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  کارشناس گرامی

  .تهیه شده است در اختیارتان قرار گرفته،که جهت استفاده از فیلم آموزشی فرزندپروري کودکان  راهنما این

ان آن دسته از کارشناسجلسات فرزندپروري براي استفاده در  ،فقط فیلم آموزشیو همانگونه که اطالع دارید،  

، دوره ي آموزشی فرزندپروري  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سالمت روان تهیه شده است که زیر نظر

د و نخواهد بوصورت خودآموز و توسط والدین قابل استفاده  به این مجموعه را با موفقیت گذرانده اند. از طرفی

  باشد.این کارشناسان قابل اجرا می آموزشیهاي تنها در کالس

، اما ها استفاده کنیددر کالس -بسته به نیاز مخاطب خود -فیلم  از هاییبخشیا توانید از تمام فیلم شما می

سعی شده به همین منظور،  یی نخواهد داشت.آحضور شما و بحث دوطرفه با والدین، کارفیلم بدون مشاهده 

در صورت نیاز به حذف، یا نمایش قسمتی  شود تا ها در راهنما نوشته آن هدفها و لمدقایق اجراي فیاست که 

  . انتخاب کنید فیلم قسمتهاي مورد نیاز خود را از تر بتوانید راحت ،خاص

اطر خبار مشاهده کنید و نکاتی را که در هر قسمت قابل بحث است بههر قسمت از فیلم را چندین الزم است

هاي آموزشی مورد بحث (فرزندپروري) هستند، نه جایگزین هاي شما در کالسها مکمل بحثفیلم. این بسپارید

مند هاي آموزشی بهرهو در میان آموزش خود از فیلم دهیدآن. لذا ابتدا شما مبحث مربوطه را آموزش می

  شوید.می

را با راحتی بتوانید آنباشید که بهوزارت بهداشت مسلط فرزندپروري الزم است آنقدر بر نحوة آموزش کتابچۀ 

ر دهایی از آن کتابچه را با این فیلم ادغام کنید. این راهنما، ها تطابق دهید و بدانید چگونه قسمتاین فیلم

  .کنداین مسئله به شما کمک می

  

 فرزندپروريراهنماي استفاده از فیلم 
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اهی این نقد گ.والدین ممکن است به ایراداتی بسیار ظریف در فیلم اشاره کنند که مرتبط با نوع بازیگري است 

وان موارد تبا توضیحات الزم می اما این ایرادات بر یادگیري فرزندپروري تاثیرگذار نیست و بر فیلم وارد است

  احتمالی را اصالح کرد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ده ساخته ش هاي منفی و جریمهدانواع پیام ، دستور قانون/، تقویت رفتار مناسب، ارتباط :بخش فیلم در چهار

 اهاشتبو یا  صحیحدر مورد مشکالت فرزندپروري، نحوة برخوردهاي  یکوتاه هاينمایش فیلماز  بخش و در هر

  والدین وجود دارد.

راوي مقدمه اي میگوید و قطعاتی از فیلمهاي مرتبط نشان داده ها به این صورت است که ابتدا ترتیب اکثر فیلم

داده  نمایش "طاهاي فرزندپروري را پیدا کنیدخ " ی به صورتپیاممیشود، سپس تمرین ها شروع میشوند: 

ر در قسمت باال درو شود. اشتباه روبه نمایشیشود که قرار است با شود. به این ترتیب مخاطب متوجه میمی

  در قرمز و کلمۀ نادرست وجود دارد.نیز عالمت ضربها  فیلم اینچپ سمت 

ظهور این جمله در فیلم، در واقع اعالم فرصتی شود و نمایش داده می" وگوزمان گفت"صورت سپس پیامی به

 ،برخورد با کودك در مورد اشتباهات فیلم و نحوة اجراي صحیح وبراي شماست که فیلم را متوقف کنید 

ند کنیز نکات نادرست و درست را بیان  راويممکن است . در ادامه، داشته باشیدوگوي کوتاهی با والدین گفت

  نکته:

  هاي خود و یا در شروع بحث آموزشی در کالس استفاده نکنید.هرگز از فیلم به جاي صحبت -1

