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مقدمه:
ام�روزه هيچ پ�در و مادري وجود ندارد كه در زمينه رفتار با كودك خود با مش�كل مواجه نش�ده 
باش�د، تربيت فرزندان وظيفه دشواري است كه تقريبا به درازاي عمر ادامه دارد. چون دنياي كودكي، 
با دنياي بزرگس�االن بس�يار متفاوت بوده و بس�ياري از افراد جامعه ما از روش�هاي آموزشي و تربيتي 
مدرن در رابطه با آموزش كودكان اطالعات چنداني ندارند. بي ش�ك همه ما دوس�ت داريم پدر و مادر 
شايس�ته اي باش�يم. متاس�فانه اكثر والدين بدون آموزش و آمادگي الزم در مسير تربيت فرزندان گام 
مي نهند و معموال از طريق آزمون و خطا، دانش و مهارتهاي فرزند پروري را كس�ب مي كنند. ما اعتقاد 
داريم كه هر پدر و مادري حق دارد ارزش�ها، مهارته�ا و رفتارهاي مطلوب مورد نظرش را در فرزندش 
تقوي�ت كند و با روش�ي كه صحيح مي داند ب�ا رفتارهاي نامطلوب كودكش مقابله كند، چرا كه ريش�ه 
بسياري از مشكالت رفتاري و اختالالت روحي و رواني در بزرگسالي ، در دوران كودكي يافت مي شود. 
همانطور كه روش�ن اس�ت عالوه بر عوامل ارثي و ژنتيكي ، عوامل محيطي نيز در شكل گيري شخصيت 
انس�ان تاثير دارد. بنابر اين محيطي كه كودك در آن رش�د مي كند و نحوه رفتار والدين در نوع رفتارو 
روح و روان او تاثير مي گذارد و ريش�ه بس�ياري از افسردگي ها ، اضطراب و وسواس در دوران كودكي 
افراد مي باش�د. مي توان با آموزش مهارتهاي زندگي، >كودكان و نوجوانان< را جهت مقابله و سازگاري 
با تنش ها و مشكالت آسيب زننده به زندگي توانمند نمود واين مهارت مي تواند منجر به توانايي مقابله 
با استرس هاي روزانه زندگي - تطابق و سازگاري بهتر- زندگي شادتر و سالم تر در كودكان و نوجوانان 
گردد. براي داش�تن يك جامعه سالم بايد عالوه بر سالمت جسم به سالمت روان هم توجه نمود. و اين 
وظيفه مهم در درجه اول بر عهده پدران و مادران يك جامعه س�الم اس�ت تا نس�لي س�الم را پرورش 
دهند. ش�ما با مطالعه اين مجموعه در مي يابيد كه بيش�تر گرفتاريهاي كودكان بدون مصرف دارو هم 
قابل حل است. اميد است كه اين مجموعه بتواند گامي ارزشمند درجهت پركردن نواقص و كاستي هاي 

موجود در اين زمينه باشد.

دكتر محسن ميرزائي 
سرپرست معاونت بهداشتي و رئيس مركز بهداشت استان 

ّ
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آنچه پدر ومادرها بايد بدانند
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آنچه پدر و مادرها بايد بدانند:
والدين عزيز بسياري از ما در مسير تربيت فرزندمان دچار اشتباه مي شويم و ممکن 
اس�ت به کودکانمان صدمات جس�مي و رواني غير قابل جبران�ي بزنيم. پس اگر روش 

تربيتي شما تاکنون موثر نبوده است از متخصصين کمک بخواهيد. 
پدره�ا و مادره�ا: اگر فرزند ش�ما رفتارهاي نا مطلوبي دارد که ق�ادر به کنترل آن 
نيس�تيد، اگر روابط خانوادگي ش�ما به گونه اي اس�ت که رنجتان مي دهد و اگر از والد 
بودنتان احس�اس رضايت نداريد و لذت نمي بريد، چند لحظه توقف کنيد. روي افکاري 

که در ذهنتان مي گذرد، تمر کز کنيد. 

معموال به خودتان چه مي گویيد؟
من پدريا مادر شايسته اي نيستم، چون نتوانستم فرزندم را خوب تربيت کنم.  ٭
فرزندم عمدًا طوري رفتار مي کند که من جلوي دوستان و فاميل شرمنده شوم.  ٭
کودک من آينده خوبي نخواهد داشت چون نمي تواند رفتار مناسبي داشته باشد.  ٭
بي خيال! شايد بزرگ بشه بهتر بشه.  ٭
بچه من درست شدني نيست. و...  ٭

اکنون سعي کنيد گفتگوي زیر را جایگزین افکار خود سازید:
ب�راي تربيت فرزندم تالش�هاي زي�ادي کردم و در م�وارد بس�ياري موفق بودم.  ٭

مي توانم باز هم تالش کنم و موفقيتهاي بيش�تري کس�ب کن�م و راههاي بهتري براي 
تربيت فرزندم بيابم. من پدر و مادر شايسته اي هستم. 

بس�ياري از کودکان مشکالت رفتاري دارند، به ويژه در سنين پايين تر نمي توانند  ٭
کنترل مناسبي بر رفتارشان داشته باشند. اما به هر حال عمدي در کار نيست. بايد به 
کودک�م آموزش بدهم که چگونه رفتار کن�د. رفتار مطلوب را با او تمرين کنم و هر بار 

که رفتار مطلوب را انجام داد، او را تشويق کنم. 
علت مش�کل رفتاري کودک من هرچه باش�د، من مي توانم نقش موثري در تغيير  ٭
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رفتار او داش�ته باشم. اگر به موقع عمل کنم، مشکالت رفتاري کودکم آسانتر برطرف 
مي شود و در آينده تداوم نخواهد داشت. من و فرزندم مي توانيم آينده بهتري بسازيم. 
فقط با بزرگ ش�دن کودکان، مشکالت رفتاري آنها حل نخواهد شد. اگر مي خواهم 
کودکم رفتار مناس�بي داشته باشد و مهارتهاي الزم براي برقراری ارتباط با ديگران را 
ي�اد بگيرد، باي�د از همين کودکي به او آموزش دهم. هي�چ کودکي به خودي خود يک 
بزرگس�ال موفق نخواهد شد، بلکه بايد مثل يک باغبان در هر زمان از او مراقبت کنم، 

حمايتش کنم، دوستش بدارم و در صورت لزوم به او آموزش دهم. 
هميشه راهي براي بهتر شدن هست، هميشه اميدي براي بهتر شدن رفتار کودک  ٭

هست. 
 مي توانم با متخصصين مشورت کنم و راههايي را بيازمايم که تا کنون از آن اطالعي 
نداش�تم. مي توانم در تربيت فرزندم موثر باش�م و نقش مثبتي داش�ته باشم. هر وقت 

شروع کنم دير نيست، ولي هرچه زودتر شروع کنم بهتر است. 

من فرزندم را بي هيچ قيد و شرطي و در همه 
حال دوس��ت دارم. اگرچه برخي از رفتارهاي 
نامطلوب فرزندم گاهي مرا آزار مي دهد، ولي 
مي دانم که او فرزند خوبي است. فقط بايد به 

او ياد بدهم که چگونه رفتار کند.
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مهارت توجه كردن
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توج�ه كردن يك مهارت مهم و كلي�دي در ت�ربيت كودك اس�ت و الزم اس�ت كه 
والدين روش صحيح ت�وجه كردن به كودك را ياد بگيرند. اگر بتوان اين مه�ارت را به 
خوب�ي در مورد كودكان بك�ار گرفت،  باعث افزايش اعتماد به نفس و احساس كف�ايت 
در آنه�ا مي ش�ود. اكثر ما فكر مي كنيم كه توجه الزم را ب�ه كودكانمان داريم،  اما بارها 
از فرزندمان ش�نيده ايم كه ش�ما هيچ توجهي به من نداريد و از اين بابت از ما گله مند 
هستند. معمواًل شنيدن اين حرف ما را نگران و متعجب مي سازد، بنابراين روشي كه به 

كار برده ايم نتوانسته است عالقه و توجه ما را به كودك انتقال دهد.

مهارت توجه كردن:
منظور از توجه كردن در اينجا يعني توصيف رفتارهاي مناس�ب كودك و در بعضي 

مواقع تقليد يا تكرار آنچه كه كودك انجام مي دهد.
ب�ا توجه كردن مناس�ب، پدر و م�ادر موافقت خود را با رفتار مثبتي كه كودكش�ان 
انجام داده نشان مي دهند و كودك متوجه مي شود كه والدينش رفتار او را تأييد كرده 

و قبول دارند.

نتایجي كه از توجه مناسب بدست مي آید عبارت است از:
توجه مناسب و به موقع به رفتارهاي مثبت و مطلوب كودك باعث افزايش رفتارهاي 

مثبت او مي شود.
توجه كردن، اگر به درستي انجام گيرد،  باعث ايجاد يك رابطه مثبت بين والدين و 

كودكان مي شود.

در زمان بكارگيري مهارت توجه كردن چه اقداماتي باید انجام شود؟
1( دقيقًا رفتاري را كه كودك در حال انجام آن مي باشد را بازگو كنيد و نشان دهيد 
كه حواس�تان به او هس�ت و دركش مي كنيد. پس هرگاه يك موقعيت مناس�ب بوجود 
آم�د در كن�ار كودك قرار بگيريد و با حوصله و دقت به رفتارش توجه كنيد. از آنجا كه 
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توجه كردن به رفتار كودك بس�يار شبيه به گزارش مجريان مسابقات ورزشي مي باشد 
ك�ه صحنه وقايع را توضيح مي دهند،  ش�ما نيز پس از ق��رار گرفتن در كنار كودكتان 
ك�ه در حال ب�ازي اس�ت، دقيقًا رفت��ار او را نگاه كنيد و فقط رفت�اره�اي او را عينًا 
ب�ازگو كنيد. مثاًل  زمانيكه كودك در حال بازي با مكعب هايش اس�ت،  كنارش بنشينيد 
و بگوئي�د: ت�و داري با مكعب هاي س�فيد و زرد يك خانه بزرگ درس�ت مي كني؟ حاال 
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االن يك پسر كشيدي و...
پ�س دانس�تيم كه توجه ك�ردن به رفتار كودك صرف�ًا نگاه كردن، ي�ا گفتن اينكه 
حواسم به توست نمي باشد بلكه بايد با آرامش به دور از عجله و شتاب در كنار او قرار 

گرفت و به روش باال رفتار او را بازگو كرد.
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2( يك روش ديگر براي توجه كردن،  تقليد كارهاي كودك است. مي توان در هنگام 
توج�ه كردن كنار كودك نشس�ت و كاره�اي او را عينًا تقليد كرد. مثاًل كش�يدن يك 
نقاشي يا ساختن يك مجسمه با خمير بازي. به ياد داشته باشيد كه بايد به طور مداوم 
و هميش�گي از اين روش استفاده كرد. بكارگيري گاه به گاه و در فواصل طوالني باعث 
بي اثر شدن اين روش مي گردد. توجه كردن باعث مي شود كه به كودك بفهمانيم او را 

درك مي كنيم و به او بازخورد مثبت مي دهيم.

