
 مقدمھ

از گذشتھ افراد بھ این نیاز مھم توجھی نکرده بودند ، تا اوایل قرن بیستم کھ این نیاز مھم بطرز قابل توجھی آشکار گردید ، 
ھمچون مکتب روانکاوی کھ بھ اھمیت دوران کودکی و ارتباط کودک با محیط خود پی برد، بھ این صورت کھ پایھ ھای 

عاطفی ، ھیجانی در این دوران شکل و قالب اصلی خود را خواھد گرفت و تاثیرات بعدی شخصیت ، رشد شناختی ، اجتماعی ، 
  محیط بھ این تنھ اصلی شاخ و برگ خواھد داد .

متاسفانھ اولین معلمان کودک ، در واقع ھمان والدین بدون مھم شمردن این دوران تصمیم بھ والد شدن می گیرند و با کوھی از 
یبا و با وجود تالش بسیار در این امر مھم شکست خورده و موفقیتی نخواھند داشت و قصر آرزوھای آرزو و رویاھای بسیار ز

  میکنند :   خود را ، ویرانھ ای بیش نمی بینند ، از فرزندان خود بھ شرح زیر یاد

  پرخاشگر، بھانھ جو، گستاخ ، بی اعتنا ، لجباز، بی نظم و انضباط ، بی مسئولیت و...

دن قصر رویاھای والدین تنھا یک دلیل می تواند داشتھ باشد آنھم نداشتن اطالعات الزم و کافی از دنیای کودک ، دلیل ویران دی
  در واقع می توان گفت ( آموزشھای الزم جھت داشتن فرزندی خوب ، سالم و موفق ندیده اند )

اشت " بنابراین برای پرورش ھر چھ بھتر دنیای کودک ، بلی ھمھ با این جملھ آشنا ھستیم " دوران کودکی عجب دنیایی د
فرزندانمان باید دنیایی اطالعات داشت و مھارت ھای بسیار زیادی کھ بتوان کودک را تربیت و بھ بھترین وجھ بھ رشد و کمال 

  خود رساند .

  فرزند پروری : می توان در یک جملھ فرزند پروری را اینگونھ تعریف کرد : -

اھی بھ تمامی ابعاد سالمت ، رشد جسمی ، شخصیتی ، ذھنی ، ھیجانی ، عاطفی ، اجتماعی از فرآیند پرورش فرزند با آگ
  نوزادی تا بزرگسالی .

والدین زمانی تربیت و پرورش خوبی خواھند داشت کھ قبل از ازدواج بینش و آگاھی ھای الزم را نسبت بھ این امر مقدس داشتھ 
  باشند .

ً والد شدن می گیرند ، افرادی بھ دلیل ادامھ نسل و  گاھی افرادی را می بینیم ، بھ علت باال رفتن سنشان تصمیم بھ ازدواج وسریعا
گاھی بر اثر فشار والدین کھ می گویند : باالخره ھرکسی باید ازدواج کند و بچھ دار شود ، این باالخره ازدواج کردن و بچھ دار 

نباید بر اساس تجربیات اثر گرفتھ از دوران کودکی خود سبک خاص و شدن! علم وآگاھی می خواھد و نکتھ دیگر اینکھ والدین 
  اشتباھی را در شیوه فرزند پروری بکار گیرند .

در جزوه حاضر برای کسب مھارتھای فرزند پروری ، اصول ، قواعد و فنونی میپردازیم کھ امید است پاسخی بھ این بحث باشد 
  قطھ نظرات شما خوانندگان گرامی ھستیم :، لذا بعد از مطالعھ کامل این جزوه منتظر ن
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  ١٠٠٠  ٣۶  ٣۵٠  ٩٠  ٩۴٢و یا شماره سامانھ پیامک : 

  ٠٢۶   ٣۶  ۵١  ۵٢   ٨۴    ونیز شماره تماس ثابت موسسھ :

   

  روانشناس عمومی و مشاور –محمد منصوریان 

  ( موسسھ طلوع اریکھ مھر )

  از پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم: چندی از احادیث و روایات

  پیامبر اکرم (ص) میفرمایند :



مھر خداوندی از آن بنده ای باد کھ فرزند خود را با نیکی کردن بھ وی و دمسازی با او و آموزش و ادب کردن وی ، در نیکو 
  شدنش یاری دھد

  امام رضا(ع) میفرمایند :

ن عملی کنید ( تعھد پذیری) زیرا آنان می پندارند شما ھمان کسانی ھستید کھ ھرگاه بھ کودکان وعده ای میدھید آنرا برایشا
روزیشان می دھید . بی گمان خداوند بزرگ بھ اندازه ای کھ برای رعایت نکردن حقوق زنان و کودکان خشمناک می شود ، 

  برای چیز دیگری خشمناک نمی شود .

   

  پیامبر اکرم (ص) میفرمایند :

  ر است ( بازی و آزادی کودک ھمراه با کنترل و نظارت . تربیت نامحسوس )فرزند ھفت سال سرو

  ھفت سال بنده و فرمانبردار ( پرورش ، تربیت و آموزش کودک )

  و ھفت سال یاور است ( بھ کار گیری آموختھ ھا ، الگوبرداری نھایی و مساوات با والدین )

  ھمچنین مولی متقیان حضرت علی (ع) میفرمایند :

  ھفت سال تربیت می شود . ھفت سال ادب می آموزد و ھفت سال بھ کارگرفتھ می شود .کودک 

  امام صادق (ع) میفرمایند :

  پسر بچھ ھفت سال بازی می کند . ھفت سال نوشتن فرا می گیرد . ھفت سال حالل و حرام می آموزد .

   

  * خصوصیات خانواده ھای موفق در امر فرزند پروری

گونگی روابط بین خودشان در اولویت است ، درست است کھ توجھ و صرف انرژی بسیار برای فرزندان والدین موفق ، چ -١
امری الزم است ولی برای بقا و دوام خانواده روابط بین ھمسران باید در اولویت باشد تا با انرژی و آرامش بیشتری بتوانند وقت 

  خود را صرف فرزندان کنند .

و نشان دادن اینکھ فرزند پروری امریست در جھت بھبود خانواده وآرامش خاطر خودشان از آینده  حمایت والدین از یکدیگر -٢
  و احساس رضایت از زندگی و ھمچنین رضایت متقابل تمام افراد خانواده از یکدیگر .

ارتباط با فرزندان  والدین موفق ، فرزند پروری را کاری گروھی می دانند و در اِعمال تربیت ، رفتار و واکنش ھا ، در -٣
ھماھنگ ھستند ، نھ اینکھ پرورش فرزندان فقط بھ عھده یک نفر باشد و دیگری نظاره گر، زیرا امری است زمانگیر و صرف 

انرژی زیادی می خواھد تا بتوان فرزند پروری خوبی داشت . والدین باید بتوانند در نظام تربیتی خود ھماھنگی کاملی داشتھ 
ھر رفتار کودک ، واکنشی در یک راستا از خود بروز دھند تا اینکھ کودک رفتاری متعارض از والدین خود  باشند و در مقابل

نبیند . زیرا کودکان بد بودن و یا خوب بودن ھر رفتاری را با درجات و میزان مختلف واکنشھای بزرگساالن در ذھن خود ثبت 
توجھ می شوند چھ کاری بھ چھ میزان خوب است و چھ کاری بھ چھ می کنند و اینگونھ ابعاد رفتاریشان شکل می گیرد و م

میزان بد است و چھ کاری می تواند چھ نوع پاداش و چھ نوع عواقب و محرومیت ھایی در بر داشتھ باشد ، حال اگر رفتار 
نوع رفتار در والدین با ھم ھمسو نباشد ، کودک دچار نوعی دوگانگی شده و اغلب سعی می کند غریزی عمل کند و این 

  شخصیت او قالب می گیرد .

   

از دیگر خصوصیات والدین موفق در این امر مھم ، اعتباریست کھ نزد فرزند دارند ، فرزندانی کھ پدر و مادری با این  -۴
  خصیصھ دارند تربیت پذیر بوده و والدین خود را مرجع اصلی الگوبرداری خود می دانند .



تربیتی ، برنامھ ریزی ، توافق و مشارکت دارند و نسبت بھ رشد کودک این برنامھ ریزیھا را تغییر والدین در ارتباط با مسایل  
و ارتقا می بخشند ، در غیر اینصورت کودکان از اختالف و تفاوت و ناھماھنگی والدین استفاده کرده و آنھا را بازی می دھند ، 

برده و بالعکس ، با این شرایط کودک تکلیف روشنی از نتایج رفتار خود برابرھرواکنشی درمقابل رفتار خود بھ والد دیگر پناه 
ندارد زیرا کھ تفاوت و اختالف در رفتار والدین خود را بارھا مشاھده کرده است و اعتبار والدین نزد کودک از بین می رود ، 

الگوبرداری معتبری انتخاب می کند و در این مواقع می بینیم کودک دیگرانی چون دایی خالھ و یا دوست ھمسال خود را جھت 
  دیگر این والدین نیستند کھ کودک را تربیت می کنند ، در واقع محیط کھ نسبتا غیر قابل کنترل است این کار را انجام می دھد .

د کودک والدینی کھ محبت ، آرامش و امنیت را بین خودشان بھ بھترین وجھ برقرار نموده ، بستری مناسب برای تربیت و رش -۵
خود ایجاد می کنند چراکھ بحث و جدل ھای خصمانھ والدین و خصومت ھایی کھ بین آنھا رخ می دھد و چھ بسا درگیری ھای 

فیزیکی ، باعث ایجاد جوی نا آرام و نا امن شده و در کودک خلق و خوی بی ثبات ، تکانھ ای و نیز اضطرابی قابل توجھ ایجاد 
  او می گردد .کرده و موجب اختالل در تربیت 

   

   

  انواع خانواده ھا از نظر سبک تربیتی و فرزند پروری -

  خانواده ھای مقتدر -١

  خانواده ھای سھل گیر -٢

  خانواده ھای سخت گیر و مستبد -٣

  خانواده ھای طرد کننده و یا ازھم پاشیده -۴

   

  نوع آن خواھیم پرداخت :در این جا بھ بحث درباره شیوه ھای رایج در انواع خانواده ھا بھ تفکیک 

   

  خانواده ھای مقتدر : -١

ً آنھا را مورد پاالیش قرار داده و ارتباط کالمی و  والدین در این نوع خانواده ، پیوستھ بھ کودکان خود توجھ و دقت دارند و مرتبا
ترام مسئولیت پذیری ، ھمکاری و عاطفی بسیار مناسبی با فرزندان خود دارند ، آنھا را بھ استقالل و استدالل و تعقل گرایی اح

ً برقرار است ، افراد حق اظھار نظر دارند و  مشارکت تشویق و حمایت می کنند ، در این خانواده محبت ، آرامش و امنیت کامال
در رابطھ با مسایل مختلف مشورت و در تصمیمات و اجرای آن مشارکت کافی دارند و نیز شخصیت کودک مورد احترام بوده و 

  رفتار اوست کھ مورد نکوھش قرار خواھد گرفت نھ شخصیت او.فقط 

  ویژگی فرزندان در خانواده ھای مقتدر:

  متکی بھ خود ھمراه با عزت نفس و اعتماد بھ نفس -

  احساس استقالل و نیز تالش برای آن -

  خلق و خوی آرام و مناسب -

  رفتار اجتماعی شایستھ -

  خالق و مبتکر -

  و مشارکتصمیمیت و حس ھمکاری  -



  متعھد و مسئولیت پذیر -

  خانواده ھای سھل گیر : -٢

والدین در این نوع خانواده سخت وظیفھ شناس و متعھد بھ تمامی امور کودک خود ھستند و البتھ در راستای راحتی و آسایش و 
  . تن پروری کودک ، ھیچ گونھ کنترلی روی کودک نداشتھ و در مقابل کودک از ھر نظر آسان می گیرند

مشارکت ، ھمکاری ، تعھد ، احساس مسئولیت ، عواطف ، خالقیت و ابتکار، تالش و تجربھ ، اعتماد بھ نفس و اتکاء بھ خود در 
این خانواده بھ کودک القاء و آموزش داده نمیشود . بی نظمی در این خانواده حکمفرماست و ھیچ قانونمندی دیده نمی شود ، 

فی در اعضای این خانواده دیده می شود و در مجموع والدین الگو و مرجع مناسبی جھت خودخواھی ، خودمختاری و بی ھد
  رشد و پرورش کودک نخواھند بود .

   

  ویژگی فرزندان در خانواده ھای سھل گیر

  بی تعھد و بی مسئولیت -

  مشارکت و ھمکاری و صمیمیت امری ناشناختھ است -

  لوس ، گستاخ و سرکش -

  رفتار ناشایستھ اجتماعی خلق و خوی تکانشی و -

  خود مختار، بی نظم و بی ھدف و اغلب افسرده و تنبل -

  بھ والدین خود اغلب احترام نمی گذارند -

  ھمیشھ در کمین آسیب ھای اجتماعی قرار دارند -

  خانواده ھای سخت گیر و مستبد: -٣

مول بر والد دیگر مسلط بوده و استبداد بھ خرج در این نوع خانواده سخت گیری مبنای ھر کاریست و نیز یک والد بھ طور مع
می دھد ، طوری کھ حس ھمکاری ، صمیمیت و مشارکت وجود نداشتھ و حرف و خواست خود را با زور و فشار بر کرسی می 

نشاند و در غیر اینصورت بحث و جدل ، تنش و گاھی درگیری ھای فیزیکی در این خانواده ھا مشاھده می شود . ترس و 
  ،نا امنی و گاه بد دھانی در این نوع خانواده حکمفرماست .وحشت 

مسئولیت پذیری معنایی متفاوت و دگرگون دارد بھ این معنا کھ یک والد زورگویی کرده و باقی افراد با ید اطاعت کنند در غیر 
دالل ، عزت نفسی بھ دنبال اینصورت بحث و مجادلھ یا درگیری فیزیکی رخ خواھد داد اطاعت امر یا مسئولیت پذیری بدون است

نخواھد داشت و از اعتماد بھ نفس آثاری دیده نخواھد شد ، حس ھمکاری و مشارکت بی معنا و صمیمیت و روابط عاطفی وجود 
  بسیار ضعیفی از خود نشان می دھد .

فش صورتی بپوشد و یا نمی مثال : انتخاب لباسھای کودک کامال بھ عھده والدین است و کودک پسر نمی داند دقیقا چرا نباید ک
  داند چرا در میھمانی نباید سر و صدا کرده یا بدود و یا ادبیات اینکھ چطور می تواند وارد صحبت و اظھار نظر شود و ...

  ویژگی فرزندان در خانواده ھای سخت گیر

  تحریک پذیر با خلق و خوی بی ثبات -

  بروز رفتارھای متعارض و تکانشی -

  اخالقی و اجتماعی شایستھ عدم رشد عاطفی ، -

  عدم عزت نفس و اعتماد بھ نفس ، حس حقارت -



  فقدان توانایی تصمیم گیری و نیز احساس مسئولیت با انگیزه درونی -

  حس استقالل نداشتھ ، ترسو و کم جرأت ھستند -

  انواع مھارتھای کالمی ، رفتاری ، عاطفی و اجتماعی در سطح خیلی پایین قرار دارد -

   

  خانواده ھای طرد کننده یا از ھم پاشیده : -۴

والدین این نوع خانواده ھا نسبت بھ ھم و نیز فرزندان نادیده انگار ، غافل و طرد کننده ھستند . بھ ھیچ وجھ احساس مسئولیت و 
اصول و روابط خانواده تعھد نکرده و ھیچ کنترلی بر رفتار فرزندانشان ندارند . اعضاء این خانواده خود مختار، بی قید و بند بھ 

و کامال مشغول کار خود ھستند ، از امور ھم بی خبرند و گاه با سالم و خداحافظی و احوالپرسی بیگانھ اند . در واقع ھمھ با ھم 
ھمخوانھ اند . اگر از والدین این خانواده بپرسید فرزندت کجاست ؟ در پاسخ اظھار بی اطالعی میکنند و می گویند : شاید در 

  ھ ، شاید پشت بام ، شاید خانھ ھمسایھ ، نمی دانم باالخره کھ بر می گردد.کوچ

   

  ویژگی فرزندان در خانواده ھای طرد کننده یا از ھم پاشیده

  نا الیق اجتماعی -

  لوس ، پرتوقع و طغیانگر و گستاخ -

  بی توجھ و بی مسئولیت -

  عدم حس مشارکت ، صمیمیت یا ھمکاری -

  متعادل و پرخاشگررفتار متعارض ، نا  -

  فرد گرا و بی تعھد -

  رشد عاطفی و اجتماعی نا مناسب -

  ھمیشھ در معرض شدید آسیب و انحرافات اجتماعی قرار دارند -

  در اغلب موارد در آینده شغلھای خالف قانون و نامناسبی را برمیگزینند -

   

  و مھارت ھای فرزند پروری  فنون

   

  * ایجاد توانایی و ھدایت رفتار

وقتی انجام کاری را توسط کودک خود صالح می دانید و یا در راستای پرورش و تربیت او می دانید ، رفتار او را با جملھ ای 
پیشنھادی و اظھار نظر مثبت ھدایت کنید : " تو از پس این کار بر می آیی " . " تو می توانی این کار را بھ خوبی انجام دھی " . 