در طول مدت نمایش فیلم و ارائه توضیحات مربوط به آموزش هر بخش الزم است طوري بحث را هدایت کنید  -2

که بر روي فیلم متمرکز باشد و اگر در مورد سایر موارد مربوط به فرزندپروري از طرف والدین موضوعی مطرح شد، 

  ها را محترمانه متوقف کرده، به ادامه توضیحات بپردازیدصحبت آن

طور کامل توضیح اي وقت بگذارید که مطالب همان بخش از فیلم بهبا احتساب زمان براي هر فیلم به اندازه -3

  داده شود و مخاطب مفهوم را درك نماید.
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و در سمت چپ باالي  شودنمایش داده میدهد با کودك را نشان می درست  نحوة برخوردی که فیلمو سپس 

  تصاویر، عالمت درست با رنگ سبز نشان داده میشود .

 و وجود داشته باشد و شما با توجه به شرایط فیلماز مشکالت فرزندپروري ممکن است چند  کدامبراي هر 

  دهید. نمایش مطالب  براي جاافتادن بهتررا فیلم کنید کدام کالس، انتخاب مینیاز

بر اساس کتابچه ي فرزندپروري وزارت بهداشت، شما مقدمات و اهداف و بخشهایی مانند تعریف رفتار را توضیح 

میدهید و براي بخش ارتباط مثبت، تقئیت رفتار مناسب، قانون و مدیریت رفتار نامناسب از فیلم ها بهره 

  میگیرید 

  

  

  

آنها را نمایش دهید  توانیدکه شما میدهد میتوضیحاتی و اهمیت آن  ارتباطدر ابتدا راوي در مورد در فیلم، 

  صحبت کنید.کنندگان خودتان براي شرکت یا از این توضیحات عبور کنید و

  

  

هاي و فیلم میدهد اتیتوضیح ،دنشومی رابطه که باعث خراب شدن عواملیر مورد راوي د                         

  شود:به ترتیب نمایش داده می ذیل خصوص موضوعاتدر  یکوتاه

 تحقیر، توهین، سرزنش 

  مقایسه کردن 

 طعنه و کنایه 

  داد و فریاد 

 عصبانیت در زمان تنبیه فرزند 

 احساس گناه و ناامنی به فرزندان دادن. 

  ل بحث شده از این قرارند:ورابطه اي گرم و مناسب بحث میشوند. اصپس از این قسمت، اصول اصلی برقراري 

  ارتباطبخش اول: 

102:1دقیقه   
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 وقت و زمان کافی براي فرزند صرف کردن  

 به کارها، عالئق و احساسات خوشایند و ناخوشایند فرزندان توجه نشان دادن  

 هاي مشترك مورد عالقۀ او را انجام دادنبا فرزند، فعالیت 

 وگوي خوشایند با کودكگفت  

  مکرر احساسات و عالقه به فرزند در طول روزنشان دادن  

 گوش کردن فعال  

  

 

 

  

  :اصول داشتن رابطه مناسب                    

 طروي تصویر مرتببر در این قسمت راوي توضیحاتی را  .صرف کردنوقت و زمان کافی براي فرزند  -1

 : شوددهد و سپس فیلم کوتاه نمایش داده میمی ارائهبا موضوع 

 بیندمی برنامه کودك فرزندشخواند / مادري که با ها را به بازي فرا میپدري که بچه

  .و احساسات خوشایند و ناخوشایند فرزندان توجه نشان دادن به کارها، عالئق -2

                      

  

  فیلم کوتاه:نمایش و سپس  "پیدا کنیدخطاهاي فرزندپروري را در فیلم "نمایش                          

رست به دو صورت د زندشان احترام میگذارند. این فیلمفیلم اشاره دارد به این که چگونه والدین به عالیق فر  

و نادرست و با فاصله اي بین آنها براي بحث، نمایش داده می شود. در این فیلم در مورد درس و مشق نیز 

را مطرح کنند.شما شود والدین مساله اجراي دستور براي انجام تکالیف  صحبت شده که ممکن است باعث

 که در بخشهاي دیگر به این موضوع خواهید پرداخت اعالم می کنید 

  شود.کودك نمایش داده می –به دنبال آن چند فیلم کوتاه از ارتباط والد 

20:50دقیقه   

07:70دقیقه   
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...................  

