
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 

 1400 ماه  بهمن 9: همدجلسه     !نقش والدین در اصالح رفتار کودکان موضوع نشست: 

 : یستگ یباال آوردن ادراك شا

 . میهد یخبر م م،یدهی م  یکمک به حل مسئله به او اطالعات  ي: براياخبار دانش

 . مید یم حی: روش رو براش توضیروش  دانش

 . يفالن کار رو انجام بد  د یفالن اتفاق افتاد، با ي د ی: اگه دیشرط دانش

 :یآوردن ادراك خود کنترل  باال

 ؟ يخور یکدوم رو م  م، یدوتا غذا رو دار  نیما ا  یگ یم ، يغذا بخور و حکم بد  ایپاشو ب م یبگ  نکهیا ي: بجاحق انتخاب دادن 

 . گردند یاز خود م رونیب ي دارند، دنبال مقصر ی رونیکه ادراك ب ی: کسانمیموثر هست  ط یدر مح ما

 گردند.  ی دنبال مقصر گشتن، دنبال راه حل م يبجا  ،ی افراد با ادراك درون اما

 انتخاب بسته : 2نفر از گروه  کی انتخاب کردن  -  نفر: باز  کی باز و بسته: انتخاب کردن  انتخاب

 (شبه کنترل):  ه یو ثانو  هی اول کنترل 

 یواقع  ي: انتخاب گر هی اول کنترل 

 ازیکنترل در اثر ن  ری: تصوهیثانو کنترل 

 : هی ثانو يها کنترل 

 خوش شانس بودن   ایخوشبخت   ر ی: احساس کنترل با تصوبندهیکنترل فر. 1

 که کنترل دارد   یبا روش کس ي: احساس کنترل توسط هم سازنیکنترل جانش. 2

 ند یناخوشا یها حت ت یموقع ی نیب ش ی: احساس کنترل با پنیب ش یکنترل پ. 3

 خاص  ت یموقع  کی یو چگونگ  یی : احساس کنترل با اطالع از چرايریکنترل تعب. 4

 : یاجتماع ير یادگی ه ینظر

افتد، ارتباط وجود دارد و رفتار من در آن موثر    ی اتفاق م  ط ی رفتار من و آنچه در مح  نی) شخص معتقد باشد که بالف
 است. 



 

را دارد،    ده یعق  ن یکه عکس ا  یبا کس  ی شخص  ن یانتخاب در رفتار و انجام کار را دارد. چن  ي ) شخص معتقد باشد اجازه  ب
 دارد.  یمتفاوت  ي  زه یانگ  جه ی از کنترل داشته و در نت ی درك متفاوت

 

 : ینییخودتع ه ینظر

 .د یکند تا ادراك کنترل به وجود آ  ير یگ  می نحوه رفتار و تفکر خود تصم  ي فرصت داده شود تا درباره    د ی) به شخص باالف

 دهد.  ی ادراك کنترل فرد را کاهش م یبه نوع  ی رونی ب ي) پاداش هاب

 .دهد یرا کاهش م رنده یپاداش گ ي) پاداش دهنده حس خودمختارج

به انجام مشارکت   لیبخاطر تما د یمشارکت داشته بلکه با   یتیپاداش در فعال ل یاحساس کند به دل د ینبا رنده ی ) پاداش گد
 کند.

خود و حل مسائل و    قیعال  بیتعق  ف،یآنان به انتخاب تکال  قی بچه ها باعث تشو  يمعلم در خودمختار  ير ی) جهت گه
 است.  ير یجهت گ نیا جیاز نتا یدرون  زش یسطح انگ   تیو تقو یستگ یشا م ی. عزت نفس، تحکگرددیمشکالت م

  يمرزها  فیتکل  يبرا  ایداشته و    کی . اگر معلم کنترل نزدردیبگ   یشیپ  ي و  یبر نقش اطالع رسان  د یمعلم نبا  یابی) نقش ارزو
 خواهد بود.  ی درون  زش یآن کاهش سطوح ادراك کنترل و انگ  ي  جهیقرار دهد، نت ریانعطاف ناپذ 

 

 .د ی این نییپا ی و خودکنترل یستگ یکه ادراك خودشا ی ندارد، به شرط ی مانع ی رونیب زش یمواقع خاص، استفاده از انگ  در


