتمـال   دهد تـا  كه پس از وقوع رفتار رخ مي

ــار  در اووليت مســئاحســاس كــودك، شــكل دادن  ــذيرش پيامــد رفت ــراي پ ــرايتوان ، وب ــار   مندســازي او ب ــرل رفت ــر هيجــان و كنت تســلط ب
ـ      انتقـام گيـري،   تنبيه اعمال قدرت، قصد از .باشد مي حـال از والـدين بخواهيـد تمـرين زيـر را       .ا كـودك نيسـت  يـا پيـروزي در جنـگ قـدرت ب

  .انجام دهند
  

  : 3تمرين
  .بنويسيد كاغذ روي بريد مي كار به كودكان بدرفتاري مهار براي كه را روشي چهار و كنيد مشورت هم با نفري سه هايگروه در

 ------------------------------------------------------------------------ -------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ------------------------------------  
  

 گيـري بـودن،  عملـي و قابـل پي   عادالنـه بـودن، بـه موقـع بـودن،      بر تناسـب تنبيـه بـا رفتـار،     .هاي تنبيه مناسب را توضيح دهيد اكنون ويژگي
و در خـاطر   يـه تـأثير كنـد   عتقـاد دارنـد بـراي ايـن كـه تنب     توضـيح دهيـد برخـي والـدين ا     .كيـد كنيـد  يت و ثبات والدين در كـاربرد آن تأ و جد

ــا  تــوهين بــه شخصــيت و اعمــال محــدوديت  بــه همــين دليــل از تنبيــه بــدني،  كــودك بمانــد بايــد بــراي او دردنــاك و تلــخ باشــد و  هــا ي
كـاهش رفتـار نـامطلوب    هـا نـه تنهـا منجـر بـه       دهنـد ايـن روش   هـا نشـان مـي    كنند در حالي كه پـژوهش  هاي طوالني استفاده مي محروميت

  .زنند آسيب مي والد-گذارند و به ارتباط كودك اگون در جسم و روح كودك به جا ميلكه پيامدهاي منفي گونشوند ب نمي
  

  :4نيتمر
  .هاي زير پاسخ دهند ئوالاز والدين بخواهيد در كتاب كار خود به س

  .يد چه اشكالي داشته استايد بنويسيد و توضيح دهايد يا شاهد آن بودهنامناسب را كه انجام دادههاي ك نمونه از تنبيهي .1
 .تواند براي والدين يا ساير اعضاي خانواده داشته باشدا تنبيه نامناسب چه پيامد بدي ميبه نظر شم .2
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  هاي مديريت رفتار نامناسب روش
  

  )دقيقه 10( ريزي شده يا برنامه ناديده گرفتن ارادي
براي جلب توجه اطرافيان انجام كودكان  خطر كه معموالً هاي كوچك و بي ياسب براي بدرفتارروش ناديده گرفتن را به عنوان يك راهبرد من

توضيح دهيد كه  .رفتار فرزندشان تشديد يافته است اند اما ا اين كه اين روش را به كار بستهبسياري از والدين عقيده دارندب. دهند معرفي كنيد مي
واكنشي در حالت صورت،گفتار وحركات خود نشان ندهند و اين كار را تا مدتي ادامه رمز موفقيت اين روش اين است كه پدر يا مادر بتوانند هيچ 

تحمل را اوليه بدرفتاري كودك  دارندشدت يافتن آنان بايد وقتي اين روش را برگزينند كه آمادگي .دهند كه كودك دست از رفتار خود بكشد
 مشكالت شايعي را .به رفتار مطلوب همراه گردد كردن ثر است كه با توجهب وقتي مؤده گرفتن رفتار نامطلونادي .و در برابر او تسليم نشوندكنند 

مسخره  كردن، صدا و سر حرف بد زدن، گريه كردن، زدن، داد شكايت كردن، نق زدن،( كه براي مهارت ناديده گرفتن مناسب هستند مثال بزنيد
سرپيچي از  هاي خطرناك ياتوضيح دهيد رفتار .)... تنها بازي نكردن، شدن، مزاحم كار ديگران گيردادن براي خريد اشيا در فروشگاه، كردن،

  .نبايد ناديده گرفته شوندبه هيچ وجه ها انجام قوانين و دستور
  

  : 5نيتمر
  .مطرح كنند هايي را نفر بخواهيد نمونه سپس از چند .هاي زير را در كتاب كار انجام دهند از والدين بخواهيد تمرين

 د؟يكن استفاده گرفتن دهيناد مهارت از ديتوانيم خود كودك يرفتار مشكالت از كيمكدا مورد در .1

 . ديببر نام ستندين مناسب گرفتن دهيناد مهارت يبرا و دارد وجود شما فرزند در كه را ييرفتارها از نمونه چند .2

  
رد كدام رفتار چه نوع ناديده گرفتن را انجام خواهند داد توضيح دهيد براي انجام اين روش والدين بايد از قبل تصميم بگيرند كه در مواكنون 

با  شوند، از او دور مي گردانند، مي زنند،رويشان را بر به او لبخند نمي كنند، نگاهش نمي زنند، با او حرف نمي گذارند، ل به او محل نميبراي مثا
  :لب تمرين زير را در كل گروه انجام دهيدبراي جا افتادن مط .كنند به كس ديگري توجه مي كنند، كس ديگري صحبت مي

  
  :تكرار مي شود كه معموًال مشكل كودك

  )كند ميچيزي  او شروع به غر زدن و شكايت از كاري انجام دهد خواهد ساله مي 8از مريم  هر وقت مادر :براي مثال(
   

  گيرم  من به اين صورت رفتارش را ناديده مي    دهد وقتي فرزندم اين رفتار را انجام مي
  شوم از اتاق خارج مي    .زند موقع جمع آوري كيف و لوازم مدرسه غر مي
  گذارم هايش محل نمي من به حرف   .كند سر راه مدرسه راجع به دوري راه شكايت مي

  كنم من با همسرم صحبت مي   .زند ها نق مي موقع تماشاي فيلم از بدي برنامه
  

با او  كنند، نگاهش مي( كنند به رفتارهاي مناسب توجه مي ،رفتار نامطلوب ر ناديده گرفتنكنان شويم خانواده در براي اين كه مطمئ
تمرين زير را در  ...)بوسند، مي گيرند، را در آغوش مي او پرسند، ئوال مياز او س كنند، ز او تعريف ميا زنند، به او لبخند مي زنند، حرف مي

  :گروه انجام دهيد
 

  كنم  من به اين صورت به او توجه مي    .دهد را انجام ميوقتي كودكم اين رفتار 
  آفرين چه زود حاضر شدي :گويم مي    شود   خواهم حاضر مي به محض اين كه از او مي

  دهم زنم و سر تأييد تكان مي به او لبخند مي   گيرد براي برداشتن خوراكي اجازه مي
  كنم مي از محبتش تشكر   دهد ام پيشنهاد كمك مي وقتي خسته



 
65 

 

  )دقيقه 10( آن كاربرد پيامد رفتار براي كاهش رخداد
دهند و  رخ مي ها مدهاي طبيعي خودبخود و در نتيجة رفتار انسانكيد كنيد پياتأ .پيامد طبيعي و منطقي را براي رفتار كودكان توضيح دهيد

شوند تا  جام رفتار در نظر داريم تعيين ميبا توجه به هدفي كه از اناما پيامدهاي منطقي  .غير قابل جبران باشند اهميت يا خطرناك و توانند بي مي
  .رفتار مناسب را در كودك شكل دهند

  .ها را در گروه مطرح كنيدنجام دهند و سپس چند نمونه از آناكنون از والدين بخواهيد تمرين زير را ا
  

  :6نيتمر
  .ديسيبنو ديريگ كار به را يعيطب امديپ ديتوانيم آنها مورد در كه را خود كودك اشتباه يرفتارها از نمونه سه

 -------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- ----------------------------------------------------------------  
  .كند خواهيم سر سفره بيايد دير  مي وقت از آرش مي هر :مثال

  .شده بايد بخورد سرد همان غذايي كه :پيامد طبيعي
  

  .كند مان بازي مي ها در حياط خانه گردد اول نيم ساعت با بچه نازنين وقتي از مدرسه بر مي :مثال
  .اش تمام شده است كارتون مورد عالقه آيد وقتي به آپارتمان مي :طبيعي پيامد

دستورهاي والدين كاربرد پيدا  ها و و خواسته تكاليف، در واكنش به رفتار كودك در مورد رعايت قوانين يا اجراي وظايف، پيامد منطقي معموالً
ف يا دستور مربوطه را براي كودك مطرح سازيم و اعالم كنيم كه در صورت عدم رعايت ،تكليش از به كار بستن آنبنابراين بايد پي .كنند مي
زير را پس از تكرار اصول آن مثال تر سازيد اكنون براي اين كه نحوة كاربرد پيامد منطقي را روشن .كشد ور چه پيامد منطقي انتظارش را ميدست

  .هاتوجه كنيد و در مواقع مناسب به كار ببنديدكنند به آن هاي ديگري مطرح مي مثالها  كنيم اگر خانواده ري ميآوياد .مطرح كنيددر گروه 
  :بگوييد كودكبه به خاطر داشته باشيد هميشه در چنين موقعيتي بايد

  )رفتار نامناسب( چه كاري را متوقف كند
  )رفتار مثبت و معكوس( در عوض چه رفتاري انجام دهد

  )تقويت مثبت براي رفتار مطلوب( )را تشويق كنيدداد او  اگر خواسته شما را انجام(
  )پيامد منطقي يا جريمه براي رفتار نامناسب( شود چه پيامدي روبرو مي ندهد با اگر خواسته شما را انجام

  
  .زند وپ فوتبالش ميهاي محكم به ت الن خانه توپ بازي كند دارد ضربهداند نبايد در س ساله با اين كه مي 6مسعود  :مثال
  پ بازي تو خونه رو تعطيل كن،تو

  ،تو خونه توپ بازي بسه
  ،فوتبال تو خونه رو تموم كن
  برو توحياط توپ بازي كن،
  لگوهايت رو بيار بازي كن،

  ،بيا كارتوني رو كه ديروز خريديم نگاه كن
  )بيا برايت كيك بريدم آفرين حرف مامان رو گوش كردي،(

  :م نكنيفوتبال رو تموهمين اآلن اگر 
  دقيقه توقيف ميشه، 15ت توپ 

  امشب از بستني بعد از شام خبري نيست
 



 
66 

 

  ايفاي نقش 
كيد كنيد حالت كالم تأ .را بايكي از داوطلبين در نقش كودك  ايفاي نقش كنيد و خود به جاي والد عمل كنيديا يك مثال ديگر فوق  حال نمونة

ن حالت را در كالمي كه به كار سعي كنيد خودتان اي .ثير بگذارداندازة كافي تأ بر كودك به والد بايد نرم و آرام اما در عين حال جدي باشد تا
 مثل نزديك شدن به كودك،( هاي غير كالمي همراه سازيد اين كالم را با پيام .كنندگان به خوبي متوجه شوند بريد نشان دهيد تا شركت مي

تمرين كنيد كه كودك دستور را  ابتدا حالتي را .ها دقت كنندين بخواهيد به آنلداز واو  ..). ها،تكان دادن سر، استفاده از حركت دست يا انگشت
سپس موقعيت را به نحوي تغيير دهيد كه كودك با  ).تر است مديريت اين برخورد آسان( اش مورد تحسين قرار گيرد پذيرد و بايد فرمانبرداري مي

  . دهد د به رفتار نامناسب خود ادامه ميوجود هشدار وال
تنوع راه  به .سپس جواب تمام موارد را با كمك والدين در گروه مرور كنيد .را در كتاب كار خود انجام دهند 7ز شركت كنندگان بخواهيد تمرينا

  .توجه و از آن قدرداني كنيدرسد  مادرها مي كه به ذهن پدر و يهاي حل
  

  :7نيتمر
  د؟ييگويم چه او به قاًيدق. ديكن نييعت يمنطق مدايپ خود فرزند رفتار كردن متوقف يبرا ريز يهاتيموقع در

  . كنديم يباز اشنوشابهليوان  با غذا زيم سر شما سالة 5دختر ) الف
  ريزد نوشابه مي افتد، ليوان مي ليوان نوشابه را كنار بگذار،

  كني بازم داري با نوشابه بازي مي بازم داري با ليوانت ور ميري، حرف مامان رو گوش نكردي،
  دقيقه ديگه خبري از نوشابه نيست 5تا نجابرمي دارم، دقيقه از اي 5يوانت را تا ل

  .كشديم خط واريد يروبا ماژيك  تان ساله 4پسر ) ب
  شود ديوار جاي نقاشي نيست، ديوار خراب مي در ماژيكت رو ببند،

  بيا روي وايت بوردت نقاشي كنات را بيار نقاشي كن،  دفتر نقاشي
  به حرف من توجه نكرديتي، هنوز ماژيكت رو نبسكشي،  يوار خط ميبازم داري رو د

  كنم دارم، قايم مي دارم، پيش خودم نگه مي مي هايت را يك ربع بر ماژيك
  

  .سريال ديشب است ساله به جاي شروع انجام تكاليف مشغول ديدن تكرار 9دختر  )ج
  رسي  هايت نمي به درس هايت تموم نميشه، مشق تلويزيون را خاموش كن، بسه فيلم ديگه

  هايت را بيار انجام بده تكليفت را شروع كن، درس
  هايت را شروع نكردي خاموش نكردي، مشق تلويزيون روكني،  هنوز داري سريال تماشا مي

  تا نيم ساعت اجازه نداري فيلم ببينيكنم،  نيم ساعت خاموش مي تلويزيون رو
  

  )دقيقه 10(  )اتاق خلوت( مهارت كاربرد محروميت موقت
ند است و در آن توجه يا توضيح دهيد زمان يااتاق خلوت به اين معني است كه كودك را يه مدت كوتاه از فعاليت يا محيطي كه برايش خوشاي

ه كار اين راهكار در مواردي ب .دهيم كه برايش كسل كننده است و دوست دارد زود تمام شود مي كنيم ودر شرايطي قرار گيرد دور مي پاداش مي
بايد قبل از كاربرد اين روش كودك .جريمه آن را مهار كردتوان رفتار نامطلوب كودك راناديده گرفت يا با اعمال پيامد منطقي يا  رود كه نمي مي

زندش برند والد بايد براي فر دك در حالت هيجاني عادي به سر ميرا براي اجراي آن آماده كرد يعني در يك موقعيت معمولي كه والد و كو
بهتر است والد مراحل اين مهارت را با چند بار  .و چگونه او را به اتاق خلوت بفرستدكودك  هايتوضيح دهد كه قرار است در مورد كدام رفتار

كودك رفتاري كه  مان مناسب،ز ،هاي مكان مناسب ويژگي ابتدا.تر باشد ن الزم اجراي آن براي هر دو سادهايفاي نقش به او بياموزد تا در زما
و مشكالتي  برد وچه هنگام خروج از زمان خلوت بايد داشته باشند، راتاق به سر ميووالد چه در زمان به اتاق رفتن و چه در مدتي كه كودك د

سپس به روش ايفاي نقش مثال زير را با كمك يكي از والدين انجام دهيد و  .راي اين مهارت رخ دهد توضيح دهيدراكه ممكن است درحال اج
  .  گروه در عمل بياموزيد چگونه كودك را بايد به اتاق خلوت بفرستند به
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ا براي كنار گذاشتن آن اندازد و در برابر دستور شمترل تلويزيون را باال و پايين ميمرتب كنموقع تماشاي فيلم سالة شما  8بهرام پسر : مثال
  .كندمقاومت مي

  دقيقه به اتاق خلوت بري 5حاال بايد براي  به حرفم گوش نكردي،بهرام به تو گفتم كنترل را بگذار روي ميز و تو 
  )كني آفرين حرف مامان رو گوش مي( اين رفتار را تمجيد كنيد پذيرد، چرا مي اگر بهرام دستور مادر براي رفتن به اتاق را بدون چون و

بعد از آرام بودن به مدت مقرر به او بگوييد از اين كه  .باشد شود كه او در اتاق ساكت و آرام دقيقه از زماني آغاز مي 5باشيد  به خاطر داشته
  .گردد باز )ديدن تلويزيون( و به او اجازه دهيد سر فعاليت قبلي )مانديساكت  دقيقه 5كه .. ك اليبار( دستور را رعايت كرده راضي هستيد

  
 كند، فرار مي كند، توهين مي زند، چانه مي(كند  قرار عمل نميمطابق  حاال مثال باال را به اين شكل بازي كنيد كه بهرام براي رفتن به اتاق خلوت

  .در تمام اين موارد بايد اين رفتارها را ناديده گرفت و او را به اتاق فرستاد) دهد قول مي خواهد، معذرت مي
قبلي براي دهد به مدت زمان تعيين شدة  دتي كه براي رفتن به اتاق طول ميبايد به او گفت م كند رام براي رفتن به اتاق مقاومت مياگر به

  .دقيقه طول كشيده تا به اتاق برود 3دقيقه بايد آرام بماند چون  8دقيقه  5به جاي  مثالً شود ماندن در اتاق اضافه مي
رفتن به جايي كه دوست  اجازةروم شدن از يك امتياز مثل كند بايد نافرماني او را با تنبيه ديگري مانند مح اق سرپيچي مياگر بهرام از رفتن به ات

