
 

 

َمَ؟نظَ يَطفلَمَ رب  َت ََكيفَ 

َنظيمَلدىَاألطفالالةَلتنميةَمهاراتَالت َاتَفع َاستراتيجي 5ََ

 ؟ كثر سهولةجعل حياتهم أيساعدهم في نظيم الت   مهاراتهل تعليم أطفالنا ل

 مهارات ؟الكيف نستطيع كآباء مساعدة أطفالنا المتالك تلك 

 جاح ؟!تحقيق الن  نظيم في وما عالقة الت  

ة ليست للشخصي ة  واإلدارة الناجحة في تعليم أطفالهم ات باع قواعد الت نظيم بعض اآلباءقد يجد  وااللتزام بها مهم 

ً  رة حيث يكون قد بدأبك  احل عمره الم  فل لمروخصوصاً بعد تجاوز الط   بالس هلة ة فعلي ا  بتكوين وتنمية عقلي ته الغض 

ر والتأث   انطالقاً من مراقبته الد ائمة للبيئة المحيطة بهوالحظة م  والس لوكيات على أساس ال المفاهيممن خالل تعل م 

ة تنمي ة وتعزيز مفاهيم وقواعد سجيلها، تي تجري من حوله، تألحداث ال  با تخزينها واالقتداء بها، ولكن مهم 

ة وممارستها في المنزللوكيات ال تي تحف ز أطفالنا المتالك شخصي ة م  والس   نظيمالت    مكان   ة أو في أي   والمدرس نظم 

أكثر سهولة وتحفيزهم لرفع مستوى تحصيلهم تقع على عاتقنا كآباء لما لها أهمي ة في جعل حياة أطفالنا آخر 

ت باإلضافة إلى أن  أهمي ة امتالك أطفالنا لمهارا حيحةإدارة عواطفهم بشكل إيجابي، تبن ي المفاهيم الص   ،راسيالد  

من  عوباتيات والص  واجهة كاف ة التحد  تحقيق أهدافهم المنشودة ومدراتهم على قالت نظيم تكمن أيضاً في تحسين 

 م بعيداً عن الفوضى والعشوائية.نظ  باع أساليب وسياسات ذات طابع م  خالل ات  

 

َ"يكونَلديناَمت سعَمنَالوقتَعندماَنعرفَكيفَنقضيه"َ

َسياسيَألمانيَ-اوتوَفونَبسماركَ

 

ةأغراضه لكتبه و الط فل على ترتيبه نظيم لدىت  ال تقتصر مهارات ال ، تنظيم األنشطة اليومي ة، إدارة الوقت الخاص 

نظيم بمفهومه الش امل يتس ع وصوالً إلى بناء وتعزيز عقلي ة مرنة المدرسي ة فحسب! فالت   وتنظيم الواجبات والمهام  

ة  ي لوكيات ورد  باإلضافة إلى إدارة العواطف وتوجيه الس  وصحي ة منظم  بحيث يبدأ ات الفعل بشكل إيجابي وصح 

ة الش خصي ة( ة والتمييز بين تلك المفاهيم )الخوف والخجل(، )فل بتنظيم أفكاره ومفاهيمه الخاص  الط   التكب ر وقو 

تي شكالت ال  لم  ا وبالت الي يصبح أكثر قدرة على حل   م في عواطفه وسلوكياته، وإدارة مشاعره والتحك  وغيرها

نظيم لدى وتطوير عقلي ة تفكير إيجابي ة ومنطقي ة، إذاً فإن  تنمية وتعزيز مهارات الت   عوباتجهة الص  يواجهها، موا

 سواء. مة على حد   نظ  وعقلي ة م   ةنظ م، عاطفة م  مةنظ  منحه شخصي ة م  فل تالط  

نظيم لدى أطفالكم ت  ة وتعزيز مهارات الصائح واالستراتيجي ات لتنميالن   في هذا المقال سنضع في متناولكم أهم  

 ة والفوضى فيها.ضي قدماً في حياة ال وجود للعشوائي  لمساعدتهم على االنطالق والم  

 

 

 

 

 



 

 

َنظيمَلدىَاألطفالَ:ميةَمهاراتَالت َاتَفع الةَلتناستراتيجي 5ََ

 

وتينَاليوميَ: .1  اجعْلَالت نظيمَجزءاًَمنَالر 

فل مة لدى الط  نظ  خصية الم  رسم مالمح الش  يساعد على م نظ  العيش بروتين يومي م   ىفل منذ نشأته علاعتياد الط  

نظيم دور فع ال في حياتنا للت   فل أن  نظيم بشكل إيجابي وعملي بحيث يدرك الط  مفاهيم وسياسات الت   لديه يوينم  

ة ل الروتيني  هاب إلى المدرسة وغيرها من األعمااليومي ة، فااللتزام بمواعيد الن وم، االستيقاظ، تناول الط عام، الذ  

