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 خامسموضوعات األسبوع ال
 

  زیادة الوعي الذاتي:

 

 

زیادة الوعي الذاتي وتنمیتھ من األسس الالزمة للنجاح في الحیاة. وكلما زاد وعینا بأنفسنا كلما  
أصبحنا أكثر قدرة على إدارة حیاتنا وسلوكیاتنا، والتأثیر على األشخاص والبیئة المحیطة بنا بشكل  

 إیجابي.

 زیادة الوعي:من مصادر 

 تطبیق األنشطة المتعلقة بالوعي واإلدراك (أن تكون أنشطة مبنیة على أسس علمیة).  •
 القراءة.  •
 التعلم والدراسة العملیة.  •

 

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

 

  التمكین والسلطة وتعلیم المھارات: 

 

 
 

 یولد لدیھ احتیاج نفسي مھم إلثبات الذات.اإلنسان 

 وكما أي شيء آخر في الحیاة، یوجد طرق صحیة إلشباع ھذا االحتیاج، وطرق أخرى غیر صحیة. 
 

 ومن الطرق الصحیة إلشباع ھذا االحتیاج النفسي:

 ء مھامھ الشخصیة بنفسھ. أن یتعلم اإلنسان أدا

 یحیا بھا. أن یشارك بأدوار فعّالة في البیئة التي 
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 .أن یشارك في صنع القرارات

 أن یتم االستماع لھ حینما یتحدث.
 

بدءا من  لذا من المفید جدا للصحة النفسیة للطفل، أن یتعلم كیف یؤدي مھامھ الشخصیة لنفسھ بنفسھ، 
 غسیل وجھھ صباحا، وحتى إعداد طعامھ بنفسھ. 

األعمال المنزلیة، والخدمات التي تخص  مع ھذه الممارسة جنبا إلى جنب، مشاركة الطفل في ویأتي 
 األسرة ككل. 

ولتعلیم الطفل كل ھذا نستخدم أیا من األدوات التربویة التي تعلمناھا، بعد أن ننھي استخدام أداتین 
 أساسیتین في ھذا الجانب.

 وھما:

• Empower Your Kids 
 خذ وقت للتدریب •

مھام العنایة الشخصیة، والقیام باألعمال   األداتین؛ومن أشھر األمثلة على استخدام وتطبیق ھاتین 
 المنزلیة) 

 

 

 العواقب بنوعیھا في التربیة اإلیجابیة:

 
 

 ما ھي العواقب؟

بشكل مباشر  ھي النتائج المترتبة على أفعالنا واختیاراتنا بشكل مباشر. وتكون مرتبطة بالسلوك
 وظاھر.

 

 ما ھي أنواع العواقب؟

 اإلیجابیة یوجد نوعین من العواقب؛ العواقب الطبیعیة، والعواقب المنطقیة. في التربیة  

وھي النتائج التي تحدث تلقائیا نتیجة الفعل أو السلوك الذي قام بھ الشخص،   العواقب الطبیعیة: •
 دون تدخل خارجي.
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 مثل: الطفل خرج في المطر دون ارتداء معطف المطر، سیبتل ویشعر بالبرد. 

 سة. درّ الواجب المنزلي، فتعرض للتأنیب واإلحراج من المُ  نھيالطفل لم ی 

 ذلك الیوم ولم یتلق الطفل أن نتیجة لعدم قیامھ بالواجب؟! ذا غابت الُمدّرسةماذا إ ؛حسنا 

قد یتعلم الطفل لوحده، وقد  لنا نحن الكبار. وإن حدث ھذا ال بأس. نعم؛ ھذا یحدث أحیانا، حتى  
 الواجب مرة أخرى لیختبر نتیجة فعلھ، ومن ثم یتعلم. یحتاج لتكرار عدم أداء 

 

 شھیرة ل "رادولف درایكر" وأحد األسس التي یقوم علیھا منھج التربیة اإلیجابیة:من المقوالت ال

 شعر بالسوء) علم الطفل یجب أن ی(من أین أتینا بالفكرة المجنونة التي تقول، أنھ لكي یت
 

 التي تحدث نتیجة الفعل أو السلوك، ولكن بتدخل خارجي.ئج وھي النتا العواقب المنطقیة: •

یرتب ألعابھ  مثل: االتفاق مع الطفل (بعد المرور باألداتین السابق شرحھم باألعلى)، أنھ إذا لم 
بعد استخدامھا، فستقوم األم بأخذ ھذه األلعاب لدیھا في غرفتھا لمدة یوم، ثم تعیدھا إلیھ مرة  

 أخرى. 
 