  

  .هاي مشترك مورد عالقۀ او را انجام دادنفعالیت ،با فرزند -3                        

دیده فیلمی نادرست و درست  ،روال قبل طبقشود و در ادامه متن فوق نمایش داده می                          

  .به اشتراك گذاشته شودوالدین ا شود که باید نکات آن بمی

  استچهار قسمت داراي این فیلم: 

هایی را انتخاب هاي کودك، بازيکه مادر بدون توجه به عالقه اشاره دارد این موضوع به ،قسمت اول  -

  دارد. عالقهها به آنکند که خودش می

  .ستعدم توجه مادر به درخواست کودك و احساسات او دهندهنشان قسمت دوم،  -

  شود.فیلم درست نمایش داده می قسمت سوم،  -

 و  مشغول انجام کاري هستند والدینزمانی که  درکه،  اشاره دارد موضوعبه این  قسمت چهارم،  -

  .شودهاي الزم داده میو در این زمینه آموزش دتمایل به بازي دارد، چه باید بکنن فرزند آنها

  برد.سپس راوي چند فعالیت مشترك با کودك را نام می

  

  

  

  خوشایند با کودك: وگويگفت -4                        

ه تازه از مدرس ی کهـدر آن مکالمۀ بین مادر و کودککه شده در ادامه فیلم نادرست و سپس درست نمایش داده 

 کودك وي بین مادر وگوگفتصحیح در مورد نحوة ی ـچند نکتۀ ارتباط به شود واست نمایش داده می برگشته

با مادر در اینجا مورد بحث نیست و از آن عبور کنیدو بحث دقت کنید که رفتار نامناسب کودك شود.اره میـاش

  را متمرکز روي ارتباط نگه دارید

  

45:10دقیقه   

10:14دقیقه   
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گو واین گفت شود و مدل نادرست و درستوگو با کودك نمایش داده میدر مورد گفتفیلم دیگر  سه             

   شود.نمایش داده می

کمک بیشتري به شما جهت آموزش که هر کدام  از هر سه فیلمتوانید کالس میواي ـو محتبسته به نیاز 

  استفاده کنید. کندمی

  

  

 

 نشان دادن مکرر احساسات و عالقه به فرزند در طول روز. -5               

هایی کوتاه نمایش داده و فیلم کندرا بیان میدر این قسمت راوي توضیحاتی در مورد نشان دادن احساسات 

مثال مطرح شده رائه دهید.افیلم  در حین پخش  در خصوص این موضوعرا الزم  توانید توضیحاتمی شود ومی

یکی از فیلم ها در مورد توجه و محبت به کودك قبل از خواب و دیگري در مورد تماس تلفنی با فرزند در 

  دلتنگی استو صرفا جهت ابراز عالقه 

  

  

ارتباطی  هاي ترین روشمهماز که  گوش کردن فعالراوي در مورد ، در قسمت آخر                           

  شود.دو فیلم درست و نادرست در این زمینه نمایش داده میدهد و پس از آن است توضیح می

است که در مدرسه افتاده و نیاز دارد به او فرصت داده شود تا مورد اول مربوط به ناراحتی فرزند از اتفاقی 

دن کر گوشفیلم دوم نیاز به همدلی و در   شود.میو درك خوب فهمیده که بزند و حس کند  را شبتواند حرف

  ها استفاده کنید.هر دو فیلم یا تنها یکی از آناز توانید شما میشود. مینشان داده  صحیح 

  

48:15دقیقه   

 

00:19دقیقه   

45:20دقیقه   
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در صورتی که زمان کافی ندارید یا نیازي به  شوند.هاي ارتباطی بیان میراهایی از خالصه در این قسمت       

ه همراه بحث بپردازید و ب توانید با خود والدین به تی میو یا ح را حذف کنید.توانید آنمی ،نیستبیان خالصه 

  بندي نهایی برسید.یکدیگر به یک جمع

  

  

  

  

  

  دقیقه بیست و هشت قسمت دوم شروع میشود.

