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باشدمیمشاهدهقابلکهاستکودکواکنشازقسمتآن.
دازهانقابلوتوصیفقابل،مشاهدهقابلایپدیدهرفتار:رفتار

.استگیری

«گذاشتسرشرویراراستشدستپسرآن»
«آوردمیدرادایاکندمیلوسراخودشپسرآن»
ابلقکاریدهد،میانجامکودککهاستکاریآن،رفتاربنابراین

.استتغییرقابلالبتهوشمارش،قابلمشاهده،
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بخندل»:مانندباشدشنیدنیادیدنقابلکهاستعملیرفتار
.«دادنتکاندستیاکردن،گریهزدن،

ربانی،مهدلسوزی،بودن،باهوش،کردنحسکردن،فکر»اما
نحوهیاودنبلوسگستاخی،بدجنسی،شقی،کلهلجبازی،
همشاهدقابلچونشوندنمیمحسوبرفتاریکهیچ«نگرش
نسبتانفرزندشبهوالدینکههستندهاییصفتبلکه.نیستند

.دهندمی
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مثال هایی برای توضیح رفتار کودک:

« دهدهنگام بازی در پارک بچه ها را هل می».

«وددر فروشگاه دست مرا رها می کند و البالی قفسه ها پنهان می ش».

با کفش بیرون روی فرش راه می رود».

وقتی عصبانی می شود داد می زند و ناسزا می گوید».
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وتار،رفدرآمد،پیشیعنیعمدهموضوعسهبهبایدرفتارتوصیفدر
,A)پیامد B, C)کردتوجه.

درآمدپیش(Antecedent):دهدمیرخرفتارازپیشچهآن.

رفتار(Behavior):قابلکهاستکودکعملکردازقسمتآن
.باشدمیمشاهده

پیامد(Consequence):آیدمیرفتارازپسچهآن.
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ایطشرچهگیرد،میقرارشرایطیچهدرکودککهاینبهبسته
ایطشرچهوروانیوفیزیولوژیک،جسمی،هایحالتمثلشخصی
دیگران،هایرفتاروروابطنوعها،محرکوجودمثلمحیطی
.کندمیتغییرزندمیسراوازکهرفتاری

حوصلهواب،خ،(گرسنگی)کودکفزیولوژیکهاینیازرعایتعدمتوجهی،بی
.ترسدمیچیزیازیاواسترفتهسراش

خانهقتیومثل:دهدمیافزایشراکودکبدرفتاریاحتمالمحیطیشرایط
.ردگذامیسرشبهسرهامهمانازیکییاصداست،وسرپرخیلی
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آن قسمت از عملکرد کودک است که قابل مشاهده می باشد.
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آیدمیرفتارازپسچهآن

میاننشکودکرفتاربهوالدینکهاستهاییواکنششاملپیامد
.شودمیمواجهآنهاباخودشعملکردنتیجهدراویادهند

افزایش)تقویتکودکرفتارشودمیباعثهاواکنشاینگاه
.(کودکتشویق)شود(رفتاررخداد

اررفترخدادکاهشباعثکودکرفتاربهمحیطبازخوردهمگاهی
.(کودکبهنکردنتوجه)شودمیاو
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شکالتمازکهبرداشتیببینندتاکنندمیپیدافرصتوالدین.1
جیغارهدشبتاصبحازمریم»استدرستاندازهچهتادارندکودکرفتاری

.«زنهمی

وبیدنکپاوقراریبی»شوندمیمتوجهراکودکرفتاربروزدلیلوزمان.2

.«دهدمیرخهاظهرمعموالآرشهای

یمپیرفتارآنبهنسبتخودشانواکنششدتونوعبهآنان.3
.«ندشومیتسلیمزودشاهینهایخواستهبرابردرگردندبرمیکارسرازوقتهر»برند

هایقرققش»کنندتعیینزمانطیدرراکودکرفتارسیرتوانندمی.4
.«کندمیپیداشدتیاشودمیکمترکودک

دادبهتیوقاز»استداشتهایفایدهچهمداخالتشانبفهمندتوانندمی.5
.«زندمیحرفترآراماودهندنمینشانتوجهدرخواستش،کردنمطرحهنگاممینافریادو
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ردکاشارهرفتاربروزمکانوزمانبهبایدرفتارثبتدر
زاپسودهدمیرخاتفاقیچهرفتاربروزازقبلیعنی