كارهایي كه در هنگام توجه كردن نباید انجام گيرد:
1- دستور دادن يا دستورالعمل دادن به كودك

در حال توجه به كودك نمي گوييم اين را بنويس، يا اين را نقاش�ی کن و... يعني در 
زمان توجه كردن نبايد به او چيزي را امر كنيم.

2- پرسيدن سوال از كودك
ب�ه هيچ وجه در زم��ان توجه ك�ردن به خصوص در زمان نقاش�ی کردن از كودك 
س�وال پرسيده نشود و فقط رفت�ار او توصيف ش�ود. مثاًل نگوييد: >چرا اين درخت را 
رنگ می کنی؟ يا چرا آالن می خواهی نقاشی کنی؟< بلکه بگوييد: >می بينم داری نقاشی 

می کنی، می بينم اينجا درخت هم که هست، حاال برگهای درخت را هم که گذاشتی.<

نـكـتـه:
به وقايع عادي و طبيعي كه در طول روز براي كودك اتفاق مي افتد،  توجه كنيد.

از هر لحظه كوتاه و مناسب براي توجه و تشويق كودك استفاده كنيد.
س�عي كنيد هرزمان كودك رفتار مناسبي انجام داد و از نظر شما مناسب بود 
موافقت خود را با آن اعالم كرده و بالفاصله او را تشويق كنيد. مثاًل: آفرين لباس هايت 

را چه خوب مرتب مي كني،  از تو متشكرم.
مطمئن باشيد در صورت رعايت و تمرين موارد فوق، كودكتان دستورهاي شما 

را بهتر انجام خواهد داد.
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روش های پاداش دادن به كودك
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روش هاي تشويق كودك )پاداش دادن(
ه�ر فردي صرف نظر از س�نش انتظ�ار دارد در مقابل كار خوبي ك�ه انجام مي دهد، 
 م��ورد تش�ويق قرار گيرد. اين موضوع در مورد كودكان نيز با ش�دت بيش�تري ديده 
مي شود. بطوريكه تشويق مي تواند به عن�وان يك اب�زار مهم تربيتي در اختيار والدين 

قرار گيرد.
تشويق كودكان در تغيير رفتار آنها نقش بسيار مهمي دارد. بنابراين با پاداش دادن 
به رفتارهاي قابل قبول كودك مي توانيم باعث تقويت و تثبيت و نهايتًا يادگيري رفتار 

مطلوب در او شويم.

چگونه كودكان را مورد تشویق قرار دهيم:
براي تشويق كودكان مي توانيد از روش هاي مختلف پاداش دادن استفاده كنيد. ٭
براي آموزش مهارت هاي جديد،  كودكان را بايد تشويق كرد. ٭

پاداش هاي كالمي:
در س�نين خردسالي مي توان از پاداش هاي كالمي بهترين استفاده را برد. يعني در 
زمان�ي كه كودك رفتار مطلوب�ي را انجام مي دهد با كالم محبت آميز و نيكو او را مورد 
تش�ويق قرار دهيد. مثال: به به، آفرين متش�كرم و... اگر پاداش هاي كالمي با توصيف 
ك�ردن رفتار خوب كودك همراه باش�ند، نتيجه خيلي بهتري خواهند داش�ت. چرا كه 
كودك كاماًل متوجه كار درس�تي كه انجام داده، مي ش�ود. مثاًل زماني كه كودك بعد از 
ورود ب�ه خانه كفش هايش را در جاي مخصوص كفش گذاش�ت ب�ه او بگوييم، از اينكه 

كفش هايت را سرجايش گذاشتي،  متشكرم.
سعي كنيد در زمان گفتن جمالت تشويقي اين جمالت را با احساس و هيجان بيان 

كنيد. يعني طرز بيان شما شاد و پر انرژي باشد.
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پاداش هاي غير كالمي:
پاداش هاي غير كالمي ش�امل پاداش هايي هس�تند كه از كالم اس�تفاده نمي گردد 
و با رفتارهايي س�اده مثل با دس�ت پشت كودك زدن،  دس�ت روي شانه او گذاشتن يا 

چشمك زدن مشخص مي شود.
مثال: زمانيكه فرزندتان در جمع دوستانش هست و مي خواهيد او را به دليل رفتار 
مناسبي كه انجام داده تشويق كنيد مي توانيد با چشمك زدن اين كار را انجام دهيد.

نـكـتـه:
بهتر اس�ت اين ن�وع اظهار محبت و عالق�ه را به دفعات بيش�تري با كودكان 

داشته باشيد و فقط به عنوان پاداش از آنها استفاده نكنيد.
گاهي مي توان كارهايي را كه كودك واقعًا عالقمند به انجام آنها مي باشد را به 
عنوان جايزه در نظر گرفت. اين كارها ممكن است شامل انجام يك بازي، خواندن يك 

داستان يا رفتن به سينما و يا يك گردش دسته جمعي باشد.
مث�ال: براي پاداش دادن به رفتار مطلوب كودك كه انجام تكاليف مدرس�ه اش بوده 
اس�ت، مي توانيم به او بگوييم: آفرين، چون مش�ق هايت را زود نوشتي مي تواني ساعت 

پنج فيلم ببيني.
گاهي از وسايل و اشياء مورد عالقه كودك براي پاداش دادن استفاده مي كنيم. 
مانند اس�باب بازي. مثال: اگ�ر اطاقت را امروز عصر مرتب بكني آن اس�باب بازي كه 

دوست داري برايت مي خرم.
ي�ك فايده ديگ�ر اين فعاليت ها به جز ايجاد انگي�زه در كودك، بهبود ارتباط 

والدين كودك مي باشد.
بايد توجه داش�ت كه اين نوع پاداش ها با باج خواهي تفاوت دارد،  چرا كه اين 
پاداش ها در مقابل انج�ام كاردرس�ت و اف�زايش انگيزه داده مي ش�ود در حاليكه ب�اج 
ي�ا قبل از انجام رفتار داده مي ش�ود و يا در مقاب�ل انجام كار غلط و نادرس�ت پرداخت 

مي شود.
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دو نكته در تشویق:
1( تشويق بايد بالفاصله بعداز انجام رفتار خوب صورت گيرد.

2( تش�ويق در ش�روع يك رفتار خوب مثاًل به موقع خوابيدن به صورت مكرر و براي 
ايجاد انگيزه بيش�تر انجام مي ش�ود و براي جلوگيري از وابس�ته ش�دن كودك به اين 
پاداش ه�ا وقت�ي رفتار ثبات پيدا کرد به تدريج اين تش�ويق ها را ك�م كرده و به صورت 

گاه گاهي ارائه مي شوند.

چگونه درمورد فعاليت تشویقي تصميم بگيریم؟
س�عي كنيم فعاليت ها و عاليق كودك را به خاطر بس�پاريم. مثاًل: خريد يك شي،  ٭

يا بردن به پارك و...
از خود كودك سوال كنيم كه دوست دارد براي او چه جايزه اي در نظرگرفته شود. ٭
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چند فعاليت را در نظر بگيريم و از كودك بخواهيم يكي را انتخاب كند. اين موارد  ٭
مي تواند به ش�ما كمك كند تا در زمان تش�ويق كودك،  تصميم گيري در مورد انتخاب 

نوع آن راحت تر و سريع تر باشد.

اصول مهم در پاداش دادن:
پاداش بايد بالفاصله پس از رفتار مطلوب باش�د. بطوريكه همان لحظه كه كودك  ٭

رفتار مناس�ب را انجام داد، بالفاصله با پاداش هاي كالمي و بسته به نوع رفتار با انواع 
ديگر پاداش ها او را مورد تشويق قرار دهيم.

پاداش بايد در ش�روع رفتار مطلوب توس�ط كودك داده شود و براي تكرار رفتار  ٭
مناسب تا زماني كه رفتار مطلوب ثابت شود،  بايد تشويق كودك ادامه يابد.

فقط به رفتارهاي مطلوبي كه مي خواهيم ادامه پيدا كند،  پاداش دهيم. ٭
در تش�ويق كالمي بهتر اس�ت تش�ويق با توصيف آن رفتار همراه باشد. مانند: از  ٭

اينكه اينقدر زيبا مي نويسي خيلي خوشحالم.
زمان�ي ك�ه مي خواهيم كودك يك رفتار جديد را ش�روع كند،  اس�تفاده از پاداش 

كاربرد زيادي داشته و باعث تقويت يادگيري رفتار مي شود.

نتيجه مهارت فرزندپروری  دوست داشتن، 
درک کردن و پرورش کودک است
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مهارت ناديده گرفتن
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مهارت ناديده گرفتن
گاهي اوقات كودكان رفتارهاي نامناسبي انجام مي دهند كه معموالً  والدين نمي دانند 

در مقابل اينگونه رفتارها چه عكس العملي داشته باشند.
مهارت ناديده گرفتن يكي از مهارت هايی اس�ت كه جهت كنترل بعضي مش�كالت 
رفتاري ك�وچك مثل نق زدن، گ�ريه كردن هاي مداوم،  داد و ف�رياد كردن و ش�كلك 
درآوردن اس�تفاده مي گ�ردد. در حقيقت توج�ه نكردن به كودك باع�ث كاهش انجام 

رفت�ار اشتباه مي شود.
بايد توجه داشت اين روش براي كنترل رفتارهايي كه باعث نقض يك قانون يا ضايع 

شدن حقوق ديگران و يا ايجاد خطر براي كودك و ديگران مي شود به كار نمي رود.
براي اينكه بتوانيم مهارت ناديده گرفتن را در كودكان اجرا كنيم،  توجه به اين نكته 
بس�يار مهم اس�ت: والدين بايد آمادگي الزم جهت اجراي اين مهارت را از نظر روحي 
داش�ته باش�ند يعني خس�ته نبوده و حوصله كافي جهت كنترل رفتار خود را داش�ته 
باش�ند زيرا بكارگيري اين مهارت،  كار بس�يار دش�واري بوده و نياز به صبر و بردباري 

زيادي دارد و اگر كامل اجرا نشود،  نتيجه مطلوب حاصل نمي شود.

تعریف:
بي توجهي كامل و بدون هيچ عكس العمل و واكنشي را ناديده گرفتن مي گويند.

در مهارت نادیده گرفتن سه اصل زیر باید مدنظر قرار گيرد:
1- هيچ تماس فيزيكي نبايد برقرار شود.

2- هيچ تماس يا ارتباط كالمي نبايد برقرار شود.
3- هيچ تماس چشمي با كودك برقرار نشود.

هنگام�ي كه يك رفتار ناديده گرفته می ش�ود به كودك ن�گاه نكنيد و با او صحبت 
ننماييد. كودك ممكن اس�ت در ابتدا ش�لوغ كند و س�عي در جلب توجه ش�ما داشته 

باشد، در صورت لزوم روي خود را برگردانيد و دور شويد. سعي كنيد آرام باشيد.
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رفتارهاي زیر را مي توان نادیده گرفت:
رفتاره�اي خاص�ي مثل ش�كلك درآوردن، اس�تفاده از صداهاي بچ�ه گانه و يا  ٭

بكاربردن كلمات زشت كه باعث جلب توجه مي شود.
كودكي که به انجام كاري اصرار و پافش�اري مي كن�د و آن كار مورد نظر و توافق  ٭

والدين او نمي باشد.
اگ�ر ك�ودك فقط براي جلب توج�ه والدين گريه مي كند، رفت�ار او را بايد ناديده  ٭

گرفت،  ولي اگر گريه كردن او داليل ديگر داشته باشد، بايد مورد توجه قرار گيرد.
اگر بدانيم كودك واقعاً  و بدون دليل داد و فرياد مي كند و اين مسئله در او عادت  ٭

شده است.
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براي كنترل رفتارهايي مثل جيغ زدن،  بحث كردن، تحريك پذيري هم مي توان از  ٭
اين مهارت استفاده كرد.

