مشاوره
خانواده
و مهارتهاي زندگي

خانم بهاره شيرواني
دانشجوی دکترای روانشناسي
مهارتهای زندگی و فرزندپروری
مشاوره تلفني روزهاي چهارشنبه
از ساعت  10تا 12

س�وال :با سالم و با تشكر از پاسخي كه دو هفته
پيشدرارتباطبانحوهرفعمشكلبازيهايكامپيوتري
كودكان داده بوديد كه بسيار مفيد بود و براي فرزند
من هم راه حل هايش تاثيرگذار شد و همين موضوع
انگيزهاي ش��د تا من هم از ش��ما كم��ك بخواهم كه
چطور فرزندم را به س��مت كارهاي مثبت سوق دهم
واوراازگس��تاخيوپرتوقع��يدوركن��م.البت��همنو
همسرم هميش��ه به رفتار مثبت پسرمان پاداشهاي
گوناگ��ون ميدهيم و فكر ميكنم همين موضوع او را
پرتوقع كرده اس��ت و تقاضا دارم راهنمايي مان كنيد
چطور رفتارهاي منفي او را حذف كنيم.

سميه ابوطالبي ـ نطنز

اهمیت توجه والدین به
رفتارهای مثبت فرزندان

پاس�خ:باسالم بهشماخوانندهخوب مجله،در
بیشتر خانواده هایی که فرزندان مشکالت رفتاری
دارندووالدیننمیتوانندرفتارهاومشکالتبچهها
را مدیرت کنند،والدین زمان کمتری را با بچه های
خود می گذرانند.همین طور در این خانوادهها پدر
ومادر بیشتر به رفتارهای منفی فرزندان خود توجه
میکنند تا به رفتارهای مثبت آنها.و این درس��ت
بر خالف خانواده هایی اس��ت که س��عی می کنند
رفتاره��ای مثبت فرزندان خود را بیش��تر ببینند و
آنها را تشویق میکنند.
بعض��ی از خانوادهها تص��ور می کنند که اگر به
رفتارهای مثبت فرزن��دان خود پاداش دهند این
کار فرزند را گستاخ وپر توقع می کند ویا اینکه فکر
می کنند با توجه نشان دادن و تشویق ،کودکان یاد
می گیرند که با گرفتن رش��وه کاری را انجام دهند.
در حالیکه این طرز فکر اصال درس��ت نیس��ت وبه
کار بردن اصطالح رش��وه نامناس��ب است؛ رشوه
حقوقی

مشاوره تلفني چهارشــــنبه ها
از ساعـــت  14/30تا 16

حقوقی

 24 20خرداد  96اطالعاتهفتگی

شماره مشاوره تلفني29993238:
مشاوره حضوري با تعيين وقت قبلي
طب سوزني

وکیـل دادگستــری
مشاوره تلفني شـنبه ها
از ساعت  14/30تا 15/30

این کار احتم��ال تکرار رفتارهای مثبت فرزند خود
را افزای��ش می دهید.مثال اگر فرزند ش��ما اتاقش را
مرت��ب نمی کند هر وقت که کوچکترین تغییری در
نظم اتاقش دیدید ،او را به این کار تشویق کنید.مثال
بگویید :به به می بینم که امروز تختت را جمع کردی!
آفری��ن به دختر منظم خودم.یا بگویید :امروز چقدر
مشقهایت را مرتب وبه موقع نوشتی،آفرین به تو.

آقاي دكتر بيژن عمويان

مشاوره پزشكي ،ترك اعتياد
مشاوره تلفنی دوشنبهها از ساعت
 13تا 14:30
مشاورهحضوريباتعيينوقتقبلي

خانم محبوبه یالن

مش�اوره پی�ش از ازدواج ،زوج
درمانی و مشاوره فردی
مش�اوره تلفن�ی یکش�نبه ها از
ساعت  10تا 13
خانم الهام سادات طباطبايي