ام دھی ، نتیجھ خوبی خواھی گرفت " . " من بھ تو در انجام این کار کمک خواھم کرد " . " کار مشکل " میتوانی این کار را انج
  و سختی نیست " . " باید کمی تالش کنی ، ھمیشھ با یک بار تالش آدمی بھ نتیجھ نمی رسد ، گاھی باید بھ دفعات تالش کرد "

دارد ، استرس داشتھ و یا ابھامی در نتیجھ آن می بیند و یا در اثر بی گاھی کودک نمی خواھد کاری را انجام دھد ، ترسی در دل 
حوصلگی و یا ضعیف و ناتوان فرض کردن خود ، ترجیح می دھد وارد عمل نشود . در این مواقع با ادای جمالتی مشابھ 

از جمالت بھ طور محکم و با جمالت فوق می توانید رفتار او را ھدایت و در او ایجاد توانایی کنید . سعی بر این باشد تا 



اطمینان ، دوستانھ و با احترام استفاده شود ، در صورتی کھ نتیجھ نگرفتید می توانید از تشویق و پاداش استفاده کنید ، بھتر است 
با جایزه تشویق و جایزه بھ موقع و بعد از انجام امور محولھ باشد تا جنبھ رشوه پیدا نکرده و انجام کار مشروط بھ آن نباشد ، 

ھای مکرر و بیش از اندازه فقط او را شرطی سازی میکنید و او قبل از انجام ھر کاری از شما تشویق و جایزه طلب می کند، 
  پس در ارائھ تشویق و جایزه افراط نکنید .

کنید ، البتھ در  اغلب اوقات برای ھدایت رفتار او بھ عملی کھ در نظر دارید ، می توانید خودتان شروع بھ انجام آن موضوع
شرایطی کھ کودک شما حضور دارد و شما را زیر نظر می گیرد و این مسئلھ نوعی الگوبرداری و آموزش سلیقھ خواھد بود. 

مثال : شروع بھ نظم و ترتیب دادن اتاق او می کنید و با خود زمزمھ کنید : ای کاش کسی بھ من کمی کمک می کرد و در 
بیشتری بخوا ھید و بھ او بفھمانید کھ توانایی انجام آنرا داشتھ و از وظایف او بھ شمار می رود ، دفعات بعدی می توانید کمک 

حضور خود را بطور آھستھ ای از این نظم وترتیب دادن حذف کنید ، با شروع بھ نظم وترتیب دادن و درخواست کمک از 
مشاھده ای " . " حس مشارکت " . ھمیشھ برای آموزش سلیقھ  کودکتان با یک تیر چند نشان زدید " ھدایت رفتاری " . " یادگیری

نظر او را بکار ببندید وقتی نظرات نسبتا خوبی داشت او را تشویق کنید ، در صورتی کھ نظر خوبی نداد   در تزئین اتاق کودک 
و عالقھ بیشتری نسبت بھ نظم ، بگویید : " من فکر می کنم اینطور باشھ بھتره نظر تو چیھ " .زیرا سبب توجھ و رضایت او شده 

و ترتیب دادن بھ اتاقش نشان خواھد داد . این نظم در دوران رشد از اتاق شخصی بھ کل منزل و نیز کلیھ امور اجتماعی و 
شخصی وی تعمیم پیدا خواھد کرد و در روابط اجتماعی او نیز تاثیر گذار خواھد بود . آنگاه خواھید دید کھ کودک شما نظم و 

را یاد گرفتھ و با احساس مسئولیت کامل تری کار را انجام خواھد داد و گاھی از کمک و دخالت شما نیز ممانعت خواھد ترتیب 
  کرد .

   

  * ایجاد کنترل در رفتار و سنجش محیط ، شرایط و موقعیت ( توان مھارگری )

ن ارضای حاصل از انجام یک کار . بھ توان مھار یک رفتار و تعدیل آن در یک موقعیت و شرایط خاص و بھ تاخیر انداخت
عبارتی دیگر انجام رفتارھای مردم پسندانھ و کنترل تکانھ ھا و فرآیندھای درونی بھ صورت اطاعت از بزرگسال و درونی 

سازی ارزشھای دیگران و وجدان اخالقی . مثال : کودک می تواند در خانھ شما کھ در طبقھ اول است ، حسابی شیطنت کند و 
ً در خانھ فالنی کھ طبقھ دوم است اگر مھمان بدود  ، حتی با او ھمپا و ھمبازی شوید و در اوج شادی با اوصحبت کنید کھ فرضا

    بودیم نباید این کار را انجام دھی و باعث ناراحتی و آزار دیگران شوی . 

   

  * توجھ بھ رفتارھای کودک

ً توجھ شود ، بھتر است بھ کارھا و رفتارھای بھ جای اینکھ در چرخھ توجھ بھ رفتارھای نامناسب و دار ای بار منفی کودک مرتبا
خوب و مثبت او نیز بیشتر توجھ کرد ، تا اینکھ رفتارھای منفی او بی اھمیت و رفتارھای خوب در نظرش مھمتر و با اھمیت تر 

با انجام کارھا و رفتار نادرست و گاه جلوه کند ، کودک باید از توجھ شما آگاه شود و اگر اینطور عمل نکنید ، مطمئن باشید 
  عصبانی و کالفھ کردن شما توجھ تان را جلب خواھد نمود و این باعث یادگیری رفتارھای غلط در کودک شما خواھد شد .

   

  * توجھ بھ احساسات

دھید و ارتباط ھنگامیکھ کودک شما شاد ، غمگین ، در حال ترس و یا ھیجانات دیگر است باید کامال بھ او توجھ نشان 
برقرارکنید ، وارد ذھن او شوید و با دقت بھ حرفھایش گوش کنید باید بھ این مسئلھ دقت کنید کھ کودک شما یک بزرگسال با 

دایره لغات گسترده نیست و مھارتھای کالمی در سطح باالیی ندارد ، پس میان حرفھای او بھ دنبال سرنخی باشید تا دلیل نوع 
  ک را دریابیدھیجان آن لحظھ کود

مثال : کودک در ھنگام رفتن بھ مھد یا مدرسھ گریھ کنان می گوید : " نمی خواھم بروم " . " حوصلھ ندارم " . " دوست ندارم 
بروم " . " خوابم می آید " . بھ جای مشاجره با او در آغوشش گرفتھ ، اشکھایش را پاک کنید ، سبب قوت قلب او باشید ، او را 

ً مسئلھ ای باعث شده نوازش کرده و  ً "ناراحت"یا "عصبانی" ھستی و یا "ترسیدی" و حتما بھ جای سوال پرسیدن بگویید : توواقعا
ً مسئلھ مھمیست ، بگو تا کمکت کنم .   کھ نمی خواھی بروی . کودک : نمی دانم . والد: حتما



  کودک :

  یکی از ھمکالسیھا مرا یواشکی کتک میزند ... -

  بھ خاطر کیف نارنجی ام مسخره می کنند ( پسر بچھ )بچھ ھای مدرسھ مرا  -

  چون بھ سواالت معلم خوب جواب ندادم بھ من تمریناتی داده بود کھ انجامش ندادم -

  و ..... -

والد با توجھ بھ احساسات کودک دلیل و منشأ ھیجانات او ( ترس ، خشم ، بی حوصلگی...) را پیدا کرده و راه حلی می یابد ، 
ً توجھ کرده و دلیل شادی او را بیابید و در شادیش شریک شوید ، کودک احساس ھمدلی  زمان شادی نیز باید بھ احساس او کامال

  و صمیمیت بیشتری با شما خواھد داشت ، گاه کودک نھ تنھا بھ دنبال ھمدل و غمخوار بلکھ شریکی برای شادیھایش می گردد .

   

  * انواع پاداشھا

   

  جایزه : -

یا چیزھاییست کھ کودک بھ آن عالقھ خاصی نشان میدھد مانند اسباب بازی یا خوراکی و ... در صورتی کھ شامل اشیاء 
ً بعد از انجام آن توسط کودک می توانید بھ او جایزه بدھید   میخواھید رفتاری را در او تقویت کنید فورا

کامال متوجھ دلیل جایزه شود و نیز بھتراست با تشویق نکتھ در حین دادن جایزه و یا قبل از آن شرحی از رفتار مثبتش داده تا 
کالمی ھمراه بوده تا ذھن کودک فقط متوجھ جایزه بطور صرف نباشد و دیگر اینکھ جوایز اگر با برنامھ ریزی روزانھ و راس 

  ساعت و ھر بار انجام گیرد جنبھ شرطی پیدا خواھد کرد کھ تربیت کودک را دچار اختالل خواھد نمود

  یق کالمی :تشو -

عمل انجام شده از طرف کودک بھ صورت کامل یکبار برای او شرح داده می شود زیرا کھ این کار بھ خودی خود نوعی تشویق 
  کالمیست ، سپس با تشکر و قدردانی با زبان کودکانھ خودش و نیز با ھیجانی خاص ، تشویق کالمی را بھ پایان می رسانید

   

  تشویق فعالیتی : -

الیتی مشترک با آنچھ کودک بھ آن عالقھ مند است ، در قبال ارائھ و نمود رفتارھای خوب و مناسب او . درابتدای امر، داشتن فع
دقت داشتھ باشید کودک درون خود را بیدار کنید تا تشویق شما برای کودک ارتباطی رسمی تلقی نشده و در عین حال توقع یک 

داشتھ باشد . مثال : چھ کار خوبی انجام دادی کھ "اتاق خودت را مرتب کردی" و یا ھم سن و سال و ھمبازی کودک را از شما ن
ً بستنی نخوردی" و یا "رفتار خوبی داشتی" ، حاال بیا با ھم یک بادبادک زیبا بسازیم و بھ پارک  "قبل از وعده ھای غذایی مرتبا

  مورد عالقھ ات برویم تا آنرا بھ ھوا بفرستیم و ...

   

  یکی :تشویق فیز -

نوازش ، آغوش گرفتن و فشردن ، بوسیدن ، آرنج ھای کودک را محکم گرفتن و بھ طرز صمیمانھ ای بھ او نگاه کردن ، بھ 
طور خاصی دست او را گرفتن ، چشمک زدن . دقت داشتھ باشید این موارد را فقط و فقط جھت تشویق بھ کار نبرید ، گاھی 

  می توانید این رفتارھا را داشتھ باشید.برای نشان دادن محبت خود بھ کودک نیز 

   



  نکتھ : -

تشویق و جایزه باید مناسب و درخور رفتار و سن کودک باشد و اگر نھ کم اثر یا بی تاثیر خواھد بود و از مبالغھ و یا افراط 
  بپرھیزید ، زیراکھ کودک فکر می کند کاری زیادی انجام داده است کھ اصال می توانست انجام ندھد!

   

  * استدالل گرایی :

والدین باید در انجام امور خود استدالل گرا بوده و برای رابطھ بین اعمال و رفتار خود و کودک استدالل آورده تا استدالل گرایی 
  را بھ کودکان خود بیاموزند.

دوباره بھ او یادآور شویم کھ چرا پاداشی بود در قبال رفتار خوبت ، چندی بعد   مثال : تو را بھ پارک مورد عالقھ ات بردم و این 
او را بھ پارک مورد عالقھ اش بردیم ، ھم یادآور نتایج رفتار خوبش شدیم و ھم قوه استدالل کودک را فعال تر کردیم و بھ طور 

تواند بطور کلی باید با استداللھایی آشنا شود کھ چرا و بھ چھ علت تنبیھ یا تشویق شده و چرا نوع رفتار والدین تغیر کرده تا ب
  منطقی تری رفتار خود را کنترل کند .

   

  * اغماض و نادیده گرفتن :

کاربرد این مھارت توسط والدین جھت پایین آوردن سطح نمود رفتارھاییست کھ نمیخواھند کودکشان انجام دھد . نکتھ اینکھ بھ 
فقط در یک صورت بھ میدان رفت ، آنھم زمانیست کودک نگاه مستقیم نشود ، ارتباط کالمی و تماس فیزیکی برقرار نشده و باید 

  کھ انجام عملی توسط کودک برای او خطرآفرین است ، مانند بازی با وسایل خطرناک و یا ضایع کردن حقوق دیگران و ...

   

  رفتارھایی کھ می توان نادیده انگاشت :

  سر و صدا کردن -

  گریھ کردن ھای بیش از حد -

  جیغ و زاری کردن -

  ریختن وسایل شخصی اتاق بھ ھم -

  تکرار یک رفتار نادرست -

باید بی توجھی بھ حدی باشد کھ رفتار غیر صحیح کودک پایان یافتھ و کودک آماده مذاکره شود ، و اگر کودک وارد مذاکره نشد 
  ، ما پیش قدم شده و خیلی جدی ، قاطع و محترمانھ شروع بھ صحبت و گفتگو خواھیم کرد .

   

  * اتاق خلوت

ین تکنیک در واقع نوعی محرومیت موقت و ایجاد جوی جدی و قاطع ، جھت حذف یک رفتار یا وادار کردن کودک بھ انجام ا
یک اتاق خلوت و یا انتھای یک راھرو کھ وسایل یا اسباب بازیھای   رفتاری کھ در صالح تربیتی او می باشد انجام میپذیرد 

اب ، حمام یا انباری جھت این کار مناسب نیستند . باید ھمیشھ این مکان ثابت بوده و کودک آنجا نباشد انتخاب می کنیم . اتاق خو
یک صندلی بزرگسال داشتھ باشید تا ھنگامیکھ کودک روی آن مینشیند پایش روی زمین نرسد . کاری را کھ می خواھید انجام 

ً باید روشن و واضح باشد ، محکم و قاطعانھ بیان دھد ، قولی را کھ می خواھید بدھد و یا توافقی کھ می خواھید انجام دھید  کامال
کنید . اگر پس از گذشت چند ثانیھ نتیجھ نگرفتید ، دوباره حرف خود را تکرار کنید و اگر باز ھم نتیجھ ای نداد دست او را 

ه بگیرید و بھ سمت اتاق بگیرید و بدون توجھ او را بھ اتاق خلوت ببرید ، اگر در این حین خواست بھ حرف شما گوش کند نادید
خلوت بروید ، او را روی صندلی بنشانید ، دستھا یا شانھ ھایش را گرفتھ تا حرکت نکند سپس مستقیم و جدی بھ چشمانش خیره 



ثانیھ  ٣٠دقیقھ صبر کنید تا ھیاھو یا بی تابی و گریھ اش تمام شود ، زمانیکھ  ١شوید و سکوت کنید و بھ ازای ھر سال سنش 
م بود اتاق خلوت را با او ترک کرده و بھ محیط خانھ برگردید و انجام رفتار مورد نظر را از او بخواھید و اگر مجدد اخیر آرا

انجام نداد و یا نتیجھ نگرفتید ، دوباره بھ اتاق خلوت بروید . او باید بداند قوانینی را باید رعایت کند در غیر اینصورت با 
  ھد شدمحرومیت یا اتاق خلوت روبرو خوا

   

  نکتھ :

،   اخم و قھر شما از نظر شدت تناسبی با سن یا رفتار منفی کودک نداشتھ باشد و یا اینکھ بسیار طوالنی باشد   اگر محرومیت 
منجر بھ حس انتقام جویی او خواھد شد و نیز بالعکس اگر محرومیت شما کوتاه بوده و یا سریعا عذرش را بپذیرید ، کودک 

  ه انگاشتھ و مدتی بعد کار خود را تکرار خواھد کرد و شما را بھ بازی می گیرد .محرومیت شما را ساد

  نکتھ دیگر اینکھ کودک نباید احساس کند او را دوست ندارید ، باید متوجھ این باشد کھ شما با رفتارش مشکل دارید .

