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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

          "تربیِت کودکِ ارزشمند  "موضوع وبینار  :  * 

سخنران :   استاد عبدالهادی عمرانی    **   

ارائه ای از  موسسه ی فرهنگی هنری  راز نگاه آفتابگردان     ***    

1401اردیبهشت   20جلسه اول : سه شنبه    ****    

 

 *** مقدمه :

، والدین و مربیان هستند !  کودکِ ارزشمند تربیِتمخاطب جلساتِ  -  

ایده آل می باشند !  ، سال 7تا  4نکات و تمرینات ارائه شده در این سلسله جلسات ، برای کودکان  -  

 

به دنبال تغییرِ رفتارهای ظاهری در فرزندتان نباشید ؛ مسائلِ فرزندانتان را ریشه ای ببینید !!!-  

   

 

 

مشکل کودک با 

خودش

مشکل کودک با 

والدین

مشکل کودک با 

معلم

مشکل کودک با 

بقیه

مشکل کودک در 

همساالنمدرسه با 

کودک پنجره ی رفتار   
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فکر کنند !!! "چه چیز  "فکر کنند ؛ نه اینکه به    "چگونه   "به فرزندانمان یاد دهیم  -  

را بیاموزیم ؛ یعنی چگونه اندیشیدن ! "مهارت حل مسئله  "به فرزندانمان  -  

م؟یکنیم یرا ط  ییها  ندیحل آن  چه فرا یبرا  دیا یم شیمان پ یدر زندگ  یمشکل یوقت:  سوال***   

م یکنیم ییرا که در اطرافمان هست را شناسا یاست که امکانات گوناگون نیکار ا نیاول:  پاسخ -  

!  میحل مشکل به کار ببر ی تا آن هارا برا   

.   میرا با آن باز کن چیتا پ میگردیم یا لهیمرحله دنبال وس نیدر اول میرا باز کن  یچی پ میخواهیمثال وقتی م  

.میریگیخودمان را در نظر م یانتخاب ها  یموانع احتمال، عد از آن ب   

   … را خراب کند و  چیپ ایاگر چاقو کج بشود و ، از چاقو استفاده کنم  چ یباز کردن پ یبرا اگرمثال 

؟ فتدیممکن است ب یاتفاق چه   

  م ینو بدانی تجربه  کیاشتباه را  نیا کار درست نبوده ، نیکه ا میو بعد از آن متوجه شد میکرد  یاگر موانع را بررس

. میاز آن استفاده کن یتا در مشکالت بعد میخودمان بدان یتجربه ها ءجز میتوانیکه م  

یم ؛کنیرا حل م از مشکالتش ی سر کی، او  یها  یبه خاطر ناتوان ، آمدن فرزندمان ایما بعد از به دن   

! نه پدر و مادرش ، حل کند  باید خودش، تواندی را که م یکه او هر مشکل مینگاه را داشته باش نیا دیاما با    

  ***آی ا ما در رسیدن اهدافمان برا ی تربیت فرزندانمان تالش میکنیم؟

اش کم بشود یعاطف  یکه شکست ها-  

کند دا یکاهش پ شیغر زدن ها-   

ردیبگ ادیصبر کردن را -  

ردیبگ ادیقدرت مدارا کردن را -   

م یداشته باش  یتر یفرزند دوست داشتن-  

آگاهانه تر عمل کند  گرانینسبت به احساسات د-  
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که به اهدافمان   میخواهی اگر م ، گرانیبه د او  یفرزندمان و نسبت دادن رفتار ها ینظر از خلق و خو صرف***

: میمواجه هست کردیبا دو رو میکن دایدست پ   

میکنیغلط آن م ی بکند و بعد از آن شروع به درمان رفتار ها خواهدیم  ی ا بچه هر کارت میگذاریم( 1   

غلط ی از به وجود آمدن رفتار ها یریشگیپ (2   

 

