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  تقديم به 
  .ان و آنهايي كه رسالت تربيت كودكان را بر عهده دارندكودك

  
  
  
  

  يادداشت ناشر
  هشدار

 حاضر به منظور ارائه اطالعاتي در رابطه بـا موضـوع تحـت پوشـش آن،     كتاب
 و فـروش ميرسـد كـه ناشـر    اين كتاب با اين درك به  .طراحي شده است تهيه و

خدمات تخصصي  يا ساير پزشكي و شناختي، آن به ارائه خدمات روان نويسنده در
  .اند نپرداخته

مسـاعدت   چنانچه به كمك و .است دشوار بسيار تربيت كودكانگاهي اوقات، 
در . توانـا برآييـد   درصدد كمك گرفتن از يـك متخصـص   داشتيد، متخصص نياز

  . مورد بحث قرار گرفته استاي  دسترسي به كمكهاي حرفه ، چگونگي22فصل 
گـرفتن از آمـوزش و    را دركناربهره sosتابك مطالعهمشاوران  اغلب اوقات، 

  .كنند توصيه مي مشاوره،



  ويرايش نخست -تشكر و قدر داني
ي ايـن  نمن به طور خاص در مورد بخش عمده اي از پژوهشـها و مبـاني بـالي   

. و همكاران آنها مـي دانـم   2، ركس فورهند1سونوامدار جرالد پاتر، خود را بكتا
بـا پـژوهش   را  مـن  3،دونالـد بيـر   ،دانشجو بـودم  هنگامي كه در دانشگاه كانزاس

، بـه مـدت بـيش از    4نراسكي.اف.بي .رفتاري آشنا ساختة مديريت كودك به شيو
با مهرباني به مـن   داده واساسي در مورد رفتار انسان انجام  ينيم قرن، پژوهشها

  .ماز تصاوير كارتوني با نام  او استفاده نماي  22اجازه داد كه در فصل
در  6و مـارك روبـرتس   5پاترسون در مركـز يـادگيري اجتمـاعي ارگـان    جرالد 

پيشنهادات  اظهار نظرها و. را مطالعه كردند ها ، دستنويس7ايداهو دانشگاه  ايالتي
  .افزود sosآنان بر سودمندي 
را مــورد نقــد و بررســي قــرار داده و  هــا س، تمــامي پيشــنوي8كــارول كــالرك

الت رفتاري و تعـامالت والـدين و كودكـان در    هاي واقعي فراواني را از مشك مثال
، پيشنهاداتي را  در مورد 10و ويرجينيا لژنف 9ينماري آن كر.  اختيار من قرار داد

  .حمايت و تشويق آنها  بهره مند بوده امو از  سبك نوشتار كتاب ارائه كرده
كمك  كرده انـد،   sosدر دانشگاه كنتاكي غربي، به  شكل گيري كه افرادي 

                                                 
1. Gerald Patterson   
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3. Donald Bear    
4. B. F. Skinner   
5. Oregon   
6. Mark Roberts   
7. Idaho   
8. Carole Clark   
9. Marry Ann Kearny   
10. Virginia  



 ،ويليـام 4هـري  روب  ،3، كلينتـون لـين  2، لـوييس لـين  1پاتريس نوالن :ازتند عبار
، 9ليوينگسـتون الكسـاندر    ،8، فـرد اسـتيكل  7، ند كرنـي 6لسي  دوتسون، ا 5فوهل
بسـياري از دانشـجويان   .  12ز وارويـك و جيمـ  11، رابرت  هايـدن 10مارترايكارل 

 هـا  نوشـته د در مـور تكميلي و كارشناسي هم اظهار نظرهاي  مفيـدي  تحصيالت 
  .نددارائه دا

  .داشتيدن تصاوير حرفه اي را بر عهده ، كش13روبجان 
، تايـپ  15ژانت آلـن  .بود 14كارونزبورلي  تايپ شده، بر عهدهمطالعه نسخه 

، 16بتـي نبلـت  . انجـام داد را  هـا  ي صورت  گرفته در دستنويستجديد نظرها
ريع و ارائـه كـرده و مطالـب را سـ       sosپيشـنهادات ارزشـمندي در مـورد   

  .ماهرانه تايپ نمود
  
  

                                                 
1. Partrice Nolan  
2. Lois Layne  
3. Clinton layne   
4. Harry Robe   
5. William Pfohl  
6. Elsie Dotson  
7. Ned Kearny  

8. Fred Stickle   
9. Livingston Alexander   
10. Carl Martray  

11. Delbert Hayden   
12. James Warwick   
13. John Robb  

14. Beverly Carvens   
15. Janet Allen  

16. Betty Neblett  



  
  
  
  



  ويرايش دوم -تشكر و قدرداني
 كمـك بـراي والـدين را بـه رشـته     »sos«هنگامي كه ويراست نخست كتـاب 

ا ا  .برنـد  در كودكي به سر ميدو پسرم  تحرير در آوردم، كنـون آنهـا بزرگسـال    امـ
بوده بسياري براي ما يك پروژه خانوادگي  ت، از جها sosتجديد نظر در . هستند
  .است

داده و  هاي تجديد نظر شده را مورد نقد و بررسي قرار بسياري از فصل ،1اريك
را در  sos، ويرايش نخست كتاب2تد. ظرهاي ارزشمند بسياري ارائه نموداظهار ن

ويرايش دوم  به طوري كه تهيه حرفه اي تايپ نمود، word پردازشيك برنا مه 
ي تجديد نظر شـده  ها الرك، تمامي فصلكارول ك.براي من بسيار آسان تر گرديد

، از sosخواننـدگان . هـا گرديـد   يدهاتر شدن  داد و موجب روشن نقد قراررا مورد 
هـاي بسـياري را در    متخصصان بهداشـت روان، واكـنش   معلمان و جمله والدين،

هاي فراواني را براي  ايده به ما منعكس كرده و رابطه با ويرايش نخست اين كتاب،
  .، به تمامي اين افراد مديون هستيمsosمن و .م ارائه كردندويرايش دو

  
  ويرايش سوم -تشكر وقدرداني
و مثبتي هستم كه درايـن سـالها از بسـياري از     خوردهاي مفيدمن قدردان باز

و  دانشـجويان تحصـيالت تكميلـي    متخصصـان بهداشـت روان،   مربيـان،  والدين،
گردانـده شـده و   ن مختلـف بر ت زبـا به هشـ  sosاكنون .ام پزشكان دريافت كرده

 10\000جهـان   در سراسـر . هاي ديگري نيز از آن در دست انجـام اسـت   ترجمه
صصـان  ختوسـط مت » كمك براي والدين sos«نسخه از برنامه آموزشي ويدئويي 

  .استفاده قرار گرفته استبهداشت روان و مشاوره مورد 
مـه داده و  كمك بـراي والـدين همچنـان بـه تكامـل خـود ادا      » sos« برنامه

                                                 
1. Erick  

2. Tood   



هاي آموزشي جديدي به آن اضافه مي شود كه هدف نهايي تمام آنها كمك  مولفه
را  sosاصـالحاتي رابـه عمـل آورده و    من درهرچاپ، .است والدين و كودكانبه 

  .يم مان روزآمد مي
 و هـا  تد درجهـت پيشـرفت   يت كارول، اريك ومن به طور خاص از تداوم حما

       .كنم يمقدرداني  sos آيندهاصالحات 
  
  
  
  



 13                                                                               فهرست مطالب                    
  

  فهرست مطالب
  21  ...........................................................................................    مقدمه

  
      1بخش 

  27  .......................................................................................  بهبود رفتار مباني رفتار و
                       29  ..................  سوء رفتار كودكان چيست؟   ي وعلت خوش رفتار -1

  30  .....................................................................................  فرزندپروريسه قانون 
  34  ..........................................................  نديي كه كودكان دوست دارها پاداش

  38  ...............................................................................................  كودك يك دنده
  39  .........................ها اجتناب كرد در فرزندپروري كه بايد از آن چهار خطا

  43  ....  .ارتباطات روشن موجب تقويت فرزند پروري موثر مي شود -2
  44  ......................................  نظر داشته باشند بر سر اهداف، اتفاقوالدين بايد 

  45  .............................................................  والد و كودك  گفتگوي روشن ميان
  46  ..........................................................................  بدهيم دستورات موثر چگونه

  49  ..........................................................   .وعشق نياز دارند انضباطكودكان به 
  50  ..................................  .داليل والدين براي عدم انضباط دادن كودك خود

  55  ........................................................  راههاي افزايش رفتار خوب-3
  56  ....................................................................  توجهي فعال استفاده كنيد از بي
  59  .........................................................  .جايگزين را پاداش بدهيدخوب رفتار 

  60  ....................................  .ياري دهيدرفتار خوب  را براي انجامكودك خود 
  61  .................................................................  .از قانون مادربزرگ استفاده كنيد

  63  ......................................................................  .را ارائه دهيد خوبيك الگوي 
  64  ..................................................................................................  .يك والد منظم

  69  .....................................................  چيست؟مند  زمان يتمحروم -4



14                                                                           SOS كمك براي والدين 
 

  69  ..................................................  والدين چه زماني ازآن استفاده مي كنند؟
  71  ..........................................................................  چيست؟مند  زمانيت محروم

  73  ................................................. كودك شما گاهمند از ديد زمانمحروميت 
  76  ........................  ؟استمند  زمان يتمورمحق حمست ،سوءرفتاري چه نوع

  85  ..........................  ي عمده براي متوقف ساختن رفتار بدها روش - 5
  87  .......................................................................  استفاده صحيح از تنبيه ماليم

  88  .................................................................پرخاشگر يك الگوي منطقي وغير
  مؤثر  دهند سرزنش و مذمت در مورد كودك شما  عاليمي كه نشان مي

  92  .................................................................................................................     است
  93  ....................................................................  براي رفتار بد دهاي طبيعيپيام

  96  ..............................................................................  رفتار بد ي منطقيپيامدها
  98  ................................................  در مورد رفتار بد رفتاري جريمهاستفاده از 

  102  ........................................  اي براي والدين هاي تنبيه ماليم، مقايسه روش
  

  بخش  دوم
  105  ............................  زمان مند يتي اساسي در روش محرومها مهارت

  107  .......................................................  زمان مند يتمحرومشروع  -6
  115  .......  زمان مند مكان كسل كننده براي محروميت اب يكانتخ -7
  127  ........................  براي كودكمند  زمانيت توضيح دادن محروم -8
  134  ....................  مند در مورد كودك اعمال فوري محروميت زمان -9

  141  ..............................  زمان مند يتو انتظار در محرومسنج  زمان -10
  151  ........  مند زمان يتمحروماتمام صحبت كردن با كودك پس از  -11
  157  .  مند  زمان يتت رايج در رابطه با محروممشكال اشتباهات و -12



 15                                                                               فهرست مطالب                    
  

  158  ....................................  مند  زمان يتنه اشتباه رايج در رابطه با محروم
  161  ........  .كند ميزمان مند، مقاومت  يتچنانچه كودك درمقابل محروم

  
  بخش سوم

  175  ..............................  ي فرزند پروري شماها مهارتاز بيشتر  هاي استفاده
  177  .............................................   خارج از خانه رفتار بدمديريت  - 13

  179  ...........................................................  ل دوستان و بستگانمنزرفتن به 
  182  ................................................  ها رستوران خريد،هاي فروشگاهها، بازار

  184   ..................................................................................................  اتومبيل  در
  185  ..................................................................  عاليتهاي بازي خارج از خانهف

  187  ......................................  و قرارداد ژتون ،اتاستفاده از امتياز -14
  189  .........................................................................  ي امتيازيها ارائه پاداش

  196  ..............................................................................  ي ژتونيها پاداش ارائه
  197  ...............................................................................  قرارداد والد و كودك

  205  ..................................  دو كودك ر موردد مند زمان يتممحرو -15
  206  ....................................................................  تعارض ميان كودكان كاهش

منـد در مـورد دو كـودك اسـتفاده      زمـان  وچگونه ازمحروميت وقتچه 
  208  ...........................................................................................................  .؟كنيم

  منــد  بــازي بـه جــاي محروميــت زمــان  توقيـف كــردن اســباب  -16
  211  .....................................................................................   كودك            

  212  .....................................  .و توقف سوءرفتاركردن اسباب بازي  توقيف
  214  ......................................................   بازي ها و مراحل توقيف اسباب گام
  218  ...................................................................براي والدين ي بيشترها ايده

  



16                                                                           SOS كمك براي والدين 
 

  221  .............................  رفتار پرخاشگرانه و خطرناك   برخورد با  -17
  224  .................................................  و خطرناك خاشگرانهمديريت رفتار پر

  229  ..............................................  بيشتر براي كودك پرخاشگر هاي كمك
  235  ....................................  احساسات  بيانبراي  كمك به كودك -18

  237  .................  استفاده كنيد مهارتهاي اساسي گوش دادن انعكاسياز 
  242  .  ي كه والدين با آن مواجه هستندمشكالتش دادن انعكاسي و گو

  244  .........................................  خود را تقويت كنيدهوش هيجاني كودك 
  247  .......................  ها حل سواالت و راهمشكالت رفتاري بيشتر ـ  -19

ADHD   ....................................................................................................  248  
  كنند مي هاي قابل حمل به اين پنج طريق، به كودكان كمك سنج زمان

  .......................................................................................................................  250   
  250  .................................................................................  مسابقه با زمان سنج 

  251  ............................................................  ك به اتاق خودش فرستادن كود
  252  .........................مقا ومت در مقا بل انجام كارها  صندلي استراحت و

253  ..................................................................................................  شب ادراري
  256  .......................................................................................  خانه نشين كردن 
  257  ..........................................................................................  ناتواني يادگيري

    
  بخش چهارم

  259  ..........................................................  منابع بيشتر براي كمك به كودكان شما
  261  ...........................................  به عنوان همكار معلمان و والدين -20

  261  ..........................................................................  با معلم كودكتانهمكاري        
  268  ..............................................................................  .رفتارمديريت و  معلمان      

  275  ..................................  ي مفيد براي والدينها و كتاب ها كالس -21



 17                                                                               فهرست مطالب                    
  

  sos   .................................................................  276 يك گروه مطالعه تشكيل     
  278  ...............................................................  براي والدين ي مفيدها ساير كتاب    

    
  283  ......................  .؟وچگونه كمك حرفه اي دريافت كنيم موقعچه  -22
  291  .............................................................  كنترل خشم خودتان -23
  297  ............................................  ينبراي والد ها ها و پاسخ آزمون -24

  
  ضميمه

  310  ...............................................................  براي والدين sos ةي خال صها برگه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  



SOS  
  

  :كمك براي والدين 
  

  تغيير و اصالح رفتار كودكراهنماي عملي 
  
  
  
  
  
  
  

  ويرايش سوم
  

  
  
  
  



 



 

  مقدمه
  
  1جسيكا

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  »!من هميشه برنده ام«

ر مچ دسـت  شد، آنقد هرگاه عصباني مي. غير قابل كنترل بود ساله،6جسيكاي
ناسـزا  كشـيد و   گرفـت تـا از آن خـون جـاري مـي شـد،جيغ مـي        مي خود را گاز

وار بـه در و ديـوار حملـه     بـا خشـمي ديوانـه    زد يـا  مادرش را كتك مي ،گفت مي
يـك بـار در مركـز    . رفتار شود جسيكا هميشه اصرارداشت مطابق ميل او! كرد مي

او  در عـوض،  .متنـاع كـرد  نش به سمت ماشين ايشان ااو از همراهي والدي خريد،
 ترافيـك  هاي پارك شده و كرد كه به  دنبال او و از ميان ماشين مجبور مي آنها را

بازداشـتن او   هم هيچ تـاثيري در  سرزنش كردن شديد وكتك زدن. حركت كنند
  .جسيكا هميشه آماده حمله بود. نامناسب نداشت از اين رفتارهاي

 2ايلزتمادرش خانم اسـ  من با جسيكا و ،در اوايل تجربه ام به عنوان روانشناس

                                                 
1  - Jessica 
2 - Stiles 
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موافقت كرد بيني نسبت به تغيير دخترش، بدعليرغم  خانم استايلز. كردم كار مي
هـاي   بلكـه روش  ،كردم با جسيكا كار نمي مستقيماً من. تا مشاوره را امتحان كند

ها  او، اين روش. دادم مديريت كودك را به خانم استايلز آموزش مي ثر تربيت وؤم
طوفـاني، رفتـار جسـيكا بـه      گرفت و پس از هشت هفتهء ا به درستي به كار مير

  .جسيكا فرشته نشد، اما قابل كنترل شد. اي تغيير كرد طور قابل مالحظه
. خانم استايلز هميشه كمي از دست من ناراحت بود ،در طول جلسات مشاوره

دم، در حاليكـه  دا اي درمورد تربيت جسـيكا مـي   او از اين كه من دستورات حرفه
كه من بـه طـور    كرد همچنين، او احساس مي. نداشتم، عصباني بودخود فرزندي 

  .كنم كه مادر جسيكا بودن چقدر دشوار است كامل درك نمي
خـانم اسـتايلز مطلـع شـده      چندين ماه پس از پايان جلسات مشاوره والـدين، 

ـ  .كشـد  خستين فرزندمان را انتظار مينتولد  بودكه همسر من، ا واكـنش خـانم   ام
 ةاميدوارم بچـ « :بخش چه بود؟ او گفت نسبت به شنيدن اين خبرمسرّت استايلز

فهمـد كـه مـن چـي      آنوقت مي! باشد شرور بدجنس و مار مثل يك دكتركالرك،
  »!كشيدم مي

ا همواره اين احتمـال  منداشته باشيد،ا» جسيكا«يك است شماممكن  ،اگر چه
. نباشـد هـا   هميشـه بـه خـوبي فرشـته    وجود داردكه كودكي داشـته باشـيد كـه    

كنـد تـا بـه عنـوان والـد از      تواند به شما كمك  ،كمك براي والدين ميsosكتاب
را براي بسياري  يها تكنيك .ثرباشيدؤم اعتماد به نفس بيشتري برخوردار شده و

در نتيجه،كودك شما رفتار بهتري خواهد داشت . آموزيد رفتار كودكتان مي بهبود
  .تر خواهد شد و خوشايند تر زندگي آسان. هد بودتر خوا و شاداب

شـما را بـراي اداره كـردن دامنـه متنـوعي از مشـكالت رفتـاري         اين كتـاب، 
يي خاص براي مشـكالتي ماننـد   ها شما شاهد راه حل. ج،راهنمايي خواهد كردراي

  : مشكالت زير خواهيد بود
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  .مشكالتي كه والدين با آنها روبرو هستند
 كنيـد،  او مخالفت مي ا، هنگامي كه با خواستهه ساله شمكودك س •

شــما ســرزنش كــردن و كتــك زدن را امتحــان . زنــد شــما را مــي
 .بدتر شده است اما اين رفتار او ،ايد كرده

ــار ســاده  • ــاه شــما انجــام ك ــر ده ســاله هرگ خــود  ي اي را از دخت
دهـد و شـما از ايـن     مـي  ادبانه به شـما  او پا سخي بي خواهيد، مي

هنگامي كه بـراي او توضـيح   . صباني هستيدع اراحت ونبرخورد او 
شـما را   نامناسـب اسـت،   شرمانه و پاسخش چقدر بي دهيد كه مي

      .كند مسخره مي

هفتـه   هـر . شما ازصـبح روز تعطيـل آخـر هفتـه وحشـت داريـد        •
هشت ساله شما درحين تماشاي تلويزيون با هم  فرزندان دوازده و

دهيـد كـه از    ته به آنها اخطار مـي شما پيوس. بگومگو و دعوا دارند
ا در واقـع هـيچ ابـزار مـوثري بـراي       . بپرهيزنـد  دعوا ومشـاجره  امـ

 .در اختيار نداريد پشتيباني كردن از هشدارهاي خود،

او حتـي   كنـد،  به تازگي قشـقرق بـه پـا مـي     دختر پنج ساله شما •
شـما از رفتـار او و   . كنـد  چنين مي هم و آشناياندرمنزل دوستان 

بـراي   امـا . ايد توجيه كردن رفتار او خسته شده خواهي و عذرتازم
  .كنيد تغيير دادن او احساس درماندگي مي

بـراي درك آنـان و كمـك     تربيت كودكـان،  و رويكرد رفتاري در مورد پرورش
رويكرد رفتاري چيسـت؟ تربيـت رفتـاري    . بسيار مفيد است ها تغيير آن كردن به

ار خـوب و بـد هـر دو آمـو ختـه شـده       مي گويدكه رفتـ  چيست؟ رويكرد رفتاري
» زدايـي يـادگيري  «انـد  وت همچنين اين رويكرد اشاره دارد كه رفتار مـي . هستند

هـا و راهبردهـاي    شيوه ها، ها، مهارت تربيت رفتاري روش. شده يا تغيير پيدا كند
از آنهـا   ضه مي كند تا در جهت بهبود رفتار كودك خود،عر آزموده اي را به شما
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  .يداستفاده كن
 .بـين باشـيد   خـوش  توانيد در مورد كمك به كودك خود جهت تغيير، شما مي

 .در تغيير تمامي انواع مشكالت رفتاري، بسـيار مفيـد هسـتند    هاي رفتاري روش
انجـام   اياالت متحده و ساير كشورهادر ط به كودكان كه مطالعات تحقيقاتي مربو

مشكالت رفتاري با استفاده  متنوعي ازدرصد كاهش را در دامنه  90تا 50،اند شده
 اعتماد روان شناس، والد ومن به عنوان يك  .دهند هاي رفتاري نشان مي از روش

هاي رفتاري توصيف  تمامي روش من تقريباً در واقع، .ها دارم فراواني به اين روش
 يـادگيري ايـن  . ام شده در اين كتـاب را در مـورد كودكـان خـودم بـه كـار بـرده       

  .شوند ميثر واقع ؤت و آنها مها آسان اس مهارت
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  »!كسي به ما نگفته بود كه اينجوري خواهد بود« 
  .چگونه از اين كتاب استفاده كنيم

  
ــاً ــد را در موردكــودك   قبــل از آنكــه واقع ــن راهبردهــاي جدي اســتفاده از اي

هـاي   دسـتورالعمل  هـا،  درك روش. را بخوانيـد  12تـا 1هـاي  فصـل  خودآغازكنيد،
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سـازد تـا بـا     شـما را قـادر مـي    ،فصـول هـاي موجـود در ايـن     مثـال  و گـام  به گام
همچنـين  . هدايت و راهنمايي كنيد موفقيت،كودك خود را جهت بهبود رفتارش،

تربيـت  گيريد كه از افتادن در دام مشكالت واشتباهات رايج  درحين  شما ياد مي
  .كودكتان اجتناب نماييد

 ،»ات مهم را به يـاد داشـته باشـيم   اين نك«در پايان هر فصل، بخشي با عنوان 
  .هاي هر فصل هستند ها و آموزش ترين  ايده مهم ، كهوجود دارد
اي من به عنوان يـك   برمبناي تجارب حرفه »كمك براي والدين sos«كتاب 

نتايج بدست آمده از مطالعات  و ام به عنوان يك والد شخصي تجارب شناس، روان
  . استوار است كان،والدين و كود بررويپژوهشي فراوان 

اي  خـانواده وظيفـه   حتي براي خود روانشناسان و مشاورا ن مديريت كودكان،
كـه معلـم دوره   ( من و همسرم .دردسر آفرين استرانگيز و گاهي اوقات بچالش 

در ايـن  هاي تربيتي و مـديريتي توصـيف شـده    ، زماني كاربرد روش)ابتدايي است
سالها پس از كار بـا  . يم كه آنها نوپا بودندكتاب را در مورد دو پسر خود آغاز كرد

او درمـورد  » آرزوي« و و جسيكا،من هنوز هم درمورد خانم اسـتايلز  خانم استايلز
بلكه به ايـن دليـل    با هدف كمك به والدين، من نه فقط! كنم فرزند اولم فكر مي

 مـورد  »مـار جنسـي و شـرارت    داي به ب بچه«ستم به دليل داشتنخوا هم كه نمي
  .ادامه دادم ،مديريت كودك لعهبه مطا سرزنش ديگران قراربگيرم، ين ونفر

كمك به والدين براي اينكـه والـدين    :عبارت است از sosاهداف من ازنگارش
زگاري هاي بيشتري پيداكنند و به سـا  بهتري باشند و كمك به كودكان تا قابليت

ي آزمـوده شـده   هـا  مـن از روش  شناس باليني، روانبه عنوان يك . بهتري برسند
هـا را بـا    داشته و قصد دارم كه اين روش براي كمك به والدين و كودكان آگاهي

  .والدين بسياري در ميان بگذارم
هاي آزموده شده براي كمك به كودكان، بر مطالعـات پژوهشـي صـورت     روش

اين  . چند فرهنگي هستند ،sosهاي روش. ني هستندتگرفته درسراسر جهان مب
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در  كـه  آموزنـد  مـي كودكـان  بـه  به والـدين بـراي كمـك     هايي را مهارتها  روش
زبـان   بـه هشـت   sosدرحـال حاضـر  . هاي مختلف قابل استفاده هستند فرهنگ

  .مختلف ترجمه شده است
بـا موفقيـت فراوانـي روبـرو شـده و بـاز       » كمـك بـراي والـدين     sos«كتاب

. اسـت هزاران والـد ومتخصـص حرفـه اي دريافـت كـرده       خوردهاي مثبتي را از
متحده و در بسياري از كشـورهاي ديگـر،    والدين از فرهنگهاي مختلف در اياالت

  .كنند استفاده مي sosهم اكنون از برنامه فرزند پروري
  
  
  



 

  
  

  1بخش 
  
  

  مباني رفتار و بهبود رفتار 



 



 

  1فصل
  علت خوش رفتاري و سوء رفتار كودكان چيست؟

  

  رفتار غيرمشاركتي        رفتار مشاركتي
  
  
  
  
  
  

  

  
        

بـدون مشـكالت رفتـاري قابـل توجـه       كودكي را ي ازكودكان، دورانخچرا بر
مشكلي دايمي بـه   در حاليكه برخي ديگر، براي والدين خود، رند،گذا مي سر پشت

را  »هـاي پردردسـر   بچـه «ساالن، ايـن  بزرگ همانند هم آيند؟ كودكان حساب مي
انگـار  . كنند مي ا از آنها دوريي انگيز دانسته و يا ازدست آنها شاكي هستند، نفرت

هاي  براي بدرفتاري كه برخي از كودكان دشوار، شب را در بيداري سپري كرده و
  .كشند روز بعد خود نقشه مي

احساسـات   تجـارب دسـت اولـي از مشـاهده     ن شـناس، من به عنوان يـك روا 
ـ     بسـياري از والـدين داشـته    ناتواني ناكامي و ه، ام، والـدين درمانـده هـم، نوميدان

بـا افـزايش آگـاهي از    ! ها وجود دارند حل راه بله،. ديشه يافتن راه حل هستنددران
توانيد به كودك خـود كمـك كنيـد تـا      شما مي رفتار، اصالحهاي  قوانين و روش

  .تري در خانواده باشد رفتار خود را بهبود بخشد و عضو مقبول
نـد كـه كـودك    گير هايي شكل مي پاداش بد هردو به وسيله رهاي خوب ورفتا

رفتـار بـد كـودك    » ناخواسـته «گاهي اوقات، والدين به طور. كند شما دريافت مي

 »!دم انجام نمي ومن اين كار! ... نه« »چقدر كار سختيه...!واي«
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 سه ساله با به راه انداختن گريـه و  1است پاتريك ممكن. دهند خود را پاداش مي
فرا رسـيدن زمـان خـوابش،     پس از بتواند »مستاصل كردن والدينش«و سروصدا

 رفتـار  ).پـاداش (رختخواب اجتناب كندبيدار مانده و از رفتن به مدت بيشتري را 
بد كودك شما،درصورت پاداش داده شدن ازسوي شما يا ديگران، تقويت خواهـد  

تضعيف شده و  پاداش داده نشده و يا تنبيه به دنبال داشته باشد،رفتاري كه . شد
  .شود مي احتمال وقوع آن در آينده كمتر

! رسـند  ين ساده به نظرميقوان .از سه قانون اساسي تربيت كودك پيروي كنيد
تان درتربيت كودكان خود چـه  توانيد مشاهده كنيد كه دوستان ميشما به آساني 

ايـن قـوانين را در   با اين وجود، هنگامي كه سعي . شوند اشتباهاتي را مرتكب مي
حفظ ثبات و كارآمـدي تـا    خواهيد كرد كهمورد كودك خود به كار بنديد، درك 

  !چه اندازه دشوار است
  ه قانون فرزند پروري س

  فهرست والدين
  

و اين كـار را بالفاصـله و مكـرر انجـام     (رفتار خوب را پاداش دهيد-1#قانون
   *).دهيد

  **.رفتار بد را پاداش ندهيد» ناخواسته« -2#قانون
فقط از تنبيه اما (براي برخي از رفتارهاي بد، تنبيه درنظر بگيريد  - 3 #قانون

  .)ماليم استفاده كنيد
و اين كار را بال فاصله و مكرر ( رفتار خوب را پاداش دهيد: 1#نونقا

  )انجام دهيد
                                                 
1- Patrick 

دريافـت  » تقويـت «تـر  يـا بـه عبـارت سـاده    » تقويـت مثبـت  «شود، آن رفتـار  هنگامي كه رفتار پاداش داده مي*
  .  كند مي

در » خاموشـي «ديگر پاداش داده نشـود، از اصـطالح    ،شد زماني پاداش داده مي كهيك رفتار هنگامي كه  **
  . شود خاموشي، عدم تقويت رفتار هم ناميده مي. كنيم مورد آن استفاده مي
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كودكان به اين دليل صحبت كردن،لباس پوشيدن، سهيم شدن اسـباب بـازي   
گيرند كه براي انجام اين كارها توجـه   مي يادبا ديگران و انجام كارهاي كوچك را 

مابـه عنـوان   . كننـد  ديگردريافـت مـي   و افـراد ها را از والدين  و ساير انواع  پاداش
  . رفتار خوب كودكان را پاداش دهيم  فراوان والدين، بايد به صورت مكرر و

شغل خود را حفظ كـرده و در عـوض دسـتمزد و قـدرداني     يك فرد بزرگسال 
هاي نيرومنـدي بـراي كـار     پاداش قدرداني، دستمزد و. آورد ديگران را بدست مي

پـاداش دريافـت    ، صـورتي كـه درقبـال تـالش خـود      بيشتر ما در. كردن هستند
كننده هـم يـاد   تقويت به عنوان  ها پاداشاز . كشيديم كرديم از كار دست مي نمي
  .كنند مي زيرا آنها رفتار را تقويت شود، مي

آن  كنـد،  پـاداش دريافـت مـي    هنگامي كه كودك ما براي انجام كاري خاص،
احتمـال وقـوع آن رفتـار در آينـده     اين بدان معناست كـه   .شود رفتار تقويت مي
انـد، تكـرار    هافراد، رفتاري راكه براي آن پاداش دريافت كرد. كند افزايش پيدا مي

گيريم به آن كار  ما به اين دليل كه در قبال انجام كار خود دستمزد مي. كنند مي
خوشايند  برايتانكند كه  اي رفتار مي چنانچه كودك شما به شيوه. دهيم ادامه مي

 امـا،  .كنيد اطمينان حاصل ،ن رفتار از طريق پاداش دادن مكررتقويت آ از ست،ا
ادامـه بحـث ايـن سـئوال را پاسـخ       در. هاي بايد استفاده كنيـد  از چه نوع پاداش

  .دهيم مي
هـم   هـم در مـورد كودكـان و    بدر تقويت رفتـار مطلـو   هاي اجتماعي، پاداش
بغـل   ي اجتماعي شـامل لبخنـد،  ها پاداش. بسيار موثرهستند ،بزرگساالن درمورد
. توجـه هسـتند   و تمـاس چشـمي   تحسين كردن، بوسيدن، كردن،نوازش  كردن،

اين بسـيار خـوب اسـت     .آميز، كارهاي آساني هستند محبت سخنيبغل كردن يا 
ي اجتمـاعي  هـا  براي تقويـت رفتارهـاي مناسبشـان، بـه پـاداش      كودكان ما زيرا،

  .فراواني نياز دارند
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پاداش اجتماعي  ،كردن براي كودكان و همچنين براي والدينبغل 
  .نيرومندي است

ممكن است آنهـا  . دهند ت به خرج ميي از والدين در تحسين و توجه خسبرخ
دريافـت   بگويند كه سرشان بسيار شلوغ است ويا اينكه كودكان آنها بايـد بـدون  

، بغـل كـردن،   والـديني كـه در لبخنـد زدن   . پاداش، رفتار خـوبي داشـته باشـند   
مكـرر رفتـار    پـاداش دادن  وتحسين كردن خسيس هستند، از تـاثيرات نيرومنـد  

چهارساله اتاق خـود را مرتـب    1چنانچه اميلي. غافل هستند مطلوب كودك خود،
كند، شما بايد به او بگوييد  يا با انجام كارهاي كوچك به شما كمك مي كند و مي

ا انجام ندهيـد، احتمـال كمتـري وجـود     اين كار ر اگر شما. كه قدردان او هستيد
  . در انجام كارها به شما كمك كند دارد كه او در آينده

ثر تر خواهد ؤتحسين كردن در صورتي براي تقويت رفتارمطلوب كودك شما م
 تحسين توصـيفي،  .بودكه شما آن رفتار خاص را تحسين كنيد نه خود كودك را

پس از اينكه دختر شما اتـاقش  . كتحسين رفتار، نه تحسين كود :عبارت است از
اتاقـت  « از تحسين توصيفي استفاده كرده به او بگوييـد  كند، را تميز و مرتب مي

  »!خيلي عالي شده، كار خيلي خوبي كردي كه آن را تميز كردي
: به او بگوييدمؤثرتر از آن است كه اين عبارت كه يك تحسين توصيفي است، 

                                                 
1- Emily 
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كردن رفتارها و كارهـاي خاصـي را كـه     عادت تحسين» !تو دختر خوبي هستي«
  .نها را داريد، در خود توسعه دهيدآقصد تقويت 
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  .يي كه كودكان دوست دارندها پاداش

  
پاداشهاي
  اجتماعي

تييفعالپاداشهاي
  شامل امتيازات

اقالم  پاداشهاي مادي
  موجود در خواروبار فروشي

 توپ - بازي كردن با مادر- لبخند -

 پول - رفتن به پارك- بغل كردن -

تماشاي كتاب به همراه- حيوانات خانگي -
  پدر

 كتاب -

كمك كردن در پخت- توجه-
  شيريني

  طناب بازي -

تماشاي يك فيلم آخر- لمس كردن -
  شب از تلويزيون

  بادبادك -

  بازي ماشين اسباب - دعوت از يكي از دوستان- دست زدن -

  چراغ قوه - درتوپ بازي با پ- چشمك زدن -
  دسر مخصوص- انجام يك بازي دستجمعي تحسين كردن -

بيرون رفتن با هم براي- »آفرين ، خوبه« -
  صرف پيتزا

- CD 

بازي كردن در زمين- »كارت عالي بود«  -
  بازي
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 هـاي  هاي مادي و پاداش توانيد از پاداش شما مي ،هاي اجتماعي عالوه برپاداش
يـك   بازي كوچك، اسكناس يـا سـكّه،   يك اسباب مخصوص، دسر :فعاليتي مانند

فريحي يا اجازه دادن به او بـراي كمـك كـردن بـه شـما در پخـتن كيـك        سفرت
تـر   بسيار قوي ،يهاي اجتماع براي بيشتر كودكان، پاداش با اينحال،.استفاده كنيد

بسـيار   ي اجتمـاعي هـا  اسـتفاده از پـاداش   به عـالوه،  .هاي مادي هستند ازپاداش
 اصلي پاداش براي كودك خود منبع به ياد داشته باشيد كه شما .است تر اسبمن

  .هستيد
مطلـوب   بايد بالفاصـله بـه دنبـال رفتـار     واقع شوند، ها براي اينكه موثر پاداش
حتـي اگـر ايـن    « بـرد  بيـرون مـي   را ها شما آشغال دختر اگر .ارائه شوند كودك،

از وي  ازانجـام ايـن كارتوسـط او،    پس شما بايد بالفاصله، ».باشد كارهميشگي او
پاداش رفتارهاي خوب  ما دوست داريم، همه. نه يك ساعت بعد ازآن ،تشكر كنيد

كننـد كـه    يمـ اغلـب درخواسـت    ،كودكـان  .خود را هر چه زودتر دريافت كنـيم 
دريافـت   انجام كار يا رفتار خـوب،  هاي مادي براي كارخود را حتي قبل از پاداش
دقـت داشـته    ،كنيـد  استفاده ميهاي مادي  اوقات از پاداشاگر شما گاهي . كنند

هنگامي كـه  . به او بدهيد ،باشيد كه اين پاداش را فقط بعد از انجام رفتار مطلوب
كنيد، پاداش اجتماعي را هم بـا آن همـراه    از پاداش مادي يا فعاليتي استفاده مي

  .كنيد
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  .رفتار بد  را پاداش ندهيد» ناخواسته«# 2قانون
  رفتار بد          »ناخواسته« پاداش دادن       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
، اين رفتـار  دهيد هنگامي كه شما ناخواسته رفتار بد كودك خود را پاداش مي

والـدين   ،اغلب اوقـات . شود تقويت شده و به احتمال فراوان در آينده تكرار مي دب
 .دهنـد  پـاداش مـي  مطلوب كـودك خـود را    پركار يا پر مشغله، ناخواسته رفتار نا
باعث بروز مشكالت آينـده بـراي    دهند، مي هنگامي كه والدين رفتار بد را پاداش

از رايج تـرين اشـتباهات در    احتماال اين يكي .شوند  براي كودكان خود مي خود و
  .تربيت كودك است كه والدين مرتكب آن مي شوند

  
  

مي تواني نيم سـاعت ديگـر   ! آرام باش«
من نمي تـوانم تحمـل   ! بيدار بماني هم

تو گريه كني و داد و فريـاد راه   كنم كه
 »... .بياندازي

   »!ولي من نمي خوام به رختخواب برم«
 »... .من خسته نيستم«
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  گيرد جيغ زدن را ياد مي 1تاننا
بـويژه در   ،قصـد جلـب توجـه مـادرش را دارد     اله،هنگامي كه ناتان پنج س

مـادر،  . كنـد  انجام كاري است، شروع به جيغ زدن مي مواقعي كه مادر مشغول
 كه بالفاصله كار خود را كنار ابدي تحمل مي ي او را چنان غير قابلها جيغ زدن

پرسد كه  و سپس از او مي كند  او را به خاطر جيغ زدن، سرزنش مي گذارد، مي
 مـادر اسـت،   ناتان يادگرفته است كه هرگاه واقعاً خواهان توجه. خواهد يچه م

آنگـاه توجـه مـادر را    . ند و سپس سرزنش مـادر را بپـذيرد  بايد نخست جيغ بز
 .كه اين براي كودك پنج ساله، پاداشي بسيار قوي اسـت  -كرد خواهد دريافت

را بـه   رفتارهـاي مناسـب و همچنـين رفتارهـاي نامناسـب      ،كودكان و والدين
  .آموزند يكديگر مي

را تواند رفتن بـه رختخـواب    گرفته باشد كه او مي ممكن است كودك شما ياد
شـود   و ابراز ناراحتي هيجاني در زماني كه به او گفتـه مـي   گريه كردن زدن،با غر

 آيـا هيچگـاه پـس از اينكـه غـر     . زمان خوابش فرارسيده است، به تاخير بياندازد
غير قابل تحمل شده است، در مقابل او تسليم شده و بـه او  هاي او  ها و گريه زدن

شـما   ايـد،  وارد تسـليم شـده  مبيشتر بيدار بماند؟ اگر شما در اين  اجازه داده ايد،
 زدن، غر. داده ايدپاداش  ناخواسته او را براي گريه كردن و ابراز ناراحتي هيجاني،

اين . تكرار خواهند شد يزدر آينده ن و ناراحت شدن به احتمال فراوان گريه كردن
رفتارها درست هماننـد رفتارهـاي مطلـوب و مناسـب، آموختـه شـده و تقويـت        

  .رفتارهاي بد و رفتارهايي را كه خواهان آنها نيستيد، تقويت نكنيد. اند شده
كه چگونه والدين و ديگران  يك مثال ديگردر اين مورد است كودك يك دنده،

ر بد را پاداش داده و باعث تبديل آن رفتار به يك توانند به طور ناخواسته رفتا مي
گريه كردن و قشقرق بـه راه انـداختن يـك كـودك      همشاهد. شوندمشكل جدي 

والـدين و ديگـر اطرافيـان بـه منظـور      . موجب آشفتگي و ناراحتي هيجاني اسـت 
. شوند مي ، در نهايت مقابل او تسليم هاي كودك ها و قشقرق متوقف ساختن گريه

ونـاراحتي بـراي    هيجـاني  استرس،كودك يك دنده ياد مي گيرد با ايجاد بنابراين

                                                 
1- Natan 
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  ∗.ديگران، آنها را در مقابل مطالبات خود تسليم نمايد
يك دنده ممكن است قدرت وكنترل قابل مالحظه اي  را بر روي  يك كودك 
او ممكن است براي به كرسي نشاندن حرف . ديگران بدست بياورد والدين خود و

يا حمالت فيزيكي  گريه كردن كشيدن، فرياد مداوم، كردن وغر زدن كالفه ،خود
وتنهـا زمـاني كـه ديگـران     . وهمسـاالن خـود دسـت بزنـد    همشـيرها   به والدين،
استرس ونـاراحتي بـر    آوردن آرام گرفته واز وارد، يش را برآورده سازندها خواسته

 و ين خـود پايـان، والـد   چنين كودكي با انـرژي و تحمـل بـي    .كشد آنها دست مي
شـما   بـا ايـن وجـود،    .سازد تا رفتـار بـد او را پـاداش بدهنـد     را وادار مي ديگران

كه در كتـاب حاضـر بـه     sosهاي مديريت كودك از مهارت توانيد با استفاده مي
  .كمك نماييد] براي اصالح رفتارش[  كودك يك دنده را شود، آنها پرداخته مي

  
  
  
  
  
  

  ».من همين االن غذا مي خوام« 
ودك يك دنده مي توانـد مهـارت و قـدرت زيـادي را در كنتـرل كـردن       ك

» كنترل از طريق اذيت« او از روش . والدين، همشيرها و همساالنش پيدا كند
  .كند استفاده مي

اما فقط از تنبيه ( .هاي بد، تنبيه در نظر بگيريدربراي رفتا – 3 #قانون 
  .)ماليم استفاده كنيد

هاي تنبيهـي ماليـم بـراي كـاهش يـا       د كه از شيوهشما گاهي اوقات نياز داري
                                                 

ابله ، اختالل سلوك، يا اختالل بي اعتنايي مق)بيش فعالي/ تالل نقص توجهخا(  ADHDكودكان مبتال به  ∗
  .اي، معموالً بسيار يك دنده هستند
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شما تنبيه كـودك   .يا خطرناك استفاده نماييد ارهاي نامقبولبرخي از رفت حذف
 .دهيد كه رفتارهاي خوب را پاداش دهيـد  ترجيح مي بلكه. خود را دوست نداريد

بـراي كمـك بـه     هاي تنبيهي ماليم، استفادهء صحيح از شيوهاغلب  با اين وجود،
سـرزنش   :تنبيهي ماليم مانند ها شما با به كار گيري روش. ضروري است ك،كود

تنبيه رفتاري  و مند زمان محروميت پيامدهاي منطقي، ي طبيعي،ها كردن، پيامد
هـاي تنبيهـي شـديد، ماننـد تهديـدهاي       از روشوجـود،   بـا ايـن   .شويد مي آشنا
اغلب بـر   هء تنبيهي،اين شيو. يا كتك زدن استفاده نكنيد فريادكشيدن آور، ترس

  .افزايد پيچيدگي مشكالت رفتاري مي
  .دهد ،سه چرخه اش را از دست مي1كريستي

. اش وارد خيابان شد مادر مشاهده كرد كه كريستي چهارساله با سه چرخه 
مـادر بالفاصـله    .اين بر خالف قانوني بود كه مادر براي كريستي شرح داده بود

اش برداشـت   كريستي را از روي سه چرخه ،به دنبال كريستي وارد خيابان شد
من به تو گفته بودم كه نبايد  كريستي،« :همچنين مادر گفت. و او را دعوا كرد

تـواني بـا سـه     ات وارد خيابان شوي، تـا يـك هفتـهء ديگـر نمـي      با سه چرخه
مادر سه چرخه را برداشت وتا يك هفته بعد كريستي از » .ات بازي كني چرخه

  .اش محروم بود بازي با سه چرخه
  .پروري كه بايد ازآنها اجتناب كرد چهار خطا در فرزند

. از قوانين اساسي تربيت كودك كه قبال مورد بحث قرار داديم، پيـروي كنيـد  
تواننـد بـه    مـي  ايـن خطاهـا  .اين چهار خطا هم بر حذر باشيد همچنين از ارتكاب

الدين نيـز هماننـد   و. كودكان، كمك نمايند ايجاد مشكالت رفتاري و هيجاني در
اما نهايت سعي خود را براي تربيـت كودكـان بـه     ونقص نيستند، عيب كودكان بي
  .كار بگيريد

  يي از خطاها در فرزند پروري  ها مثال                        
  1 #خطاي 

  والدين از پاداش دادن رفتار خوب، غفلت مي كنند
                                                 
1.Christy   



40                                                                            SOS كمك براي والدين 

ليكه كارنامه اش را در دست در حا كه دانش آموز كالس چهارم است، ،1برايان
صـندلي راحتـي خـود نشسـته و مشـغول      پدر در . سمت پدرش مي رود دارد، به

رات خـوب  نمـ پسـرش بـراي گـرفتن     پدر از پـاداش دادن  .مطالعهء روزنامه است
  .كند فلت ميغدرمدرسه 
نگــاهي بــه كارنامــه ام ! پــدر. مــن ايــن تــرم نمــرات عــالي گرفتــه ام«:برايــان

  »؟يانداز مي
توني بري از مـادر بپرسـي    مي.... باشه، اما بگذار اول اين صفحه را بخوانم«:پدر

  »                              را پرداخت كرده است يا نه؟ ها قبض كه امروز
  

  مشكالت رفتاري» ناخواسته«ايجاد 
  .اجتناب كرد از آنها چهار خطا در فرزند پروري  كه بايد

  
  
  
  

  .كنند اش دادن رفتار خوب، غفلت ميوالدين از پاد.1#خطاي
  .رفتار خوب را با تنبيه پاسخ مي دهند» ناخواسته«والدين . 2 #خطاي
  .رفتار بد را پاداش مي دهند» ناخواسته«والدين . 3 #خطاي
زماني (والدين از تنبيه كودك به دليل رفتار بد غفلت مي كنند. 4 #خطاي

  ).كه تنبيه ماليم، ضرورت دارد
  2#خطاي

  .خوب را با تنبيه پاسخ مي دهنددين ناخواسته رفتار وال
   .مادرش را غافلگير كند ظرفهاي ناهار، خواهد با شستن مي هشت ساله 2سارا

  .مادر ناخواسته او را با تنبيه مواجه مي كند
  »خوشحال شدي مگه نه؟ .ظرفها را شستم مادر،«:سارا

                                                 
2.Brian   
1.Sarah   
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روي مـاهي تابـه    .رديدريكي از كارها كمـك كـ   يك بار، ها د از مدتبع«:مادر
  اجاق گاز چي؟

  »....فراموش كردي كه آن رابشويي؟
  

  3#خطاي
  .والدين، ناخواسته رفتار بد را پاداش مي دهند

آنهـا بـه تـازگي از گـردش      .برند والدين او در اردو به سر مي شش ساله و 1پمِ
  .ه استخسته و گرسن ،كالفهمادر . اند آورده برگشته و موادي را براي ناهار با خود

  .»م قبل از ناهار به شنا برمخوا من مي«:پم
  ».توني به شنا بروي مي بعد. زنيم چرتي مي خوريم و اول ناهار مي« :مادر
  ».كنم گريه مي اگر اجازه ندي كه به شنا برم،«:پم

 تـوني بـري و   مي! فقط گريه نكن هركاري كه دوست داري بكن،! نه پم« :مادر
  »!يهرچقدر كه دلت خواست شنا كن

  

  4#خطاي
هنگامي كـه  (  كنند به دليل رفتار بد غفلت ميوالدين از تنبيه كودك 
  ).تنبيه ماليم  ضرورت دارد

كنند كـه   يازده ساله را مشاهده مي 2هردو مارك. اند مادر دراتاق نشسته پدر و
هيچكدام از والدين او را سرزنش . پيچاند گوش برادر كوچكتر خود را مي محابا بي

او  يم براي تصحيح رفتار پرخاشـگرانه هاي تنبيهي مال يا از ساير شيوه وكنند  نمي
  .كنند استفاده نمي

  ».اميدوارم كمي اين پسرت را تربيت كني«:مادر
  »!ن پسرهاستدعوا كردن تو خو«:پدر

  

                                                 
1.Paam  

2. Mark   
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  مشكالت جسمي مي توانند در مشكالت رفتاري نقش داشته باشند
  

ت توانايي كودك شما را براي گرسنگي يا خستگي مفرط مي تواند به طور موق
برخـي عـوارض پزشـكي    . ديد نمايـد داده و رفتار بد او را تش كنترلي كاهشـ  خود

گمـان  چنانچـه شـما   . دهنـد  مـي هم احتمال مشكالت رفتاري را افـزايش   خاص
 چكـاپ او  به منظور انجام است،اي پزشكي دچار عارضه  كودكتان بهكنيد كه  مي

  .پزشك اطفال ببريد ارا به نزد پزشك خانوادگي وي
دررفتار بـد كـودك شـما     پزشكي مزمن، هر چند كه ممكن است يك عارضهء

هـاي   تمـامي قـوانين و روش   .آن رفتار كـار كنيـد   اصالحبر روي  اما .دخيل باشد
 به طوركامل براي كمك به كودكان دچـار معلوليـت يـا    مورد بحث در اين كتاب

  .مناسب هستند ساير عوارض پزشكي،
هـاي   بعدي به شما نشان خواهند داد كه چه زمان وچگونـه از روش  هاي فصل

  .موثر براي كمك به كودك خود جهت بهبود رفتارش استفاده نماييد
  :اين نكات عمده رابه ياد داشته باشيم

 .شوند تقويت مي خوب وهم رفتار بد در صورت دريافت پاداش،هم رفتار •

 .دهيدرفتار خوب كودك خود را سريع و مكرر پاداش ب •

 .از پاداش دادن رفتار بد كودك خود، اجتناب كنيد  •

  .از تنبيه ماليم براي كاهش يا حذف برخي از رفتارها استفاده نماييد  •
  



 

  2فصل 
  كند ارتباطات روشن به فرزند پروري موثر كمك مي

  
  ارتباطات ضعيف :ها با آن دست به گريبان هستند مشكالتي كه خانواده

  
  
  
  
  
  
  

رتباطات روشن را ميان خـود حفـظ كـرده و بـر روي اهـداف،      والدين بايد ا
  .توافق داشته باشند

والدين بايد در مورد اينكه چه رفتارهايي براي كودك آنهـا مطلـوب و چـه    
فرزند آنهـا   ،در غير اين صورت. رفتاري نامطلوب است، اتفاق نظر داشته باشند

و در  هردرگمي شـد رود، دچـار سـ   مـي  انتظـار  در مورد اينكه چه رفتـاري از او 
  .دهد نتيجه رفتاري نامطلوب از خود نشان مي

  
ارتباطات روشن و مستمر ميان شما و همسرتان به فرزنـدپروري مـوثر كمـك    

همچنين، ارتباطات روشن ميان شما و كودكتان، براي كمك به او جهت . كند مي
ارتباطات خـوب، مسـتلزم حـرف زدن و گـوش     . باشد بهبود رفتارش، ضروري مي

كودك شما بـه ارتبـاط خـوب،     .ادن فراوان از سوي تمامي اعضاي خانواده استد
  .انضباط و عشق نياز دارد
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  والدين بايد بر سر اهداف، اتفاق نظر داشته باشند
شما و همسرتان بايد تعيين نماييد كه كداميك از رفتارهاي فرزندتان خوب و 

ي اساسي شـما، اهـداف و   ها ارزش. مطلوب و كداميك از آنها بد و نامطلوب است
رفتـار خـوب   . كنـد  معيارهاي رفتاري مورد نظر شما براي كودكتان را تعيين مـي 

كودك خود را پاداش داده و تقويت كنيد و رفتار غيـر قابـل قبـول او را بـا عـدم      
  .پاداش دادن، حذف نموده يا تضعيف نماييد

  مسأله توسط والدين لح
  
  
  
  
  
  
  
  

  ادر اهميت زيادي داردارتباطات روشن ميان پدر و م
  
  

  براي زبان بچگانه ديويد همزمانپاداش و تنبيه 
خواسـت و يـا فقـط در صـدد جلـب       ساله چيزي مي 4 1هنگامي كه ديويد

اگر او تشنه بود، به شير آب . كرد استفاده مي» زبان بچگانه«اغلب از . توجه بود
ين زبـان بچگانـه را   مادر ديويد كه ا» .آ. آ. آ«: گفت آشپزخانه اشاره كرده و مي

: گفـت  مـي  هرگاه كـه او . (داد دانست، اغلب آن را پاداش مي شيرين و مليح مي
اما پدر ديويد كه اين زبان بچگانه را زننـده  ). داد ليواني آب به او مي» . آ. آ. آ«

  .ناميد مي» بچه ننه«كرد و او را  دانست، او را سرزنش مي مي
                                                 
1. David 
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كـرد و هـم    گانه، هم پاداش دريافت مـي ديويد براي استفاده از اين زبان بچ
با گذشت زمان، ديويد بيشتر و بيشتر هيجـاني شـد، بـه آسـاني     . شد تنبيه مي
  .كرد و شروع به اجتناب از پدرش نمود گريه مي

ير منصفانه بـوده  پاداش دادن و تنبيه كردن كودك براي يك رفتار واحد، غ
ـ . مشكالت هيجاني يا رفتاري شودو ممكن است موجب  ر والـدين الزم اسـت   ب

  .كه تعيين نمايند چه رفتارهاي مطلوب و چه رفتارهايي نامطلوب هستند
  

بيت فرزند خود را بر عهده داريد، ما به عنوان تك والد، مسئوليت ترچنانچه ش
با گفتگوي فراوان با بزرگسال ديگري كه با كودك شما ارتباط دارد، اهداف خـود  

. اي را براي رفتار كودك خود تعيين نماييد بينانهرا روشن نموده و انتظارات واقع 
شـما را در  ه ممكن است پدربزرگ و مادربزرگ يا پرستار بچه بـه صـورت روزمـر   

اگر چنين است، اطمينان حاصل كنيد كه شما و ايـن  . تربيت كودك ياري دهند
  .افراد انتظارات و اهداف هماهنگي را در رابطه با كودك داشته باشيد

  
  ن ميان والدين و كودكگفتگوي روش

ـ   كه ميرا شما و همسرتان بايد با كمك همديگر قوانيني  ه خواهيد كودكتـان ب
در صورت امكان كودك خود را بـراي مشـاركت در   . نها عمل كند، تعيين نماييدآ

چنانچه او در تعيـين يـك قـانون مشـاركت     . عديل قوانين تشويق كنيدتتعيين و 
با اين وجود، هنگامي كه يـك قـانون    .كند ميبعيت احتماالً، بيشتر از آن تنمايد، 

كـه شـما   او بايـد بدانـد   . تعيين گرديد، شما بايد از او انتظار تبعيت داشته باشيد
البتـه،  . پذيرفتني هستندنايش را دوست داريد و كدام رفتارها كداميك از رفتارها

يـد كـه   بلكـه بـه او بگوي  . اسـت » بچه بدي«هيچگاه به كودك خود نگوييد كه او 
  .پذيريد فالن رفتار او را نمي
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  .كنند مي دو قلوها در تعيين قانون مشاركت
ساله عاشق بزن بزن و كشتي گـرفتن بـا هـم     4، دو قلوهاي 2و آدام 1گرگ

كشـتي گـرفتن آنهـا در خانـه      زماني كه آ نها دو ساله و كوچك بودنـد،  .بودند
نها د و كشتي گرفتن آشدن اما آنها به سرعت بزرگ مي. مشكلي ايجاد نمي كرد

توضـيح دادنـد كـه آنهـا      نشستند وپدر و مادر با آنها  .ريخت خانه را به هم مي
آنها از والدين خـود  . دوشد و بايد قوانين جديدي برقرار ان »اكنون بزرگ شده«

به شرطي كه در هيچ جاي ال كشتي بگيريم توانيم در ه آيا مي« ،سوال كردند
والدين آنها با اين امـر موافقـت كردنـد و    » م ندهيم؟ديگر خانه اين كار را انجا
كشتي گرفتن در هر جـاي خانـه، بـه جـز در هـال      «:قانون جديدي متولد شد

  » !ممنوع است
  

كنيد، بايد كودكان شما بـه خـوبي بـا آن     مي هنگامي كه شما قانوني را تعيين
والـدين  . آشنا شوند به طوري كه بتوانند در صورت درخواست آن را بـازگو كننـد  

گرگ و آدام با در ميان گذاشتن قانون با اين دوقلوها به آنها كمك كردنـد تـا آن   
قانون مربـوط بـه كشـتي    «: ندند از آنها سوال كنتوان پدر و مادر مي. را ياد بگيرند

كشـتي   قـانون ايـن بـود كـه    «: دهنـد  مي و گرگ يا آدام پاسخ» گرفتن چه بود؟
  »!ل ممنوع استگرفتن در هر جاي خانه، به جز در ها

  
  چگونه دستورات موثر بدهيم

غـذا را روي  « .خواسـت سـاده اسـت   يك در» .يت را بردارها اسباب بازي لطفاً«
بيا اينجا و كتت را از روي زمين بردار و آن را بـه چـوب لباسـي    «يا » .نريززمين 

  .دستور هستندهمگي  ».آويزان كن
هـا يـا دسـتورات     آمـوزش  توجه اغلب قادر نيسـتند كـه   كه بي والدين كودكاني

تمـام والـدين، بـويژه والـدين كودكـان      . به كودكان خود بدهنـد  قاطعيروشن و 

                                                 
1. Greg  
2. Adam  
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ها يا دستورات روشن و موثري را بـه كودكـان    دشوار، بايد قادر باشند كه آموزش
يك روش تربيتـي بسـيار    –مند  هنگامي كه شما از محروميت زمان. خود بدهند

بالفاصله به «قادر باشيد كه به كودك خود بگوييد كنيد، بايد  استفاده مي –موثر 
ياد گرفتن دستور دادن به اين معنا نيست كه شما بايد همانند يك » !آن اتاق برو

با اين وجود، چنانچه كـودك  . گروهبان مشق نظامي يكريز با فرياد دستور بدهيد
نش تـوجهي سـرز   توجه است و حتي هنگامي كه او را به دليل بـي  شما معموال بي

گويد، بايـد قـادر باشـيد كـه دسـتورات روشـن و        كنيد، به شما بد و بيراه مي مي
  .موثري به او بدهيد و از دستورات خود حمايت كنيد

دهيم؟ زماني بـه كـودك خـود دسـتور بدهيـد كـه از او        چه زماني دستور مي
خواهيد يك سوء رفتار خاص را متوقف سازد و شما اعتقاد داريد كه او از يك  مي
. رخواست ساده براي متوقـف سـاختن آن سـوء رفتـار، سـرپيچي خواهـد كـرد       د

را شروع كنـد و   يخواهيد كه رفتار خاص همچنين، هنگامي كه از كودك خود مي
كند،  شما اعتقاد داريد از يك درخواست ساده براي شروع اين رفتار، سرپيچي مي

  .به او دستور بدهيد
شـويد و   شما وارد اتاق نشيمن مـي چگونه بايد دستور بدهيد؟ فرض كنيد كه 

بيند كه بر روي كاناپه جديـدي كـه    خود را مي دشوارجنيفر، دختر هفت ساله و 
شما بايـد مسـتقيما بـه    . ايد در حال باال و پايين پريدن است تازه خريداري كرده

طرف او برويد و با حالت چهره جدي به چشمان او نگاه كنيد و تماس چشمي بـا  
او را با نام صدا بزنيد، سپس بـا تـن صـداي محكـم بـه صـورت       . او را حفظ كنيد

جنيفر، باال و پايين پريدن بر روي مبلمان «. روشن و مستقيم به او دستور بدهيد
در اين صورت شما دستور روشـني بـه   » !از كاناپه بيا پايين. برخالف قانون ماست

  .او داده ايد
بيـا  «در صورتيكه بگوييد  .ومدستور بايد روشن و صريح باشد نه مبهم و نامفه

كودك شما بـه احتمـال   » !را يكي يكي در قفسه بگذار ها اينجا و اين اسباب بازي



48                                                                            SOS كمك براي والدين 

يـه  «بيشتري به دستور شما توجه خواهد كرد، اما اگر به صـورتي مـبهم بگوييـد    
، احتمال اطاعت او از ايـن دسـتور شـما كمتـر     »!بكن ها كاري با اين اسباب بازي

  .خواهد بود
ام دستور دادن، از سئوال كردن يا بيان اظهـاري غيـر مسـتقيم ماننـد     به هنگ

به جنيفـر  . خودداري كنيد» !باال و پايين پريدن بر روي كاناپه كار خوبي نيست«
زيرا ممكن است در اينصـورت  » پري؟ مي چرا بر روي كاناپه باال و پايين«نگوييد 

  »!مزه استآخر، خيلي با «او لبخندي به شما تحويل دهد و بگويد 
بـراي قـانون خـود     ،همچنين، هنگامي كه رفتار بد در حال اتفاق افتادن است

قبل از قـانون شـكني كـودك و يـا زمـاني       ،استدالل نياوريد، زمان توضيح داليل
جنيفر هنوز مشغول بـاال   ،در حاليكه. فته استيااست كه رفتار نامناسب او پايان 

تو نبايد روي كاناپه باال و پايين «او نگوييد و پايين پريدن بر روي كاناپه است، به 
فنرهايش . هاي آن تمام نشده است  هنوز قسط. پول زيادي براي آن داده ام. بپري

  »!از كاناپه بيا پايين«بلكه فقط بگوييد . »رود در مي
يد، احتماال جنيفر به دستور شما توجه كـرده و  دپس از آنكه دستور خود را دا

 با اين وجود، بياييد فرض كنـيم كـه جنيفـر تصـميم    . اهد آمداز كاناپه پايين خو
كه شـما را بيازمايـد و    بخواهدشايد او . گيرد كه از دستور شما سرپيچي كند مي

ببيند آيا شما براي حمايت از دستور خود، چيزي در اختيار داريد؟ براي حمايت 
رده و يـا او را  از دستوري كه داده ايد، الزم نيست كه به شدت جنيفر را تنبيه كـ 

اين كار ممكن است موجب پيچيدگي بيشتر يـك مسـأله   . به تنبيه تهديد نماييد
  .كودك شودودشوار ميان والد 

. شما يك راه بسيار ساده و موثر براي حمايت از دستور خود، در اختيار داريـد 
بعـدا در بخـش دو، نحـوه اسـتفاده از     . اسـت » منـد  محروميـت زمـان  «و آن هم 

مورد بحث قـرار   –اي و بدون خشم شديد  بلهامند را در چنين مق نمحروميت زما
هاي ساده زير را بـراي دادن دسـتورات مـوثر بـه يـاد داشـته        فعال، گام. دهيم مي
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  .را به خاطر سپرده و در صورت لزوم آنها را تمرين نماييد ها اين گام. باشيد
  دادن دستورات موثر به كودكتان 

  فهرست والدين
 :را برداريدهاگاماينـــــــ
  .به كودك خود نزديك شويد. 1 ـــــــ
  .حالت چهره جدي داشته باشيد. 2 ـــــــ
  .او را به نام صدا كنيد. 3 ـــــــ
  .با او تماس چشمي برقرار كرده و آن را حفظ كنيد. 4 ـــــــ

  .از تن صداي محكم استفاده كنيد. 5ـــــــ 
  .و روشن به او بدهيددستوري مستقيم، ساده . 6 ـــــــ
در صورت لزوم با استفاده از محروميت زمان مند، از دستور خود . 7 ـــــــ

  .حمايت كنيد
  

  .كودكان به انضباط و عشق نياز دارند
كودك بـا  . خود كنترلي و بهبود رفتار به كودك است تربيت به معناي آموزشِ

د كنترلـي را يـاد   دريافت عشق و انضباط از سوي شـما، احتـرام بـه خـود و خـو     
دهيم زيرا آنهـا را دوسـت داريـم و     ميرا ياد كودكان خود انضباط به ما . گيرد مي
والـد مـوثر بـودن،    . الني مسئول و توانا تبديل شوندساخواهيم كه آنها به بزرگ مي

ايـن كتـاب اصـول    . مستلزم داشتن عشق و محبت، دانش، تـالش و زمـان اسـت   
 عملي براي كمك به كودك را به شـما آمـوزش  ي ها اساسي تغيير رفتار و مهارت

با اين حال براي كمك واقعي به كودكتان، شما بايد به طور مستمر ايـن  . دهد مي
را تمرين كرده و تالش، زمان و همچنـين عشـق خـود را بـه ايـن كـار        ها مهارت

  .اختصاص دهيد
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  كودك سازگار
  
  
  
  
  
  
  

  

در مـورد خـود و ديگـران احسـاس     كودكي كه به لحاظ شخصي و اجتماعي سازگار اسـت،  
   .»تو خوبي«، » من خوبم«احساس او اين است كه . خوبي دارد

او بـه  . را دريافت كرده است انضباطيك كودك سازگار از سوي والدين خود هم عشق و هم 
گذارد و از ديگـران هـم انتظـار دارد كـه بـه حقـوق او احتـرام         مي حقوق خود و ديگران احترام

  .بگذارند

  
  والدين براي عدم انضباط دادن كودك خود» يلدال«

. كننـد  مـي  باط دادن به كودك خود، اجتنـاب از انض ،والدين به داليل مختلف
آگاه بـوده و   كودكشاناين والدين بايد از علت ترديد خود در مورد انضباط دادن 

شـما نمـي توانيـد بـدون اينكـه      . بر مقاومت خود براي انجام اين كار غلبه نمايند
ت خودتان خواهان تغيير رفتارتان باشيد، از كودك خود انتظار داشته باشيد نخس

به داليل مختلفي از جمله مـوارد زيـر   گاهي اوقات والدين . رفتارش را تغيير دهد
  :يابند تغيير رفتار خود را دشوار مي

كند كه كـودك او بـراي تغييـر     چنين والدي احساس مي :والد نا اميد •
. رفتار ضعيفي خواهـد داشـت   ،ت و هميشه بدين صورترفتار خود ناتوان اس

 .چنين والدي تسليم كودك خود شده است
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  »درون و بيرون سطل آشغال«
پايان روز درسي مدرسه بود و خانم ويليـامز، در مدرسـه مانـده بـود تـا در      

خانم ويليامز هـر جـا   . با معلم او صحبت كند ،اش، كوين مورد پسر كالس اولي
داد، در  مـي  پذير بود و با هر كسي كه بـه حرفهـايش گـوش   كه برايش امكان 

با اين حال، او هرگـز بـراي انضـباط دادن    . كرد مي مورد رفتار بد پسرش شكوه
  .واقعي به پسر خردسال خود تالش نكرده بود

در حاليكه خانم ويليامز و معلم كـوين در حـال صـحبت بودنـد، كـوين در      
خـانم ويليـامز   . ز مشـغول بـازي بـود   انتهاي سالن نزديك يك سطل زباله روبا

او هيچگـاه كـاري را كـه از او خواسـته     . توانم كاري با او بكنم من نمي« :گفت
  .»دهد شده است، انجام نمي

هنگامي كه اين مادر و معلم در حـال گفتگـو و از دور مراقـب كـوين هـم      
رفـت و از آن بيـرون    ر دست و پا بـه درون سـطل زبالـه مـي    اكوين چه ،بودند
  .آمد مي

كنـد؟ او داخـل سـطل زبالـه      مي بيني كوين چكـار مـي  «:معلم كوين گفت
بله، او هميشه مشـغول  « :مادر كوين جواب داد. »آيد رود و از آن بيرون مي مي

همين ديروز بود كه او به داخل يك گودال پـر از گـل و   . چنين كارهايي است
  »...الي پريد و 

بيـا  از سطل زباله «ال به او بگويد مث. مادر كوين هيچگاه به او دستوري نداد
كاري كه به آن مشـغول اسـت، دسـت     زاو هيچگاه از كوين نخواست ا» .بيرون
. او هيچگاه فعاالنه به كوين كمك نكرد تا رفتار بـدش را بهبـود بخشـد   . بكشد

