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  بالنفس ثقة  لديهم الذين فالطفال ،(الذات وتقدير بالنفس الثقة) هو لطفلك    تقديمه  يمكنك   ما أعظم من

 .بالنفس الثقة مقدار بنفس يشعرون ال ممن اسرع ويتطورون إنتاجيتهم وتزيد والحب، بالسعادة يشعرون

  لوعي  نتيجة   لديهم ويتطور ،واإلدراك والممارسة الخبرة بفعل الطفال عند يتطور نفسي بالنفس مفهوملثقة ا

كتسابها يتم وكذلك النفس، في زرعها وكيفية وأدواتها الثقة بمفهوم الوالدين   الوالدين من والقدوة  بالنموذج ا

كثر المربي كان فكلما والمحيطين، كبر بالنفس الثقة لسلوك الطفل  قبول كان ثقة ا  .ا

 

 .الصغر منذ الطفل نفس  في الثقة لزرع فعلها الوالدين على   يمكن التي المور بعض هناك التالية النقاط وفي

 

 :للطفل   مساحة   ترك 

  السعاسعيات  في حتى بمفرد،، التصعر  من  دائما تمنعه  وال صعغر،،  منذ باالسعتقللية  طفلك شععور  تقمع ال

ا البسعععععيطة،  االتكالية  على يعتاد وال  نفسعععععه  على االعتماد يتعلم حتى  ،خاطئة  بصعععععورة  يتصعععععر  أن من خوف 

 حتى  للطفل االختيار وحرية الخصععوصععية من مسععاحة ترك  على  الوالدين  كل يعمل أن  الضععرور  من  .دائما

 الحرص  مع معني من للكلمة ما  بكل  طفولته  الطفل  يعيش أن يجب كما بنفسععععه،  القرار اتخاذ  يسععععتطيع

 من  انعه  كمعا  السععععععععععليمعة،  التربيعة  وقواععد  أسععععععععععس  على  تربيتعه  وضععععععععععرورة  الطفعل  تعدليعل  في  فراطاإل  ععدم  على

  قادرة  فهي السعععععباحة مثل المختلفة الرياضعععععية المهارات  الطفل تعليم  على  الوالدين يحرص أن الضعععععرور 

 .بنفسه  الطفل ثقة تعزيز  على

 

 :بنفسه   االعتزاز 

  القارب أمام الخاصة المناسبات في الشر  ضيف يجعلنه عندما الطفل بنفس الثقة زرع للوالدين يمكن

 وخبرات بمهارات تزويد، طريق عن المعنوية، روحه من رفع. الناس أمام خاصة بنفسه يعتز يجعله مما

كهإ مثل هادفة،  من يتمكن حتى معينة رياضة تعليمه أو طاقته، قدر على   تطوعي أو خير   عمل في شرا

 .بنفسه ثقته يعزز ما ،خريناآل مع التعامل

 :بنفسه   االفتخار 

ا للطفل يجعل أن يمكن كما ا ركن   .باستمرار   به عائلته بفخر يشعر حتى وانجازاته وبأعماله به خاص 

 

 

 



 :الٔصدقاء ا 

  على وتشجيعه عمر،، مثل في هم من مع علقات  تكوين فرصة وامنحه الصداقات، كسب  على طفلك ساعد

 مستقلة شخصية صاحب يكون حتى الضرورة، عند اإل بينهم تتدخل وال ،آخرين أطفال مع الجماعي اللعب

كثر من الصدقاء على  الطفل  الوالدان يُعر  أن   الخو  وعدم بنفسه الثقة كسب على تساعد، التي المور ا

 .اآلخرين على والتعر  الصداقات كسب في الطفل  مساعدة للوالدين  يمكن لهذا الغرباء من

 

 :مواهبه 

 السعرة   أفراد بين بمكانته يشععر أن المهم  لمن  انه  كما المنزل  بداخل  بأهميته  الطفل يشععر أن الضعرور  ومن

  على   تسععععععععععاععد،  التي  والدوات  الملئمعة  الظرو  وتوفير.  بعه  يقوم  بمعا  ععائلتعه  فخر  خلل  من  بمواهبعه  ويشعععععععععععر

 .القراءة يحب كان إذا والكتب الرسم يحب كان  إذا الرسم كأدوات ميوله، إظهار

 

 :العمرية   رحلة م ال  

  منف كاملة، طفولته يحيا أن على  ومساعدته بها  يمر التي العمرية رحلةمال بحسب الطفل  معاملة ضرورة

  حيث قو  بشكل عليه وأفكارهم سيطرتهم فرض  بدون ولكن  قراراته اتخاذ في الوالدان يساعد، أن الضرور 

  الفرصة ومنحه. الخاطئة  قراراته مسؤولية هو وليتحمل يناسبه الذ  القرار ليختار  له المجال ترك الضرور  من

 إلى فيه المرغوب غير السلوك تصحيح يتعلم حتى ،الخطأ بعد والمحاولة التجربة خلل من ذاته عن للتعبير

 .المرغوب السلوك

ظهار   :العواطف   إ

ا يخجل وال  للطفل الوالدين يكنها التي والعاطفة الحب ومشاعر العواطف إظهار      زيادة على العواطف تساعد  حيث  ذلك إظهار  من ابد 

 . خجل أو خو  بدون االٔخر العالم مواجه على قدرته تزيد وبالتالي  والديه وبين بينه العلقة تقو   كما بنفسه الطفل ثقة

 