  .کندو انواع آن بحث را شروع می پاداشي در مورد تعریف ادر ابتدا راوي با مقدمه

  .تري را ارائه دهیدات جامعیا با این فیلم توضیح دهید و یا خودتان توضیحشما می توانید این قسمت را 

  

  

  . " پروري را پیدا کنیدخطاهاي فرزند"               

صورت درست و به ،دهدکار مثبت خود را به والدین نشان می کهزمانی تحسین کودكدر این قسمت، نحوة 

ب رفتار مناسوالد مشغول کار مهمی است چگونه به وقتی  کهاینشود. همچنین در مورد نادرست نمایش داده می

 شود.کودك توجه کند، فیلم کوتاهی دیده می

  

  

درفیلمی که پسر بچه دستهاي شسته شده را به مادر نشان میدهد، نشان داده میشود                            

گام هن در کالم و رفتار والدینممکن است  یعنیشود میکه گاهی کالم ما به جاي تشویق، طعنه دار و آزارنده 

08:26دقیقه   

  دوم: تقویت رفتار مناسببخش 

29:50دقیقه   

12:32دقیقه  

حذف شد؟؟ه 
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 سمت درستق و در باعث کمتر شدن رفتار مثبت شودجاي تقویت رفتار مثبت، بهنکاتی باشد که حتی ، تحسین

که در آن  : اینشود.، به اینکه چه نکاتی رعایت شود تا تحسین یا تشویق بتواند اثرگذار باشد اشاره میفیلم

   زمان به ایرادها توجه نشود

  

  

  

را  خوابشهایش را خوانده و تختدرسفیلم دیگري در مورد نحوة تحسین کودکی که                            

تواند باعث کم شدن این رفتار مثبت به شود و باز نکاتی که در رفتار والدین میمرتب کرده، نمایش داده می

آموزش داده  توجه به رفتار مثبت براي افزایش آن و سپس روش صحیح جاي تقویت آن شود نمایش داده 

  شود.می

  

  

                       

کلی و تفاوتش با تحسین رفتار به صورت  فیلمی براي نشان دادن اثر تحسین به صورت                         

  شود.نمایش داده میمشخص، 

  

 جهت تقویت  تحسین کالمیها نکات درست و نادرست دقت کنید که هر کدام از این فیلم

یص تشخیا  و ها را نمایش ندادیدکه همۀ فیلمگذارند. درصورتیرفتار مثبت را به نمایش می

ها به درستی دریافت نشده است، حتماً در پایان این قسمت در کالس، نکات فیلم که دادید

کالس  و درخالصه کرده  مجدداً عاطفی و جسمانی، نکات را يهاپاداشو قبل از شروع 

 توضیح دهید.

   
  

                        

                          

  

  

  34دقیقه

36:48دقیقه   
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  هاي عاطفی و جسمانیپاداش                

ایش داده ـم نمـ، فیل38:40و در دقیقۀ دهد ی میـاتتوضیح در مورد این نوع پاداش ن قسمت راويـدر ای

  شود.می

  دیگران  جلوي تمایلی ندارد کهیا و  را دوست ندارد،  شدن لمسفیلم اول و دوم: زمانی که کودك

  .گیردمورد تحسین عاطفی قرار 

  

                         

   پاداش فعالیتی                          

  شود.نمایش داده می عنوان نمونهدهد و فیلمی بهراوي در ابتدا توضیحی در مورد معناي این نوع پاداش می

  

      

و  به دنبال آن فیلم نادرست مشاهده میشود و "خطاهاي فرزندپروري را پیدا کنید "                         

شود و توضیح داده میشود که تا قبل تعیین شده است دیده می اجراي پاداش فعالیتی که ازدرست در مورد 

یش پاداش از پتوان گاهی به دالیلی نمیحد امکان نباید پاداش را به تاخیر انداخت. والدین خواهند پرسید که 

 الزم است همدلی ین مساله میپردازد که در این موارد همادامه ي فیلم به  ،تعیین شده را بالفاصله انجام داد

