
ملخص – أظھر الحب 

األھداف 

إن الھدف الكان وراء اللقاءات ھو المساھمة في تطور الطفل بشكل ایجابي. طالما كان الطفل یقیم في المنزل تكون العالقة 
مع الوالدین األھم بالنسبة لتطور الط\فل. 

أھدافي 

من المستحسن النظر إلى المستقبل لنتعرف على إذا كانت األشیاء التي نقوم بھا الیوم تتطابق مع تطلعاتنا بالنسبة لتقلد 
دورنا كأولیاء أمر. 

عوامل أولیاء األمور 

یتعلم الطفل أشیاء جدیدیة طوال الوقت. ھناك أسلوبین یعلالن كیف یتعلم الطفل من تصرفات أولیاء أمره.  
عامل املثل األعلى وعامل املالحظة. 

عامل المثل األعلى – طفلك یتصرف كما تفعل 

یقلد الطفل على سبیل المثال الكلمات ونبرة الصوت وكیف یفعل المرء في مختلف األوضاع، الحركات الجسدیة التعبیریة 
ومشاعر الخوف. 

عامل المالحظة – طفلك یستخدم الكثیر من األشیاء التي تالحظھا 

یحتاج الطفل إلى الحب والمالحظة لكي یتطور. یتعلم الطفل بسرعة ماذا سیعمل لكي یجذب انتباه الوالدین. إذا لم یحصل 
الطفل على درجة كافیة من المالحظة االیجابیة فیكون ھناك خطر في أن یحاول جذب االنتباه بصورة سلبیة بدال من ذلك. 

أظھر الحب 

یحتاج الطفل أن یشعر أنھ محبوب. إن ھذا الشيء یعطي الطفل ثقة أفضل بالنفس ویحمي الطفل من الصعوبات. كما یقلل 
الدفء والحب من نشوب الشجارات في المنزل. 

خمس أضعاف 

لكي تسیر العالقة على ما یرام فمن المھم أن تكون ھناك درجة أعلى من االنتباه االیجابي أكثر من االنتباه السلبي. إن 
اعطاء الحب بنسبة خمس أضعاف ھو شيء یعطي التوازن الجید في كل العالقات. یمكن أن یعود سبب نشوب الكثیر من 

الشجارات ضمن العالقة یعود إلى كون الطفل یحتاج إلى مزید من االنتباه االیجابي. 

التركیز على األمور التي تسیر على ما یرام 

إن رؤیة ومالحظة األمور التي تسیر على ما یرام تؤدي إلى آثار جيدة ودرجة أقل من الشجار. تقل محاوالت الطفل 
للحصول على انتباه سلبي وینجم عدد كبیر من الفرص للحفز والتشجیع. 

ملخص – كن مع الطفل 



كن مع الطفل 
إن توفیر وقت كاف للتواجد سویا مع الطفل ھو أمر یعطي عالقة جیدة ویقلل من خطر نشوب الشجارات. 

 BUSA وقت یسیطر علیھ الطفل – تشاقوا سويا
تخصیص وقت كاف للتواجد مع الطفل یسمح خاللھ ولي األمر للطفل أن یسیطر على الوضع. كما أن التشاقي سویا 

یؤدي أیضا إلى تعاون جید بین الطفل وولي األمر. 

B الطفل یسیطر – U احفز الطفل – S أعط تسمیة للشيء الذي یفعلھ الطفل – A كل األیام 

سلسلة التناغم 
إن سلسلة التناغم ھي أداة تستخدم لكي نفھم السبب الكامن وراء تصرف الطفل وكیف یؤثر الطفل والشخص البالغ على 
بعضھم البعض. یمكن أیضا استخدام سلسلة التناغم للتعرف على كیف یمكن تقدیم المساعدة للطفل عن طریق التصرف 

بشكل مختلف قبل وبعد. 
  

قبل     بعد 

االستعدادات     املالحظة 
دع الطفل یتأھب قبیل الشيء الذي سیحصل   زد درجة المالحظة 

اختر وقت مناسب لممارسة األنشطة    واعطیھ المدیح 
والثناء عندما تسیر 

     األمور على ما یرام. 
املشاركة 

اتفق مع الطفل عن المھمات التي سیقوم بھا 
وخطط سویا مع الطفل. 

اعط الطفل الوقت الكافي التمام مھماتھ 

أشكل الحفز االيجابي 
قل للطفل ماذا سیفعل ولیس ما ھو الشيء الذي سیتوقف عن عملھ 

على سبیل المثال "تعال واجلس ھنا بجانبي" بدال من "ال تركض ھنا وھناك". 

األطر الروتينية 
اخلق أطر روتینیة وتصرف بالطریقة نفسھا كل مرة. 

التوقعات االيجابية 
أظھر عن ثقتك بأن الطفل یقدر على عمل الشيء. 