تاق فوريت، و ثبات والد در اجراي ا جديت، .پشتيباني كرد ... تلويزيون، ديدن يك برنامة استفاده از يك وسيله يا اسباب بازي محبوب، دارد،
در مقايسه با اين كه باشد هي در اتاق ساكت است كه مدت كوتابه نفعش و الزم االجراست  اين پيامددهد كه  خلوت به كودك اين پيام را مي

  .تري را از دست بدهد چيز مهم
  

  )دقيقه10(تكليف هفته، پرسش و پاسخ
هاي گذشته مورد ايد با توجه به رفتار نامناسبي كه در هفتههاي مديريت رفتارهاي نامطلوب را كه در اين جلسه آموختهكي از روشي .1

 .ريدايد انتخاب كنيد و به كار ببثبت و بررسي قرار داده

  .ادتان باشد برنامة قبلي تقويت و پاداش را هم زمان با برنامة تنبيه ادامه دهيد تا اصالح رفتار به شيوة صحيح انجام گيردي .2
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 فصل ششم
  

  دشوارهاي  وقعيتديريت ممآمادگي براي 
  برنامه ريزي براي آينده

  
  شناخت موقعيت هاي دشوار

كه  ييها زمان توانيم رفتار فرزندمان را به خوبي كنترل و مديريت كنيم، م برخالف معمول نميكني احساس مي آيد كه ما پيش مي ييها موقعيت
  .هاست از ساير موقعيت تر سخت هاو مهار آن اند شده ساز رفتارهاي كودك مشكلكنيم  فكر مي

ا بدهد كودك بدرفتاري را آغاز او غذخواهد به  هاي سخت باشد، چون وقتي مي موقعيتبراي يك مادر ممكن است غذا دادن به فرزندش جزو 
 زند و شود، سر كودك داد مي مادر نگران و عصباني مي. كند دهد، تف مي دارد و قورت نمي خورد، لقمه را در دهانش نگه مي كند، غذا نمي مي

كند كه حتي  و مادر را محكوم ميشود  سپس پدر وارد ماجرا مي. كند و گريه ميكشد  گذارد، كودك جيغ مي قاشق را به زور در دهان كودك مي
مادر احساس درماندگي و ناكامي شود و  ي غذا دادن كودك به اينجا ختم ميهميشه ماجرا.غذا بدهدحتي ساله  2 بلد نيست به يك بچة

دود،   دك ميقعيت سخت و دشواري به حساب بيايد، چون كومورود  زماني كه با فرزندش به فرشگاه ميبراي مادري ديگر ممكن است .كند مي
كند تمركزش را از دست  در اين شرايط مادر احساس مي .ريزد ها پايين مي زند، وسايل را از قفسه كند، به همه چيز دست مي دست مادر را رها مي

  .تواند خريدش را انجام دهد ر است كودك را كنترل كند و نه ميداده، نه قاد
شـوند ولـي    تـر اسـت و هـيچ كـدام خيلـي اذيـت نمـي        راه ودك در منـزل هسـتند شـرايط روبـه    كـ كنند زماني كه با  اري از والدين اظهار ميبسي

كننـد مـديريت اوضـاع برايشـان سـخت اسـت و بايـد كـاري متفـاوت           مادرهـا احسـاس مـي    هـاي بـاال پـدرو    هايي مشابه بـا مثـال   در موقعيت
ــد   ــاره در دســت بگيرن ــا بتواننــد كنتــرل اوضــاع را دوب ــه در شــرايط معمــ.انجــام دهنــد ت ــا  ول زنــدگي در خان ــدين ب هــم كودكــان و هــم وال

ــه ــا، برنام ــررات، ه ــات و محــدوديت مق ــا آشــنا هســتندوتكليف خــود را در  امكان ــورد ه ــد م ــا و باي ــدها مــي ه ــد نباي ــا وآن .دانن ــا باره ــا  ه باره
بنـابراين بـراي انجــام    دهنـد  ز روي عـادت و ناخودآگـاه انجـام مــي   هــا را ابسـياري از آن  انـدو  اي روزمـره را در منـزل تمــرين كـرده   هـ  موقعيـت 

امـا وقتـي تغييـري در هـر يـك از ايـن شـرايط معمـول رخ دهـد           .گشـايي ندارنـد   مشـكل هـاي جديـد    روشيازي به انديشيدن دوباره يـا  ها نآن
رهــاي جديــدي روبــرو ايــن موقعيــت خــود را بــا متغي كنــد و هــم بــه عنــوان مــديريت كننــدة تظــاري كــه از كــودك داريــم تغييــر مــيهــم ان

نـيم بالفاصـله راهـي بـه ذهنمـان      درايـن شـرايط ممكـن اسـت فكـر ك      .ريزي جديد و انعطـاف داشـته باشـيم    ينيم كه بايد براي آن برنامهب مي
بـه نظرمـان    كنـيم بـه منـابع و ابـزار معمـول دسترسـي نـداريم،        احسـاس مـي   دانـيم كـار درسـت در آن لحظـه كـدام اسـت،       يا نمي رسد، نمي
قـرار داريـم و نگـران قضـاوت آنـان در مـورد خودمـان و فرزنـدمان هسـتيم،انگار وقـت بسـيار تنـگ اسـت              رسد در معرض ديـد اطرافيـان    مي

شـوند   باعـث مـي   دهنـد تسـلط هميشـگي خـود را نشـان دهـيم و       ايـن شـرايط اجـازه نمـي     .و بايد به سرعت تصـميم بگيـريم و اقـدام كنـيم    
 رود، آبرويمــان دارد مــي آيــد، كــاري از دســتمان برنمــي شــويم، ير كنــيم موفــق نمــفكــ اي از افكــارمنفي در ذهنمــان شــكل بگيرنــد؛ چرخــه

يـا   كننـد،  كننـد يـا كمـك نمـي     شـويم كـه چـرا دخالـت مـي      از دسـت ديگـران دلخـور مـي     كنـيم،  ي ديگران و فرزندمان ضعيف عمل ميجلو
در  .شـكنيم  اش مـي  و خـانواده  مسـرمان را سـر كـودك يـا ه    هـا  هـا هـم كاسـه كـوزه     و خيلـي وقـت   انـدازيم،  را گردن عالم و آدم مي تقصيرها

كفـايتي خودمـان كمكـي بـه      فتـار ديگـران يـا شـرايط محـيط يـا بـي       نهايت هيچ يك از اين تفسيرها و ربـط دادن علـت مشـكل فعلـي بـه ر     
هـاي منفـي در مـا شـدت پيـدا كنـد و مـانع از اتخـاذ يـك تصـميم درسـت و اقـدام مناسـب               شـود هيجـان   كند و فقط باعث مـي  حل آن نمي

آورنـد از آن   ه آرامـش خـود را دوبـاره بـه دسـت مـي      دهنـد كـه وقتـي پـس از چنـد دقيقـ       اين موارد معموالً والدين كـاري انجـام مـي    در .شود
 .انـد  تهديـد كـرده   انـد،  كتـك زده  انـد،  تـوهين كـرده   انـد،  كسـي را رنجانـده   انـد،  لحن پرخاشگرانه صحبت كـرده  فهمندبا و مي شوند پشيمان مي

هـاي صـحيحي كـه بـه      برنـد زيـرا كـاربرد روش    نادرسـت فرزنـدپروري را بـه كـار مـي      هـاي  كـه بخواهنـد روش  اين دراين شرايط والدين بدون
ذهـن   ملكـة  انـد  هـاي قـديمي چـون بارهـا انجـام شـده       ز بـه آرامـش و تمركـز دارد امـا روش    كننـد نيـا   اند و دارنـد تمـرين مـي    تازگي آموخته

                                            .              هستند و منتظرند تا خودي نشان دهند
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  : موارد زير هستند شاملكنند  والدين را با نوعي چالش مواجه ميبه طور معمول  يي كهها موقعيت

 در ايـن شـرايط  . ريزي خاصي نشده اسـت  برنامهدر آنها كودك مديريت رفتار و پركردن زمان مفيد براي از قبل براي  ي كههاي موقعيت -1
با اسباب  اي در اختيار ندارد و خواهد بازي كند اما وسيله مي ،شود ميقرار كالفه و بي داند چگونه خود را سرگرم كند و كودك نمي معموالً
مـادر  .رود ترها هم سر مي كه حتي حوصلة بزرگ انتظار در مطب پزشكزمان طوالني  مانند رود، ه دور و بر يا لوازم مادرش ور ميو اثاثي

ترين نق يا اعتراض كـودك كنتـرل رفتـارش را از دسـت      ت استرس است ممكن است با كوچكسته و پريشان و تحنيز كه خودش خ
  .بدهد و رفتار نامناسبي انجام دهد كه اوضاع را بدتر كند

 يـة اعات اولالً سـ ثمـ . انجام دهند هاي زيادي را زماني اندك بايد وظايف و مسئوليتدر و  قراردارندكه والدين تحت فشار  يهاي موقعيت -2
كه قرار اسـت از ميهمانـان پـذيرايي     يا مدرسه آماده كنند، يا زماني و بايد كودك را نيز براي مهد كار بروندسر خواهند به  ميصبح كه 

  .و چند كار را هم زمان با هم انجام دهند كنند
يـا   كودك از لحـاظ جسـمي خسـته    زماني كهياوكند  تداخل مي او ةخواب و تغذي نيازهاي فيزيولوژيك كودك مانندكه با  يهاي موقعيت -3

كـردن منـزل، و بـه هـم ريخـتن      بـوس و متـرو، نظافـت    خريد به مدت طوالني،  ايسـتادن در صـف اتو   براي مثال هنگام .بيمار است
درايـن   .شـوند  غافل مي خوراك و وضعيت جسمي اوي به كودك را ندارند و از خواب، والدين فرصت رسيدگ معموالً ،هاي روزمره برنامه
ست نتواند بيـان كنـد   و ممكن ا شود گير مي بهانهو  بداخالقدهد و  ها و رفتارهايش را از دست مي ايط كودك توانايي كنترل هيجانشر

در واقـع  خود كودك وحتي مادر يا پدر هم ممكن است در آن لحظـه توجـه نداشـته باشـند كـه مشـكل        .اش چيست كه مشكل اصلي
و شرايط عادي خانه تغيير  تر به او بدهند شود هم والدين بايد خدماتي اضافه ر ميهايي كه كودك بيما زمان .گرسنگي يا خستگي اوست

  .كند مي
خسته ش شود كه براي مي مواجه يهاي فعاليت با كند يا رد يا با افراد ناآشنا مالقات ميگي كه كودك در محيط ناآشنا قرار مي ييها موقعيت -4

هـاي   يـا حتـي آوردن كـودك بـه كـالس      سـخنراني  عزاداري،همراه بردن كودك به يك مجلس  ثال براي م. كننده و نامتناسب است
داند انتظار چه  اين موارد كودك نمي در .به امان خدا رها شود و نددريافت نكي ا ويژه خصوصاً اگر درآن جمع كودك توجه !فرزندپروري

  .خبر است نبايدهاي محيط جديد بي ها واز بايد و رود رفتاري از او مي
يـا آمـدن    ، رفـتن بـه شـهربازي   بـازي  پر از اسبابةرفتن به يك مغازانندم استآور  ك بسيار جالب و هيجانكه براي كود يهاي موقعيت -5

ي جديد ئيك وسيله يا ش يا تجربة .و يا آن ميهمان خودش فرزنداني شلوغ و پر هيجان دارد ميهماني كه كودك او را خيلي دوست دارد
  .كند ها را باز مي ه يا مادر چمدان سوغاتيدر يك لپ تاپ خريده و به خانه آوردپكه مثل وقتي 

، در ماشـين  هـا  روي صـندلي مخصـوص بچـه    نشسـتن  حركت نكند مانند شود ميمجبور كودك و است كه فضا محدود  يهاي موقعيت -6
  .ايستادن وسط جمعيت داخل اتوبوس،نشستن روي صندلي هواپيما و بستن كمربند ايمني

بـراي تزريـق    درمانگـاه رفتن بـه   :يا براي او ترسناك است براي مثالشود ك وارد ميآوري به كود كه در آن محرك درد يهاي عيتموق -7
 .،بستري شدن در بيمارستاندندانپزشكپزشك يارفتن به مطب  ،سيلين واكسن يا آمپول پني

هـا خجالـت    ريبـه ه از حضور ديگران يا انجام كاري جلـوي غ ها اكراه دارد مثل وقتي كي كه كودك به نوعي از حضور در آنهاي موقعيت -8
  . شود رفتارهايي از او سر بزند كه در شرايط عادي سابقه ندارد اند خوب رفتار كند و اين باعث ميكشد يا اضطراب دارد كه نتو مي

  
و محيط خـانواده   نتظارات و قوانين والدين،هاي سرشتي و رفتاري كودك، ا تواند بسته به سن كودك، ويژگي قلمداد شدن يك موقعيت ميدشوار 

  .و موقعيت اقتصادي اجتماعي آن، متفاوت باشد
  

  سن كودك
 والـدين بايـد  .اي برخوردار اسـت  ز اهميت ويژهسال برآورده ساختن نيازهاي فيزيولوژيك ا 3 براي مديريت رفتاركودكان خردسال به ويژه كمتر از

بـديهي اسـت   . زمره كودك از نظر خواب و استراحت، غدا خوردن و يا بازي كردن با والدين به هم نخوردهاي رو شرايطي را فراهم كنند تا برنامه
مـنظم غـذا دادن، دستشـويي رفـتن،      موقعيت دشوار در مورد اين كودكان از ديد والدين ممكن است مربوط به شرايطي باشد كه روال معمـول و 
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موقـع هـر شـب     اي مثال وقتي آمدن مهمان به خانه باعث شود مادر نتوانـد فرزنـدش را سـر   بر.فرزندشان به هم بريزد خوابيدن و مشغول كردن
و شـام   رسد راي تحويل گرفتن كودكش به مهد ميشود با بدخواب شدن كودك كناربيايد،يا وقتي مادر ديرتر از زمان مقرر ب بخواباند و مجبور مي

  . ندهاي اورا مديريت ك گيري بايد بهانه شود و كودك دير مي
رفتارهاي او  ل وسائكنددر نتيجه ممكن است مديريت م شرفت درسي اهميت فراواني پيدا ميساله مشكالت تحصيلي و پي 8-9براي يك كودك 

در نوجـواني ممكـن اسـت تنهـا مانـدن در خانـه،       . والدين به موقعيتي دشـوار بـدل شـود   زمان آمادگي براي امتحانات يا انجام تكاليف از نظر  در
هاي طوالني، رفتن به جشن تولد يا ميهماني دوستان كار مراقبت و مديريت  فرزنـدان   راندن وقت زيادي با دوستان، غيبتيري و انزوا، گذگ گوشه

  .  رابراي والدين دشوار سازد
  

  شرايط خاص كودك
  . و رضايت همراه باشد ممكن است  موقعيتي كه براي يك پدر و مادر دشوار تلقي مي شود از نظر خانواده ي ديگري با آرامش

دشواري  كم توجهي دارد آمدن ميهمان يا رفتن به ميهماني موقعيت بسيار/براي مادري كه كودك مبتال به اختالل آسپرگر يا اختالل بيش فعالي
ديگران را بـه خـود   معموالً توجه كه رفتارهايي  ،است ها ار گسيخته ي كودك در چنين موقعيتاست چون نگران تشديد رفتارهاي نامناسب و مه

اي كه كودكي تنهـا و آرام دارنـد    براي خانواده. ريختن وسائل منزلربط زدن، به هم  هاي بي كند مثل رفتن به اتاق خواب ميزبان، حرف جلب مي
هـا لـذت   بازي بـا آن  شود و والدين نيز فكر مي كنند او اوقات خوبي را در كنار ساير بچه ها داشته و از يهماني باعث سرگرمي و لذت كودك ميم

  .برده است
در حالي كه تنها گذاشتن يك كودك شلوغ و ناآرام در منزل ممكن است زمان دشواري براي يك والد باشد كه مبادا باليي سر خودش يـا خانـه   

فش را انجـام داده و هـم   اش را تنها در منزل بگذارد زيرا مي داند كه وقتي برمي گردد كودك هم تكالي ساله 10رد، ممكن است مادري دختر بياو
  .ها را شسته است ظرف

  
  انتظارات و قوانين والدين

خواهد به دستشويي برود زيـرا   اش در يك مكان عمومي مي ان موقعي باشد كه كودك چهار سالهبراي يك مادر وسواسي ممكن است بدترين زم
اي كه قوانين سفت و  براي خانواده. دسشويي نرفته است در منزل  بايد مدام مواظب او باشد كه به جايي دست نزند و با كودك بحث كند كه چرا

سختي در مورد برگشتن به موقع به منزل دارند ممكن است بيرون ماندن كودك در كوجه براي بازي يا رفتن به گيم نـت زمـان دشـواري باشـد     
ت تماس تلفني نوجوانشان با جنس مخالف به نوعي فاجعه براي يك خانواده ممكن اس. چندان مهم نباشد اين موضوع اي ديگر خانواده ولي براي

