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چكيده
طرز رفتار بزرگسال ان اثر عميقي بر شخصيت كودكان و عادات كسب شده توسط آنها دارد .تنبيه به معناي آگاهانيدن ،بيدار
كردن ،واقف گردانيدن به چيزي و آگاه و هوشياري كردن آمده است .تنبيهبدني به معناي استفاده از نيروي فيزيكي جهت
ايجاد درد بدون صدمه ،به منظور تربيت (تصحيح يا كنترل رفتار) كودك مي باشد .تنبيهبدني يك نوع كودك آزاري و
شايع ترين نوع خشونت در خانواده است كه موجب نقض حقوق كودك مي شود .معمولاً روان شناسان تنبيهبدني را جايز
نميدانند .تنبيهبدني داراي اثرات مخرب كوتاه و بلند مدت برجسم و روح كودك ميباشد و عوارض نامطلوبي همچون ترس،
عدم يادگيري رفتار درست ،توجيه صدمه زدن به ديگران ،پرخاشگري نسبت به عامل تنبيه كننده ،جانشين شدن يك پاسخ
نامطلوب به جاي پاسخ نامطلوب ديگر و الگو برداري از آن توسط ديگران را به همراه دارد.
پژوهشها حاكي از آن است كه مادران خانهدار و داراي سطح تحصيلات پايين ،بيشتر از تنبيهبدني استفاده ميكنند و مشكلات
رفتاري مثل پرخاشگري عملي و كلامي ،گوشهگيري و عدم همكاري در كودكاني كه توسط والدين تنبيه ميشدند نسبت به آنها
كه تنبيه نميشدند بيشتر ميباشد .بنابراين ،آموزش اثرات بد تنبيهبدني بر جسم و روح كودك به والدين و نيز آموزش روشهاي
تربيتي مثبت به آنها مي تواند در كاهش استفاده از تنبيهبدني به عنوان يك روش تربيتي موثر باشد علاوه بر اين ،بهتر است از
روشهاي جانشين تنبيه همچون اشباع ،گذشت زمان ،تقويت رفتار ناهمساز و ناديده گرفتن استفاده كرد.
واژگان كليدي :تنبيهبدني؛ خانواده؛ كودك؛ والدين.

مقدمه
يكي از مسائل مهم و هميشه مطرح در خانواده ها ،تنبيه و تنبيهبدني است .تنبيه و تشويق ،دو
بازوي تعيين كنندهه روشهاي فرزند پرورياند كه اگر چه هيچ كدام في نفسه خوب يا بد نيستند،
حقوق بشر ،جلد ،6شماره ( 2پاييز و زمستان .01 -0،)0931
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اما مناقشه و حساسيت بر سر تنبيهبدني است .به هر حال اين مسئله نيز مثل ساير مسائل پرورش
فرزند قابل تأمل و بررسي است.
بدني،شتمدر /مهر و
سي و ه
واضحمفيد /
پر نامه
 2831افراطي و حساب نشده آخرين و بياثرترين
صورتآباناستفاده
شمارهتنبيه
است كه

نوع آگاهي دادن است كه قطعاً آثار زيان بخش جسمي و رواني زيادي بر آن مترتب
است(افشاري.)88 :2831،عليرغم افزايش آگاهي از خطرات تنبيه جسمي ،استفاده از آن به طور
شايع به عنوان يك روش پذيرفته شده و در بعضي موارد ضروري براي تربيت كودك ادامه دارد.
پژوهش حاضر با هدف بررسي پيامدهاي تنبيه و بالاخص تنبيهبدني كودك توسط والدين انجام شد.
مفهوم تنبيه

