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  دیشو آشنا شتریب با گروه آموزش سایت کودک یار

 

مهارت های فرزند پروری و  ءگروه آموزش سایت کودک یار در زمینه آموزش و ارتقا

جه تشکیل گردیده و با تو نیوالد یتیترب یها مهارت و دانش شیافزا هدف با ،کودکنگهداری 

همراهی روانشناسان مجرب و کار  نظارت و به تخصصی بودن موضوع تربیت کودک از

 .آزموده و محققین وپژوهشگران حوزه رشد و تربیت کودک و نوجوان بهره مند است

   www.kodakyar.comآدرس سایت :

   news@kodakyar.comایمیل :            
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 مقدمه

ل توجه به سالمت جسمى و روانى لین دیل مى دهند، به همیکودکان بخش مهمی از جامعه ما را تشک

رد که وجود کودکان سالم براى یشتر مورد توجه قرار مى گین امر هنگامى بیدى دارد ایات زیآنان اهم

در پاط، آرزوى هر نده مطرح شود بدون شک داشتن فرزندانى سالم و با نشیداشتن جامعه اى سالم در آ

مهارت های  نداشتناما رسیدن به این هدف با اهمال کاری و عدم برنامه ریزی صحیح و است  یمادرو 

ر به یمى تواند خساراتى جبران ناپذمهارت های تربیتی عدم آگاهى از  بویژه والزم امکان پذیر نیست 

 .کنیمآشنا  تربیتی مهارت های مهمبا را شما ما سعی کردیم کتاب این بار آورد. در 

دوست داشتن و راهنمایی و ارشاد  حمایت، هایی برای مراقبت، شامل مهارت تربیت سازنده فرزندان

 گردیده استبه هشت مهارت اصلی تقسیم بندی در این کتاب که   کودکان و نوجوانان می باشد .

 : موجب می شود کهرت امههشت  این بکار گیریو یاد گیری 

 

  پیدا کند شیافزاتعامل مثبت والدین با کودکان 

  یابد کاهشسوء رفتار با کودکان 

  حاصل شودتغییرات مثبت در درک و رفتار والدین از والد بودنشان 

  پیدا کند کاهشافسردگی و استرس مادران 
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  افزایش رضایت والدین و کاهش تعارض والدین در مورد روش تربیت کودکانو همچنین باعث 

 می شود

 

که  مشخص می شودمهارت اساسی و اصلی برای والدین  8این آموختن ضرورت با توجه به نکات فوق 

 .آنها می پردازیمبررسی  در این فایل آموزشی به 
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 های کودک :ی و توانایمهارت شناخت از دوران رشد  -1

 دکانکو که است این باشیم داشته یاد به خود کودک تکامل و رشد مورد در باید که ای نکته ترین مهم

 را خود اعمال او.  است فرد به منحصر انسان یک شما کودک.  کنند می رشد متفاوتی های سرعت با

 دهد. نمی انجام دارید، انتظار و خواهید می او از شما یا شده بیان کتابی در که دلیل این به صرفا

 

 سرعت توانیم نمی ما. باشد کرده پیدا را کاری انجام آمادگی که است هنگامی او برای مناسب زمان

 دقیقا دهیم، نشان او به وتوجه محبت و عشق کافی اندازه به اگر کنیم،اما بیشتر را کودک تکامل و رشد

 دارد. احتیاج که ایم داده او به را چیزی

 

                 را زندگی برای الزم های درس زمانی او افتد، نمی اتفاق او پیرامون جهان از جدا کودک تکامل

 و دوستان دیگر، برادران و خواهران ، شما والدین شما، حضور.  باشد جهان این از بخشی که آموزد می

 و عشق به بلکه ، آموزش به تنها نه او.  هستند اساسی او تکامل و آموزش برای همه فامیل اعضای

 و تربیش کودک که همچنان.  شود شکوفا بیشتر هرچه تا است نیازمند نیز اطرافیان حمایت و تشویق

 او تاحتیاجا و نیازها با متناسب ، والدین عنوان به نیز شما های مهارت یابد، می  تکامل و رشد بیشتر

 یابد. می افزایش
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 لطفا توقع  و انتظارات خود را مدیریت کنید 

 

 نظورم بدین باشند، داشته بخشی رضایت و خوشایند روابط فرزندانشان با دارند دوست والدین همه