األخرى بنجاح،  إلنجاز كاف ة المهام  كسبيل نظيم وااللتزام بها فل قواعد الت  بير في تعليم الط  سهم بشكل كة ي  اليومي  

ة لتكريس مفهوم الت  إليكم بعض الن    نظيم في الحياة اليومي ة ألطفالكم :صائح الهام 

 َستطاع.المَ َتناولَالوجباتَاليومي ةَوااللتزامَبهاَقدرتحديدَمواعيد 

 .تنظيمَمواعيدَنومَواستيقاظَأطفالكم 

 َ هَوغيرها.راسة،َالتنزَ عب،َمشاهدةَالتلفاز،َالدَ تحديدَأوقاتَالل 

  َوتينَ:خصي ةَكجزءَمنَالرَ حافظةَعلىَنظافتهَالشَ فلَللمَ تشجيعَالط 
 

 َاتَيومياً.مرَ 3َتنظيفَاألسنان 

  َالعودةَإلىَالمنزلَعامَوعندَابونَبعدَتناولَالطَ غسلَاليدينَبالماءَوالص. 

 .ًاالستحمامَيوميا 

 رَبشكلَدوري.َاألظافعرَوقصَ حلقَالشَ االلتزامَب 

نظ م يساعد على تنمية وتعزيز مهارات الت نظيم لدى الط فل.   العيش بروتين يومي م 

 خيرَقدوةَلطفلكَ:َكنَْ

فات و فهم في ،! على مسامعهم لما نفعله أمام ناظريهم ونبوح به طبيعي   انعكاس  إال أطفالنا ما هي  أقوالإن  تصر 

د دائم ألفعالنا وأقوالنا حيث يبدأ الط  حالة م   ة وبناء عقلي  راقبة وترص  ته وتبن ي طريقة فل بتكوين مفاهيمه الخاص 

ة بناء على م  ال هتفكير نظيم من اعد الت  ات من حوله، وانطالقاً مما سبق فإن  تطبيق قوشاهداته اليومي ة لسلوكي  خاص 

ب علينا كآباء ل الجد، وبالتالي يتوج  فل ويدفعه ألخذ تلك القواعد على محم  ز الط  قبل األبوين أمام أطفالهم يحف  

ياسة الناجحة إلى حياة نظيم واإلدارة الناجحة لشؤون األسرة والعمل حي زاً من اهتمامنا لنقل تلك الس  إعطاء الت  

تنمية مهارات خاذ بعض اإلجراءات لتحفيز أطفالكم على ، يمكنكم ات  ن خير قدوة لهمبحيث نكو ةأطفالنا المستقبلي  

 نظيم لديهم من قبيل :الت  

 .االلتزامَبمواعيدَالذهابَإلىَالعملَوالعودةَإلىَالمنزل 

 َ ب ة.المحافظةَعلىَاألغراضَالخاص ةَوالمالبسَنظيفةَومرت 

 َم.نظَ منطقيَومَ َكالميَمنَخاللَطرحَاألفكارَفيَسياقَعقالنيالتحد ثَأمامَالطفلَبأسلوب 

  َراكمات.عوباتَوإحداثَالت َفلَحولَسلبياتَالفوضىَوالعملَالعشوائيَفيَخلقَالصَ مناقشةَالط 

  َلبي ةَورد اتَالفعلَالعشوائيةَغيرَالمدروسة.لوكياتَالسَ التحك مَباالنفعاالتَالعاطفي ةَواالبتعادَعنَالس 

 د الت نظيم ي ساعد في تعل م الط فل لتلك القواعد من خالل اقتداء الط فل بأبويه.ات باع األبوين لقواع

َ

َ

 



 

 

 حافظَعلىَتنظيمَالمنزلَ: .2

تي ائمة لألحداث ال  شاهداتهم الد  مها أطفالك انطالقاً من م  كتسبة ومفاهيم يتعل  نظيم هي عادات م  مهارات الت   ألن  

نظيم على تطبيق قواعد الت  كآباء حافظ روري أن نبيئتهم فمن الض  حيطة بهم وألن المنزل هو تجري في البيئة الم  

الة في إدارة ة ناجحة وفع  خاذها كاستراتيجي  نظيم الت  فل في الت  في إدارة الحياة داخل المنزل لتنمية مهارات الط  

ستقبالً  ة إلدارة المنزل بشكل منظ  حياته خارج المنزل م   م :، إليكم بعض الخطوات التنظيمي ة الهام 

  َد".حدَ حد دةَألغراضَالمنزلَوتعليمَاألطفالَلسياسةَ"إعادةَكلَغرضَإلىَمكانهَالمَ تعيينَأماكنَم 

  َنظيف،َغسلَاألطباق،َتوضيبَالمالبسَرتيب،َالت َفلَبحسبَقدراتهَفيَاألعمالَالمنزلي ةَالمختلفةَ)الت َإشراكَالط

 وغيرها(.

