
Enjoy Your Parenting                                                                                     www.lady-land.org 

 

1 
 

 خامسأنشطة وأدوات األسبوع ال

 

 األنشطة -أوال 

 
 

  نشاط مصادر القوة لدّي:

 
ممكن ممارسة ھذا النشاط عدة مرات خالل األسبوع لزیادة الوعي الذاتي بأنفسنا، وإدارك وترسیخ 

 مدى تأثیر أسالیبنا مع األبناء على شخصیاتھم.

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

  نشاط ترتیب المیالد:
 

تأثیر ترتیب ترتیب المیالد یؤثر كثیرا في تكوین شخصیة اإلنسان. وكلما كان األب واألم أكثر وعیا ب
 التأثیر وتوجیھھ لالتجاه اإلیجابي.المیالد على شخصیة الطفل، كلما كانوا أقدر على موازنة ھذا 

ھذه بعض الشعارات التي تمثل توجھ كثیرا ممن یشتركون في نفس الترتیب داخل األسرة .. لیست 
 .بالضرورة تنطبق تماما على أنفسنا وأبنائنا، ولكنھا قد تكون مصدر ھام لالسترشاد بھ

 

 االبن األكبر: (لقد كنت األول، وسأظل دائما األول) •
 (أنا مھم وممیز)

 االبن الثاني: (سأحاول بجد أكبر) •
 (علّي اللحاق بھم) 

 االبن األوسط: (الحیاة غیر عادلة) •
 (إذا لم أستطع أن أكون األفضل فسأكون األسوأ)

 جذب االنتباه)(أنا غیر ُمالحظ لذا سأسعى ل
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 البن األصغر: (أنا أستحق المزید)ا •
 (على اآلخرین أن یقدموا لي الرعایة واالھتمام)

  (أنا غیر كفء وال أستطیع)
 الطفل الوحید: (أنا ممیز) •

 أرید)(أستطیع الحصول على كل ما 
 (أنا مھم والحیاة ستقدم لي الكثیر)

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

 لحل مشاحنات األخوات: B’s 3نشاط ال

 

ال یدرك اآلباء أنھم بتدخلھم في مشاحنات األبناء وأخذ جانب، فإنھم یعلّمونھم عكس تماما ما 
 یریدون (الحب والسالم). 

اآلباء یحفزون مشاحنات األخوات عندما یقررون أن ھناك طفل منھم یستحق اللوم، أو عندما 
 یتحملون ھم مسئولیة حل مشكالت األخوات لھم.

 

 

 

 

 

 

 

 
األم یخذلون أبنائھم أو یتخلوا عنھم. فمن األدوار الرئیسیة لآلباء،  /*ملحوظة: ھذه األداة ال تعني أن األب

 .تعلیم األبناء أن األذى والتطاول غیر مسموح في األسرة وفي العالقات مع اآلخرین

 :s ’B 3خریطة ال

1. Beat it: :األم األخوات یروه، ثم یغادر المكان. /أن یجعل األب اھزم 
2. Bear it :األم ویراقب ما یحدث دون تدخل، مھما  /أن یبقى األب تحمل

 حدث.
3. Boot ‘em out :األم األخوات (كالھما) عن  /أن یبعد األب افصلھم

 المشھد، بینما یعاملھما بالتساوي.
 –(مثل: إذا أردتما التشاجر، علیكما المشاجرة في الخارج 

 –یمكنكما الذھاب إلى غرف منفصلة حتى تستطیعا أن تتوقفا عن الشجار
اذھبا سویا إلى غرفة أخرى وال تخرجا إال بعد أن تجدا حال للمشكلة 

 الشجار)وتوقفا 
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 التربویة األدوات صندوق –ثانیا 

 

 

29 .Empower Your Kids: 
 

 بنفسھ)(شارك مع طفلك السلطة لكي یتمكن من إدارة حیاتھ 

 علم مھارات حیاتیة واجتماعیة. •
 ركز على الحلول "مع" الطفل. •
 ثق بطفلك وآمن بقدراتھ. •
 فّوض (بالتدریج). •
 اعمل على زیادة وعي الطفل عن طریق استخدام أسئلة االستكشاف •

 (كیف شعرت؟ بماذا تفكر؟ كیف یؤثر ھذا على حیاتك؟)

 

 

 

