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

 6موضوعات األسبوع 
 

 

 افعل وال تفعل:

 
 

 قد ال یدرك الكثیر منّا أن مجرد كلمة داخل الجملة، تستطیع أن تغیر مجرى الحدیث تماما.

الحدیث مع األبناء، تولّد لدیھم رغبة تلقائیة في المقاومة، وعدم االستجابة  واستخدام كلمات النفي أثناء 
 لما نطلبھ منھم.

والعكس صحیح؛ عندما نستخدم معھم أثناء الحوار جمل مثبتة، تزید احتمالیة استجابتھم لنا، وتقل  
 رغبتھم بالمقاومة. 

نریدھم (أن یفعلوه) بدال    اوح عملذا من المھم أثناء توجیھ وتدریب األبناء، أن نخبرھم ببساطة ووض
 من إخبارھم بما (نرید منھم عدم فعلھ). 

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

 

  ال للمثالیة:

 
 

 نشاط (األخطاء فرص رائعة للتعلم .. حقا ؟؟؟)
 

 لتنشئة طفل سوي.ارتكاب األخطاء جزء من آدمیتنا .. وضروري 

عقل الطفل لم ولن یكتمل نموه بشكل كامل إال في منتصف العشرینات .. فمن الطبیعي أن یقع 
 في نفس األخطاء مرات متكررة. 

 دوري ھو دعم الطفل وقبولھ وقت الخطأ، وتشجیع الطفل على إصالح خطؤه والتعلم منھ.
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 ماذا إن ارتكبت أنا خطأ ما مع ابني؟!

 الخطأ أفضل من قبل الخطأ)الطفل بعد (
 

 بشكل صحي. األخطاء إلصالح(ألف)  4أداة ال
 

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

 المجامالت:

المجامالت والتقدیر، ھي وسیلة أخرى للعمل على الھدف وراء سلوك الطفل. تعمل عن طریق تعزیز 
 اآلباء وأبنائھم وتقویة العالقات.الروابط بین 

 سلوك الطفل، علینا نحن ولیس علیھ ھو مثل التشجیع.  /تنعكس المجامالت في األغلب على نتائج فعل
 

 أمثلة على المجامالت وكلمات التقدیر:

 شكرا على إعداد المائدة.  •
 أنا مقدرة سرعتك في اللبس علشان نلحق مشوارنا.  •
 وھي زعالنة، ومتخیلة ده ساعدھا أد ایھ. أنا الحظت اھتمامك بأختك  •
 مساعدتك لیا في تحضیر األكل وفّر علیا وقت ومجھود كبیر. شكرا.  •

المجامالت والتقدیر واالمتنان ھي مھارة من اھم المھارات االجتماعیة في الحیاة. ولھا أثر كبیر في  
 تحسین وتطویر العالقات. 

 استخدمناھا، كلما اعتدنا علیھا.. ومثل أي مھارة تحتاج إلى تدریب. فكلما 

لیس مع أبنائنا فقط، وإنما في كل عالقاتنا. ومع الوقت سنالحظ أثرا ھائال لھذه المھارة بالتحدید على 
 عالقاتنا، وعلى حالتنا النفسیة. 

ن كما أنھ مع استخدامنا لھا، سیتعلمھا األبناء تلقائیا، وسیعتادون أن یالحظوا اإلیجابیات. وأن یعبروا ع 
 امتنانھم وتقدیرھم لمن حولھم. 

 

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

 

 



Enjoy Your Parenting                                                                         www.lady-land.org 

 

3 
 

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

 

   الروتین في حیاة الطفل:

 

 

 وجود روتین في حیاة الطفل من أھم أسس وقواعد التربیة المستقرة. 

 فوائد وجود الروتین في حیاة الطفل: 

 باألمان واالستقرار. ینمي لدیھ الشعور  •
 یساعده على ضبط سلوكیاتھ بنفسھ، فھو یعلم تماما ما المتوقع منھ.  •
 یقلل من المشاحنات بین اآلباء واألبناء، ألن الحاكم ھو الروتین.  •
 حتیاج للقوة والسلطة بشكل صحي.یشبع عند الطفل اال •
 ینمي لدیھ مھارة االنضباط الذاتي.  •

 

 خرائط الروتین:

  –تأخذ خرائط الروتین أھمیة خاصة في األوقات والمھام الروتینیة المتكررة كل یوم؛ مثل وقت النوم 
 وقت تناول الطعام ...  –بعد االستیقاظ 

واحدة من أفضل الطرق لتجنب النزاعات في تلك األوقات، ھي إشراك الطفل في وضع خریطة 
 الروتین بنفسھ. 

