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نگاه می کند تا در مورد نحوه رفتارکردن در  به شما تانفرزند .ودکان کاری را می کنند که شما می کنیدک. 1

. او استفاده کنید راهنمایی برای او هستید، بنابراین از رفتار خودتانشما الگوی  . ان سرنخی بدست آوردجه

: فرزندتان بگویداگر می خواهید . د ئیمی گو است کهدهید اغلب بسیار مهم تر از آنچه می آنچه شما انجام 

آرام صحبت و  خودتان نرم، بلند کند صدایش را فرزند تاناگر نمی خواهید . آنرا بگویید، خودتان " لطفا"

 .کنید

  

می شما تاثیر  او رویصادقانه به او بگویید که چگونه رفتار . دیکن یم احساس چه که دیده نشان فرزندتان به. 2

این همدلی . ببیند شما احساساترا در  شاحساسات خود نه،خواهد کرد که مانند یک آی به او کمکاین . گذارد

 می توانیدشما  ،بنابراین. د نسن سه سالگی، کودکان می توانند همدلی واقعی را نشان دهتا . شود نامیده می

هنگامی که . "کنمنمی توانم با تلفن صحبت  آنقدر زیاد است که سر و صدا هستم چونمن ناراحت " ، ئیدبگو

 .شما ببیندگاه چیزها را از دید فرصت می دهد کهفرزند شما  این به، شروع می کنید «من»جمله را با 

  

که  ی می کندشما رفتار وقتی فرزندکه  ستمعنا بداناین . دیکن قیتشو را او است" خوب" در همان وقتی که . 3

خیلی خوب بازی می ، به به" به عنوان مثال، . یدمثبت بدهنظر  به اودوست دارید ، می توانید شما آن را 

موقعی این کار بهتر از . ' به این شکل نگه می داری میز رویها را  تمام بلوکخوشم میاد که  واقعا  . کنی

اون کار ، هی: "ها یک دفعه به زمین بریزند و شما متوجه شوید و داد بزنیدبلوک کار می کند که منتظر شوید

سعی کنید شش نظر مثبت . نامیده می شود" توصیفی  تحسین" مثبت گاهی اوقات اظهارنظر این . "رو نکن

تعادل نگه م مسائل را 1به  6نسبت  .بدهید( انتقاد و توبیخ ) هر نظر منفی دربرابر ( ق تحسین و تشوی) 

، به دنبال توجه داشته باشند عدم توجه یا توجه منفی ی بینبه یاد داشته باشید که اگر کودکان انتخاب. می دارد

 .خواهند بود منفی

  

مؤثری در کنار کودکان ابزار بسیار زدن زانو زدن یا چمباتمه . خودتان را هم قد فرزندتان پائین بیاورید.  4

که آنها ممکن است  را نزدیک شدن به شما اجازه می دهد آنچه. برای برقراری ارتباط مثبت با آنها است

 می خواهیدد یا ئیشما می گو کهآنچه بر روی کمک می کند  به آنها همچنیناین . کنند بفهمیداحساس یا فکر 

بخواهید به شما نگاه او  نیست از ی، نیازاو را جلب کنیدو توجه  باشید نزدیک فرزندتاناگر به . نند تمرکز ک

راهنمود 51: خوب رفتار قیتشو  

http://raisingchildren.net.au/articles/encouraging_good_behaviour.html 

دیکن امتحان را رهنمودها نیا دیخواهی م فرزندتان در کهی خوب رفتار قیتشوی برا  

یبربرا  

 8 تا 5ی برا مناسب
 سال

http://raisingchildren.net.au/articles/encouraging_good_behaviour.html
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  . کند

  

با است که کمک به کودکان خردسال  هایگوش دادن فعال یکی دیگر از ابزار. "من حرفت را می شنوم. "5

 شان را احساسات توانندناگر  مخصوصا، سرخوردگی می کنند احساس زیاد آنها. کنار بیاینداحساسات خود 

