آموزش فنون
فرزندپروري مثبت

مقدمه
امروزه فراگيري فنون فرزندپروري )  (Parent Management Trainingاز اصول مهم
تعليم و تربيت قلمداد ميشود .امروزه اين فنون را با تدريس دروسي در دبيرستان و نيز با
تشكيل جلسات و گروههاي آموزشي به زوجين جوان منتقل ميكنند .اين فنون والدين را
مجهز ميسازد تا با آرامش و بدون توسل به خشونت يا تهديد ,رفتارهاي مناسب را به كودكان
خود بياموزند.
همراه با تحوالت تكنولوژيك در عصر حاضر ,انفجار اطالعات در سطح بينالمللي و امتزاج
فرهنگي ,خانواده به نظم نوين و روشهاي تربيتي كاراتري نياز دارد تا از يكطرف به استحكام
كانون خانواده بيفزايد و از سوي ديگر بتواند شرايط منعطف و آزادي را در مناسبات
خانوادگي ايجاد نمايد تا فضايي آكنده از احترام ,محبت و صميميت در خانواده حاكم گردد.
والدين با كسب تجربيات الزم از نحوه رفتار و تربيت فرزند اول ,مهارت بيشتري را براي تعليم
و تربيت فرزندان دوم به بعد را كسب ميكنند و گاهي نيز چنين تجربياتي حاصل نميگردد و
بحرانهاي خانوادگي پي در پي بروز ميكنند.
اكنون زمان استفاده از روش “ آزمايش و خطا “ براي تربيت فرزندان سپري شده است.
فراگيري روشهاي علمي از بدو ازدواج ,آمادگي الزم براي مواجهه با اختالل رفتاري كودكان,
كه كما بيش در تمام بچهها وجود دارد ,را براي والدين فراهم ميسازد .نتايج تحقيقات نشان
داده است كه فنون فرزندپروري از عاري از ويژگيهاي فرهنگي بوده و اين تكنيكهاي رفتاري
را ميتوان با ايجاد فضاي مناسب آموزشي و فرهنگي مورد استفاده قرار داد.
از فنون ضروري ديگر براي زندگي امروزه ,مهارتهاي زندگي ) (Life Skillsاست كه در
بسياري از كشورها به آن پرداخته ميشود .آموزش اين مهارتها از دوران ابتدايي و راهنمايي
آغاز ميگردد و كودكان و نوجوانان را به رفتارهايي مجهز ميسازد تا بتوانند خود را از گزند
انحرافات اجتماعي محافظت نمايند .تحقيقات نشان داده است كه فراگيري مهارتهاي زندگي
گام موثري در پيشگيري از اعتياد ,انحرافات جنسي ,پيشگيري از رفتارهاي بزهكارانه در
نوجوانان و جوانان است.
تجهيز والدين به فنون فرزندپروري و كودكان به مهارتهاي زندگي خانواده و جامعهاي پويا
را نويد ميدهد.
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انتظارات ما از اين جلسات چيست؟
اعضاء به علل مختلف در اين جلسات شركت نمودهاند .ميتوان وجه مشترك همه آنها
را وجود برخي مشكالت رفتاري در فرزندانشان بيان نمود .احتماال براي بسياري از
شما عزيزان تاكنون سواالتي از اين دست پيش آمده است:
 چرا فرزند ما اينگونه رفتار ميكند؟ چرا با وجود اينكه بارها و بارها به او توضييح ميدهيم باز هم به انجامرفتارهاي غلط خود پافشاري ميكند؟
 ما براي تغيير رفتار او چه روشي را بايستي بكار گيريم؟ چرا برادر يا خواهر او چنين رفتارهاي بدي را ندارد؟ -و بسياري سواالت ديگر..........