 األم.  /الروتین ھي المحرك ولیس األبوبعد ذلك تكون خریطة 

 الطفل في عمل تلك الخرائط بنفسھ، یشعره بالقوة والتمكین الصحي.  كإشرا

 

 عمل خرائط الروتین: أثناء مالحظات 

 تلك المھام "أو أغلبھا".أثناء العصف الذھني لمھام وقت الروتین، اجعل الطفل ھو من یقول  •
ماذا عن  /ماذا أیضا نسیتھ؟نسي مھمة معینة أن تقول لھ ( ال بأس بعد أن ینتھي الطفل، وإذا  •

 ....؟) 
ھذا ال  : (شیئا مثل إذا اقترح الطفل أي استخدام للشاشات في روتین ما قبل النوم، یمكنك قول  •

یصلح أن یكون جزءا من الروتین، ولكن ما رأیك أن تضعھ على أجندة اجتماع العائلة لنتناقش 
 متى یمكنك استخدامھ؟)
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اقتراح أن یختار الطفل لبس صباح الیوم التالي ضمن روتین ما قبل النوم، یجعل الصباح أكثر   •
 ھدوءا وسالما.

 الخاصة بالروتین، اطلب من الطفل ترقیمھا تبعا ألولویة إنھائھا.  بعد كتابة كل المھام  •
 الحائط.اسأل الطفل، ھل یحب أن یرسم كل مھمة أم یكتبھا على ورقة وتعلقوھا على  •

 

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

 

   اكسب تعاون الطفل:

 
 

المعارك على الطفل، ال ینتبھون إلجابة  /النقاشات /الكثیر من اآلباء الذین یكسبون بعض المشاحنات
 تساؤل مھم جدا:

 (إذا كنت أنت الطرف الفائز، فماذا یكون طفلك؟)

 الخاسر.

 ھل ھذا ما تحبھ لطفلك، وتریده أن یكونھ؟

 عن طریق "االحترام المتبادل" یستطیع اآلباء الفوز "بـ" الطفل بدال من الفوز "على" الطفل. 

تعاونا معك، واستجابة لك، ویتعلم الكثیر من المھارات الحیاتیة واالجتماعیة فیصبح الطفل أكثر 
 الھامة. باإلضافة إلى تعزیز وتقویة الروابط بینكما في العالقات.

 

 یعتقدون أن اآلباء یفھمون وجھة نظرھم.األطفال تشعر بالتشجیع والرغبة في التعاون، عندما 

 ، والعمل معك على إیجاد حلول. لالستماعویصبحون أكثر استجابة  

 األطفال یبدون استعدادھم لالستماع إلیك، بعد أن یشعروا أنك انت استمعت إلیھم. 
 

 خطوات لكسب تعاون الطفل: 4

 وتأكد منھ ھو إذا كان الذي فھمتھ صح أم ال. لمشاعر الطفل: عبّر عن فھمك  .1
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التعاطف ال یعني أن تتنازل وترضخ للطفل، وال أن  اظھر تعاطفك دون تغاضي أو تنازل:  .2
ھو فقط تعاطف منك مع حقھ في ھذا الشعور. ربما عن طریق مشاركتھ موقف ترفض ما قالھ.  

 مشابھ مررت أنت بھ سابقا.
بأمانة   2و 1عادة إذا تمت الخطوتین شارك مشاعرك أنت ووجھة نظرك عن المشكلة:  .3

 صدق، یكون الطفل لدیھ رغبة في االستماع إلیك وتفھم ما تقولھ. و
ربما عصف ذھني، أو بعض االقتراحات، ثم ادع الطفل إلى العمل معا على إیجاد حلول:  .4

 اختارا معا الحل األنسب. 
 

 ومثلما نقول دائما، التوجھ الذي تؤدي بھ ھذه الخطوات ھو ما سیصنع فارقا في النتائج.
 