ملخص – أرشد الطفل 

الشعور بالضیق والغضب 
سلبیات النھر: 

عامل املثل األعلى- یتعلم الطفل أن ینھر  •
عامل املالحظة: یحصل الطفل على انتباه كبیر عند وقوع الشجارات، وھذا الشيء یؤدي إلى حلقات مفرغة •

والمزید من الشجار. 
خمسة أضعاف -  تسوء العالقة ویسوء االنسجام ضمن العائلة •
أثر امللل والسئم: إن النھر الحاد یفقد مفعولھ بعد حین وھذا الشيء یعتبر من المخاطر في األوضاع التي •

یتوجب على الطفل أن یصغي بسرعة خاللھا لتجنب الوقوع في خطر. 
أثر زيادة رد الفعل: إن النھر بغضب یعطي في أغلب األحیان اجابة غاضبة. •

 أرشد الطفل 
یمكن أن یصعب أن یكون االنسان دائما المثل األعلى لطفلھ، بالرغم من عدم التصرف بغضب. في أغلب األحیان یكون 

ھناك عدد من األمور المختلفة التي تؤثر على كیفیة قیامنا بعمل األشیاء . من بین األمثلة على ذلك ھناك. 

االجھاد النفسي المسیطر 
ان االجھدا النفسي یؤدي إلى سھولة الشعور بالغضب.  من بني األمثلة على األشياء التي يمكن أن يفعلها املرء بدال 

من ذلك: قم یتغییر األشیاء التي یمكن تغییرھا. قلل حدة الشروط أو تقبل الشيء الذي ال یمكن تغییره. خطط للعثور على 
وقت مناسب الستعادة الوضع العادي والممارسة. 

األوضاع الحرجة 
إن األوضاع الحرجة هي أوضاع تؤدي في أغلب األحيان إلى تؤدي بشكل أكبر من أي شيء آخر إلى الشعور 
بالغضب. من بني األمثلة على األشياء التي يمكن أن يفعلها املرء بدال من ذلك: فكر حول أوضاعك الحرجة لكي 

تتمكن من أن تتأهب لها. 

األفكار وردود الفعل في الجسد 
إن الغضب یؤثر على الجسد وعلى كیفیة التفكیر. یصعب على المرء التفكیر بصورة واضحة والعثور على الحلول 

المناسبة للمشكالت. من بني األمثلة على الشيء الذي يمكن أن يفعله املرء: تعلم التعرف على العالمات المبكرة للشعور 
بالغضب ألنھ من األسھل أن تتعامل بھا آنذاك. 

التصرفات 
ھناك سلبیات كامنة وراء التعبیر عن الشعور بالغضب. من بني األمثلة على األشياء التي يمكن أن يفعلها املرء بدال 

من ذلك:خذ استراحة قصیرة، إن الغضب ھو شعور یختفي تلقائیا إذا انتظر المرء فترة قصیرة. تحدث ممع الشخص الذي 
تشعر بالغضب منھ في وقت الحق. اعثر على الحلول المناسبة سویا مع الطفل. 

العواقب 
إن الشيء الذي یشعر المرء أنھ صحیح ویسیر على ما یرام في الوقت الحاضر ال یعني أنھ سیكون جیدا دائما على المدى 

البعید – مصیدة قصر النظر. 



 .

ملخص – اختیار أشكال الصراع 

أختر أشكال الصراع 

عن طریق یام أولیاء األمور بالتفكیر سویا عن ما ھي أشكال الصراع التي تعتبر األھم وما ھي أشكال الصراع التي یجب 
تالفیھا یصبح من السھل على المرء أن یتصرف بصورة منطقیة ویصبح األمر أكثر وضوحا بالنسبة للطفل. 

إن زیادة االنتباه تجاه األشیاء التي تسیر بصورة جیدة في الوقت نفسھ الذي یقل فیھ النقیق والنھر ھي من األمور التي 
تؤدي إلى تقلیل الشجارات. 

عواقب طبیعیة 

في بعض األحیان یكون تأثیر تالفي الصراع ھو أن یجابھ الطفل العواقب الطبیعیة بدال من الصراع. على سبیل المثال 
یرتدى الطفل في أغلب األحیان  قفازاتھ عندما یالحظ أن الجو بارد بدال من عدم ذلك. 

تسوء األمور قبل أن تتحسن 

عندما یتوقف ولي األمر عن النقیق أو النھر فیمكن أن یؤدي ذلك في البدایة إلى تفاعل كبیر من قبل الطفل لكي یتوصل 
بدوره إلى رد فعل. ولكن إذا تمكن ولي األمر من االمتناع عن النقیق أو النھر فإن الشجارات ستقل.  

BRA (جید) 
ال یمكن تالفي بعض أشكال الصراع. إن الحروف بي ار آ ھي اختصار للوصف المتعلق بكیفیة التمكن من مجابھة الطفل 

بطریقة جیدة تقلل من خطر نشوب النزاعات مع الطفل 

B أّكد مشاعر الطفل.أظھر للطفل أنك تفھم وأعرب عن مشاعر الطفل. 
R كّرر السبب. أعط الطفل شرحا مختصرا 

A الفت انتباه الطفل. أعط الطفل مھمة أخرى لكي تلفت انتباھھ بدال من ذلك. 


