
 
 كيف نعمل على تقوية الثقة ابلنفس لدى األطفال

 
كل شخص ديتلك صورة ذىنّية عن نفسو وإن كل سلوكيات وأفعال اإلنسان تُبٌت على ىذا 

األساس، لذا فالنقد اخلارج عن حدوده الطبيعّية وادلوجو لألطفال من شأنو أن يعّرض قضّية الثقة 
وىل من اعمارىم، وان تكرار الالئمة من شأنو أن ابلنفس لديهم إىل اخلطر وخصوصاً يف السنني اال

يًتك آاثراً سيئة عليهم ويشعرىم أبهنم ضعفاء الحول ذلم والقوة وتوحي إليهم أن رتيع مساعيهم 
.  وزلاوالهتم يف احلياة تنتهي إىل الفشل

والجل زرع الثقة لدى الصغار جيب أن نعمل على تقوية جانب الشعور ابلقوة وادلقدرة لديهم 
, ونساعدىم على خلق صورة اجيابّية عن أنفسهم وأن نوطر توقعاتنا منهم ابالطار العقالئي وادلنطقي
مراعني بذلك حدود طاقاهتم وقدراهتم الذاتّية ونكون موضوعيني أيضاً يف توجيو النقد ويف توجيو 

 خلقّياً كلمات االطراء وادلديح إليهم، وقد أثبتت الدراسات النفسّية ان االشخاص ادلتحللني
.  والذين يعيشون حياة التسّيب والطيش ىم االشخاص الذين الديتلكون عن أنفسهم صورة اجيابّية

إذن من خالل تلك التجربة فإنو الديكن إزالة ادلشاكل النفسّية والعاطفّية من شخصّية االطفال اال 
ل االنسان ىو شعوره من خالل تكوين صورة اجيابية عن انفسهم وكما نعلم ان اعظم وأذتن رأس ما

حيث تشكل ىااتن ادلفرداتن االسس االوىل , ابلثقة ابلنفس واستشعاره بقيمتو وبشخصيتو
.  لشخصّية الطفل

وىكذا العكس يكون صحيحاً حيث أن الشعور بعدم ادلقدرة يعمل على تكوين عدم الثقة ابلنفس 
ن نعمل على استشعار الطفل والجل تكوين الشعور ابلقّوة والقيمة الذاتية يف االطفال جيب أ

.  بشخصيتو
.  لذا فان الصورة الواقعّية اليت يكوهنا الفرد عن نفسو تلقي بضالل أتثريىا على سلوكياتو

سأقول , قل   ما ىي الصورة اليت دتتلكها عن نفسك أوالً : "يقول احد علماء النفس يف ىذا اجملال
".  لك من أنت

لتعليم أن االطفال الذين ديتلكون صورة ذىنّية سيئة عن تنص التحقيقات والدراسات يف رلال ا
واليرغبون , اصبحت لديهم قناعة اتمة أبهنم أفراد عاجزين والديتلكون اية قيمة يف احلياة, أنفسهم

.  إىل التعليم ويعانون من تدين يف ادلستوى الدراسي والرسوب ادلتكرر
نفس لدى الصغار وأن نعمل على ازالة ادلشاكل ومن خالل التصرب وادلثابرة ديكن أن نزرع الثقة ابل

النفسّية عنهم ونعمل على الًتكيز على تربيتهم ورعايتهم منذ السنني االوىل حلياهتم، فالطفل يتصّور 



العامل كما يتصوره ىو يف ذىنيتو وليس كما يصّوره الواقع لو وابلتا  فتصوره عن نفسو أيضاً يتبع 
.  لعامل احمليط بوذلك التصّور الذي ديتلكو عن ا

فذلك من شأنو , يبدأ النمو الطبيعي للطفل حينما يوكل اليو االمور وادلسؤوليات اليت يقوى عليها
أن ينّمي الشعور ابدلقدرة لديو ويف غري ىذه احلالة فاننا قد عملنا على امناء الشعور ابخليبة لديو، 

ع رلاالتو العلمّية وابلتا  سوف تصبح وابلتا  سوف يتأثر ىذا الشعور على كل جوانب حياتو ورتي
.  الصورة الذىنّية عن نفسو لديو صورة سلّيبة

وجيب أن نشري إىل أننا ننظر إىل أنفسنا كما ينظر الينا اآلخرون وبعبارة أخرى أن الصورة الذىنّية 
اذن جيب أن يكون االبوان , اليت منتلكها عن أنفسنا تقوم على أساس حتكيم وتقييم اآلخرين

وادلربون يعملون على خلق الشخصّية لدى الطفل ويعاملوىم على اساس االحًتام والتقدير فمن 
خالل ذلك سوف يعرف نفسو ويكتشف مؤىالتو وقدراتو الذاتية وبذلك نكون قد كّوان صورة 

: (مارك تواين)ذىنّية اجيابّية للطفل شلا صلعلو ان يشعر ابألمن واألطمئنان وكما قال العامل النفسي 
اعًتف بشخصيتو ), "إن اإلنسان اليستطيع أن حيصل على الراحة النفسّية اال إذا قبل نفسو"

(.  الذاتية
ويف ىذا السياق البد ان نؤكد ان التشجيع واللوم الزائدان عن حدمها الطبيعي مضران للطفل، 

نو إنساانً مهزوماً فاالول يعمل على ان يعيش يف عامل اخليال ويبتعد عن الواقع واما الثاين فيجعل م
النفسية  اليقيم لنفسو اّي وزن ومن االمور االخرى اليت من شأهنا ان تؤثر على شخصّية الطفل

