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تقديروشكر

ئةهيلوالتقديرالشكربخالصنتقدم•
بادرةالمهذهلجعلالمبكرةللطفولةأبوظبي

حقيقة



ترحيب



المدرب

صدرمنالالدكتورة•

ونموتعلم\التربويالنفسعلمفيدكتوراه•

العربيالطفلشركةعاممدير•

،المبكرةلةوالطفمرحلةفيوالتعليمالتدريببرامجتطويرفيتعمل•
الهمأطفمعالتعاملعلىلمساعدتهماآلباءودعم،المعلمينوتدريب

األعمارجميعمن
 Childhood Educationمنظمةفيمنطقةممثل•

International المتحدةلألممالتابعة



االسئلة واالستفسارات 

CHAT\Q&A لألسئلة



محاور الندوة 

معرفة  الفرق  بين  االساليب  التربوية•
الحازمة  واللينة  والحماية  الزائدة  

حازمة  التعرف  الى ما هو  المقصود  بالتربية  ال•

التعرف إلى أسس التربية  الحازمة•

ة  األوالد  كيف  يمكن  تحقيق  التوازن  في  تربي•
 .

أفكار وأنشطة  عملية  لتنشئة  األطفال  •



ما هو  الهدف  الذي  تسعى  لتحقيقه   
من  تربيتك  ألطفالك ؟   



إن األسررررررررة مهرررررررد المرررررررودة  وأ ررررررر  
رار الرحمة  وموطن السكن واالسرتق
برر وك  ما يتعرار  مرذ كلرك ال يعت

من قيم
السررررررماحة فرررررري  رررررر   ألنرررررره يعيررررررق 
توطيرررررررررد أوا رررررررررر المحبرررررررررة ويررررررررردمر 

يس الصرررات ااييابيرررة واألولرررى ت سررر
التربية على معاني

.دةاللطف ال العنف   والرفق ال الش



كّل طفل هو عالم قائم بذاته 

ينبغي أن تتغير أنت إلى األفضل إذا كنت 

ترغب في تربية أبنائك بشكل أفضل 

وقفات  

تأملية  

ر من  األفضل  أن  تعلم  أبناءك  التفكي

بدال  أن  تفكر عنهم  

صدق  المشاعر  مع  االبناء  أساس  التربية  

المتوازنة  

وقفات  

تأملية  



؟ ت في حياة الطفل من أن•

؟ له ما الذي تمثله•

أن يفعل ؟ ماذا ستطلب منه•

ما الذي لن تطلب منه أن يفعله ؟ •

ما الذي ستقدمه له ؟ •

ما الذي لن تقدمه له ؟ •

؟ كيف  ستقدم  له  فرص  للتعلم•



الحزمبينالفرقما
والشدة

؟ "القسوة"



بالتربية المقصود ما
الحازمة  ؟ 

    التربيرررررررة التررررررر  تقرررررررو  علرررررررى تعلررررررريم  الطفررررررر•

النمرو السلوك بشك   اييابي  وتنميرة ووانرب

م  لمعررايير مقننررة ومن رربطة ت وورره لديرره   وفقررا

السررررررلوك وتقررررررد   للطفرررررر   نمرررررروك   اييررررررابي  

لية للسلوك  وتعلم  الطفر    تحمر   المسر و

.والنتائج  المترتبة على سلوكه  



النتائج  المترتبة على التربية  الحازمة  

الشجاعة 
تحمل  

المسؤولية 

االعتماد  
على الذات 

فس بالنالثقة 



أُسس 
لتربيةا

المتوازنة

نمذجة  
السلوك  

معايير 
واضحة  
للسلوك  

اختيارات
واعية 

ومسؤولة  

الحوار 
واالنصات
الفعال  



فيممارسات
التربية



الصراخ  

والغضب  
االحتواء







التربيةاستراتيجيات
المتوازنة



االستماع  واالنصات  الفعال  . 1

التفاعل
االيجابي

االسئلة  
ة  المفتوح

االعتراف
بالمشاعر

االنصات
الفعال  



المشاعرعكسمهارة   2

كالمرآةالطفلمشاعرمعرفةعلىالقدرة•

عكساعادةالمربيعلىيشتمأويصرخالطفلكاناذا•
بالغضبتشعرأنت  :مثلالتعبيرخاللمنمشاعره

....بسبب



ابيةاالييعلىالتركيز3 .