فکرتان را برایشان تکرار  شما در مورد اینکه آنها چه احساسی دارند اگر. ان کنندبیبطور شفاهی بخوبی 

آنها احساس احترام  که همچنین باعث می شوداین . آنها کمک می کنیداز تنش مقداری از بین بردن ، به کنید

 .را از بین ببردبالقوه  های یاری از بداخالقیاین می تواند بس. بکنند و آرامش

  

تان وعده های خوب یا بد به هنگامی که شما . هایتان وفادار باشید به توافق. به وعده هایتان عمل کنید. 6

بنابراین، هنگامی که قول می . بگذاردو احترام  بکند اعتماد به شما می آموزد که تان، فرزندعمل می کنید

، مطمئن شوید ش را جمع کرد برای یک پیاده روی خواهید رفتاسباب بازی های خود اینکه اوبعد از  یدده

این طرف آنطرف دویدن را د اگر او ئیهنگامی که می گو. تان را در دسترس داریدپیاده روی  های که کفش

 نیست در این مورد الزم. آنجا را ترک کنید فورا   باشید که ، آمادهمتوقف نکند کتابخانه را ترک خواهید کرد

امنیت فرزند شما احساس  کهاین کمک می کند . ، بهتر است هر چه واقع بینی بیشتر باشد – بکنید سر و صدا

 .ایجاد می کندو قابل پیش بینی یکدست  یمحیط چون این کار، بیشتری بکند

  

برای کودکان  - دبنظر می رسسرگرم کننده  شما خیلیعینک بازی کردن با .  وسوسه را کاهش دهید. 7

 اتاکتشافبا از دید دور نگه داشتن اشیا، احتمال . باشند که به آن دست نزنندبه یاد داشته سخت است 

 .را کم کنیدهزینه پراما  معصومانه

  

دخالت  است آن چیزی که فرزند شما در حال انجام در موردقبل از اینکه . خود را انتخاب کنیددرگیریهای . 8

به  با. است یا نهمهم  واقعا موضوع آن که آیااز خود بپرسید  -"  نکن" یا " نه"گفتن  برایبه خصوص  - کنید

و احساسات  درگیریمنفی، فرصت کمتری برای  اظهارنظرهایدستورها ، درخواست ها و حداقل رساندن 

 .باشده واقعا مهم ک از آنها استفاده کنید مهم هستند، اما تنها زمانی مقررات. دیکنمی بد ایجاد 

  

 در زمانی که آنها برای چیزی کوتاه آمدنبا . نمی خواهند آزار دهنده باشندکودکان . قوی باشید:  نغر زد. 9

به ' نه'. منظورمان این نباشدحتی اگر  - بکنند این کار را بیشتر آموزش می دهیم کهآنها  به،  غر می زنند

د ئیگوباگر . در مورد آن جدی باشیدد مگر اینکه ئی، پس آن را نگو نیست 'شاید'به معنی  است و 'نه ' معنی 

اینکه دوباره شانس امید  به ،تر از قبل غر خواهند زدحتی بیش دفعه بعد کودکان، بعد کوتاه بیائیدو ' نه'

 .بیاورند

  

 تان فرزندساده بدهید ،  با عباراتاگر می توانید دستورهای روشنی .  را ساده و مثبت نگه داریدمسائل . 11

بیان  . ('عبور می کنیم دست مرا بگیرکه از جاده  وقتی لطفا  '. ) ی می رودانتظارچه از او خواهد فهمید 
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را  دروازه لطفا  'به عنوان مثال، . فکر کند در مسیر درست باعث می شود که مغز آنهامثبت مسائل به شیوه 

 .بهتر است 'باز نگذار دروازه را ' از '  ببند

  

مسئولیت بیشتری برای آنها به ، شما می توانید می شوند بزرگترکه کودکان  رچهه. مسئولیت و پیامدها. 11