  .مادر در برابر كودك كم سال خود تسليم شده بود
  

كودك خـود اجتنـاب    چنين والدي از مواجهه با: اي والد غير مواجهه •
او واقعا از كودك خود انتظار ندارد كه به او توجه كند و كودك هـم  . كند مي

ترسد كه اگر درخواستي  گاهي اوقات اين والداز اين مي. كند اين را درك مي
من تو را « شنيدن جمالتي مانند. دهد از كودك خود بكند، او را از دست مي

كاش پدر جديدي پيـدا   اي« يا» .ستيپدر وحشتناكي ه تو« ،».دوست ندارم
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به طور كامل چنين والدي را مبهوت كرده و اراده  ،از زبان كودك» كردم مي
  .كند باط دادن به كودكش خنثي ميضاو را براي ان

  »والد كم انرژي«
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آورد؟ مطمئنـا او از مـن انـرژي    مـي  او اين همه انرژي را از كجا«
 بـويژه  .كنم مي ستگي و كسالتمن هميشه احساس خ .نمي گيرد

  »...بينم مي هنگامي كه ا و را چنين
  
  

رسد كه چنـين والـدي فاقـد انـرژي فرزنـد       مي به نظر :والد كم انرژي •
گـاهي  . پروري الزم براي برابري كردن با يك كودك فعال يا بد رفتـار باشـد  

اوقات يك مادر يا پدر به تنهـايي مسـئوليت كـودك را بـر عهـده دارد و در      
گاهي اوقات يك والـد  . مين حال به يك شغل تمام وقت هم مشغول استه

 .برد مي كم انرژي از افسردگي كوتاه مدت يا مزمن هم رنج

چنين والدي خود را براي مشـكالت كـودكش سـرزنش     :والد گناهكار •
كنـد،   مـي  كرده و بويژه زماني كه بـراي انضـباط دادن بـه كـودكش تـالش     

رفتار  اصالحاو را از آموزش  ،و احساس گناه سرزنش خود. احساس گناه دارد
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 .شود يا منفعل مي گير چنين والدي سهل. دارد زندش باز ميربه ف

بسياري از والدين، هميشـه در حـين انضـباط دادن بـه      :والد عصباني •
از آنجـايي كـه   . شـوند  كودك خود به لحاظ هيجاني ناراحت و عصـباني مـي  

نهـا  آو يا احسـاس بيچـارگي، بـراي     يو ناراحت تانضباط دادن بدون عصباني
. گيرند امكان پذير نيست، آنها به سادگي سوء رفتار كودك خود را ناديده مي

كند تـا در زمـان تنبيـه نمـودن      مند به شما كمك مي روش محروميت زمان
 .كودك خود، آسوده خاطر باشيد

گاهي اوقات يك والد به هنگام تالش براي انضباط  :اري شدهدوالد باز •
چنانچه اين اتفاق بـراي  . شود مي اريددن به كودك، توسط همسر خود بازدا

افتد، با همسر خـود در مـورد اهـداف مطلـوب در مـورد كودكتـان،        شما مي
پس از توافق بر سر اهداف پذيرفتني، بر روي حصول توافـق در  . گفتگو كنيد
 گـاهي اوقـات، بسـتگان يـا    . هاي مناسب انضباط دادن، كار كنيد مورد روش

دهيد در كارتان دخالت  به كودك خود انضباط ميشما دوستان در زماني كه 
ر صورتيكه شما به كودك خود برخي از افراد خاص به طور مكرر د. كنند مي

همين افراد، در صـورتيكه شـما   . شوند انضباط بدهيد از كار شما ناراحت مي
دهيد كه ديگران، اجازه ن! خواهند شداين كار را انجام ندهيد، باز هم ناراحت 

 .شما را از اينكه والدي موثر و با اعتماد به نفس باشيد، نااميد سازند

هاي دشـوار   مشكالت مادي، مسايل مالي و ساير موقعيت :والد ناراحت •
اغلـب  . شـوند  زندگي، گاهي اوقات تبديل به باري سنگين بر دوش والد، مـي 

راي كمك كردن به كـودك  اوقات اين والد فاقد انرژي، زمان و انگيزه كافي ب
 .خود است

اي دشـوار و   نواده، وظيفهتربيت يك كودك و در عين حال اداره كردن يك خا
تواننـد والـدين را بـراي     روان شناسان و ساير متخصصان مي. انگيز استچالش بر

تواننـد آنهـا را جهـت     شان ياري دهند و مي افزايش درك از خودشان و از خانواده
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كـه   :گويد مي به شما 22فصل . شان كمك نمايند رزند پروريي فها بهبود مهارت
اي  كمـك حرفـه  اي در مورد خـود و يـا كودكتـان     حرفه چه زمان و چگونه كمك

  .دريافت كنيد
  

  :اين نكات عمده را به ياد داشته باشيم
فرزندشـان مطلـوب و كـدام     هـاي والدين بايد در مورد اينكه كدام رفتار •

 .وافق برسندبه ت، رفتارها نامطلوب است

 .با كودك خود ارتباط روشني داشته باشيد •

 .را كسب كنيددستورات روشن و موثر به كودك خود  توانايي دادن •

. كودك شما بـه انضـباط دادن هـم هماننـد عشـق و محبـت نيـاز دارد        •
دارد، ماهيت آن  مي چنانچه مسأله اي شما را از انضباط دادن به كودكتان باز

  .اصالح آن اقدام نماييد را مشخص كرده و در جهت
  
    
  
  
  
  
  
  



 

  3فصل 
  راههاي افزايش رفتار خوب

  
  
  
  
  
  
  
  

گيــري كــه بنــد  داري يــاد مــي! آفــرين! خيلــي خــوب اســت«
  »!هايت را ببندي كفش

  

تشويق، تحسين و كشيدن دستي مهربانانه بر سر كودك، رفتار 
  .كند مي خوب او را تقويت

  
شـما   .را بـه كـودكي آموختـه باشـيد    هـا   كفـش آيا به ياد داريد كه بستن بند 

سـپس از او خواسـتيد   . نخست به او نشان داديد كه اين كار را چگونه انجام دهد
هنگامي كه او مشغول اين كار شـد  . كه براي نخستين بار اين كار را امتحان كند
و او اين رفتارهاي شـما را بـا تـالش    . شما توجه و تشويق زيادي را نثار او كرديد

  .راي انجام اين كار، پاسخ دادتري ب جدي
براي  تان وهاي شما براي كودك ، نوازش و تأييدتشويق، توجه، لبخند، بوسيدن

هـاي مختلـف پـاداش     اين فصل روش. تقويت رفتار او اهميت بسيار زيادي دارند
  .دهد دادن به كودك به منظور برانگيختن رفتار خوب در او را به شما نشان مي

ه اي كه پاداش دادن به رفتار خوب كودك اهميـت دارد،  درست به همان انداز
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 هنگـامي كـه شـما رفتـاري را    . شـود  مـي  پاداش ندادن به رفتار بد هم مهم تلقي
آن ادامه دهد، يك گزينه مـوثر كـه شـما در    به خواهيد كودكتان  نمي وبينيد  مي

  .اختيار داريد، بي توجهي فعال آن است
  

   .از بي توجهي فعال استفاده كنيد
  بي توجهي فعال

  
  
  
  
  
  
  
  

شـدم   خسته. من خوشحال خواهم بود اگر او از قشقرق دست بردارد«
  »...ين گل خيره شدمااز بس به 

خود  –كند  مي او دارد از بي توجهي فعال استفاده! آفرين به اين مادر
  .اش را از سوء رفتار كودكش كنار كشيده است و توجه

  
از را  رفتار سـوء خود، از كودكي است كه  توجهي فعال برگرفتن تمام توجه بي

تـوجهي فعـال، حصـول اطمينـان از عـدم پـاداش دادن        بـي . دهـد  خود نشان مي
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اين روش مديريت كودك، . ∗ناخواسته به رفتار بدكودك از طريق بذل توجه است
هاي كودكان نوپا و كودكان در سنين پيش از مدرسـه   براي كاهش قشقرق خاصه

و بدخلقي است توجه ما به كودك خود كه در حال قشقرق چنانچه ش. موثر است
از . نشان داده و يا او را سرزنش كنيد، ناخواسته اين رفتـار او را پـاداش داده ايـد   

در . هاي كـودك خـود اسـتفاده كنيـد     توجهي فعال به منظور تضعيف قشقرق بي
اني كه صورتي كه كودك در محل ايمني حضور دارد، از اتاق بيرون برويد و تا زم

توانيد به او پشت كرده و وانمود كنيـد   مي. او ساكت نشده است، به اتاق برنگرديد
هنگامي كه رفتار بد كودك متوقف . كه توجهتان به چيز ديگري جلب شده است

همچنـين مواظـب باشـيد كـه رفتـار بـد       . شده توجه خود را به او معطوف كنيد
و يـا يـك   ) يريني قبـل از شـام  مانند شـ (كودكتان شما را به دادن پاداش مادي 

 مانند تماشاي فيلم آخر شب تلويزيون در حالي كه او فردا صـبح (پاداش فعاليتي 
  .د، وادار نكن)بايد به مدرسه برود

كنيد؟ از شيوه ارائه شده در  شما به چه صورت از بي توجهي فعال استفاده مي
  . جدول زير پيروي كنيد

                                                 
رفتار بـد  «تربيت كودك، يعني #2سازد تا از قانون  مي بي توجهي فعال نسبت به رفتار نامناسب شما را قادر ∗

پاداش ندادن به رفتـار بـد    .ه استتوصيف شد 1ن در فصل اين قانو. تبعيت نماييد» .را ناخواسته پاداش ندهيد
 .گردد مينامطلوب شود و موجب تضعيف آن رفتار  مي ناميده» خاموش سازي«كودك،



58                                                                            SOS كمك براي والدين 

  .سوء رفتارها استفاده كنيد از بي توجهي فعال در مورد برخي از
 :پيروي كنيدهااز اين رهنمودــــــ
  .به طور مختصر تمام توجه خود را از كودك برگيريد. 1 ــــــ
  .از جر و بحث، سرزنش يا صحبت كردن با كودك بپرهيزيد. 2 ــــــ
  .سر خود را برگردانيد و از تماس چشمي با كودك خودداري كنيد. 3 ــــــ
  .را نشان ندهيد مدر رفتار و يا حركات خود، خش .4 ــــــ
يـا   وانمود كنيد كه توجهتان به يك فعاليت ديگر جلب شـده اسـت  . 5 ــــــ

  .اتاق را ترك كنيد
مواظب باشيد كه رفتار بد كودكتان، يك پاداش مـادي يـا فعـاليتي    . 6 ــــــ

  .براي او به همراه نياورد
ار بد خود دسـت برداشـت، تمـام توجـه     هنگامي كه كودكتان از رفت. 7 ــــــ

  .خود را به او معطوف كنيد
  

  :از بي توجهي فعال به منظور تضعيف اين سوء رفتارها استفاده كنيد
 نق زدن و سروصدا به راه انداختن •

 لب ورچيدن و اخم كردن •

 گريه كردن با صداي بلند به منظور تحت تأثير قرار دادن والدين •

 اصرار و مطالبه مداوم •

 تنفس و قشقرق ماليم حبس •

بـا ايـن وجـود،    . كنـد  مـي  بي توجهي فعال اغلب به كاهش سوء رفتـار كمـك  
ي توصـيف  هـا  هنگامي كه اين شيوه موثر واقع نمي شود، از يكـي ديگـر از روش  

  .ي بعدي، استفاده كنيدها شده در فصل حاضر و فصل
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  رفتار خوب جايگزين را پاداش بدهيد
نـق زدن اسـت، رفتـار     ،مطلوب كـودك شـما  نـا » رفتار هـدف «در صورتي كه 

اگـر دختـر   . تواند صحبت كردن به شيوه معمولي و طبيعي باشد مي جايگزين آن
گيرد،  مي يش شيوه نق زدن را در پيشها شما به طور معمول براي طرح خواسته

كند، او را تحسين  مي خواستي را مطرحايد هنگامي كه او بدون نق زدن درشما ب
  .∗يگزين را به منظور تقويت آن پاداش دهيدرفتار جا. كنيد

  پاداش دادن رفتار خوب جايگزين  
  يي براي والدينها مثال

، كه بايد كاهش رفتار هدف
از بي توجهي فعال يا (داده شود 

  )تنبيه ماليم استفاده كنيد

، كه بايد افزايش رفتار خوب
از تحسين و توجه (داده شود 

  )استفاده كنيد
  صحبت كردن با تن صداي معمولي -1  نق زدن -1
معاوضه كردن اسباب / به اشتراك گذاشتن -2  ها غصب كردن اسباب بازي -2

  ها بازي
  خود كنترلي به هنگام ناكامي -3   به راه انداختن قشقرق در زمان ناكامي -3
  بازي به صورت مشاركتي -4  مانهخصي ها اذيت كردن -4
  ون ناسزا گفتنحرف زدن بد -5  ناسزا گفتن -5
  حل مسايل از طريق گفتگو -6  كتك زدن -6

  
خواهد  ، پسر چهار ساله شما، هر گاه آنچه را كه مي1تصور كنيد كه كريستوفر

قشقرق  )دهيد مانند زماني كه شما قبل از شام به او شيريني نمي(دريافت نكند، 
و او خـود را   ريدگي ا درخواست او را ناديده ميي بعدي كه شم دفعه كند به پا مي

بـه او بگوييـد   . پذيرد، حتما او را پاداش بدهيـد  كنترل كرده كرده و با آرامش مي
                                                 

استفاده از پاداش ها به منظور افزايش رفتار خـوبي كـه بـه عنـوان جـايگزين رفتـار هـدف نـامطلوب تلقـي           ∗
 .شود مي ناميده» اقي رفتاري ديگرتقويت افتر«يا » تقويت رفتار جاگزين«شود،  مي

1. Christopher 
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من . داديرفتار درستي از خود نشان  توشيريني ندادم، اما  توكريستوفر، من به «
  »!دهم پس از شام، دو شيريني خوشمزه به تو مي. كنم به اين رشد تو افتخار مي
گذاشته شود؟ رفتار مورد نظر شما كـدام اسـت؟ منتظـر     كدام رفتار بايد كنار

مچ كودك خود را در حين انجام رفتـار  «آنگاه . بروز رفتار خوب و مطلوب بمانيد
رسـد كـه كـودك شـما      چنانچه به نظر مـي . و او را پاداش بدهيد» !خوب بگيريد

ا مـثال بـه اشـتراك گذاشـتن يـ     (داند چگونه بايد رفتار مطلوب را انجام دهد  نمي
. اين رفتـار را بـه او آمـوزش دهيـد     )هايش معاوضه كردن اسباب بازي با همبازي

  .آموزش دادن رفتار مطلوب به كودك، در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت
  

  كودك خود را براي انجام رفتار خوب، ياري دهيد
خواهيـد آن را بيـاموزد، يـاري     كودك خود را براي انجام رفتار خوبي كـه مـي  

هايش  به عنوان مثال، چنانچه كودك شما اسباب بازي را از دست همبازي .دهيد
آورد، به او بگوييد كه به جاي اين كار، اسباب بازي خـود را بـا او معاوضـه     ميدر 
سپس خودتان نحوه معاوضه كردن اسباب بازي را به او نشان دهيد و بـه او  . كند

  .نيدكمك كنيد تا به طور واقعي اين رفتار را تمرين ك
  كند ها را غصب مي ، اسباب بازي1گلوريا

هنگامي كه گلوريـاي سـه سـاله، اسـباب بـازي خـواهر خردسـال خـود را         
والـدين گلوريـا، اجـازه    . آورد مـي خواست، اغلب آن را به زور از چنگش در  مي

ند كه او اين اسباب بازي را پيش خود نگه داشته و بـا آن بـازي كنـد،    ددا مين
شد كه او براي غصب كردن اسباب بازي پاداش دريافت  مي زيرا اين امر موجب

  .با وجود اين، گلوريا بر اين كار اصرار داشت. كند
تغيير رفتار دختـرش، يـك طـرح دو بخشـي      به ، براي كمك2قاي اسكاتآ

در بخش نخست، گلوريا در صورت غصـب كـردن اسـباب بـازي يـا      . تهيه كرد
  . گرفت ميقرار  مند زمانشد و يا تحت محروميت  ميسرزنش 

                                                 
1. Gloria 
2. Scott 
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در بخش دوم، آقاي اسكات به گلوريا كمك كرد تا معاوضه كـردن اسـباب   
خواست كه يك ماشـين اسـباب بـازي را از     مياگر گلوريا . را ياد بگيرد ها بازي

خواسـت   مـي خواهرش بگيرد، او اسباب بازي ديگري بـه او نشـان داده و از او   
قات گلوريا چهار تا پـنج اسـباب   گاهي او. اسباب بازي خود را با آن عوض كند

پـذيرفت، اسـباب بـازي     ميكرد تا اينكه او  ميبازي را به خواهر خود پيشنهاد 
  . خود را با يكي از آنها معاوضه كند

را با نشان دادن اين مهارت بـه   ها آقاي اسكات، مهارت معاوضه اسباب بازي
او خودش اسباب . تگلوريا و در خواست از او براي تماشاي اين كار به او آموخ

داد و  مـي كرد و گلوريا اين كـار را انجـام    ميرا با خواهر گلوريا معاوضه  ها بازي
هنگامي كه گلوريا اين مهارت را بـا موفقيـت يـاد    . كرد ميآقاي اسكات نظارت 

اما هر گاه كه گلوريا اسباب بـازي را  . كرد ميگرفت، آقاي اسكات او را تحسين 
كـرد و يـا او را بـا     مـي فت، آقـاي اسـكات او را دعـوا    گر ميبه زور از خواهرش 

  .ساخت مواجه ميمند  زمانمحروميت 
گلوريا به خوبي معاوضه كردن اسباب بازي را ياد گرفـت و عـالوه بـر ايـن،     

و بـازي كـردن بـا     ها زمان زيادي را هم صرف به اشتراك گذاشتن اسباب بازي
اب بـازي را بـه وسـيله    ب كردن اسـب صآقاي اسكات رفتار غ. كرد ميخواهرش 

او معاوضـه كـردن اسـباب بـازي را هـم بـه عنـوان        . تنبيه ماليم تضعيف كرد
  .جايگزيني براي غصب كردن آن، به گلوريا آموخت

  
  .استفاده كنيد» قانون مادر بزرگ«از 

كودكــان خــود را بــراي انجــام وظــايف  ∗»قــانون مــادربزرگ «بــا اســتفاده از 
پـس از اينكـه كـار خـود را     «گويـد؛  ميمادر بزرگ قانون . ناخوشايند، ياري دهيد

شـروع و بـه پايـان بـردن يـك وظيفـه       . »تواني به بازي بپردازي ميانجام دادي، 
  .دشوار، هنگامي كه پس از آن لذتي در انتظار داشته باشيد، آسان تر خواهد بود

  

                                                 
  .شود مي ، اصل پريماك هم ناميده»قانون مادر بزرگ« ∗
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   –استفاده از قانون مادر بزرگ 

  يي براي والدينها نمونه
  

 
  :پس از اينكه

  
  :تواني مي

 .تمرينات رياضي را انجام دادي -1
  .هاي شام را شستي ظرف -2
  .اتاقت را مرتب كردي -3
  .چرت زدي -4
  .كلم بروكلي خوردي -5
ــه مــدت بيســت دقيقــه پيــانو   -6 ب

  .تمرين كردي

 .تلويزيون تماشا كني-1
  .بيرون رفته و توپ بازي كني -2
  .بازي ويدئويي انجام دهي -3
  .به شنا بروي -4
  .دسر بخوري -5
  .دوست خود بروي پيش -6

  
يك نمونـه از بـرعكس نمـودن قـانون     . را بر عكس نكنيد» قانون مادر بزرگ«

تواني اكنون تلويزيون تماشا كني، بـه شـرط    مي« مادربزرگ اين است كه بگوييم
چنانچه دختر شما بـه ايـن   . »اينكه قول بدهي بعدا تكاليف رياضي را انجام دهي

كنـد،   مـي رياضي بيزار است، هميشه در انجام تكاليف رياضـي تعلـل    دليل كه از
اي جهت اتمام آنها فـراهم   تواند انگيزه ميتماشاي تلويزيون قبل از انجام تكاليف ن

همچنين او بـه دليـل   . از تكاليف رياضي ادامه خواهد دادبه اجتناب خود او . آورد
قـول  . حتي هـم خواهـد شـد   كوتاهي در انجام تكليفش، دچار احساس گناه و نارا
توانـد كودكـان را بـراي     نمي ،دادن براي شروع يك كار و احساس گناه پس از آن

توانـد   مـي اما لذت آينـده  . ياري دهد است ناخوشايند يي كه برايشانانجام كارها
  .يك انگيزه خوب باشد
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، از طريـق بـرعكس   است ناخوشايندي كه برايش واداشتن كودك به انجام كار
چيزي شبيه به راننـدگي بـا دنـده     تقريباً( .نون مادر بزرگ، دشوار استنمودن قا

  .قانون مادر بزرگ را به شيوه صحيح آن مورد استفاده قرار دهيد. )عقب
  

  يك الگوي خوب را ارئه دهيد
دكـان  وي رفتـاري بـه ك  ها »الگو«والدين پيوسته در حال نشان دادن و عرضه 

ء رفتار را بـا مشـاهده و تقليـد رفتـار     كودك شما حسن رفتار و سو. خود هستند
مراقب باشيد كه ناخواسته يك الگـوي رفتـاري را   . آموزد ميشما و رفتار ديگران، 

  .خواهيد آن را در رفتار او ببينيد ميبه كودك خود ارائه ندهيد كه ن
  

  شوند مياشتباهات فرزند پروري كه والدين مرتكب 
  
  
  
  
  
  
  

  شما براي كودك خود الگو هستيد
  

تنها الگوي رفتاري را به كودك خـود عرضـه كنيـد كـه تقليـد آن از      
  .ودكتان براي شما پذيرفتني استكسوي 

  
كودك شما به ويژه در مواقعي كه شما با ناكامي ناشي از يك مشـكل مواجـه   
شده و يا با شخص ديگري دچار تعارض شده ايد، به رفتـار شـما تـوجهي خـاص     
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هـا و تعارضـاتي كـه     ميگيرد كه در آينده بـا ناكـا   مياو با مشاهده شما ياد . دارد
  .يند، چگونه برخورد نمايدآ ميبرايش پيش 

چنانچه شما در برخورد با ساير مردم از طعنه و انتقاد فراوان اسـتفاده كنيـد،   
برخـي از  . آموزيـد كـه در گفتـار خـود بـددهن باشـد       ميدر واقع به كودك خود 

بـد و   ،ند كه افراد در صورت صدمه ديدنآموز ميكودكان با مشاهده والدين خود 
بـا  را گاهي اوقات كودكان قشقرق بـه پـا كـردن    . آورند ميبيراه و فحش بر زبان 

مشاهده والدين خود در حاالتي كه كنتـرل هيجانـات و رفتـار خـود را از دسـت      
! نخواهيد براي كودكان خود الگو هستيد چهشما چه بخواهيد . آموزند مياند،  داده

  ! ي خوبي باشيدپس الگو
هـا،   همچنين، كودكان نحوه رفتار را از مشاهده افـراد در تلويزيـون و در فـيلم   

دهند كه سعي دارنـد   ميها، افراد را در حاالتي نشان  بسياري از برنامه. آموزند مي
مشكالت و تعارضات با ديگران را بـا اسـتفاده از پرخاشـگري و خشـونت، حـل و      

بينـد،   هايي كه كودكتان مي هاي تلويزيوني و فيلم امهبر روي نوع برن. فصل نمايند
  .الگوهاي خشونت باشد شاهدسعي كنيد هر چه كمتر . نظارت داشته باشيد

  
  يك والد منظم باشيد

نيازهاي كودك خود . كنيدريزي  منظم باشيد و براي موثر بودن، از قبل برنامه
. بيني نماييـد  آنها نمايد، پيشرا قبل از اينكه رفتار بد او وادار به برآورده ساختن 

دهيد رفتار بد كودكتان، شما را به تـأمين نيازهـايش وادارد،    ميكه اجازه  هنگامي
  .ايد شما ناخواسته آن رفتار بد را پاداش داده
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  سردرگمي در كارهاي خانه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يم دارنـد خانـه را روي   هـا  گوش كن جولي، من بايد تلفن را قطع كـنم، بچـه  «
  »!گذارند ميسرشان 

  
هايي، سوء  در چنين موقعيت. شود ميگاهي اوقات موقعيت كل خانواده آشفته 

تر، موقعيت خـانواده را   هر چه سريع. كند ميرفتار كودكان سريعا افزايش پيدا 
يك والد موثر بـودن، نـه فقـط مسـتلزم عشـق و انضـباط بلكـه         .نظم ببخشيد

  .ستهريزي هم  نيازمند صرف زمان فراوان و برنامه
  

چنانچه شما به همراه كودكان خود در حال خريد هستيد، پيش از آنكـه آنهـا   
چنانچه كودكـان شـما در حـين    . به طور كامل مستأصل شوند، به خانه برگرديد

درسـت  . ، آنها را سرزنش يـا تهديـد نكنيـد   كنند قشقرق به پا ميمراسم مذهبي، 
هستند و دارنـد جـار و   قبل از موقع صرف شام، هنگامي كه كودكان شما گرسنه 

اندازند، زمان مناسبي بـراي انجـام يـك مكالمـه تلفنـي طـوالني        ميجنجال راه 
به مالقات يكـي از دوسـتان    فرزند خود به اتفاقهنگام شب چنانچه شما . نيست

رفته ايد، از اينكه ساعتها بعد از فرا رسيدن زمان معمول خواب كودكتان در آنجا 
  .خودداري كنيد بمانيد،
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بينـي و ثبـات در فعاليتهـاي     انين خانوادگي روشن، امور روزمره قابل پـيش قو
زمـان  . كننـد  مـي در رسيدن به يـك رفتـار پختـه كمـك     را روزانه، كودكان شما 

بيداري منظم، تنقالت و غذاهاي سالم و زمان خواب مناسب، كـودك شـما را در   
ر نتيجـه او رفتـار   يـاري خواهـد داد و د   رود، مـي بيني آنچه كه از او انتظار  پيش

محدود كردن مصرف تنقالت فرزنـدتان در طـول روز، او را   . بهتري خواهد داشت
  .تشويق خواهد كرد تا غذاي خود را در هر وعده غذايي ميل نمايد

. بـه مراقبـت و نظـارت فراوانـي نيـاز دارنـد       ،در خردساليكودكان شما، بويژه 
اني كـه كودكـان در خـواب    مسئوليت مراقبتي ما به عنوان والـدين حتـي در زمـ   

هستند، پيوسته ادامه دارد و حتي در آن زمان هم بايد آمـاده و گـوش بـه زنـگ     
  .باشيم

  :اين نكات عمده را به ياد داشته باشيم
 .رفتار خوب كودك خود را  تشويق و تحسين نماييد •

 .نسبت به برخي از سوء رفتارهاي كودك، به طور فعال بي توجهي كنيد •

رفتار نا مطلوب را به عنوان هدف در نظـر گرفتيـد، رفتـار     پس از اينكه يك •
 .داش دهيداخوب جايگزين آن را پ

خواهيـد يـاد بگيـرد،     ميكودك خود را براي تمرين نمودن رفتاري كه از او  •
 .كمك نماييد

بـراي كمـك بـه فرزنـدتان جهـت انجـام كارهـاي        » قانون مادر بـزرگ «از  •
 .ناخوشايند، استفاده نماييد

قوانين خانوادگي روشن، امور روزمره قابل پيش بيني را . ي باشيدوالد منظم •
 .وضع كرده و در فعاليتهاي روزانه كودك خود، ثبات ايجاد كنيد

 .براي كودك خود، الگوي مناسبي باشيد •
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  خشم به عنوان يك ابزار جهت دست يافتن به خواسته
  
  
  
  
  
  
  
  

  .»خوام مي شيرينيمن همين االن ! خوام مي شيرينيمن «
  )SOSبرگرفته از نوار ويدئويي (

خشم ابزاري، خشمي است كه كودك از آن به عنوان يك ابـزار  
، جهت تحت فشار قرار دادن ديگران براي برآوردن خواسته ميا اهر

برخـي از والـدين در مقابـل ايـن      ،متأسـفانه  .كند مياش، استفاده 
ز خشم، تسليم شده و نا خواسته كـودك خـود را بـراي اسـتفاده ا    

خشم، عصبانيت يا ناراحتي هيجاني بـه عنـوان يـك ابـزار جهـت      
  .دهند ميكنترل خانواده و ديگران، پاداش 

به عنوان مثال، تنها هنگامي كه مايكل خشـم فزاينـده خـود را    
دهد، مادرش در مقابل او تسـليم شـده و بـه او بسـتني و      ميبروز 

خبـري   از دسـر «قبال، مادر به او گفتـه بـود كـه   . دهد مي شيريني
  .چون مايكل هنوز شام نخورده بود» .نيست

شـود   ميگويد كه باعث  ميمايكل چه باوري دارد و به خود چه 
چنين پرخاشگرانه رفتار كند؟ مايكـل بـا سـطحي پـايين از خـود      

را به من بدهـد و   شيرينيآن  بايد مادر«: گويد آگاهي، به خود مي
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تـوانم آن را   مـي من ن خواهد بود و وحشتناك اگر چنين نكند، اين
مـن بايـد واقعـا    ! را داشته باشـم  شيرينيآن  من بايد !تحمل كنم

  » !عصباني شوم تا اينكه او آن را به من بدهد
مايكل ناخواسته آموخته است كه از ناراحتي هيجـاني و خشـم   

نانچه اين چ. استفاده نمايد خواهد، ميبراي بدست آوردن آنچه كه 
ــ  ــه ع ادت شــود، او در نوجــواني و شــيوه تفكــر و رفتــار تبــديل ب

بزرگسالي در معرض ريسـك بـاالي تجربـه مشـكالت هيجـاني و      
  .خواهد بودرفتاري 

بـه  ( به منظور مشاهده يك ويدئو كليپ مختصردر اين زمينـه  
يـي كـه والـدين     هـا  حـل  ، به همـراه راه )انگليسي يا اسپانياييزبان 
 Rewarding«توانند در اين زمينه به كار ببندند، بـه بخـش   مي

Bad Behavior «در آدرس www.sosprograms.com 
  .مراجعه نماييد

  
  
  
  
  



 

  4فصل 
  چيست؟مند  زمانمحروميت 

  كنند؟ ميوالدين چه زماني از آن استفاده 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  معمول» قشقرق«يك 
  دشوارت رفتاهاي تكانشي و رييدمحروميت زمان مند، به ويژه براي م

  .تموثر اس ها مانند قشقرق و كج خلقي
  

  پرسند؟ ميسئواالتي كه والدين 
 »چيست؟مند  زمانمحروميت « •

تواند به لحاظ هيجاني بـه كـودك مـن آسـيب      ميمند  زمانآيا محروميت « •
 »برساند؟

را در مورد كـودك نـو   مند  زمانتوانم استفاده از محروميت  مياز چه سني « •
 »پاي خود آغاز كنم؟

به وسـيله روش محروميـت    توانند ميكداميك از رفتارهاي بد كودك من، « •
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 »زمان مند، كاهش پيدا كند؟

ي خـاص، بهتـر   هـا  ي مديريت كودك در برخي موقعيـت ها آيا ساير روش«  •
  »د؟نكدام ها كنند؟ اگر چنين است، آن روش ميعمل 

  
  از شام قبلمند،  محروميت زمان

 2كه روزي طوالني و خسته كننده را در اداره سپري كـرده، جيسـون   1مري
ساله خود را از كودكستان گرفته و اكنون در حـال آمـاده شـدن     كودك چهار

جيسون كه . مري و جيسون هر دو خسته و گرسنه بودند. براي صرف شام بود
بهانـه آن را گرفـت و بـي    چشمش به جعبه شيريني داخل كابينت افتاده بود، 

تـا شـام آمـاده    «مري گفـت . »آن جعبه شيريني را به من بده«: گفت وقفه مي
دقيقه ديگر  30شام تا . دهم مييك ليوان شير و دو عدد بيسكويت بهت  بشه،

  » . ...استآماده 
امـا او بالفاصـله   . را پيش روي جيسـون گذاشـت   ها مري  شير و بيسكويت

ضربه اي به ليوان شير زد و آن را  دست و با پشت» .خوام ميمن شير ن«: گفت
كـرد، بـا تحكـم بـه      مـي مري كه به شدت احساس عصـبانيت  . بر زمين ريخت
جريمه اينكه شير را زمين ريختي  !پاشو برو تو اون اتاق بشين«: جيسون گفت

جيسون عصباني و گريـان از صـندلي پـايين    . ».بايد بري توي اون اتاق بشيني
مـري   .هـال بـود رفـت     سيسات كه در انتهـاي أآمد و به آرامي به سمت اتاق ت

را براي چهار دقيقه بعد تنظـيم   ساعت كوچك آشپزخانه را برداشت و زنگ آن
  .سپس به آشپز خانه برگشت. كرد و آن را كنار در اتاق گذاشت

جيسـون از اتـاق بيـرون آمـده  وارد     . خـورد دقيقه سـاعت زنـگ    4پس از
. هايش كه همچنان روي ميـز بودنـد، رفـت    آشپزخانه شد و به سراغ بيسكويت

! بزن چي شده مامان؟حدس «او گفت. سپس تلويزيون آشپزخانه را روشن كرد
  ». ...خانواده روبرت يك سگ جديد گرفته اند

پسر به سـرعت   -به دنبال استفاده مري از محروميت زمان مند، رابطه مادر
اش را حفظ كرده و به سـرعت هـم   » خونسردي«مري. به حالت عادي برگشت

                                                 
1. Marry  
2. Jason  



                      71   يست؟مند چ محروميت زمان

  . با رفتار كج خلقي متوقعانه پسرش، برخورد كرده بود
  

  جيسون
  
  
  
  
  
  
  
  

  ».خوام دبار بگم شير نميچن«

  
  ؟چيستمند  زمانمحروميت 

يـك وفقـه    :به عنوان يك روش تربيتي عبارت است از» محروميت زمان مند«
  .مختصر در فعاليتهاي كودك شما

محروميت زمان مند، يعني گذاشتن كودك در يك مكان كسل كننده و مالل 
كودك تا زماني كه . دهد ميآور بالفاصله پس از اينكه رفتار بدي را از خود نشان 

دهد، بايـد در آنجـا    ميپايان زمان محروميت او را نشان سنج  زمانساعت يا زنگ 
در محروميت زمان مند، يك دقيقه بـه ازاي   كودك مدت زمان قرار گرفتن. بماند

  .هر سال سن اوست
، هـا  ، تقويـت هـا  به معناي محروم كردن كـودك از پـاداش  مند  زمانمحروميت 

از تقويـت يـا   را شـما سـريعا كودكتـان    . اسـت  اوي جالب براي ها ليتتوجه و فعا
است دور سـاخته و   هموقعيت لذت بخشي كه سوء رفتار در آن موقعيت بروز كرد

تقويت كننـده يـا لـذت    ن ساكت و كسل كننده كه اصال براي او او را در يك مكا



72                                                                            SOS كمك براي والدين 

د، مـانع از  با قرار دادن كودك در محروميت زمان من. دهيد ميبخش نيست، قرار 
را به دنبال رفتار نـامطلوبش دريافـت    ها شويد كه او توجه و يا ساير پاداش ميآن 

  .∗نمايد
  مزاياي استفاده از روش محروميت زمان مند

بـد را سـريعا تضـعيف     هـاي محروميت زمان مند، بسياري از انـواع رفتار  •
 .كند مي

ها كمـك  مند، به متوقف شدن دائمي برخي از سوء رفتار محروميت زمان •
 .شوند ميسپس رفتارهاي بهبود يافته، جايگزين آنها . كند مي

 .يادگيري استفاده از اين روش براي والدين آسان است •

كنند كه آنهـا احسـاس خشـم و نـاراحتي كمتـري را       ميوالدين گزارش  •
 .زيرا طرح موثري در اختيار دارند. كنند ميتجربه 

 .ي كودكانشان هستندوالدين يك الگوي منطقي و غير پرخاشگر برا •

منـد بـا    فرزندي به دنبال استفاده از روش محروميت زمـان  –رابطه والد  •
  .گردد ميسرعت به حالت عادي باز 

  
هـدف فـوري   . كنـد  مـي روش تربيتي محروميت زمان مند، دو هدف را دنبال 

لند مـدت هـم كمـك بـه     مشكل ساز و هدف برفتار توقف سريع  :عبارت است از
  .استانضباطي  –ابي به خود يكودك براي دست

                                                 
. يك روش عدم تقويت براي رفتار نامطلوب و همچنين يك شيوه تنبيهي ماليم استمند  زمانمحروميت  - ∗

رفتار بد را «فرزند پروري يعني؛  #2وش موثر در جهت دنبال كردن قانون به عنوان يك رمند  زمانمحروميت 
 ».در مورد برخي از رفتارهاي بد، تنبيه اعمـال كنيـد  «فرزند پروري يعني؛  #3و قانون » ناخواسته پاداش ندهيد

  .توصيف شدند 1باشد كه در فصل  مي
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  از ديدگاه كودك شمامند  زمانمحروميت 
  
  
  
  
  
  
  
  1سامي

  ».دهم من كتك خوردن را ترجيح مي«
اسـتفاده  منـد   زمان، به مدت چندين ماه از روش محروميت 2آقاي گوردون

اش،  هـاي پسـر پـنج سـاله     ها و هـل دادن  كرد و در كاهش دادن كتك زدن مي
ها،  گوردون تا حد زيادي، استفاده پسرش از ضربه زدن آقاي. سامي، موفق بود

منـد بـود تـا از    او عالق. شديد را كاهش داده بودهاي  ها و بد دهني كتك كاري
  منـد در مقايسـه بـا سـاير اشـكال       احساسات پسرش در مورد محروميت زمـان 

  .دهي آگاه شود تر انضباط تهاجمي
طـور اتفـاقي از پسـرش     ظهر يكشـنبه آرام، بـه  ازآقاي گوردون در يك بعد

زني، پدر بايد بـا تـو    ميسامي، هنگامي كه تو برادر كوچكت را كتك « :پرسيد
سـامي پاسـخ   » چكار بكند؟ تو را كتك بزند و يا تو را با محروميت مواجه كند

تمـام  خـواهم كـه تنبيـه زود     ميمن ! دهم كه كتك بزنيد ميمن ترجيح «داد 
ام سـر   اي انجـام دادن نـدارم، حوصـله   در زمان محروم شدن من كاري بر. شود
  » !من محروميت را دوست ندارم. رود مي

  
مند در اصالح رفتارهاي بد موثر است، زيـرا كودكـان از    روش محروميت زمان

                                                 
1. Sammie  
2. Girdon  
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دهند كه كتك بخورند و يـا بـه    ميبسياري از كودكان، ترجيح . آن متنفر هستند
منـد   زمـان محروميـت   شدت سرزنش شوند تا اينكه هر چند براي مدتي كوتاه با

  .جه شوندامو
شـود كـه آنهـا     مـي را دوست ندارند، زيرا سـبب  مند  زمانمحروميت  ،كودكان

. دني فوري را هر چند به صورت مختصر و خفيف، تجربه نمايها تعدادي از فقدان
گيرنـد، توجـه خـانواده را از     مـي مند قرار  كودكان هنگامي كه در محروميت زمان

كنترل و توانايي خشمگين ساختن و ناراحـت كـردن    ،درتآنها ق. دهند ميدست 
آنهـا آزادي بـراي بـازي كـردن بـا اسـباب       . دهند ميوالدين خود را هم از دست 

ز ا. بينند ميي جذاب را هم از دست رفته ها ها و شركت در فعاليت ها و بازي بازي
منـد، فـوري و قـاطع اسـت، كودكـان از امكـان        كه روش محروميت زمان آنجايي

معمـوال كـودك شـما در زمـان     . دارنـد وركمتري براي اجتناب كـردن از آن برخ 
مند و در طول زمان محروميت نسبت بـه شـما    فرستاده شدن به محروميت زمان

به طور معمول، اين آزردگي، پس از اتمام زمـان محروميـت، بـه    . برافروخته است
  .رود ميسرعت از بين 

غيير رفتارشان از خود مقاومت نشـان  هم كودكان و هم بزرگساالن در مقابل ت
بـا  . كودكان دوست ندارند كه رفتار مشكل آفرين خود را متوقف سازند. دهند مي

اين وجود، در صورتيكه آنها اين رفتارهاي دشوار را ادامه دهند، آنها به طور مكرر 
در نتيجـه، آنهـا كنـار گذاشـتن ايـن      . شوند ميمند مواجه  هاي زمان با محروميت

ههـاي مختلـف را بـراي    اسـپس كودكـان ر  ! يابنـد  ميتر  هاي دشوار را آسانرفتار
هنگامي كه اين رفتارهاي جديـد  . دهند ميبرآوردن نيازهايشان مورد بررسي قرار 

شوند، آنها تقويت شده و احتمـال وقـوع آنهـا در آينـده افـزايش       ميپاداش داده 
شما را تضعيف كرده  كودك مزمنمحروميت زمان مند، رفتارهاي دشوار . يابد مي

  .كند ميو ظهور رفتارهاي پذيرفتني جديد را تشويق 
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  زند كودك شما صدمه نميمند به لحاظ هيجاني به  محروميت زمان
 ،گيـرد  هنگامي كه به درسـتي مـورد اسـتفاده قـرار مـي      ،مند محروميت زمان

ه اين شيوه ب. اي ايمن و موثر براي متوقف ساختن رفتار بد كودك شماست شيوه
هـيچ مـدركي   . كند تا به دور از مشكالت هيجـاني رشـد كننـد    ميكودك كمك 

درسـتي مـورد    در صورتي كه بـه د، من وجود ندارد كه نشان دهد محروميت زمان
در برنامه صوتي . رساند ميآسيب  انكودك هلحاظ هيجاني ببه  ،استفاده قرار گيرد

بـه صـورت   منـد   زمان چگونه از محروميت«با عنوان ) و نوار صوتي CDبر روي (
، احساسـات شخصـي و   )يـازده سـاله  (و ليـزا  ) سـاله  9( دت» ؟موثر استفاده كنيم

بسـياري از  . كنند ميتوصيف مند  زمانبا محروميت در رابطه ي خود را ها واكنش
ي آنهـا را در  هـا  كنند كه گوش دادن به اين كودكـان، دغدغـه   ميوالدين گزارش 

  . ده استمورد محروميت زمان مند، كاهش دا
با اين وجـود، والـدين اغلـب در اسـتفاده از محروميـت زمـان منـد، مرتكـب         

منـد   مراحل دقيق استفاده صحيح از محروميت زمان 6فصل . شوند مياشتباهاتي 
  .دهد ميرا توضيح 

  است سالگي 12تا   2سن كودك شما بين وقتي 
دكان سنين مند را با موفقيت در مورد كو توانيد روش محروميت زمان ميشما 

با اين وجود، هنگامي كه شما استفاده از روش . سالگي به كار ببريد 12تا  2بين 
او نبايد بيش از يـازده   كنيد، ميآغاز  مند را در مورد كودك خود محروميت زمان
هاي مديريت كودك كـه   تر از ساير روش در مورد كودكان مسن. سال داشته باشد

  .اند، استفاده كنيد هدر اين كتاب مورد بحث قرار گرفت
  

  رفتار بد را مشاهده كنيد ،خودتان
آل اين است كه شما خودتان شاهد رفتار بد كودك باشـيد و بالفاصـله از    ايده

بخشي بيشتر، كـودك   به منظور اثر. مند در مورد او استفاده كنيد محروميت زمان
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بـراي سـپري   ثانيه پس از وقوع رفتار بد، به مكان مورد نظر  10خود را در عرض 
 2براي كودكـان  فوريت در استفاده از اين روش . كردن زمان محروميت بفرستيد

  .از اهميت زيادي برخوردار استساله  4تا 
مند به دليل رفتـار بـد    چنانچه شما فرصتي را براي استفاده از محروميت زمان

در اينصـورت صـبور    ،شـود  خـود تكـرار مـي    از دست داده باشيد، آن رفتار خودبه
  .روي خواهد داد به زودي سوء رفتار ديگري .باشيد

  
  است؟مند  زمانچه نوع سوء رفتاري مستحق محروميت 

هاي مداوم كودك شـما كـه    مند در كمك به اصالح سوء رفتار محروميت زمان
هنگـامي  . موثر اسـت  رفتارهاي تكانشي، پرخاشگرانه، هيجاني و خصمانه هستند،

شـود، يكـي از    هـاي انضـباطي مقايسـه مـي     وشمند با ساير ر كه محروميت زمان
بـا  . خفيف و شديد است ،هاي موجود براي حذف رفتارهاي دشوار موثرترين روش

مند، تنهـا روش انضـباطي نيسـت كـه      اين وجود، آگاه باشيد كه محروميت زمان
  .شوند، كاهش دهد ميرا كه در پايين ذكر  Aتواند رفتارهاي طبقه  مي

  
  
  
  

  -Aي طبقهها رفتار
  مند است سوء رفتاري كه مستحق محروميت زمان

  كتك زدن
  قشقرق و كج خلقي

  اذيت كردن خصمانه ساير كودكان، آزار ديگران
  بددهني يا يكي به دو كردن با والدين و ساير بزرگساالن
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  جيغ كشيدن توام با عصبانيت و صداي گوشخراش
  هاي كودكان ديگر غصب كردن اسباب بازي
  ها پرت كردن اسباب بازي

  ها  خراب كردن اسباب بازي
  لگدزدن به ديگران

  گاز گرفتن يا تهديد به گاز گرفتن
  كشيدن مو 

  ديگران يقهگرفتن 
  به تف انداختن به ديگران تف انداختن يا تهديد

  پرت كردن آشغال، سنگ يا چوب به سمت ديگران
  بد رفتاري يا صدمه زدن به حيوانات خانگي يا ساير حيوانات

  تنبيه والدين» به قصد«ه شيوه اي زننده و با صداي بلندگريه كردن ب
  سيلي زدن

  نيشگون گرفتن
  پنجه كشيدن

  دو به هم زني كردن
  انجام كارهاي خطرناك مانند وارد شدن به خيابان 

  جيغ كشيدن با صداي بلند
  زدن ديگران با يك شيء

  ژست زدن يا صدمه رساندن به ديگرانيا تهديد لفظي و 
  فحش دادن

  دن ديگران هل دا
  پرتاب كردن غذا بر سر ميز شام

  صدمه رساندن عمدي به مبلمان يا خانه
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  مسخره كردن يا تالش براي تحقير ديگران
شكوه كردن با صداي بلند يا رفتار متوقعانه پـس از اينكـه بـه او اخطـار داده     

  .شده است
  در مقابل ديگران» ادا در آوردن«لقب دادن به ديگران يا 

هاي بزرگساالن پس از اينكه به او اخطـار داده شـده    ر صحبتقطع كردن مكر
  .است

  مبني بر قطع فوري يك سوء رفتار» دستور«نافرماني از 
در بررسي اين ليست از رفتارهاي بد، آيا هيچكدام از رفتارهاي فرزند خـود را  

منـد   يافتيد كه خواهان حذف آن باشيد؟ والـديني كـه از روش محروميـت زمـان    
را  Aاند هر كدام از سوء رفتارهاي ذكر شده در طبقه  اند، قادر بوده دهاستفاده كر

اينكه شما رفتاري را بد و يـا مسـتحق محروميـت    . حذف كرده و يا كاهش دهند
هـا و اهـدافي بسـتگي دارد كـه شـما و       مند تلقي كنيد يـا خيـر، بـه ارزش    زمان

  .همسرتان در مورد فرزند خود آنها را در نظر داريد
راه حـل تمـامي رفتارهـاي دشـوار كودكـان      مند  زمانوجود، محروميت با اين 

مـورد   Bمنـد نبايـد در مـورد مشـكالت رفتـاري طبقـه        محروميت زمان. نيست
  .استفاده قرار گيرد

  
   Bرفتار طبقه 

  .در مورد اين رفتار دشوار، استفاده نكنيدمند  زماناز محروميت 
  لب ورچيدن، عنق بودن

  بد اخالقيتحريك پذيري، خلق بد، 
  ناتواني در انجام كارها يا فراموش كردن انجام آنها

  ها و اسباب بازي ها قصور در جمع آوري لباس
  عدم انجام تكاليف يا تمرين پيانو
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از روش  ،و مخـرب  ي پرخاشـگرانه هـا  امـا در مـورد رفتـار   (رفتار بيش فعاالنه 
  ).استفاده نماييدمند  زمانمحروميت 

  هراسان بودن 
  سو يا منفعل بودنوابسته، تر

  گوشه گيري، ميل به تنها بودن
  اند رفتارهايي كه والدين شاهد آنها نبوده

يت كودك به منظـور كمـك در مـورد ايـن مشـكالت      ري مديها از ساير روش
، مـوثر   Bرفتارهـاي طبقـه   بـراي منـد،   محروميت زمـان . رفتاري استفاده نماييد

ناله كردن از بي توجهي فعـال،  در مورد لب ورچيدن، گريه كردن ماليم و . نيست
  ).3فصل (استفاده نماييد 

ننـد از محروميـت   توا مـي كنندكه آيا آنها  ميوالدين اغلب اين سئوال را مطرح 
داشتن كودك خود به آغاز انجـام كـاري نسـبتا پيچيـده ماننـد      براي وامند  زمان

ميـت  د؟ محرونـ اسـتفاده نماي » تكاليفت را انجـام بـده  «يا » اتاقت را مرتب كن«
 ،تهديد كودك به محروم ساختن. در متوقف ساختن رفتار بد موثر استمند  زمان

كنـد كـه هـم پيچيـده اسـت و هـم        مياو را تشويق به آغاز نمودن انجام كاري ن
براي متوقف ساختن رفتار اسـت نـه بـراي آغـاز     مند  زمانمحروميت . ناخوشايند
يـك كـار ناخوشـايند، از    به منظور وادار سـاختن كـودك بـه انجـام     . كردن رفتار

و يا در مورد كودكان ) 14فصل (هاي ژتوني ، پاداش)5فصل ( »قانون مادر بزرگ«
  .استفاده كنيد) 14فصل (فرزند  –سنين باالتر، از قرارداد والد 

هنگامي كه شما كودك خود را براي انجام يك كار ناخوشايند تحت فشار قرار 
از . و يـا قشـقرق بـه پـا كنـد     گفتـه  ه دهيد ممكن است او به شما بـد و بيـرا   مي

هـا، اسـتفاده    در مورد يكي به دو كردن يا قشقرق به پا كردنمند  زمانمحروميت 
هنگامي كه شما اين رفتار تداخل كننـده را متوقـف سـاختيد، واداشـتن     . نماييد

فرامـوش نكنيـد كـه    . وظايف ناخوشايندش، آسان تر خواهد بـود كودك به انجام 
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  .رساندن وظايف ناخوشايند، تحسين نماييدراي آغاز و به انجام ي او را بها تالش
  

  تنها يك يا دو رفتار را به عنوان هدف، انتخاب نماييد
روش محروميـت  از يك يا دو رفتار را برگزيده و استفاده  بايدشما و همسرتان 

را گوينـد، زيـ   مي مند به اين رفتارها، رفتارهاي هدف. را با آنها آغاز كنيدمند  زمان
بـه صـورت مـداوم و مكـرر، روش محروميـت      . هدف شما، تغييـر دادن آنهاسـت  

  .را در مورد اين رفتارهاي هدف، مورد استفاده قرار دهيدمند  زمان
را با كاربرد آن در مورد تمامي رفتارهـاي  مند  زماناستفاده از روش محروميت 

صـورت ممكـن   زيـرا در آن  . نامناسب يا غير قابل قبول كودكتان، شـروع ننمايـد  
پـس از كسـب موفقيـت در    ! است او تمام طول روز را در محروميت سپري كنـد 

توانيد رفتار ديگري را براي كاهش، انتخاب  ميكاهش نخستين رفتار هدف، شما 
  .نماييد

را مرور  Aكنيد؟ ليست سوء رفتار طبقه  ميرا چگونه انتخاب هدف يك رفتار 
اين رفتار . را انتخاب كنيد يء رفتار مشابهكرده و يكي از آن سوء رفتارها و يا سو

به عنوان مثال، بايد قادر باشيد كه تعداد دفعـاتي را كـه   . بايد قابل شمارش باشد
  .كند، بشماريد ميكودكتان به شما فحش داده و يا خواهر يا برادرش را اذيت 

همچنين مراقب باشيد كه رفتار هدفي را كه انتخاب كرده ايد، رفتـاري باشـد   
در صورتي كه آن رفتار حـداقل يـك بـار در روز،    . افتد ميبه طور مكرر اتفاق  كه

توانيـد تجربـه كـافي را در مـورد نحـوه اسـتفاده از شـيوه         مـي روي ندهد، شما ن
  .مند به دست بياوريد محروميت زمان
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  يك رفتار هدف را انتخاب كرده
  و

هـدف  مند در مورد آن رفتار  به طور مكرر از شيوه محروميت زمان
  .استفاده نماييد

  
  
  
  
  
  
  
  

. من بايد از اذيت كردن برادرم دست بـردارم ! دوباره حبسم كردند! لعنتي«
شـايد  . غير از اذيت كردن برادرم براي خود پيدا كنمديگري من بايد سرگرمي 

  ».... يم بازي كنم و يا پيش دوستانم برومها CDباشد كه با  ربهت
  

موثر است كه موجب متوقف شـدن   ليلبه اين دمند  زمان تروش محرومي
شود و بنـابراين امكـان بـروز يـافتن يـك       مي، )»اذيت كردن برادرم«(رفتار بد 

. آورد ميرا فراهم ) »هايم بازي كنم يا پيش دوستانم برومCDبا «(رفتار خوب 
از اين روش به طور مكرر به منظور متوقف ساختن رفتار هدف انتخـاب شـده،   

كند، آن را پـاداش   ميار خوب به جاي آن بروز فتامي كه رهنگ. استفاده نماييد
  .بدهيد
  

مند، دو رفتـار   توانيد به هنگام شروع استفاده از روش محروميت زمان ميشما 
وان هدف انتخاب كنيد كه يكي از آنها يك رفتار دشوار جزئـي و ديگـري   نرا به ع

ر هـدف جزئـي مـثال    استفاده از اين روش را با رفتـا . يك رفتار دشوار عمده باشد
كنترل كردن اين رفتارهاي هـدف آسـان   . فحش دادن يا اذيت كردن، آغاز كنيد
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زيرا كودكان معموال بـه هنگـام فحـش دادن يـا اذيـت كـردن، بـه لحـاظ          .است
  .د برافروخته نيستندحهيجاني، بيش از 

سپس، به دنبال كسب تجربه در زمينه استفاده از روش محروميت زمان منـد،  
. رفتارهاي هدف عمده تر، مانند كتك زدن يا قشقرق و كج خلقي برويـد  به سراغ

اين سوء رفتارها، معموال چالش برانگيز تر هستند، زيرا كودكـان در زمـان نشـان    
  .دادن اينگونه رفتارها، هيجاني تر يا عصباني تر هستند

 .در مورد رفتار هدف استفاده نماييدمند  زمانبه طور مكرر از روش محروميت 
دهـد، ايـن    مـي به هنگام شروع استفاده از اين روش، هر بار كه رفتار هـدف روي  

درصد  90تا  50شما بايد در عرض يك يا دو هفته شاهد . روش را به كار بگيريد
  .كاهش در رفتار هدف باشيد

  
  دفعات وقوع رفتار هدف را بشماريد

و ثبـت   منـد، شـمارش واقعـي    پيش از شروع استفاده از روش محروميت زمان
  .تعداد دفعات وقوع رفتار هدف يك ايده بسيار خوب است

برخي از والدين، اين كار را با گذاشتن عالمت بر روي يك تقويم ديواري انجام 
بـه  . اين شيوه بسيار مناسبي براي ثبت دفعات بروز رفتار هـدف اسـت  . دهند مي

عالمت يك ، آورد ميعنوان مثال، مادري، هر بار كه دخترش حرف زشت بر زبان 
كند و ديگر مجبور نيست كه در طـول روز حسـاب تعـداد     ميبر روي تقويم ثبت 
  .دفعات را نگه دارد

هـا توسـط والـدينش، دچـار      گاهي اوقات، كـودك بـا مشـاهده ثبـت عالمـت     
والدين گاهي اوقات رفتار هدف در كودك حتي بدون استفاده . شود ميكنجكاوي 

  .يابد ميكاهش  مند، به شدت از روش محروميت زمان
ممكن است شما فكر كنيد كه ثبت دفعات بروز رفتار هدف، كـار پـر زحمتـي    

گويد كه در كاهش سوء رفتار فرزندتان تا چه انـدازه   مياما اين كار به شما . است
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  .ايد موثر بوده
  

  :اين نكات عمده را به ياد داشته باشيم
هـا،   ها، تقويت مند، به معناي محروميت كودك از پاداش محروميت زمان •

 .توجه و فعاليتهايي است كه برايش جذابيت دارند

مند در صورتي كه به درستي مورد استفاده قـرار گيـرد،    محروميت زمان •
 . زند ميبه لحاظ هيجاني به كودك صدمه ن

 .يك يا دو رفتار هدف ناخوشايند را براي كاهش، انتخاب نماييد •

مكرر پس از وقوع رفتـار  مند را به صورت فوري و  روش محروميت زمان •
 .هدف، مورد استفاده قرار دهيد

اي كه در  مند، مراحل آن را به شيوه در استفاده از روش محروميت زمان •
 .آمده است، دنبال كنيد 11تا  6فصل 

  



 

  
  
  



 

  5فصل 
  ي عمده براي متوقف ساختن رفتار بدها روش

  .مشكالتي كه والدين با آنها روبرو هستند
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كنيد؟ مين موقعيتي چگونه برخورد با چني
  

  پرسند؟ تنبيه ميئواالتي كه والدين درباره س
بايد از تنبيـه ماليـم اسـتفاده     مآيا در مورد هر كدام از سوء رفتارهاي كودك« •

 »كنم؟

 »ي ماليم در كاهش سوء رفتار موثر هستند؟ها كدام نوع از تنبيه« •

 »ي براي كودك من مضر باشد؟تواند به لحاظ هيجان ميآيا استفاده از تنبيه « •

 »دهند؟ مي چرا كودكان من پس از تنبيه به سوء رفتار خود ادامه« •

نها براي آتوانيد از  ميدارند كه شما  دهاي ماليم وجو پنج نوع متفاوت از تنبيه
منـد   ها، محروميـت زمـان   يكي از اين روش. كمك به كودك خود استفاده نماييد

و به ويژه در متوقف ساختن سوء رفتـار مسـتمر   است كه روشي كوتاه مدت بوده 
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  .باشد ميكه تكانشي و انفجاري بوده و كنترل آن دشوار است، بسيار موثر 
هاي اين كتاب ، به صورت گام به گام، زمان و چگونگي اسـتفاده از   ساير فصل

هنگـامي كـه قصـد داريـد از     . كننـد  مـي منـد را توصـيف    روش محروميت زمـان 
استفاده كنيد، شما بايد آن را بالفاصله پس از وقوع رفتار بد، مند  محروميت زمان

شما در مورد سوء رفتارهايي كه چندين دقيقه يا ساعتها بعد آنهـا را  . انجام دهيد
  دهيد؟ ميكنيد، چه برخوردي نشان  ميكشف 

هايي هسـتند كـه حتـي اگـر نتوانيـد آنهـا را        چهار روش تنبيهي ديگر، روش
سرزنش و مـذمت   -1: باز هم موثر هستند؟ آنها عبارتند از بالفاصله اعمال كنيد،

فصل حاضر، ايـن   .جريمه رفتاري -4پيامدهاي منطقي  -3پيامدهاي طبيعي  -2
  .كند ميو نحوه صحيح اعمال آنها را توصيف  ها روش

ي هـا  براي اينكه بتوانيد والدي با اعتماد به نفس و قابل باشـيد، بايـد بـا روش   
ت مشكالت رفتاري كودك خود آشنا بوده و از آنها اسـتفاده  مختلفي براي مديري

اگـر شـما بـا     !ي مـوثر را بياموزيـد  هـا  توانيد به آسـاني ايـن روش   ميشما  .كنيد
ي متعددي براي برخورد صحيح با يك سوء رفتارخـاص آشـنايي داشـته    ها شيوه

  !باشيد، برخورد با آن برايتان بسيار آسان تر خواهد بود
با . تواند رفتار بد كودك شما را متوقف ساخته يا تضعيف نمايد ميتنبيه ماليم 

همـانطور كـه در   . تواند موجب افزايش رفتار خوب شود ميبه تنهايي ن اين وجود،
شما بايد به طور مكـرر رفتـار خـوب را نيـز پـاداش       ي پيشين تاكيد شد،ها فصل
  .بدهيد
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  استفاده صحيح از تنبيه ماليم
 :پيروي كنيدهالاز اين دستورالعمــــــ
  .تنبيه را به مقدار كم اعمال كنيد -1ــــــ
  .تنها از تنبيه ماليم استفاده كنيد -2ــــــ
  .تنبيه را بالفاصله پس از وقوع رفتار بد اعمال كنيد -3ــــــ
  .تنبيه را زماني اعمال كنيد كه برخود مسلط هستيد -4ــــــ

  .كنيد انبيبه طور مختصر دليل تنبيه را  -5ــــــ 
  .از تنبيه بدني بپرهيزيد-6ــــــ 

   
. آيـد  ميخوشايند يا جريمه اي است كه به دنبال يك رفتار تنبيه يك پيامد نا

ي ارائه شده در اين زمينه توجـه  ها به هنگام استفاده از تنبيه ماليم، به راهنمايي
  .داشته باشد

شما صدمه نخواهد استفاده صحيح از تنبيه ماليم، به لحاظ هيجاني به كودك 
با ايـن وجـود، تنبيـه شـديد،      .اين تنبيه اغلب براي بهبود رفتار ضرورت دارد .زد

توانند به عـزت نفـس و سـالمت هيجـاني او      ميو تهديدات خشن  طعنه و كنايه
كودكاني كه به شدت تنبيه شده اند، ممكن است به گوشـه گيـري   . آسيب بزنند

رفتاري پرخاشـگرانه و سـتيزه جويانـه در    مفرط دچار شده و يا نسبت به ديگران 
د، اغلب كنن ميپدر و مادراني كه اقدام به تنبيه شديد فرزندان خود  .پيش گيرند

  .كشند ميبار سنگين احساس گناه را به دوش 
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  مشكالتي كه والدين با آنها روبرو هستند
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اين دفعه  پدر جان... تقصير من نبود. خواهرم گفت اينكار را انجام بدم«
  »...منو تنبيه نكن

  
  يك الگوي منطقي و غير پرخاشگر

كنند بـا تهديـداتي غيـر     مياغلب بسياري از والدين با تصوري نادرست، تالش 
و » به خاطر اينكار، تمام اين تابستان در خانه حبس خواهي شـد « :منطقي مانند

كنند كـودك   يتالش م» .كنم ميموهاي سرت را  تماماگر اينكار را انجام ندهي «
هاي مكرر و شـديد   والديني كه از كتك زدن .خود را تنبيه كرده يا كنترل نمايند

هـاي   كنند، اغلب آگاه نيستند كـه روش  ميبه عنوان يك روش انضباطي استفاده 
  .هستندماليم تنبيهي متعددي وجود دارند كه براي تغيير رفتار، بسيار موثرتر 

اگـر شـما فريـاد    . كنـد  مـي تار شما را تقليد به ياد داشته باشيد كه كودك، رف
ا اين رفتارها را بـه  شم بكشيد، تهديدات غير منطقي انجام دهيد و يا كتك بزنيد،

در ايـن حالـت ممكـن    . كنيـد  مـي يي براي تقليد به فرزند خود ارائه »الگو«عنوان
است او هم فرياد بزند، ناراحتي هيجاني از خود نشان دهد و يا تـالش نمايـد بـه    

به هنگام استفاده از روش محروميـت  . نمايد» مديريت«حاظ فيزيكي ديگران را ل
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زمان مند، شما يك الگوي نقشي منطقـي و غيـر پرخاشـگر بـراي كـودك خـود       
  .هستيد
گاهي اوقات . زا و ناراحت كننده است شما به عنوان يك والد، اغلب استرس كار

كودكان از جلب . نمايد تالش كند، شما را عصباني ممكن است كودك شما عمداً
توجه و كنترل نمودن والدين خود با عصباني كردن و برانگيختن هيجانـات آنهـا،   

توانيد در مقابل تسليم شـدن در برابـر خشـم     ميبا اين وجود، شما . برند ميلذت 
توانيد از فرياد  ميشما . توانيد اين كار را انجام دهيد ميشما . خود، مقاومت كنيد
ن، تهديدات خشن، طعنه زدن، كتك زدن يـا اسـتفاده از سـاير    زدن، جيغ كشيد

ي هـا  بياييـد بـا هـم نگـاهي بـه روش     . اشكال تنبيهي شديد و ناموثر، بپرهيزيـد 
  .انضباطي زير بياندازيم

  شوند مياشتباهاتي كه والدين در انضباط دادن به كودك خود مرتكب 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شما با استفاده از كتك زدن و . كنند ميكودكان رفتار والدين خود را تقليد 
ي پرخاشـگرانه بـراي   هـا  آموزيـد تـا از روش   مـي تهديد كردن، به دختر خـود  

  .يگران استفاده نمايدد» مديريت«

كنم، كه ديگه از اين  مي االن ادبت« »!كنم مي االن ادبت«
 »!كارا نكني
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  متذاستفاده صحيح از سرزنش و م
  ي ناپديد شدهها شيريني
هفت ساله از حـرف او سـرپيچي كـرده و     1مادر تازه دريافته بود كه مايكله

ي شكالتي داخل جعبه را كه براي دسـر نگـه داشـته    ها مي شيرينيتقريبا تما
مادر به سمت دخترش رفت و با تن صداي جدي او را مـورد  . بود، خورده است

را خـورده اي، از   هـا  مايكله، مـن از اينكـه شـيريني   «:خطاب قرار داده و گفت 
مـا   حـاال . من آنها را براي بعد از شام نگه داشـته بـودم  . دستت ناراحت هستم

  ».براي امشب دسر نداريم
  

در اينجا مادر مايكله به درستي از روش مذمت كه يكي از اشكال تنبيه خفيف 
  .كند ميبوده و در ميان والدين بسيار رايج است، استفاده 

به هنگام سرزنش كودكتان، آرامش خود را حفظ كرده و به طور مختصر دليل 
نـاراحتي و   ههاي طوالني و مشـاهد  شبرخي از كودكان از سرزن. ن را بيان كنيدآ

خواهند كه توجه بيشتري از والدين  ميآنها . برند ميعصبانيت والدين خود، لذت 
  .حتي اگر اين توجه منفي باشد ،خود دريافت كنند

  

                                                 
1. Michelle 
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  مشكالتي كه والدين با آنها روبرو هستند
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  !بگومگو و سرزنش متقابل
كنـد تـا رفتارشـان را بهبـود      مـي سرزنش كردن به كودكان شـما كمـك ن  

  .پردازند ميآورند و يا با شما به بگومگو  ميآنها تنها بهانه . بخشند
  

» غر زدن«خواهيد رفتار خود را بهبود بخشد، از  ميهنگامي كه از كودك خود 
سرزنش كردن و شـكايت  پر حرفي كردن، غر زدن تركيبي از نق زدن، . بپرهيزيد

مـن دارم از  « :گفـت  كن بود مادر بـه مايكلـه مـي   به عنوان مثال، مم. كردن است
يي را كه براي دسر نگه داشته بودم، خورده ها تو شيريني. شوم ميدست تو ديوانه 

يـت را هـم كـه    ها تازه، باز هم دوباره موهايت را شانه نكرده اي، اسباب بـازي . اي
ه اينا تازه هم. داني ميي من را نها تو هيچوقت قدر زحمت. كف اتاق ول كرده اي

كـودك شـما را بـراي بهبـود رفتـارش كمـك       نه تنها غر زدن، » ... يك طرف، تو
  .بر سر كودك خود غر نزنيد. كند مييف ضعروابط شما را هم ت بلكهكند  نمي

مت شما متوجـه رفتـار كودكتـان    ذمت كردن، مراقب باشيد كه مذبه هنگام م
اجازه بدهيد كه . هيدشخصيت كودك را مورد انتقاد قرار ند. باشد نه خود كودك

. او بداند شما هنوز به او به عنوان يك شخص احترام گذاشته و او را دوست داريد
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» .زنـي  مـي تو دختر بدي هستي چون بـرادرت را كتـك    «: به جاي اينكه بگوييد
تـو دختـر شـري    «نگوييـد كـه   . »كتك زدن بـرادرت كـار بـدي اسـت    « :بگوييد
رفتار بايد سرزنش شود نه خـود  » .ري استاين كار تو، كار ش« :، بگوييد».هستي
  .كودك

