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  يو مادر يپدر يها مهارت
  يليتكم نيقوان

 دكتر حسام فيروزي: گردآوري، تدوين و تاليف
 

  
  هالتريف يريگ شكل
غريزه  شود مياولين بخش روان كه با او متولد  ؛ن انسان از سه بخش تشكيل شده استروا

(id) است »خواسته«شود  تنها چيزي كه توليد مي در اين بخش از ساختار روان،. است. 
  .كنند را برآورده مي... گرسنگي و خواب و دفع و اي او مانند نيازهاي پايههايي كه  ستهخوا

حسي كه در  5آرام با آرام . با هيچ واقعيتي آشنا نيست كودك انسان در اين مرحله از رشد، 
كه او را به آهستگي با  (ego) »من«گيرد به نام  ساختار ديگري در او شكل مي اختيار دارد

اين بخش قادر خواهد بود نيازهاي او را به تعويق انداخته يا از اجراي آنها . كند ميآشنا واقعيت 
به عنوان مثال كودك انساني در دوران نوزادي به محض اينكه احساس . به عمل آورد جلوگيري

زيرا كه هيچ ساختاري در آن برهه از  دهد ميدرنگ انجام  عمل تخليه را بي، ادرار دارد كند
همين نوزاد بعد از اينكه مهارت توالت رفتن را آموزش  .كند مياو را از اين كار منع ن زندگي،

كمي بزرگتر كه شد براي . قادر خواهد بود براي زمان كوتاهي اين عمل را به تعويق اندازد، ديد
  .دقايقي و سپس انسان بالغ براي حتي چند ساعت قادر خواهد بود دفع خود را به تاخير بيندازد

ايجاد ) من(ه تعويق انداختن و جلوگيري كردن از انجام كاري توسط همين ساختار دوم ب 
جلو بروز آنها را بگيرد يا ، هاي غريزي با فيلتر كردن خواسته تواند مي »من«در واقع . شود مي

  .آنها را به تعويق بيندازد
كه از آن خوشش  خورد رود و در آن جا به شيئي بر مي تصور كنيد كودكي كه به مهماني مي

خود  برايكودك آن را  »خواهم اين را مي«او به او بگويد  (id)  به محض اينكه غريزه. آيد مي
. هيچ فرقي ندارد كند ميتا اينجا رفتار اين كودك با يك انسان بالغ كه دزدي . خواهد داشتبر

خواني  اقعيت هموواسته آنها كه با خ از شكل نگرفته تا بتواند »من«دو اينها ساختار  درهر
  .جلوگيري كند ندارد

  
اين . خواهد گرفت شكل تربيت بادر كودك تنها  »فيلتر گذار« گيري اين بخش در واقع شكل

ها را به  يا اين خواسته، هاي ما را با واقعيت تطبيق داده قادر است خواسته »فيلتر گذار«بخش 
در واقع تربيت كودك يعني كمك به . دتعويق بياندازد يا كال از بروز آنها جلوگيري به عمل آور

  .در بدو تولد تنها غريزه است و بس انساني كه، گيري پوسته رواني انسان شكل
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شكل نگرفته بود تا بتواند ) من(همانطور كه ديديم در فرد بزرگسالي كه دزدي كرد اين بخش 
جلوگيري ) ستبرداشتن چيزي كه متعلق به او ني(اي كه بر واقعيت منطبق نبود  از خواسته

  .كند
هاي خود را با واقعيت انطباق دهد و  كودكي كه تربيت نشود در آينده قادر نخواهد بود خواسته 

  .دچار مشكالت اساسي خواهد شد
انسان بتواند بدون سركوب غرايز و تنها با در چهار چوب قرار  شود ميهنر پدري و مادري باعث  

شئونات انساني از زندگي خود لذت برده و  رايز بر پايهجا از غ هدادن آنها و استفاده صحيح و ب
  .شود ميتربيت باعث توليد انسان متمدن  در واقع. آرامش كند احساس امنيت و

  
مراحل رشد رواني ايجاد  از توقف ...عمده ترين عامل بروز معضالت اجتماعي مانند اعتياد و

مراحل رشد رواني كودك و آسيبي و عامل اصلي آن عدم آگاهي پدران و مادران از  گردد مي
  .شود ميبه كودك وارد  كه در پي آن است

  
بدون اينكه كوچكترين اطالعي از كليدهاي  شويم ميمتاسفانه امروزه وقتي ما صاحب فرزندي  

كنيم و در اصل  تربيت كودك را شروع مي آزمون و خطاتربيتي داشته باشيم به روش 
 غافل از اينكه تسلط آن. كنيم تا به آن تسلط يابيم ي ميهاي رفتاري آنرا آنقدر دستكاركليد

تمام ساختار رواني كودك را در هم شكسته و از او هر چيز خواهد ساخت ، اي هم به هر شيوه
سي يا پنجاه ، بيست، ما انساني باشيم با سن ده شود مياين امر باعت  .جز انساني با روان سالم

متوقف شده و از رشد ، ابتدايي رشد به دليل صدمات واردهساله در حالي كه روان ما در مراحل 
اين عدم تعادل بين رشد جسمي و رواني  .سه يا پنج ساله باقي مانده است، باز ايستاده و دو

  .گيري معضالت اجتماعي خواهد شد عامل شكل
  

  خود كنترلي يا خويشتن داري
براي رسيدن به  ر انداختن نيازبه تاخيداري يا خود كنترلي يعني توانايي كودك در  خويشتن

هاي  به كودك پاداش ،به ميزان بزرگي كارهاتوان  براي اين كار مي. چيز بهتري در آينده
مثال . گيرد پاداش بزرگتر را به پاداش كوچكتر ترجيح دهد كودك ياد مي. بزرگتري بدهيم

با پيشنهاد يك  ،توان در حد معقول مي كند ميكودكي كه در خيابان اظهار گرسنگي يا دفع 
. پاداش كه مورد عالقه كودك است از وي خواست كه كمي صبر كند تا به مكان مناسبي برسيد

  . كند ميصرف نظر ) دفع(فعال از لذت كوچكتر ، كودك براي رسيدن به آن پاداش بزرگتر
 .صبر و تحمل كمي دارد هواس پرت است و، طاقت ضعيف دارد كم خود كنترليكودكي كه 

. خواهد زد آسيب در تكنيك خود كنترلي به كودك افراطه ياد داشته باشيد كه البته ب
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، شوند خجالتي مي، شوند كودكاني كه توسط والدين مجبور به خود كنترلي بيش از حد مي
. گويند مستقيم ميهايشان را غير در نتيجه خواسته توانند احساسات خود را بيان كنند نمي

  .شوند كار مي پنهان دروغگو و
  

  اقتدار و محبت
 ،است اقتداريكي  ؛وجود دارد parentingدو موضوع مهم و كامال جدا از يكديگر در مسئله 