تم

هشتم از واژگان زبان عربي است و به معني بيدار كردن و
متعددي
مصدر
نامهلغت،
«تنبيه» 2در
سي و
مفيد /يكشماره
هوشيار ساختن ميباشد و در اصطلاح به عملي گفته ميشود كه لازمه آن آگاه و هوشيار كردن باشد
و به سه معنا به كار ميرود(ابوالقاسمي و داودي .)213 :2831،
اسكينر 1معتقد است كه تنبيه زماني رخ ميدهد كه پاسخ چيز مثبتي را از موقعيت حذف مي
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم  /مهر و
كند ياچيزي منفي به آن ميافزايد .در واقع ،تنبيه دور ساختن چيزي از ارگانيسم( 8موجود زنده)
آبان 2831
است كه خواستار آن است يا دادن چيزي است به كسي كه طالب آن نيست .تنبيه به اين معنا را به
عنوان تنبيه به معناي عام ميگوييم(سيف.)811 :2831،
ارائه پاسخ منفي به ارگانيسم .تنبيه عبارت از :ارائه يك محرك آزارنده (تقويت كننده
منفي) به دنبال يك رفتار نامطلوب براي كاهش دادن احتمال آن رفتار .اگر پس از انجام رفتاري
نامطلوب از سوي كودك ،مثلاً گفتن يك حرف زشت ،با ارائه يك محرك آزارنده مثل سيلي زدن
به او بخواهيم تم
بروز رفتار نامطلوب را در او كاهش دهيم ،او را تنبيه كردهايم .تنبيه به اين معنا را
تنبيه به معناي خاص ميگوييم(سيف.)131 :2833،
تنبيهبدني 4يا كتك زدن .گاهي مراد از تنبيه به همين معناست كه ما آنرا تنبيه به معناي
كارآمدتنبيه طيف وسيعي را در بر ميگيرد كه عبارت
بازارهاي اول،
است وكهنظمطبق معناي
روشن
مالكيت
اخص ميگوييم.حقوق
است از :تغافل ،بياعتنايي ،تهديد ،تحقير ،سرزنش ،تمسخر ،محروم سازي ،جريمه ،جبران ،تغيير
چهره ،روي 831
برگرداندن و تنبيهبدني .اما بر طبق معناي دوم ،تنبيه ديگر شامل تغافل ،بياعتنايي،
محرومسازي و به عبارت ديگر ،حذف تقويت مثبت نميشود .آنچه از ميان اين معنايي سه گانه مورد
ترديد و بحث واقع شده است ،قسم سوم يا تنبيه به معناي اخص است ( حسينيزاده.)11 :2833،
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
831
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در روانشناسي ،تنبيه ابزار مناسبي براي تغيير در رفتار و يادگيري به حساب نميآيد .در پژوهش
هايي كه ثرندايك 1انجام داد به اين نتيجه رسيد كه همان گونه كه تقويت ،رفتار مثبت را افزايش ميدهد
تنبيه ،رفتار منفي را كاهش نميدهد .اسكينر هم بر اين باور است كه تنبيه در دراز مدت بيتأثير است.
چنين به نظر مي رسد كه تنبيه صرف ًا رفتار را واپس ميزند و زماني كه ديگر تهديد و تنبيه وجود نداشته
باشد ،نرخ پاسخ به ميزان اولش باز ميگردد .بنابراين ،گرچه در تنبيه اغلب موثر به نظر ميرسد ،در واقع
تنها اثري نا پايدار به جاي ميگذارد ( آقا يوسفي و همكاران.)183 :2831،
پيامدها و مشكلات ناشي از كاربرد تنبيه
تنبيهبدني يك نوع كودكآزاري و خشونت در خانواده است كه موجب نقض حقوق كودك ميشود
و داراي اثرات سوء كوتاه مدت و بلند مدت بر روح و جسم كودك ميباشد( .)lopez , 2000 :67
مسائل مربوط به خطرات تنبيه جسمي كودكان از حدود قرن هيجدهم شروع شده است .اما
تنبيه جسمي به صورت جدي اولين بار در سال ،2111زماني كه دكتر هنري كمپ و همكارانش
متوجه شدند كه اكثر شكستگيهاي مشاهده شده در كودكان ناشي از كتك خوردن آنها توسط
والدين مي باشد ،بيشتر موردتوجه قرار گرفت .آنها اين پديده را سندرم كودك كتك خورده
ناميدند (اصطلاحي كه مسائلي مانند غفلت ،آزار جسمي و آزار روحي را در بر ميگيرد) .تحقيقات
اخير نشان داده اند كه اكثر موارد كودك آزاري جسمي در اثر اقدامات والدين براي تنبيه جسمي
كودكان به وجود ميآيد ،به گونهاي كه والدين حين تنبيه كودك كنترل خود را از دست داده و به
صورت غير عمدي شدت فيزيكي تنبيه را زياد مينمايند و يا ميزان قدرت خودشان را كم تخمين
ميزنند و به اين ترتيب باعث بروز آسيبهاي جسمي براي كودكانشان ميشوند .بيش از %11
والدين كه مبادرت به بد رفتاري با كودك خود مي كنند نه از نظر جسمي مشكلي دارند ،نه از نظر
شخصيتي جنايتكارند و نه سايكوتيك هستند ،بلكه افرادي هستند كه خود تحت تأثير تنش و استرس
شديدي قرار داشته و در حالت خشم به كودكان خودآسيب مي رسانند ( قاسمي .)11 : 2831،
در واقع تنبيه جسمي به جز احتمال آسيبهاي جسمي اغلب داراي يك بار عاطفي هم براي
كودك و هم براي والدين است  .بزرگ ترين اشكال تنبيه اين است كه رفتار نامطلوب را از بين
نمي برد ،بلكه آن را موقتاً واپس ميزند .اين رفتار پس از ضعيف شدن عامل تنبيه كننده مجدداً
ظاهر ميگردد.)lopez , 2004 : 100 (.
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از مشكلات ديگر استفاده از تنبيه ،پيامدهاي جانبي آن است كه يافتههاي پژوهشي نيز به آن
اذعان دارند .يكي از آنها اين است كه احساس ناخوشايند حاصل از تنبيه در لحظه تنبيه شدن ،از
آبانو 2831
شرايط مهر و
سي باو هشتم /
شدن  /شماره
نامه مفيد
شخص يا اشخاص تنبيه كننده تداعي ميشوند و
تنبيهي
كلاسيك،
طريق شرطي