 دهابرخور و ها تفاهم سوء از بسیاری. بشناسند را خود فرزند سن با متناسب های توانایی است الزم

 ظارانت مثال طور به دارند، فرزندشان توانایی از بیش توقعی والدین که کنند می بروز دلیل این به

 امانج را کارها دقیق و سریع ، ساله سه کودک یک یا و کند همکاری آنها با ساله دو کودک یک که دارند

 باشند. چنین توانند نمی آنها از یک هیچ که حالی در دهد،

 

 ئولیمس فرد نمایند کسب را کافی آمادگی آنکه از پیش فرزندانشان که دارند توقع والدین بیشتر

 بازی مشغول دیگر های بچه با باشند، مؤدب و اخالق خوش که خواهند می فرزندانشان از. باشند

 هب باالخره و...  و کنند صحبت سریع بروند، راه سریع باشند، مفید باشند، داشته همکاری شوند،

 .دارند کافی فرصت به نیاز فوق های مهارت همه کسب که حالی در. شوند بزرگ و کنند رشد سرعت

 به نظر می واقعاً که است چیزی آن از پربارتر و تر آرام فرآیندی شدن بزرگ که معتقدند دانشمندان

 به بتوانند تا بدهیم کافی فرصت آنها به و برداریم فرزندانمان روی از را فشارها که است بهتر. رسد

 طی کنند. خود رشد مراحل کاردانی با و آرامی
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 مهارت بهبود رابطه با فرزندان -2

برقراری ارتباط مناسب با فرزندان 

مهارتی تربیتی است. تربیت کردن 

فرزندان در صورتی که ارتباط 

مناسبی بین والدین و فرزندان 

ایجاد شود، امری موثر و لذت بخش 

است. برقراری ارتباط مناسب یکی 

از عوامل افزایش اعتماد به نفس 

و احترام دو طرفه است. در این 

 اشدنده بمطلب به بخشی از اصول صحیح ارتباط بین والدین و کودک اشاره شده است که می تواند آموز

 

 فرزندان با خوب اوقات گذراندن-1

 عیس.  است کمتر دفعات با طوالنی های زمان از مندتر سود کودکان با مکرر و کوتاه های زمان گذراندن

 بگذرانید. خود فرزندان با روز طی در مکرر طور به را(  دقیقه 5-01) کوتاهی های زمان کنید
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 کودکان: با کردن صحبت -2

 او به کودکان با کردن صحبت

 و گفتن سخن که کند می کمک

 بگیرد یاد را اجتماعی های مهارت

 افزایش نفسش به اعتماد و

 .یابد

 

 صحبت داده، نشان حقیقاتت

 پایین سنین از کودک با کردن

 شروع کودک کهآن از قبل حتی

 باعث آینده در کند صحبت به

 عمومی، روابط هایمهارت بهبود

 صیتشخ گسترش و تقویت باعث عمیق مکالمه یک ادامه و شروع. شودمی آنها ریاضی و نوشتن خواندن،

 .کنندمی درک را خود ارزش آنها کنید،می توجه فرزندانتان به وقتی. شودمی کودک
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 کودکان: به خود احساسات دادن نشان -3

 نشررررران کررررره دیگرررررری روش

 عالقرررره والرررردین دهررررد مرررری

 کودکانشررررررران بررررررره منرررررررد

 توجرررره آنهررررا برررره و هسررررتند

 بررره کررره اسرررت ایرررن دارنرررد

 نشررررررران عملررررررری صرررررررورت

 ،لمرررس کرررردن بغرررل .دهنرررد

 گرررررفتن آغرررروش در ، کررررردن

 قلقلرررررررررک ماسرررررررررا دادن، ،

 کمرررررک کودکررررران بررررره دادن

 کررررره همچنررررران کنرررررد مررررری

 مرررورد برررا شررروند مررری برررزرگ

 و شرررررردن واقررررررع محبررررررت

 .کنند تجربه را بودن واقع توجه مورد و آرامش احساس کردن محبت
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 مناسب در کودک:مهارت تشویق رفتار -3

اینکه چه طور می توان فرزندان را به انجام و تکرار رفتارهای خوب عالقه مند کرد و رفتارهای شایسته 

 .را در آن ها به صورت عادت در آورد، سوالی است که ذهن اغلب والدین را به خود مشغول می کند