را در  شانیها ییتا توانا میکن  یاریفرزندانمان را  دیقدم با نیدر اول ، میجلو برو یریشگیپ کردِیاگر ما با رو  

! بدهند  شیافزا  یجانیو ه ی روانعد بُ   

! میاموزیب را به فرزند خود دنیشیاست که چگونه اند نیقدم ا نیدوم   

م یکن یریجلوگ یو افسردگ یمانند پرخاشگر ی و رفتار  ی جانیاختالالت ه افتنیاز بروز و شدت  دیقدم با نیسوم در   

! فکر کند یزیبه چ نکهینه ا؛ که چگونه فکر کند م  یبده ادیبه فرزند خود    

م ! یاموزیمهارت حل مسئله را به فرزند خود ب  

« مسئله حل   *** 

یاتیعمل شیپ یمهارت ها : الف   

متوجه شده است  ی واژه هارا به درست یمعن میمطمئن شو ؛ میکن یکیفرزندمان  ی واژگان را برا-   

   میاموزیاحساسات را به فرزندمان ب انیو ب صی، تشخ یدر بعد عاطف - 

کند را درک  یلت و معلولفرزندمان روابط ع -  

 

ی اتیعمل ی مهارت ها: ب   

کند مختلف فکر  ی فرزندمان به راه حل ها -  

رد یهر راه حل را در نظر بگ  ی ها امد ی، پ ی ابیارز ی برا -   

امدیپ نیانتخاب راه حل مناسب بر اساس کم ضررتر -   

(از چهار راه حل دارد شیب ، مشکل کی بشوند متوجه توانندی فرزندانمان از چهار سال به باال م-)    
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هشدار ها ***  

! مینه ضرورت دارد و نه امکان دارد که هنگام بروز مشکل دخالت کن -  

!  ستیو گفتگو ن نیتمر  یدر زمان بحران ، جا -   

! شودیفرزندتان م یالگو برا کی نیا ،  رفتار غالب بر شما شد ،  تیعصبان یوقت -  

!  دینینحوه تفکر او را بب ؛ دینباش ی با فرزندتان دنبال راه حل خاص نیدر تمر -  

 

تمرین اول :   -  

:  دیمثال از او بپرس یبرا ؛دیکن  یبا کودکتان باز ستیوجود هست و ن یبرا   

،  فرزندتان دیشو یمتوجه م ،ی باز نیا بعد از چند بار تکرارِ ؟   ستین ایهست   خچالیما  ی شپزخانهآ در  

؟  نه ایرا کامال با شما هم افق است  ستیهست و ن   

پسر هست ؟ یعل ریام ایآ ای ستین ایپسر هست  یعل ر یکه ام د یاز او بپرس ای    

؛ حرکت را انجام بدهد  هیفرزندتان  ، هست  ، ی زیکه اگر چ  دیخودتان بگذار یرا برا  یقرارداد کی ای  

!  کار را انجام دهد نیبر عکس ا ، ست یراست بزند و اگر ن  یپا یرو   ایرا ببندد  شیمثال چشم ها  

.  افراد اول دبستان است ی برا،  نیتمر نیا اکثرِ  حد  

: دوم نیتمر   - 

؟ کنمیفکر م  یبه چه کس: من   یباز اسم   

؛  دهم یم ییو به او نشانه ها کنمی فکر م یکه حدس بزند که من به چه کس  میگویفرزندم م به  

!یکنیکه به بابا فکر م دیگوی که سر کار هست و فرزندم به من م کنمیفکر م یبه کس میگویم به او  ، مثال ی برا    

؟!   کنم یفکر نم یبه چه کس مییبگو میتوانیم ایو   

و بعد   دهیخر یتشنشانآ نیکه ماش کنمیفکر م ی من به کس ، مثال ی برا؛ میعالمت را به فرزند بده کی میتوانیم ای

ست؟ین ایهست   نجایاو ا ایآ،فکر کردم  ی من به چه کس میگو یم  


