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، لذلك أنتم القدوة له. حول كيفية التصرف في العالم أفكارللحصول على م طفلك مكيراقب. ونتفعل مالثم يفعلون�طفال ا .1

م أن لطفلك ونتريد م. إذا كنتهنومن ما تقول أھميةأكثر في كثير من ا,حيان به ھو  تقومون. ما لتوجيھه كمسلوكوا مإستخد

  بھدوء وبلطف. واتحدثون لطفلكم رفع صوته، 1 تريد مكنت . إذاأنفسكمذلك بوا قوليقول "من فضلك"، 

 

 ةؤيرفي  يساعدھا/ه. وھذا سوف يساعدعليكمله بصراحة كيف يؤثر سلوكه  واقول. كيف تشعرون ملطفلك أظھروا .2

. التعاطف الحقيقيسن ث=ث سنوات، يمكن ل:طفال إظھار  بحلولالتعاطف. بمرآة. وھذا ما يسمى ال مثل، م فيكممشاعرھ

'، أنا' بالجملة  عند بدءوھاتف'. 1 أستطيع التحدث على الوالكثير من الضوضاء ,ن ھناك  منزعجأنا ون، 'قوللذلك قد ت

 .الفرصة لرؤية ا,شياء من وجھة نظركم معطي طفلكي ذلكن فإ

  

، يمكن أن ونھابالطريقة التي تريد مطفلكيتصرف ھذا يعني ببساطة انه عندما  .اً''جيد لكونه يتصرف طفلكم فئوااك  .3

أحب الطريقة التي  اً . أنا حقاً بشكل لطيف جد تلعب ، أنترائع'، من الم=حظات اDيجابية. على سبيل المثالبعض  وهتعط

على ا,رض قبل أن القطع تسقط  حتى. ھذا يعمل بشكل أفضل من ا1نتظار 'على الطاولةجميع القطع فيھا بفظ تحت

اء ثنان ردود فعل إيجابية 'الفي بعض ا,حيھذه الم=حظات اDيجابية  سمىتُ . 'وقف ذلكأ، يا'تنتبھوا وتصيحوا، 

إن . )التوبيخليق سلبي (ا.نتقادات و) عن كل تعوالتشجيعستة تعليقات إيجابية (الثناء  وا أن تقولواحاول. الوصفي'

اDھتمام السلبي، فإنھم أو  Dھتماما عدمبين  فقطيار ا,طفال خ لدى أنه إذا كان واتوازن. تذكرتبقي ا1مور في  1-6نسبة 

 .ون إلى ا1ھتمام السلبيسعسي

  

. للتواصل بشكل إيجابي معھم اً ية جدطفال ھو أداة قوالقرفصاء بجانب ا,جلوس أو  الركوع. إنزلوا إلى مستوى طفلكم .4

ه أو ونعلى التركيز على ما تقول ھم. كما أنه يساعدفيه كرونفيشعرون أو ي قدما  مع بالتناغماDقتراب منھم  يسمح لكم

  .ليست ھناك حاجة لجعله ينظر إليكم ،نتباھهحصلتم على إم وعلى مقربة من طفلك م. إذا كنتونهطلبت

  

إلى  ونميلإنھم ي. في التعامل مع مشاعرھم ستماع النشط ھو أداة أخرى لمساعدة ا,طفال الصغاراD .'اسمعكأنا  .5

كررون تما . عندبما فيه الكفاية اً فسھم جيدعن أن اً لفظيإذا كانوا 1 يستطيعون التعبير  اً ، خصوصبا1حباط كثيراً اDصابة 

ھم يشعرون . كما أنه يجعلالتوترمن يساعد على تخفيف بعض ذلك ، فبه القول لھم عن ما تعتقدون أنھم قد يشعرون

 نصيحة 15 تشجيع السلوك الجيد: 

http://raisingchildren.net.au/articles/encouraging_good_behaviour.html 

 .في طفلكم السلوك الذي تريدونهتشجيع النصائح ل جربوا ھذه
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 ن نوبات الغضب المحتملة.نزع فتيل العديد مي أن إنه يمكن. باDحترام و باDرتياح

  

. الوثوق بكم وإحترامكم مسيئة، يتعلم طفلكالجيدة أو ال، موعودكب تلتزمونما تفاقات. عندباD واتمسك. على الوعودحافظوا .6

في المتناول. المشي  لعابه، كونوا متأكدين من أن حذاءأيلتقط في نزھة على ا,قدام بعد أن  بالذھاب تعدونلذلك عندما 

لمغادرة على الفور. 1 حاجة لعمل ل وا مستعدينكونلم يتوقف عن الركض، مكتبة اذا أنكم ستتركون ال ونقولعندما ت

، ,نه الشعور با,مان أكثر م علىطفلكيساعد  ھذاوأفضل. كلما كان ذلك ، أكثر حقيقةكان ھناك كلما  –ضجة حول ذلك 

 .متوقعةيخلق بيئة متسقة و

  

عدم  واتذكربالنسبة ل:طفال أن ينه من الصعب أ - بأن اللعب فيھا فيه الكثر من المرح كمنظاراتتبدو . تقليل ا.غراء .7

 .لى تلك ا,شياء بعيدة عن ا,نظارعن طريق الحفاظ ع المكلف ولكن البريء ستكشافاDفرصة  من قللوا. ھالمس

 

ً خصوص -م في أي شيء يقوم به طفلك وا. قبل أن تتورطصراعاتكم ارواختإ  .8 م إذا نفسك وااسأل -' وا '1' أو 'توقفقولأن ت ا