اي ديگر ارتباط تلفني  با جنس  خانواده هاي دشوار بدانند، ولي از نظر لفن همراه يراي او را جزو موقعيتتلقي گردد و تصميم گيري براي خريدن ت
  .شود ساز مي اي نوجوان مشكلوالدين است كه بر مخالف مشكلي نيست و فكر مي كنند اين محدوديت افراطي از سوي

  
  گذار بر والدين و خانوادهشرايط تأثير

 .كنـد  ست كه بدرفتاري كودك را تحريـك مـي  هاي مختلف ا و برخورد والدين در موقعيت تحمل، ميزان اخالق، خيلي اوقات بروز تغييردر روحيه،
 و سـر  نور، دما،( شرايط فيزيكي و رفاهي مكاني كه در آن قرار داريم ا،ه آشنايان و بستگان گرفته تا غريبهاز  ثير وجود ديگران در محيط،گاهي تأ

 اضـطراب،  عصـبانيت،  دلخوري،( يا روحي خودمان .).. عادت ماهانه، سردرد، گرسنگي و تشنگي، خستگي،(شرايط فيزيولوژيك  ،.).. فاصله، صدا،
  .ارتباط دارند اما ممكن است از چشم ما دور مانده باشند ماني هستند كه با بدرفتاري فرزندعوامل مهم .).. حوصلگي، بي عجله داشتن،

مهار كـودك   معمول امكانات و اختيار براي سرگرم كردن و كنند به اندازة ه متفاوت هستند  والدين احساس ميهايي كه با زندگي روزمر در محيط
آنان ناچارند به نظر اطرافيان در مـورد كـودك توجـه و آن را    .ندز در مديريت رفتار كودك لطمه مي ندارند و همين احساس به توان و كفايت آنان

  .شوند مياختالف دچار دليل با همسرشان  يا به همين و رعايت يا با آن مخالفت كنند
همراهنـد   شود كه با فشار و تنش مكرر يا شديد بر اعضاي خانواده يا روايط ميان آنان معمول زندگي با شرايطي مواجه مي گاهي خانواده در مسير

 تغييـر محـل زنـدگي يـا مهـاجرت،      تنگناهـاي اقتصـادي،   براي مثال بروز بيماري سخت يا مزمن در يكي از اعضاي خانواده يا بستگان نزديك،
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 يريت مشـكالت روزمـرة  اعضاي خانواده و كاهش ظرفيـت آنـان بـراي مـد     توانند منجر به تغيير در عملكرد هر يك از اين عوامل مي.. . بيكاري،
  .توانند بر رفتار فرزندان و توانايي والدين در سازگاري با پيامدهاي مربوطه اثر سو داشته باشند شرايطي كه مي ي شوند،زندگ

  
  هاي دشوار موقعيتريزي براي  رنامهب

در شـرايط   كـه معمـوالً   توان از بسـياري از مشـكالتي   مي هانريزي قبلي براي آ رار است در آينده رخ دهد و برنامههايي كه ق بيني موقعيت با پيش
توان اوضاع را به نحوي تحـت كنتـرل در    به اين صورت مي .كاهش يابدرفتار نامطلوب كودك كردتا احتمال بروز پيشگيري  افتد مشابه اتفاق مي

  .آورد كه هم والدين و هم كودك احساس بهتري داشته باشند
  : انجام دهيد دشوارهاي  موقعيتمديريت مراحل زير را براي 

رويـم، وقتـي بـه منـزل مـادربزرگش       وقتي با كودكم به فروشگاه شهروند مي«: مثالً .كودك خود بشناسيد در مورد را دشوارهاي  بتدا موقعيتا -1
ها او را از خواب بيدار كنم تا براي مدرسه آماده شود، هروقت بـه مطـب    خواهم صبح آيد، وقتي مي مان مي وقت ميهمان به خانه رويم، هر مي

  ».رويم دكتر مي
 :باشيدآماده براي آن  از قبلتا بتوانيد زاي كودك را در اين شرايط تعيين كنيد رفتار مشكل -2

تر از شرايط معمول است دقت كنيد تا بتوانيد تشخيص  ريت رفتار كودكتان براي شما مشكلهايي كه از نظر شما مدي مورد موقعيت در
 .اين رفتارهارا به دقت تعيين و به صورت عيني توصـيف كنيـد  .ا متوقف شدن دارندنياز به كاهش يرفتارهاي كودك دهيد كدام رفتار يا
بنابراين براي خود روشـن كنيـد كـه    . آماده كنيدطراحي ورفتارها الزم است اين آنچه را كه براي پيشگيري از توانيد در اين صورت مي

در نظر داشته باشيد چه عواملي جـداي از   ضمناً.ريزي كنيد برنامه يد براي همين رفتاركدام رفتار فرزندتان آزاردهنده است چون با دقيقاً
  . خصوصيات كودك در شكل گيري رفتارهاي نامطلوب او در اين موقعيت دشوار دخيلند

  
  .خيزد ها به سختي از خواب بر مي كودك صبح: ثالم

شـب تـا صـبح     خوابـد،  ها دير مي كودك شب مثالً .وجود دارد آيا دليل خاصي براي آن وقتي با چنين مشكلي مواجه هستيد ابتدا فكر كنيد ببينيد
 2ظهرهـا   شـود،  شـود و بـد خـواب مـي     شب ادراري بيدار ميشود،به خاطر بيدار مي بيند و ها كابوس مي شب خواب پيوسته و آرامش بخش ندارد،

  .خانه پرسروصداست آيد،كل خانواده عادت دارند شب تا ديروقت فيلم ببينند و خوابد و شب خوابش نمي ساعت مي
ريـزي مـنظم الزم اسـت  تـا      بـراي مثـال يـك برنامـه     .يابيـد راه حـل مناسـب را برگزينيـد     دليلي كه بـا رفتـار كـودك مـرتبط مـي     با توجه به 
ـ   هـاي شـبانه خـانواده راكـم و يـا تعطيـل كنيـد،و شـايد الزم باشـد خود          ها سـر سـاعت معينـي بخوابانيـد، برنامـه      شب را بتوانيد او ه تـان نيـز ب

رسـد   شـود نمـي   كـودكي كـه صـبح ديـر بيـدار مـي       .كنـد  نيـز ايجـاد مـي    زا به دنبال خود مشكالت ديگـري را  يك رفتار مشكل .موقع بخوابيد
هـا   بنـابراين آمـادگي بـراي ايـن موضـوع      .صبحانه بخورد يا لـوازم مدرسـه را آمـاده كنـد يـا بـه موقـع بـراي سـرويس مدرسـه حاضـر باشـد            

وانيــد بــا كمــك كــودك از شــب قبــل ت بــراي مثــال در ايــن مــورد مــي .آميزتــر از كاردربيايــد يــت موفقيــتع موقعكنــد در مجمــو كمــك مــي
بيسـت دقيقـه زودتـر     هـا  خودتـان هـم صـبح    ،آمـاده كنيـد  ) لقمـه يـا خـوراكي    كيـف و كتـاب،   جـوراب،  لباس مدرسـه، ( ل مورد نياز او راوساي

وسـايل صـبحانه را حاضـر    تـا  كـافي وقـت داشـته باشـيد      بـه انـدازة  م كارهـا  بـراي انجـا  و  بـه خـرج بدهيـد   عجلـه  الزم نباشـد   بيدار شويد تا
  .  خروج از منزل يا بدرقه كردن كودك باشيد آمادة لباس بپوشيد و ،كنيد

زنـد كـه خسـته شـده يـا       شـود و مرتـب نـق مـي     گيـر مـي   او بسـيار بـداخالق و بهانـه    شـويد  مي مدتي در محلي معطلاگر هر وقت با كودك  
شـود تحمـل شـما تمـام شـود و بـا او بـدرفتاري كنيـد          شـود و باعـث مـي    كند و مـزاحم اطرافيـان مـي    رفته يا ورجه وورجه مير اش س حوصله

يري از ايــن رفتارهــا بــه هــايي بــراي پيشــگ در چنــين مــوقعيتي فكــر كنيــد چــه راهايــن بــار قبــل از قــرار گــرفتن  تــا مــدتي ســاكت بنشــيند،
ببريـد تـا بـه موقـع      هـاي مـورد عالقـه كـودك را همـراه خـود       پـاداش  و بـازي و سـرگرمي، خـوراكي   وسـايل  توانيد  مي مثالً .رسد ذهنتان مي

  .ها استفاده كنيدي سرگرم و مشغول كردن كودك از آنبرا
فرصـتي بـراي آمـوزش يـك مطلـب بـه       يعني ايجاد  توانيد يك موقعيت دشوار را به موقعيتي دلچسب و خوشايند تبديل كنيد، به اين ترتيب مي

  .فرصتي براي كودك تا رفتارهاي مطلوب اجتماعي را تمرين كند فرصتي براي با كودك بودن و از آن لذت بردن، كودك،
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 :درمورد قوانين صحبت كنيدبا كودك  -3
 .بگوييـد چـه انتظـاري از او داريـد     بـه او  و آن موقعيت را براي كودك توضيح دهيد شرايط دشوار،موقعيت يك قبل از قرار گرفتن در 

عزيزم بيا اينجا بشين : مثال. برايش بيان كنيدپيامدهاي مثبت و منفي رعايت يا عدم رعايت قوانين را  موقعيت و مربوط به آن  قوانين
ري تو اتـاق   ريم اونجا تو مي من ديدم هر وقت ما مي .خاله نسرين خواهيم بريم خونة خوام صحبت كنم، ما امروز عصر مي باهات مي
فقـط   ريم اونجا خوام كه امروز كه مي حاال ازت مي. قفسه ميارين پايين ها را از سباب بازيا با ماهان هم همةله و موقع بازي خواب خا

بريم، به بقيه نبايد  با خودمون مي توي پذيرايي بازي كني و داخل اتاق خواب هم نري، چند تا اسباب بازي را هم براي بازي شما دوتا
بريد تا بـازي   كه موقع برگشت او را به پارك مي اش اين است عايت كند جايزهچه اين دو مورد را رو بعد به او بگوييد چنان. دست بزني

ته باشـيد،  گيـري پيامـدها را داشـ    البته بايد به خاطر داشته باشيد قدرت پـي . گرديد يت نكند همان لحظه به منزل بر ميكند و اگر رعا
در . تهديد نداشته باشد، يا تنبيه به خـود شـما برنگـردد    جنبة امدهاي تنبيهي شما فقطانجام دهيد و پي ايد حتماً پاداشي را كه قول داده

ايد كه شام آنجا بمانيد پـس   ريزي كرده خاله نسرين را ترك كنيد و برنامهكنيد خودتان دوست نداريد منزل  مثال فوق اگر احساس مي
 15هـا بـراي    ن خلوت يا توقيف كردن اسباب بـازي د مثل استفاده از زمابايد تنبيه ديگري در نظر بگيريد كه بتوانيد در آن جا اجرا كني

  .دقيقه
هـاي مختلـف چـه انتظـاري از آنـان       ها يا زمان دانند در مكان ي نامطلوب كودكان اين است كه نمييكي از داليل اصلي بروز رفتارها

كنـد   و اگـر رعايـت نمـي   كاري خوب يا بـد اسـت   كنند فرزندشان خودش بايد تشخيص بدهد چه  رود در حالي كه والدين فكر مي مي
اي بـه او بدهنـد تـا ادب     افتند كه بايد درس جانانـه  گذارند و به سرعت به اين فكر مي مياو ادبي يا بدجنسي  رفتارش را به حساب بي

 كنند حاال كه كودك كر ميف كنند مثالً ثبات رفتار مي كه والدين در برقراري قوانين بي گاهي نيز علت بدرفتاري كودك اين است .شود
بنـابراين   .كننـد  هاي معمـول را اعمـال نمـي    بنابراين محدوديت اند بايد او را آزاد بگذارند تا خوش بگذراند را به پارك يا مهماني آورده

از اول  تكليف كودك و خودمان را در مورد قوانيني كه بايد رعايت شوند شود براي هر موقعيت به خصوص در شرايط جديد توصيه مي
  !جنگ اول به از صلح آخر .معلوم كنيم

  . قوانين و پيامدها را يادآوري كنيد دشواربالفاصله قبل از قرار گرفتن در موقعيت  -4
ن سـارا مـا اآل   :و بگوييـد نماييـد  توقف كنيد، توجه كودك را به سمت خـود جلـب    اي جلوي در آن قبل از ورود به فروشگاه لحظه مثالً

 از پس .ايد بازگو كند با او مطرح كرده و قانوني را كه قبالً منتظر باشيد تا كودك پاسخ دهد قرار ما چه بـود؟  ،شيم مي داريم وارد فروشگاه
يـك نـوع خـوراكي     هـم فقـط   ه و دست من باش توهات دستتو فروشگاه هميشه آفرين قرار ما اين بود كه : تكميل كنيد كههايش  گفتهيد تأي
وگرنـه   .رسيديم خونه اجازه داري نيم ساعت دوچرخـه سـواري كنـي    درسته، ،لهب ات چيه؟ و اگه اين كارو بكني جايزهاال بگخوب ح .خريتوني ب مي
  . توني با چرخت بازي كني نمي

محيطي غريب توانيم انتظار داشته باشيم هميشه قوانين و مقررات را به خاطر داشته باشند به ويژه وقتي قرار است وارد  از كودكان نمي
يـا   2انتخاب حـداكثر   بنابراين با .كند سازد و حواسشان را پرت مي زده مي ه آنان را هيجانهاي متنوعي شوند ك شلوغ و پر از محركيا 
ورود بـه   هـا بـا كـودك بالفاصـله قبـل از     ميان گذاشـتن آن  قابل اجرا كه كودك بتواند به خاطر بسپرد و در قانون ساده، قابل فهم، 3

بينيم قانون را به  وقت الزم مي در ضمن خودمان هم هر .ها را انجام بدهدكنيم به كودك كمك كنيم تا آن ميموقعيت مورد نظر سعي 
  .   گيري و پشتيباني باشد نين بايد براي خود ما هم قابل پييادمان باشد قوا .كنيم يادآوري مي هاآن

 .كنيد فراهم يا دوست داشتني هايي سرگرم كننده فعاليت براي كودك -5
ي  توانـد او رابـراي مـدت    ي، وسائل نقاشي يا يك كتاب كه مـي اسباب باز كشيد يكب اگر قرار است مدتي در مطب پزشك انتظار الًثم

ر استفاده از يـك وسـيله يـا اسـباب بـازي بسـيا       توانيد مي .يدانجام دهبا او مثل گل يا پوچ بازي آرام  سرگرم كند با خود ببريد يا يك
 .ها محدود كنيد موقعيتمحبوب او را به اين نوع 

تواند كمك شما چرخ را هل دهد و يا وسايل مورد نيـاز را  پيـدا    چرخ بنشانيد يا به او بگوييد مي رويد او را جلوي وقتي به فروشگاه مي
ت آش درسـت  خوام بـرا  ده، لوبيا و نخود هم ديدي بگو ميدستمال كلينكس الزم داريم،اگه ديدي به من نشون ب« :كند و به شما نشان دهد

  »كنم
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دن بدرفتاري از سوي آنان احتمال سر ز به فعاليتي مشغول كنيم،به ويژه اگر برايشان جالب و خوشايند باشد بيشتر در كودكان راهر چق
فرصـتي   كند ضمن سرگرم كردن كودكان و متمركز كردنشان روي يك فعاليت مقبـول و مفيـد،   اين روش كمك مي .يابد كاهش مي

ازه بدهيم احسـاس خوشـايند مهـم و    اج از آنان كمك بگيريم، .هاي اجتماعي به آنان بدهيم مهارت طالعات عمومي وبراي يادگيري ا
توانـايي و   هـا پيشـنهاد بدهنـد،   هـايي بـراي آن   ا مشكالت معمول روبـرو شـوند و راه  ب هاي خانواده را تجربه كنند، مؤثر بودن در برنامه

و پـيش بينـي   بدين ترتيب موقعيتي كه همواره با گرفتاري و دردسر همراه بوده بـا مـديريت    .خالقيت آنان را بشناسيم و تقويت كنيم
كند احساس كننـد   اين روش به والدين كمك مي .تواند به يك موقعيت آموزنده و رضايت بخش تبديل گردد شرايط توسط والدين مي

  ! شوند ارند مجهز و آماده وارد ميدان ميد
 .ايد اجرا كنيد گرفتهدر نظر كودك براي رفتار مناسب  كه از قبل هايي را تشويق -6

به خاطر اينكه در فروشگاه دست منو چسبيدي و به : مثالً. داشت او را تحسين كنيد و به او پاداش بدهيد و مناسباگر كودك رفتار مطلوب 
خاله نسرين بـه   چون خونة. كه تو خيلي دوست داريخوام با هم ديگه بريم بشينيم و يه پيتزا بخوريم، غذايي  هاي من گوش كردي حاال مي حرف
ريـم پـارك كـه سرسـره بـازي       كه بهت دادم بازي كردي حاال همونطور كه قول داده بودم ميهايي  بازي اق خوابشون نرفتي و فقط با اسبابات

  .كني
  . در نظر گرفته ايد اجرا كنيدرفتارهاي نامطلوب كودك پيامدهايي را كه از قبل براي  -7

 ةتوانيـد از يـك گوشـ    دن كرد و وسايل را به هـم ريخـت مـي   شروع به دويايد  اشتهبرخالف قراري كه با هم گذاگر در فروشگاه  الًثم
را يـك دقيقـه    هـا آنتوانيـد   خردسـال مـي   اندر مورد كودك .عنوان زمان خلوت استفاده كنيده باز فضاي داخل ماشين  ساكت و آرامي