 

هد. دآید اما آن کار را به دفعات الزم انجام نمیشود که فرزند شما از عهده انجام کاری برمیگاه دیده می

تکالیفش  تواندکند یا میمثال سالم کردن را یاد گرفته است اما به ندرت به افراد بزرگتر از خود سالم می

 تقویتروشهای موارد با استفاده از  دهد. در این گونهرا انجام دهد اما در این کار سستی نشان می

 .پر رنگ کردتوان رفتار دلخواه را در او می رفتار

 

روش تقویت مثبت تقریبا همان روش متداول پاداش است که همه با آن آشنا هستند و غالبا آن را 

ن وادهند. با این حال بین پاداش و تقویت مثبت اندک تفاوتی وجود دارد که رمورد استفاده قرار می

 .تر تقویت مثبت استفاده کنندشناسان را بر آن داشته است تا به جای پاداش از اصطالح دقیق

در پاداش دادن افراد هدف ما بطور عمده قدردانی و سپاسگذاری از اعمال گذشته آنهاست و گرچه 

ار آن رفتار انجامد هدف ما از پاداش دادن رفتار ضرورتا تکرپاداش یک رفتار معموال به تکرار آن می

 .در آینده نیست
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تکرار رفتار است یعنی اگر پس از تقویت یک رفتار احتمال وقوع آن  دقیقااما در تقویت مثبت هدف 

شود که تقویت صورت نگرفته است. تقویت مثبت بهترین افزایش نیابد گفته می مشابهرفتار در شرایط 

ن ارائه تقویت کننده مثبت بعد از رفتار منجر و موثرترین روش افزایش رفتار است . فرایندی که در آ

گیرد هر وقت فرزندش سالم کند با لبخند شود. وقتی والدی تصمیم میبه نیرومند شدن آن رفتار می

زدن به هنگام جواب دادن به سالم او رفتار سالم کردن آنها را تقویت کند در واقع از تقویت مثبت 

 .کنداستفاده می

 

 اصول تقویت مثبت 

های مختلف بر افراد مختلف تاثیرات از تقویت کننده مناسب استفاده کنید. تقویت کننده : اصل اول

متفاوتی دارند. همچنین تاثیر یک تقویت کننده واحد بر یک فرد معین در شرایط مختلف متفاوت 

 ختلف اینها در شرایط گوناگون و با افراد ماست. بنابراین الزم است در استفاده از تقویت کننده

 .نکته به خوبی مورد توجه قرار گیرد

فوریت تقویت یک عامل مهم است. تقویت فوری اثر بخشی بیشتری از تقویت همراه با  : اصل دوم

 .ای نداردتاخیر دارد و گاه تقویتی که با تاخیر انجام شده هیچ فایده
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است. کودکان اگر ببینند مثبت؛ اصل مهمی در نتیجه بخشی آن  تقویتتکرار مناسب  : اصل سوم

دهند. رفتار دلیل همه را مورد تشویق و تمجید قرار میوالدین همیشه و در هر مورد با دلیل و بی

دهد بنابراین الزم است مقدار و میزان مناسب تقویت اش را از دست میتقویت کننده اثر تقویتی

 .رعایت گردد

 

تهای . افراد موقعیکنیدتر استفاده های تازهکه از موقعیتها و تقویت کننده شودتوصیه می : اصل چهارم

 .دهندجدید یادگیری و انجام فعالیتهای تازه را به موقعیتها و فعالیتهای تکراری ترجیح می
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 روش تقویت منفی برای افزایش رفتارهای مطلوب

 

شود. تفاوت این روش با تقویت مثبت در آن است که در تقویت منفی نیز سبب افزایش رفتار می

فتار مطلوب را نیرومند ر …تقویت مثبت ارائه یک تقویت کننده مثبت مثل یک جایزه ، یک آفرین و 

تار سازد. در حالی که در تقویت منفی حذف یک عامل منفی یا فرار از آن منجر به نیرومندی رفمی

زیرا حضور آن در موقعیت موجب آزار  نده استدهمحرک آزارشود. نام دیگر تقویت کننده منفی می

ه شود کشود و لذا حذف آن از موقعیت یا به تعویق افتادن آن سبب تقویت رفتاری از فرد میفرد می

 .به حذف یا به تعویق افتادن آن منجر شده است

 