سبب انزجار و نفرت تنبيه شونده از تنبيه كننده ميگردند  .مشكل ديگر استفاده از روش تنبيه آن
است كه تنبيه كردن عملي مسري است .مطالعات نشان ميدهند كساني كه شاهد تنبيه شدن افراد
به وسيلهه ديگران بودهاند در مواقع و مكانهاي ديگر خود به تنبيه كسان ديگر اقدام كردهاند .بارها
ديده شده كودكاني كه مرتباً از پدر يا مادر خود كتك ميخورند ،در غياب آنها به كتك زدن فرزند
خانواده ميپردازند .از اشكالات ديگر كاربرد تنبيه و ساير روشهاي تنبيهي تغيير رفتار
كوچكتر تم
اين است كه اگر اين روشها ادامه يابند فرد تنبيه شده ممكن است سرانجام به تنبيه كنندهحملهور
مفيد /از شماره
شود .مثلاً نامه
هشتمخود كتك ميخورده ممكن است سرانجام در برابر او
كودكيسيازوپدر
نوجواني كه
بايستد ( سيف .)133 :2831،
اسكينر بر اين باور است كه تنبيه در دراز مدت بيتأثير است .به نظر او تنبيه صرفاً رفتار را
نداشته باشد ،نرخ پاسخ به ميزان اولش باز مي
سي بهو تنبيه
شمارهتهديد
مفيدكه /ديگر
وا پس مي زند ونامهزماني
وجودمهر و
هشتم /
گردد .دلايل مخالفت اسكينر با تنبيه به دلايل زير ميباشد.
آبان 2831
تنبيه آثار جانبي هيجاني نامطلوب به بار ميآورد .ارگانيسمي كه تنبيه ميشود ،ميترسد و