الزم نیست . بدهیدرفتار آن آنها فرصتی برای تجربه عواقب طبیعی به همچنین می توانید . رفتارشان بدهید

ش هار خود را در کیفان کرد جعبهفراموش  تاندبرای مثال، اگر فرزن. شما همیشه نقش منفی داشته باشید

اوست که گرسنه می ماند و اوست که پیامد کار خود را تجربه می .  خواهد ماند ، وقت ناهار گرسنهبگذارد

ن آنقدر ان ماانم، برای فرزندنیت خوبگاهی اوقات ، با . فقط یکبار گرسنه ماندن به او ضرری نمی زند .کند

عواقب رفتار غیر قابل  باید، شما مواقع دیگردر . چیزی یاد بگیرند یم خودشاننمی دهکه اجازه  کار می کنیم

را توضیح  که شما عواقبکنید ، بهتر است اطمینان حاصل مواقعبرای این . را فراهم کنیدقبول یا خطرناک 

 .کرده اندموافقت آنها  اپیش ب تان ازو فرزندان داده اید

  

بلوغ آن حتی اگر  می کندچقدر گوش  تاناست که فرزند  آور تعجب .بشویدیک بار بگوئید و رد . 12

برای شما خسته کننده است  کردن و انتقاد نق زدن. را نداشته باشد که این موضوع را به شما بگویداجتماعی 

تر  چرا شما ناراحت نمی داندو گوش خود را بر نق زدن و انتقاد می بندد فقط  فرزند تان. ساز نیستو کار

 کردن را به او، عواقب همکاری نآخرین فرصت را برای همکاری بدهید به او یداگر می خواه .می شوید

 .بکنیدسه  بعد شروع به شمردن تا. کنید یادآوری

  

کم . کنند توانند به خانواده کمکدوست دارند بکودکان  .کاری کنید که فرزندتان احساس مهم بودن بکند. 13

را  خود مهم نقش تا به او واگذار کنید که او می تواند انجام دهدرا  اده و یا چیزهاییاز کارهای س کم بعضی

احساس غرور کمک کردن  ازو او  بودن خواهد داد او احساس مهم بهاین کار . بازی کند در کمک به خانواده

و  در آن کار بهتر خواهد شد ، اوتمرین زیادی به فرزندتان بدهیدانجام یک کار برای توانید باگر . خواهد کرد

، اعتماد به کنند احساس مسئولیتکمک می کند  کارهای امن به کودکان .سعی خواهد کرد بیشتر تالش کند

 .ندنکمک کنیز و به شما  در خود ایجاد کنندنفس 

  

هایی کارو انجام  تانفرزند  مراقبت ازکه مواقعی هست  .برای موقعیت های چالش برانگیز آماده شوید. 14

، می کنیدفکر  از قبلاگر در مورد این موقعیت های چالش برانگیز . کمی پیچیده می شودکه باید انجام دهید 

هایش را  فعالیت دارید اوپنج دقیقه قبل از اینکه نیاز . برنامه ریزی کنید تاننیازهای فرزند با توجه به توانید 

در این . صحبت کنید با او نیاز دارید ه همکاری او بدر مورد اینکه چرا . تغییر دهد به او هشدار دهید

 .خواهد شدآماده  دارید انتظار از او او برای آنچه شما صورت،

  

استفاده از  احتمالی تنش و درگیری های از بین بردن یکی دیگر از راه .حس شوخ طبعی را حفظ کنید. 15

نات یا صداهای حیوا هنده شده ایدشوم غلغلک د یبه هیوال کنید که یک می توانید وانمود. است  تفریحطنز و 
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از این کودکان خردسال به راحتی . خواهد کرد نکمک  تان باشد فرزند  به ضررطنز اگر اما . را در آورید

 .است  را به خنده وادارد عالیشما هر دوی که  یطنز. ناراحت می شوند "سربسرشان بگذارند"که والدین 

 

 