   

  انتقاد  *

زیراکھ موجب لجبازی و کینھ توزی خواھد شد .در اکثر موارد  از او بابت رفتار نامناسبش انتقاد کنید ولی باعث تحقیر او نباشید
انتقاد موجب تقویت رفتار نامناسب خواھد شد بھ عنوان مثال زمان بازی کودک شروع بھ انتقاد از او نکنید چون موجب کالفھ 

و این رابطھ نامناسب  شدن او شده و حس لجبازی او را برمی انگیزد و رابطھ بین شما و فرزندتان رابطھ خوبی نخواھد شد
گسترش پیدا کرده و کودک رابطھ با افراد غریبھ را بیشتر ترجیح داده و این وضعیت خوبی نخواھد بود ، زیرا این حس ترجیح 

رشد کرده و منجر بھ این خواھد شد کھ در بزرگسالی در معرض آسیب ھای اجتماعی قرارگرفتھ و امکان نزدیک شدنشان بھ 
. بنابراین صبر کنید تا بازی او تمام شده و با برقراری رابطھ عاطفی و کالمی مناسب و قاطعانھ  یشتر می کند افراد بزھکار را ب

  ھمراه با احترام و یا با بازگو کردن یک سری از رفتارھای مثبت او و تشویق کردن شروع بھ انتقاد کنید .

اسباب بازی ھای خودت را مثل کفشھایت سالم و تمیز نگاه داری  مثال : تو کھ "پسر" یا " دختر" خوبی ھستی و خیلی مرتبی باید
.  

   

  * قاطعیت

با نشان دادن قاطعیت خود در واکنش بھ رفتارھای نامناسب کودک ، واکنشھایی قابل پیش بینی و روشن بھ کودک خود ارائھ 
والدینش یکی است و وقتی چیزی بگویند دھید و نیز این قاطعیت در ھر دو والد وجود داشتھ باشد تا کودک بفھمد حرف و نظر 

ً با تشویق ، محرومیت و واکنشی مشخص روبرو خواھد شد .   الزم االجراست و مطمئنا

توجھ او را جلب کرده ، بھ چشمان او نگاه کنید و قاطعانھ انجام یا انجام ندادن کاری را از او بخواھید و در آن اسرار بورزید ، 
صحنھ باقی بمانید تا بھ نتیجھ برسید . کودک متوجھ قاطعیت شما خواھد شد . با این کار موضوع را فراموش نکرده و در 

قانونمندی را در کودک تقویت کرده و او را بھ این باور برسانید کھ ھر کاری عواقبی قاطعانھ خواھد داشت . این کودکان در 
اعتیاد خواھند رفت و قانونمندی را پیشھ خواھند کرد بزرگسالی خیلی کمتر بھ سراغ جرم ، بزھکاری و عوامل جرم زا ھمچون 

.  

   

  * دستور دادن

این تکنیک از قبل بھ کودک تمرین داده می شود تا در مواقع ضروری کھ فرصت استدالل برای کودک ندارید حرف شما را 
می خواھید و اگر استدالل شما را گوش دھد . مثال : زمانیکھ در میھمانی ھستید و انجام یا انجام ندادن کاری را از کودک خود 

  !   ببیند و ترس از خجالت زدگی را در چشمان شما بخواند شما را بھ بازی خواھد گرفت



در دستور دادن نباید دلیل و منطقی آورده شود و اگر نھ از حالت دستور خارج می شود. جملھ سوالی و پیشنھادی یا خبری نبوده 
نھ از یک جملھ دستوری استفاده کنید . دقت کنید بر سر کودک فریاد نکشید ، با احترام و محکم ، از کنایھ گویی بپرھیزید و قاطعا

او را صدا کنید . جملھ شما واضح و روشن از درخواست کاری باشد ، ژست فیزیکی یک دستور دھنده را بگیرید مثل دست بھ 
، توجھ داشتھ باشید اگر این تکنیک را زیاد بکار ببرید والدی سینھ یا دست بھ کمر شدن ، بھ چشمان او نگاه کرده و دستور بدھید 

محسوب خواھید شد . پس در حد تمرین اطاعت از والدین را بھ او بیاموزید و در مواقع ضروری بکار بگیرید . دستور  زورگو 
  اید مثبت باشدساده و در توان کودک بوده و با نتیجھ گرفتن او را تشویق کرده و پاداش دھید . جملھ دستوری ب

دعوا کار درستی نیست و تو باید بھ خواھرت احترام   مثال : بھ جای " تو نباید با خواھرت دعوا کنی " بھتر است بگوییم "
  بگذاری و با او گفتگو کنی "

   

  * تفریح

ت پذیری و رشد تفریح و بازی با کودک فرصت تجربھ مھارت ھای ارتباطی را بھ او داده و موجب اعتماد بھ نفس ، مسئولی
احساس نزدیکی وصمیمیت   مھارت ھای اجتماعی او می گردد . وقتی تفریحات در خانواده بھ اندازه کافی و متنوع و شاد باشد 

  بھ والدین داشتھ و ارتباط بھتری پیدا می کند . مھارت تفریح و بازی با کودک چھار ھدف را دنبال می کند

  در شادیھا و اجتماعی تر شدنصمیمی تر و دوست شدن و حس مشارکت  -

  پرورش استعدادھا و خالقیت و ابتکار عمل در کودک -

  درک احساس او از طرف والدین و احساس رضایت دو جانبھ -

کودک تفریح ھمراه با خانواده را بیشتر ترجیح داده و این مسالھ درونی شده و در دوران نوجوانی و بزرگسالی نیز ھمین گونھ  -
ید و کمتر در معرض دوست و رفیق ھای متنوع و آسیب ھای اجتماعی قرار خواھد گرفت . البتھ این بدان معنی را خواھد پسند

نیست کھ کودک را وارد اجتماع نکنیم چون در این صورت آسیب پذبرتر و بی تجربھ تر خواھد بود ، در واقع در این تفریحات 
دک و نوجوان خود حضور مستمر داشتھ و رشد اجتماعی کودک با کھ در بطن اجتماع صورت می گیرد خانواده در کنار کو

  صورت می گیرد  آموزش ھا و تجربھ ھای والدینش و با حمایت آنھا

  * بازی

کودک برای رشد مناسب ، تجربھ کردن ، کشف کردن ، شناخت خود و ارتباط برقرار کردن نیاز بھ راھی کودکانھ دارد تا بتواند 
  تزاع و تخیلش رشد کند.ھمواره قوه خالقیت ، ان

   

  انواع بازی ھا :

   

  جسمانی ( فعالیتی ) : -

از قدیمی ترین بازیھا ھستند ، کودک اوقاتی از خود را تمایل دارد با تخلیھ انرژی و رھایی از سستی و راکد بودن ، بھ آن 
ثل : لی لی . گرگم بھ ھوا . قایم اختصاص دھد . این بازیھا بھ صورت انفرادی ، گروھی و ترکیبی از این دو می باشد . م

  موشک . باال بلندی . ھفت سنگ و ....

   

  تقلیدی -



کودک بھ تقلید از نقشھای بزرگترھا ھمچون مادر، پدر، خالھ ، دایی ، عمو پرداختھ و از ایفای نقش خود لذت برده و تجربھ بھ 
این راھی و آغازی برای چگونگی ھمخوانی با گروه و دست می آورد . الگو برداریھای خود را در قالب بازی مرور می کند . 

  اجتماع و رشد اجتماعی است .

  نمایشی -

در این نوع بازی ھا ھیجان ، عواطف . احساسات بروز پیدا می کند و بھ کودک فرصت می دھد شخصیت درونی خود را بھ 
ت با این تفاوت کھ کودک حالتھای درونی خود را ظھور رسانده و آشکار سازد . در واقع بازی نمایشی جزئی از بازی تقلیدی اس

  در قالب آن نقش بھ ظھور می رساند .

   

  نمادین ( تخیلی ) -

١این بازیھا از حدود  سالگی دوام دارد و در واقع از آنجایی آغاز می شود کھ  ٩سالگی بھ اوج و تا  ۶سالگی آغاز و در  ٢تا  ۵
ھ سراغ این نوع بازی ھا می رود کھ امکان واقع گرایی نبوده و ابزار و اسباب بازی کودک آرام آرام زبان باز می کند . زمانی ب

مورد دلخواه کودک وجود واقعی نداشتھ یا حتی االمکان در دست رسش قرار ندارد . اشیاء و افراد بطور نمادی ، ذھنی و تخیلی 
دیگر بھ نمایش در می آید . از توپ بھ عنوان صندلی در محیط کودک وجودی خیالی داشتھ و گاھی وجود اشیائی بھ وسیلھ اشیاء 

، از بالش کوچک مربع شکل بھ عنوان فرمان ماشین ، بعضی اوقات این بازی ھا آنقدر خیالی بوده کھ نمی توان موقعیتی واقعی 
دن ھنرمندان ، برای آن در نطر گرفت و این ھمان پرورش قوه تخیل ، ابتکار و انتزاع است کھ در آینده باعث بھ صحنھ آم

  نقاشان برجستھ ، نویسندگان فیلمھای علمی تخیلی ، مخترعین و مکتشفین می شود .

   

  آموزشی -

این نوع بازی ھا جھت رشد و تقویت قوای حسی و ارتقاء سطح ذھنی کودکان مفید است . بھ فعالیت ھای ذھنی و روانی کودک 
بازی پازل . در این نوع بازی ھا نظارت محدود والدین و مربیان الزم  از طریق بازی پرداختھ خواھد شد . بھ عنوان مثال در

است ، و نیز در این نوع باید جنبھ بازی بودن و کودکانھ بودن آن حفظ شود ، بھ عنوان مثال در ھمین بازی پازل کودک عالقھ و 
عی از یک منظره . کنترل و اختیار تمرکز بیشتری روی یک پازل با نقاشی کارتونی خواھد داشت تا یک نقاشی رئال و طبی

بازی در دست کودک بوده و مربی یا والدین فقط نقش ھدایت گری را بطور غیر مستقیم و غیر تحمیلی داشتھ باشند . در بازی 
تھ بھ تنھایی ذھنش بیشتر کنکاش و فعالیت داش  آموزشی کودک باید در ابتدا ھمراه شد و بطور آھستھ او را تنھا گذاشت تا  ھای

ً باید بھ کمکش شتافت و با یک راھنمایی کوچک او را بھ ادامھ بازی ترغیب کرد تا بر اثر  باشد ، زمانیکھ بھ بن بست رسید حتما
  کالفھ شدن بازی را رھا نکند .

ً در نظر بگیرید :   نکتھ : در انتخاب بازی ھا مواردی را حتما

    مورد پسند کودک باشد -

  مناسب سن او باشد -

  فعالیت جسمی یا ذھنی کندایجاد  -

  ایمنی در بازی مورد نظر رعایت شده باشد -

   

  * ایجاد قوانین

ایجاد قوانین باعث عملکرد مثبت و بھتر افراد و فرزندان خانواده شده و نیز سبب نظم و ترتیب در در رفتار کودک می شود کھ 
ر وقت معین . مسواک زدن . سالم کردن . نیاوردن اسباب شامل لیست کاملی از بایدھا و نبایدھاست : بیدار شدن و خوابیدن د

بازی ھا بھ پذیرایی منزل و .... کودک از ھمان ابتدا یاد می گیرد ھر کاری را در زمان معین خود انجام دھد . اطاعت از قانون 



نون مراجعھ کرد و گاھی ھم را در او پرورش دھید . او را با پلیس آشنا کنید و بھ او آموزش دھید در مواقعی می توان بھ قا
ً نمی تواند خودش مشکلش را حل کند و ممکن است دچار مشکالت بعدی و نیز عواقب بدی شود .   شخصا

  * نظم و ترتیب

ً آزاد می گذارند تا جائیکھ بھ مشکل برخورده و از تنبیھ  اکثر والدین این امر را ساده انگاشتھ و کودک را تا حدودی و یا کامال
و حتی فیزیکی کھ نھ تنھا بی اثر، بلکھ نتیجھ عکس دارد استفاده می کنند ، وضعیت بدتر از قبل شده و شیوه  ھای بی رویھ

خصمانھ را پیش می گیرند . این مسئلھ در اکثر موضوعات مختلف تربیتی مشاھده می شود کھ والدین بعد از دوره ای سھل 
کودک را از دست می دھند . اعمال انضباط با شیوه مناسب باید از یک انگاری ، متوسل بھ زور و تنبیھ شده و سررشتھ تربیت 

سالگی شروع شده وآرام آرام نسبت بھ رشد کودک و سن او برنامھ ای دقیق تر ریختھ و نظم و انضباط را بھ او آموخت . کودک 
ات خواھد رسید و در امور در سنین نوجوانی و جوانی از لحاظ رفتاری و شخصیتی و نظم و ترتیب با والد خود بھ مساو

  تصمیمات خانواده با والدین مشارکت و ھمکاری خواھند داشت .

نکتھ : منظم بودن داشتن حس مشارکت و جایگاه اجتماعی در خانواده و ھمچنین در بزرگسالی و در اجتماع باعث می شود 
  دنبال اعتیاد و امور خالف و بزه نباشد درجھ احساس رضایت از زندگی باالتر رفتھ و برای ایجاد حس رضایت و آرامش بھ

   

  * راھکارھای ایجاد نظم و ترتیب و انضباط در کودک

الگو بودن : از قدیم شنیده ایم " دو صد گفتار چون نیم کردار نیست " در وھلھ اول والدین خودشان باید نظم و ترتیب را رعایت  -
  کرده و الگوی مناسب و کاملی از خود ارائھ دھند .

دایت رفتاری : در ایجاد نظم بھ ویژه کھ مربوط بھ وسایل کودک یا لباسھایش باشد می توانیم خودمان دست بھ کار شویم با ھ -
توجھ بھ اینکھ کودک رفتار ما را می بیند و می تواند یادگیری مشاھده ای داشتھ و در این حین از او می خواھیم تا ھمکاری کند 

ھدایت رفتاری " . " یادگیری مشاھده ای " . " حس مشارکت " . ھمیشھ در تزئین اتاق کودک ، با یک تیر چند نشان زدیم " 
سلیقھ و نظر او را بکار ببندید زیرا سبب توجھ و رضایت او شده و عالقھ بیشتری نسبت بھ نظم و ترتیب دادن بھ اتاقش نشان 

ز کلیھ امور اجتماعی و شخصی وی تعمیم پیدا خواھد کرد خواھد داد . این نظم در دوران رشد از اتاق شخصی بھ کل منزل و نی
  و در روابط اجتماعی او نیز تاثیر گذار خواھد بود .

برنامھ ریزی : در طول ھفتھ روزھایی را برای منظم و مرتب نمودن اتاقش مقرر کنید و بھ او بگویید بھ تو کمک خواھم کرد  -
  را از تنھایی و سختی کار راحت کنید .. با این کار بھ کودکتان دلگرمی داده وخیالش 

موسیقی : در حین انجام امور مربوط بھ نظم و ترتیب از آھنگ یا نوار قصھ مورد عالقھ اش استفاده کنید تا شادتر و سرحال تر 
  باشد .