 المنطقیة:  كیفیة تطبیق العواقب

 العواقب المنطقیة بالتحدید، كأداة تربویة، یتم إساءة استخدامھا كثیرا، وتُستخدم كبدیل للعقاب.

لم، ومتوافقة مع مبادئ التربیة  ولكي تكون العواقب المنطقیة صحیة، ومشجعة للطفل على التع
 . الختیار العاقبة  4لنراعي فیھا الشروط ا اإلیجابیة .. یجب أن 

 . وأن یتم إخبار الطفل بھا مسبقا "كلما أمكن ذلك"
 

 )ولیس ماذا نطبق واألھم؛ في استخدام جمیع األدوات واألسالیب التربویة، ھو كیف نطبق(
 

--------------------------------------------------------------------------- 
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  ترتیب المیالد وتأثیره على شخصیة اإلنسان:

 

 
 

یعتقد الكثیر من اآلباء أنھم ھم المؤثر األكبر في تكوین شخصیة األطفال. بالطبع أسالیب وأدوات 
تكوین قناعات وأفكار األطفال، ولكن ھناك عامل آخر مؤثر بقوة  التربیة لھا تأثیر كبیر جدا على 

 جدا ویتدخل بشكل مباشر في قرارات وسلوكیات األطفال دون وعي منھم لذلك.  شدیدة

 !!!ترتیب المیالد داخل األسرةوھو 

أوالد العم، أو األطفال األقارب، أو الجیران أو األصدقاء المقربین  فیكون ھناك ؛ وإن كان الطفل وحیدا
 ، أو حتى الكبار.. للطفل

یبني الطفل  ھو المنافس الرئیسي للطفل، وبالتالي ،  یكون أحد "أو بعض" ھؤالء األخوات أو األطفال
 الكثیر من قراراتھ على أساس تلك المنافسة. 

 

ترتیب المیالد لألطفال داخل األسرة أشبھ بالمسرحیة التي یمثلوھا طوال حیاتھم داخل تلك األسرة. فإذا 
 ن باقي األخوات یبحثون عن أدوار أخرى یأدونھا. تقمس أحد األخوات دورا ما، فإ

فمثال إذا كان ھناك طفل اختار لنفسھ دور "الطفل المطیع الجید"، فعلى األرجح سیعتقد باقي األخوات  
الطفل   /أن ھذا الدور قد تم حجزه وال یصلح لھم، ویبدأون البحث عن أدوار أخرى "الطفل المشاغب

 إلخ".... /العنید
 

 نتساءل؛ لماذا یحدث ھذا؟ لماذا ال یفھم األطفال أنھم یمكنھم تشارك نفس األدوار؟قد 

یعتقدون أنھم یجب أن یتمیزوا عن غیرھم بشيء حتى یحصلوا على  "في أغلب األحوال"  طفالاأل
 احتیاجات (االنتماء واألھمیة واالعتبار).

وتعرضوا لنفس األسالیب التربویة، ولكنھم مختلفي  ولھذا نجد الكثیر من األبناء داخل نفس األسرة، 
 . الشخصیات تماما

 ألفرد أدلر):یقول عالم النفس النمساوي (

 ضعفاء"."األطفال مستقبلین جیدین جدا، ولكنھم مفسرین 
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أي أن األطفال یستقبلوا العوامل والمؤثرات والمتغیرات المحیطة بھم بقوة، ویالحظوھا ویتأثروا بھا ..  
 ادة ما یخطئون في تفسیر معانیھا، وما یجب أن یترتب علیھا من قرارات.ولكنھم ع 

 

مة حول تكوین ترتیب المیالد؛ لیس التفسیر الوحید لتحلیل الشخصیة، فھناك تحلیالت أخرى قیّ 
 الشخصیات. ولكنھ واحد من أھمھم. 

