رازهای بهانه گیری درکودکان

Page | 1

چرا کودکان بهانه گیری می کنند؟
بهانه گیری های کودکان که اصوووا با جیغ و گریه همراه اسوو

را می توان به توفان های

تابسوونانی تشووهیه کرد – ناگهانی و ناخوشووایند .یک دقیقه شووما و فرزندتان در رسوونوران
نشسنه اید و خوشحال در حال غذا خوردن هسنید اما یک دقیقه بعد ،ناگهان کودک ناله می
کند و با تمام وجود جیغ می کشد که مثال نی نوشابه اش خم شده اس  .اصوا کودکان یک
تا سه سال بسیار بهانه گیر هسنند.

شاید تصور کنید در حال پرورش کودکی زورگو هسنید .اما امیدوار باشید که این اقنضای
سن کودکان اس

و آنها در ننیجه ناامیدی های خود بهانه گیری می کنند .انسان های بزرگ

نیز در ننیجه ناکامی های خود لجوج و بهانه گیر می شوند چه برسد به کودک دو یا سه ساله
که هنوز خیلی چیزها را نمی داند.

برخی از کارشووناسووان این بهانه گیری های خسوونه کننده را به مشووتال
کودکان نسه

مهار

های زبانی

می دهند .کودکان در این سن معنی بیشنر کلمه هایی که می شنوند را درک

می کنند اما نمی توانند آنها را در س

و کامل بیان کنند .در ننیجه ،وقنی کودک نمی تواند

منظور خود را توضیح دهد ناامید می شود و جیغ کشیدن و بهانه گیری را آغاز می کند.
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چگونه می توان بهانه گیری را کننرل کرد

*کننرل خود را از دس

ندهید

بهانه گیری کودکان واقعا آزار دهنده اس و  .عالوه بر جیغ زدن و غرغر کردن شوواید کودک
لگدپراکنی کند یا پاهایش را به زمین بتوبد ،اشوویا را به اطراف پر

کند ،دیگران را کنک

بزند یا حنی نفس خود را حهس کند تا کهود شووود .تحمل و کننرل این رفنارها واقعا طاق
فرسووا اس و

اما والدین باید مطمئن باشووند که حهس نفس تا مرحله کهودی نیز نوعی بهانه

گیری و کج خلقی کودکانه اس .

هنگامی که کودک در حال جیغ و داد کردن اس و

به حرف ها و دلیل های شووما گوش نمی

دهد و با حالنی منفی به فریادها و تهدیدهای شما پا سخ می دهد .هرچه بی شنر سر او داد
بزنید که آرام تر شود ،او با صدای بلندتری جیغ می زند .در این مواقع شاید بهنرین کار
این اسوو

که کنار او بنشووینید و چیزی نگویید .به طور کلی ،بودن در کنار کودک هنگام

بدرفناری هایش روش خوبی ا س  .کودکان خود شان هم از خ شمی که دامن آنها را گرفنه
اس

می ترسند و بودن شما در کنار آنها موجب آرامششان می شود.

اگر تحمل بهانه گیری های او را ندارید چند دقیقه کوتاه بیرون بروید و وقنی کودک د س
دوباره به اتاق بازگردید .اگر شما آرامش خود را حفظ کنید او نیز

از گریه و جیغ بردا ش
سریع تر آرام می شود.

وعده یا رشوووه دادن به کودک در این شوورای ننایج خوبی در پی ندارد .بنابراین فتر این
چیزها را از سووور بیرون کنید .تا حد امتان به بهانه گیری های بی مورد او اعننا نتنید تا
خودش خسنه و ساک

شود .
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*حواسنان باشد که شما بزرگ تر هسنید
مهم نی س

بهانه گیری های کودک شما چقدر طول می ک شد ،خوا سنه های غیرمنطقی او را

پاسووخ ندهید و به هیچ وجه با او بحث نتنید .به نگاه ها و تفترا

اطرافیان نیز خیلی بها

ندهید .همه آنها روزی چنین تجربیاتی داشوونه اند .اگر در ننیجه بهانه گیری های کودک به
او چیزهایی که می خواهید را بدهید در واقع به او می آموزید داد و فریاد کردن بهنرین
روش برای به د س

آوردن خوا سنه ها س  .این طرزفتر برای کودک شما در بزرگ سالی

ایجاد مشتل خواهد کرد .سعی کنید کودک به هیچ عنوان منوجه نشود که شما خودتان هم
روی رفنارهاینان هنگام عصهانی

کننرل ندارید.

اگر بهانه گیری و کج خلقی کودک به مرحله ای رسید که شروع به کنک زدن دیگران ،پرتاب
و سایل یا جیغ های بی وقفه کرد ،او را به متانی امن همچون اتاق خواب خودش بهرید و به
او بگویید چرا او را اینجا آورده اید (زیرا سووارا را کنک زده ای) و کنار او بمانید تا آرام
شود.

اگر در متان عمومی هسنید و کودک کج خلقی هایش را آغاز کرد سریعا آنجا را ترک کنید تا
فرزندان آرام شود.