تداخل اين دو با يكديگر باعث خواهد شد تا پدر و مادر دچار احساس گناه شده و . محبتيكي 
 .ندعمال از مسير تربيت صحيح خارج شده و با دست خود كودك بزهكار به جامعه تحويل ده

رشد رواني  هاي راست و چپ اقتدار و محبت هر دو الزمه تربيت هستند و اين دو بال
  .آيند يك كودك به حساب مي

اقتدار به اين مفهوم است كه كودك فاصله خود . ترس و يا خشونت نيست، اقتدار به مفهوم زور
بداند نفر اول ، د شدسطح آنها خواه را با والدين حس نمايد و بداند با بزرگ شدن آرام آرام هم

هايي مانند ساعت خواب يا نديدن برنامه  همچنين والدين اگر محدوديت ،خانواده نيست
. كنند كودك آنها را اجرا نمايد را اعمال مي... تلوزيوني مخصوص بزگساالن يا بستن كمربند و

  :ياد داشته باشيد كه چند عامل در اقتدار نقش مهمي دارنده ب
جازاتي را اعمال كنيد به اين موضوع فكر كنيد كه آيا قادر به اجراي آن قبل از آنكه م - 1

  هستيد يا نه
  مجازات را متناسب را جرم در نظر بگيريد - 2
  .مجازات در نظر گرفته شده را حتما اعمال كنيد - 3
  .از داد و بيداد كردن بپرهيزيد - 4

در غير . شما را حس خواهد كرد اگر اين موارد را بدون داد و فرياد اعمال كنيد كودك اقتدار
كه پدر و مادر ضعيفي دارد و امنيت الزم را از شما كسب  كند مياين صورت كودك احساس 

  .نخواهد كرد در عين حال دائما با او در حال مشاجره و بحث و جدل خواهيد بود
  

دش خصوصا مادر نتواند اقتدار الزم را در تربيت فرزن، والدين شود ميچند عامل باعث 
  :اين موارد شامل  داشته باشد

  
اقتدار اين در حالي است كه  گيرند اشتباه مي رحمي بيوالدين معموال اقتدار را با  •

تنهايي براي رشد رواني  اقتدار به، شود ميرحمي محسوب  بياست كه  خشونتهمراه با 
  .است ضروري

 .ك ديگر آنها را دوست نداشته باشدترس از اينكه كود •
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  .اند رحمي شده پدر و مادر خشن و بي دكن احساس مي •
  .از اينكه به شخصيت كودك آسيبي برسد ترس •
  .اند از تنبيه واهمه دارند چون خودشان در كودكي تنبه شده •
 .ترسند گاهي هم از بروز اختالف در خانواده مي •

  
) نمخز(كودك ما يك باك . در اول ما بايد اين دو موضوع مهم را از هم بتوانيم تفكيك كنيم 

توجه . والدين است »توجه«در واقع بنزين كودك ما . شود پر مي »توجه«عاطفي دارد كه با 
زيرا كه اگر توجه از سوي والدين به كودك نشود او قادر به ادامه  ؛مهمترين نياز كودك است

  . از چه موادي تشكيل شده است »توجه« حال ببينيم اين .حيات نخواهد بود
  :»هتوج«مواد تشكيل دهنده 

  عشق  •
  محبت •
 )شد فاكتوري كه در زمان سنت زياد به آن اهميت داده نمي(احترام  •

  
 ؟اين عشق و محبت همراه با احترام را چگونه بايد تركيب كرد تا توجه واقعي از آن بدست آيد 

تعجب نكنيد خود شما . گيري كند در آن سوخت تواند ميجاهايي است كه كودك  يكي از بازي
ترين خاطراتتان درست زماني است  يتان برگرديد بهترين خاطراتتان و شيرينهم اگر به كودك

حال چه رسد به بازيي كه كودك خود قوانين حاكم  ،كه يك بزرگتر با شما در حال بازي بوده
  )بازي نفر اولي( .بر آن را وضع كرده باشد

ش دادن به حرف تكنيك گو از ديگر موادي كه باعث توليد بنزين در باك عاطفي كودك است، 
اين . بوسيدن اوست آميز و حمايتي، در آغوش گرفتن كودك و گفتن جمالت محبت، كودك

كودك توجه الزم اعمال گردد و والدين در هنگام  از سوي والدين بهشود  مياعمال باعث 
قوانين را اجرا ، برقراري نظم و اصول و قوانين احساس گناه نكرده و با قاطعيت همراه با عدالت

  .نمايند
او طبق . شناسد والدين بايد بدانند يك كودك خردسال در ابتدا ضوابط اجتماعي را نمي

كند و تنها اصل لذت و احساس قدرت مطلق است كه او را  هاي دروني خود عمل مي رانش
او براي تبديل شدن به يك انسان متمدن كم كم بايد روش برخوردش را تغيير . برد پيش مي

در غير اين . ناپذير است ير اعمال اقتدار از سوي والدين بر كودك امري اجتنابدر اين مس. دهد
حدودها متاسفانه  مواجه نشدن با قوانين و حد و صورت كودك شما پس از گذران اين دوران و

ني كه تا به امروز با آنها روبرو نبوده مستقل وارد جامعه شد و با قواني وقتي به عنوان يك فرد
هي جز فرار از آنها را نخواهد داشت و شايد اين فرار او را به دامان اعتياد كشانده را، مواجه شد
  .درد مواجهه با اين معضل را از خود دور نمايد تا رنج و



 

  

  انجمن حمايت از حقوق كودكان
Society for Protecting the Rights of the Child  

www.irsprc.org  

w w w . i r s p r c . o r g 

   
به جاي اينكه در آينده به دنبال حل معضل اعتياد فرزند  ؛فرداي كودكان شما، امروز است

  .قوانين پدري و مادري از آن جلوگيري كنيدخود باشيد، امروز در دوران كودكي با رعايت 
  

  كودكان در انتخاب كردن ظرفيت محدودي دارند
دهند فرزندشان در رختخواب آنها بخوابد يا  والديني كه براي محبت كردن به كودك اجازه مي 

به جاي محدود كردن حق انتخاب كودك و متناسب كردن آن با ظرفيت پذيرشش به او حق 
به اشتباه بنزين را جايي خارج از باك عاطفي كودك  ،دهند رفيت كودك ميانتخاب بيش از ظ

براي  كنند نمي را از والدين خود دريافت چنين كودكاني به دليل اينكه سوخت كافي. ريزند مي
لجبازي (جلب توجه به شيوه منفي  شوند و آنها راهي جز خود دست به كار مي، دستيابي به آن