،  طریق ترتیب المیالدولكن یجب أن نتذكر؛ أن الھدف الرئیسي من التعلم حول تحلیل الشخصیة عن 
 تشخیص األطفال، وال قولبتھم وإطالق التصنیفات علیھم .. ھذا غیر الئق ولیس من األمانة .. لیس 

من تفسیراتھ، وبالتالي نستطیع تقدیم الدعم والتشجیع المناسب لھ  إنما نتعلم لنتفھم الطفل أكثر، ونقترب 
 بناء شخصیتھ بشكل سوي. 

 

استثناءات لكل قاعدة. باإلضافة إلى إمكانیة اختالف بعض التفاصیل من طفل آلخر،  وبالطبع ھناك 
 فنحن لسنا آالت.

 

وھو الترتیب صاحب أكبر عدد من المتشابھات وأقل اختالفات بین من یحتلون نفس  الطفل األكبر:
 الترتیب في األسر المختلفة. 

 مواصفاتھ على األرجح تكون كالتالي:

-ملتزم   –االنتقاد (لنفسھ واآلخرین) كثیر  – یسعى للمثالیة  –یمیل إلصدار األوامر  –قائد  –مسئول 
  – متحفظ  –اإلقدام على المخاطرة یتردد في   –معتمد على نفسھ  – مستقل   – یمیل للمنافسة  –منظم 

 .یسعى إلرضاء اآلخرین 

یجب أن یظل األول في كل شيء لیشعر  وألنھ أول طفل یولد في األسرة، فكثیرا ما یتبنى اعتقاد (أنھ 
 باالنتماء واالعتبار)

سیكون أول من یسلم الواجب  وھذا قد یختلف في التطبیق من طفل آلخر؛ فمثال طفل أكبر قد یقرر أن 
 .. .المدرسي المطلوب منھ لیكون األول 

مثالي لیس بھ  وطفل أكبر آخر قد یقرر أنھ سیكون آخر من یسلم الواجب لیحرص على أن یخرج 
 عیوب فیكون األول بمثالیة واجبھ. 

 

 بعض الممارسات المفیدة مع الطفل األكبر:

 والخطأ. خلق فرص لھ لقبول الخسارة •
 توفیر مساحات تعاون ولیس منافسة.  •
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 االھتمام بالسعي بدال من المكانة األولى.  •
 تطمینھ أنھ محبوب حتى وإن أخطأ أو فعل أشیاء غیر كاملة.  •
 الحقیقة بدال من محاوالت إرضاء اآلخرین.واحتیاجاتھ تشجیعھ على التركیز على مشاعره  •

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

في الكثیر من األسر یكون الطفل األصغر ھو الطفل المدلل. ولذلك كثیرا ما یعتقد ھذا   الطفل األصغر:
دائما لیشعر (باالنتماء   یتالعب باآلخرین لیحصل على خدمات خاصةالطفل "مخطئا" أنھ یجب أن 

 واألھمیة واالعتبار).

، إذا لم یحصل على  عتقد الحقا أن الحیاة غیر عادلةالخطر األكبر من تدلیل الطفل األصغر، انھ ی
،  ونتیجة ھذا الشعور بالظلم، یمیلون للدخول في نوبات غضب كثیرة رعایة وخدمات من حولھ. 

 والشعور بالتحسر على أنفسھم.  