  َباً.رت َفلَعلىَالحفاظَعليهَنظيفاًَومَ لطَ اَراسةَوحثَ دَفيَالمنزلَمنَأجلَالدَ حدَ تخصيصَركنَم 

  َةَمنَكتبَوأقالمَوعدمَبعثرتهاَفيَالمنزل.فلَعلىَترتيبَأغراضهَالمدرسي َتشجيعَالط 

نظ   حد دة دور هام في تنمية طفل م   م.للمحافظة على تنظيم المنزل وفق قواعد م 

سَ .3  فهومَالتنظيمَفيَاألنشطةَالمختلفةَ:مكر 

الكتب عن األقالم  أعوام ينظر إلى فرزبالنسبة للط فل فطفلك صاحب الخمسة  ثابتنظيم هو مفهوم غير الت  

ر نظرة الط   ر عقلي ته.فل إلى الت  تنظيماً، تتطو   نظيم بنمو الطفل وتطو 

ً هام   اً دورتلعب فل لأللعاب واألنشطة  ممارسة الط   ظهر األبحاث أن  ت   فل على الط   قدرات نيحسفي ت اً وحيوي   ا

ي، نظيم والت  والت  خطيط الت   نظيم حيث إدخال مفهوم الت  واصل مع اآلخرين وإدارة العواطف بشكل إيجابي وصح 

فل بحيث ة الط  أثير اإليجابي على عقلي  في الت  الة فل يعد سياسة فع  تي يقوم بها الط  ال   نشطة والمهام  في مختلف األ

 جاح في مختلف النشاطات .إنجاز المهام وتحقيق الن  حيحة يتم الوصول إلى نظيم واإلدارة الص  بالت   يدرك أن  

 نظيم لدى أطفالكم ما يلي :ن تلك األنشطة واأللعاب التي تساعدكم في تكريس مفهوم الت  تتضم  

 َن وجود فرق كألعاب الك  َ:ألعابَالفريق نظيم دور هام في رة يكون للت  في األلعاب واألنشطة التي تتضم 

 بين أعضاء الفريق الواحد. نسيقالت  فوز الفريق من خالل 

 َ تي وال  ستوى ة عالية الم  من األنشطة الفكري   على سبيل المثالطرنجَكالشَ  كاءألعاب الذ   تعد   :كاءَألعابَالذ

 د وتنظيم وإدارة كافة الخطوات من أجل إحراز الفوز.خطيط بشكل جي  عب الت  ب من الال  تتطل  

 َساهمة مع أصدقائه في إعداد مجل ة شاركة في عمل جماعي كالم  فل للم  إن  سعي الط   :األعمالَالجماعي ة

ح أهمي ة الت  شارك بين طالب الفصل على تنظيف غرفة صف  حائط أو الت   نظيم بين أفراد المجموعة هم يوض 

ة المطلوبة من كل فرد.  إليكال المهم 

ز تنمية مهارات الت  تكريس مفهوم الت    لديه.نظيم نظيم في مختلف أنشطة الط فل يعز 

ةَاجعلَ َ:َمتعةمَ سهلةَونظيمَالت َمهم 

ة عمالً صعباً وشاق اً. فل العتبار تلك المهم  يسعى طفلك إلنجازها يدفع الط  ة تعة في أي مهم  إن  غياب عامل الم  

سلية والمرح، نظيم واحداً من مبادئه األساسي ة إضفاء طابع الت  غير على اتخاذ الت  من المهم عند تشجيع طفلك الص  

ة ما تعد استراتيجي  فدفع الط    ة إقناع ناجحة وفع الة.فل لالستمتاع في إنجاز مهم 

 : ألطفالكم سلية على بعض األنشطة التنظيمي ةقترحات التي تساعدكم على إضفاء طابع المتعة والت  الم  بعض إليكم 

   تعة.من المرح والم   نة بجو  مع طفلك في توضيب ألعابه وأغراضه في صناديق ملو   تشارك 



 

 

   مييز بينها كسلوكيات صحيحة وسلوكيات إليه الت   لوكيات والمواقف واطلب  طفلك مجموعة من الس   أخبر

 خاطئة.

   ب إنجازها خالل  إليه أن يكتب عليها المهام   نة لطفلك واطلب  يمكنك أيضاً صنع بطاقات ملو التي يتوج 

 اليوم.

ة بنجاح.الت نظيم ي   فل لقواعدإضفاء طابع من المرح على عملي ة تعليم الط    ساعد على إنجاز المهم 

 

ر في تعليم أطفالك لتلك المهارات لمساعدتهم على  للتنظيم ومهاراته دور هام وحيوي في حياة أطفالنا، ال تتأخ 

نظ م بعيداً عن الفوضى. دروبَالحياةالس ير واالنطالق على   بنجاح والعيش بنمط حياة م 

فيد ؟  هل ترى أن  المقال م 

 ترى أن  التنظيم يمث ل عامل مهم وأساسي في نجاح الط فل ؟ وهل

قال شاركنا برأيك بتعليق وال تنس  مشاركته لتعم  الفائدة على الجميع.  إذا أعجبك الم 


