
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 

 1400 ماه  بهمن 2:  نهمجلسه     !نقش والدین در اصالح رفتار کودکان موضوع نشست: 

 : خودشایستگی

مثال مربی از همه بچه ها داره سر کالس سوال میپرسه. به یه بچه که میرسه،    :(انتظار مربی)نفی پیام منفی   .۱
لحنش کامال عوض میشه و یه سوال خیلی آسون میپرسه. چرا؟ چون احساس کرده اون بچه ضعیف تر از بقیه  

 بچه منتقل کرده.  است و آسون پرسیده تا جلوي بقیه ضایع نشه. این مربی پیام منفی ضعیف بودن رو به اون 

شدمم. واکنش مامان: واي خدااا. پسرم    20مثال بچه میاد خونه و میگه امتحانم رو    : اغواي کالمی (پیام مثبت) .۲
شده.)    20شدههههه! ( این واکنش یعنی بچه ي من خنگه، االن خیلی تعجب کردم و خوشحال شدم از اینکه    20

تم! چون دیدم داشتی تالش میکردي! براي همین موفقیتت  میشی! انتظارشو داش   20بازخورد صحیح: میدونستم  
 برام دور از ذهن نبود! 

فیزیولوژیکی بروز می دهد که مغز آنها را ذخیره    واکنش بدن ما    در شرایط تهدیدآمیز،:  برانگیختگی فیزیولوژي .۳
شرایط را مثل هم می بیند، به    کودكمی کند. در موقعیت هایی که آن موقعیت تهدیدآمیز تداعی می شود،  

 همین دلیل خودشایستگی اش را از دست می دهد. 

در کالس    یسوال   مثال  .می تجربه خودمان بکن  نیجانش  ور   گرانید  يممکن است ما تجربه ها :  نیتجارب جانش .٤
  باال  مبری م  ور مهم ناخودآگاه دست  من  .تا جواب بده  هبر یباال م  وها دستش ر  یاز هم کالس   یکی  ،شود   یمطرح م

 .مدار  نیجانش يبا اون بچه تجربه   نم  چون نم یبی م کسانیبا خودم  ا ر او يها ییتوانا چون
من    یی و شکست ها، احساس توانا  بره یمن رو باال م  ییگذشته من احساس توانا  يها   تیموفق  :نیش یارب پج ت .٥

  ه. اریم  نییرو پا
  ی کسان  . مهمه  م ید یاسناد م  ی رو به چ  ها   ما اون  نکه یا  ست، یها و شکست ها مهم ن  ت یتعداد موفق  اسناد:  هینظر

رو با محرك هاد دارن  ی رونیب  کردیکه  موفق  زهیمثل جا  ی رونیب   ي،  اسناد    ت یبزرگ شدن،  به شانس  رو  هاشون 
خدا    ي   بنده   هند. د یرو بخاطر ارزش خود اون کار انجام م  ، کار ها د دارن  یدرون   کردیکه رو  یکسان  هند؛ اماد یم

 ! دهیو انجام م  دونهیم  یرو کار با ارزش  ازمند یبه ن  کمک  !بودن براش آرمانه
خوشحاله    نیگرفته و از ا  11  ي نمره    يموز آبه خود: مثال دانش    معطوف  :فیمعطوف به تکل   ایمعطوف به خود   .٦

  20امتحان رو    ن ی: من به خودم قول داده بودم که افی به تکل  معطوف   -   .بوده  نینمره شون کمتر از ا  هی چون بق
ي خودم چون قولی که به خودم    ز نمره من االن ناراحتم ا، د چند شدن  ه یبق  ستی، برام مهم ن19.5بشم اما شدم  

 . داده بودم رو نتونستم عملی کنم