 مواصفاتھ على األرجح تكون كالتالي:

یواجھ صعوبة في التكیف مع   – یمیل لنوبات الغضب  –ذكي  -لدیھ طاقة كبیرة  –مرح   –مبدع 
 . كثیر الشكوى والتذمر – جذاب –یمیل للكسل وعدم تحمل المسئولیة  – المدرسة 

 

 بعض الممارسات المفیدة مع الطفل األصغر:

 تجنب التدلیل •
 تجنب الخدمات الخاصة  •
 تشجیع الطفل على تحمل مھام أكثر ومسئولیات. •
 توفیر فرص لھ للنجاح والتفوق. •

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

یحتل مواقع مختلفة  ھذا الترتیب ھو األقل في المتشابھات واألكثر في االختالفات. ألنھ  الطفل األوسط:
 كثیرة داخل األسرة حسب عدد أفرادھا، والفروق العمریة بین األبناء.

فال یملك ممیزات الطفل األكبر، وال  بین موقعین.  وُمحاصر مضغوط  غالبا ما یشعر الطفل األوسط أنھ
یحصل على تدلیل الطفل األصغر. ولھذا غالبا ما یعتقد أنھ یجب أن یختلف تماما عن أخوتھ لیحصل  

 .على (االنتماء واألھمیة واالعتبار)

تمرد  /انعزال.. التمرد بسبب /؛ اجتماعیة زائدةوغالبا ما یكون ھذا االختالف في شكل إساءة سلوك
 مطلق ... إلخ 
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 مواصفاتھ على األرجح تكون كالتالي:

متحرر عن األخ األكبر ولكنھ    –متفھم   –صانعي سالم  –متعاطف جدا مع اآلخرین   –سھل المعشر 
  – أحیانا یتبنى سلوكیات الشغب للحصول على التقدیر واالھتمام   – أكثر تحفظا من األخ األصغر

 .یتمرد
 

 بعض الممارسات المفیدة مع الطفل األوسط:

 . أن نوفر مساحات للتعاون •
 بشكل صحي.، أن نمنح لھ االھتمام والتقدیر الذي یحتاجھ •
 توفیرفرص للتعرف على إیجابیاتھ ونقاط قوتھ.  •
 إلیھ. تشجیعھ على التفوق فیما یمیل   •

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

الطفل الوحید غالبا ما یختار لھ منافسین من األطفال الذین یحتك بھم بشكل متكرر.   الطفل الوحید:
 . ...إلخ  /أصدقاء /جیران /سواء كانوا أقارب

 .. ولكن مع فروق جوھریة.   ویتشابھ الطفل الوحید كثیرا مع الطفل األكبر أو األصغر
 

 مواصفاتھ على األرجح تكون كالتالي:

  – قلیل المرونة   –یعتز بأشیائھ وممتلكاتھ بشدة  –واثق بنفسھ   – منظم  –یرید الحصول على ما یرید 
 قد یشك في كفاءتھ وأھلیتھ –مستقل   –یسعى لإلنجاز 

 

 مع الطفل األكبر، نجده یختلف في:  لو تشابھ

 أقل سعیا لمثالیة (فھو لم یشعر بتھدید قدوم طفل جدید لھ). 

 لدیھ توقعات عالیة من نفسھ. 

 (ال یھمھ أن یكون األول مثل الطفل األكبر، ولكن یحرص على أن یكون متفرد) یسعون للتمیز

(ومن الجدیر بالذكر أن رائد الفضاء "نیل أرمسترونج" كان طفال  یمیلون أحیانا للعزلة أو الوحدة
 وحیدا)
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 :وحیدبعض الممارسات المفیدة مع الطفل ال

 توفیر فرص لھ لالحتكاك والمشاركة.  •
 تعلم المرونة وتقبل االختالفات.تشجیعھ على  •
 تشجیعھ على تقبل أخطاؤه وأخطاء اآلخرین •

 

 

 بعض االستثناءات الھامة:

 
 

 :أنثى) /(ذكر  الجنس .1
a.  فربما یتبنى االثنان نفس خصائص الطفل  مختلفي النوعإذا كان الطفل األول والثاني ،

 األكبر. 
b.   یتبنیان خصائص  األرجح سإذا كان الطفل األول والثاني من نفس الجنس، فعلى

