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 به نام خدا

 10فصل خالصه  

یک جعبه ابزار عالی داریم که به کودکان در پرورش ویژگی های ،وقتی اصول توصیف شده در این کتاب را در کنار هم قرار می دهیم 

داشتن گزینه ،براین کودک و هر موقعیتی موثر باشد بنامورد نیاز برای زندگی کمک می کند. هیچ ابزاری وجود ندارد که برای هر 

 های بسیار مایه آرامش است. 

 راهکار حمام: 

به جای توصیه کردن فاصله سالم برای رسیدن به آرامش بسیار با ارزش است. هدف از آرام شدن رسیدن به ذهن منطقی تان است و 

برای بچه ها توضیح دهید که قصد ی استفاده از فاصله سالم بهتر است خودمان کنار بکشیم و فاصله بگیریم. قبل از آن به بچه ها برا

والدین حمام فاصله گرفتن  یبرا  داد. یک مکان خوب حیتوض را می توان در طول نشست خانوادگید چه کار کنید و چرا. این یدار

ها روش محترمانه الزم است. به بچه ها اطمینان دهید رفتن شما به معنای فرار کردن ار آن ،است. برای کاربرد هر نوع فاصله گیری

همه احساس بهتری داشته باشند مسئله می تواند با احترام و همکاری انید وقتی زیرا مید .ت از خودتان استبلکه برای مراقب،نیست 

 بیشتری حل شود. 

 فاصله سالم: 

 فاصله گرفتن می تواند برای کودکان دلسرد موثر باشد. خصوصا اگر 

 شود.  همنطق آن از پیش توضیح داد -

 کمک کرده باشند.  ،کودکان در طراحی مکان فاصله -

 انتخاب خود کودک باشد.  ،رفتن به مکان فاصله -

نه اینکه به کودک بگویید چکار کند. اما بیشتر والدین ، زیرا شما تصمیم می گیرید چکار کنید ؛معموال بهتر است ،راهکار حمام

ره نابرایشان سخت است که ک ،ری هستندرا وقتی مشغول کازی ؛د از فاصله سالم استفاده کنند تا شیوه حمامنترجیح می ده

چه کسی گفته برای بهتر عمل کردن بچه ها باید احساس "این است  ،به آن اشاره می کنیمدوباره  گیری کنند. مفهوم مهمی که 

 "بدتری در آن ها به وجود آوریم؟

حالی که فاصله سالم برای این در .بیشتر بزرگساالن فکر می کنند که هدف از فرستادن کودکان به اتاقشان عذاب دادن آنها است 

وقتی  ":آموزش دهید. به آنها بگویید که احساس بهتری داشته باشند. مفهوم فاصله سالم را در زمان شادی و آرامش به کودکان است

تا احساس را که دوست داری انجام بدی ی و کاری است برایت مفید باشد به اتاقت برمی کنی ممکن احساس عصبانیت و آشفتگی 

. کودکان زیر سه سال معموال برای اینکه به فاصله سالم بروند "تا با هم دنبال راه حل بگردیم بیرون بیاییبهتری پیدا کنی و بعد 

به یاد داشته باشید این کار  هر دوتان به آرامش نیاز دارید. احتماال.بروید  ولی می توانید همراهشان به مکان فاصله ،بسیار کوچک اند

که می  ییهنگام آشفتگی است. الگو ،بلکه این الگو شیوه ای محترمانه برای پرداختن به احساسات ،به بد رفتاری پاداش نمی دهد

 داشتن هر احساسی مقبول است اما انجام هر کاری نه. این است: آموزد
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به مفهوم اصلی دلگرم سازی در حکم قدرتمندترین انگیزه خوش رفتاری قرار دارد. همچنین این شیوه نگاهی به  ،اساس این شیوه

آنها قادر هستند تا خود  ،اصول روان شناسی رشد کودک نیز دارد. وقتی از کودکی استفاده از فاصله سالم را به بچه ها می آموزیم