   

  * راه ھای مقابلھ با بی نظمی :

  تسلیم نشوید -

براز خشونت و یا تنبیھ ، خودشان شروع بھ نظم و ترتیب میکنند و در ھرگز مقابل بی نظمی ھا تسلیم نشوید . گاھی والدین با ا
حین انجام این امور شروع بھ نصیحت و مقایسھ و سرکوفت زدن می کنند ، در حالیکھ رفتارشان نشان از تسلیم در برابر کودک 

  است . وقتی کودک رفتار شما را اینگونھ می بیند ھرگز بھ اصالح خود بر نمی آید .

  و ابراز ناراحتی قھر -

ً منطقی رفتار کنید و اگر احساس کردید منجر بھ سوء استفاده از طرف کودک شد قھر ھای کوتاه  ضمن حفظ آرامش خود کامال
  مدت و بی توجھی را مد نظر گرفتھ و نارضایتی خود را در رفتار و چھره نشان دھید .

    * محرومیت 



وم شدن از روی خوش والدین . میتوانید او را از چیزی محروم کنید یا اخم و منع و بازداری کودک از داشتن چیزی و یا محر
  قھر را بکار ببندید

محرومیت ایجاد کنید و بھ او بفھمانید در مقابل پیامدھای ناشی از رفتارش مسئول است ، کودک ممکن است از چیزی محروم 
  کنید کھ در خور سن و توانایی او باشد .شود کھ ساده از این محرومیت نگذرد ، پس از محرومیتی استفاده 

   

  بکارگیری تشویق -

از تغییرات مثبت و رفتارھای حاکی از پیشمانی و اقدام بھ رفتار مناسب مورد حمایت قرار داده و توجھ کنید ، از تھدید کردن و 
کالم نگویید ولی آرام وآھستھ یا شرط گذاشتن خودداری کنید " اگر آن کار را انجام دھی محرومیت تو حذف خواھد شد " بھ 

  محرومیت را حذف کنید تا متوجھ شود بھ این سرعت عواقب ناشی از رفتار منفی از بین نخواھد رفت .

   

  * محبت و آگاھی

بھ رفتار، احساسات و عواطف کودک خود توجھ کرده و نسبت بھ آن آگاه باشید تا بتوانید در شرایط مختلف بھ او احترام بگذارید 
ت خود را از او دریغ نکنید . ابراز محبت می تواند کالمی ، نوازش ، در آغوش گرفتن ، ابراز دلتنگی ومھمتر از ھمھ و محب

محبت می تواند آگاھی از وضعیت حال او و ھماھنگ شدن با او باشد . مثال : در شرایطی کھ با دوست ھمسالش بحث و جدلی 
رساندند ، اول او را بھ آرامش برسانید و بعد از مدتی از او بخواھید اتاقش را  داشتھ و بھ اسباب بازی و یا دوچرخھ اش آسیب

مرتب کند . او سن کمی دارد و توانایی ھایش بھ اندازه یک بزرگسال نیست ، گاھی کم طاقت می شود . در واقع ھمیشھ حال و 
تر یاری خواھد نمود . می توانید جھت انجام وضعیت او را درک کنید . دانستن ضریب ھوشی فرزندتان شما را در این مھم بیش

  % بھ موسسھ طلوع اریکھ مھر مراجعھ نمایید . ٧٠تست ھوش با تخفیف 

   

  * مکالمھ و مذاکره با کودک

این مسئلھ از نظر اھمیت ، ھنر والدین محسوب می شود . رشد و مھارت کالمی کودک ھنوز بھ پختگی و تکامل نرسیده و گاه با 
زند و گاه با مکثھایی ھر چند طوالنی ، باید صبور باشید و در حین بازی ھرگز با او مذاکره و گفتگو نکنید .  رفتارش حرف می

برای این کارشرایط جدی تری را در نظر بگیرید تا بھ اھمیت آن واقف باشد . با احترام گفتگو کنید ، جزئیات موضوع مذاکره 
ً شفاف و واضح و بھ زبان خودش بازگ و کنید ، گاھی نظر او را پرسیده و مھلت سخن گفتن بھ او بدھید . منطقی باشید و را کامال

اجازه ندھید مکالمھ شما بھ جدل کشیده شود . بھ حرفھایش خوب گوش کنید تا نسبت بھ آنچھ کھ کودک از موضوع مذاکره 
  دریافتھ آگاه شوید . و نیز کودکان دیگر را با اومقایسھ نکنید.

   

  پذیرش* صداقت و 

ھیچگاه بھ کودک دروغ نگویید و با کمال صداقت با او برخورد کنید تا الگوی مناسبی برای او باشید . ھمیشھ بدون ھیچ قیدی او 
  را بپذیرید و برای دوست داشتنش شرط نگذارید . مثال : "اگر تمامی غذایت را بخوری دوستت دارم"

   

ً رفتاری ( ایجاد اعتماد بھ نفس    و مقاومت در برابر شکست ھا )* ترغیب صرفا

ً او را بھ انجامش ترغیب کنید و تأکید بر نتیجھ ایده آلی کھ از این کار می  زمانیکھ کودک را بھ انجام کاری دعوت می کنید صرفا
تجربھ  خواھید نداشتھ باشید . با رفتاری مناسب بھ کودک اجازه بدھید با اعتماد بھ نفس و جرأت کامل کار خود را انجام دھد و

  کسب نماید و برای نتیجھ بھتر در کوشش ھای بعدی با او مشورت کرده ، ایده بدھید و سعی کنید این را با تشویق انجام دھید .



گاه می بینیم افرادی را کھ بھ اعتیاد دچار شدند می گویند : نتوانستیم بھ خواستھ ھایمان برسیم ، موفق نبودیم ، مشورت نکردیم و 
  در زندگی نداشتیم ، اعتماد بھ نفس نداشتیم و ھمیشھ از رسیدن بھ موفقیت مایوس بودیم .راھنمای خوبی 

پس با این نوع رفتار مقاوم بودن و تحمل و تاب آوری در روبرو شدن با مشکالت را بھ کودکمان آموختیم ، ھمچنین تالش و 
انگیزه و ھمت برای رسیدن بھ نتیجھ ایده آل و در نھایت کوششھای مجدد و استفاده از مشورت با افراد داناتر و داشتن انرژی و 

  موفقیت در ارکان زندگی .

   

  * استرس زدایی و ایجاد آرامش و امنیت

تأثیر فشارھای روانی محیط روی کودک بستگی بھ شخصیت ، میزان پختگی و ھوش و سازگاری او دارد ، اغلب برای کودکان 
است . می گویند " دلم درد می کند " خستھ ام " حوصلھ ندارم " و یا بی قراری  دچار استرس ، توضیح دقیق احساسشان سخت

می کنند . استرس می تواند روی سالمتی جسمی کودک نیز تاثیر منفی داشتھ باشد ، مانند یبوست یا کولیت روده ، لینت مزاج ، 
  شوند . سردردھای عصبی ، تنگی نفس ، تپش قلب کھ در موقعیت ھای تنش زا وخیم تر می

  راھکارھا ی استرس زدایی

  پرھیز از رفتارھا ی تنش زا -

ً بپرھیزید ، او طاقت این ھمھ فشار روانی را ندارد   از دعوا ، بحث و جدل و مشاجره و درگیری در مقابل کودک کامال

  ارتباط سالم -

  ارتباط خوبی با کودک خود داشتھ باشید . اغلب خود را اخمالو ، عصبی و بی

  ان ندھید تا کودک احساس امنیت و آرامش بیشتری در کنار شما داشتھ باشد .حوصلھ نش

کودکان مضطرب و فراری از ھیاھو و حساس شده در مقابل رویدادھای جدل انگیز و نامالیمات معموال در بزرگسالی امکان 
حالت ذھنی متفاوتی برای خود ایجاد کنند دارد برای فرار از این مسائل بھ مواد مخدر پناه ببرند تا یک خال فکری و آرامش و یا 

. این کودکان در بزرگسالی گرایش بیشتری بھ مواد روانگردان دارند . در حقیقت ممکن است ابتدا برای کاھش فشارھای استرس 
  محیط ابتدا بھ مصرف خودسرانھ داروھا و سپس بھ سراغ مواد مخدر بروند .

   

  ارتباط کافی با ھمساالن -

ریزی و قرار بازی گذاشتن کودک با ھمساالنش و دیگر تفریحات زمینھ روابط با ھمساالن را برای او ایجاد کنید . او با برنامھ 
نیاز بھ ارتباط با ھمساالن خود داشتھ و نبود این مسئلھ او را دچار استرس می کند . گاھی دیدیم کودکی را کھ با شنیدن صدای 

  اری می کند و اجازه رفتن بھ کوچھ می خواھددر کوچھ ، ابراز بی قر  ھمساالن خود

  تخلیھ انرژی -

  بازی کودکان و صرف انرژی و تخلیھ آن برای کودکان بسیار مھم است ، زیرا

و کمبود روابط اجتماعی با ھمساالن و نیز راکد بودن ایجاد بی قراری و   از این راه با دنیای اطراف خود ارتباط برقرار می کند 
  استرس می کند .

   

  * مھارت ھای اجتماعی

کودک تمامی نیازھای جسمی و فردی خود را دریافت کرده و با والدین خود تعامل خوبی دارد و ما نیز تمامی مھارت ھای 
پرورش او را داریم . ولی بررسی و پژوھشھا نشان داده تا زمانی کھ کودک وارد اجتماع نشود بھ رشد و تکامل شخصیت 



د اجتماع شده ، با واقعیت ھا و مرارت ھا روبرو شده و ارزش ھا و اھداف و باورھایش شکل می نخواھد رسید . کودک وار
گیرد . متخصصان روانشناسی اجتماعی ھشدار دادند ، کودکانی کھ وارد محیط ھای اجتماعی نمی شوند ، شخصیتی بھ مراتب 

تھ احتمال بیشتری دارد در معرض انحرافات اجتماعی وابستھ و غیر واقعی تر از دیگر ھمساالن خود دارند . شخصیت ھای وابس
قرار بگیرند . پس باید اجازه داد تا کودک وارد اجتماعات ھرچند کوچک و دوستانھ شده و از کنترل و حمایت ما برخوردار 

  باشند و مفاھیم اجتماعی در رابطھ با دیگران را تجربھ کنند .

   

  * حرف ھای زشت و ناپسند

ط اجتماعی کوچک با ھمساالن خود ، استفاده از کلمھ ای نامربوط را یاد می گیرد و ما زمانی متوجھ می کودک در یک ارتبا
ً بھ ریشھ  شویم کھ او برای تجربھ کسب کردن در رابطھ با این کلمات ، آنھا را در منزل و جمع والدین بکار می برد . باید فورا

از بھ کار بردن این کلمات کھ حتی معنی بعضی از آنھا را نمی دانند طوطی  مسئلھ پی برد و تدبیری اندیشید . گاھی کودک بعد
وار آن را تکرار می کنند و در بعضی شرایط کودک از نظر بزرگترھا موجودی شیرین بھ حساب آمده و ناخودآگاه تشویق می 

رش را صحیح وتحسین آمیز می پندارد شود . چون والدین بھ عنوان رفتاری جالب بھ آن نگاه می کنند و می خندند ، کودک رفتا
ً آنرا تکرار خواھد کرد ، سعی کنید در این مواقع اخم کرده و سکوت کنید تا پی بھ حرف اشتباه خود برده و در صورت  و مجددا

  تکرار از محرومیت استفاده کنید .

   

  * عزت نفس و اعتماد بھ نفس

بھ خود است وسبب می شود کھ کودک امور خود را با اعتماد بھ عزت نفس حس بھتر بودن و با ارزش تر بودن کودک نسبت 
نفس بیشتری انجام دھد و در مقابل مشکالت و فشارھای روانی راحت تر از سایرین مقاومت نشان دھد . این کودکان روابط 

ً شادند وحس مسئولیت پذیری و مشارکت خوبی دارند . برای ایجاد عزت نف س راه ھایی وجود دارد اجتماعی بھتری داشتھ و نسبتا
  کھ بھ بررسی آن می پردازیم .

  مراقب صحبت کردن با کودک باشید : -

کودک را بھ خاطر کاری کھ با موفقیت انجام داده تشویق کنید و حتی برای تالشی کھ در انجام آن داشتھ ، در عین حال کھ 
  تشویق می کنید از مبالغھ نیز بپرھیزید .

  دالگویی از عزت نفس باشی -

ً رفتار شما را بازتاب خواھد داد .   الگوی کاملی از عزت نفس و اعتماد بھ نفس باشید ، کودک بھ طور ناخودآگاه عینا

  عقاید نادرست -

  عقاید نادرست کودک را شناختھ و در صدد تغییر آن باشید

  محبت -

کردید ، او را در آغوش بگیرید و بگویید کھ مایھ  با کودک مھربان باشید ، بعد از انجام کاری کھ اعتماد بھ نفس را در او مشاھده
  افتخار شما ھستند .

  واکنش دقیق -

در مقابل رفتارھایش واکنش مثبت و دقیقی از خود نشان دھید بھ عنوان مثال بھ این جملھ اشتباه دقت کنید " تو ھمیشھ دست بھ 
ار خود ندارد . یک مثال درست " تو خیلی سریع دیوانگی می زنی " در این وضعیت کودک احساس می کند کنترلی روی رفت

عصبانی و برافروختھ می شوی اما خوشحالم کھ فریاد نمی زنی و کار ناشایستی انجام نمی دھی " با این شیوه ھم انتقاد کردیم و 
یم و ھم حس ھم تشویق مبنی بر اینکھ انتخاب صحیحی در رفتار خود داشتھ باشد . ھم اعتماد بھ نفسش را از او نگرفتھ ا

  مھارگری را در او تقویت نمودیم .



  بھ گفتھ یک معتاد دقت کنید کھ می گوید : در جمع دوستانم وقتی مواد مصرف می کردیم احساس با ارزش بودن می کردم

ن چون گاھی از مواد خودشان بھ او می دادند و انجام این کار در یک اجتماع کوچک دوستانھ حقارتی در پی نداشتھ ، ھمچنی
معتاد شدن او باعث خوشحالی آن جمع می شده و   لحظاتی را در خال فکری بدور از مشکالت ایجاد می کرده و از طرفی

  و اما جوان در دام افتاده از عاقبت شوم خود بی خبر است   واکنش رفتاری ارزش گذارانھ ای درمقابلش داشتند .

   

  * صبر و حوصلھ

کودک آموزش دھید . مثال " دوستت با تو رفتار خوبی نداشت ولی او ھمیشھ باید با صندلی صبر را کنار ھمدردی و ھمدلی بھ 
چرخدار راه برود " یا اینکھ " او از تو کوچک تر است " و ... با تحریک حس ھمدردی و احترام سعی کنید صبر و بردباری را 

او را جدی بگیرید و حمایت عاطفی خود را از او  بھ او آموزش دھید . زمانیکھ کودک دچار عجز و عدم بردباری شده مشکل
  دریغ نکنید و با ایجاد ارتباط عاطفی مناسب ، سعی در آموزش صبر و بردباری در او را داشتھ باشید .

والدین ھمیشھ و در ھر حال الگوی کودک خود ھستند . با تحمل و کنترل آرامش در محیط خود در مقابل اتفاقات و مشکالت ، 
بردباری را بھ او القا می کنید . تحمل و قدرت تاب آوری در برابر نامالیمات در زندگی دوران نوجوانی او بسیار  حس صبر و

مھم است و پایھ ھای آن در خردسالی شکل میگیرد و داشتن این توانایی او را در برابر خشم و پرخاشگری در برابر سختی ھا و 
  م کردن خود ، مقاوم می سازد .مشکالت و ھمچنین گرایش بھ مواد برای آرا

   

  * حس مشورت ، اظھار نظر و جرأت گفتگو

سعی کنید با کودک خود در بعضی امور مشورت کنید با این کار ھم مشورت کردن را بھ او می آموزید و ھم می توانید از او 
حتی جرأت این کار را از او نگیریرد . بخواھید آزادانھ اظھار نظر کند و اگر اشتباھی در اظھار نظر خود داشت با اخم و نارا

. گاھی تمامی  ایراد در لحن و طرز حرف زدن او را دوستانھ برایش بیان کنید ، ھمچنین ایده ھای اشتباه او را ویرایش کنید 
گوید تا افراد خانواده را گرد ھم جمع کنید تا یک بھ یک راجع بھ موضوعی اظھار نظر کنند و اجازه بدھید آنچھ در سر دارد ب

با این کار فرزند شما رشد ذھنی ، شخصیتی و اجتماعی خوبی   اگر اشتباه بود اصالح شود در واقع فکر او را ورزش دھید. 
  خواھد داشت .

