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"بسه  مییگو یکه به آنها م نستیا میکنیکه م ی. ما اغلب کارشودیدشوار م اریداشتن احساس مثبت بس شوند،¬ینوجوانان ما سرکش م ایکودکان  یوقت

میریگیم یبهتر اریبس جینتا م،یشان کن نیانجام آنها تحس یو برا میمثبت ده یبه آنها دستورات نکار،یا ی.تمومش کن!" اما اگر بجاگهید  

 یشاهد چه رفتار دیخواهیم قایدق دییبه کودکان بگو

دیاز آنهاباش  

 دیاز کلمات مثبت استفاده کن د،یخواهیم یزیاز فرزندتان چ یوقت
اتاق را شلوغ  نکهی.مثال "لطفا لباست خود را کنار بگذار)نه ا

 .نکن(

زدن برسر کودک، فقط شما و کودکتان را تحت  ادیفر

فشار و اضطراب قرار خواهد داد. با صدا زدن 
آرام صحبت  یو با صدا دینامشان،توجه شان را جلب کن

دیکن . 

قسمت دوم-م؟یدر دوره کرونا با کودکان خود چگونه باش  

 

دیمنزل را مثبت نگهدار یفضا  

و  نیفرزندتان خوب رفتار کرد، او را تحس یوقت

دیکن قیتشو  

را درست  امتانیدارد که پ نیبه ا یبستگ زیهمه چ

کنند افتیدر  

نوجوان خود را  ایکودک  دیکن یسع

که انجام داده است  یبخاطر کار خوب

 نی. آن ها ممکن است ادیکن شیستا
 جهیرا نشان ندهند اما نت ازیاحساس ن

به آن  نیخواهد داشت. هم چن یخوب ی

که شما به آن ها  دهد¬یم نانیها اطم

دارند تیاهم تانیو برا دیتوجه دار . 

دیباش نیواقع ب  

انجام  دیخواه¬یرا که از او م یکار تواند¬یفرزند شما واقعا م ایآ

روز تمام را آرام و  کیسخت است که  اریکودک بس کی یدهد؟ برا

حفظ  قهیدق 15حالت را به مدت  نیبتواند ا دیاما شا ندیساکت بنش
(دیهست یکه شما در حال صحبت تلفن یکند.)مانند وقت  

 دینوجوانان با ژهیفرزندان به و

بتوانند با دوستان خود ارتباط برقرار 
تا از  دیکنند. به نوجوان خود کمک کن

 یرسانه ها و شبکه ها قیطر

ارتباط را برقرار کند.  نیا یاجتماع
کار را در کنار هم  نیا دیتوان-یم

دیانجام ده . 

تا در تعامل با  دیبه نوجوان خود کمک کن
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 گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

www.uswr.ac.ir 

 
   