کودکی که تازه راه رفتن را  .های معمولی زندگی روزانه استدیدهتقویت منفی مانند تقویت مثبت از پ

آموخته است اگر هنگام راه رفتن قدم اشتباهی بردارد زمین خواهد خورد و بخصوص عضوی از بدنش 

درد خواهد گرفت و بعد برای احتراز از زمین خوردن خواهد کوشید تا از انجام حرکت غلط جلوگیری به 

 .عمل آورد
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 به کودک :ی اجتماعی مهارت آموزش رفتارها  -4

 یرفتارها با کودکان از یاریبس

 ازمندین دارند که یخاص

 یرفتارها مداوم یهاآموزش

 دقت یکم با. هستند یاجتماع

 السک مشکالت شتریب دینیبیم

 جهینت مدرسه، اطیح ای درس

 یاجتماع یهامهارت میمستق

 .است نامناسب

 در یاجتمررررررراع یهرررررررامهارت

 آمرررروزش قابررررل یسررررن هررررر

 یاجتمرررراع یهررررامهارت از اسررررتفاده تیرررراهم یخرررروب برررره کودکرررران برررره دیرررربا و هسررررتند دادن

 یهررررراآموزش تحرررررت دیررررربا آمررررروزان دانرررررش کررررره همرررررانطور. داد آمررررروزش را رگرررررذاریتاث

 شرررانیبررررا هررراآموزش نیرررا دارنرررد ازیرررن هرررم بزرگسررراالن رنررردیگ قررررار یاجتمررراع یهرررامهارت

 .شود یادآوری
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 ست؟یچ یاجتماع یهامهارت

کنند، سازگارتر کنند، باید کودکان برای آنکه بتوانند خودشان را با اجتماعی که در آن زندگی می

  .های اجتماعی گوناگون را بیاموزندمهارت

 

، حفظ و پایان یک مکالمه ساده تا ، از آغازهای گروهیها در برگیرنده طیف وسیعی از تواناییاین مهارت 

  .، فرایند حل مشکل و تعارض استترین آنها مثلارتباط اجتماعی و حتی پیچیده تشخیص عالئم

 

، نقش بازی کردن و سازیهای گوناگون مثل مدلها را با استفاده از روشتوانند این مهارتوالدین می

 در مورد آموزش مهارت های اجتماعی بیشتر بدانید  .اجرای نمایش و تمرین به فرزندانشان بیاموزند

 

 مهارت ها عبارتند از: این برخی از

 یهمکار ، بخشش ،امور در مشارکت  ،بودن دوست  ، کردن کمک گرانید به  ،داشتن ییبایشک و صبر

 نظرها اختالف رشیپذ ،بودن احترام مورد و آبرومند ،یشناس فهیوظ ،نیقوان از یرویپ  ،داشتن

 کردن تیرعا را نوبت   ،دادن گوش خوب  ،گرانید ریتحق از یخوددار و گرانید نیتحس

 متقابل و مثبت رابطه یبرقرار ،بودن فروتن و مودب  ،مناسب رفتار کاربرد
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 مهارت مدیریت رفتار نا مطلوب : -5

همه کودکان الزم است یاد بگیرند که حدود و قوانین را بپذیرند و ناکامی خود را هنگامی که به خواسته 

توانند روش های مختلفی برای اداره مشکالت رفتاری های خود نمی رسند کنترل کنند .والدین می 

 کودکان به کار گیرند

 نکات کلیدی وضع قوانین:

 د.یواضحی را وضع کنو  قوانین اساسی و د یدر ابتدا برای شروع، تعداد کمی قانون در نظر بگیر(0

 ( اطاعت از قوانین باید ساده و آسان باشد.2

 شود.( قوانین باید به صورت مثبت بیان 3

 ( قوانین باید قابل تقویت شدن باشد.4

 د.یا ز بحث مستقیم برای برخورد با قانون شکنی استفاده کن (5

 سا ل ( 0-7د.)یاز نادیده گرفتن برنامه ریزی شده برای مواجهه با مشکل رفتاری استفاده کن (6

 سال( 2-02د.)یدستورات آرام وواضح بده (7

 سال( 2-02د.)یمنطقی تقویت کندستورات خود را با پیامد های  (8

 د .یدر برخورد با بد رفتاری ازاتاق خلوت استفاده کن (9
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 : پیشگیری از وقوع خطرمهارت  -6

 از قبل آماده باشید و موقعیت های پر خطر را در داخل و خارج از خانه تعیین کنید. 