اصولي كه در بكارگيري این مهارت باید به خاطر داشت عبارتنداز:
رفتاري انتخاب شود كه بتوان آن را ناديده گرفت مانند نق زدن، نه رفتاري كه به  ٭

كودك آسيب برساند مانند غذا خوردن.
زمانيكه اين رفتار رخ مي دهد نسبت به آن بي توجهي كامل صورت گيرد يعني در  ٭

مقابل رفتار كودك مانند يك مجسمه بوده و در صورت و ظاهر هيچ نشانه اي نباشد.
اين مهارت بايد بطور مداوم استفاده شود )در صورت بروز رفتارهايي كه نام برده شد(. ٭

نكات مهم در استفاده از مهارت نادیده گرفتن:
در استفاده از اين مهارت،  امكان اينكه رفتار مناسبي كه در حال تغيير است 

بيشتر از قبل اتفاق بيفتد هست.
به رفتار مناسبي كه از كودك بروز مي كند بايد توجه نشان داده و پاداش داده 

شود.
مهارت ناديده گرفتن در صورتي موثر اس�ت كه همراه با نش�ان دادن توجه و 

پاداش دادن به رفتارهاي مطلوب باشد.
هر زمان كه كودك رفتار نامناسب را متوقف كرد او را تحسين كنيد.

دقت داش�ته باش�يد: در زماني كه از اين مهارت اس�تفاده مي كنيد از دستور 
دادن و سوال كردن خودداري كنيد.
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روش صحيح دستور دادن به كودك
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روش صحيح دستور دادن به كودك

دستور دادن
يكي از موضوعات مهم، روش دس�تور دادن به كودك اس�ت به طوري كه كودك آن 

را به خوبي درك كرده و اجر اكند.
دستورهايي كه معمواًل موثر واقع نمي شوند داراي يكي از خصوصيات زير هستند:

دستورهاي زنجيره اي: دستورهايي هستند كه پشت سرهم به كودك داده مي شود 
و وی تواناي�ي به خاطر س�پردن تمام آنها را ندارد. بنابراين برخ�ي از آنها را فراموش 

كرده و انجام نمي دهد.
مانند لباس�ت را بپوش، دندانهايت را مسواك بزن، موهايت را شانه كن، بعد بيا صبحانه 

بخور.
بهتر اس�ت دس�تورها را به بخش هاي كوچكتر تقسيم كرده و هر كدام را به تنهايي 

از كودك درخواست كرد.
دس�تورهاي مبهم: دستورهايي هستند كه براي كودك واضح و روشن نيستند و به 
خوب�ي نمي توانند منظور گوينده را منتقل كنند. به عن�وان مثال هنگامي كه ما انتظار 
داريم،  بچه ها بدون درگيري و خش�ونت باهم بازي  كنند و دعوا نكنند ولي فقط به آنها 

بگوييم: »بچه هاي خوبي باشيد«.
كودك ممكن اس�ت نداند از او چه خواسته ش�ده است و بايد چه كار كند كه از نظر 
والدين بچه خوبي باش�د؟ اين دس�تورها مبهم مي باش�ند، بنابراين بهتر است به صورت 
مشخص و اختصاصي به آنها بگوييم: » با اسباب بازي هايتان باهم و به آرامي بازي كنيد«.
دس�تورهاي پرسشي: در اين گونه دس�تورها از كودك سوال مي شود كه آيا دوست 
دارد كه اين كار را انجام دهد؟ مثاًل »آيا دوست داري كه اطاقت را تميز كني؟ كه ممكن 

است يك كودك لجباز براحتي بگويد: »نه دوست ندارم«.
در اينگونه دستورها ما به کودک حق انتخاب مي دهيم. پس دور از انتظار نيست كه 
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او آن را انجام ندهد.

دستورهایي كه به دنبالش دليل و منطق آورده مي شود:
مانن�د: » زودب�اش اطاقت را مرتب كن چون امش�ب مهمان داري�م و از اينكه خانه 
نامرتب باشد، نگران و عصباني مي شوم«. در اين مثال ممكن است كودك دستور اصلي 
را فراموش كند، بنابراين بهتر است كه دستور به اين شكل باشد: »امشب مهمان داريم 
و خانه نامرتب من را نگران و عصباني مي كند،  پس لطفًا هرچه سريعتر وسايلت را جمع 

كن«.
يعني اول توضيح داده بعد دستور مورد نظر گفته شود.
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روش دستور دادن موثر
روش اج�راء: نزديك كودك برويد،  تا نزديک چش�م هاي كودك خم ش�ويد و با او 
تماس چشمي برقرار كنيد. فاصله شما در زمان دستور دادن به اندازه فاصله يك دست 
باز باش�د)يعني به فاصله شانه تا نوك انگش�تان( و براي كودك به طور دقيق مشخص 

كنيد و بگوييد كه چكار كند.

نكات مهم در زمان دستور دادن
1( هرچ�ه تعداد دس�تورها كمتر باش�د،  موثر تر بوده و كودك بهتر متوجه ش�ده و 

سريعتر آن را اجرا مي كند.
2(دستوري كه به كودك داده مي شود بايد مشخص، خاص و روشن باشد.

3( دس�تورها بايد بيش�تر به شكل مثبت باش�ند. مثاًل به جاي گفتن »بلند صحبت 
نكن« بگوييد »آرام صحبت كن«.

4( ب�ا صداي محكم و قاطع با كودك صحبت كرده و بگوييد كه چكار بايد بكند،  اما 
نبايد در كالمتان خشونت وجود داشته باشد.

5( به اطاعت از دستور، پاداش دهيد.
6( دستورها بايد در حد سن و فهم و توانايي كودك باشد.

سعي كنيد دستورها با تهديد همراه نباشند و با لحن خوب و قاطع گفته شوند.

نـكـتـه
اگر كودك در ش�رايطي است كه نمي تواند دس�تورهاي ما را انجام دهد، بهتر 
است به زمان ديگري موكول گردد و اصاًل  درخواست نگردد. مثاًل: كودك در حال ديدن 
برنامه تلويزيونی مورد عالقه اش مي باش�د و ما به او مي گوييم »بلندش�و كتاب هايت را 

مرتب كن«.
عدم رعايت دستور از جانب كودك دليل بر لجبازي او نيست. احتمال دارد كه 
كودك متوجه منظور ش�ما نشده باشد، پس دستور خود را دوباره با توجه به روش هاي 

ذكر شده براي او تكرار كنيد.
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استفاده درست از محروم سازی موقت
)تنبيه کردن(
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روش استفاده درست از محروم سازی موقت 
روش�ی که براي عدم اطاعت از دس�تورات توصيه مي شود، اس�تفاده از اتاق خلوت يا 
محروم س�ازي موقت يا زمان اخراج مي باش�د يعني گذاش�تن كودك در يك مكان بدون 
سرگرمي به مدت چندين دقيقه و گرفتن هر گونه توجه از وي. در اين نوع تنبيه هيچ روش 
دردناك و زجرآوري اس�تفاده نمي ش�ود بلكه فرصت براي دريافت توجه از كودك گرفته 

مي شود.

محروم سازي موقت و موثر چگونه اجرا مي شود ؟
ابتدا يك مكان خلوت بايد در خانه انتخاب شود. اين مكان بايد دور از اسباب بازي، 
مردم، پنجره، تلويزيون، راديو، وس�يله شكس�تني و هر چيزديگري باشد كه كودك از 

آن لذت مي برد.
اي�ن ام�ر چند فايده دارد: يك�ي اينكه به خاطر كودك مي آورد ك�ه در اتاق خلوت 
روي صندلي اس�ت. پاهاي كودك روي زمين نيس�ت و كمتر احتمال دارد كه در طول 
اين مدت از جايش بلند ش�ود. بايد توجه داش�ت كه صندلي نزديك به ديوار نباش�د 
كه كودك ديوار را خراب كند. مكانهايي كه اصال براي اتاق خلوت  مناس�ب نيس�تند: 
حم�ام، صندوقخانه، اتاق تاريك. بطور كل�ي هر محلي را كه انتخاب مي كنيد، چراغش 
را خاموش نكنيد زيرا كودك را خواهد ترساند. در اينجا هدف، گرفتن توجه از کودک 

است نه ترساندن وی.

یك سلسله مراتب براي موثر بودن محروم سازي باید انجام شود كه عبارتند از : 
1- يك دستور خوب )ساده و واضح( به كودك بدهيد.

2- اگر بعد از 5 ثانيه دس�تور را انجام نداد يك اخطار بدهيد )اگر اين كار را انجام 
ندهي، به اتاق خلوت خواهي رفت( و دوباره دستور را تكرار كنيد.

3- اگ�ر بعد از 5 ثانيه باز هم اطاعت نك�رد، مي گوييد چون اين كار را نكردي بايد 
به اتاق خلوت بروي.
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4- بدون بحث كردن، سخنراني كردن و سرزنش كردن، دست كودك را گرفته و به 
سمت اتاق خلوت ببريد. 

5- فرياد زدن، اعتراض كردن و قول دادن به اطاعت كردن را ناديده بگيريد.
6-به او بگوييد كه روي صندلي بنشيند.

7- وقتي كه او س�اكت نشس�ت، زمان راشروع كنيد )يك دقيقه براي هر سال سن 
كافي است(

8- زماني كه مدت زمان به اتمام رس�يد )البته به ش�رطي كه 30 ثانيه آخر را آرام 
بوده باشد( به طرف وي برگرديد و بگوييد زمان اتاق خلوت تمام شده. 

9- مجددا دستور اوليه را از وي بخواهيد كه انجام دهد. 
10- اگر كودك باز هم اطاعت نكرد مجددا او را به اتاق خلوت ببريد.

