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 ؟ كيف نزرع الثقة بالنفس يف نفوس أبنائنا

 5302ؤغسؽس  03 الخل٘ذ: تبسٗخ الٌشش فٖ رشٗذٓ ؤخجبس

 ٖثملن: د. صوشٗب خٌز

 

ربءًٖ صَتْب ػجش التل٘فَى هشتزفًب ثؼذ ؤى ًششًب فٖ األسجَع الوبظٖ 
ٍلبلت فٖ ًْبٗٔ « و٘ف تجٌٖ حمته ثٌفسه؟»همبال ػي الخمٔ ثبلٌفس 

بى هب ٗخ٘ش دّشتٖ ؤى اثٌٖ روٖ رذًا ثشْبدٓ الزو٘غ ػٌذهب »حذٗخْب 
ٗىَى فٖ الج٘ت، ٍلىي ال ؤدسٕ ػٌذهب ٗزّت بلى الوذسسٔ ٍٗمذم اهتحبًًب 

فةًِ ٗؼزض ػي حل ؤثسػ  -الشٗبظ٘بت  -خبصٔ فٖ هبدٓ الحسبة ٍ
الوسبئل، ٍػبدٓ ٗختلك االػزاس ػٌذهب ٗىَى لذِٗ اختجبس حتى ال ٗزّت 
بلى الوذسسٔ، فَ٘م هؼذتِ تالوِ، ٍَٗم ػٌذُ صذاع، لمذ احتشت هبرا 

 .«ؤفؼل هؼِ؟

سش، سثوب ال ٗؼذ ّزا الىالم هستغشثًب هي الىخ٘ش هي األهْبت ٍؤسثبة األ
فبألؼفبل ٍخبصٔ فٖ السٌَات الوجىشٓ ٗحتبرَى بلى سػبٗٔ خبصٔ، 
فبلؽفل فٖ ّزُ الوشحلٔ فٖ ثذاٗٔ التشى٘ل ٍالتىَٗي، حتى ػملِ لن 
ٌٗعذ فٖ تمذٗش الخؽإ ٍالصَاة، فٌشاُ ٗغعت ألسجبة ًؼتمذ ؤًْب 
سخ٘فٔ ٍلىٌِ ٗشاّب ػظ٘ؤ، ًٍسوؼِ ٗىزة ٍٗسشق ٍالىخ٘ش هي تله 

ش ؤًْب غ٘ش هسئَلٔ، ٌٍّب ٗمغ ػلى ؤٍل٘بء األهش الؼتء التصشفبت التٖ ًشؼ
األوجش فٖ تصح٘ح ّزُ الم٘ن ٍخبصٔ فٖ تله الوشاحل الوجىشٓ هي ح٘بٓ 
الؽفل، ٍلىي ووب ًمَل دائوًب ال ٗوىي ؤى ًشثٖ ؤؼفبلٌب ثبلخَف ٍاإلوشاُ 
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ٍبًوب ٗزت ؤى ًضسع فٖ ػمَلْن تله الم٘ن ٍاألخالل٘بت التٖ توىٌْن 
 .ل٘جلغَا هشاحل السوَ االخاللٖفٖ الوستمجل 

سغت ؤحذ الجبحخ٘ي ثذساسٔ تإح٘ش الوزتوغ الخبسرٖ ػلى التحص٘ل ٍالخمٔ 
ثبلٌفس فٖ التحص٘ل، فزبء الجبحج ٍؤخجش الوؼلؤ ؤًِ لذ اختبس ػٌ٘ت٘ي 
ػشَائ٘ت٘ي هي صفْب، ح٘ج بًِ اختبس الؼٌ٘ٔ األٍلى هي الؽالة الزٗي 

فةًِ هي الواوذ ؤى ٗىَى ؤدائّن ٗؼذٍى هي رٍٕ الزوبء الوحذٍد لزله 
ثبلتبلٖ هتذًً٘ب، ثٌ٘وب ؤفشاد الؼٌ٘ٔ الخبً٘ٔ لذساتْن ػبل٘ٔ، لزله فةًِ هي 
الوتَلغ ؤى ٗحممَا هستَى ػبل٘ب هي التحص٘ل، ٍلىي فٖ الحم٘مٔ لن 
ٗمن الجبحج ثبالخت٘بس ٍفك لذساتْن ٍروبئْن، فَْ ال ٗؼشف هؽلمًب 