اگر والدین .زمان مناسب انجام آن مشخص شودده شده ، توضیح داشود، دلیل موجه عقب افتادن پاداش، 

آموزش بدهید که قرار نیست فرزندان ما با ناکامی  بگویند که فرزندشان این مساله را قبول نمیکند، به آنها

مواجه نشوند بلکه قرار است در زمان تجربه ي چنین احساساتی، والدین همدل در کنار آنها باشند و اگر قرار 

 .با همه ي اینها الزم استاست به انجام کاري نه گفته شود، با لحن خشن یا بی احترامی والدین روبرو نشوند

  ممکن است پاداشهایی تعیین کنید که در زمان مقرر قابل انجام هستند  تا جایی که 

  

  

37:35دقیقه   

41:25دقیقه   

42:16دقیقه   
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پاداش فعالیتی باید مورد عالقۀ کودك باشد نمایش چگونه در مورد اینکه  فیلم نادرست و درست               

  شود.مورد عالقۀ کودك نیز توضیح داده میهاي شود و در مورد داشتن لیست فعالیتداده می

  

  

   پاداش مادي                         

 مادي دهد. سپس فیلمی در مورد پاداشتوضیح می رشوه و باجراوي در مورد پاداش مادي و تفاوت آن با 

در این قسمت از فیلم، پدر خانواده براي همسر و فرزند خود، به  شود.براي رفتارهاي خوب نمایش داده می

مایش خواهی نپاداش به باج تبدیل سپس فیلمی با موضوعاست.  کردهایی تهیه دلیل انجام کارهاي خوب هدیه

ن ئتوضیحات الزم را با گروه والدین به بحث بگذارید تا مطم توانیدپس از نمایش این فیلم شما میشود. داده می

  تفهیم شده است.شوید که تفاوت باج و رشوه با پاداش به خوبی در کالس 

اه ادن کار اشتبنددهد براي انجام شود که به والدین توضیح میهمچین فیلم کوتاهی از اعالم جریمه دیده می

  رفتار نادرست را با آرامش جریمه کرد.انجام ، بلکه باید نباید پاداش داد

  

  

   استفاده از جدول رفتاري براي ایجاد رفتارهاي مناسب                         

فتارهاي مناسب براي والدین توضیحاتی درباره استفاده از جدول رفتاري براي ایجاد رراوي در این قسمت از فیلم 

توانید در این قسمت شود. شما میمی مشاهدهتوضیحات متخصص نیز راوي  هايعالوه بر صحبتدهد و می

یا و  دهید آن را به همراه مثال و توضیحات الزم آموزشبر روي تخته این جدول را ترسیم کرده و خودتان 

  به آموزش بپردازید.کرده و سپس با استفاده از سؤاالت والدین  پخشفیلم را  از قسمتاین  کهاین

  

44:27دقیقه   

46دقیقه   

49:25دقیقه   
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   تقویت رفتارهاي مناسب هايالصۀ روشخ                         

ه به با توجدر این مرحله  شود.هاي تقویت رفتارهاي مناسب گفته میایی از روشخالصهدر این قسمت از فیلم 

ید. کن این قسمت را حذف توانیدنیست می نیازي به خالصه کردن مطالب ارائه شدهاگر توضیحات والدین 

  را خالصه کنید.نکات مهم والدین توانید با کمک همچنین می

  

  

  

، شروع کنید. و سپس فیلم را قانونوجود در مورد ضرورت با والدین بحث را با سؤال جوابی کوتاه در ابتدا 

  نمایش دهید. 

دهد و سپس، فیلمی در مورد گذاري میراوي توضیحاتی در مورد اهمیت قانون )1:03:10ي این بخش( در ابتدا

ود. شنمایش داده میگذاري در یک موقعیت (در این فیلم در مورد مکان نشستن کودك در ماشین) لزوم قانون

  شود.میاشاره  غیرهدر اینجا به نکاتی در مورد ثبات قانون، چگونگی اعالم آن، وجود ضمانت اجرایی و 

به ا به سؤاالت آنها ر ، پاسخپرسیدند اگر والدین سؤالی و اشاره شودجزئیات  ندارد که بهلزومی در این قسمت  