يك زمان مناسب براي استفاده موثر از مذمت كردن، زمـاني اسـت كـه سـوء     
ممكن است كودكان شـما در ابتـدا بـه قصـد     . رفتار كودك تازه شروع شده است

امـا بـه سـرعت ايـن اذيـت كـردن حالـت         ،بازي كردن به اذيت يكديگر بپردازند
شويد، به سرعت آنها  مياتفاقي  چنين نگامي كه شما متوجهه. خصمانه پيدا كند
من واقعا از كار شما ناراضي هسـتم،  « :ممكن است شما بگوييد. را سرزنش كنيد

ندارد كه به قصد بازي كمي هم سر به سر هم ديگر بگذاريد اما وقتي كه  ياشكال
ز ديگـر اصـال   امـرو . كشـد  ميكند، اغلب كارتان به مشاجره  مياين كار ادامه پيدا 

  .»!دوست ندارم كه سر به سر هم بگذاريد
براي بسياري از كودكان، مذمت كردن به تنهايي به عنوان يك تنبيه خفيـف،  

كند، با اين حال، چنانچـه كـودك شـما بـه طـور معمـول در صـورت         ميكفايت 
 پـس پـردازد،   مـي سرزنش شدن از سوي شما عصباني شده و با شما به بگومگـو  

زماني كه سرزنش و مـذمت مـوثر   . تواند چندان مفيد باشد مين سرزنش و مذمت
مند يا ساير اشكال تنبيه ماليم را مد نظر قرار  نيستند، استفاده از محروميت زمان

  .دهيد
  

دهند سرزنش و مذمت در مورد  ميعاليمي كه نشان 
  كودك شما موثر نيستند

كنـد،   مـي كند، شما را مسـخره   ميكودك شما اغلب با شما بگومگو  •
 .كند ميآورد يا متقابال شما را سرزنش  ميحرف بد بر زبان 

كند و سر بـه هـوا بـه نظـر      ميخندد، بي توجهي  ميكودك به شما  •
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 .رسد مي

 .اندازد مياو به هنگام سرزنش شدن، قشقرق به راه  •

رسد كه كودك شما از دريافت توجـه اضـافي شـما لـذت      ميبه نظر  •
 .باشدبرد، حتي اگر اين توجه منفي  مي

  
  پيامدهاي طبيعي براي رفتار بد

  مشكالتي كه والدين با آنها روبرو هستند
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پيامـد  اجازه بـدهم گربـه    ياآيا بايد خودم او را تنبيه كنم ... بگذار ببينم«
  »اين رفتارش را به او نشان دهد؟ طبيعي

  
امد طبيعي براي نپوشيدن دستكش در يك روز سـرد زمسـتاني، سـرد    ييك پ

ه شدن در مدرسه و از دست دادن زنگ تفريح، پيامـد  نگه داشت .ن دستهاستشد
  .طبيعي عدم انجام تكاليف است

يك پيامد طبيعي، رويدادي است كه به طور معمول يا طبيعي، به دنبال يـك  
افتد، مگر اينكه شما براي جلوگيري از وقوع آن پيامـد،   ميرفتار بد كودك اتفاق 
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هم همانند والدين تنبيه خـود  » نظم طبيعي جهان«ا طبيعت ي. پا پيش بگذاريد
به كودك خود اجازه بدهيد تا پيامد طبيعي رفتار خود را تجربه . كند ميرا اعمال 

  .ايمني او را تهديد نمايد ،كند، مگر اينكه در اينكار خطري
شش ساله، دوست خود را اذيت كند، ممكـن اسـت دوسـت او     1چنانچه جيمز

تنهـا  . مانـد  مـي جيمز هم بدون همبازي و تنهـا  . نه برگرددعصباني شده و به خا
اجازه دادن «در كادر زير با عنوان . پيامد طبيعي اذيت كردن دوست است ،ماندن

ي متعـددي از پيامـدهاي   هـا  ، نمونـه »براي وقوع پيامدهاي طبيعي رفتارهاي بـد 
  .طبيعي رفتارهاي بد توصيف شده اند
 كـه هرگـاه  كننـد، بـراين باورنـد     ميتفاده والديني كه از پيامدهاي طبيعي اس

يابند پيامدهاي طبيعي تصـميمات و اقـدامات خـود را تجربـه      ميكودكان اجازه 
از آنجـايي كـه تنبيـه از    . گيرند كه رفتار خود را بهبود بخشـند  ميكنند، آنها ياد 

احتمـال عصـبانيت كودكـان    شود نـه از سـوي والـدين،     ميسوي طبيعت اعمال 
  .لدين كمتر استها از دست وا يت آننسبت به عصبان

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1. James 
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  اجازه دادن وقوع پيامدهاي طبيعي رفتارهاي بد 

  يي براي والدينها مثال
  

  
  رفتار بد

  
  پيامد طبيعي

  ي گربهها زخمي شدن از چنگال -1  اذيت كردن گربه -1
  شكستن عمدي اسباب بازي -2
  

ــازي   -2 ــايگزين شــدن اســباب ب ــدم ج ع
  نشكسته توسط والدي

  اجتناب كردن كودكان همسايه -3  اذيت كردن كودكان همسايه -3
  نگه داشته شدن در مدرسه -4  عدم انجام تكاليف -4
  سرد شدن دستها -5  نپوشيدن دستكش در يك روز سرد -5

  شانه نزدن موها -6
  

ي ديگر به ها مسخره شدن از سوي بچه -6
  دليل آشفته بودن

ــ -7  ي مدرسهكند بودن در آماده شدن برا -7 ــاز  أت ــه مدرســه و ب خير در رســيدن ب
  خواست از سوي معلم

هل دادن و زمين انداختن كودكان هـم   -8
  سن و سال

  شدن و انداخته شدن متقابل ههل داد -8

  عدم دريافت مجدد نوشيدني -9  دقتي و ريختن نوشيدني بي -9
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  پيامدهاي منطقي رفتار بد
  تارهاي بد اعمال پيامدهاي منطقي براي رف

  يي براي والدينها مثال
  

  
  رفتار بد

  
  پيامد منطقي

والدين به مدت يك هفته سه چرخـه را از   -1  وارد شدن به خيابان با سه چرخه -1
 .گيرند مياو 

ها يـا مـو    آدامس به مبلمان، لباس -2
  .چسبد مي

روز از آدامـس خبـري نخواهـد     5به مدت  -2
  .بود

روز حـق اسـتفاده از تلفـن را     3مـدت   به -3  فحش دادن پشت تلفن -3
  .ندارد

بد رفتاري با حيوان خانگي يا عدم  -4
  مراقبت از آن

ــدد،    -4 ــيحات متع ــا و توض ــس از اخطاره پ
حيــوان خــانگي بــه خــانواده ديگــري واگــذار 

  .شود مي
تا زمان آغاز مجدد مسواك زدن مرتـب از   -5  خودداري از مسواك زدن مرتب -5

  .خبري نخواهد بودها  شيريني و نوشيدني
خواهر و برادر هر روز صبح با هـم   -6

  .دعوا و بگومگو دارند
برنامه خـانواده بـراي رفـتن بـه پـارك در       -6

  .شود ظهر لغو ميازامروز بعد

از خــوردن ســبزي در موقــع شــام  -7
  .كند خودداري مي

  .از دسر خبري نخواهد بود -7
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پيامدهاي طبيعي اتفـاق بيافتـد،    توانيد اجازه بدهيد كه ميگاهي اوقات شما ن
توانـد اجـازه    ميبه عنوان مثال، پدر ن. زيرا آنها براي كودك شما خطرناك هستند

بدهد كه مايكل سه ساله پيامدهاي طبيعي وارد شدن با سه چرخه به خيابـان را  
چنانچـه  . تواند پيامدهاي منطقي را به كار گيرد ميبا اين وجود، پدر . تجربه كند
سه چرخه اش وارد جايي نا ايمن شود، او امتياز داشتن سه چرخـه اش   مايكل با

تواند به سرعت سه چرخـه را   ميپدر . دهد ميرا براي مدت زمان خاصي از دست 
  .برداشته و مايكل را به مدت يك هفته از استفاده از آن محروم كند

وار، شـما  به هنگام استفاده از پيامدهاي منطقي، به منظور برخورد با رفتار دش
همچنـين، شـما بايـد مراقـب     . كنيـد  مـي در واقع تنبيهي را براي رفتار بد اعمال 

تنبيـه  . باشيد كه تنبيه به لحاظ منطقي با ماهيت سوء رفتار، تناسب داشته باشد
هنگـامي  . باشـد  مييك پيامد منطقي يا معقول در رابطه با يك سوء رفتار معين 

را ميان رفتار بد خـود و تنبيـه اعمـال    كه كودك شما يك رابطه روشن و معقول 
بـه عـالوه،   . دهـد  ميكند، به احتمال فراوان رفتار خود را تغيير  ميشده مشاهده 

  .دشو او به دليل تنبيه هم كمتر مي احتمال رنجيدن
كنيـد، بسـيار مهـم اسـت كـه از       مـي هنگامي كه شما پيامد منطقي را اعمال 

بـه عنـوان مثـال    . سـت، اجتنـاب كنيـد   ي كه بسيار شديد و يا طوالني ايپيامدها
براي يك كودك سه ساله كه » .تا دو ماه ديگر از سه چرخه خبري نيست« پيامد

ممكـن اسـت شـما    . با سه چرخه اش وارد خيابان شده است، بسيار شديد اسـت 
هنگامي كه به دليل سوء رفتار كودك خود، عصباني يا به لحاظ هيجاني ناراحـت  

چنانچه شما اين اشـتباه  . ر بگيريد كه بسيار شديد استپيامدي را در نظ هستيد،
و آن هـم ايـن   ! رايج را مرتكب شويد، راه حلي بسيار ساده بـراي آن وجـود دارد  

است كه به كودك خود اعالم كنيد كه پيامدي را كه در نظر گرفته بوديد ، بسيار 
  .سختگيرانه بوده است و شما آن را كاهش داده ايد

چيسـت؟ در مـورد   در اي طبيعـي و پيامـدهاي منطقـي،    تفاوت ميان پيامده
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دهيد اين  ميدهيد اين است كه اجازه  ميپيامدهاي طبيعي، كاري كه شما انجام 
اسـباب بـازي خـود را     ،تـوجهي  كودك شما به دليـل بـي  ( .پيامدها اتفاق بيافتند

امـا  ). شكند و اكنون چيزي كه در اختيار دارد، يك اسباب بازي شكسته است مي
پس از اينكه كودك شما با سـه  (شوند  ميامدهاي منطقي، از سوي شما اعمال پي

  ).گيريد ميچرخه اش وارد خيابان شد، شما سه چرخه را از او 
  

  استفاده از جريمه رفتاري در مورد رفتار بد
گونه پيامد منطقي براي يك سوء رفتار خاص به ذهنتـان خطـور    چنانچه هيچ

جريمه رفتاري، يـك روش  . اري را مد نظر قرار دهيدنكرد، استفاده از جريمه رفت
دهيد، اين است كـه پـس از    ميكاري كه شما انجام . تنبيهي موثر اما ماليم است

هـايي را اعمـال    ، جريمـه )ماننـد دروغ گفـتن  (وقوع برخي رفتارهـاي بـد معـين    
بـا ايـن حـال،    . ∗)مانند ممنوعيت استفاده از تلويزيون به مدت يك روز(كنيد  مي
. ارتباطي با يك سوء رفتـار خـاص نـدارد   » منطقي«ريمه اعمال شده، به لحاظ ج

 ،شود جريمه شامل فقدان برخي امتيازات، جريمه نقدي يا انجام كاري اضافي مي
بـه عنـوان مثـال، هـر بـار كـه       . كه به طور خاص براي كودكتان ناخوشايند است

و حـق بـازي كـردن بـا      كند، او امتيـاز  مينه ساله با سگ خود بد رفتاري  1هيتر
به لحاظ منطقي، ارتباطي با بـد   كه ،دهد را از دست مي )جريمه(دستگاه استريو 
  . ندارد) رفتار(رفتاري با سگ 

اي  بايد بدانند كـه چـه نـوع جريمـه     رهيت در انتخاب يك جريمه موثر، والدين
 اش اسـتفاده  چنانچه هيتـر بـه نـدرت از دوچرخـه    . دار و مهم است براي او معني

او مـوثر واقـع    بـراي » ممنوعيت استفاده از دوچرخه بـه مـدت دو روز  «كند،  مي
  .شود مين

                                                 
اي  شود، زيرا پاسخ ناخوشايند كودك، براي او به قيمت جريمه مي هم ناميده» هزينه پاسخ«جريمه رفتاري،  ∗

 .شود مي خاص، تمام
1. Heather  
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   –استفاده از جريمه رفتاري در مورد رفتار بد 
  يي براي والدينها مثال

  
 

  رفتار
  

  جريمه
 هاي ديگرغيبت كردن بچه -1
  
  
  فحش دادن -2
  
  دروغ گفتن به والدين -3
  ي همسايه ها دعوا با بچه -4
  
  اذيت مداوم برادر كوچكتر -5
  
يز كردن اتاق خود كوتاهي در تم -6

  عصر 5تا ساعت 

اجبار فوري به سه بار نوشـتن ايـن   -1
ها دوست ندارنـد كـه مـن     بچه«: جمله

  ».پشت سر آنها غيبت كنم
سنت جريمه بـراي هـر كلمـه     25 -2

  ناسزا
 عدم استفاده از تلويزيون در آن روز -3
دوچرخـه بـه   ممنوعيت استفاده از  -4

  مدت دو روز
بــه مــدت يــك روز  CDاســتريو و  -5

  .شوند ميتوقيف 
ممنوعيت بازي كردن در بيـرون از   -6

  خانه در غروب آن روز
  

كنيد، سعي كنيد پيش از وقوع  ميهنگامي كه شما از جريمه رفتاري استفاده 
بـه عنـوان   . جريمه را با كودك در ميان گذاشـته باشـيد   ،سوء رفتارهاي مشخص

مـن و پـدرت قـبال در مـورد     ! هيتـر « :ثال، ممكن است مادر هيتر به او بگويـد م

  »...كه من ها دوست ندارند بچه«
  »...ها دوست ندارند كه من بچه«
  »...ها دوست ندارند كه من بچه«
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بد رفتاري  1در آينده هر گاه با اسكاتي. بدرفتاري با سگت، با تو صحبت كرده ايم
بايد از هيتر ادر م» .شوي ميت محروم اكني، در آن روز از استفاده دستگاه استريو

جريمه رفتاري تعيين شده بـراي آن   رفتار خود و ءبخواهد كه با صداي بلند، سو
كند تا به ياد داشته باشد كه با اسـكاتي   مياين كار به او كمك . را بر زبان بياورد

  .دشمهربان با
» اسـتفاده از جريمـه رفتـاري در مـورد رفتـار بـد      «كادر صفحه قبل با عنوان 

  .دهد مياستفاده والدين از اين روش تنبيهي ماليم را ارائه  از مواردهايي  مثال
هايي كه استفاده از پيامدهاي طبيعي و منطقي به منظور برخـورد   ر موقعيتد

با ايـن  . با سوء رفتار عملي نيست، استفاده از جريمه رفتاري را مد نظر قرار دهيد
  .وجود، مراقب باشيد جريمه سنگين يا طوالني نباشد

ري از پـنج  ، مقايسه مختصـ »ي تنبيه ماليمها روش«كادر صفحه بعد با عنوان 
، موثر ترين اين پنج روش. تنبيهي مورد بحث در اين فصل را ارائه مي دهد روش

به منظـور  . توانيد از آنها استفاده نماييد ميما شاشكال تنبيهي ماليم هستند كه 
برخورد موفقيت آميز با انواع مختلف سوء رفتار، شما بايد با نحوه استفاده از ايـن  

  .، آشنا باشيدها روش
كودكـان   بـراي بسيار موثر است، اما از آن تنها بايد مند  زمانحروميت م روش
همچنين، شما بايد محروميت را بالفاصله پس . سال استفاده كرد 12تا  2سنين 

كنند كه دشوارترين  بسياري از والدين تصديق مي. از وقوع رفتار بد، اعمال نماييد
ــر  ــا بـ ــردن اي رفتارهـ ــدارا كـ ــمان آن مـ ــل چشـ ــت مقابـ ــا ، درسـ ــاق هـ   اتفـ

روش محروميت زمان مند، براي متوقف ساختن ايـن سـوء رفتارهـاي    . مي افتند
  .مقاوم بسيار مفيد است

سـاير  دامنه سني  باي تنبيه ماليم را مي توان در مورد كودكاني ها ساير روش
مـورد اسـتفاده    توان در مورد كودكان سنين مختلف هاي تنبيه ماليم را مي روش

                                                 
1. Scattie  
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و يا هر چه سريعتر پس از وقـوع سـوء   ها هم چنانچه بالفاصله  اين روش. قرار داد
با اين وجود چنانچـه سـوء رفتـار    . رفتار اعمال شوند، بيشترين اثربخشي را دارند

چندين دقيقه و يا چند ساعت بعد از وقوع آشكار شود، بـاز هـم اسـتفاده از ايـن     
  . روشهاي اخير، مي تواند موثر باشد

كودك شـما بايـد   . ز ابراز خشم شديد، خودداري كنيدبه هنگام اعمال تنبيه، ا
به اين باور برسد كه دليل تنبيه شدن او، رفتار بد خودش بوده است نه عصبانيت 

  . شما
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  مقايسه اي براي والدين ،روشهاي تنبيه ماليم
  

اثربخشي سن كودك روش تنبيه
  تنبيه

نوع رفتار تنبيه 
  شده

سرعت اعمال 
  تنبيه

  مند  زمانمحروميت 

 

  بسيار موثر  سال12تا  2

بيشتر رفتارها، 
بويژه رفتارهايي 
كه اداره كردن 
  آنها دشوار است

در صورت 
امكان بالفاصله 
پس از وقوع 

  رفتار
  متذو مش سرزن

 

  بالفاصله يا بعدا  تمام رفتارها  نسبتا موثر  تمام سنين

  پيامدهاي طبيعي

 

  دابالفاصله يا بع  برخي رفتارها  موثر  تمام سنين

  پيامدهاي منطقي
مدادرنگي ات را به مـدت يـك   (

  .)هفته ازت مي گيرم

 

سه سالگي 
  تا نوجواني

  بالفاصله يا بعدا  بيشتر رفتارها  موثر

  جريمه رفتاري
ــد ــتفاده از « :مانن ــت اس ممنوعي

  »تلويزيون يا دوچرخه در آن روز

پنج سالگي 
  تا نوجواني

  بالفاصله يا بعدا  بيشتررفتارها  موثر
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  اوقات، رفتار بد، مقاوم است گاهي
ايـن  . اغلب اوقات، كودكان در انجام رفتار بد، از خود مقاومت نشان مي دهنـد 

براي رفتـار بـد دريافـت    ممكن است، پاداشي كه كودك . امر داليل مختلفي دارد
غيبت برادر خود را بكند  1ممكن است نيكل. مي كند، از تنبيه بسيار بيشتر باشد

او را به خاطر غيبت كـردن   ،داختن او لذت ببرد، هرچند كه مادرو از به دردسر ان
) به دردسر انداختن بـرادرش (در اين حالت، پاداش دريافتي نيكل. سرزنش نمايد

  .تر است قوي، )مت مادرذم( كند تنبيهي كه او دريافت مي از
. شايد، كودكي دريافته است كه واقعا احتمال تنبيه شدنش بسيار اندك اسـت 

، گاهي اوقات به ظرف شيريني دسـتبرد مـي زنـد، امـا بـه      2ان مثال، آرونبه عنو
مچ او را بگيرند و اگر هم اين اتفاق بيافتـد، آنهـا    ندرت اتفاق مي افتد كه والدين

فقط او را به تنبيه تهديد مي كنند در حاليكه واقعا هيچگاه اين تنبيه اتفاق نمي 
  .افتد

در  فحـش دادن : ماننـد  ،جام مـي دهنـد  گاهي اوقات والدين خود رفتاري را ان
كودكـان گـرايش دارنـد    . كودكشان را به خاطر انجام آن تنبيه مي كننـد  حاليكه

رفتار والدين خود را تقليد كنند حتي اگر اين تقليد به قيمت تنبيه شدن آنهـا از  
  . سوي والدينشان تمام شود

رفتارهـايي كـه   به عنوان يك والد، در مورد رفتارهايي كه پاداش مي دهيـد و  
هرگاه به تنبيه متوسل شديد، . برايشان تنبيه در نظر مي گيريد، ثابت قدم باشيد

  .از تنبيهي استفاده كنيد كه هم ماليم باشد و هم موثر
  :اين نكات عمده را به ياد داشته باشيم

پاداش دادن به رفتار خوب، آسـان تـرين و بهتـرين راه بـراي ايجـاد رفتـار        •
 .مطلوب است

                                                 
1. Nicole   
2. Aaron   
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 .كند ماليم، به متوقف شدن رفتار بد كودك شما كمك مي تنبيه •

 .در تنبيه كردن امساك به خرج دهيد و تنها از تنبيه ماليم استفاده كنيد •

 .در زمان تنبيه كودك خود، يك الگوي منطقي و غيرپرخاشگر باشيد •

مند، سـرزنش و   محروميت زمان :موثرترين روشهاي تنبيه ماليم، عبارتند از •
 .هاي طبيعي، پيامدهاي منطقي و جريمه رفتاريمت، پيامدذم

  
  
  
  



 

  2بخش 
  مهارتهاي اساسي روش محروميت زمان مند

در . استمتوقف ساختن رفتار بد روش موثري براي مند  زمانروش محروميت 
ي اساسي را براي استفاده صحيح از روش محروميـت  ها بخش حاضر، شما مهارت

منـد   زماني مجزاي اعمال محروميت اه هر فصل گام. زمان مند، خواهيد آموخت
چنانچه شما در رابطه با يك مرحله خاص از . را توصيف مي كند 10-10و روش 

سواالت و يا مشكالتي داريد، مي توانيد به فصـلي كـه بـه آن مرحلـه      ،اين روش
  .اختصاص دارد مراجعه كنيد

بـه  نـد  م زمـان ي مجزايي را براي اعمال محروميت ها ، دستورالعملها اين فصل
سـاله   12تـا   5ساله و كودكان بزرگتـر   4تا  2منظور مديريت كودكان خردسال 

  . دارند
آنجايي كه والـدين سـواالت فراوانـي را در مـورد اسـتفاده صـحيح از روش       از 

هـا و تصـاوير فراوانـي را در ايـن      من مثـال  ،كنند محروميت زمان مند، مطرح مي
فصـل  . خالصه و تكـرار شـده انـد    ،مهم ها، نكات در اين فصل. ام ها گنجانده فصل

نـه اشـتباه رايـج در محروميـت     «دهـد كـه چگونـه از     آخر، به شما آمـوزش مـي  
مـوارد عـدم   هايي را براي  ها همچنين، راه حل اين فصل. اجتناب كنيد» مند زمان

  .دهد مند در اختيار شما قرار مي روش محروميت زمان باهمكاري كودكتان 
  
  
  
  
  



 



 

  6فصل 
  مند روميت زمانشروع مح

  
  
  
  
  
  
  
  

  »ببينيم گام بعدي چيست؟ سنج كه داريم، بگذار زمان«
  .مند آسان است آغاز روش محروميت زمان

  
 اصـالح شما مي توانيد كودك خود را بـراي  ! شما مي توانيد آن را انجام دهيد

شما و همسرتان مي توانيد بـا اسـتفاده از روش محروميـت    . رفتارش ياري دهيد
ايـن فصـل، روش   . باشـيد بـاال  والديني موثرتر و بـا اعتمـاد بـه نفـس      مند، زمان

هاي اساسي را كه براي استفاده صـحيح   مند را معرفي كرده و گام محروميت زمان
هـاي   فصـل . براي نخستين بار، بايد طي شوند به شما خواهـد گفـت  از اين روش 

ه بيان خواهنـد  بعدي اين كتاب، هر كدام از اين مراحل و گامها را به صورت ساد
  .كرد

مانند كتك زدن ديگران يا فحش  ،هرگاه كه كودك شما رفتار هدف نامطلوب
بـدون گفـتن   . دادن را انجام داد، بالفاصله اين روش را در مـورد او اعمـال كنيـد   

ثانيـه او را بـه جـايي كـه بايـد زمـان        10كلمه و در عرض كمتـر از   10بيش از 
مـدت زمـان مانـدن كـودك در ايـن      . ستيدمحروميت را در آنجا سپري كند، بفر
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  .مكان، يك دقيقه به ازاي هر سال سن اوست
ثانيـه يـا كمتـر بـراي      10كلمـه يـا كمتـر،     10: را به ياد داشـته باشـيد  اينها 

نظر و يك دقيقه به ازاي هـر سـال سـن او بـراي     فرستادن كودك به مكان مورد 
شـما   10-10 قانون ند وم توقف در آن مكان، با استفاده از روش محروميت زمان

  .ديمورد قبول ياري دهبراي ياد گرفتن رفتار را توانيد كودك خود  مي
سنج را هر بار براي مدت دقايقي كه براي ماندن كودكتان در محروميـت   زمان

قابل سنج  زماناگر در حال حاضر چنين . ايد، تنظيم كنيد مند در نظر گرفته زمان
چنـين  ! ليست خريدهاي امروزتـان اضـافه كنيـد    آن را بهحملي در خانه نداريد، 

سنج، زمـان   زمان. شود ها و فروشگاهها پيدا مي سنجي در اكثر سخت افزاري زمان
دقيق را براي شما نگه داشته و زمـان پايـان جريمـه كـودك را بـه شـما اطـالع        

ترين اشـتباهاتي اسـت    قابل حمل يكي از رايجسنج  زمانعدم استفاده از . دهد مي
، داليـل مختلـف ضـرورت اسـتفاده از     10در فصـل  . شوند لدين مرتكب ميكه وا
  .اند سنج قابل حمل ذكر شده زمان

مند و مدت زمان آن، صرفنظر از كـاري كـه كودكتـان     مراحل محروميت زمان
عـالوه بـر مـوثر بـودن روش محروميـت      . هميشه يكسان اسـت . انجام داده است

در واقع، بر خالف ساير . ز آن نيز آسان استمند در تغيير رفتار بد، استفاده ا زمان
مند بـا تـداوم اسـتفاده از     يابيد كه محروميت زمان مي روشهاي انضباطي، شما در

  . شود تر مي آسان و آسان ،آن
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  مشكالتي كه والدين با آنها روبرو هستند
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  »!من هنوز رنگ آميزي را تمام نكرده ام! لعنتي! لعنتي«
و بگومگو كردن از مشكالت رايجي اسـت كـه    هنيا بد دببرخورد 

  .والدين با آن روبرو هستند
  

به شما نشان مـي دهـد كـه چگونـه مـادر او اسـتفاده از روش        1مثال سيدني
ي مـداوم  هـا  »بـد دهنـي  «را به منظـور كـاهش قابـل توجـه    مند  زمانمحروميت 

  .دخترش آغاز كرد
  

  »براي بد دهنيمند  زمانمحروميت «
ر پنج ساله جذاب با چشماني آبي و موهاي بلونـد و بلنـد   سيدني، يك دخت

  .او باهوش، جسور، اجتماعي و بطور كلي دوست داشتني بود. بود
سيدني . او بد دهن بود. با وجود تمام اينها، سيدني يك عادت بد هم داشت

 افتـاد  معموالً اين اتفاق زماني مـي . هرگاه كه دوست داشت، بد دهني مي كرد
خواهد او را به كاري كـه دوسـت نـدارد وادار     مي كرد كسي ميكه او احساس 

او با والدينش، پـدربزرگ  . ، بازداردداردكند و يا او را از انجام كاري كه دوست 

                                                 
1. Cidny  
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حتي پرسـتار او هـم   . كرد دهني مي و مادربزرگ، بستگان و با ساير كودكان بد
  .كرد پيش والدين سيدني از اين رفتار او شكايت مي دائماً

او آنهـا  . هايش كنترل كرده بود ي پنج ساله، والدين خود را با بددهنيسيدن
و والدين او در حضور ديگران، از . را دچار احساس درماندگي و خشم كرده بود

، سيدني را بـه خـاطر   1هنگامي كه آقا و خانم ميلر. اين رفتار او شرمنده بودند
رفتـار او  . ش مـي داد بد دهن بودن سرزنش مي كردند، او بددهني اش را افزاي

  .پيوسته بدتر مي شد
منـد   زمـان آقا و خانم ميلر چيزهايي را در مورد روش انضباطي محروميـت  

. شنيده بودند و تصميم گرفتند از آن براي كمك به دخترشان استفاده نماينـد 
روز استفاده از اين روش بودند و آنها در چهارمين . بود» هدف«بددهني، رفتار 
  . ت بار با اين جريمه روبرو شده بودتا كنون او هش

در . مادر سيدني مشغول آشپزي بود و آماده مي شد كه ميز شام را بچينـد 
. همين حال سيدني هم بر روي همان ميز سرگرم نقاشي و رنـگ آميـزي بـود   

مـداد   لطفـاً «: مادر، در حاليكه چند بشقاب در دست داشت به سـيدني گفـت  
اما سيدني درخواست مـادرش  » .يز را مرتب كنمو دفترت را بردار تا م ها رنگي

سـيدني،  «: مـادرش دوبـاره گفـت   . را ناديده گرفت و به رنگ آميزي ادامه داد
مـن هنـوز رنـگ    «: سـيدني پاسـخ داد  » .مدادها و دفترت را بردار، همين االن

باز هـم كـه   «: مادر سيدني به او گفت» !لعنتي! آميزي را تمام نكرده ام، لعنتي
سـيدني بـا   . »ي، پاشو برو توي حمام و تا نگفته ام همانجا بمانحرف زشت زد

مـادر سـيدني   . لب و لوچه آويزان از ميز پايين آمـد و بـه سـمت حمـام رفـت     
دقيقه تنظيم كرد و آنـرا جلـوي در حمـام     5را برداشت و آنرا براي سنج  زمان

ه هنگامي كه سيدني بـه آشـپزخان  . زنگ زدسنج  زمانپنج دقيقه بعد، . گذاشت
سيدني مي دوني كه چرا مجبور شدي پنج دقيقـه  «: برگشت، خانم ميلر گفت

سپس مادر » .چون حرف زشتي به شما زدم«: سيدني گفت »در حمام بماني؟
مادر سيدني بـه درسـتي مراحـل اساسـي روش     . به مرتب كردن ميز ادامه داد

ـ ) بـددهني (پـس از وقـوع رفتـار هـدف    . را اجرا كـرد مند  زمانمحروميت  ه او ب
دقيقـه   5را بـراي  سـنج   زمانسرعت از دخترش خواست به اتاق ديگري برود، 

                                                 
1. Miller   
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او دخترش را كتك نزد، او . و آن را نزديك در آن اتاق قرار داد بعد تنظيم كرد
بلكه بـه سـادگي او را بـا محروميـت     . را سرزنش نكرد و بر سر او فرياد نكشيد

ي خـود، تعـدادي از   سيدني بـه عنـوان پيامـد بـددهن    . مند مواجه ساخت زمان
ها و توجـه   او استفاده از مداد رنگي. هاي فوري اما مختصر را تجربه كرد فقدان

همچنـين او توانـايي كنتـرل مـادرش بـا اسـتفاده از       . مادرش را از دسـت داد 
  .بددهني را هم از دست داد

هـاي   منـد، بـددهني   از محروميت زمانهاي بعد و با استفاده مكرر  در هفته
او راههاي بهتري را براي صـحبت  . يزان قابل توجهي كاهش يافتسيدني به م

  .كردن با مادرش و ديگران پيدا كرد
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اساسي براي شروع استفاده از ) مراحل(ي ها گام
   مند محروميت زمان

  فهرست والدين
  

  
  :را برداريد ها اين گام ــــ
منـد را در مـورد آن    زمـان  يك رفتار هدف را انتخـاب كـرده و محروميـت   . 1ــــــ

  )4فصل ( .اعمال كنيد
  )4فصل ( .دفعات وقوع رفتار هدف را حساب كنيد تعداد. 2*ــــــ 
يـك مكـان كسـل كننـده را بـراي فرسـتادن كـودك بـه آنجـا انتخـاب           . 3 ــــــ

  )7فصل (.كنيد
  )8فصل (.را براي كودك خود توضيح دهيدمند  زمانمحروميت . 4 ــــــ
  )9فصل .(ورانه منتظر وقوع رفتار هدف بمانيدصب. 5 ــــــ

  !رفتار هدف روي مي دهد
كلمه صحبت  10با حداكثر  كودك خود را به مكان تعيين شده بفرستيد، -6ــــــ

  )9فصل (ثانيه 10و در عرض حداكثر 
را برداريد، به ازاي هر سال سن كودك يك دقيقـه   قابل حملسنج  زمان -7ــــــ 

را تنظيم كنيد تا در پايان زمان مورد نظر زنگ بزنـد،  سنج  زماند و زمان در نظر بگيري
فصـل  (. را در مكاني قرار دهيد كه كودك صداي زنـگ آن را بشـنود  سنج  زمانسپس 

10(  
سـنج   زمانبمانيد زماني كه كودك در انتظار زنگ سنج  زمانمنتظر زنگ  -8ــــــ

  )10ل فص(. است، به طور كامل توجه خود را از او برگيريد
از ) پايـان زمـان محروميـت   (سـنج   پس از به صدا درآمدن زنـگ زمـان   -*9ــــــ 

  )11فصل (. مند فرستاده شد كودك خود بپرسيد كه به چه دليل به محروميت زمان
  .اين دو گام مهم هستند اما ضروري نيستند* 

قبل از شروع استفاده از روش محروميت زمان مند، توجـه داشـته باشـيد كـه     

يك زمان سنج قابل 
حمل براي موثر بودن 

مند  محروميت زمان
 ضروري است
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ناخواسته همچنين از پاداش دادن . را پاداش بدهيدا رفتارهاي خوب كودك حتم
را در مـورد آن بـه كـار بگيريـد،     منـد   زمـان به رفتاري كه قصد داريد محروميت 

  .اجتناب كنيد
، شما ياد گرفتيد كه چگونه يك رفتـار هـدف را انتخـاب كنيـد تـا      4در فصل 

پس از انتخاب اين رفتـار  . اييدرا در مورد آن اعمال نممند  زمانروش محروميت 
را در مورد آن اعمال كنيد، نه فقط مند  زمانهدف، با هر بار وقوع آن، محروميت 

  . زماني كه عصباني هستيد
ي استفاده از ايـن روش را اجـرا   ها در صورتي كه شما به درستي مراحل و گام

ف، حاصل بايد در عرض يك تا دو هفته كاهش قابل توجهي در رفتار هد ،نماييد
  . گردد

را به پايان نبرده ايـد، اسـتفاده از روش    11تا  7ي ها تا زماني كه مطالعه فصل
ي روش هـا  هـر كـدام از گـام    هـا  ايـن فصـل  . را آغـاز نكنيـد  مند  زمانمحروميت 
همچنـين  . يي توصـيف مـي كننـد   هـا  را به همراه ارائه مثـال مند  زمانمحروميت 

  . اند ن كودك شما تنظيم شدهس فصول متناسب باي اين ها دستورالعمل
براي نخستين بار، مطالعـه فصـل   مند  زماناستفاده از روش محروميت قبل از 

اين فصل، اشـتباهات رايـج در زمينـه محروميـت     . مي تواند ايده خوبي باشد 12
و مشكالتي را كه گاهي اوقات والدين با آنها مواجـه مـي شـوند، مـورد     مند  زمان

  .بحث قرار مي دهد
  

  :كات عمده را به ياد داشته باشيماين ن
با استفاده كمتر . استفاده كنيد 10-10و قانون مند  زماناز روش محروميت  •

ثانيه كودك خـود را بـه مكـان تعيـين      10كلمه و در عرض كمتر از  10از 
 .شده بفرستيد

 .مدت محروميت زمان مند، يك دقيقه به ازاي هر سال سن كودك است •
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 .قابل حمل و زنگ دار استفاده كنيدسنج  زمانهميشه از يك  •

پيـروي  » ي اساسي براي استفاده از روش محروميـت زمـان منـد   ها گام«از  •
  .كنيد

  



 

  7فصل 
  انتخاب يك مكان كسل كننده براي محروميت زمان مند

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  »... .شرط مي بندم كه خواهرم االن دارد آن بيرون بازي مي كند«
براي كودكان دو تـا پـنج   مند  زمانيت حمام خانه مكان خوبي براي محروم

  .ساله است
اي  يك مكان ايده آل براي محروميت زمان مند، مكان يـا اتـاق كسـل كننـده    

است كه كودك در آنجا هيچ گونه توجهي را از سوي شما يا ديگر اعضاي خانواده 
 10كودك شما بايد قادر باشد كه سريعا و ترجيحـا در عـرض   . دريافت نمي كند

  .آنجا برود ثانيه به
ي ها كجاست؟ اتاقمند  زماندر خانه شما بهترين مكان براي اجراي محروميت 

جـايي   ؛يعني ،خانه را بررسي و مكان ايمني را كه براي كودك كسل كننده است
  .انتخاب نماييد ،كه هيچ چيز جذابي براي كودك در آنجا وجود ندارد

بـراي  . سـتگي دارد مكاني كه شما انتخاب مي كنيد، بـه سـن كـودك شـما ب    
. ساله، اختصاص يك صندلي براي اين منظور، بهترين گزينه اسـت  4تا  2كودك 

از آنجايي كه شـما  . ساله بايد به اتاق مجزايي فرستاده شوند 12تا  5اما كودكان 
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استفاده خواهيد كرد، سـعي كنيـد دو مكـان    مند  زمانبه طور مكرر از محروميت 
ر داشـته باشـيد و هـر كـدام مـوثرتر بـود، از آن       متفاوت را براي اين كـار در نظـ  

  .استفاده كنيد
  :ي مكان موثر براي محروميت زمان مندها ويژگي

 . كسل كننده و فاقد جذابيت است ،براي كودك •

بـه منظـور   (. از اعضاي خـانواده جـدا اسـت   . در آنجا با كسي سروكار ندارند •
 .)ديد باشند آنها بايد در معرض ،تأمين ايمني كودكان بسيار خردسال

هيچ گونه اسباب بازي، بـازي، تلويزيـون، دسـتگاه صـوتي، كتـاب، حيـوان        •
 .خانگي يا اشياء جالب در آنجا وجود ندارد

 .ايمن، داراي روشنايي مناسب و غير ترسناك است •

 .ثانيه به آساني به آنجا برود 10كودك مي تواند در عرض  •

  
  

  برايمند  زماني محروميت ها مكان
  ساله 4 تا 2كودكان 

  و صندلي محروميت زمان مند 1جيمي
شكيبايي خود در رابطه با مـادرش   در حال از دست دادنجيمي سه ساله، 

دقيقه به آرامي با ماشين اسباب بازي خود، مشـغول بـازي    15 او به مدت. بود
خواست كـه مـادرش بـه او توجـه كنـد، امـا مـادر بـا يكـي از           جيمي مي! بود

  .شسته و مشغول صرف قهوه بودهمسايگان در آشپزخانه ن
جيمي يك كاميون اسباب بازي بزرگ را برداشته، به سمت مادرش رفت و 

باشه جيمي، هـر وقـت   «: مادرش گفت» .تو بايد با من بازي كني«: به او گفت
جيمي اصـرار  » .كنم آيم با تو بازي مي تمام شد، مي 2صحبتهايم با خانم بارتون

بـازي   كاميون اسـباب سپس او » !ا من بازي كنينه، همين االن بايد ب«كرد كه 

                                                 
1. Jimmy  
2. Barton  
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كتك زدن، تنبيه به دنبال «مادرش گفت. را آورد و آن را به پاي مادرش كوبيد
  ».دارد

بالفاصله او جيمي را برداشت و او را روي يك صندلي چوبي بلند در وسـط  
سنج را براي سه دقيقه بعد تنظيم كـرد و آن   سپس او زنگ زمان. اتاق قرار داد

  .جيمي شروع به گريه و جيغ زدن كرد. در چند قدمي صندلي گذاشت را
مـن در رابطـه بـا    « مادر جيمي براي همسايه متعجب خود توضيح داد كـه 

اش  او هرگـاه كـه بـه خواسـته    . رفتار كتك زدن جيمي مشكالت زيادي داشتم
سـپس  . كـرد  اين كار را مياو در روز چندين بار . زد رسيد من را كتك مي نمي
در طـول  . مند را در مورد او آغاز كـردم  استفاده از صندلي محروميت زمانمن 

هنـوز هـم   . دو هفته گذشته اين نخستين بار بود كه او اقدام به زدن من كـرد 
اما اين صندلي واقعا به او كمك كرده اسـت تـا اقـدام بـه     . رفتار او عالي نيست

  ».زدن را كنترل نمايدكتك 
  

  جيمي
  
  
  
  
  
  
  

  »! ...كنم، منو بيار پايين تكرار نمي وين كارديگه ا! واي«
  

در مـورد كودكـان   مند  زمانيك صندلي بزرگ، به منظور اعمال محروميت 
  .نوپا و خردسال پيش از سن مدرسه بسيار مناسب است

سالگي اسـت، يـك مكـان مناسـب      4تا  2چنانچه كودك شما در سنين بين 
اسـت كـه    ك صـندلي بـزرگ  براي قرار دادن كودك در محروميت زمان منـد، يـ  

اين كار در مقايسه با قـرار دادن كـودك در يـك اتـاق مجـزا،      . پشتي صافي دارد
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كــودك كســل كننــده و  ايــن صــندلي بــزرگ هــم بــراي. ايمنــي بيشــتري دارد
و سريعا در دسـترس بـوده و فعاليـت و تحـرك كـودك را هـم        ناخوشايند است

يـك  . ز آن پـايين بيايـد  تواند بـه سـرعت ا   همچنين كودك نمي. كند محدود مي
تواند يك صندلي كوچك را زمين بياندازد،اما نمي توانـد ايـن    كودك عصباني مي

اي، صـندلي   از صـندلي گهـواره  . كار را در مورد يك صـندلي بـزرگ انجـام دهـد    
منـد،   ، و يا رختخواب كودك براي محروميت زمـان يكودك، كاناپه، صندلي راحت

  .استفاده نكنيد
مجاور و يـا در هـال   دلي محروميت را در اتاق خود، در اتاق توانيد صن ميشما 

شما بايد پيوسته با گوشه چشم و به طوري  ،براي تأمين ايمني كودك. قرار دهيد
از تماس چشمي مسـتقيم بـا كـودك    . كه كودك متوجه نشود، مراقب آن باشيد

ين كه او احساس كند شما در ا مند هدف اين است در محروميت زمان. بپرهيزيد
مراقب او اجازه ندهيد كه متوجه شود . دهيد حالت نسبت به او توجهي نشان نمي

يك راه براي اينكه كودك متوجه نشود كه مراقب او هسـتيد ايـن اسـت    . هستيد
  .كنيد كه وانمود كنيد يك مجله يا روزنامه را مطالعه مي

رد ردسال خود را به روي صندلي مـو خپس از وقوع رفتار هدف، سريعا كودك 
. سنج تنظيم شده را در چند قدمي صندلي قرار دهيد زمانسپس . نظر قرار دهيد

منـد   ه نشانه پايان زمان محروميت زمـان بسنج  زمانپس از به صدا درآمدن زنگ 
فصـل  . كودك را از صندلي پايين آورده يا به او بگوييد كه خود از آن پايين بيايد

  . دهد مند، ارائه مي ز محروميت زمانكودك ا» فرار«راهكارهايي را در مورد  12
پا ته و يـا زانـو بزنـد، امـا نبايـد سـر      تواند بر روي صندلي نشس كودك شما مي

برخـي از كودكـان بـر    . بيايستد، از روي آن بپرد و يا پاي خود را به زمين برساند
بنابراين صندلي  بايـد در جـايي قـرار داده    . اندازد روي صندلي قشقرق به راه مي

. برساند كودك نتواند پاي خود را به ديوار يا اشياء خطرناك يا گرانقيمت شود كه
د، نـ كنيد كه ممكن اسـت كودكـان از روي صـندلي زمـين بيافت     چنانچه فكر مي
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  .صندلي را بر روي يك قاليچه نرم قرار دهيد
قرار داده و كـودك  گاهي اوقات، والدين صندلي را در گوشه اتاق و روبه ديوار 

شـما  . كنند كه در مدت قرار گرفتن بر روي صندلي به ديوار نگاه كند يرا وادار م
اما كودك خود را وادار نكنيـد   ،توانيد صندلي را نزديك گوشه اتاق قرار دهيد مي

وادار كردن كودك به اينكه به نقطـه خاصـي نگـاه كنـد،     . كه رو به ديوار بنشيند
شدن توجـه شـما بـه     مداوم شماست و اين هم به معناي معطوفمستلزم تالش 

همچنين مجبور كردن كودك بـه خيـره شـدن بـه ديـوار تنبيهـي       . كودك است
خواهد نگاه كند،  در عوض، اجازه بدهيد كودك به هر جا كه مي. سختگيرانه است

  .اما از او بخواهيد كه بنشيند يا زانو بزند
ـ  ه كودك شما نبايد هيچگونه اسباب بازي، عروسك، حيوان خانگي را با خود ب

خـواهر يـا بـرادر    . مكان تعيين شده ببرد و نبايد از روي صندلي تلويزيون ببينـد 
آنها هشدار بدهيد كه به . كودك هم نبايد سربه سر او گذاشته يا با او حرف بزنند

  . شود در صورت انجام اين كارها، تنبيه در مورد آنها هم اعمال مي
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  شوند د مرتكب ميمن محروميت زماندرباره اشتباهاتي كه والدين 
  
  
  
  
  
  
  
  

  »!...محروميت زمان مند، چندان چيز بدي هم نيست«
  

  در اين تصوير چند مورد از اشتباهات والدين را مشاهده مي كنيد؟
  

ممكن است كودك از روي صندلي شما را صدا زده و خواهان اطمينان خـاطر  
شـما را تهديـد   و يـا  » .مادر بدي هستي تو«: او بگويد يا. و جلب توجه شما باشد

توجهي كرده و پاسـخ ندهيـد و از    فعاالنه به او بي» كنم از خانه فرار مي«كند كه 
پاسخ دادن يا نگـاه كـردن بـه او اشـكالي از توجـه      . تماس چشمي با او بپرهيزيد

در مقابـل  . دهنـد  منـد را كـاهش مـي    هستند و اثربخشي اعمال محروميت زمـان 
كه او بر روي صندلي نشسته است، مقاومت  در زماني ،احساس گناه و يا ناراحتي

دقيقه طول نخواهد كشيد و بـه   4تا  2هرچه كه باشد، اين جريمه بيش از . كنيد
  !يابد زودي پايان مي

كودكان خردسال و پيش از دبستان خود را مستقيما بر روي  ،برخي از والدين
د و از نشـانن  كف اتاق و در گوشه يك اتاق ساكت و يـا در يـك هـال خلـوت مـي     

اي از كف اتاق بـه شـرط    نشاندن كودك بر روي نقطه. كنند صندلي استفاده نمي
توانـد بـراي محروميـت     آنكه كودك ياد گرفته باشد در همانجا بـاقي بمانـد، مـي   
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با اينحال، دقيقا جـايي را كـه بايـد در آنجـا بنشـيند بـه       . مند مناسب باشد زمان
  .كودك نشان دهيد

  
  

  به منظور محروميت زمان مندق نشاندن كودك در كف اتا
  
  
  
  
  
  
  
  

  »... .فكر نمي كنم هيچ وقت زنگ بزند. شده استخراب سنج  زمانحتما «
  

منـد   زماننشاندن كودك در نقطه اي از كف اتاق مي تواند براي محروميت 
  .كودكان خردسال مناسب باشد

  
  

  برايمند  زماني محروميت ها مكان
  ساله 12تا  5كودكان 

سال قـرار دارنـد، بايـد بـراي محروميـت       12تا  5در سنين بين  كودكاني كه
تنها گذاشتن يك كودك بزرگتـر در  . به اتاق جداگانه اي فرستاده شوندمند  زمان

يك اتاق، ايمن تر از تنها گذاشتن كودك خردسالي است كه بـه مراقبـت دقيـق    
  .نياز دارد
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رختشـويي، اتـاق   هاي مناسب بسياري ماننـد حمـام، اتـاق     در خانه شما مكان
. مند، وجود دارد اتاق تأسيسات يا هال خلوت براي اجراي محروميت زمان ،خواب
اين امر ممكن است موجـب  . مكان براي اجراي تنبيه استحمام بهترين  ،معموالً

ايجاد مزاحمت براي ساير اعضاي خانواده شود، اما زندگي با يـك كـودك دشـوار    
 بـا  ابتداممكن است كودك شما در ! ب شودهاي بيشتري را سب تواند مزاحمت مي
و از  هخود را سرگرم كرد در حمامها  بازي كردن و يا بازي با دستمال كاغذي آب

حتي ممكن است او براي دلسرد كردن شما از اعمال اين تنبيه بـه  . آن لذت ببرد
با اين وجود، او به زودي از آن . مند را دوست دارد شما بگويد كه محروميت زمان

منـد   در هر صورت حمام مكان مناسـبي بـراي محروميـت زمـان    . شود سته ميخ
  .است

  
  مند در اتاق خواب والدين محروميت زمان

  
  
  
  
  
  
  
  

پس مادر براي چه من را به اينجا فرستاده است؟ تنها به ايـن دليـل كـه    «
  »...قشقرق به پا كردم؟

  
د را آغـاز كنيـد،   منـ  بار استفاده از محروميت زمـان قبل از آنكه براي نخستين 

و  اينكه بايد كسل كننـده اين اتاق عالوه بر . اتاقي را براي اين كار در نظر بگيريد
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كـه   ئيهـر گونـه شـي   . ، بايد ايمن هـم باشـد  باشدعاري از هر گونه شيء جذاب 
ها و مواد شيميايي پاك ممكن است خطرناك باشد، مانند شيشه، اشياء تيز، دارو

پس از آنكه كودك شما آرام گرفت و با . ق خارج شوندبايد از اين اتا كننده سمي
. كثر اشياء را به آن اتاق برگردانيدسازگار گرديد، مي توانيد امند  زمانمحروميت 

را چند قدم دورتر از در اتاق و طوري قرار دهيد كـه بـه هنگـام زنـگ     سنج  زمان
  .زدن، كودك صداي آن را بشنود

  
  استفاده نكنيدمند  زماناز اتاق خواب كودك، براي محروميت 

  شوند مند مرتكب مي اشتباهاتي كه والدين در رابطه با محروميت زمان
  
  
  
  
  
  
  
  
  

به نظر مي رسد كه او واقعا از سپري كردن زمان محروميت در اتاق «
  »!... .برد خوابش، لذت مي
  

شايد استفاده از اتاق خواب خود كودك براي محروميت زمان مند، از هر جاي 
چنانچـه شـما از   ، با اين وجود، بايد بگوييم كـه . باشد» راحت تر«از خانه  ديگري

. اتاق خواب كودك براي اين منظور استفاده كنيد محروميت موثر واقع نمي شود
بايد كسل كننده و ناخوشايند بوده و مند  زمانتعيين شده براي محروميت مكان 
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اسـتفاده  منـد   زمـان روميت اگر از مح. هيچ چيز جالبي در آن وجود نداشته باشد
براي در مقابل وسوسه استفاده از اتاق خود كودك ! مي كنيد، بگذاريد موثر باشد

  .محروميت زمان مند، مقاومت كنيد
  براي محروميت زمان مند 1اتاق خواب برادلي

مند براي تغيير رفتار پسر آنها مـوثر   محروميت زمان از اينكهوالدين برادلي 
كـه چگونـه از    ،هنگامي كه از آنها پرسـيده شـد  . كردند شكايت مي نبوده است

پدر و مادر او آشـكار سـاختند كـه برادلـي زمـان      . اين روش استفاده مي كنند
راديـو، دسـتگاه   كند كه در آنجا  محروميت را در اتاق خواب خودش سپري مي

هـايش هـم    و اسباب بازيهاي ويدئويي، كامپيوتر  ضبط صوت، تلويزيون، بازي
ها، از سپري كردن زمان خـود   حتي بسياري از والدين هم همانند بچه. هستند

  !در چنين مكاني، لذت خواهند برد
مند شـد،   كودك شما پس از اينكه وارد اتاق تعيين شده براي محروميت زمان

اتاق را به هم  به شرط اينكهتواند به دلخواه خود هر كاري را انجام دهد، البته  مي
تواند بنشيند، بيايسـتد يـا در اتـاق قـدم      او مي. مه وارد نكندنريزد و به اشياء صد

چنانچه او با پراكندن اشياء در داخل اتاق يا ريختن آب بر روي كـف اتـاق،   . بزند
چنانچـه بـه چيـزي    . اتاق را به هم بريزد، بايد خودش آن را مرتب و تميـز كنـد  

روشـهاي   12 در فصل. بايد در جبران خسارت آن مشاركت كندصدمه وارد كند، 
موثر بـراي برخـورد آسـان بـا رفتارهـاي سركشـانه اتفـاقي در برابـر محروميـت          

  .اند مند، توصيف شده زمان
  
  

                                                 
1. Bradly  
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  استفاده نكنيدمند  زماناز يك مكان ترسناك براي محروميت 
  مرتكب مي شوندمند  زماناشتباهاتي كه والدين در رابطه با محروميت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  »يي به نام ديوسياهو هيوالمند  زمانمحروميت «
  

  هيواليي به نام ديو سياه
ه با راههاي كمك به پسر پـنج  در رابط 1آقا و خانم مايرز باها قبل، من  سال

بني يك پسر پرانرژي بود كه كنترل كـردن  . كردم ، مشاوره مي2شان، بني ساله
هـاي خـواهر كـوچكترش را غصـب      اسـباب بـازي   ،او اغلب. دشوار بود او بسيار

مند  روش محروميت زماناز ما تصميم گرفتيم كه . و او را كتك مي زدكرد  مي
از آقـا و خـانم   . در مورد كتك زدن و غصب كردن اسباب بازي استفاده كنـيم 

اما تا بعـد از   ،مايرز خواسته شد كه با يكديگر در مورد اين روش صحبت كنند
سـتفاده  مراحـل صـحيح انجـام ايـن كـار، از آن ا      بعدي و بحث درباره مالقات
با اين وجود، هفته بعد هنگامي كه آنها را مالقات كردم، از اينكه آنها به . نكنند

مند اسـتفاده كـرده بودنـد، شـوكه      قصد ترساندن پسر خود، از محروميت زمان
  .شدم

آنها به بني گفته بودند كه اگـر او خـواهر كـوچكترش را كتـك بزنـد و يـا       
                                                 
1. Meyers 
2. Bennie   
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مند به زيـر   او را براي محروميت زمان ،هاي او را از دستش درآورد اسباب بازي
همچنين آنها براي او توضيح داده بودند كه يك هيوال به نام . فرستند زمين مي

داد  به والدينش قول مـي » ديوانه وار«بني! كند ديوسياه در زيرزمين زندگي مي
كـرد كـه او را بـه زيـرزمين      كه پسر خوبي خواهد شد و به آنهـا التمـاس مـي   

  .نفرستند
و آقاي مايرز با احساس ترس بنـي، از تهديـد كـردن او بـه فرسـتاده       خانم

همچنين براي او توضـيح دادنـد كـه هـيچ     . شدن به زيرزمين، دست برداشتند
  . كند هيواليي در زيرزمين زندگي نمي

  
يـك مكـان   اسـتفاده از  . مند، هيچ گـاه نبايـد ترسـناك باشـد     محروميت زمان

احتمال فراوان موجـب مشـكالت هيجـاني    مند به  ترسناك براي محروميت زمان
مند، ترساندن كودك نيست، بلكـه   هدف محروميت زمان. براي كودك خواهد شد

  .حوصله كردن اوست تنها كسل و بي
  

  :اين نكات عمده را به ياد داشته باشيم
ايمن و  ،مند بايد كسل كننده، خسته كننده يك مكان براي محروميت زمان •

 .شدبه آساني قابل دسترسي با

، از يك صندلي بزرگ پشتي دار به عنـوان  سال 4تا  2براي كودكان سنين  •
 .مند استفاده كنيد مكان محروميت زمان

، از يـك اتـاق مجـزا بـراي محروميـت      سـال  12تـا   5براي كودكان سنين  •
 .مند استفاده كنيد زمان

منـد   هيچگاه از اتاق خواب خود كودك بـه عنـوان مكـان محروميـت زمـان      •
 .نيد، زيرا در اين صورت اين تنبيه هيچ تأثيري نخواهد داشتاستفاده نك



 

  8فصل 
  براي كودكمند  زمانتوضيح محروميت 

  
  
  
  
  
  
  
  

  »... .توني بياي بيرون ميبه صدا درآمد، سنج  زمانكه زنگ اين  وقتي و «
  

  پدر و مادر در حال توضيح محروميت زمان مند
  

هش پيدا كند و همچنـين يـك   شما و همسرتان يك رفتار هدف را كه بايد كا
هاي بعـدي   گام. كرده ايدكننده را براي محروميت زمان مند، انتخاب  مكان كسل

مند براي كودكتان و منتظر مانـدن   توضيح دادن محروميت زمان :شما عبارتند از
  .تا زمان وقوع رفتار هدف

در زماني كه هم شما و هم كودكتـان در حالـت آرامـش هسـتيد، محروميـت      
و بـه اتفـاق    ايـن كـار را بـه صـورت مشـترك      .مند را براي او توضيح دهيد زمان

از او انتظـار داريـد    هردوي شماكودك شما بايد بداند كه . همسرتان انجام دهيد
رفتن به مكان تعيين شده و ماندن در آنجا تا به صدا درآمدن زنـگ   قوانينكه از 
  .سنج تبعيت كند زمان

او  ـــــــ  دو او را دوست داريـد امـا رفتـار    به كودك خود بگوييد كه شما هر
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ممكن است او به آرامـي  . بروز مشكالتي براي خود او و خانواده شده استموجب 
در . هاي شما گوش دهد و يا شايد در مورد آن با شـما مشـاجره كنـد    به صحبت

والدين، حق داريد كه او را به دليل رفتارش بـا ايـن تنبيـه    حاليكه شما به عنوان 
  .ه كنيد، پس با او در اين مورد مشاجره و جروبحث نكنيدمواج
  

  
  
  
  براي كودكانمند  زمانتوضيح دادن محروميت 

  ساله 4تا  2
توضـيح   سال سن دارد، بهتر است كه عالوه بر 4تا  2چنانچه كودك شما بين 

براي او، آن را به او نشـان داده و اجـراي آن را تمـرين    مند  زماندادن محروميت 
  .كنيد

  ترك عادت گاز گرفتنبراي  1مك به مليساك
ي ديگـر عصـباني مـي    ها هنگامي كه او از دست بچه. مليسا، سه ساله است

پـدر و  . شود، آنها را به گاز گرفتن تهديد كرده و واقعا هم آنها را گاز مي گيرد
  . مادر به اتفاق مليسا به دور ميز آشپزخانه نشسته اند

مـا همچنـين دوسـت    . تو را دوست داريـم  مليسا، من و پدر، هر دو«: مادر
از دست جيمز عصباني شـده بـودي؟   يادته ديروز . داريم كه به تو كمك كنيم

 هـا  گاز گرفتن بچـه . طوري رفتار مي كردي كه انگار مي خواي اونو گاز بگيري
  ».كار درستي نيست

  »يك شيريني به من مي دين؟«:مليسا
يم در مورد گاز هخوا ما االن مي .باشه، ولي بايد چند دقيقه صبر كني«:پدر

اگـر تـو    !مليسـا . صحبت كنيم با توگرفتن و كمك كردن به تو براي ترك آن، 
خـواهي آنهـا را گـاز     ها را گاز بگيري و يا طوري رفتار كني كـه انگـار مـي    بچه

                                                 
1. Mellisa 
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بيايي تا اينكه بگيري، بايد روي يك صندلي بنشيني و حق نداري از آن پايين 
فقط وقتي كه زنـگ آن بـه صـدا درآمـد،     . ه صدا دربيايدسنج ب زنگ اين زمان

  ».تواني از صندلي پايين بيايي مي
  »يك شيريني به من مي دين؟«:مليسا
ها را گـاز   بذار بهت نشون بدم كه وقتي بچه. باشه، يه دقيقه صبر كن«:مادر

دارد و او را روي يك صندلي  مادر مليسا را برمي. (افتد گيري، چه اتفاقي مي مي
وقتـي كـه تـو را اينجـا گذاشـتم، بايـد       .) گـذارد  زرگ در گوشه آشپزخانه ميب

تواني هر جوري كه دوست داشتي روي صندلي بنشيني، اما  مي. همينجا بماني
بايـد  . به عالوه حق نداري كه از آن پـايين بيـايي  . تواني روي آن بيايستي نمي

پـدر زنـگ   (.آيـد  سـنج بـه صـدا درمـي     جا بنشيني تا اينكه زنـگ زمـان   همين
شـنوي؟ ايـن صـدا بـه ايـن       صداي آن را مـي ). آورد را به صدا درميسنج  زمان

مـادر، مليسـا را از روي صـندلي    ( .تواني از صندلي پايين بيايي معناست كه مي
  ».مند به اين مي گن محروميت زمان) گذارد برداشته و روي زمين مي

  »خواين به من شيريني بدين، مگه نه؟ االن مي«:مليسا
هر وقت كسي  -باشه، همين االن بهت شيريني ميدم، اما يادت باشه«:ادرم

خواهي كسي را گاز بگيري، مامان يا بابـا   را گاز بگيري و يا وانمود كني كه مي
سـنج بايـد آن    زنگ زمانصدا درآمدن گذارند و تا به  تو را روي اين صندلي مي

  ».باال بماني
هـاي والـدينش در    يحات و نمايشتوض بهروشن است كه مليسا توجه چنداني 

پدر و مادر مليسا، پيش از اينكه واقعا محروميت . مند، ندارد مورد محروميت زمان
مند را در مورد او به اجرا بگذارند، دوبار ديگر نيز آن را براي او توضـيح داده   زمان

ه مند را با استفاد ين مي توانند محروميت زمانچنآنها هم. گذارند و به نمايش مي
 ،مليسـا پـس از گـاز گـرفتن    . از يكي از عروسكهاي مليسا، براي او نمايش دهنـد 

چيزهـاي بيشـتري را در مـورد محروميـت      ،ها و يا تهديد آنها به گاز گرفتن بچه
  .مند، به طور واقعي تجربه خواهد كرد زمان

  
  توضيح دادن محروميت زمان مند
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  ساله 12تا  5براي كودكان 
سال سن دارد، شـما بـاز هـم بايـد محروميـت       4ز چنانچه كودك شما بيش ا

ي زير كه والدين را در حـال معرفـي   ها به مثال. را براي او توضيح دهيدمند  زمان
  .به فرزندشان، نشان مي دهند، توجه كنيدمند  زمانمحروميت 

  1براي تيممند  زمانمعرفي محروميت 
ترش عصـباني  ها و برادر كـوچك  ساله هرگاه كه از دست ساير بچه 10تيم، 

ي ديگـر بـه   ها بچه. كند كتك زده و يا تهديد به كتك زدن ميشود، آنها را  مي
بابا، مامان و تيم به . كنند رد ميتتدريج او را به دليل كتك زدن و پرخاشگري 

  .اند دور يك ميز كوچك نشسته
خـواهيم در مـورد كتـك زدن بـرادرت و      ببين تيم، من و مادرت مـي «:پدر

تـو را   ،مـا هـر دو  . تـو صـحبت كنـيم    توسطر زمان عصبانيت هاي ديگر د بچه
ايـن  . خواهيم به تو كمك كنيم تا اين مشكل را حـل كنـي   و مي دوست داريم

  ».كار تو، مشكالتي را براي خودت، برادرت و تمام خانواده ايجاد كرده است
كنـد و مـن هـم     هميشه او شروع مـي . است 2بيشتر وقتها تقصير بابي«:تيم

  ».دهم گذارد، جوابش را مي زند و يا روي من اسم مي كه من را ميفقط وقتي 
هر چنـد  . گذارد زند يا روي تو اسم مي بابي بعضي وقتها تو را ميبله، «:مادر

مـا بـا او هـم    . پنج سال بيشتر ندارد، ولي او هم بايد رفتـارش را درسـت كنـد   
محروميـت   ولي حاال بگذار در مورد تو و جريمـه اي بـه نـام   . كنيم صحبت مي

  ».مند صحبت كنيم زمان
هر بار كه كسي را كتك بزني و يا به كتك زدن تهديد كنـي، مـن يـا    «:پدر

معناي اين كار ايـن اسـت   . كنيم مند جريمه مي مادرت تو را با محروميت زمان
ما ايـن  . دقيقه در آنجا بماني 10كه تو بايد بالفاصله به حمام بروي و به مدت 

وقتي كـه زنـگ آن را شـنيدي،    . دقيقه تنظيم مي كنيم 10سنج را براي  زمان
بـه صـدا درنيامـده اسـت،     سـنج   زمـان امـا تـا   . مي تواني از حمام بيرون بيايي

اگر تو بالفاصله به آنجا نـروي و يـا وقتـي كـه در     . تواني آنجا را ترك كني نمي
اگـر  . آنجا هستي، سروصدا راه بياندازي، زمان ماندنت در آنجا بيشتر مي شـود 

                                                 
1. Tim  
2. Bobby  
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به زمان ماندن تـو در آنجـا اضـافه    نجا را به هم بريزي باز هم دقايق بيشتري آ
مي شود و عالوه بر آن مجبوري قبل از بيرون آمـدن، آنجـا را مرتـب و تميـز     

  ».كني
اين تنبيه را از كجا آورده ايد؟ اگر مـن بـه حمـام نـروم چـه اتفـاقي       «:تيم

  »افتد؟ اگر زودتر از آنجا بيرون بيايم، چي؟ مي
من و پدرت از تو انتظار داريم به آنجا بروي و تـا زمـاني كـه صـداي     «:درما

اما اگر اين كار را نكني، بقيه روز حق استفاده از . شنويي آنجا بماني زنگ را مي
تلويزيون و دوچرخه را نداري، تا اينكه كاري را كه از تو خواسـته شـده اسـت،    

يقه اضافي به ازاي هر دقيقه دقيقه و يك دق 10آنگاه بايد به مدت . انجام دهي
اگر فورا به آنجا نروي و يا قبل از شنيدن صـداي زنـگ   . تأخير، در حمام بماني

وقتي كـه مـن   . دقيقه هم برسد 15بيرون بيايي، ممكن است مدت ماندنت به 
وظيفه تو ايـن  . بايد اين كار را انجام دهي ،گوييم به آنجا برو به تو مييا پدرت 

حـاال سـوالي در مـورد    . ته و تا شـنيدن زنـگ آنجـا بمـاني    است كه به آنجا رف
  »مند داري يا نه؟ محروميت زمان

خيلـي  . به نظر من احمقانه است. ي كوچك استها اين كارا براي بچه«:تيم
بـابي را  . شما مي توانيد هر وقت كسي را زدم، من را كتك بزنيد! مسخره است

  »ورد بابي هم اجرا مي شود؟در ممند  زمانآيا اين محروميت . هم كتك بزنيد
. ي جداگانه برويدها اگر شما يكديگر را كتك بزنيد، هر دو بايد به اتاق«:پدر

از كتـك زدن يكـديگر دسـت     كـه  كنـد  مند به شما كمك مي محروميت زمان
  ».برداريد
ما از هر دوي شما انتظار داريم كـه بـه   . تو و بابي را دوست داريم ،ما«:مادر

هرگاه از شما خواستيم براي سپري كـردن محروميـت   . يدحرفهاي ما توجه كن
  ».مند به مكان تعيين شده برويد، بالفاصله اين كار را انجام دهيد زمان

  
كنيد،  با كودك خود صحبت ميمند  زمانهنگامي كه شما در مورد محروميت 

گـام بعـدي بـراي    . مشتاقانه از اين طـرح اسـتقبال كنـد    كه انتظار نداشته باشيد
كتك زدن يا تهديـد بـه كتـك    (رفتار هدفن تيم اين است كه منتظر وقوع والدي
  .بمانند) زدن
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نگـران ايـن   منـد   زمانممكن است شما در ابتداي استفاده از روش محروميت 
باشيد كه آيا فرزند شما با پذيرش رفتن به مكان تعيين شده و ماندن در آنجا تـا  

معموال . كاري خواهد كرد يا خيرسنج، با شما هم زمان به صدا درآمدن زنگ زمان
  12 در فصـل . زمينه، چندان دشوار نيستاين برخورد با عدم همكاري كودك در 

له پرداخته خواهد شد كه شما در صورت نافرماني كودك چـه كـاري   أبه اين مس
  .توانيد انجام دهيد مي

  :اين نكات مهم را به ياد داشته باشيم
 .د توصيف كنيدمند را براي كودك خو محروميت زمان •

