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8 راهبردی که مشکالت رفتاری فرزندتان
 را بیشتر می کند 

 7. تنبیــه ســخت: خیلــی از والدیــن تهدیدهــای 
ســختی کــه ناشــی از خشــم آنهاســت تعییــن 
ــازات را از  ــام امتی ــما تم ــد ش ــر فرزن ــد. اگ می کنن
ــی از  ــدت طوالن ــاز را م ــک امتی ــا ی ــد ی ــت بده دس
ــار  ــر رفت ــرای تغیی ــزه ای ب ــر انگی ــد دیگ ــت بده دس
ــای  ــی و پیامده ــازات منف ــت. دادن امتی ــد داش نخواه
ــاس  ــان حس ــه زم ــبت ب ــد نس ــب بای ــار نامناس رفت
ــا  ــد چــه کاری انجــام دهــد ت ــد بدان باشــدکودک بای

ــد.  ــت کن ــزه را دریاف ــاره جای ــد دوب بتوان

نشــان دهنده خشــم  کــودک  زدن  زدن:  کتــک   .8
ــه  ــد ب ــک بزنی ــان را کت ــما کودکت ــر ش ــت. اگ شماس
ــت  ــرش را زده اس ــرادر کوچکت ــه ب ــر ک ــن خاط ای
ــد:  ــت می کن ــه ای را دریاف ــام دوگان ــما پی ــد ش فرزن
کــودک می آمــوزد کــه کتــک زدن رفتــار قابــل قبولــی 
ــام  ــار را انج ــن رفت ــادر ای ــدر و م ــون پ ــت چ اس

می دهنــد.

 داشتن امتیازات منفی را برای کودک 
طوری انتخاب نمایید که کودک انگیزه 

برای تغییر رفتار داشته باشد.

با کتک زدن کودک فرزندتان می آموزد 
که کتک زدن رفتار قابل قبولی است.
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ــود  ــادری وج ــدر و م ــن پ ــره زمی ــاد زدن: روی ک 1.فری
ــد  ــدش بلن ــرای فرزن ــود را ب ــدای خ ــار ص ــل یکب ــه حداق ــداره ک ن
نکــرده باشــد و ســر فرزنــد خــودش فریــاد نــزده باشــد. ایــن بــه این 
ــد  ــاد می زنن ــاال مــی رود و فری ــن ب ــی اســت کــه صــدای والدی معن
ــرده  ــتورالعمل را درک ک ــودک دس ــه ک ــال دارد ک ــر احتم ــا کمت ام
باشــد. کــودکان حساســیت خــود را بــه فریــاد زدن ســریعًا از دســت 
می دهنــد. اگــر شــما مرتــب فریــاد بزنیــد اثــر خــودش را از دســت 
خواهــد داد و حتــی باعــث می شــود کــودک نســبت بــه آن ایمنــی 
ــد  ــالش می کنی ــما ت ــه ش ــی ک ــودک پیام ــن ک ــد. بنابرای ــدا کن پی

ــد. ــرار می کن ــار را تک ــن رفت ــنود بنابرای ــد را نمی ش ــل کنی منتق

ــودک  ــه ک ــنیدم ک ــال نش ــن تابح ــت کردن:م 4. صحب
ــود را  ــای خ ــن خط ــی والدی ــای طوالن ــت کردن ه ــق صحب از طری
متوجــه شــده باشــد. بجــای اینکــه کــودک بــه پیــام شــما توجــه کند 
ــه  ــدر گــوش دادن ب ــه چق ــد ک ــن فکــر می کنن ــه ای ــا بیشــتر ب آنه
حرفهــای طوالنــی شــما خســته کننــده اســت. توضیحــات خودتــان 
را بــرای کــودک بایــد کوتــاه کنیــد. دلیلــی کــه می خواهیــد رفتــار 
تغییــر کنــد را توضیــح دهیــد و انتظــارات بعــدی خــود را مشــخص 
کنیــد. بجــای اینکــه مــدام بــه فرزندتــان بگوییــد انتخــاب اشــتباهی 
ــد از  ــد مشــکل را حــل کن ــه کــودک فرصــت دهی داشــته اســت ب
ایــن طریــق کــه از او بپرســید دفعــه بعــد در ایــن شــرایط چــه کاری 