  .دکنیگذاري است موکول قسمت بعد که مرتبط با نکات مهم در قانون

        

                            

ها با نمایش فیلمی که شیوة شود که هرکدام از آنگذاري مطرح میپنج نکته براي قانون                           

  این نکات عبارتند از:شوند.دهد، توضیح داده میگذاري را نمایش میدرست و نادرست قانون

  

60دقیقه   

  سوم: قانون و دستوربخش 

1:07:3دقیقه

0 
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 و مثبت گفتنقوانین را به صورت جمله خبري  -

 نوشتن قوانین روي کاغذ -

 واضح،کوتاه و روشن بیان کردن دقیق کاري که از کودك خواسته می شود -

 تناسب قوانین با سن و شرایط -

 مشخص بودن قوانین چگونگی استفاده از وسایل و ضمانتهاي اجرایی  -

 به ندرت و در شرایط خاص : استثناي عدم جریمه براي اجرا نشدن قانون -

  اعالم و اعمال جریمه با آرامش، هربار پس از قانون شکنی -

  

و  انی براي توقف احتمالی، زمفیلم بعديقسمت در فاصله با اند که در انتها و ایی طراحی شدهگونهها بهفیلم

ه در مورد نکاتی کتوانید الزم دیدید میهنگام پخش فیلم هر زمان تعامل با کالس وجود داشته باشد. شما در 

ه مربوط بو سؤال جواب  کردهمتوقف فیلم را  دیدیداگر الزم  دهید وها توجه شود توضیح کوتاهی باید به آن

  را انجام دهید. این قسمت

  

                         

قسمت که در این  بهتر این استدهد. توضیح می "دستور دادن"فیلم در مورد چگونه                            

 و سپس فیلم را نمایش اهمیت نحوة دستور دادن شروع کنیدجوابی کوتاه در مورد نیز ابتدا بحث را با سؤال و 

  دهید.

دادن  دستورل واص. سپس همۀ دیده می شوداز نحوة دستور دادن  و درست موردي نادرستفیلم ابتدا در 

ه ب، تمریناتی را شوند. الزم است در این قسمت فیلم را متوقف کردهمی نشان دادهباهم روي صفحه  صحیح

ایی متناسب با کالس، آموزش این قسمت را تکمیل یا به شیوه و صورت ایفاي نقش با خود والدین انجام دهید

لم فرا بگیرند. بعد از آن سه فی طور کاملبه دستور دادننحوة صحیح که والدین این موارد را براي طوريبهکنید 

براي  نیاز کالس ها متناسب بااز فیلمیا هر کدام  هر سه فیلم توانید ازمیکه است شده براي تمرین گذاشته 

1:17:00 
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توجه داشته باشید که در این قسمت متمرکز بر دستور و قانون بمانید و وارد محتواي تفاده کنید.تمرین اس

  بحث جریمه نشوید

  

  

  

م در فیل اعالم آن به فرزندقانون براي ساعت درس خواندن و نحوة پیگیري  دراشکاالتی                            

  ود.شپس از آن اجراي صحیح نمایش داده می در این مورد دارید و وگوگفت ی برايفرصت که شما شوددیده می

  

  

                          

ی شود و فرصتقانون ساعت خواب به شیوة نادرست و درست نمایش داده میاعالم مثالی از                      

  وگو وجود دارد.بحث و گفت براي

  

  

                           

شود و توضیح داده می پس از ورود به خانهقانون و نظم الزم  اعالم شیوة نادرست و درست                   

  ها وجود دارد.وگو بین فیلمفرصت گفت

                        

                      

  شود از جمله:هایی دیده مینکاتی در مورد دستور دادن با مثال                         

 دستور ندادن سوالی 

 یتناسب لحن کالمی و غیرکالم 

  ت.ها نیساید، نیازي به نمایش این قسمتها گفتهآموزش در هنگام ارائهکه این توضیحات را قبالً درصورتی

1:19:00 

1:22:37 

1:24:44  

1:21:15 
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و اعالم جریمه وقتی کودکان رفتار نادرست انجام داده  در مورد نحوة دستور دادن فیلمی                          

   اند نمایش داده می شود

  شود.نمایش داده میدادن دستور  از نکات الزم براي ياخالصه 1:28:00در ساعت سپس  

ا ر توانید این قسمتشده است میدستور دادن در کالس تمرین  به اندازه کافی در مورد نحوة کهدرصورتی

  حذف کنید.