کهشوندمیمتوجهوالدینکاراینبا.شودمیچهآن
ازایدرکودکوشودمیرفتاربروزموجبشرایطیچه

یاشودمیمواجهپیامدیچهباخاصرفتارآنانجام
چنینهم.چیستکودکرفتاربرابردرآنانواکنش

کهوالدینرفتارهایازدستهآنوپرخطرهایموقعیت
خصمشکاراینبااندشدهکودکرفتارتقویتبهمنجر

.شوندمی
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وکنندتقویتراکودکانمطلوبهایرفتاروالدیناستقراروقتی
انآنهایرفتاربهبتوانندبایداولدهند،کاهشراهایشانبدرفتاری

.کنندتوصیفراآنهاوتوجه

ردمعموالکهرامبهمیوکلیهایتعریفآنانشودمیباعثکاراین
ابمعموالکههاییتوضیح،بگذارندکنارگویندمیکودکانمورد

درکیکهدهدنمیاجازهآنهابهوهمراهندوالدینرنجشودلخوری
.باشندداشتهخودفرزندهایکارازروشن

کنندفتعریومشاهدهدقتبهرافرزندشانرفتاربتوانندوالدینوقتی
میخرواقعیتدرکههاییرفتارازکتبیگزارشیکهرسدمیآنوقت

.دکننثبتجاییدرراهارفتاربگوییمبهتریاکنند،تهیهدهند
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نمودار توصیف رفتار

  جدول هفتگی ثبت رفتار

منحنی ترسیم رفتار
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مشخصآنپیامدودرآمدپیشهمراهبهرفتارخودنمودارایندر
ررفتایکبروزشرایطوعلتکندمیکمکروشاین.شودمی

رفتارآنبرابردرواکنشیچهکهکنیمدقتوبشناسیمرامشخص
منجرهکشرایطیتغییربرایتوانیممیکاراینبا.دهیممیانجام

ونندکمیتقویتراآنکههاییپیامدیاشوندمیرفتاربروزبه
.باشیمداشتهواقعیوعینیریزیبرنامهبخشندمیتداوم
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موقعیت قبل از زمان و مکانرفتار مشکل زا
بروز رفتار

پیامد های بعد از 
سایر توضیحاتبروز رفتار

و کشیدسر مادر داد
ت لیوان شیر را پر

کرد

ه مادر در کیف مدرسانهصبح در آشپزخ8
نیراش لقمه نان و پ

گذاشت

یبی مادر به پول تو ج
بیشتری داد

دوست نداشت در 
ر نان و پنیمدرسه

بخورد
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میعالمترارفتاربروزدفعاتتعدادجدولیکدرروشایندر
میخرمستمرصورتبهکههاییرفتارثبتبرایروشاین.زنیم

رتصوبهوبارچندینکههاییرفتاریعنیاست،مناسبدهند
ستندنیتکتکصورتبهثبتقابلوافتندمیاتفاقتکراری

ینابهرفتارثبت.دادندشنامکردن،گریهکشیدن،دادمانند
اصالحبرنامهاجرایازپسشویدمتوجهکندمیکمکشکل
اقدامویافتهکاهشحدچهتانظرموردهایرخدادتعدادرفتار
.استبودهموثرچقدرشما
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:نوع رفتار
زدنجیغ

بار9بار8بار 7بار6بار5بار4بار3بار 2بار1روز های هفته

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه
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یشنماوجدولیکدررفتاردادنرخدفعاتثبتباتوانیدمیشما
کودکرفتارتغییراتروندمنحنی،یکشکلبهشدهثبتاطالعات

متعالبهاقدمستونهرپایینقسمتازروشایندر.دهیدنشانرا
یکگریکدیبهنقاطکردنوصلبابتوانیدپایاندرتاکنیدزدن

.دهدمینشانراهارفتارتعدادعمودیستون.کنیدرسممنحنی
عاتیدفتعدادیعنیپایهسطحبهمربوطجدولراستسمتقسمت

رافتاررآنکنیمشروعرارفتاراصالحکهاینازقبلکودککهاست
مدتیدررارفتاربروزهایدفعهجدولچپقسمت.دهدمیانجام
.کنیممیکاررفتارتغییررویداریمکهدهدمینشان

24
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بعد از شروع برنامه رفتاریقبل از شروع برنامه رفتاری
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هرثالمبرایگیردصورتهفتگیصورتبهرفتارثبتاستبهتر
مدرسهازکودکبازگشتازپسساعتیکزمانمدتدرروز

مدتوساعتهمانبایدروزهر.دادقرارارزیابیموردرارفتارش
.باشدنظرموردخاصزمان

هماندروالدینکهشودزدهعالمتنموداردربایدوقتیفقط
کردهمشاهدهرارفتارکهاستمطمئنوداردقرارزمانیفاصله
.است

