
 

 

تُنّمي وتعّزز سمات  نصيحة 30و ؟اكيف أجعل طفلي محبوب اجتماعي

 اللّطف واإلحسان لدى طفلك

 يقدم لكم فريق دروب هذه النصائح: ؟"كيف أجعل طفلي محبوب اجتماعيًا رداَ على سؤال أحد المتابعين "

بالخير  تي تعود  دة الّ الّسلوكيات الجيّ طف وإحسان يعّد من إّن فعل الخير يحقّق الخير لفاعله، ولعّل معاملة اآلخرين بل   

 أطفالنا لما لها أهميّة بالغة في بناءنفوِس زرع سمات اللّطف في على  نعملَ  تّوجب علينا كآباء أن  والمنفعة لصاحبها، ي

ما ينعكس بشكل إيجابي على حياة أطفالنا من خالل تنمية وتعزيز  الّصحة النّفسيةتعزيز لديهم باإلضافة إلى  عقليّة صحيّة

فعم باللّطف واإلحسان، حيث أنّ مهارات الطفل بنمط حياة  المعاملة الحسنة التي قد يتّبعها أطفالك مع اآلخرين  صّحي م 

 .من اآلخرين حين يرى أنّه محبوب   تعزيز ثقة الطفل بنفسه وتقديره لذاتهتلعب دورا  هاّما في 

 مكنك تقديمها لطفلك لتعزيز شخصيّة لطيفة وُمحبّبة:نصيحة يُ  30إليكم 

   في قضاء احتياجاتهم يد العون لآلخرين قّدم. 

   بإهدائها لشخص ت حبّه. هور وقم  باقة من الز   اقطف 

   علّمك على  اشكر  ائع.عمله الرّ جهوده وم 

   دوماً في إلقاء التحيّة. بادر 

   عبور الّشارع.سن أو كفيف في شخص م   ساعد 

   منك سنّاً. أكبرَ  مقعدك لشخص   امنح 

   األقارب. وأوجهك مبتسماً عند لقاء األصدقاء  اجعل 

   (المنزليّة )إعداد المائدة، أعمال التّنظيف، غسل األطباق  أفراد العائلة في إنجاز بعض المهامّ  ساعد.... 

   ما تتعلّمه مع أصدقائك. شارك 

  َسامحة عندَ  امنح  العفو  المقدرة. والم 

   حيل قبل مغادرة مجلس أو لقاء مع أحد األصدقاء أو األقارب.بالرّ  استأذن 

   ك وأبِد إعجابك بإنجازات اآلخرين.مديحَ  قّدم 

   رك سنّاً.بهدوء مع من يكب   تكلّم 

   ساعداً  كن  من يصغرك سنّاً.ل عطوفاً وم 

   حتاج.بعضاً من نقودك أو مالبسك لشخص م   هب 

   سانِ باإلح اإلحسانَ  قابل. 

 .شارك  ألعابك مع األصدقاء 

   عناقاً تعبيراً له عن حبّك. أخيكَ  امنح 

   ها.الّتي تقطع   على أن تِف بالوعودِ  احرص 

  ّاالعتذار عندما تكون م خطئاً. م  قد 

  َكر واالمتنان.تك لهما بكلمات الشّ عن محبّ  عبّر لوالديك 

   فّضل. اصنع  هديّة يدويّة بنفسك وقّدمها لصديقك الم 

 طعامك مع أصدقائك. تشارك  في تناول 

   بزيارة صديقك المريض لالطمئنان عليه. قم 

   عب معك في مدرستك الجديدة.مبادراً في دعوة زمالئك للّ  كن 

 .امنح  دورك لمريض يتألم أثناء فترة االنتظار عند طبيب األسنان 

  ّبيوم عصيب. ي يمرّ ذابَق بجوار صديقك ال 

 ء وعقالنيّة.احرص  على حّل نزاعاتك بهدو 

 .اطلب  األذن عند استخدام أغراض اآلخرين 



 

 

 .تعاطف  مع آالم اآلخرين 

 


