
 

قسمت چهارم–والدگری در دوره ی کرونا   
 

 واکنش به بدرفتاری کودک

 یعیخواهد احساس استقالل را تجربه کند، کامال طب یم ایو  دهیترس ایگرسنه است  ایکه کودک خسته  یکنند.زمان یم یهمه کودکان بد رفتار

باشند. آزار دهنده اریبس تواندیم میدر خانه بمان میکه مجبور هست یموضوع به خصوص زمان نیکند.ا یاست که بدرفتار  

 تغییرمسیررفتار:

به سرعت رفتار بد کودک را با یک رفتار مطلوب جایگزین کنید و 

 توجه کودک را به رفتار خوب معطوف کنید

دیرفتار بد را قبل از وقوعش متوقف کن  

 رودیحوصله کودک دارد سر م دیتا احساس کرد

:دیجالب پرت کن شنهادیپ کی هیحواس او را با ارا  
 

"میبزن یدور هی رونیب میبر ایب  

 

.خود را متوقف کنید  

د؟یبزن غیج دیخواهیکه م دیدیرس ییجابه   

 
.پنج بار نفس دیخودتان را متوقف کن هیثان 10 یبرا

 به کودک یکه به آرام دیکن ی.حاال سعدیبکش قیعم

.دیپاسخ ده  

به  یاریروش کمک بس نیها والد معتقدند ا ونیلیم 
 آنها کرده.

 

 

روال  کیرفتار خوب، و  یبرا قیتشو بار ها و بار ها

.دهدیثابت را دنبال کردن خود به خود رفتار بد را کاهش م  

 

ساده واگذار  یها تیکودکان و نوجوانان مسوول به

قادر به انجام آن  دیکه مطمئن هست ییها تی.مسوولدیکن

دیبده زهیانجام آن به کودک جا یخواهند بود.سپس  برا  

 

به استفاده 

 3-1از نکات

 ادامه دهید.

 مجازات رفتار بد را ازقبل هشدار دهید

آموزد که  یهشدار دادن عواقب رفتار ها به کودک م

 ردیرا خودش به عهده بگ شیرفتار ها تیمسوول دیبا

 نی.ادیده یبه رفتار کودک نظم م قیطر نیو شما از ا

کردن  ادیموثر تر  از داد و فرروش کنترل رفتار 
!است  

به  دیریمجازات در نظر بگ کیرفتار کودک  یبرا نکهیقبل از ا
.کند یرویتا بتواند از دستورالعمل شما پ دیبده ییها نهیاو گز  

 دیده یم حیکود ک توض یکه مجازات را برا یزمان دیکن یسع

.دیو آرام باش یکامال منطق  

 نییکه تع یکه قادر به اعمال مجازات دیحاصل کن نانیاطم
نوجوان به  کی لیمثال گرفتن موبا ی.برادیهست دیکن یم

که به عنوان  نی.استین یهفته، عمل کی یبرا  هیعنوان تنب

واقع  دیرا نده لیچند ساعت اجازه استفاده از موبا هیتنب

.تر است نانهیب . 

 کیانجام  یبرا یدوره مجازات تمام شد، فرصت کیکه  یزمان
و بابت انجام آن کار   دیکودک قرارده اریکار خوب در اخت

.دیکن قیتشو یخوب کودک را حساب  
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