٘ي، ٍلىٌِ ؤساد هي الوؼلؤ ؤى المذسات الحم٘م٘ٔ لْبت٘ي الوزوَػت
 ؟ تتؼبهل هؼْن ٍفك ّزُ الٌظشٗٔ هي غ٘ش ؤى تشؼش، فوبرا ٍرذ

ػٌذهب ػبد الجبحج بلى ًفس الوذسسٔ فٖ ًْبٗٔ الؼبم الذساسٖ؛ ٍرذ 
ثبلفؼل ؤى ؤداء الوزوَػت٘ي وبى هتوبشً٘ب هغ تَلؼبتِ التٖ ًملْب الى 

الىالم ٍتشروتِ هي الوؼلؤ، ٍٗجذٍ ؤى الوؼلؤ ثذٍسّب لذ صذلت ّزا 
دٍى ؤى تشؼش هي خالل سلَوْب هغ ؼالثْب الزٗي التمؽَا ّزُ الشسبلٔ 
ثذٍسّن ٍصذلَّب ٍسلىَا سلَوًب ٗتوبشى هغ ّزُ التَلؼبت، ٍثزله 
تحمك التَلغ، ٍَّ ؤى ؤثٌبءًب ٗتإحشٍى ٍخبصٔ ف٘وب ٗتؼلك ثبلم٘ن هي 

ب ٍؤى ًخك الوزتوغ الخبسرٖ، لزله ٗزت ؤى ًعغ تَلؼبت ػبل٘ٔ ألثٌبئٌ
ثمذساتْن حتى تاحش ػلى هفَْهْن لزٍاتْن ثصَسٓ بٗزبث٘ٔ ٌٍٗؼىس 

 .ثبلتبلٖ ػلى ؤدائْن فٖ الج٘ت ؤٍ الوذسسٔ
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ٍهي الوؼشٍف ؤى األؼفبل فٖ ّزا السي الوجىشٓ ٗتو٘ضٍى ثوزوَػٔ هي 
الخصبئص الؼمل٘ٔ ٍاالرتوبػ٘ٔ ٍالَرذاً٘ٔ ٍاالًفؼبل٘ٔ ح٘ج بى الؽفل 

لى تىَٗي ػاللبت ارتوبػ٘ٔ هغ اٙخشٗي فٖ ّزُ الوشحلٔ ٗؼول ػ
ٍٗفعل اللؼت هغ فئبت لل٘لٔ الؼذد، ووب ؤًِ ٗو٘ل بلى الضَّ ٍالخ٘بالت 
ٍٗغلت ػلِ٘ حت الظَْس، ٍٗجذؤ اتزبُ التؼبٍى فٖ ّزُ الوشحلٔ فٖ 
الظَْس ػٌذ الؽفل، ووب ؤًِ فٖ ّزُ الوشحلٔ تغشس فٖ ًفَس األؼفبل 

ل٘ٔ ٍاالرتوبػ٘ٔ، ٍفْ٘ب ؤٗعًب تتؼذد الىخ٘ش هي الم٘ن ٍاالتزبّبت األخال
هفبّ٘ن الصَاة ٍالخؽإ ٍالخ٘ش ٍالشش ٍرله ػي ؼشٗك اٙثبء، ٍٗضداد 
تفبػل الؽفل فٖ ّزُ الوشحلٔ هغ الَسػ الوح٘ػ ٍٗىَى هستؼذًا لتؼلن 
الٌظن التٖ تزْضُ لىٖ ٗىَى ػعًَا فٖ الوزتوغ ٍٗىتست الؼبدات 

زله ٗصجح ؤوخش لذسٓ ػلى ؤى ٍالتمبل٘ذ الوَرَدٓ فٖ ّزا الوزتوغ، ٍو
 .ٗعغ فٖ اػتجبسُ شؼَس اٙخشٗي ٍٗمجل ؤّذاف الزوبػٔ

ٍهي الخصبئص الؼمل٘ٔ التٖ تو٘ض تله الوشحلٔ ّٖ ؤى الؽفل فٖ ّزُ 
السي الوجىشٓ ٗىَى ػبرضًا ٍظؼ٘فًب ٍلىي سشػبى هب ٗتشجج ثبلح٘بٓ 
ٍسشػبى هب ٗجتىش حشوبت الوتسبة هْبسات ال حصش لْب، ٍفٖ غعَى 