توانيد  هاي گفته شده مي انتخاب با شماست يا با تكنيك. شناسند نمي ...)و قشقرق و مخالفت و
شناسد اين توجه را از  هايي كه خود مي را عرضه كنيد يا كودك از راه »توجه«به كودك خود 

  .شما خواهد گرفت
در مقابل  به ياد داشته باشيد كودك هميشه سعي دارد قوانين را در هم شكسته و خود را رها

هاي صحيح  اين هنر پدري و مادري است كه با تكنيك .قرار دهد روني و اميالشهاي د رانش
  . بدون آسيب رساندن به روان كودك از بروز آن جلوگيري كنند

  
  حق انتخاب 

  :به دو منظور به كودكان حق انتخاب بايد داد
 هاي اضافي و قشقرق   گفتن »نه« جلوگيري از .1
 افزايش اعتماد به نفس .2

ظرفيتشان حق انتخاب بدهيد شبيه آن است كه به آنها اعالم جنگ  بيش ازاگر به كودكان 
زيادي اشياء را ندارد و قادر نيست از بين تعداد  كودك توانايي انتخاب بين تعداد. ايد كرده
  .كنيم زند كه ما آنرا لجبازي تعبير مي به همين دليل دست به كارهايي مي .انتخاب كند، زيادي

يعني  ؛انتخاب قرار دهيد »دو«به اين مفهوم است كه ابتدا كودك را بين حق انتخاب به كودك 
را انتخاب  »دو«لباس را انتخاب كنيد سپس از او بخواهيد يكي از آن »دو«براي لباس پوشيدن 

يا در هنگام خريد براي كودك دو چيز را براي او انتخاب كنيد بعد از او بخواهيد بين آن . كند
مدتي كه بگذرد و كودك شما به توان انتخاب بين دو چيز دست پيدا  .ددو يكي را انتخاب كن

هاي او را  گونه حق انتخاب بين سه چيز براي او حق انتخاب قائل شويد و بدين توانيد مي، كرد
 .بيشتر و بيشتر كنيد
اي را  و كودك بايد بين خود و شما فاصله پايه رشد بر نابرابري استبياد داشته باشيد 

. اين فاصله به او انگيزه خواهد داد تالش كند و خودش را به سطح شما برساند. نداحساس ك
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اي براي رشد نخواهد داشت زيرا كه  كودكي كه خود را مساوي پدر و مادر بداند ديگر انگيزه
رشد كرده و اينجاست كه رشد رواني او متوقف شده و بيش از آن  كند ميبطور كاذب احساس 

  :فاكتور در كاهش فاصله كودك با شما دخيل است دو. رشد نخواهد كرد
  افزايش سن - 1
  پذيري  مسئوليت - 2

هاي  پذيرد و والدين به نسبت آزادي هاي بيشتري را مي مسئوليت، يعني كودك با افزايش سن
حق انتخاب بيشتري  ،كنند مثال ساعت خواب كودك را ديرتر تعيين مي. دهند بيشتري به او مي

  ...دهند و به او مي
  

  اين نكات رادر مورد اقتدار هميشه بياد داشته باشيد
 »نا مهرباني«كنيد و كودك شما را متهم به  رفتار مي هايي كه با اقتدار با كودك در زمان

 : كند با او اينگونه سخن بگوييد مي
گاهي براي  ؛من تو را دوست دارم و به همين دليل آينده تو براي من مهم است«

تر شدي خواهي فهميد كه  وقتي بزرگ. ايد تو را از چيز هايي منع كنمب، محفاظت از تو
  ».ام من براي تو كار بزرگي انجام داده

خواهيم ضوابطي را كه به او يادآوري  خواهيم مطيع ما باشد تنها از او مي ما از كودك نمي 
  .كنيم رعايت كند مي

تواند يك  احترام هيچگاه نمي. شود احترام به ديگران با احترام گذاشتن به والدين شروع مي 
طرفه باشد، به همين دليل براي اينكه به كودك احترام گذاشتن به ديگران را بياموزيم، قبل از 

 تواند ميعشق ورزيدن به كودك بدون فاكتور احترام ن. هر چيز بايد با او با احترام رفتار كنيم
  . گوي نياز كودك باشد پاسخ

 
  ردن خواسته هاي كودكفرمولي براي بر آورده ك
 اش را ابتدا به كودك اجازه دهيد تقاضا كند، سپس خواسته اي دارد، هنگامي كه كودك خواسته

  .طبق اين فرمول اجابت كنيد
  :به اين فرمول توجه كنيد

  خواسته ← امتياز ← تالش ← نياز
باشد كه  كودك شما بايد ابتدا احساس نياز كند و براي احساس نيازش آنقدر انگيزه داشته

رساند زيرا كه امتياز  تالش به تنهايي ما را به خواسته نمي البته بسياري از اوقات. تالش كند
پدر و مادري كه از روي دلسوزي تالش و امتياز را . الزم را ممكن است به دست نياورده باشيم

نند در حق برسا »"خواسته«مستقيما به ، »نياز«از اين فرمول حذف نمايند و كودك خود را از 
 .كنند رحمي مي كودك خود بي
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  وابستگي مادر و كودك

ديگري بند ، شود ميبند ناف است يكي بند نافي كه پس از زايمان پاره  سهكودك انساني داراي 
و بند ناف عاطفي كه تا دوازده تا دو سالگي بين مادر و كودك وجود دارد  كه وابستگي، ناف

  .سالگي بايد جدا شود
تا دو سالگي الزم است وجود داشته باشد تا كودك امنيت الزم را از مادر  وابستگيف اين بند نا 

بگيرد ولي بعد از آن بايد آن را با جدا كردن كودك از اتاق خواب والدين همچنين فرستادن او 
  .سه ساعت پاره نمود -در حد روزي دو سه سالگي –نيم  به مهد كودك از دو و

ي نزديك پدر و  رابطه، مادر و كودك وابستگيهاي افزايش فاصله  از بهترين راه ديگر يكي 
به اين معنا كه پدر در حمام كردن، لباس پوشيدن، غذا دادن و ياري كردن با . فرزند است

. كودك مشاركت فعال داشته باشد، تا مادر بتواند نقش همسري خود را دوباره از سر گيرد
نهاست به او كمك خواهد كرد تا اين فاصله را با مادر سپردن كارهايي كه كودك قادر به انجام آ

  .ايجاد كند
به كودك فرصت دهيد مراحل رشد را به تدريج طي كند، يعني ياد بگيرد، غذا بخورد، 

، هر يك تواند مياضطراب والدين . ادرار و مدفوعش را كنترل كند و لباسش را بپوشد
 . سازداز اين مراحل را به بحراني براي خانواده مبدل 
رهاي والدين قادر به جلب توجه ها و انتظا اگر كودك متوجه شود، با برآورده نكردن خواسته

