
1 
 

 استفاده موثر از تشویق فصل هفتم:
 

فهول "موا فطوم موو هودیهل  داوت کیاوت  بااول  دوو  روو کی ول ریت کر:و   ی و  " پیام رمزی بد رفتاری هر کودک  ینوا ی:و  

موو  دی ود بوریی کودک  کدکورم کتتودت  ور بااود  کی  وتا بوا ر کاوم کد ورک کتتودت پ و  هور بود  ،رمز بد رفتاری  د:م بزرگ وا 

 رفتاری کر  غییر جه  بد رفتاری ب  هدش رفتاری مدثر ی:  

بهتورنا ریت  موو کی  و   تشویق کرون   ،ک  بزرگترها بوریی کروب بو  کدککوات میتدی تود نواک بکیر ود ری مهرترنا مهار و ،کرینکرز

  وودنت بوو   توود کدیوب بووریی بزرگترهووا کووار    وودنت کوورکت   یز بویا بوورکت ی کیووزش بوودرفتاری ی:و   ،بود رفتووارکروب بوو  کوودک  

 آ:ا و   ی  

 پرکیهتا ب  پیام پ   بدرفتاری ب  جای هدک آت-1

 کیاتا با ر کام بری کیخت  ادت کدککات بریی بهبدک رفتار ب   :یا   تبی  -2

 ت  تانج متفو باتد مدت آتمدثر کی  تا  تبی  ب  کدیب ک ف  کرک-3

    کر ینوا هتکوام موا آاوفت  موو اودنل   یه وا  یهریو کدککات مرکا ی:   طاط ضدف موا ری بدی تود   ک:و  ر ی آ هوا بکدیر ود 

بزرگترهوا،  موا بورهفد  وودربو   دوارو   رفتوار کیور متدطوو کر هور ک   ورد موو اودک   ینوا مترور  دات آ ها ری یز بیا مو بورنل 

  تدی باند با فاصا  :ادل آریم ادنلبریی هب م ئا  یب بریی آمدزش   هب   فوب م کب  ی   زمات هدبو  ،زمات  دارو

 کدکرم :اهتا فکر هدبو ی:   کدکرم کرکت فرصتهانو بریی کدککات فریهل مو آ رک  ا با رهای زنر ری راد کهتد 

  ما  دی ا ه تتل* 

 مو  دی ل م ارک  کتل ما  *

  اثیر گدیر باال  ،چ  برینل ی فاق مو یفتدما مو  دی ل برآ  *

نوا :واکگو  ی و   :و  کدیوب بوریی ینوا مدضود   جودک یبو   هول یموا  گواهو ،گاهو ب  :اکگو کر آکدش گرفتا ی:و  ،کدکرم کرکت

 کیرک 

 " ما  مو هدیهل  دات کیات  باال "بزرگترها ب  :ختو ب  ناک مو آ ر د ک  کدک  بد رفتار مو هدیهد بکدند -1

  دو یز ک  گرم کرکت :ر رات  یی  دیر د  بزرگترها مدردال  تبی  کتتدگات ب یار ماهری ه تتد،-2

  بچ  ها هری   آماکت پدنرش کدکرمو  ی تتد، ب   نژت کر زمات  دارو-3

 اندکی صبر
کتوارت گیوری  نوب ،گداو  زموات الزم ی:و   مودثر رنا کواری کو  کر زموات  دوارو ی روام موو گیورک ،گاهو بریی پدنرش کدکرموو

یز  ،ک :تا   ی:   یگر  رو  دی ید صوبر کتیود  وا آریم اودند، بوریی بیوات یه ا:وا تات بو  جوای  ف ویرهای آ:ویش زی   :ورز   آمیوز

موودثر ر اوودت ینوا کووار زموا و یمکووات پدنری:و  ،کوو  کر    و  هووا دیکگو کر موودرک  ی:ووتفاکت کتیود  "موا"جراو  هووانو بوا مداوو  

 گفتکد کرکت بااید  مفهدم فاصا  بریی آریم ادت،

کنکته:

 کدیب مدفت  بدکت کر کدکرم :اهتا کل صبری ی:  * 

  تیر  کر  یهری  آریم :ازی ی:   ،یفزین  مدفطی  کر کدکرم :اهتا*
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 احترام متقابل
 یهتریم متطابب گرین  های زنر ری کر هل یککام مو کتد  

 با ر ب   دی انیهای هدک ات   کنکریت-1

 کنکریت    یز کندگات هدک اتعفق  ب  کندگات -2

  رانب ب  پدنرش م د دی    قبد  :هل هدک ات کر ینراک م ائب-3

 

 گزاره های داستان خانم بردلی و فرزندش آلبرتو
 مو ادک  ی  باعث یفزین  بد رفتاری ،ب  کدیب بدرفتاری کی   آمدز تبی  

 کی   آمدز ی:  ی  کنکری بریی  تب ، ب  کدیب بد رفتاری کر مدر: ،مدعظ    :رز   کرکت کر ها  

  مو ادک ی بدرفتاری  مترر ب  یکیم  ،بد رفتاری فرز داات %15 کی   یددنا بر 

  یمکات پدنر ی:   جبریت بو  ظرو   بو یهتریمو با ی رام نب کار هدب   مفید

 ی:  ب  رفتار مفید   م ارک  آمیز  ،کی   آمدز غییر جه  بد رفتاری  ،جبریت تیر  

 :نتایج

 است. کد رککتتدگو بریی هر  )کدک ، یددنا،مدال(  بری کیختا :رک و تیر   تبی ، 

بچ  ها یه ا    تیر  ینا ی:  ک بااتد،   بر ریت هب ها  ی ک   ک  گرم :اهتا، هب م ئا ، یهتریم متطابب بزرگترها به دنبال یوقت

   رفتار م ئدال   ری کر پی  مو گیر د  مو کتتد  دات

  

 توانایی ها نه ضعف هاتکیه بر 
 ها  اپدند مو اد د  کتتد    دی انو راد مو ،یگر ضدف ها ری ببیتیل

 مو کتتد   ضدف ها  ا پدند مو اد د  راد ،یگر  دی انیها ری ببیتیل

  پس آ چ  ری مو بیتید هرات  یزی ی:  ک  بد:  مو آ رند 

 

 راه هایی برای کنترل بد رفتاری

 کر کدک  بد رفتار ک با   دی انو هان  بکرکند  مثا   کدک  بو  ظل یکاش مهارت رهبری کیرک  تغیینکجهت:

ئدال   نوا کیور مرترما و  بو  بچو  هوا فرصو  جبوریت کهیود )مثا  جودکی   دیتودی کر  وکر صودرت ی روام کوار کیور م جبنا کرن  :

 کتاب(

کجبنا :کچندکنکتهک رفیاقد

  تدهس م ئددی  یجتراعو ری  طدن  مو ک 

 باعث یه ا  بهتر بچ  ها   ب  ب  هدک   کدکرمو آ ها مو ادک 

 فرصتو بریی کر  گرفتا یز یاتباهات  ک ش  ررب  ب   :یا   وریح م کفت ی:   جبریت با هاد  کیر  تبیهو بااد،یگر 
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  کد   بد ت  ر ،:رز  ،ارم   کرک پا:خکد بااتد  کدککات مو آمدز د ک 

 ، ضرا آ ک  متا     یهتریم ات هفظ مو ادک م ئد  رفتاراات بااتد آمدزکجبریت کرکت ب  کدککات مو 

 مراقب فشاراجتماعی باشید
 ،یه وا  کتیود بانود کر کرتورنا زموات بهتورنا  تیرو  ری بکیرنوددر ک : ،هر وان      (باعوث موو اودک )ما تود ه وف ار یجتراعو

کر:و  ی دن ویدت   ی روام کوار مودثر زنور   ا  اظریت ری ریضو کتید   :د:و  موو اودند کو  بوا  تبیو  :ورن   ورنا  تیرو  ری بکیرنود 

 ف ار یجتراعو، اهام  زناکی مو هدیهد 

 م ئا  ری ب   در هودصو هب کتید )مثا  مار  کر کتاب( ریت هب  یز  اظریت ک ر ادند  ا بتدی ید