 کنند.  کنترلی را با استفاده از فاصله سالم تمرین

  دنکاری که می خواهید بچه ها بکننه درباره کاری که خودتان می خواهید بکنید تصمیم بگیرید 

گیر جنگ قدرت شوید یا اگر ممکن است شما در ،این است که اگر آنها سرکشی کنند خطر احتمالی اینکه به بچه ها دستور دهید

احتمال دارد دچار چرخه انتقام شوند. وقتی بگذارید کودکان پیامد های طبیعی یا منطقی تصمیمی را که  ،کودک آن را تنبیه ببنید

 این خطر بر طرف می شود.  ،دشما برای خود می گیرید تجربه کنن

ل جر و بحث بچه ها در هنگام غذا را با برگزاری نشست خانوادگی و تعیین کد و مشبچه بود ازدواج کر 6بونی با مردی که دارای 

غذا خوردن نیاز دارند تا بعد از این مدت میز  یحل کرد. او از بچه ها خواست تا بگویند چقدر زمان برا ،زمان الزم برای غذا خوردن

ودن این ه باشند. این مثال چندین نکته دارد که در موثر بجمع شود و این باعث شد تا بچه ها دیگر فرصتی برای جر و بحث نداشت

 :روش نقش مهمی دارند

در صورت امکان توافق شان را درباره کاری که در شرایط معین  .می خواهید چکار کنید از پیش به کودکان اطالع دهید -

 .جلب کنید انجام خواهد شد

 مهربان و قاطع. ؛حرف نزنید عمل کنید -

 .می کنید باید دوستانه و محبت آمیز باشد همان صحبت کمی هم که -

 با وسوسه درگیر شدن در جنگ قدرت یا افتادن به دام چرخه انتقام مبارزه کنید. -

به هنگام پیگیری برنامه تان،وقتی بدرفتاری بچه ها را نادیده می گیرید ممکن است به نظر برسد دارید آسان گیری می  -

 کنید.

 پس در برنامه جدیدتان ثابت قدم باشید. بدتر شوند. ممکن است کارها قبل از بهتر شدن -

 مثال های زیر نمونه ای از ابزار های فرزند پروری است: 

سعی نکنید بچه ها را مجبور کنید لباس های کثیف شان را در سبد بیاندازند بلکه بگویید من فقط لباس هایی را می شورم  -

 که در سبد هستند. 

در ابتدا ممکن  .آشپزی را تعطیل کنید ،بلکه فقط تا زمانی که آشپزخانه تمیز شود ،ف استغر نزنید که چرا آشپزخانه کثی -

 . د از مدتی این کار تکراری می شوداست بچه ها فکر کنند هر وقت گرسنه شوند نان و پنیر می خورند اما بع

وردن تمامی آاین ابزار برای بربرخی والدین از ام جویی منحرف نکنید. قاین شیوه را به سمت جنگ قدرت یا چرخه انت -

آنچه بچه ها در این انتظاراتشان استفاده می کنند یا برای تالفی کردن به خاطر انجام ندادن آنچه باید انجام می دادند و از 

ی عمثال ترجیح دادند لباس های کثیف را بپوشند یا نان و پنیر بخورند. بلکه س ،جام می دهند نگران نشویدنموقعیت ها ا

 ید بی توجه باشید.کن



3 
 

گی، صرف که قادر به انجام آن هستند بسیار مفید است. آنها شیوه های دیگری مانند نشست های خانواد یبرای والدین ،بی توجهی

بی توجهی را ندارند می توانند از  لا پیگیری می کنند. آنهایی که تحمکنجکاوانه و دلگرم کردن ر یزمان برای آموزش پرسش ها

 شیوه های دیگر استفاده کنند. هر چه در جعبه ابزار فرزند پروریمان شیوه های بیشتری داشته باشیم می توانیم موثر تر باشیم. 

