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 2األسبوع  وأدواتأنشطة 
 

 األنشطة: –أوال 

 

   نشاط المدح مقابل التشجیع:
 

مؤقت)، ولكن ما ھي النتائج طویلة المدح یبدو وكأنھ یزید وینمي السلوكیات الجیدة (بشكل 
 المدى الستخدامھ بكثرة؟

 المدح یسبب مشاعر جیدة للحظات، ولكنھ یدفع األطفال التخاذ قرارات مضرة عن أنفسھم. 

 أما التشجیع، فیعمل على بناء التقدیر والتقییم الذاتي، والتمكین والسلطة الصحیة.

أفعالھ وحیاتھ. ویعلّي قیمة الجھد الذي یبذلھ قادر ومتمكن من  مح للطفل بأن یرى نفسھسفھو ی
 الطفل في أي شيء بدال من التركیز على النتائج النھائیة للفعل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلمات المدح 

انت جبت درجات عجبتني أوي .. أنا   •
 حجیبلك ھدیة كبیرة. 

 . أنا فخورة أوي بیك •
 . أنا مبسوطة إنك سمعت كالمي •
 عجبني اللي انت عملتھ. أنا  •
 . برافو. انت عملت زي ما قلتلك بالمللي •
 بسطنيیانت بتعرف تعمل اللي  •
 عظیم، ھو ده اللي توقعت إنك تعملھ.  •
 ولد ممتاز. /انتي بنت ممتازة •

 كلمات التشجیع

انت اشتغلت كتیر وبذلت جھد ..   •
 تستحق الدرجات اللي جبتھا. 

 انت الزم تبقى فخور بنفسك. •
 شعورك انت ایھ باللي عملتھ؟ •
 شاء هللا. انت عرفت تعملھا لوحدك ما  •
 أنا متأكدة إنك حتعرف تتصرف.  •
 انت اختار األحسن لیك ایھ.  •
 أنا واثقة إنك حتتعلم من اللي حصل.  •
 أنا بحبك مھما عملت وفي كل وقت.  •
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 اوتقبلھ   اء خطمساحة التدوین الشخصي عن تجاربي مع السماح ألبنائي باأل

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________ 
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 صندوق األدوات التربویة -ثانیا 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . 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.

 . التشجیع مقابل المدح: 37
 

 االعتماد على اآلخرین)بدال من العتماد على الذات ا(علّم طفلك  

 ، بینما المدح یجعلھ یسعى لرضا اآلخرین.التشجیع یعلّم الطفل التقییم الذاتي •
 تعلم عبارات التشجیع وتدرب أنت على استخدامھا في كل حیاتك. •
 استخدم مع طفلك عبارات التشجیع بدال من عبارات المدح في كل سلوك. •
أول األمر، ثم ستعتادا األمر  توقع أن تشعر بالغرابة (أنت وطفلك) في  •

 وتحبانھ.
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 : . أنا بحبك واإلجابة أل10         

 رفض طلبات األبناء ال یجب أن یتسم بالعنف والغضب. 

 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.

 

 

 : . 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 •

 ھ.معھ باحترام وتتواصل بعینیك مع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :. إقرار المشاعر11      

 استخدامھا)(المشاعر لھا عضالت، تنمو وتقوى بتدریبھا، وتضعف وتضمر بعدم 

 اسمح لطفلك بعیش أي شعور یمر بھ، مھما رأیتھ أنت مؤلما.  •
 أو إخراجھ من مشاعره. – حل مشكلتھ  –ال تحاول إنقاذه  •
 حقھ. اعمل لھ عملیة إقرار، توصل لھ رسالة أن ھذه المشاعر من  •

 ...إلخ) -نعم أتخیل كم ھذا مؤلم  –(مثل: أنا أرى أنك غاضب 
 ال تتحدث كثیرا، وكن واثقا بطفلك أنھ قادر على التعامل مع مشاعره. •
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 : . مشاركة الھوایات14     
 

 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 العقابیة15 
 

 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: 16              

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 

 

 

 

 

 

 

 التصحیح:. التواصل قبل 17

 (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
 التدریجي بعد تعبیرك عن حبك للطفل.الحظ ھدوءك  .2
 اتخذ الخطوة الالزمة لتصحیح السلوك أو اختر أداة تربویة أخرى للتصحیح. .3
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 . أداة الوقت الخاص:18

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

 أنتما االثنین، ولیس ھو فقط.وتتمتعوا بھا 
 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  13 •

 یقاومھ.
 

 الواجب:
خذ أسبوع كامل ال تركز فیھ على تعدیل سلوك أبناءك،   •

 وال تصحیح أخطائھم، وال محاولة تعلیمھم.
اعمل فقط على بناء وتعزیز الروابط بینك وبینھم من   •

خالل اختیار أداة أو أكثر واستخدامھا كثیرا خالل 
 األسبوع.

حالة    –دّون في كراستك مالحظاتك عن: حالتك النفسیة  •
 الجو العام للمنزل  –األبناء  سلوكیات  –األبناء النفسیة 

 