ً يھم حقذلك كان  إنشاء فرصة ، والطلبات والم=حظات السلبية إلى أدنى حد ممكنتعليمات الحفظ  عن طريق ميمكنك. ا

   .ة حقامھم موھا فقط عندما تكونھي مھمة، ولكن استخد قواعدال. السيئةمشاعر الأقل للصراع و

 

للحصول على  اDستس=م إليھم بينما يبكون. من خ=ل وا مزعجينكونون أن يريد. ا1طفال 1 يا�نين: كونوا أقوياء .9

إ1 إذا  تقولوھاك 1 ، لذلعني '1' ، وليس ربماذلك. '1' تقصد حتى لو كنا 1 ن -قيام بذلك أكثر نحن ندربھم على الشيء، 

على الحظ  واحصلي، على أمل أن أكثر في المرة القادمةا,طفال  سيبكي، إستسلمتم'1' ومن ثم  قلتم. إذا ون ذلكتعن مكنت

 مرة أخرى.

  

م ما ھو متوقع سوف يعرف طفلك، تعليمات واضحة وبعبارات بسيطة ان بإمكانكم إعطاءك. إذا ة وإيجابيةبسيط أبقوھا .10

فكر في ا1تجاه الصحيح. ييجعل دماغھم ا,شياء بطريقة إيجابية  قولإن ') نعبر الطريق.يدي عندما  مسك. ( 'الرجاء منه

  .البوابة' أفضل من '1 تترك البوابة مفتوحة'غ=ق على سبيل المثال، 'الرجاء إ

 

  

ً أيض م. يمكنكمن المسؤولية عن تصرفاتھم الخاصة اً مزيد م إعطائھم، يمكنك. عندما يكبر ا,طفالالعواقبالمسؤولية و .11  ا

لستم بحاجة إلى أن تكونوا ا,شخاص السيئين في كل ا,وقات. على ھذا السلوك. فرصة لتجربة النتائج الطبيعية ل منحھم

 عھموإنه ج. فإنه سوف يكون جائعاً في وقت الغداء، في حقيبته الغداء أن يضع علبة م قد نسيكان طفلك، إذا سبيل المثال

حيث 1 ، نفعل الكثير ,طفالنا لمرة واحدة. في بعض ا,حيان، مع أفضل النواياجياع فقط وا ذھبلن يضر بأن ي. وعواقبھم

ير. في ھذه خطالمقبول أو الإلى توفير عواقب للسلوك غير  ون. في أوقات أخرى تحتاجأنفسھمنسمح لھم بالتعلم ب

 .عليھا مقدما تم العواقب وأن طفلكم وافقشرح أنكمتأكد من أن ا,وقات، فمن ا,فضل ال

  

ً قدم امضواذلك مرة واحدة و اوقول .12  يملك النضج على الرغم من انه قد 1  مطفلكيستمع  كممن المثير للدھشة . ا

 عن فوقتبالم طفلك يقوم . في نھاية المطاف سوفحجين و1 مبالنسبة لك ممل اDنتقادو اDحتجاج. ا1جتماعي Dب=غكم

Dذّكروه بالعواقب ، أخيرة للتعاون فرصة ون أن تعطوهتريد م. إذا كنتمتضايقون أكثر أنتمتساءل لماذا وي يكملاع إستما
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 العد إلى ث=ثة. أوابدإ. ثم لعدم تعاونه

  

إدخال بعض ا,عمال المنزلية إبدأوا ب. في ا,سرة ھم المساھمةا,طفال عندما يمكن يحب. طفلكم يشعر بأھميته إجعلوا .13

ه يشعر بأھميته ھذا سيجعلة. في مساعدة ا,سر الھام الخاص به الجزءفعله للعب لبسيطة أو ا,شياء التي يمكن أن يا

فإنه سوف يتحسن في ذلك، ، ام التدريب في فعل واجبالكثير من  مطفلك كان بإمكانكم إعطاء. إذا المساعدةخر في تفوسي

 أيضا.ومساعدتكم وبناء ثقتھم بأنفسھم على الشعور بالمسؤولية ا,طفال منة اXا,عمال  تساعد. أكثرحاول وسوف ي

  

عملھا سوف إلى  ونا,شياء التي تحتاجبوالقيام  مطفلكتقومون بالعناية ب. ھناك أوقات عندما للحاEت الصعبة إستعدوا  .14

ً الحا1ت الصعبة مقدمفي ھذه  ونتفكر م. إذا كنتصعبةكون ت  اً تحذيرأعطوه . حول إحتياجات طفلكم م التخطيط، يمكنكا

فإنه سيكون على إستعداد تعاونه. ثم ل ونمعه حول لماذا تحتاج واتحدثمنه لتغيير ا,نشطة.  من حاجتكمخمس دقائق قبل 

  .ونهتتوقع لما

 

 مستخدام الدعابة والمرح. يمكنكالمحتمل ھو إنزع فتيل التوتر والصراع . طريقة أخرى لالحفاظ على روح الدعابة .15

ً تعملوا أصواتأن أو  المدغدغ المھددالوحش  بأن تصبحواالتظاھر  م سوف لن طفلك حساب. ولكن الفكاھة على يةحيوان ا

 .التي تجعلكم سويا تضحكون ھي عظيمة. الفكاھة الوالدين 'إغاظة' بسبب يتأذون بسھولةالصغار ال طفا,إن تساعد. 

   

 

 