  . خذ وقت للتدریب:30
 

 أساسي من أي عملیة تعلم للمھارات الحیاتیة واالجتماعیة)(التدریب ھو جزء 

(ال تتوقع من الطفل أن یعرف ما علیھ عملھ، بدون عملیة تدریب تعلّمھ الخطوات خطوة خطوة 
 بالتدریج)

 اشرح المھمة للطفل بھدوء؛ أثناء تأدیتك أنت لھا، بینما ھو یشاھدك. .1
 افعال المھمة سویا. .2
 المھمة بنفسھ، بینما أنت تشاھده وتشرف علیھ.اترك لطفلك أداء  .3
 عندما یشعر الطفل أنھ مستعد، اسمح لھ بأداء المھم بمفرده. .4
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 . العواقب الطبیعیة:31                      
 

 (األطفال تتعلم المرونة والمثابرة والكفاءة عن طریق             

 الطبیعیة الختیاراتھم)اختبار وتحمل العواقب              

 تجنب المحاضرات، أو "لقد قلت لك ھذا من قبل" .1
 اظھر التعاطف. .2

 (أتخیل كم شعرت باإلحراج عندما أنبّتك المدرسة على عدم أدائك للواجب المدرسي)

 كن داعم بدون إنقاذ. .3

 (ھل ترید أن أساعدك في وضع خطة ألداء الواجب المدرسي؟)

 

 

 
 

 المنطقیة:. العواقب 32     
 

 (غالبا ما یتم إساءة استخدام العواقب المنطقیة لتطبیق األسالیب العقابیة)

 تستخدم ھذه األداة بشكل استثنائي ُمقنّن. .1
 للعواقب المنطقیة: 4عند اختیار العاقبة یجب مراعاة الخصائص ال .2

a. السلوك. /مرتبطة بالفعل 
b. .تحترم الطفل 
c. .معقولة وغیر مبالغ فیھا 
d.  الطفل على التعلم.تساعد 

 لو أي من الشروط السابقة غیر موجود، إذن فھي لیست عواقب منطقیة. .3

 

 



Enjoy Your Parenting                                                                                     www.lady-land.org 

 

5 
 

 

 ضع األطفال في نفس القارب:. 33    
 

 بدال من التحیز لجانب معین، عاملھم جمیعا بالمثل)( 

 ھل تفضلون الذھاب إلى ركن السالم، أم عجلة االختیارات؟اعطھم نفس االختیار:  •
 اظھر إیمانك بھم: رجاءا أخبروني عندما تستطیعون تحدید المشكلة •

 وإیجاد بعض األفكار للحلول.
لدیك غادر: المشاحنات ستختفي تدریجیا عندما تتوقف عن التحیز ألي جانب، طالما  •

 اجتماعات منتظمة للعائلة لتعلیم مھارات حل المشكالت.

 

 

 

 

  

34 .Show Faith: 
 

 تنمو لدیھ الشجاعة والثقة واإلیمان بنفسھ)(عندما نظھر نحن إیمان وثقة بالطفل، فأن الطفل 

، واإلنقاذ، واإلصالح.. قل للطفل: "أنا أثق أنك تستطیع التعامل مع بدال من المحاضرات •
 ھذا األمر"

ویطورون عضالت اإلحباط وحل المشكالت لدیھم من خالل المواقف  األطفال ینموون •
 والخبرات.

أنا أعلم أنك مستاء، ولو كنت مكانك لشعرت بالمثل. وأنا أثق استخدم إقرار المشاعر:  •
 بك.
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 . اجتماع العائلة:35    
 

اجتماعات العائلة (یتعلم األطفال الكثیر من المھارات الحیاتیة واالجتماعیة من خالل 
 األسبوعیة)

 شكل وتكوین اجتماع العائلة..

یعرب كل فرد عن امتنانھ لكل فرد من أفراد األسرة على شيء محدد والتقدیر:  االمتنان .1
 قام بھ ھذا الشخص.

 : لمعرفة ما إذا كانت فعالة أم تحتاج إلى إعادة حل للمشكلة.تقییم الحلول السابقة .2
 أجندة االجتماع: .3

a. مشاركة مشاعر 
b. جدید نقاش أمر عائلي 
c.  مشكلةالعصف ذھني لحل 

 تحلیة. /نشاط للمرح .4
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 مي لألدوات التربویةاستخدامساحة التدوین الشخصي عن 
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