هدف از شركت در اين جلسات:
 .1يافتن پاسخ تمامي سواالت شما عزيزان
 .2فراگيري و به كار بستن روشهاي رفتاري تا در اثر آن رفتار فرزندان ما به نحو
مطلوبي تغيير يابد.
چرا جلسات گروهي برگزار يگردد ؟ جلسات گروهي باعث:
 .1تعامل والدين با يكديگر ميشود
 .2اين تعامالت روند فراگيري تكنيكهاي رفتاري را تسهيل مينمايد.
 .3آشنايي با مشكالت مشابه در سايرين ,احساس تنهايي و نا مطلوبي كه معموال
در والدين وجود دارد را كمتر ميكند.
 .4شرايط الزم براي تمرين تكنيكها را فراهم ميكند.
 .5الگويي از نحوه برگزاري جلسات خانوادگي را به نمايش ميگذارد.
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شيوه كار چگونه است؟
براي استفاده بهتر از وقت جلسات ضروري است قواعد آن رعايت شود .ما در
جلسات سعي خواهيم نمود:
 .1نظرات خود را كوتاه و مفيد بيان كنيم
 .2نوبت را در ابراز نظرات خود رعايت نماييم
 .3تمامي اعضاء گروه را به مشاركت فعال در بحثهاي گروهي ترغيب كنيم
 .4از نتايج به دست آمده يادداشت برداريم
 .5در آخر هر جلسه نتيجهگيري داشته باشيم
 .6زمان شروع و ختم جلسه را رعايت كنيم
ما در جلسات از روشهاي زير استفاده خواهيم نمود:
 .1گفتگو اعضاء با يكديگر و انتقال تجربيات
 .2تمرين تكنيكها در جلسه با استفاده از روش ” تمرين نقش“
 .3ارايه مباحث نظري به منظور افزايش دانش و اطالعات مربوط به مشكالت
رفتاري كودكان و نوجوانان
 .4تعيين تكليف براي منزل ,تمرين تكنيكها در منزل
 .5ارايه نتايج حاصله از تمرينات و نيز مشكالت ناشي از آنها در منزل

موفق باشيد
دكتر سيد كاظم ملكوتي

4

5

اهداف جلسه ……..

 .1آشنايي با فرزند پروري مثبت

 .2شناسايي عوامل موثر و تعيين كننده رفتار كودك

 .3تعيين رفتارهاي هدف براي تغيير در كودك و والدين

 .4ثبت رفتارهاي هدف
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قوانين جلسات گروهي ما
 تمام اعضاء متعهد ميشوند كه در ساعت مقرر در جلسه حاضرگردند
 جلسات راس ساعت  ............شروع و در ساعت .......اتمام مييابد اطالعات مربوط به هر يك از اعضاء گروه كامال محرمانه است وهيچيك از ما مجاز به طرح آن در خارج از اين جلسات نميباشيم
 اعضاء گروه يكديگر را در حل مشكالت ياري خواهند نمود ................................. .................................. ................................................................... -
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فرزندپروري مثبت چيست؟
فرزند پروري مثبت رويكردي است كه هدف آن رشد و پرورش كودكان به روشي
سازنده و هدفدار است .اين روش والدين را به مهارتهايي مجهز ميسازد كه با
توانايي بيشتري مديريت رفتاري كودكان خود را به انجام برسانند و از روش تجربه
و خطا پرهيز نمايند .فرزنداني كه با اين شيوه بزرگ ميشوند ذخاير رفتاري بيشتري
داشته و خود به مهارت هاي الزم براي زندگي در كنار ديگران دست مييابند.
فرزندپروري مثبت داراي پنج ويژگي زير است:

 .1تامين محيطي امن همراه با محركهاي الزم براي رشد
 كودكان براي رشد ,نياز به محيطي دارند كه بتوانند آزادانه در حركتبوده و از بروز صدمات جسماني در امان باشند.
 محيط زندگي كودكان بايد به گونهاي منظم گردد تا آنها از بازي بامحركهاي الزم محروم نگردند.
 در تمام مدتي كه كودك در محيط منزل در حال بازي است ,والدين درصورت لزوم ميبايست در دسترس او قرار داشته باشند.