*عشق خود را به کودک ابراز کنید
هنگامی که کودک آرام اسوو

و می توانید با او صوووحه

کنید ،او را در آغوش بگیرید و

بگویید چقدر دوسوونش دارید .این رفنار برای کودک آموزنده اسو
بیشنر در مورد کج خلقی های خود صحه

و می تواند با آرامش

کند.
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ب سنه به فرزند خود ،هرچند وق

یتهار از ترفند زمان دادن ا سنفاده کنید .این راهتار را

از  81ماهگی آغاز کنید .با این ترفند شاید کودک بنواند خودش تا حدی بهانه گیری هایش
را کننرل کند .زمان دادن به کودکان به ویژه زمانی که کج خلقی کودکان بااسوو
روش ها پا سخگو نی سنند ،جواب می دهد .کودک را در متانی ساک
مد

و دیگر

و خ سنه کننده برای

زمان کوتاهی (یک دقیقه برای هر سال از عمرش) بگذارید .این مساله کمک می کند

تا کودک خودش را آرام کند.

به او توضوویح دهید که چه کاری می کنید :به زمان می دهم تا آرام شوووی و مامان در آنجا
مننظر توس  .در ضمن ،به او توضیح دهید که این تنهیه نیس  .اگر کودک نخواس
متان بماند با قدر

در آن

اما نه بداخالقانه او را در متان موردنظر نگه دارید .دنهال کار خود

بروید .اگر جای او امن اس

به هیچ وجه به او نگاه یا توجه نتنید و بگذارید با خودش کنار

بیاید .

*بعدا در مورد مساله پیش آمده صحه

کنید

هگامی که کودک آرام شد در مورد اتفاق های پیش آمده با او صحه

کنید .صحه

کردن

در مورد بهانه گیری ها کودک بسیار ساده اس  .شما منوجه خواهید شد مشتل کودک شما
چیس  .کمک کنید تا بنواند احساسا

خود را در غالب کلما

بیان کند .به طور مثال ،به او

بگویید« :تو خیلی عصهانی بودی چون غذا آن چیزی نهود که می خواسنی ».به او اجازه دهید
منوجه شود صحه

کردن در مورد ناراحنی ها ننیجه بهنری دارد .با خنده بگویید« :بهخشید

من تو رو درک نتردم .اان که جیغ نمی کشی منوجه شده ام چه می خواسنی.
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* مراقب نشانه های اضطراب زیاد باشید
شوواید بهانه گیری های روزانه برای کودکان امری طهیعی باشوود اما باید مراقب مشووتال
احنمالی هم با شید .هر گونه تنش و ا سنر سی که در خانه وجود دارد می تواند در بی شنر
شدن کج خلقی و بهانه گیری های کودک تاثیر بگذارد.

اگر کودک به طور مدام بهانه گیر ا س

و به خود یا دیگران آ سیب می ر ساند حنما از یک

منخصص کمک بگیرید .پزشک یا مشاور کودک می تواند شما را با هر گونه تغییر رفناری در
کودک آ شنا کند و این جل سا

به شما یاد می دهند چگونه رفنارهای آینده کودک را پیش

بینی و رفنار کنید.

*از موقعی

هایی که برای کودک ناخوشایند اس

مراقب باشید خیلی در موقعی

دوری کنید

هایی که باعث ناراحنی کودک می شود ،قرار نگیرید .به طور

مثال ،اگر او هنگام گرسوونگی عصووهانی می شووود و شووروع به بهانه گیری می کند حنما میان
وعده های کوچتی در کیف خود داشنه باشید .اگر هنگام غروب بهانه گیر و عصهی می شود،
سعی کنید خریدهای خود را ابندای روز انجام دهید.

اگر با تغییر فعالی

ها مشتل دارد حنما پیش از هر تغییری به او مساله را گوشزد کنید .به

طور مثال ،اگر ق صد دارید تا نیم ساع

دیگر زمین بازی را به مق صد خانه ترک کنید حنما

این مساله را با در میان بگذارید .اجازه دهید از این تصمیم آگاه شود.

اگر منوجه شدید اان اس

که بهانه گیری های کودک آغاز شود ،بالفاصله حواس او را پر

کنید :ا سهاب بازی به او بدهید ،متانش را عوض کنید ،شتلک های خنده دار در بیاورید یا
توجه او را به پرنده در حال پرواز جلب کنید.
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کودک در این سووونین مسووونقل بودن را می آموزد بنابراین تا حد امتان به او حق اننخاب
بدهید .الهنه نه اینته از او بپرسوووید می خواهد همه وق
بگویید« :هویج یا ذر

خود را چگونه سوووپری کند.

می خواهی؟» به جای اینته بگویید« :ذر

های

را بخور!» به او

احساس کننرل داشنن بر اوضاع را مننقل کنید.

توجه کنید که چقدر از کلمه «نه» اسوونفاده می کنید .اگر زیاد از آن اسوونفاده می کنید در
واقع شرای را برای خود و کودکنان پر اضطراب و سخ

می کنید .سعی کنید این مساله را

کننرل کنید.
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