   

  * حق انتخاب و تصمیم گیری

  جربھ کند .بعضی اوقات اجازه بدھید کودک آزادانھ حق انتخاب و تصمیم گیری داشتھ باشد و اثرات برآمده از تصمیمش را ت

او باید بفھمد گاھی اوقات با وجود اینکھ می داند کھ والدینش صالح او را می خواھند ولی تصمیم گیرنده نھایی خود اوست و اگر 
بھ صالحی کھ والدین برای او اندیشیدند توجھ نکند و تصمیم مناسب نگیرد بھ عواقب سوء آن گرفتار خواھد شد . لذا با این 

حس مشورت و تصمیم مناسب در او تقویت می شود ، زیرا اگر این تجربیات و قدرت مھارگری و اتخاذ  تجربیات در کودکی
فرض کنید کودک شما ھنوز   تصمیم ھای مناسب از کودکی بھ بزرگسالی موکول شود عواقب غیر قابل جبرانی خواھد داشت . 

ی خواھد مصرف مواد را امتحان کند و این انتخاب و آزادانھ تصمیم نگرفتھ و عواقب آنرا نچشیده و اکنون بزرگ شده و م
  آزمایش عواقب آن چقدر می تواند زیان بار باشد

   

  * عالقھ بھ مطالعھ و خواندن کتاب :

ناتوانی در خواندن بھ معنای ناتوانی در کسب آموزشھای مکتوب است . آموزش کودک ھمیشھ نمی تواند شفاھی باشد ، باید بھ 
اشد و گاھی کھ ما مشغول امور شخصی خود ھستیم از خواندن کتاب مسائلی را بیاموزد . از کودکتان مطالعھ عالقھ مند ب

بخواھید شکل بعضی کلماتی را کھ می خواند نقاشی کند و یا برای شعر یا قصھ ای کھ می خواند نقاشی مرتبطی بکشد ، تصویر 



ده و ھم در بھ یادسپاری مطالب خوانده شده تواناتر خواھد شد . سازی ذھنی ھمراه با رشد قدرت تخیل ، ھم او را عالقھ مند کر
  بھ او بیاموزید اطالعات مھم مربوط بھ خودش را بنویسد مثل نام . نام خانوادگی . سن . نام مھد کودک یا مدرسھ و...

   

  * مسئولیت پذیری و تعھد

ت پذیری کودک می شود . برای ایجاد حس احترام بھ مالکیت فردی ، وسایل شخصی و حریم خصوصی افراد سبب مسئولی
مسئولیت و تعھد می توانید در برنامھ تقسیم کارھای منزل وظایفی را بھ عھده او بگذارید و بعد از انجام امور محولھ از اعضای 

پذیری و تعھد خانواده تشکر کرده تا مسئولیت پذیری و تعھد را در آنھا ، بھ ویژه کودک تشویق کنید. مسلما کودکی کھ مسئولیت 
در او تقویت شده در بزرگسالی بھ سادگی بھ سراغ مواد مخدر نخواھد رفت و در قبال زندگی ، خود و آینده اش احساس 

  مسئولیت خواھد داشت .

   

  * بھداشت و تغذیھ

ردن و نیز عادت اولین موردی کھ در مورد تغذیھ بھ ذھن می رسد برنامھ زمانی معین برای آن می باشد . برای بھ موقع غذا خو
دقیقھ قبل از صرف صبحانھ کودک خود را  ٣٠الی  ٢٠بھ صرف صبحانھ باید میز را بطور اشتھا آوری بچینید ، حتی االمکان 

بیدار کنید . ھمچنین بھتر است بھ محض بیدار شدن یک لیوان آب یا آب پرتقال بھ او بدھید تامعده اش شستشو شده و نیز باقیمانده 
دیشب از پرز معده پاک شده و سطح معده آماده تحریک برای خوردن می شود ، ھمیشھ خودتان در صرف ناچیز غذاھای 

ً اشتھای او باز می شود ، بوی نان تازه نیز می تواند موثر باشد .   صبحانھ پیش قدم باشید مطمئنا

خود آب جذب می کند ، معده  برابر حجم ٩چیپس و پفک و مشتقات آن بھ دالیل مختلفی ھمچون شور بودن حدود  –ھشدار 
کودک پرشده و دچار سیری کاذب می شود و از صرف غذا محروم می ماند . ممکن است حتی کمی چاق ھم شده و در عین 
حال سوء تغذیھ و کمبود مواد غذایی داشتھ باشد و رشد مناسب او دچار اختالل شود . اگر کودک شما ترجیح می دھد گوشت 

متناء می ورزد ، گوشت را چندین بار چرخ کرده تا حالتی از خمیر پیدا کند ، می توانید ھمراه با سوپ نخورد و از خوردن آن ا
یا آش بھ او بدھید . ھمچنین در مورد سبزیجات می توانید سبزی را در غذاھای مورد عالقھ کودک بکار ببرید مثل ماکارونی یا 

ه و قطعھ قطعھ کنید تا برایش جالب باشد . دقت کنید تا غذاھای اصلی را پیتزا و ... میوه را نیز بھ صورت متفاوتی پوست کند
  در طول روز یا ھفتھ بطور الزم برای او مھیا کنید کھ شامل :

  چربی و مواد قندی –حبوبات و غالت  –لبنیات  –سبزی و میوه  –پروتئین  -

 ً   بھ این صورت میباشد:  گاھی ترتیب غذاھای اصلی ما    اشتباھا

  و در آخر میوه و سبزیجات –لبنیات  –پروتئین  –چربی و مواد قندی  –ت و غالت بھ ویژه برنج حبوبا -

بھتر است مابین وعده ھای غذایی میوه سرو شود و حتی االمکان کودکتان بھ جز میوه یا آب چیزی نخورد . دقت داشتھ باشید 
ً قبل از غذا حالتی شبیھ بھ مسمومیت  و تھوع ایجاد کند ، خوردن شام دیروقت باعث شده کھ قبل از ممکن است خوردن میوه فورا

ھضم کامل غذا کودک بھ خواب رود ، ھم عوارضی چون تنگی نفس و یا خوب استراحت نکردن مغز را داریم و نیز مقداری از 
  غذا در معده ممکن است باقیمانده و صبح ھنگام ، بھ جای اشتھا با حالت تھوع روبرو شویم .

   

  ون* تلویزی

ساعت باعث رفتار نامناسب ، مھارت ھای اجتماعی ضعیف و الگوبرداری ھای  ٢تحقیقات نشان داده تماشای تلویزیون بیش از 
بیش از حد از برنامھ ھای تلویزیون خواھد شد . اغلب دیده می شود کھ تلویزیون جزو وسایل شخصی کودک و در اتاق اوست ، 

ً اشتباه است . سرگرم شدن بھ تلویزیون جلوی ارتباط کافی با افراد خانواده و والدین را گرفتھ و با تعامل کمتر با  این کاری کامال
  محیط ، زمینھ رشد کودک در ابعاد مختلف ضعیف و کم رنگ تر می گردد .

  * مقابلھ با لوس بودن



بت افراطی و شیوه ھای غلط تربیتی یکی از مھمترین دالیل لوس بودن کودکان روشھای اشتباه تربیتی والدین است . والدین با مح
کودکانی بی صبر و تحمل ، غیر مھارگر و پرتوقع بھ بار می آورند . باید والدینی با محبت ولی قاطع بوده و حس مھارگری و 
صبر و تحمل را بھ کودک بیاموزیم . نوجوانی کھ این گونھ تربیت و رشد کند مسلما ھمھ چیز را آسان می خواھد و زندگی در 

  امعھ برایش بسیار سخت خواھد بود ، در نتیجھ منزوی شده و احتمال گرایش بھ اعتیاد دارد .ج

   

  * سواالت جنسی

نھ تنھا کودکان بلکھ نوزادان ھم درباره بدنشان حس کنجکاوی دارند و این یک حس طبیعی و سالم است . توضیح در این باره 
برای گفتگو در این موضوع زبانشان بند می آید کھ چھ باید بگویند و یا با برای والدین کاری دشوار محسوب می شود و گاه 

پرخاش صحبت در این باره را امری ناپسند می شمارند و در اینصورت اگر کودک از ما پاسخی نگیرد خودش دست بھ کار 
تیجھ از پاسخ بھ سواالت جنسی خواھد شد و شاید در شرایطی کھ کنترل و نظارت ما وجود ندارد این کنجکاوی پیش بیاید در ن

کودک فرار نکنید ، با گفتگو در این باره پاسخھایی سالم تر برای کودکانتان خواھید داشت و جلوی کنجکاوی ھای بیش از حد او 
را خواھید گرفت و باعث می شود کودک با این مسئلھ سرگرم نشود . اگر از تولید مثل پرسیدند و یا اینکھ چطور متولد شدند 

زم نیست رفتار جنسی را برایش توضیح دھید بلکھ ھمین قدر کافیست کھ بگویید بھ وجود آمدن کودک از یک بادکنک کوچک ال
شروع شده ، روز بھ روز بزرگتر شده تا اینکھ از شکم بیرون می آید . گاھی کودکان کنجکاو دیدن بدن لخت دیگران ھستند ، 

و نبایدھا را آموزش داد ، در حضور کودک وارد اتاق شده و بگوید می خواھم  باید بھ او حریم خصوصی را و یک سری باید
لباسھایم را عوض کنم بنابراین کسی نباید وارد اتاق شود . احترام بھ حریم شخصی و محدودیت در بعضی موارد را بھ کودکان 

  باید آموخت .

   

  * ایجاد فعالیت

ت بدنی در کودکان بھ حداقل برسد و سبب تنبلی و چاقی آنھا شود ، باید لوازم و امروزه تلویزیون و کامپیوتر باعث شده کھ فعالی
اسبابی را مھیا کنیم تا موجب فعالیت کودکمان شود . لوازم بازی پارکھا یا دوچرخھ و ... می تواند در این امر مفید باشد . اسباب 

. اگر کودک فعالی نداشتھ باشید و ھمین امر تا   بازی ھای فعالیت دار موجب رشد مھارت ھای حرکتی در کودک خواھد شد
دوره نوجوانی صورت گیرد . بدون حتم یک نوجوان بیکار و تنبل خواھید داشت و می دانیم کھ یکی از علل گرایش بھ اعتیاد 

  بیکاری است .

   

   

  * پرورش خالقیت

تفاده کند ، قسمتی از یک داستان جدید را برایش بازی سایھ دستھا را با کودک خود انجام دھید . می تواند از خمیر بازی اس
تعریف کنید و اجازه بدھید ادامھ اش را حدس بزند . ساز دھنی برایش تھیھ کرده تا برای خودش آھنگسازی کند . برای 

  .  داستانھایی کھ شنیده نقاشی بکشد

  * شھامت

پر دل و جرأت داشتھ باشند . با دادن آزادی عمل و اکثر والدین دوست دارند در این روزگار سخت و دشوار کنونی ، کودکی 
پلھ بپرد . روشن و خاموش  ٢اجازه تجربھ و در عین حال نظارت ، اجازه دھید تا کودکتان گاھی ریسک پذیر باشد ، مثال از 

زندان با شھامت و کردن اجاق گاز را امتحان کرده و یاد بگیرد . نشان داده شده خانواده ھایی کھ حس مشارکت خوبی دارند ، فر
  ریسک پذیرتری دارند .

   

  * مقابلھ با پرخاشگری



  الگو بودن -

ً آنرا بھ کودک خود آموزش می دھید   در ابتدا باید الگوی مناسبی باشید ، با پرخاشگری مطمئنا

  بررسی شرایط -

زی کافی برای سرگرمی دارند ، آیا وضعیت و شرایط را بررسی کنید آیا اتاق کافی و جدا برای کودکانتان دارید ، آیا اسباب با
بیشتر اسباب بازیھای او جنبھ خشونت آمیز دارند ، آیا توجھ مساوی بھ کودکانتان دارید ، آیا دخالتھای بیش از حد در بازی ھای 

  او داشتھ و یا بھ او بی احترامی و زورگویی کرده اید

  کنترل خشم -

ً مداخلھ کنید . با بھ محض اینکھ برافروختگی ، مشت کردن دست ھا ،  فشردن آرواره ، لب گزیدن فرزندتان را دیدید ، سریعا
آرامش و محبت با او صحبت را شروع کرده ، دستان او را بفشارید ، در صورت لزوم او را در آغوش بگیرید . بھ عنوان مثال 

ی خانھ محکمتری بسازی ، اگر بخواھی می بگویید : خانھ ای کھ ساختی احتمال ریختنش بود ، باید دوباره امتحان کنی تا بتوان
  توانم کمکت کنم .

   

  * پذیرش نوزاد

برای او عروسکی بخرید کھ شبیھ یک نوزاد باشد تا از او مراقبت کند ، عکسھای دوران نوزادی اش را بھ او نشان دھید ، بھ 
ھر چند ساختھ خودتان ،کھ در آن نوزادی باشد ، دیدن اقوام و دوستانی بروید کھ نوزاد دارند ، داستان ھایی برایش تعریف کنید 

با ھم بھ تقویم نگاه کنید و بگویید حدس بزند نوزاد چھ زمانی متولد خواھد شد ، اگر الزم بھ جابجای اتاق او ھست یا باید اتاق را 
ذاشتن بھ این دنیا شروع بھ غصب تقسیم کنید ، یکماه قبل از تولد نوزاد این کار را انجام دھید تا احساس نکند نوزاد بھ محض پا گ

  او را دارد . کردن مالکیتھا و قلمرو 

   

    * عبرت آموزی

برای کودکان خود شرایط عبرت آموز را شرح دھید چھ شرایط مثبت چھ شرایط منفی مانند امر بھ معروف و نھی از منکر و 
  مثال :  دقت کنید لحن شما حالت مقایسھ نداشتھ باشد

  چقدر بی نظم است و این بی نظمی باعث شده یکی از اسباب بازیھایش را پیدا نکند آن کودک را می بینی

  چھ دوست با ادبی داری چقدر خوب سالم و احوالپرسی می کند

کتاب داستانھای عبرت آموز مثل داستان حسنی کھ نظم و نظافت نداشت و مورد تنفر دیگران بود و زمانیکھ منظم مرتب شد 
  ھمھ دوستش داشتند

سالھ است و  ١۶یا  ١۵بھ ھمین ترتیب ھرچھ سن کودک باالتر می رود داستانھای مناسب سنش ، ھمچنین وقتی فرزند شما و 
تقریبا در شرف ورود بھ اجتماعاتی بھ غیر از مدرسھ می باشد او را بھ آسیب ھای آگاه کنید و عواقب کسانی کھ بھ این موارد 

او رابطھ ای خوب و دوستانھ برقرار کنید تا تمامی مسائلش را با شما در میان بگذارد توجھ نکردند را برایشان شرح دھید ، با 
، بدخلقی ھای مکرر و تحقیر کردن ایجا وحشت و یا تنبیھ فیزیکی فرزندتان تنھا فاصلھ ای بین شما و او ایجاد می کند و دقیقا 

  ا باال می روددر این زمان است کھ امکان در معرض خطر آسیب قرار گرفتن فرزند شم

   

  * آداب اجتماعی کودک

ھر پدر و مادری قطعا میل دارند کھ فرزندان باادبی داشتھ باشند. بچھ ھای خوب و باادب سربلندی پدر و مادر ھستند و بھ 
و  وجودشان افتخار می کنند. بچھ ھایی کھ در موقع مالقات بھ دیگران سالم و بھ ھنگام جدا شدن خداحافظی کنند، دست بدھند



احوالپرسی کنند، بھ بزرگ ترھا احترام بگذارند و جلوی آنھا برخیزند، آداب غذا خوردن را رعایت کنند، بسم هللا بگویند، نظیف 
  و پاکیزه باشند، حقوق دیگران را مراعات کنند و ...