عایتر»یا«نگذاشتنمحل»ماننداستسختهارفتاربرخیثبت
عهدفتعدادتوانمیمواردایندر.«نکردنگوشحرف»یا«نکردن
ندادهانجامراآناووشدهخواستهکاریکودکازکهراهایی
.کردمشخصاست
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نبایاد  به حافظه، حدس و گمان یاا یاادآوری  . بالفاصله پس از انجام رفتار باید آن را  ثبت کرد. 1
.اتکا نمود

اری، از بایاد ضامن اداماه کاار جا     . موقع ثبت رفتار نباید به کودک چسبید یا او را تعقیب کرد. 2
.گوشه چشم رفتار او را پایید

ه مزاحمی در شروع برنامه رفتاری بهتر است وقتی از شبانه روز را به ثبت رفتار اختصاص داد ک. 3
..(.مهمان، مراجع، )ندارد وجود 

ساعت بهتر است ثبت رفتار به صورت هفتگی انجام گیرد برای مثال هر روز در مدت زمان یک. 4
هار روز بایاد هماان سااعت و     . پس از بازگشت کودک از مدرسه رفتارش را مورد ارزیابی قرار داد

.مدت زمان خاص موردنظر باشد

ده فقط وقتی باید در نمودار عالمت زده شود که والد مطمئن است در آن زمان ،رفتار را مشااه . 5
. کرده است

وش حارف گا  »یاا  « رعایت نکردن» یا « محل نگذاشتن»ثبت برخی رفتارها سخت است مانند. 6
در این موارد می توان تعداد دفعه هایی را که از کودک کااری خواساته شاده و او آن را    . «نکردن

.انجام نداده است مشخص کرد
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داشتهقوانینیخوداجتماعوشهرادراه،مدرسه،خانه،درداریمنیازما
راکوچکجامعهاینکهافرادیواستکوچمجامعهیکماخانه.باشیم

رعایترایمقرراتوقوانینوباشندپایبنداصولیبهبایددهندمیتشکیل
باشیمداشتهقانونچیزیهربرایخودخانهدرکهصورتیدر.کنند

.دهدنمیرخاصالرفتاریمشکالتازبسیاری

نبایدهچوبکندبایدچهداندنمیکودکباشدنداشتهوجودقوانینچنانچه
ضمنرد.نیستپذیرفتنیرفتاریچهواستقبولموردرفتاریچهبکند؟
.کنندتشویقیاتنبیهراکودکتوانندنمیهموالدین

هببرگشتساعاتمنزل،ازبودنبیرونمجازساعاتغذا،زمانخواب،زمان
بااشرتمعچگونگیاینترنت،وکامپیوترتلویزیون،ازاستفادهنحوهخانه،

...وهمراهتلفنازاستفادهچگونگیدوچرخه،ازاستفادهنحوهدوستان،
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داشتهماباخوبىارتباطکهمی کنیمپیداعالقهکسىبهما

دوسترااوکهکنیممىاطاعتکسىدستوراتازباشد،

نند،کاطاعتشماازفرزندانتانمى خواهیداگر.باشیمداشته

راشمااخالقىهاىارزشودهندگوشراشمادستورات

.کنیدبرقرارخوبىارتباطآنهاباابتدابپذیرند،



دباشداشتهتوانمندیاحساسکهکنیدکمککودکبه

کنیدحفظراخانوادگیرسوموآداب

باشیدداشتهساختاروقوانینخانهدر
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ریدهختبلتیکاوبرایپدرشتازگیبهکهاستایساله10پسرامیر
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ه و نیاازی با  کودکان ما قوانین را مای دانناد   ما همیشه می اندیشیم که •
ین قاوان توضیح و تذکر ما نیسات و از ساوی دیگار فکار مای کنایم کاه        

. مجموعه ای از باید هاست

یم، نمای  اگر برای استفاده از کامپیوتر و تلویزیاون قاانونی نداشاته باشا    •
ه هماین  توانیم به فرزندمان بگوییم زیاد از کاامپیوتر اساتفاده کارده و با    

.خاطر تصمیم داریم او را ازکامپیوتر محروم کنیم

د از بایا اگر برای کودک خود تلفن همراه، کامپیوتر یا دوچرخه می خریم •
ورت در غیار اینصا  . قبل قوانین مربوط به کاربرد آن ها را مشخص کنایم 

.باید انتظار بی نظمی و مشکالت رفتاری را هم داشته باشیم



فضای خانوادگی را خوشایند کنید.

برای کودکان خود زمان های خاص در نظر بگیرید.

مفهوم دوستت دارم را به کودک منتقل کنید.

ارتباط خوب و موثر با کودک برقرار کنید.

به کودک کمک کنید که احساس توانمندی داشته باشد.

آداب و رسوم خانوادگی را حفظ کنید.

در خانه قوانین و ساختار داشته باشید.
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