
6 راه که بدون 
فریاد زدن 

فرزندتان را 
تربیت کنید 

5- یک نتیجه را دنبال کنید : 

از ســرزنش کــردن و تکــرار بیشــتر و بیشــتر 
ــای آن  ــه ج ــد. ب ــاب کنی ــد اجتن ــک تهدی ی
ــال  ــار نامناســب را دنب نتیجــه حاصــل از رفت
ــد  ــه می خواهی ــه را ک ــی آنچ ــا معن ــد ت کنی
بگوییــد را تفهیــم نماییــد. در پیگیــری نتیجه 
ــودن  ــدار ب ــید. پای ــدار باش ــد پای ــا بای رفتاره
کلیــدی اســت کــه بــه فرزنــد شــما ایــن پیام 
را منتقــل می کنــد کــه شــما درتصمیــم خــود 
ــرای  ــی ب ــودک راه ــا ک ــتید. ت ــدی هس ج

ــد.  ــار خــود بیاب تغییــر رفت

ویژه آموزش خانواده 

گردآورنده : ثریا قرباغی 
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* مرکز جامع توانبخشی فروغ عصر : شیراز 
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پالک 70. تلفن : 37614508

* مرکز توانبخشی ندای عصر ) ویژه کودکان 
اتیسم ( : تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی 

هاشم، میدان بنی هاشم، 12 متری حافظ شرقی،
 پالک 7 ، تلفن : 22513891

* مرکز حرفه آموزی ارمغان عصر : تهران، خیابان 
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1- قوانین واضح و روشنی را 

تعیین کنید:

ــن  ــی را تعیی ــن واضح ــه قوانی ــرای خان ب
آنــرا  اینکــه کــودک  بــرای  نماییــد و 
بخاطــر بیــاورد قوانیــن را نوشــته و در 
جایــی کــه در مقابــل دیــد کــودک اســت 
ــن  ــا ای ــول روز باره ــد. در ط ــب نمایی نص
ــد. ــادآوری کنی ــان ی ــه فرزندت ــن را ب قوانی

2- در رابطه با نتایج و پیامدهای  رفتار

 قبل از وقوع آن صحبت کنید:

بــرای کــودک توضیــح دهیــد کــه عواقــب عــدم 
رعایــت  قوانیــن چیســت. حــذف کــردن جوایــز 
ــی  ــب منطق ــتفاده از عواق ــا اس ــویق ها  ی و تش
ــب و  ــار نامناس ــا رفت ــد  ت ــک کن ــد کم می توان

ــد.  اشــتباه را درک نمای
برنامــه ای را طراحــی کنیــد تــا رفتــار نامناســب 

فرزندتــان را مدیریــت نماییــد.

3- تقویت مثبت فراهم کنید : 

پیگیــری  تشــویق کــودک جهــت  بــرای 
ــد.  ــتفاده نمایی ــت اس ــت مثب ــن از تقوی قوانی
ــتن  ــل شکس ــی در مقاب ــای منف ــر پیامده اگ
ــت  ــای مثب ــد پیامده ــود دارد بای ــون وج قان
ــون وجــود داشــته  ــل اجــرای قان هــم در مقاب
ــری  ــل پیگی ــزه در مقاب ــت جای ــد. دریاف باش
و اجــرای قانــون می توانــد بــه فرزندتــان 
کمــک کنــد تــا از مشــکالت رفتــاری اجتنــاب 
ــا مشــکالت رفتــاری  نمایــد. اگــر کودکتــان ب
ــویق  ــتم تش ــک سیس ــش داردی ــاص چال خ
ــرای  ــب ب ــدی برچس ــد. جدول بن ــاد نمایی ایج
بــود.  خواهــد  اثربخــش  کودکانکوچکتــر 
مشــکالت  می توانــد  تشــویقی  سیســتم 

رفتــاری را ســریع تر برطــرف نمایــد.

4- دالیل فریاد زدن را بیابید : 

* اگــر شــما ســر فرزندتــان فریــاد می کشــید 
دلیــل آنــرا بیابیــد. اگــر علــت فریادتــان ایــن 
ــی  ــتید، راهبردهای ــی هس ــه عصبان ــت ک اس
ــن  ــد و بدی ــود را آرام کنی ــه خ ــد ک را بیابی
طریــق الگــوی خوبــی بــرای کنتــرل خشــم 
فرزندتــان خواهیــد بــود. بــرای خــود زمانــی 
ــوید و  ــل دور ش ــد و از مح ــر بگیری را در نظ
صبرکنیــد تــا بتوانیــد خودتــان را آرام کنیــد.

ــر  ــن خاط ــه ای ــیدنتان ب ــاد کش ــر فری * اگ
اســت کــه فرزندتــان گــوش نمی دهــد، 
راهبــرد جدیــدی را بــرای جلــب توجــه 
فرزندتــان بیابیــد. و مطمئــن شــوید کــه 
ــر  ــت. بخاط ــح اس ــما صحی ــتورالعمل ش دس
ــتورالعمل  ــان دس ــرار هم ــید تک ــته باش داش
ــودک  ــار ک ــان رفت ــرار هم ــث تک ــی باع قبل

. می شــود

ــودک را  ــار ک ــه رفت ــتباهی ک ــای اش ــی از راهبرده یک
تشــدید میکنــد فریــاد کشــیدن اســت. فریــاد کشــیدن 
هیچــگاه بــه فرزنــد شــما ایــن پیــام را منتقــل 
ــر  ــود را بهت ــار خ ــد رفت ــور می توان ــه چط ــد ک نمی کن
ــن شــش راه را  ــه جــای آن ای ــا ب ــد. ام ــت نمای مدیری

ــد: ــان کنی امتح