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

 النقود واألموال:

 

 
یمكن أن یتعلّم األطفال الكثیر من المھارات الحیاتیة واالجتماعیة واالقتصادیة، عن طریق التعامل مع 

 األموال.

 اآلباء، یمكنھم تعلم المھارات االقتصادیة. فبدال من تعلّم االنتحاب والتالعب والضغط على 

 ویتعلمون أن النقود لیست ثمارا تنبت على الشجر، وإنما نكتسبھا بالعمل وننفقھا في أھداف معینة. 

یتعلمون أنھم یتحملون عواقب أفعالھم باحترام وتقدیر، ولیس الكبار ھم من یتحملون مسئولیة إصالح  
 أخطائھم.

 

  Riki Intner, Jane Nelsen, and Lynn Lottنشرت في مقال ل فیما یلي بعض القصص التي

 ?What Does Your Child Know About Moneyتحت عنوان 
 

)1( 

سنوات أن   5عندما بدأ جیمي الصغیر ذو ال كانت عائلة جونسون على وشك إنھاء التسوق من البقالة، 
 لُعبة. سیارة لیشتروا لھ   -یتلطف إلیھم -یتملقھم 
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 ؟ سیارةلشراء ھذه ال )بدالتك(من سألتھ األم بتھذیب: ھل ادخرت نقود تكفي  

 وھو یجیب: ال!! بدا على جیمي الحزن 

 اقترحت علیھ األم بھدوء: حسنا .. ربما یمكنك ادخار بعض النقود لشرائھا. 
 

،  السیارة. لقد أرادھا بشدة طالما أن أمھ ھي من ستدفع ثمنھابالطبع جیمي لم یدخر أبدا لشراء تلك 
 ولكن لیس لحد أن یدخر ھو نقوده من أجل شرائھا. 

 

)2( 

 عجلة جدیدة. فوضع األب خطة معھا لشرائھا. سنوات   5سالي ذات الأرادت 

قي تكلفة  سیدفع ھو بادوالرات،  5أنھ بمجرد أن تدخر سالي من (نقود البدالت) الخاصة بھا اتفقا على 
 العجلة. 

، ووضعت سالي بدالتھا بالكامل أول أسبوع  وأحضرا برطمان زجاجي ووضعا علیھ صورة عجلة
 أرباع) داخل البرطمان. 4(والتي كانت  

وفي األسبوع الثاني، كان صعب على سالي أن تقاوم اآلیس كریم وتدخر بدالتھا، فأنفقتھا ذلك 
 األسبوع. 

 دوالرات. 5، حتى تدخر الأشھر كاملةثالثة واتخذ األمر من سالي 

 ، كان یسألھا بھدوء: كم ادخرتي حتى اآلن؟سالي والدھا عن العجلة  كلمتوكلما  

  5ثم یذھبا سویا للبرطمان ویعدان العمالت التي ادخرتھا، ویحسبا كم متبقي لھا لتصل إلى ال 
 دوالرات.

 

)3( 

بدالت مالبس المدرسة. ذھب إیمي مع والدتھا إلى  في الصف السادس، أعطى األب ابنتھ "إیمي" 
كم  ثم جلست تضع میزانیة لتحسب  وكم قطعة بالتحدید. خزانة المالبس لتحدد ما ینقصھا من المالبس،

 على كل قطعة ترید شرائھا. ستنفق 

لونین من الجینز غالي التكلفة، أم  ھل ستشتري بنط وكان على إیمي اتخاذ بعض القرارات مثل؛ 
 بنطلونات من الجینز األرخص؟ 4ستشتري 
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تعجبني ھذه القطعة قلیال، ولكن لیس  وأثناء عملیة التسوق، كانت األم تسمع إیمي تردد مرات عدیدة: 
 شیئا ال یعجبني كثیرا.   یرا. أنا لن أشتريثك

 

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

جیمي" و "سالي" و "إیمي" كانوا یتعلمون كثیرا عن النقود. كانوا یتعلمون الصبر وتأجیل اإلشباع،  "
وضع األھداف، التخطیط، عمل المیزانیات .. باإلضافة لمجموعة مھارات حیاتیة واجتماعیة مثل؛  

 التقدیر، االمتنان لما یملكوه. التعاون، تحمل المسئولیة، 

 . ..اتخذوا الكثیر من القرارات الخاطئةبالطبع في الطریق 

فمثال تعلمت إیمي أال تشتري إال ما یعجبھا كثیرا، بعد أن اشترت عدة مرات أشیاء تعجبھا قلیال، ولم  
 یتبق معھا النقود الكافیة لشراء األشیاء األكثر أھمیة لھا. 