 

 وقت گذاری کنید
یز کدکورم کتتودت  ورنا کارهوانو کو   یدودنا موو  دی تود بوریی کدککا  وات ی روام کهتود،  قو  گدیاوتا  نوژت   بر امو  رنوزی  نکو

 ادت ی:  

 میزیت  یاز کدککات ب   ق  گدیری  نژت  کدککات زنر ک  :ا   یاز ب   ق  گدیری کیئرو کیر د  

 کر ر ز کیر د کدککات ک   ا ا  :ا   یاز ب   ق  گدیری هدیقب کت کقیط  

 کدککات ا   ا ک یزکت :ا   یاز ب   ق  گدیری هدیقب  یل :اع  کر هفت  کیر د 

 میزیت  ق  گدیری  نژت ب تکو ب   یاز فرز د کیرک   کر هر ها دیکت  متفا ت ی:   

 کالنب کدکرم کتتدگو  ق  گدیری  نژت 

 یه ا   دات   یهری  مو کتتد  ،  با ارا کیر د ه اب کتتدقتو کدککات مو  دی تد ر ی قریری ک -1

 قریر بدک یز  جدکاات ددت ببرند  بچ  کیر ادت ری ناکآ ری مو کتد   کدیب ، ق  گدیری  نژت-2

عزنوزم یالت  قو   ودیرم،  دوو " قتو اورا گرفتارنود   کدککتوات  دجو  اورا ری موو هدیهود، ریهو   ور موو  دی یود بو  ی  بکدنیود-3

 ی  ریه   ر مو پدنرک  "بر:    بدجدری متتظرم  ق  قریرمدت 

 

 نکاتی در مورد وقت گذاری ویژه
  فهر:ووتو یز کارهووانو کوو  ک :وو  کیرنوود کر آت زمووات ی رووام کهیوود،  هیوو  کتیوود  فهر:وو  ری ک:ووت  بتوودی کتیوود  بووریی کارهووای 

کر قو   نوژت  افوا  وات   پد  ذهیورت کتیود کارهانو بوا زموات زنواک ری کر فهر:و   فرنروات  ودال و هوا دیکگو قوریر کهیودبر  هزنت 

  ری هامدش کتید   ق   نژت مو  دی د بخ و یز کارهای  یددنا هتکام هدیبیدت بچ  ها بااد 

 

 تشویق در مقابل تحسین
 دوو مرکوا هول ه و  آ هوا ری  بودنب بو    ر یا بوریی  غییور نوا  طدنو  رفتوار برهوو کدککوات مرکوا ی:و  یدهوام بخو  بااود،

ر ویا مرکوا ی:و  باعوث   وکیب هودک پتودیرت  یب وت  بو  عطانود کنکوریت اودک  عودت یی یز کدککوات   بکتد  "با  قربات گد"یفریکی

کو   نو ر:وتد  تدی تود بوا بچو  هوا ومو دوابت ی تظواریت کنکوریت ز ودگو کتتود  روو هدیهتود م مو آند یز  ر یا بداات  بیب  ک  کد

  رقاب  کتتد  ،اد د وم ایآ:ات  ر یز آ ها  ر 

ک.استکبنانگیختنکاتکاکبهکنفسک،اثنکبلندکمدتکتشیق 

  استکاثنکبلندکمدتکتحسینکوابستهکشد کبهک قگنا ک
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 یموا عوزت  فوس کیک وو نوا گرفتتوو  ی و  ینا ی:  ک  فکر مو کتتود میتدی تود بو  کدککوات عوزت  فوس بدهتود   یاتبات بزرگ االت

یعتطواک بو  هفوظ یهتوریم کودک ،  دجو  بو   ظور  بوا کر   دی وانو هوای فورکی   هودک ی کوانو پور رش موو نابود  پر ش عزت  فوس

کدک     رانب ب  فریهل کرکت فرصو  هوانو بوریی پور رش مهار هوای ز ودگو، گورین  هوای  ربیتوو بزرگ واالت ه وتتد کو  باعوث 

