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تحت أي ظرف إال ، وال محتواھا .. ھذه المادة العلمیة نقلال یسمح ألي متدرب نسخ أو 
 أ. یسرا القارحوالمحتوى بعد الحصول على موافقة كتابیة من مؤلفة وُمعّدة المادة 

 3األنشطة واألدوات التربویة لألسبوع 
 

 األنشطة –أوال 

 

 

 أسئلة الوعي واإلدراك:

 

 ماذا تعلمت خالل األسبوع؟ أو ماذا الحظت على أرض الواقع مما تعلمتھ سابقا؟ .1
اذكر شيء واحد حدث بھ تحسن خالل األسبوع الماضي؛ سواء نفسیا أو سلوكیا، وساء  .2

 أبنائك أو في عالقاتك!!مع نفسك أو مع 
 مشاعر مختلفة مررت بھم خالل ھذا األسبوع!! 3سمي   .3

 ھدف النشاط:

زیادة الوعي بأنفسنا وبما نتعلمھ. وأیضا العمل على ترسیخ وتعمیق ما نتعلمھ من خالل ربطھ 
 وترجمتھ في حیاتنا الواقعیة. 

تحدثھ من أثر على صحتنا النفسیة  والتركیز على أھمیة وفعالیة استخدام الكتابة في حیاتنا، وما 
 والعاطفیة. 

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

 
 لألسالیب العقابیة:  R  4نشاط ال 

 
  –تذكر مرة تم عقابك فیھا. وتذكر من كان مشترك بالموقف، وماذا كانت أفكارك  .1

 قراراتك، بعد العقاب.  – مشاعرك 
 أفكارك في ذلك الموقف على ورقة. –مشاعرك  –أفكارك دّون  .2
 اربط ما دونتھ من تجربتك الشخصیة بقائمة آثار األسالیب العقابیة التالیة: .3
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 لألسالیب العقابیة: 4Rsال 

• Revenge  :ھو فاز دلوقتي، وأنا حفوز قدام" االنتقام" 
• Resentment :ھذا لیس عدل. أنا مش حثق في حد" االستیاء" 
• Rebellion :أنا حوریھم إني أقدر أعمل اللي أنا عاوزه"  التمرد" 
• Retreat :أو  –إما   التقھقر 

o :المرة الجایة محدش حیعرف یمسكني" الخداع" 
o :أنا شخص سيء مھما فعلت" تدني التقدیر الذاتي" 

 

 بدائل األسالیب العقابیة: 

 التربیة اإلیجابیة التي تعلمناھا سابقاأدوات  •
 ركز على الحلول •
 االتفاقات •
 تصرف بدون كلمات •
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   نشاط أداة االتفاقات: 

 
 

مھم جدا عند عمل االتفاقات مع األطفال، اتباع الخطوات الصحیحة المذكورة في األداة التربویة 
 وااللتزام بھا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عقبات نجاح أداة االتفاقات: •
o  األم. /نفس أولویات واھتمامات األب محاولة جعل أولویات الطفل ھي 
o أو أثناء متابعتھا).  /انتقاد الطفل أو لومھ أو تأنیبھ (سواء أثناء عمل االتفاق 
o .عدم االتفاق على موعد محدد للمھمة أثناء عمل االتفاق 
o .عدم الحفاظ على احترام الطفل ونفسك 

 الفعّالة لالتفاقات: خطوات المتابعة  •
o .ال یكون فیھا أي لوم وال تأنیب وال توبیخ 
o .أن تتم باحترام للطفل ولك 
o  اعطي مالحظة مختصرة وبسیطة عن عدم أداء المھمة (أنا الحظت أنك

 لم تنھ الواجب بعد، من فضلك قم بأدائھ اآلن).
o  إذا اعترض الطفل أو رفض ذكره باالتفاق عن طریق السؤال (ماذا كان

 اقنا؟)اتف
o   إذا اعترض الطفل مرة أخرى، ال تتكلم. فقط اعط إشارة "باحترام" تشیر

 لعمل المھمة.
o   عندما یذھب الطفل لاللتزام باالتفاق (حتى لو بدا علیھ الضیق)، اشكره

 باختصار على التزامھ باالتفاق.
 