خواهيـد او را در مـورد يـك     به كودك خود بگوييد او را دوست داريد و مي •
 .مشكل رفتاري خاص، كمك نماييد

تفاوتي كودكتـان در حـين توضـيح     در صورت مواجه شدن با آزردگي يا بي •
 .مند، متعجب نشويد محروميت زمان

مند  ماناست، شيوه اجراي محروميت ز 4تا  2در صورتي كه كودك در سن  •
 .را چند بار به او نشان دهيد

  
  
  
  
  



 

  9فصل
  در مورد كودكمند  زماناعمال فوري محروميت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و تكـرار  قول مي دم ديگه اين كـار ! ت ندارممن محروميت را دوس! نه! نه«
  »!... .نكنم

  
  .را بصورت فوري در مورد كودك نوپاي خود، اجرا كنيدمند  زمانمحروميت 

  
را بـه  مند  زماني قرار دادن كودك در محروميت ها احل و گامحاضر، مر فصل

انتقـال سـريع كـودك بـه مكـان در نظـر       . صورت دقيق به شما آموزش مي دهد
اين كار، مقاومت كودك را در مقابل ايـن تنبيـه   . گرفته شده، اهميت بااليي دارد

 .بخشي اين شيوه انضباطي مي گرددهمچنين موجب افزايش اثر. كاهش مي دهد
شما از كودك خود مي خواهيد كه پيوند بالفصلي را ميان رفتار بد خود و تجربه 

  .ناخوشايند محروميت زمان مند، مشاهده كند
 و آن راانتخاب كـرده،  مند  زمانتاكنون، شما مكان مناسبي را براي محروميت 
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پس از اينكه پسر يا دختـر  . توضيح داده ايد و در انتظار وقوع رفتار هدف هستيد
ي اساسي توصـيف شـده در كـادر    ها شما رفتار نامطلوب را از خود نشان داد، گام

  .را دنبال كنيد» چهار گام براي استفاده از محروميت زمان مند«زير با عنوان 
  
  
  

  
 چهارگام براي استفاده از محروميت

  پس از مند زمان
  وقوع رفتار هدف

. و را به آنجا منتقل كنيدكودك خود را به مكان تعيين شده بفرستيد و يا ا -1
كلمه با او حـرف   10ثانيه انجام دهيد و بيش از  10اين كار را در عرض كمتر از 

  .نزنيد
قابل حمل را برداشته و آن را بـر روي زمـان پايـان محروميـت     سنج  زمان -2
به ازاي هر سال سن كـودك، يـك دقيقـه زمـان در نظـر      . تنظيم كنيدمند  زمان

. در جايي قرار دهيد كه كودك بتوانـد صـداي آن را بشـنود    راسنج  زمان. بگيريد
  )10فصل(

در زمان انتظـار كـودك بـراي پايـان زمـان       .بمانيدسنج  زمانمنتظر زنگ  -3
  )10فصل .(هيچ توجهي را نسبت به او از خود نشان ندهيد ،تنبيه
پس از به صدا درآمـدن زنـگ زمـان سـنج، از كـودك خـود بپرسـيد كـه          -4

  )11فصل .(به چه علت در مورد او اعمال شده استمند  زمانمحروميت 
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. ي اساسـي پيـروي كنيـد   ها ساله، از اين گام 12تا  2در مورد تمامي كودكان 
را اجرا كنيـد،   ها ممكن است شما قبل از اينكه بتوانيد به صورت خودكار اين گام

ين موضوع به طور طبيعي به ابيشتر والدين . نيازمند تمرين و كسب تجربه باشيد
كه قبل از اعمال محروميت زمـان منـد، كـودك خـود را سـرزنش       گرايش دارند

جروبحـث كـردن، و صـحبت     ،سـرزنش كـردن  . اما، اين يك اشتباه است. نمايند
به مكان تعيـين شـده بـراي محروميـت      اوكردن با يك كودك، قبل از فرستادن 

ير در رفـتن بـه مكـان    مند، او را به مشاجره، ابراز نـاراحتي هيجـاني و تـأخ    زمان
  .نمايد تعيين شده تشويق مي

كودكان سعي مي كنند با تحت تأثير قـرار دادن والـدين خـود، از محروميـت     
اغلب به منظور دلسرد كـردن شـما از فرسـتادن    كودكان . اجتناب كنندمند  زمان

مند، به اعتـراض كـردن، مشـاجره     آنها به مكان تعيين شده براي محروميت زمان
تفـاوتي،   ي ديگر، درخواست بخشش، نشان دادن بيها زنش كردن بچهكردن، سر

نسبت  .آورند گريه كردن، التماس، قشقرق به پا كردن و يا كارهاي ديگر روي مي
آرامش خود را حفظ كنيـد و  . به تمامي اظهارات و ابراز هيجانات بي توجه باشيد

او را . كتان راحت باشيدبا خود و با كود. سريعا او را به مكان تعيين شده بفرستيد
در كلمه صحبت و  10اين كار را با كمتر از . به مكان تعيين شده بفرستيدسريعا 

شما متوجـه خواهيـد شـد در صـورتي كـه      . ثانيه انجام دهيد 10عرض كمتر از 
مند را به درستي انجام دهيد، اجراي آن براي شما بيش از پـيش   محروميت زمان

  .شود راحت مي
  

  ساله 4تا  2مند در مورد كودكان  يت زماناعمال محروم
  »مند به دليل تف انداختن محروميت زمان«

كرد كـه بـه    در خود تقويت ميروز به روز اين عادت بد را  ،سه ساله 1آماندا

                                                 
1. Amanda  
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و آنها را به اين كار تهديد  بياندازدهاي ديگر تف  هنگام عصبانيت به طرف بچه
د درگير شده بـود، يـك   با خواهر خو آماندا كه بر سر يك اسباب بازي. كرد مي

  .رو كرد ،كه همان تف انداختن بود بار ديگر اسلحه موثر خود را
به خاطر تف انداختن به صورت خواهرت بايد با «: مادر بالفاصله به او گفت

مادر سريعا او را از پشت سـر برداشـت و او   » .جريمه شويمند  زمانمحروميت 
مـن نمـي   ! نه! نه«:گفت آماندا. دار گذاشترا بر روي يك صندلي بزرگ پشتي 

ي دختـرش  هـا  مادر با بي توجهي بـه وعـده  » !...نمي كنم وديگه اين كار! خوام
براي عدم تكرار تف انداختن، هـيچ پاسـخي بـه او نـداد و فقـط او را بـر روي       

  .صندلي گذاشت و از او دور شد
  

مند  زمانحروميت ي اساسي اعمال مها آفرين به مادر آماندا كه به درستي گام
شما خودتان بايد كودكان دو و سـه سـاله را بـر    . در مورد دخترش را رعايت كرد

روي صندلي محروميت قرار دهيد، زيرا آنها كوچكتر از آن هستند كـه خودشـان   
كه والدين آنها را براي قرار برخي از كودكان نوپا به هنگامي . سريعا به آنجا بروند

دارند، سعي مي كنند با پاهـاي خـود بـه آنهـا ضـربه      دادن بر روي صندلي برمي 
شما مـي توانيـد يـك    . بزنند، بنابراين هميشه اين كودكان را از پشت سر برداريد

هنگـام هـدايت   . كودك چهار ساله را كمك كنيد تا خودش به روي صندلي برود
يك كودك به سمت مكان تعيين شده براي محروميت زمـان منـد، بـا محبـت و     

بلكه جدي و قاطع باشيد و در ده كلمه يا كمتر علت تنبيـه  . ار نكنيدماليمت رفت
  . شدنش را به او گوشزد كنيد
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  ساله 12تا  5در مورد كودكان مند  زماناعمال محروميت 
منـد فرسـتاده    به مكان تعيـين شـده بـراي محروميـت زمـان      كودكان بزرگتر

فرستادن اين كودكان بـه مكـان   به هنگام . شوند و بايد خودشان به آنجا بروند مي
هنگـامي كـه رفتـار هـدف روي     . مورد نظر، به طور موثر به آنهـا دسـتور بدهيـد   

دهد، به سمت كودك برويد، حالت چهره جدي داشته باشيد، با كودك تماس  مي
چشمي برقرار كنيد و به طور مستقيم به او دستور بدهيد كـه بـه محـل تعيـين     

مـادر  «با عنوان  را تصوير صفحه بعد. ا اشاره كنيدنيز به آنجشده برود و با دست 
پس از آنكه كـودك بـه مكـان    . مرور كنيد ».كند با يكي به دو كردن، برخورد مي

  .سنج را پشت در قرار دهيد تعيين شده رسيد، زمان
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  كند مادر با يكي به دو كردن برخورد مي
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

           
  
  
  

ني بـراي فرسـتادن   از ژست ها و حاالت بـد 
ســريع و مــوثر كودكــان بزرگتــر بــه مكــان 

مند، بهـره   تعيين شده براي محروميت زمان
در حاليكـه مسـتقيما بـه چشـمان      .بگيريد

به كودك خود نگاه مي كنيد، با دست خود 
  .مكان تعيين شده، اشاره كنيد

ــه منظــور نشــان دادن   ــدين ب برخــي از وال
ان مند با دسـت  عالمت شروع محروميت زمان
درســت » T«خــود عالمتــي شــبيه بــه    

  ).2تصوير(كنند مي
مراقب باشيد كـه در فرسـتادن كـودك بـه     
مكان تعيين شـده بـراي محروميـت زمـان     

ثانيه و بـا كمتـر    10مند، در عرض كمتر از 
كلمه صحبت، كودك را روانـه مكـان    10از 

  .تعيين شده نماييد

  عالمت محروميت زمان مند -2  يكي به دو كردن كودك -1

مــن مجبــور نيســتم كــه تختخــوابم را  «
چرا بايد ايـن  . مرتب يا اتاقم را تميز كنم

كارها را انجام دهم؟ تو خودت هيچ كاري 
  »!نمي كني

به دليل يكي به مند  زمانت محرومي«
 »دو كردن

اشاره به مكان تعيين شـده بـراي    -3
 مند  زمانمحروميت 

 »!فورا به آنجا برو«
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دن كودكان بزرگتر بـه مكـان تعيـين شـده بـراي محروميـت       به هنگام فرستا
نخست نـام و عنـوان سـوء رفتـاري كـه      . تنها دو چيز را بر زبان بياوريدمند  زمان

اين يكي «: بگوييد. كودك از خود نشان داده است و يا قانوني كه نقص شده است
  .»كتك زدن برخالف قانون ماست«يا » !به دو كردن است

يا » !فورا آنجا برو«. ور بدهيد كه به مكان تعيين شده بروددوم، به كودك دست
ممكن اسـت حـاال زمـان مناسـبي     . چيز ديگري نگوييد. »!هرچه زودتر آنجا برو«

را » ؟چگونـه دسـتورات مـوثر بـدهيم    «مراجعه كرده و بخش  2باشد كه به فصل 
  .مرور كنيد

ك دسـتور  ، ياد مـي گيرنـد كـه از يـ    سال 12تا  5شتر كودكان بين سنين بي
. واضح براي رفتن به مكان تعيين شده براي محروميت زمان مند، تبعيـت كننـد  

اگر شما فكر مي كنيد كه ممكن است كودك شما از رفـتن امتنـاع كنـد، فصـل     
را  -»اشتباهات و مشكالت رايج در مـورد محروميـت زمـان منـد    «با عنوان  -12

براي شما توصـيف مـي    چگونگي برخورد با هر مشكلي را 12فصل . مطالعه كنيد
  .كند

ي اساسي براي استفاده از روش محروميت زمان مند، صرفنظر از كـاري  ها گام
شده است، يكسان مند  زمانكه كودك شما به دليل انجام آن مستحق محروميت 

مـوثر عمـل كنيـد، از قـوانين     منـد   زمانبراي اينكه در اجراي محروميت . هستند
يروي كـرده و بـا اجـراي واقعـي ايـن روش،      اساسي توصيف شده در اين كتاب پ

  .تجربه به دست آوريد
فصـول مختلـف ايـن     هراز گاهي مـرور در ابتداي استفاده از روش محروميت، 

ي كودكتـان نسـبت   ها همچنين بحث در مورد واكنش. كتاب مفيد واقع مي شود
مسايل كـودك شـما    به با همسر و يا با شخص ديگري كهمند  زمان به محروميت

  .مند است، مي تواند مفيد باشدعالق
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  :اين نكات عمده را به ياد داشته باشيم
منـد قـرار    براي محروميت زمـان در مكان تعيين شده  كودك خود را سريعاً •

 .ثانيه 10كلمه صحبت و در عرض كمتر از  10با كمتر از  دهيد،

كودكان نوپا و پيش از سنين مدرسه را برداشته و به روي صـندلي منتقـل    •
 .كنيد

 .كودكان بزرگتر را به مكان تعيين شده بفرستيد •



 

  10فصل 
  مند سنج و انتظار در محروميت زمان زمان

  سنج در انتظار زنگ زمان »صبرانه يب«
  
  
  
  
  
  
  

پـدر بـد،   !... شما بهترين دوست مـن نيسـتين  !... منو بيارين پايين!... يوا«
مـن از  ...  هـيچكس منـو دوسـت نـداره؟    !... خـوام  يو مـ مـن مامـان  !... بدجنس

 »!...واي!... محروميت متنفرم

 
كودكتـان، بـراي شـما ناراحـت      يمشاهده عصبانيت و برانگيختگي هيجـان 

آورد، ممكن اسـت   يكه او در حين محروميت بر زبان م يچيزهاي. كننده است
اين لحظات دشوار شـما و  در  .ما شودشوكه شدن ش يو يا حت يموجب شگفت

پـس از اتمـام   . از هم بـه عمـل بياوريـد    ياوانفر يهمسرتان بايد حمايت عاطف
را كه كودكتان خواهان آن است، بـه او نثـار    يمند، تمام توجه محروميت زمان

  .كنيد
  

منـد،   محروميـت زمـان   يپس از فرستادن كودك به مكـان تعيـين شـده بـرا    
نشان  يهر سال سن كودك، برا يسنج را با در نظر گرفتن يك دقيقه به ازا زمان

قرار دهيد  يسنج را در جاي سپس زمان. ن زمان محروميت تنظيم كنيددادن پايا
او بايد تـا زمـاني كـه صـداي زنـگ را      . را بشنود آن كه كودك بتواند صداي زنگ
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به كودك  يقبل از به صدا درآمدن زنگ، هيچ گونه توجه. شنود در آنجا بماند مي
  .نشان ندهيد

  
  هر سال سن ييك دقيقه به ازا

كنـد ،   يم يمند سپر را كه او در محروميت زمان يدت زمانسن كودك شما، م
هـر سـال سـن     يشما ياد گرفتيد كه كودكان بـه ازا  6در فصل . نمايد يتعيين م

شما دو  چنانچه كودك. كنند يم يمند سپر خود، يك دقيقه در محروميت زمان
 سـاله  12اگـر او  . را به مدت دو دقيقـه تنظـيم كنيـد    سنج ساله است، بايد زمان
مدت نگه داشتن كـودك در مكـان تعيـين    . دقيقه باشد 12است، اين زمان بايد 

هـر سـال سـن     يمند نبايد بيش از يك دقيقـه بـه ازا   محروميت زمان يشده برا
  ! كودك باشد

نگـه داشـتن    يبـرا  يكوتـاه وطـوالن   يها برخي از والدين كه به اشتباه از دوره
كوتاه  يها يابند كه دوره يدر م كنند، ياستفاده ممند  زمانكودك در محروميت 

نگـه داشـتن    يبرا يكوتاه و طوالن يها به تناوب از دوره. شوند ميمدت، كم اثرتر 
اوقات والدين ايـن اشـتباه را    يگاه. استفاده نكنيدمند  زمانكودك در محروميت 

خشم خود را نسبت به رفتار بد كودكشان در تعيين مـدت   ،شوند كه يمرتكب م
! از اين اشتباه بپرهيزيـد . دهند ميدر محروميت زمان مند، دخالت  نگه داشتن او
سـن  هـر سـال    يتعيين اين زمان، هميشه بايد يك دقيقه به ازا يمعيار شما برا
مند مقاومـت و   كه كودك در مقابل محروميت زمان يتنها در صورت. كودك باشد
برخـورد  . شـود كند، بايد بيش از زمان معمول در آنجا نگـه داشـته    ينافرماني م

 12منـد در فصـل    كـودك در مقابـل محروميـت زمـان     يموثر با مقاومت احتمال
  .تشريح شده است
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  ؟را كجا قرار دهيمسنج  زمان
 3تا  2فاصله (قرار دهيد  يرا دور از دسترس كودك، اما در فاصله اسنج  زمان

 يزمين م يرو برسنج  زمانقرار دادن . زنگ آن را بشنود يكه او بتواند صدا) متر
تواند مناسب باشد، اما در مورد كودكاني كه پس از بيرون آمدن از مكـان تعيـين   

دور از  يكننـد، آن را در جـاي   يحملـه مـ  سـنج   زمـان محروميت، بـه   يشده برا
گيرد كه گوش به زنگ و منتظـر بـه    يكودك شما ياد م. دسترس آنها قرار دهيد

ايـن خـوب   . ن محروميـت خـود بمانـد   به نشانه پايان زماسنج  زمانصدا درآمدن 
را سـنج   زمـان كه هست،   ينيست كه كودك شما بتواند از جاي ياست، اما ضرور

البته هيچگاه اجازه ندهيـد او در حـين   . آن را بشنود ياما بايد بتواند صدا. ببيند
  . كند يكردن زمان تنبيه خود، به ساعت دست زده يا با آن باز يسپر

كردن محروميت زمان  يغير سپر يها مدرسه، در زمانكودكان نوپا و پيش از 
 هـا  اوقات آنها عروسك يگاه. برند يلذت مسنج  زمانكردن با  يمند، اغلب از باز

 يقـرار مـ  منـد   زمـان يا حيوانات اسباب بازي خود را بر روي صندلي محروميـت  
بـه   كـه به آنهـا اجـازه بدهيد  . دهند يرا هم در كنار آنها قرار مسنج  زماندهند و 

 يد، زيرا آنها هـم روز نبپردازمند  زمانخود در زمينه محروميت  يتمرين مهارتها
  !والد خواهند شد

  
  ؟است يقابل حمل ضرورسنج  زمانچرا يك 

كنـد تـا    يقابل حمل و زنگ دار بـه شـما كمـك مـ    سنج  زماناستفاده از يك 
منصـف  محروميت زمان مند، با ثبـات، مـنظم و    يبتوانيد در اعمال روش انضباط
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كـه كودكتـان در    محلـي  يمتـر  3تا  2قابل حمل را در فاصله سنج  زمان. باشيد
آشـپزخانه يـا    يازورتـ ي از ساعت موجـود بـر رو  . آنجا قرار گرفته است، بگذاريد

را بـه محـل   سـنج   زمـان شما هميشه مجبور هستيد كه . ماكروويو استفاده نكنيد
كـه كـودك قـادر باشـد      يوربه ط ،بياوريدمند  زمانمحروميت  يتعيين شده برا

كنـد كـه كـودك چـه      يو نه والد، تعيين مـ سنج  زمان. زنگ آن را بشنود يصدا
قابـل حمـل يـك    سـنج   زمـان . تواند از محل تعيين شده خـارج شـود   يم يزمان

رفـع جنـگ قـدرت شـما و كودكتـان در رابطـه بـا        به اين وسيله . ضرورت است
قابل حمل و زنگ سنج  زمانكند، هميشه از يك  يمحروميت زمان مند، كمك م

  .دار استفاده كنيد
  

عدم ( .شوندي مرتكب م يباطضكه والدين در رابطه با مسايل ان يتااشتباه
  )قابل حملسنج  زماناستفاده از 

  
  
  
  
  
  
  

  

  »...؟رسيده وقت به پايان... نم بيام بيرون؟تو يمامان، االن م«
ودك شـما بـه طـور    قابل حمل استفاده نكنيد، كسنج  زمانچنانچه شما از 
زند و در مورد تمام شدن زمان محروميت، از شما سـوال   يمكرر شما را صدا م

  . سنج قابل حمل يك اشتباه رايج است پرسد، كوتاهي در استفاده از زمان يم
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  سنج قابل حمل داليل استفاده از زمان
  

 
 .ديد و زودتر زنگ نخواهد ز آ يكودك به ستوه نم يها زدنسنج از غر زمان •

كند كه سر موقع كودك شما را از محروميـت آزاد   يسنج فراموش نم زمان •
 .كنند ياوقات اين كار را فراموش م ياما والدين گاه. كند

گيرد كه مسئوليت ترك به موقع مكـان تعيـين شـده     يكودك شما ياد م •
 .مند در را به عهده بگيرد محروميت زمان يبرا

اسـت كـه بـه ديگـر      يعالمتـ كوك شده و در حال تيك تيـك  سنج  زمان •
كـردن   يكنـد كـه كـودك در حـال سـپر      يمـ  يخـانواده يـادآور   ياعضا

هر كسي كه در اين حالت به كودك توجه كند، . مند است محروميت زمان
 !چون او دچار شود يممكن است خودش هم به سرنوشت

سـنج   كـه از زمـان   يهنگـام . كننـد  يمـ » خدمت«ها به والدين  سنج زمان •
د، كودكان زمان پايان يافتن محروميت را از والدين سـوال  شو ياستفاده م

 يسنج قابل حمـل از آرامـش بيشـتر    والدين با استفاده از زمان. كنند ينم
  .شوند يبرخوردار م

  
  ؟دهد يانجام م يمدت محروميت زمان مند، والد چه كارطي در 

ن كـودك در  به يـاد داشـته باشـيد كـه هـدف عمـده شـما پـس از قـرار داد         
. باشد ياز نشان دادن هر گونه توجه نسبت به او م يدارمند، خود ميت زمانمحرو

كه كـودك   يدر مورد كودكان دو و سه ساله، والدين مجبور هستند در همان اتاق
پس از اينكه فرزند نوپا يـا پـيش   . ، بمانندگذرانند سر مي پشتدر آنجا تنبيه خود 

به او دستور بدهيـد   قرار داديد،مند  محروميت زمان ياز دبستان خود را بر صندل
صـورت خـود را از او برگرانيـد و از تمـاس     . نزنـد  يكه در آنجا بماند و هيچ حرف
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 يصـندل ي كه چنين كـودك خردسـالي در رو   يدر صورت. با او بپرهيزيد يچشم
كننـد كـه در حـال خوانـدن      ياز والدين وانمود مـ  يقشقرق به راه بياندازد، برخ

كودك شما .كنند يتا اينكه از توجه نمودن به او خوددار روزنامه يا مجله هستند
بـه او   ماشـ كنـد،   يمـ  يرا سـپر منـد   زمـان كـه او محروميـت    يزمـان يابد  در مي

  .كنيد مي يتوجه يب
منـد   محروميت زمان يسال سن دارد، او برا 12تا  5چنانچه كودك شما بين 

در اين مدت در . بود تنها خواهيد يشود و شما مدت يجداگانه فرستاده م يبه اتاق
ايـد، فكـر    كـرده  يمند ط قرار دادن او در محروميت زمان يكه برا يهاي مورد گام

ايد؟ چنانچه همسر شما و  تبعيت كرده ياساس يها آيا شما از قوانين و گام. كنيد
كه در مراقبت از كودك شما نقش دارند، در خانه حاضـر هسـتند،    ييا فرد ديگر

ارت خـود در  رفتار كودكتـان و مهـ   دربارهاو با است تا  ياين زمان، فرصت مناسب
نبايـد  با اين وجود، كودك شما . ديكنمند بحث  زمان يتاستفاده از روش محروم

او ناراحت كننده بـوده و او   يتواند برا يم، زيرا اين گفتگو بشنودرا گفتگو  بحث و
  . كندمند، تشويق  نافرماني و مقاومت در مقابل محروميت زمان يرا برا
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  يانتظار در محروميت زمان
  
  
  
  
  
  
  
  

مـن كـه   . فرسـتاد  يمادر نبايد من را به اينجا مـ ! شوم يمن دارم ديوانه م«
توانم  يمن م. مند متنفرم من از محروميت زمان. چندان محكم خواهرم را نزدم

مـن  ... تا اجازه دهند از اينجا بيـرون بـروم   شوندكنم مامان و بابا مجبور  كاري
توانم به  يمن م... آيد يآنها از اين بدشان م... بلند جيغ بكشم ينم با صداتوا يم

يـا شـايد   ... توانم شير آب را باز كنم تا همه جا را خيس كند يم... در لگد بزنم
قه را اينجا بمانم و بعدش بتوانم تلويزيـون تماشـا   يدق 10همان بهتر باشد كه 

  ».كنم
  

چرا هنگام فرستاده شدن بـه   ،كردند كه ساله از او سوال 10 1والدين جاستين
او پاسـخ داد،  . شود يم يكشد و چنان هيجان يمند، چنين جيغ م محروميت زمان

كـه   يا خواهم شما هم به انـدازه  يمن م... دهد يبه من م ياين كار احساس خوب«
مند در مورد جاسـتين مـوثر    محروميت زمان» .من ناراحت هستم، ناراحت شويد

كـردن   يكـه او در حـال سـپر    يين او مجبور بودنـد در مـدت زمـان   بود، اما والد
  .را از هم به عمل بياورند يزياد يمحروميت است، حمايت هيجان

و يـا هـر روش   منـد   زمـان از والدين به هنگام اسـتفاده از محروميـت    يبسيار

                                                 
1. Justin  
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ـ  يانضباط كفايـت بـودن بـه عنـوان والـد،       يديگر، دچار احساس گناه، احساس ب
. شوند يكودك خود و يا ترس از ازدست دادن  محبت كودكشان م يناراحتي برا

هستند و همـه مـا در مـورد     ييك والد طبيع يآگاه باشيد كه اين احساسات برا
با اين وجود، اجازه ندهيـد  . داريم يو كفايت خود به عنوان والد، ترديدهاي يتواناي

ن بـه رفتـارش   بهبود بخشيد يكه اين احساسات شما را از كمك به كودكتان برا
و پس  هدر مورد خودتان دچار ترديد شد يكه شما به طور جد يهنگام. باز دارند

 ،شويد يقابل توجه م يدر مورد كودكتان دچار ناراحت يانضباط ياز اعمال شيوه ا
عـدم انضـباط دادن بـه     يداليـل والـدين بـرا   «مراجعه كرده و بخش  2به فصل 

  .را مرور كنيد» كودك خود
 يشما در مقابل روش محروميت زمان مند، مقاومـت و نافرمـان   چنانچه كودك

اشتباهات و مشكالت رايج در رابطـه  «، 12دهد، شما بايد فصل  ياز خود نشان م
كنـد تـا بـه     ياين فصل به شما كمك م. را مطالعه كنيد» با محروميت زمان مند

وش ر بـا كـودك خـود در رابطـه     يعدم همكـار  ياحتمال يها طور موثر، با پاسخ
  .محروميت زمان مند، برخورد كنيد

به صدا درآمد و مدت محروميت به پايان رسـيد،  سنج  زمانپس از اينكه زنگ 
، گام يانجام دهيد؟ در فصل بعد يشما بايد به كودك خود چه بگوييد و چه كار

  .كنيم ميرا توصيف مند  زمانآخر روش محروميت 
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  :را به ياد داشته باشيمعمده اين نكات 
هر سال سن كودك، يك دقيقه زمـان در نظـر    يبه ازاسنج  زماندر تنظيم  •

 .بگيريد

ــانهميشــه از  • ــد ســنج  زم ــتفاده كني ــگ دار اس ــل حمــل زن ــان. قاب                   از زم
 .سنج موجود بر روي ترازوي آشپزخانه يا ماكروويو استفاده نكنيد

قرار دهيد كـه كـودك بتوانـد     يدر فاصله ارا دور از دسترس اما سنج  زمان •
 .آن را بشنود يصدا

زنگ نزده است، به هيچ عنوان به كودك خود توجه سنج  زمانكه  يتا زمان •
 .نشان ندهيد

  
  
  



 



 

   11فصل 

  صحبت كردن با كودك پس از اتمام محروميت زمان مند
  پس از محروميت زمان مند

  
  
  
  
  
  
  
  

  ... را اذيت كرده بودم، چون سگمان ينجا فرستادآ وتو من«
  »كنم يا نه؟ يبازو تونم برم بيرون  مياالن 

  
كه شـما پـس از بـه پايـان رسـيدن زمـان        پردازد اين نكته مي بهفصل حاضر 
همچنـين در ايـن   . چـه بگوييـد  انجام دهيد و  يمند بايد چه كار محروميت زمان

 يهـا  وهلـزوم اعمـال شـي    در مـورد  يگيـر  تصميم يزمان مناسب براباره فصل در
  .شود يمند، بحث م ديگر در كنار محروميت زمان يانضباط

  
  پس از محروميت زمان مند -1گفتگو با توماس

نزديك در حمام بـه صـدا در   سنج  زمانمادر در حال كتاب خواندن بود كه 
بـا سـگ خـود، در     يتوماس هفت ساله تا آن موقع بـه دليـل بـد رفتـار    . آمد

                                                 
1. Thomas 
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توماس پس از زنگ زمـان سـنج، از حمـام     .برد يبه سر ممند  زمانمحروميت 
بيايـد ايـن   . را در دست گرفت و به سمت مادرش رفـت سنج  زمانبيرون آمد، 

  :گفتگوي مختصر را با هم بشنويم
منـد   زمـان به محروميـت   يسالم توماس، به من بگو چرا مجبور شد«:مادر

  »؟يبر
خوام  يم. تونم بيرون برم ياالن م... چون سگم را اذيت كرده بودم«:توماس

  ».برم 1با دوچرخه به خانه مايك
مند  زمانبله، اذيت كردن سگ، دليل فرستاده شدن تو به محروميت «:مادر

اما يك ساعت بعد بايد . ، اشكال ندارديمايك بر ي به خانه يخوا ياگر م. بود
  ».يبرگرد

  ».گردم يباشه، خداحافظ، يك ساعت ديگر برم«:توماس
  .را اداره كرد» پس از محروميت زمان مند« ياين گفتگو يمادر به خوب

  
ساله، پس از پايان مدت محروميـت زمـان منـد،     8تا  2 تر از سنكودكان كم
 يپس از اينكـه چنـين كـودك   . علت تنبيه شدن خود را بيان كنندبهتر است كه 

محروميت را ترك كـرد،   يرا شنيد و مكان تعيين شده براسنج  زمانزنگ  يصدا
را نقض كرده بـود كـه    يانجام داده و يا چه قانون يد كه چه كاربايد به شما بگوي

  .فرستاده شدمند  زمانمحروميت آن دليل به به 
كنند كه به چـه دليـل در محروميـت     يمساله، اغلب فراموش  3و  2كودكان 

ساله است، پس از به صدا  3يا  2چنانچه كودك شما . قرار داده شده اندمند  زمان
زنـگ  سـنج   زمـان «به او بگوييد . نج، طرح زير را اجرا كنيددرآمدن زنگ زمان س

در دو كلمه دليـل قـرار گـرفتنش در    » .ياز صندلي پايين بيا يتون يزده حاال م
را  سـپس او . از او بخواهيد تا او هم آن دليل را بازگو كنـد  .او بگوييد ينجا را براآ

تواند برود و  يه حاال مبه او بگوييد ك. شته و بر زمين بگذاريدابرد يصندل ياز رو
  .كند يباز

                                                 
2. Mike 
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ساله است، او خودش يـاد خواهـد گرفـت كـه پـس از       4تا  2اگر كودك شما 
به او كمك كنيد تـا دليـل   . پايين بيايد يزنگ به سرعت از صندل يشنيدن صدا

علت اين امر  يچنانچه توانست به درست. شما بازگو كند يتنبيه شدن خود را برا
» .يباعث شـد كـه تـو تنبيـه بشـ     ــــــ بله، «شبيه  يچيزرا بيان كند، با گفتن 
وادار بـه   كرده يـا  شما نبايد او را سرزنش ؛به طور معمول. حرف او را تأييد كنيد

نـده  آيبـه شـما قـول بدهـد در      يا او را مجبور سازيد كـه و  كنيد خواهي معذرت
ا بـه  اكنون او آزاد است كـه بـرود و معمـوال هيچكـدام از شـم     . كند درست رفتار

  .دهيدمي آزردگي خود ادامه ن
منـد   زمانكودك كم سال نتوانست علت تنبيه شدن خود با محروميت  هرگاه،

اين امر را بـه   يشما بايد دليل اصل ،را بيان كرد يرا به ياد بياورد و يا دليل ديگر
 :كرديد، بـه او بگوييـد   يپس از اينكه دليل تنبيه شدن را به او ياد آور. او بگوييد

چرا تنبيـه   يدون يبگو ببينم م. خوام يك بار ديگه از تو بپرسم ييار خب، مبس«
تنبيه شـدنش را   يتواند دليل واقع يكه كودك م ياين گفتگو را تا زمان» ؟يشد

بـه  » پـس از محروميـت  « يكه اين گفتگـو  يهنگام. به شما بگويد، ادامه بدهيد
  .تواند دنبال كارش برود يپايان رسيد، كودك شما م

  
  .دهد يقرار ممند  زمان، خودش را در محروميت 1كرما

كـه   گـردد  مـي شـود و متوجـه    ييك روان شناس، وارد آشپزخانه خود مـ 
او . نشسـته اسـت  منـد   زمانمحروميت  يصندل يساله اش بر رو 4مارك، پسر 

در خانه بودنـد و او هـم    يبسيار متعجب شد، زيرا او به همراه پسرش به تنهاي
قـرار داده  مند  زمانمارك خودش را در محروميت . ته بودپسرش را آنجا نگذاش

. خـود را تنبيـه كـرده اسـت     ياز مارك پرسيد كه به دليل چـه كـار   مادر. بود
و مـادر  . »خوام در مورد آن صحبت كـنم  يمن نم«مارك به سرعت پاسخ داد،

  !هيچگاه كشف نكرد كه مارك به چه دليل خود را جريمه كرده بود
  

                                                 
1. Mark 
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سنج  زمانيد كه كودكتان، پس از پايان محروميت زمان مند، اصرار نداشته باش
 ياين اصرار ممكن است موجب يك جنگ قدرت غير ضـرور  .را پيش شما بياورد

  .شود
 يساله دليل تنبيه شدن خود را بـرا  12تا  9 ،اصرار نكنيد كه كودكان بزرگتر

ار كردن آنهـا  واد. دانند ياين كودكان معموال خود دليل آن را م. شما بازگو كنند
. شـود  يبه صحبت كردن در مورد سوء رفتارشان، اغلب منجر به جنگ قـدرت مـ  

 هكودكي در اين سن كه بو اصرار نكنيد » به راه نياندازيد يجنگ ديگر«بنابراين 
رفتـار   بـاره در هسـت  هم رنجيده و مقاوم معموالًمند  زماندنبال پايان محروميت 
  .دشوار خود صحبت كند

شما پس از پايان محروميت زمان مند، همچنان آزرده خاطر و چنانچه كودك 
گر او ا. او اختيار احساسات خود را دارد. او را ناديده بگيريد يناراحت است، آزردگ

ش وشد، حرف بزند، بـه او گـ   يورد اينكه چرا بايد يا نبايد تنبيه مممايل بود در 
  .اما از مشاجره بپرهيزيد ،دهيد

يابنـد كـه    يه دنبال اعمال محروميت زمان منـد، در مـ  والدين ب ،گاهي اوقات
كـه   يهنگـام . بوده و مستحق محروميت نبوده است» گناه يب«كودك آنها واقعا 

  .كنيد يدهد، حتما سريعا از او معذرت خواه يم يرو يچنين اتفاق
كـرده و از   يلجباز ،از كودكان، پس از به صدا درآمدن زنگ زمان سنج يبرخ

بـه  . آينـد  يمحروميت زمان مند، با تأخير و درنـگ بيـرون مـ   كرده  يمكان سپر
اشتباهات و مشكالت رايج در رابطه « 12، فصل يمنظور برخورد با چنين وضعيت

  .را مطالعه كنيد» با محروميت زمان مند
  

  ياضاف يانضباط يها در مورد لزوم يا عدم لزوم روش يتصميم گير
را از يكديگر جدا كرده و بـه هـر   شما و كودكتان سريعاً محروميت زمان مند، 

معمـوال  . ديـ دهد، كه آرامش خـود را بـه دسـت آور    يشما اين فرصت را م يدو
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 يبـرا  يكـاف  يرود، تنبيهـ  يبه كار مـ  يكه به تنهاي يهنگاممند  زمانمحروميت 
توانيـد از فريـاد كشـيدن، سـرزنش كـردن، ابـراز        ييك رفتار بد است و شما مـ 
از مـوثرترين   يشما يكـ . كنيد يخوددار خويشدن تهديدات ناموثر و ناراحت كر

  .ايد را به كار بردهمتوقف ساختن رفتار بد  يموجود، برا يروشها
منـد   زمـان يك رفتار بد خاص، محروميت  يممكن است شما فكر كنيد كه برا

رامش از يـك  آباشد و شايد الزم است كه پس از كسب مجدد  ينمكافي  يتنبيه
است  ي، هنگاميزمان اتخاذ چنين تصميم. فاده شودديگر هم است يروش انضباط

از هيچگاه پـيش  . استمند  زمانكردن محروميت  يكه كودك شما در حال سپر
بفرستيد، به او مند  زمانمحروميت  يآنكه كودك خود را به محل تعيين شده برا

  .هم در انتظار او خواهد بود ينگوييد كه تنبيه ديگر
كـه عـالوه بـر محروميـت زمـان منـد، از       ممكن است شـما تصـميم بگيريـد    

و يـا جريمـه    يمنطقـ  ي، پيامـدها يطبيع يسرزنش، پيامدها يتنبيه يها روش
مورد بحـث قـرار    5ماليم، در فصل  يتنبيه يها اين روش. استفاده كنيد يرفتار

قـرار  منـد   زمـان بطور معمول، پس از آنكه كودك شما در محروميـت  . گرفته اند
 يابيد تا خشم خود را فرو بنشانيد، به ايـن نتيجـه مـ   ي يم يگرفت و شما فرصت

با ايـن وجـود، زمـان    . كفايت خواهد كرد يبه تنهايمند  زمانرسيد كه محروميت 
بيشـتر،   يانضـباط  يهـا  در مورد نياز به اعمـال شـيوه   يتصميم گير يدرست برا
  .استمند  زمانكردن محروميت  ياست كه كودك در حال سپر يهمان زمان
ورد و مايل بـه صـحبت   آ يكودك شما آرامش خود را به دست م كه يهنگام

، از اين فرصت پيش آمده بهره گرفتـه و  استخود  يكردن در مورد مشكل رفتار
 يمثبـت بـرا   يهـا  به او كمك كنيد تا در مورد جـايگزين . صحبت شويد با او هم

يد خواهـد  بهبود رفتار او در آينده مف ياين گفتگو برا. رفتار دشوار خود بيانديشد
  .بود
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  :اين نكات عمده را به ياد داشته باشيم
ساله، بايد پس از پايان زمان محروميت زمان مند، علت  8تا  2كودكان بين  •

 .تنبيه شدن خود را به شما بگويند

 .بپرهيزيدمند  زمانمحروميت  ياز سرزنش كردن كودك خود پس از اجرا •

بيـه كـودك بـه دليـل يـك      تن يبرا يمعموال محروميت زمان مند، به تنهاي •
 .كند ي، كفايت مبدرفتار 

 يانضـباط  يهـا  در مورد لزوم اعمال روش يتصميم گير يبهترين زمان برا •
منـد   زمـان كردن محروميـت   ياست كه كودك در حال سپر ي، زمانياضاف
 .است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  12فصل 
  محروميت زمان مند ااشتباهات و مشكالت رايج در رابطه ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  

كـه از آنجـا بيـرون     يوقت يخوا يآيا م... ؟يمتأسف يكه كرد ياز كارآيا «
  »... ؟يرفتارت را اصالح كن يآمد

  
صحبت كردن و مشاجره كردن بـا كـودك پـس از فرسـتادن او بـه مكـان       

است كه والدين مرتكـب   يمحروميت زمان مند، اشتباه رايج يتعيين شده برا
  .شوند يآن م
  

 يهـم در اجـرا   يآسان است، اما به آسانمند  زماناستفاده از روش محروميت 
ـ     . دهد يم يآن اشتباه رو ـ در رابطـه  ه اشـتباه رايـج   ايـن فصـل بـه توصـيف نُ  اب

اغلب والدين به هنگام اسـتفاده از آن مرتكـب    كه ،پردازد يممند  زمانمحروميت 
را در كاهش سـوء رفتـار   مند  زمانمحروميت  ي، اثربخشاتاين اشتباه. شوند يم

و  يهمچنين ارتكاب اين نه اشـتباه موجـب نافرمـان   . آورند يپايين م كودك شما
  .شود يممند  زمانمقاومت كودك در مقابل محروميت 
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رفتن به مكان تعيين شده براي  تا در برابركند  ميكودك شما تالش  ،چنانچه
و يا ماندن در آنجا مقاومت كند، بخش دوم فصل حاضـر، بـا   مند  زمانمحروميت 

بـه شـما   » كنـد  يمقاومت ممند  زمانودك شما در برابر محروميت اگر ك«عنوان
 رابطـه بـا  مشـكالت رايـج در    يرا برا ييها اين بخش، راه حل .كمك خواهد كرد
اين وجود، نخست، از عـدم ارتكـاب ايـن نـه      با. دهد يمند ارائه م محروميت زمان

  .اشتباه رايج، اطمينان حاصل كنيد
  
  

لدين مرتكب مند كه وا محروميت زمان رابطه بادر نه اشتباه رايج 
  .شوند يم

از فرستادن او به مكان  پسصحبت كردن يا مشاجره كردن با كودك . #1اشتباه 
  مند  زمانمحروميت  يتعيين شده برا

  به كودك در زمان محروميت زمان مند يتوجه يب –روش صحيح 
او بـه  از فرسـتادن   پـيش صحبت كردن يا مشاجره كردن با كـودك  . #2اشتباه 

  مند  زمانمكان تعيين شده براي محروميت 
ثانيه در  10بيش از  يكلمه و عدم معطل 10از بيش عدم استفاده  -روش صحيح

  مند محروميت زمان يفرستادن سريع كودك به مكان تعيين شده برا
يـا كالسـكه بـه عنـوان      يگهواره ا يكودك، صندل ياستفاده از صندل. #3اشتباه 

كودكـان نوپـا و    يبـرا منـد   زمـان ت محروميت كردن مد يمكان سپر
  پيش از مدرسه 

 يبزرگ پشتي دار به عنـوان مكـان سـپر    ياستفاده از يك صندل –روش صحيح 
  كودكان نوپا و پيش از مدرسه  يبرامند  زمانكردن مدت محروميت 

محروميـت   يمكان جالـب بـرا   ز اتاق خواب كودك و يا يكاستفاده ا. #4اشتباه 
  .ورد كودكان بزرگتردر ممند  زمان
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محروميـت   ياستفاده از حمام يا يك مكان كسل كننده ديگر برا -روش صحيح 
  .در مورد كودكان بزرگترمند  زمان

يـا بـا اسـتفاده از    سـنج   زمـان زمـان بـدون اسـتفاده از     نگه داشتن.  # 5اشتباه 
  .اجاق گاز آشپزخانه يروسنج  زمان

حمل زنگ دار استفاده كنيد و آن قابل سنج  زمانهميشه از يك  –روش صحيح 
قـرار دهيـد كـه او بتوانـد      ياما در فاصـله ا  را دور از دسترس كودك،

  .زنگ آن را بشنود يصدا
  

  .شوند يمرتكب ممند  زمانكه والدين در رابطه با محروميت  ياشتباهات
  
  
  
  
  
  
  

  »استفاده كندسنج  زمانبابا فراموش كرده است از «
  

بـه معـذرت   منـد   زمـان ن كودك پس از اتمام محروميت وادار ساخت. # 6اشتباه 
  .اصالح رفتار خود ييا قول دادن برا يخواه

يـل  دلمنـد   زمـان تواند پس از اتمـام محروميـت    يكودك شما م –روش صحيح 
اگر او نتوانـد آن را بـه يـاد بيـاورد،     . دتنبيه شدن خود را به شما بگوي

  .كنيد يم يشما آن را به او يادآور
  .استفاده از آن يبه جامند  زمانتهديد به استفاده از محروميت .  # 7اشتباه 
گاه كه رفتـار هـدف، بـه وقـوع پيوسـت، واقعـا از محروميـت        هر –حيح روش ص
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  .استفاده كنيد، نه اينكه فقط كودك را با آن تهديد كنيدمند  زمان
شرمنده ساختن يا ترساندن كودك بـا محروميـت زمـان     يتالش برا. # 8اشتباه 

  .ندم
ـ    مند  زماناز محروميت  –روش صحيح  حوصـله نمـودن    يبـه منظـور كسـل و ب

  .دن اوبه منظور شرمنده ساختن يا ترسان كودك استفاده كنيد نه
 يبـرا  ييـر بسـيار كوتـاه و بسـيار طـوالن     متغ يهـا  استفاده از زمـان . # 9اشتباه 

  مند  زمانمحروميت 
هر  ييك دقيقه به ازا هر كودك، يبرامند  زمانمدت محروميت  –روش صحيح 

  .سال سن اوست
  
  

تنها  ،شوند ميمرتكب مند  زمانكه والدين در رابطه با محروميت  ياشتباهات
  مند تهديد كردن كودك به استفاده از محروميت زمان

  
  
  
  
  
  
  
  

گر يك بار ديگر اين ا، ينرو يخور يميز چا يده بار به تو گفته ام كه رو«
  »!...يشو يتنبيه ممند  زمانت ، با محرومييكار را انجام ده

  
  .تهديد به استفاده از محروميت زمان مند، واقعا آز آن استفاده كنيد يبه جا
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  .به استفاده از آن، يك اشتباه رايج است كردنتهديد صرفاً، 
  

  كند يمقاومت ممند  زمانچنانچه كودك شما در مقابل محروميت 
. باه رايـج فـوق، اجتنـاب كنيـد    از نه اشـت  مراقب باشيد كه از ارتكاب هر كدام

و مقاومـت احتمـالي كـودك خـود در مقابـل محروميـت        يچنانچه نگران نافرمان
او در برابر محروميـت   در صورتيكه. مند هستيد، بخش زير را مطالعه نماييد زمان
را كه هم با سن او و هم با نوع رفتار سركشـانه   يكند، طرح يمند مقاومت م زمان

  .خاب كرده و آن را دنبال نماييداو متناسب است، انت
توانيـد ايـن    يكند، شما م يمند مقاومت م اگر كودك در مقابل محروميت زمان

كه والـدين   يمقاومت و نافرماني اكثر كودكان، در صورت. ريت كنيديا مدرمشكل 
اجـرا كننـد، از دو هفتـه نخسـت فراتـر       يمند را به درسـت  روش محروميت زمان

از ارتكاب هر كدام از نه اشتباه رايج كه ذكر آنها گذشت، بر  با اين حال،. رود ينم
  .حذر باشيد

 يممكن است كودك شما، در زمان فرستاده شدن به مكان تعيـين شـده بـرا   
از او به ياد داشته باشيد كـه  . و ناراحت باشد يمند، آشكارا عصبان محروميت زمان

او خواهان جلـب توجـه   . نشان دادن خشم و رفتار سركشانه، اهداف مختلفي دارد
محروميـت   يخواهد شما را تنبيـه كنـد و قصـد دارد مـانع از اجـرا      يشماست، م

دلسـرد   يكـودك خـود بـرا    يهـا  در مقابـل تـالش  . شما شـود  يمند از سو زمان
  .مقاومت كنيد ،)مند اجراي محروميت زمان( باشيد ياز اينكه والد موثر تانكردن
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  »فرار از محروميت زمان مند«
  
  
  
  
  
  
  
  

  »!من خودم از اونجا بيرون اومدم«
اسـتفاده از ايـن روش    در ابتـداي توانـد   ياز محروميت زمان مند، م» فرار«

  .اما اين مشكل قابل حل است. يك مشكل به حساب آيد يانضباط
  

. كنيـد  يشما از كاربرد روش محروميت زمان مند، دو هدف عمده را دنبال مـ 
فتار هدف نـامطلوب كـودك خـود را    ر يشما اين است كه بطور جد يهدف فور

و خـود   يهدف بلند مدت شما هم ايـن اسـت كـه خـود انضـباط     . سازيد توقفم
در كمك بـه  مند  زمانمحروميت . را در كودك خود، ايجاد كنيد يبيشتر يكنترل

  .تحقق هر دو هدف موثر است يكودك برا
او  ياسـت كـه در زمـان نـاراحت     يشما كودك خود را دوسـت داريـد و طبيعـ   

منـد   زمـان در نتيجه چنانچه كودكتان با قرار گرفتن در محروميت . ناراحت شويد
شود، شـما و همسـرتان نيازمنـد ايـن هسـتيد كـه حمايـت        ي ناراحت و ناآرام م

  .را از هم به عمل بياوريد يزياد يهيجان
مديريت مقاومت كـودك خـود در مقابـل     يرا برا يخاص يها والدين بايد گام

سـال سـن دارد،    4تـا   2چنانچه كودك شما بـين  . بردارند محروميت زمان مند،
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. مقابله با رفتار سركشانه او انتخاب كنيد يرا از نيمه نخست بخش زير برا يطرح
اين منظور از نيمه  يسال است طرح خود را برا 12تا  5در صورتيكه سن او بين 
  .دوم اين بخش برگزينيد

  
  

مقابل محروميت زمان مند،  ساله، كه در 4تا  2مديريت كردن كودكان 
  .كنند يم يمقاومت و نافرمان

تأخير در رفتن به مكان تعيـين شـده بـراي محروميـت      . #1 ينافرمان
  يا امتناع از رفتن به آنجامند  زمان

 يصندل يسريعا كودكان نوپا و پيش از مدرسه را برداشته و بر رو –طرح شما 
از  يهم كـه مقـاومت   يورد كودكاندر م ياين، حت. قرار دهيدمند  زمانمحروميت 
ساله، سـرانجام خودشـان    4بيشتر كودكان . كند يدهند، صدق م ميخود نشان ن

  .بروندي صندل يگيرند كه بر رو يياد م
ممكن  .سروصدا راه انداختن در محل محروميت زمان مند.  #2 ينافرمان

  .اه بياندازد، شما را صدا بزند، گريه كند و قشقرق به ريصندل ياست كودك از رو
 يصورت خود را برگردانيد و از تماس چشم. كنيد يتوجه يبه او ب – Aطرح 

او  يدر اين صورت سروصـدا . كه در محروميت قرار دارد، بپرهيزيد يبا او در زمان
  .يابد يشما، به تدريج و خود به خود كاهش م يبا ناديده گرفته شدن از سو

اله است، به او بگوييد كه اگر به چنانچه كودك شما سه يا چهار س – Bطرح 
چنانچه او در زمان بـه  . كند يسروصدا ادامه دهد، زمان جريمه او افزايش پيدا م

سـنج   زمانصدا در آمدن زنگ زمان سنج، همچنان سروصدا به راه انداخته است، 
  .تنظيم كنيد ييك يا دو دقيقه اضاف يرا برا

به احتماالً كه  است روصدا كردنس تنها شكل رفتار سركشانه معموالً: پيشنهاد
آگـاه باشـيد كـه كـودك شـما      . كند ميمدت چندين هفته و يا بيشتر ادامه پيدا 
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  .مند باز دارد كند با ايجاد سروصدا شما را از اعمال محروميت زمان يتالش م
كـودك شـما از   . محروميـت زمـان منـد    ياز صندل» فرار«.  #3 ينافرمان

  .گذارد يمده و پا به فرار مدار پايين آ يبزرگ پشت يصندل
كودك خود را گرفته و او را بـر  ) بار در صورت نياز 10(به طور مكرر  :Aطرح 

نشسته و با تحكم به او دستور بدهيـد كـه    يدر كنار صندل. بنشانيد يصندل يرو
چنانچـه او  » !يپايين بياي دلياز صن يحق ندار« :به او بگوييد. بماند يصندل يرو

  .جايگزين زير استفاده كنيد يها دهد، از طرح يادامه مهمچنان به فرار 
ديگر نگـاه   يشانه او بگذاريد و به جاي يبا جديت دست خود را بر رو :Bطرح 

  .نزند يبنشيند و هيچ حرف يصندل يبه او دستور بدهيد كه رو. كنيد
بنشـينيد و محكـم او را بـر    منـد   زمـان محروميـت   يدر كنار صـندل  :Cطرح 

 زحتما ا. حركت بماند و خود كمر او را بگيريد ياز او بخواهيد ب. يدنگه دار يصندل
به او بگوييد كه هروقـت از فـرار كـردن دسـت     . بزرگ استفاده كنيد ييك صندل

آغاز ايـن روش، شـما بايـد     زقبل ا. نگوييد يچيز ديگر .كنيد يبردارد، او را رها م
  .باشيد برنده شدن در اين جنگ قدرت جزم كرده يعزم خود را برا

 يصـندل  يكودك را محكم در دامان خود نگه داشـته و خودتـان رو   :Dطرح 
 يد كرد كه او از تالش برايتنظيم خواه يرا زمانسنج  زمانبه او بگوييد . بنشينيد

پيـروز شـدن در ايـن    بـراي  قبل از آغاز اين روش، بايـد  . فرار كردن دست بردارد
  .جنگ قدرت، مصمم باشيد

كمك به  يها راه دربارهفوق موثر نبودند، شما بايد  يها حچنانچه طر :پيشنهاد
، 22به فصل . بهبود رفتارش، با يك مشاور خانواده، مشورت نماييد يكودكتان برا

  .مراجعه نماييد» ؟دريافت كنيم يچه وقت و چگونه كمك حرفه ا«با عنوان 
 يصـندل  يكـه بـه آنهـا دسـتور داده شـود، بـر رو       يبيشتر كودكان، در صورت

تبديل يك مشكل  به مند محروميت زمان يكه فرار از صندل ياما زمان. نشينند يم
، بيشتر والدين متوجه خواهند شد كه اين مشكل به ندرت بـيش از يـك   شود مي
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هميشه از . كند يآغاز روش محروميت زمان مند، ادامه پيدا ماز يا دو هفته پس 
  .استفاده كنيد قابل حملسنج  زماندار بزرگ و يك  يپشت ييك صندل
عدم ترك مكان محروميت زمان منـد، پـس از بـه صـدا     . # 4ينافرمان

  .درآمدن زنگ زمان سنج
تواند از  يزنگ زده است و او مسنج  زمانبه كودك خود بگوييد كه  :طرح شما

 يخود را از كودك برگرفته و يا بـه اتـاق ديگـر    هسپس توج. بيايد پايين يصندل
  .برويد

محروميـت   يدك شما پـس از تـرك كـردن صـندل    كو.  # 5نافرمـاني  
  .دهد يادامه م نمند، همچنان به گريه يا جيغ زد زمان

محروميـت   يچنانچه كودك دو تا سه ساله شما پس از ترك صندل :طرح شما
كند، از اتاق بيرون  ميبلند گريه  يكشد و يا با صدا يزمان مند، همچنان جيغ م

چنانه كودك چهار ساله شما پس از ترك . به او نشان ندهيد يبرويد و هيچ توجه
 يكند و الفاظ بـد بـر زبـان مـ     يبلند گريه م يبا صدامند  زمانمكان محروميت 

اين كار را فقط يـك بـار   . آورد، به مدت چهار دقيقه ديگر او را در آنجا قرار دهيد
  .انجام دهيد
كودك شما پس از ترك مكان محروميت زمـان منـد، از   .  #6 ينافرمـان 

  .اما گريه و جيغ كشيدن ندارد. ناراحت است شما
اصرار نكنيد كه پس از پايان . او را ناديده بگيريد يو آزردگ يناراحت :طرح شما

  .او اختيار احساسات خود را دارد. محروميت زمان مند، خوشحال باشد
منـد   زمـان محروميت  يصندل يكه بر رو يكودك در حال.  #7 ينافرمان

  .زند يا به خود صدمه مقرار گرفته است، عمد
را در سـاير   يزند، معمـوال چنـين رفتـار    يبه خود صدمه م يكودك :پيشنهاد

كه به هنگـام   يكودك. مواقع عصبانيت يا تنبيه شدن هم از خود نشان داده است
اين رفتار ناخوشـايند را آموختـه    »ناخواسته«زند،  يتنبيه شدن به خود صدمه م



166                                                                          SOS كمك براي والدين 

شـما  ايجاد اين تغييـر   ير كند، اما ممكن است براتواند تغيي ياين رفتار م. است
 يخاصـ  يها تواند توصيه يم ،مشاور. نيازمند مشورت با يك مشاور خانواده باشيد

  .كودك شما مناسب است يرا به شما بنمايد كه برا
  

  
  

  

ساله كه در مقابل محروميت زمان مند، مقاومت  12تا  5مديريت كودكان 
  . كنند يم

محروميـت   يتاخير در رفتن به مكان تعيين شـده بـرا  .  #1 ينا فرمـان 
كودك شما بال فاصله به محل تعيين شده  .يا امتناع از رفتن به آنجامند  زمان

  .ورزد يرود و يا از رفتن امتناع م ينم
رود و يـا در   يچنانچه كودك شما با تا خير به مكان تعيين شده م :طرح شما

بالفاصله به آنجا بـرود و در  بايد وييد كه او كند، به او بگ يمقابل رفتن مقاومت م
بـه  . كنـد  يرا در آنجـا سـپر   يغير اين صورت او مجبور خواهد بود دقايق بيشتر

خير او، در رفتن به مكان تعيين شـده، يـك دقيقـه بـه زمـان      أثانيه ت 10هر يازا
دقيقـه بيشـتر    5مجموع دقايق اضافه شده نبايـد از . ماندن او در آنجا اضافه كنيد

  .ودش
دقيقه رسيد، به او هشـدار بدهيـد    5پس از اينكه مجموع دقايق اضافه شده به

از دسـت دادن  ( يكه چنانچه هر چه سريع تر به آنجا برود، با يك جريمه رفتـار 
از يـك تـا ده    يپس از اين اخطار، بـه آرامـ  . مواجه خواهد شد) يك امتياز خاص

را  يتوجه نكرد، جريمـه رفتـار   ثانيه او به اين اخطار 10چنانچه پس از. بشماريد
 يبا صـدا  ها در اين گيرودار از شمارش ثانيه .به او اعالم كرده و از آنجا دور شويد

بـه منظـور مشـاهده    . شدن يا مشاجره كردن با كـودك بپرهيزيـد   يبلند، عصبان
  .مراجعه كنيد 5به فصل  يمربوط به جريمه رفتار يها توضيحات و مثال
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 )سـاله  10دختـر  (، 1يو مشاهده نماييد كه مـادر كلـ   به مثال زير توجه كرده
  .كند يچگونه با او برخورد م

داشت با مشاجره كردن با مادرش، از رفتن به مكـان تعيـين شـده     يسع ،يكل
  .كند يخوددارمند  زمانمحروميت  يبرا

، تـو بايـد ده دقيقـه را در    يكلـ « :كرده و گفت يمادر از مشاجره با او خوددار
و يك دقيقه هم به دليل تـأخيرت در رفـتن بـه     يكن يسپرمند  زمانمحروميت 

كنـد و بـه    يمـادر صـبر مـ   (» .دقيقه 11جمعا  ييعن. شود يآنجا به آن اضافه م
 12خوب، اين هم يـك دقيقـه ديگـر، تـا حـاال       يخيل«) شمارد يم 10تا  يآرام

ـ  ياز مشاجره دست برداشت، رو يكل» .دقيقه شده است  يخود را برگرداند و با ب
  .به راه افتادمند  زمانمحروميت  يبه سمت مكان تعيين شده برا يميل

كرد، مادر او  يم يبه تأخير در رفتن به مكان تعيين شده خوددار يچنانچه كل
و اگـر پـس از آن بـاز هـم     . كرد يدقيقه به زمان محروميت او اضافه م 5تا سقف 

كرد كه او در آن روز حـق   يبه او اعالم م يورزيد، مادر كل ياز رفتن امتناع م يكل
مـادر، پـس از اعـالم     )ييك جريمه رفتار( .استفاده از تلويزيون را نخواهد داشت

 يرفت و بيش از آن در مورد اين مسأله با كل يم ياين جريمه ويژه، به اتاق ديگر
بـه  خواست كه آن روز تلويزيون تماشـا كنـد، او بايـد     يم ياگر كل. كرد يبحث نم

  .داد يخود تن م يدقيقه ا 15د من زمانمحروميت 
محروميـت   ياگر كودك شما از رفـتن بـه مكـان تعيـين شـده بـرا       :پيشنهاد

با اين وجود، . او در نظر بگيريد يبرا يورزد، يك جريمه رفتار يمند امتناع م زمان
او محفوظ بداريد كه بعدا در همان روز به منظور برداشته شـدن   ياين حق را برا
ساله،  12تا  5كودكان  يبرا. مند خود را بگذراند وميت زمان، محريجريمه رفتار

مند، به حساب  محروميت زمان ياجرا يبرا يبه منزله حمايت ييك جريمه رفتار
  .آيد يم

                                                 
1. Kelly 
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منـد در مـورد كـودك خـود      يت زمـان منخستين بار از محرو يكه برا يهنگام
ا كـودك  كنيد، بايد شما و همسرتان هر دو حضـور داشـته باشـيد تـ     ياستفاده م

چنانچـه او، رفـتن بـه    . متوجه گردد كه شما بر سر اين مسأله با هم توافق داريد
را به تأخير بياندازد، ممكن است شما مند  زمانمحروميت  يمكان تعيين شده برا

 2اين مهارت در فصل  .به تمرين بيشتر در دادن دستورات موثر نياز داشته باشيد
كه كودك در مقابل رفتن بـه محروميـت    يدر صورت. مورد بحث قرار گرفته است

. ا مشاجره كردن بـا او بپرهيزيـد  يكند، از سرزنش كردن او  يمقاومت ممند  زمان
كننـد،   يمقاومـت مـ  منـد   زمـان كه در مقابل رفتن به مكان محروميت  يكودكان
  .دارند ييك يا دو هفته، از مقاومت دست بر م از پس معموالً

  
  ين محروميت زمان مندسروصدا به راه انداختن در ح
  
  
  
  
  
  
  

  

  »!را دوست ندارممند  زمانمن محروميت «
در مقابـل   كنند با ايجاد سروصدا و يـا قشـقرق   ياز كودكان تالش م يبرخ

شما از عهده اين ! در اين مواقع، آرام باشيد. مقاومت كنندمند  زمانمحروميت 
  .آييد يمشكل هم بر م

ممكن اسـت  . محروميت زمان مندايجاد سروصدا در حين .  #2 ينافرمان
پاهـايش را  . بلند گريه كنـد  يكودك شما به طور مداوم شما را صدا بزند، با صدا

  .زمين بكوبد، بگويد كه از شما متنفر است و يا يك قشقرق تمام عيار به پا كند
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از نزديـك شـدن بـه مكـان محروميـت      . كنيـد  يتوجه يبه كودك ب :Aطرح 
با او صحبت نكنيد و به او جـواب  . سرزنش بپرهيزيد از. كنيد يخوددارمند  زمان

مراقب باشيد كه با توجه كردن به اين رفتار او، سروصدا به پا كـردن او را  . ندهيد
وصدا توسط كـودك، اسـتفاده از   ركاهش ايجاد س يبهترين راه برا. پاداش ندهيد

  .برگرفتن تمام توجه خود از كودك ؛ييعن .باشد يفعال، م يتوجه يروش ب
محروميت  يبه عنوان جريمه ايجاد سروصدا، بر زمان تعيين شده برا :Bطرح 

كودك در زمان بـه صـدا درآمـدن زنـگ      يچنانچه سروصدا. زمان مند، بيافزاييد
  .همچنان ادامه دارد، دو دقيقه ديگر به زمان اعمال شده، اضافه كنيدسنج  زمان

يجـاد سروصـدا، جلـب    به ياد داشته باشيد كه هدف كودك شما از ا :پيشنهاد
كردن شما و وادار ساختنتان به عـدم اسـتفاده از محروميـت     يتوجه شما، عصبان

شدن و سرزنش كردن او به دليل ايجـاد سروصـدا    ياز عصبان. باشد يممند  زمان
رفتـار او را  . شود يبپرهيزيد، زيرا اين كار موجب پاداش دادن رفتار نامطلوب او م

را به عنوان جريمه بر زمـان تنظـيم شـده بـر      يق اضافناديده بگيريد و تنها دقاي
قابـل حمـل   سـنج   زمانبه ياد داشته باشيد كه حتما از . فزاييدابيسنج  زمان يرو

استفاده كنيد، تا اينكه كودك شما عادت نكند كه پيوسته شما را صـدا زده و در  
  .مورد به پايان رسيدن زمان محروميت از شما سؤال كند

رفتـار   يكـردن محروميـت زمـان منـد، نـوع      يحـين سـپر   ايجاد سروصدا در
از والدين به منظور  يبسيار. ادامه پيدا كند يسركشانه است كه ممكن است مدت

. رونـد  يخانه يا آپارتمان خود مـ  يها اجتناب از اين سروصدا به دورترين قسمت
كـودك، ايـده    ياز منزل تا زمان متوقف شدن سروصـدا  يرفتن به قسمت ديگر

است، زيرا موجب كاهش استرس شما شـده و همچنـين خيـال كـودك      يمناسب
  .دريافت نخواهد كرد يكه هيچ توجه كند يشما را راحت م

  
  در متلمند  زمانمحروميت 

هــر چنــد كــه آنهــا در يــك متــل حضــور داشــتند، امــا پــدر و مــادر الزم 
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هـا  آن. ساله خود، برخورد نمايند 6دانستند كه با قشقرق به پا كردن كودك  يم
او چنان بلند  بود كه آنها  يها با اين وجود، گريه .او را به حمام متل فرستادند

  .مجبور شدند، خودشان از اتاق بيرون بروند
كه زمان محروميت كودك به پايان رسيد، آنهـا خـود را در پيـاده     يهنگام

ـ . بيرون متل يافتند يروها فعـال، بـه    يتـوجه  ياين پدر و مادر، با استفاده از ب
  .صحيح با سروصدا به راه انداختن كودك خود برخورد كرده بودند يا يوهش

  
كودك . محروميت زمان مند ياز اتاق تعيين شده برا» فرار«. #3ينافرمان

 يشما، پيش از به صدا درآمدن زنگ زمان سنج، مكان تعيـين شـده را تـرك مـ    
  .كند

ميـت زمـان   ثانيه عدم حضور كودك در اتـاق محرو  10هر  يبه ازا :طرح شما
حـداكثر  . اضـافه كنيـد  سـنج   زمـان  يمند، يك دقيقه به زمان تنظيم شده بر رو

چنانچـه او بـه مكـان    . شود، پنج دقيقه اسـت  يكه به اين صورت اضافه م يزمان
خير كـرد، يـك   أتعيين شده بازنگشت، و يا بيش از يك يا دو دقيقه در اين كار ت

او در  يبـرا  )ن در بقيه آن روزويزيمحروم شدن از استفاده از تلو( يجريمه رفتار
را به او اطالع دهيد و او را  يجريمه رفتار. شدن بپرهيزيد ياز عصبان. نظر بگيريد
  .اعالم شده را اعمال نماييد يجريمه رفتار. با كودك مشاجره نكنيد. ترك كنيد
اگـر هـم   . منـد، يـك مشـكل نيسـت     فرار از محروميت زمان معموالً،: پيشنهاد

  .كند يباشد، به ندرت بيش از دو هفته ادامه پيدا مساز  مشكل
ممكن است كودك  .مند به هم ريختن اتاق محروميت زمان.  #4 ينافرمان

  .زمين بريزد يشما اشياء موجود در اتاق را به اطراف پرتاب كرده و يا آب را رو
كه قبل از ترك اتاق، آنجا را  باشيد و از كودك خود بخواهيد يجد :طرح شما

  .از اين كار او شوكه نشده و او را سرزنش نكنيد. يز و مرتب كندتم
آگاه باشيد كه به هـم ريخـتن اتـاق محروميـت زمـان منـد، تـالش         :پيشنهاد

از اعمـال   يدارساختن شـما بـه خـود    است كه به منظور تنبيه و مجبور يديگر
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را ساله اش  9، روز پس از اينكه پسر يپدر. گيرد يصورت ممند  زمانمحروميت 
سپري كـرم  اخانه فرستاده بود، متوجه شد كه  به حمام مند محروميت زمان يبرا

 مظـاهرا پسـر او تمـا   ! شـده اسـت   يخريده بود، كامال خال يكه به تازگ ياصالح
كرده بود و با آب تميز آن را شسـته   يحمام خال يرا در روشوي يمحتويات اسپر

  !بود
  .دنمان مصدمه زدن به اتاق محروميت ز.  #5 ينافرمان
به بار آمده،  يها يز كرده و در جبران زيانمكودك شما بايد اتاق را ت :Aطرح 