 تعلمت سالي بعد عدة أسابیع أنھا ترید العجلة أكثر مما ترید اآلیس كریم.
 

 العدید من اآلباء یعطون أبنائھم (األشیاء) بدال من (النقود) الخاصة باألشیاء. 

، والتالعب على التحایل على آبائھم  امتالك األشیاء یعتمد على سد شھوات األطفال، وعلى قدرتھم 
 بعواطفھم. 

ویتحملون البكاء  ، باء یشعرون بالضغط. اآلھذا نظام حیاة سيء یترك جمیع األطراف بمشاعر سیئة
تحمل  ال یتعلمون التقدیر، وال الثقة، وال أبدا. واألبناء  ھ، وأنھ ال یتم تقدیر ما یبذلونواالنتحاب

 المسئولیة الناتج عن التعامل مع النقود. 
 

 وتعتمد قیمتھ على إمكانیات األسرة واحتیاجات األبناء.البدالت ھو نظام یحترم جمیع األطراف. 

وظائف  وإذا كانت احتیاجات األبناء أعلى من إمكانیات األسرة للبدالت، فیمكن السماح لھم بأداء 
 ...إلخ. لربح بعض النقود اإلضافیة؛ مثل غسل السیارة، مجالسة األطفال الصغار،  إضافیة

 

 الوظائف اإلضافیة لربح النقود: 

لألبناء وتعلیمھم الكثیر من المھارات. ولكن أن  من الممكن أن یكون ھذا الخیار مصدر قوة كبیرة 
 . تتناسب تلك األعمال مع أعمارھم وسالمتھم وسالمة المجتمع

 وأیضا أال تكون تلك الوظائف ھي األعمال المنزلیة. 
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سیجدون فربما یتحمس األطفال الصغار ألداء بعض المھام المنزلیة مقابل النقود، لكنھم یوما ما 
 وسیتوقفون عن أداء األعمال المنزلیة.  مصدر آخر لربح النقود

؛ كما  وعدم التعاون  والرشوة، ،والمادیة ،كما أن ربط األعمال المنزلیة بالنقود سیعلّم األبناء التالعب
 أنھ یخلق مساحة لنظام عقاب ومكافآت غیر صحي.

األعمال المنزلیة  ، كمان أنھم یساھمون في أداء األبناء یأخذون البدالت لكونھم أعضاء في األسرة
 ألنھم أیضا أفراد في األسرة. 

 ولكن یمكن استخدام المھام اإلضافیة الزائدة عن األعمال المنزلیة. 
 

 متى تبدأ البدالت؟

وتبدأ بقیمة صغیرة تتناسب مع  تبدأ من السن الذي یعي فیھ الطفل طلب الحلوى واللعب من المتجر. 
 سنتات.  10األسر بدأت بربع دوالر، والبعض بدأوا بعمر الطفل ومع میزانیة األسرة. بعض 

 مع حصالة إلدخار النقود.

 ، وأحیانا شھریة. وعادة تكون البدالت أسبوعیة
 

 مالحظات إضافیة عن البدالت النقدیة:

دون أن إذا نفذت النقود من الطفل قبل موعد البدالت الجدیدة، فمھم أن نتعاطف مع الطفل،  •
 . ننقذه

لكي یتعلم الطفل كل تلك المھارات من استخدام النقود، فھو یحتاج إلى حریة في صرفھا،   •
واتخاذ القرارات الخاطئة، واختبار نتیجة قرارتھ، دون لوم وال محاضرات. بل بتعاطف وثقة  

 في قدرتھ على التعامل مع نتائج قراراتھ. 
بدالت المالبس یمكن أن تكون قیمة مضافة قویة لألطفال األكبر، والذین اعتادوا على التعامل   •

 مع البدالت. 

 
لموقف بعینھ، تطبق فیھ أداة التعاون. خطط  

وزبالطفل بدال من الفوز الفوتدرب فیھ على (
 .ھ)ی عل

 مالحظات نتائج والدّون عن ال
 