 .2محيط آموزشي مثبتي را براي كودكان خود فراهم نماييد
 در دسترس او باشيد تا در صورت لزوم بتوانيد مدتي را با او صرفكنيد .منظور اين نيست لحظه به لحظه او را همراهي كنيد.
 كودك را به انجام كارهاي جديد تشويق كنيد و با مشاهده او به اشتغالبه كارهاي جديد به او توجه كرده و واكنش مثبت نشان دهيد.
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 .3قواعد و مقررات محكمي داشته باشيد
 در اجراي مقررات منزل ,ثابت قدم باشيد. در صورت بروز رفتار نامناسب در كودك ,واكنش فوري نشان دهيد. در مقابل رفتار مناسب را به كودك نشان دهيد. وجود قواعد محكم به معني داد زدن ,فرياد كشيدن ,توهين كردن وتهديد كردن كودك در برابر رفتار غلط وي نيست.
 با اين روش كودكان مسئوليت رفتار خود را ميپذيرند ,با احساسديگران آشنا ميشوند ,بر رفتار خود كنترل پيدا ميكنند.

 .4توقع خود را از كودك واقعبينانه نماييد
 توقعات والدين از كودكان بستگي به چيزهايي دارد كه والدين آنها رارفتار طبيعي ميپندارند.
 ابتدا بايد مطمئن شد كه كودك شما از نظر رشدي مراحل طبيعي را طينموده باشد مانند راه رفتن ,نشستن ,توالت رفتن..........
 كودكان والدين كمالگرا در فشار قرار دارند. شرايط و زمينههاي رشدي بچهها با يكديگر متفاوت است. والدين نيز از خود نبايستي توقع كمالگرايانه داشته باشند .در اينصورت به محروميت و احساس بيكفايتي منجر ميگردد .به خود خيلي
سخت نگيريد.

 .5از خود به عنوان والدين كودك مراقبت نماييد.
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به نيازهاي مادي و معنوي خود در حد معقول رسيدگي نماييد ,از اينكه
فرزندان بر زندگي شما غالب گردند پرهيز نماييد .با تامين نيازهاي خود بهتر
ميتوانيد به كودكان خود رسيدگي كنيد.
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علت اختالل رفتاري كودكان چيست؟
چرا برخي از كودكان مشكالت رفتاري دارند؟ چرا ميان فرزندان يك خانواده با وجود
روش تربيتي مشترك ,در رفتار و منش آنها تفاوت جدي ديده ميشود؟
در شكل گيري رفتار كودكان سه عامل دخالت دارند :علل ژنتيك ,محيط خانوادگي,
محيط اجتماعي .اين سه عامل در ايجاد رفتار ,نگرش ,تواناييهاي كودك و حتي بروز
اختاللت رفتاري نقش عمدهاي دارند.

 (Iعوامل ژنتيكي
ويژگيهاي ارثي نه تنها مشخصات جسماني افراد را تعيين ميكنند ,مانند رنگ پوست
و مو.......بلكه در واكنشهاي هيجاني و رفتاري كودك نيز سهم زيادي دارند .مانند
كودكاني كه از بدو تولد پر تحرك هستند و يا گوشهگير بوده و ارتباط كمي با
همكالسيها برقرار ميكنند .عدهاي ممكن است زودرنج باشند و يا سريع از كوره در
بروند و عصباني شوند.

 (IIمحيط خانوادگي
همانندسازي ,يادگيري از طريق مشاهده رفتار والدين و يا ساير افرادي كه با كودك در
يك مكان زندگي ميكنند ,منبع مهم يادگيري ديگري است كه به شكل گيري رفتار
كودك كمك ميكند و ذخاير رفتاري او را تكميل ميسازد .اين دسته يادگيريهاي
رفتاري را با بكارگيري روشهاي صحيح تربيتي راحتتر ميتوان تغيير داد .يادگيري در
محيط خانواده چگونه شكل ميگيرد:
 .1دريافت پاداشهاي تصادفي براي رفتار غلط
توجه به كودك :صحبت كردن ,خنديدن....... ,
جوايز نقدي يا جنسي :اسباب بازي...............
00

فعاليت ها :قطع انجام كارهاي جاري ,دادن خوراكي :بستني................................
 .2تشديد رفتار
 تشديد رفتار كودك تشديد رفتار والدين -رفتار

پاداش

تقويت رفتار

 بي تفاوتي نسبت به رفتار مطلوب بچه لوس ميشود بايد ياد بگيرد كه اين وظيفه اوستــ ...................................