مشـاركت   هـا  تواند در جبران اين هزينه يكه او م ياز راههاي ييك. مشاركت كند
شـايد الزم باشـد كـه    . بپردازد ياضاف يكند اين است كه در خانه به انجام كارها

كه ايمن بوده  يدر نظر بگيريد، اتاقمند  مانزمحروميت  يرا برا يشما اتاق ديگر
اما در هر صورت، از اتـاق خـواب   . به آن صدمه بزند يو كودك هم نتواند به آسان

  .اين منظور استفاده نكنيد يكودك برا
ممكن است شما نيازمند اين باشيد كـه بـه منظـور دريافـت كمـك       :Bطرح 
كه در حين تنبيـه   يكمك به كودك يخاص برا يها جهت تعيين روش يحرفه ا

بـه فصـل   . دهد، با مشاور خانواده مالقات كنيد يشدن كنترل خود را از دست م
  .مراجعه كنيد» ؟دريافت كنيم يا چه وقت و چگونه كمك حرفه«با عنوان  22

مند پس از بـه   حروميت زمانمكودك از ترك كردن مكان . #6 ينافرمان
گويد كه محروميت  يم كرده و يا يخوددارسنج  زمانصدا درآمدن زنگ 

  . دوست داردمند را  زمان
 يچنانچه كودك شما پس از زنگ زمان سنج، از ترك اتاق خوددار :طرح شما

 يتـوان  يمـ  يزنـد، اگـه دوسـت دار    يزنگ مـ سنج  زمان« :به او بگوييد ،كند يم
هـر جـور خـودت     .يناهمان جـا بمـ   يناتو يم يخواه يو اگر هم م يبيرون بياي

در  ممكـن اسـت  . نگوييد يچيز ديگر. گشته و او را ترك كنيدسپس بر» .يراحت
اين . دوست داردرا مند  زمانيد، كه محروميت اين حالت، يك كودك باهوش بگو
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 يتأثير گـذار  ياست كه او برا ياين هم فقط تالش. نگيريد يگفته كودك را جد
  .دهد يانجام ممند  زمانجهت عدم اعمال محروميت  ،بر والدين
كودك شما پس از تـرك مكـان محروميـت زمـان منـد،       :#7 ينافرمان
  .دهد يجيغ كشيدن، فرياد زدن و گريه كردن ادامه م به همچنان

يـك دوره كامـل ديگـر در محروميـت      يبالفاصله او را مجـددا بـرا   :طرح شما
  .قرار دهيدمند  زمان

كودك شما پس از ترك مكان محروميت زمان مند، از شـما  . #8 ينافرمـان 
  .است، اما گريه و جيغ كشيدن نداردناراحت 

اصرار نداشته باشيد كه كودك شما پس از محروميـت زمـان منـد،     :طرح شما
مراقب باشيد كه پس از پايـان  . او را ناديده بگيريد يآزردگ. شاد و سرحال باشد

كـودك   ازهمچنـين  . عصبانيت از خود نشان ندهيـد  ،مند كودك محروميت زمان
  .نكنيد يدر محروميت زمان مند، عذر خواه قرار دادن او يخود برا
كودك شما در زمان محروميت زمان منـد، عمـدا بـه خـود     . #9 ينافرمان
  .زند يصدمه م

را در  يزند، چنين رفتار يكه عمدا به خود صدمه م يكودك معموالً،: پيشنهاد
كنـد   ياو تالش م. دهد يساير مواقع عصبانيت يا تنبيه شدن هم از خود نشان م

جهت غلبه بر اين  ي، بويژه برامند محروميت زمان. ينش را تنبيه و كنترل كندوالد
احتماال شما نياز خواهيد داشـت كـه   . خودتخريبي بسيار مهم استرفتار  يالگو
متناسـب بـا كـودك خـود، بـه مشـاور خـانواده         يو طرح ها گرفتن توصيه يبرا

دريافـت   يحرفه ا چه موقع و چگونه كمك«با عنوان  22به فصل . مراجعه كنيد
  .مراجعه نماييد» ؟كنيم

قرار داده و به منظور اجتنـاب از   يچنانچه كودكتان، شما را مورد حمله فيزيك



                    173   مند اشتباهات و مشكالت رايج در رابطه با محروميت زمان

. نيـاز داريـد   يكند، شما به كمك حرفـه ا  يمحروميت زمان مند، از خانه فرار م
 يامتنـاع كـرده و جريمـه رفتـار    منـد   زماناگر كودك شما از رفتن به محروميت 

صـدد دريافـت كمـك    گيرد، شما بايـد در  يرا به طور مكرر ناديده م متعاقب آن
  .برآييد يحرفه ا

  :اين نكات عمده را به ياد داشته باشيم
 يصحيح به كـار رود، روشـ   يكه به شيوه ا يدر صورتمند  زمانمحروميت  •

 .موثر و آسان است

 ينادرست به كار رود، روش يكه به شيوه ا يدر صورتمند  زمانمحروميت  •
 .موثر و دشوار استنا

منـد   زماناشتباه رايج در رابطه با محروميت  9مراقب باشيد كه هيچكدام از  •
كــه ايــن اشــتباهات را مرتكــب شــويد،  يدر صــورت. را مرتكــب نشــويد

 .شود يمحروميت زمان مند، موثر واقع نم

 يو مقاومت مـ  يچنانچه كودك شما در مقابل محروميت زمان مند، نافرمان •
برخـورد   يرا بـرا  يارائه شده در اين فصـل، طرحـ   يها طرح كند، از ميان

شما با سن  يمراقب باشيد كه طرح انتخاب. موثر با مقاومت او انتخاب كنيد
  .كودك متناسب باشد
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  بخش سوم
  ي بيشتر از مهارتهاي فرزند پروري شماها استفاده

كـودك شـما   ي بيشتر براي كمك بـه  ها ، به بررسي روشSOSاين بخش از 
ما، مهارتهايي را براي مديريت رفتارهاي بد خارج از خانـه، چگـونگي   . مي پردازد

كـودك، بـه منظـور بهبـود دامنـه       و و قراردادهـاي والـد   استفاده از امتياز، ژتون
  .متنوعي از رفتارها، مورد بررسي قرار مي دهيم

ف كـردن  كودك و توقيـ  2در مورد مند  زمانو مراحل اعمال محروميت  ها گام
شما مي توانيد از اين دو روش كه هر دو اشكال . ، توصيف شده اندها اسباب بازي

هستند، به عنوان روشهايي اضافي جهـت كـاهش   مند  زمانمتفاوتي از محروميت 
  .مشكالت رفتاري كودك استفاده نماييد

شما مهارتهايي را براي برخورد با رفتارهـاي پرخاشـگرانه و خطرنـاك كـودك     
همچنين شما مي آموزيد كـه چگونـه از گـوش دادن انعكاسـي     . موختخواهيد آ

براي كمك به كودكان خود جهت درك، ابـراز و كنتـرل احساسـات، هيجانـات و     
  .رفتارشان، استفاده نمايند

يي براي ديگـر مشـكالت دوره   ها فصل پاياني در اين بخش، به بررسي راه حل
. انجـام كارهـا مـي پـردازد    كودكي ماننـد بـيش فعـالي و مقاومـت در در مقابـل      

ــدپروري بيشــتر و اســتفاده از    ــن فصــل مهارتهــاي فرزن ــين اي صــندلي «همچن
  .را به شما مي آموزد» استراحت

بياييد با هم نگاهي به اين روشهاي اضافي براي كمك به كودك شـما داشـته   
  .باشيم
  
  
  



 



 

  13فصل 
  مديريت رفتار بد خارج از خانه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  »..!.اونو بزار سرجاش«
  »!من اونو مي خوام! نه«

  
ي عمـومي ناراحـت كننـده بـوده و     هـا  رفتارزننده و دشوار كودك در مكان

  .برخورد با آن دشوار است
  

آيا هيچگاه اتفاق افتاده است هنگامي كه به همراه كودك خود بيرون از منزل 
؟ آيـا شـما قـادر بـه     باشـد هستيد، رفتار او موجبات ناراحتي شما را فراهم كرده 

و تقاضاهاي مداوم او به هنگـام مالقـات دوسـتان يـا در      ها برخورد كردن با گريه
ديگـه هـيچ وقـت او را بـا     «زمان خريد هستيد؟ آيا هيچگاه با خود فكر كرده ايد،

  »!خود جايي نمي برم
شما مـي توانيـد رفتـار    . ي زيادي براي شما و كودكتان وجود داردها اميدواري

از روشهاي توصـيف  . يرون از منزل را بهبود ببخشيدناراحت كننده كودكتان در ب
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شده دراين فصل استفاده كرده و با اعتماد به نفس و كارايي بيشتري به اتفاق هم 
  . برويد ها به مالقات دوستان، بستگان، خريد و ساير مكان

متنـوعي از مهارتهـاي   شما براي اينكه والـد مـوثري باشـيد، بايـد بـه دامنـه       
نـق زدن و  والديني كه تنها مهارت انضباطي آنهـا  . ح باشيدمسلانضباطي صحيح 

در مورد كـودك   ها از اين روش دفعاتاست، در بيرون از منزل به  سرزنش كردن
  !خود، استفاده مي كنند

، آغـاز  ايـد  ، كه قبال آنها را آموختـه فرزندپروري كار را با آن دسته از مهارتهاي
ت رفتار بيرون از خانـه از اهميـت ويـژه    مهارتها و روشهايي كه براي مديري. كنيد

و  بتحسين و صحبت كردن مـداوم در مـورد رفتـار خـو     :برخوردارند، عبارتند از
گاهي اوقات استفاده از پيامـدهاي منطقـي، و   . خودداري از پاداش دادن رفتار بد

يـا  منـد   زمـان جريمه رفتاري را مورد توجه قرار داده و گـاهي هـم از محروميـت    
به منظـور مـرور ايـن مهارتهـاي فرزنـدپروري،      . آن، استفاده كنيد شكلهاي ديگر
  .ي قبلي بياندازيدها نگاهي به فصل

  
  جيبيسنج  زمانيك 

  
  
  
  

  

جيبي، براي اسـتفاده در مواقـع ميهمـاني و مسـافرت، مناسـب      سنج  زمانيك 
  .است
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  رفتن به منزل دوستان و بستگان
از او بخواهيـد كـه   . آماده كنيـد ي خارج از خانه ها كودك خود را براي مالقات

توجه نماييد در زماني كه شما با . چندين اسباب بازي و يا كتاب را با خود بردارد
قبـل از  . او هم سرگرمي جذابي داشته باشـد  ،رگساالن در حال صحبت هستيدزب

. تــرك خانــه، رفتــاري را كــه از او انتظــار داريــد، بــرايش توضــيح دهيــد       
و مند  زمانرا كه محروميت ...) كردن يا جيغ كشيدن ويكي به دو (سوءرفتارهايي

برايش بـه دنبـال خواهنـد    ) ممنوعيت تماشاي تلويزيون(يا جريمه رفتاري خاص
در صـورتي كـه او رفتـار مناسـبي     . داشت، به طور دقيق بـراي او توضـيح دهيـد   

  .داشت، بالفاصله و يا در زمان بازگشت به خانه او را تحسين كنيد
همــاني، از محروميــت ديريت سـوءرفتارهاي او در حــين م مــ بـراي كمــك بــه 

قبل از آنكه شما . استفاده كنيد» مند تأخيري محروميت زمان«مند فوري يا  زمان
مند را در مورد كودك خود اجرا كنيد، بايـد   بخواهيد در مهماني محروميت زمان

رسـيده   به راحتي و ثبات يدر استفاده از آن در منزل خود و يا در حضور ميهمان
عالوه بر اين، كودك شما هم بايد با اجـراي ايـن تنبيـه همكـاري داشـته      . باشيد

  . باشد نه اينكه در مقابل آن مقاومت و نافرماني كند
هنگامي كه در مهماني حضور داريد، الزم است قبل از اينكه كودك خود را به 

برايت كنار ند م زمانمحروميت «بفرستيد و يا به او بگوييد كهمند  زمانمحروميت 
در صورت اعمال محروميـت زمـان منـد، هماننـد     . به او اخطار بدهيد» ام گذاشته

زماني كه در منزل خود حضور داريد، به ازاي هر سال سن كـودك، يـك دقيقـه    
  .جيبي هم به همراه داشته باشيدسنج  زمانيك . زمان در نظر بگيريد

كان كسـل كننـده و غيـر    يك مرويد  اي كه به مهماني مي دقت كنيد در خانه
تقريبا هر مكاني كه كسـي در آنجـا   . جذاب براي محروميت زمان مند، پيدا كنيد

حضور نداشته و فعاليت جالبي هم در آنجا موجود نباشد، براي اين كـار مناسـب   
  .خواهد بود
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  دخالت -مشكالتي كه والدين با آن روبرو هستند
  ديگران در تربيت كودك و انضباط دادن به او

  
  
  
  
  
  
  
  

مامان مي خواد منو به محروميت  !منو نجات بده! مامان بزرگ«
  »!...بفرستهمند  زمان

  

ممكن است برخي از بستگان و دوستان، هنگامي كه شـما در حضـور آنهـا    
حمايـت  . سعي مي كنيد، كودك خود را تنبيه كنيد، در كار شما دخالت كنند

ايـن بسـتگان و دوسـتان    هيجاني و كمك همسر خود را در جهت سازگاري با 
  .خيرخواه طلب كنيد

  
برخي از والدين، به هنگامي كه دور از منزل خود هستند و بـويژه در صـورتي   

منـد سروصـدا زيـادي بـه راه      در حـين محروميـت زمـان    كه كودك آنها معمـوالً 
اندازد، با موفقيت از صندلي عقب اتومبيل خود، بـه عنـوان مكـان محروميـت      مي

كـودك را در صـندلي عقـب بگذاريـد و خودتـان در      . ه مي كننداستفادمند  زمان
اگـر خودتـان بيـرون ماشـين     . صندلي جلو بنشينيد و يا بيرون از ماشين بمانيـد 

  .مانيد، حتما سوييچ را با خودتان برداريد مي
در اين حالت، به او توجهي نشان ندهيد و اطمينان حاصل كنيـد كـه او هـيچ    

فـوري  مند  زماندر صورت امكان، از محروميت . اشته باشداسباب بازي با خود ند
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فـوري در  منـد   زمـان محروميت . تأخيريمند  زماناستفاده كنيد نه از محروميت 
چنانچه نمي توانيد همان موقع كودك خود را . استكاهش رفتارهاي بد، موثرتر 

. يـد تـأخيري اسـتفاده كن  مند  زمانبفرستيد، از محروميت مند  زمانبه محروميت 
. تأخيري بايد بالفاصله پس از بازگشت به خانه، به اجرا درآيدمند  زمانمحروميت 

تـأخيري تنهـا بايـد در مـورد     مند  زمانمحروميت . نسبت به اين امر دقيق باشيد
  .كودكان چهار ساله و باالتر اعمال شود

  
  تأخيري، پيش رفتمند  زمانحروميت ، تا مرز يك م1كتي

ساعت از ده . ينش به ديدار دوستان خانوادگي رفته اندهفت ساله و والد ،كتي
كتـي  . شب گذشته است و پدر دوباره به كتي مي گويـد كـه وقـت رفـتن اسـت     

كتي با جيغ و گريه و  ،گويد كه هنوز زود است و او آماده نيست، به دنبال اين مي
  .عصبانيت برگفته خودش اصرار مي ورزد

همين االن بـرو كـت و   . وقت رفتن است كتي، ده دقيقه قبل بهت گفتم كه«:پدر
  »كفشهايت را بپوش؟

ذاري گ هيچوقت نمي! يه كم ديگه بازي كنمميخوام ! نه، من نمي خوام برم«:كتي
 !گـي وقـت رفـتن اسـت     هميشه زود مـي ! خواد بازي كنم هر چقدر دلم مي

  »).اند ها تبديل به گريه با صداي بلند شده جيغ كشيدن(
گريه رو بس كن و همين االن كت و كفشهايت . دم ت مييه اخطار ديگه به«:پدر

منـد در انتظـارات    را بپوش وگرنه هر وقت به خانه برسيم، محروميت زمـان 
  »!خواهد بود

دارد و كــت و  كتــي از گريــه دســت برمــي! (خيلــي خــب، عصــباني نشــو«:كتــي
خوام اينجا  ميشه هفته بعد بازم بيايم اينجا؟ من مي) پوشد كفشهايش را مي

  ».زي كنمبا

                                                 
1. Katie  
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  ».م بيايمه نيم هفته آينده بازاآره امشب خيلي خوش گذشت، شايد بتو«:پدر
. پدر به نحو موثري با قشقرق كتي و امتناع او از بازگشت به خانه برخورد كرد

او يكبار به كتي اخطـار داد و گفـت اگـر بـه حـرف او گـوش ندهـد، محروميـت         
  . تأخيري در انتظارش خواهد بودمند  زمان
  

  ها شگاهها، بازارهاي خريد و رستورانفرو
هنگامي كه به قصد خريد آماده بيرون رفتن مي شويد، بطور خاص رفتاري را 

در زمـان خريـد، بـه سـن     . كه از كودك خود انتظار داريد، با او در ميان بگذاريد
كودك خود توجه داشته باشيد و در مورد مـدت زمـاني كـه از او انتظـار داريـد،      

بـه دنبـال شـما راه بيايـد،     ، جيغ كشيدن و بروز سـوء رفتـار،   دنبدون خسته ش
  .منطقي و معقول باشيد

چنانچه كـودك شـما خسـته نيسـت، امـا در فروشـگاه، بـازار و يـا رسـتوران          
رفتار مي كنـد، از يكـي از اشـكال محروميـت      دشوارخانوادگي، همانند يك بچه 

براي محروميت زمان  در فروشگاهها، يك مكان مناسب. زمان مند، استفاده كنيد
كودك را در يك نقطـه   ،در اين جاها. مند، يك گوشه و يا راهرو جنبي مي باشد

از او روبرگردانيـد و وانمـود كنيـد كـه بـه خواروبـار       . ايمن به روي زمين بنشانيد
اگر او خيلـي  . موجود در فروشگاه نگاه مي كنيد و هيچ توجهي به او نشان ندهيد

بيايســتيد و اگــر بزرگتــر اســت، كمــي دورتــر از او  خردســال اســت، در كنــار او
اما به منظور اطمينان از ايمني كودك، همـواره او را در ديـدرس خـود    . بيايستيد

  .داشته باشيد
منـد   زمـان جاي بسيار خـوبي بـراي محروميـت     ها در بازارهاي خريد، نيمكت

تـان  اگر كودك شما بزرگ است، خود. كودك را به روي نيمكت بنشانيد. هستند
كمي از هم دور باشيد و در ضـمن نفسـي هـم    . به روي نيمكت ديگري بنشينيد

هم، كودك به منظور محروميت زمان مند، پشـت ميـز    ها در رستوران! تازه كنيد
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  . جداگانه اي مي نشيند
منـد   زمـان ي عمومي به آرامي به محروميت ها بيشتر كودكان در اينگونه مكان

با صداي بلند گريه مي كند، محلي در خارج از  اما اگر كودك شما. تن مي دهند
شـايد  . را براي اين منظور انتخـاب كنيـد  ) صندلي عقب ماشين خودتان(فروشگاه

  .تأخيري استفاده كنيدمند  زمانهم بهتر باشد كه از محروميت 
  

  »آرام باش وگرنه حق نداري با ماشين اسباب بازي ات بازي كني«
هفته به همراه همسرم بـه مطـب پزشـك     ساله من، دوبار در 5اريك، پسر 

اريك وقت خـود را بـا   . مي رفت تا همسرم آمپولهاي آلرژي خود را تزريق كند
وقت همسـرم   .كرد ايجاد سروصدا و دويدن به اطراف در اتاق انتظار صرف مي

  .هم صرف تالش براي آرام كردن او مي شد
. كنـي  اريك، در مطـب پزشـك خيلـي سروصـدا مـي     : همسرم گفت نهايتاً

از . بيشتر كساني كه آنجا هستند، مريض و در انتظار مالقـات پزشـك هسـتند   
وي يا سروصدا ايجاد كنـي، در بقيـه   داين به بعد، هر موقع در آنجا به اطراف ب

اريك فقط يـك  . روز حق نخواهي داشت با ماشين اسباب بازي ات، بازي كني
 ،بـازي بـا ايـن ماشـين    . دبار امتياز استفاده از اسباب بـازي اش را از دسـت دا  

، پس از اين. او پس از اين جريمه به سرعت آرام شد. فعاليت مورد عالقه او بود
همسرم در مراجعات بعدي خود به مطب پزشك، در رابطـه بـا رفتـار     به ندرت

  .سركشانه پسرمان با مشكلي مواجه شد
د همسر من، به نحوي موثر با رفتار بد پسـرمان در خـارج از منـزل برخـور    

 )رد سلب امتياز فعاليت مورد عالقهدر اين مو(او از روش جريمه رفتاري . نمود
  .استفاده كرد

  
ي عمـومي رفتـاري بـد از خـود نشـان      هـا  هنگامي كه كودك شـما در مكـان  

دهد، مراقب باشيد كه ناخواسته اين رفتار را پاداش نداده و موجب تقويت آن  مي
در صـف صـندوق    وقتـي بد، اين است كه يك نمونه از پاداش دادن رفتار . نشويد

ايستاده ايد، دختر شما يك قطعه شـيريني را از روي قفسـه بقاپـد و شـما بـه او      



184                                                                          SOS كمك براي والدين 

يك مثال ديگر از پاداش دادن به رفتار بد اين . اجازه بدهيد كه آن را داشته باشد
است كه به دليل اصرار كودكتان بر بازگشت به خانه و قشـقرق بـه پـا كـردن او     

با اين وجود، به ياد داشته باشيد كه كودكـان خردسـال   . منزل بازگرديدسريعا به 
به آساني خسته مي شوند، بنابراين اجازه ندهيد كه زمان خريـد، بـيش از انـدازه    

  . طوالني شود
در صورتي كه كودك شما در حين خريد رفتار مناسبي داشت، بـه او پـاداش   

وشگاه يك خوراكي مـورد عالقـه   او را تحسين كنيد و يا در زمان ترك فر. بدهيد
اما اين كارها را فقط در صورتي انجام دهيـد كـه او رفتـار خـوبي     . براي او بخريد
پيش از ترك فروشگاه زنجيره اي، به او اجازه بدهيد تا چيزهـايي را  . داشته است

حيوانات بخش فروش حيوانات خـانگي و يـا عروسـكهاي     :كه دوست دارد، مانند
  .ا تماشا كندبخش عروسك فروشي ر

  
  در اتومبيل

رانندگي و مسافرت با اتومبيلي اسـت كـه    ،يك تجربه ناخوشايند براي والدين
بـا سـازمان   . كودكان در صندلي عقب سروصدا و جنگ و دعوا به راه انداخته انـد 

دهي دقيق اتومبيل و همچنين مسافرت، به پيشگيري از وقوع رفتـار بـد كمـك    
بسـتن  . كمربنـد ايمنـي ببندنـد   ) از جمله خودتانو (مراقب باشيد كه همه. كنيد

و وارد كننـد  كمربند ايمني باعث مي شود كه كودكان كمي از هـم فاصـله پيـدا    
در . فضاي يكديگر نشوند و مسافرت نه تنها خوشايندتر بلكه ايمن تـر هـم باشـد   

مسافرتهاي طوالني، يكي از والدين مي تواند در صندلي عقب بنشيند و كودكـان  
از كودكـان خـود بخواهيـد كـه     . و اذيت كردن يكديگر، باز دارد» بزن بزن«را از 

چند اسباب بازي، كتاب و يا يك بازي را براي داخل اتومبيل انتخاب كـرده و بـا   
  .خود بياورند

. بينـي كنيـد   توانيد احتمال بروز سـوءرفتار را پـيش   قبل از عزيمت، مياغلب، 
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د، از قبل به كودكان خود بگوييد كه چنانچه احتمال مي دهيد مشكالتي بروز كن
فالن پيامد خاص در صورت بد رفتاري آنهـا در داخـل اتومبيـل، در انتظـار آنهـا      

همچنين به آنها بگوييد كه قبل از اعمال آن پيامد خاص، فقـط يـك   . خواهد بود
منـد   يك پيامد مناسب مي تواند محروميت زمان. بار به آنها اخطار داده مي شود

ا يك پيامد منطقي ماليم مانند توقف اتومبيل تـا زمـاني كـه آنهـا از     تأخيري و ي
مقصد شما جايي باشد كه براي  در صورتيكه. باشد سوء رفتار خود، دست بردارند

مانند ساحل دريا يا پارك در آن صورت توقف اتومبيل ، كودكانتان خوشايند است
  . براي چندين دقيقه، بيشتر موثر واقع مي شود

تأخيري براي يك كـودك تعيـين مـي شـود،     مند  زمانمحروميت  هنگامي كه
بـا  . بايد اين جريمه هر چه زودتر و معموال به محض بازگشت به خانه اعمال شود

اين حال، در يك سفر زميني طوالني، اين تنبيه بايد پس از توقف در اسـتراحگاه  
ز اينكـه  كه كـودك پـس ا   است و آن هم به اين صورت. بين راهي به اجرا درآيد

بقيه اعضاي خانواده اتومبيل را ترك كردند، چند دقيقه مختصر در آنجا باقي مي 
  . با اين وجود، شما بايد نزديك اتومبيل مراقب او باشيد. ماند

  
  فعاليتهاي بازي بيرون از منزل

و در سفرهاي اردويي اسـتفاده از محروميـت    در پارك، باغ وحش، استخر شنا
مكـان ايمنـي را   . ور مديريت سوءرفتار كودك، آسان استفوري به منظمند  زمان

نيمكـت پـارك، روي يـك سـنگ      ؛مثالً. به كودك نشان دهيد تا در آنجا بنشيند
استفاده از  .بزرگ، كنار يك درخت، در گوشه زمين بازي يا صندلي عقب اتومبيل

مند فوري آسان بوده و در صورتي كه والـدين بـه درسـتي از آن     محروميت زمان
  .ستفاده كنند، موثر مي باشدا

رفتـار  «فـوري در كنتـرل  منـد   زمـان يك مـادر از تـأثير نيرومنـد محروميـت     
پسر نه ساله اش، در مورد رفتارهـاي او در اسـتخر شـنا، شـگفت زده     » ناشايست
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فـوري روبـرو شـد، آب    منـد   زمـان پسر آنها پس از اينكه دوبار با محروميـت  . بود
رفتار او . را كنار گذاشت و كردن سر آنها در آبفر و ي كوچكترها پاشيدن به بچه
به طور  ها افت و رابطه مادر او با مادران ساير بچهيي ديگر بهبود ها نسبت به بچه

اين مادر، قبال سـرزنش كـردن و فريـاد كشـيدن بـر سـر       . قابل توجهي بهتر شد
هرگـاه او   در واقع،. كامال ناموثر بودند ها پسرش را امتحان كرده بود، اما اين روش

سرزنش مي كرد، پسر هم با او يكي به دو مي كرد و اصالحي در رفتار  راپسرش 
 حـذف پيامـد ماليـم در    به عنوان يكمند  زمانمحروميت . او صورت نمي گرفت

  .رفتار ناشايست پسر او در استخر شنا كامال موثر بود
  :اين نكات عمده را به ياد داشته باشيم

كرر رفتار خوب كودك خود را با توجه و تحسين مراقب باشيد كه به طور م •
 .اين كار را چه در منزل و چه در خارج از منزل انجام دهيد. پاداش دهيد

قبل از ترك خانه، براي كودك خود توضيح دهيد كـه چـه رفتـاري را از او     •
 . انتظار داريد

را به همان شيوه اي انجام دهيد كـه  مند  زماندر منزل دوستان، محروميت  •
 .منزل خودتان اجرا مي كنيد در

فـوري، محروميـت   منـد   زمـان ي عمومي، استفاده از محروميـت  ها در مكان •
 .تأخيري يا جريمه رفتاري را در نظر داشته باشيدمند  زمان

  



 

  14فصل 
  استفاده از امتيازات، ژتون و قرارداد

  
  
  
  
  
  
  
  

تميـز   يك امتياز براي مرتب كردن اتاقـت، يـك امتيـاز بـراي    . بذار ببينم«
من واقعا به خود مي بالم كه تـو ايـن همـه امتيـاز بـه      . پس از شام كردن ميز

  »!...دست آورده اي
كـه  هنگـامي  . كودكان از تالش براي بدست آوردن امتياز لـذت مـي برنـد   

آنها را با يـك عروسـك كوچـك     ،نمايد امتياز كسب مي به اندازه كافي 1سوزان
  .عوض مي كند

  
  .كند به سوزان كمك مي )شپادا-امتياز(يك برنامه 

سوزان هفت ساله، رفتارهاي دشوار متعددي داشـت كـه موجـب نـاراحتي     
و كتابهايش را در اتاق رها مي  ها ، اسباب بازيها او اغلب لباس. والدين او بودند

در آت «مدتي او را به حال خود گذاشتند تا اينكـه   2آقا و خانم ماديسون. كرد
، اما سوزان نسبت به ايـن وضـعيت   )يامد طبيعييك پ(» .و آشغال زندگي كند

  .بي تفاوت بود و حتي به نظر مي رسيد از اين وضع، راضي و خشنود است

                                                 
1. Susan  
2. Madison  
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هنگامي كه آنها از سوزان خواستند كه در كارهاي كوچك بـه آنهـا كمـك    
و يا نالـه مـي كـرد كـه     » .خيلي خسته است«كند، او اغلب شكوه مي كرد كه 

والدين او غـر زدن و سـرزنش كـردن را هـم     » .تنداين كارها اصال جالب نيس«
  .داد سوزان به مقاومت در مقابل درخواستهاي آنان ادامه مي اما. امتحان كردند

هر چند والدين سوزان از او نااميد شده بودند، اما يك برنامه خاص تشويقي 
دو هفته رفتار سوزان بهبود قابـل تـوجهي    مدتبا پاداش را شروع كردند و در 

آقا و خانم ماديسون چگونه دختر خود را براي تغييـر يـاري دادنـد؟    . ا كردپيد
در ادامه بحث، چگونگي تهيـه  . استفاده كردند پاداش -امتيازآنها از يك برنامه 

  .چنين برنامه اي توصيف خواهد شد
  

رفـتن بـه   (هاي فعـاليتي  و پاداش) يك اسباب بازي كوچك(ي مادي ها پاداش
روشـي را  . كننـد  ودكان براي بهبود رفتارشان، كمـك مـي  به برانگيختن ك) پارك

هايي را بـراي معاوضـه    براي كودك خود فراهم كنيد تا ژتون، امتياز و خط نشان
ـ    كودك شـما مـي  . ها، بدست بياورد آنها با پاداش دسـت آوردن  ه توانـد پـس از ب

، ها، آنهـا را بـا پـاداش خاصـي كـه دوسـت دارد       يا ژتون تتعدادي از اين امتيازا
  .معاوضه كند

. دست آوردن ژتون، براي بزرگساالن هم همانند كودكان برانگيزاننده اسـت ه ب
به شكل چك يـا  ( آوريد هايي را به دست مي چنانچه شما شاغل باشيد، شما ژتون

 هـاي فعـاليتي   و پـاداش ...) يك پيتزا، كفـش و (هاي مادي  و آن را با پاداش) پول
به منظور كمك بـه كـودك خـود    . كنيد ه ميمعاوض) رفتن به سينما يا مسافرت(

براي ايجاد يك رفتار يا عادت، گاهي اوقات نياز داريد كه چيزي بيش از تحسين 
هنگامي كه رفتار جديد او به خوبي تثبيت شد، شما . و توجه را به او عرضه كنيد

  .توانيد به اين مرحله پايان داده و اين برنامه مشوق ويژه را قطع نماييد مي
سـاله اسـتفاده    5و  4هاي ژتوني در مورد كودكـان   توانند از پاداش دين ميوال
قـرار  . سـاله مـوثر هسـتند    12تـا   6هاي امتيازي در مورد كودكـان   پاداش. كنند

كودك هم نوع ديگري از طرح مشوق ويژه هسـتند كـه در مـورد     و دادهاي والد
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يد نگاهي دقيق تـر بـه   بياي. ساله تا دوره نوجواني به كار مي روند 8و  7كودكان 
  .ي ويژه داشته باشيمها اين برنامه

  
  ي امتيازيها ارائه پاداش

گـام   6به منظور ارائه يك برنامه پاداش امتيازي موثر به كودك خـود، از ايـن   
  .پيروي كنيد

  .يك رفتار هدف را انتخاب كنيد -1
 .پاداش تهيه كنيد -يك تقويم امتياز -2

 .تهيه كنيد ها از پاداش ليستيك  -3

 .اب امتيازهاي كسب شده و خرج شده را نگه داريدحس -4

 .برنامه پاداش را تعديل كنيد -5

 .برنامه پاداش را قطع كنيد -6

يك يا چند رفتار هدف را كه خواهان بهبود آنها هسـتيد، تعيـين    -1
تميـز كـردن   (شما بايد قادر باشيد رفتاري كه قصد افزايش آن را داريد،  .نماييد

  .معين كرده و آن را بشماريد ،)ميز بعد از هر وعده غذا
به عنوان مثـال، آقـا و   . رفتار هدف را با واژگان مثبت و نه منفي توصيف كنيد

ديگـه  «نـه اينكـه   » اتاق تميزي داشته باشد«خانم ماديسون، از سوزان خواستند 
خـالي كـردن   (همچنين آنها چندين رفتار ديگـر را هـم   . »اتاقش را به هم نريزد

  .ليست كردند...) ن منظم و، مسواك زدها آشغال
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  پاداش سوزان براي بهبود چندين رفتار -تقويم امتياز

  امتيازهاي كسب شده
و(ليست رفتارهاي خوب
  )امتيازهاي مربوطه

  جمعه  شنبه5  شنبه4  شنبه3  شنبه2  شنبه 1  شنبه

6بازديــد.تميزكــردن اتــاق خــواب
          اا  اا  o  )امتياز2(بعدازظهر

1دههـر وعـ  (تميز كردن ميز غذا
          اا  اا  ا  )امتياز

ــغال ــردن آشـ ــالي كـ ــاخـ 6،هـ
  )امتياز 1(بعدازظهر

          ا  o  ا
        ااا ا اا )امتياز1هر وعده،(مسواك زدن 

حضور به موقـع در منـزل بعـد از
          اا o o  )امتياز 2(مدرسه

        اا o o )امتياز2(يك روز بدون قشقرق
 :مجموع امتيازات

  اااا
  اااا
  ا

 اااا
  اااا
  اااا

        

  
بـراي هـر   . در اين تقويم، رفتارهاي متعددي به مدت يك هفته ثبت مي شوند

  .هفته يك تقويم جديد داشته باشيد
هنگامي كه كـودك  . در پايان هر روز، مجموع امتيازات آن روز را حساب كنيد

  .شما اين امتيازات را خرج كرد، بر روي امتيازات خرج شده خط بكشيد
رفتار هدف را بر روي اين تقويم  .پاداش تهيه كنيد -ازيك تقويم امتي -2

همچنين، زمان بازديـد خـود بـه منظـور كنتـرل انجـام شـدن كـار را         . بنويسيد
سپس در مورد هر رفتار هدف، معين سازيد كه كودك بـراي انجـام آن   . بنويسيد

پس از اينكه تقويم آماده شـد، آن را در يـك مكـان    . رفتار، چند امتياز مي گيرد
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كودكـان بزرگتـر   . به طوري كه كودك بتواند آن را ببيند. ت نصب كنيدؤيقابل ر
خواهند كه تقويم در جايي نصب شـود كـه در معـرض ديـد ديگـران       مي معموالً
  .نباشد

پاداش تهيه شده توسط آقا و خانم ماديسون و سـوزان را مـورد    -تقويم امتياز
ان رفتارهاي مختلـف طراحـي   آنها تقويمي را براي ثبت همزم. بررسي قرار دهيد

تر است كـه بـه منظـور يـادگيري      با اين وجود، معموال براي والدين راحت. كردند
پاداش، در ابتدا فقـط بـر روي يـك رفتـار     -چگونگي استفاده از يك برنامه امتياز

به شكل زيـر  » پاداش براي بهبود يك رفتار -تقويم امتياز«. دشوار متمركز شوند
  .است

  
  پاداش براي بهبود يك رفتار -تقويم امتياز

  امتيازات كسب شده
اين بـدان معناسـت كـه    . اتاق تميز است):و امتيازات مربوط به آن(رفتار خوب

در جاي مناسب  ها و كتاب ها ، اسباب بازيها تختخواب مرتب است، تمام لباس
 6و ســاعت ) امتيــاز 1(صــبح  7بازديــدها در ســاعت . خــود قــرار گرفتــه انــد

  )امتياز 1(بعدازظهر
  جمعه شنبه5 شنبه4 شنبه3 شنبه2 شنبه1 شنبه  

  اا  اا  ا اا  o ا  o  هفته نخست
            اا  اا  هفته دوم
                هفته سوم

  
در پايـان هفتـه   . شـود  در اين تقويم، يك رفتار به مدت چندين هفته ثبت مي

  .سوم، يك تقويم جديد تهيه و نصب كنيد
رج مي كند، يك خط قرمز بـرروي آن  هنگامي كه كودك شما يك امتياز را خ
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امتيازاتي كه بر رويشان خط كشيده نشده است، امتيـازاتي هسـتند كـه    . بكشيد
كودك خود را تشويق كنيد كه امتيازاتش را خرج كنـد نـه   . هنوز خرج نشده اند

اينكه آنها را پس انداز نمايد، زيرا خرج كردن امتيازات براي كودك، تشويق آميز 
  .تر است

 -تهيه كنيد و آن را نزديك تقويم پـاداش  ها منو براي پاداش يك -3
ليسـتي از پاداشـهاي مـادي كوچـك و      هـا  منـوي پـاداش   .امتياز نصب كنيـد 

از او بپرسـيد كـه    .پاداشهاي فعاليتي است كه براي كودك شما خوشايند هستند
سوزان گفت كـه او كتـاب كميـك، يـك     . دوست دارد چه چيزهايي دريافت كند

  .مي خواهد... اص، رفتن به رستوران وعروسك خ
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  نمونه اي از منوي پاداش
 هامنوي پاداش

تعداد امتيازهاي مورد   پاداش
  نياز

  4 كتاب كميك
  12 رفتن به رستوران

  4 بازي پينگ پنگ با پدر
  6 برداشتن نوشابه از يخچال

  3 يك بسته آدامس بدون قند
  9 درست كردن ذرت بوداده

شب در شبهايي كه فـردا بـه   30/9ا ساعتبيدار ماندن ت
  مدرسه مي رود

7  

  8 رفتن به پارك
  6 برداشتن بستني از يخچال

  6 بازي ويدئويي با والدين
  15 رفتن براي خريد پيتزا
  30 )دالر7كمتر از(اسباب بازي كوچك

 
همچنـين  . ي فعـاليتي اسـت  ها اين منو ليستي از پاداشهاي مادي و پاداش

هايي را كه كودك شما بايد بـراي هـر پـاداش بپـردازد،      يازات و ژتونتعداد امت
  .پاداش نصب كنيد -اين منو را در كنار تقويم امتياز. مشخص شده اند

ي احتمالي را معين كرديد، بايد ها پس از اينكه شما به اتفاق كودكتان، پاداش
. برمـي دارد تصميم بگيريد كه هر كدام از آنها براي كودكتان چند امتيـاز خـرج   

. بايد طوري باشد كه دستيابي به پاداشها، بسيار آسان و يا بسـيار دشـوار نباشـد   
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زيرا در اين صورت ممكن است كودك اشتياق خود را نسبت به برنامـه از دسـت   
پس از آنكه در استفاده از  يك منوي پاداش، تجربه كسب كرديـد، تعيـين   . دهد

بهتر است كـه  . يتان آسان تر خواهد بودي جديد، براها هزينه مناسب براي پاداش
ي كوچكي آغـاز كنيـد كـه هزينـه     ها پاداش را با استفاده از پاداش -برنامه امتياز

او به اين فرصت نياز دارد كه به طور مكـرر  ! بسيار زيادي براي كودك شما ندارد
  .دست پيدا كند ها به پاداش

را نگه  حساب امتيازات كسب شده و خرج شده توسط كودك خود -4
هنگامي كه كودك شما، يك امتياز به دسـت مـي آورد، آن را بـا شـور و      .داريد

او را براي كارهاي خوبي كه انجام داده و امتيازاتي . شوق برروي تقويم ثبت كنيد
  .دست آورده است، تحسين نماييده كه ب

او را تشويق كنيد تا امتيازات كسب شده را خرج كند، نه اينكـه آنهـا را پـس    
. نداز نمايد، زيرا خرج كردن امتيازات موجب مي شود كه او از برنامه لـذت ببـرد  ا

ـ  دسـت آورد، بـر روي امتيـاز    ه پس از اينكه او امتيازي را خرج كرده و امتيازي ب
  .خرج شده خط بكشيد

ـ   دسـت  ه هنگامي كه كودك شما امتيازات كافي را براي انتخاب يك پـاداش ب
 6چنانچـه او  . چه زودتر، يك پاداش را با آن بخرد آورد، به او اجازه بدهيد كه هر

  .ساله است، به او كمك كنيد تا سريعا امتيازات را با يك پاداش معاوضه كند 7يا 
پس از نصب  .يي را در برنامه ايجاد كنيد، تا بهتر عمل كندها تعديل -5
ي شـما و كودكتـان مـ   . ي قبلي را نزد خود نگه داريـد ها ي جديد، تقويمها تقويم

، مشاهده كنيد كه او در بهبـود رفتـار خـود تـا چـه      ها توانيد با بررسي اين تقويم
  .اندازه پيشرفت داشته است

به منظـور  . به شما مي گويند كه برنامه شما چگونه عمل كرده است ها تقويم 
بهبود برنامه، تعاريف روشن تري از آنچه كه او بايد بـراي بدسـت آوردن امتيـاز،    

مراقب باشيد . اضافه كنيد ليستي جديدي را به ها ه كنيد و پاداشانجام دهد ارائ
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را به او بدهيد كـه او امتيـاز الزم بـراي بدسـت      ها كه تنها در صورتي اين پاداش
 هـا  چنانچه او بدون تـالش و زحمـت بـه پـاداش    . آوردن آنها را كسب كرده باشد

  .دست پيدا كند، دليلي براي تالش كردن نخواهد داشت
آنهـا امتيـازات    .والدين از جريمه براي رفتارهاي بد استفاده مي كنند برخي از

با اين وجود، چنانچه كودك شما پـس  . كسب شده كودك را از او پس مي گيرند
دست آوردن امتياز، دوباره آن را از دسـت بدهـد، نسـبت بـه برنامـه دچـار       ه از ب

نطقـي يـا   سـاير روشـهاي انضـباطي، ماننـد پيامـدهاي م     . سرخوردگي مي شـود 
به . براي رفتار خوب، تركيب نماييد پاداش -امتيازرا با برنامه مند  زمانمحروميت 
والدين سوزان، هرگاه كه او قشقرق به پا مي كرد، او را در محروميت  ؛عنوان مثال

قرار مي دادند، هرگاه كه يك روز را بدون قشقرق سپري مـي كـرد، دو   مند  زمان
  .او به سرعت كاهش پيدا كردندي ها قشقرق. امتياز مي گرفت

ادامـه   را براي مدتي نامحدود پاداش -امتيازبرنامه . به برنامه پايان دهيد -6
بلكه فقط تا زماني كه رفتار كودك بهبود پيـدا مـي كنـد از آن اسـتفاده     . ندهيد
به او كمك كرده است تـا   پاداش -امتيازبه كودك خود بگوييد كه برنامه . نماييد

بـه  . ر رفتار خود ايجاد كند و شـما بـه ايـن پيشـرفت او مـي باليـد      بهبودهايي د
. پـاداش را قطـع كنيـد    -تحسين پيشرفت رفتاري او ادامـه داده و برنامـه امتيـاز   

پـاداش را فقـط   . والدين مي توانند به طرق مختلف، به ايـن برنامـه پايـان دهنـد    
ـ   . زماني به او بدهيد، كه خـودش درخواسـت كنـد    وردن دسـت آ ه زمـان ميـان ب

بـا  هنگـامي كـه او برنامـه را    . ش دهيـد امتيازات و معاوضه آنها با پاداش را افـزاي 
او و خـانواده را بـراي   . برايش يك ميهماني ترتيـب بدهيـد   ،موفقيت به پايان برد

 . صرف غذا بيرون ببريد و انتخاب نوع غذا را بر عهده او بگذاريد
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  ي ژتونيها ارائه پاداش
  
  
  
  
  
  

ي شفاف، جاي مناسبي است كه كودكان خردسال يك ظرف پالستيك
  .خود را در آن نگهداري كنند هاي ژتون

  
ساله ژتون را بر امتياز ترجيح مي دهند، زيـرا آنهـا مـي     5و  4بيشتر كودكان 

ي هـا  ي پـوكر، پـول  ها وناز ژت. توانند ژتون را لمس كرده و آنها را نگهداري كنند
اجازه ندهيـد  . وان ژتون استفاده كنيديا ساير اشياء كوچك به عن مخصوص بازي

ـ  ها دست بزند يا با آنها بازي كند، مگر اينكه اين ژتون ها كه كودك به ژتون ه را ب
براي ـ شايد به يك ظرف پالستيكي يا كاسه  ـ او به يك ظرف  . دست آورده باشد
 چنانچه او چهار يا پنج ساله است، او را تشـويق . يش نياز داردها نگه داشتن ژتون

  .را در مكان خاصي نگهدارد تا اينكه آنها را از دست ندهد ها كنيد تا ظرف ژتون
بـه  . پاداش تهيه كنيـد  ليستشما بايد يك رفتار هدف را انتخاب كرده و يك 

جهـت تهيـه   . ژتـون بدهيـد   جـاي امتيـاز   كودك خود براي رفتارهاي خوبش، به
اسباب بازي يا ( ها اشپاداش براي كودكان پيش از سن دبستان، تصوير پاد ليست
در كنار تصـوير هـر   . قيچي كنيدرا نقاشي كرده و آنها را از جاهاي ديگر ) بستني
يي را نشـان دهـد كـه كـودك     هـا  يك تصوير ديگر بكشيد كه تعداد ژتون ،پاداش
  .دست آوردن آن پاداش بايد بپردازده براي ب

يـك  . دهنگامي كه رفتار هدف مطلوب روي داد، يك ژتون بـه كـودك بدهيـ   
ـ  پس از اينكه برقرار شده و كودك ياد گرفـت كـه مـي    پاداش -ژتونبرنامه   دتوان
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  .عوض كند، به آساني اجرا مي شود» !چيزهاي خوب، خوب«هايش را با  ژتون
  
  

  و بستني ها ژتون
ساله بود و هنگامي كه مادرش او را صدا مي كرد، بـه نـدرت بـه او     4، 1آن

 -مادر تصميم گرفـت كـه از برنامـه ژتـون    . پاسخ مي داد و يا پيش او مي آمد
ي او پيشـش  هـا  پاداش استفاده كرده و هر بار كـه آن در پاسـخ بـه صـدا زدن    

يش را بـا  هـا  آن گفـت كـه دوسـت دارد ژتـون    . بيايد، يك ژتـون بـه او بدهـد   
مادر به او گفت كه هـر بسـتني بـراي او    . ي داخل يخچال عوض كندها بستني

  .پنج ژتون هزينه دارد
سپس مـادر  . مدت يك هفته، هر روز يك يا دو بستني به دست آورد آن به

با اين وجود، آن همچنان بـه رفتـار   . پاداش را قطع كرد -به آرامي برنامه ژتون
  .اصالح شده خود ادامه داد و هرگاه مادر او را صدا مي زد، پيش او مي رفت

  
  كودك - قرارداد والد

كه ميان شما و كودكتـان نوشـته    قرارداد والد كودك، يك توافق مكتوب است
تمام طرفين در شناسـايي مشـكل، بحـث و گفتگـو در مـورد راه حـل،       . مي شود

روشن ساختن مسئوليتها، امضاي توافقنامه و پيگيـري و پايبنـدي بـه توافقنامـه     
  .مشاركت مي كنند

ايـن  . سـاله و بـاالتر قابـل اسـتفاده هسـتند      8و  7قراردادها در مورد كودكان 
  .يي كه نوجوان دارند، مفيد هستندها بويژه براي خانواده مشكلحل  ابزارهاي

و در مـورد  . در مورد مشكلي كه خانواده شما بـا آن روبـرو اسـت، بيانديشـيد    
  .كودك به منظور حل و فصل آن گفتگو كنيد -برقراري يك قرارداد والد

  
  

                                                 
1. Ann  
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  »او تنهاست«
» چقـدر تنهاسـت؟  ببين بيچاره، آن بيـرون  «: ساله، ملتمسانه گفت 8، 1پل

ببين، او هميشه سعي مي كند براي خودش النه اي . او در گاراژ سرما خورده«
  ».من مي خوام اونو بيارم تو اتاق خودم. بسازد تا در آنجا گرم شود

  
در دو هفته گذشته بارها و بارها اين جمالت يكنواخت و خسـته   2خانم كار

ته شده بود از بس كـه از پـل   خانم كار، خس. كننده را از زبان پل شنيده است
او از اينكه پـل و  . شنيده بود كه مي خواهد راسويش را به داخل اتاقش بياورد

اما اين را هم مي داند كـه اگـر بـه    . راسوي او از هم جدا هستند، ناراحت است
پل اجازه بدهد، آن را به داخل خانه بياورد، دردسرهاي زيادي با تميـز كـردن   

  . خانه خواهد داشت
در پل پيشنهاد نمود كه با مشاركت هم يك توافقنامه بنويسند كـه در آن  پ

خـانم كـار   . مسئوليتهاي پل در تميز نگه داشتن قفس راسـو مشـخص گـردد   
در اين قرارداد، بايد به پيامدهاي خودداري پل از انجـام وظيفـه تعيـين     :گفت

، بـر  چنانچه پل به طور منظم قفس را تميـز نمـي كـرد   . شده اش، اشاره شود
  .اساس توافقنامه راسو به گاراژ خانه بازگردانده مي شد

خـانواده كـار،   . قرارداد نوشته شد و هر سه عضو خانواده آن را امضاء كردند
شيوه جديدي را براي برخورد با اختالفات در خانواده كشف كردنـد و آن هـم   

  .كودك بود -قرارداد والد

                                                 
1. Paul   
2. Carr  
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  كودك قراردادهاي والد
  راه حل موثر به عنوان  و كودكوالد قراردادهاي 

  
  
  
  
  
  
  
  

. من هر هفته قفس را تميز مـي كـنم  . من اين كار را انجام خواهم داد«
شما و مامان هم به من اجازه مي دهيد كـه آن را در اتـاق خـودم نگـه     

  »!بياييد همين االن، همگي آن را امضاء كنيم. دارم
  

  :پيروي كنيد گام 4در نوشتن قرارداد و استفاده از آن، از اين 
  .يك مشكل را شناسايي كنيد -1
 .راه حل را با كودك خود مورد بحث و گفتگو قرار دهيد -2

 .توافقنامه را مكتوب كنيد -3

 .قرارداد را امضاء كرده و از آن پيروي كنيد -4

قراردادها بر روي حل يك مشكل واحـد و   معموالً :شناسايي يك مشكل -1
. در اتاق توسط پل، متمركز مـي شـوند  روشن در خانواده، مانند نگه داشتن راسو 

مراقب باشيد كه قرارداد شما بر روي اهداف مبهم و اهدافي كه اندازه گيري آنهـا  
قراردادها با موفقيـت بـه منظـور    . تنظيم نشود) بهبود نگرش مانند(دشوار است، 

تشويق كودكان براي بازگشت سريع به منزل بعد از مدرسه و تعيـين يـك زمـان    
قبل از اينكه كـودك  . تكاليف در هر روز، مورد استفاده قرار مي گيرندبراي انجام 
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. شما يك حيوان خانگي جديد بخرد، يك قرارداد را با او مورد بحـث قـرار دهيـد   
، BBاسلحه  :بسيار مهم است كه قبل از اينكه او يك شيء بالقوه خطرناك مانند

رد يـك قـرارداد گفتگـو    تير و كمان يا يك مجموعه شيميايي را بخرد با او در مو
در قرارداد بايد به اين نكته اشاره شود كه چنانچه او در رابطه با اين اشـياء  . كنيد

  .احتياط را رعايت نكند، آنها را به طور موقت از دست خواهد داد
  

  كودك -يك نمونه تكميل شده از قرارداد والد
 قرارداد

و ) 2.(اسو را تميز كنمهر روز جمعه قفس ر) 1(: ، موافقت مي كنم كهپلمن، 
  .هر روز جمعه اطراف قفس را از وسايل اضافي خالي كنم

بـه پـل اجـازه بـدهيم، راسـو را در اتـاق       : ما، پدر و مادر موافقت مي كنيم كه
چنانچه قفس و اطراف آن هر روز جمعه تميز نشود، راسو . خودش نگهداري كند

  .دوباره به گاراژ بازگردانده مي شود
  ___________: شروع قراردادتاريخ       

قرارداد تا زماني كه راسو در اتاق پـل باشـد، ادامـه    : تاريخ پايان قرارداد        
  .دارد

  ___________:تاريخ امضاء قرارداد           

  )امضاء كودك(پل :             با اين قرارداد موافقت مي كنيم
  

  )مادر(مادر                                                          
  

  )  پدر(پدر                                                           
كمـك   هـا  هـا، بـه خـانواده    قراردادها با روشـن سـاختن توافقـات و مسـئوليت    

چنانچه پل هر هفته مطابق توافق به عمل آمـده، قفـس راسـو را تميـز     . كنند مي
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  . برگردانده گاراژ را ب راسونكند، آنگاه بايد 
  

نوجوانان و به منظور تشويق حضور مرتب آنها در مدرسه و تعيين براي  قرارداد
قبل از آنكه . مهلت بازگشت از مدرسه و از مالقات دوستان مورد استفاده بوده اند

دختر يا پسر شما، استفاده از اتومبيل خانواده را آغاز كند، با او در مورد قراردادي 
  .و را معين مي كند، گفتگو كرده و قرارداد را منعقد كنيدكه وظايف ا

يي از اينكه چگونه يك قرارداد مكتوب ميان كودك، ها به منظور مشاهده مثال
معلم و والد، مي تواند پيشرفت تحصيلي و سازگاري كودك را در مدرسـه بهبـود   

  .مراجعه كنيد 20بخشد، به فصل 
سعي كنيـد   .گفتگو قرار دهيد راه حل را با كودك خود مورد بحث و -2

كه بطور مشترك، با هم سر يك راه حل به توافق برسيد، نه اينكه يك راه حل را 
هر چه كودك شما بزرگتر باشـد، شـما مـي توانيـد قـدرت      . به او تحميل نماييد

. واقعي يا اقتدار بيشتري را در كمك به حصول يك راه حل، بـه او واگـذار كنيـد   
ي خوب خودتـان  ها ي خوب كودكتان همانند ايدهها از ايدهاين بدان معناست كه 

در صـورتي كـه چنـين    . يك قرارداد را به نوجوان تحميـل نكنيـد  . استفاده كنيد
  .كنيد، ممكن است كه او مقاومت كرده و تعارض را در خانواده تشديد نمايد

توجه داشته باشيد كه همسر شما هم بايد در اين گفتگوهـا مشـاركت داشـته    
زنان يا شوهران پرمشغله، سعي مي كنند كه مسئوليت گفتگو  ،گاهي اوقات. باشد

خـاب كنيـد كـه همگـي     زماني را براي گفتگو انت. را به همسر خود واگذار نمايند
صبور و مثبـت باشـيد و تمركـز خـود را بـر روي رفتـار و يـا        . دنسبتا آرام هستي

  .اييداقدامات واقعي كه خواهان وقوع آنها هستيد، متمركز نم
قبل از اينكه خانواده من به عضويت شبكه تلويزيون كابلي درآينـد، مـا زمـان    

من و . ي احتمالي مي كرديمها زيادي را صرف گفتگو در مورد مشكالت و راه حل
همسرم نگران اين بوديم كه پسران ما، پيش از حد تلويزيون تماشا كنند و يا بـه  
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. هت گيري جنسي و يا خشونت هسـتند يي بپردازند كه داراي جها تماشاي برنامه
ايـن  . پس از چندين هفته بحث و گفتگو ما چهار نفر يك قرارداد امضـاء كـرديم  

  . قرارداد بعدها به پيشگيري از بسياري اختالفات در خانواده كمك كرد
توافقنامـه بايـد   . توافقنامه حاصله از بحث و گفتگو را مكتوب كنيـد  -3

از زبـاني  . انجام آن را پذيرفته ايـد، مشـخص نمايـد   آنچه را كه شما و فرزندتان، 
تا اينكه كودك شما بتواند قرارداد را درك كـرده و   .روشن و مثبت استفاده كنيد

پيامدي را كه طرفين در صورت عـدم  . قرارداد برايش دلگرم كننده و مشوق باشد
داد و يـا  تاريخ پايان قرار. پيروي از توافقات با آن روبرو مي شوند، مشخص نماييد
  .زمان تجديد بحث و گفتگو در مورد آن را ذكر نماييد

هر فردي بايد در قبال چيزي . قرارداد بايد در مورد همه طرفين منصفانه باشد
در قرارداد تصريح مي شود كه . كه از دست مي دهد، چيزي را هم به دست آورد

بـه  . نـد هر كسي بايد چه كاري انجام دهد و در عوض چه چيزي دريافـت مـي ك  
  .پسرشان پل توجه كنيد و قرارداد خانم و آقاي كار

قرارداد را امضاء كنيد، آن را در جايي نصب كنيد و به مسئوليتهاي  -4
پس از آنكه همگي قرارداد را امضاء كردند، آن  .خود بر اساس آن عمل نماييد

ه را بر روي ديوار نصب و يا در جايي قرار دهيد كه همـه بـه آن دسترسـي داشـت    
چنانچه كودك شما مي گويد كـه نصـب قـرارداد بـر روي ديـوار موجـب       . باشند

آن را در مكـاني نصـب كنيـد كـه در     . شرمندگي او در مقابل دوستانش مي شود
تمامي قرارداهاي . معرض ديد نباشد و يا آن را در يك پوشه مخصوص قرار دهيد

  .اري كنيدنگهد» قراردادهاي خانوادگي«قبلي را در يك پوشه با عنوان 
چنانچه كودك شما به مسئوليتهايش عمل نكرد، پيامدهاي تصـريح شـده در   

يي كه از قرارداد اسـتفاده مـي كننـد،    ها بيشتر خانواده. قرارداد را به اجرا بگذاريد
اذعان دارند كه قراردادها، ابزارهاي مفيدي براي پيشگيري از مشـكالت و حـل و   

  .فصل آنها هستند
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  :ه ياد داشته باشيماين نكات عمده را ب
، كودك شما را براي بهبود دامنـه متنـوعي از   ها ي امتيازي و ژتونها پاداش •

 .رفتارهاي دشوار، برمي انگيزند

هاي  پاداش ،ها دست آوردن امتيازات و ژتونه كودك شما مي تواند پس از ب •
 .انتخاب كند ها پاداش ليستملموس و مزايا را از روي 

بويژه اختالفات  به حل و فصل مشكالت خانوادگي ودكك و قراردادهاي والد •
 .كنند ي بزرگتر كمك ميها ميان والدين و بچه

  
  
  
  
  
  
  
  



 



 

  15فصل 
  در مورد دو كودكمند  زمانمحروميت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

از مشكالت رايجي هستند كه والـدين بـا آنهـا     خواهر و برادرهادعواهاي ميان 
  .يندروبرو

  

ز خود نشان مي دهند، هميشه الزم نيست هنگامي كه دو كودك رفتار سوئي ا
ـ    اسـت  ركه بدانيد چه كسي اول شروع كرد و يا اينكه چه كسـي بيشـتر مقص .