ند و از بچھ ھای گستاخ و بی ادب این قبیل بچھ ھا باادب ھستند، نھ تنھا پدر و مادر بلکھ ھمھ مردم بچھ ھای باادب را دوست دار
بدشان می آید. ما در این مطلب بھ برخی از روش ھای آموزش مستقیم و غیرمستقیم آداب اجتماعی بھ کودکان اشاره نموده ایم کھ 

  بھ شرح ذیل می باشد.

   

  پدر و مادرھا بھ عنوان الگو  -

ھ باشند، اما برای رسیدن بھ این آرزو با پند و اندرز و امر و نھایت آرزوی ھر پدر و مادری ھمین است کھ فرزندان باادبی داشت
نھی نمی توان فرزندان مودب و دلخواھی تربیت کرد.بھترین راه برای رسیدن بھ این ھدف، بودن الگو و سرمشق خوب برای 

  کودکان است. پدر و مادر خود باید مودب بھ آداب شوند و بھ فرزندانشان درس عملی بدھند.

(ع) میفرمایند:: بھترین ادب این است کھ از خودت شروع کنی. پدر و مادرانی کھ بھ مودب بودن فرزندان خویش حضرت علی
عالقھ دارند باید ابتدا رفتار خودشان را اصالح نمایند. پدر و مادر باید خود مودب باشند، با خودشان و کودکانشان و سایر مردم 

  مقید باشند تا کودکان از آنان درس زندگی یاد بگیرند. باادب رفتار کنند و بھ سنن و آداب زندگی

پدر و مادر اگر نسبت بھ یکدیگر باادب باشند، در محیط منزل آداب و رسوم زندگی را رعایت کنند، با بچھ ھا نیز باادب رفتار  -
آیند؛ اما پدر و مادری کھ خود کنند، با مردم باادب رفت و آمد و معاشرت نمایند، کودکان چنین خانواده ای طبعا مودب بار می 

  مودب بھ آداب نیک نباشند نباید از کودکانشان انتظار ادب داشتھ باشند،گرچھ صدھا مرتبھ بگویند و پند و اندرز دھند.

عمال بھ دیگران کمک کنید در جستجوی فرصت ھایی باشید کھ بھ صورت خانوادگی، داوطلب انجام کار می شوید. وقتی   -
فرزندتان می خواھند برای مستمندان موادغذایی تھیھ کنند، می توانید در جمع آوری مواد غذایی و کارھای  مسووالن مدرسھ

  دیگر بھ فرزندتان کمک کنید.

  آموزش معذرت خواھی  -

بچھ ھا از ھنگام تولد نمی دانند چگونھ معذرت خواھی کنند. این مھارت اکتسابی است. بیشتر بچھ ھا در مورد کارھایشان 
ساس گناه و ندامت می کنند، اما بعضی از آنھا خجالت می کشند کھ بگویند از انجام این کار متاسف ھستند. این کار برای عده اح

  ای دیگر دشوار است.یاد دادن نحوه معذرت خواھی بھ بچھ ھا کاری مفید است.

بگویید: می دانم اتفاقی بود، اما این کار  مثال اگر فرزندتان توپی را پرتاب می کند کھ بھ کودک دیگری می خورد، بھ آرامی
خیلی مودبانھ است کھ بگویی: ببخشید کھ توپ بھ تو خورد. حالت خوب است؟ بھ فرزندتان یاد بدھید کھ رفتارھا نیز مشابھ 

اصالح کلمات، معنی خاصی دارند. اگر فرزندتان شانھ باال انداخت و بھ صورت تصنعی گفت: متاسفم، بھ آرامی این رفتار را 
  کنید و بگویید برادرت گریھ می کند، خوب است او را بغل کنی و بگویی: ببخشید کھ ناراحتت کردم.

از فرزندانتان انتظار                                                                                                   احترام بھ بزرگ تر  -
شید و بخواھید با مردم ھم مودبانھ رفتار کنند. بھتر است بھ آنھا بگویید چھ انتظاری از آنھا دارید. اگر رفتار مودبانھ داشتھ با

فراموش کردند بھ آنھا خرده نگیرید، اما بھ آرامی بھ آنھا یادآوری کنید. احترام بھ کودک یکی از عوامل مھم پرورش شخصیت 
  کودک بھ شمار می رود.

حترام قرار می گیرد بزرگوار و شریف و با شخصیت بار می آید. او سعی می کند با حفظ شخصیت کودکی کھ مورد تجلیل و ا
خویش از کارھای زشت اجتناب کند. کودکی کھ مورد احترام پدر و مادر قرار گیرد از رفتار آنان تقلید می کند و بھ دیگران و 

ادر را در نظر فرزند کوچک نمی گرداند بلکھ روح شرافت و پدر و مادر احترام می گذارد. احترام بھ کودک نھ تنھا پدر و م
  بزرگواری را در آنان پرورش می دھد.

  گذشت و فداکاری  -

بھ کودکان باید عفو و بخشش و گذشت را بیاموزید و معذرت خواھی دیگران را گرچھ بھ دروغ ھم باشد بپذیرند کھ امام علی(ع) 
فحش داد و از گوش چپ، اگر چھ بھ دروغ، معذرت خواھی کرد ، اگر نپذیرید از می فرماید: اگر کسی در گوش راست بھ شما 



خداوند حکیم در قرآن ضمن آیات فراوانی امر بھ گذشت فرموده است، از جملھ بر شما باد کھ گذشت کنید،  -          ما نیستید. 
  زرگ و عزیز فرماید.زیرا گذشت سبب بزرگواری و عزیزی است لذا گذشت کنید تا پروردگار شما را ب

  اگر موقع مھمانی مشکل داشتید  -

اگر فرزند کوچکی دارید، چند بار در خانھ در مورد مھمانی نقش بازی کنید. با برگزاری مھمانی نمایشی می توانید آدابی را کھ 
  ضح درک کند.از فرزندانتان توقع دارید با او تمرین کنید. در آداب خود اغراق کنید تا کودک آنھا را کامال وا

از سرزنش یا توبیخ فرزندانتان در برابر دیگر مھمانان خودداری کنید. فرزندانتان را بھ محلی خلوت مانند دستشویی ببرید و با 
او صحبت کنید. جمالتی مختصر و مشخصا در مورد مسالھ مورد نظرتان مطرح کنید. فقط بھ این اشاره نکنید کھ او چھ اشتباھی 

  ستورالعمل ھای مشخص در مورد رفتارھایی کھ می خواھید انجام دھد بھ او بدھید.کرده است بلکھ د

  ھمچنین پیشنھادھایی کھ در زیر آمده بھ کودک شما کمک می کند تا ھنگامی کھ مھمان بھ خانھ می آید، رفتار مناسبی داشتھ باشد.

  بھ کودک بگویید چھ کسی و بھ چھ دلیل بھ خانھ شما می آید. -

  ھید کودک سالم کردن بھ مھمانان را تمرین کند.اجازه د -

اگر کودک جواب سالم مھمانی را کھ از راه رسیده است داد، رفتار درست او را تحسین کنید. در غیر این صورت او را تشویق 
  کنید تا این کار را انجام دھد، ولی ھرگز او را تحت فشار قرار ندھید.

ا قطع می کند یا مداوم غر می زند تا جلب توجھ کند وادارش کنید بگوید معذرت اگر ضمن صحبت کردن،کودک صحبت شما ر -
می خواھم و صبر کند تا بزرگساالن صحبت شان تمام شود. اگر کودک مودبانھ گفتگوی شما را قطع کرده است، از او انتظار 

  نداشتھ باشید برای مدت طوالنی صبر کند.

از خود نشان داد با شوق زیاد او را تحسین کنید و پس از رفتن مھمانان ساعاتی را با ھنگام مھمانی اگر کودک رفتار مناسبی  -
  او بگذرانید.

  درمان بعضی اختالالت و مشکالتی کھ ھر کودکی می تواند دچارش شود :

  کمرویی ١

  دروغگویی ٢

  ناخن جوی / مکیدن انگشت / رفتارھای شامل تیک ٣

  شب ادراری ۴

  ترس از تاریکی ۵

  خوابیدندیر  ۶

  تنبلی ٧

  ( بھ تعبیر عامیانھ : خفگی در خواب ) ( بھ تعبیر خرافیون : بختک )   sidsمرگ ناگھانی   سندرم قطع تنفس یا ٨

 --------------------------------------------------------------------------------------  

  کمرویی – ١

از بین می رود اما اغلب موجب عدم پیشرفت و رشد اجتماعی و نیز عدم اعتماد بھ  کمرویی در کودکان در اکثر مواقع بھ مرور
  نفس می شود .

  عالئم کمرویی : سرخ شدن . لکنت زبان . من و من کردن . پائین انداختن سر و بازی با انگشتان



او را دست  -                                                                                                                        راھکارھا :
ً توی ذوق بچھ نزنید . اجازه اظھار نظر و گفتگو را بھ او بدھید   کم نگیرید و اصطالحا

  در جمع او را سرزنش یا تنبیھ نکنید -

  صورت بازی این کار را انجام دھیدکمک کنید تا بھ ضعفھایش در اجتماع غلبھ کند ، موقعیت را برایش شبیھ سازی کنید و بھ  -

استعداد و تواناییھای او را بشناسید و پرورش دھید تا خودش را قبول داشتھ باشد . بھ کالسھای مورد عالقھ اش برده تا روابط  -
  اجتماعی بیشتری پیدا کند .

   

  دروغگویی : ٢

ی اینکھ والدینشان را نا امید نکنند دروغ می گویند و کودک را وادار نکنید کھ بھ دروغ گویی اعتراف کند . گاھی کودکان برا 
بسیاری بھ خاطر ترس از مجازات شدید دروغ می گویند . ھیچگاه نگویید دروغت را از چشمانت فھمیدم یا دماغت دارد مثل 

دروغ خواھد پینوکیو می شود . کودک بھ این اطمینان خواھد رسید کھ دماغش بزرگ نمی شود و دفعھ بعد با مھارت بیشتری 
گفت . با صبر و حوصلھ ریشھ دروغگویی را در او پیدا کرده و مشکل را رفع کنید . با زورگویی و تنبیھ کار را خراب تر 

  خواھید کرد .

   

  ناخن جوی / مکیدن انگشت / رفتارھای شامل تیک ٣

ً بین ناخن جوی و احساس نامنی و اض ً بین پسران بیش از دختران است و اساسا طراب رابطھ معنا داری وجود دارد و نیز معموال
فشار و نگرانیھای درونی . اختالفات پدر و مادر . مشاھده فیلم ھای ترسناک . در درمان ناخن جوی و موارد مشابھ اساس کار 

کاھش اضطراب است ، القاء حس آرامش و امنیت بھ کودک ، حذف شرایط تنش زا ، صحبت از وقایع خوشایند و شادی 
  ر و مفید استآور.موث

   

   

  شب ادراری : ۴

نوعی اضطراب است و اگر با بد خلقی ، عصبانیت و یا تحقیر والدین ھمراه باشد این مشکل پیچیده تر خواھد شد . پس تشویق بھ 
ار عدم داشتن شب ادراری می تواند مناسب تر باشد . شبھا علی رغم اینکھ کودک خواب است او را بیدار کرده و برای تخلیھ ادر

  او را یاری کنیم . می توان از آالرم نیز استفاده کرد .

  ترس از تاریکی : ۵

ترسھای زمان خواب ، ترس از تاریکی ، ھیوالی زیر تخت یا پشت در اتاق ترسھای معمول در دوران پیش از دبستان بوده و 
ً زمانیست کھ قوه تخیل کودک در حد سالگی  ۶و  ۵گاھی تا نوجوانی ادامھ پیدا می کند و مشکل ساز می شود . حدود  دقیقا

ً خودداری کنید . وجود چراغ  ١٠تا  ٢اعالی خود قرار دارد . از  سالگی از ترساندن کودک و گفتن قصھ ھای ترسناک خود جدا
مئن از خواب خواب از اتاق کودک تا اتاق والدین ادامھ داشتھ باشد سعی کنید درب اتاقتان ھمیشھ باز باشد و در مواقع لزوم تا مط

کودک خود نشدید درب اتاق را نبندید . بستن درب اتاق والدین ، شبھا می تواند برای کودک وحشتناک باشد . چند دقیقھ ای در 
اتاق او و در تاریکی بمانید ، ابراز محبت کرده و برایش قصھ ای آرامبخش بخوانید و نیز از کارھایی کھ قرار است فردا انجام 

خاطر ترسیدنش تحقیر نکنید و گاھی بھ دنبال منبع ترس بگردید و عدم وجودش را ثابت کنید . زمانی کھ وحشت  دھد . او را بھ
  زده است او را در آغوش بگیرید و اجازه ندھید ترس تمام وجود او را بگیرد

  دیروقت خوابیدن ۶



تعریف کنید . از استدالل استفاده کنید ، اینکھ برای بھ موقع خوابیدن کودک خود باید در ابتدا قانونی برای زمان خواب کودک 
کودکان نسبت بھ بزرگساالن نیاز بیشتری بھ خوابیدن دارند و اگر بھ مقدار کافی نخوابند در روز خستھ و آشفتھ خواھند بود . 

د کھ بھ صالح کودک باید متوجھ این باشد کھ در یک سری مسائل با بزرگسال خود متفاوت است و باید قوانینی را رعایت کن
خودش نیز ھست . دقت داشتھ باشید کھ این اعمال قانون نباید با زور و تھدید باشد ، شما مھارتھای بسیاری را آموختھ اید کھ می 

توانید برای اجرای اکثر موارد تربیتی از آنھا بھره ببرید . پس در این امر می توانید از ھدایت رفتاری قاطعیت ، گفتگو و 
. استفاده کنید . حدود یک ساعت قبل از خواب یکی یکی چراغھای روشن منزل را خاموش کنید تا فقط یک چراغ مذاکره و ..

شمعی روی یکی از دیوارھا باقی بماند ، این کار باعث می شود چرخھ خواب و بیداری در مغز کودک و حتی شما تنظیم شود . 
یدا می کند . سپس کودکتان را بھ اتاق خوابش ببرید و با او گفتگو کنید مغز متوجھ فرا رسیدن زمان خواب شده و آمادگی کامل پ

از کارھایی کھ فردا باید انجام دھد بگویید و اینکھ خوابیدن بھ وقت انرژی الزم برای امور فردا را بھ او می دھد . چراغ اتاقش 
حبت کنید ، داستانی تعریف کنید تا آرامش را خاموش کرده و چراغ خواب با نور متناسب را روشن نموده و باز ھم با او ص

قاطعیت شما و عدم تنھایی او تا زمانی «بیشتری در حین خواب داشتھ باشد و بھ او اطمینان دھید تا نخوابد از اتاقش نمی رودید 
د سر ، سر و صدا و یا صدای تلویزیون ھمچون نور در خانھ از یک ساعت قبل باید کمتر شود . از ایجا» کھ بیدار است

بپرھیزید ، صدای تلویزیون و گفتگوی شما نباید در حدی قابل تشخیص بوده و توجھ کودک را جلب کند .   وصداھای ناگھانی
خود والدین نیز بایستی با فاصلھ زمانی معقولی بخوابند زیراکھ بھ کودک از فواید خواب کافی شرح دادند و اگر خود نیز محدوده 

دک سوال خواھد شد و فکر می کند بھ موقع خوابیدن خودش امری غیر منطقی است . مثال : اگر ای را رعایت نکنند برای کو
بخوابید . مطمئن باشید روز فرصت زیادی برای انجام امور خود  ١٢می خوابد شما نیز سعی کنید تا ساعت  ١٠کودک ساعت 

  ما بگیردخواھید داشت و بی خوابی می تواند استفاده بھینھ از ساعات روز را از ش

  تنبلی : ٧

  ھا و عللى دارد کھ بھ بررسی مھمترین عللھا می پردازیماى باشد ریشھتنبلى بھ ھر صورت و گونھ

  *علل زیستی

  *علل استعدادی و ذھنی

  *علل روانی

  *علل عاطفی

   

  تشریح علل......