 متناقضة تماما. 
 فرق العمر: .2

a. .كلما قل فرق السنوات بین األطفال، كلما زادت االختالفات بینھم 
b.  یكونون أقل تأثرا ومنافسة  سنوات أو أكثر،   4إذا كان فرق السنوات بین طفلین

 لبعضھم. 
c.  قل في  یتبنى الطفل األ  فعلى األرجح سنوات،   4إذا زاد الفرق العمري بین طفلین عن

 . أو الطفل األصغر المدلل  نفس مواصفات الطفل األكبر العمر 
 األصغر نفسیا) /ویسمى في ھذه الحالة (الطفل األكبر

 مناخ العائلة:  .3
 وھو ما أراه العامل األھم على اإلطالق. 

العائلة؛ أي الطریقة التي یتعامل بھا األب واألم مع أبنائھم، واألسالیب  المقصود بمناخ 
 واألدوات التربویة التي یستخدموھا معھم. 

قد یخرج أفضل وأقوى ما في ترتیب المیالد، أو یؤدي لتبني المزید والمزید من  وھذا العامل  
 القناعات واألھداف الخاطئة. 

 
 مساعدا وداعما لمواصفات ترتیب المیالد؟كیف یكون مناخ العائلة 

أول ما تجب اإلشارة إلیھ أن تتجنب األسرة قولبة األطفال تبعا لترتیب میالدھم، نحن نتعلم   •
 لندعم ونشجع دون قولبة وال إصدار أحكام.
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 . والتشجیع أن یتسم بالتعاون  •
 رؤیة اإلیجابیات والتركیز علیھا.  •
 ھا. تقبل األخطاء والتشجیع على التعلم من  •
 عدم السعي للمثالیة، وتقدیم نموذج عملي لھذا من األب واألم. •
 التركیز على الحلول بدال من اللوم واالنتقاد. •
 التشجیع على تحمل المسئولیات. •
 عدم الحكم بین األخوات في مشاحناتھم.  •

 

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

 

  مشاحنات األخوات:

 

 
موضوع (ترتیب المیالد) عن تأثیر وأھمیة األخوات (أو األطفال المحیطین) على تكوین  تحدثنا في 

لذا فمن الطبیعي والمتوقع، بل ومن الصحي جدا أن تحدث شخصیة اإلنسان وبناء قراراتھ وقناعاتھ، 
 الكثیر من المشاحنات بین األبناء.

 ا كبیرا.وھنا طریقة تعامل اآلباء مع ھذه المشاحنات ھو ما یشكل فارق

قوموا بدور القاضي الذي یحكم من ظالم ومن عندما یتدخل األھل لحل ھذه المشاحنات، أو یتدخلوا لی
 وصلون "عن دون قصد" عدة رسائل لألبناء:مظلوم؛ فإنھم ھنا ی

 أنھم ال یستطیعون حل مشكالتھم بأنفسھم.  •
تنمر والمظلوم دور یتقمص الظالم دور الطفل المأن أحدھم ظالم واآلخر مظلوم؛ وبالتالي  •

 الطفل الضحیة. 
مع مرور الوقت یتقن كل طفل أداء الدور الذي تبناه "مخطئا" ویصبح أمھر فیھ. ویتحول ھذا   •

 الدور لوسیلتھ في تحقیق الشعور بـ (االنتماء واألھمیة واالعتبار). 
باآلخرین للحصول على ما  استیاء األبناء أو قدرتھم على التالعب أیضا تدخل اآلباء یزید من  •

 یریدون.
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 B’s 3؛ وھي العلى طریقة ھامة للتعامل مع مشاحنات األبناء الصحیة السویةلذا یعتمد منھج التربیة 
 كما تم شرحھا في النشاط التفاعلي.

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

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

اتخاذ جانب معین والحكم بینھم كقاضي، یزید من حدة المشاحنات، ویشجع األطفال على لعب 
 والمتنمر).  –أدوار (الضحیة 

والطفل الذي یأخذ دور الضحیة، غالبا ما یشعر بالتمیز بھذا الدور ویرغب في الحفاظ علیھ 
 طیلة حیاتھ.