 .باشد، به شدت از انجام اين امور خودداري كرده، اضطراب مادر را افزايش خواهد داد ها مي آن
اين  و كند مياحساس گناه در مورد اين كه شايد من مادر كاملي نيستم در شما ايجاد اضطراب 

هاي كودك افزايش يافته و به  تابي يابد، در نتيجه بي اضطراب مستقيما به كودك انتقال مي
و كودك نيز كماكان به شما وابسته  شود ميدنبال آن بر احساس گناه و اضطراب مادر افزوده 

ق اند، ولي موف مطمئن باشيد، اكثر مادران در ابتدا همين احساس نگراني را داشته .خواهد ماند
 .اند، به خودتان شك نكنيد شده

  
اعتنايي  بي جا بهدهد،  ميمادريست كه بدون اضطراب و به موقع توجه نشان مادر كافي 

ورزد و احترام  در عين حال به فرزند خود عشق ميكند،  مياقتدار الزم را اعمال  ،كند مي
 .كند يمهاي مادري، همسري و اجتماعي خود را به درستي ايفا  گذارد و نقش مي
  

كودك بند ناف عاطفي خود را با مادر  شود ميبه ياد داشته باشيد بيشترين عاملي كه باعث 
و همچنين كمبود اعتماد به  برخي مادران به دليل احساس نا امني. است مادرخود ، حفظ كند

دهند و كودك را وابسته به  انجام مي، تمام كارهايي را كودك قادر است خود انجام دهد، نفس
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كنترل بيش از حد باعث  همچنين. كنند خود مي سربازكودك را  دارند و به نوعي خود نگه مي
  .پذيري در او شكل نگيرد وابسته بماند و مسئوليت ،خواهد شد كودك مستقل نشده

  
  كند تا به عشق سالم برسد  كودك از هشت مرحله در دوران رشد رواني خود عبور مي

حتي تفاوتي بين دست خودش و مادر نمي شناسد و  كودك تا چهار ماهگي :همزيستي - 1
خودش را همه . توانايي اين تشخيص و تفكيك را ندارد و با جهان و طبيعت اطراف يكي است

 .دنيا و دنيا را خودش مي انگارد
چسبد به همين دليل است كه اضطراب جدايي  در حدود يك سالگي به مادر مي :چسبندگي - 2

مادر را در كنار خود نداشته  تواند ميو كودك ن. افتد اتفاق مي) يماهگ 18تا  6(در اين مرحله 
 .باشد

بدين معني كه همه چيز را زير پا  شود ميسه سالگي كودك به نوعي معتاد مادر  حدود :اعتياد - 3
گذارد تا به آن چيزي كه به آن وابسته است برسد و وقتي كه ارضا شد براي مدتي آن را رها  مي
 .چسبد وقت نياز به او مي و دوباره در كند مي

كه با مادر باشد ولي  دهد ميرسد و ترجيح  حدود پنج سالگي كودك به اين مرحله مي :عادت - 4
 .كند مينبودن با مادر را تا حد كمي تحمل 

چسبد نه  و احتياج به مادر مي از حدود هشت سالگي كودك به خاطر رفع نياز :وابستگي - 5
است كه بزرگترين اضطراب در اين دوران ترس از مرگ به همين دليل . بخاطر محبت و دوستي

 .پدر و مادر است
افتد بدين گونه كه كودك در اين  اين مرحله بين هشت تا دوازده سالگي اتفاق مي :جدايي - 6

دوران بايد از پدر و مادر جدا شود و در دوازده سالگي به اين نتيجه برسد كه من بدون پدر و 
اين . وش و چنين تواني براي كودك در اين سن ضروري استام هم خوب و خ مادرم هم زنده

 .مرحله پاره شدن سومين بند ناف كودك است
افتد كه كودك روي پاي خود ايستادن را تجربه  سالگي اتفاق مي 18حدود  :استقالل و آزادي - 7

 .كند مي
 به اين معني كه در عين حال كه ما مستقل از يكديگر هستيم و نيازي به هم :همبستگي - 8

توان از آن بعنوان  اين مفهوم همبستگي كه مي. توانيم آرامش بگيريم نداريم ولي در كنار هم مي
ايم با دعشق سالم ياد كرد و به اين معني است كه چون من به تو مشتاقم و تو را دوست دارم 

 .تو باشم نه به خاطر اينكه به تو محتاجم و براي بر آورده كردن نيازهايم
  
  

  لسوزي متفاوت استمهرباني با د
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مانع رشد است و دلسوزي آن زماني است كه ما  »دلسوزي«نيازمندند اما  »مهر«همه انسانها به 
  .كند تجربهدهيم  به كودك اجازه نمي

و با كوشش و خطاست  شود ميتجربه كردن مهمترين بخشي است كه در ذهن كودك حك  
ودك يادگيري او را به تعويق كاز تجارب  جلوگيري. يابد كه كودك به مهارت دست مي

اجازه دهيد كودك از هوش خود استفاده كند به ياد داشته باشيد كه در اين راه . اندازد مي
ا كه تا به امروز به اينجا هاي جزيي به كودك وارد شود ولي آيا خود م ممكن است آسيب

  .پذير نيست عبور از رودخانه بدون خيس شدن امكان !ايم؟ ايم هيچ آسيبي نديده رسيده
عيب و نقص انجام گيرد  گرا دارند و معتقدند كارها را بايد بي پدر و مادري كه شخصيت كمال

اين گونه والدين به جهت اينكه كودكشان . كنند مسئوليتي را تربيت مي متاسفانه كودكان بي
رهاي ممكن است كارها را نتواند آن طور كه بايد و شايد انجام دهد سعي بر آن دارند كه كا

هاي كوچك را بپذيرد در  انساني كه نتواند در كودكي مسئوليت. كودك خود را انجام دهند
  . پذيري باشد بزرگسالي نيز قادر نخواهد بود انسان مسئوليت

پذيري را  اگر مسئوليت كنيم بزرگسالي خود را تمرين مي، ها در دوران كودكي ما انسان
  .هيم شدپذير نخوا مسئوليت، تمرين نكرده باشيم

با انجام كارهاي  هاي استقالل و اعتماد به نفسش بايد به كودك از همان اوايل نوپايي كه هسته
در آوردن جوراب و لباس ، پوشيدن كفش، از پله باال و پايين رفتن، اي چون غذا خوردن ساده

رت انساني در غير اين صو. ها را داداين گونه كار اجازه انجام، گيري است پوشيدن در حال شكل
  .تربيت خواهيم كرد ،مسئوليت كه از اعتماد به نفس كافي برخوردار نيست بي، وابسته

  
   رشد اخالقيمراحل 

  :كند ميكودك در مسير رشد اخالقي از چهار مرحله عبور  »كلبرگ«طبق نظريه 
 .دهد مي انجامكودك خوب و بد را براساس عواقب كار  .1