  * علل زیستی :

   

 سستی و ضعف جسمانی -

کان یگر کودوجوش الزم را در زندگى داشتھ باشند و چون دتوانند جنبیفند و نمىکودکانى ھستند کھ از لحاظ نیروى حیاتى ضع
ً تماشاچى ھستند و توان کار و فعالیت را ندارند.نمى ً اینگونھ افراد غالبا  توانند بھ پیش روند. معموال

  

 مشکالت کم خونی -

ستى و منفى در حرکت و تالش دارد، منجر بھ ضعف و سھا و مؤثر در رفتار است. اثرى ھا و نارسائىخونى خود سبب ضعفکم
 وجوش نیست.کند بار سنگینى بردوش دارد و قادر بھ حرکت و داشتن جنبشود آنچنان کھ آدمى احساس مىبیحرکتى مى

  



 وضعیت تنفسی -

س و عدم خاطر وضع بد تنفپرورى است. بساز خستگى و رکود و در نتیجھ تنبلى و تنو کامل سبب  گاھى عدم توان تنفسی خوب 
 آورد.پرورى در مىجذب اکسیژن کافی ، نیروى الزم را براى کار و تالش ندارد وسراز تنبلى و تن 

  

 بیماریھا -

ا وضع رند و یشوند. مثالً کسانى کھ اختالل در دستگاه جھازھاضمھ داپرورى مىساز تنبلى و تنھاى بدنى زمینھبرخى از بیمارى
 توانند وضع و رفتارى عادى داشتھ باشند.دى و طبیعى نیست و یا افرادى کھ ھمیشھ بیمارند نمىمزاجشان عا

  

 اختالل در عملکرد غدد -

روز با براى رکارى برخى از غددمترشحھ داخلى زمینھ در این زمینھ مسائل بسیارى قابل ذکرند. در کل باید متذکر شویم کھ کم
 ید .کلیھ و تیروئکارى در کبد و یا دیگر غدد چون غدد فوقکند.نظیر : کمھا فراھم مىکارىکمھا و بسیارى از بیحالى

  

 خستگی مفرط -

ً زمینھ ھاى مزمن و مداوم است کھ ناشى از کارھاى بدنى بسیار شدید است و این خستگىمنظور ، خستگى ا براى رھا تدریجا
 کند بویژه کھ این فرسودگى در سنین کودکى باشد.ەا فراھم مىلىھا و تنبکارىفرسودگى بدن و در نتیجھ کم

  

 کم خوابی -

ً بیشتر کار و مطالعھ کنند. آنھا کھ بھر علتى خواب و استراحت کافى ندارند و یا بھ عمد نمى دھند ھا نشان مىجربھتخوابند تا مثال
 گیرند.پرورى قرار مىاینان بیشتر در معرض تنبلى و تن

  

 پرخوری -

ندارند.  الیت رابرخى از کودکان خواه بعلت شمکبارگى و خواه بھ علت تشویق والدین بھ پرخورى توش و توان الزم براى کار و فع
ً شکم پر و سنگین و در نتیجھ تجمع خون در دستگاه گوارش و افت نسبی فشار خون در بقیھ اعضاء بدن بھ و موجب  یژه مغزاصوال

 کند.یک شده و حال و حوصلھ الزم براى کار را از آدمى سلب مىاختالالتى فیزیولوژ

  

 نقایص و نارسایی -

و این  یف باشددر این زمینھ باید مسائلى چون نقص در شنوائى یا بینائى را ذکر کنیم. ممکن است گوش او سنگین یا چشم او ضع
 کتک بخورد و یا ناراحت گردد.ھا و اتھام در تنبلى گردد و حتى براى این امر امر سبب بروز افت

  

 فشارھای بلوغ -



ٌن از سھاست. آنان در آن کارىھا و کمشود کھ سبب بروز خستگىآمدن فشارھائى برکودک مىھاى دوران بلوغ سبب واردبحران
 مانند.لھو و ھوسبازى سردرآورده و از کار و تالش عادى و تحصیلى خود باز مى

  

 مصرف دارو -

مصرف  شود کھ اختالالتى در تمرکز قواى فکرى و در نتیجھ کار و فعالیت پدید آید مثالً ردى مصرف دارو سبب مىدر موا
 داروھاى بیماری صرع .

  

 صدمات مغزی -

اک در ادر برخى از کودکان بعلت ضربھ مغزى و یا صدمات وارده برآن، حتى در دوران کودکى دچار نوعى سختى در رفتار و یا
ثبیت تصیت او شوند. موارد و انواعى از صرع ھم در افراد ممکن است ھمان وضع و اختالالت را پدید آورد. و این امر در شخمى
 شود.مى

   

  علل ذھنى و استعدادى *

 مشکالت ھوش -

اغلب  ھوشى و یا افت ذھنى ھستند ممکن است از تنبلى سردرآورند. این امر دربراساس تجارب کودکانى کھ دچار کم
دانیم ھمھ شوند. البتھ مىھاى اساسى و بنیادین مىماندگان ذھنى وجود دارد. آنھا برحسب طبیعت کندذھنى متوجھ شیطنتعقب

  کودکان بھ یک میزان ھوش ندارند وعوامل وراثتى و محیطى در این تفاوت بسیار مؤثرند.

  اختالل ادراک -

توانند رشد و ھ اختالالتى در ادراک دارند و بھ تناسب وضع حالشان نمىخاطر کبرخى از کودکان دچار تنبلى ھستند بدان
  پیشرفتى داشتھ باشند و حتى ممکن است کار و برنامھ خود را رھا کنند و طبیعى است کھ بھ تنبلى متھم گردند.

   

  تنبلی ذھنی -

عدم بکار انداختن ذھن و یا  کارى و یاممکن است فردى از نظر ھوش و استعداد در سطح مناسبى باشد ولى بعلت کم
امر در عین حسن نیٌت و نازپروردگى و لوسى و واگذارى کار خود بھ دیگران دچار رکود و در نتیجھ تنبلى ذھنى گردد و این

ً اگر در برابر برنامھ   اى سنگین قرار گیرند.صداقت برایشان پدیدآید. مخصوصا

  خستگی ذھنی -

ً با حفظ مسائل پوچ و بىذھن خود را خستھ مى شیوه کار و تالش ،  آشنائى بابرخى از کودکان بعلت عدم ارزش، با حفظ کنند.مثال
کردن متن یک کتاب داستانى و یا کار و تالش بسیار، حٌل معماھا و مسائل سخت خستگى ذھنى دارند و رغبت بھ کار و تالش 

  کنند.پیدا نمى

  ضعف استعداد -

فھمند ولى در اى مخصوص استعداد ندارند. مثالً درس ریاضى را خوب مىص و یا زمینھاى خابرخى از کودکان درباره مسألھ
درسى با اینکھ در یکى دو درس نمره ادبیات یا ھنر و نقاشى استعداد ندارند و برعکس. و این کودکان در مقایسھ با کل برنامھ

  شوند.آورند متھم بھ تنبلى مىخوب مى



  ضعف حافظھ -

شود کھ توانند بخاطر بسپارند در نتیجھ راجع بھ آنھا داورى مىحفظشان کافى نیست دروس حفظى را نمى قدرت کودکانی کھ 
  پرورند و البتھ حافظھ آنان بھ دالیل گوناگونى ممکن است ضعیف باشد.تنبل و تن

   

  * علل روانی :

 فشارھای روانی -

ایط اع و شرگذرد و نیز عدم امکان مقابلھ کردن با اوضبرش مى گاھى کودک براثر عدم امکان در توجیھ جریاناتى کھ در دور و
د تکاى خوشوند کھ او نیروى اھاى بسیار سبب مىکند و با مراقبتموجود دچار فشار روانى شده و احساس خستگى و فرسودگى مى

 تر شود.را از دست داده و تنبل

  

 اراده ضعیف -

ده قوى نند. اراتوانند از آن دل برکشان ضعیف است در میان جمعند و سرگرم بازى و نمىارادهخاطر کھ برخى از کودکان تنبل بدان
جھ بھ نمایند. در نتیمىنکند و یکباره اقدام ندارند کھ تصمیم خود را بمرحلھ اجرا بگذارند. درباره انجام دادن کارى امروز و فردا مى

 مانند.تنبلى متھم شده و از کار و تالش باز مى

  

 اختالالت روانی -

ً بیمارى اسکیزوف ودکان خود کرنى در در مواردى تنبلى بخاطر بیمارى روانى و یا اختالالتى است کھ در این زمینھ وجود دارد. مثال
ندارد را  شش کافىپرورى و بیکاریست و البتھ این بیمارى در بالغان و جوانان بیشتر است. کودک مبتال توان کار و کوساز تنزمینھ

 دھد.طلبى مىو تن بھ راحت

  

 عدم توجھ و دقت -

. دچار عى و ..برخى از کودکان ھوش و استعداد کافى دارند ولى بعللى از جملھ علل و عوامل خارجی، خانوادگی، اقتصادی، اجتما
تى ھستند. نمىنوعى بى ّ ٌت و توجھ کافى توانند خوب بخوانند و بفھمند و رأى و نظر دھند. درکالس و مدرسھ دق دھند و خرج نمىبدق

می  ی مشاھدهدر کودکان بیش فعال ودر عین حال باھوش نیز این عدم توجھ و عدم تمرکز بطور شدید مانند. در نتیجھ از کار مى
 شود .

  

 اختالل شخصیت -

ً بررسى یک وه استناز نظر شخصیتى جزو گر دھند افرادى کھھا نشان مىگاھى تنبلى ناشى از وجود اختالل در شخصیت است. مثال
 ت.کار اس اى ندارند و مشکل شخصیتى مانع انجامھاى درسى عالقھھستند ضعف در تحصیل داشتھ و بھ تنبلى متھمند. بھ برنامھ

 عدم انگیزه کافی -

ریک کند و یا مشوق و محٌرکى معنى کھ عاملى نیست تا او را بھ کار و فعالیت تحانگیزه است . بدیندر مواردى تنبلى ناشى از عدم
در کار نیست کھ موجب دلگرمى و حرکتى و تالشى براى او شود. طبیعى است در چنین صورتى اگر انگیزەاى مادى یا غیرمادى 



 شود.براى فرد پدیدآید آن مسألھ حل مى

  

 انزجار و عدم عالقھ -

ک یدایش یپعالقگى و تنفر موجب از آن متنفر باشد. این بى اى بی عالقھ و حتىزمانى ممکن است کودک نسبت بھ درس و برنامھ
یلى و ملکھ بی دھد. در واقع او تنبل نیست بحالت دفاعى و خشم و موضعگیرى در کودک است و بدان خاطر تن بھ کار و برنامھ نمى

 اکراه او را بھ چنین امرى واداشتھ است.

 احساس عدم امنیت -

مھ موفق س و برناتواند در کار و درھائى دارد و نمىناامنى است. او در محیط خانھ و زندگیش دلواپسىتنبلى گاھى منوط بھ احساس 
 آسایش فکرى ندارد تا تن بھ کار بدھد. -باشد. او خاطرى جمع ندارد تا بھ کار و تالش بپردازد

  

 لوس و پرتوقع بودن -

ین است کھ ظارشان ااى دھند ، انتو حاضر نیستند تن بھ کار و برنامھ اند کودکان ناز پرورده و آنھائى کھ بی جھت سست و تنبل شده
طلوب دتى نامدیگران کارشان را انجام دھند. این امر در روزھاى اول مدرسھ پدید آمده و بعدھا پس از عدم جلوگیرى بصورت عا

 آید.درمى

   

  * علل عاطفی :

  حسادت -

تواند موجب عوارض کوچک و بزرگ بسیارى باشد. طفلى ب نیاورید. حسادت مىمسألھ حسادت کودکان را مشکل ناچیزی بحسا
شود کھ دست از کار و تالش کشیده و سرگرم اندیشھ ذھن و فکرى مشغول دارد گاھى آنچنان مأیوس مى کھ بعلت حسادت ، 

  شود.گیرى درباره حسادت مىدرباره سرنوشت خود و کیفیت عمل و تصمیم

  احساس کمبود محبت -

خاطر کھ احساس کند والدین او را بھ واقع دوست ندارند و یا او مورد عالقھ پرور شود بدانگاھى ممکن است کودک تنبل و تن
والدینش نیست. کودکانى کھ از این بابت کمبود داشتھ باشند ، فکرى بھ خود مشغول دارند و این امر آنھا را از فعالیت طبیعى 

  شود کھ چرا کار کنند و براى کھ کار کنند...این مىدارد، طرز فکرشان خود باز مى

  حس انتقام -

کند تا بنظر خود از والدین کھ خواستھ او را برآورده گیرى است. گاھى او تنبلى مىتنبلى در مواردى حاکى از نوعى انتقام
ً بخاطر  ام اند انتقام بگیرد و این امر در کودکان خردسال بیشتر است. و زمانى ممکن است انتقنکرده متوجھ خودشان باشد مثال

  دھند.توزى قرار مىاى براى کینھاند. و این را وسیلھگناھى کھ مرتکب شده

  وجود ترس و وحشت -

کودکان ترسو ممکن است در مواردى بیشتر کار و تالش کنند تا مورد تنبیھ قرار نگیرند و زمانى ھم ممکن است ترسشان شدید 
د مشغول دارد کھ دست از کار و تالش بکشند و ھمھ فکر و ذھن آنان متوجھ آن امر باشد و طبیعى است باشد و چندان او را بخو

  کھ راه غلبھ بر تنبلى جبران ترس است.

ھاى ناپیدا. سبب بھ ھمین گونھ است مسألھ اضطراب. با این تفاوت کھ اضطراب ترسى است با ریشھ        کودکان مضطرب : -
  رام سلب شود. نتواند بنشیند، بایستد و یا قرار و استقرار پیدا کند و یا تمرکز فکرى داشتھ باشد.شود کھ قرار و آمى



  حساسیت ھا -

آورد. کند و آن امر ذھن او را مشغول داشتھ، ھیجانش را بھ جوش مىاى حساسیت پیدا مىگاھى کودکى راجع بھ امرى و مسألھ
  باشد دچار حالت شکنندگى است و در امر کار و تالش راکد است. طبیعى است مادامى کھ او در حساسیت و ھیجان

  بھ رخ کشیده شدن -

مقایسھ کردن کودک و بھ رخ کشیدن نقاط ضعف او اگرچھ در مواردى ممکن است سبب حرکت و تالشى جدید گردد. ولى گاھى 
تى و نومیدى و سرخوردگى گردد و از براى کودکان حساس بویژه آنھا کھ امکان رشد و پیشرفت ندارند ممکن است سبب ناراح

  کار و تالش عادى بازشان دارد.

کودکانى کھ از والدین                                                                                                     سرکوفت خوردن  -
روند نند گاھى از این وضع بھ تنگ آمده و بدنبال سیاھى مىبیشنوند و سرزنش و تحقیر بسیار مىخود بطور مداوم سرکوفت مى

تواند عاملى براى تنبلى کنند تا ھرچھ شد بشود و این خود مىکھ دیگر رنگى باالتر از آن نباشد. کار و تالش خود را رھا مى
  باشد.

  لوس بودن -

پرورى سردرآورند کھ در بحث است از تنبلى و تناند در مواردى ممکن کودکانى کھ بدالیل عاطفى لوس و ناز پرورده بار آمده
  ھای پیشین مفصال بھ این موضوع پرداختھ ایم.