 کناره گیری های عاطفی:

هدف از آرام شدن این است که به جای در گیر شدن در جنگ قدرت یا چرخه انتقام از موقعیت کناره گیری کنیم تا تعارض عاطفی 

آرام نمی شوند.  ،بیشتر بزرگساالن و کودکان تا فضای تعارض را ترک نکنندپیش نیاید. راهکار حمام و فاصله سالم برای این است که 

 معنا نیست که عشق را از کودک دریغ کنیم بلکه به معنای کناره کشیدن از موقعیت تعارض است.  کناره گیری عاطفی به این

 دوری گزینی از دردسر های صبحگاهی: 

در این موقعیت  .مادر او هر کاری را که دنی باید صبح برای رفتن به مدرسه انجام می داد به او یاد آوری می کرد ،در داستان دنی

ولی وقتی مادر از سر راه او کنار رفت و اجازه داد تا او  .شوداین باعث می شد هر صبح در خانه آنها بلوایی به پا  مادر مسئول بود و

بیشتر شود  اگر از جدولی برای کارهای صبحگاهی استفاده در این زمان  .رفتار مسئوالنه را یاد گرفت ،پیامد دیر رسیدن را تجربه کند

 . احتمال مسئولیت پذیری دارد

 جدول برنامه های روزانه:

ها، حل مسئله و پیگیری با مهربانی و قاطعیت می توان از مشکالت ها در تنظیم راهکاررکت دادن بچه مشا ،با صرف زمان برای آموزش

 صبحگاهی پرهیز کرد.

 با کیفیت به هنگام خواب: تشریک مساعی 

والدینشان می خواهند از دست  ،می کنند این است که احساس می کنند یکی از دالیلی که بچه ها هنگام خواب والدینشان را اذیت

وقت اندکی را صرف همکاری برای خواب بچه ها کنند. وقتی بچه والدین آنها راحت شوند. برای کمک به حذف ناکامی ها کافی است 

می شوند و احساس دلسردی می به احساس تعلق داشتن خود مشکوک  ،ها احساس می کنند که شما عجله دارید از آنها دور شوید

 .احساس تعلق می کنند و نیازی به بد رفتاری ندارند ،وقتی آنها حس کنند شما از بودن با آنها به هنگام خواب لذت می برید .کنند

در میان گذاشتن غم انگیزترین و شادترین وقایع روز مایه خشنودی کودکان است. تشریک مساعی یعنی اینکه اول به حرف های 

هنگامی که کسی به حرف های بچه ها گوش می دهد و با آنها حرف می زند و برایشان وقت  تان گوش دهید و بعد شما بگویید.کودک

 بچه ها با احساس بهتری به خواب می روند. ،می گذارد

 کودکان را مشارکت دهید:

در خالل  بهترین راه برای جلوگیری از مشکالت زمان غذا خوردن است ،راه حل هاپیدا کردن مشارکت کودکان در برنامه ریزی و 

 یک نشست خانوادگی وقت صرف کنید تا برای وعده های غذایی هفته آتی برنامه ریزی کنید.
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 دخالت نکردن در دعوای کودکان :

که توجه مارا به  ودکان این استدخالت نکردن در دعوای آنهاست. دلیل اصلی دعوای ک،بهترین راه برای آموزش دعوا به کودکان 

ی آنها شاهد هستند. معموال فرزند هاوقتی که پدر و مادر از دعوای کودکان کنار می کشند کاهش موثری را در دعوا.خود جلب کنند 

و  های خواهر و برادر ها معموال بزرگترین کودک مقصر شناخته می شودتا بزرگتر را تحریک کند. در دعواکوچک کاری می کند 

کردن مادر کسب می کند. وقتی کودک ارشد به تله می افتد و به دنبال کوچکتر می  چه بیشترین امتیاز را برای درگیرکوچکترین ب

. هنگامی که ارشد مادر را پرخاش به کودک ارشد درگیر می شودو مادر هم با جیغ بچه کوچکتر به سوی مادر بلند می شود  .رود

و این موجب پیروزی  "تو بزرگتری و باید بهتر بفهمی"دهد که  یمادر پاسخ م ا را شروع کرده استقانع می کند که کوچکتر دعو