آرامش خود را به دسـت آورد و بتوانـد   تا مك كنيد ك واايد به  دك را از پشت چسبيدهكه كو ر حاليد براي اين كار .حركت نگهداريد بي
  . ندرا كنترل ك رفتارش

  .و در مورد رفتارهاي او صحبت كنيد داشته باشيد با كودك يك گفتگوي سادهدشوار موقعيت  پايان رسيدن به پس از -8
اگر قانوني را فرامـوش كـرده بـه او     ،كنيد از قوانين تشويق او را براي اطاعت،بگوييد برايشكارهايي را كه در آن موقعيت انجام داده 

د كـدام قسـمت از   كنـد كـودك متوجـه شـو     اين كـار كمـك مـي   . ريزي كنيد موقعيت مشابه بعدي با او برنامه براي ، ويادآوري كنيد
توانـد   ند مـي ك به اين ترتيب احساس مي .شود ا مواجه ميبا تحسين و تمجيد م ييد و رضايت ما بوده است و مجدداًرفتارهايش مورد تأ

همـد مـا مراقـب    ف از طرفي مي .كند به توانايي خودش اعتماد پيدا مي كاري را كه تصميم گرفته و قول داده تا حد زيادي انجام دهد و
جديت و ثبات مـارا در   ضمناً .ين كنددهيم كه رفتار مناسب را تمر رش هستيم و به او فرصت دوباره ميايم و كنا جزييات رفتارش بوده

) بدي بودي خيلي بچة امروز( به جاي كلي گويي و محكوم كردن كودك كه ما چطورگيرد  او ياد مي .بيند وانين و پيامدها ميرعايت ق
  .كنيممي با دقت تجزيه و تحليل رفتارهايش را 

قط توي پذيرايي بازي كردين و همون طور كـه قـول داده بـودي تـو اتـاق      ف ،نسرين رفتارت خيلي عالي بودخاله  خونة توآفرين امروز  :الًثم
  .كار را بكن همين رفتيمخاله  ةنودفعه بعد هم كه خ .من از رفتارت خيلي راضي بودم خواب نرفتي، آفرين عزيزم،

بـوديم بـازي كـردين و بـه بـاقي وسـايل       هـايي كـه بـرده     ور كه قرار داشتيم با اسباب بازيخاله نسرين همون ط آفرين امروز تو خونة :مثالً يا
جا يادت باشه ريم اون اميدوارم دفعة ديگه كه مي اجازه رفتي تو اتاق خواب خاله، رو فراموش كردي و يك بار بي ولي يك قانون .دست نزدين

  .اين قانون رو هم انجام بدي
  

  ششم ةجلسراهنماي ادارة
  

  جلسه اهداف
  هاي دشوار  موقعيتشناخت  
 يت دشوارمديريت موقع  
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  وسايل مورد نياز
 وايت بورد، ماژيك، كاغذ و مداد براي تمرين والدين  

  
  هاي جلسه فعاليتفهرست 
 مرور مطالب جلسه گذشته  
 گذشته مرور تكاليف هفته  
 هاي دشوار شناخت موقعيت  
 هاي دشوار ريزي براي موقعيت برنامه  
 پرسش و پاسخ، تكليف هفته  

  

  )دقيقه 10 زمان( مرور مطالب جلسه گذشته
تشـويق و  . مـرور كنيـد  گـروه   دربه طور خالصـه  را هاي جلسه قبل  و سر فصل بخواهيداند؟ نظر همه را  قبل چه آموخته ةاز گروه بپرسيد در هفت

  .به ياد داشته باشيددهند  را براي كساني كه توضيح صحيح مي تحسين كالمي
  

  )دقيقه 20زمان( گذشته ةمرور تكاليف هفت
شوند مدت بيشتري براي مرور تكاليف در اين  ديريت بدرفتاري با مشكل مواجه ميهاي جديد م والدين در كاربرد روش ه معموالًبا توجه به اين ك

  .قسمت اختصاص داده شده است
در خودشـان را  از آنـان بخواهيـد تجربـة    .هـاي مـديريت رفتـار نـامطلوب را بـه انتخـاب خودشـان بـه كـار ببرنـد           قرار بود والدين يكي از روش

بهتـر   .هـا را تكـرار و دوره كنيـد    ضـمن ايـن كـار سـعي كنيـد اصـول مهـارت        .گروه مطـرح كننـد و از سـاير اعضـاي گـروه بـازخورد بگيريـد       
خواهيـد اشـكالي رادر كـاربرد     اگـر مـي   .كنيـد تمـرين  را هـا  هـاي مختلـف باشـند تـا همـة آن      شـوند از مهـارت   هايي كه گزارش مـي  است نمونه

هـا را تشـويق   اي درسـتي كـه رعايـت شـده توجـه و آن     هـ  بـه خـاطر داشـته باشـيد اول بـه نكتـه      د و اصالح كنيـد  قسمتي از يك مهارت گوشز
  .  توانيد از خود گروه بخواهيد اگر اشكالي وجود دارد بيان و جايگزين صحيح براي آن پيشنهاد كنند سپس مي .كنيد

  
  )دقيقه 15زمان ( هاي دشوار شناخت موقعيت

هـا   بـه ايـن زمـان    .تـوانيم رفتـار كـودك را مـديريت كنـيم      كنـيم بـه راحتـي نمـي     هايي هستند كه ما احساس مي نزما به والدين توضيح دهيد
اعضـاي   گوييم كـه بسـته بـه سـن، شـرايط كـودك و محـيط خـانواده، قـوانين و انتظـارات والـدين بـراي هـر يـك از               هاي دشوار مي موقعيت
بـين   بنـدي كننـد مـثالً    سـخت و دشـوار را از نظـر شـدت درجـه      هـاي  دهيـد كـه موقعيـت    بـراي والـدين توضـيح   . متفاوت باشد تواند گروه مي

 تـر اسـت و از نظـر شـدت نمـرة      وقعيتي كـار كننـد كـه برايشـان راحـت     اول روي مـ  بدهند تـا بتواننـد در دو سـه هفتـة    ها نمره صفر تا ده به آن
  .كمتري دارد

  
  .از والدين بخواهيد تمرين زير را انجام دهنداكنون 

  
  : 1رينتم

اي شما دشوار است و به راحتـي  كنيد شرايط بر هايي احساس مي ها و زمان با فرزندتان چيست؟ در چه موقعيت هاي دشوار شما در ارتباط موقعيت
تا ي صفر بند با استفاده از مقياس درجه .)كندها فرق  اي فرزندان مختلف شما اين موقعيتممكن است بر( رفتار كودك را مديريت كنيد توانيد نمي

  .ها نمره بدهيد ده به هركدام از موقعيت
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  : مثال
  

  موقعيت دشوار
شدت دشواري بر اساس 

  مقياس درجه بندي صفر تا ده
  موقعيت دشوار

شدت دشواري بر اساس 
  مقياس درجه بندي صفر تا ده

  حمام كردن كودك
  براي خريد به فروشگاه رفتن

  ميهماني در منزل عمو
  رفتن  لباس پوشيدن براي بيرون
  صبح از خواب بيدار شدن 

5  
6  
5  
8  

10  

  آماده شدن براي مدرسه
  انجام تكاليف مدرسه 

  رعايت نوبت در زمين بازي
  در صف اتوبوس منتظر ماندن

7   
9   
9   
9 

  
  )دقيقه 35زمان ( هاي دشوار ريزي براي موقعيت برنامه

هاي مختلف براي تفهيم بهتر مسـئله اسـتفاده    از مثال. الدين توضيح دهيدهاي دشوار را براي و يزي براي موقعيتر هشت مرحلة مديريت و برنامه
هـاي   هـاي مثبـت در مهـارت    د بسيار مهم است كه با ديدن جنبهكنن ين احساس بي كفايتي و ناتواني ميها والد كنيد و از آنجا كه در اين موقعيت

ر از جـايي  كيد كنيد كـه بـراي موفقيـت بيشـت    تأ حتماً. ه را به آنها برگردانيداعتماد به نفس از دست رفت ،ورد مناسبو دادن بازخ فرزندپروري آنها
در غيـر   .گيري صفر تا ده آورده اسـت  قعيت نمره كمتري در مقياس اندازهكنند تسلط بيشتري بر اوضاع دارند و آن مو شروع كنند كه احساس مي
باشـند حـاال كـه در    دهد يا انتظار داشـته   لي بروند كه بيشتر آزارشان ميمشكها با خود فكر كنند بهتر است اول سراغ اين صورت ممكن است آن

گيرنـد مناسـب نباشـد و از عـدم      در اين صورت ممكن است موقعيتي كه در نظـر مـي  اند بايد بلد باشند هر مشكلي را حل كنند گروه شركت كرده
  . بيشتر احساس سرخوردگي پيدا كنند موفقيت در آن

  
  : 2تمرين 

خودتان نقش مـادر و يـك   ( .ي نقش يك موقعيت دشوار را بازسازي كنيد و از گروه بخواهيد براي مراحل مختلف نظر خود را بگويندبا روش ايفا
  .) از ديگر اعضاي گروه بخواهيد به شما كمك كنند تمام مراحل را به عنوان مادر با كودك پيش ببريد و. نفر نقش كودك را ايفا كند

  
  ساز براي كودك خود را بشناسيد هاي مشكل يتابتدا موقع :مرحلة اول

  .رويم ام به خيابان مي ساله 5هايي است كه با دختر  موقعيت دشوار براي من وقت :مثال
  چرا اين موقعيت براي شما سخت و دشوار است؟ :بپرسيد
ن به او بزند يا گم شود، چـون خيلـي سـر بـه هواسـت، اصـال       ترسم ماشي دود، مي در خيابان از اين سو به آن سو مي. توانم او را كنترل كنم چون نمي: مادر

  .متوجه خطر نيست
  

  كنيدآماده  خود را از قبل :مرحله دوم
  هايي آمادگي بيشتري داشته باشيد؟ توانيد براي چنين موقعيت چگونه مي تر بشود؟ كنيد كه مديريت اين موقعيت آسان هايي پيشنهاد مي چه راه :بپرسيد
  .او بيرون رفتن برايم خيلي سخت است، اگر پدرش يا يك نفر ديگر باشد كه به من كمك كند بهتر استتنهايي با : مادر

  .نيم ساعت قبل از بيرون رفتن داروي ريتالين او را بدهم، چون كودك من بيش فعالي دارد و تحت نظر پزشك است
شود و اين دسـت خـودش نيسـت پـس نسـبت بـه او        بدتر مي يط شلوغ و بيرونسعي كنم با خودم اين جمله را تكرار كنم كه برخي از رفتارهاي او در مح

  .عصباني نشوم و كتكش نزنم، يعني سعي كنم خودم را كنترل كنم
  . شود ها رفتارش بدتر مي وقتي زمان خواب و استراحتش نزديك است او را بيرون نبرم، چون در اين زمان

  .ممكن كوتاه كنم مدتي را كه قرار است با او بيرون بمانم تا حد
  .تواند مراقب اوباشد تنها براي خريد بروم و براي او فعاليتي سرگرم كننده در منزل فراهم كنم زماني كه كسي در منزل مي
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  كنيد صحبت با كودك مورد قوانين در :مرحلة سوم
ريـم بيـرون تـو     وقـت بـا هـم مـي     ه من جوراب بخرم، هـر ريم سر كوچ داريم مي: ا به عهده دارد بگوييدبه عنوان مادر رو به مادري كه نقش كودك ر 

هـاي منـو    ريم بيرون كنار من آرام راه بري، يعني نـدوي و دسـت   خوام موقعي كه مي ازت مي دوي، حاال امروز كني و تو خيابون مي هاي منو ول مي دست
دست منو ول كنـي و   ، اما اگه)خرم ساندويچ ميبرات يه : داش ديگرپا(پارك سر كوچه تا تاب بازي كني  ريم ه اين كارو بكني برگشتن با هم مياگ. بگيري

  .ريم خونه برمت و مستقيم مي بدوي پارك نمي
  

  ساز قوانين و پيامدها را يادآوري كنيد بل از قرار گرفتن در موقعيت مشكلبالفاصله ق :مرحلة چهارم
فروشگاه يا مطب يـا منـزل خالـه     يا داريم وارد هيم از ماشين پياده شويم،خوا منزل خارج شويم، يا وقتي مي خواهيم از در اي كه مي درست لحظه

هـاي شـما را    گويدكه بايـد دسـت   كودك مي... (آهان بگو... چي بود؟قرار ما ... يه لحظه صبر كن: گويم به او مجدد مي كنيم و اي توقف مي شويم لحظه مي
اگــه دســتم رو ول كنــي و بــدوي چــي آفــرين درســته و ) ...كنــد ميــل مــيه؟ مــادر ادامــه آن را تكات چيــ و جــايزه ......بگيــرم و آرام راه بــروم، يعنــي نــدوم 

  .حاال بزن بريم. گرديم خونه مي شه؟آهان،بله،ديگه از پارك خبري نيست و زود بر مي
  

  كنيد يم مايد برايش فراه در نظر گرفتهكودك  اي را كه براي و مورد عالقه هاي سرگرم كننده فعاليت :مرحلة پنجم
ت تر و خوشايند باشد يه روروك يا عروسك كه دوست دارددر خيابـان دسـ   راي اين كه تحمل مسير برايش آسانهنگام راه رفتن بيرون از منزل ب
هم لي  در دست هم داريم با بريم و گاهي در خيابان در حالي كه دست اش را با خود مي داريم، خوراكي مورد عالقه بگيرد يا راه ببرد برايش بر مي

  .  كنيم لي مي
  

  اجرا كنيد  يدا فتهبراي رفتار مناسب در نظر گركه هايي را  تشويق :لة ششممرح
در پارك بـا  ... درويم تا سرسره بازي كن به پارك مي...  خيلي دوست داردخرم چون  برايش ساندويچ مي) ين موارد باشدممكن است هر كدام از ا(

  .كنم و قايم باشك بازي ميگرديم با ا مي خانه بر وقتي به... دهيم  هم مسابقه دو مي
  

  مناسب به او نشان دهيد يروش هرفتارهاي نامطلوب كودك را ب پيامد :مرحلة هفتم
گ قرار بود بعد از ظهر او را به منـزل مـادربزر  ... كنم از زمان خلوت استفاده مي... برم  او را به پارك نمي) ن موارد باشدممكن است هر كدام از اي(

  . برم يببرم كه ديگرنم
  

  و در مورد رفتارهاي او صحبت كنيد داشته باشيد با كودك يك گفتگوي سادهدشوار اتمام موقعيت  پس از :مرحلة هشتم
ش هاي منو بگيري كه اين كار را كردي و تو خيابون ندويدي، تو گـو  ريم خيابون تو دست فتيم قرارمون اين بود كه وقتي ميامروز با هم بيرون ر

  .هر وقت رفتيم بيرون ازت انتظار دارم همين كار را بكني. كنم خيلي خوشحالم و به تو افتخار مي به حرف من دادي، من
هاي منو بگيري و ندوي، ولي تو دست منو ول كـردي و دويـدي و مـن     ريم تو خيابون دست تيم، قرارمون اين بود كه وقتي ميامروز با هم بيرون رف: يا

ايـن كـار تـو خيلـي خطرناكـه،      . مدت دستت رو محكم بگيرم، به خاطر همين جايزه تو نگرفتي، يعني نتونستي بري پارك و تاب بـازي كنـي   مجبور شدم تمام
م گـرديم بتـونيم بـري    مي ريم بيرون انتظار دارم دستت را به من بدي و آروم با من راه بيايي تاوقتي بر اين دفعه كه دوباره با هم مي. ريممكنه زمين بخو

  .پارك
  

  )دقيقه 10زمان ( پرسش و پاسخ، تكليف هفته
  .سپس تكليف هفته آينده را بدهيد .واالت را در جهت اهداف جلسه هدايت كنيدئواالت خود را بپرسند، سعي كنيد سئاجازه دهيد اعضاي گروه س

 تـر را  سعي كنيـد مـورد آسـان   . كنيدن كار و روي آ كه با فرزندتان داريد انتخابهاي دشواري را  يكي از موقعيت اين هفته سعي كنيد -1
 .كنيد ميزان موفقيت شمادر آن باالتر است انتخاب كنيد، موردي كه احساس مي
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هايي كه در اين  سعي كنيد با توجه به مهارت .هاي تشويق رفتارهاي مطلوب و مديريت رفتارهاي نامطلوب ادامه دهيد به كاربرد روش -2
رافـت  هاي فوق را بـا توانمنـدي بيشـتر و بـا ظ     نوشته شده است و تجربة اعضاي گروه روشاب كار ايد،مطالبي كه در كت دوره آموخته

 .  آشكار گرددكم اصول صحيح فرزندپروري در واكنش و بازخورد شما در برابر فرزندتان  باالتر به كار ببنديد تا كم
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 ضميمه
  