Enjoy Your Parenting                                                                                     www.lady-land.org 

 

4 
 

تحت أي ظرف إال ، وال محتواھا .. ھذه المادة العلمیة نقلال یسمح ألي متدرب نسخ أو 
 أ. یسرا القارحوالمحتوى بعد الحصول على موافقة كتابیة من مؤلفة وُمعّدة المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : استخدام أداة االتفاقاتمساحة التدوین الشخصي عن تجاربي مع 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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 التربویة األدوات صندوق –ثانیا 

 

 
 

 ركز على الحلول: .  17
 

 في ھذه األداة نركز على حل المشكلة بدال من التركیز على من صنعھا

 المشكلةحدد  .1
 ، واكتبھافكار حلولاشترك مع طفلك في عصف ذھني أل .2
 سویا حل یرضي جمیع األفكار.  ااختار .3
 أیام). 7  –  3جربا الحل لمدة محددة ( .4
ثانیة  ئابعد انتھاء مدة التجریب، اشتركا في تقییم الحل. وإذا لم یعمل على حل المشكلة ابد .5

 . 2من الخطوة 

 
 

 إرشادات استخدام األداة:

الفكرة سخیفة أو غیر  دون تقییمھا، مھما بدت تسجیلھا العصف الذھني ھو تولید أفكار و •
 منطقیة.

ال تستخدم ھذه األداة وأنت غاضب من المشكلة أو منفعل بھا. انتظر فترة تھدئة قبل أن  •
 تبدأ الخطوات.

 بعد العصف الذھني، استبعدا سویا أیة أفكار ال تحترم جمیع األطراف.  •
 

 s and H3 R’المواصفات اإلیجابیة الصحیة للحلول ھي: 

o Related أن یكون الحل مرتبط بمحل المشكلة 
o Respectful حترم الحل جمیع األطراف ویحترم الموقف أیضا. أن ی 
o Reasonable .أن یكون الحل معقول ولیس مبالغ فیھ 
o Helpful أن یساعد الحل الطفل على التعلم 
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   :االتفاقاتأداة  .18
 

 الموضوع. جمیع مشاعرھم وأفكارھم تجاهالیعرض فیھا ودیة . ابدأ بجلسة نقاش 1

 .توافق علیھ أنت والطفل معاحل ابدؤوا عصف ذھني حول الحلول، واختاروا . 2

 محدد (بالدقیقة) ألداء االتفاق.. اتفقوا على موعد 3

بدون لوم وال انتقاد االتفاق تابع تنفیذ ؛ (وھذا متوقع من األطفال) لم یتم االلتزام باالتفاقلو . 4
 المتابعة الفعّالة. خطوات فقط التزم ب وال اتھام.

 . 1 . لو مازال الطفل ال یلتزم باالتفاق، ابدأ ثانیة بالخطوة رقم5

 
 

 إرشادات استخدام األداة:

على عواقب وال تفترض نسیان الطفل أو عدم التزامھ. ألن أثناء صنع االتفاق، ال تتفق  •
 ھذا یمثل عدم احترام للطفل وضعف ثقة فیھ. 

توقع وقت تنفیذ االتفاق أن الطفل لن یلتزم باالتفاق (فھو طفل، وأولویاتھ اللعب والمرح   •
 االتفاق.فقط)، لذا تابع معھ تنفیذ 

، فال تستخدم ھذه األداة في مع ھذه  إذا كنت تعرف أنك لن تستطیع متابعة تنفیذ االتفاق •
 أدوات تربویة أخرى.  /المشكلة واستخدم أداة
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 . تصرف بدون كلمات: 19  

 أخبر األطفال مسبقا عما تنوي فعلھ. .1
تأكد أنھم فھموا بوضوح ما ستفعلھ عن طریق السؤال (ماذا   .2

 فھمت أنني سأفعل؟)
تابع والتزم بما قررتھ، عن طریق فعلھ مباشرة دون كلمات وال  .3

 تذكرة وال إنذار. 

لن تضع الطعام على المائدة إال إذا كانت المائدة جاھزة بجمیع  مثال:
 األطباق واألدوات.

 ئدة لم تكن جاھزة.أنت أنھیت صنع الطعام والما 

اذھب بھدوء واجلس لتقرأ كتاب (بدون أي كلمة) حتى یخبروك  
 أن المائدة جاھزة للطعام.

 . االستماع القریب: 20
 

خصص وقت خالل األسبوع، تجلس قریبا من أبنائك  .1
 بصمت.

 إذا سألك أحدھم: ماذا ترید؟ أو لماذا تجلس ھكذا؟ .2
 الجلوس قریبا منھ لدقائق.أخبره أنك فقط ترید 

 بعد قلیل سیبدأون التحدث عن أشیاء مختلفة ..  .3
استمع لھم فقط، بدون نقاش، وال شرح، وال تعلیم، وال 

 أحكام.
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  . فك شفرة السلوك: 21

 استخدم خریطة األھداف الخاطئة للطفل

 تحدي تواجھھ مع طفلك. /اختر مشكلة •
 كان رد فعلك.حدد الشعور الذي مررت بھ، وكیف  •
 تابع بتحدید رد فعل طفلك عند طلبك منھ التوقف.  •
 استخدم الخریطة لتخمین االعتقاد الخاطئ وراء السلوك. •
 أكتر لتشجیع الطفل على تعدیل سلوكھ. /اختر أداة •