 .3مشاهده رفتار سايرين
 رفتار والدين با يكديگر والدين با ساير فرزندان منزل ....................................... .4نصيحت كردن
 نصيحت زياد نصيحت كم دستور براي انجام كارهاي سخت دستور انجام كاري در وقت نامناسب نصايح مبهم و گنگ زبان غير كالمي :لبخند زدن همراه با باز داشتن كودك از كاري .................................................................................................................... -
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 .5پيامهاي هيجاني
 تحقير كردن با اسم بد خطاب كردن بجاي اشاره به رفتار ناپسند ,كودك را سرزنش كردن ...................................................... .6تنبيه كردن
 تهديد به تنبيه ابراز خشم و بروز رفتار خشونتبار تنبيه به عنوان رفتار انفجاري عدم ثبات در رفتار تنبيهي عدم هماهنگي در رفتار والدين ............................................... .7برخي اعتقادات غلط والدين
 رفتارهاي مشكلدار بچه موقتي است ,دوراني دارد و ميگذرد بچه من اين كارها را براي عصباني كردن من ميكند اين تقصير من است كه بچه من اينطور رفتار ميكند توقع كامل بودن از فرزندان و نيز از خودشان ......................................................... .8ساير موارد كه فضاي خانه را متاثر و متشنج ميسازد
 -جر و بحث ميان والدين
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 مشكالت هيجاني والدين فشارهاي موقتي يا طوالني خانواده ..................................................(III

محيط اجتماعي
 دوستان و همكالسيها :طرد ,آموزشهاي رفتار نامناسب مدرسه :نگرفتن جايزه رسانههاي گروهي ............................. .............................. ............................ ........................................................... -
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ميخواهيد چه رفتارهايي حذف شوند؟ ميخواهيد چه رفتارهايي
ايجاد شوند؟
براي پاسخ به اين سوالها سعي كنيد تا جايي كه مقدور است به رفتارهاي مشخصي از كودك اشاره
كنيد .پس از آن بر حسب اهميتي كه آن رفتارها براي شما دارند آنها را در يك مقياس 1-22
نمرهگذاري نماييد.
رفتارهايي كه مايليد حذف

اهميت رفتار

رفتارهايي كه مايليد ايجاد

اهميت رفتار

شوند

1-22

شوند

1-22
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ميخواهيد چه رفتارهايي در شما حذف گردند؟ ميخواهيد چه
رفتارهايي در شما ايجاد شوند؟
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كودك در چارچوب خانواده و در درون مناسبات آن زندگي ميكند .در شكلگيري رفتارهاي
كودك ,نوع روابط بين اعضاء خانواده نقش بسزايي دارد .بديهي است كه يك رابطه ميان دو نفر
شكل ميگيرد لذا در پيدايش و كيفيت آن ,هر دو موثر ميباشند .از اين رو اگر ميخواهيم كه در
رفتار كودك ما تغييراتي ايجاد شود بهتر است به فكر تغيير مناسبات درون خانواده يعني روابط ميان
اعضاء خانواده باشيم .در اين تغيير و تحول والدين سهم مهمتري دارند.
رفتارهايي كه مايليد حذف

اهميت رفتار

رفتارهايي كه مايليد ايجاد

اهميت رفتار

شوند

1-22

شوند

1-22
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تعريف عملياتي يك رفتار چيست؟
 -رفتار مورد نظر را به اجزاء قابل اندازهگيري تقسيم كنيد

-

تعريف و برداشت مشابهي از آن رفتار داشته باشيد

چگونه رفتار را اندازهگيري كنيم؟
 اندازهگيري طول مدت زماني كه يك رفتار رخ ميدهد :تكليف نوشتن ثبت دفعات بروز يك رفتار :دشنام دادن -اندازهگيري شدت يك رفتار :پرخاشگري
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روند شكلگيري يا حذف يك رفتار چگونه است؟

