






احلميدة  وال�سلوكيات  القيم  لغر�س  فر�سة  الأيام  هذه 
املهارات،  خمتلف  ابنك  تعليم  خالل  من  والإيجابية 
الآخرين  مع  الجتماعية  العالقات  تكوين   ( الجتماعية: 
املحافظة   ( الروحية:   ،) للدرا�سة  الزمالء  مع  التوا�سل   –
ا�ست�سعار   – الأذكار  على  املحافظة   – اجلماعة  �سالة  على 
اأهمية الدعاء (، العقلية: ) تعلم املهارات الذهنية – اكت�ساف 
القدرات واختبار الذكاء (، النف�سية: ) احلاجة اإىل احلب – 

احلاجة اإىل النتماء لالأ�سرة – احلاجة اإىل احلنان (.
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واأعطاهم  بعقولهم  الب�سر  جميع  خلق  وتعاىل  �سبحانه  اهلل 
اإن�سان  هناك  يوجد  فال   ،) املجنون  اإّل   ( املختلفة  قدراتهم 
فتقّبل  الب�سر،  بني  تتفاوت  التي  هي  العقلية  القدرات  غبي! 
ابنك بقدراته العقلية وجتاوب معه ح�سب اإمكانياته وقدراته 
قدر  حاول  ولكن  اإمكانياته،  من  اأكرب  هو  ما  منه  تطلب  ول 
امل�ستطاع تنمية قدراته واإبرازها بال�سكل املنا�سب وال�سحيح.
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تعليمه  ون�سيان  املعرفة  ابنك  تعليم  الوحيد  هّمك  يكن  ل 
متفوق  ابنك  يكون  اأن  حتر�س  فال  املختلفة،  احلياة  مهارات 
 – اجتماعية  عالقات  لديه  لي�ست   ( احلياة  يف  وفا�سل  عقليًا 
ل يجيد املهارات املنزلية الأ�سا�سية – غري واثق من نف�سه ..    
الخ (، فليكن هناك توازن بني التعليم والرتبية، فالعلم لي�س 
كل �سيء يف احلياة فهو يحتاج اإىل عمل، وعليك اأن حتقق هذه 

املعادلة الرتبوية.
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فيها  لي�سبع  الأ�سبوع  اإجازة  خالل  متنّف�س  اإىل  ابنك  يحتاج 
اإ�سعاده ومت�سية  احتياجاته وميار�س هواياته، فاحر�س على 
وت�سعره  واملذاكرة  التعب  اأيام  لتعّو�سه  معه  الأوقات  اأجمل 
 .. املالهي  اإىل  الذهاب  خالل  من  والطماأنينة،  بالراحة 

حديقة .. جممع .. مباراة .. �سفرة ق�سرية .. الخ.
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كي تك�سب ابنك، �ساركه يف اهتماماته ول حترمه اإّياها حتى 
رغباته  ي�سبع  فهذا  دقائق،   10 ملدة  ولو  المتحانات  اأّيام 
يف  معك  جتاوبه  على  �سينعك�س  الذي  بالهتمام  وي�سعره 
اأن  وحاول  حياته،  يف  املعرفة  ومكانة  التعّلم  باأهمية  ال�سعور 

توّظف مهارات ابنك املختلفة يف عملية التعليم واملذاكرة.
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من  الدرا�سة،  اأثناء  وال�سعادة  بالراحة  لي�سعر  ابنك  �ساعد 
ي�ستطيع  خالله  من  الذي  الوقت  تنظيم  جدول  عمل  خالل 
الأكرب  الن�سيب  يكون  بحيث  املختلفة،  حاجاته  ي�سبع  اأن 
للمذاكرة مع جعل اأوقات متفرقة خالل اليوم لالأمور املختلفة 
 – التلفاز  م�ساهدة   – اللعب   – الطعام  تناول   - ال�سالة   (
�سياغة  يف  املرونة  وللوالدين   ) الخ   .. الأ�سرة  مع  اجللو�س 

اجلدول بالتعاون مع ابنهم.
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التو�سيحية  الفيديو  ومقاطع  ال�سور   ( طريق  عن  له  ا�سرح 
 .. ق�سرية  م�سرحية   .. احلوار   .. امل�سابقات   .. الألعاب   ..
اأماكن  ا�سرح له يف  اأو   ) الخ   .. زيارة ميدانية   .. ق�سة معربة 
خمتلفـــــة  ) املنزل .. على �ساحـــل البحـــر .. يف احلــــديقة .. 
يف املقهى .. الخ (، فهذا ي�ساعد على �سعوره بالراحة النف�سية  

وال�ستقرار الداخلي.
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تعمل  ملا  حمبًا  وكن  باحلب  عامله  لبنك  تدري�سك  اأثناء 
معه  حليمًا  وكن  �سخ�سيته،  بناء  يف  العلم  مكانة  وا�ست�سعر 
رحيمًا به عطوفًا عليه، وكن �سابرًا يف تربيتك حمت�سبًا الأجر 