. هاي متنوع ارتباطي و اجتماعي است فرزندپروري، برخورداري ايشان از مهارت هاي والدين موفق در به كار بستن الگوهاي سازنده ويژگي زيكي ا
هـاي مناسـبي را بـه دسـت      و تكامـل مهـارت  اند يا در جريان رشد  ها را به ارث برده اين مهارتكاربرد برخي افراد استعداد رسد  به نظر ميگرچه 
هـا و مراكـز    بنابراين بسـياري از سـازمان  . هاي ديگر نياز به تمرين و مهارت دارد تمانند تمام مهاري هاي زندگ آموزش و كاربرد مهارتاند،  آورده

هاي در معرض  كنند، از جمله براي دانش آموزان مدارس، گروه هاي مختلفي را براي مخاطبين متفاوت برگزار مي آموزشي در سرتاسر جهان دوره
ايـن  مفيـدي نيـز در مـورد    هـاي عملـي    هاي آموزشي و كتـاب  جزوه .ر داوطلبينهاي مختلف، و ساي انهاي اجتماعي، كارمندان سازم خطر آسيب

منـد   كنند از سالمت جسمي روانـي بهتـري بهـره    ها و استفاده از آنها به والدين كمك مي آشنايي با اين مهارت. شده استتوزيع تهيه و ها  مهارت
تر باشند، كيفيت زندگي خود را ارتقا بخشـند و پـدر و    ، در زندگي زناشويي موفقاي با اعضاي خانواده و ديگران برقرار سازند گردند، روابط سازنده
ارتباطي و اجتمـاعي را بـه زبـان سـاده بيـان       يها اي از مهارت اي كه پيش رو داريد مجموعه ضميمه. تري باشند تر و موفق مادرهاي شادتر، قوي

      :ها عبارتنداز اين مهارت. كند و عملكرد هر دو كمك ميكودك  -هايي كه به بهبود رابطه والد كند، به ويژه مهارت مي
  
  مهارت حل مسئله -1
  فضاي خانوادگي خوشايندتر كردن -2
  هاي ارتباطي مهارت -3
  دستيابي به صبر و تحمل -4
  فشارهاي روحي بر غلبه  -5
  

  مهارت حل مسئله 
اهداف تشخيصي، آگاهي از روش تشخيص مشكالت و چگونگي حل آنها هاي اساسي براي موفقيت در زندگي اجتماعي و پيشبرد  يكي از مهارت

كند تا ضمن اشراف به شرايط و موقعيت پيش آمده، ضمن مديريت وضعيت هيجاني  مهارتي كه كمك مي. باشد ترين شيوه مي به بهترين و علمي
  .ترين پيامدهاي منفي و ناگوار مواجه شويم و با كمهاي موجود، به صورت منطقي قضايا را حل و فصل كنيم  و روحي ناشي از تغييرات و تنش

  
 مراحل مهارت حل مسئله

  خودآگاهي هيجاني) الف
از آن جا كه ما در مواجهـه  . هاي گوناگون پيدا مي كنيمخودآگاهي هيجاني، به معناي آگاه بودن ما از احساسات و هيجاناتي است كه در موقعيت

را در خـود   ي ناخوشـايند هـا  احسـاس شويم، اگر اين مهارت را به دست بيـاوريم كـه   منفي نيز مي يهابا مسائل و مشكالت، ناگزير دچار هيجان
ن مـا  بـه مسـئله يـا مشـكل معطـوف       گوييم، ذههايي كه به خود مي با استفاده از جمله. را حل كنيمتشخيص بدهيم  بهتر مي توانيم مشكالت 

آيد و براي مشكل براي هر كس پيش مي«: توانيم با خود فكر كنيم در اين صورت مي. آوريم تمركز الزم را براي رفع مشكل به دست ميشود و  مي
  ».من هم پيش آمده است

 
  تعريف دقيق مسئله) ب

هـاي  ها با خود به همراه دارند، اصل مشكل در ساية هيجـان گونه موقعيت زايي كه اينشويم،گاه به دليل حالت  تنشوقتي با مشكالت روبرو مي
. توانيم به طور مؤثر عمل كنـيم  وقتي ذهنيت روشني از مسئله نداشته باشيم، به احتمال زياد نمي. ماند گيرد و در ابهام باقي مي شايند قرار ميناخو

مشكل من ايـن اسـت كـه    «: مثال. آن چه در مرحله دوم مهارت حل مسئله ضرورت دارد، اين است كه مشكل را به روشني براي خود تعريف كنيم
  ».كنداش را بخورد و او خود را با تنقالت سير ميتوانم كودكم را راضي كنم غذاي اصلينمي
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  هاي گوناگون حل ارائه راه) ج
يـك،    هاست، نه اين كه كـدام حل تر است و آن چه اهميت دارد، تعداد راه هاي انتخابي فراوانها و گزينهحل يابي به راه هدف از اين مرحله، دست

به . يابدها افزايش ميحل اي از راهحل از بين مجموعه اين است كه احتمال يافتن بهترين راه» هاي گوناگونحل ارائه راه«منطق . ستراه بهتري ا
ها قضاوت كنيم، هر راه  هاي مثبت و منفي راه حل همين دليل، الزم است در اين مرحله، ذهن خود را باز نگه داريم و بدون اين كه در مورد نكته

  :هاي زير فكر كنيمتوانيم به راه حلدر مورد مثال باال مي. رسد، يادداشت كنيمحلي را كه به ذهنمان مي 
  .بايد غذا را زودتر آماده كنم .1
 .از خريدن تنقالت خودداري كنم .2
 .از شخص ديگري براي دادن غذا به كودك استفاده كنم .3
 .ي بدهمبا فاصلة مناسبي از وعدة اصلي، به او يك ميان وعدة مقو .4
 .  اجازه بدهم خودش غذايش را بخورد .5

 .غذاي او را سر سفره كنار باقي افراد خانواده بدهم .6
 .دهماجازة خوردن تنقالت را به او ناگر شامش را نخورد،  .7
 .دسر بخورداجازه داشته باشد ، تمام كنددر صورتي كه شامش را  .8

 
  هاحل ارزيابي راه) د
گيـريم كـه در يـك     ها، دو ستون در نظر مي براي اين كار در مقابل هر يك از راه حل. كنيم ها را بررسي ميحل در اين مرحله مزايا و معايب راه  

ها را بر اسـاس اهميـت از صـفر تـا ده      دهيم و اين نمرهاي مي نويسيم و به هر كدام نمرهستون امتيازات مثبت و در ديگري امتيازات منفي را مي
  . تواند ما را در انتخاب بهترين راه ياري كندا برآيند اين اعداد ميجمع جبري ي. كنيمانتخاب مي

  :به مثال زير توجه كنيد
  

  .  اجازه بدهم خودش غذايش را بخورد:  راه حل
 برآيند امتياز پيامدهاي منفي  امتياز پيامدهاي مثبت

  -5 كنداطرافش را كثيف مي 3 گيردغذا خوردن را ياد مي

شود و راحتنگي خودش ميبه تدريج متوجه گرس
 خوردتر غذا مي

  -9 خوردغذاي كافي نمي 7

  -8 شودشب چون گرسنه است، مرتب بيدار مي 2 خورممن با آرامش غذا مي

  -9 توانم غذا بخورمخودم از فرط نگراني نمي 8 يابدموقع شام درگيري من با همسرم كاهش مي

 -11 -31 جمع امتيازات منفي 20 جمع امتيازات مثبت

  
هاي ديگر حلدهد كه جوانب منفي آن بيشتر است و در مقايسه با راه در مثال باال مجموع امتيازاتي كه براي  اين راه حل به دست آمده نشان مي

اب مناسـبي بـراي   ها به انتخ بندي راه حلها چنين جدولي رسم كنيد و با اولويتشما بايد براي هر يك از راه حل. ممكن است انتخاب اول نباشد
 . اين وضعيت برسيد

گذاري يك راه حل، اهميت انتخاب را از ديدگاه خودتان ارزيابي كنيـد، يعنـي ايـن    اي كه بايد به آن توجه داشته باشيد اين است كه در نمرهنكته
دهـد كـه   نشان مي ها داده شده است،نمراتي كه در جدول باال به راه حل. جدول به شما اختصاص دارد و بر اساس ديدگاه شما نوشته شده است

  . ها براي او باشداين مادر نگراني زيادي از گرسنگي فرزندش و عواقب آن دارد و چنين راه حلي ممكن است در رديف آخرين راه حل

  

  :ر پيدا كندتواند به شكل زير تغيياي براي كودكش بيشترين  دغدغة اوست مياين جدول براي مادري كه ايجاد عادت صحيح تغذيه
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 برآيند امتياز پيامدهاي منفي  امتياز پيامدهاي مثبت 

  -5 كنداطرافش را كثيف مي 9 گيردغذا خوردن را ياد مي

  شودبه تدريج متوجة گرسنگي خودش مي
 خوردتر غذا ميو راحت

  -4 خوردغذاي كافي نمي 8

  -5.شوديشب چون گرسنه است، مرتب بيدار م 6 خورممن با آرامش غذا مي

  -5 توانم  غذا بخورمخودم از فرط نگراني نمي 5 . يابدموقع شام درگيري من با همسرم كاهش مي

 9 -19 جمع امتيازات منفي 28 جمع امتيازات مثبت

ي اين مادر در مقايسه با تواند برا دهد اين راه حل مي ها، عددي مثبت است و نشان مي بينيم كه برآيند اين روشبا نگاه كردن به جدول باال مي
  .تر باشد ها مناسبساير روش

  
  هاحلانتخاب، اجرا و بازبيني راه) هـ
در ضمن بايد همواره بكوشـيم در مقابلـه بـا يـك     . اي است كه بيشترين مزيت و كمترين اشكال را داشته باشد حل گزينه دانيم كه بهترين راهمي

حـل بـه اجـراي آن     پـس از انتخـاب بهتـرين راه   . يم تا اگر اولي جواب نداد، از دومي استفاده كنيمحل در نظر داشته باش  مشكل، بيش از يك راه
به اين نتيجه برسد كـه غـذاي    ،»اجازه دادن به كودك براي مستقل غذا خوردن«در مثال باال ممكن است مادر پس از اجراي روش . پردازيم مي

كند؛ به عبارت ديگـر ايـن روش در ارزيـابي مجـدد     اين روش را عمالٌ  براي او غيرممكن مي هاي مكرر شبانه اجراي كافي نخوردن و بيدار شدن
در اين هنگام مادر بايد از روش دوم كه باالترين نمرة مثبت را داشـته اسـتفاده   . شودآورد و به روشي نامناسب تبديل مي برايند منفي به دست مي

  روش دوم كدام يك است؟. كند
  

در ايـن شـرايط بايـد داليـل زيـر را در نظـر       . هاي خود نرسيمبنديم ممكن است گاهي به خواسته ت حل مسئله را به كار ميحتي وقتي كه مهار
  :بگيريم

  . اهداف ما دقيق و روشن نيست -1
ن دنبـال راه حـل   اهداف ما بايد روشن، اختصاصي و ويژه  باشند تا بتوانيم موقعيت پيش آمده را به عنوان مشكلي قابل حل ببينيم و بـراي آ 

در واقع يك  نگاه كلـي بـه مشـكل دارد، نگرشـي كـه وضـعيت را        »با گستاخي فرزندم چه بايد بكنم؟«: پرسد براي مثال مادري كه مي. بگرديم
راي وقتـي كـودكم نزديـك شـام، بـ     «: كنـد و بپرسـد  اگر اين مادر با يك نگاه اختصاصي و دقيق به مسئله توجـه . كندپيچيده و غير قابل حل مي

  .تواند براي اين مشكل راه حلي پيدا كندبهتر مي »كند، چه بايد بكنم؟زند و وسيله پرت ميگرفتن خوراكي جيغ مي
  . درباره رسيدن به آرزوهايمان ترديد داريم -2

يـد مسـتقيماً بـر آن تمركـز     از آن جا كه براي رسيدن به هدف با. دانيم كدام را انتخاب كنيمخواهيم، اما نميگاهي در آن واحد چند چيز مي 
هايي را كسب كرده باشـيم  براي رسيدن به برخي اهداف، الزم است شرايط و توانائي. شودوقتي اهداف متعدد باشند اين كار دشوار مي كنيم،

  .بندي و تفكر در مورد اهداف امري ضروري استپس اولويت. اند كه در اهداف پيشين تحقق يافته
  .ها و رفتارمان با هم هماهنگ نيستند اسافكار، گفتار، احس -3

بايد متوجه ضـرورت انجـام عمـل    . انديشيم، ولي عملكردمان با آن هماهنگي ندارددر برخي شرايط ما در ذهن خود به انجام شدن مسئله مي
  .باشيم تا بتوانيم با كاهش موانع مسئله را حل كنيم

  
  خوشايندتركردن فضاي خانوادگي 

اي  هاي كوچكي را متشكل از پدر و مادر و فرزندان پديد آورده كه بـه آنهـا خـانوادة هسـته    زندگي ايجاد شده است، خانواده تغييراتي كه در سبك
كودكـان  . كردنـد هاي مختلف با هم زندگي و از يكديگر حمايـت مـي  ها گسترده بودند يعني اعضاي خانواده در نسل در گذشته خانواده. گويند مي

تعـامالت اعضـاي   . گشتپذيري در آنها ميگيري احساس مسئوليتانه داشتند كه عالوه بر مهارت فردي، موجب شكلهاي مشخصي در خنقش
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هايي  با در نظر گرفتن اين عوامل و با توجه به افزايش ميزان تنش و فشار در زندگي كنوني، آموزش مهارت. خانواده در گذشته بيشتر از امروز بود
 .رسد خانوادها مفيد و الزم به نظر ميبراي ايجاد فضاي مثبت در 

  :تواند در اين زمينه راهگشا باشدتوجه به نكات زير مي
  

  هاي خاص در نظر بگيريدبراي كودكان  خود زمان
كنيد كه براي پس فعاليتي را انتخاب ها براي ايجاد ارتباطي گرم و نزديك با كودكتان استفاده كنيد، خواهيد از اين زمانتوجه داشته باشيد كه مي

تفريح كردن دركنـار يكـديگر   . كندهاي خاص احساس ارزشمندي و عشق را به كودك  شما منتقل ميوجود زمان. بخش باشدهر دوي شما لذت
و برنـد   هـاي ميـان يكـديگر پـي مـي     ها و شباهتها، قدرت، والد و كودك به ضعفها در اين گونه فعاليت. شودباعث درك متقابل ميان افراد مي

 . شوداحساس احترام نسبت به همديگر در آنها پديدار مي

پـذيري، قضـاوت درسـت، منضـبط      مسـئوليت هاي اجتماعي، مهارتهاي ارتباطي مؤثر، تفريح كردن در كنار هم به پرورش كودك، ايجاد مهارت
. ان كار و فعاليتى را بـه طـور مشـترك انجـام دهنـد     كودكان خيلى دوست دارند كه با پدر و مادرش. شودبودن و افزايش اعتماد به نفس منجر مي

  .هايش گوش دهيدكند، با عالقه به حرفهايش صحبت مىها، آرزوها و برنامهآيد و راجع به عالئق، خواستهزمانى كه فرزندتان به سراغ شما مى
توانـد بـه شـما     ر چنين موقعيتي است كـه كـودك مـي   د. تواند شما را در يك موقعيت حمايت كننده و دوستانه قرار دهدايجاد چنين ارتباطي مي

هـاي  ها براي نصيحت كـردن و توصـيه   توجه داشته باشيد كه از اين زمان. احساس نزديكي كند و مسائل و مشكالتش را با شما در ميان بگذارد
برخـي از والـدين   . هـا بـا شـما از دسـت بدهـد     شود كه كودك عالقة خود را به گذراندن اين زمانزيرا اين كار موجب ميمستقيم استفاده نكنيد، 

به خاطر داشته باشـيد كـه اقتـدار بـا     . كنند كه نزديك شدن به كودك، به معني از دست دادن اقتدار  ايشان به عنوان يك والد استاحساس مي
در عين حال وي ر اين ارتباط حقي قائل شود، تواند ارتباطي متقابل با كودك خود داشته باشد و براي او نيز دوالد مقتدر مي. استبداد متفاوت است

شود و روش دستوري را بـراي   والد مستبد به شيوة يك طرفه وارد ارتباط با كودك مي. كند حريم بين خود و كودك را محفوظ نگاه داردسعي مي
 .  گزيندبرقراري ارتباط بر مي

  
  را به كودك منتقل كنيد» دوستت دارم«مفهوم 

هـايش جلـوي ديگـران صـحبت     از دوست داشتن او و خوبي. توانيد به كار ببريد هاي مختلفي را ميالقة خود به كودك روشبراي نشان دادن ع
بـه او بگوئيـد كـه بـه داشـتن چنـين       . آميز براي صدا كردن وي استفاده كنيداز جمالت زيبا و احترام. او را در آغوش بگيريد و نوازش كنيد. كنيد

 .كنيد فرزندي افتخار مي
هيچ گاه  نبايد نشـان دادن عشـق   . به ياد داشته باشيد كه عشق والدين به فرزند، عشقي بدون قيد و شرط است كه نبايد خللي در آن ايجاد شود

 .»اگر نمراتت خوب نشود دوستت ندارم« :خودرا منوط به  شرايطي خاص بكنيد، مثالً به كودك نگوييد
  

  برقراري ارتباط خوب و مؤثر با كودك
اگـر   .كنـيم كـه او را دوسـت داشـته باشـيم     كنيم كه ارتباط خوبى با ما داشته باشد، از دسـتورات كسـى اطاعـت مـى     ا به كسى عالقه پيدا ميم 