اين ترس به محركهاي مختلفي كه هنگام تنبيه او حضور دارند ،تعميم مييابد.
تنبيه به ارگانيسم نشان ميدهد كه چه كار نكند ،نه اينكه چه كار بكند .در قياس با تقويت،
تنبيه هيچ گونه اطلاعاتي در اختيار ارگانيسم نميگذارد.
تنبيه صدمه زدن به ديگران را توجيه ميكنند .اين البته در پرورش كودكان بيشتر صادق
تم
است .وقتي كودكان تنبيه ميشوند ،تنها چيزي كه ميآموزند اين است كه در بعضي موقعيتها
صدمه زدن به ديگران جايز است.
كودك با قرار گرفتن در موقعيتي كه بتواند در آن رفتار قبلاً تنبيه شدهه خود را انجام دهد،
شود،نظم
مالكيت و
كارآمد انجام دادن آن رفتار شود .بنابراين ،در غياب
بازارهايوادار به
ممكن است
حقوق تنبيه
بدون اينكه براي آن
عوامل تنبيه كننده ،ممكن است كودكان فحش بدهند ،با بزرگترها بيادبانه رفتار كنند ،به بچههاي
كوچكتر آزار831
برسانند و  . ...اين كودكان آموختهاند كه در حضور عوامل تنبيه كننده ،اين رفتارها
را واپس بزنند ،اما دليلي نمي بينند كه در غياب عوامل تنبيه كننده اين رفتارها را انجام ندهند ( آقا
يوسفي و همكاران .)183 :2831،
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
831
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تنبيه در شخص تنبيه شده نسبت به عامل تنبيه كننده و ديگران پرخاشگري ايجاد ميكند.
تنبيه اغلب يك پاسخ نامطلوب را جانشين پاسخ نامطلوب ديگري ميكند .براي نمونه
شخصي كه براي دزدي تنبيه ميشود ،ممكن است پرخاشگر شود و در فرصت مناسب به جرايم
سنگينتري دست بزند.
يكي ديگر از پيامدهاي نامطلوب تنبيه اين است كه فرد تنبيه شده براي فرار از تنبيه ،ممكن
است به رفتاري كه تنبيه به دنبال دارد ،نپردازد و رفتارهاي ديگري را جانشين آن كند .مانند خيال
پردازي يا روياهاي روزانه (ابوالقاسمي و داودي.)281 :2831،
بسياري از مطالعات جرمشناسي نشان دادهاند كه كودك بزه ديده امروز ،نوجوان يا جوان
بزهكار فردا خواهد بود .صاحب نظران ،افزايش آزار و اذيت كودكان را تابعي از افزايش نرخ
خشونت در جامعه و رفتار جمعي دانستهاند) .)lazeler, 2002:45در تحقيق كر و همكاران ديده
مي شود كودكاني كه توسط والدين مورد تنبيه قرار گرفته بودند رفتارهاي برون فكني بيشتري از
خود نشان ميدهند (  . )kerr, 2002 :369نتايج پژوهش قاسمي و همكاران نشان داد كه تنبيهبدني
بيشتر توسط مادران با سطح تصحيلات پايينتر و غير شامل و در كودكان با رتبه تولد بالاتر انجام
ميشود .اين امر ميتواند به علت عدم آگاهي اين مادران از اثرات سوءتنبيهبدني ،روشهاي تربيتي
مناسب و طولاني بودن زماني كه مادران خانه دار با كودك ميگذرانند ،باشد .همچنين نتايج نشان
داد كودكاني كه تنبيه ميشدند ميانگين نمره مشكلات رفتاري چون پرخاشگري عملي ،پرخاشگري
كلامي و گوشهگيري به طور معني داري بالاتر از ميانگين نمره كودكاني بود كه توسط والدين تنبيه
بدني نميشدند .افزون بر اين ميانگين همكاري در كودكاني كه تنبيه ميشدند نسبت به آنهايي كه
تنبيه نمي شدند به طور معني داري كمتر بود .همچنين نتايج نشان داد در ميان كودكاني كه فقط
توسط يكي از والدين تنبيه ميشدند ،مادران بيشتر از پدران كودكان را تنبيه كرده بودند .اما در
مواردي كه هر دو والد كودك را تنبيه كرده بودند ،پدران بيشتر از مادران كودك را تنبيه مي-
كردند ،ميتوان نتيجه گرفت مادران در اين شرايط تنبيه را به پدر واگذار ميكنند .در تحقق
فيجويردو و همكاران نيز كودكان بيشتر توسط پدر تنبيه شده بودند .با توجه به زيانهاي متعدد
ناشي از كاربرد تنبيه و ساير روشهاي تنبيهي بالاخص تنبيهبدني ،بهتر است هرگز از آنها به
عنوان روشهاي پرورشي استفاده نكنيم و به جاي آنها از روشهاي مثبت و منفي كاهش رفتار
استفاده كنيم ).(Figueiredo , 2004:76
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اصول و شرايط تنبيه
برخي والدين معتقدند كه در بعضي از موقعيتها بايد كودك را تنبيه كنند ،به خصوص
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم  /مهر و آبان 2831