ي ادامه دارد مفهوم خوب و بد براي كودك بدين گونه سالگ 6تا  3اين مرحله كه حدودا از 
وقتي در . دهد اگر تنبيه شود آن كار را بد تلقي خواهند كرد در قبال كاري كه انجام مي: است

شوم و درك ديگري  اين دوره به كودك بگوييد چرا دروغ بد است خواهد گفت چون تنبيه مي
  .از كار بد ندارد

 .دهد اداش گرفتن تشخيص ميكودك خوب و بد را بر اساس پ .2
تنها به  دهد ميو كودك در قبال كاري كه انجام  دهد ميسالگي رخ  6تا  3اين مرحله نيز در  

 . كند ميپاداش گرفتن فكر 
  !ويق و تنبيه توان فكر كردن نداردكودك در اين دو مرحله به چيزي فرا تر از تش

 .انگارد كودك مفهوم خوب و بد را بر اساس تاييد ديگران مي .3
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آن كار خوب و اگر تاييد نكنند بد ، كاري را تاييد كنند) اطرافيان والدين و(اگر مراجع قدرت  
. دهد ميانجام  »بچه بد«، »بچه خوب«سالگي كارها را بر اساس  13تا  7كودك از . خواهد بود

بيشتر نگاه  در اين مرحله .كنند هاي بد دزدي مي داند كه آدم مثال دزدي را به اين دليل بد مي
 .است »آبرو«كودك مقبوليت در اجتماع يا به معناي ديگر 

 .شود ميمفهوم خوب و بد به دليل نفس كار بد و خوب تعريف  .4
و اين باالترين رشد . يعني دزدي بد است چون اموال ديگران از آن خوشان است وحق ما نيست

  .اخالقي است
تن آشغال در خيابان بر اساس كداميك از حال ببينيد در جامعه عبور از چراغ قرمز يا ريخ

  ؟مراحل رشد اخالقي صورت مي گيرد
  .بايد والدين به كودك كمك كنند تا به مرحله چهارم رشد اخالقي دست يابد

  
  مفاهيم در ذهن كودك

قول دادن ، شراكت، قرض اين نكته را هرگز فراموش نكنيد كه كودك زير شش سال با مفاهيم
هاي خاص اين  آشنا نيست مگر اينكه متناسب با سنشان آنهم در بازي... مشاركت و، همكاري

  .مفاهيم را آرام آرام به انها آموزش دهيم
در ذهن آنها با آنچه در ذهن ماست  مرگ و جنسيت، همچنين مفاهيمي مانند خدا، ترس

كنند والدين بايد آموزش ببينند كه كي و چگونه اين مفاهيم را براي آنها روشن . تفاوت دارد
  .وگرنه به كودك آسيب خواهند زد

  
  گريه شبانه كودك نوپا
والدين بايد ابتدا اندكي تأمل كرده تا معناي گريه را درك كنند، بعد از ، در خصوص گريه شبانه

  .شيوه كنترل گريه استفاده كنند
  

  :شيوه كنترل گريه شبانه
  اندكي صبر كرده تا نوع گريه را تشخيص دهيد •
  ولي چراغ اتاق را روشن نكنيد به سراغ او برويد •
  به هيچ وجه با او صحبت نكرده و نگاه خود را به چشمان او نياندازيد •
  ش او را آرام كنيد...ش. .اندكي پشت يا شكم او را با دست ماساژ دهيد و با صداي ش •
  مالفه يا پتوي او را مرتب كرده و اتاق را ترك كنيد •
ي قبل صبر كنيد و بعد به سراغ او  بر دفعهي دوم كه دوباره گريه كرد، دو برا دفعه •

  برويد و همان كارها را انجام دهيد
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  پشتكار داشته باشيد و كار را نيمه تمام رها نكنيد •
اگر كودك به تخت شما مراجعه كرد او را به آرامي به اتاقش باز گردانده و روي تخت  •

  .خود بخوابانيد
  

  ز رختخواببيرون آمدن ا
از مدتي از رختخواب خود بيرون آمده و با بهانه هاي  كودك شما ممكن است پس •

بخواهد در ) گرسنه ام، تشنه ام، سردم است، گرمم است، خواب بد ديده ام، ( مختلف 
  .كنار شما بخوابد

. مثال ليوان آب را در كنار او بگذاريد. ابتدا سعي كنيد بهانه هاي كودك را خنثي كنيد •
  . يدقبل از خواب او را به دستشويي ببر

  درباره دليل بيدار شدن با وي بحث و جدل نكنيد •
  اولين بار كه از رختخواب بيرون آمد او را تا تختش همراهي كنيد •
  به او بگوييد وقت خواب است، او را در آغوش گرفته ببوسيد و بعد اتاق را ترك كنيد •
سيدش، وقت خواب است عزيزم، او را به رختخواب برده، ببو: دومين بار به او بگوييد •

  .شب به خير گفته و اتاق را ترك كنيد
  .دفعات بعد به همين شيوه ولي بدون حرف زدن ادامه دهيد •
  .رحمي نيست، صرفا آموزش خواب به كودك است به ياد داشته باشيد اين كار بي •
  .آيد به او ستاره در جدول تربيتي بدهيد به ازاي هر شبي كه او به اتاق شما نمي •

  
  . آورد رختخواب خودتان چند مشكل به وجود ميخواباندن كودك در 

كند چون دنيا جاي خطرناكي است پس ما هر سه بايد به هم بچسبيم  كودك تصور مي •
 !و در كنار هم بخوابيم

، رابطه زناشويي شود ميچون زندگي عاطفي، جنسي شما با همسرتان دچار مشكل  •
 .معرض خطر قرار خواهد گرفت شما در

و  شود ميولي اگر فرزند شما هر شب بيدار . افتد گاه اتفاق ميهاي شبانه گه كابوس •
گويد خواب بد ديده است، روش مناسبي را جهت جلب توجه شما انتخاب نموده  مي

  .است
  تكنيك پول تو جيبي

و به  كند ميهاي كودك جلوگيري  خواهي ها و زياده پول تو جيبي از بسياري از قشقرق .1
 .دهد مياو اعتماد به نفس 

) تنقالت(با آن خريد روزانه  تواند ميكه كودك  شود ميتو جيبي به پولي اتالق  پول .2
 . خود را انجام دهد



 

  

  انجمن حمايت از حقوق كودكان
Society for Protecting the Rights of the Child  

www.irsprc.org  

w w w . i r s p r c . o r g 

 .شود ميپول تو جيبي شامل تنبيه ن .3
 .سالگي براي كودك پول تو جيبي در نظر گرفت 4توان از  مي .4
تداي بعد هر پانزده روز و در آخر، اب، والدين ابتدا پول تو جيبي را روزانه، سپس هفتگي .5