باچه مشكالتي در انجام محروم سازي موقت روبرو مي شویم 
اول اینكه، زماني كه به كودك مي گوييد بايد به اتاق خلوت برود ممكن است بالفاصله 
دستور اوليه مورد نظر شما را انجام ندهد. با اين وجود شما تسليم نشويد، بلكه او را به 

اتاق خلوت بفرستيد زيرا در غير اين صورت باعث بدآموزي كودك مي شود. 
دوم اینكه، ممكن است كودك براي رفتن به اتاق خلوت مقاومت نشان دهد. در اين 
صورت، پشت كودك بايستيد، دستها را روي بازوهايش قرار داده و او را از زمين بلند 

كنيد و او را روي صندلي بنشانيد.  
مدت زمان اتاق خلوت بطور كلي يك دقيقه براي هر س�ال سن است ولي بستگي به 
آرام بودن كودك در اين مدت نيز دارد. زماني كه تازه اس�تفاده ازاتاق خلوت را ش�روع 
كرده ايد، كودك بايد براي 30 ثانيه آخر س�اكت بوده باش�د. اگر هنوز مشغول جيغ زدن 
اس�ت صبر كنيد تا آرام بشود. بتدريج مدت زمان آرام بودن قبل از اتمام محروم سازي 

را زيادتر كنيد.
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چگونه از خود به عنوان پدر يا مادر
مراقبت كنيم؟
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چگونه از خود به عنوان پدر يا مادرمراقبت كنيم؟

توجه به خود به عنوان پدر و مادر
همان گونه كه توجه به نيازهاي كودكان دررشد عاطفي و اجتماعي آنان موثر است، 

توجه به خود به عنوان والد نيز بسيار مهم مي باشد.
والد خوب بودن بدين معني نيست كه كودك بر زندگي شما تسلط داشته باشد.

پ�در و مادر بودن كار س�ختي اس�ت با اين ح�ال بايد بتوانيد خواس�ته هاي فرزند، 
همسر، امور منزل، خانواده، دوستان و شغلتان را برآورده كنيد.

وقتي نيازهاي شخصي شما از نظر ارتباط صميمانه،  همراهي خانواده با شما، تفريح و 
تنها بودن در زمان هاي خاص برآورده شود،  پدر و مادر بودن براي شما آسانتر خواهد بود.

سعي كنيد انتظارات بيش از حد از خودتان نداشته باشيد
طرز فكر شما نسبت به خودتان بر احساسات شما تاثيرگذار است.

فكرهاي نادرس�تي كه مي توانند اس�ترس ش�ما را افزايش دهند عبارتند از: افکار 
مزاحم، بزرگ كردن بدي ها،  ناديده گرفتن خوبي ها، س�رزنش خويش و طرح  بايدها  و 

نبايدهاي فراوان براي خودتان.
با تفكر واقع بينانه و مثبت در مورد خود، اس�ترس وارد بر ش�ما كمتر خواهد بود و 
آس�انتر مي توانيد با موقعيتي كه در آن هس�تيد كنار بياييد. مثاًل در قبال كار اش�تباه 
فرزندت�ان به جاي اينك�ه فكر كنيد، مادر بدي هس�تيد كه نتوانس�ته ايد كودكتان را 
درس�ت تربيت كنيد،  س�عي مي كنيد واقع بينانه فكر كرده و به خود بگوييد فرزندتان 
هنوز ناپخته است و كم كم رفتارهاي مناسب را فراخواهد گرفت، به اين ترتيب استرس 

وارده بر شما كمتر خواهد بود.

در گفتگو با خود از عبارت هاي مثبت در جهت سازگاري بيشتر استفاده كنيد
اف�كار مثبت به ش�ما الق�اء مي كند ك�ه چگونه در ه�ر موقعيتي كه ق�رار داريد با 

احساسات خود كنار بيائيد.
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مث�اًل بگوييد: خيلي طبيعي اس�ت كه آدم اش�تباه كند و نشس�تن و غصه خوردن 
دردي را دوا نمي كند بهتر اس�ت فكر كنم كه چه كاري بايد انجام دهم. من قباًل از اين 

مشكالت داشته ام كه آنها را به خوبي حل كرده ام.
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چند نكته جهت كاهش استرس
گهگاه در شيوه زندگي تان تغييراتي ايجاد كنيد. ٭
ي�اد بگيري�د كه بتوانيد در مقابل خواس�ته هاي زياده از حد ديگران به ش�يوه اي  ٭

مودبانه >نه بگویيد<.
فعاليت ورزش�ي مس�تمر )پياده روي( باعث بهبود رفتار و افزايش انرژي ش�ما در  ٭

طول روز خواهد بود.
مسئوليت امور منزل و فرزندان را با ديگران يا همسرتان تقسيم كنيد. ٭
س�عي كني�د زماني را براي خ�ود اختصاص دهيد ت�ا به فعاليت م�ورد عالقه تان  ٭

بپردازيد.
والدين بايد بدانند زمانی كه يك مشكل بوجود می آيد همديگر را حمايت كنيد.  ٭
زمانی ارتباط شادتر و لذت بخش تر می شود که  با اقوام و دوستان ارتباط داشته  ٭

باشيد.
اگر احس�اس كرديد كه شما و همسرتان اغلب تحت استرس هستيد و يا در كنار  ٭

آمدن با مشكالت توانايي كافي نداريد،  حتماً با يك فرد متخصص مشورت كنيد.

توجه داشته باشيد:
اگ�ر والدين آرام باش�ند و راهكارهاي تربيتي س�ازنده را با پش�تكار پيش بگيرند 

فرزندان رشد سالمي خواهند داشت و مي توانند رفتارهاي مناسب را فرا بگيرند.

تحقير، تهديد و تنبيه کودکان،
 ترس و اضطراب آنان را افزايش مي دهد. 
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چگونه محيطی امن و سازنده برای
كودكانمان ايجاد كنيم؟



33

13
90

 - 
زد

ن ی
ستا

ت ا
اش

هد
ز ب

رک
- م

ي 
ور

 پر
ند

رز
ی ف

ها
ارت

مه

چگونه محيطي امن و سازنده براي كودكانمان ايجاد كنيم؟

والدین گرامي
داش�تن يك محيط امن، س�ازنده و مورد عالقه كودك اصل اول تربيت مناس�ب و 
كارآمد مي باشد. محيط امن بدين معني است كه شما از آرامش بااليي در زمينه تربيت 
فرزند خود برخوردار باش�يد و در عين حال كودك بتواند به جس�تجو در محيط اطراف 

خود پرداخته و در طول روز با كمترين آسيب به فعاليت ادامه دهد.
براي ايجاد يك محيط امن بايد بتوان در مواقعي كه محيط براي كودك كسل كننده 
مي باش�د،  يك س�ري فعاليت هاي جالب و س�رگرم كننده را براي وي فراهم آورد تا از 

كسالت و رخوت بيرون بيايد.
فراهم آوردن فعاليت هاي سرگرم كننده و جالب براي كودكان آنان را به مستقل 

بازي كردن تشويق و رشد هوشي و ذهني آنان را تحريك مي كند.
با ش�ناختن اس�تعدادها و توانمندي هاي كودكان مي توان فعاليت هاي متناس�ب با 
س�ن و عالقه آنها را برايش�ان فراهم كرد و احساس ايمني، آرامش، مسئوليت پذيري، 

 رهبري و اعتماد به نفس را در آنان ايجاد كرد.
ايجاد فرصت هايي براي بازي و تجربه كردن، كنجكاوي كودك،  رش�د زبان و قواي 
هوش�ي او را تحريك كرده و مي تواند كودك را س�رگرم و فعال نگه داش�ته و احتمال 

بدرفتاري او را كاهش دهد.
ه�ر ق�در تجارب كودك در رابطه با محيط اطرافش بيش�تر و با احس�اس امنيت 
و آرامش باالتري همراه باش�د،  ذهن و فكر او بيش�تر رش�د كرده و به بلوغ و پختگي 
نزديكتر مي ش�ود و ياد مي گيرد كه به جاي اين كه به سادگي نظرات ديگران رابپذيرد 

خود نيز فكركرده و براي خودش تصميم بگيرد.
براي ايجاد فرصت هاي مناس�ب براي بازي س�الم مي توان از اقداماتي ساده استفاده 

كرد.
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مثال:
ك�ودكان را تش�ويق كنيد كه بعضي چيزه�ا را در محيط اطراف خ�ود بيازمايند.  ٭

)بررس�ي يك وسيله از كارافتاده يا جستجو در باغچه يا تعمير يك وسيله با والدين(. 
اين كار انگيزه يادگيري در محيط را در كودك تقويت مي كند.

گذراندن يك زمان اختصاصي با كودك مانند رفتن به گردش يا س�ينما، ش�ركت  ٭
در بازي هاي كودكانه وي.

ش�ركت دادن كودك در بعضي تصميم گيري هاي مربوط به او، محيطي امن و مورد  ٭
عالقه براي وي فراهم مي کند.

كودكان نياز به نظارت مناس�ب دارند،  بدين معني ك�ه بدانيد در هر زمان كودك  ٭
كجاست و چه كاري انجام مي دهد.

نيازي نيس�ت كه در هر لحظه و پا به پاي او در همه بازي ها و فعاليت هايش شركت  ٭
كنيد،  ولي الزم است هر وقت كودك به كمك يا مراقبت شما نياز داشت به راحتي بتواند 
شما را بيابد و در صورت امكان كاري كه انجام مي دهيد كنار بگذاريد و به او توجه كنيد.

عزت نفس كودكان در محيط هاي حمايت كننده و مثبت تقويت مي شود. ٭
قبول مسئوليت در بعضي فعاليت هاي متناسب با سن، به او اتكاء به نفس و مهارت  ٭

در برنامه ريزي را مي آموزد.
در يك محيط امن كودك مي تواند با حداقل خطر با عالقه زياد به بازي و فعاليت بپردازد. ٭
بايد س�عي شود محيطي كه كودك در آن به سر مي برد به دور از عوامل خطرساز  ٭

باشد. دور كردن مواد سمي )وايتكس،  نفت، بنزين( از محل بازي و زندگي كودك و در 
دسترس نبودن داروها و مواد مضر ديگر ضروری است.

كودكان كنجكاو هس�تند و ممكن است براي ارضاء كنجكاوي خود با خوردن اين  ٭
مواد به خود آسيب برسانند.

با فراهم ساختن محيط امن و سازنده در راستاي رشد 
عاطفي و پيشرفت انگيزه يادگيري كودكان قدم برداريم.
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اصل اول: آماده کردن یک محيط امن و مورد عالقه براي کودک:
فراهم کردن يک محيط امن براي کودکان کم س�ن موجب آرامش بيشتر شما در  ٭

زمينه تربيت فرزندتان و جلوگيري از رفتارهای نادرس�ت مي شود. با تغيير و جابجائي 
وسايل منزل بويژه وسايلي که مي توانند به کودک صدمه بزنند، اين امکان را به کودک 
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مي دهيد تا در طول روز با امنيت بيش�تري س�رگرم باشد و ش�ما نيز آسوده تر باشيد. 
کودکان نيازمند يک محيط جذاب هستند که فرصتهاي الزم را براي جستجو، کشف، 

تجربه و رشد مهارتهاي آنها فراهم آورد. 
خانه اي که پر از اش�ياء جالب مي باش�د، کنجکاوي کودک، رشد زبان و توانايي هاي 
هوش�ي او را تحريک خواه�د کرد. همچني�ن مي تواند کودک را س�رگرم و فعال نگاه 
داش�ته و احتمال بد رفت�اري او را کاهش دهد. کودکان به نظارت مناس�ب نياز دارند. 
نظارت منا س�ب بدين معني اس�ت که بدانيد کودک کجاست و چه کاري انجام مي دهد 

و در زمانهاي کوتاه به او سر بزنيد. 