زماني كه ميخواهند به كودك بياموزند كه ازاشياء خطرناك بپرهيزند يا نگذارند كه مثلاً وسط
خيابان برود .تنبيه ممكن است عواقب منفي داشته باشد ولي براي كاهش واكنشهاي نامطلوب و
تشويق خويشتنداري و رفتار اجتماعي مناسب مؤثر است .براي رسيدن به اين اهداف تنبيه بايد
مطابق اصول از پيش تعيين شدهاي اعمال شود.اول اينكه زمان تنبيه اهميت بسياري دارد؛ هر قدر
رفتار نامطلوب فاصله كمتري باشد ،تنبيه مؤثرتر خواهد بود .بهترين زمان براي متوقف
بين تنبيه و تم
كردن رفتار غير قابل قبول ،درست قبل از وقوع آن است .براي مثال ،اگر بچهاي ميخواهد مدام
شماره سي
برود ،مفيد /
وسط خيابان نامه
هشتماو زماني است كه ميخواهد به اين كار اقدام كند .دوم
برايوتنبيه
بهترين موقع
اينكه ،تنبيه از سوي والدين مهربان بيشتر احتمال دارد كه به نتيجه مطلوب بيانجامد تا از سوي
والدين سرد و خشن .سوم ،اگر هدف سركوب يا خاموشي اعمال غير قابل قبول است ،بايد در تنبيه
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم  /مهر و
ثبات قدم داشت .اگر در تنبيه ثبات قدم نداشته باشيم يعني رفتار خاصي را گاهي سرزنش كنيم و
آبان 2831
گاهي نديده بگيريم؛ رفتار نامطلوب كودك پا بر جا ميماند .والدين نوجوانان بزهكار و پسران
بسيار پرخاشگر در مقايسه با والدين نوجوانان غير بزهكار به هنگام اعمال تنبيه و پاداش كمتر
ثبات قدم دارند .بر طبق اصل حداقل و كافي ،تنبيه رفتار منع شده بايد فقط در حدي باشد كه
كودك وادار به اطاعت شود .تنبيه شديد ممكن است كودك را وادار به اطاعت از قواعد كند ،ولي
در ضمن در اوتم ايجاد خشم و ترس ميكند و به همين دليل سبب ميشود كه كودك در برابر
پذيرش و دروني كردن قواعد مقاومت كند .منع وتنبيه كودك درصورتي كه با توضيح و استدلال
همراه باشد ،بيشترين تأثير را خواهد داشت .كودك بيشتر احتمال دارد كه چنين حرفي را بپذيرد
كارآمد» تا اينكه به او صرفاً قواعد را گوشزد كنيم،
بازارهايميروي
زير ماشين
حقوق بروي
«نبايد وسط خيابان
چوننظم
مالكيت و
«وسط خيابان بازي نكن» توضيحات بايد كوتاه باشد و با واژگان كودك و سطح رشد شناختي او
831
تناسب داشته باشد.
اين اصول كه در بسياري از خانوادهها به عنوان روش انظباطي اعمال ميشود «محروم
كردن »1ناميده ميشود .كودك از عملي بازداشته ميشود به اين نحو كه براي مدت كوتاهي او را
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
831
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جايي مينشانند به طوري كه هيچكس به او توجهي نكند .اين عمل را ميتوان به آرامي و به سرعت
انجام داد؛ ميتوان علت اين كار را به روشني براي كودك توضيح داد ،اين كار از لحاظ عاطفي و
فيزيكي به كودك آسيبي نميرساند ( .ماسن و همكاران.)118 :2831،
جانشينهاي تنبيه
تحقيقات نشان داده رفتار گرم ،محبت آميز و مسئولانه والدين به همراه استفاده كمتر از تنبيه
بدني با كاهش مشكلات رفتاري در كودكان ارتباط مستقيم دارد و برعكس استفاده از تنبيهبدني با
افزايش مشكلات رفتاري و برون فكري و پرخاشگري در كودكان همراه ميباشد .رفتارهاي
نامطلوب كودك را از دو راه ميتوان كاهش داد :يكي جانشين ساختن رفتارهاي مطلوب به جاي
آنها و كاهش دادن غير مستقيم رفتارهاي نامطلوب و ديگري كاهش دادن مستقيم رفتارهاي
نامطلوب .به روشهايي كه در مورد اول به كار ميروند روشهاي مثبت كاهش رفتار ميگويند و
روشهايي كه در مورد دوم به كار ميروند ،روشهاي منفي كاهش رفتار نام دارند كه در ذيل به
شرح مختصر آنها ميپردازيم .
الف) روشهاي مثبت
روش تقويت تفكيكي
روش