 . هرماه به كودك پرداخت نمايند
و از روزانه به  افزايش دهيداين پول را ، هر سال در روز بعد از جشن تولد كودك .6

 .پانزده روزه و ماهانه تبديل نماييد، هفتگي
 . براي خرج كردن آن پول تصميم بگيرد، كودك اين حق را دارد كه خود .7
با اين كار چگونگي . خت نكنيدپردااگر پول كودك تمام شد پول بيشتري به او  .8

 .مديريت پول را به او خواهيد آموخت
هاي جدول تربيتي او را  توانيد گاهي كه كودكتان پول بيشتري نياز دارد ستاره البته مي .9

 .خريداري كنيد و به جاي آنها به او پول پرداخت كنيد
ا شود تفكري آشن لمايل نيستند كودكشان با مقوله پو اين تفكر كه برخي از والدين .10

و نبايد چشم را به روي  واقعيت دنياي امروز ماستزيرا كه پول . منطقي نيست
پوشي از واقعيت، مديريت صحيح استفاده از  با اين تكنيك بدون چشم. ها بست واقعيت

 . دهد پول را به او آموزش مي
  

  نكاتي پيرامون آموزش توالت رفتن
، سعي نكنيد اين كار را زودتر شود ميسالگي شروع آموزش توالت رفتن از دو تا دو و نيم . 1

  .انجام دهيد
به ياد داشته باشيد . آموزش توالت بايد بدون خجالت و تنفر از ادرار و مدفوع همراه باشد. 2

  .شود ميشك شامل بهداشت آن هم  آموزش توالت بي
  .انجامد معموال آموزش توالت رفتن حدود دو تا سه هفته به طول مي. 3
بخش نبود نا اميد نشويد، آموزش را به  شتكار و استمرار داشته باشيد و اگر نتيجه رضايتپ. 4

  . همان شكل ادامه دهيد
ها و عالئم نياز كودك به دستشوئي دقت كنيد و در طول روز بارها و بارها از او  به نشانه. 5

ن دفع و در سپس به احساس حي، كودك اول به احساس بعد از دفع »جيش نداري؟«: بپرسيد
توانند به شما بگويند آيا  اين عالئم مي. آخر به احساس قبل از دفع دست پيدا خواهد كرد

  .كودك آمادگي آموزش ديدن دارد يا خير
توانيد آنرا خارج از توالت و بعد از مدتي داخل توالت  اول مي. حتما از لگن استفاده كنيد. 6

  .ببريد
  .شويد نياز است آموزش را به تعويق بيندازيد گاهي موارد كه با شكست روبرو مي. 7
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اگر كودك متوجه شود كه اين مسئله براي شما مهم است از آن به عنوان ابزاري براي . 8
  .كنترل شما استفاده خواهد كرد

هاي شديدي به كودك بزند بهتر است براي جلوگيري از  آسيب تواند ميماندن دراين مرحله . 9
گيري شخصيت او تاثير بسزايي داشته باشد توسط  در شكل واندت ميكه  آسيب ديدن كودك

  .يك متخصص آموزش ببينيد
  

  كداد زدن كود
متقابال شما با صداي بلند  كند ميهنگامي كه كودك شما باصداي بلند چيزي را از شما مطالبه 

اهاي بندي كنيد مثال بگوييد اين صدا قرمز است و من به صد ها را رنگصدا. با او حرف نزنيد
دهم بياد داشته  شد و من جواب مي آبيدهم يا اينكه آفرين االن اين صدا  جواب نمي قرمز

به هيچ وجه . باشيد كه لحن شما بايد آرام باشد تا كودك با آرامش حرف زدن را ياد بگيرد
تر مي برد شما لحنتان را را باالهر چه او تن صدايش . شما داد نزنيدهنگام داد زدن كودك 

هاي خودش را  آموزد كه به آرامي خواسته اين تكنيك به خوبي به كودك شما مي. تر كنيد آرام
وارم شما جزء آن دسته از والدين نباشيد كه بر سر كودك خود با داد كشيدن اميد. مطالبه كند

  »! ! !ش  ك ن د ا د«از او بخواهيد كه 
ايد گفت تنها تكنيك موجود در رفتارهاي آزار دهنده كودك بهترين و شبياد داشته باشيد 

  .اعتنايي است تكنيك بي
  

  نكاتي پيرامون تغذيه
. توجه شما را جلب كند تواند ميكه هنگام غذا خوردن  شود ميكودك نو پا به مرور متوجه . 1

  .بندد دهان خود را مي، در نتيجه به محض نزديك شدن قاشق
اگر آرامش خود را حفظ . شود مياغلب مشكالت مربوط به تغذيه با حفظ آرامش برطرف . 2

غذا خوردن تبديل به ابزاري . نكنيد و كودك متوجه شود غذا خوردن او براي شما مهم است
  .براي تسلط فرزندتان بر شما خواهد شد

اين كار را انجام  به تنهايي اجازه دهيد زماني كه كودكان نوپا قادر است خود غذا بخورد، .3
  . دهد

مراقب . ن نو پا را تشويق كنيد، حتي اگر بخواهند با دست غذا بخوردندطلبي كودكا استقالل. 4
  .گيري است هاي اعتماد به نفس كودكتان از همين دوران در حال شكل باشيد هسته

هاي او را با او بشماريد و از او تعريف و تمجيد  در موقع غذا خوردن كودك نوپا تعداد لقمه. 5
  .كنيد
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البته . داند كي بايد دست از غذا بكشد ا تشويق نكنيد، او خود ميهيچگاه پرخوري كودكان ر. 6
  !اگر شما توجه نكنيد

  : سه مشكل عمده در غذا خوردن كودك. 7
  انتظار نامتناسب با سن كودك •
  نوع و مقدارغذا نامتناسب با سن كودك •
  توجه به غذا خوردن كودك كه منجر به كشمكش شود •

  .نواده بايد دور هم بخوردحداقل روزي يك وعده غذايي را خا. 8
قند خون كودك نوسان پيدا كرده و  شود ميعدم رعايت نظم در غذا دادن به كودك باعث . 9

  .كودك است بد اخالقيپيامد آن 
  .به كودكان بياموزيد در موقع غذا خوردن تلويزيون بايد خاموش باشد. 10
  .است ستشويي رفتندتنها دليلي كه كودك اجازه دارد از سر غذا بلند شود، . 11
با كودك در آماده كردن و چيدن سفره مشاركت كنيد و وقتي كمك كرد او را تشويق . 12

  .كنيد و از او سپاسگزاري كنيد
  .سپس او را تشويق كنيد ،از او بخواهيد بعد از غذا خوردن از پدر و مادر تشكر كنند. 13
از كودكان  .رستي استكار ناد داجبار كودك به خوردن غذايي كه دوست ندار. 14

