
 

 

 لمساعدة الطفل علىاستراتيجيات فعّالة  سبعتقدير الذات: 

 تقدير ذاته
 

 

 نفسه؟ تُجاه ضىبالر   طفلك يشعر هل

 الخسارة؟ أو الفشل تقب ل طفلك على يصعب هل

 بنفسه؟ بالثقة طفلك يتمت ع هل

 يتلقاها؟! التي المديح بكمية نجاحه طفلك يقيس هل

 األهم: السؤال على اإلجابة عند اإلجابات ةكاف   على ستحصل

 ذاته؟! طفلك يقد ر هل

والنصائح  االستراتيجيات من مجموعة سيقد م الصلة، ذات األسئلة وغيرها من التساؤالت تلك كل عن المقال هذا سيجيب

 .أطفالك وتعزيز تقدير الذات عند لتنمية اتباعها يمكنك التي

 

 

 

 

 النفسي التوازن تحقيق أجل من الذات تقدير أساس على األطفال تربية أهمية على والمتخصصين العلماء من العديد يؤكد

 حلو واالختبارات التحديات كافة مواجهة في النجاح إحراز على قادرا   الطفل يصبح بحيث ومرنة صحية نمو عقلية وبناء

 .اآلخرين مع اإليجابي التفاعل على وقدرته المشاكل

 ذاته عن رضاه حيث من والنفسية االجتماعية النواحي كافة في عليه سلبي بشكل يؤثر لذاته الطفل تقدير انخفاض إن

 مواجهة على عاجزا   ويصبح صحية بطريقة المجتمع في االندماج الطفل على يصعب بالتالي لنفسه، ونظرته وإنجازاته

 . النجاح تحقيق على وبقدرته بنفسه ثقته قلة بسبب الصعابو التحديات

 وأهمية الذات عن اإليجابية والنفسية الصحية والمعتقدات والعادات السلوكيات لترسيخ خصبة تربة الطفولة مرحلة تعتبر

 . تقديرها

 أطفالهم مع األبوين قبل من باعهاات   يمكن التي ةالهام   والنصائح االستراتيجيات من مجموعة سنق دم لكم في هذا المقال

 .وإمكانياته ذاته يقد ر طفل لتنشئة

 

 

 

 :النفس علماء برأي التقدير هذا وأنواع الطفل عند الذات تقدير معنى عن لمحة لنأخذ االستراتيجيات في الخوض قبل
 

 الذات تقدير معنى

 
 نيتكو   .له اآلخرين لوتقب   بكفاءته إحساسهكافية و بدرجة بنفسه الطفل ثقة تتضمن بحيث لذاته اإليجابية الطفل نظرة هو

 :ومتكاملة أساسية أنواع ثالثة من الذات تقدير مفهوم

 المحافظة وكيفية المختلفة، وأعضاءه جسمه على للتعرف الطفل دفع على ناهُ  الجهود زتترك  : الجسمية الذات تقدير
 تجاه الثقةو والرضى لبالتقب   الطفل شعور إلى وصوال   للطفل، والعضلية الحركية المهارات وتنمية ،اوحمايته اعليه

 . جسمهو وشكله صورته
 ،والمعرفي العملي التحصيل على قدرته ذلك في بما كفاءته بمدى الطفل عند النفسية الذات ترتبط :النفسية الذات تقدير
 إلى باإلضافة ،لديه اإلبداعي الجانب وتنشيط واالبتكاري المنطقي تفكيره ونمو ،الخبرات من لالستفادة استعداده ومدى
 . وصفاته ذاته عن رضاه ومدى بنفسه الطفل رأي
 تقدير لتعزيز محيطه، مع تفاعله ومدى اجتماعية عالقات تكوين على الطفل قدرة على تعتمد :االجتماعية الذات تقدير
 التشاركية والنشاطات األعمال إنجاز في والتشارك التعاون خالل من الفرص توفير من البد   االجتماعية لذاته الطفل

 .المختلفة الرياضية واأللعاب والفعاليات
 
 
 



 

 

 .له اآلخرين وتقب ل بكفاءته، إحساسه كافية، بثقة إلى ذاته اإليجابية الطفل نظرة :هلذاتالطفل  تقدير
 

 أنواعه :

 
 مساعيه للمحافظة عليها.، وجسمهشكله وو صورته تجاه التقديرو والرضى بالتقب ل شعور الطفل :الجسمية الذات تقدير
 

 .والمعرفي العملي التحصيل على قدرته ذلك في بما ذكائهو كفاءته مدىالطفل لإدراك  :النفسية الذات تقدير
  

 .محيطه مع تفاعله ومدى جتماعيةاال عالقاتلل هتكوين على الطفل قدرةتقدير  :االجتماعية الذات تقدير
 