ئھم أو یتخلوا عنھم. فمن األدوار الرئیسیة  األم یخذلون أبنا /*ملحوظة: ھذه األداة ال تعني أن األب
 لآلباء، تعلیم األبناء أن األذى والتطاول غیر مسموح في األسرة وفي العالقات مع اآلخرین.

 

حنات األطفال ھي إحدى الطرق الھامة للتفاعل وتكوین الشخصیة، وتبني قناعات حول النفس مشا
 .والعالم المحیط

األدوات التربویة األخرى التي تصلح لحل مشاحنات األبناء، كما تصلح  وبالطبع ھناك العدید من  
 لمواقف تربویة متعددة. 

 

 ومن أھم تلك األدوات:

 أداة ضع األطفال في نفس القارب •
 Show Faithأداة  •
 .. وأداة اجتماع العائلة •
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 اجتماع العائلة: 

 

 اإلیجابیة. یتم عملھ بشكل أسبوعي ویشارك فیھ الجمیع. أحد األدوات الھامة والرئیسیة في التربیة 

 یھدف إلى: 

 زیادة التواصل والروابط بین جمیع أفراد األسرة.  •
 الشعور باألھمیة واالعتبار لكل فرد.  •
 مھارات االستماع والتواصل  •
 المشاركة  •
 والقیادة المسؤولیة تعلیم تحمل  •
 تعلم مھارات حل المشكالت •
 المھارات الحیاتیة واالجتماعیة.وتعلم الكثیر من  •

 

 العائلة؟   /كیف یتم اجتماع األسرة

 یتم اجتماع جمیع أفراد األسرة حول المائدة لبدء االجتماع.  •
المشاكل التي نرید مناقشتھا   –عمل أجندة لكل اجتماع تحتوي على (مكونات االجتماع یتم  •

االقتراحات أو الخطط التي یرید أي فرد في األسرة عرضھا على باقي   –خالل األسبوع 
 األفراد)

 كل اجتماع یكون فیھ وظیفتین، والجمیع یتناوب على أداء ھاتین الوظیفتین بالتوالي كل مرة.  •
o قراءة أجندة االجتماع لیبدأ باقي األفراد بمناقشة كل   مدیر االجتماع: وھو من یتولى

 نقطة على حدى. 
o أو التفاصیل الالزم  سكرتیر االجتماع: وھو من یتولى تدوین اقتراحات الحلول

 مراجعتھا االجتماع التالي. 

 
 مالحظات ھامة عند عقد اجتماعات العائلة: 

 واحترام آرائھ. الجمیع یتم االستماع لھ  •
 الحق في التعبیر عن مشاعره وأفكار بخصوص كل نقطة من نقاط األجندة. كل فرد لھ   •
 عند مناقشة المشكالت، یجب التركیز على الحلول فقط دون تحلیل للمشكلة.  •
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 عدم توجیھ اللوم وال االتھام وال أصابع االتھام ألي فرد داخل االجتماع. •
 ع التالي.إذا لم یتم الوصول لحل محدد للمشكلة، فیجب تأجیلھا لالجتما •
 أن یتم االلتزام بھ. یُفضل أن یتم تثبیت موعد االجتماع كل أسبوع و •
 أو أي مالحظات ھامة.  لتدوین اقتراحات الحلول مفكرة  /ملفاحتفظ ب •

 

 

 الواجب:
*اختر مھمة جدیدة بالنسبة لطفلك، ودربھ على تحمل 

بالكامل عن طریق استخدام أداتي   امسؤولیتھ 
)Empower Your Kids  – (خذ وقت للتدریب 

*اصنع ملف لدیك لكل طفل من أطفالك، اكتب بھ 
"تخمیناتك" لنمط شخصیتھ ومواصفاتھ، وما یحتاجھ  

 وقت الغضب، وما یحتاج إلیھ من دعم 

لمواصفاتھ .. واسترشد بھذا الملف "مع تحدیثھ"  
 في رحلة التربیة.