اصل دوم: ایجاد محيط سازنده براي یادگيري:
والدين الزم اس�ت در دسترس کودکان باشند. اين بدان معني نيست که هميشه  ٭

با کودک خود باش�يم، بلکه منظور آن است در هنگامي که کودک به کمک، مراقبت يا 
توجه نياز دارد، در دس�ترس او باشيد. وقتي کودک نزد شما مي آيد، در صورت امکان 

کاري را که انجام مي دهيد، کنار گذاشته و زماني را با او بگذرانيد. 

اصل سوم : استفاده از انضباط قاطعانه:
بس�ياري از والدين به اش�تباه براي داش�تن قاطعيت در برخورد با فرزندانش�ان از 

روشهاي نامناسبي چون داد زدن و تهديد کردن استفاده مي کنند. 
انضباط قاطعانه به معناي اینکه: در رفتار با کودک از شيوه نسبتا با ثباتي استفاده  ٭

کنيد. وقتي در مقابل يک نوع رفتار نا مطلوب کودک هر دفعه واکنش متفاوتي داشته 
باشيد )مثال زماني ناديده بگيريد و يا حتي تشويق کنيد، زماني ديگر همان را به شدت 
تنبيه و يا کودک را تهديد کنيد( کودک گيج مي ش�ود و نمي داند که رفتارش مطلوب 

است يا نه؟
هنگام بدرفتاري کودک به سرعت مداخله کنيد: گاهي والدين آنقدر صبر مي کنند  ٭

که بدرفتاري کودک شديد شود و آنوقت مداخله مي کنند که معموال در اين زمان منجر 
به تنبيه شديد کودک مي شود. براي مثال : وقتي در يک مهماني کودک بيقرار مي شود 
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و حوصله اش سر مي رود والدين ممکن است هيچ اقدامي نکنند، ولي زماني که بيقراري 
کودک شديد مي شود و جيغ و فرياد راه مي اندازد شروع به تنبيه کردن او مي کنند. 

به موقع کودکانتان را براي انجام رفتار مناسب آموزش بدهيد: رفتار مناسبي را  ٭
که از کودک خود انتظار داريد به او آموزش دهيد و از تشويق براي تقويت آن رفتار ها 
استفاده کنيد. با تعيين قوانين در خانه و خارج از خانه و آموزش آن به کودکان، آنان 

به تدريج کنترل بر رفتارهاي خود را ياد مي گيرند. 
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اصل چهارم: انتظارات از خود و کودکمان را واقع بينانه کنيم
وقت�ي والدین توقعات زیاد و ی�ا زودتر از زمان الزم یا انتظار کامل بودن را از  ٭

کودک خود داشته باشند، در آن صورت مشکالتي بروز پيدا خواهد کرد. مثال والديني 
که انتظار دارند کودکش�ان هميش�ه مودب، مرتب و شاد باش�د و با آنها همکاري کند 
ممکن اس�ت اين انتظار بر آورده نش�ود در اين صورت باعث ي�اس و نااميدي والدين 

شده و در رفتار با کودک دچار مشکل مي شوند. 
از کودک خود انتظار نداشته باشيد کامل باشد: همه کودکان اشتباه مي کنند اما  ٭

بيش�تر اشتباهات عمدي نيس�تند. براي والدين مهم است که انتظارات واقع بينانه از 
خود نيز داشته باشند. اين نکته که شما مي خواهيد به عنوان يک والد تمام سعي خود 
را بکنيد خوب است اما تالش براي يک پدر و مادر کامل و بي نقص بودن فقط منجر به 
احساس ناکامي و بي کفايتي مي شود. به خود خيلي سخت نگيريد. همه افراد از طريق 
تجرب�ه مي آموزند که رفتار و اعمال خود را اصالح و بهتر کنند. والد خوب بودن بدين 

معني نيست که کودک بر زندگي شما تسلط داشته باشد.
اگر مي خواهيد نيازها و انتظارات شخصي شما به عنوان یک بزرگسال بر آورده  ٭

ش�ود، صبور باشيد، ثبات داشته باشيد و در دسترس کودکتان باشيد. متناسب با سن 
و توانش از او انتظار داشته باشيد. 

اصل پنجم: پدرها و مادرها، از خودتان مراقبت کنيد. 
گاه�ي پ�در و مادره�ا در روند مراقب�ت از کودکانش�ان نيازها و خواس�ته هاي  ٭

اساس�ي خود را فراموش مي کنند. وقتي نيازهاي ش�خصي شما از نظر داشتن ارتباط 
با دوس�تان، تفريح، مطالعه و نياز به تنها بودن در زمانهاي خاص بر آورده ش�ود پدر يا 

مادر بودن آسانتر مي شود. 

بياموزيم:
 مراقبت، حمايت و دوست داشتن فرزندانمان را. 



چگونه می توان رعايت قوانين را به
كودك آموزش داد؟
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چگونه مي توان رعايت قوانين را به كودك آموزش داد؟
هم�ه اف�راد به خصوص كودكان بايد يكس�ري محدوديت ها و قواني�ن را پذيرفته و 
قبول كنند و هر زماني كه فرد امكان دسترس�ي به خواس�ته ها و تمايالت خود را ندارد 

بايد قادر باشد ناكامي و شكست را بپذيرد.
مواجه ش�دن با موقعيت هاي شكست، ناكامي و كنترل آنها در كودكان ممكن است 
براي والدين كار س�ختي باشد،  اما روش هاي موثري وجود دارد كه مي تواند به كودكان 
كمك كند تا ياد بگيرند كه در اين موقعيت ها چگونه خود را كنترل كنند )خويشتنداري( 

و به راحتي وضعيت بحراني ناكامي و شكست را پشت سر گذارند.

اين بدان معناس�ت كه الزم اس�ت والدين در مورد يك رفتار نامناسب هميشه يك 
پاس�خ ثابت داش�ته باشند. يكس�ان بودن پاس�خ والدين باعث يادگيري رفتار صحيح 
توس�ط کودک مي گردد. تغيير نظرات والدين از يك زمان به زمان ديگر يا اختالف بين 
والدين در رابطه با يك رفتار نامناسب باعث سردرگمي و در بعضي مواقع سوء استفاده 

كودك و ادامه رفتار نادرست مي شود.

نكته مهم:
ب�راي اينكه كودك بدان�د والدين و ديگران از او چه انتظ�اري دارند و چگونه بايد 
رفتار كند الزم است كه حدود و قوانين برايش مشخص شود تا در چهارچوب آنها رفتار 

نمايد.

الزم است كه والدين در مقابل رفتارهاي نامناسب كودك از 
بازخوردهاي فوري، هميشگي و قاطع استفاده كنند تا كودكان 

بتدريج مهارت و توانايي كنترل بر خود را بدست آورند.
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اصول مهم در تعيين قوانين
قوانين بايد به صورت مثبت بيان شوند و به كودكان بگويند كه »چه كاري را بايد  ٭

انجام دهند«. به جاي آنكه »چه كاري را انجام ندهند«. به عنوان مثال »آرام راه برو« 
به جاي »ندو«

هرچه قوانين ساده تر باشند،  انجام آنها براي كودك راحت تر است. ٭
قوانين بايد قابل تقويت ش�دن باش�ند. الزم اس�ت در صورت عدم رعايت قانون  ٭



42

ت استان یزد - 1390
ي - مرکز بهداش

ی فرزند پرور
مهارتها

پيامدي براي آن در نظر گرفت. )مثاًل محروم شدن از ديدن كارتون تلويزيون به دنبال 
انجام يك كار اشتباه(

در ط�ي يك جلس�ه خانوادگي در مورد برخي از قوانين ب�ا خانواده تصميم گيري  ٭
كنيد.

از بحث مستقيم براي برخورد با قانون شكني استفاده كنيد. ٭
زماني كه كودك يكي از قوانين اساسي خانه را فراموش مي كند مي توان از بحث  ٭

مستقيم استفاده كرد. براي انجام اين كار بايد اين سلسله مراتب را انجام داد:
1- توجه كودك

2- گفتن مشكل به كودك به صورت توضيح مختصر كه چرا اين يك مشكل است.
3- توضي�ح يا درخواس�ت از كودك براي انجام يك رفتار مناس�ب، س�پس رفتار 

مناسب تمرين شود.

نـكـتـه:
س�عي كنيد زماني كه مي خواهيد در مورد قوانين خانواده تصميم گيري كنيد، 

 كودك را نيز در تصميم گيري خود دخالت دهيد.

در مقابل رفتار نامطلوب كودك، بايد از بازخوردهاي 
فوري، مستمر و قاطع استفاده كنيد.

قوانين اگر براي كودك ساده و قابل فهم باشند، 
 انجام آنها راحتر خواهد بود.
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تعيين قوانين از اصول مهم و اوليه در تربيت كودك 
است. كودك ابتدا بايد از قوانين آگاه شود و سپس با 
تداوم انجام، اين قوانين به صورت مهارت در خواهد 

آمد. مثل نظم و ترتيب در خانه.
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بعضی از نکته های مهم در ارتباط
با تربيت فرزند
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بعضي از نكات مهم در ارتباط با تربيت فرزند

والدین گرامي:
بعض�ي از باورها در زمينه تربيت كودكان مي تواند بس�يار مخرب بوده و باعث بروز 

مشكالت در روابط والدين و كودكان شود، در اينجا به بعضي از آنها اشاره مي گردد.
تعدادي از والدين فكر مي كنند كودك رفتار نامناسب را فقط به اين جهت انجام  ٭

مي دهد كه آنها را اذيت كند. با اين تفكر كودك مقصر ش�ناخته مي ش�ود و باعث بروز 
يك خشم شديد از طرف پدر و مادر مي گردد.

والدی�ن بعضي از رفتار هاي نامناس�ب كودك را موقت�ي و زودگذر مي دانند و  ٭
در نتيجه آنها را از برخورد س�ريع با آن رفتار غلط باز مي دارد و زماني در صدد تغيير 
رفتار بر مي آيند كه ش�ديد و طوالني مدت ش�ده و در نتيجه كنترل آن نيز مشكل تر 

شده است.
همه این مش�كالت به خاطر من اس�ت. اين جمله اي  است كه ممكن است والدين  ٭

در زمان بروز يك رفتار اش�تباه از جانب فرزند به ذهنش��ان خط��ور كند. در اينجا 
والدي�ن خ�ود را مقصر مي دانن�د و در نتيجه احس�اس گناه و افس�ردگي و اضطراب 
پي�دا مي كنند. اين ح�االت تحم�ل آنان را كم كرده و باعث ب�روز واكنش هاي عصبي 

شديدتري مي شود.
بس�ياري از والدی�ن انتظ�ارات غير واقع بينان�ه اي از كودك خ�ود دارند كه با  ٭

سطح رشد كودك متناسب نيست. اين والدين كودكان را بالغين كوچكي مي دانند كه 
همه توانايي هاي بالغين را دارا هس�تند. براي مثال: كودك 2 س�اله بتواند به خوبي و 
با تميزي كامل با قاش�ق و چنگال غذاي خود را بخورد و يا كودك زير 6 س�ال بتواند، 
 س�اعت ها پياده روي و خريد كردن با پدر و مادر را تحمل كند يا قادر باش�د ساعت ها 
در ميهماني مرتب و س�اكت بنش�يند. هيچكدام از اين انتظارات با سطح رشد كودك 

هماهنگي ندارد.
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بعض�ي از والدی�ن توقع زیادي از كودكان خود دارند. يعني دوس�ت دارند كه  ٭
كودكانشان عالي و كام�ل باشند. در اي�ن صورت است كه با دي�دن بعضي از رفتارهاي 
ك�ودك كه حتي مي ت�واند متناس�ب با س�ن او باش�د، ب���ر افروخت�ه و عصب��اني 

مي شوند.
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بعض�ي از والدی�ن فكر مي كنند خود كودك بتدریج و به م�رور زمان و به طور  ٭
خ�ودكار )ب�دون آم�وزش و تمرین( مهارت هاي الزم را كس�ب مي كن�د. بايد توجه 
داش�ت كه ممكن اس�ت بعضي از يادگيري ها بدون آموزش و از طريق مشاهده صورت 
گيرد،  ولي بيش�تر مهارت ها نياز به آموزش فعال، تمرين و صرف وقت از سوي والدين 

و كودك دارند.