بزرگتر بخواهيد ليست غذاهايي را كه دوست ندارد به شما بگويد ولي اجازه ندهيد هر روز به 
  .آن ليست اضافه كند

اگر به طور ناگهاني عالقه به غذايي در كودك از دست رفت به هيچ وجه . 15
ك نوپا در كود .و چند روز بعد دوباره آن غذا را تهيه نمايد. حساسيت نشان ندهيد

ها در  ولي اگر شما رفتار مناسبي نشان ندهيد اين عالقه. هايش ثبات ندارد مورد عالقه
ولي مطمئن باشيد با حساسيت نشان ندادن، اين رفتارها اصالح . شود مياو تثبيت 

  .شود مي
در مورد غذا و لباس به ياد داشته باشيد نبايد چند نوع را به كودك پيشنهاد دهيد، چون . 17

  .شود ميتبديل به دردسر 
ي شكالت و بيسكوييت به كودكان ندهيد و بهتر است پاداش غذا خوردن را  غذا را با وعده. 18

  .تنقالت نگذاريد
  .توانيد ممنوع كردن خوردن تنقالت را يك ساعت قبل از غذا به عنوان قانون در آوريد مي. 19
ه تمام كرد به او اجازه ترك سفره را اگر كودك غذايش را زودتر از بقيه اعضاء خانواد. 20

  .بدهيد
  .هيچگاه كودك را به خاطر نخوردن غذا تنبيه نكنيد. 21
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غذايي كه . كودك نو پا ديگر نوزاد نيست كه شما براي غذا خوردن او تصميم بگيريد. 22
ميزان جذبش بسيار بيشتر از غذايي است  - هرچند كم  -خورد  كودك با ميل خود مي

  .خورانيد ور به او ميكه شما به ز
  

  نكاتي پيرامون خجالتي بودن و ترس كودك
به كودكان  ،خجالتي بودن كودك خصوصا در دوران نوپايي حالتي طبيعي است .1

، البته شود ميبرچسب خجالتي بودن نزنيد، اندكي خجالتي بودن مشكل محسوب ن
  .برند خجالت را به كار مي، تر براي جلب توجه هاي بزرگ گاهي بچه

  .طبيعي جلوه ندهيدلتي بودن كودك را امري مهم و غيرگاه خجا يچه .2
قبل از اين كه كودك را به جمع ديگران ببريد برايش توضيح دهيد آن جا قرار است با  .3

  . تا خود را آماده كند و دچار اضطراب نشود چه كساني ديدار كنيد
  .دهد مي تشويق كردن و گفتن انتظاراتتان، اعتماد به نفس كودك را افزايش .4
هاي رشد كودكان خردسال است، زيرا آنها بين  هاي خيالي و غير منطقي از ويژگي ترس .5

ها دور ها را از آن با منطق آن ترس نكنيدشوند، سعي  واقعيت و تخيل تفاوتي قائل نمي
  .كنيد

را براي او عادي از خاطرات ترسيدن دوران كودكي خود براي او صحبت كنيد و ترس  .6
  .استفاده نماييد »كش اسپري گرگ«ز جلوه دهيد و ا

ترسند ولي با بزرگ شدن كم كم  به كودك خود بگوييد كه همه در دوران كودكي مي .7
  .كند ميترسهايشان تغيير 

اگر فرزندتان نيمه شب به علت خواب ترسناك يا تصوير شيء وحشتناك به اتاق  .8
ه تحت حمايت خوابش برده و به او اطمينان دهيد ك خوابتان آمد او را به رخت

  .شماست
 .خواب شما بخوابد گاه به كودك اجازه ندهيد به دليل ترس شب را در رخت هيچ .9

  
  
  
  
  

  :نكاتي پيرامون سوار شدن در خودرو
مربند ايمني بايد جز قوانين نشستن در صندلي مخصوص كودك و بستن ك •

ند ناپذير به حساب آيد، به محض اين كه كودك از صندلي خارج شد يا كمرب خدشه
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ايمني را باز كرد بالفاصله توقف كنيد و به او بگوييد تا كمربند بسته نشود ماشين 
  .كند ميحركت ن

  .اهميت بستن كمربند را برايش توضيح دهيد -قبل از رفتن-با لحني قاطع  •
  

  :هاي كودك در خودرو براي جلوگيري از بد رفتاري
  .بازي دلخواهش را به او بدهيد اسباب •
  .ماشين براي او استفاده كنيداز نوار قصه در  •
  .اشياء جالب را در طول مسير به او نشان دهيد •
  .از او بخواهيد ماشين هاي فالن رنگ را براي شما پيدا كند •
  .شمارش اعداد را به او آموزش دهيد •
 .براي او تهيه كنيد يك كتاب با اشكال گوناگون •

  
  :مهماني

بيشتر مواقع . بازي و دوستان سپس به هم، تهاي خود دلبسته اس بازي كودك در آغاز به اسباب
هايش را با خود  بازي ها نرود يا اگر تصميم به رفتن دارد اسباب كه به مهماني دهد ميترجيح 

رود چرا كه  و حوصله آنها سر مي شود ميكودكان خسته ، متاسفانه در مهماني بزرگترها. ببرد
بازي  بهتر است يا هم. ا قابل فهم نيسته براي بچه شود ميآنچه ميان بزرگساالن رد و بدل 

ها را در محلي مخفي  بازي ابتعدادي از اسب. هايشان را با خود ببرند بازي داشته باشند يا اسباب
هر از چند گاهي . كنيد كه خسته شده يكي از آنها را به او بدهيد كنيد و زماني كه احساس مي

در مهماني و . ف بزنيد يا با او بازي كنيدنيز از صحبت با دوستان دست بكشيد و با كودك حر
در جلو ديگران نه تنها بايد از تنبيه كردن كودك بپرهيزيد بلكه دائما از كودك تعريف كرده و 

  .نكات مثبتش را براي ديگران شرح دهيد
  
  فروشگاه رفتن به خريد و 

  يدرا براي او به كار ببر »در خريد روش مشاركت«در هنگام خريد در فروشگاه،  .1
  پيش از رفتن به فروشگاه براي او توضيح دهيد كه در فروشگاه قصد چه كاري را داريد .2
در فروشگاه دائما به او . دو ليست تهيه كنيد، يكي براي خودتان و يكي براي كودكتان .3

هنوز فالن چيز را : بپرسيد ياد آوري كنيد كه مسئول خريد چه وسايليست، از او
  .ي دو قلم از اجناس كودك را در پايان انجام دهيدخريد يك اي؟ سعي كنيد نديده

