
 

  

وهای ت●  را انجام  یکار به آنها   دنیرس یدارند و برا اجیبه آنها احت ا یخواهند  یمآن را است که افراد  یموارد شویق  نیر
 د. یرا جلب کن او تا توجه  د یرا صدا بزن نام کیس ا ی د یخارج شو  یکیتا از تار  د یچراغ ها را روشن کن ال: مثدهند.  یم

وهای تشویق  ○  توجه ، مثل ) باشند  ( ، اجتمایعی، اسباب باز  اءیباشند )مثل اش قابل لمستوانند  یم نیر
 باز( یدر فضا ی، باز داخل خانه یباز ثل )م باشند  تیفعالمبتنی بر یا ( ، و ت زدندس،  د یلبخند ، تمج

 

وهای  نیر
 تشویق  
 چیست؟

های  از  سن  ی. ل1
ی  . د یکن  هیخواهد ته که کودک شما یم   چیر

 دیاستفاده کن یکلمات نوشتار   ا ی اءی، اش کشیدن نقاش  ،   ر ی، تصاو این کار میتوانید از  عکس ی. برا2
ید از فرزندتان   ستیل هیهنگام ته • فرزندتان  التی. تماد کنی  ادداشتیو در آن  د یرا نگه دار  ستیل نی. اکمک بگیر

 . د یحذف کنیا را اضافه و  یموارد د یتوان کند. یم  ییر در طول هفته تغ ا یممکن است به مرور زمان 
 

های  . 3
ی سرا که  چیر ی . فرزند شما ممکن است چد یاست انتخاب کن در دسی  س بخواهد   ییر یا امکان شما  که در دسی 
س ن: )بعنوان مثال د یاستفاده کن ثابتیک دلیل . از نیست  (ت. موجود اس ها  نهیگز تنها این   . ستیاکنون در دسی 

 
 ونی. )به عنوان مثال کامد، حذف کنید کن  دوست دارد اما انتظار حاصل از آن را برآورده نیم فرزندتانرا که  یموارد -4
آن را  . ،رید بخاسباب بازی  امیونبعنوان تشویق برایش کتا  د هنمیدرا انجام  شفیکالتدوست دارد ، اما  یاسباب باز  یها

 (از لیستش حذف کنید. 
ی اگر کودک چ -5 تشویق  برای آن  ،  آن نیستید  برآورده کردنقادر به  د یدان مشخص کرد که شما یم ستیرا در ل ییر
 . د نویسین

نتکه به زمان   د یدان یماگر  مثال:  • ، ممکن  د یروزانه را برگزار کن یجلسات کار  د یتا بتوان د یدار  از ین استفاده از اینی 
توانند آن را  که بعدا یم  ند یر گ  یم اد یآنها به رسعت  را ینباشد ز  کنندهتشویق   نیبهی  اسفتاده ا ز تبلت است 

 کنند.   افتی" در گانی"را
 

ی ن گر یموارد د یکنند و شما برا  " کار یمصفحه نمایش دیجیتالکار با   ی. اگر آنها "فقط برا6 قیت ، خال د یدار  از یبه آن ن یر
 از خود نشان دهید: 

ی در خانه وجود دارد ، اما شما به چ ونیز یتلو  کیتبلت و  کیاگر  مثال:  • ی تا آنها را در ح د یدار  از ین ییر کار   یر
فقط را و  تبلت  د ی، ارائه ده د یکه مشغول کار هست  مواقیع یرا برا ونیز ی، ممکن است تلو  د یمشغول نگه دار 
س X" لیدر صورت تکم ی در ح ند توا کودک یم  ا ی آنها قرار دهید. " در دسی  ش ونیز یکار به تلو   یر داشته  دسی 
س Xمورد عالقه آنها فقط پس از اتمام انتظار " ویی یز یتلو  شیباشد ، اما نما  خواهد بود. " در دسی 

 
ی ن7  روز انجام یم کیرا که کودک شما در  ی، هر کار  د یاستفاده کن د یتوان یمچه تشویق کننده ای که   د یستی. اگر مطمی 

كند؟ آنها را به عنوان   یمشخیص بهداشت  ا ی دنیغذا خوردن ، خوابچه کاری غیر از  . كودك شما د ییر دهد ، در نظر بگ
 دییر کننده بالقوه در نظر بگ  تیتقو 

ی ، باز  نقاش  ،  ق  ی، گوش دادن به موس یاپرداز یخواندن کتاب ، صحبت با دوستان ، رو مثال:  • با  ی، تنها نشسی 
  وانیح

 
 گرانی، توجه د خانیک

س هستند. اگر فقط   د یکن  یم شنهاد یرا پ تشویق کننده های  که   د یحاصل کن نانیاطم -8  یککه به طور مداوم در دسی 
استفاده کنند در حایل که شما هم برای کار نیاز به آن دارید، تبلت دارید و چندین بچه، و همه آنها میخواهند از تبلت 

وی تشویق  . ستین کار چندان خوی    پیشنهاد آن به عنوان تشویق   ی رستوران  هیکارت هد  نیر  خوی   دهیممکن است انیر
 . د یو مسافرت را داشته باش د یخر  لیوسا نکهینباشد مگر ا

 
 . د یمرتب کنتا کم خواسته ترین  نیمطلوب تر از کودک   دگاهیخواسته ها را از د -9
 . د ینیرا ببکننده ها"   شویق، "نحوه استفاده از ت د یخود را انتخاب کرده ا یکننده هاشویق  . اکنون که ت10

 
آن چطور 

داشته  را 
 باشیم؟

 

وهای تچگونه   ؟کنیم  استفاده شویق  از نیر