توجه داشته باشيد:
انتظار شما از فرزندتان بايد با سن او مطابقت داشته باشد. ٭
كودكان با يكديگر متفاوت هستند و توانايي هاي آنها مشابه هم نيست. ٭
بروز خش�م در مقابل اش�تباهات كودكان ناشي از عدم آش�نايي والدين با روش  ٭

مناسب برخورد با كودك است.
آگاه�ي از اين مهارت ها و روش ها مي تواند باع�ث بهبود روابط والدين و كودكان  ٭

گردد.

كودكان بالغين كوچك نيستند و توانايي آنها 
متناسب با سطح رشد فكري و جسمي آنان است.
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يك روز از زندگي من با کودكم 
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1- صبح بخير :
م�ادر نبايد كودك محصل خود را هر روز صبح از خواب بيدار كند.كودك از مادري 
ك�ه مزاحم خواب او مي ش�ود و روياهاي او را از هم گس�يخته مي س�ازد نفرت دارد. 
كودك از اين كه مادر به اتاق او بيايد و پتو را از روي او بردارد و بگويد )بلند ش�و دير 
است( وحشت دارد.اگر كودك با صداي ساعت زنگدار بيدار شود بهتر از اين است كه 

با صداي مادر زنگدار بيدار بشود. 
نبايد كودكي را كه به آساني از خواب بر نمي خيزد، تنبل ناميد و به كودكي كه فورًا 
برنمي خيزد و هنوز خواب آلود اس�ت برچس�ب "بد خلق " يا "لجباز " زد. كودكاني كه 
بشاش و چابك بودن به هنگام صبح رادشوار مي يابند، نبايد مورد تمسخر قرار گيرند. 
به جاي اين كه با آنان وارد جنگ ش�ويم، بهترين كار اين اس�ت كه بگذاريم ده دقيقه 
طاليي ديگر را به خواب يا خيالبافي اختصاص دهند و از آن لذت ببرند. اين را مي توان 
با تنظيم س�اعت به نحوي كه زودتر زنگ بزند عملي كرد اظهارات ما بجاي اينكه بيان 
كننده خش�م، تحقير، تمسخر و يا هشدار درباره سالمتي كودك باشند بايستي يكدلي 

ما را به او بفهمانند. 
چنين اظهاراتي صبح را درخش�ان مي س�ازد : "خيلي كيف دارد آدم تو بس�ترش 

دراز بكشد و غرق رویا بشود". "پنج دقيقه دیگر هم بخواب"  
چنين اظهاراتي جوي س�رد و طوفاني به ارمغان مي آورد " بلند ش�و، پس�ره ی شل و 

ول، بلند شو، پسرك تنبل " 
چني�ن اظهارات�ي باعث مي ش�ود كودك خودش راب�ه مريضي بزند "چ�را هنوز تو 

رختخوابي؟ مگر ناخوشي؟ سر دردي؟

2- رفتن به مدرسه
از آنج�ا ك�ه كودك به هنگام صبح برای رفتن به مدرس�ه عجل�ه دارد، بدين خاطر 
مي توان انتظار داش�ت كه وي كتابهاي درس�ي، عينك، ظرف غذا يا پول ناهار خود را 
فراموش كند. بهترين كار در اين مواقع آن اس�ت كه اش�ياي فراموش ش�ده را بدون 
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موعظه كردن درباره فراموش�كاري و عدم مسئوليتش به او بدهيم.اگربه كودك بگوئيم 
"عينكت اينجاس�ت" به او بيش�تر كمك كرده ايم تا اين كه بگويي�م " مي خواهم زنده 
باش�م وآن روزي راببينم كه تو يادت بماند عينك را بزني " نبايد موقع مدرس�ه رفتن 
كودك فهرس�تي از هش�دار و تذكر به او داد.اگر به كودك بگوييم روز خوش�ي داشته 

باشي بهتراز اين هشدار معمول است كه "خودت را به دردسر نينداز"  

3- پوشاك:
در خري�د لباس براي كودكان، اين مس�ئوليت ماس�ت كه تصمي�م بگيريم آنها چه 
لباسي را نياز دارند و اين مسئوليت ماست كه بودجه آن را تعيين كنيم. در فروشگاه، 
م�ا چن�د نمونه لباس انتخاب مي كني�م، همه اين نمونه ها از نظ�ر جنس و قيمت مورد 
قبول ما هستند. كودك يكي از چند نمونه لباس را كه ترجيح مي دهد بپوشد، انتخاب 
خواه�د كرد. بنابراين يك كودك ش�ش س�اله در ميان جورابه�ا و پيراهن هايي كه ما 
برگزيده اي�م مي توان�د انتخاب كن�د و يكي را بخرد. در خيل�ي از خانه ها كودكان هيچ 
تجربه و مهارتي در خريد لباس�هاي خودش�ان بدس�ت نمي آورند حتي افراد بالغي هم 
وجود دارند كه اگر مادر يا همسرش�ان در كنارش�ان نباشند، از انتخاب يك پيراهن يا 
ش�لوار براي خودش�ان عاجزند. به خصوص به كودكاني كه سن و سال بيشتري دارند، 
بايد اجازه داد تا لباسهايي داشته باشند كه با معيارهاي قابل قبول دوستانشان چندان 
تفاوتي نداش�ته باشد. قلمرو مس�ئوليت در مورد پوشاك را ميتوان چنين بيان كرد: ما 
چند نمونه لباس در اختيار كودك قرار مي دهيم و كودك از ميان آنها انتخاب مي كند. 

توصيه هایي كه شایدبتوان بخشي از مشكالت لباس پوشيدن را برطرف نمود.
1- اگرلباس پوش�يدن هنگام صبح يك مش�كل اس�ت، لباسها راش�ب قبل بيرون 

بگذاريد 
2- به كودك قدرت انتخاب بدهيد ولي محدوديت قائل شويد مثال در كودكان قبل 

از مدرسه بين دو لباس امكان انتخاب يكي را بدهيد. 
3- فرصت و زمان كافي براي لباس پوشيدن به كودك بدهيد. زيرا هر چه عجله به 
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خرج دهيد او مقاومت بيشتري نشان خواهد داد. 
4- لباس پوش�يدن را باش�وخي و تفريح همراه كنيد.آواز بخوانيد و بانگاه كردن به 

پنجره او را منحرف نماييد.
5- از توج�ه كردن و توصيف، زياد اس�تفاده كنيد مثال بگوييد ما جوراب را روي پا 

مي كشيم حاال جوراب ديگر را پا مي كنيم.
6- در كودكانيكه صبحها به مهد كودك، آمادگي و.... مي روند يك برنامه منظم بايد 
داشته باشيم مثال بعد از بيدار شدن، مسواك زدن، شانه كردن و لباس پوشيدن انجام 

گيرد.
7- براي كودك 4تا 5 س�اله، يك س�اعت روميزي در معرض ديد بگذاريد تا مدت 
زماني را كه براي لباس پوش�يدن نياز دارد به او نش�ان دهد. اگر در مدت زمان تعيين 

شده لباس را به طور كامل پوشيد، تشويق گردد.

4- پول تو جيبي:
در خانواده ه�اي ام�روزي، پول توجيبي ك�ودك را، همچون پوش�اك و غذا، تامين 
مي كنن�د چرا كه او عضوي از خانواده اس�ت. خرجي يا پول تو جيبي كودك پاداش�ي 
ب�راي رفتار خ�وب يا حق الزحم�ه اي براي كارهاي روزانه نيس�ت. پول ت�و جيبي يك 
وس�يله آموزشي و تربيتي اس�ت كه هدفي مشخص دارد اينكه از طريق حق انتخاب و 
مس�ئوليتهاي محول شده به كودك ياد بدهيم كه چگونه از پولش استفاده كند و او را 
در تجرب�ه ان�دوزي ياري كنيم. از اين رو بيش از ان�دازه نظارت كردن بر پول تو جيبي 
كودك، هدف اصلي از اين وسيله تربيتي را خنثي مي كند آنچه كه بايد انجام شود اين 
اس�ت كه مخارج كودك را برآورد كنيم و بر اس�اس آن به كودك پول تو جيبي بدهيم. 
مسلما كودك بزرگتر كه مي شود مخارج و مسئوليتهاي او نيز افزايش پيدا مي كند پس 
پول توجيبي او نيز بايد زيادتر بش�ود. برخي كودكان برنامه صحيحي براي اس�تفاده از 
پول تو جيبي خودندارند و زود به زود خرج مي كنند شايد ضروري باشد كه مقدار پول 
تو جيبي را به چند بخش تقس�يم كنيم و هر هفته دو يا س�ه بخش را به او بدهيم. در 
مواقعي كه عصباني مي شويم نبايد ازدادن پول تو جيبي به كودك امتناع ورزيم. همين 
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طور در مواقعي كه خلق و خوي خوش�ي داريم و عصباني نيس�تم نبايد به دلخواه خود 
خرجي او را افزايش دهيم. پول توجيبي نبايد بيشتر از ظرفيت و توان كودك باشد به 
طوري كه كودك نتواند آن را تنظيم كند. بهتر اس�ت كه دادن پول توجيبي به كودك 
را با مقدار كمي ش�روع كنيم تا از عهده تنظي�م آن برآييم نه اين كه با در نظر گرفتن 
مقادي�ر زياد، كنترل از دس�تمان خارج ش�ود و نتوانيم مقدار پول ت�و جيبي را تنظيم 
كنيم. وقتي كودك مدرسه رفتن را شروع مي كند و ياد مي گيرد كه چطور پول بشمارد 

و پول عوض كند مي توان خرجي دادن به كودك را شروع كرد. 

پول تو جيبي كودك مي بايست متناسب
با بودجه ما باشد. 
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پيشگيری از رفتارهای نادرست
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1- دزدي :
دزدي عملي اس�ت که در آن ش�خص مال ديگری را بدون اجازه و اطالع او ضميمه 
م�ال خود می کند و خود را صاحب آن می داند. معموال زمانی دزدی در کودکان خودش 
را نش�ان می دهد که مفهوم مالکيت و من وتو در آنها به وجود آمده باش�د. اين مفهوم 
تقريبا در 4يا 5 سالگی پيدا می شود. کودکی که معنی و مفهوم مالکيت را درک نکرده 
و به حدود آن آگاه نيس�ت و فرق مال خود و مال ديگران را نمی شناس�د، اگر دست به 

مالی زند و آن را از آن خود کند، نبايد اين عمل او را به حساب دزدی گذاشت.