رويد قبال براي او توضيح دهيد كه قرار  هنگامي كه با كودك به خيابان يا پارك مي .4
  .هايي را خريد كنيدچه كاري را انجام دهيد و چه چيز است
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د مثال حاال باي .توانيد از اتفاقاتي كه در حال انجام است به او توضيح دهيد همچنين مي .5
  ...از خيابان رد شويم، حاال بايد دست هم ديگر را بگيريم و

گفتن و در ادامه  »نه«بهترين تكنيك  كند ميخواهي  زماني كه كودك شما زياده .6
  .نيازي نيست براي كودك توضيح زياد بدهيد. اعتنايي به رفتارهاي اوست بي

  . كند ميكمك زيادي ، تكنيك پول تو جيبي به شما در خريد .7
  

  به پارك و شهر بازيرفتن 
تا آن « از شما دور شود، مثال تواند ميدر پارك واضح و روشن به او بگوييد تا چه حدي 

  .و اگر تمرد كرد قوانين را با قاطعيت براي او بازگو كنيد »كتنيم
قبل از رفتن به پارك به او نشان دهيد كه عقربه ساعت به اين نقطه كه رسيد يعني زمان پارك 

ست و به ياد داشته باشيد كه قبل از پايان آن زمان مشخص درست شبيه گزارشگر تمام شده ا
  .فوتبال دقيقه به دقيقه نزديك شدن به لحظه اتمام را به او گوشزد كنيد

و . سعي كنيد براي رفتن به پارك از كودك بخواهيد امتياز الزم را در جدول تربيتي كسب كند
  .ك حاصل تالش او و گرفتن امتياز الزم بوده استاين پارپس از پارك به او بگوييد كه 
  : توانيد قائل شويد را مي يكي ازسه محدوديت زير بازيدر زمان رفتن به پارك يا شهر

  محدوديت زماني  •
  محدوديت تعداد بازي  •
  محدوديت پولي  •

 بازي بگوييد كه قرار است چه مدت يا چه تعداد بازي يان به پارك يا شهربه كودك قبل از رفت
  .چه مبلغ پول را خرج نمايد

ترين اركان پدري و مادريست، در ضمن به ياد داشته  استمرار و پشت كار در اجراي قوانين مهم
  .خواني ندارد باشد كه قاطعيت با خشونت و عصبانيت هم

  .گيري كودكان نشويد ها و بهانه گاه تسليم نق نق هيچ
دادن كودك در كار از رفتارهاي نامناسب  در زماني كه مشغول انجام كاري هستيد با مشاركت

 .او جلوگيري كنيد
  
 

  كامپيوتر و تلوزيون
جهت تماشاي تلوزيون و . هاي كامپيوتري محدوديت قائل شويد در تماشاي تلوزيون و بازي

  .بازي كامپيوتري كودك بايد امتياز الزم را از جدول تربيتي كسب كرده باشد
  .اي تماشاي تلوزيون و كامپيوتر براي كودك اختصاص دادتوانيد بر دو تا چهار ساعت را مي
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هاي فراواني نيز براي كودك دارد سود، داشته باشد تواند ميطور كه تاثير بد  البته تلوزيون همان
  .)دهد ميرغم اينكه رشد ذهني را افزايش ن علي(  رشد اجتماعي او را افزايش دهد تواند ميو 

  .كند ميكودك از همان بدو تولد از طريق آن اطالعات كسب اي است كه  تلوزيون اولين رسانه
  

  :دو چيز را بايد در مورد تلوزيون ديدن كودك در نظر داشته باشيم
  . مخاطب اين برنامه كيست؟ كودك، نوجوان يا بزرگترها .1

هاي مخصوص  به دليل اينكه كودك هنوز قدرت تجزيه و تحليل كافي ندارد ديدن برنامه
  .كند ميو نگراني در او ايجاد  هراس، اضطراب، رساند و ترس آسيب مي ها به او بزرگتر
  .كننده دارد آيا اين برنامه تلوزيوني جنبه آموزش، اطالع رساني يا سرگرم .2

نبايد صرفا جنبه آموزشي برنامه مد نظر والدين باشد و كودك را فقط مجاز به ديدن برنامه 
  .هاي سرگرم كننده ببينند امهكودكان بيشتر نياز دارند برن. آموزشي كنند

  
  :نقش تلوزيون مفيد است اگر

ها همان چيزي كه بعد .دهد ميدقت كودك را افزايش ، ديدن تلوزيون با صداي آهسته •
 .نويسي به آن احتياج دارد در ديكته

اين . بعد از ديدن برنامه تلوزيوني از كودك خود سئواالتي را در مورد آن برنامه بپرسيد •
 .فظه كودك را افزايش خواهد داداكار دقت و ح

مردانه و مشاغل مختلف را  ،هاي زنانه هاي مختلف مانند نقش كودك در تلوزيون نقش •
هاي كارتوني  هاي بد و خوب را با ديدن نقش شخصيت .كنند بينند و درك مي مي

 .بيند آموزش مي
 فيلم وتوانيد در مورد آن  همراهي والدين در ديدن تلوزيون مفيد است زيرا مي •

 . هاي آن با هم صحبت كنيد و به شكل غير مستقيم به آنها اطالعات بدهيد شخصيت
 .گرد هم آوردن خانواده نيز از تاثيرات خوب تلوزيون است •

  
  
  
  

  :نقش تلوزيون مخرب است اگر
 

در خانواده هاي آشفته و متشنج . از تلوزيون بعنوان پرستار كودك استفاده نكنيد •
در واقع تلوزيون جايگزين والدين  .كند ميسر گرم تلوزيون كودك بيشتر خود را 

 . شود مي
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ارتباط و تبادل و گرمي را كاهش  كند ميكه جمع خانوادگي را ايجاد  اين رغم علي •
 .مگر بعد از آن در مورد آنچه ديده اند صحبت كنند دهد مي

ه خوردن و چون نياز ب تلوزيون تحرك را در كودك كم كرده، باعث كندي حركتي شده •
 .عامل چاقي باشد تواند مي دهد ميرا افزايش 

و يا  دهد ميهايي كه پرخاشگري و خشونت را نشان  هاي پليسي و فيلم ديدن فيلم •
ها را  بهتر است ديدن اين گونه فيلم .هاي جنسي دارد براي كودك مضر است صحنه

 .كند تري نيز كودك مشاهده هاي لطيف محدود كرده و يا در كنار آنها فيلم
و با عث اختالل در  دهد ميهاي گروهي را در كودك كاهش  گاهي تلوزيون فعاليت •

مثال بخاطر ديدن تلوزيون به مهماني . شود ميگيري روابط اجتماعي كودك  شكل
  . آيد نمي

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  .براي مطالعه مقاالت بيشتر به سايت انجمن حمايت از حقوق كودكان مراجعه كنيد