يادگيري مشاهدهاي

تمايل دروني

بروز رفتار

تقويت رفتار
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حذف رفتار

جدول ثبت دفعات تكرار رفتار ...............................................
ماه  .........................هفته ...........................
روز
شنبه
يكشنبه
دوشنبه
سهشنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
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دفعات

جمع

23

جدول ثبت روزانه رفتار
چه حادثهاي رخ داد؟ زمان و مكان بروز چه واقعهاي قبل از چه واقعهاي بعد از
حادثه
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حادثه رخ داد؟

حادثه رخ داد؟
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رسم منحني رفتار  .............................در ماه ...............................
روزهاي ماه
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14

2

3

4

5

6

9 8 7

11

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

جدول نمونه براي يافتن تقويت كنندههاي رفتاري
الف .تقويت كنندههاي مصرف كردني  :اين شخص چه چيزي را براي خوردن يا آشاميدن دوست
دارد:
 1ـ اين شخص چه نوع خوردنيها را بيشتر دوست دارد؟
الف ـ غذاهاي معمولي . . . . ،
ب ـ غذاهاي بهداشتي ـ غداهاي خشك ،آجيل ،سريال ،و غيره . . . .
پ ـ غذاهاي آشغال ـ پاپ كورن ،چيپس  ،و غيره . . . .
ت ـ شيرينيجات ـ شكالت ،بستني ،نانقندي ،و غيره . . . .

ث.

فعاليتهاي تقويتي :اين شخص انجام چه كارهايي را دوست دارد؟

 2ـ فعاليتهاي داخلي خانه يا محل سكونت
الف ـ سرگرميها . . .
ب ـ دكوراسيون خانه . . .
ت ـ آماده كردن غذا . . .
ث ـ كارهاي خانه . . .
ج ـ كارهاي غير معمول . . .
چ ـ فعاليتهاي ديگر . . .
 3ـ فعاليت هاي داخل حياط يا بيرون از منزل
الف ـ ورزش . . .
ب ـ باغباني . . .
پ ـ غذا پختن بيرون از خانه . . .
ت ـ كار توي حياط . . .
ث ـ فعاليتهاي ديگر . . .
 4ـ فعاليتهاي آزاد در اطراف منزل ( خريد ،قدم زدن ،دويدن ،تفريح كردن و غيره )
 5ـ فعاليتهاي بدور از خانه ( شنا كردن ،اسكيكردن ،پيادهروي ،و غيره )
 6ـ فعاليتهايي كه براي آن پول پرداخت ميشود (رفتن به سينما و تئاتر ،ديدن مسابقات ورزشي
و غيره )
 7ـ سرگرميهاي غير فعال ( تماشاي تلويزيون ،صحبت كردن ،حمام گرفتن ،و غيره )

ب .تقويت كنندههاي دستكاري كردني :چه نوع بازي يا اسباب بازي مورد عالقه اين شخص
است؟
 1ـ اسباب بازيهاي ماشيني . . .
 2ـ عروسكها . . .
 3ـ اسباب بازيهاي كوكي . . .
 4ـ بادكنك . . .
 5ـ سوت . . .
 6ـ طناب بازي . . .
 7ـ دفتر نقاشي و مواد رنگي . . .
 8ـ وسايل رنگكاري . . .
 9ـ چيزهاي ديگر . . .
پ .تقويت كنندههاي تملكي :اين شخص دوست دارد چه چيزهايي را صاحب شود؟
 1ـ مسواك . . .
 2ـ وسايل آرايشي . . .
 3ـ ادكلن . . .
 4ـ كمربند . . .
 5ـ دستكش . . .
 6ـ بند كفش . . .
 7ـ چيزهاي ديگر . . .
ت .تقويت كنندههاي تملكي :اين شخص دوست دارد چه چيزهايي را صاحب شود؟
 1ـ مسواك . .
 2ـ وسايل آرايشي . . .
 3ـ ادكلن . . .
 4ـ كمربند . . .
 5ـ دستكش . . .
 6ـ بند كفش . . .
 7ـ چيزهاي ديگر . . .
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ث.