 
 
 

 :فعّالة لدفع الطفل نحو تقدير ذاتهيات استراتيج سبع
 
 

 مسؤوالا  طفلك اجعل   -1
 
 المهام بعض فإيكال معه، األبوين تعاطي طريقة من تبدأ لذاته وتقديره بنفسه الطفل ثقة بناء في األساس الحجر وضع إن

 النجاح تحقيق في وإمكانياته ذاته قيمة يدرك طفل نمو يبدأ هنا ومن المنزل، في فع ال فرذ بأن ه يُشعره للطفل والمسؤوليات
 . المهام وإنجاز

 الطعام، مائدة إعداد في المساعدة سريره، ترتيب) عمره مع يتناسب بما لطفلك اليومية والمهام الوظائف بعض بإيكال قم
 ( ..الخاصة أغراضه ترتيب
ر ومع إليه، الموكلة بالمهام القيام على وقدرته إمكانياته تقدير إلى بدفعه فهذا بالمسؤولية طفلك يشعر حين  تلك تطو 

ر صعوبتها وزيادة المسؤوليات  .الحقا   حياته أمور كافة إدارة في لذاته تقديرهو نفسه في الطفل ثقة تتطو 
 
 

 .ذاته وبالتالي تقديرإليه،  وكلةالمُ  بالمهام القيام وقدرته على إمكانياته تقدير إلى يدفعه بالمسؤولية شعور الطفل
 
 
 
 
 

 طفلكطلب العون من ا -2
 
ي والسعادة بالرضى الطفل تشعر التي األساليب أكثر إن  قبل من مساعدته طلب هي لذاته وتقديره بنفسه ثقته لديه وتنم 

 . ما سؤال   عن اإلجابةطلب المشورة في  أو األمور بعض معالجة في اآلخرين
 من طفلك بتقدير قم يصادفك، سؤال عن اإلجابة في أو تواجهك قد التي البسيطة المشكالت بعض حل في بطفلك استعن
 (.عليها اإلجابة على طفلك قدرة من متأكدا   تكون بحيث األسئلة بعض طرححاول ) االعتبار بعين وإجابته رأيه أخذ خالل
 .األطفالالذات عند  تقدير مفتاح هو به االستعانة أو رأيه أخذ وإلى لمساعدته دائما   يحتاج من هناك بأن الطفل شعور إن
 
 
 .لذاته الطفل تقدير هو مفتاح برأيه األخذ أو من خالل طلب مساعدته الطفل ألهمية وجوده إدراك إن
 
 
 

  االختيار فرصة طفلك امنح   -3
 

 فيجيبك ،" الجميلة؟ الثياب هذه لك أختار من"  عليه سؤالك بعدها وتطرح ولباسه منظره سنحُ  على طفال   تمدح حين
 تحمل يجيب وهو الطفل ُمحي ى على الحظتها التي االبتسامة تلك "،ثيابي أخترت من أنا: " وسعادة ثقة وبكل بابتسامة
 !اإليجابية والدالالت المعاني من الكثير
  المدرسية..( أغراضه ألعابه، مالبسه،) الخاصة أشيائه اختيار في حريته دوما   طفلك امنح



 

 

د إن  ويمنحه تقدير ذاتهو اختياراتهبو بنفسه ثقته لتنمية الدافع يعطيه( اختياره سوء أو) اختياره لصواب الطفل إدراك مجر 
 .الحقا   خاطئ اختيار أي لتصويب الفرصة

 
 وتقدير ذاته. اختياراتهبو بنفسه ثقته لتنمية الدافع يعطيه لنتائج ما قام باختياره الطفلإن حصد 

 
 
 

  !طفلك تعظيممديح و في تبالغ ال -4
 

 !التعظيم حد إلى وصوال   فيه الُمبالغ بالمديح يبدأبأسلوب  أطفالهم عن يتحدثون آباء أو هاتأم   أحيانا   حياتنا في نصادف
  قبيل: من ومبالغ فيه متكرر بشكل والثناء عليه الطفل مدح إن
 بناء وخطيرة على سلبية انعكاسات له يكون قد " العالم! في األذكى الطفل أنت" أو  " بأسره! العالم في فنان أعظم أنت" 

 للفشل! صريحة إشارة هو للنجاح الصادق غير المدح فإن سنا ، األكبر لألطفال بالنسبة. الطفل لدى صحية نمو عقلية
 محل ه، في ليس الثناء هذا كان حال ولكن في ،وضروري مطلوب أمر هو نجاحه وثنائك على لطفلك مدحك أن الشك  
ض حينها  . المستقبل في الصعاب مواجهة على واإلحباط وعدم القدرة الخيبة لمواجهة طفلك ستعر 
أو  صدمات أي من وتحميه حقيقي بشكل عند األطفال الذات تقديرتعزيز  في يسهم الضرورة وعند باعتدال الطفل مدح إن

 .تواجهه قد مستقبليةإخفاقات 
 

في خيبة أو إحباط  من أي ويحميه حقيقي بشكل لذاته الطفل تقدير في باعتدال بعيدا  عن الُمبالغة يسهم الطفل مدح
 المستقبل.