  

  

  

  قسمت چهارم شروع می شود.  1:30:00در ساعت 

با والدین شروع در مورد انواع جریمه، نحوة انجام آن و هدف از آن را هایی بحث را با سؤال و جوابدر ابتدا 

  سپس فیلم را نمایش دهید.  انواع پیامدهاي منفی را نام ببرید کنید.

هاي مختلف مدیریت رفتار نامناسب به روش بعدشود و در دقیقۀ ایی در مورد جریمه شروع میفیلم با مقدمه

  پردازد.می

  

  

  

  انتخابیروش نادیده گرفتن  -1                        

 مادر و درشود و برخورد نادرست نمایش داده می (دادوبیداد و فریاد براي رسیدن به خواسته)رفتار نامناسب 

ام نحوة انج و نیزکه این روش کاربرد دارد را ، مواردي در توضیحات بعديشود. مدیریت مناسب دیده مینهایت 

  شود. آن توضیح داده میصحیح 

  چهارم: انواع پیامدهاي منفی و جریمهبخش 

١:٢۶:١۵ 

1:32:00 



15 
 

ت الزم اس استفاده کردرسان مثل پرت کردن رهاي آسیباز رفتاشود که اگر کودك همچنین توضیح داده می

  روش مدیریت نیز تغییر کند.

که در  دیدهتوضیح می سؤال کردند که چگونه روش بعدي را انتخاب کنندکه در این قسمت والدین درصورتی

  هاي بعدي به آن اشاره خواهد شد.قسمت

  .کردن نیز توضیح داده می شوددر این قسمت تفاوت این روش با قهر 

  

  

 انتخابیمورد دیگري از برخورد نادرست و سپس استفاده از روش صحیح نادیده گرفتن                            

  شود.دیده می غرغر کردندر مورد رفتار نامناسب 

   

             

توانید به جاي این قسمت شما میانتخابی گفته شده است. خالصۀ روش نادیده گرفتن                            

  د.انجام دهیرا به شیوة بحث در کالس و ایفاي نقش با والدین  ایی از بحث مورد آموزشخالصهیا در کنار آن، و 

  

                           

  

  رو شدن با پیامد طبیعیروش روبه -2

یل تکم این مورد را توانید با سؤال جواب با والدیندهد که شما میمورد این روش میراوي توضیح مختصري در 

  کنید. 

  

  

در مورد کودکی نمایش داده می شودکه به موقع براي خوردن غذا   فیلمی در این قسمت                          

 دستور صحیح باآرامش فرزند، غر میزند،به موقع حاضر نمی شود و مادر در ابتدا به جاي روبرو کردن صحیح و 

1:39:17دقیقه   

 1:41:13  

1:42:00 

1:42:43 
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نمی دهد و در نهایت تسلیم خواسته ي کودك میشود.سپس نحوه صحیح انجام آن نمایش داده می شود.دقت 

  همزمان از روش نادبده گرفتن انتخابی هم استفاده می کند. در روش صحیح، مادرکنید که 

  

  

  

                             

  با پیامد منطقی رفتار؛ انواع جریمهرو شدن روبهروش:  -3

ما شدر این مورد قبل از نمایش فیلم به انواع پیامد منطقی رفتار مانند محروم کردن و اتاق تنها بپردازید. 