ويف بعض االحيان فان االبوين أيضاً , والذىنية ىي الطموح إىل الوصول إىل حد الكمال يف األمور
فإذا امتلك الطفل وأبواه ىذا الطموح فيجب أن يكوان موضوعيني يف ذلك ألن , حيثانو على ذلك

.  اي احباط او تعثر طبيعي إبمكانو ان يؤثر على نفسية الطفل
جيب أن يكوان موضوعيني اي ال ينبغي ان يشمل ذلك كل شخصيتو بل جيب ان ويف قضّية النقد 

.  تكون توقعاتنا جتاىم أكثر عقالنية ومتناسبة مع حجم امكانياهتم
 

  :-واليک سبعة عوامل لزايدة الثقة ابلنفس 
 
 

  :-ىناك سبعة عوامل لزايدة الثقة ابلنفس ندرجها ابختصار 
 

.  .توقف قليالً  عن التسامح  -1
 



كثرياً  ما تتسامح وتتساىل يف حقوقك مع اآلخرين ، شلا قد يتحول اىل عادة جتعل كل من حولك 
ابدءأ من اليوم يف وضع قائمة ابلتصرفات اليت تضايقك وتزعجك كأن .. يستهينون بك ومبشاعرك 

دتدين خيلع أحد أوالدك أو إخوتك الصغار مالبسهم مثالً  ويلقون هبا يف أي مكان دون ترتيب مع
أو جريانك الذين يستمعون اىل ادلوسيقى بصوت عالٍ  دون مراعاة شعورك ، أو .. عليك يف ذلك 

إرفض كل ..... رئيسك يف العمل الذي حيملك عمالً  يفوق طاقتك ويلومك على كل األخطاء 
.  ىذه التصرفات بوضوح وقرر حتسني وضعك ونظرة الناس لك وإدفعهم إلحًتامك 

 
..  ضحية البد من الت -2

 
أنت لست رجاًل خارقاً ، لذا لن تستطيع القيام بكل شئ على أكمل وجو و كذلك لن تستطيعي 
إرضاء رتيع األطراف ، لذا عليك بتدقيق النظر يف عالقاتك ابآلخرين والتفكري فيما يسبب لك 

.  ضغطا عصبيا منها مث حتدد أولوايتك وحتاول إسقاط ما يستحيل معاجلتو 
 

..   دلل نفسك -3
 

حاول ختصيص جزءاً  من يومك لتقوم بشئ حتبو وتستمتع بو ، كأن أتخذ ساعة من اإلسًتخاء يف 
أو .. زتام دافئ على على ضوء الشموع العطرية ، أو تنعزل يف مكان ما لتقرء كتابك ادلفضل 

...   أو.. أو .. أو .. أو لتعمل على تغليف ىدااي أو تصميمها .. لتمارس الرايضة اليت حتبها 
 
 

..  امنح نفسك ادلساعدة  -4
 

أحط نفسك ابألشخاص الذين تراتح معهم وتشعر أهنم حقاً  يساعدونك على األحاسيس اجليدة 
ففي كثري من األحوال تضغط على نفسك لكي تقابل أشخاصاً  ال حتبهم ولكنك ال ترغب يف .. 

صدق وختتار األشخاص عليك عزيزي أن تفكر أبمانة و.. جرح مشاعرىم فتؤذي نفسك بذلك 
.  الذين يرحيونك وتشعر معهم ابإلسًتخاء وحترص على اإللتقاء هبم 

 
..  فكر إبجيابية  -5

 



وحاول عدم .. يف هناية كل يوم فكر يف األشياء اجليدة اليت قمت هبا واألمور اليت استطعت اصلازىا 
وازتد ربك .. . ك الداخلية الًتكيز على ما مل تنجزه ، تقبل نفسك كما ىي وآمن بقدراتك وكنوز

.  الذي ميزك عن غريك هبا 
 

..  جتنب القلق  -6
 

إذا كنت قلقاًل من ادلستقبل ، حاول تدوين كل سلاوفك على ورقة واغلق عليها يف مكان أمني 
فأجل كل شئ حىت .. وحىت إذا راودك التفكري فيها .. وعاىد نفسك على أال تفتحها أبداً  أشهر 

وعندما حيني الوقت ستجد أن سلاوفك قد تبددت .. يت حددهتا إلبعادىا عن تفكريك تنتهي ادلدة ال
.  مع الوقت ورمبا ُوجد ذلا احلل تلقائيا ً 

 
..  حدد أىدافك  -7

 
وكلما اقًتب الوقت إرسم اذلدف .. دّون كل أىدافك وطموحاتك وحدد لكل منها وقتاً  معيناً  

سك ما ىي اخلطوة التالية وحددىا ودوهنا لتتابع زلاوالتك وقد أصبح اقرب اىل التحقيق مث إسأل نف
كما ديكنك أيضاً تدوين امساء األشخاص الذين ساعدوك على حتقيق أىدافك لتتعرف .. إلصلازىا 

.  بطريقة أوضح على األشخاص ادلناسبني لك 
 

تزعزع ثقتك بداخلك ثروة حقيقية تستحق اإلعتزاز هبا ، فال تسمح لتحدايت احلياة أن .. أخي * 
بنفسك أو احًتامك ذلا ، وكن فخوراً مبا انت عليو وتقبل نفسك أواًل حىت يزيد إعجاب اآلخرين 

.  وإنبهارىم بك 
 

.  وال تنَس أبن تستعني ابهلل يف كل األمور فهذا ادلهم 
 
 

: ادلصدر 
 موقع مهارات النجاح