سبث٘غ لل٘لٔ تظْش صفبتِ الخبصٔ التٖ تزؼل هٌِ شخص٘ٔ هٌفشدٓ، ؤ
ٍٗتو٘ض ثحت االستؽالع ح٘ج تتسغ هذاسوِ ف٘ىتست الؽفل خجشات 
ٍهؼلَهبت ػي الؼبلن الخبسرٖ، ٍٗىَى رله ػي ؼشٗك استؼوبل الحَاس 
ٍسثؽْب ثجؼعْب هخل اللوس ٍالٌظش ٍالسوغ، ٍوزله ػي ؼشٗك التفى٘ش 

ٔ فَْ ٗوسه األش٘بء ث٘ذِٗ ٍٗفحصْب فٖ حل هشىالتِ الَ٘ه٘
ٍتسبػذُ ػول٘ٔ الوشٖ ػلى الَصَل بلى ؤش٘بء وبًت ثؼ٘ذٓ ػي هتٌبٍل 
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 .ٗذُ، ٍرله ٗشجغ سغجٔ الؽفل فٖ الوؼشفٔ ٍاستؽالع األش٘بء هي حَلِ

ٍفٖ ّزُ الوشحلٔ هي الٌوَ ٗىَى لذِٗ استؼذاد وج٘ش لالستزبثٔ 
هي خالل ؤًَاع الٌشبغ للوخ٘شات، لزله فَْ ٗحتبد بلى تَرِ٘ سل٘ن 

ٍالشػبٗٔ التشثَٗٔ الوَرْٔ لِ. ٍػلى رله ٍرذ الؼلوبء ؤًِ ٗوىي ؤى ًضسع 
فٖ ػمَل ٍٍرذاى األؼفبل فٖ ّزُ السٌ٘ي الوجىشٓ هي ح٘بتْن ل٘ؤ 

، ٍٗتن رله ػجش خؽَات هإخَرٓ األحشف األٍلى هي «الخمٔ ثبلٌفس»
 :وبلتبلٖ« الخمٔ»هصؽلح 

 ٔ٘ؤ: االستمالل. 
  ٔالتَاصل الصح٘حٔل: لغ. 
 ٔث: الخجبت فٖ الوؼبهل. 
 َّ ق: لجَل الؽفل ووب. 
 ت(: تشز٘غ الؽفل( ٓ. 

 

 .فلٌحبٍل ؤى ًسلػ ثص٘صب هي العَء ػلى ّزُ الٌمبغ

 

ًعغ الؽؼبم  -وإٍل٘بء ؤهَس  -هٌز ًؼَهٔ ؤظفبسّن ًٍحي  ؤٍالً: االستمالل٘ٔ:
سل فٖ فْْ٘ن حتى ال تتسخ هالثسْن، ًزلسْن ػلى الوشحبض، ًٍغ

ؤٗذّن، ٍسثوب ًزلس هؼْن ثبلسبػبت حتى ًحل ٍارجبتْن، ًٍوسه 
ؤٗذْٗن حتى ًذخلْن الشٍظٔ ٍالوذسسٔ، ٍبى ٍارْتِ هشىلٔ هغ ؤحذ 

 .صهالئِ رشٌٗب بلى الٌبظشٓ حتى ًمذم الشىَى
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ٍبى وجشٍا لل٘الً فةًٌب ًفتخش ؤًْن هبصالَا ٗؼتوذٍى ػلٌ٘ب فٖ اخت٘بس 
ولْن، ألى ّزا ٗشؼشًب ثَرَدًب هالثسْن ٍتحم٘ك سغجبتْن ٍحل هشب

ٍهىبًتٌب ػٌذّن، ٍبى ثذؤ ٗحبٍل ؤى ٗستشؼش ثزاتِ ٍحبٍل ؤى ٗحمك 
سغجبتِ ثٌفسِ، ؤٍ ؤى شؼشًب ؤًِ ٗحبٍل ؤى َٗظح لٌب ؤًِ لبدس ػلى 

ثبإلّبًٔ، فى٘ف ٗتوشد ّزا الؽفل  -وأثبء  -االستمالل ثزاتِ، شؼشًب ًحي 
 .ختبس لِ األفعلػلٌ٘ب ٍػلى لذساتٌب فٖ االخت٘بس، فٌحي ً