  و یا قبل از آن ارائه دهید. تر را در حین پخش فیلم توضیحات کاملتوانید می

  یابد.یحات راوي ادامه میش و توضفیلم با مواردي از نمایش این رو

در  ها،ها، یا بعد از آن و قبل از شروع تمرینالزم است شما در ابتدا و قبل از توضیحات اولیۀ راوي و این فیلم

  هاي بعد موکول کنید.مورد انواع جریمه صحبت کنید. البته جزئیات روش اجرا را به قسمت

  

  

همچنین اعالم و ثبات جریمه  ،تمرین در مورد ثبات قانون و اجراي آن و نحوة اعالم آن                           

مورد نظر در مورد جریمه با چند فیلم کوتاه شود. و سپس چند نکتۀ مهم و هماهنگی پدر و مادر دیده می

  شود. از جمله: توضیح داده می

/ ثبات در جریمه و لحن مناسب / عدم انجام جریمه با  از قبل مشخص بودن جریمه تا حد امکان 

 هاي هیجانی مثل سرزنش و یا تحقیر عصبانیت و پیام

 چه جریمهو توضیحات تکمیلی را در مورد آنتوانید فیلم را متوقف کرده ها میشما در هر کدام از این قسمت

  چه جریمه نیست بیان کنید.شود و آنمحسوب می

  

  

1:48:00 

1:53:00 
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وگو در با مضمون نادرست و درست و فرصت گفت یهایسه تمرین به صورت نمایش فیلم                     

موقع و لحن مناسب براي جریمه گذاشته شده که شما کالس، در مورد ثبات در پیامد منطقی، جریمۀ به

  به نیاز کالس استفاده کنید.ها بسته توانید از یک فیلم و یا همۀ آنمی

  

  

دیده هاي کوتاهی در مورد عملی و قابل اجرا بودن جریمه و عدم استفاده از تهدید، فیلم                           

ثبات اجراي جریمه شود و تأکید در مورد وگو نمایش داده میو پس از آن مجدداً تمرین با فرصت گفتشود می

  گیرد.صورت می

وگو انجام شده باشد که والدین به خوبی با اهمیت ثبات تمرین و گفت در کالس آنقدرالزم است تا این مرحله 

. از طرفی نیز با لحن قاطع و جریمه و عدم بخشش آن آگاهی پیدا کرده و تمامی انواع آن را فرا گرفته باشند

 کافی آشنا شده باشند. سایر نکات از جمله شروع  تفاوت آن با لحن عصبانی و پرخاش و توهین به کودك به حد

تا حصول نتیجه که مدیریت رفتار است تر شدن و عدم رها کردن کار تدریج سنگینجریمۀ سبک و بهاز یک 

  نیز الزم است گفته شده باشد. 

م را به هاي الزرا با والدین درمیان بگذارید و آموزش روش اتاق خلوتقبل از نمایش فیلم در این قسمت، 

  ها استفاده کنید.ها بدهید سپس از فیلم براي تکمیل آموزشآن

  

  

  

  

١:۵۶:١۶ 

2:01:05 
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  ه:شود. از جملفیلم به چند مشکل شایع پرداخته می توسطاین قسمت، بعد از آموزش اتاق خلوت در             

 ید.آشش جریمه / وقتی از اتاق خلوت بیرون نمیـرود / عدم بخهایی که کودك به اتاق خلوت نمیزمان ◄

  وقتی در اتاق خلوت درخواستی از والدین دارد / ارائه روال معمولی زندگی بعد از جریمه ◄

توقف فیلم وجود دارد که فرصتی براي  "راه حل شما چیست "ها نمایش جملۀ در هر کدام از این قسمت

  رد است.او تعامل با کالس در این مو

شود و الزم توان اجرا کرد دیده میمیرا در خارج از خانه  "زمان تنها"در پایان، فیلمی در مورد اینکه چگونه 

  است توضیحات الزم را در این مورد به والدین بدهید.

  

                                  

که توضیحات جلسه کافی بود به آن نیازي که در صورتی شودخالصه مبحث گفته می                           

  والدین براي خالصه کردن کمک بگیرید. وگوگفتتوانید به جاي این قسمت از نیست یا می

  

  ق باشید.وفم                                                                                              

  ها و راهنما به ترتیب حروف الفبا:نامهگروه نویسندگان فیلم  

 دکتر مرجان ابراهیمی  

 دکتر مژگان خادمی 

 پوردکتر ویدا درخشان 

 دکتر فریبا عربگل 

 دکتر امین ماهورام مشهدي 

  حامد مغربیآقاي 

40:41دقیقه   

20:2:03  


