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 2األسبوع  وأدواتأنشطة 
 

 األنشطة: –أوال 
 

 

 األخطاء فرص رائعة للتعلم .. حقا ؟!

 
 

في الواقع، وعند ارتكاب أبنائھم لألخطاء .. كثیر من اآلباء یقول أن األخطاء ھي فرص نتعلم منھا. ولكن 
 فإنھم یتصرفون بشكل مختلف.

 

األطفال في حاجة الرتكاب األخطاء لینموا بشكل سلیم وصحي .. ولكي یتم ھذا یحتاجون للعیش 
في بیئة آمنة تتعامل مع الخطأ بأریحیة، وتقدم للطفل الدعم والتشجیع الالزم لمساعدتھ على 

 تخطي الخطأ والتعلم منھ بنفسھ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفوائد القریبة والبعیدة من الس�����ماح بعض قائمة (
 باألخطاء)

 یتعلم الطفل أنھ محبوب مھما حدث. •
 التقلیل من السعي للمثالیة. •
 تشجیع الفضول والتعلم. •
 بناء الثقة واإلقدام •
 یستكشف الطفل قدراتھ ومھاراتھ. •
 بناء روابط قویة وعالقات عمیقة. •
 تعلیم الطفل التسامح مع نفسھ واآلخرین. •
 تعلیمھ مھارة المرونة. •
 یتعلم تقبل االختالف. •
 یسھل على الطفل إصالح خطؤه. •

 
 

قائمة ببعض ردود الفعل التقلیدیة لآلباء، عند 
(زي عدم عمل  ارتكاب أطفالھم لألخطاء

 :عدم تنضیف األودة /الواجبات

 انت متعاقب لحد ما تنضف أودتك. •
مفیش كارتون لیك غیر لما تخلص  •

 مذاكرتك.
 مفیش فسح في الویك إند األسبوع ده. •
تفتكر ممكن تتعلم ازاي طول ما انت  •

 مبتذاكرش؟!
 كم مرة قلتلك أودتك الزم تكون نضیفة؟! •
یا ابني أنا خایفة علیك وبقولك األحسن  •

 لمصلحتك.
یعني میھمكش صحابك یشوفوا أودتك  •

 بالشكل الوحش ده؟
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 قائمة إرشادات للتعامل مع األخطاء بشكل سلیم:

 إقرار المشاعر. •
 استخدام أسئلة الفضول. •
 عصف ذھني مشترك للحلول. •
 إظھار ثقتك أن الطفل یستطیع حل المشكلة. •

 

 ا:وتقبلھ اءخطمساحة التدوین الشخصي عن تجاربي مع السماح ألبنائي باأل

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 
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 صندوق األدوات التربویة -ثانیا 
 

 

 

 (ألف) إلصالح األخطاء: 4. ال 7 

 بخطأك وأنت متقبل نفسك. وتذكر أنھ فرصة جدیدة للتعلم. اعترف: •
الشجار یتم بین طرفین، وأنت طرف منھم. ابحث عن مسؤلیتك في  اعرف مسؤلیتك: •

 الشجار وتحملھا، بدون لوم وال شعور بالذنب.
 األطفال كائنات متسامحة جدا. اعتذر لطفلك بصدق وبدون مبالغة. اعتذر: •
بعد أن تھدأ أنت وطفلك، اشتركا معا في التفكیر في حلول للمشكلة. ثم  على الحل: اعمال •

 منھم وابدأوا العمل علیھ.اختارا حل 

 

 

 
 

 . الحزم (و) اللین:8

 كلمة السر في تلك األداة ھي حرف الواو. یجب استخدام الحزم (و) اللین معا في نفس الموقف.

 .ابدأ بتفھم مشاعر ابنك •
 .ذّكر باتفاق مسبق /اعرض اختیارات محددة •
 .اثبت علیھ بلطف •

 أنا أعلم أنك ترید اللعب ویصعب علیك تركھ اآلن. مثال:

 اآلن وقت النوم. ھل ترید قراءة قصة واحدة أم اثنتین قبل النوم؟

 إذا صمم الطفل على استكمال اللعب، أقول لھ بلطف: أنا أحبك وھیا إلى النوم اآلن.
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 : . التواصل بالعینین9     
 مقومات التواصل المحترم الفعال.التواصل بالعینین أثناء الحدیث من أھم 

 أوقف ما تفعلھ اآلن مؤقتا. •
 اذھب البنك بحیث ترى عینیھ. •
 ستالحظ أنك تتحدث معھ بلطف أكثر عندما تبذل الجھد للتواصل •

 معھ باحترام وتتواصل بعینیك مع

 

 

 

 

 

 

 : . أنا بحبك واإلجابة أل10         

 بالعنف والغضب.رفض طلبات األبناء ال یجب أن یتسم  

 خذ نفس عمیق قبل التحدث لتجعل نبرة صوتك أكثر لطفا. •
 أخبر ابنك بأي جملة تعبر عن حبك لھ. •
 أخبره برفض أو تأجیل طلبھ بطریقة مھذبة. •

 بعد الرفض، یكون من غیر الالئق (وال صحي) أن تغیر رأیك بعد ضغط الطفل.
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 األبناء. المشاحنات (الردود) مع 11  
  

 المشاحنات عادة تستلزم وجود طرفین لتتم. وأنت الطرف األقوى واألنضج في تلك المعادلة.