  .هاى اخالقى شما را بپذيرند، ابتدا با آنها ارتباط خوبى برقرار كنيدخواهيد فرزندانتان از شما اطاعت كنند، دستورات شما را گوش دهند و ارزش مى
 
 .به كودك كمك كنيد كه احساس توانمندي داشته باشد -1

. كنـد  هاي نامناسبي براي كسب احساس قـدرت اسـتفاده    اگر شما راه مناسبي را براي توانمندسازي كودك برنگزينيد، ممكن است كه او از روش
  :هاي مناسب براي اين كار عبارتنداز راه

ها پخت و پز يا خريد را بـه عهـدة او    بدهيد، بگذاريد در محاسبة مخارج كمكتان كند، بعضي وقت از كودك مشورت بخواهيد، به او اجازة انتخاب
مـا اغلـب   . ها را سر جايشـان بگـذارد   تواند در شستن ظروف مالمين يا سبزيجات كمك كند يا كفش حتي يك كودك سه ساله هم مي. بگذاريد

بگذاريد . كند اهميتي مي اين كار اين است كه كودك احساس بي  ردسرتر است، ولي نتيجهد دهيم چون برايمان بي خودمان همة كارها را انجام مي
اي حتي  وقتي ما در هر مسأله . »شد كردم چه مي اگر من در اين مورد دخالت نمي«: از خود بپرسيد. تا فرزندتان پيامدهاي طبيعي كارها را تجربه كند
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وقتـي بـه كـودك    . شود كودك از كسب تجربه و مواجه شدن با نتايج طبيعي اعمالش محروم مي كنيم، مواردي كه نيازي به ما نيست دخالت مي
هاي زياد، روابطمـان را بـا او    اش را تقويت كند، در اين صورت ديگر با نق زدن و نصيحت دهيم متوجه عواقب كارهايش شود و تجربه فرصت مي
  . كنيم خراب نمي

  
  .دآداب و رسوم خانوادگي را حفظ كني -2

هاي خانوادگي در تعطيالت معموالً به ايجاد احساس  برگزاري مهماني. توان فضاي خانواده را خوشايندتر كرد ها و تقويت آنها مي با توجه به سنت
ه ها بايد كاري كنيم ك در اين گونه موقعيت. توان اوقاتي از روز را براي دور هم جمع شدن و صحبت كردن گذاشت مي. كند صميميت كمك مي

  . هاي ميان جمع جلب شود و به صحبت كردن در مورد خود تشويق گردند ها به روابط و فعاليت توجه بچه
  
  .در خانه قوانين و ساختار داشته باشيد -3

قوانين زياد  از وضع. قوانين بايد ساده، روشن و قابل پيگيري باشند. كنددر نظر گرفتن قوانين و رعايت آنها عملكرد اعضاي خانواده را تقويت مي
بيني باشد و از تنش شود محيط براي كودك قابل پيشوجود قوانين، باعث مي. قوانين بايد منصفانه باشند. و دست و پاگير در خانه بايد پرهيزكرد

 .   شودو اضطراب او كاسته 

خصوص مواردي مانند ممنوع بودن بازي فوتبال با مشاركت فرزندان قوانين شفاف و روشني را در منزل وضع كنيد و حدود انتظارات خود را در 
گذاري صحيح و پيگيري پيامدهاي  قانون. لزوم مسواك زدن پيش از خواب و خوابيدن در ساعت مشخص با كودك در ميان بگذاريددر اتاق، 

  .شود گيري مشكالت رفتاري در كودكان مي رعايت يا عدم رعايت آنها  مانع از شكل
  

  هاي ارتباطيمهارت
بيند الگو آميز خانواده رفتارهايي را كه از پدر و مادر مي كودك در محيط امن و محبت. نواده كانون محبت، توجه و احترام اعضا به يكديگر استخا

  :براي برقراري ارتباط مثبت و سازنده با فرزند خود موارد زير را در نظر بگيريد. دهد قرار مي
  
  .استفاده كنيداز لحظاتي كه با فرزندتان هستيد،  -1

هاي بسيار شلوغ  در زندگي. كنيد، نه مقدار و كميت اين زمان اعتماد به نفس كودك شما تحت تأثير كيفيت اوقاتي است كه با او صرف مي
كند  مي هاي روزمره هستند و در حالي كه فرزندشان با آنها صحبت اكثر پدر و مادرها در فكر كارهاي آينده يا عقب افتاده و مشغله  امروزه،

خيلي اوقات هم تالش فرزندان را كه سعي دارند با . دهند كنند كه دارند گوش مي به اندازه كافي به او توجه ندارند و در واقع اكثراً وانمود مي
كم كم ) شيماوقاتي كه فقط متوجه او با(اگر اوقات مفيدي را هر روزه به كودك اختصاص ندهيم . گيرند آنها ارتباط برقرار كنند ناديده مي

از نظر كودك، اگر در مقابل خواسته يا رفتارش، رفتاري نشان دهيم كه جنبة منفي دارد بهتر از آن . كند هاي رفتاري در او بروز مي ناهنجاري
در . رتباط شودمانع ادامة اتواند  هاي آنها در بسياري از موارد مي ناديده گرفتن كودكان و عدم توجه به گفته. توجهي شود است كه به او بي

وقتي دارند . نند يكسره به دنبال يافتن پاسخ مناسب نباشيد ز وقتي كودكان حرف مي. يك ارتباط فعال بايد سعي كنيد كه شنوندة خوبي باشيد
پرسيدن  كالم كودكتان را با. زنند، به آنها نگاه كنيد و با حركات سر نشان دهيد كه در حال توجه كردن به آنها هستيد با شما حرف مي

اين كار . هايش توجه كنيد خواهيد به كودك توجه كامل داشته باشيد، از كارتان دست بكشيد و به حرف وقتي مي. سئواالت متوالي قطع نكنيد
به ) كند يهايي كه پيام ما را به  مخاطب منتقل م نشان دادن رفتارها يا حالت(استفاده از زبان بدن . كند شما او را تشويق به ادامة ارتباط مي

پرهيز از خميازه كشيدن يا نگاه كردن به ساعت هايش عالقمند هستيد مثالً داشتن ارتباط چشمي،  دهد كه شما به صحبت كودك نشان مي
توانيد متوجه  هاي كودك را خالصه كنيد و به او بازخورد بدهيد، با اين كار مي پس از طرح يك موضوع، گفته. كه نشان دهندة عجلة شماست

هاي  هاي فرزندتان، نظرات و قضاوت مراقب باشيد كه هنگام خالصه كردن حرف. يد كه آيا برداشت شما صحيح بوده است يا خيرشو
  .   شخصي خويش را وارد نكنيد
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  .هاي غذا خوردن براي برقراري ارتباط با فرزندتان استفاده كنيد از زمان -2
بنابراين مانند تمام كارهاي . اند، ارزش زيادي دارد اي خانواده دور هم جمع شدهصرف يك وعده غذاي خانوادگي كه در آن تك تك اعض

كنيد، انجام اين كار را نيز در اولويت قرار دهيد و  يك غذاي خوشمزه بپزيد، حتي اگر  ريزي مي ديگري كه در طول روز براي آنها برنامه
هنگام صرف غذا، تلويزيون را خاموش . همه دور هم بنشينيد و غذا را ميل كنيدكنيد،   امكان آشپزي نداريد و از بيرون غذاي آماده تهيه مي

اگر انجام روزانة اين كار امكان پذير نيست، سعي كنيد در طول هفته يكي دو مرتبه كل . ها را جواب ندهيد كنيد و تا جايي كه مي شود تلفن
. سازي وعده غذايي شريك كنيد ب و جذاب جلوه دهيد و همة افراد را در آمادهانجام اين كار را جال. افراد خانواده را در كنار هم جمع كنيد

در اين حال همه افراد . سازد انجام كارهاي مشترك نزديكي و پيوند بيشتري ميان افراد خانواده ايجاد مي كند و برقراري ارتباط را آسان مي
  .بينند ار گروهي شريك  ميكنند و خود را در يك ك نسبت به يكديگر احساس مسئوليت پيدا مي

  
  .                                                               هاي دستوري را به حداقل ممكن برسانيد تعداد ارتباط -3

. انجام بدهند كنند يا به آنان دستور مي دهند كاري را دهند كه والدين هر روز صدها بار از فرزندانشان درخواست مي آمار و ارقام نشان مي
مندي كنيد، و از ديد فرزندتان غرغرو به  به جاي آنكه مرتب اظهار گله. هاي پدرو مادرها پر است عجيب نيست كه گوش فرزندان از حرف

هاي خود را با لحني مؤدبانه، در زماني مناسب و به صورت امري بگوييد احتمال همكاري و  نظر برسيد، مهارت پيدا كنيد تا درخواست
  .شود تري ميان شما برقرار مي يابد و  ارتباط سالم مانبرداري فرزندتان افزايش ميفر
  

  .به فرزندتان به اندازة مشخص آزادي بدهيد و سعي كنيد كه مستبد نباشيد -4
آنها . كنند يبخش دارند، ضمن اعطاي آزادي به فرزندان خود، براي آنان مقررات روشني تعيين م برخوردي قاطع و اطمينان  والديني كه

در فرزند خود  پذيري را آنان حس اعتماد به نفس و مسئوليت. كنند متناسب با مقررات وضع شده، داليلي قابل فهم و روشن نيز ارائه مي
بينند كه براي دستورات يا  چون و چراي فرزندانشان هستند، لزومي نمي والدين خود كامه و مستبد خواستار اطاعت بي. كنند تقويت مي

فرزندان ايشان در زندگي . برند هاي شديد به كار مي هاي خود دليلي ارائه دهند، و براي نافرماني در برابر دستورات خود حتي تنبيه واستهخ
دانند و معتقدند كه انتظارات و  توجه مي آنها والدين خود را نامهربان و بي. تر و استقالل كمتري دارند آينده اعتماد به نفس ضعيف

والدين بايد . اي پويا و دو طرفه است ارتباط ميان والدين و فرزندان به ويژه در دورة نوجواني رابطه. يشان غيرمنطقي و نادرست استتقاضاها
اي را فراهم كنند تا فرزندانشان نيز در مورد امور خانواده فعاالنه بحث و  به جاي اعمال قدرت و دستور دادن  يا نصيحت كردن  صرف، زمينه

 .گيري نهايي و مسئوليت بر عهده پدر و مادر است در هر حال، تصميم .اشته باشند و با هم فكري يكديگر به نتيجه مورد نظر برسندشركت د
  
  . الگوي مناسبي باشيد  -5

ن گفتگو اصل احترام در حي. براي فرزندتان الگو باشيد و زماني كه از او انتظار داريد كاري را انجام دهد، ابتدا خودتان به آن كار بپردازيد
دي از متقابل را رعايت كنيد، با او مهربان باشيد و كارهاي روزمره خانه را بدون گله و شكايت انجام دهيد تا او هم ياد بگيرد كه چنين برخور

 .گيري رفتار آنان از طريق مشاهده رفتار شما صورت مي گيرد خود نشان دهد، بخش بزرگي از يادگيري كودكان و شكل
  
  .احترامي كردن به آنان بپرهيزيد از تحقير اعضاي خانواده و بي -6

از هرگونه روابط غيردوستانه، درگيري، نزاع، مجادله، تحكم، تحقير و تهديد در . تالش كنيد فضاي منزل شاداب، با نشاط و پر انگيزه باشد
گردد و  ب فرزندان ميات به يكديگر، سبب ترس و اضطرفضاي عاطفي ناخوشايند و روابط متشنج درون منزل و اهان. منزل خودداري كنيد

  . شود در چنين فضايي احتمال بروز مشكالت رفتاري فرزندان به مراتب بيشتر مي. كند آنها را از خانواده دور مي
يعني » .......... !!هاي تو پيام«استفاده از . استفاده كنيدشوند،  شروع مي» من«هايي كه با كلمه  بياموزيد براي بيان احساسات خود از پيام

. گيرد شود شنونده احساس كند دارد مورد سرزنش و توبيخ قرار مي شوند در بسياري از موارد باعث مي شروع مي» تو«هايي كه با كلمه  جمله
تقصير را بر گردن طرف كند  با آوردن دليل يا بهانه خود را محق جلوه دهد يا  گيرد و سعي مي در اين شرايط او در حالت تدافعي قرار مي
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تو چرا هر « :براي پيشگيري از اين شرايط و براي كمك به ارتباط مؤثر، براي مثال به جاي اينكه از فرزند يا همسرتان بپرسيد. مقابل بيندازد
  ».كني شم وقتي دير مي من خيلي نگران مي«: ، بگوئيد»آي خونه؟ روز دير مي

  
  .                                                                               د، مكالمه بايد دوطرفه باشددر ارتباط كالمي متكلم وحده نباشي -7

شويد و يك ريز حرف  اگر شما هم از جمله افرادي هستيد كه در هنگام صحبت كردن، فقط بر موضوع مورد نظر خودتان متمركز مي
وقفه نظر دادن يا سخنراني كردن، با كلماتي مانند چگونه، چه چيز و چه  ته باشيد و به جاي بيزنيد، الزم است خودآگاهي بيشتري داش مي

از پرسيدن . دهيد كه نظرات او براي شما مهم است با اين كار به كودكتان نشان مي. زمان فرزندتان را دعوت به صحبت كردن كنيد
خودداري كنيد، زيرا كودكان تمايل دارند پاسخي بدهند كه شنونده ان خردسالسئواالت بسته كه پاسخ بلي يا خير دارند به خصوص در كودك

  .را از آنان خشنود سازد
  
  .                                                 ساكت نمانيد، احساس و نظر خود را به روشي مثبت بيان كنيد -8

شويد كه احساس آزردگي و رنجش خود را به صورت حمالت خشم  ستعد مياگر عادت داريد در مقابل مشكالت ساكت بمانيد، به تدريج م
عقيدة خود را به به جاي حمله كردن به نظرات يا شخصيت فرزندتان، . احساس و نظر خود را با آرامش بيان كنيد. انفجاري نمايان سازيد

توانيد پذيرش بهتري  رزندتان به دنيا نگاه كنيد، در اين صورت ميتوانيد از زاوية ديد ف تا جايي كه مي. زبان ساده در مورد نظر او اعالم كنيد
  .به مثال زير توجه كنيد. ها داشته باشيد نسبت به قضايا و اتفاق
دانم كه تو هم دلت  مي«: توانيد پاسخ دهيد مي. »ماندي كردي و پيش من مي كاش تو هم مثل خاله مريم كار نمي«: گويد فرزندتان به شما مي

كنيد و نشان  با گفتن اين جمله شما حس كودك را با زبان خود بازگو مي. »آيي من در را به رويت باز كنم هر روز كه به خانه مي خواهد مي
كنيد بدون اين كه واكنش عصبي نشان دهيد، او  هاي او با آرامش گوش مي وقتي به حرف. ها و نيازهاي او توجه داريد دهيد به احساس مي

  .توانيد به دليل اصلي درخواست فرزندتان پي ببريد دهد و با ادامه گفتگو، شما مي قه نشان ميبه اين ارتباط عال
  

  .ها و سرزنش خود بپرهيزيد كردن موضوع از شخصي -9
ش مادري از آموزگار فرزند. ايد هايي بدانيد كه به هيچ وجه امكان كنترل آنها را نداشته جهت مسئول حادثه ممكن است خود را بي گاهي
در چنين مواقعي به جاي محكوم كردن . »من چه مادر بدي هستم«: گويد خواند و سپس با خود مي شنود كه او در مدرسه خوب درس نمي مي

بعضي . شود سازي قضايا منجر به احساس گناه، خجالت و ناشايستگي مي شخصي. خودتان در جستجوي علل درس نخواندن فرزندتان باشيد
آنان توجه ندارند كه ممكن است خود نيز . دانند كنند و سايرين و يا شرايط را علت مشكالت خود مي حالت رفتار مي از والدين برعكس اين

  . در ايجاد اين شرايط سهيم باشند
  

  .             به جاي اين كه دنبال مقصر بگرديد سعي كنيد راه حل مناسبي بيابيد -10
هاي مؤثر در حل مشكل  ژي خود را با گشتن به دنبال مقصر هدر بدهيد، به راه حلكه وقت و انركنيد به جاي آن وقتي با مشكلي برخورد مي

ديشب موقع فوتبال «: گوييد شما با داد و بيداد به همسرتان مي. شود براي نمونه يك روز صبح فرزندتان به موقع از خواب بيدار نمي. بينديشيد
بلكه مشكل ارتباطي با كنيد،  با گفتن اين جمله نه تنها مشكل را حل نمي. »ذاشتي آرش بخوابداز بس صداي تلويزيون را زياد كردي، نگ

  . در اين شرايط بهتر است به كودكتان كمك كنيد تا زودتر حاضر شود و از سرويس جا نماند. اييد افز همسرتان را نيز بر مشكل قبل مي
  

 .آميز پرهيز كنيد هاي مبالغه از تعميم -11
و » هميشه«كنند و براي ابراز عقيده  خود در بيشتر موارد كلماتي را مانند  افراد هر رويداد منفي را شكستي تمام عيار و دايمي تلقي ميبرخي 