ــد. ــام ده می تواندانج

ــداوم  ــما م ــر ش ــودک:  اگ ــداوم ک ــردن م ــد ک 3. تهدی
ــد و  ــری کنی ــرا پیگی ــه آن ــدون اینک ــد ب ــد کنی ــان را تهدی فرزندت
ــه  ــزی ک ــه چی ــوزد ک ــما می آم ــد ش ــریعا فرزن ــد، س ــام دهی انج
ــد  ــودک را تهدی ــی ک ــا زمان ــت. تنه ــدی نیس ــد ج ــما می گویی ش
ــروم  ــزی مح ــا از چی ــد ی ــت نمی کن ــاداش را دریاف ــه پ ــد ک کنی

می گــردد کــه مطمئــن هســتید ایــن تهدیــد را دنبــال خواهیــد 

ــوزش  ــودک آم ــه ک ــردن ب ــرزنش ک ــرزنش : س 2. س
ــودکان  ــه ک ــی ک ــت. زمان ــود نیس ــار خ ــئول رفت ــه مس ــد ک می ده
ــر  ــد را بخاط ــام ده ــد انج ــه بای ــد کاری ک ــازی ندارن ــد نی می دانن
بیــاورد؛ بــه ایــن خاطــر کــه والدیــن آنهــا را بطــور مــداوم ســرزنش 
می کننــد و بنابرایــن هیــچ تالشــی بــرای رفتــار مســئوالنه نخواهنــد 
ــودک باعــث می شــود  ــردن ک ــی ســرزنش ک داشــت. و گاهــی حت

ــر از زمــان خواســته شــده انجــام دهــد. ــار را دیرت کــودک رفت

از این رفتارها اجتناب کنید : 

با فریاد زدن پیامی که سعی دارید به 
فرزندتان منتقل کنید، منتقل نخواهد شد 

بنابراین رفتار کودک تکرار می شود.

به کودک فرصت دهید تا مشکل را حل 
کنید. و توضیحات خود را برای فرزندتان 

کوتاه نمایید.

تهدید کردن بدون عمل به آن باعث 
میشود فرزند شما بیاموزد که شما در 

آنچه که می گویید جدی نیستید.

سرزنش کودک، احساس مسئولیت 
کودک را کاهش خواهد داد.

ــه  ــا تنبی ــردن ب ــرمنده ک ــردن: ش ــرمنده ک 5. ش
ــت زده  ــما او را خجال ــه ش ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ب
کرده ایــد کــه ایــن روش کمــک کننــده نیســت. 
ــل  ــر قاب ــان غی ــه فرزندش ــی ک ــن زمان ــه والدی اگرچ
ــا  ــد ام ــان می کنن ــی را امتح ــر راه ــود ه ــرل می ش کنت
ــر  ــرایط را بدت ــه ش ــد بلک ــی نمی کن ــن روش کمک ای
ــرمنده  ــودک را ش ــه ک ــی ک ــرد. تنبیه های ــد ک خواه

کامــال  کــه  عواقبــی  نامربــوط:  عواقــب   .6
نامربــوط بــه رفتــار نامناســب کــودک باشــد می توانــد 
ــرادر  ــه ب ــی ک ــال کودک ــد. مث ــردرگم نمای ــودک را س ک
ــار  ــه 100 ب ــه ک ــن باش ــش ای ــد عواقب ــود را می زن خ
ــان  ــودک نش ــه ک ــه ب ــن نتیج ــد. ای ــن بنویس تمری
نخواهــد داد کــه چطــور چالــش را حــل نمایدبجــای آن 
ــزار  ممکــن اســت باعــث بشــود کــودک از نوشــتن بی
ــب  ــج و عواق ــد. نتای ــی باش ــج منطق ــد نتای ــود. بای ش
منطقــی بــه کــودک کمــک می کنــد تــا از تکــرار رفتــار 

ــد. ــاب نمای ــده اجتن ــب در آین نامناس

فرزندتان را بخاطر اشتباهی که مرتکب 
شده است شرمنده نکنید. شرمنده شدن 

در کودک باعث ایجاد خشم می گردد.

عواقب و نتایج ناشی از مشکل رفتاری 
فرزندتان را متناسب با رفتار انتخاب نمایید.