والثواب من اهلل �سبحانه وتعاىل يف بناء الأجيال ال�ساحلة.
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مهمة التدري�س والتعليم لي�ست منوطة بالأم فقط، فمن واجب 
فمن  لبنه،  واملعرفية  التعليمية  العملية  يف  امل�ساركة  الأب 
اخلطاأ اأن ُيلقى اللوم على الأم فقط ) فهي املعّلم وهي املوّجه 
وهي املُعاقب وهي املُكافىء (، فمن خالل تبادل الأدوار ي�سعر 
الطفل باأهمية كل طرف يف �سياغة حياته العلمية واملعرفية 

وم�ساركته يف �سنع م�ستقبله.
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اأين يدر�س؟ ) يف مكان هادئ ومريح اإ�ساءته وتهويته جيده (، 
كيف يدر�س؟ ) يوفر جميع احتياجات املادة حوله من ر�سوم 
عامة  فكرة  وياأخذ  كاماًل  املو�سوع  يقراأ  واأدوات،  وخرائط 
عنه ثم يحدد النقاط املهمة ويلخ�س املو�سوع (، متى يدر�س؟ 
ويتجنب  الن�ساط  اأوقات  يف  الراحة،  من  ق�سط  اأخذ  بعد   (

الأوقات املتاأخرة، يف ال�سباح الباكر (.
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املفعمة  الت�سجيعية  بالكلمات  ابنك  مع  تعامل  الأيام  هذه  يف 
يا   .. �ساطر  يا   .. قائد  يا   .. بطل  يا  والن�ساط،  بالإيجابية 
فيك  اأُحب   ( وعّززها  لديه  الإيجابية  ال�سفات  واذكر  قوي، 
اهتمامك بال�سالة .. اأُ�سجعك على ممار�سة هواياتك با�ستمرار 
 .. املح�سنني  ا�ستمر يف م�ساعدة املحتاجني فهذا من �سفات   ..
متّيزك يف الدرا�سة ي�ساعدك على اختيار تخ�س�سك اجلامعي 

ب�سهولة .. ( فكل هذا ي�سعره بالتقدير والثقة.
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اأثناء  ة  وخا�سّ الأبناء  تربية  يف  مهمة  القاعدة  هذه 
ياأخذ  ابنك  جتعل  ل  حمددة  زمنية  فرتة  فهي  المتحانات، 
ويف  تعاملك  يف  متوازنًا  فكن  خاللها،  �سّيئًا  انطباعًا  عنك 

اأوامرك ويف تربيتك.
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لرفع  ابنك  يحتاج  المتحانات  وكرثة  الدرا�سة  �سغط  مع 
ب�سيطة  هدّية  له  قّدم  وي�سّجعه،  ي�سانده  وملن  معنوياته 
الفرحة  و�ستالحظ  جلهوده،  وتقديرك  باهتمامك  وفاجئه 
�سين�ساع  قلبه  ك�سب  خالل  فمن  ابنك،  �سخ�سية  يف  والتغيري 

لر�ساداتك واأوامرك.
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بالهتمام،  وت�سعره  طاقة  ابنك  تعطي  تربوية  مل�سات  هناك 
مل�سك  بالنف�س،  الثقة  تعطيه  عليها  والرتبيت  ليده  مل�سك 
ت�سعره  الراأ�س  ملوؤخرة  مل�سك  بالأمان،  ُي�سعره  وتدليكه  لكتفه 
باحلنان، و�سع يدك اأعلى الراأ�س ُي�سعره بالفخر، و�سع يدك 
اللم�سات  بهذه  ابنك  مع  تعامل  بالر�سا،  ُي�سعره  اجلبني  على 
واح�سنه دائمًا ول تبخل عليه بامل�ساعر العاطفية واحلانية 

التي يحتاجها.
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حتاور مع ابنك يوميًا واأنت ذاهب معه للمدر�سة .. اأو امل�سجد 
وبنّي  م�ستقبله  ويف  اهتماماته  يف  حاوره  ال�سوبرماركت،  اأو   ..
والطموحات  الأهداف  حتقيق  يف  واملعرفة  العلم  اأهمّية  له 

امل�ستقبلية لي�سعر باأهمية ذلك على م�سريته املهنية.
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املثل  يكونان  ما  وغالبًا  لالأبناء،  الأوىل  القدوة  هم  الوالدين 
التي  القوة  �سفات  لبنك  تربز  اأن  فحاول  لأطفالهم،  الأعلى 
التي تفخر بها  اإجنازاتك واأعمالك  متتلكها، وحتدث معه عن 
وي�سري  يت�سّجع  لكي  م�ستقبلك،  و�سنعت  حياتك  غرّيت  والتي 

على خطاك يف حتقيق اأحالمه.
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