
 عواقب السلوك ُتعلّم أطفالنا المسؤولیة لتصرفاتھم.
 ھذا یجعل أسلوبك بالتعامل والتربیة أكثر نجاعة، وھو

أفضل من الصراخ أو الّضرب

حاول أن تقوم بتوجیھھم من جدیدُخذ إستراحة وتوقف

 تشعر أّنك ترغب بالصراخ؟ أعط نفسك ۱۰ ثواني
 للتوقف. ُخذ شھیق وزفیر بشكل بطيء ٥ مرات.

حاول أن تتعامل مع الموقف بھدوء

!مالیین األھالي یقولون أن ھذه الطریقة ناجعة - كثیراً

أِشر إلى العواقب

 أعِط أطفالك فرصة إللتزام تعلیماتك قبل اإلشارة لعواقب
.تصرفاتھم ومعاقبتھم

حاول أن تحافظ على ھدوءك قبل اإلشارة للعقاب

ُكن متأكداً من إلتزامك بالعقاب. على سبیل المثال: "أخذ 
ھاتف إبنك المراھق لمدة أسبوع أمر صعب جدا للتطبیق. 
قُم بأخذه لمدة ساعة، أمر قابل للتطبیق على أرض الواقع

في حال إنتھاء العقاب. أعط إبنك فرصة لعمل شيء جّید 
وقُم بالثناء علیھ لقیامھ بذلك. 

إلتِزم 
بالّنصائح 

۳-۱

 جمیع األطفال یسیئون التصّرف. ھذا طبیعي عندما یكون األطفال ُمتَعبین، جائعین، خائفین، أو یتعلمون كیف یكونوا مستقلین.
وقد ُیشعروننا بالجنون والخروج عن السیطرة عند تواجدھم بالبیت طوال الوقت !

 الوقت الخاص مع إبنك (لوحدكما)، الثناء علیھ وعلى تصرفاتھ
الجیدة،  والروتین المتواصل، سیقلل من التصرف السيء

 أعط أبناءك (األطفال والمراھقین) مھام ووظائف بسیطة یمكنھم
 القیام بھا. فقط تأكد من قدرتھم على أدائھا. قُم بالثناء علیھم

لقیامھم بذلك!
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4سلوك/تصّرف سيء COVID-19 والدیة

 إنتبھ للتصّرف السيء مبكراً وقُم بتوجیھ أطفالك من 
د السلوك السيء إلى السلوك الجّی

أوقف ذلك قبل أن یبدأ! عندما یبدأ أطفالك بالشعور بعدم 
الراحة والّضجر, یمكنك جذب انتباھھم ألمر مسلي أو 
مثیر لالھتمام. مثال: "تعال, ھّیا بنا نلعب لعبة سویة". 

 "ھّیا بنا نخرج  للمشي قلیًال !"
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
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