
                     

  

  مدوقسمت -با كودكان خود چگونه باشيم؟ در دوره كرونا

  فضاي منزل را مثبت نگهداريد

  

  

كاري كه ميكنيم اينست . ما اغلب ميشوددشوار  سياراحساس مثبت بداشتن شوند، وقتي كودكان يا نوجوانان ما سركش مي
دهيم و براي انجام آنها تحسين  ي مثبتتدستورابجاي اينكار، به آنها اما اگر  "بسه ديگه.تمومش كن!"گوييم ميكه به آنها 

  .شان كنيم، نتايج بسيار بهتري ميگيريم

 

  شيدباچه رفتاري از آنهاشاهد دقيقا ميخواهيد  بگوييد به كودكان*

نه اينكه اتاق را شلوغ (ار بگذارخود را كن تلطفا لباس" .مثالاز كلمات مثبت استفاده كنيد  تان چيزي ميخواهيد،فرزند وقتي از
  نكن).

  

  كه پيامتان را درست دريافت كنند دارد اينهمه چيز بستگي به *

را  شانتوجه با صدا زدن نامشان،فقط شما و كودكتان را تحت فشار و اضطراب قرار خواهد داد.  برسر كودك، فرياد زدن
  با صداي آرام صحبت كنيد. و جلب كنيد

  

  باشيد واقع بين*

خواهيد انجام دهد؟ براي يك كودك بسيار سخت است كه يك روز تمام را و ميتواند كاري را كه از اآيا فرزند شما واقعا مي
تلفني  صحبتحال دقيقه حفظ كند.(مانند وقتي كه شما در  15آرام و ساكت بنشيند اما شايد بتواند اين حالت را به مدت 

  هستيد)



                     

  و تشويق كنيد تحسين*وقتي فرزندتان خوب رفتار كرد، او را 

ي كه انجام داده است ستايش كنيد. آن ها ممكن است اين احساس نياز خوب ن خود را بخاطر كارسعي كنيد كودك يا نوجوا
 برايتانو  داريددهد كه شما به آن ها توجه را نشان ندهند اما نتيجه ي خوبي خواهد داشت. هم چنين به آن ها اطمينان مي

  اهميت دارند.

  

  دنباشبا دوستانشان *به نوجوان خود كمك كنيد تا در تعامل 

به ويژه نوجوانان بايد بتوانند با دوستان خود ارتباط برقرار كنند. به نوجوان خود كمك كنيد تا از طريق رسانه ها و فرزندان 
  توانيد اين كار را در كنار هم انجام دهيد.شبكه هاي اجتماعي اين ارتباط را برقرار كند. مي
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