ي جداگانـه در  ها تنها كاري كه مي كنيد اين است كه هر دوي آنها را در مكان
  .قرار دهيدمند  زمانمحروميت 

  
دك، يـك  دو كـو منـد   زمـان در اين فصل، شما درمي يابيد كه چرا محروميت 

همچنـين شـما يـاد    . روش مفيد براي برخورد با مشكالت ميـان كودكـان اسـت   
در مـورد دو كـودك   مند  زمانخواهيد گرفت كه چه زمان و چگونه از محروميت 

  .ساله بيشترين تأثير را دارد 4تا  3اين روش، براي كودكان . استفاده نماييد
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  كاهش تعارض ميان كودكان
  دو كودكبراي مند  زمانمحروميت 

از . نه ساله، با هم دعوا كرده و به يكديگر بد و بيراه مي گفتند 2، ده ساله و آنجال1آندرو
آنجايي كه پدر معتقد بود آندرو، آغاز كننده اين دعوا بوده است، تنها او را با محروميت 

  .مواجه كردمند  زمان
دد جـ د درگيـري م بيرون آمد، پدر شـاه مند  زمانهنگامي كه آندرو از مكان محروميت 

  .آندرو و خواهرش بود
بابا طرف مـن اسـت و تنبيـه    ! ها ها ها! آندرو كجا بودي؟ محروميت زمان مند؟«:آنجال

  ».فقط براي توست
مي خـواي يـه گوجـه زيـر چشـات      . مي دوني كه اول تو شروع كردي! خفه شو«:آندرو
  »؟!بكارم
مي اندازي و مامـان و بابـا هـم    هميشه دعوا راه ! هنوز بچه اي! اگه مي توني! ها«:آنجال

  »!دونن اين رو مي
  .كه از دست هر دو عصباني بود، به سمت آنها آمدپدر در اين لحظه 

آندرو تو هم اتاق ! آنجال تو برو به حمام! محروميت زمان مند، به خاطر دعوا كردن«:پدر
  »!!زود باشين ببينم! خواب پشتي

  
دريافت كه دعوا هميشه بين دو طـرف   او. اين بار، پدر كار درست را انجام داد

منـد در مـورد هـر دو     او همچنين تشخيص داد كه اعمال محروميت زمـان  .است
طرف، اغلب از تنبيه يكي از آنها و يا مداخله شخصي براي حل مشـكالت مـداوم   

  .يش موثرتر استها ميان بچه
و مرافعه هاي تهديد كننده به خود گرفتن، داد و بيداد  بد و بيراه گفتن، ژست

به راه انداختن، اذيت و آزارهاي خصمانه، لگدزدن و كتك زدن، مشكالت رفتاري 
ممكن است شما در صورت ايفـاي   ،رايجي هستند كه والدين با آنها روبرو هستند

نقش قاضي يا داور، مسئوليت بسيار سنگيني را براي حل مشكالت ميان كودكان 

                                                 
1. Andrew  
2. Angela  
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دين در ايـن اختالفـات مداخلـه كـرده و     در اغلب موارد، وال. خود برعهده بگيريد
سعي مي كنند مشخص سازند كه كداميك ابتدا دعـوا را شـروع كـرده اسـت تـا      

در نتيجه، كودكان به جاي اينكه خود، . اينكه خطا كار را سرزنش و مالمت كنند
تعارضاتشان را حل و فصل كنند، براي حـل مشـكالت بـيش از حـد بـه والـدين       

والدين نادرسـت  » قضاوت«اين احتمال وجود دارد كه  همچنين. شوند وابسته مي
  .باشد

. بسياري از كودكان، از به دردسر انداختن برادر يا خواهر خود، لذت مـي برنـد  
ممكن است يك كودك  زبل، خود مشاجره را آغاز كند اما چنين وانمود كند كه 

 دفـاع و  گـاهي اوقـات، كـودك كـوچكتر كـه بـي      . ديگري آغاز كننده بوده اسـت 
. به نظر مي رسد، كودك بزرگتر را تحريك مي كند تـا او را دعـوا كنـد    تر گناه بي

هنگامي كه كودكان با هم اختالف و دعوا دارند، اغلب دشـوار اسـت كـه تعيـين     
  .كنيم كداميك آغاز كننده تعارض بوده است

ممكن اسـت كودكـان شـما    . جلب توجه والدين خود را دوست دارند ،كودكان
ه با دعوا و مشاجره مداوم، بخش اعظم توجه شما را بـه خـود جلـب    ياد بگيرند ك

. البته شما دوست نداريد كه شاهد و ناظر تعارض ميان كودكان خود باشيد. كنند
 ،اما در صورتي كه قدم پيش گذاشته و خودتان با تعارضـات آنهـا برخـورد كنيـد    

افعـه مـداوم،   رم يكي يا هر دوي آنها براي اين دعوا وبه » ناخواسته«ممكن است 
  .پاداش داده باشيد

پس شما به عنوان والد بايد چه كاري انجام دهيد؟ هنگامي كه دو كـودك در  
نظـر از اينكـه چـه     هر دوي آنها را صـرف . حال مشاجره و دعوا با يكديگر هستند

  . بفرستيدمند  زمانكسي دعوا را شروع كرده است، به محروميت 
. د هر دو كودك، سه مزيـت بـه همـراه دارد   در مورمند  زماناعمال محروميت 

. اينكه شما مجبور به جانبداري از يكي و يا تعيين مقصر اصـلي نيسـتيد   ،نخست
دوم اينكه، شما با نشان دادن توجه فراوان نسبت به آنها در حـين حـل و فصـل    
دعوا، ناخواسته آنها را پاداش نمي دهيد و سوم اينكه هر دو كودك از ادامه دادن 
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مند كسل كننده و ناخوشايند  زيرا هر دو محروميت زمان .شوند ه نااميد ميمشاجر
  .اند را تجربه كرده

  

در مورد دو كودك اسـتفاده  مند  زمانچه وقت و چگونه از محروميت 
  ؟كنيم

براي دو كودك، در برخورد با مشكالت ميان دو يـا چنـد   مند  زمانمحروميت 
يـك زمـان مناسـب    . يار موثر اسـت كودك به صورتي كه در باال توصيف شد، بس

در مورد دو كودك، هنگامي اسـت كـه   مند  زمانديگر براي استفاده از محروميت 
كنـار  كودكان شما با هم مشكل ساز مي شوند، حتي اگر آنها به خوبي با يكديگر 

ي مكرر شما، ها اجازه بدهيد فرض كنيم كه كودكان شما، عليرغم سرزنش. نيايند
يگر در داخل خانه، گرگم به هوا بازي كردن و به هم كوبيدن به دنبال كردن يكد
مـي توانـد   منـد   زمـان چنين مواقعي، استفاده از محروميت . درها ادامه مي دهند

  .مناسب باشد
  

  
  كودك 4در مورد مند  زمانمحروميت 

ـ     ي هـا  سـه نفـر از بچـه    اصبح يك روز شنبه، پسر پنج سـاله مـن، اريـك ب
بازي آنها به طـور فزاينـده اي پـر    . ل بازي بودندهمسايه، در داخل خانه مشغو

آنها پيوسـته درهـا را بـه هـم مـي كوبيدنـد و عليـرغم        . سروصدا و خشن شد
  .درخواستهاي من براي آرام شدن، به اطراف مي دويدند

كـه بـه پـا     سر و صداييبراي اين مند  زمانمحروميت «سرانجام، من گفتم
، تـو بـرو   2تو هم در اين گوشه، امـي  1بتاريك تو برو آن گوشه، اليزا. كرده ايد

بـه گوشـه اي از اتـاق     ها هر كدام از بچه» .تو هم آن گوشه بشين 3آنجا و جف
چون سن آنهـا بـه    ،دقيقه 5را براي سنج  زمانمن . رفته و روي زمين نشستند

ايـن  . تنظيم كردم و آن را در وسـط اتـاق قـرار دادم    ،سال بود 5طور متوسط 
                                                 
1. Elizabeth 
2. Amy  
3. Jeff  
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همراهي كننـد  مند  زمانم ياد گرفته بودند كه با محروميت ي همسايه هها بچه

پس از . ي خود بروندها زيرا مي دانستند در غير اين صورت بايد سريعا به خانه
! مادر اليزابت بود كه به دنبال او مـي گشـت  . دو دقيقه، زنگ در به صدا درآمد

پري كـردن  به دليل دويدن در خانه در حال س ها اليزابت و بقيه بچه«من گفتم
» چيسـت؟ منـد   زمـان محروميـت  «او پرسـيد » .هسـتند منـد   زمـان محروميت 

از  هـا  زنگ خورد و بچهسنج  زمانهنگامي كه من شروع به توضيح دادن كردم، 
هنگـامي كـه   . خارج شدند و اليزابت به سمت مادرش آمدمند  زمانمحروميت 

نيدم كه اليزابـت  ي ايوان پايين مي رفتند، من مي شها اليزابت و مادرش از پله
  .را براي مادرش توضيح مي دادمند  زمانساله داشت محروميت  5

  
در فصـل  » هستندمند  زمانسوء رفتارهايي كه مستحق محروميت «به ليست 

چيست؟ و والدين چه زماني از آن استفاده مـي  مند  زمانمحروميت «با عنوان  4
تقريبـا بـا تمـامي ايـن     محروميت در مورد دو كـودك،  . نگاهي بياندازيد» كنند؟
 ،به شرطي كه كودكان هر دو در اين سوء رفتارهـا نقـش داشـته باشـند     ،رفتارها

  .تناسب دارد
در مورد دو كودك، شما بايد در كـاربرد  مند  زمانقبل از استفاده از محروميت 

بـراي اينكـه دو كـودك را در    . اين روش به صورت فـردي تجربـه داشـته باشـيد    
ار دهيد، الزم است كه اين دو كودك هـر دو در سـوءرفتار   قرمند  زمانمحروميت 

  .دخالت داشته باشند
) ثانيـه (10 -)كلمـه (10به دنبال سوءرفتار كودكان، سريعا و با رعايت روشـن  

مراقب باشيد كه هيچكدام از آنهـا در  . آنها را با محروميت زمان مند، مواجه كنيد
مراه نداشته و نتوانند يكـديگر  با خود اسباب بازي به همند  زمانمدت محروميت 

. را در جايي قرار دهيد كه هر دو بتوانند صداي آن را بشنوندسنج  زمان. را ببينند
در مورد بيش از دو كودك هم به شرطي كه هر كدام از مند  زمانالبته محروميت 

  .را تجربه كرده باشند، امكان پذير استمند  زماناين كودكان قبال محروميت 
منـد فرسـتاده    طور مثال دو كودكي كه بايد بـه محروميـت زمـان    بهزماني كه 
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در چنين  شود؟ سنج براي چه مدتي تنظيم مي ساله هستند، زمان 10و  6شوند، 
 8دقيقه تنظيم كنيد، زيرا ميانگين سـن دو كـودك    8را براي سنج  زمانحالتي، 

  .سال است
دارند و بـه خـوبي   توجه داشته باشيد هنگامي كه كودكان شما رفتار مناسبي 

با هم كنار مي آيند، توجه زيادي را به آنها نشان داده و مزاياي ويژه اي برايشـان  
مادر دو كودك پس از سپري كردن يك صبح خوشايند و مطلوب در . قائل شويد

. شما دو تا امروز صبح خيلي خوب با هم بـازي كرديـد  «:يش گفتها خانه، به بچه
وقتي شما اينگونه خوب با هم كنار مي ! ك مي برمپس بعد از ظهر شما را به پار

  »!ي مختلف برايمان خيلي آسان مي شودهاآييد، رفتن به جا
  

  :اين نكات عمده را به ياد داشته باشيم
از آنجــايي كــه در دعــواي بــين دو كــودك، هــر دو دخيــل هســتند، پــس  •

 .را در مورد هر دوي آنها اعمال كنيدمند  زمانمحروميت 

دو يــا چنــد كــودك بــه محروميــت زمــان منــد، از روش   بــراي فرســتادن •
آنها را بـه  . استفاده كنيد) ثانيه(10 -)كلمه(10و قانون مند  زمانمحروميت 

 .را با متوسط سن آنها تنظيم كنيدسنج  زماندو مكان جداگانه بفرستيد و 

در مورد دو كودك، در مقايسه با ساير روشـهاي  مند  زماناعمال محروميت  •
 .مشكالت مداوم ميان دو كودك، مزاياي آشكاري داردبرخورد با 

هنگامي كه كودكان شما رفتـار مناسـبي دارنـد و بـه خـوبي بـا هـم كنـار          •
 .آيند، آنها را با تحسين و توجه فراوان پاداش دهيد مي

  
  



 

  16فصل 
  كودكمند  زمانتوقيف كردن اسباب بازي به جاي محروميت 

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بر سر يك اسباب بـازي   2و ليزا 1مي وجود دارد كه جفريدر آينده، احتمال ك
به احتمال بيشتر، آنها به صـورت مشـترك از آن اسـتفاده مـي     . با هم دعوا كنند

توقيف كردن اسباب بازي يك روش موثر و در عين حال با مالحظـه بـراي   . كنند
  .بهبود رفتار كودكان است

توصيف مي كنم كـه در آن  را مند  زماندر اين فصل نوع مفيدي از محروميت 
به جاي فرستاده شدن كودك بـه محروميـت زمـان منـد، اسـباب بـازي توقيـف        

ي صحيح استفاده از اين روش انضباطي موثر، آسـان  ها دنبال كردن گام. شود مي
                                                 
1. Jeffrey 
2. Lisa 

يك  -توقيف كردن اسباب بازي
 راه حل موثر

دفعه بعـد، دو نفـري بـا آن بـازي     «
اگر اين كار را نكنـيم، آن  . كنيم مي

بابا آن را توقيـف  . را از ما مي گيرند
 »... .كندمي 

مشكالتي كه والدين با آنها روبرو 
 .هستند

  »!اين مال منه«
  »!اين مال منه! نخير«

اغلب اوقات، اسـباب بـازي هـا موجـب     
 .وز مشكالت ميان كودكان مي شـوند بر

گـاهي كودكــان همــديگر را بــا اســباب  
بازي مي زنند، به مبلمـان آسـيب مـي    
زنند و يا از استفاده مشترك از اسـباب  

 .بازي خودداري مي كنند
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 :ساير مهارتهايي كه در اين فصل مورد بحـث قـرار گرفتـه انـد، عبارتنـد از     . است
ه در بـ جعو قرار دادن متعلقـات شخصـي در    تنبراي نوبت گرفسنج  زمانكاربرد 

  .خانهدر صورت پراكنده بودن آنها 
  ها بچهمند  زمانتوقيف روبات به جاي محروميت 

 5بـازي را بـراي جفـري     با خوشحالي يك روبات اسـباب پدر شب گذشته، 
امروز صبح او به اكراه، بخـش اعظـم وقـت    . ساله به خانه آورد 6ساله و ليزاي 

، و نـد چه كسي اول با روبـات بـازي ك  «يم گيري براي اينكهخود را صرف تصم
رزنش كردن آنهـا بـه خـاطر    از آن و س ها همچنين اصرار بر استفاده نوبتي بچه

  .نمود »با يكديگر نادعواي آن
سرانجام، پدر به منظور متوقف ساختن اين مشاجرات كه تا حد داد و بيداد 

او روبـات را  . گرفتسباب بازي روبات ا ف كردنيبه توقپيش رفته بود، تصميم 
دقيقـه تنظـيم كـرد و آن را در     10را بـراي  سنج  زمانروي يخچال گذاشت و 

زنـگ  سـنج   زمانهر وقت  :يش گفتها سپس او رو به بچه. كنار روبات قرار داد
اما اگر دوباره به جاي استفاده مشـترك از  . زد، روبات را برايتان پايين مي آورم

  !كنيد، دوباره آن را توقيف مي كنمآن، با هم مشكل پيدا 
شد، زيرا جفري و ليزا ياد گرفتند به جاي نديگر در آن صبح توقيف  ،روبات

آنهـا هـر دو   . اينكه موجب توقيف آن شوند، به طور مشترك با آن بازي كننـد 
دريافتند كه اگر به دعوا بر سر آن ادامه دهند، لذت بازي با اسباب بازي جديد 

  .واهند دادخود را از دست خ
  

  توقيف اسباب بازي و توقف سوءرفتار
كودكان زمان بسيار زيادي را صرف بازي كردن با اسباب بازي و سـاير اشـياء   

موجبات معاشرت كودك با ساير كودكان و والدينشان را  ها اسباب بازي. مي كنند
  .فراهم مي سازند

ي هـا  شـيوه استفاده از توقيف اسباب بـازي بـه جـاي كـاربرد برخـي ديگـر از       
براي كمك به كودك خود جهت آموختن افزايش خود كنترلي مـورد   را انضباطي

سه موقعيت وجـود دارنـد كـه ممكـن اسـت شـما در آن       . توجه و نظر قرار دهيد
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: كودك، تـرجيح بدهيـد  مند  زمان، توقيف اسباب بازي را بر محروميت ها موقعيت
اب بــازي روي مــي ســوءرفتار كــودك شــما در زمــان بــازي كــردن بــا اســب) 1(

   .)صدمه زدن به مبلمان به وسيله اسباب بازي(دهد
دو كودك به جاي بازي مشترك با اسباب بازي بر سر آن مشاجره و دعـوا  ) 2(
   .كنند مي
دو كودك از خود سوءرفتار بروز مي دهند و سـوءرفتار آنهـا يـك اسـباب     ) 3(

سـباب بـازي گـران    گرگم به هوا بازي كـردن بـا يـك ا   (بازي را هم دربرمي گيرد
  .)قيمت كه نبايد آن را به اطراف پرتاب نمود

هنگامي كه كودك شما، يكي از دوستانش را براي بازي كردن دعوت مي كند 
و سوءرفتار آنها يك اسباب بازي را هم دربرمي گيرد، شما مي توانيد اسباب بازي 

ب بازي به شما والدين كودك ديگر،  نمي توانند براي توقيف اسبا. را توقيف كنيد
معترض شوند، هر چند به احتمال فراوان از اين كار شما متعجـب و شـگفت زده   

براي بزرگساالني كه به طور همزمان مسئوليت چنـدين كـودك را بـر    ! مي شوند
و كاركنان مهد كودك، توقيف اسباب  ها مربيان پيش دبستاني ؛عهده دارند، مانند

  .بازي يك روش انضباطي ايده آل است
مكن است شما سوال كنيـد كـه چـرا والـدين بـه جـاي اعمـال محروميـت         م
در مورد كودك خود، اسباب بازي او را توقيف مي كنند؟ كودكي كه در مند  زمان

قرار مي گيرد، فرصت يادگيري چيزهايي را كه ممكن اسـت  مند  زمانمحروميت 
كودكان  خواهيد كه شما نمي. پاداش دهنده يا لذتبخش باشند، از دست مي دهد

همچنين هنگـامي كـه شـما    . سپري كنندمند  زمانزمان زيادي را در محروميت 
روشهاي انضباطي را مورد استفاده قرار مي دهيد، بايد از روشي استفاده كنيد كه 

توقيف اسـباب  . ماليم تر باشد ها در عين موثر بودن در تغيير رفتار، از همه روش
توقيـف  . كودك، تنبيه ماليـم تـري اسـت    مند زمانبازي در مقايسه با محروميت 

كودك و روشي اضافي مند  زماناسباب بازي، يك جايگزين موثر براي محروميت 
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  .براي حمايت از هشدارهايتان در اختيار شما قرار مي دهد
هنگامي كه دو كودك، به طور مكرر بر سر يك اسـباب بـازي جنجـال بـه پـا      

دن مقصر و اينكـه كـدام كـودك بايـد     كنند، خود را بيش از حد براي پيدا كر مي
به سادگي، اسـباب بـازي يـا    . از جانبداري بپرهيزيد. سرزنش شود، درگير نسازيد

در اين صورت، هيچكدام از اين كودكـان  . شيء مورد اختالف آنها را توقيف كنيد
همچنـين، پـس از اينكـه ايـن دو     . براي دعوا و مشاجره پاداش داده نمـي شـوند  

زي خود را به دليل توقيف از دست دادنـد، انگيـزه  بيشـتري    اسباب با» جنگجو«
  .پيدا مي كنند تا در آينده، خودشان مشكالتشان را حل و فصل كنند

  

  و مراحل توقيف اسباب بازي ها گام
شما براي توقيف يك اسباب بازي يا شيء ديگر، چگونه عمل مي كنيد؟ بـراي  

. استفاده كنيد) ثانيه(10 -)كلمه(10و قانون مند  زمانكار از روش محروميت  اين
چنانچه كودك شما با يك اسباب بازي از خود بد رفتاري نشان مي دهد، سـريعا  

پيش از توقيف اسباب بازي نبايد . اسباب بازي را از او گرفته و آن را توقيف كنيد
بيش از ده كلمه با كودك صحبت كرده و يا بيش از ده ثانيه در اين كـار درنـگ   

پس از توقيف اسباب بازي، به كودك خود بگوييد كه به چه دليل . دبه خرج دهي
سپس از او بخواهيد كه با صداي بلند دليل توقيف . اسباب بازي را از او گرفته ايد

اين كار را به صـورت مختصـر و سـريع انجـام     . اسباب بازي اش را بر زبان بياورد
  .دهيد و از سرزنش بپرهيزيد

خودش اسباب بازي را در محـل مـورد نظـر قـرار     از كودك خود نخواهيد كه 
شما خودتان مي توانيد بسيار سريع تر اين كار را انجام دهيد، همچنـين از  . دهد

. قابل حمل اسـتفاده كنيـد  سنج  زمانهميشه از . جنگ قدرت احتمالي بپرهيزيد
به كودك شما عالمت خواهد داد كه چه زماني مي تواند بـازي بـا   سنج  زماناين 

قابـل حمـل،   سـنج   زمـان داليل ضرورت اسـتفاده از  . بازي را از سر بگيرد اسباب
. كـودك مطـرح شـدند   منـد   زمانهمان داليلي هستند كه در رابطه با محروميت 
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  .مرور كنيد 10را در فصل » قابل حملسنج  زمانداليل استفاده از «
ايي در مورد كودكان دو و سه ساله، اسباب بازي را دور از دسـترس او و در جـ  

قابـل حمـل را   سـنج   زمـان سـپس،  . قرار دهيد كه به آساني بتوانيد آن را ببينيد
. دقيقـه تنظـيم كنيـد    5تـا   2برداشته و آن را براي يـك زمـان كوتـاه، معمـوال     

را در كنار اسباب بازي قرار دهيد به طوري كه كودك بتواند هـر دوي  سنج  زمان
توقيـف اسـباب بـازي را بـه او      سپس به صورت مختصر دليل. آنها را با هم ببيند

بازي به روي ميز قهوه كوبيدي و بـه   با اسباب تو« :به عنوان مثال، بگوييد. بگوييد
كـه بـه    :سـپس بـه او بگوييـد   . »همين دليل من اسباب بازي ات را توقيف كردم

محض به صدا درآمدن زنگ زمان سنج، او دوباره اسباب بازي را در اختيار خواهد 
به صدا درآمـد، دوبـاره بـه صـورت مختصـر دليـل       سنج  زمانكه هنگامي . داشت

توقيف اسباب بازي را به او يادآوري كرده، سپس اسباب بازي را برداشـته و آن را  
از كودك نخواهيد كه براي رفتار بدش معذرت خواهي كنـد  . به كودك برگردانيد

  .داشته باشد و يا او را مجبور نكنيد كه به شما قول بدهد در آينده رفتار خوبي
از سـاله و بـاالتر، معمـوال الزم نيسـت كـه اسـباب را دور        4در مورد كودكان 

ات توقيـف   بـازي  اسـباب «: تنها كافيست كه به او بگوييد. دسترس آنها قرار دهيد
را برداريد و آن را براي سنج  زمانسپس » !حق نداري به آن دست بزني! مي شود

سـپس دليـل   . ا كنار اسباب بازي قرار دهيددقيقه تنظيم كرده و آن ر 15تا  10
به او بگوييد كه پس از شنيدن صـداي زنـگ   . توقيف اسباب بازي را به او بگوييد
كودك حق ندارد كه به اسباب بازي توقيـف  . مي تواند اسباب بازي را پس بگيرد

خود او نيز به  ،در غير اين صورت. تنظيم شده، دست بزندسنج  زمانشده و يا به 
حتي كودكان تكانشي هـم بـه زودي يـاد    ! فرستاده مي شودمند  زمانميت محرو

مي گيرند خود را كنترل كرده و براي برداشتن اسباب بازي توقيف شده خود، تـا  
  .صبر كنندسنج  زمانزمان به صدا درآمدن زنگ 
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  :و اشياء ها توقيف اسباب بازي

  راه حلي براي مشكالت مستمر
  يي براي والدينها مثال

  *يك راه حل    فتار دشوارر
ساله، پيوسـته در   13و  10دو خواهر  -1

مورد انتخاب برنامه تلويزيون با هـم بگومگـو   
آنها به طور مكرر پيش مـادر شـكايت   . دارند

مي برند و از او مي خواهند كه مشكل را حل 
  .كند

مادر تلويزيون را خاموش مـي كنـد و    -1
يـون  را تنظيم كـرده بـر روي تلويز  سنج  زمان

او بايد در صورت لزوم بـه ايـن   . قرار مي دهد
  .روش ادامه دهد

ساله، عليرغم پـدر، بـه    4دختر  1آالن -2
طور مكرر با ماشين اسباب بازي بزرگ خـود  

  .تا لبه خيابان پيش مي رود

پدر ماشـين او را توقيـف كـرده و بـه      -2
  .دقيقه آن را در گاراژ مي گذارد 20مدت 

خرگوش خود گـرگم   با ،ساله 6آندره  -3
  .به هوا بازي مي كند

خرگوش به قفس برگردانده مي شـود   -3
  .و تمام آن روز، آنجا مي ماند

سـاله   4و دوستش كه هـر دو   2دانيل -4
ي اسـباب بـازي يكـديگر    ها هستند، به بلوك

ضربه زده و همديگر را به پرت كردن آنها بـه  
  .صورت طرف مقابل، تهديد مي كنند

را بـراي  سـنج   زمـان ل يـك  مادر داني -4
دقيقه تنظيم كرده و آن را در كنار  10مدت 

همچنين مادر براي دوست . بلوكها مي گذارد
ــه      ــد ك ــي ده ــيح م ــل توض ــب داني متعج

دقيقه توقيـف شـده    10بلوكهايشان به مدت 
  .اند و او حق ندارد به آنها دست بزند

، به طور مكرر شكايت مي كنـد  3ارين -5
ويـدئويي جديدشـان،   كه بـرادرش در بـازي   
  .نوبت را رعايت نمي كند

پدر بازي ويدئويي را خاموش كـرده و   -5
. دقيقه تنظيم مي كنـد  10را براي سنج  زمان

ممكن است الزم باشد كه او اين كار را تكرار 
  .كند

صــداي بانــدهاي اســتريو در اتــاق     -6
پذيرايي، بـاز هـم كـل آپارتمـان را بـه لـرزه       

  .درآورده است

سـنج   زمانيو خاموش مي شود و استر -6
دقيقــه تنظــيم شــده، بــر روي آن  15بــراي 

  .شود گذاشته مي

                                                 
1. Alan  
2. Daniel  
3. Erin  
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البته، والدين بايد تعيين نمايند كه كداميك از مشكالت رفتاري آنقدر جدي هستند، كـه  *  
راههاي ديگر هم به جز توقيف اسباب . كند ميتنبيه ماليمي مانند توقيف اسباب بازي را ايجاب 

با اين وجود، استفاده از توقيف اسباب بازي براي . برخورد با مشكالت فوق وجود داردبازي براي 
  .والدين، سريع، موثر و آسان است



218                                                                         SOS كمك براي والدين 

  ي بيشتر براي والدينها ايده
 .تمرين كنيدسنج  زماننوبت گرفتن را با استفاده از  •

 جعبه جمعه •

  تفريح، براي كودكان پيش از دبستان •
سـنج   زمـان وبت گرفتن را بـا اسـتفاده از يـك    كودكان خود را كمك كنيد تا ن

، حساب زمان را به درستي نگه مي دارنـد و نسـبت بـه    ها سنج زمان. تمرين كنند
  .همه منصفانه عمل مي كنند

به عنوان مثال، اگر دو فرزند شما، در استفاده مشترك از بازي ويدئويي جديد، 
نوبـت  (د كـه رفتـار مطلـوب   با هم مشكل دارند، با آنها بنشينيد و از آنان بخواهيـ 

 5را بـراي  سـنج   زمـان هر كدام از آنها را وادار كنيـد كـه   . را تمرين كنند)گرفتن
. به بـازي ويـدئويي بپـردازد   سنج  زماندقيقه تنظيم كرده و تا زمان زنگ خوردن 

پس از به صدا درآمدن زنگ زمان سنج، او بايد از بازي دسـت بكشـد و آن را بـه    
دقيقه تنظيم مي كند و نوبت  5را به مدت سنج  زمانهم  او. كودك ديگر بسپارد

تا زماني كه اطمينان حاصل مي كنيد كـه كودكـان شـما ايـن     . او آغاز مي گردد
و نوبـت گـرفتن را   سنج  زمانروش را ياد گرفته اند، به آنها كمك كنيد تا تنظيم 

دعوا بر سـر  با اين وجود، چنانچه آنها ترجيح دادند كه به بگومگو و . تمرين كنند
بازي ويدئويي ادامه دهند و از به اشـتراك گذاشـتن آن خـودداري كننـد، بـازي      

د تـا بـا هـم همكـاري و     انانگيز اين كار شما آنها را برمي. ويدئويي را توقيف كنيد
  .تعامل نمايند

، هـا  ، لبـاس هـا  ، كفـش هـا  وادار ساختن كودكان به جمـع آوري اسـباب بـازي   
در . ه بر روي زمين پخش كرده اند، اغلب دشوار استيادداشتها و ساير اشيايي ك

ي كودك كه او آنها را سر جاي خود قرار نمـي دهـد، از   ها مورد اين قبيل دارايي
  .استفاده كنيد» جعبه جمعه«

را بر روي يك جعبه مقـوايي بنويسـيد و آن را در اتـاق    » جعبه جمعه«عبارت
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پـاك كنيـد،    ها ز خرت و پرتنشيمن و يا هر اتاق ديگري كه مي خواهيد آن را ا
را براي ده دقيقه تنظيم كرده و آن را در كنـار جعبـه قـرار    سنج  زمان. قرار دهيد

سپس به اعضـاي خـانواده اعـالم كنيـد كـه بـا بـه صـدا در آمـدن زنـگ           . دهيد
تمامي متعلقات آنها را كه در اطراف پراكنده بـوده و سـر جـاي خـود      ،سنج زمان

هر چيزي كه در اين جعبه قرار داده شـود،  . د ريختنيستند، در آن جعبه خواهي
تا روز جمعه در آنجا باقي خواهد ماند و فقط روز جمعه بـه صـاحبش برگردانـده    

از هر گونه اخطار ديگر و يا سرزنش كردن اعضـاي خـانواده خـودداري    . مي شود
جمـع  . پس از زنگ زمان سنج، تمامي اشيايي را كه سرجاي خود نيسـتند . كنيد

هيچ كس تـا روز  . بگذاريد دسپس جعبه را در كم. كرده و در جعبه بريزيدآوري 
كودكان شما، پس از اينكه . دست نمي زند» جعبه جمعه«جمعه به اشياء و يا به 

ي خود را از دست دادند، متعلقـات خـود   ها چندين بار به اين صورت اسباب بازي
زنش كرده و يـا بـر سـر    كنند و ديگر نيازي نيست كه شما آنها را سر را جمع مي
  .آنها غر بزنيد

هنگامي كه مالحظه مي كنيد كودكان نوپا يا پيش از دبستان شما، بر سر يك 
ايـن  . اسباب بازي جروبحث و دعوا مي كنند، از سرگرم سـاختن اسـتفاده كنيـد   

بدان معناست كه توجه آنها را به چيز ديگري جلب و يا عالقه آنهـا را بـه سـمت    
در چنين وضعيتي، معموال يكـي از  . ا فعاليت ديگر سوق دهيديك اسباب بازي ي

كودكان و يا هر دوي آنها اسباب بازي يا فعاليت قبلي را رها كرده و بـه فعاليـت   
در نتيجه، آنها فرصت ديگـري را بـراي بـازي مشـترك و يـا      . جديد رو مي آورند

آساني قابـل   اين شيوه در مورد اكثر كودكان خردسال به. جداگانه پيدا مي كنند
  .اجراست

هنگامي كه كودك شما، به خوبي با ديگـران بـازي مـي كنـد، بـا اسـتفاده از       
كودكان خردسال به تشويق زيادي نياز . تحسين، تأييد و توجه او را پاداش بدهيد

  .دارند و دوست دارند براي رفتار خوبشان تحسين شوند
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  :اين نكات عمده را به ياد داشته باشيم
ءرفتار كودك شما يك اسـباب بـازي را در برمـي گيـرد، از     هنگامي كه سو •

براي توقيف » ثانيه 10 -كلمه 10و قانون مند  زمانمحروميت «همان روش 
 .اسباب بازي استفاده كنيد

و سـاير اشـياء، جـايگزين مـوثري بـراي محروميـت        هـا  توقيف اسباب بازي •
 .مند كودك در اختيار شما قرار مي دهد زمان

و نوبت گـرفتن بـراي يـك    سنج  زمانكمك كنيد تا تنظيم كودكان خود را  •
 .اسباب بازي يا فعاليت را تمرين كنند

و ساير متعلقات كودكـان   ها براي نگه داشتن اسباب بازي» جعبه جمعه«از  •
 .كه آنها را در جاي خود قرار نمي دهند، استفاده كنيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  17فصل 
  برخورد با رفتار پرخاشگرانه و خطرناك

  
  
  
  
  
  
  

  »!كمك! كمك«
پس از متوقف ساختن رفتـار،  . رفتارهاي خطرناك را بالفاصله متوقف كنيد

  .ي انضباطي موثر استفاده نماييدها از روش
  

  »!با آن بترسانم را من فقط مي خواستم او«
صبح يك روز شنبه، هنگامي كه در حال مرتب كـردن گـاراژ بـودم، دو فريـاد     

چماقي در دست  ،ام، اريك پسر پنج ساله» !كمك! كمك«. وحشتزده را شنيدم
جف آشكارا ترسيده بود و . مي كردساله همسايه را دنبال  6گرفته و جف پسر 

  .كرد تا جان سالم به در ببرد فرار مي
  .با توجه به آن موقعيت؛ وضعيت هيجاني و رفتاري جف، متناسب بود

و بـذار كنـار، اونـو    اون چماق ر«ت از گاراژ خارج شده و فرياد زدم من به سرع
: من خودم را به اريك رسانده و چـوب را از دسـت او درآوردم و گفـتم   » !نزني

سپس » !اين كار خيلي خطرناك است! هيچوقت كسي را با چماق دنبال نكن«
» !ي ايوان بنشين، همـين االن ها برو روي پله! محروميت زمان مند«:به او گفتم

  .اريك به آنجا رفت
  .تا به وضعيت او رسيدگي كنم، اما او ناپديد شده بودبه سمت جف برگشتم 
سـپس مـن بـه چمـاق نگـاه      . رسانده بود» جاي امني«معلوم بود او خود را به 
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كردم و وقتي كه ديدم يك لوله پالستيكي توخـالي مخصـوص ضـربه زدن بـه     
  .توپ پالستيكي است، تا حدودي آرامش خاطر پيدا كردم

اريك به پايان رسيد، ما گفتگوي زير را با هم مند  زمانپس از اينكه محروميت 
  :داشتيم

ديگري را با چماق يـا هـر چيـز ديگـري     بچه اريك، هيچوقت تالش نكني كه «    :پدر
  ».اين كار خطرناك است و به ديگران صدمه مي زند! كتك بزني

بـا آن   را من فقط مي خواستم او. من نمي خواستم واقعا جف را با چماق بزنم«   :اريك
  ».بترسانم

حـاال  . هيچ وقت از يك شيء براي كتك زدن يا ترساندن ديگران استفاده نكن«    :پدر
  »به من بگو تو چه كاري انجام دادي كه خيلي خطرناك بود؟

داد تا به توپ ضـربه   او به من نوبت نمي. من جف را با يك چماق دنبال كردم«   :اريك
  ».بزنم

دفعـه بعـد اگـر    . ق، كار خطرناك و نادرستي بـود دنبال كردن جف با يك چما«    :پدر
جف به تو نوبت ندهد كه به توپ ضربه بزنـي و تـو عصـباني شـوي، چـه كـار       

  ».خطر باشد؟ خودت به من بگو تواني انجام دهي كه بي كني؟ چه كاري مي مي
خب، من مي تونم به او بگم كه اگر نوبـت را رعايـت نكنـد، بـا او بـازي نمـي       «   :اريك

من مي تونم بيـام و بـه شـما بگـم كـه او      ... من مي تونم به مادرش بگم... كنم
 ».نوبت را رعايت نمي كند

اينها همه كارهاي خوب و بي خطر هستند كه مـي تـوان اگـر كسـي نوبـت را      «    :پدر
من خيلي  خوشحالم كه در مـورد ايـن راههـاي بـي     . رعايت نكرد، انجام دهي

  ».اي خطر براي رفتارت در آينده فكر كرده
  

مـن  . من و اريك بـه گفتگـو در مـورد رفتـار و احساسـات او ادامـه داديـم       
همچنين آن چماق را براي يك هفته كنار گذاشتم كه مـي توانـد يـك پيامـد     

  .منطقي ماليم براي اقدام اريك در ترساندن يك نفر با آن، باشد
  

كي بـه  ممكن است كود. هاي بسياري براي رفتار پرخاشگرانه وجود دارد انگيزه
خواهـد راه خـود را بـاز     اين دليل كه عصباني و ناراحت است، به اين دليل كه مي
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خواهد بر شخص ديگري مسـلط شـده و او را كنتـرل     كند، يا به اين دليل كه مي
شـايد او بخواهـد كودكـان ديگـر را     . كند، سعي نمايد كه به ديگري آسيب بزنـد 

ان والد، بايد مانع از رفتاري شويم كه با اين وجود، ما به عنو. تحت تأثير قرار دهد
كودكان پرخاشگر با ريسك بـااليي بـراي   . موجب تهديد و يا صدمه ديگران است

  . تبديل شدن به نوجوانان يا بزرگساالن ناسازگار مواجه هستند
همچنين ممكن است كودكي با سرپيچي از قوانين با اهميـت ايمنـي و يـا بـا     

 ؛بـه عنـوان مثـال   . ا در معرض خطر قرار دهـد خود ر ،ي جديها اقدام به ريسك
ممكن است كودكي با سه چرخه اش وارد يك خيابان شلوغ شود، با كبريت بازي 

  . كند و يا به وسايل خطرناك بيش از حد نزديك شود
  نشسته بر روي پل عابر پياده

آن . نه ساله و پدرش در يك پارك بزرگ در حال قـدم زدن بودنـد   1برندي
رندي بسيار شلوغ بود و جلوتر از پدرش مي دويد بـه طـوري كـه    بعد از ظهر ب

پدر او به غر زدن و فرياد كشيدن بر سر او و برنـدي  . بارها نزديك بود گم شود
  .ادامه مي دادند» به كار خودش«هم 

هنگامي كه آنها به انتهاي پارك نزديك شدند، برندي به سرعت دور شـد و  
سرانجام خود را به او رساند و او را نشسته بـر  پدر . در پيچ پياده رو ناپديد شد

يي را كه زير پـاي  ها روي لبه يك پل هوايي عابر پياده يافت، كه از آنجا ماشين
  !او در حركت بودند، تماشا مي كرد

او سعي كرد آرامش خود را حفظ كرده و از برندي خواست كه به آرامـي از  
پـدر او را سـرزنش كـرد و يـك     بيايد، پس از پايين آمدن برنـدي،   نآنجا پايي

نه دقيقه اي هم برايش در نظر گرفت كه برندي در پشـت  مند  زمانمحروميت 
برنـدي   ،پيـاده روي  ادامـه در . يك درخت بزرگ در انتهاي پارك آن را گذارند

محروميـت   ،مجبور بود در چند قدمي پدرش باقي بمانـد و در غيـر اينصـورت   
  .رندي به سرعت سر به راه شدب. بعدي در انتظار او بودمند  زمان

  

                                                 
1. Brandi 



224                                                                          SOS كمك براي والدين 

  مديريت رفتار پرخاشگرانه و خطرناك
. شما از مديريت رفتار پرخاشگرانه و خطرناك، دو هـدف را دنبـال مـي كنيـد    

به منظور حفاظت كودك خـود و يـا ديگـران، سـريعا سـوءرفتار را       ؛نخست اينكه
ه طوري كـه  ب .متوقف كنيد و دوم اينكه برخوردي موثر با سوءرفتار داشته باشيد

ي اساسي زيـر را بـه يـاد    ها به منظور تحقق اين دو هدف گام. مجددا تكرار نشود
  .داشته باشيد

A .رفتـار  . كودك را مختصري سـرزنش كنيـد  . رفتار را متوقف كنيد
گاهي اوقات شما نياز داريد كه سريعا وارد عمـل شـده و    .نامقبول را نام ببريد

بعضـي  . خاشگرانه يا خطرناك متوقف سازيدكودك خود را در حال انجام رفتار پر
زماني كه ايمني . است كردنوقتها زمان حرف زدن و بعضي وقتها هم زمان عمل 

كودك شما و كودكان ديگر به مخاطره افتاده اسـت زمـان آن اسـت كـه سـريعا      
  .دست به عمل بزنيد

پس از متوقف ساختن رفتار خطرناك، كودك را به صورت مختصر امـا جـدي   
پـيش از  . كرده و سوءرفتار خاصي را كه مرتكب شده اسـت، نـام ببريـد    سرزنش

بـا  . با او وارد جروبحث و يا گفتگو نشويدمند  زمانفرستادن كودك به محروميت 
نـام رفتـار پرخاشـگرانه يـا     . (..........هرگـز نبايـد  ! نه«صدايي بلند و محكم بگوييد

هرگـز نبايـد   «: اريك گفـتم  من با تاكيد و روشن به» !را انجام دهي) خطرناك او
  »!شخص ديگري را با چماق دنبال كني

B . هنگـام تنبيـه رفتـار    . قرار دهيدمند  زمانبالفاصله كودك را در محروميت
سـريع اسـت نـه زمـان     مند  زمانپرخاشگرانه يا خطرناك، زمان اعمال محروميت 

پس . نيدشما مي توانيد بعدا در اين باره با هم صحبت ك. صحبت و بگومگو كردن
منـد   زمـان از متوقف ساختن رفتار خطرناك كودكتان، سريعا او را به محروميـت  

  .هم استفاده نماييدسنج  زماناز اين گام مهم، چشم پوشي نكنيد و از . بفرستيد
آيا يك كودك پرخاشگر، از دستور ما بـراي رفـتن   «: ممكن است شما بپرسيد
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» ؟زمينـه همكـاري خواهـد كـرد    به محروميت زمان مند، اطاعت كرده و در اين 
، به شما مي گويد كه چگونـه يـك كـودك    12فصل . است»بله«جواب اين سوال

  .واداريدمند  زماننافرمان را به همكاري و پذيرفتن روش انضباطي محروميت 
چنانچه هر دو كودك شما در رفتار خطرنـاك سـهيم بـوده و اگـر هـر دو تـا       

اسـتفاده  » كـودك  2در مـورد  منـد   مانزمحروميت «، از اند اشتباه كردهحدودي 
كودك اسـتفاده مـي كنيـد،     2در مورد مند  زمانهنگامي كه از محروميت . كنيد

. الزم نيست كه معلوم كنيد چه كسي مقصر است يا چه كسي بيشتر مقصر است
  .مورد بحث قرار گرفته است 15فصل  در براي دو كودكمند  زمانمحروميت 

اسـت، خـود را   منـد   زمانگذراندن محروميت  هنگامي كه كودك شما در حال
آنچه را كه مـي خواهيـد   . آماده كنيد»پس از محروميت زمان مند«براي گفتگوي

در مورد علت احتمالي رفتـار خطرنـاك يـا    . بگوييد به صورت ذهني تمرين كنيد
  .تكانشي كودك خود فكر كنيد

C .زمـان صـحبت    .با او در مورد رفتار پرخاشگرانه يا خطرناكش گفتگو كنيد
دوباره به كودك خود بگوييـد كـه   . استمند  زمانكردن، پس از اتمام محروميت 

به او بگوييد كه رفتار . آنچه او انجام داده است پرخاشگرانه يا خطرناك بوده است
سپس از او بخواهيد كه به بيان خود، به شـما  . او به چه دليل غيرقابل قبول است

در ايـن زمـان،   . است كه خطرناك و نامقبول است بگويد كه چه كاري انجام داده
شما از او نمي خواهيد كه معذرت خواهي كند و يا قول بدهد كه دوباره اين كـار  

شما فقط از او مـي خواهيـد كـه كـاري را كـه انجـام داده اسـت،        . را انجام ندهد
اريك، دوباره به مـن بگـو   «: من در گفتگو با پسرم اريك به او گفتم. توصيف كند

  »چه كاري انجام دادي كه خطرناك بود؟
پس از آنكه او رفتار پرخاشگرانه يا خطرناكش را توصيف كـرد، از او بخواهيـد   

خطري را كه مي تواند در آينده از آنها اسـتفاده كنـد، توصـيف     ي بيها جايگزين
به من بگو، دفعه بعد اگـر  «: من به هنگام صحبت كردن با اريك به او گفتم. كند
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را رعايت نكرد و تو عصباني شدي، چه كاري انجام مي دهي؟ چه كـار  جف نوبت 
  »بي خطري مي تواني انجام دهي؟

ي ايمن و بي خطر رفتاري را به شما مـي  ها هنگامي كه كودك شما، جايگزين
او را كمـك كنيـد تـا    . ي او را تشـويق كنيـد  هـا  ايـده . گويد، او را تحسين كنيـد 

بـا افـراد دشـوار كشـف كـرده و در آينـده،       روشهاي جايگزيني را براي سازگاري 
ساله، كارهاي مختلفي را نام برد كـه در آينـده در    5اريك . مشكالت را حل كند

مـن مـي   « .صورتي كه جف، نوبت را رعايت نكند، او مي تواند آنها را انجام دهـد 
 من مي توانم بـه ... توانم به او بگويم اگر نوبت را رعايت نكند، با او بازي نمي كنم

  ».مي توانم به شما بگويم كه او نوبت را رعايت نمي كند. مادرش بگويم
چنانچه هيچ گونه رفتار جايگزين بي خطري، به ذهن كودك شما نرسد، شـما  

: اگر او بـا عصـبانيت گفـت   . يي به او كمك كنيدها بايد در يافتن چنين جايگزين
را بـه بعـدا   و از صحبت كردن با شما خودداري كرد، صـحبت كـردن   » ولم كن«

اما اين  .بفرستيدمند  زمانموكول كنيد و يا اينكه يك بار ديگر او را به محروميت 
دوبـاره سـعي    ،به دنبال اين محروميت زمان مند. كار را فقط يك بار انجام دهيد

  .ي رفتاري بي خطر صحبت كنيدها كنيد با او در مورد جايگزين
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  ي اساسي براي برخورد باها گام

  شگرانه يا خطرناكرخارفتار پ
  فهرست والدين

  

  ي فوريها گام
  . رفتار را متوقف كنيد. 1ــــــ
به صورت مختصر كودك را سرزنش كرده و رفتار غيرقابل قبول او را نام . 2ــــــ
  .ببريد
  .بفرستيدمند  زماناو را بالفاصله به محروميت . 3ــــــ

  پس از اتمام محروميت زمان مند
  .و خطرناك بود را پرسيد كه چه كاري انجام داد كه پرخاشگرانهاز او ب. 4ــــــ
به او كمك كنيد يك يا دو شيوه بي خطر يا غير پرخاشگرانه براي رفتار . 5ــــــ

  .آينده،توصيف نمايد
ي بي خطري را مطرح كرد، او را با تحسين، پاداش ها پس از اينكه او چنين شيوه

  .بدهيد
  .جريمه رفتاري را براي او در نظر بگيريد اليم ياپيامدهاي منطقي م. 6ــــــ
چنانچه كودك شما در حالتي قرار دارد كه مي خواهـد در ايـن بـاره بـا     . 7ــــــ

  )18فصل . (دادن انعكاسي استفاده كنيدشما صحبت كند، از گوش 
  

  
D .      يك پيامد منطقي ماليم يـا جريمـه رفتـاري را بـراي او در نظـر

. توصـيف شـده انـد    5ي رفتاري در فصـل ها قي يا جريمهپيامدهاي منط .بگيريد
چنانچه كودك شما كوچك است و با بچه قلدر همسـايه رفتـاري پرخاشـگرانه از    
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كبود شـدن   شان دهد،احتماال با يك پيامد طبيعي مانند چشم ورم كرده يان خود
  !قسمت ديگري از بدنش، مواجه مي شود

يا شيء براي رفتار خطرناك يـا   چنانچه پسر يا دختر شما از يك اسباب بازي
پرخاشگرانه خود استفاده مي كند، آن اسباب بازي يا شـيء را بـراي يـك مـدت     

اريك استفاده از چماق پالستيكي اش را براي يك هفتـه از  . طوالني توقيف كنيد
  .دست داد
هاي كـوچكتر   بچه به سمتاز اينكه با دوچرخه اش به سرعت  ساله، 12 1مري
. هان تغيير مسير بدهد و اينگونه آنها را بترساند، لذت مـي بـرد  و ناگ كندحركت 

كرد، او براي هميشه  توقيفهفته  2پس از اينكه مادر او دوچرخه اش را به مدت 
  .اين رفتار خطرناك را كنار گذاشت

پس از آنكه پدر برندي، او را نشسته بر روي پل عابر پياده يافت، او را مجبـور  
ايـن محـدوديت   . ز، همواره در چند قدمي اش باقي بمانـد كرد كه در بقيه آن رو

  .مختصر يك پيامد منطقي براي رفتار خطرناك قبلي برندي بود
E .   چنانچه كودك در حالتي قرار دارد كه مي خواهد با شـما صـحبت

پس از پايـان محروميـت زمـان    . كند، از گوش دادن انعكاسي استفاده كنيد
حين انجام رفتار خطرنـاك، چـه احساسـي    مند، حدس بزنيد كه كودك شما در 

فصـل بعـدي،   . آيا او چنـين احساسـي داشـته اسـت     :سپس از او بپرسيد. داشت
، تـا اينكـه   دهـد  مـي را به شما نشـان  » گوش دادن انعكاسي«چگونگي استفاده از

كودكاني كه احساسات . بتوانيد به كودك خود براي ابراز احساساتش كمك كنيد
دانند كه چگونه خشم و ناكامي خود را در قالب كلمـات  خود را درك كرده و مي 

  .بيان كنند، كنترل بيشتري بر روي رفتار پرخاشگرانه و تكانشي خود دارند
  

  
                                                 
1. mary  
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  كمكهاي بيشتر براي كودك پرخاشگر
كودكان پرخاشگر، ميـزان بـااليي از رفتـار پرخاشـگرانه كالمـي و جسـمي را       

و امـوال و  ) از جمله معلمـان (االننسبت به اعضاي خانواده، ساير كودكان، بزرگس
اين كودكان به سرعت كتك مي زنند، هل مـي دهنـد،   . حفظ مي كنند ها دارايي

دهنـد، تهديـد    كنند، عذاب مـي  مسخره مي ولگد مي زنند، گاز مي گيرند، اذيت 
. دهند سر ميمي كنند، قشقرق به راه مي اندازند، اشياء را پرت مي كنند و گريه 

دهنـد، امـا    ن، گاهي اوقات برخي از ايـن رفتارهـا را انجـام مـي    بسياري از كودكا
  .دهد كودك پرخاشگر به طور مكرر، اغلب اين رفتارها را انجام مي

نسبت به استرس » خودكار«هر چند كه پرخاشگري كودك، تقريبا يك پاسخ 
اين پرخاشگري ديگران را مجبـور يـا وادار   . و ناكامي است، اما يك هدف نيز دارد

هنگـامي كـه ديگـران در مقابـل     . به او بدهند ،خواهد ازد تا آنچه را كه ميمي س
ي او مقاومت كرده و يا سعي مي كنند رفتار پرخاشـگرانه او را اصـالح   ها خواسته

خـارج از كنتـرل   «نمايند، معموال كودك پرخاشگر بـا سـتيزه جـويي فزاينـده و     
ي كودكـان  هـا  شيوهخارج از كنترل شدن، يكي از . واكنش نشان مي دهد» شدن

همچنـين كودكـان پرخاشـگر، بـه     . پرخاشگر در تالش براي كنترل ديگران است
  .احتمال بيشتري دروغ مي گويند و مسئوليت اعمال خود را انكار مي كنند

مـن بـه همـراه يـك     . پرخاشگري مي تواند به پيامدهاي ناگواري منجـر شـود  
پـس از  . واده اش كار مي كـرديم نه ساله و خان 1خانواده درمانگر ديگر، با استيون

طور تكانشي در اوج عصبانيت، لوله اي را برداشته و با كوبيـدن آن  بآنكه استيون 
بر سر بچه اي ديگر موجب مرگ او شده بود، والـدين او و دادگـاه در جسـتجوي    

تالش براي اصالح الگوي رفتاري پرخاشگرانه كودك . ندكمك براي او برآمده بود
  . ندازيدرا به تعويق نيا

درخواستهاي والدين و سـاير بزرگسـاالن تبعيـت     ازكودك پرخاشگر، معموالً، 

                                                 
1. Steven 
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ا عمل ه آن بهاو مانند كودكان ديگر به اين درخواستها توجه نمي كند و  .كند نمي
، براي اينكه از او »ادب كردن والدين«ي او ابزاري است براي ها قشقرق. نمي كند

همچنــين . نمــي خواهــد، انجــام دهــد درخواســت نكننــد كارهــايي را كــه خــود
ديگران را از دخالت در آنچه كه او مـي خواهـد انجـام دهـد، بـاز       ،هاي او قشقرق

  .دارد مي
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  .ي كه والدين با آنها روبرو هستندمشكالت
  
  
  
  
  
  
  
  

. را بيرون ببرد ها تنها كاري كه من كردم، اين بود كه از او خواستم آشغال«
  »!اين كار را انجام دهدحدس مي زنم او دوست ندارد 

  
كودك پرخاشگر در زماني كه از او خواسته مـي شـود كـاري را كـه     اغلب، 

  .مطابق ميلش نيست، انجام دهد، قشقرق به راه مي اندازد
  

توانـد   او مـي . كمك به كودك پرخاشگر و حتي دوست داشتن او، دشوار اسـت 
والـدين و  . ارديك خانواده و يا حتي كل يك كالس را در آشفتگي خشـم نگـه د  

معلماني كه سعي مي كنند به كودكان پرخاشگر كمك كنند، اغلب در رابطـه بـا   
احساسات خشم و ناكـامي خودشـان نسـبت بـه چنـين كودكـاني، بـا مشـكالت         

  .بسياري دست به گريبان هستند
بسياري از والديني كه يك كودك عصباني و غيرقابل كنترل دارند، اميدوارنـد  

همچنـين  . نهان براي رفتار پرخاشگرانه كودكشان پيدا شودكه يك علت دروني پ
آنها مي خواهند باور كنند كه مي توانند كودك خود را نزد مشاور بفرسـتند كـه   

را كشف كرده و شخصيت و رفتار كودك آنها را با اسـتفاده  » مشكل دورني«يك 
ديگر  والديني كه در سر. از يك روش درماني جديد و نيرومند، سر و سامان دهد
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اين پيوستار قرار دارند، احساس درماندگي مي كنند و بـر ايـن باورنـد كـه هـيچ      
  .كاري براي كمك به كودك آنها نمي توان انجام داد

حقيقت اين است كه مي توان به كودك پرخاشگر كمك كرد و گاهي اوقات او 
با اين وجود، كمـك كـردن بـه يـك كـودك      . به طور قابل توجهي تغيير مي كند

اين امر مسـتلزم تـالش بسـيار،    . اشگر، براي والدين مسئوليت سنگيني استپرخ
 SOS، و كاربرد مستمر روشـهاي مـديريت كـودك    ت، مراقب»پيگيري«صبوري،

در اغلب موارد، كمك حرفـه اي هـم مـورد    . توصيف شده در اين كتاب مي باشد
دريافـت  چه موقع و چگونه بايد كمك حرفه اي  باره اينكهدر 22فصل . نياز است

  .پردازد به بررسي مي كرد
رفتـار پرخاشـگرانه و    ،هنگامي كـه كـودك پرخاشـگر، در رابطـه بـا ديگـران      

د ي اساسي براي برخـور ها گام«دهد، به طور مستمر از  خطرناك از خود نشان مي
هرگاه كه او . شدند پيروي كنيد نام برده كه قبالً »با رفتار پرخاشگرانه و خطرناك

يا ساير روشـهاي  مند  زمانيا كالمي استفاده كرد، از محروميت  از تهديد فيزيكي
  .تنبيه ماليم، مانند پيامد منطقي يا جريمه رفتاري استفاده كنيد

مراقب باشيد هنگامي كه كودك پرخاشگر شما، به شـيوه اي غيرپرخاشـگرانه   
ي شما عمل مي كند، با تحسين و توجه كردن، او ها رفتار مي كند و يا به توصيه

را بـراي كمـك بـه او جهـت      پاداش -امتيازهمچنين يك برنامه . را پاداش دهيد
بـه ازاي هـر   . توصيف شده است 14اين روش در فصل . بهبود رفتارش آغاز كنيد

. نصف روز كه او بدون رفتار پرخاشگرانه سپري مي كند، به او چند امتياز بدهيـد 
ي مـادي و فعـاليتي   هـا  اداشاو پس از كسب چندين امتياز مي تواند آنها را با پـ 

  .معاوضه كند
بسياري از كودكاني كـه در خانـه پرخاشـگر هسـتند، در مدرسـه نيـز چنـين        

ي معلـم  ها ي خود را براي كاهش پرخاشگري كودكتان، با تالشها تالش. هستند
به منظور آموختن چگونگي همكاري موثر با معلم كودك خود، . او هماهنگ كنيد
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مشـترك  » حملـه «كاهش پرخاشگري، مسـتلزم يـك   . را مطالعه كنيد 19فصل 
  .است

در اياالت متحده، رفتار خشـن و پرخاشـگرانه بـه طـور فزاينـده اي در حـال       
ميزان قتل در اياالت متحده، هفت برابـر بيشـتر از ميـزان آن در    . گسترش است

كودكان در . انگلستان، اروپا، ژاپن و بسياري ديگر از كشورهاي توسعه يافته است
ي هـا  ي عامـه و برنامـه  هـا  ض ميزان قابل توجهي خشم و خشونت در رسـانه معر

، به طـور مكـرر مشـكالت را بـا     ها قهرمانان عامه پسند در رسانه. تفريحي هستند
  .كنند حل و فصل مي آميز و خشونت پرخاشگرانهنزاكت،  گفتاري بي

ايش ، افـز »الگوهـا «پرخاشگري كودكان اغلب با مشاهده رفتار پرخاشگرانه اين
ي قبلي اشاره شد، مراقب باشيد كه شـما و  ها همانطور كه در فصل. پيدا مي كند

تا جايي كـه مـي توانيـد    . همسرتان الگوي مناسبي را به كودك خود عرضه كنيد
، تلويزيـون،  هـا  قرار گرفتن كودك خود را در معرض الگوهاي پرخاشـگر در فـيلم  

هـاي پخـش شـده در     ورزشمطالب نوشـتاري و  هاي كامپيوتري،  يموسيقي، باز
  .تلويزيون مانند كشتي محدود نماييد

  :اين نكات عمده را به ياد داشته باشيم
ي اساسـي  هـا  گـام «هرگاه كه شاهد رفتار پرخاشگرانه كودك خود بوديد از  •

 .استفاده كنيد» براي برخورد با رفتار پرخاشگرانه و خطرناك

وهـاي پرخاشـگر در   قرار گرفتن كودك خود را در معـرض همسـاالن و الگ    •
ي عامـه پسـند محـدود    هـا  ، تلويزيون و موسيقيها ي كارتوني، فيلمها برنامه
 .نماييد

، كـودك  SOSشما مي توانيد بـا اسـتفاده از روشـهاي مـديريت كـودك       •
 .پرخاشگر خود را براي بهبود رفتارش ياري دهيد

  



 



 

  18فصل 
  كمك به كودك براي بيان احساسات

  
  
  
  
  
  
  
  
  

... فتند كه با تو بازي نمي كنند، چون تو يك دختر هستي؟به تو گ ها آن«
  »... .چرا اينقدر احساس آزردگي و عصبانيت مي كني مي فهمم

  
  »!ورود دختران ممنوع«

ساله به شـدت در را   10، 1پدر در صندلي راحتي خود نشسته بود كه استاسي
 ل پوشـيده او كاله و دستكش بيسـبا . به هم كوبيد و با عصبانيت وارد اتاق شد

دفعه بعد با همين چماق توي سـر اون پسـره   «: و با اخم و عصبانيت گفت بود
  »!مي زنم

  »چي شده استاسي؟ اتفاقي افتاده؟«  :پدر
  ».اي بدجنس من را راه ندادندهپسر  آناما  .من رفته بودم بيسبال بازي كنم«:استاسي

  »تو رو راه ندادند؟« :پدر
بعـدش همـه شـون بـه مـن      . ختـرا بـازي نمـي كننـد    بـا د  :گفتند ها آن! آره«:استاسي

  »!خنديدند

                                                 
1. Stacy 
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فهمـم چـرا    مي... گفتند با تو بازي نمي كنند چون تو يك دختر هستي؟ ها آن«    :پدر
  »... .اينقدر احساس آزردگي و عصبانيت مي كني

  
پدر با توجه كردن به استاسي، گوش دادن به او و انعكـاس احساسـاتش، از   

او به استاسي كمك كرد تا دريابد كه احساس . آورد او حمايت عاطفي به عمل
احسـاس آزردگـي و    ،او عالوه بر خشم. او چيزي بيش از يك خشم ساده است

  .رد شدن هم مي كردط
  

ما مي خواهيم كه از كودكان خود در مقابل نااميدي، ناكامي و تعارض با ساير 
ه آنهـا را زيـر بـال    با اين وجود، ما نمـي تـوانيم كـه همـوار    . افراد، حفاظت كنيم
آنچه كه ما مي توانيم انجام دهيم، ايـن اسـت كـه آنهـا را     . حمايتي خود بگيريم

ناخوشايند را درك كرده و با آنها  بكمك كنيم تا احساسات خود و از جمله تجار
با استفاده از گوش دادن انعكاسي، ما كودكان خود را تشويق . ي پيدا كنندرسازگا

گـوش دادن  . د را ابراز و آنها را با ما در ميـان بگذارنـد  مي كنيم تا احساسات خو
خالصه كردن و بـازگويي مختصـر احساسـات كـودك و      :انعكاسي عبارت است از

  *.موقعيتي كه ظاهرا موجب اين احساسات شده است

كودك شما از طريق در ميان گذاشـتن احساسـات ناخوشـايند خـود بـا شـما       
كه به دليل اين احساسـات بـه دوش مـي    آزردگي خود را كاهش داده و از باري 

او همچنين كنترل بيشتري بر روي هيجانات و رفتار خود . كشد، كاسته مي شود
ي زندگي روزمره، دسـت بـه   ها و ناكامي ها كسب كرده و در روبرو شدن با چالش

ارتباطات شما با كودكتان بهبود پيدا مي كند و شـما  . زند هاي بهتري مي انتخاب
  .ري با هم خواهيد داشترابطه نزديكت

والدين از چه زماني بايد گوش دادن انعكاسي را آغاز كنند؟ كودكان سه سـاله  
. براي سود بردن از گوش دادن انعكاسي، چندان خردسال به حسـاب نمـي آينـد   

                                                 
  .هم ناميده مي شود» الگوش دادن فع«گوش دادن انعكاسي *
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. البته به شرطي كه والدين در گفتار خود از زباني ساده و مختصر اسـتفاده كننـد  
ابراز و بيان نمودن احساسات به يك اندازه، به كمـك  پسران و دختران، در زمينه 

پسران و دختراني كه با احساسات خـود در تمـاس هسـتند، مـردان و     . نياز دارند
  .زناني سازگارتر خواهند شد

  از مهارتهاي اساسي گوش دادن انعكاسي استفاده كنيد
از مهارت ارتباطي گـوش دادن انعكاسـي، بـراي كمـك بـه كودكتـان جهـت        

زماني كه كودك شـما بيـان احساسـات    . بيان احساساتش استفاده كنيد آموختن
  :از پنج رهنمود زير پيروي كنيد. خود را آغاز مي كند

 .تمامي احساسات كودك خود را پذيرفته و به آنها احترام بگذاريد -1
اين كار را با گوش دادن دقيق، حفظ سـكوت در حـين گـوش دادن و پرهيـز از     

البته الزم نيست شما تمامي اقـدامات يـا رفتارهـاي آنهـا را     . قضاوت انجام دهيد
او مـي توانـد بـه    . بپذيرد، بلكه اين پذيرش فقط در مورد احساسات ضرورت دارد

شما بگويد كه تا چه اندازه از برادرش عصباني است، اما اجازه ندارد كه اين خشم 
  .خود را از طريق اذيت كردن و يا كتك زدن او ابراز كند

توجـه  . او نشان دهيد كه به آنچه كه مي گويد، گوش مي دهيـد  به -2
از كـاري كـه   . و احساساتش، پاداش مـي دهـد   ها دقيق شما، او را براي بيان ايده

انجام مي دهيد، دست بكشيد، به سمت او برگرديد، تماس چشمي را با او حفـظ  
اه بـه  همچنين، با تكان دادن سـر و گفـتن گـ   . كنيد و به دقت به او گوش دهيد

  .توجه خود را به او نشان دهيد» ...مي فهمم... بله... آها«گاه
، را آنچه را كه از كودكتان شنيديد و برداشت خـود از احسـاس او   -3

هـم احساسـات و    وهـاي او   گاهي اوقات هسته اصلي گفتـه . برايش بازگو كنيد
و در  ، بازگوييبطور خالصه ،كه ظاهرا موجب احساسات او شده است را موقعيتي
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شما بايد در . تنها گوش دادن و درك كردن، كافي نيست *.قالبي ديگر بيان كنيد
، افكار و احساسات او را بـه خـودش انعكـاس دهيـد و ايـن      ها قالب كلمات، گفته

مهارتي كـه دسـتيابي بـه آن مسـتلزم تمـرين       .همان گوش دادن انعكاسي است
  .است

از واژگـان مشـابهي اسـتفاده    . دسعي نكنيد كه دقيقا كلمات او را تكـرار كنيـ  
بـه دختـر سـه سـاله و نااميـد خـود       . همان معنا و احساس را برسـانند  كه .كنيد

زيـرا ايـن بـار نتوانسـتي بـا بابـا بـه        ) احسـاس (. تو احساس بدي داري« :بگوييد
  .)موقعيت(»فروشگاه بروي

ممكن است كودك شما چيزهايي را بر زبـان بيـاورد كـه شـما آنهـا را بسـيار       
هيچ «: ممكن است او بگويد ،به عنوان مثال. احت كننده و تهديد كننده بيابيدنار

ي هـا  در چنين مواقعي هنگامي كه به گفته» !كس در مدرسه من را دوست ندارد
او گوش داده و آنها را انعكاس مي دهيد، محكم باشيد و دستخوش نگرانـي و يـا   

را تشويق كنيد تا احسـاس  والد كمك كننده اي باشيد و او . احساس گناه نشويد
چنانچـه شـما   . او به كمك شـما نيـاز دارد  . بيان كند -هر چه كه باشد –خود را 

بتوانيد همچون آينه اي صادق بازتاب دهنده افكار و احساسات كودكتان به خـود  
او باشيد، به او كمك خواهيد كرد تا با احساسات خود بهتر كنار بيايد و دست به 

  .زندي بهتري بها انتخاب
كودكان در مورد احساسات منفي و موقعيت ناخوشايندي كـه پشـت آن   اغلب،

                                                 
بـا ايـن وجـود، چيـزي كـه      . موقعيت ها و رويدادهاي ناخوشايند  بر روي احساسات مـا تـأثير مـي گذارنـد     *

تـأثير بيشـتري بـر روي احساسـات او     ) همـان خودگويـه هـا   (شخص در مورد اين رويدادها به خود مي گويد
ام كـه چگونـه باورهـا و خودگويـه هـا،      من توضيح داده » ، كمك در مورد هيجاناتSOS«در كتاب. دارند

همچنين من در آن كتاب گام هاي بهبود احساسات از طريق اصـالح  . علت اصلي هيجانات و رفتار ما هستند
كتاب مذكور بر اساس شناخت درماني استوار است و هم براي . خودگويه هاي نادرست را توصيف كرده ام

  .تكمك به بزرگساالن هم براي نوجوانان مفيد اس
  .اين كتاب توسط مترجم حاضر ترجمه و از سوي همين انتشارات به چاپ رسيده است
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كـودك خـود را از طريـق گـوش دادن     . احساسات قرار دارند، مبالغـه مـي كننـد   
انعكاسي براي درك و روشن ساختن احساساتش و توصيفي كه از موقعيـت دارد،  

، زيـرا ايـن   دكنـ  غه ميبا اين وجود، به او نگوييد كه در اين مورد مبال. ياري دهيد
  .كار از تمايل او براي در ميان گذاشتن ساير احساساتش با شما، خواهد كاست

 نامگـذاري احساسـات، نخسـتين گـام    . احساسات او را نامگذاري كنيد -4
يي بـراي احساسـات   هـا  نـام «زير، با عناوين ليست. براي درك و مديريت آنهاست

اين دو ليست . را بررسي كنيد»وشاينديي براي احساسات ناخها نام«و » خوشايند
و عناويني را براي احساسـات مثبـت و منفـي رايـج كـه هـم توسـط         ها برچسب

. بزرگساالن و هم توسط كودكان تجربه مي شوند، در اختيار شما قرار مي دهنـد 
ي هـا  در صورتي كه كودك شما خردسال است، توجـه داشـته باشـيد كـه از واژه    

  .نامگذاري احساسات استفاده كنيدساده براي كمك به او جهت 
ي كودك خود گوش داده و حاالت چهـره او  ها پس از آنكه به دقت به صحبت

در مورد احسـاس او داشـته و بـا    » حدس قريب به يقين«را مشاهده كرديد، يك 
بـه  «: به فرزند نه ساله خود بگوييد ،به عنوان مثال. احتياط آن را نامگذاري كنيد

مي كني و احتمـاال كمـي هـم    ) يك احساس(س نااميدي نظر مي رسد كه احسا
هستي و علت اينها هم نوع رفتاري است كه معلم با تو ) يك احساس ديگر(آزرده 

در . اگر حدس اول شما نادرست بود، حدس ديگري بزنيد. »)موقعيت(داشته است
. د و ماليم و شمرده صحبت كنيـد يآرام باش. گفتار خود به كودك احترام بگذاريد

او را تشويق كنيد، در صورتي كه حدس شما نادرست بود، اين را به شـما اطـالع   
  .دهد و شما را كمك كند تا حدس خود را اصالح كنيد
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  يي براي احساسات خوشايندهانام
                                   SOS

  پذيرفته شده، محبوب
  تحسين شده 
  توانا، مطمئن

  موفق
  راحت، آرميده

  مشتاق
  شاد، مشعوف

  اميدوار، خوش بين
  دلگرم

  آسوده خاطر

  شاد
  خوب، عالي

  خرسند، خوشحال
  رضايتمند

  دوست داشتن، دوست داشته شدن
  راضي، شادمان

  لذت بردن، خوش آمدن
  مفتخر، سرافراز

  مورد احترام
  ايمن، امن

  يي براي احساسات ناخوشايندهانام
  عصباني، خشمگين

  دلخور
  تحريك پذير، بدخلق

  ه، هراسانترسيد
  افسرده

  تنها، ترك شده
  رد شدهطبدون دوست، 
  بي ارزش، بد

  كودن
  ناراحت، گرفته
  نگران، مضطرب

  ناايمن

  ناشاد، بدبخت
  به هم ريخته، غيرمنصفانه
  نامحبوب، فراموش شده

  نااميد
  سراسيمه

  آزرده 
  خسته
  كسل
  گيج
  ناكام
  حقير

  گناهكار
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دگاههاي جـايگزين در  ، پيشنهادات، اطمينان خاطر يا ديها توصيه -5
 اما اين كار را تنها و فقط پس از .مورد موقعيت را در اختيار او قرار دهيد

چنانچـه   .انجـام دهيـد  براي بررسـي احساسـاتش    ياري دادن به كودك
ها، پيشنهادها، اطمينان خاطر در ابتدا ارائه شوند، مـانع از تـالش كـودك     توصيه

  .شوند شما براي بيان و درك احساساتش مي
شما يادگيري مهارت گوش دادن انعكاسي را چگونـه آغـاز مـي كنيـد؟ روش     

بيشـتر  . انعكاس احساسات مثبت همانند شيوه انعكـاس احساسـات منفـي اسـت    
والدين، اين كار را بسيار آسان تر و خوشايندتر مي يابند كه تمرين مهارت گوش 

  . ددادن انعكاسي را با احساسات خوشايند و مثبت كودك، آغاز كنن
دفعه بعدي كه كودك شما چيزي را به شما مي گويد و به نظر مي رسـد كـه   

مانند احساس هيجان، آسودگي خاطر، اشتياق، افتخار يا (احساسات مثبتي دارد، 
همچنين توصـيف او از موقعيـت و يـا    . ، اين احساسات را انعكاس دهيد)شادماني

بـه عنـوان   . عكاس دهيدرويدادي را كه ظاهرا موجب اين احساسات شده است، ان
، چـون  )يـك احسـاس  (به نظر مي رسد كه خيلي آسوده خاطري«: بگوييد ،مثال

چـون بـه مهمـاني    «: يـا بگوييـد  » ).موقعيت(برنامه تكنوازي پيانو، لغو شده است
مهـارت  » .هسـتي ) احسـاس ( ، هيجـان زده و شـاد  )موقعيت(مايك دعوت شدي 

  .اد بگيريدگوش دادن انعكاسي را تمرين كنيد تا آن را ي
  ».احساس مي كنم كه انگار ديگر هيچ دوستي ندارم«

هنگامي كه پسر بزرگتر من اريك، چهار ساله بود، او را در حالي يافتم كـه  
اشـك از روي صـورت كثيـف و    . در كنار تاب، در حياط پشتي گريه مـي كـرد  

مـن از جـف   «: در حالي كه هق هق گريه مي كرد، گفـت . خاكي او جاري بود
  »!او تو صورت من خاك پاشيد! متنفرم

تـو از جـف   «: من كه سعي مي كردم احساسات او را منعكس كـنم، گفـتم  
چون توي صورتت خاك پاشـيده اسـت و خـاطر تـو را آزرده      ،عصباني هستي

  »!آره، احساس مي كنم كه ديگر هيچ دوستي ندارم«: اريك پاسخ داد» .است
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تر  مهم. تا صورتش را بشويدما به داخل خانه رفتيم و من به او كمك كردم 
اينكه من با انعكاس احساس خشم و آزردگي اش به او كمك كردم تا با  ،از آن

بعـدازظهر همـان روز مـن    . رفتار اهانت آميز يك دوست، سازگاري پيـدا كنـد  
  .كردند اريك و جف را ديدم كه شاد و سرخوش با يكديگر بازي مي

  
  .با آن مواجه هستندگوش دادن انعكاسي و مشكالتي كه والدين 

هنگامي كه كودك شما احساسات خودش را براي شما بيان مي كند، ممكـن  
اما شما مي توانيد هر كدام از اين مشـكالت را  . است مشكالت متعددي بروز كند

  .مديريت كنيد
كودك شما، احساسات ناخوشايندي را نسبت به شما ابراز  -Aمشكل 
ه من اجازه نمي دهيد كه جمعه شب بـه  شما ب« :ممكن است او بگويد .مي كند

بگذاريد كه او احساسـات  » !و من از دست شما خيلي عصباني هستم سينما بروم
منفي خود را نسبت به شما ابراز كند، اما به او اجازه ندهيـد كـه بـه شـما ناسـزا      

اجازه ندهيد كه به شما بددهني كند، فحش بدهد، شما را تهديد كند و يا . بگويد
كه او مـي توانـد احساسـاتش را     :به او بگوييد. دو قشقرق به راه بياندازدجيغ و دا

چنانچه او به بـددهني و  . بيان كند، اما شما ناسزا گويي او را تحمل نخواهيد كرد
يا جيغ كشيدن ادامه داد، او را ترك كرده و يا تنبيه ماليمي در مـورد او اعمـال   

  .كنيد
خـود را شــناخته و آنهــا را بــدون  كودكـان بايــد يــاد بگيرنـد كــه احساســات   
همچنين مراقب باشيد هنگـامي  . پرخاشگري، رفتار زننده و ناسزاگويي بيان كنند

كه شما احساسات خود را نسبت به كودكتان بيان مـي كنيـد، از همـين قـوانين     
بـراي كـودك خـود يـك الگـوي مناسـب       . پيروي كنيد و از ناسزاگويي بپرهيزيد

  .باشيد
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كودك خود كمك مي كنيد تا در مورد احساساتش شما به  -Bمشكل 
مـي كنـد و از    يبا اين وجود، او همچنان احسـاس دلگيـر  . صحبت كند

ممكن است حتي پس از اينكه شما به  .ي غيرمنطقي سخن مي گويدها طرح
ي مفيدي به او كرديد، پيامدهاي ها ساله گوش كرديد، توصيه 12 1دقت به لوراي

ممكن اسـت او در  . شزد كرديد، باز هم او نامعقول باشداحتمالي اقدامات او را گو
انصافي اسـت   معلم زبان من آدم پست و بي«: شود بگويد حالي كه از شما دور مي