 
 
 
 
 
 
 
 

 لة جيدة يعزز تقدير الذات عند األطفاإدارة الفشل بطريق -5
 
 ارتكاب فإن العكس، على بل ،!أخطاء أي ارتكاب أو فيه وقوعه عدم على الحرص يعني ال الفشل من الطفل حماية إن

 الوعي من بالقليل الفشل هذا إدارة تمت إذا والوصول إليه النجاح إدراك فيواإليجابية  البن اءة السياسات من يعد األخطاء
 . األبوين والحكمة من

 بمثابة يعد( ..الجارح النقد الالذع، التوبيخ ،)كالعقاب خاطئة وسلوكيات بطرق الطفل فشل مع التعامل فإن المقابل، في
ة للطفل سلبية انعكاسات من ذلك على يترتب لما الطفل، عند الذات تقدير نعش في مسمار  بنفسه ثقته زعزعة من ومضر 
 !لذاته الطفل تقدير من بدال   الوالدين رضا تقدير إلى وصوال   خطأ أي ارتكاب من وخوفه

 
  لذاته.الحفاظ على تقدير طفلك قم بإدارة فشل طفلك بوعي وحكمة من خالل تقدير األخطاء والعمل على تصويبها و

 
 
 

  بطفلك تستهزئ ال -6
 
 واالنصات بها اهتمامك وإبداء تقديرها خالل من( البساطة من بلغت مهما) طفلك وأفعال أقوال مع التعامل في اسلوبك إن

على عكس ذلك، فإن اتباع سلوكيات خاطئة و . ذاتهل هتقديرو ثقته تعزيز عملية على إيجابي بشكل ينعكس لطفلك

على سبيل ف تقديره لذاته.ثار سلبية تنعكس على نفس الطفل وثقته بنفسه وبطفلك قد يكون له آ كاالستهزاء أو االستخفاف

 في رأيك يأخذ أن أحب   إذا أو آخر، شيء   أي أو األصدقاء أو المدرسة حول ما بأمر   يخبرك أن طفلك أراد إذاالمثال، 

 . وتقديرك اهتمامكانصاتك و كامل إبداء على احرص   ما، رقصة   أو رسمة  

 الذات تقديرو بالنفس الثقة أساس على نمو عقلي ة بناء في الفع ال ودوره طفلك لدى يالشعور الجانب مراعاة على احرص  
ي بشكل  بمثابة هو المفض ل صديقه عن حديثه أو الصغير بطفلك الخاصة الشجرة لرسمة تقديرك عدم إن. وإيجابي صح 
 !لذاته كتقدير عدم
 



 

 

 
 الثقة أساس على نمو طفلك عقلي ة بناء في لذلك الجانب والدور الفع ال لديه الشعوري الجانب راعتجن ب االستهزاء بطفلك و

 وتقدير الذات. بالنفس
 
 

  االستقاللية طفلك امنح   -7
 
ليُ   مرافقة أو بقربها البقاء أو ألمه الطفل كاحتضان بأبويه دائم اتصال على يبق   أن بكرةالمُ  مريةالعُ  مراحله في الطفل فض 

 ،األمور مع والتعاطي التعامل وطريقة السلوكيات في أبويه تقليد الطفل محاوالت إلى ضافةباإل ،..دائم بشكل ألبيه الطفل
 !طويال   الحال هذا على األمر يستمر لن لكنو

 طفلك منح على احرص. والديه عن ةمستقل   شخصية لبناء وذاته استقالليته عن البحث بمحاوالته سنا   األكبر الطفل يبدأ
لك  امتداد أنه على طفلك إلى تنظر ال بك، التماهي عن بعيدا   لديه الذات تقدير لتعزيز مستقل بشكل شخصيته لبناء الفرصة

 !عنك انعكاس أو
 

 .لذاته الطفل تقدير لتعزيز المستقلة شخصيته لبناء الفرصة طفلك منح على احرص
 
 

ل فقد كم،بأطفال   مهُ  ما أطفالكم إن  "   " ! منكُ م   ليس   ولكن الحياة   إلىيخرجون  بُكم. هاذات   إلى الحياة   شوقُ  د ُهمو 
 

 جبران خليل برانج


