
  فرزندپروري مهارت

 

غير مخرب است، راهي  هاي تربيت كودكان به روشي سازنده و فرزندپروري مجموعة دانش و مهارت
   .هاي آنان را رشد دهيم و مشكالت رفتاريشان را اداره كنيم براي اين كه تواناييها و مهارت

  ثبت رفتار

. است پيامد آيد، مي رفتار از پس چه آن و باشد مي مشاهده قابل كه است كودك از واكنشي رفتار
  شود . مي مواجه ها آن با خودش عملكرد نتيجه در او يا دهند مي نشان كودك رفتار به والدين كه است هايي واكنش شامل  پيامد

ن كار والدين در ثبت رفتار بايد به زمان و مكان بروز رفتار اشاره كرد، يعني قبل از بروز رفتار چه اتفاقي رخ مي دهد و پس از آن چه مي شود. با اي
دك در ازاي انجام آن رفتار خاص با چه پيامدي مواجه مي شود يا واكنش آنان در متوجه مي شوند كه چه شرايطي موجب بروز رفتار مي شود و كو

فتاري برابر رفتار كودك چيست. براي اين كه يك رفتار در كودك شكل بگيرد  يا تغيير پيدا كند، ابتدا بايد اين رفتار تعريف و سپس ثبت شود. ر
  به انجام آن باشد.  كه در نظر گرفته مي شود بايد رفتاري باشد كه كودك قادر

  چرا ثبت رفتار مفيد است؟

مريم از «كنند تا ببينند برداشتي كه از مشكالت رفتاري كودك دارند تا چه اندازه درست است. مثالً وقتي مي گويند  والدين فرصت پيدا مي -۱
  بار داد و بيداد كرده است نه از صبح تا شب. ۴بينند كه مثالً او حداكثر  ها مي هاي تكرار جيغ با ثبت دفعه» صبح تا شب داره جيغ ميزنه

دهد  هاي آرش معموالً ظهرها قبل از ناهار رخ مي فهمند بي قراري و پا كوبيدن شوند. براي مثال مي زمان و دليل بروز رفتار كودك را متوجه مي -۲
  .كه خيلي گرسنه است

هاي  گردند در برابر خواسته شوند هر وقت از سركار بر مي ند. مثالً متوجه ميبر آنان به نوع و شدت واكنش خودشان نسبت به آن رفتار پي مي -۳
  هاي ديگر حرف ،حرف خودشان است. شوند، در حالي كه وقت شاهين زود تسليم مي

  .كند يدا ميشود يا شدت پ هاي هادي دارد كمتر مي شوند قشقرق توانند سير رفتار كودك را در طي زمان تعيين كنند. مثالً متوجه مي مي -۴

اي داشته است. براي مثال از وقتي كه به داد و فرياد مينا هنگام مطرح كردن درخواستش، توجه نشان  توانند بفهمند مداخالتشان چه فايده مي -۵
  .تر حرف مي زند دهند او آرام نمي

 هاي مهم در ثبت رفتار چه هستند؟ نكته

  .كرد. به حافظه، حدس و گمان يا يادآوري نبايد اتكا نمودثبت  بالفاصله پس از انجام رفتار بايد آن را -۱

  .موقع ثبت رفتار نبايد به كودك چسبيد يا او را تعقيب كرد. بايد ضمن ادامه كار جاري، از گوشه چشم رفتار او را پاييد -۲

  وجود ندارد (مهمان و...) در شروع برنامه رفتاري بهتر است وقتي از شبانه روز را به ثبت رفتار اختصاص داد كه مزاحمي -۳

بهتر است ثبت رفتار به صورت هفتگي صورت گيرد براي مثال هر روز در مدت زمان يك ساعت پس از بازگشت كودك از مدرسه رفتارش را  -۴
  .مورد ارزيابي قرار داد. هر روز بايد همان ساعت و مدت زمان خاص مورد نظر باشد

هايي را كه  توان تعداد دفعه در اين موارد مي». حرف گوش نكردن«يا » رعايت نكردن«يا » حل نگذاشتنم«ثبت برخي رفتارها سخت است مانند  -۵
  .از كودك كاري خواسته شده و او آن را انجام نداده است مشخص كرد

فرزندپروري مجموعة دانـش و  
هاي تربيت كودكان بـه   مهارت

روشي سـازنده و غيـر مخـرب    
ــه   ــن ك ــراي اي ــي ب اســت، راه

هـاي آنـان را    تواناييها و مهارت
رشـــد دهـــيم و مشـــكالت   



 براي پدر و مادر بهتر بودن وجود دارد؟ چه قوانين رفتاري

خود قوانيني داشته باشيم. خانه ما يك جامعه كوچك است و افرادي كه اين جامعه كوجك را  ما نياز داريم در خانه، مدرسه، اداره، شهر و اجتماع
دهند بايد به اصولي پايبند باشند و قوانين و مقرراتي را رعايت كنند. در صورتي كه در خانه خود براي هر چيزي قانون داشته باشيم  تشكيل مي