والطالسلبيةاللغةيسمعونالذيناألبنا إن•

.التركيزفقدانإلىيميلونالوقت

لبيةالسالكلماتاستخدا علىاآلبا اقتصرإكا•

 فقطاألهميةبالغةالخطرةالمواقفعلىالقوية

ا اآلبيقولهمااألبنا يسمذأنوداالمروحفمن

.ويحترمونه

لوكبالسأبنائكاخباراار اديةاللغةاستخد •

 .تحديدامنهمتراهأنتريدالذي



. الواعيةاالختيارات4

مررررررنايعررررررر اوقررررررراراياتخرررررراكعنررررررد•
نفيررذتعلررىبقرردرتكثقررةعلررىكررنالبرردائ 

المس وليةوتحم القرار

ررررا. 1• مررررنكبيرررررقرررردرألبنائنررررانقررررد مرررراغالبم
البالترررراليمائمررررةغيرررررخيرررراراتأوالخيررررارات

إكااليردمحمر علرىنقدمرهمرااالبنرا ي خذ
 بشررركتنفيرررذهننرررويالخيرررارالهرررمقررردمنامرررا

.فعلي

تعنيرهمراتقرول"أنالمهرملمرنأنرهترذكروا. 2•
 ".تقولماتعن وأن



والحدودالتوقعات  5.

يستطيعونلألطفالواضحة ارمةحدودضذ•
.فهمها

منبدالوالمنطقيةالطبيعيةالعواقبعلىاعتمد•
؛التصرفاألبنا يس  حينالعقاب

الخا ةلتوقعاتكأطفالكمعرفةمنت كد.•
.ويداوفهمهابسلوكهم

او رحهاألمنيةواالحتياطاتالقواعدبيانييب•
.لألبنا وببساطةبوضوح

قةطريفيوفكربهالقيا أبنائكيحاولماراقب•
.بهالقيا يريدونمالينفذوالهمبديلة



حاواته ما
؟الطف 



تح يره للمواقف •
الصعبة عن طريق 

ه إخباره بما عليه توقع
وكيف عليه التعام  

معه 
 رح األسباب الت  •

ن تكمن من ورا  القواني
المختلفة

مناقشة القوانين معه•
واالستماع إلى ووهة 

نظره 



ى مساعدته على التو   إل •

طرق ا اح أخطائه 

بالشك  الذي يمكّنه من

ااستفادة من هذه األخطا 

التصرف بعدل وبمرونة•

السيطرة على الغ ب•



 رح ووهات نظرهم وااستماع •
إلى ووهة نظر الطف 

تعليمهم ما يتعلق بعواقب •
تصرفاتهم على غيرهم من 

الناس

تزويدهم بالمعلومات الت  •
ارات يحتاوونها للتو   إلى خي

 ائبة



متقاربةأوقاتفيمعهمتحدثلا•

إييابيةكقدوةالتصرف•

والقوانينالقواعداستخدا •

طفاللألواضحةتذكيروسائ •
رت طنأدونفعلهماييبلفع 

ستمرارإبوامراأل دارا



أفكار لتعزيز نمو طفلك  



......  لعبة  انا  أبحث عن  •

..........  لعبة  أنا  أتسآءل •

.  االجابة عنها  بنعم  او ال  حتى تصل  لإلجابة  .. (  أنا أفكر  ب) سؤال 20•

...(  طعام  ،  لعبة  ، مكان ) شجع  طفلك  على تجربة  شيء جديد  يوميا  •

.  اخترع  مع طفلك نهاية جديدة  لكل  قصة  تقرأها معه  •

•

أفكار لتعزيز نمو طفلك  



القرا ة 





 يا  ا طحب طفلك  في وولة الى الحدائق والطبيعة لينظروا بقرب الى اال•
ا  الت  المتواودة في الطبيعة   قم بتشييعه  على ايياد الروابط  بين األ ي

. وودها 



المطبخ



الزراعة  



رخا االستعلىتساعد وميلةتيربةهذه•

يمكنررررك.طفلرررركمررررذلمشرررراركتهاوممتعررررة

مررررنزاويررررةفرررريالنشررررا هررررذاعلررررىالحفررررا 

و يقرروإليهرراالطفرر يعررودسرروف الغرفررة

ريشررررررعوسرررررروفاأل رررررريا وتغييررررررربإضررررررافة

أنتررررذكر .التيربررررةمررررنواالرتيرررراحبررررالفرح

يحلررروومررراالتيربرررةهرررذهعرررنالطفررر تسررر ل

.كلكحياللهم

ماندال



االسئلة واالستفسارات 

CHAT\Q&A لألسئلة
20 minute



فس التعليم  يولد الثقة بالن

والثقة بالنفس  تولد 
الرجاء 

والرجاء يولد 

السالم 
كنفوشيوس فيلسوف صيني  


