
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 1400  دی ماه  11: ششمجلسه     !نقش والدین در اصالح رفتار کودکان موضوع نشست: 

 .ت که اختالل جدی ندارند برای کودکانی اس شود، آنچه در این جلسات گفته می

دوست  توانم برای کودکم مداد رنگی بخرم، اما نه به این دلیل که نقاشی خوبی کشیده است! او نقاشی کشیدن رامن می 

 دهم. کادو می دارد و من برای حمایت از او، مدادرنگی  

 مسابقه  رقابت

 گیره برای کسیکسی پشت پا نمی  موفقیت داریم 

گیریم ط سبقت می فق یک برنده داریم   

 شویممانع موفقیت هم نمی  ه هستند بقیه بازند 

 

 که بچه ها شخصی را الگو قرار بدهند، باید تالش او را الگو قرار دهند، نه شخصیت او را.  اگر قرار است 

شنا،   ی مرب .میدهی رو الگو قرار م  تالشش  !میکنی نم  ی رو معرف  تش یما شخص  ده، یرس   یی به جا "تالش "که با   ی وزنه بردار

 تشان یبه آنها اعتماد کرد، و در همه ابعاد شخص  یبه راحت  شهی که م  ییالگوها  تنها  فقط در انجام حرکات شنا الگو هست.

 معصوم هستند.14 رند،یالگو قرار بگ 

 

 بازنده است!  ی برنده و ک ی مهم باشد که ک ش یبرا نکهیکردن لذت ببرد نه ا  یاز باز د یکردن، کودک با ی باز در

 

 است. ه یاو تنب یپاداش برا افتیپاداش عادت کرده، عدم در  افت یکه به در  یا  بچه

 شود.   یم  لیو او به کارگر روز مزد شما تبد   رود،ی م   نیشود. عزت نفس کودک از بی م  لیپاداش، به کارمزد تبد   یمدت  بعد 

 پاداش از شما دارد.  افتیتوقع در دهد،ی که انجام م  یکار  نیکوچک تر یبرا

 

و    د یق   ی. محبت ب د یبه فرزند خود محبت هم بده  د یبا  د،یخوراک و پوشاک و ... هست  نیکه شما موظف به تام  همانگونه

 بود.   د یدر قبال آن مسئول خواه د، یکار را نکن نیاگر ا و  شرط!

 سوره صافات(  24)آیه   ون  م س ئُولُ إِن َّهُم  قِفُوهُم  



 

 .د ی کن  تیآنها را ترب اطیبا احت د یها مثل گنج هستند، با بچه

 

 چرا بده؟  پاداش 

 مشروطه!  چون

 م؟ یکنی پاداش استفاده م ستمیاز س  چرا

 حته! را ی لی. چون خ1

همه    دم،ینمره م  نین یبگه اگه بش  نکهی. به محض ادهیکس گوش نم  چ یه  د،ینیبچه ها بش  گه یم  شه، یوارد کالس م   معلم

 ! رهیگ ینم ادیاحترام گذاشتن رو  چوقتیفضا ه نی! اما اون کودک در اننیشیم

 هم خوبه!  ی لیکه نه! خ  میکنی مقاومت م یغلطه، ول  می دونی . م2

 وجود نداره!   یا  گهیراه د  میکنی و فکر م  میبزرگ شد  ستمی س  نی. چون خودمون رو ا۳

 نظام ها سازگاره! هی روش با بق نی. ا4

 مدرسه، جامعه، ...   خونه،

 

 . میآور یو پاداش رو م  ه یبه تنب نیهم بخاطر تحت کنترل ما باشه! گرانیکه رفتار د م یدوست دار ما

 

 م؟ یانجام بده میوانتی م  یندارند! چه کار  یا  زهیانجام بدهند، اما انگ  ی بچه ها کار میخواهی : االن ما مسوال

 .می کن ییرا شناسا ازهایاول ن د ی با زه،یانگ  جادیا ی برا پس است. زه یسرمنشا انگ  از، ین وجود دارد!  از یهست، ن زهیانگ  هرجا

 

 

 

 

 



 

 آبراهام مزلو  یانسان یازهاین هرم

 

 

 