ثل زمان خواب، زمان غذا، ساعات مجاز بيرون بودن از منزل، ساعات برگشت به خانه، نحوه دهند، م بسياري از مشكالت رفتاري اصالً رخ نمي
  ... استفاده از تلويزيون، رايانه و اينترنت، چگونگي معاشرت با دوستان، نحوه استفاده از دوچرخه، چونگي استفاده از تلفن همراه و

بايد بكند و چه نبايد بكند. چه رفتاري مود قبول است و چه رفتاري پذيرفتني نيست. در داند چه  چنانچه اين قوانين وجود نداشته باشد كودك نمي
  توانند كودك را تنبيه يا تشويق كنند. ضمن والدين هم نمي

شوند و  هاي ما قابل پيش بيني و با ثبات باشد كودكان تكليف خود را بهتر متوجه مي اگر رفتار و واكنش
يعني وقتي كودك رفتار نادرستي انجام » انضباط قاطع«آيند.  هاي ما كنار مي محدوديت تر با انتظارها و راحت

دهد مصمم رفتار كنيم، ثبات عمل داشته باشيم، به سرعت در برابر رفتارش پاسخ نشان بدهيم، و به او  مي
ي امن و خوشايند را بياموزيم بهتر رفتار كند.پيش از اين كه روش قاطعانة انضباط مؤثر واقع گردد، بايد محيط

براي رشد و شكوفايي كودك فراهم كنيم، مكاني دور از خطر و همراه با رسيدگي و نظارت ما، اين يعني هر 
كند، و در كنار كيست. در عين حال اين محيط بايد براي كودك جالب و  لحظه بدانيم او كجاست، چه مي

پاسخ مناسب بدهد مثل وقتي كه فرزندمان سئوالي  آموزنده هم باشد و به تعامل او براي ارتباط با ديگران
  .طلبد، يا نياز به نصيحت و توصيه دارد خواهد، توجه مي پرسد، كمك مي مي

هاي فرزندپروري را با موفقيت به كار ببرند كه به نيازها و سالمت جسمي و رواني خود توجه داشته باشند. مديريت  توانند مهارت نكته: والديني مي
شود كه  كودكان روندي طوالني و فراگير است كه به صبر و تحمل، خوش خلقي، اشتياق، و خالقيت نياز دارد و اين همه وقتي ممكن ميرفتارهاي 

   به سالمت خود رسيدگي كنيم و از منابعي كه در دسترس داريم بيشترين بهره را بگيريم.

ها را مؤثر  شده است. اگر اين توصيه ي مشخص براي پدر و مادر بهتر بودن ذكر در زير تنها چند توصيه
سراها سر  هاي سالمت شهرداري يا فرهنگ درماني يا خانه -ترين مركز بهداشتي يافتيد بهتر است به نزديك

  هاي فرزند پروري سؤال كنيد. بزنيد و در مورد دوره

  چگونه فضاي خانوادگي را خوشايندتر كنيم؟

ها گسترده بودند يعني اعضاي خانواده در نسلهاي مختلف با هم زندگي و از يكديگر  در گذشته خانواده

هارت فردي، موجب شكل كردند. كودكان نقشهاي مشخصي در خانه داشتند كه عالوه برايجاد م حمايت مي
گشت. با در نظر گرفتن اين عوامل و با توجه به افزايش ميزان  ها مي گيري احساس مسئوليت پذيري در آن

ها مفيد و الزم به نظر  هايي براي ايجاد فضاي مثبت در خانواده تنش و فشار در زندگي كنوني، آموزش مهارت
  .رسد مي

  نه راه گشا باشد:تواند در اين زمي توجه به نكات زير مي

 

 براي كودكان خود زمانهاي خاص در نظر بگيريد.  

خواهيد از اين زمانها براي ايجاد ارتباطي گرم و نزديك با كودكتان استفاده كنيد، پس فعاليتي را انتخاب كنيد كه براي  توجه داشته باشيد كه مي
كند. تفريح كردن دركنار يكديگر باعث  ق را به كودك شما منتقل ميهر دوي شما لذتبخش باشد. وجود زمانهاي خاص احساس ارزشمندي و عش

ــت   ــلي از تربي ــدف اص ه
كودكــــان، بــــار آوردن 
افرادي مستقل، توانمند، 
مسئول و بـا اعتمـاد بـه    
نفس اسـت كـه از رشـد    
اخالقــــي و اجتمــــاعي 