  احساس اضافی بودن -

برخى از کودکان ممکن است در محیط خانواده خود بھرعلتى پذیرفتھ نشده و احساس زائدبودن کنند مثل کودکى کھ بعلت جنسیت 
کند ھمھ فکر او متوجھ این امر است یا نامادرى است و خود را سربار احساس مىمورد قبول نیست و در خانواده کنار ناپدرى 

  ماندکھ خود را جا بیندازد و از کار و تالش باز مى

   

  sidsمرگ ناگھانی   سندرم قطع تنفس یا ٨

مان قطعی ندارد و بھ نشانگان مرگ ناگھانی نوزادان، در ( بھ تعبیر عامیانھ : خفگی در خواب ) ( بھ تعبیر خرافیون : بختک )
شود و این سندروم بھ نام "مرگ گھواره" نیز نامیده می توان با آن مقابلھ کرد، چون یک بیماری یا ناخوشی نیست.خوبی نمی

طور ناگھانی بمیرد و پس از تحقیقات کامل پزشکی و پزشکی قانونی و حتی زمانی کھ کودکی با سن کمتر از یک سال، بھ 
  ی مرگ او پیدا نشود، این سندروم برای او تشخیص داده می شود.اتوپسی، علتی برا

گونھ عالمت شود، زیرا بدون ھیچ انگیز برای خانواده محسوب میدھنده و بسیار غمای تکاناین نشانگان، حادثھ
  دھد.ای رخ میھشداردھنده

باید آنھا را بھ پشت خواباند، » ھانی نوزادانمرگ ناگ«بنابر نظریھ آکادمی پزشکی کودکان آمریکا، برای پیشگیری از عارضھ 
  چون بھ پھلو خواباندن نوزاد، خطر چرخیدن نوزاد بھ روی شکم و مرگ ناگھانی او را در پی دارد.

آکادمی پزشکی کودکان آمریکا بر اساس شواھد روزافزون بیان می کند کھ انجام اقداماتی نظیر انتقال تخت نوزاد بھ اتاق 
  بھ نوزاد بھ ھنگام خواب در کاھش خطر عارضھ مرگ ناگھانی نوزاد موثر است. پستانک و دادن خواب پدر و مادر

   

  عوامل موثر در مرگ ناگھانی نوزادان

   

اند. این ز در این رابطھ شناسایی شدهبا این کھ ھنوز علت اصلی نامعلوم است، ولی بر اساس تحقیقات، چند عامل خطرسا
  اند از:عوامل عبارت



  یابد.در منزل احتمال نشانگان مرگ ناگھانی کودک افزایش می  سیگاری  با حضور ھر فرد : داشتن والدین یا پرستار سیگاری *

خوابند، بیشتر است. وقتی کودک روی شکم ل بروز این نشانگان در کودکانی کھ روی شکم میاحتما : خوابیدن روی شکم *
دھد و کودک ھوای بازدمی خودش را تنفس رود، وقفھ در تنفس رخ میخوابد، احتمال افزایش درجھ حرارت بدن باال میمی
کودکی را کھ عادت دارد بھ پشت بخوابد، بھ روی  رود. ھمچنین اگراکسیدکربن در خونش باال میکند و در نتیجھ میزان دیمی

  یابد.گیری افزایش میشکم بخوابانند، احتمال بروز این نشانگان بھ نحو چشم

ھر چھ نوزاد زودتر بھ دنیا بیاید، و یا ھر چھ وزن ھنگام تولد او کمتر  : وزن بودن نوزاد در ھنگام تولدنارس بودن یا کم  *
  گان بیشتر خواھد بود.باشد، خطر بروز این نشان

نوزاد ھنگام خواب خیلی باال برود، خطر بروز این نشانگان  درجھ حرارت بدن اگر افزایش درجھ حرارت ھنگام خواب: *
داشتھ  تب فوق العاده گرم قرار بگیرد و یا دھد کھ کودک در اتاقیابد. افزایش درجھ حرارت بدن زمانی رخ میافزایش می

  باشد.

بسیاری از مطالعات ارتباط بین خوابیدن در بستر نرم و بروز نشانگان مرگ ناگھانی کودک را   خوابیدن در بستر بسیار نرم: *
ھای ضخیم و نرم، مبل راحتی و سایر سطوح نرم برای ھای شنی، کاناپھ، لحافسھھای آبی، کیاند. رختخوابنشان داده

  اند.خواباندن کودک نامناسب و خطرناک

، یک عامل خطرزا در بروز ریکشیدن سیگار در دوران باردا  اعتیاد مادر در دوران بارداری بھ سیگار یا سایر مواد مخدر: *
نشانگان مرگ ناگھانی کودک است. ھمچنین اعتیاد بھ سیگار یا سایر مواد مخدر در طول دوران بارداری سالمت جنین را در 

  دھد.معرض تھدید قرار می

ھستند، بیشتر است. ھمچنین  مادرشان کم سن احتمال بروز این سندروم در کودکانی کھ سال: ٢٠تر از داشتن مادر جوان *
  شود.ھا کمتر باشد، احتمال بروز این نشانگان بیشتر میھرچھ فواصل بین بارداری

ع این امر بھ خصوص در مورد کودکانی کھ سابقھ قط دھد:ھایی کھ حیات کودک را مورد تھدید قرار میابتال بھ ناخوشی *
  اند، صادق است.تنفس و رنگ پریدگی ناگھانی، کبود شدن و یا وقفھ تنفسی داشتھ

   

  چگونھ از مرگ ناگھانی نوزاد جلوگیری کنیم؟

  این اقدام خطر بروز نشانگان مرگ ناگھانی کودک را بھ میزان زیادی کاھش می دھد. کودک را بھ پشت بخوابانید. -١

برای حصول اطمینان از سالمت جنین و کاھش خطر  کنید. جنین تان مراقبتدر دوران بارداری از خودتان و  -٢
ھای دوران بارداری بھ نحو صحیحی انجام شوند. در دوران و یا کاھش وزن ھنگام تولد، باید تغذیھ و مراقبت زودرس تولد

  سیگار و سایر مواد مخدر و نیز ھر گونھ داروی غیر مجاز و بدون تجویز پزشک پرھیز کنید.بارداری از مصرف 

ھا عاری فضای اطراف کودک را در منزل، اتومبیل و یا سایر محیط اجازه ندھید کسی در اطراف کودک شما سیگار بکشد. -٣
  از دود نگھ دارید.

صاف و سفت کھ با یک مالفھ مناسب پوشانده  تشک خوابی بارختکودک را در   خواب کودک دقت کنید.در انتخاب رخت -۴
یا ساختھ شده از سایر مواد نرم در  ایھای پارچھزیر سرش نگذارید. از قراردادن اسباب بازی  بالشی شده، بخوابانید و

خواھید روی او را بپوشانید، از یک مالفھ نازک استفاده کنید و آن را از دو طرف بھ زیر تشک خواب او بپرھیزید. اگر میتخت
مانند  تر بھ او بپوشانید؛ھای گرمکنید کودک سردش است، لباسببرید و دقت کنید کھ از حد سینھ باالتر نباشد. اگر فکر می

اند کھ ھای مخصوص کودک بخوابانید. برخی محققان کشف کردهھایی کھ جوراب سرخود دارد، یا او را در کیسھ خوابسرھمی
گیرد، خطر نشانگان مرگ ناگھانی کودک کمتر است، بنابراین بھ خواب خود و در اتاق والدین قرار میوقتی نوزاد در رخت

خواب یا گھواره او را بھ اتاق خود ببرید و یا گھواره کنار تختی بخرید (کھ توانید تختمیخواب خود جای آوردن نوزاد بھ رخت
  شوند.)خواب بزرگساالن متصل میاز یک طرف باز ھستند و در ھمان ارتفاع بھ تخت



ھ سرش را زیر ھنگام خواب، کودک را بیش از حد در پتو نپوشانید و بھ ھیچ وج از گرم کردن بیش از حد کودک بپرھیزید. -۵
خوابد، نباید بیش از حد گرم باشد. حرارت اتاق باید برای یک فرد بالغ با لباس سبک پتو نگذارید. اتاقی کھ کودک در آن می

  مناسب باشد.

ھای بیماری  گاھی نشانگان مرگ ناگھانی کودک ھمراه با المقدور کودک در معرض عفونت قرار نگیرد.سعی کنید حتی -۶
دھد، بنابراین بھتر است از ھمھ بخواھید قبل از بغل کردن کودک شما، رخ می  ھای دستگاه گوارشیبیماری و تنفسی
  یمار دور نگھ دارید.ھایشان را بشویند و کودک را از افراد بدست

  تخصص نوزادانفوق  – (دکتر علیرضا مرندی

  استاد دانشگاه علوم پزشکی شھید بھشتی

  برگرفتھ از سایت تبیان )

   

در ذیل آمده    (سایت بھزیستی کشور)       * از آنجایی کھ تنبلی چشم مشکالت بسیاری را در کودکان بوجود می آورد مطلبی از
  زمینھ بیشتر گردد : تا اطالعات شما در این

  علل تنبلی چشم در کودکان

  بینایی کودکان چھ زمانی باید ارزیابی شود؟

شود. در این حالت آمبلیوپی یا تنبلی چشم نوعی اختالل بینایی است کھ باعث کاھش دید مرکزی در یک چشم بھ ظاھر سالم می
  شود.تفاده از عینک ھم کامل نمیاما دید واقعی چشم حتی با اسگرچھ ساختمان ظاھری چشم سالم است 

ھا طبیعی و در چشم دیگر غیرطبیعی باشد، چشم مبتال بھ ضعف بینایی، تنبل است. زمانی کھ تکامل بینایی در یکی از چشم
اگرچھ در این بیماری معموال یک چشم درگیر است، اما در برخی حاالت ممکن است ھر دو چشم بھ صورت ھمزمان تنبل 

شود. بھترین زمان برای اصالح این حالت دوران نوزادی یا اوایل درصد از کودکان مشاھده می ٣تا  ٢شم در باشند. تنبلی چ
  کودکی است.

ھای اول کودکی، یابد. در سالھای اول تولد، تکامل میاگرچھ نوزادان تازه متولد شده قادر بھ دیدن ھستند، اما بینایی آنھا در ماه
شود. برای دستیابی بھ دید طبیعی، تکامل سال اول زندگی، رشد بینایی کودک تکمیل می ٩در طی  بینایی بھ سرعت کامل شده و
  ھمزمان دو چشم الزم است.

سالگی توسط کارشناس این امر ارزیابی شود. بسیاری از کارشناسان  ٣توصیھ شده است کھ بینایی تمام کودکان تا قبل از 
دھند و در صورت نیاز، کودک را بھ چشم ھای معمول کودکان انجام میاز معاینھ ھای چشم پزشکی را بھ عنوان بخشیمعاینھ

  کنند.پزشک معرفی می

ھای نوین ارزیابی بینایی را در نوزادان و کودکان کم سن مقدور ساختھ است. در صورت وجود سابقھ خانوادگی ابتال بھ روش
  شود.ھا در دوران نوزادی توصیھ میای جدی چشمی معاینھ چشمھیا دیگر بیماری» آب مروارید«، »لوچی«یا » استرابیسم«

  سالگی ، ھر سال این سنجش صورت گیرد . ٧در مجموع بھتر است توصیھ کنیم از سن نوزادی تا 

افتد. در بسیاری از موارد ھا و تکامل بینایی اتفاق میتنبلی چشم در اثر اختالل در عملکرد طبیعی چشم علت تنبلی چشم چیست؟
  شود؛مکن است علل مرتبط با تنبلی چشم ارثی باشند. علل تنبلی چشم بھ سھ دستھ عمده تقسیم میم

ھا، کودک برای فرار از افتد. در استرابیسم یا انحراف چشمتنبلی چشم اغلب بھ دنبال استرابیسم اتفاق می  استرابیسم (لوچی)؛-
  یابد.منحرف تکامل نمی کند و در نتیجھ چشمدوبینی از چشم بھتر خود استفاده می

افتد کھ ھای بینایی ھستند کھ با تجویز عینک قابل اصالح ھستند. تنبلی چشم زمانی اتفاق میانواعی از اختالل عیوب انکساری: -
عیب انکساری شامل دوربینی، نزدیک بینی یا آستیگماتیسم در یک چشم (در زمانی کھ چشم دیگر سالم است) و یا در دو چشم 

  لی کھ اختالف قابل توجھی بین دو چشم وجود دارد) وجود داشتھ باشد.(در حا



تواند منجر بھ تنبلی ھر دو چشم شود. تشخیص شود. وجود عیب انکساری شدید در دو چشم میدر این حالت چشم بدتر تنبل می
رسد کھ دید کودک اشکالی ر میھا طبیعی بوده و بھ نظاین نوع آمبلیوپی معموال مشکل است؛ چرا کھ در این حالت ظاھر چشم

  نداشتھ باشد.

افتادگی پلک، آب مروارید، کدورت قرنیھ و ... از جملھ عوامل مسدود کننده مسیر بینایی ھستند. این مشکل معموال شدیدترین 
  کند.حالت آمبلیوپی را ایجاد می

    شود؟تنبلی چشم چگونھ تشخیص داده می

ا کھ تا زمانی کھ کودک مشکل واضحی نداشتھ باشد و یا دچار انحراف واضح چشمی تشخیص تنبلی چشم کار آسانی نیست؛ چر
نباشد، والدین متوجھ مشکل بینایی کودک نخواھند شد. تنبلی چشم بر اساس اختالف قدرت بینایی بین دو چشم یا ضعف بینایی ھر 

  شود.دو چشم تشخیص داده می

ھای خاصی از جملھ بررسی مشکلی است. اما کارشناس با بھ کارگیری روش اندازه گیری قدرت بینایی در کودکان کم سن، کار
تواند قدرت بینایی کودک را می چگونگی تمرکز و تعقیب کردن اشیاء توسط یک چشم در حالی کھ چشم دیگر پوشانده شده،

  تخمین بزند.

ا کھ ممکن است دید کودک با تجویز عینک باید توجھ داشت کھ ضعف بینایی در یک چشم ھمیشھ بھ معنای تنبلی چشم نیست؛ چر
ھای داخل چشم مسئول ھا، تومورھا و یا سایر اختاللھای چشمی مانند آب مروارید، عفونتاصالح شود و یا اینکھ سایر بیماری

  شود.کاھش بینایی باشند کھ اگر امکان درمان آنھا وجود داشتھ باشد، دید کودک نیز اصالح می

تر خود استفاده کند کھ این حالت با قرار دادن پوشش بر روی چشم چشم نیز کودک باید از چشم ضعیفبرای اصالح تنبلی 
تر بھ مدت چند ھفتھ و یا چند ماه قابل انجام است. حتی زمانی کھ تنبلی اصالح شد ممکن است بھ منظور جلوگیری از قوی

  ری باشد.ھا ضروبرگشت آن، استفاده از پوشش بر روی چشم سالم برای مدت

ھا شامل اصالح عیوب انکساری توسط ای الزامی است. نمونھ این درمانقبل از درمان تنبلی چشم، درمان مشکالت چشمی زمینھ
  عینک و درمان آب مروارید با عمل جراحی است.

درمان تنبلی چشم شدت تنبلی چشم، سن کودک در زمان شروع درمان و علت بھ وجود آورنده آن از عوامل موثر در موفقیت 
  ھستند.

  عوارض ناشی از عدم درمان تنبلی چشم چیست؟

اگر تنبلی چشم اصالح نشود، مشکالت زیادی رخ خواھد داد کھ میتواند منجر بھ نقص بینایی شدید و دایمی در چشم تنبل، از بین 
  بھ بیماری و یا آسیب جدی گردد.. رفتن دید سھ بعدی، محرومیت از نعمت بینایی برای تمام عمر در صورت ابتالی چشم سالم

کنند، اما والدین باید کودک خود را متقاعد بھ انجام کاری کنند اصوال کودکان تمایل بھ بستن چشم ندارند و از این کار امتناع می :
  کھ بھ نفع وی است.

  نکات زیر را بھ خاطر بسپارید :

  م در موفقیت درمان است.پیگیری و دقت در اجرای دستورھای کارشناس، از عوامل مھ -

  یابد.در صورت تشخیص و درمان بھ موقع تنبلی چشم، بینایی در اکثر کودکان بھبود می -

سال اول زندگی  ٩احتمال موفقیت در درمان تنبلی چشم ناشی از ((استرابیسم)) یا ((عیوب انکساری نابرابر در دو چشم)) در  -
  زمانی، احتمال بھبود تنبلی چشم بھ میزان چشمگیری کاھش خواھد یافت.بیشتر است. معموال بعد از گذشت این دوره 

آمیز است کھ تشخیص و درمان علت درمان تنبلی چشم بھ علت انسداد مسیر بینایی مانند آب مروارید، فقط در صورتی موفقیت -
  ای آن در دو تا سھ ماه اول زندگی صورت گیرد.زمینھ

************************************************  
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