  ی:تفاکت مدفطی  آمیز یز   دنت مو اد د 

 

 تفاوت بین تشویق و تحسین با پرسیدن سوال تشخیص  
 ری ب  ی  یدطا مو کتد نا  یب تکو ب  یرزنابو کنکریتینا هرد ما هدک یرزنابو -

  ا   فتار ما مرترما   ی:  نا یرباب متر-

 آنا ب   ظر کدک  هل  دج  میکتل نا فطم  ظر هدکم مهل ی:  -

 آنا هرفو ری ک  ب  ی  مو گدنل ب  ک :تل هل مو گدنل   -

 

 تشویق در برابر انتقاد:
ی تطوواک ریت   اوودک ی تطوواک بووا برج وت  :ووازی  طواط ضوودف مخا وش ی رووام موو  اکر:وو  ی:و  جودی کوورکت کر:و  یز  ی تطواک کر دغوو ،

 هدبو بریی یصفح رفتار کدککات  ی   

کتشیق کری ککبهکتقیقتکنقاطکضعفش:کراهکحل

 فکر میکتو کر    زمیت  هانو قدی ه تو   هدب عرب میکتو   

    یزی الزم کیری هان   پی رف  کتو  بریی ر:یدت ب  هدد  ددرنا ک :  کیری  

 هدک یرزایابو ب  کدککات ی:      آمدزش یرزش  دییا هدد ، تیر  ینا کار :پس با فکر پری و ب  آ ها کرب کتید 

 

 قت صرف کنیدبرای آموزش دادن و
بوریی آمودزش ندتوو  صورد زموات بااویل بانود قوبف بوا صورد  قو  بو  ی  آمودزش کیکت  ،یگر ی تظار کیرنل کدک  کاری ری ی روام کهود

مدروئا اودند ی  میدی ود  ریوزی  دک  موو هدیهیود ی واق  ری مر وش کتود، قتوو یز کو کاروات   یظهوار ی تظواریت صریه  کر بیوات 

 بریی ارا    مدتانو کیرک  

بو  هودبو اورا  ی و ، باکو  پی ورف  نوب فرینتود مواکیم یددرور  بریی کدککوات بو  مدتوای ی روام کارهوا  د:وم کدککوات صرد  ق 

    زیکو  موثف پواکیزکو بوریی کودک  ی ددنو   دیاوت  بااود  (مود  ظور اورا)مرکا ی:و  کوار هوای کر هدی:و  اودت اورا  :  ی

کودک  ری کو  یه وا  کرکنود آمودزش کوافو ی:و ،  زموا و ری بیامدز ود  هوا  دوو الزم ی:و  کدککوات آت ودیرک،  بریی کدک  ی ددن 

زموات آمودزش موو  یکی   کتانو  جودیب کیک، بو  ک   کیرنود    وودنت کتیود یگور کودک  بوا  با پر:ویدت مریهوب کوار یمتروات کتیود 

  با نب فرینتد یمتیازی آمدزش کهیدمثف آکیب کدی هدرکت ری   :رگرمو بااد زما و بریی د دی 

کتیجه!

ینوا بو   یز زموا و اویدت  وات ری  غییور هدیهیود کیک  یگور موو هدیهیود بچو  هوا  و  دیوبخ و یز آمدزش ینا ی:  ک  ب  بچ  هوا بکدن

 مرترما   با ی  صرب  کتید  ،باند پی  یز یعرا  آت ،بدد کاری ری هدکاات ی رام کهتد
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 های روزانهکار جدول برنامه ی
جوود   کووار م ووارک  کیکت کدککووات کر  هیوو   ،کاهورصووببووریی ک ری یز بکوود مکوود هووای اووبا     م ووکفت نکووو یز بهتوورنا ریت هووا 

موو  دی یود کر کتوار هور مودرک  بتدن ویل  ،هوانو کو  بچو  هوا بانود قبوب یز هدیبیودت ی روام کهتودفهر:تو یز  روام کوار  ی:  ر زی   

بو  جوای ینتکو  بو  ی  بکدنیود  و  کواری ی روام کودک  رئویس بر امو  ی:و    د کوار ری بچ وبا ی کر هوا  ی روام کیکت ،عکس کودک 