قدرت و انتقام  ،جوی توجهتموزش می دهد که این راهی برای جسمادر نادانسته به آنها آ .هدف نادرستش استکودک کوچکتر در 

 تعلق و اهمیت تقویت می کند.  است و باور های نادرست کودکان را درباره چگونگی پیدا کردن

 : شرایطی که کنار کشیدن از دعوا های کودکان را سخت و یا نا معقول می کند

 اگر عقیده داشته باشند باید بی تفاوت ماند. حتی ،بودن را تقریبا غیر ممکن می یابندتفاوت  برخی بزرگساالن بی -

 آسیب جدی بزنند.وقتی کودکان خیلی کوچک هستند ممکن است به یکدیگر  -

 معلمان مسئول ایمنی دانش اموزان هستند و نمی توانند از دعواها کنار بکشند. -

آنها  ،دیده می شود که از کجا می دانیسبرخی والدین ادعا می کنند که کودکان در غیاب آنها هم دعوا می کنند و وقتی از آنها پر

 در هنگام ورود به خانه شکایت می کنند. و اذعان می کنند که بچه ها کاری می کنند که من بفهمم

ت. طرف کسی سیکسان برخورد کردن با بچه ها ،که از دعواهای کودکان کنار بکشید پس موثرترین راهکنید  لاگر نمی توانید تحم 

کودکی را می را نگیرید و سعی نکنید مقصر را پیدا کنید زیرا شما تمام آنچه را که رخ می دهد نمی بینید. وقتی در دعوا طرف 

به خاطر شروع دعوا شماتت می کنید به او آموزش که  به او آموزش می دهید تا ذهنیت یک قربانی را داشته باشد. کودکی را  ،گیرید

 می دهید که ذهنیت یک قلدر را اتخاذ کند.

دعوا را تمام کنید یا بروید  یا"ه دیگر به یک چشم دیدن همه بچه هاست که به هر دو حق انتخاب یکسان بدهید. مثال بگویید ار 

تان کند و سپس از او بخواهید تا کمک ،. در مواقعی بهتر است اول کودک بزرگتر را آرام کنید"برگردید ،بیرون و هر وقت تمام شد

ند بلکه نشان می دهد که کودک بزرگ تر احساس دلسردی می ک؛ امتیاز دادن به کودک بزرگتر نیستاین کار  .کوچکتر را آرام کنید

 دوست دارید.و شاید احساس می کند که کودک کوچکتر او را عزل کرده و یا شما کوچکتر را بیشتر 

نیاز باید بدانیم کودکان چه زمانی احساس دلسردی می کنند و  به باور پشت رفتار مهم است.بلکه پرداختن  ؛االن دلیل اهمیت ندارد 

ن احساسات بسیار دلگرم کننده معتبر شمرد" عزیزم می فهمم که آشفته ای " تواند این گونه باشد به دلگرمی دارند. دلگرمی می 

 ،نمی تواند شما را در آغوش بگیردآن قدر آشفته است که اگر کودک بزرگتر  ." اگر بیای تو بغل من حالت بهتر می شه؟" است:

ده شدی می تونی بیای و کمکم کنی. در وقتی آما ،: می تونم بفهمم هنوز آماده نیستیهمچنان حالت خود را حفظ کنید و بگویید

داری می کنند بزرگترین عوای کودکان خودز درگیر شدن در دوقتی بزرگساالن ااین مواقع شوخ طبعی هم گاهی به کار می آید. 

 حذف می شود.  ،انگیزه برای دعوا کردن
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 نشانه های غیر کالمی:

 .نشانه های غیر کالمی هستند. آنها به جای حرف بر عمل تاکید می کننداشکالی از  ،بیشتر شیوه هایی که تا اینجا مورد بحث بود

ای زننده بچه هارا نادیده بهتر است. برای پدر و مادر خیلی سخت است که رفتار ه ،وقتی حرف زدن الزم است هر چه کمتر باشد

دلیل دیگر که پدر و مادر سخت شان است بد که اغلب در این شرایط برنامه را فراموش می کنند و به سراغ تنبیه می روند. ،بگیرند