والديني كه اين گونه . شود كه فرد احساس درماندگي و اضطراب پيدا كند گيري موجب مي اين روش تفكر و نتيجه. برند به كار مي» هرگز«
او را تنبل يا كودن  وقتي پدري با ديدن نمرة پايين در كارنامه فرزندش،. ند ممكن است به ارتباط خود با كودكشان خدشه وارد آورندانديش مي

در چنين مواردي ابتدا بايد با توجه به نمرات بهتر كارنامه، از تالش كودك تقدير كرد و . زند دهد، به اعتماد به نفس كودك آسيب مي لقب مي
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اما انگار علي جان معلوم  است در تاريخ و جغرافي خيلي قوي هستي، آفرين، خيلي خوبه، «: توان گفت مثالً مي. ه نمرات منفي او پرداختسپس ب
با اين روش برخورد ضمن اينكه ارتباط . »در رياضي يك كم اشكال داري، بايد ببينيم علتش چيه و چه كار بايد بكنيم تا در رياضي هم پيشرفت كني

  . آموزد كه در هر شرايطي بايد نقاط قوت خود را در نظر داشته باشد گيرد، كودك مي مثبتي ميان والد وكودك شكل مي
  

  . شويد، به مسائل گذشته بر نگرديد هنگامي كه با مشكالت روبرو مي -12
اين . كشند يا اختالف هاي قديمي را به ميان ميپردازند و تعارض ها  به يادآوري مسائل قبلي مي برخي از افراد هنگام بروز مشكالت جديد،

بايد توجه داشت كه زمان حال سرماية اصلي است كه در اختيار ما . به نظر برسند  شود مشكالت اخير پيچيده و غيرقابل حل كار باعث مي
او . دكش شير را روي ميز ريخته استشود كو براي مثال مادري متوجه مي. قرار دارد و نبايد با پرداختن به گذشته، آن را از دست بدهيم

  :تواند دو گونه برخورد داشته باشد مي
  .هميشه دست و پاچلفتي هستي، هيچ كاري را نميشه به تو سپرد: الف
  حاال ببينيم چي شد كه شير روي ميز ريخت؟ ! بيا با هم ميز را تميز كنيم، آهان، خوب شد: ب

  .   اش را جداگانه بدهي او روي ميز برداري و صبحانهاز را  درسته، ميز خيلي شلوغ بود، پس بهتره عروسكت
در اين مثال مادر ضمن مديريت شرايطي كه كودك در آن دچار . تري است توان فهميد كه برخورد دوم رفتار مناسب به راحتي مي

  .و به كار ببرد كند تا با پيامد رفتارش مواجه شود و راه جبران آن را نيز بياموزد اضطراب شده، به او كمك مي
  

 . خواني بپرهيزيد گيري نكنيد و از ذهن زده نتيجه شتاب -13

گذرد و بر اين اساس، بدون توجه به كالم او رفتاري نشان  دانند در ذهن فرزندشان چه مي كنند كه مي برخي از والدين هميشه فكر مي
                       .           شود كودك در موضع دفاعي قرار گيرد دهند كه موجب مي مي

  كودكي دارد در مورد ناظم مدرسه با مادرش صحبت مي كند: مثال
  )ماند ناتمام مي( ...امروز در حياط مدرسه با ناظم : كودك
  باز چه دسته گلي به آب دادي؟ خدايا از دست تو چكار كنم؟: مادر

  .را سوار كرديد و رسانديد، تشكر كردخواستم بگويم كه ناظم از اينكه ديروز سر راه او  ولي من مي: كودك
  

  . برمبناي  احساسات خود استدالل نكنيد -14
در مورد رفتاري «: هستند؟ ممكن است اعتقاد داشته باشيد  گذاريد كه احساسات منفي شما لزوماً منعكس كننده واقعيت آيا فرض را بر اين مي

شوم احساس  هاي مدرسه دخترم حاضر مي وقتي در جمع والدين بچه«يا  »بدي هستمكنم، پس پدر  كه با پسرم در مدرسه داشتم احساس گناه مي
ها توجه كنيد،  شود كه كمتر به واقعيت اين روش استدالل موجب مي. »دهند كنم، يعني ديگران اهميت چنداني به من نمي حقارت مي

  .سازد ا و فرزندتان را دچار مشكل ميهاي مناسب را از دست بدهيد، و باپيامدهايي منفي مواجه شويد كه شم موقعيت
  

  . كاربرد بايدهاي بسيار، دردسر زاست -15
آنها قصد دارند با بايدها و . خواهند يا دستور مي دهند پيش برود برخي از والدين انتظار دارند كه اوضاع هميشه آنطور كه خودشان مي

در حالي كه اين روش اغلب چنين حساس مسئوليت به وجود بياورند، كنند در فرزندان خود انگيزه و ا شماري كه وضع مي نبايدهاي بي
هاشو سر وقت بخونه، اتاقش مرتب باشه، غذاشو  س بچه خوب بايد در... آدم بايد به بزرگترش احترام بگذاره (آورد  اي را به دنبال نمي نتيجه

بايدهاي بيش از حد پدر و مادرها ميل به سركشي و ...). و  گريه كني خوش اخالق باشي، نبايد اخم كني يا هميشه بايد... كامل بخوره 
والديني كه مرتباً در حال . كند كاري خالف دستور صادر شده انجام دهند دهد و آنان را تشويق مي نافرماني را در فرزندانشان افزايش مي

به تدريج . يا قانون از اولويت بيشتري برخوردار است دهند كودكان متوجه شوند كدام دستور اعالم بايد و نبايدهاي خود هستند، اجازه نمي
هاي والدين به صورت ناخود آگاه كاهش  كنند و حساسيت آنان نسبت به انجام خواسته كودكان به شنيدن دستورهاي مكرر و متنوع عادت مي

گيرند براي وادار كردن  آنان نتيجه مي. شوند مي كند و از اين تمرد دلخور و عصباني كنند فرزندشان با آنان لج مي والدين احساس مي. يابد مي
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سازد بدون  اين روش همه خانواده را خسته، عصبي، و آزرده مي. گيري كنند فرزندشان به اجراي دستورها و پيروي از قانون بايد بيشتر سخت
  . اين كه دستيابي به اهداف مثبت ممكن شده باشد

  
  .به خود و فرزندتان برچسب نزنيد -16

داريد به خودتان بر  »مادر ناتواني هستم«: ، بگوييد»اشتباه كردم«: اگر به جاي اينكه بگوييد. سب زدن شكلي از تفكر همه يا هيچ استبرچ 
هاي منفي   برچسب. كنيد تفاوت دارد برچسب زدن روشي غير منطقي است، زيرا وجود و شخصيت شما با رفتاري كه مي. زنيد چسب منفي مي

گاهي همين روش نادرست را در مورد  فرزندتان نيز به كار . دهند كنند و عزت نفس را كاهش مي اضطراب ايجاد مي خشم، دلسردي، و
  .»ها لباس پوشيده دخترم مثل احمق«: گوييد كند مي بريد مثالً وقتي اشتباهي مي مي
  

  .زاي فرزندتان انتقاد كنيد نه از شخصيت او از رفتار مشكل -17
انتقـاد در درجـه اول، بايـد سـازنده     . كنيـد  هـاي اخالقـي كودكـان، احسـاس بـدي را بـه آنـان منتقـل مـي          ت و ويژگـي با انتقاد از شخصـي 

مـا وظيفـه داريـم بـه فرزنـدمان تفهـيم كنـيم گرچـه         . باشد و در درجـه دوم، بايـد رفتـار كـودك را زيـر سـئوال ببـرد نـه شخصـيت او را         
كنـد و   كـودك معمـوالً بعـد از رفتـار اشـتباه، احسـاس گنـاه مـي        . باشـد  محتـرم مـي  عملي كه انجام داده اشتباه است شخصيت او نـزد مـا   

در صـورتي كـه عملكـرد او مـورد نقـد و بررسـي قـرار گيـرد و پيامـد جبرانـي مناسـبي بـراي آن در نظـر              . دانـد  خود را مستحق تنبيه مـي 
هين شـود، او عمـل زشـت خـود را توجيـه شـده       اگـر بـا بيـان صـفات ناشايسـت بـه كـودك تـو        . كنـد  گرفته شود، اشتباه خود را قبول مي

ــدين موضــع مــي ــراي مثــال اگــر بگوييــد. كنــد گيــري مــي پنــدارد و در مقابــل وال ، او احســاس »تــو  بچــه تنبــل و درس نخــواني هســتي «: ب
اي  و انگيـزه  باشـد، درايـن شـرايط او اميـد     كند فرد ناتواني اسـت و ايـن نـاتواني از نظـر ديگـران نيـز پذيرفتـه و غيـر قابـل تغييـر مـي            مي

فهمـي،   هيچـي نمـي  «: بنـابراين بـه يـاد داشـته باشـيد از نسـبت دادن صـفات ناپسـند بـه شخصـيت كـودك ماننـد            . كند براي تالش پيدا نمي
  .پرهيز كنيد »خيلي خنگي

  
  . به ارتباط غيركالمي بها بدهيد -18

هـم وجـود دارد كـه شـامل لحـن كـالم، اسـتفاده         عالوه بر ارتباط كالمي كه همان صحبت بـا ديگـران اسـت، نـوعي ارتبـاط غيركالمـي      
ارتبــاط غيركالمــي درك و انتقــال پيــام را . هــاي بــدني اســت هــا، حــاالت صــورت، و حركــات و ژســت از ايمــا و اشــاره، حركــات چشــم

قـل  كنـد و بـه عبـارتي بسـياري بـر ايـن باورنـد كـه ارتبـاط غيركالمـي آنچـه را در درون ماسـت بـه راحتـي بـه ديگـران منت                 تسهيل مي
شـده؟    چـي «: پرسـد  كسـي از شـما مـي   . ايـد  ايد، زانوان خـود را بغـل گرفتـه و بـه جـايي خيـره شـده        اي نشسته فرض كنيد در گوشه. كند مي

هـاي غيـر كالمـي شـما      چـون حالـت   »!!!چـرا بايـد ناراحـت باشـم؟ اتفاقـاً خيلـي هـم خـوب و سـرحالم         ! نـه «: توانيـد بگوييـد   شما نمي »نـاراحتي؟ 
  .زنند ما حرف ميتر از كالم ش قوي

  
  .هاي كالمي و غير كالمي خود را هماهنگ كنيد پيام -19

ايـن امـر بـه ويـژه در     . شـود  هاي كالمي و غير كالمـي مـا همسـو نباشـند، در تفسـير و برداشـت طـرف مقابـل ابهـام ايجـاد مـي            اگر پيام
ودكـان هنـوز توانـايي فهـم مسـائل انتزاعـي را       ك. باشـد  هـاي پيرامـون عينـي مـي     زيـرا درك آنـان از موضـوع   كودكان حائز اهميت است، 

مـثالً اگـر از اينكـه    . هـا توجـه ويـژه داشـته باشـيم      اند بنابراين بايد در ارتباط برقرار كـردن بـا آنهـا بـه روشـن بـودن پيـام        به دست نياورده
شــود و  او گــيج مــي، »هدســتت درد نكنــ«: عصــباني شــويد و بــا حــالتي تمســخرآميز بــه او بگوييــد اطــاق پســرتان بــه هــم ريختــه اســت،

سـاله شـما حـرف ناسـزايي را بيـان كنـد و        3اگـر كـودك   . ممكن اسـت معنـاي صـحبت و نظـر واقعـي شـما را در مـورد كـارش نفهمـد         
فهمــد منظــور شــما ايــن بــوده كــه   ، او نمــي»هــاي قشــنگ يــادگرفتي آفــرين، خيلــي ممنــون از اينكــه ايــن همــه حــرف «: شــما بــه او بگوييــد 
  .ه نيست و ديگر نبايد آن را تكرار كندحرفش اصالً پسنديد
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  دستيابي به صبر و تحمل بيشتر
والدين وظيفه دارند ضمن رسيدگي به نيازها و . شوند ها در زندگي با آن روبرو مي هايي است كه انسانترين موقعيت فرزندپروري يكي از مهم

اي را صرف  هاي مناسب فردي و اجتماعي توان و تالش ويژه و مهارتهاي فرزندانشان، براي هدايت آنان در جهت يادگيري رفتارها  خواسته
  .كنند

  . رسندشوند و نهايتاً به خواستة خود مي ها و يا نشان دادن رفتارهايي خاص، موجب ايجاد خشم در والدين مي برخي از كودكان با تكرار تقاضا
پدر و . دهد تمال تكرار شدن رفتارهاي منفي ايشان را افزايش ميهاي هيجاني والدين توسط كودكان، احرسد مشاهده واكنشبه نظر مي

دهند، به عبارتي ديگر كودكان  اقتدار خود را از دست ميكنند مادرهايي كه در برابر رفتارهاي فرزندانشان با هيجان و بدون منطق برخورد مي
غالباً در جنگ قدرت ميان والدين و . هاي آنان را كنترل كنند هاي هيجاني والدين، واكنش توانند با تحريك حالتفهمند كه چگونه مي مي

  .هاي كودكان هستند اين پدر يا مادرند كه محكوم به شكست و پذيرش خواستهكودكان، 
سازي يا  خواهند از محروم ها، وقتي است كه والدين ميهاي ديگر نيز ضروري است، يكي از اين موقعيتداشتن صبر و شكيبائي در موقعيت

كودك اجراي تنبيه را هاي تنبيهي خشمگين باشد، اگر والدي در هنگام استفاده از روش. ناديده گرفتن، به عنوان يك روش تنبيهي استفاده كنند
  .شودداند و متوجه مشكل رفتاري خود و پيامد منطقي آن نمي حاصل عصبانيت او مي

بيند،  مثالً وقتي مادري رفتار منفي كودك خود را در جمع ميشود، دك ناشي ميرفتارهاي هيجاني والدين از نگرش آنها نسبت به رفتار كو
در پاسخ به اين افكار واكنش . دانند كفايت و ناتوان ميشود كه ديگران او را مادري بيبه طور ناخودآگاه با اين افكار خودآيند روبرو ممكن است 

  .   زندعصبانيت و تندخوئي از اين مادر سر مي
دهد كه او قصد  شود، مثالً مادري درس نخواندن كودك را به اين قضيه نسبت ميكردن مسائل نيز موجب كاهش تحمل فرد مي  ي شخصيگاه

  .   كندتر ميشود و وضعيت را پيچيدهاين روش تفكر مانع از حل مسئله مي. دارد لجبازي كند و حرص مادر را در آورد
گرايانه را از خود دور سازيم و از كلماتي مانند بايد، هرگز و هميشه كمتر  ه باشيم بهتر است افكار كمالبراي آنكه صبر و تحمل بيشتري داشت

  .استفاده كنيم
يك راهكار مناسب اين است كه عالئم جسمي عصبانيت خود را بشناسيم و به آنها آگاهي داشته باشيم، اين عالئم در افراد مختلف، متفاوت 

سازد  بايد سعي كنيم قبل از باال گرفتن عصبانيت، از موقعيتي كه ما را برانگيخته مي. رت، طپش قلب و تغيير صدااست، مانند داغ شدن صو
  .هاي مشابه در آينده خود را آماده كنيمدوري كنيم يا فاصله بگيريم، سپس در زمان مناسب به بازنگري موقعيت بپردازيم و براي موقعيت

  
  كنيم؟چگونه بر فشارهاي روحي غلبه 

هاي مختلفي كه مدارا با آنها نياز به صبر و تحمل فراوان  ناپذير است، استرس در زندگي امروزي دوري از تنش و فشارهاي روحي امري اجتناب
ي زا توانمندي بيشتري دارند، كمتر در واكنش به مشكالت زندگي دچار مشكالت جسمي و روح هاي تنش افرادي كه در سازگاري با موقعيت. دارد
  . باشد هاي كنترل و مديريت استرس مي هايي كه آموختن آن براي همه به ويژه والدين ضرورت دارد روش بنابراين يكي از مهارت. شوند مي

وقتي كودكان در جريان مشكالت والدين قرار . گيرند نكته مهم اين است كه كودكان به آساني تحت تأثير غم و استرس والدين خود قرار مي
تر و  ، از آن جايي كه از رشد شناختي و اجتماعي كافي براي ارزيابي شدت و وخامت اوضاع برخوردار نيستند، مشكالت را بسيار جديگيرند مي

كند به صورت  شود كه ميزان استرس و فشاري كه كودك احساس مي اين موضوع باعث مي. كنند تر از واقعيت موجود درك مي ترسناك
  .بينيد در حضور كودكان از مشكالت خود سخن نگوئيد اين در مواردي كه الزم نميبنابر. تصاعدي افزايش يابد

صرف آگاهي از اخبار يا مشاهده تصاويري چون . خورد بر اساس مطالعات انجام شده، روحيه لطيف كودكان تحت تأثير حوادث دردناك لطمه مي
د بپرسيد كه در بيرون از منزل چه چيزي ديده يا شنيده است و در داخل از كودك خو. كند جنگ و خونريزي، زلزله يا سيل كودك را نگران مي

  . شنود، نظارت كنيدبيند يا ميمنزل هم بر آنچه كه او مي
شود، او روش مقابله با استرس را نيز از برخورد شما با مشكالت و  به خاطر داشته باشيد كه همانطور كه استرس شما به كودكتان منتقل مي

آموزد با مشكالت خود با  اگر شما هنگام روبرو شدن با فشارها با آرامش و قدرت  رفتار كنيد، فرزندتان نيز مي. گيرد ياد مي شرايط پرتنش
  .تري مقابله كند هاي مناسب روش
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  تر با شرايط پرتنش راهكارهايي براي سازگاري مناسب
 ه داشته باشيدزا را تشخيص دهيد و براي مواجهه با آنها از پيش برنام وقايع تنش . 