علل دزدی :
٭ نيازهای مادی  ٭ علل عاطفی  ٭ علل روانی 

٭ نيازهای مادی
1- مح�روم کردن ک�ودکان از مواد غذايی مورد عالق�ه  2- انگيزه تملک در وجود 
کودکان  3- گرس�نگی و محروميت از غذا و لباس و اس�باب بازی  4- نياز به اس�باب 

بازی و اشياء پر زرق و برق  5- تامين پول برای خريد اشياء

٭ علل عاطفی
1- محروميت از محبت و نوازش که موجب اضطراب است  2- جبران احساس حسادت 
و نشان دادن خود  3- انتقام از والدين يا ديگران به هر علتی که باشد  4- تامين ماديات 

جهت مصرف برای ديگران  5- خود نمايی 

٭ علل روانی
1- احساس تنهايی در کانون خانواده و رغبت به انجام عمل چشمگير در اين قالب 
ت�ا خود را از تنهاي�ی بدر آورد  2- صدمه زدن به ديگران برای خالی کردن عقده خود 
بر س�ر او  3- رفع اضطراب روانی ناش�ی از اختالل روانی  4- رغبت روانی به داش�تن 
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اشياء پر زرق و برق 

عوامل تشدید کننده دزدی در کودکان : 
1- الگوهای غلط از مربيان   2- معاشرتهای ناباب  3- وسايل ارتباط جمعی و بعضی 
فيلمها که دزدی در آنها نش�ان داده می ش�ود   4- وسوس�ه ها   5- عدم کنترل توسط 

بزرگترها   6- تشويق نابجا برای بدست آوردن ماديات 

موضع گيریهای ناروای والدین در برابر دزدی کودکان :
1- تنبيه شديد   2- موعظه های تکراری و بسيار   3- ايجاد جار و جنجال 

توصيه هایی برای درمان دزدی کودکان :
1- رفع نيازهای تعديل ش�ده مادی کودکان توس�ط والدين )ولی نه به معنی اينکه 
هر اسباب بازی گران قيمت را برای کودکمان خريداری کنيم، توضيح و متقاعد کردن 
کودک برای خريد اس�باب بازی مناسب با س�نش(.   2- تامين فضای عاطفی و محبت 
 نم�ودن به فرزندان و ايجاد روابط دوس�تانه با آنها.   3- اص�الح رفتارهای روانی آنها.

4- ايج�اد محيط مس�اعد برای رش�د و زندگی فرزن�دان.   5- تقوي�ت عزت نفس در 
فرزندان.

نظارت بر رفتار کودک  
ب�راي بچ�ه ها به خانه آوردن چيزهايي كه مال خودش�ان نيس�ت، ام�ري عادي به 
حساب مي آيد. وقتي دزدي كشف مي شود، اين نكته اهميت دارد كه از نصيحت كردن 
و نمايش اجرا كردن پرهيز كنيم.كودكي كه دزدي كرده اس�ت را مي توان بدون اهانت 
به ش�خصيت او، به راه راس�ت هدايت كرد. با لحني ماليم و محكم به او مي گوييم )این 
تفن�گ مال تو نيس�ت. بب�ر به صاحبش پس بده( وقتي ك�ودك آب نباتي را مي دزدد و 
در جيبش مي گذارد، بهترين كار اين اس�ت كه احساساتي نشويم و با او كامال منطقي 
برخورد كنيم )اين آب نباتي كه در جيب تو هست، بايد بماند در اين مغازه( اگر كودك 
 داش�تن آب نبات را انكار مي كند، ما اش�اره مي كنيم و دوب�اره همان حرف را مي زنيم
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)آب نباتي كه در اين جيب تو هست، مال اين مغازه است آن را بگذار سرجايش(، اگر 
او قب�ول نكرد، آب نبات را از جيب�ش در مي آوريم و در ضمن به او مي گوييم )اين آب 

نبات متعلق به اين مغازه است بايد اينجا بماند(. 
وقت�ي مطمئن هس�تيد كه كودكتان از الي كتاب ش�ما پول دزديده اس�ت بهترين 
كاراي�ن اس�ت كه از او س�وال نكني�د و در باره اي�ن كار به او چني�ن بگوييد )تو يك 
اس�كناس ازالي كتاب من برداش�تي. لطفًا آن را به من برگردان( وقتي پول پس گرفته 
مي شود، با لحني محكم به او بگوئيد )هر وقت كه پول الزم داري از من بخواه و آن 
وقت درباره اش صحبت خواهيم كرد(. اگر كودك منكر عملش ش�د با او جر و بحث 
نمي كنيم يا مصرانه از او نمي خواهيم كه اعتراف كند. اگر كودك قبال پول راخرج كرده 
باش�د بحث ما بايد بيش�تر روي راههاي باز پرداخت و كارهاي سخت و طاقت فرسايي 
ك�ه او بايد در عوض اينكارش انج�ام دهد، تمركز يابد، و يا از مقدار پولي كه به عنوان 

پول توجيبي به او مي دهيم، كاسته شود.
اين نكته مهم اس�ت كه از دزد و دروغگو ناميدن كودك پرهيز كنيم يا س�والهايي از 
بچه ها نپرسيم كه آنها را مجبور به گفتن دروغ كند. خاطر نشان كردن این كه از كودك 

انتظار دارید نياز پولي اش را با شما در ميان بگذارد، مفيدتر خواهد بود 

2- چگونه با كودكانيكه بر روي در و دیوار منزل نقاشي مي كنند رفتار كنيم؟
ك�ودكان عالقه زيادي به نقاش�ي برروي در و ديوار خان�ه دارند چون هم به راحتي 
در دس�ترس اس�ت و هم فضايي باز و نامحدود برای نقاش�ی کردنشان است و از انجام 
اين کار لذت می برند و البته خيلی وقتها اين مس�ئله باعث درد س�ر و تنش بين مادر و 

کودک می شود. 

چگونه باید بااین مشکل برخورد کرد ؟
هن�گام انجام دادن نقاش�ی روی ديوار با صدای بلند و محک�م و قاطع بگوييد )نه،  ٭

نکن( )روی دیوار نباید نقاشی کنی( و بعد جلو رفته دستش را گرفته و کمی بفشاريد و 
در چشمانش خيره شده تا متوجه شود که از عملش عصبانی و ناراحت هستيد. 

از آنجائيکه نقاشی برای کودک لذت بخش است و حتی منجر به رشد خالقيت وی  ٭
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می ش�ود بنابر اين سعی کنيد مکانهايی از قبيل پارکينک، انباری، يا قسمتی از حياط 
خانه را مشخص کنيد تا کودک بتواند روی آنها نقاشی کند. 

ي�ک تخت�ه برای او تهيه و روی ديوار نصب کنيد تا روی آن نقاش�ی کند و گاهی  ٭
اوقات برای لذت بخش شدن اين لحظه با او همراه شده و نقاشی کنيد.
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اگر کودک اصرار به نقاش�ی بر روی جاهای ممنوع را داش�ت کاغذ بزرگی تهيه و  ٭
روی ديوار بچسبانيد و بگوييد فقط روی اين کاغذ نقاشی کند. 

در ص�ورت رعايت قوانينی که گذاش�تيد حتما او را تحس�ين و تش�ويق نماييد.  ٭
می توانيد از لوازم نقاشی يا دفترهای نقاشی به عنوان جايزه استفاده کنيد.

اگر موارد ذکر شده را رعايت نکرد از تدابير منفی استفاده کنيد. زمانی که قسمتی  ٭
از ديوار را نقاشی کرد او را مجبور کنيد آن قسمت را تميز کند و اگر باز هم تکرار کرد 

تنبيه را گسترده تر و او را مجبور کنيد قسمت بيشتری از ديوار را تميز کند.
در صورت�ی که اين تنبيه موثر نبود او را از چيزهای مورد عالقه اش محروم کنيد  ٭

مث�ال از تماش�ای تلويزيون، ي�ا خوراکی مورد عالقه اش. البته م�دت تنبيه را طوالنی 
نکنيد بطوريکه بيش�تر از يک روز نشود. اگر در سنی است که پول تو جيبی می گيرد 

می توانيد از پول تو جيبی اش کم کنيد. 

3- نق زدن، گریه کردن و کج خلقی
يکی از شايعترين شيوه ها برای رسيدن به خواسته ها در کودکان گريه کردن، جيغ 
زدن و نق زدن اس�ت و از آنجائيکه کودکان غالبا خيلی راحت می توانند نفاط ضعف ما 
را بيابند بنابراين خيلی زود درک می کنند که با اين ش�يوه می توانند به خواس�ته خود 
برس�ند.گاهی اوقات گريه های کودکان داليلی دارند مثال: بيماری، خستگی، گرسنگی، 
و يا برای جلب توجه والدينی که به اندازه کافی محبت و توجه نس�بت به کودک نشان 
نمی دهن�د. مخصوصًا در ن�وزادان و کودکان زير 4 ماه اين حاالت نمی تواند بدليل لوس 
بودن و جلب توجه کردن باش�د و غالبا برای نيازهايی مثل خواب، گرس�نگی، تشنگی 
و دل درد اس�ت اما اگر مطمئن هس�تيد فرزندتان بی جهت نق می زند بايد جلوی اين 

رفتار او را گرفت. 
1- هيچ�گاه درمقابل نق زدنهاي او تس�ليم نش�ويد، دلس�وزي نكني�د و در مقابل 
خواس�ته ه�اي غيرمنطق�ي او مقاومت كنيد. بهتر اس�ت در ابتدا م�دت گريه كردن و 
كج خلقي هاي اوراياداش�ت كنيد تا به مرور زمان برايتان مش�خص گردد كه اين زمان 
با مقاومت ونه گفتن ش�ما كم ش�ده اس�ت يا خير. گاهي ممكن است مدت گريه كردن 
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طوالني ش�ود چون كودك فكر مي كند مي تواند ش�مارا تس�ليم خود نمايد ولي بعد كه 
نتيجه اي نگرفت س�اكت مي شود پس اگر بعداز انجام اين روش متوجه شديد لجبازي 

و گريه اش طوالني تر شده نااميد نشويد. 
2-هنگاميكه كودك آرام اس�ت به او توجه كنيد و او را در آغوش بگيريد. فراموش 
نكنيد كودكان نيازمند محبت هس�تند و هميش�ه بايد آنها را مورد توجه و محبت قرار 
دهيد به خصوص زمانيكه آرام هستند . اما هنگاميكه رفتارهاي ناپسند ، مثل كج خلقی 
و گريه دارند، اگر مطمئن هستيد كه مشكلي وجود ندارد بي توجهي كنيد و براي اينكه 
تس�ليم نشويد اتاق را ترك نماييد و يا خود را مش�غول انجام كاري نشان دهيد و اگر 
ساكت شد و به طرف شما آمد به او توجه نشان دهيد و ديگراشاره اي به موضوع نكنيد 