چون این کار  لیو ؛با این کار در تربیت کودک اهمال کرده اند ،نها احساس می کننداین است که آ دک را نادیده بگیرندرفتاری کو

 . منجر به حل یک مسئله تربیتی می شود ،بخشی از یک برنامه از پیش تعیین شده است

 انتخاب ها:

 انجام معموال ازهایشان را بیان می کنند و بچه ها فقط خواسته  ،به جای دادن حق انتخاب که گساالن این استیکی از اشتباهات بزر

تمام  "تو تصمیم بگیر"خواسته سرباز می زنند. در حالی که به انتخاب ها پاسخ بهتری می دهند. به خصوص وقتی که جمله را با 

. کودکان مستقیما با مسئولیت رابطه دارد ،های موقعیت تمرکز کنند. انتخابد و بر نیاز نمی کنید. انتخاب ها باید محترمانه باش

به بچه های بزرگتر  تخاب های محدود تری داشته باشند .باید ان ،کوچکتر که مسئولیت های کمتری را می توانند بر عهده بگیرند

خاب هایشان را بر عهده بگیرند. انتخاب ها همچنین زیرا آنها می توانند مسئولیت پیامد انتکرد، باید انتخاب های بیشتری را عرضه 

بعد از  باید برای خودتان پذیرفته باشد. ارتباط مستقیم با احترام به دیگران و آسایش آنها دارند. هر انتخابی که به کودک می دهید

 تاکید می کند.  ،داردبر این حقیقت که کودک حق انتخاب  فرین است وقدرت آ "تو تصمیم بگیر "اضافه کردن ،ارائه انتخاب

بگویید ، اما اگر نه  ،چه؟ اگر از نظر شما پذیرفتنی است که هیچ  ،را نخواهند و پیشنهاد دیگری بدهند اگر آنها هیچ یک از گزینه ها

 .این جزء گزینه ها نبود 

توان درباره زمان انجام آن حق انتخاب  می، مانند انجام تکالیف ، انتخاب ندارند در انجام دادن و ندادن آنبچه ها  ز هایی کهدرباره چی

 داد. 

 ..." به محض اینکه"

جمع کنی  به محض اینکه اسباب بازی هات رو "مثال . این عبارت معموال موثر است. بچه ها آن را مهر آمیز ولی قاطعانه می شنوند 

از نظر بچه ها رجز خوانی برای شروع جنگ قدرت  "و جمع کنی می برمت پارکر اگر اسباب بازی هات "ولی عبارت " میریم پارک 

 زمانی موثر است که هیچ اجباری در آن نباشد. "به محض اینکه "است. عبارت

 پول تو جیبی:

می توانند ارزش پول و مفهموم ، وقتی کودکان مقرری منظم دارند .از پول توجیبی می توان مانند ابزار آموزشی مهم استفاده کرد

خیلی از والدین از آن  .ند و به گونه ای موثر آن را کنترل کنند . پول توجیبی نباید برای تشویق و تنبیه به کار روداقتصاد را بیاموز

بچه ها بیشتر خواهند آموخت. برای آموزش  ،بدون تهدید .تا مسئولیت پذیری را بیاموزند ،به عنوان اهرم فشار استفاده می کنند

وقتی کودکان پول تو جیبی  .موضوعی جداگانه در نظر بگیریدگی استفاده کنید و مقرری را از نشست های خانواد ،مسئولیت پذیری

 چیز گرانی و شما به دام نمی افتید. وقتی بچه ها بزرگتر می شوند ،در فروشگاه چیزی را می بینند و می خواهند که هنگامی ،دارند
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در این  .صرف کنندسایل وخودشان پول پس انداز کنند و از پول خودشان برای خرید  می توانید آنها را وادار کنید تا ،می خواهند

دلسوز ترند. همچنین می توانند از پول تو جیبی شان برای جبران خسارتی که به دیگران  وسایلشانآنها برای نگه داری از  ،صورت

 استفاده کنند. ،زده اند