تقويت كنندههاي اجتماعي  :اين چه نوع تشويقهاي كالمي يا جسمي را دوست دارد كه از

ديگران دريافت كند( شخص را مشخص كنيد)
 1ـ تشويقهاي كالمي
الف  .دختر ( پسر) خوب . . .
ب  .چه كار خوبي . . .
پ  .عاليه . . .
ت  .اين كار خوب را ادامه بده . . .
ث  .و غيره . . .
 2ـ تماس جسمي
الف  .در آغوش گرفتن. . .
ب  .بوسيدن . . .
پ  .كشتي گرفتن . . .
ت  .و غيره . . .
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ايجاد روابط مثبت و سازنده با فرزندان
 .1در طول روز زمانهايي را با فرزند خود سپري نماييد
زمان در نظر گرفته شده در طول هفته تكرار شود
الزامي به اختصاص مدت طوالني نيست
چگونه ميتوانيد فرصتهاي مناسبي را پيدا كنيد:
.........................................
..........................................
 .2با فرزند خود صحبت كنيد
به موضوعاتي كه او صحبت ميكند ,توجه و عالقهمندي نشان دهيد
با نظرات او مخالفت نكنيد
نظرات خود را با وي درميان بگذاريد
در چه موضوعاتي ميتوانيد با فرزند خود گفتگو نماييد:
........................................
.......................................
 .3عواطف خود را به فرزند خود نشان دهيد
....................................
.................................
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ترغيب رفتارهاي مطلوب در فرزندان
فرزند خود را تشويق كنيد
مثال:
..................................
..................................
.................................
به فرزند خود توجه كنيد
مثال:
.................................
................................
................................
فرزند خود را در برخي فعاليتها مشغول نماييد
داخل خانه:
.....................................
.....................................
خارج از خانه:
.......................................
.....................................
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جدول تشويق رفتار ..................................
روزهاي
هفته
شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه
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ثبت جايزه

مشكالت اجرايي -تجربيات مثبت

اصالح رفتارهاي نامطلوب

تعيين قوانين و ضوابط خانه .براي تعيين اين ظوابط بهتر است نكات زير در
نظر گرفته شود:
 انتخاب ضوابطي محدود
 ظوابط ميبايست منصفانه باشد
 رعايت ضوابط سخت و دشوار نباشد
 ظوابط ميبايست قابليت اجراء داشته باشد
 جنبههاي مثبت ضوابط بيان گردد

برگزاري جلسات خانوادگي .رعايت نكات زير ضروريست:
 از ابراز هيجانات منفي مانند عصبانيت ,بيحوصلگي ..........خودداري نماييد
 با شوخي كردن مناسب و كوتاه مانع از خستگي اعضاء و كسالتآور شدن
جلسه شويد .البته شوخي زياد باعث لوث شدن اهداف جلسه ميگردد
 پذيرايي مختصري در جلسه محفل را گرمتر ميكند
 لحن مكالمه با طعنه ,نيشزبان ,سرزنش  ..............همراه نباشد
 در ضمن گفتگو يكديگر را مقصر خطاب نكنيم
 جلسه طوالني نباشد ,بهتر است از قبل زمان شروع و پايان آن تعيين گردد
 در پايان از يكديگر به خاطر همكاري در برگزاري جلسه تشكر كنيم
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جلسات خانوادگي را براي بحث بر موضوع مشترك و رسيدن به
راهحل چگونه اداره كنيم؟
 .1دور يك ميز بنشيم
 .2موضوع جلسه را به روشني بيان كنيم

 .3مطمئن شويم كه تمامي اعضاء موضوع جلسه را متوجه شدهاند
 .4از اعضاء راه حل پيشنهادي آنها را جويا شويم

 .5نظر تك تك افراد را بپرسيم و پيشنهادات را يادداشت كنيم
 .6پس از اتمام نظرات مروري سريع به تمام آنها داشته باشيم و در صورت لزوم اصالحات
الزم انجام گيرد

 .7منافع و مضرات هر يك از راهحلها را بررسي كنيم
 .8در نهايت بهترين راهحل را با نظر اكثريت انتخاب كرده و به مورد اجراء گذاريم

 .9پس از اجراء جوانب مثبت و منفي آن را يادداشت نماييم
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