و خيلي عادي رفتار نماييد. 
3- اگر مي دانيد كودك خس�ته اس�ت مانع ادامه كاري شويد كه در حال انجام آن 

است و او را وادار به استراحت نماييد. 
4- كودك را تحريك نكنيد. اگر مي دانيد حركت و رفتاري يا موقعيتي موجب ايجاد 

كج خلقي و نق زدن كودك مي شود جلوي آن را بگيريد. 
5- اگر در جمع و يا مكان نامناس�بي هس�تيد و كودك ش�روع به جيغ زدن و كج 
خلق�ي نموده او را ب�ه مكان ديگري ببريد و خودتان از او دور ش�ويد اما او را زير نظر 
داش�ته باشيد و مي توانيد مطابق س�ن او به اين تنبيه ادامه دهيد. مثال به يك كودك 
3س�اله بگوييد 3 دقيقه بايد در اين مكان بماند و يا تا وقتي س�اكت نش�ده نمي تواند 

آنجاراترك كند. 
6- به كودك روشهاي درست و منطقي و مناسب انجام خواسته ها را نشان دهيد و 
هرگونه پيش�رفت و ممانعت در نق زدن و كج خلقي را تش�ويق نماييد و به او بگوييد با 

انجام چه كارهايي مي تواند توجه شمارا جلب كند.
7- بپذيريد كه كودك ش�ما ناراحت اس�ت ولي بعد از اين كه او آرام شد مثال به او 
بگوئيد متاس�فم كه تو اينقدر عصباني بودي ولي كج خلقي كردن كار اش�تباهي است. 
اگر س�ن كودك ش�ما باالي 4 سال است مي توانيد از او بپرس�يد بهتر بود چه راهي را 

براي كنترل اين موقعيت انتخاب مي كردي؟ 



60

ت استان یزد - 1390
ي - مرکز بهداش

ی فرزند پرور
مهارتها

4- چرا کودکان دروغ می گویند؟ 
وقت�ی کودکان دروغ می گويند والدين از خش�م بر افروخته می ش�وند، به خصوص 
وقتی که دروغ آشکار است مثال شنيدن پافشاری کودک در اينکه به رنگ دست نزده 
است يا شکالت نخورده است، وقتی که صورت و پيراهنش خالف گفته اش را می رساند 
بس�يار خشم آور است.دروغها بيان کننده حقايق مربوط به اميد ها و دلهره ها هستند، 
دروغها آش�کار کننده آن چيزی هستند که فرد می خواهد انجام دهد يا باشد.واکنش 
کامل و پخته نسبت به يک دروغ بيشتر بايستی درک مفهوم آن دروغ را منعکس سازد 
ن�ه انکار مفهوم آن يا محکوميت فرد دروغ گ�و را. ما از طريق اطالعاتی که از دروغها 
کس�ب می کني�م می توانيم به کودک کم�ک کنيم تا واقعيتها را از اف�کار پوچ وخيالی 
تش�خيص بدهد.وقتی پس�ر بچه ای به ما خبر می دهد که برای عيد، فيل زنده ای را به 
عنوان هديه س�ال نو دريافت کرده، اگر پاسخ دهيم )تو دلت می خواست اين طور بود( 
)تو دلت می خواهد يک فيل داشتی( مفيدتر خواهد بود تا اينکه دروغگويی او را ثابت 

کنيم و دست به انکار گفته او بزنيم. 

دروغها به 2 دسته تقسيم می شوند :
دروغ هایی که حقایق را بيان می کنند:

گاه�ی اوقات کودکان بدين خاطر دروغ می گويند که اجازه ندارند حقيقت را بر زبان 
بياورند. وقتی کودک به مادرش می گويد که از برادرش متنفر اس�ت مادر ش�ايد او را به 
خاطر اين حقيقت گويی تنبيه کند. اگر همين کودک در آن لحظه برگردد و آش�کارا به 
دروغ اعت�راف کن�د و بگويد که حاال ديگه برادرش را دوس�ت دارد مادرش ش�ايد به او 
پاداش بدهد و او را محکم در آغوش بگيرد و ببوسد. خوب شما فکر می کنيد اين کودک 
چ�ه نتيج�ه ای از اين تجربه خواهد گرفت؟ وی نتيجه خواه�د گرفت که آدم را به خاطر 

حقيقت گويی کتک می زنند.
دروغ هایی که محرک داشته باشند:

والدين نبايد س�ؤاالتی از ک�ودکان بکنند که کودک به منظور دفاع از خود پاس�خ 
دروغ به آنها بدهد. کودکان از اينکه پدر ومادر از آنها سوال و پرس جو کنند، متنفرند 
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به خصوص هنگامی که گمان می کنند والدينش�ان از قبل پاس�خها را می دانند.کودکان 
از س�واالتی که نقش دام را دارند بيزارند. سواالتی که وادارشان می کند دروغ بگويند 
و يا حقيقت را بر زبان بياورند و خجالت بکش�ند. مثال وقتی تفنگ يک بچه 7س�ا له ای 
می ش�کند و بچه از اين اتفاق وحش�ت زده می شود و تکه های آن را پنهان می کند و به 
والدي�ن دروغ می گوي�د در برخورد نبايد به بچه گفت) ای دروغ گوی لعنتی ! تو تفنگت 
را شکستی( چرا دروغ گفتی؟ بهتر است بگوئيم " اين طور که می بينم تفنگ جديدت 
را شکس�ته ای " زياد دوام نياورد، حيف شد تفنگ گران قيمتی بود، کودک چند درس 
با ارزش می آموزد "پدر درک می کند. من می توانم مش�کالتم را به او بگویم. من باید 

بيشتر از هدیه هایش مواظبت کنم.

برخورد با دروغگویی 
خط مشی ما در برابر دروغ گويی مشخص است از يک طرف ما نبايد باز پرس بازی 
در بياوري�م و کودک را س�وال پيچ کنيم و موضوع را ب�زرگ جلوه دهيم از طرف ديگر 

بايد حتما و بدون ترديد رک و پوست کنده حرف بزنيم. 
مثال: وقتی از مدرس�ه اطالع می دهند که فرزندم�ان در امتحان رياضی اش مردود 
ش�ده نبايد از او بپرس�يم "در امتحان رياضی قبول ش�دی ؟مطمئنی؟ خوب اين دفعه 
ديگ�ر دروغ دردت را دوا نخواه�د ک�رد ! ما با معلمت صحبت کردي�م واو گفت مردود 
شدی " در عوض، به طور صريح و پوست کنده به فرزندمان می گوئيم )دبير رياضی ات به 
ما گفت که تو در امتحان نمره قبولی نياوردی ما به خاطر اين مسئله خيلی ناراحتيم و 
نمی دانيم چه کمکی از دستمان بر می آيد تا برايت انجام بدهيم(. خالصه ما کودکمان 
را تحري�ک نمی کنيم تا ب�رای دفاع از خودش دروغ بگويد و ني�ز آگاهانه برای کودک 
فرص�ت ايجاد نمی کنيم که دروغ بگويد. وقتی ک�ودک قطعا دروغ می گويد واکنش ما 
نبايد غير اخالقی و دارای هيجان ش�ديد بوده بلکه بايد واقعی و دور از احساس باشد 

ما می خواهيم کودکمان بداند که نيازی ندارد به ما دروغ بگويد.
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در پايان:
پدر یا مادر بودن: يکي از مهم ترين و در عين حال دشوارترين وظيفه اي است که 

هر فرد بالغ در طول دوران زندگي اش تجربه مي کند. 
پدر يا مادر خوب بودن: تربيت فرزندي س�الم و رشد يافته است که مهارتهاي الزم 

براي زندگي بزرگسا لي را داشته باشد. 
اکثر پدر و مادرها: تجربه پدر يا مادر بودن را بدون آموزش و آمادگي در روياروئي 
ب�ا آنچه پيش رو دارند آغاز مي کنند و مهارتهاي فرزند پروري را با آزمايش و خطا فرا 

مي گيرند
برخي پدر و مادرها: از خود انتظارات بيش از حد دارند )در مورد احساس و نحوه 
انج�ام وظايف خويش به عنوان والدين(. اين انتظارات غي�ر واقع بينانه غالبا منجر به 

نااميدي و احساس عدم کفايت در والدين خواهد شد. 
به یاد داشته باشيد: براي تربيت فرزندان صرفا يک مسير صحيح وجود ندارد و اين 
حق هر پدر و مادري اس�ت که ارزش ها، مهارته�ا و رفتارهاي مطلوبش را در فرزندش 

تقويت کند و به روشي که صحيح مي داند با رفتارهاي نامطلوبش مقابله نمايد. 
اما برخي از والدین: در اين مس�ير به اش�تباه دچار مي شوند و در دامهايي گرفتار 

مي گردند که ممکن است براي خودشان و فرزندشان آسيب رسان باشد. 
والدین گرامي: کودکان ش�ما ممکن اس�ت به داليلي مش�کل رفتاري داشته باشند. 
اگر در کنترل اين مش�کالت موف�ق نبوده ايد و مرتبا با کودکتان درگير مي ش�ويد و يا از 
روابط خانوادگي رضايت نداريد، با متخصصين روانشناسي يا روانپزشکي کودک و نوجوان 

مشورت کنيد. 

عل��ت بدرفتاري ک��ودکان هرچه باش��د، والدين نقش 
موثري در کنترل بدرفتاري آنها دارند. 
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كودكان آنگونه زندگی می كنند
كه آموخته اند

اگر كودكي با انتقاد زندگي كند  مي آموزد كه محكوم كند.  ٭

اگر كودكي با دشمني زندگي كند  مي آموزد كه كينه جو باشد.  ٭

اگر كودكي با ترس زندگي كند  مي آموزد كه بهراسد.  ٭

اگر كودكي با ترحم زندگي كند  مي آموزد كه احساس بدبختي كند.  ٭

اگر كودكي با حسادت زندگي كند  مي آموزد كه حسود باشد.  ٭

اگر كودكي با شرمندگي زندگي كند  مي آموزد كه احساس گناه كند.  ٭

اگر كودكي با تشويق زندگي كند  مي آموزد كه اعتماد به نفس داشته باشد.  ٭

اگر كودكي با مقبوليت زندگي كند  مي آموزد كه عشق بورزد.  ٭

اگر كودكي با تاييد زندگي كند  مي آموزد كه خودش را دوست بدارد.  ٭

اگر كودكي با شناخت زندگي كند  مي آموزد كه در زندگي هدف داشته باشد.  ٭

اگر كودكي با صداقت و انصاف زندگي كند  مي آموزد كه راستگو و درستكار باشد.  ٭

اگر كودكي با ايمني زندگي كند  مي آموزد كه به خود و اطرافيانش اعتماد كند.  ٭

اگر كودكي با دوستي و مهرباني زندگي كند  مي آموزد كه زندگي زيباست.  ٭

اگر كودكي با بردباري زندگي كند  مي آموزد كه صبور باشد.  ٭

اگر كودكي با تشويق زندگي كند  مي آموزد كه قدرداني كند.  ٭

اگر شما با آرامش زندگي كنيد  كودك آماده مي شود تا آرام و پويا زندگي كند.  ٭
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