حقوقی

آقـایاکبرخوبکردار

دادن پاداش��ی اس��ت که ش��ما برای انجام کار غلط
می پردازید.
والدین باید به خاطر داش��ته باشند که کودکان
تش��نه توجه آنها هس��تند.زمانی که ب��ه رفتارهای
مطل��وب آنها توجه نمی ش��ود ،این رفتارها ش��کل
نمیگیرند وادامه پیدا نمی کنند واین در حالی است
که توجه نش��ان دادن ب��ه رفتارهای نامطلوب حتی
به ش��کل س��رزنش ،دادو فریاد وتنبیه بدنی ،باعث
تقویت این رفتارها خواهد ش��د.چون کودک ش��ما
ی��اد می گیرد که با انجام رفتارهای نا مطلوب ،توجه
شما را به خود جلب کند.چون همان طور که گفتیم،
فرزندتان تش��نه توجه شما است ودوست دارد این
توج��هراب��ههرقیمت��یدریافتکندحت��یباتنبیه
شدن.
بن��ا براین اگر نگران رفتارهای نا مطلوب فرزند
خود هس��تید ،باید س��عی کنید تا جايی که می توانید
رفتارهایمثبتویامطلوباوراببینیدواورابهخاطر
همين رفتارهای مثبت تش��ویق کنید و بدانيد كه با

با این گونه تش��ویقها فرزندتان متوجه می شود
که شما دوست دارید او چه کارهایی را انجام دهد
واحتمال افزایش آن رفتارها بیشتر خواهد شد.
ب��رای توجه ب��ه رفتارهای مثبت م��ی توانید
کارهای زیر را انجام دهید:
 -1فهرستی از کارهای مثبت فرزندتان تهیه
کنید.
س��عیکنیدازفرزندخودبهخاطرس��ادهترین
چیزها مثل بدون س��رو صدا بازی کردن،مهربانی
با خواهر وبرادر،صبر وش��کیبایی او زمانی که شما
ب��ا تلفن صحبت م��ی کنیدوهمین طور بس��یاری
از کارهایی که برای ش��ما عادی ش��ده مثل انجام
تکالیف مدرس��ه تش��کر و قدردانی کنید.این کار
س��بب بهبود رابطه ش��ما با فرزندتان وهمین طور
افزایش عزت نفس او خواهد شد.
 -2تعیین تشویقها در قبال رفتار مثبت.
مث�لا جایزه دادن،بغل ک��ردن کودک،لبخند
زدن،ح��رف زدن با اووبازی کردن به پارک بردن
ویا خرید وسیله مورد عالقه اش.
 -3بعض��ی از رفتاره��ای منف��ی را نادی��ده
بگیرید.
مثال دهن کجی ها،گریه،سرو صدا کردن،در را
محکم بستن ویا پرت کردن اسباب بازی.
 -4تعیین اینکه چطور این رفتارها را نادیده
می گیرید.
مثالتمامتوجهتانراازاومتوقفمیکنید،سرتان
را برمی گردانید واز دور می ش��وید ومش��غول کار
خود می شوید.البته با او قهر نمیکنید واگر او عذر
خواهی کرد ویا با ش��ما کاری داشت به او پاسخ می
دهید .کودک باید متوجه ش��ود که ش��ما رفتار نا
مطلوب او را دوست ندارید ونه خودش را.
نتیج��ه گیری:ب��رای ش��کل گی��ری وادامه
رفتارهای مثبت در فرزندتان س��عی کنید با رابطه
گرموصمیمیداش��تهباشیدوبیشتررفتارهاییکه
دوس��ت دارید انجام دهند ویا رفتارهای مثبت را
ببینی��د و ب��ه اين رفتارها توجه کنی��د تا رفتارهای
غلط آنها را.
روانشناسبالینی

آقای سعید مجیدی نژاد

وکیــ�ل پای�ه ی�ک د ادگس�ــتری و
کارشـــناس ارشــد حقوق خصوصی

فرزندم با من همسو نيست

وکیـل پايه يك دادگستــری
كارشناس ارشد حقوق خصوصي

مشاوره تلفني یکشنبهها
از ساعت  14تا 15