 در مورد قوانین با کودک خود صحبت کنید.  

 را تشویق کنید.هنگام بروز خطر رفتارهای مناسب کودک  

 

 ایدب منظور این به. هستند پیشگیری قابل حوادث از بسیاری ایمنی، اولیه اصول رعایت صورت در

 .کنند دوری بازی زمین و خیابانها به مربوط حوادث و خطرات از چگونه که بیاموزید خود کودکان به

 رانندگی، تصادفات. دهید کاهش امکان حد تا را خانگی سوانح و حوادث بروز احتمال همچنین

 مرگ زا پیشگیری برای اتومبیل داخل حفاظتی وسایل از استفاده. میرهاست و مرگ اکثریت مسئول

 .مؤثرند بسیار تصادفات بروز مواقع در شدید صدمات و

 برای دریافت اطالعات بیشتر در باره این موضوع بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 http://kodakyar.com/مهارت-پیشگیری-وقوع-خطر/ 
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 : احساساتی و مدیریت میتنظ خود یها مهارت -7

 مهارت به ما همه .کند لیتعد را خود رفتار ردیگ یم ادی آن قیطر از فرد که است یندیآفر یمیتنظ خود

 و فتارگ کنترل ییتوانا فرزند تیترب امر در مخصوصا میدار ازین احساسات و رفتار تیریمد و کنترل

 : است الزم آن و برای دستیابی به  ابدی یم چندان دو یتیاهم رفتار

 .یمکن نیتمر را دشوار یها تیموقع یبرا الزم یها مهارت1-   

 .یمباش داشته یابیارز ، خود یها ضعف هاو ییتوانا از  2- 

 .یمکن نییتع یمدار را آن رییتغ قصد که را یاهداف 3-   

 

 

 : هستند یهمچنین برای کنترل احساسات نکات زیر کاربرد

 افکار منفی را  شناسایی کنید. 

 در گفتگو با خود از عبارات مثبت در جهت سازگاری بیشتر استفاده کنید. 

 کنید.مثبت  با افکار منفی مقابله  

 استرس استفاده کنید.از آرام سازی و روش های مدیریت  

 برنامه ریزی مناسب جهت موقعیت های پر خطرداشته باشید.  
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 مهارت ارتباط و جلب حمایت همسر: -8

ع می قروش های تربیتی در خانواده وقتی موثر وا

شوند که پدر و مادر با هم هماهنگ و همگام 

برای جلب حمایت همسرتان پیشنهاد باشند 

 گیریدمیکنیم نکات زیر را بکار 

 تان را بهبود ببخشیدمهارتهای ارتباطی خود 

را سازنده  باز تاب هایدادن و گرفتن  

 فراموش نکنید

با های سازنده و هماهنگ کننده گفتگو  

 تان را بیشتر کنید همسر

 را بصورت عادت درآورید یکدیگر در زمان ایجاد مشکل  از حمایتو   بخش لذت و شاد ارتباطات 

 کنید استفاده هنگام بروز موارد پیش بینی نشدهاز روش های حل مسئله  
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 سخن پایانی

 . امیدواریم از خواندن این کتاب آموزشی لذت برده باشید

دوست گرامی اگر مطالب این کتاب برایتان مفید بود لطفا آن را با یک نفر دیگر به 

 )البته با ذکر منبع( اشتراک بگذارید

 

 ودر پایان پیشنهاد ویژه ای برای شما داریم 

شما می توانید در دوره آنالین تربیت کودک سایت کودک یار شرکت کنید در این دوره 

 دریافترا در رابطه با تربیت کودک  و مفیدی به صورت آنالین و رایگان مطالب جالب

 خواهید کرد.

 بر روی لینک آدرس این دوره

 

 پی کرده و اینتر کنیدکویا آدرس زیر را انتخاب ودر آدرس بار مرور گر خود  

http://kodakyar.com/کودک-تربیت-اینترنتی-دوره-نام-ثبت / 

www.takbook.com

manoochehr
Typewriter
gggggg

manoochehr
Typewriter
gggggggg

http://www.kodakyar.com/
http://kodakyar.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/
http://kodakyar.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/
http://kodakyar.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/