رفتارناهمساز(3)DRI

تقويت تفكيكي رفتارهاي ديگرDRO

روش تقويت

رفتار با نرخ كم) 3) DRL

روش اشباع
ب)روشهاي منفي
روش هاي كاهش رفتار
خاموشي1
محروم كردن21
جريمه كردن22
جبران كردن21
تنبيه كردن
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هرچند والدين گاهي فكر ميكنند كه تنبيه لازم است ،به اعتقاد روانشناسان روشهاي
انضباطي غيرتنبيهي ترجيح دارد .تنبيه همراه با استدلال ،مؤثرتر از تنبيه صرف است و در كودك

شتم  /مهر و
شماره (سي و ه
تأثيرات با نامه
 .)111 2831از آنجاييكه تنبيه يك كار تأديبي
همكاران،آبان:2831
ماسن و
ثباتيمفيدمي/گذارد

است و يك روش تربيت منفي به شمار ميرود؛ پس بهتر است كمتر مورد استفاده قرار گيرد.
اما اين نكته را نبايد فراموش كنيم كه بهترين راه از بين بردن عادت نامطلوب ،ناديده گرفتن
آنهاست .اسكنير معتقد است كه احتمالاً بهترين فرآيند جانشين براي تنبيه ،خاموشي است .اين
روش زمان بر است ،اما از فراموشي طبيعي بسيار سريعتر اتفاق ميافتد و اين روش داراي عوارض
نامطلوب تم
كمتري است ( ابوالقاسمي و داودي .)281 :2831،
نتيجهگيري