. پشيمان خواهـد شـد   به او نشان بدهم كهم هخوا ولي من مي! و من از او متنفرم
بـه او   من مي خواهم همچنان در كالس پچ پچ راه بياندازم و گزارشم را هم ديـر 

  .»!بدهم
ي غيرمنطقي ها اغلب اوقات ما نمي توانيم به طور مستقيم احساسات و انتخاب

ممكن است لورا مجبور شود از طريق مواجه شدن بـا  . فرزندانمان را تغيير بدهيم
يعني او مجبور شـود بـه   . پيامدهاي طبيعي اقداماتش، رفتار خود را بهبود بخشد

نوان جريمه تا دير وقت در مدرسه بماند و بـه  دليل پچ پچ كردن در كالس، به ع
  .بگيرد» F«خاطر تأخير در تحويل گزارش كارش نمره

ي شما براي گوش دادن انعكاسـي،  ها كودك شما از تالش -Cمشكل 
. ده ساله و مادرش توجه كنيـد  2به گفتگوي زير ميان برادلي. استفاده مي كند

درسـت و مـوثر    صـورت نعكاسي به عليرغم اينكه مادر در استفاده از گوش دادن ا
با اين وجود، مـادر بـه   . عمل مي كند، برادلي به طور موقت از او ناراحت مي شود

ي خـود در گـوش دادن انعكاسـي ادامـه     ها شيوه اي مناسب به استفاده از مهارت
  .دهد مي

نهـا بـه او اجـازه    آ. عصـباني هسـتم   3من از دست پدر و مـادر چـاد  «:برادلي
نهـا  آ. ترسند باليي به سرش بياد آنها هميشه مي. ي بكنددهند هيچ كار نمي

                                                 
1. Laura 
2. Bradley  
3. Chad  
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  ».كنند بچه با او رفتار مي كمثل ي
  »كنند؟ نها عصباني هستي چون با او مثل بچه رفتار ميآگي از  تو مي«:مادر

  »!كني تو هم كه دوباره حرف خودمو تكرار مي! بله من همينو گفتم« :برادلي
و پدر و مـادرش   چادبدونم در مورد  خيلي خب برادلي، من مي خوام« :مادر

  »؟چي فكر مي كني
كـه بـه    هها است اين كه مثل رفتار با بچه ها كارهاي آنخب، يكي از «:برادلي

  ».بياد............... به كه با من  دهند نمياو اجازه 
  

عالوه بر اين، ممكن است كودك به شـما بگويـد كـه احساسـات او را درسـت      
د شما بعدا دريابيد كـه شـما احساسـات او را بـه درسـتي      هر چن. ايد درك نكرده

  .درك كرده بوديد
چنانچه كـودك شـما در مـورد گـوش دادن انعكاسـي شـما اظهـارنظر كـرد،         

اجـازه  . »به اين احساسات و افكار توجه داريـد « :و به او بگوييد» خونسرد باشيد«
اي گـوش  ي منفي گاه به گاه كودك شـما در مـورد مهارتهـ   ها ندهيد كه واكنش

  .تان، شما را از استفاده از آن بازدارد دادن انعكاسي
  

  .هوش هيجاني كودك خود را تقويت كنيد
هـوش هيجـاني، توانـايي كـودك شـما بـراي درك و        هوش هيجاني چيست؟

از آنجايي كه هوش هيجاني كـودك، بيشـتر   . مديريت هيجانات و رفتار مي باشد
اسـتفاده مـوثر شـما از    . بهبود بخشيد تا ارثي، پس مي توان آن را اكتسابي است

، سازگاري رفتاري، سازگاري هيجـاني، انعطـاف پـذيري و هـوش     SOSروشهاي 
  . هيجاني كودكتان را بهبود خواهد بخشيد

در حاليكه كودك شما رشد مي كند، او را كمك كنيد تا پنج مهارت زير را در 
  .خود تقويت كند
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  پنج توانايي هوش هيجاني
 اري هيجاناتشناخت و نامگذ •

 مديريت و آرام ساختن هيجانات •

 به رسميت شناختن هيجانات ديگران •

 مديريت روابط با ديگران •

  برانگيختن خود براي تحقق بخشيدن اهداف •

  

كودكاني كه احساسات خود را مي شناسند، بهتر مي تواننـد آنهـا را مـديريت    
توانند  بهتر مي كودكاني كه احساسات خود را شناخته و مديريت مي كنند،. كنند

بـه همـين   . احساسات ديگران را شناخته و روابط خود را با آنهـا مـديريت كننـد   
ي خـود بـراي گـوش دادن انعكاسـي بـه      هـا  مهم است كه شـما از مهـارت   ،دليل

شــما بــا كمــك بــه او بــراي شــناخت احساســات و . كودكتــان اســتفاده نماييــد
  .را افزايش دهدهيجاناتش، به او كمك مي كنيد تا هوش هيجاني خود 

اطالعـات   ،و استفاده از آن» ، كمك در مورد هيجاناتSOS«با مطالعه كتاب 
هوش  بهبودهوش هيجاني و كمك به كودك خود براي  تقويتبيشتري در مورد 

  .هيجاني اش، بدست آوريد
هنگامي كه شما در برخورد با يك مشكل دچار ناكامي شـده و يـا بـا شـخص     

او بـا  . به طور دقيق شما را زير نظـر دارد  ناتيد، كودكديگري تعارض پيدا كرده ا
هـا و يـا    مشاهده شما ياد مي گيرد كـه در آينـده چگونـه بـا هيجانـات، ناكـامي      

  .براي كودك خود، الگوي مناسبي باشيد. تعارضات خود با ديگران برخورد نمايد
  

  :اين نكات عمده را به ياد داشته باشيم
احساساتش، نخستين گام براي كمك بـه   كمك به كودكتان براي نامگذاري •

 .او جهت درك و مديريت آنهاست
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احساسـات   خالصه كـردن و بـازگوييِ   :گوش دادن انعكاسي، عبارت است از •
 .احساسات شده است باعث ايجاد كودكتان و موقعيتي كه ظاهراً

از گوش دادن انعكاسي براي كمك به كودكتـان، جهـت نامگـذاري و درك     •
 .ي با آنها استفاده كنيدهيجانات و سازگار

كمك كـردن بـه كـودك خـود را بـا اسـتفاده از انعكـاس دادن احساسـات          •
 .خوشايند و احساسات ناخوشايند، تمرين نماييد

به كودكان كمك مي كند تـا كنتـرل بيشـتري را بـر      ،گوش دادن انعكاسي •
 .روي هيجانات و رفتار خود، بدست آورند

 .كودكتان استفاده كنيدبه منظور تقويت هوش هيجاني  SOSاز  •

و مشـكالت، الگـوي مناسـبي بـراي كـودك خـود        ها در برخورد با ناراحتي •
 .باشيد

  
  
  
  
  
  
  



 

  19فصل 
  مشكالت رفتاري بيشتر

  ها سئواالت و راه حل
  
  
  
  
  
  
  
  

سـاله طبيعـي    6آيا ايـن بـراي يـك كـودك     ! هميشه در حال جنب و جوشه«
  »است؟

مشكالت رايج كودكي ماننـد اخـتالل   در فصل حاضر، ما به دامنه متنوعي از  
ــه  ــص توج ــالي  / نق ــيش فع ــب ادراري،  )ADHD(ب ــادگيري، ش ــتالالت ي ، اخ

اختياري ادرار روزانه، مقاومت در برابر انجـام كارهـا و مشـكالت زمـان خـواب       بي
شما روشها و مهارتهاي بيشتري را براي كمك به كودكتـان خواهيـد   . پردازيم مي

از آن  خانـه نشـين كـردن   و  صندلي اسـتراحت ، جمسابقه با زمان سنآموخت كه 
 -امتيـاز همچنين شما راههاي بيشتري را بـراي اسـتفاده از روشـهاي    . جمله اند

كـه والـدين    كنـيم  توجه مـي در اينجا به چند سئوال . كشف خواهيد كرد پاداش
  .مكررا آنها را مطرح مي كنند

حال جنب و جوش هميشه در . ساله من بسيار فعال است 6پسر  1جرمي«:سئوال

                                                 
1. Jeremy 
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معلـم  . است و هنگامي كه چيزي به او مي گويم، به من توجه نمـي كنـد  
. مبـتال اسـت   ADHD احتمـاالً، او بـه بيمـاري   : كالس اول او مي گويد

دارد يا خير و اگر چنين باشد،  ADHDچگونه مي توانم بفهمم كه آيا او 
  »چه كمكي مي توانم به او بكنم؟

بيشـتر  . بيش فعـالي مـي باشـد   / نقص توجه به معناي اختالل ADHD«:جواب
به طور مستمر، بيش از اندازه فعال، بي توجه،  ADHDكودكان مبتال به 
پرت بوده و در مقايسه با ساير كودكان هم سن و سـال از   تكانشي، حواس

در  ADHDبسـياري از كودكـان   . فراخناي توجـه كمتـري برخوردارنـد   
در كنار آمـدن بـا همسـاالن     مدرسه با مشكالت يادگيري مواجه هستند،

در ميان پسران، تقريبـا   ADHDشيوع . مشكل دارند و پرخاشگر هستند
والـدين و معلمـان معمـوال احسـاس ناكـامي و      . هفت برابر دختران اسـت 

واژه مشابهي كـه  . فرسودگي را در تعامل با اين كودكان گزارش مي كنند
يـا اخـتالل نقـص     ADDاغلب براي اشاره به اين اختالل به كار مي رود 

  ».توجه مي باشد
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  روان شناسان با آنها روبرو هستندمشكالتي كه 
  ADHDزمان ارزيابي يك كودك مبتال به 

  
  
  
  
  
  
  

  »اين همه خرت و پرت را چرا اينجا جمع كرده است؟ مسئول اينجا كيه؟«
  

او را براي  ADDيا  ADHDبراي تعيين ابتال و يا عدم ابتالي جرمي به 
روان . ارزيابي نزد پزشك اطفـال و يـا يـك روان شـناس ببريـد     معاينه يا 

اين نكته بسـيار مهـم   . شناس با شما و با معلم جرمي صحبت خواهد كرد
تمـامي  . است كه او را براي انجام يك فعاليت يا كار، فراوان تحسين كنيد

مناسـب   ADHDبطور اخص براي كمـك بـه كودكـان     SOSروشهاي 
شناس شما، در صورتي كه احسـاس كننـد    پزشك اطفال و روان. هستند

ي بيشتري براي شـما خواهنـد   ها جرمي به كمك خاص نياز دارد، توصيه
يـك  . توجه داشته باشيد كه در خانه محيطي منظم فـراهم كنيـد  . داشت

خانه بي نظم و آشفته، به طور خاص موجب بي نظمي كودكان مبـتال بـه   
ADHD مي شود.  

ام مرتب كردن اتاقش، آماده شدن براي مدرسه، ساله من به هنگ 6دختر «:سئوال
آيا هيچ راهي وجود دارد . و رفتن به رختخواب تعلل و بازيگوشي مي كند

  »تا به او كمك شود در اين كارها سريع تر عمل كند؟
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به منظور سرعت بخشيدن به رفتارهاي كند دخترتان، از روش موثري بـه  : جواب
سـنج   زمـان به اين صـورت كـه   . كنيداستفاده » مسابقه با زمان سنج«نام 

قابل حمل را براي يك مدت زمان معقول تنظيم كرده و چنانچـه كـودك   
آن كار را انجام داد، به او پـاداش  سنج  زمانپيش از به صدا درآمدن زنگ 

به عنوان مثال، دفعه بعدي كه شما فرارسيدن زمان خواب را به او . بدهيد
. دقيقه بعد تنظـيم كنيـد   40تا  30ي را براسنج  زمان. يادآوري مي كنيد
ببـرد، بـرايش يـك قصـه     سـنج   زماناگر مسابقه را از  :سپس به او بگوييد

تعريف مي كنيد و بر روي تقويم امتيازات هـم يـك امتيـاز بـرايش ثبـت      
او براي بردن ايـن مسـابقه بايـد لبـاس خـوابش را بپوشـد،       . خواهيد كرد

  .رختخواب باشدمسواك بزند و قبل از زنگ زمان سنج، در 
بر سر او غر نزنيد كه عجله كند و اگر هم مسابقه را باخت، او را سـرزنش  

. برنده شد، او را تحسين كنيدسنج  زماناما، وقتي كه در مسابقه با . نكنيد
بر روي تقويم امتيازي برايش در نظـر بگيريـد و يـك قصـه هـم بـرايش       

  .بگوييد
  

  .كنند كودكان كمك ميي قابل حمل به پنج شيوه به ها سنج زمان
 .يك كودك به كار مي روندمند  زمانبراي محروميت  ها سنج زمان •

 .دو كودك به كار مي روندمند  زمانبراي محروميت  ها سنج زمان •

ي دخيل در سوءرفتار بـه كـار مـي    ها براي توقيف اسباب بازي ها سنج زمان •
 .روند

 .براي نوبت نگه داشتن به كار مي روند ها سنج زمان •

ي توان به منظور سرعت بخشيدن به رفتار كنـد كودكـان، بـراي آنهـا بـا      م •
  .مسابقه گذاشتسنج  زمان

كمـك بـه    بـه منظـور   جسـن  استفاده از زمان برايآيا راههاي ديگري هم «:سئوال
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  »كودكان وجود دارد؟
ي قابل حمـل بـه منظـور كمـك بـه      ها سنج زمانپنج راه براي استفاده از : جواب

منـد   زمانبراي محروميت  ها سنج زماناز . وجود داردكان كودبهبود رفتار 
ي دخيـل در  هـا  يك كودك، دو يا چنـد كـودك و توقيـف اسـباب بـازي     

براي نوبت نگه داشـتن كودكـان در   سنج  زمان. سوءرفتار استفاده مي شود
حين بازي كردن با يك اسباب بازي مشترك مانند بازي ويدئويي نيـز بـه   

اشاره شـد، كودكـان مـي تواننـد بـراي سـرعت        همانطور كه. كار مي رود
 هـا  سـنج  زمـان . مسابقه بگذارنـد سنج  زمانبخشيدن به رفتار كند خود، با 

، زيرا استفاده از آنها راحت است، در تغيير هستندوالدين  محافظت كننده
 هـا  سنج زمان. و مانع از فرسودگي والدين مي شوند بودهرفتار كودك موثر 

ي والـدين و  هـا  زيرا آنها را از تحمل غـر زدن . ندمحافظ كودكان هم هست
  .ي طوالني والدين نجات مي دهندها گوش دادن به امر و نهي

 .شود ميعبوس و بداخالق  ساله ما، بسيار بدخلق، 12گاهي اوقات دختر «:سئوال
از همه چيز شكايت مي كند، خـواهر كـوچكتر خـود را مـورد سـرزنش و      

ننده اي را در مورد ساير اعضاي خانواده به انتقاد قرار مي دهد و كلمات ز
آيا من بايد او را به دليل اين رفتارهاي ناخوشايندش، به اتاق . كار مي برد

  »خودش بفرستم؟
 نبله، اما قبل از اين كار، از گوش دادن انعكاسي اسـتفاده كنيـد تـا روشـ    : جواب

ل گوش دادن انعكاسـي در فصـ  . ناراحت مي كندرا شود كه چه چيزي او 
. توصيف شده اسـت » كمك به كودك براي بيان احساسات«، با عنوان18

. شايد هيچ چيز خاصي وجود نداشته باشد كـه كـودك شـما را آزار دهـد    
به او بگوييد كـه  . شايد بدخلقي با اعضاي خانواده فقط يك عادت بد باشد

او اختيار احساسات خود را دارد، امـا نبايـد   . احساس او را درك مي كنيد
او را بـه اتـاق خـودش    . اري ناشايست با اعضاي خانواده داشـته باشـد  رفت
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زماني  :به او بگوييد. نام ننهيدمند  زماناما اين كار را محروميت . بفرستيد
هـا و   ، شكايت كردنها مي تواند از اتاقش بيرون بيايد كه بتواند كج خلقي

مـدت بايـد   به او نگوييد كه چه . از خواهرش كنترل كندخود را  انتقادات
 ،گاهي اوقـات . تصميم در اين مورد بر عهده خودش است. در اتاقش بماند

چنانچه كج خلقي دختر شـما ناشـي   . خستگي موجب كج خلقي مي شود
از خستگي اوست، شايد او تصميم بگيـرد كـه پـيش از ملحـق شـدن بـه       

  .خانواده چرتي بزند
به شدت عصباني  ماهه من به هر جايي سرك مي كشد و من را 16بچه «:سئوال

  »چه كار بايد بكنم؟. مي كند
سال است و شـما بايـد جـواب سـئوال      12تا  2مربوط به كودكان  SOS: جواب

  .بدست آوريد SOSايي غير از جخود را از 
شستن ماشين، جمع  :ساله من، در انجام كارهايي مانند 10و  7كودكان «:سئوال

بـه مـن و شـوهرم     ادرختان يا جمع آوري و شستن ظرفهـ كردن برگهاي 
گويند احساس بيماري يا خستگي دارند و  آنها اغلب مي. كمك نمي كنند

آيا راهي بـراي تشـويق كـردن كودكـان     . يا دوست ندارند كه كمك كنند
  »براي كمك به والدين وجود دارد؟

كودك شما را تشويق خواهد كرد تا در كارها به شـما  » صندلي استراحت«:جواب
هر كس كه كاري را شروع كرد، تـا  : ن صورت استطرح به اي! كمك كند

تمامي برگها از روي زمين جمع خواهند  .را ادامه خواهد دادپايان آن كار 
توانـد بـه    چنانچه شخصي بگويد كه بيمار و يـا خسـته اسـت و نمـي    . شد

صندلي «. بنشيند» صندلي استراحت«خانواده كمك كند، او بايد بر روي 
چنانچه شما بيرون منـزل  . صندلي واقعي باشد لزوما نبايد يك» استراحت

كار مي كنيد، نقطه اي در زير يك درخت مـي توانـد بـراي ايـن منظـور      
توجه داشته باشيد كه اين نقطه بايد نزديك به سـاير اعضـا   . مناسب باشد
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اين مكان بايد تا حد امكـان كسـل و   . باشد كه در حال كار كردن هستند
شخصي كـه در حـال   . ونه شيء جالب باشدخسته كننده و به دور از هر گ

كار كردن است، به عنوان يك الگوي خوب براي شخصـي كـه اسـتراحت    
  .مي كند، تلقي مي شود

كودك يا بزرگسالي كه واقعا خسـته باشـد، از فرصـت پـيش آمـده بـراي       
اما اگر او تنها وانمود كرده باشد كه خسته . استراحت استقبال خواهد كرد

شستن بر روي صندلي اسـتراحت و تماشـاي ديگـران،    است، به زودي از ن
بيشـتر كودكـان در چنـين    . احساس كسالت و بي حوصلگي خواهد كـرد 

حالتي تصميم مي گيرند كه صندلي استراحت را ترك كرده و بـه كمـك   
بقيه اعضاي خانواده بيايند، زيرا در هر صورت فعاليت را بر رخوت ترجيح 

روي صندلي استراحت به جـاي كـار   كودك را براي نشستن بر . مي دهند
مراقب باشيد كه او نبايـد هـيچ   . كردن، مورد سرزنش و انتقاد قرار ندهيد

گونه توجهي دريافت كند يا با تلفن صحبت نمايد و يـا بـا اسـباب بـازي،     
بازي كند و يا صندلي استراحت را به هر دليلي جـز بـه قصـد كمـك بـه      

لي استراحت كسل كننده است و صند. ديگران براي اتمام كار، ترك نمايد
. اين كسل كننده بودن به كودك انگيزه مي دهد تا در كار مشاركت كنـد 

پس از آنكه كودكان شما در كارها به كمك شما آمدند، به آنها بگوييد كه 
  .هستيدتالش و كمك آنها  دانقدر

 .، هنوز هم شبها تختخوابش را خيس مي كند1پسر نه ساله من، براندون«:سئوال
آيـا  . من شنيده ام كه زنگهايي وجود دارد كه در اين زمينه مفيد هسـتند 

  »اين زنگها مي توانند به پسر من هم كمك كنند؟
A .سـاله و بـاالتر    6ي شب ادراري مي توانند بـراي كودكـان   ها زنگ! بله

سالگي شـب ادراري را تـرك    6يا  5اغلب كودكان در سنين . مفيد باشند

                                                 
1. Brandon 
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كودكي اين اتفاق نيافتد، ممكن است او به كمـك   اگر در مورد. مي كنند
  .خاص والدينش در اين زمينه نياز داشته باشد

نخست، براندون را به نزد پزشك اطفال ببريد تا اطمينان حاصل شود كـه  
سپس يك برنامه خاص را براي كمـك  . شب ادراري او علت پزشكي ندارد

  :دي زير تبعيت كنيها از گام. به براندون اغاز كنيد
براي بهبود رفتار به شـيوه اي كـه    »پاداش -تقويم امتياز«از يك  -1م گا

رفتار هدف مطلـوب قطـع شـب    . توصيف شد، استفاده كنيد 14در فصل 
ادراري است و براندون بايد براي هر شب بدون شـب ادراري يـك امتيـاز    

هنگامي كه او به اندازه كافي امتيـاز كسـب كـرد، از ميـان منـوي      . بگيرد
  .، يك پاداش را انتخاب مي كندها شپادا

همچنين براي شـبهايي كـه بـدون شـب ادراري سـپري مـي كنـد، او را        
اما هرگز او را به دليل خيس كردن رختخوابش شرمنده يا . تحسين كنيد

زيرا در اين صورت، او به دليلي مشكلي كه دارد، احسـاس  ! يدكنسرزنش ن
  .خواهد كرد حقارتشرمندگي و 

براندون متوجه شد كه رختخواب خود را خيس كرده است، هرگاه  -2گام 
ي خـيس را در  هـا  بايد بالفاصله دوش گرفته يا حمام كند و سپس رخـت 

اين كارها يك پيامد منطقي خفيف براي خيس . ماشين لباسشويي بگذارد
كودكان كوچك تر، براي جمع كردن رختخواب خـيس  . كردن بستر است

بـراي   2و  1ي هـا  معموال گـام . از دارندو دوش گرفتن به كمك والدين ني
كمك به كودكان براي ترك كامل شب ادراري در عرض يـك تـا دو مـاه    

با اين وجود، چنانچه برانـدون همچنـان بـه خـيس كـردن      . كافي هستند
  .ادامه دهيد 3رختخواب خود ادامه داد، كار را با گام 

ه اين صورت طرز كار اين زنگ ب. يك زنگ شب ادراري تهيه كنيد -3گام 
ي زيـر خـود   هـا  است كه كودك يـك حسـگر رطوبـت را بـر روي لبـاس     
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پوشد كه اين حسگر رطوبت را احساس كرده و يك زنگ را به صدا در  مي
اين زنگها را مـي تـوان از طريـق    . دالر هزينه دارد 90 آن خريد. مي آورد

re.comWWW.bedwettingsto سفارش داد.  
ثانيـه زمـان مـي بـرد،      2از آنجايي كه به صدا درآمدن ايـن زنـگ فقـط    

براندون بازخوردي فوري مبني بر خيس شدن رختخـوابش دريافـت مـي    
. او از طريق شرطي سازي ياد مي گيرد كه اين رفتـار را تـرك كنـد   . كند

 2مـدت  ممكن است او تا غلبه كامل بر اين مشكل نياز داشته باشـد، بـه   
  . ماه از اين زنگ استفاده كند

اين قبيل زنگها براي كمـك بـه كودكـان و نوجوانـان جهـت تـرك شـب        
بـا ايـن وجـود، اگـر شـما زنـگ را خريـداري        . ادراري بسيار مفيد هستند
پس از حاصـل شـدن   . را هم دنبال كنيد 2و  1كرديد، بايد همچنان گام 

كودك شما دوبـاره بـه    هدف توقف شب ادراري، اين امكان وجود دارد كه
تنها كاري كـه مـي كنيـد، ايـن     . در اين حالت، نااميد نشويد. آن بازگردد

بيشتر كودكان پس از بار دوم طي . را دوباره از سر بگيريد ها است كه گام
  .كردن اين برنامه، معموال ديگر به شب ادراري بازگشت پيدا نمي كنند

د اما فرزند شما همچنان به چنانچه شما به درستي اين مراحل را طي كني
شب ادراري ادامه دهد، الزم است كه با پزشك اطفال، روان شـناس و يـا   

  . يك متخصص رفتاري ديگر براي كمكهاي اضافي، مراجعه نماييد
شما چه پيشنهادي براي كمك به كودكاني داريـد كـه پـس از آمـوزش     «:سئوال

  »ند؟اداب توالت، باز هم در طول روز، خود را خيس مي كن
اين امكان وجود دارد كه يك كودك پنج ساله و يا بزرگتر پس از آموختن : جواب

در اينگونـه  . آداب توالت، گاهي اوقات دچار بي اختياري ادرار روزانه شـود 
  :مواقع، برنامه ريز را اجرا كنيد

كنـد،   به ازاي هر روزي كه كودك شما بدون خيس كردن خود سپري مي
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چنانچه ايـن  . منظور نماييد پاداش -تقويم امتيازوي امتياز بر ر 3براي او 
مشكل در روز بيش از يك بار براي او پيش مي آيد، روز را به سـه بخـش   
صبح، بعدازظهر و شب تقسيم كنيد و براي هر قسمت يك امتياز در نظـر  

  .امتياز به دست آورد 3او هر روز مي تواند تا . بگيريد
د امتيـازاتش را بـا يكـي از پاداشـهاي     كودك را تشويق كنيد تا زود به زو

همچنين در پايان هـر روزي كـه   . ، معاوضه كندها موجود در منوي پاداش
  . سپري مي شود، او را تحسين و تمجيد كنيد! بدون حادثه
براي خيس كردن خود، سرزنش نكنيد، بلكـه فـورا او را بـه     را هيچگاه او

و بخواهيــد خــودش ي تميــز بپوشــانيد و از اهــا حمــام بفرســتيد، لبــاس
  .ي كثيف را تميز كندها لباس

شان قـانون را زيـر پـا     ساله 13گويند كه هرگاه فرزند  ي ما ميها همسايه«:سئوال
» خانـه نشـين  «مي گذارد، او را به مدت دو تـا سـه هفتـه محـدود و يـا      

اين خانه نشين كردن به چه معناست و آيا شما آن را به عنـوان  . كنند مي
توصيه مي كنيد؟ من قصد دارم از آن در مورد دختـر  يك روش انضباطي 
  ».نوجوانم استفاده كنم

خانه نشين كردن به معناي محدود كردن مختصر يك كودك يـا نوجـوان   : جواب
در . باشـد  براي بيرون رفتن از خانه، به عنوان پيامد رفتار بد خـودش مـي  
ـ     دين، بـه  اين مواقع، او اجازه ندارد كه همانند سـابق، بـدون همراهـي وال

اين روش در صـورتي كـه بـه درسـتي     . مالقات دوستان و ساير جاها برود
مورد استفاده قرار گيـرد، مـي توانـد نوجوانـان و كودكـان پـيش از سـن        

  . نوجواني را براي بهبود رفتارشان كمك كند
قانون را  2چنانچه شما هم از اين روش استفاده كرديد، مراقب باشيد كه 

نكــه از قبــل بـه فرزنــد خــود بگوييــد كــه چــه  نخســت اي. رعايـت كنيــد 
سوءرفتاري موجب خانه نشين شـدن او مـي شـود و دوم اينكـه هميشـه      
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يك آخر هفته و  ،معموالً. ي خانه نشين كردن او، كوتاه باشدها طول دوره
 3تا  2خانه نشين كردن يك نوجوان براي يك دوره . يا حداكثر يك هفته

  .بوده و براي بهبود رفتارش موثر نيست اي بيش از اندازه سختگيرانه هفته
. كنـد  ، در مدرسه نمـرات ضـعيفي كسـب مـي    1دختر نه ساله من، آپريل«:سئوال

داشـته  » اخـتالل يـادگيري  «معلم او مـي گويـد كـه ممكـن اسـت يـك       
چيست و براي كمك به دخترم، مـن بايـد چـه    » اختالل يادگيري«.باشد

  ».كاري انجام دهم
به ايـن معناسـت كـه    ) LDو يا ناتواني يادگيري يا (يك اختالل يادگيري: جواب

ها، به طور  پيشرفت يك كودك در خواندن، رياضي و يا بيان نوشتاري ايده
دختـر شـما بايـد بـه     . قابل توجهي از سن و سطح هوش او پايين تر است

وسيله يك پزشك اطفال و يـا چشـم پزشـكي كـه بـه حيطـه مشـكالت        
همچنين الزم اسـت  . زيابي قرار بگيرديادگيري هم عالقمند است، مورد ار

كه يك روان شناس با شما و دخترتان صحبت كرده و برآوردي از توانايي 
توجـه داشـته باشـيد كـه     . هوشي و مهارتهاي تحصيلي اش، صورت دهـد 

  .ي پزشك متخصص اطفال و روان شناس عمل كنيدها حتما به توصيه
  

  :اين نكات عمده را به ياد داشته باشيم
 :يي در مـورد مشـكالت رايـج دوره كـودكي ماننـد     هـا  فصل توصـيه  در اين •

ADHD       مشكالت زمان خـواب، مقاومـت در مقابـل انجـام كارهـا، شـب ،
ادراري، بي اختياري ادرار روزانه و اختالالت يادگيري در اختيار شـما قـرار   

 .گرفت

 :روشهاي موثر براي كمك به كودكـان جهـت بهبـود رفتارشـان عبارتنـد از      •
غير (حسين، مسابقه با زمان سنج، فرستادن كودك به اتاق خودشتشويق، ت

                                                 
1. April  
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 -، صندلي استراحت، خانـه نشـين كـردن و امتيـاز    )از محروميت زمان مند
 .پاداش بودند

در صورتيكه روشهاي مديريت كودك مورد استفاده شـما بـراي كمـك بـه      •
كودكتان موثر نيستند، با پزشك متخصص اطفال، روان شناس يـا مشـاوره   

 .اده براي دريافت كمك تماس بگيريدخانو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  بخش چهارم
  منابع بيشتر براي كمك به كودك شما 

ي ناشي از والد بودن و كمك بـه فرزنـدتان، شـما تنهـا     ها در مواجهه با چالش
اين فصل را بخوانيد و اطالعات بيشتري در مورد منابع مختلفـي كـه در   . نيستيد

  .دست آوريد اختيار والدين قرار دارند، به
شـما  . كننـد  ميي زيادي را صرف كمك به كودكان ها معلمان هر هفته ساعت

در اينجا خواهيد آموخت كه چگونه همكاري موثرتري را با معلم كودك خـود در  
  .جهت كمك به سازگاري تحصيلي و هيجاني خود داشته باشيد

يشتري در ي بها ي آموزش والدين، در اينجا توصييف شده اند و كتابها كالس
شما خواهيد آموخت كه چه موقع و . مورد فرزند پروري توصيه و معرفي شده اند

فصـل  . اده كمك حرفه اي دريافـت كنيـد  وچگونه در مورد خود و يا در مورد خان
ي هـا  نگي كنترل خشم شما به هنگام مواجه شدن با اسـترس وكوتاهي هم به چگ

  .اجتناب ناپذير فرزند پروري اختصاص يافته است
در فصل پاياني هم چهار آزمون مختصر به همراه پاسـخ سـئوالت ارائـه شـده     

آموختـه ايـد، بـه     SOSبه طوري كه شما بتوانيد آنچـه را كـه از مطالعـه     .است
  .معرض آزمايش بگذاريد

  
  
  



 



 

  20فصل 
  معلمان و والدين به عنوان همكار

  
  
  
  
  
  
  

  

  .گويد كار كردن با كودكان آسان است ميهيچ كس ن
گيريد كه چگونه از طريق همكاري موثر بـا معلـم    ميصل حاضر، شما ياد در ف

همچنين . به بهبود عملكرد كالسي و يا سازگاري شخصي كودكتان كمك نماييد
  .شويد ميي مورد استفاده معلمان براي مديريت كودكان آشنا ها شما با روش

  
  همكاري با معلم كودكتان

رقرار كرده و با سر زدن مرتب به مدرسـه،  رابطه مثبتي را با معلم فرزند خود ب
ي معلـم و  هـا  نامـه . عالقه مندي خود را به تجارب تحصيلي فرزندتان نشان دهيد

ي كاري فراواني بيـرون از منـزل   ها حتي اگر مشغله. ديمدرسه را سريعا پاسخ ده
ي كالس فرزنـدتان داوطلـب   ها داريد، براي آوردن تنقالت و نوشيدني به مهماني

ودك شما به خوبي قدردان اين توجه مضاعف و عالقـه شـما بـه مسـايل     ك. شويد
  .مربوط به كالسش خواهد بود

پس از اين كه نخست . در صورتيكه وقت داريد، داوطلبانه به معلم كمك كنيد
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، بخشي از زمان خود را به كالس داديداين مساله را با فرزند خود مورد بحث قرار 
توانـد بـه صـورت سـازمان دادن بـه       مـي ما مشاركت ش .درس او اختصاص دهيد

  .ي كتاب و يا تكميل گزارشات باشدها ي بولتن، مرتب كردن قفسهها تابلو
ي خاص ها تكاليف منزل و پروژه. با كودك خود در مورد مدرسه صحبت كنيد

را با او مورد بحث قرار دهيد و زماني را به بررسي تكاليف انجام شده او اختصاص 
وه براي افزايش عملكرد درسي مناسب او اين است كه كارهـاي  بهترين شي. دهيد

ي او را در معرض ديد نصـب  ها تشويق نامه. او را با توجه و تحسين پاداش بدهيد
  .كنيد تا همه اعضاي خانواده او را تحسين كنند

. نه حرف منفي در مورد معلم او بـر زبـان نياوريـد   ودر حضور فرزندتان، هيچگ
همچنـين ايـن را   . تظار داريد كه به معلمش احترام بگـذارد شما از كودك خود ان

معلمشـان گفتـه    بارههم در نظر داشته باشيد كه كودكان آنچه را كه در منزل در
  !كنند ميشود، در مدرسه براي او بازگو  مي

ي طبيعي را با سرزنش كردن معلم يـا مدرسـه بـه    ها والدين نبايد تأثير پيامد
ن و يا القاي اين نكته به كودكشـان كـه مدرسـه    جهت مشكالت رفتاري كودكشا
بسياري از والدين هنگامي كه كودكشـان توسـط   . مشكل دارد، نقش بر آب كنند

كنند كه شخصيت آنها مورد حمله واقع شـده و   ميشود، احساس  ميمعلم تنبيه 
تواند تجربـه   مييك تنبيه ماليم از سوي معلم . يا اتفاق نامناسبي روي داده است

در انضباط دادن به كودك خـود، بـا   . ري ارزشمندي براي كودك شما باشديادگي
  .مدرسه همكاري كنيد
  .ودش ميبد دهن بعد از كالس در مدرسه نگه داشته ن 1ژانت

ساله دوباره به خاطر بد دهني نسبت به معلمش بعـد از كـالس در    9ژانت 
شكل مداوم ي ژانت در مدرسه و خانه يك مها بد دهني. مدرسه نگه داشته شد

برد  ميمادر ژانت به طور معمول بعد از ظهرها پس از مدرسه او را به خانه . بود
. شد ميداشت، از دست معلم عصباني  ميژانت را در مدرسه نگه  ،و هرگاه معلم

                                                 
1. Janet 
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اصال دوست ندارم، به عنوان تنبيـه ژانـت را بعـد از    « :مادر ژانت به معلم گفت
. كني و هم مـن را  ميكار هم ژانت را تنبيه با اين . كالس در مدرسه نگه داري

مادر ژانت، خـودش در دبيرسـتان محلـي    . »يك روش انضباطي ديگر پيدا كن
  !معلم بود

  
چنانچه قصد داريد يك جلسه سود مند والد و معلم را برگـزار كنيـد، از قبـل    

 جلسه والد و معلم، يك مالقات رو در رو ميـان . براي اين كار برنامه ريزي نماييد
توانيد هماننـد دو همكـار، بهتـرين طـرح را      ميشما . شما و معلم فرزندتان است

در اين جلسـه در  . براي برآوردن نيازهاي آموزشي و شخصي كودكتان تهيه كنيد
توانيد عادات مطالعه كودك، نياز بـه كـار    ميكنيد؟  ميمورد چه مسايلي صحبت 

بـا سـاير كودكـان را مـورد      جبراني يا چگونگي كمك به او براي كنار آمدن بهتر
  .بحث قرار دهيد

يك يا دو بـار بـا شـما تمـاس گرفتـه و چنـين       سالي مدرسه  ؛به طور معمول
با اين وجود، چنانچه كودك شما به كمـك ويـژه نيـاز    . كند ميجلساتي را برگزار 

چنانچـه كـودك   . توانيد برگزاري جلسات اضافي را درخواست كنيد ميدارد، شما 
. رد، منفعل نباشيد و منتظر نشويد تا معلم با شما تماس بگيـرد شما مشكالتي دا

تصور نكنيد كه عدم تماس معلم با شما نشانه اين است كه همه چيـز بـه خـوبي    
چنانچه كودك شما در گذشته مشكالتي در مدرسه داشته  خصرود، بال ميپيش 

  .است، در اين زمينه توجه بيشتري را مبذول نماييد
معلم فرزند خود براي در خواست برگزاري جلسه بـه نكـات   به هنگام تماس با 

  :زير توجه كنيد
حداقل از يك روز قبل، از معلم بخواهيد كه زماني را براي گفتگـو   -1

» سرزده«از اينكه  .در مورد پيشرفت و سازگاري كودك شما اختصاص دهد
يـد،  نزد معلم رفته و انتظـار داشـته باشـيد جلسـه اي سـودمند بـا او برگـزار كن       

به منظور صحبت با معلم در مورد يك مشكل و برنامه ريزي براي يـك  . بپرهيزيد
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  .جلسه، با مدرسه تماس بگيريد و با معلم صحبت كنيد
خواهيد در مورد كودكتان به معلم او  ميليستي از آن چيزهايي كه  -2

خواهيـد دربـاره پيشـرفت     ميالتي را هم كه ؤابگوييد، تهيه نماييد و س
در مـورد موضـوعات درسـي كـه      .يادداشت كنيد ،از او بپرسيد كودك خود

نقاط قوت و ضعف كودك شما هسـتند و همچنـين در مـورد هـر گونـه مشـكل       
 تواند در جلسـه  چنانچه همسر شما نمي. سازگاري يا رفتاري از او سئوال بپرسيد

هـاي او را هـم جويـا     ركت كند، در تهيه ليست سئواالت و نظـرات خـود، ايـده   ش
  .شويد
كودك خود را به جلسه نياوريد، مگر اينكه معلم بـه طـور خـاص     -3

همچنين، از همـراه   .او هم در جلسه حضور داشته باشدكه درخواست كند 
شما و معلـم  كه به طوري  .بردن ساير فرزندان خود هم به جلسه خودداري كنيد

  .دفرزندتان بتوانيد تمام توجه خود را به بحث در مورد كودك متمركز كني
ي خاص براي كمك بـه كودكتـان،   ها در طول جلسه در مورد طرح -4

يي را ارائـه و  هـا  از معلم بخواهيد كه پيشنهادات و توصـيه  .تصميم گيري كنيد
در مورد كارهايي كه معلم . همكاري كند ها صادقانه براي عملي كردن اين توصيه

هيـد، بـه توافـق    بايد در مدرسه و شما در خانه براي كمك به كودكتـان انجـام د  
معلم را تشويق كنيـد تـا در صـورت    . ي آينده را مكتوب كنيدها اين طرح. برسيد

  .مشاهده مشكل در رابطه با فرزندتان، با شما تماس بگيرد
باشيد و به شكل گيري يك رابطه كـاري مثبـت ميـان     بين خوش -5

ي او بـه  هـا  به معلم بگوييـد كـه قـدردان كمـك     .خودتان و معلم كمك كنيد
چنانچه احساس خوبي نسبت به كار معلم فرزندتان داريـد، آن  . رزندتان هستيدف

  !معلم را پاداش بدهيد» رفتار خوب«. را با او در ميان بگذاريد
به دنبـال  . از ناراحت يا عصباني شدن نسبت به معلم و مدرسه خودداري كنيد

كـه معلـم   اما طوري رفتـار نكنيـد   . راه حل براي حل مشكالت فرزند خود باشيد
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توجه داشته باشـيدكه معلـم حـداقل    . احساس كند او مسئول آن مشكالت است
كه معلم و مدرسه بـراي   اهدافي را. دانش آموز ديگر هم در كالس خود دارد 20

  .تمام كودكان دارند، درك نماييد
به دنبال جلسه و مالقات خود با معلم، نتايج آن را با همسر خـود   -6

، كمك ها او براي عملي كردن پيشنهادات و توصيه در ميان بگذاريد و از
ي نيازمنـد  ها پس از جلسه با كودك خود در مورد نقاط قوت او، زمينه. بخواهيد

پيشرفت و هرگونه طرح عملي كه در مالقات با معلم حاصل شده اسـت، گفتگـو   
  .كنيد
 از درخواسـت جلسـات بيشـتر    .تماس نزديكي را با معلم حفظ كنيـد  -7

ه قـ بـه كودكـان خـود عال    معلمان از همكاري با والدين نگراني كه قويـاً . نهراسيد
تا زماني كه شما معلم را براي مشكالت كودك خود سـرزنش  . برند ميدارند لذت 

  .كنيد، معلم از برگزاري جلسات اضافي استقبال خواهد كرد مين
 – معلم –والد توانيد از يك فرم گزارش  ميدر صورت موافق بودن معلم، شما 

به منظور بهبود عملكرد تحصيلي يا مشكالت رفتاري كودكتـان اسـتفاده    كودك
معلم، بر روي اين فرم وقوع يا عدم وقوع رفتار هدف مطلوب را در مدرسـه  . كنيد
برد، والدين با مشاهده آن  ك اين فرم را به خانه ميهنگامي كه كود. كند ميثبت 

سپس با توجه به اين فرم كـودك   .شوند مياز وقوع رفتار هدف در مدرسه مطلع 
  .دهد ميبراي آن بعد از ظهر يا شب، امتيازي را كسب كرده يا از دست 

درصـد   62در طول دو هفته گذشته تنها در  ،هفت ساله 1به عنوان مثال، جان
او اين توانايي را داشت كه عملكرد بهتري . موارد تكاليف مدرسه را انجام داده بود

كـرد   مـي خود را صرف رويا پردازي و اذيت كردن كودكاني  داشته باشد، اما وقت
معلم جان از او و والدينش درخواست كرد كه به اتفاق . نشستند ميكه در كنار او 

در يك جلسه شركت كنند و در آن جلسه توافق شد كه از يك فرم گزارش براي 
                                                 
1. John  
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  .كمك به او استفاده كنند
داد، او اين امتيـاز   ميامل انجام هر روز كه جان تكاليف صبح خود را به طور ك

سـاعت   2بعد از ظهر به مـدت   5تا  3كرد كه در فاصله ساعات بين  ميرا كسب 
كـرد و يـا فـرم     مـي اما چنانچه او در انجام تكاليف كوتـاهي  . تلويزيون تماشا كند

ساعت نمي توانست تلويزيون تماشـا   2گزارش را با خود به خانه نمي برد، در آن 
درصـد   94درصـد مـوارد، در    62جان، بهبود پيدا كرد و بـه جـاي    عملكرد. كند

كودك كه براي كمك به  –معلم  –فرم گزارش والد ! موارد تكاليف كاملي داشت
  .شود مي مشاهدهجان مورد استفاده قرار گرفت، در صفحه بعد 

ي گزارش تصريح شده است كه در صورت وقوع يـك رفتـار   ها در برخي از فرم
خاص مانند دعوا كردن يا اذيت كردن ساير كودكان، يـك امتيـاز   هدف نامطلوب 

 ريك فرم گـزارش، يـك بـاز خـورد روزانـه را د     . شود مي مشخص از كودك سلب
ارتباط با پيشرفت كودك در مورد يك رفتار هدف، به شـما، بـه كودكتـان و بـه     

لع شود كه همه طرفين از وضعيت مط مي اين گزارش باعث. دهد مي معلم او ارائه
از آنجـايي كـه فـرم    . بوده و در تالش براي بهبود رفتار دشوار، همكـاري نماينـد  

گزارش مستلزم صرف زمان اضافي از سوي معلم است، قدرداني خود را نسبت به 
  .اين كمك مضاعف او، ابراز نماييد
ي ديگر، از معلم و يا از كار كالسـي ناراحـت   ها هنگامي كه كودك شما از بچه

ادن انعكاسي براي كمك به او جهت بيان احساسـات و افكـارش،   است، از گوش د
مـورد بحـث قـرار     18ي گوش دادن انعكاسـي در فصـل   ها مهارت. استفاده كنيد

  .گرفتند
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  كودك –معلم  –فرم گزارش والد 
  گزارش رفتار هدف جان

  )Jan(جانگزارش رفتار هدف 
  ژانويه 11تا  7: هفته

  
  .)كند مي معلم هر روز ثبت( يا خير بله: تكميل تكاليف صبح: رفتار هدف

  
  .)كند مي معلم هر روز امضا(: حرف اول نام معلم

  
  .)كند مي كودك هر روز امضا(: حرف اول نام كودك

  
  .)كند مي والد هر شب امضا(: حرف اول نام والد

  
  چهارشنبه  سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه

  بله بله بله خير خير

     
      

     
  

ر صورتيكه جان، تكاليف صبح را به طور كامل انجام دهد، اين امتياز را د: طرح
بعد از ظهـر تلويزيـون    5تا  3ساعت در بين ساعات  2كند كه به مدت  مي كسب

اما چنانچه او تكاليف را به طور كامل انجام ندهد و يا فرم گـزارش را  . تماشا كند
 .تلويزيون تماشا كندساعت نمي تواند  2با خود به خانه نياورد، در آن 

چنانچه كودك همچنان در انجام تكاليف مدرسه مشكل داشته باشد، در صـدد كسـب يـك    
در . و سطح انگيـزش او برآييـد   هاي ذهني ي تحصيلي، قابليتها ارزيابي روان شناختي از مهارت

  . ه موقع و چگونه كمك حرفه اي دريافت كنيدچشود كه  مي براي شما تبيين 22فصل 
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  ان و مديريت رفتارمعلم
ي مورد استفاده معلمان در مديريت كودكان، ايـن  ها به منظور آگاهي از روش

  .بخش را مطالعه كنيد
  .روبرو هستند مشكالتي كه معلمان با آن

  
  
  
  
  
  
  
  

 او همه را گاز! كوچولوي من در گاز گرفتن سررشته دارد 1اسكات«
  »!ش بكنيناميدوارم شما بتونيد كاري برا .گيرد مي

  
معلمان مجبورند كه با دامنه متنوعي از مشكالت رفتاري سر و كار داشـته  

  .باشند
ين بخش از شغل آنها، مـديريت  تر پراسترسكه دشوارترين و معتقدند معلمان 
هاي مـديريت   معلمان موثر با مهارت تمام، دامنه گسترده اي از روش. رفتار است

ها را مـورد   دامنه محدودتري از روش معلمان متوسط تر .گيرند مي رفتار را به كار
  .كنند مي هم استفاده نادرست ها استفاده قرار داده و از برخي روش

دانند كه پاداش دادن به رفتار خوب، بهترين راه بـراي بهبـود    مي معلمان موثر
ي فعـاليتي و مـادي و همچنـين از    هـا  آنها بـه طـور مكـرر از پـاداش    .رفتار است

  .كنند مي د تحسين و توجه استفادهي اجتماعي ماننها پاداش

                                                 
1. Scott  



                    269   عنوان همكار معلمان و والدين به

  »سه تشويق براي شيشه ژتون« 
خانم كالرك، خواستار يك روش موثر بـراي كمـك بـه دانـش     

اغلـب   1آليسيا. آموزان كالس دومي اش جهت بهبود رفتارشان بود
، بـدون  2رابـرت . زد مـي  از صندلي اش برخاسته و در كالس پرسه
بـا ايـن   . ام تكاليفش نبـود عينك قادر به ديدن تخته سياه و يا انج

ي ها كنترل دست 3آدام. گذاشت مي وجود، اغلب آن را در خانه جا
 داد و يـا كتـك   مي خود را در اختيار نداشت و اغلب ديگران را هل

داد و بيشتر وقت خود  مي به ندرت تكاليفش را انجام 4لوري. زد مي
ا هـ  را صرف رويا پردازي و تالش براي صحبت كردن با سـاير بچـه  

  .كرد مي
يك روز صبح، خانم كالرك چند عدد ژتون بازي پـوكر و يـك   

بـر روي ظـرف   . ظرف پالستيكي شفاف را با خود به مدرسـه آورد 
خانم كالرك ظرف پالستيكي و ژتون . يك خط سياه وجود داشت

 هر كـدام از شـما  «: را مقابل شاگردانش نگه داشت و به آنها گفت
آورده و آن را در ايــن ظــرف را بدســت  هــا توانيــد ايــن ژتــون مــي

به دليل رفتار خوب شـما بـه شـيوه اي كـه      ها اين ژتون. ديبيانداز
. شـود  بـه شـما داده مـي   براي خود شما و براي كالس مفيد باشد، 

هاي داخل ظرف تا اين خط سياه رسيدند، همـه   هنگامي كه ژتون
  ».شما ميهمان من خواهيد بود

بـا آوردن   رابـرت  ،آليسيا، با نشستن بـر روي صـندلي خـودش   
عينكش به مدرسه، آدام با سپري كـردن يـك سـاعت بـدون هـل      
دادن يا كتك زدن ديگران و سـاير دانـش آمـوزان هـم بـا انجـام       

                                                 
1. Alicia 
2. Robert  
3. Adam  
4. Lori  
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همچنين هر دانش . كردند مي كارهاي خوب، از معلم ژتون دريافت
  .شد مي آموزي، با كسب يك ژتون، از سوي بقيه تشويق

آمـوزان بسـيار هيجـان زده    بعد از ظهر روز چهارشنبه، دانـش  
. تقريبا به خط سياه روي ظـرف رسـيده بودنـد    ها بودند، زيرا ژتون

هنگامي كه آليسيا براي انجام وظيفه خودش دو ژتون كسب كرد، 
هـا را   او ژتـون كه وقتي . تمام دانش آموزان به تشويق او پرداختند

به طور كامل به خط تعيين شده رسـيده   ها در ظرف انداخت ژتون
سپس خانم كالرك به هر يك از دانش آموزان يـك جعبـه   . ودندب

توانند با پر كردن  مي او همچنين به آنها گفت. شكالت كوچك داد
يك زنگ تفـريح اضـافي   ( ها يك پاداش ديگر دوباره ظرف از ژتون

  .دريافت كنند) براي بازي
نقش داشـته   ها از آنجايي كه تمام دانش آموزان در كسب ژتون

ش نهايي سهيم هستند، دانش آمـوزان يكـديگر را بـراي    و در پادا
اسـتفاده از ظـرف   . كنند مي نشان دادن رفتار مثبت، بسيار تشويق

ژتون، يك شيوه موثر براي افزايش دامنه گسترده اي از رفتارهـاي  
  .مطلوب است

  

توجهي فعال  همچنين معلمان از سرزنش و عدم تاييد و به همين ترتيب از بي
جريمه رفتاري، پيامـدهاي طبيعـي و   . كنند مي تار دشوار استفادهبراي كاهش رف

هاي انضباطي موثر  توصيف شده اند، ديگر روش 5پيامدهاي منطقي كه در فصل 
  .هستند

  عوض كردن يك پيراهن خشك با يك پيراهن خيس
آب پاشـيد و پيـراهن او را    2در حياط مدرسه به روي جوشـوا  1شين

                                                 
1. Shane 
2. Joshua 
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  .د و او را مسخره كردبعد هم به او خندي. خيس كرد
وقتــي كــه آنهــا بــه ســر كــالس برگشــتند، معلــم از آنهــا خواســت 

شين مجبور شـد كـه نتيجـه كـار خـود      . يشان را عوض كنندها پيراهن
معلم آنها به منظور برخورد با رفتـار دشـوار، از يـك پيامـد     » !بپوشد«را

تنبيه شين به تناسب خطـايي كـه مرتكـب شـده     (منطقي استفاده كرد
  ).بود

  

بـراي  منـد   زمـان بسياري از معلمان ابتـدايي و پـيش دبسـتاني از محروميـت     
ممكن اسـت كـودك شـما از    . كنند مي ي دشوار مداوم استفادهها برخورد با رفتار

براي اشـاره  » صندلي« و يا فقط از» صندلي تنهايي« ،»صندلي ساكت« ي ها واژه
گويـد كـه    مي دك شماهنگامي كه كو. استفاده نمايندمند  زمانكردن محروميت 

فرستاده شده است، به او گوش بدهيد و از سـرزنش او يـا   مند  زمانبه محروميت 
تمام تجاربش در  بارهبگذاريد كه كودك شما در. نكوهش معلم او خودداري كنيد

  .مدرسه با شما صحبت كند
  

  ».قرار دادمند  زمانرا در محروميت  1امروز تد، پتي« 
سال و نيم بيشتر نداشت، امـا در زمينـه روش    پسر من تد، هر چند كه دو

مــن و همســرم در منــزل، از . بــود» بــا تجربــه«بســيار منــد  زمــانمحروميــت 
در . كـرديم  مـي  بـراي مـديريت سـوءرفتارهاي او اسـتفاده    مند  زمانمحروميت 

غروب يكي از روزها، هنگامي . كردند مي مهدكودك او هم از اين روش استفاده
وز به مهدكودك رفته بود تا تـد را بـه منـزل بيـاورد، از     كه همسرم مانند هر ر

  يكي از مراقبان پرسيده بود كه تد آن روز را چگونه سپري كرده بود؟ 
امروز تد، پتـي را در  ! حدس بزن چه اتفاقي افتاده است« :داد مراقب پاسخ

مـن وارد اتـاق بـازي شـدم و     «او اضـافه كـرد،   » !قرار دادمند  زمانمحروميت 
نشسـته  مند  زمانساكت روي صندلي محروميت ساله دو دم كه پتي متوجه ش

تـد گفـت،   . م چه اتفاقي افتـاده اسـت  از آنها پرسيد. و تد كنار او ايستاده است
كرد، من هـم او را روي صـندلي    مي را به اطراف پرت ها بود و بلوك» بد«پتي 

                                                 
1. Patti  
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  »!قرار دادم
» پختگـي «بـه  منـد   زمـان تد در دو سالگي در زمينه استفاده از محروميت 

  .رسيده بود
  

را دور از دسترس كودكان فعال و از سقف آويـزان  سنج  زمانبرخي از معلمان، 
از آنجايي كه اغلب دو كـودك بـه طـور همزمـان مرتكـب سـوء رفتـار        . كنند مي
بـراي محروميـت   سـنج   و دو زمـان دو مكـان مجـزا   در اختيار داشـتن  شوند،  مي

  .ضرورت داردمند  زمان
  

  .پيش دبستاني هجوم بردسنج  زمان به 1بارت
سـاله، صـبورانه بـر روي صـندلي محروميـت       4رسيد كه بـارت   مي به نظر

بـه  سـنج   زمـان وقتي كه زنگ . استسنج  زماننشسته و منتظر زنگ مند  زمان
كـه روي  سـنج   زمانصدا درآمد، بارت به آرامي از صندلي پايين آمد، به سمت 

انيت به آن نزديك شـد و بـا يـك لگـد     و سپس با عصب زمين قرار داشت رفت
  !محكم آن را در هم شكست

ديگر تهيه كرد، آن را به يـك نـخ بسـت و از سـقف     سنج  زمانمعلم او يك 
يي كـه دل خوشـي از   هـا  حـاال ديگـر دسـت بـارت و سـاير بچـه       .آويزان نمود

  .نداشتند، به آن نمي رسيدسنج  زمان
  

اي  رفتـار كودكـان مدرسـه    براي كمك بـه بهبـود  مند  زمانسه نوع محروميت 
  .گيرند مي مورد استفاده قرار

                                                 
1. Bart 
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  »غيرانحصاري« مند  زمانمحروميت 
  
  
  
  
  
  
  

  

  »!رو كتك زدم 1تنها كاري كه من كردم اين بود كه يك بار جاناتان« 
  

در اين حالت، كـودك از گـروه جـدا     .غيرانحصاريمند  زمانمحروميت -1
خـاص و يـا بـر روي يـك صـندلي      بلكه فقط به تنهايي در يك نقطـه  . نمي شود

ي گروه را تماشـا كنـد، امـا حـق مشـاركت      ها تواند فعاليت مي او .شود مي نشانده
شود كه نبايد او را مسخره كرده و يا با او صـحبت   مي گفته ها به ساير بچه. ندارد
در صورتي كه آنها مرتكب اين كارها شود، ممكن است خودشان هـم بـه   . نمايند

 . فرستاده شوند مند زمانمحروميت 

در انزوا به اين صـورت  مند  زمانمحروميت  .در انزوامند  زمانمحروميت -2
او . شـود  جـدا مـي   هـا  است كه كودك به طور مختصر از گروه و از تمامي فعاليت

يك مكان مناسب براي محروميت . نمي تواند گروه را ببيند يا با آنها صحبت كند
ك بر روي يك صندلي بزرگ است كه پشت يك در انزوا، قرار دادن كودمند  زمان

معمـوال محروميـت   . كابينت بايگاني، پرده يـا كمـد كتـاب گذاشـته شـده اسـت      
مـوثرتر   غيرانحصـاري  مند  براي تغيير رفتار، از محروميت زمان انزوا درمند  زمان
 .است

                                                 
2. Jonathan 
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  »انزوا«درمند  زمانمحروميت 
  
  
  
  
  

  
  »!كاش يك كتاب يا اسباب بازي با خودم داشتم«

  

در اين روش، كودك از ساير كودكان  .در اتاق مجزامند  زمانمحروميت -3
 و از فعاليتهاي جالب جدا شده و براي مدتي كوتاه به يـك اتـاق مجـزا فرسـتاده    

توانـد در   مي كودك مجبور نيست كه در جاي خاصي بنشيند و ،در آنجا. شود مي
مـن بـوده و بـراي كـودك     ايو  اين اتاق بايد كسل كننـده، روشـن   .اتاق قدم بزند

در اتاق مجزا، نبايد در مورد كودكان پيش از مند  زمانمحروميت . ترسناك نباشد
ايمني، آنهـا بايـد پيوسـته تحـت نظـر و       رعايت دبستان اعمال شود زيرا به دليل

  .مراقبت بزرگساالن باشند
  :اين نكات عمده را به ياد داشته باشيم

مدرسه، ارتباط نزديكي با معلـم او داشـته   به منظور بهبود رفتار كودكتان در  •
 .باشيد

مدرسه، عالقمنـدي   بارهي مكرر به مدرسه و صحبت با كودك درها با سرزدن •
 .خود را به تجارب تحصيلي كودك خود نشان دهيد

هـاي   دامنـه متنـوعي از روش   ،همانند والدين مـوثر، بـا مهـارت    معلمان موثر •
دهند، همچنين معلمان هم بايد  مي را مورد استفاده قرار SOSمديريت رفتار

 .با محروميت زمان مند، اجتناب نمايند ارتباطاز ارتكاب نه اشتباه رايج در 



 

  

  21فصل 
  ي مفيد براي والدينها و كتاب ها كالس

  
  
  
  
  
  
  
  

  »!خوام اين ايده رو امتحان كنم مي من! اوه«
  

ايـن  . دي فرزند پروري بيشـتر هسـتي  ها شما همچنان در حال آموختن مهارت
ي آموزش والدين يا سازمان دهي يـك گـروه   ها فصل چگونگي پيوستن به كالس

هـاي   همچنين نگاهي هـم بـه كتـاب   . مطالعه والديني را به شما نشان خواهد داد
  .دهند ي فرزند پروري بيشتر را به شما آموزش ميها دازيم كه مهارتنا مي ديگري

توانيم انتظار داشته  يم آنچه كه، ي آموزش والدينها پيوستن به كالس
  .باشيم

هـا،   ايـن كـالس  . شـوند  مـي  ي آموزش والدين در بيشتر جوامع، ارائهها كالس
ان، در اختيـار شـما قـرار    ي بيشتري را جهت كمـك بـه كودكـ   ها تدانش و مهار

والد و يك رهبر گروه به مدت پنج تا ده جلسه يك يـا   12تا  6معموال . دهند مي
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  .كنند مي دو ساعتي با هم مالقات
، نوارهاي ويدئويي، فـيلم  CDي آموزش والدين، با استفاده از ها رهبران كالس
صـول  ااعضـاي گـروه   . دهنـد  مي ي گروهي، والدين را آموزشها و با هدايت بحث

نـه فقـط   (رفتار و راهبردهاي فرزند پروري مهم براي كمـك بـه تمـام كودكـان     
هـا،   ايـن كـالس  . گيرنـد  يمـ  را فـرا  )كودكان داراي مشكالت هيجاني يا رفتـاري 

جلسات درماني نيستند و رهبر گروه تـالش نمـي كنـد كـه مشـكالت كودكـان       
  .خاصي را تشخيص داده يا درمان نمايد

ي آمـوزش والـدين، ممكـن اسـت     هـا  برخي از والدين شركت كننده در كالس
داراي كودكان دچار مشكالت هيجاني و رفتاري قابل توجه باشند، با اين وجـود،  

پردازنـد   پروري مي هاي طبيعي فرزند ي آموزش والدين، معموال به چالشها كالس
  .كه والدين با آنها سر و كار دارند

از رويكرد رفتاري و يا رويكـردي ديگـر اسـتفاده     ها ممكن است رهبران كالس
ي آموزش والـدين كـه داراي رويكـرد    ها شما متوجه خواهيد شد كه كالس. كنند

  .باشند مي سازگار و منطبق SOS  با خصرفتاري هستند، به طور ا
ي آموزش والـدين در اجتمـاع اطـالع يافـت؟ ايـن      ها توان از كالس مي چگونه
ي كــودك، مراكــز آمــوزش يي راهنمــاهــا كلينيــممكــن اســت در ك هــا كــالس

ي رشد كـودك و روان شناسـي در   ها بزرگساالن، مراكز بهداشت روان و دانشكده
ي هـا  شما مجبور باشيد براي كسب اطالع از كالس شايد. ، برگزار شوندها دانشگاه

  . تماس حاصل نماييد ها فعلي در اجتماع خود با چندين مورد از اين سازمان
  

  SOSتشكيل يك گروه مطالعه 
در مورد تشكيل يك گروه مطالعه كوچك و غير رسمي با ساير والدين و بحث 

ي شما در ايـن گـروه   اه بحث. در مورد مشكالت رايج در فرزند پروري بيانديشيد
حول محور يك موضوع خاص و يا كتاب مديريت كـودك ماننـد كتـاب     دتوان مي
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»SOS «والديني كه فرزندان هم سن و سـال دارنـد، يـك گـروه تشـكيل     . باشد 
آنها جلسات خود را به صورت هفتگي در منـزل اعضـا، كليسـا و يـا در     . دهند مي

توانند در اين زمان با  مي كان نوپا همكود. كنند مي ي ديگر اجتماع برگزارها مكان
تر است زماني جلسـات را   به طور معمول، براي والدين راحت. يكديگر بازي كنند

  .برگزار كنند كه فرزندان آنها در پيش دبستاني و يا دبستان هستند
به منظور آغاز تشكيل يك گروه مطالعه والدين، تنها چيـزي كـه نيـاز داريـد     

. د است كه عالقمند به برگزاري جلسـات مشـترك هسـتند   وجود سه يا چهار وال
بـراي اينكـه   . توانيد براي تشكيل چنين گروهي دست به كار شـويد  مي خود شما

يكي از اعضاي گروه بايد نقش هماهنگ كننده يا رهبري  ،جلسات ادامه پيدا كند
ن، نبايد اجازه بدهيد كه يكـي از والـدي  . بحث را براي جلسه بعدي بر عهده بگيرد

در حضور خود كودك در مورد او صحبت . ي گروه را در تسلط خود بگيردها بحث
  .نكنيد
مطالب مطالعاتي لذت بخشي را بـراي  » و انتشارات والدين SOSي ها برنامه«

  .كند مي ي مطالعه، عرضهها ي فرزند پروري و گروهها كالس
ه جلسـه و  در سكه ي والديني تهيه شده ها براي گروه»  SOS«نوار ويدئويي 

را بـه   SOSسـناريوهاي فرزنـد پـروري، اصـول     . شـود  مي يا بيشتر نمايش داده
 را رهبـري  هـا  ي بعـد از ايـن نمـايش   ها گذارند و يك رهبر گروه بحث مي نمايش

راهنماي آسان ويدئويي «. ايفا كند ها رهبر بايد كمترين نقش را در بحث. كند مي
و  هـا  ر مـورد هـر كـدام از سـناريو    سئوالتي را بـراي بحـث د  » براي رهبران گروه
. دهـد  مـي  يي را براي ارائه برنامه، در اختيار رهبران گروه قرارها همچنين رهنمود

، بـراي يـك گـروه    )يـا نـوار صـوتي آن   (مند  زمانمحروميت  CDو  SOSكتاب 
  .، ضروري نيست SOSاما نوار ويدئويي . ضروري هستند SOSمطالعه 

اسـت كـه    ياجرايي براي اسـتفاده والـدين   –يك برنامه خود »  SOS«كتاب 
تصـور كنيـد   . ي بيشتري را براي كمك به كودكان بياموزنـد ها خواهند مهارت مي
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كه گروه شما شش جلسه برگزار خواهد كرد و منابع مـورد اسـتفاده شـما، تنهـا     
 گروه شـما . طرح زير، براي شما مفيد خواهد بود. و نوار صوتي است SOSكتاب 

  .له يك مشاور و يا توسط يكي از اعضاي گروه رهبري شودتواند به وسي مي
  
  براي شش جلسه SOSطراحي يك گروه مطالعه 

  2و  1ي ها بحث فصل: جلسه اول
  5و  3ي ها بحث فصل: جلسه دوم
  12تا  6و  4ي ها بحث فصل: جلسه سوم

منـد و   يا نوار صوتي محروميت زمـان  CDگوش دادن به نيمه اول : جلسه چهارم
  ورد آنبحث در م

منـد و   يا نوار صـوتي محروميـت زمـان    CDگوش دادن به نيمه دوم : جلسه پنج
ــورد آن ــل. بحــث در م ــا بحــث فص ــورد  SOS 16و  15ي ه در م
  محروميت زمان مند

كمـك  « 18فصـل  . ها و بقيه فصل SOS 13و  14ي ها بحث فصل: جلسه ششم
توانـد يـك جلسـه را بـه خـود       مـي  به تنهايي» براي بيان احساسات

  .ختصاص دهدا
  

  ي مفيد براي والدينها ساير كتاب
  .تواند براي شما سود مند باشد مي ي زير همها مطالعه كتاب

مديريت اضطراب، خشـم  : ، كمك در مورد هيجاناتSOS«). 2003(ال . كالرك
. و انتشارات والدين SOSي ها برنامه: باولينگ گرين، كي واي. »و افسردگي

وص فرزنـد پـروري نيسـت، امـا چگـونگي      اين كتاب هر چند مخصـ . مصور
 مديريت اضطراب، خشم، افسردگي و ساير هيجانات ناخوشـايند را آمـوزش  

  .دهد تان ياري مي هيجاني شاين كتاب شما را در افزايش هو. دهد مي
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، در وب ســايت  )2003(ويــرايش دوم  : راهنمــاي اطالعــات پزشــكي مــرك   
WWW.merk.com/pubs/manual  كتــاب مــورد عالقــه مــن بــراي

اين وب . اطالعات مربوط به مشكالت بزرگساالن و كودك و درمان آنهاست
  .سايت رايگان منبع بسيار ارزشمندي است هر چند تا اندازه اي فني است

  
  كودكان خردسال

عـات جديـد و   نامه نوشـته و اطال » و انتشارات والدين SOSي ها برنامه«براي 
، به SOSهمچنين به وب سايت . را سفارش دهيدSOSي ها ي برنامهها كاتالوگ
ــد  WWW.sosprograms.comآدرس  ــه كني ــايت  . مراجع ــن وب س در اي

هاي صوتي و مطالب نوشتاري رايگاني وجود دارند كـه   هاي ويدئويي، كليپ پيكل
  .نمايند ذخيرهتوانند آنها را  مي والدين، معلمان و مشاوران

چگونه در مورد مسايل واقعا مهم با كودكـان خـود صـحبت    ). 1994. (شفر، سي
  باس –انتشارات جوسي : اي. سان فرانسيسكو، سي. كنيم

دهـد تـا بـه     مـي  اين كتاب منحصر بفرد، واژگاني را در اختيار والدين قـرار 
موضـوع مهـم و حسـاس     30يش از بهنگام گفتگو با فرزندان خود در مورد 