هايي  پيامد شامل واكنش
است كه والدين به رفتـار  

دهند يا  كودك نشان مي
ــرد   ــه عملكـ او در نتيجـ

هـا مواجـه    خودش بـا آن 

زماني كـه فرزنـدتان بـه    
و راجع  آيد سراغ شما مي

هــا، بــه عالئــق، خواســته
ــه ــا و برنام ــايش آرزوه ه

كند، با عالقه  صحبت مي
به حـرف هـايش گـوش    



تواند شما را در يك موقعيت حمايت كننده و دوستانه قرار دهد. در چنين موقعيتي است  ايجاد چنين ارتباطي مي .شود درك متقابل ميان افراد مي
ها براي نصيحت  شما در ميان بگذارد. توجه داشته باشيد كه از اين زمانتواند به شما احساس نزديكي كند و مسائل و مشكالتش را با  كه كودك مي
  شود كه كودك عالقة خود را به گذراندن اين زمانها با شما از دست بدهد. هاي مستقيم استفاده نكنيد، زيرا اين كار موجب مي كردن و توصيه

  را به كودك منتقل كنيد.» دوستت دارم«مفهوم  

هايش جلوي ديگران صحبت كنيد. او  توانيد به كار ببريد. از دوست داشتن او و خوبي براي نشان دادن عالقة خود به كودك روشهاي مختلفي را مي

 به او بگوئيد كه به داشتن چنين فرزنديرا در آغوش بگيريد و نوازش كنيد. از جمالت زيبا و احترام آميز براي صدا كردن وي استفاده كنيد. 

به ياد داشته باشيد كه عشق والدين به فرزند، عشقي بدون قيد و شرط است كه نبايد خللي در آن ايجاد شود. هيچ گاه نبايد  كنيد. افتخار مي

  .»اگر نمراتت خوب نشود دوستت ندارم«نشان دادن عشق خود را منوط به شرايطي خاص بكنيد، مثالً به كودك نگوييد: 

  ب و مؤثري داشته باشيم؟چگونه با كودك ارتباط خو

خواهيد  كنيم كه او را دوست داشته باشيم. اگر مي كنيم كه ارتباط خوبي با ما داشته باشد، از دستورات كسي اطاعت مي ما به كسي عالقه پيدا مي 
فرزندانتان از شما اطاعت كنند، دستورات شما را گوش دهند و ارزشهاي اخالقي شما را بپذيرند، ابتدا با 

  ارتباط خوبي برقرار كنيد آنها

 به كودك كمك كنيد كه احساس توانمندي داشته باشد. .۱

 نامناسبي هاي روش از او كه است ممكن برنگزينيد، كودك توانمندسازي براي را مناسبي راه شما اگر
  :از عبارتند كار اين براي مناسب هاي راه. كند استفاده قدرت احساس كسب براي

 بعضي كند، كمكتان مخارج محاسبة در بگذاريد بدهيد، انتخاب اجازة او به بخواهيد، مشورت كودك از
 ظروف شستن در تواند مي هم ساله سه كودك يك حتي. بگذاريد او عهدة به را خريد يا پز و پخت ها وقت

 انجام را كارها همة خودمان اغلب ما. بگذارد جايشان سر را ها كفش يا كند كمك سبزيجات يا مالمين
 طبيعي پيامدهاي فرزندتان تا بگذاريد. كند مي اهميتي بي احساس كودك كه است اين كار اين نتيجه ولي است، دردسرتر بي برايمان چون دهيم مي

  . كند تجربه را كارها

  .كنيد حفظ را خانوادگي رسوم و آداب .۲

 احساس ايجاد به معموالً تعطيالت در خانوادگي هاي مهماني برگزاري. كرد خوشايندتر را خانواده فضاي توان مي آنها تقويت و ها سنت به توجه با
 كه كنيم كاري بايد ها موقعيت گونه اين در. گذاشت كردن صحبت و شدن جمع هم دور براي را روز از اوقاتي توان مي. كند مي كمك صميميت

 گردند تشويق خود مورد در كردن صحبت به و شود جلب جمع ميان هاي فعاليت و روابط به ها بچه توجه

  در خانه قوانين و ساختار داشته باشيد. .۳

كند. قوانين بايد ساده، روشن و قابل پيگيري باشند. از وضع قوانين زياد و  خانواده را تقويت ميدر نظر گرفتن قوانين و رعايت آنها عملكرد اعضاي 
شود محيط براي كودك قابل پيش بيني باشد و از تنش و  دست و پاگير در خانه بايد پرهيزكرد. قوانين بايد منصفانه باشند. وجود قوانين، باعث مي

  اضطراب او كاسته شود.

 

خواهيد فرزندانتان از  اگر مي
شما اطاعت كنند، دستورات 
شما را گوش دهنـد و ارزش  
ــما را    ــي شـ ــاي اخالقـ هـ

ــا   ــدا ب ــد، ابت ــابپذيرن  آن ه
 ارتباط خوبي برقرار كنيد.


