
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 1400 ماه آذر 20: مچهارجلسه     !نقش والدین در اصالح رفتار کودکان موضوع نشست: 

  انواع بازخورد: 

  . بدون بازخورد 1

  سخ منفی )سرزنش( . پا2

  ( ن اطالعات مفید . پاسخ مثبت )داد3

 . هدایت مجدد )مثالً: مطمئنی که رنگ ها از خط بیرون نزده؟!( 4

ه، عدم  یکنترل گری به معنای عدم اعتماد، عدم توجحش کودک می شود؛ اما  در تصور عمومی، عدم کنترل گری باعث تو

باعث رفتارهای تکانشی و  یب به اندیشیدن، عدم یاری و حمایت در نهادینه کردن ارزش های مثبت است که این  ترغ

 می شود. یوحشیانه ی بیشتر 

 رفتار ما در مقابل خطای کودک: 

 ( )گذشتهفتاد؟  ه اتفاقی اقبل از خطا چ .1

  بدی! چون نمیخوام آبروت پیش من  اینجور که معلومه یه خطایی صورت گرفته! اما الزم نیست به من توضیحی

این یعنی من کنار تو هستم    - فتاد؟فاق اچیشد که این خطا اتبره.. ولی بیا درباره ی این صحبت کنیم که  

 نه در مقابلت! 

 نش کرد؟ )حال( فکر میکنی چه جوری میشه جبرا .2

مخلوق میگوید می روم و عذرخواهی میکنم!    به ی خالق و مخلوق دارد. مثالً برای جنبه ی جبران کردن دو جن

نی من اینجا هم کنارت  )یع   ول کم داشتی، رو من حساب کن!من میگم اگه خسارت مالی هم باید میدادی و پ

 ستم!(ه

ی که در اثر گناه داشتی رو  شخصیت  افتتو احتیاج داری  !  اما برای جنبه ی خالق: خالق به تو احتیاجی نداره

میانبر  درستش کنی و برگردونی! آسانسور این کار، توبه است! یه راه اتوبانی هست که همون استغفاره. یه راه  

 ت بگم! که اگه دوست داشتی میتونم بهدیگه هم هست  

اینه که   اون راه  یاد مظلومیت ایشون  اگه پرسید،  به  تو  السالم، اگه  امام حسین علیه  باالی  خدا بخاطر ارزش 

 میبخشه! ناراحت بشی، دلت بشکنه، محزون بشی، قبل از اینکه اشکت جاری بشه خدا تو رو 

   چیکار میکنی که این خطا دوباره پیش نیاد؟ )آینده(  .3

ه علت خطاش چی بوده! حاال میتونه با تغییر دادن اون، از دوباره  ، کودک شما ریشه یابی کرده ک تو سوال اول

   ی کنه. این تغییر تصمیم، باعث رشد کودک شما میشه!پیش اومدن اون خطا، جلوگیر