د فرزند جديد در خانواده، مراجعه به پزشـك، تكـرار يـك نمـره و     مانند تول
ي اين كتاب را مفيد ها معلمان نيز، توصيه. هرزه نگاري از آنها استفاده كنند

  .خواهند يافت
، يكانزاس سيت. يمديريت و درك خشم والدين). 1998. (و باريش، آي اچ. باريش
كـه توسـط آلبـرت الـيس      ابدر مقدمه اين كتـ . انتشارات وست پورت: اُ.ام

، آمده است كه اين كتاب بهترين كتاب موجـود بـراي مـديريت    نوشته شده
  .خشم والدين است

آموزش منظم براي : راهنماي والدين). 1989. (و مك كاي، جي. دينك ماير، دي
  .خدمات راهنمايي آمريكا: سير كل پينس، ام ان. فرزند پروري موثر
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ي دارد و اصـول  آدلـر  –  انسـان گرايانـه  اين كتاب مصور يك جهت گيـري  
  .كند مي رادولف درايكوزر و توماس گوردون را عرضه

چگونه صحبت كنيم تا كودكان گوش بدهند و ). 1980. (فابر، اي و مازليش، ايي
  .آوون: ان واي. چگونه گوش بدهيم تا كودكان صحبت كنند

  .دهد مي موزشي ارتباطي موثر را به والدين آها اين كتاب مصور مهارت
. دبليـو : ان واي. ي فـارغ از رقابـت  هـا  همشـير ). 1987. (فابر، اي و مازليش، ايـي 

  .نورتون
كودكان خود را كـاهش  گويد كه چگونه تعارض ميان  مي اين كتاب به شما

  .ددهي
كـاربرد يـادگيري اجتمـاعي بـراي زنـدگي      : هـا  خـانواده ). 1975. (پاترسون، جي
  .انتشارات تحقيق: لچامپاين، آس ا. خانوادگي

  .اصول اساسي رفتار، در اين كتا ب مورد بحث قرار گرفته اند
  

  ي فرزند پروري كالسيكها كتاب
  .ي كالسيك، روزآمد نشده اند اما همچنان مورد توجه هستندها اين كتاب

  هاوثورن: ان واي. چالش: كودكان). 1964. (درايكورز، آر و شولتز، وي
ي دكتر دينـك مـاير و مـك    ها د جهت گيري كتابجهت گيري اين كتاب همانن

  .باشد مي كاي
  آوون: ان واي. والد و كودك بين). 1965. (گينات، اچ

گويد كه چگونه با كودكان خود ارتباط برقرار نماينـد   مي نويسنده به والدين
  .و چگونه احترام متقابل را ميان كودك و والد ايجاد كنند

  .پلوم: ان واي: بخشي والدين آموزش اثر:  .تي. اي. پي). 1970. (گوردون، تي
هـاي   پروري بر روي گوش دادن انعكاسي و سـاير مهـارت   اين رويكرد فرزند

  .ارتباطي براي والدين تأكيد دارد
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  كودكان مبتال به اختالل نقص توجه
بيش فعالي، توجه و بي تـوجهي در  ). 1992. (اس و گلدشتاين، ام. گلدشتاين

 ايداراين كتاب منبع مناسبي براي والدين . جان ويلي و پسران :ان واي. كودكان
  .باشد مي ADDو ADHDمبتال به كودكان 

  .دابل دي: ان واي. كودك بيش فعال شما). 1988. (اينگرسول، بي
اين كتاب، يك كتاب راهنما براي كمك به والدين كودكان مبتال بـه اخـتالل   

  .باشد مي نقص توجه
هـاي   اختالل نقص توجـه و نـاتواني  ). 1993(اس . شتاينو گلد. اينگرسول، بي

  .دابل دي: ان واي. يادگيري
هـاي يـادگيري را مـورد بحـث قـرار       اين كتاب اختالل نقص توجـه و نـاتواني  

  .دهد مي
  

  ي داراي فرزند خوانده و طالقها ، خانوادهها تك والد
. ي فرزنـد خوانـده  ي داراها تقويت خانواده). 1986. (و آلبرت، ال. انيشتين، اي

  خدمات راهنمايي آمريكا: سير كل پينس و ام ان
خـانواده را  و گويند كه چگونـه روابـط زوج    مي نويسندگان به خوانندگان خود

  .تقويت كنند
  .انتشارات فري: ان واي. بزرگ شدن با طالق). 1990(كاتلر، ان 

را بـراي   اين كتاب براي والدين طالق گرفته، نوشـته شـده اسـت و اطالعـاتي    
  .دهد كمك به كودكان به منظور اجتناب از مشكالت هيجاني در اختيار قرار مي

  
  نوجوانان

هـاي   آمـوزش : تربيت نوجوانـان  و )1990. (و مك كاي، جي ،دينك ماير، دي
خـدمات راهنمـايي   : سـير كـل پيـنس، ام ان   . منظم براي تربيت موثر نوجوانـان 
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  .آمريكا
  .براي والدين نوجوانان است ها باين كتاب، يكي از بهترين كتا

زنـدگي والـدين و نوجوانـان در كنـار      و )1987. (و فورگات، ام ،پاترسون، جي
  .انتشارات تحقيق: چامپاين، آي ال. اصول اساسي: 1بخش   .هم

ي رفتـاري مـوثر بـراي    هـا  اين كتاب جلد نخست از مجموعه دو جلـدي روش 
ي آن را بـراي بهبـود زنـدگي    ها روش توانند مي والدين نوجوانان است كه والدين

  .خانوادگي به كار بگيرند
 .زندگي والدين و نوجوانـان در كنـار هـم   ) 1989( و پاترسون جي، فورگات ام

  :2بخش 
  .انتشارات تحقيق: آي ال. چامپاين. حل مساله در خانواده

  

  :اين نكات عمده را به ياد داشته باشيم
 .نظر قرار دهيدشركت در يك كالس آموزش والدين را مد  •

از طرح ارائـه شـده در ايـن    . تشكيل دهيد SOSيك گروه والديني مطالعه  •
 .فصل براي سازمان دهي آن استفاده كنيد

هـاي   توانيد كليپ ميWWW.sosprograms.com با مراجعه به سايت  •
 SOSراهنماي رايگان . كنيدويدئويي و صوتي را به صورت رايگان مالحظه 

 ذخيـره قابـل   SOSو راهنماي مـديريت كـودك   مند  زمانبراي محروميت 
، كمـك در  SOS«يي از كتاب ها توانيد فصل مي در اين وب سايت. هستند

 .را هم مطالعه نماييد» مورد هيجانات



 

  22فصل 

  ؟اي دريافت كنيم چه موقع و چگونه كمك حرفه
  
  اسكيز. اف. مطب دكتر بي

  ان شناسرو
  
  
  
  
  
  
  

  

  »كوچولو به ما كمك كند؟ 1تواند در مورد تيفاني مي آيا خانواده درماني«
  

از كودكي تا نوجواني و بعد از آن، سفري طوالني و گاهي اوقات  كودكتربيت 
در اين مسير ممكـن اسـت مشـكالتي پديـد آمـده و در سـالمت و       . دشوار است

ي شـما  هـا  ، عليرغم تالشها ه دشواريچنانچ. شادابي خانواده تداخل ايجاد كنند
از نااميد شدن، منفعل شدن، احساس  ،براي حل و فصل آنها همچنان ادامه دارند
با يك مشاور يا درمانگر تماس گرفتـه و  . گناه، افسردگي و يا خشم اجتناب كنيد

به هنگام فكر كردن در مورد دريافت مشاوره براي . كمك حرفه اي دريافت كنيد
  .ي زير را در نظر داشته باشيدها الت و توصيهانواده سئوكودك يا خا

  »چه زماني بايد در مورد كودكم كمك حرفه اي دريافت كنم؟«: سئوال
                                                 

 .اسكيز مورد استفاده قرار گرفته است. اف. وق با كسب اجازه از دكتر بيتصوير ف  -1
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شما به عنوان والد مسئوليت داريد كه كودك و خانواده خود را براي درك : وابج
در صورتي كه كودك شـما بـه طـور مسـتمر     . مشكالت ياري دهيد لو ح

ر سازگاري با مدرسه، همسـاالن و سـاير اعضـاي خـانواده     ناشاد است و د
همچنـين  . مشكل دارد، دريافت كمك حرفه اي را مـد نظـر قـرار دهيـد    

ممكن است در صورتي كه كودك شما موجبات آشفتگي خانواده را فراهم 
شـايد شـما ايـن احسـاس را     . ورد، كمك حرفه اي ضرورت داشته باشـد آ

ما بـراي مـديريت كودكتـان مـوثر     ي معمول شـ ها داشته باشيد كه روش
چنانچه كودك شـما  . نيستند و يا رفتار كودك شما خارج از كنترل است

ي انضباطي برآشـفته شـده و بـا روش محروميـت     ها در حين اعمال روش
زمان مند، همكاري نمـي كنـد، ممكـن اسـت شـما و كودكتـان نيازمنـد        

  .دريافت كمك مستقيم از يك مشاور حرفه اي باشيد
توانم از خـدمات مشـاوره حرفـه اي در ناحيـه خـودم اطـالع        مي چگونه« :سئوال

  »حاصل كنم؟
ي مناسـب ارائـه دهنـده    هـا  مشـاوران توانـا و آژانـس    دربارهكسب اطالع : جواب

بيشتر متخصصان . خدمات ياورانه در اجتماع خودتان، مستلزم تالش است
شاوران محلـي  توانند خانواده درمانگران و م مي كودك و پزشكان خانواده،

از پزشك خود بخواهيد كه حداقل نام دو . را به شما معرفي و توصيه كنند
ممكن است برخي از پزشـكان دائمـا سـعي    . مشاور را به شما معرفي كند
اين فقط، نشانه گذر كـودك شـما از يـك    «: كنند با گفتن جمالتي مانند

بـه  » .گـذارد  مـي  او همه اين مشـكالت را پشـت سـر   «و يا » .مرحله است
ي پزشك خـود اعتمـاد   ها به گفته. والدين نگران، اطمينان خاطر ببخشند

  .ضرورت و مزاياي مشاوره هم بحث و گفتگو نماييد بارهكنيد اما با او در
شايد شما در زمان تماس با پزشك اطفال و يـا پزشـك خـانوادگي خـود     
ـ   ابخواهيد در مورد احتمال انجام معاينات جسمي كامل پيش از مالقات ب
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چنانچـه پزشـك اطفـال، اسـتفاده از دارو را بـراي      . مشاور صحبت كنيـد 
كنترل رفتار كودك شما توصيه كرد، بهتر است كه نظـر يـك متخصـص    

شـاره در فصـل   ورد امي ها بسياري از كتاب. اطفال ديگر را نيز جويا شويد
  .دارو و رفتار هستند بارهحاوي توضيحاتي در 21

 ؛ي مناسـب، عبارتنـد از  هـا  مشاوران يا آژانس بارهدرساير منابع اطالعاتي 
ري از ابسـي . مديران و مشـاوران مدرسـه، معلمـان، روحـانيون و دوسـتان     

خطوط تلفن بحران و مراكز بهداشت روان اجتمـاع هـم منـابع اطالعـاتي     
در دفتـر  . باشـند  مـي  اي در دسترس ارزشمندي در مورد خدمات مشاوره

اطفـال، روان شناسـان، مشـاوران    شماره تلفن پزشكان  راهنماي تلفن هم
  .ازدواج و خانواده و مددكاران اجتماعي باليني وجود دارد

چنانچه كودك شما در مدرسه مشكل يادگيري دارد، بايد به منظور يـك  
شـود، او را نـزد يـك     مـي  ي روان شناختي همها ارزيابي كه شامل آزمون

ي روان هـا  ي مـدارس، ارزيـابي  هـا  بسياري از سيسـتم . روان شناس ببريد
در صـورت وجـود مشـكالت     هـا  شناختي و همچنين امكان ارائـه توصـيه  

بـا ايـن وجـود،    . دهند مي دگيري يا رفتاري در كودك را در مدرسه ارائهاي
ي روان شناختي ارائه شـده در مـدارس، بسـيار    ها دقت و تماميت ارزيابي

ه كودك را هم ارائ –همچنين مدارس خدمات مشاوره والد . متفاوت است
  .نمي دهند

 متخصصــاني كــه بــه ارائــه درمــان و مشــاوره بــه كودكــان و بزرگســاالن
ــي ــد از  مـ ــد، عبارتنـ ــكان  ؛پردازنـ ــان )MD(روان پزشـ ، روان شناسـ

)Ph.D.,Psy.D.,M.A.,M.s.( مشـــــــاوران ازدواج و خـــــــانواده ،
)Ph.D.SM.A.,M.S. (  و مددكاران اجتماعي بـاليني)M.S.W. .( در

امـه يـا مجـوز فعاليـت، بـراي متخصصـان       بيشتر منـاطق داشـتن گواهين  
  .بهداشت روان ضروري است
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  »پرسم؟ مي در نخستين تماس، من چه سئواالتي از يك مشاور خانواده«: سئوال
دست آوردن نام دو مشاور يا مركز مشـاوره شـما بايـد بـا آنهـا      ه پس از ب: جواب

كند، ليسـتي   مي فعاليت يچنانچه مشاور در مطب خصوص. تماس بگيريد
ز سئواالت تهيه كرده و درخواست كنيد مستقيما با خود مشاور صـحبت  ا

از . به طور مختصر ماهيت مشكالت كودك خود را به مشاور بگوييد. كنيد
در . كنـد  مي او بپرسيد كه آيا او به كودكان داراي چنين مشكالتي، كمك

صورتي كه پاسخ منفي است، از او بپرسـيد كـه او چـه كسـي را در ايـن      
ي هـا  ، تجـارب و گواهينامـه  هـا  در مـورد آمـوزش  . كند مي پيشنهادزمينه 

در مورد هزينـه  . ، از او سئوال كنيدها مشاور براي كار با كودكان و خانواده
هر جلسه مالقات، تعداد احتمـالي جلسـات مـورد نيـاز، دوره زمـاني الزم      

پـس از شـروع مشـاوره،    . براي برگزاري تمام جلسات، از او سئوال بپرسيد
  .اجعات هفتگي ضروري استمر

چنانچه شما براي دريافت خدمات حرفه اي با يك آژانـس بهداشـت روان   
ـ تماس بگيريد، يك وقـت مالقـات     بـه شـما داده  » درمـانگر پـذيرش  «ا ب

اين درمانگر پس از مالقات با شما و كودكتان، مشـكالت كـودك   . شود مي
سپس در . هد دادشما را با ساير اعضاي كادر حرفه اي مورد بحث قرار خوا

مورد اينكه كـدام متخصـص داراي فرصـت و توانـايي كمـك بـه كـودك        
سپس قـرار مالقـات بعـدي بـراي شـما      . شود مي شماست، تصميم گيري

  .كنيد مي تعيين شده و شما با مشاور خود مالقات
چگونه بايد به كودك خود بگويم كه قصد داريم به مالقات يـك مشـاور   «: سئوال

  »خانواده برويم؟
به هنگام اطالع دادن به كودك در مورد اينكه كل خانواده و يا شما دو نفر : جواب

به . باني مستقيم و ساده استفاده كنيدزبه مالقات مشاور خواهيد رفت، از 
به عنـوان  . كند تا مشكالت را حل كند مي او بگوييد كه مشاور به او كمك
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ي زيادي ها ذشته ما بحثدر اين چند ماه گ« :توانيد به او بگوييد مي مثال،
االن هم با يك مشاور قرار مالقات گذاشته ايم كـه مـا را   . با هم داشته ايم

  ».كند تا مشكالتمان را بهتر درك كرده و با آنها كنار بياييم مي كمك
توانيـد   مـي  چنانچه كودك شما، در مدرسه نمـرات پـاييني گرفتـه اسـت    

او چند تا تسـت  . قات كنيمخواهيم با يك روان شناس مال مي ما« :بگوييد
  بــا مــن هــم حــرف    . زنــد مــي حــرف بــا تــو . دهــد مــي بــه تــو 

يي به ما خواهد گفت تا به تو در مورد تكاليف مدرسه و ها او چيز. دنمي ز
  ».بينيم مي ما عصر چهارشنبه او را. كندنمراتت كمك 

  
  :چهار رويكرد براي كمك به كودكان و والدين

احتماال بيشتر والدين . دهد مي با كودك انجام مشاور، مستقيما كار درمان را •
درماني را دارند، اما اثربخشي اين رويكرد به تنهايي،  يانتظار چنين رويكرد

 .محدود است

 ي جديـد را بـراي كمـك و مـديريت او، بـه والـدين      هـا  برخي روش ،مشاور •
ي هـا  همچنين ممكن است از شما خواسـته شـود كـه در كـالس    . آموزد مي

؛ ماننـد ن شركت كرده و يا مطـالبي را در مـورد فرزنـدپروري    آموزش والدي
SOS مطالعه نماييد. 

كند تا مشكالت شخصي خـود را درك و حـل و    مي مشاور به والدين كمك •
ي زنـدگي يـا   هـا  افسردگي، بحـران  ؛اين مشكالت اغلب شامل. فصل نمايند

 .مشكالت زناشويي هستند

درمـان برخـي از   . كند مي ديداراي با كل خانواده  در جلسات مشاوره ،مشاور •
 .شود مي يق كار با كل خانواده، بهتر ميسررمشكالت از ط

  »توانم داشته باشم؟ مي پس از آغاز مشاوره، چه انتظاري«: سئوال
مشاور به . دو جلسه نخست، بر روي ارزيابي و سنجش متمركز خواهد بود: جواب
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از آنجـايي  . پردازد مي ارزيابي و روشن شدن مشكالت كودك و خانواده شما
از خانواده اسـت، او هـم بايـد در مشـاوره      يكه همسر شما هم، بخش مهم

مشاور عالوه بر صحبت بـا شـما در مـورد مشـكالت     . مشاركت داشته باشد
كودكتان، سئواالتي هم در مورد انتظارات و اهداف شما بـه عنـوان والـد، از    

واهيـد كـرد و   شـما يـك پرسشـنامه مختصـر را پـر خ     . شما خواهد پرسيد
مشاور با كـودك شـما   . گزارشي هم در مورد رفتار كودك خود خواهيد داد

  . دهد مي هم صحبت خواهد كرد و شما را با هم مورد مشاهده قرار
براي تعديل انتظارات خود از مشاوره آمـادگي داشـته و در كـار بـا مشـاور،      

 تـان مطـرح  ه برايكـ با اين وجـود، هـر نـوع سـئوالي را     . انعطاف پذير باشيد
ممكن است مشاور، با كسب اجازه شـما بـا   . شود، از مشاور خود بپرسيد مي

معلم كودكتان تماس گرفته و راههاي بيشتري را بـراي كمـك مدرسـه بـه     
  .كودك شما، پيشنهاد دهد

كنـد تـا    مـي  پس از ارزيابي مشكالت شما و كودكتان، مشاور به شما كمك
مشكالت شما، ممكن اسـت مشـاور   بسته به نوع . اين مشكالت را حل كنيد

  .از يك يا چند رويكرد استفاده كند
  »من چگونه بايد هزينه خدمات حرفه اي را بپردازم؟«: سئوال
ي بهداشتي، آموزش، حمل و نقل، تفريحات ها هم همانند مراقبت همشاور: جواب

 مشـاوره . خانوادگي ،صرف غذا در بيرون و رفتن به تعطـيالت، هزينـه دارد  
د به كـاهش مشـكالت رفتـاري و هيجـاني كـودك شـما و افـزايش        توان مي

توانـد   مـي  مشاوره. ي اجتماعي او كمك كندها ي شخصي و مهارتها قابليت
  .كيفيت زندگي خانواده را بهبود بخشد

كنند، براي هـر   مي مستقل كارخصوصي  يها معموال مشاوراني كه در مطب
ي بهداشـت  ها ما، آژانسا. كنند مي هزينه مشخصي دريافتجلسه مشاوره،  

ه بسته به ميزان درآمـد خـانواده،   كرواني اجتماع، يك مقياس متغير دارند 
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براي كسب اطالع از اينكه بيمه پزشكي شما بخشي و يا تمام . متفاوت است
را پوشش خواهد داد يا خير، با شـركت بيمـه تمـاس گرفتـه و بـا       ها هزينه

روان شـناختي در مدرسـه   ي هـا  چنانچـه آزمـون  . مشاور هم مشورت كنيد
. شوند، اين خدمات رايگان بوده و هزينه اي نخواهد داشـت  مي دولتي انجام

  !شود مي يي كه پرداخته ايد، تأمينها تاهزينه اين كار از مالي
  

  :اين نكات عمده را به ياد داشته باشيم
 .شود مي گاهي اوقات اداره كردن مشكالت خانوادگي براي والدين دشوار •

توانند شما و خانواده شما را براي حل و فصل مشكالتتان ياري  مي مشاوران •
 .دهند

ي معمول شما براي مديريت كودكتان و يا برخـورد بـا   ها در صورتيكه روش •
مشكالت خانواده موثر واقع نشده اند، دريافت كمك حرفه اي را مورد توجه 

 .قرار دهيد

  
  
  
  
  
  



 



 

  23فصل 
  كنترل خشم خودتان

  .كند مي كنترل مادر خشم خود را
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يت را جمع كن و براي مدرسه آماده شو، دارد دير ها لطفا اسباب بازي«
  ».شود مي

  

  »!خوام يه كم ديگه بازي كنم مي !نه«
  

از دستور شما  او توانيد به هنگام سوء رفتار كودكتان و يا زماني كه مي شما
  .كند، خشم خود را كنترل كنيد مي سرپيچي

  
  .كند مي د را كنترلمادر خشم خو

مـادر او بـر   . ساله، اغلب نافرمان و خارج از كنترل است 4 1بنجامين
. ي خودش براي مديريت بنجامين، كار كرده اسـت ها روي بهبود مهارت

بـراي كنتـرل خشـم     اقدام –كر تف –توقف مهم تر اينكـه، او از روش  
و كتـك  او استفاده از طعنـه و كنايـه، تهديـد    . خود استفاده كرده است

                                                 
1. Benjamin  
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  .زدن بنجامين را هم كنار گذاشته است
. براي رفـتن بـه مدرسـه آمـاده شـود      او خواهد كه مي مادر بنجامين

 اقدام –تفكر  –توقف اجازه بدهيد با هم ببينيم كه او چگونه از روش 
هـاي   روشبـه جـاي   براي اصالح خودگويه قديمي و غير منطقـي خـود   

  .كند مي ن، استفادهانضباطي پرخاشگرانه براي مديريت بنجامي
يت را جمع كن و براي رفـتن بـه مدرسـه    ها لطفا اسباب بازي«: مادر

  ».شود يدارد دير م. آماده شو
  »!خوام يه كم ديگه بازي كنم مي !نه«: بنجامين

 .كنـد  شود كه بنجامين به حرف او توجه نمي مي مادر متوجه) توقف(
 پس اتاق را ترك. ودش مي با اين موقعيت به شدت عصباني رابطهدر و او 
  .كند مي كند و به مدت يك دقيقه به بيرون نگاه مي

مـورد ايـن   در مـن دارم خـودم را   « :گويـد  مي مادر به خودش) فكر(
خودگويه مـن چيسـت؟ مـن در مـورد رفتـار      . كنم مي موقعيت عصباني

 گويم كه اينگونـه موجـب عصـبانيتم    مي سركشانه بنجامين به خود چه
گويم؛ بنجامين بايد تنبيـه شـود    مي دارم به خودمكنم  مي شود؟فكر مي

و اگر هم اين رفتارش را اصـالح نكنـد،   ! تا بفهمد اينجا كي رئيس است
اما . موجود پستي است و وقتي هم كه بزرگ شد، آدم پستي خواهد بود

همـين  . من مجبور نيستم براي بهبود رفتار او، خـودم را عصـباني كـنم   
يش هـا  او عصر بعد از مدرسه، اسباب بازيشويم و  مي االن راهي مدرسه

 استفادهمند  زماناگر هم اين كار را نكرد، از محروميت . كند مي را جمع
  ».كنم مي

 دارد و به اتاق بـر  مي ي بنجامين را برها شن و كفشپمادر كا) اقدام(
  .آنها آماده بيرون رفتن از منزل هستند. گردد مي

يـت را  ها كـت و كفـش  . رويـم  يمـ  بنجامين ما االن به مدرسه«: مادر
  ».بايد بريم سوار ماشين بشيم. برداشته ام

  .روند مي مت درسگيرد و به  مي مادر دست بنجامين را
مـن هنـوز كفشـامو    . به مهدكودك بـرم  منه من نمي خوا«: بنجامين
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دفعه قبل كـه بـدون كفـش وارد آنجـا     . خندند مي بهم ها بچه. نپوشيدم
  ».شدم، همه بهم خنديدند

شرمنده شدن بنجامين به خاطر پا برهنه بودنش در زمان وارد  :جهتو
 شدن به مهد كودك، يك پيامد طبيعي براي حاضر نشدن بـه موقـع او  

  .باشد مي
. كنند تـا كفشـاتو بپوشـي    مي مراقبان مهدكودك بهت كمك«: مادر

  .»توانيم زودتر آماده بشيم مي فردا
  .شوند مي مادر و بنجامين از خانه خارج

 –تفكـر  –توقف او دريافته است كه روش . ين به مادر بنجامينآفر
دهنـد و   مـي  او را براي كنترل خشمش ياري ،و خودگويه منطقي اقدام

  .كنند تا رفتارش را بهبود بخشد مي به بنجامين هم كمك
همچنين مادر با اين كار خود، الگوي مناسبي را به بنجـامين نشـان   

كودكان با مشاهده والدين خـود،  . كند يم داده و به بهبود رفتار او كمك
هنگامي كه كودكان . گيرند كه چگونه خشم خود را كنترل كنند مي ياد

دهند، آنها هـم يـاد    مي شاهد هستند كه والدين كنترل خود را از دست
در زماني كه به اندازه كافي ناراحت «گيرند كه از دست دادن كنترل  مي

  .يك رفتار مقبول است» هستي
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  اقدام  –تفكر  –روش توقف 
پيـروي   هـا شويد، از اين گامميهر گاه احساس كرديد داريد عصبانيــــــ

  .كنيد
  توقف

  .شويد مي ياد بگيريد كه تشخيص دهيد چه زماني داريد عصباني   
  .موقعيت را ترك كنيد   
  .ثانيه اي مشغول كنيد 60خود را با انجام يك فعاليت    

  تفكر
 مـن دارم خـودم را در مـورد ايـن موقعيـت عصـباني      « :بگوييـد به خودتـان  

من در مورد سوء رفتار فرزنـدم بـه خـود چـه     «سپس از خود بپرسيد » .كنم مي
مـن بـراي   «سـپس بگوييـد   » شـود؟  مـي  گويم كه اينگونه موجب عصبانيتم مي

احتماال در اين هنگام » .برخورد با سوء رفتار او، مجبور به عصباني شدن نيستم
  .كند شما كاهش پيدا ميخشم 

براي برخورد با رفتار دشـوار كـودك    SOSي ها ببينيد كه كداميك از روش
براي برخورد با سوء  SOSخود را در حال استفاده از آن روش  ؟مناسب هستند

  .رفتار كودكتان، بدون ابراز خشم تصور كنيد
  اقدام

طرح مورد و يا  SOSبه آرامي به سمت كودكتان و موقعيت برگرديد و روش
، انتظار كمال و بي عيب و   SOSنظر خود را اجرا كنيد، به هنگام اجراي طرح

  .نقص بودن را از خود يا از كودكتان نداشته باشيد
كودك من بي عيب و نقص نيسـت و مـن هـم اينگونـه     «: به خودتان بگوييد

ي فرزنـد  هـا  كنم تا خشم خود را كنترل و مهارت مي اما من دارم تالش. نيستم
  ».پروري ام را بهبود بخشم

  
شود، او مستقيما باعث خشم  مي هنگامي كه دختر من سوء رفتاري را مرتكب
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دهد، او مسـتقيماً باعـث خشـم     زماني كه دختر من رفتار سوئي از خود نشان مي
ي غيـر  ها من با ديدگاه خودم در مورد سوء رفتار او و با خودگويه. من نمي گردد

من با گفتن اينكـه رفتـار   . شوم او، باعث اين خشم مي ارمنطقي در مورد سوء رفت
دخترم وحشتناك و افتضاح است و من نمي توانم آن را تحمل كنم، خودم را بـه  

توانيـد بـدون آنكـه     مـي  به ياد داشته باشـيد كـه شـما   . كنم مي شدت خشمگين
  .خودتان را ناراحت كنيد، رفتار كودك خود را تغيير دهيد

، از طريق بـر عهـده گـرفتن مسـئوليت احساسـات خشـم       ما به عنوان والدين
خودمان و همچنين بر عهده گرفتن مسئوليت رفتارمان در حين عصبانيت، خشم 

، باورها و انتظارات ما از ها ما با آگاهي از اينكه خود گويه. كنيم مي خود را كنترل
 ل را اعمالزند، اين كنتر مي رقم را رفتار كودكمان، مستقيما احساسات و رفتار ما

  . كنيم مي
بسيار منطقي و مفيدتر است كـه تنهـا بـه ناراحـت شـدن، آزرده شـدن و يـا        

عصباني شـدن تـا حـدي كـه     . تحريك شدن در مورد رفتار كودكمان اكتفا كنيم
احتمال صدمه زدن هيجاني يا جسمي به كودك عزيزمان نيز وجود داشته باشد، 

تواند صدمه اي هـم بـه    مي كه مياز ايجاد و تشديد خش. منطقي و معقول نيست
  .بپرهيزيد دنبال داشته باشد،

  
  ي غير منطقي رايجها خود گويه

چنانچه عصبانيت و ناراحتي خـودم را بـه او نشـان نـدهم، او     «
  ».نخواهد فهميد كه موضع من در قبال سوء رفتارش جدي است

او حتمـا بايـد رفتـار خـود را     . او بايد رفتار خود را اصالح كند«
كفايتي هسـتم و همـه    بي ح كند وگرنه من مادر وحشتناك واصال

  ».هم اين را خواهند فهميد
گذارد و بـه   سوء رفتار او نشانه اين است كه به من احترام نمي«

  ».من توجه ندارد
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شـود و شـايد در نهايـت     سوء رفتار او هر روز بدتر و بدتر مـي «
  ».توجه شود كامال بي

خواهـد  ... مسـئوليت و  ادر بـي او در آينده، يك بزهكار، يك مـ «
  ».شد

تـوانم آن را   سوء رفتار او افتضاح و وحشتناك است و من نمي«
  ».تحمل كنم

من بايد خشم خود را تخليه و هيجاناتم را بيرون بريزم وگرنه «
  »!شوم منفجر مي

  

ها اعتقاد داريد، شما موجبات تشديد خشم  چنانچه شما به برخي از اين گزاره
اين احتمال هم وجود دارد كه با اقدامي خطرناك به خود . آوريد يخود را فراهم م

  .يا كودكتان صدمه بزنيد
هاي موجود براي  با دامنه متنوعي از روش ضمن آشناييتوانيم  همچنين ما مي

 20بـيش از  SOS. خشم خـود را مـديريت نمـاييم    ،برخورد با سوء رفتار كودك
  .دهد شما آموزش مي مشكل رفتاري به 40روش را براي برخورد با 

  

  :اين نكات عمده را به ياد داشته با شيم
آگاه باشيد كه كودك شما و موقعيت ناخوشايند، مسـتقيما موجـب خشـم     •

 .شوند شما نمي

كنيـد و همچنـين بـا خـود      كه در مورد موقعيت اتخاذ مي شما با ديدگاهي •
 .شويد هايتان، موجب خشم خود مي گويه

هاي منطقي، براي كنترل خشم  و خودگويه اقدامـ تفكر   -توقفاز روش  •
 .خود استفاده كنيد



 

  24فصل 
  براي والدين ها و پاسخ ها آزمون

دانش خود را از . است SOSهاي مختلف  سئوال از فصل 10هر آزمون شامل 
هاي صـحيح، محـك    با انتخاب پاسخ SOSهاي توصيف شده در ها و مهارت روش
هاي داده شده در انتهاي آزمـون مقايسـه    هاي خود را با پاسخ سپس پاسخ. بزنيد
  .كنيد

  آزمون يك
  »علت خوش رفتاري و سوء رفتار كودكان چيست؟«. 1فصل 
  ».شود پروري موثر مي ارتباطات روشن موجب تقويت فرزند«. 2فصل 
  آزمون دو

  »هاي افزايش رفتار خوب راه«. 3فصل 
  »هاي عمده براي متوقف ساختن رفتار بد روش«. 5فصل 

  سهآزمون 
مند چيست؟ والدين چـه زمـاني از آن اسـتفاده     محروميت زمان«.4فصل 

  »كنند؟ مي
   12تا  6ي ها فصل

  »مند مهارتهاي اساسي روش محروميت زمان«
  آزمون چهار

  18تا  13ي ها فصل
  »پروري شما هاي فرزند كاربردهاي بيشتر مهارت«
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  براي والدين ها و پاسخ ها آزمون
  آزمون يك

  : شامل
  »لت خوش رفتاري و سوء رفتار كودكان چيست؟ع«.1فصل 
  ».شود ارتباطات روشن موجب تقويت فرزند پروري موثر مي«. 2فصل 

  

  .بهترين پاسخ را براي هر سئوال انتخاب كنيد
  

  ...دهيد، آن رفتار هنگامي كه شما رفتاري را پاسخ مي – 1
a .افتد در آينده بيشتر اتفاق مي. 

b. دافت در آينده كمتر اتفاق مي 

c. تغييري  روي نمي دهد. 

d. شود بالفاصله وقوع آن متوقف مي. 

  ...به هنگام تحسين يك كودك، بهتر است كه -2
a. به همراه تحسين به كودك پول هم بدهيد. 

b. به طور مكرر از تحسين استفاده نكنيد. 

c. رفتار خاصي را تحسين كنيد. 

d. تمامي موارد فوق صحيح هستند. 

  .باشد مي... دين يك خطا يا اشتباه رايج ميان وال -3
a. پاداش دادن رفتار خوب 

b. ي بدها تنبيه كردن به دليل برخي رفتار 

c. پاداش دادن سريع رفتار خوب 

d. غفلت از پاداش دادن رفتار خوب 

قشقرق به راه انداختن مايك در فروشگاه باعث شد كه يك بسته شكالت بـه   -4
  مادر مايك كدام خطاي رايج را مرتكب شد؟. او بدهند

a.  را پاداش ندادرفتار خوب 
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b. ناخواسته رفتار خوب را تنبيه كرد. 

c. ناخواسته رفتار بد را پاداش داد. 

d. تمامي موارد فوق صحيح هستند. 

  .مديريت كنند... والدين بايد كودك خود را به وسيله  -5
a. پاداش دادن رفتار خوب 

b. خودداري از پاداش دادن ناخواسته رفتار بد 

c.  تارهاي بدتنبيه ماليم براي برخي رف ازاستفاده 

d. تمامي موارد فوق 

  ...دهد كه يك والد زماني دستور مي -6
a. خواهد كه كودك رفتاري را آغاز يا متوقف كند، اما اعتقاد دارد كه  مي والد

 .كودك از يك درخواست ساده سرپيچي خواهد كرد

b. كودك از درخواست ساده هم تبعيت خواهد كرد. 

c. توقف كندهر زماني كه از كودك بخواهد كه رفتاري را م. 

d. هر زماني كه از كودك بخواهد كه رفتاري را آغاز كند. 

  .شود منجر مي...  ارتباطات روشن ميان والدين و ميان والد و كودك به -7
a.  قوانين خانه«توافق بر سر« 

b. مشكالت انضباطي كمتر 

c. فرزند پروري بهتر 

d. باشند تمامي موارد فوق صحيح مي. 

  ...والد و كودك باشد،  كه نتيجه همكاري» قانون خانه«يك  -8
a. شود به احتمال بيشتر توسط كودك پذيرفته مي. 

b. شود به احتمال كمتري توسط كودك پذيرفته مي. 

c. نبايد به وسيله والدين تعويض شود. 

d. شود منجر به فرزند پروري ناموثر مي. 
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  .باشد مي... ، مثالي از »شيريني را سر جايش بگذار« -9
a. گفتن نام كودك 

b. ادهدادن يك دستور س 

c. حمايت از دستور داده شده 

d. حالت چهره جدي 

مـن بايـد والـد بـد و     ! كشـه  مي ميشه به يه جايي سركه! اونو نگاش كن« -10
  .شود گفته مي... اين عبارت احتماال توسط » .وحشتناكي باشم

a. يك والد عصباني 

b. يك والد نااميد 

c. يك والد گناهكار 

d. يك والد داراي انرژي پايين 

  
  
  
  
  
  

  ها پاسخ
  

d.5 c.4 d. 3 c .2 a.1 
c.10 b.9 a.8 d .7 a.6 
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  براي والدين ها و پاسخ ها آزمون
  آزمون دو

  شامل
  »هاي افزايش رفتار خوب راه«: 3فصل 
  »هاي عمده براي متوقف ساختن رفتار بد روش« : 5فصل 

  
  .بهترين پاسخ را براي هر سئوال انتخاب كنيد

در عـوض  . كننـد  تـوجهي مـي   هاي او بي ايهوالدين بيل ، فعاالنه به طعنه و كن -1
والـدين  . پردازنـد  دبانه حرف مي زند، آنها به تحسين و تمجيد او مـي ؤهرگاه او م

  ....بيل 
 a .دهند مسخره كردن را پاداش مي.  

b .دهند الگوي رفتاري بدي را به او نشان مي  
c .دهند رفتار خوب جايگزين را پاداش مي  
d .باشند يتمامي موارد فوق صحيح م.  

  ...گويد كه قانون مادربزرگ به زبان ساده مي -2
a .هيچگاه كودك را تنبيه نكنيد.  
b .شود فعاليت خوشايند پس از انجام كار ارائه مي.  
c .شود فعاليت خوشايند پيش از انجام كار ارائه مي.  
d .بدهيم ها بايد تنقالت زيادي به نوه.  

بدون اذيت كردن سگ كوچولوي خانواده، با نا به او ياد داد كه چگونه اپدر دي -3
  .بود... كاري كه او انجام داد. او بازي كند

a .تنبيه ديانا به دليل بدرفتاري با سگ خانواده  
b .كمك به ديانا براي تمرين رفتار خوب  
c . استفاده از قانون مادربزرگ  
d .استفاده از بي توجهي فعال  

  .دهيم يش ميافزا... ما رفتار خوب كودك را با  -4
a .پاداش دادن آن رفتارها  
b .استفاده از بي توجهي فعال براي برخي رفتارها  
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c .كمك به كودك براي تمرين رفتار خوب  
d .تمامي موارد فوق  

  ...بي توجهي فعال به جيغ كشيدن كودك  -5
a .دهد رفتار جيغ كشيدن را پاداش مي.  
b .دهد رفتار كودك را تغيير نمي.  
c .دهد دت رفتار جيغ كشيدن را كاهش ميدر درازم.  
d .غيرممكن است.  

  ...هرگونه تنبيه ماليمي ، در صورتي موثرتر خواهد بود كه  -6
a .والدين تنها كودك را با آن تهديد كنند.  
b .هيچ دليلي براي اعمال آن ، به كودك گفته نشود.  
c .زين را هـم  رفتـار خـوب جـايگ   . والدين به ياد داشته باشند كه در كنار آن

  .تحسين كنند
d .تمامي موارد فوق صحيح هستند.  

آيد، در صورتي كه حساب سرزنش كردن نمي تواند يك تنبيه ماليم موثر به  -7
  ...كودك شما 

a .به هنگام سرزنش كردن با شما يكي به دو كند.  
b .ي شما با لبخند پاسخ دهدها به شما بي توجهي كند و به سرزنش.  
c .نش كردن، قشقرق به راه بياندازدبه هنگام سرز.  
d .ي صحيحي هستندها تمامي موارد فوق پاسخ.  

هنگامي كه مري عروسك خواهر كوچكترش را شكست، والدين آنهـا يكـي از    -8
  .مي باشد... اين كار نمونه اي از . عروسكهاي مري را به خواهر كوچكتر دادند

a .پيامد منطقي  
b .پيامد طبيعي  
c .مند محروميت زمان  
d .تمامي موارد فوق  

  
تام به دليل اينكه ديرتر از زمان تعيين شده از بيرون به منزل برگشت از حق  -9

  .است... اين يك . تماشاي تلويزيون محروم شد
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a .پيامد منطقي  
b .پيامد طبيعي  
c .جريمه رفتاري  
d .سرزنش و ابراز ناخشنودي  

  ...كند كه  ممكن است رفتار بد به اين دليل ادامه پيدا -10
a .تر است پاداشي كه اين رفتار بد دريافت مي كند، از تنبيه اعمال شده قوي.  
b . والدين خودشان اين رفتار بد را از خود نشان داده و همانند يك الگو براي

  .كنند كودك عمل مي
c .مانند والدين به ندرت، به اعمال تنبيه ماليم، پايبند مي.  
d .همه موارد فوق  

  
  
  
  
  
  
  

  ها پاسخ
  

c.5 d.4 d. 3 b .2 c.1 
d.10 c.9 a.8 d .7 c.6 
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  براي والدين ها و پاسخ ها آزمون
 

  آزمون سه
  شامل

منــد چيســت؟ والــدين چــه زمــاني از آن اســتفاده  محروميــت زمــان« . 4فصــل 
  »كنند؟ مي

  »ي اساسي روش محروميت زمان مندها مهارت« .  12تا  6هاي  فصل
  

  .راي هر سئوال انتخاب كنيدبهترين پاسخ را ب
  

  ... پس از اتمام محروميت زمان مند، والدين بايد از كودك خود بپرسند -1
a . »هنوز بابا ومامان رو دوست داري ؟«  
b . » مي توني بگي چرا متأسف هستي ؟«  
c . »قول مي دي از اين به بعد بچة خوبي باشي؟«  
d . »مند فرستاده شدي؟  چرا به محروميت زمان«  

... ثر براي كاهش سـوء رفتـار كودكـان درسـن     ؤمند يك راه م محروميت زمان. 2
  .باشد مي

a .1 سالگي5تا  
b .2 سالگي 12تا  
c .6 سالگي 12تا  
d .10  سالگي 16تا  

  .باشد بسيار مفيد نمي... مند براي كاهش محروميت زمان -3
a .شود رفتارهايي كه به وسيلة والدين مشاهده نمي.  
b .دن يا بددهني نسبت به والدين مسخره كر  
c .غصب كردن اسباب بازي  
d .تف انداختن به ديگران  

منـد بـراي كـودك و توضـيح      بهترين زمان براي نشان دادن محروميت زمـان  -4
  .باشد مي... دادن آن براي او 

a .زماني كه شما و كودكتان خشمگين هستيد.  
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b . قبل از اينكه از اين روش استفاده كنيد.  
c .كنيد ماني كه براي نخستين بار ازآن استفاده ميز.  
d .تمام موارد فوق  

  .باشد... مند بايد  مكان انتخاب شده براي محروميت زمان -5
a .كننده و ايمن هكسل كننده ، خست.  
b .اتاق خواب كودك  
c .مكان ترسناك  
d .ي كودك در آنجا قرار دارندها جايي كه اسباب بازي.  

  ....باشد، زيرا  مند مي روري از محروميت زمانسنج، بخش ض زمان -6
a .را فراموش نمي كند«كودك سنج  زمان«  
b .  كودكان، مسئوليت ترك مكان محروميت زمان در زمان صحيح را برعهـده

  .گيرند مي
c .منـد   محروميت زمان« دهد كه  فعال شده به بقيه اعضا نشان ميسنج  زمان

  ».در جريان است
d .تمام موارد فوق  

همين ! كني تونم باور كنم كه تو داري خواهرت رو اذيت مي من نمي! ديويد « -7
  »!دقيقه  20اين بار براي  -مند برو االن به محروميت زمان

  پدر ديويد كداميك از خطاها را مرتكب شد؟
a .مند اكتفا كردن به تهديد اعمال محروميت زمان  
b .مند زمان استفاده از زمان بسيار طوالني براي محروميت  
c .مند عدم انتخاب يك مكان مناسب براي محروميت زمان  
d .تمام موارد فوق  

جيـغ بكشـد، شـما    منـد   زمـان در صورتي كه كودك شما در حين محروميت  -8
  ...بايد

a .كودك را به دليل ايجاد سر و صدا سرزنش كنيد.  
b . را متوقف كنيدمند  زمانمحروميت.  
c .اي او يا اضافه كردن يك تـا سـه دقيقـه بـه     بي توجهي كردن به سر و صد

در صورت تداوم سر و صداي كودك در زمان به مند  زمانزمان محروميت 
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  سنج صدا درآمدن زنگ زمان
d .اعمال يك جريمه رفتاري يا كتك زدن كودك  

منـد، از والـدين خـود ناراحـت      هنگامي كه يك كودك پس از محروميت زمان. 9
  ...است، والدين او بايد 

a .مند معذرت خواهي كنند از او به دليل استفاده از محروميت زمان  
b .ي او را ناديده گرفته و بدانند كه او حق دارد كه هر نوع احساسـي  ها شكوه

  .داشته باشد
c . قرار دهندمند  زماندوباره او را در محروميت.  
d .يك شكالت يا بستني به او بدهند.  

مند، والدين بايـد انتظـار    از محروميت زماندر طول نخستين هفته استفاده  -10
  ...داشته باشند كه پسر آنها

a .بطور كامل سوء رفتارهايش را كنار بگذارد.  
b .    بدون هيچ گونه نق زدن و شكايت به محل تعيين شـده بـراي محروميـت

  .مند برود زمان
c .براي سوء رفتارهايش معذرت خواهي كند.  
d .و آن را به چالش بكشد» بيازمايد« را  روش انضباطي جديد والدين خود .  

  
  
  
  
  

  ها پاسخ
  

a.5 b.4 a. 3 b .2 d.1 
d.10 b.9 c.8 b .7 d.6 
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  براي والدين ها و پاسخ ها آزمون
  

  آزمون چهار 
  :شامل 
  »هاي فرزند پروري شما كاربردهاي بيشتر مهارت«.  18تا  13هاي  فصل

  
  .ب كنيدبهترين پاسخ را براي هر سئوال انتخا

  

  .قابل معاوضه هستند... ها و امتيازها با  ژتون -1
a . تحسين  
b .مند رهايي از محروميت زمان  
c .هاي معمولي امتيازاتي خاص و اسباب بازي  
d .تمامي موارد فوق  

  .باشد مي... ترين راه براي بهبود رفتار  بهترين و آسان -2
a .پاداش دادن رفتار خوب  
b . بدتنبيه كردن رفتار  
c .مند استفاده از محروميت زمان  
d .تابي مفرط نگراني و بي  

  .باشد... كودك بايد به شكل مكتوب درآمده و شامل  –يك قرار داد والد  -3
a .تنها وظايف كودك  
b .وظايف هر كدام از اعضاي خانواده و پيامدهاي عدم پايبندي به قرار داد  
c .ارداداشاره به عدم امكان پذير بودن تغيير قر  
d .تنها امضاي والدين  

كاهـد،   فرستادن هر دو كودك به محروميت زمان مند، از دعواهـاي آنهـا مـي    -4
  ....زيرا 
a .كنند هر دو كودك، تنبيه ماليم و مشابهي دريافت مي.  
b .   والدين از پاداش دادن به كودكان از طريق توجه نمودن به آنها بـه شـكل

  .كنند سرزنش، اجتناب مي
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c .ن مجبور نيستند كه تعيين كنند كه كدام كودك گناهكار و كداميك والدي
  .گناه است بي

d .تمام موارد فوق  
  ...زند، بايد كند به كودكي ديگر صدمه مي يك كودك پرخاشگر كه تهديد مي -5

a . فرستاده شودمند  زمانبه محروميت.  
b .مورد بي توجهي قرار گيرد.  
c .كتك بخورد.  
d .قرار گيرد مورد توجه بسيار.  

  ....گوش دادن انعكاسي مستلزم اين است كه والد  -6
a .در زمان ابراز و بيان احساسات از سوي كودك، به او توجه كند.  
b .كند، بازگويي نمايد احساسات كودك و موقعيتي را كه كودك توصيف مي.  
c .هاي خود را تنها پس از اتمام بيان احساسـات كـودك    پيشنهادات و توصيه

  .رح سازدمط
d .تمام موارد فوق  

  ....زيرا . پاداش، موثر هستند ـهاي امتياز  تقويم -7
a .كودك بخاطر سوء رفتارش امتياز مي گيرد.  
b .هـايي معاوضـه    تواند امتيازاتي را كه كسب كرده است، با پاداش كودك مي

  .نمايد
c .والدين مجبور به تحسين كودك خود نيستند.  
d .يح هستندتمام موارد فوق صح.  

منـد در مـالء عـام و يـا در زمـان مالقـات        پيش از اعمـال محروميـت زمـان    -8 
  ...دوستان 

a .مند، عادت كرده باشد كودك بايد در منزل به محروميت زمان.  
b .   هـاي عمـومي    والدين بايد به كودك بگويند كه انتظـار دارنـد او در مكـان

  .چگونه رفتار نمايد
c .ه با دخالتهاي ديگران آمادگي داشته باشندوالدين بايد براي مقابل.  
d .تمام موارد فوق  

هنگامي كه دو كودك ، پيوسته بر سر يك اسباب بازي دعوا مي كننـد، والـد    -9
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  ...آنها بايد 
a .با سرزنش از آنها بخواهد كه نوبت را رعايت كنند.  
b . ـ    مند  زمانهر كدام از كودكان را به محروميت ازي فرسـتاده و يـا اسـباب ب

  .آنها را توقيف كند
c .اسباب بازي را به يك موسسه خيريه ببخشد  
d .براي هر كدام از كودكان يك اسباب بازي جديد بخرد.  

  ....گوش دادن انعكاسي مستلزم اين است كه والد  -10
a .هاي غيرمنطقي او را سرزنش كند در صورت مطرح شدن طرح.  
b .   ا بيـان كنـد، پيشـنهاداتي را    تنها پيش از آنكه كـودك احساسـات خـود ر

  .مطرح نمايد
c .تنها پس از اتمام بيان احساسات كودك، پيشنهاداتش را مطرح كند.  
d .تمام موارد فوق صحيح هستند    .  

  
  
  
  
  
  
  
 

  

  ها پاسخ
a.5 d.4 b. 3 a .2 c.1 
c.10 b.9 d.8 b .7 d.6 

 



 

  ضميمه
  براي والدين SOSي خالصه ها برگه

باشد كه بطـور   مي ي يادآوري براي والدين و معلمانها آيد، برگه يم آنچه در زير
ايـن  . كنـد  مـي  را عرضـه  SOSخالصه، نكات عمده توصيف شده در سراسر كتاب 

  .استفاده شخصي كپي نمود توان به منظور  مي را ها برگه
  قوانين اساسي و اشتباهات در فرزندپروري  برگه

  يي كه كودكان دوست دارندها پاداش
  ونه دستورات موثر بدهيمچگ
  ي اساسي براي آغاز استفاده از محروميت زمان مندها گام

  روشهاي تنبيه ماليم
  ي اساسي براي برخورد با رفتار پرخاشگرانه يا خطرناكها گام

  نام گذاري احساسات
  پاداش براي بهبود يك رفتار -تقويم امتياز
  پاداش براي بهبود چندين رفتار -تقويم امتياز

  ها پاداشمنوي 
  كودك  -فرم قرارداد والد
  كودك -معلم -فرم گزارش والد

  اطالعات
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  قوانين اساسي و خطاها در فرزندپروري
از . براي كمك به كودكتان جهت بهبود رفتارش چه كاري مي توانيد انجام دهيد

اين قوانين . سه قانون اساسي فرزندپروري پيروي كرده و از خطاهاي رايج بپرهيزيد
  .مورد بحث قرار گرفته اند SOSكتاب  1ها در فصل و خطا

  
  -سه قانون فرزندپروري
  فهرست والدين

  .*)و اين كار را بالفاصله و مكرر انجام دهيد(رفتار خوب را پاداش بدهيد .#1قانون
  .**رفتار بد را پاداش ندهيد» ناخواسته« .# 2قانون 
اما فقط از تنبيه ماليم (نظر بگيريدبراي برخي از رفتارهاي بد، تنبيه در  .# 3قانون 

  ).استفاده كنيد
  

  -مشكالت رفتاري» ناخواسته«ايجاد 
  .چهار خطا فرزندپروري كه بايد از آنها اجتناب كرد

  .كنند والدين از پاداش دادن به رفتار خوب، غفلت مي. # 1خطاي 
رفتار خوب را با تنبيـه پاسـخ مـي    » ناخواسته«والدين . # 2خطاي 

  .دهند
  .رفتار بد را پاداش مي دهند»ناخواسته«والدين . # 3طاي خ

والدين از تنبيه كودك به دليل رفتار بد غفلـت مـي   . # 4خطاي 
  .)زماني كه تنبيه ماليم ضرورت دارد(كنند

  يي كه كودكان دوست دارندها پاداش
                                                 

دريافـت  » تقويـت «تـر  و يـا بـه عبـارت سـاده    » تقويت مثبت«شود، آن رفتار هنگامي كه رفتار پاداش داده مي *
  . كند مي

در » خاموشـي «اصـطالح  شد، ديگر پاداش داده نشود، از  هنگامي كه يك رفتار كه زماني پاداش داده مي** 
  . خاموشي، عدم تقويت رفتار هم ناميده مي شود. مورد آن استفاده مي شود
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پـاداش دادن  . بسيار مهم است كه رفتار خوب كـودك خـود را پـاداش دهيـد    
والدين بايد از چه . خوب، آسان ترين و بهترين شيوه براي بهبود رفتار است رفتار

يي كه موجب برانگيختن كودكان مي شـوند،  ها يي استفاده كنند؟ پاداشها پاداش
  .ي ماديها ي فعاليتي و پاداشها ي اجتماعي، پاداشها عبارتند از پاداش

  يي كه كودكان دوست دارندها پاداش
  پاداشهاي مادي   شامل امتيازات فعاليتي اداشهاي پ  پاداشهاي اجتماعي

اقالم موجود در خواروبار   بازي كردن با مادر  لبخند
  فروشي

  توپ  رفتن به پارك  بغل كردن
  پول  تماشاي كتاب به همراه پدر  حيوانات خانگي

  كتاب  كمك كردن در پخت شيريني  توجه

  ازيطناب ب  تماشاي يك فيلم آخر شب از تلويزيون  لمس كردن

  بادبادك  دعوت از يكي از دوستان  دست زدن
  بازي ماشين اسباب  توپ بازي با پدر  چشمك زدن
  چراغ قوه  انجام يك بازي دستجمعي  تحسين كردن

  دسر مخصوص  بيرون رفتن با هم براي صرف پيتزا  »آفرين ، خوبه«

 CD  بازي كردن در زمين بازي  »كارت عالي بود« 

. رفتار كودك نيز از اهميت زيادي برخوردار استبه »پاداش ندادن«همچنين  
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رفتار بد را پاداش بدهيد، آن رفتار بد را تقويت خواهيد » ناخواسته«چنانچه شما 
  .كرد

. تنها رفتار خوب را پاداش بدهيد و اين كار را هم بالفاصله و مكرر انجام دهيد
كمـك  ، SOS«كتـاب  1قوانين اساسي فرزندپروري و خطاهاي رايـج، در فصـل   

  .مورد بحث قرار گرفته اند» براي والدين
  

  چگونه دستورات موثر به كودك خود بدهيم
. تمامي والدين بايد قادر باشند كه به موقع دسـتوراتي روشـن و مـوثر بدهنـد    

يـك دسـتور،   . كننـد » حمايـت «همچنين آنهـا بايـد بتواننـد از دسـتورات خـود     
  .تار استدرخواست براي شروع و يا متوقف ساختن فوري يك رف

چه زماني دستور مي دهيم؟ زماني به كودك خود دستور بدهيد كه از او مـي  
خواهيد يك سوءرفتار خاص را متوقف سازد و شما اعتقـاد داريـد كـه او از يـك     
. درخواست ساده براي متوقـف سـاختن آن سـوء رفتـار، سـرپيچي خواهـد كـرد       

ي را شروع كند و همچنين هنگامي كه از كودك خود مي خواهيد كه رفتار خاص
شما اعتقاد داريد از يك درخواست ساده براي شروع، ايـن رفتـار سـرپيچي مـي     

  .كند، به او دستور بدهيد
  :چگونه بايد دستور بدهيم؟ از دستورالعمل زير پيروي كنيد
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  دادن دستورات موثر به كودكتان
  فهرست والدين

 :را برداريدهااين گام -
  .شويد به كودك خود نزديك. 1ــــــ
  .حالت چهره جدي داشته باشيد. 2ــــــ
  .او را به نام صدا كنيد. 3ــــــ
با او تماس چشمي برقـرار كـرده و آن را حفـظ    . 4ــــــ

  .كنيد
  .از تن صداي محكم استفاده كنيد. 5ــــــ
  .دستوري ساده، مستقيم و روشن بدهيد. 6ــــــ
  .كنيد» حمايت«در صورت لزوم، از دستور خود . 7ــــــ

  
دستورات . »بد«بدهيد، نه دستورات » خوب«توجه داشته باشيد كه دستورات 

، مـبهم،  »بـد «در حاليكـه دسـتورات   . روشن، مستقيم و سـاده هسـتند  » خوب«
غيرمستقيم، پيچيـده، متشـكل از زنجيـره اي از دسـتورات هسـتند و يـا حالـت        

  .سئوالي دارند
چه كـاري بايـد انجـام داد؟ در     اما چنانچه كودك شما از دستور تبعيت نكرد،

 يرا در اختيار داريد كـه روشـي مفيـد بـرا    مند  زماناين صورت، شما محروميت 
و مراحل صحيح استفاده از  ها گام. كردن از دستور داده شده، مي باشد» حمايت«

  .توصيف شده اند SOSو نحوه دستور دادن موثر در مند  زمانمحروميت 
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  مند غاز استفاده از محروميت زماني اساسي براي آها گام

  فهرست والدين
  .ضروري استمند  زمانبراي موثر بودن محروميت  قابل حملسنج  زمانيك 

  :پيروي كنيد ها از اين گام ــــــ
را در مـورد آن اعمـال   مند  زمانيك رفتار هدف را انتخاب و محروميت . 1 ــــــ
  ).4فصل (كنيد
  )4فصل .(تار هدف را حساب كنيدتعداد دفعات وقوع رف. 2*ــــــ
يــك مكــان كســل كننــده را بــراي محروميــت زمــان منــد، انتخــاب  . 3 ــــــــ
  )7فصل (كنيد
  )8فصل (را براي كودك خود توضيح دهيدمند  زمانمحروميت . 4ــــــ
  )9فصل .(صبورانه منتظر وقوع رفتار هدف بمانيد. 5 ــــــ

  !رفتار هدف روي مي دهد
كلمـه   10بـا حـداكثر    -را به مكان تعيين شـده بفرسـتيد   كودك خود -6ــــــ

  )9فصل (ثانيه 10صحبت و در عرض حداكثر 
را برداريد، به ازاي هر سال سن كودك يك دقيقه  قابل حملسنج  زمان -7ــــــ

را در جايي قرار دهيد كه كودك صداي زنگ آن سنج  زمانزمان در نظر بگيريد و 
  )10فصل (را بشنود
زمـاني كـه كـودك در انتظـار زنـگ       -بمانيـد سـنج   زمـان تظر زنگ من -8ــــــ
  )10فصل (است، به طور كامل توجه خود را از او برگيريد سنج  زمان

از كودك خود بپرسيد كـه بـه   سنج  زمانپس از به صدا درآمدن زنگ  -*9ــــــ
  )11فصل (فرستاده شد مند  زمانچه دليل به محروميت 

  .ما ضروري نيستنداين دو گام مهم هستند، ا* 
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براي تنظيم زمان سنج، به ازاي هر سال سن كودك، يك دقيقه زمان در نظـر  
، SOS«ي اساسي براي استفاده از محروميت زمان منـد، در كتـاب  ها گام. بگيريد

  .مورد بحث قرار گرفته اند» كمك براي والدين
  مقايسه اي براي والدين –روشهاي تنبيه ماليم 

  اثربخشي تنبيه  سن كودك  روش تنبيه
نوع رفتار تنبيه 

  شده
سرعت اعمال 

  تنبيه
 محروميت زمان مند

 

  بسيار موثر  سال12تا  2

بيشتر رفتارها، 
بويژه رفتارهايي كه 

اداره كردن آنها 
  دشوار است

در صورت امكان 
بالفاصله پس از 

  وقوع رفتار

 سرزنش و مزمت

 

  عدابالفاصله يا ب  تمام رفتارها  نسبتا موثر  تمام سنين

 پيامدهاي طبيعي

 

  بالفاصله يا بعدا  برخي رفتارها  موثر  تمام سنين

 پيامدهاي منطقي
مدادرنگي ات را به مدت (

  .)يك هفته ازت مي گيرم

 

سه سالگي تا 
  نوجواني

  بالفاصله يا بعدا  بيشتر رفتارها  موثر

 جريمه رفتاري
ممنوعيت استفاده «مانند

از تلويزيون يا دوچرخه در 
  »آن روز

نج سالگي تا پ
  نوجواني

  بالفاصله يا بعدا  تمام رفتارها  موثر
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ي اساسي براي برخورد با رفتار ها گام
  پرخاشگرانه يا خطرناك

  فهرست والدين
 ي فوريها گام

  .رفتار را متوقف كنيد. 1ــــــ
به صورت مختصر كودك را سرزنش كرده و رفتار غيرقابل قبول او را نام . 2ــــــ
  .ببريد
  .بفرستيدمند  زماناو را بالفاصله به محروميت . 3ــــــ

  :پس از اتمام محروميت زمان مند
  .از او بپرسيد كه چه كاري انجام داد كه پرخاشگرانه و خطرناك بود. 4ــــــ
به او كمك كنيد يك يا دو شيوه بي خطـر يـا غيرپرخاشـگرانه را بـراي     . 5ــــــ

ي بي خطري را مطـرح  ها او چنين شيوه پس از اينكه. رفتار آينده، توصيف نمايد
  .كرد، او را با تحسين، پاداش بدهيد

ــراي او در نظــر   . 6ــــــــ ــا جريمــه رفتــاري را ب يــك پيامــد منطقــي ماليــم ي
  )5فصل (بگيريد
چنانچه كودك شما در حالتي قرار دارد كه مي خواهـد در ايـن بـاره بـا     . 7ــــــ

  )18فصل (ده كنيدشما صحبت كند، از گوش دادن انعكاسي استفا
ي اساسي براي برخـورد بـا   ها گام» ، كمك براي والدينSOS«كتاب 17فصل 

  .رفتار پرخاشگرانه يا خطرناك را توصيف مي كند
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  نامگذاري احساسات
  يي براي احساسات خوشايندهانام

                                   SOS
  پذيرفته شده، محبوب

  تحسين شده 
  ئنتوانا، مطم

  موفق
  راحت، آرميده

  مشتاق
  شاد، مشعوف

  اميدوار، خوش بين
  دلگرم

  آسوده خاطر

  شاد
  خوب، عالي

  خرسند، خوشحال
  رضايتمند

  دوست داشتن، دوست داشته شدن
  راضي، شادمان

  لذت بردن، خوش آمدن
  مفتخر، سرافراز

  مورد احترام
  ايمن، امن

  يي براي احساسات ناخوشايندهانام
  عصباني، خشمگين

  خوردل
  تحريك پذير، بدخلق

  ترسيده، هراسان
  افسرده

  تنها، ترك شده
  بدون دوست، ترد شده

  بي ارزش، بد
  كودن

  ناراحت، گرفته
  نگران، مضطرب

  ناايمن

  ناشاد، بدبخت
  به هم ريخته، غيرمنصفانه
  نامحبوب، فراموش شده

  نااميد
  سراسيمه

  آزرده 
  خسته
  كسل
  گيج
  ناكام
  حقير

  گناهكار
  



                    319   ضميمه 

ــ ــراي احساســات خوشــايند و هــا اوين و برچســبايــن دو ليســت، عن يي را ب
ناخوشايند رايج كه هم توسط كودكان و هم توسط بزرگساالن تجربه مي شـوند،  

بـه  . اين جدول را كپي گرفته و بـا خـود داشـته باشـيد    . در اختيار قرار مي دهند
نامگذاري احساسات . كودك خود كمك كنيد تا احساسات خود را نامگذاري كند

، كمـك  SOS«كتـاب   18فصـل  . رك و مديريت آنها اهميت اساسي داردبراي د
را توصيف » كمك به كودك براي بيان احساسات«ي اساسي ها گام» براي والدين

  .مي كند
  پاداش  -تقويم امتياز

  براي بهبود يك رفتار
  امتيازات كسب شده

 )و امتيازات مربوطه(رفتار خوب
  

  پنج شنبه  نبهچهارش  سه شنبه  دوشنبه  يكشنبه  شنبه  

          هفته اول

          هفته دوم

          هفته سوم

در پايان هفتـه سـوم،   . در اين تقويم، يك رفتار براي چند هفته ثبت مي شود
  .يك تقويم جديد تهيه كنيد

هنگامي كه كودك شما يك امتياز را خرج مي كند، يك عالمت يا خط قرمـز  
  . بر روي آن امتياز بكشيد

تقويت كنيد به جاي پس انداز كـردن امتيـازات، آنهـا را خـرج     كودك خود را 
  .كند، زيرا خرج كردن امتيازات براي كودك دلگرم كننده تر است
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چگونگي استفاده از اين تقويم » ، كمك براي والدينSOS«كتاب 14در فصل 
  .پاداش توصيف شده است -امتياز

  پاداش  -تقويم امتياز
  براي بهبود چندين رفتار

  هاي كسب شدهامتياز
ــاي   ــت رفتاره ليس

و پاداشــهاي (خــوب
  )مربوطه

 1  شنبه
  شنبه

2 
  شنبه

3 
  شنبه

4 
  شنبه

5 
  شنبه

  جمعه

            
            
            
            
            
            

مجموع امتيازات كسب 
               شده

  
هر هفتـه  . اين تقويم براي ثبت چندين نوع رفتار در يك هفته به كار مي رود

  .ويم جديد تهيه كنيديك تق
بـر روي  . در پايان هر روز، مجموع امتيازات كسب شده كودك را حساب كنيد

  .امتيازات خرج شده، در سطر پايين جدول خط بكشيد
چگـونگي اسـتفاده از ايـن    » ، كمك بـراي والـدين  SOS«كتاب  14در فصل 
  .پاداش توصيف شده است -تقويم امتياز
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  منوي پاداش
 هامنوي پاداش

  هزينه به لحاظ امتياز پاداش
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
همچنـين تعـداد   . ي مادي و فعاليتي را بر روي اين منو، ليست كنيدها پاداش

يي را كه كودك شما بايد براي بدست آوردن هر كدام از اين ها امتيازات و يا ژتون
 -ر تقـويم امتيـاز  ايـن منـو را در كنـا   . بپردازد، معين و يادداشت كنيـد  ها پاداش

  .پاداش نصب كنيد
چگونگي استفاده از اين منوي »، كمك براي والدينSOS«كتاب  14در فصل 

  .پاداش به منظور بهبود رفتار، توصيف شده است
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  قرارداد والد ـ كودك
 قرارداد

  ______________________:، موافقت مي كنم كه )نام كودك( من،

______________________________________________ 
______________________________________________

  ____________________________:پدر و مادر موافقت مي كنند كه

______________________________________________ 
_____________________________________________  

   ______________________________________________  
  ________________________________: تاريخ شروع قرارداد

  __________________________________: تاريخ پايان قرارداد

  _________________________________:تاريخ امضاء قرارداد

  )امضاء كودك:             (امضاء كنندگان
  مادر                                    

  پدر                                     
  
  

، كمـك  SOS«كتـاب   14كودك در فصـل   -چگونگي استفاده از قرارداد والد
  .توصيف شده است» براي والدين
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  كودك -معلم –فرم گزارش والد 
  )نام كودك(______________گزارش رفتار هدف

  :دفي كه بايد افزايش يا كاهش يابدتوصيف رفتار ه
______________________________________________  

  ________________: هفته

بله و خير، وقوع يا عدم وقوع رفتار هدف ثبت با هر روز در معلم : (رفتار هدف
  )كند مي را مشخص

  : انف اول نام معلموحر
  )كند مي امضاگزارش را معلم هر روز (

  : نام كودك ف اولوحر
  )كند مي امضاگزارش را كودك هر روز (

  : ف اول نام والدوحر
  )كند مي امضا گزارش را والد هر شب(

  شنبه 4  شنبه 3 شنبه2 شنبه1 شنبه
       

     
       

     
  

 ___________________________________________:طرح

______________________________________________ 
 

ي هـا  چگونگي استفاده از فرم» ، كمك براي والدينSOS«كتاب  20در فصل 
كودك به منظور بهبود عملكرد تحصيلي و سازگاري كـودك   -معلم -گزارش والد

  .در مدرسه، توصيف شده است