ّزا األسلَة ٗحؽن رات الؽفل، ٍثبلتبلٖ حمتِ ثٌفسِ، ف٘ظل تبثؼًب، 
 .ػجذًا ال ٗوىٌِ ؤى ٗتخز لشاسا ثٌفسِ هْوب حبٍل رله فٖ الوستمجل

 

بى الؽفل ال ٗتىلن ثبلوٌؽك الزٕ ؤًت  حبًً٘ب: لغٔ التَاصل الصح٘حٔ:
ه ٍحَاساته، تتىلن فِ٘، فللؽفل هٌؽك آخش ؤثسػ وخ٘شًا هي ؼشٗمٔ واله

سثوب ال ٗؼزجه هٌؽمِ ٍال ؤسلَة حذٗخِ، ٍلىي هي الوفشٍض ؤى تصغٖ 
لِ حتى ٌٗتْٖ هي حذٗخِ، ٍال تستؼزلِ ٍال تزشرشُ بلى الوٌؽمٔ التٖ 
تحت ؤى تسوغ، ٍبًوب حبٍل ؤى تستوغ ٍؤى تصغٖ لِ، فةى ربءن الؽفل 

لؽفل ٗشتىٖ ؤى ؤحذ صهالئِ ظشثِ ؤٍ ؤّبًِ ال تغعت ٍتلمٖ اللَم ػلى ا
ٍبًوب دػِ ٗتىلن بلى « ؤًت رجبى، ؤًت هشبوس، ؤًت ػٌ٘ذ»ٍتمَل لِ 

ؤتشن لِ الوزبل « هبرا تٌَٕ ؤى تفؼل اٙى؟» -هخالً  -الٌْبٗٔ، حن ؤسبلِ 
ل٘مشس، ٍسثوب تسبػذُ ثؽشٗمٔ ؤٍ ثإخشى فٖ اتخبر لشاس، ٍلىي ال تسْن فٖ 

 .ؤى تؼجئ األرَاء ثبلوشبحٌبت
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بى التٌبلص ٍاالختالف فٖ ؤسلَة الوؼبهلٔ  :حبلخًب: الخجبت فٖ الوؼبهلٔ
ث٘ي األثَٗي فٖ تشث٘ٔ الؽفل ٗزؼل ّزا الؽفل ال ٗؼشف هب الوؽلَة هٌِ؟ 

 -هخالً  -ٍو٘ف هي الوفشٍض ؤى ٗتصشف فٖ الىخ٘ش هي الوَالف، فبألم 
تمذم لِ ول الحٌبى ٍالذالل ٍلىي األة هي رْٔ ؤخشى ال ٗتؼبهل هؼِ بال 

 .ٔثإسلَة الشفط ٍاإلّبً

وٌت ؤدسس فٖ هذسسٔ خبصٔ، ٍفٖ الوذسسٔ ًتؼبهل »لبل لٖ ؤحذ األخَٓ 
هغ ثؼعٌب ثؼعب ثىل ّذٍء ٍاحتشام، ٍٗوىي ؤى ًؼبلت بى تىلوٌب ثجؼط 
األلفبؾ الٌبث٘ٔ، ٍلىٌٌب ػٌذهب ًصل بلى الج٘ت ًٍلؼت فٖ األح٘بء هغ 

 .«ؤصذلبء الحٖ، ال ًتشن ولؤ ًبث٘ٔ بال ًٍمَلْب لجؼعٌب ثؼعب

 .ّزا التٌبلط فٖ التؼبهل ٍالتفى٘ش ٍصسع الم٘ن فلٌتصَس

 

هي األسبل٘ت التشثَٗٔ الوْؤ التٖ تؼضص حمٔ  ساثؼًب: لجَل الؽفل ووب َّ:
الؽفل ثٌفسِ ؤسلَة لجَل الؽفل ووب َّ فٖ الَالغ ٍل٘س ثبلصَسٓ 
الوخبل٘ٔ التٖ ًتوٌى ؤى ٗىَى ػلْ٘ب، ٍهي ربًت آخش فةى الؽفل ٗتو٘ض ػي 

فشد ٍلِ لذسات ٍبهىبً٘بت ٍّجْب اهلل لِ ٗستؽ٘غ هي  غ٘شُ ثفشدٗتِ فَْ
ؤى ٗحمك الىخ٘ش، فال  -بى توت تٌو٘تْب ثبلؽشٗمٔ الصح٘حٔ  -خاللْب 