 بپر:ید بر ام  بددی  ی    ،کهد

 ا   دی انو   کدکرمو  کرب کرکت ب  کدککات بریی یه اصلی هدف

 اامکات   صبرکات آریم  ر  کرکت    ررب  ها رها ادت  یددنا یز  ت زکت  جانبی امتیاز 

 

 فوق العاده یادگیری فرصتاشتباه 

 کامب  ر بااتد   باقدکدککات هدک ی تطاکی کیر د   هدکاات  وریل میکیر د ک  

 

 سوال های کنجکاوانه
ف وانو کدکورم کتتودت   مرترما و  ینرواک موو کتود  اورط مودثر   :دی  های کترکا ی    م وارک    کر  بهتور بو   جودک موو آ رک 

 بدکت  ینا م ارک  فدا ، اتیدت پا:خ کدککات ی:     پا:خ هدکمات 

هول  ی آمودزش  صورد  قو  بوریهول  ،ینوا اویدت کر  کودک  ما تود کر  موا ی:و  یز پا:خ کدک    خیص مو کهویل کو   آنوا  

 م ارک  کدکرم کتتدت   فداال   بچ  ها کر مهارت هب م ئا  ی:  

 آغوش را امتحان کنید
گواهو آاوفتکو کودک   موو  ودیت بو  کودک  کروب کورک  وا رفتوارش ری  غییور کهود  ،بد رفتاری ندتو کد رکیبا پرکیهتا ب  رن   

   وور  کتیوودکدوول میخدیهوود بغاوو  کووتل   مرووب ری  میتوودیت گفوو انوودت ی:وو    دووو هری وو    کر آکوودش گوورفتا ی  بووو ف زنوواک ی:وو 

 مدردال کدک  بریی بغب ب  ک بادتات مو آند 

  یکاش کدکرمو کیکت بریی قد  بد رفتاری کافو ی:   بد رفتاری    می دک  ا  بدد یز کر آکدش گرفتسیالک

پر:وویدت :وودی  هووای  آموودزش، ،گیرینوواک  بووریی  فرصوو  هووانو کدکوورم کتتوودت  ف ووای ینروواک گوواهو کر آکوودش گوورفتا باعووث 

 ا  م تر  مو ادک ئنا هب م  پر و:تفاکت یزهدی  ترکا ی  ، کیکت ی تخاب های مرد ک، یک

فانودت جوا بو ینوا ی:و  کو  کواری کهیود  ااوید   بتدی یود بو  آ هوا یجوازت هربغب کرکت باعث می دک ارا یه وا  بهتوری کیاوت  ب

 آ ها هل یه ا  بهتری مو کتتد  

ینووا ی:وو  کوو    ریت هووب اوودت ینوودکر صوودرت موودثر  بوودکت ر ش هووای قبووب یهتروواال کرگیوور جتوون قوودرت نووا  رهوو  ی تطووام گیووری 

   یز ی  کرب بکیرند  یاتبات هانتات ری با کدک  کر میات بکدیرند

 

 دیدگاه کودکان 
 گات کدک ،کدککو هدک ات ری بیاک آ رند بریی کر  کند

 رربو  هوای هاصوب یز یه وا  کد ورکی :ود، فاهل، ضوان  اودت      ری  ری نواکآ ری کتیود  بزرگ وا نوب نب ی فاق بیا هدک وات   

 کر  اودت    طودنر اودت کو  یه وا  کدکرموو، ری بو  نواک بیا رنود بویا هدک وات   نوب بزرگ وا    هاکثو  کنکوریباز :ازی کتید

یهتروواال  قتووو کوو  یه ووا    ری بوواز :ووازی کتیوود  اتیه ا:ووت  ی عرووب کوورکت بوور ی کیختوو  اوودت ینوودبووری کر کوودیم ی فوواق    کرکنوود  

 کدکرمو کرکند بریی بهتر عرب کرکت   ک با  کرکت مهارت ها   یهدید یرزارتد ات بر ی کیخت  ادت یند 