تواند تنش و فشار هاي ريزي مناسب ميداشتن يك برنامه. شويد، تهيه كنيدهايي كه در آنها دچار استرس ميفهرستي را از موقعيت
 الزمهاي خود را به سه گروه ضروري، بنابراين فعاليت. بندي را بياموزيدريزي بايد اولويت براي برنامه. جسمي و روحي را كاهش دهد

بخشي از اوقات روزانه را در برنامة خود خالي بگذاريد تا بتوانيد . ها را انجام دهيدو كم اهميت تقسيم كنيد و براساس اولويت فعاليت
  .در آن اوقات به كارهاي ناگهاني و غيرقابل پيش بيني كه ممكن است روي دهد بپردازيد

 »را بياموزيد» نه گفتن                             .                                                                        
نه «افرادي كه قادر به . مهارت قاطعيت را بياموزيد اگر از جمله افرادي هستيد كه قادر به مخالفت با تقاضاهاي ديگران نيستيد،

شوند كه انجام دادنش خارج از ظرفيت ها مواجه ميخواستهدهند، زيرا با انبوهي از نيستند، خود را در معرض فشار قرار مي» گفتن
 .آنهاست

  افكار منفي را از خود دور كنيد                                                                                     .  
زنند و آزردگي هيجاني ايجاد  ت ما آسيب ميافكار مخرب به احساسا. آور دور كنيدبكوشيد تا ذهن خود را از افكار مخرب و اضطراب

گرايانه براي خود تعيين براي مديريت فكرهايتان اهداف واقع. كند كه رفتارهايي نسنجيده يا تكانشي انجام دهيم شده ما را مستعد مي
توان خود را بشناسيد و . وارد آيد ها و عوامل متغير در زندگي خود بكاهيد تا فشار كمتري به شما اگر امكان دارد از تعداد برنامه. كنيد

 .به همان اندازه از خود انتظار داشته باشيد
  انديشي را در خود تقويت كنيدمثبت.  

بگوييد كه اين هم . توانيد با مشكالت مواجه شويدكه با خود فكر كنيد اوضاع خيلي خراب است، به خود بگوييد كه ميبه جاي اين 
شمار ديگري كه تاكنون برايتان پيش آمده و از پس  هاي بي ت كه بايد آن را حل كرد، مثل موضوعيكي ديگر از مشكالت روزمره اس

  .ايد آنها برآمده
 خود را غرق افكارتان نسازيد.  

ها تر را تعيين كنيد  و طبق اولويتي كه براي آنكارها را به تدريج انجام دهيد، كارهاي مهم. از ناليدن و شكايت از فشار كاري بپرهيزيد
  .گيريد انجامشان دهيد در نظر مي

 نگرشتان را نسبت به مسائل تغيير دهيد.  
اي خاص برسيد، مثالً متوجه  ممكن است در اين بازنگري به نتيجه. دهد سعي كنيد بفهميد چه عاملي در يك موقعيت شما را آزار مي

در اين . شود تنش و فشار شديدي را تجربه كنيد ترين باشيد و اين موضوع باعث مي شويد كه دوست داريد در هر شرايطي موفق
  . شرايط بهتر است از روش حل مسئله استفاده كنيد

 به خودتان استراحت بدهيد.  
روي، تنيس يا حتي باغباني بخش نظير پياده هاي فيزيكي لذت با فعاليت. ارزش آن را داريد كه براي شخص خودتان وقت بگذاريد

  .را از بين ببريدسعي كنيد به تدريج استرس خود 
 به ميزان كافي بخوابيد.  

  .افزايدخوابي بر ميزان فشار روحي ميكم خوابي يا بي
تواند همراه با  ها تركيبي از سفت كردن و شل كردن متناوب عضالت است كه مياين تمرين. سازي عضالني را ياد بگيريد روش آرام

بدانيد چه : و تمركز بر تنفس باشد) ايددر آن آرامش را تجربه كرده با يادآوري موقيعتي كه(روش خيال پردازي وتصويرسازي 
  .هايتان برسيدخواهيد تا به خواسته مي
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  اعتماد به نفس كودك را تقويت كنيد
مـا   تـوانيم، و آگـاهي از ايـن كـه بـراي وجـود و تـالش       اعتماد داشتن به خود نتيجة احساس با ارزش بـودن اسـت، بـاور مـا بـه ايـن كـه مـي        

هـاي زنـدگي در فرزنـدمان    در مقابلـه بـا چـالش    هدف مـا ايـن اسـت كـه احسـاس احتـرام بـه خـود و ايمـان بـه توانـايي           . زش قائل هستندار
راهكارهـاي سـاده  . زنـيم  تـري را بـراي او رقـم مـي    اگـر بتـوانيم احسـاس ارزش فـردي را در فرزنـدمان ايجـاد كنـيم، آينـدة موفـق         . رشد كند

 :كندشما در تقويت اعتماد به نفس كودكتان كمك مياي كه در زير آمده است به 
  

  بي قيد و شرط عشق بورزيد
: گويـد قيـد و شـرط نزديكـانش را نسـبت بـه خـود ببينـد، رفتـاري كـه مـي          شـود كـه او عالقـه بـي    اعتماد به نفس كودك وقتي شـكوفا مـي   
هـايش، مشـكالتش، اخالقـش، يـا قـدرتش      وانـايي وقتـي كودكتـان را صـرف نظـر از ت    . »دوستت دارم، هركه باشـي و هرچـه انجـام بـدهي    «

توانيـد او را بغـل كنيـد، ببوسـيد و     تـا مـي  . كـودك را در عشـق خـود غـرق كنيـد     . كنيـد پذيريد، بيشترين محبت و كمك را به او ارائـه مـي  مي
اسـت   شـما در مـورد رفتـارش   خواهيـد در مـوردي بـه او تـذكر بدهيـد، بـه او بفهمانيـد تـذكر          وقتي مـي . به او بگوييد كه خيلي دوستش داريد

خيلـي پسـر   «: كنـد بـه جـاي ايـن كـه بگوييـد       مـثالً وقتـي پسـرتان دارد در اتـاق نشـيمن فوتبـال بـازي مـي        . و نه شخصيت يا وجـود خـودش  
  .»جاي فوتبال بيرون از خونه است، توپت رو ببر تو حياط بازي كن«: ، اعالم كنيد»شي؟چرا آدم نمي. شرّي هستي

  
  به او توجه كنيد 

. اي را براي توجه كامل به كودك خود اختصاص بدهيد تا او اين پيغام را دريافت كند كه از نظر شما شخصي مهم و ارزشمند است وقت ويژه
آيد تا با شما حرف بزند با او ارتباط چشمي  دهيد طوالني باشد اما وقتي فرزندتان به سراغ شما مي الزم نيست وقتي كه به اين كار اختصاص مي

اگر وقتتان كم است، بدون ناديده گرفتن نيازهاي . دهيدگويد گوش مياين كار نشان مي دهد كه واقعاً داريد به مطلبي كه مي. رار كنيدبرق
ال تمرين فوتب هاي اآلن بايد برم شام درست كنم، نيم ساعت ديگه ميام باهم بشينيم همه اتفاق«: بگوييد. كودك اين نكته را با او در ميان بگذاريد

  .»را برام تعريف كن
  

  ها را به او ياد  بدهيد محدوديت
مـثالً، اگـر بـه او    . گيريـد محـدود باشـد امـا او را ملـزم سـازيد آنهـا را رعايـت كنـد          هايي كه براي كـودك در نظـر مـي    سعي كنيد تعداد قانون

اگـر كـودك بدانـد كـه     . كـاله بيـرون بـرود    سـرش بگـذارد، اجـازه ندهيـد بـدون      سـواري در خيابـان بايـد كـاله     گوييد كه موقـع دوچرخـه  مي
شـود و احتمـال ايـن كـه مطـابق باانتظـارات شـما عمـل كنـد افـزايش مـي            كدام قوانين اصلي و جدي هستند، احسـاس امنيـتش بيشـتر مـي    

  .نجام دهدو نشان دهيد ضمن اين كه به او اعتماد داريد انتظارتان اين است كه كارش را درست ا بكوشيد با ثبات رفتار كنيد. يابد
  

  هاي جديد و سالم استقبال كنيداز تجربه
بـا ايـن كـه    . هـاي تـازه مثـل خـوردن غـذايي متفـاوت، يـافتن دوسـتان تـازه، يـا اسـكيت سـواري تشـويق كنيـد               كودكتان را به كشف تجربه

د دسـت بـه تجربـه   دهيـ بـه كـودك خـود اجـازه     . آيـد هميشه احتمال شكست وجود دارد اما بدون خطر كـردن هـم موفقيـت بـه دسـت نمـي      
بـراي مثـال وقتـي مشـغول     . هاي كم خطـر بزنـد و در مقابـل تقاضـاهاي او بـراي ايـن كـه در كـارش دخالـت داشـته باشـيد مقاومـت كنيـد             

بـه محـض   . كنـد تحمـل داشـته باشـيد و بـه او فرصـت بدهيـد تـا از پـس مشـكل برآيـد            اي مكـث مـي   خواندن يك متن است و روي كلمـه 
» نجـات «شـود، سـعي نكنيـد او را     و شدن با يك مسيله مثـل خوانـدن يـك كلمـة دشـوار دچـار احسـاس يـأس مـي         اين كه فرزندتان در روبر

بـا  . كنـد آورد و اعتمـاد بـه نفسـش را كـم مـي     او را وابسـته بـار مـي   » دهـم خـودم انجـام مـي   «پريدن وسط كار كودك و گفتن اين كه . دهيد
توانـد احسـاس خوشـايندي در مـورد      ق تجربـه كـردن كارهـاي تـازه، كـودك مـي      برقراري تعادل در نياز به مـورد حمايـت واقـع شـدن و شـو     

  .هايش پيدا كندتوانايي
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  به او اجازه بدهيد اشتباه كند
اشــتباهاتي كــه در زنــدگي . يكــي از پيامــدهاي حــق انتخــاب دادن بــه كــودك و خطرپــذيري ايــن اســت كــه او ممكــن اســت اشــتباه كنــد 

اگـر كودكتـان بـا وقـت تلـف كـردن در خانـه        . هـا بـه كودكـان هسـتند    هـا و نـاتواني  اي آموختن توانـايي هاي باارزشي برشوند درستجربه مي
بـه ايـن ترتيـب او    . از اتوبوس مدرسـه جـا مانـده اسـت، او را تشـويق كنيـد كـه بينديشـد فـردا صـبح چطـور رفتـار كنـد تـا بـه موقـع برسـد                 

ن خطـايش را بپـذيرد و سـعي در جبـران پيامـدها و تكـرار آنهـا داشـته         مهـم ايـن اسـت كـه انسـا     . شـود اشـتباه كـرد   فهمد كه گاهي مـي  مي
پـذيرش و اصـالح اشـتباهات از جانـب والـدين كنـار آمـدن بـا مشـكالت را بـراي           . اگر خودتان هم اشتباه داريـد، بـه آن اعتـراف كنيـد    . باشد

  .كندتر ميكودك آسان
  

  از رفتارهاي مثبت او قدرداني كنيد
. دهـد بـا صـداي بلنـد اعـالم كنيـد      دوست دارنـد، بنـابراين كارهـاي خـوبي را كـه كودكتـان در طـول روز انجـام مـي         ها تشويق را  همه انسان

تحســين خــود و پاســخ دلگــرم  بــا ايــن كــار او را در معــرض. »علــي امــروز تــا آمــد خانــه همــه تكــاليفش را انجــام داد«: مــثالً بــه پــدرش بگوييــد
ممنـون كـه   «: بگوييـد  »آفـرين «: بـه جـاي ايـن كـه بگوييـد     . ت واضـح و مشـخص بيـان كنيـد    تحسـين را بـه صـور   . دهيدكنندة پدرش قرار مي

كنـد و بـه او اجـازه    درك شـما از ارزش كـاري كـه كـودك انجـام داده احسـاس مـورد احتـرام بـودن را در او تقويـت مـي            .»ميـز شـام را چيـدي   
  .خشنودي شما چيست دهد دقيقاً بداند چه كاري را درست انجام داده است و دليل رضايت ومي
  

  خوب گوش كنيد
او نيـاز دارد احسـاس كنـد كـه     . خواهد با شما حـرف بزنـد، بايسـتيد و بـه حرفـي كـه بـراي گفـتن دارد خـوب گـوش دهيـد            اگر كودكتان مي 

حـت  بـه كـودك كمـك كنيـد بـا نـام گذاشـتن روي احساسـاتش بـا آنهـا را          . ها و نظراتش بـراي شـما مهـم هسـتند    افكار، احساسات، خواسته
بـا ايـن كـار بـه او نشـان مـي       .»شـه خيلـي نـاراحتي    فهمـم خيلـي دوسـت داري بـه آن مهمـاني بـروي و از ايـن كـه جـور نمـي          مي«: بگوييد. كنار بيايد

فهميــد و بــراي نظــري كــه دارد ارزش قائــل هســتيد بــدون ايــن كــه دربــاره آنهــا پــيش داوري يــا قضــاوت كــرده  دهيــد احساســاتش را مــي
  . باشيد

  
  او با ديگران اجتناب كنيد از مقايسة

ــا » كنــي مثــل بــرادرت باشــي؟چــرا ســعي نمــي«هــايي مثــل  جملــه بيــان كــردن فقــط كــودك را بــه يــاد  »چــرا مثــل دوســتت مــؤدب نيســتي؟«ي
هـم   »تـو بهتـرين بـازيكني   «هـاي مثبـت مثـل    حتـي مقايسـه  . كنـد در او احساس خجالـت، حسـادت و رقابـت ايجـاد مـي      اندازد و مشكالتش مي

ايـد عمـل   العـاده كـه از او رسـم كـرده     توانـد هميشـه شـبيه بـه ايـن تصـوير فـوق       بالقوه مخرب هستند، چون كـودك بـه سـختي مـي    به طور 
اگـر بگذاريـد كودكتـان بدانـد كـه او را بـه خـاطر        . بنـدد آميـز و غيـر واقعـي، راه پيشـرفت را بـر كودكـان مـي        در حقيقت تعـاريف مبالغـه  . كند

  .شودكنيد، او هم ارزش بيشتري براي خودش قائل ميمنحصر به فرد بودنش تحسين مي
  

  هم دلي و هم دردي خود را به اونشان دهيد 
گاهي كودك نظر يا احساس خوبي در مورد خـودش نـدارد مـثالً خـود را بـه شـكلي ناخوشـايند بـا خـواهر برادرهـا يـا هـم سـاالنش مقايسـه               

در ايــن مــوارد اول بــا او هــم دردي كنيــد يعنــي نشــان دهيــد متوجــه   .»تــونم مثــل دوســتم تــوپ پــرت كــنمچــرا نمــي«: گويــد كنــد و مــيمــي
دوســتت خيلــي خــوب . گــيآره راســت مــي«مــثالً بگوييــد، . هــايش تأكيــد كنيــداحســاس بــدي كــه او دارد هســتيد و بعــد روي يكــي از توانــايي

ه همـه نقـاط قـوت و ضـعف دارنـد و      كنـد تـا متوجـه شـود كـ     ايـن روش بـه كـودك كمـك مـي      .»دوي تو هم خيلي تند مـي . كنهتوپ پرت مي
  .عيب باشد تا احساس خوبي درباره خودش پيدا كندالزم نيست كه او حتماً بي
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  او را تشويق كنيد
آفـرين  . كنـي مـي  بيـنم كـه داري تـالش    مـي . مـن بـه تـو اعتقـاد دارم    «: هـا حمايـت شـود كـه    هر كودكي نياز دارد از جانب عزيـزانش بـا ايـن پيـام    

اگـر كـودك دارد   . شـود  اي كـه از ايـن تـالش حاصـل مـي      دهـد نـه نتيجـه   شويق بايد در مورد تالشي باشـد كـه فـرد انجـام مـي     ت. »!ادامه بده
بگـذار بـرات حلـش    . كننـد  نـه اينطـوري كـه حـل نمـي     «: كنـد، بـه جـاي ايـن كـه بگوييـد      به سختي با يك مسئلة رياضـي دسـت و پنجـه نـرم مـي     

تشــويق مــا در واقــع بــه رســميت شــناختن تــالش كــودك . »رســي بــاً ديگــه داري  بــه جــواب مــيتقري. ري خــوب داري پــيش مــي«: بگوييــد ،»كــنم
تــو بهتــرين بــازيكن تــيم «مفيــدتر از گفــتن ايــن جملــه اســت كــه   »زديديــدم چطــور شــوت مــي. خــب بهــم بگــو بــازي چطــور بــود «گفــتنِ . اســت
  .شته باشندكند تا  احساس خوبي نسبت به خود دااين رويكرد به كودكان كمك مي ،»بودي
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