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم

كودكان آسيبپذيرتر از ساير افراد جامعه هستند .بد رفتاري با كودك ،طيف وسيعي از
رفتارهاي آسيب رسان از قبيل برآورده نكردن نيازهاي اوليه،تنبيه كلامي،تنبيه جسمي،آزار و اذيت
هشتم  /مهر و
شماره
سوءاستفادهمفيد /
عاطفي و نامه
سيميوشود.
شامل
جنسي را
2831احتياط اعمال شود؛ زيرا ممكن است عوارض جانبي نامطلوبي در برداشته باشد.
آبانبايد با
تنبيه
تنبيه شديد ممكن است آنچنان اضطرابي در كودكان ايجاد كند كه نتوانند آن درسي را كه قرار
بوده از تنبيه بگيرند بياموزند .علاوه بر اين ،كودكان به عنوان واكنشي در برابر تنبيه كه از نظر
آنان ناعادلانه است از والدين تنبيه كننده پرهيز ميكنند و در نتيجه آنان چندان امكاني براي
هدايت كودك نخواهند داشت ،همچنين والدين تنبيه كننده الگويهاي پرخاشگري ميشوند.
تم
كودكي كه مدام سيلي ميخورد و يا بر سر او داد و فرياد ميكنند ممكن است در ارتباط با
همسالان خود نيز چنين رفتارهايي از خود نشان دهد.با اينكه هيچ تحقيقي اثرات مفيد استفاده از
تنبيهبدني را در كودكان نشان نداده ،استفاده از آن هنوز ادامه دارد كه ميتواند به دليل فرهنگي و
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
اعتقادات سنتي مربوط به نقشها و مسئوليتهاي والدين ،تجربه تنبيه شدن والدين در كودكي و
ناآگاهي آنها در مورد ماهيت و رشد تكامل كودكان باشدآگاهي والدين از مراحل تكاملي نيز در
831
چگونگي پاسخ دهي آنها به كودكان تأثيرگذار است .اگر والدين رفتار منفي را به عنوان جزئي از
مراحل تكاملي وي بپذيرند ،نه به عنوان يك خصومت منفي دائمي شخصيتي ،ممكن است واكنش
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
831
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متفاوتي از خود نشان دهند .علي رغم افزايش آگاهي از خطرات تنبيه جسمي و بدني ،استفاده از آن
به طور شايع به عنوان يك روش پذيرفته براي تربيت كودكان ادامه دارد .ميتوان نتيجه گرفت كه
والدين به يك سري آگاهي و پيشنهادات در مورد تغيير روشهاي تربيتي به منظور عدم استفاده از
تنبيه بدني نياز دارند .در برخورد با كودك ،توجه به سن و سطح تكاملي كودك مهم است .تنبيه
بدني كودكان بايد نفي شود و استفاده از آن به حداقل برسد .تكنيكهاي مثبت تربيتي (گذاشتن
قوانين و محدوديت و برخورد قاطعانه و يكسان با اشتباهات و رفتار نامناسب كودك،تكنيك
تقويت مثبت ،گوشزد كردن نتيجه رفتار بد به كودك ،عنوان كردن رفتار كودك به عنوان مشكل
نه خود كودك ،توضيح به كودك كه چرا يك رفتار اشتباه است) نسبت به تنبيهبدني نياز به زمان
و حوصله بيشتري دارد اما نتايج آن بسيار بهتر است
بنابراين ،تا آنجا كه ممكن است براي تربيت كودك بهتر است به جاي تنبيه از روشهاي
ديگر تغيير و اصلاح رفتار ،كه برخي از آنها به راحتي قابل انجام است،استفاده كرد .براي مثال ،بي
تفاوتي و بيتوجهي به رفتار  ،محروم كردن كودك از برخي امتيازات ،صبر و تحمل رفتار
نامطلوب و حل آن توسط زمان ،تقويت رفتار ناهمساز با رفتار نامطلوب و انواع ديگر جانشين
هاي تنبيه ،روشهاي مطلوب تغيير رفتار ميباشند .از آنچه گذشت ميتوان نتيجه گرفت ،آموزش
اثرات بد تنبيهبدني بر جسم و روح كودك به والدين و نيز آموزش روشهاي تربيتي مثبت موجب
كاهش استفاده از تنبيهبدني خواهد شد.
يادداشتها
1. Punishment.
2. Skinner.
3. Organism.
4. Corporal punishment
5. Thorndik.
6. Time out.
7. Differential reinforcement of in compatible behavior
8. Differential reinforcement Low rates of behavior
9. Extinction
10. timeout
11. Respons cost
12. Restitutional
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