 إذا حدثك ابنك بأسلوب غیر الئق، فافعل التالي

 اعترف بمشاعره (یبدو أنك غاضب أو محبط جدا) .1
 /(أنا أیضا تحدثت بأسلوب غیر الئقتفھم سبب غضبھ   /تحمل مسئولیتك في الخطأ .2

 أتخیل كم أن التنظیف شيء غیر ممتع دائما)
خذا وقت للھدوء ثم عاودا الحدیث في المشكلة مرة أخرى. (دعنا نأخذ وقت للتھدئة ثم  .3

 نتحدث مرة أخرى بطریقة مھذبة)

 

 

 

 

 

 . االستماع القریب: 12 
 

 خصص وقت خالل األسبوع، تجلس قریبا من أبنائك بصمت. .1
 ترید؟ أو لماذا تجلس ھكذا؟إذا سألك أحدھم: ماذا  .2

 أخبره أنك فقط ترید الجلوس قریبا منھ لدقائق.
 بعد قلیل سیبدأون التحدث عن أشیاء مختلفة .. .3

 استمع لھم فقط، بدون نقاش، وال شرح، وال تعلیم، وال أحكام.
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 : . مشاركة الھوایات13    
 

 ابنتك أن تشتركا معا في ممارسة ھوایة ما /اعرض على ابنك •
 (سواء داخل المنزل أو خارجھ)

 اشتركا في عصف ذھني بالھوایات التي یستمتع بھا كالم منكما. •
 اختارا ھوایة مشتركة وضعوا لھا جدول منتظم أسبوعیا لممارستھا سویا. •
 إذا لم تجدا ھوایة مشتركة بینكما، •

 لھوایات جدیدة تحبا أن تجرباھا ألول مرة معا.اشتركا في عصف ذھني آخر 

 

 

 

 

 : . تخلص من األسالیب العقابیة14 
 

 صندوق األدوات التربویة أحیانا نأتي بھ ممتلئا بأسالیب قدیمة منذ الطفولة. .1
 من المفید أن تراجع صندوق أدواتك لتبحث عما ترید التخلص منھ. .2
تتبعھ مع طفلك ویسبب لھ الشعور باإلھانة، أو ال األسالیب العقابیة تشمل كل أسلوب  .3

 تقبل أن یتبع معك ھو نفس األسلوب.
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 . األمانة العاطفیة: 15             

كثیرا ما نحتار كیف نعبر عن استیائنا من بعض السلوكیات إذا كنا سنتوقف عن اللوم  .1
 العقابیة الكالمیة.والتأنیب وكل األسالیب 

 من المفید حینھا أن نستخدم جملة (األمانة العاطفیة) للتعبیر عما نشعر ونرید. .2
مقاطع: أنا أشعر ب(شعور) .. عندما حدث  4جملة األمانة العاطفیة تتكون من  .3

 فعل) .. بسبب (احتیاج شخصي) .. وأرید (فعل محدد یمكن قیاسھ)/(سلوك

 

 

 

 

 

 

 ح:. التواصل قبل التصحی16

 (تأكد من وصول رسالة الحب)

 أحیانا تغطي مشاعر الغضب أو الغیظ على مشاعر الحب لدینا تجاه أبناءنا، وبالتالي

 ال تصلھم تلك المشاعر الطیبة أثناء تصحیحنا لسلوكیاتھم الخاطئة

 عبر لطفلك عن شعورك بالحب أو االھتمام بھ قبل أن تقوم بتعدیل سلوكھ. .1
 تعبیرك عن حبك للطفل. الحظ ھدوءك التدریجي بعد .2
 اتخذ الخطوة الالزمة لتصحیح السلوك أو اختر أداة تربویة أخرى للتصحیح. .3
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 . أداة الوقت الخاص:17

 خطط مع اوالدك وقت خاص بكم تقضوه معا بتركیز. .1
 اشتركا معا في صنع قائمة بأفكار یمكن أن تمارسوھا في ھذا الوقت، .2

 االثنین، ولیس ھو فقط.وتتمتعوا بھا أنتما 
 الفكرة التي تطبقوھا كل مرة. /تبادال األدوار في اختیار النشاط .3
 اقتراحات بتقدیر الوقت الخاص تبعا لعمر الطفل: .4

 دقائق یومیا 10سنوات  6 – 2 •
 دقیقة أسبوعیا "على األقل" 30 12 – 7 •
 فیما فوق، مرة شھریا خطط لشيء ال یستطیع ابنك أن یقاومھ. 13 •

 

 

 

 

 

 

 

 

 