ٗوىي ؤى ًمبسًِ ثبٙخشٗي، ٍبًوب ٗزت ؤى ًمبسًِ ثوشاحل ح٘بتِ ٍفتشات 
 .ػوشُ، ٍالتغ٘شات التٖ تحصل لِ ث٘ي الفٌ٘ٔ ٍاألخشى

ٍؤفؼبلِ؛ فمذ ًىشُ ثؼط األفؼبل  ووب ٗزت ؤى ًفصل ث٘ي رات الؽفل
التٖ ٗمَم ثْب الؽفل ٍلىي ٗزت ؤال توس رات الؽفل ثسَء، وإى ًمَل 
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للؽفل ػٌذهب ٗمصش فٖ ؤدائِ: ؤًت ٍلذ روٖ فى٘ف لن تمن ثإداء الوؽلَة 
هٌه؟ ؤٍ: ؤًب ؤحجه ٍلىي ال ؤحت هب لوت ثِ هي تصشف. فبلحم٘مٔ 

حس٘ي ػلى سلَوِ الس٘ئ برا التشثَٗٔ تمَل بى الؽفل ال ٗوىي ؤى ٗؽشؤ ت
 .فمذ اإلحسبس ثم٘وتِ، ٍوبى تمذٗشُ لزاتِ هتذًً٘ب

 

ٍووب ًمَل دائوًب ٗزت ؤى ًشزغ ؤلل بربدٓ،  خبهسًب: تشز٘غ الؽفل:
فبلخٌبء ٍاثتسبهٔ الشظب ال تىلف الَالذٗي ش٘ئب، ٍلىٌْب تؼذ لذى الؽفل 

 .هي ؤّن ػَاهل اإلحبسٓ، ٍخبصٔ ؤهبم ؤلشاًِ ٍؤّلِ

ؤشؼشُ ؤًِ سسن لَحٔ رو٘لٔ،  -حتى بى وبًت سوزٔ  -فةى سسن لَحٔ 
ٍلىٌْب سثوب تحتبد بلى ثؼط التؼذٗل، بى لبم ثحل ٍارجبتِ الوذسس٘ٔ 
ثٌفسِ ؤشؼشُ ؤًِ رٍ لذسات وج٘شٓ ٍٗوىٌِ ؤى ٗحمك الىخ٘ش هي األػوبل 
هستمجالً، ٍبى ؤصجح ػعًَا فٖ ًبدٍ ؤٍ هشوض للوََّث٘ي اػؽِ بحسبسب ثإى 

 .ا بًزبص وج٘ش، ٍّىزاّز

 

ٍفٖ الختبم، ول هب للٌب ال ٗؼٌٖ ؤثذًا ؤى ٗجتؼذ الَالذاى ػي الؽفل 
ٍٗزلسبى ٗشالجبى سلَوِ ًٍوَُ هي غ٘ش تذخل ؤٍ هشبسؤ، بًوب ٗحتبد 
الؽفل فٖ الىخ٘ش هي هشاحل ػوشُ الى الوشبسؤ ٍتؼذٗل سلَو٘بتِ حتى 

ٍلىي لألسف فٌحي  ٗصل بلى هشحلٔ الٌعذ الؼملٖ ٍالَرذاًٖ ٍالؼبؼفٖ،
هؼشش اٙثبء ٍالوؼلو٘ي سثوب ًىَى ؤه٘٘ي فٖ لشاءٓ ؤثٌبئٌب ٍالتؼبهل 
هؼْن، ٍوزله فٌحي ؤه٘٘ي فٖ هؼشفٔ ؤًفسٌب، ف٘زت ؤى ًؼلن ؤًٌب ثشش 
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ٍلسٌب هؼصَه٘ي هي استىبة االخؽبء، فؼلٌ٘ب ؤى ًتمجل ؤخؽبءًب ثشٍح 
ذ هي الزْذ فٖ ألؼفبلٌب بى ؤخؽبًب، ٍؤى ًجزل الوضٗبٗزبث٘ٔ، ًٍؼتزس 

التؼبهل هؼْن، ووب ٗزت ؤى ًمشؤ هب وتت ػلى رج٘ي الؽفل، فىل ؼفل 
، ٍلىي هبرا ًصٌغ ٍوخ٘شٌ هي اٙثبء «ؤفْوًَٖ»وتت ػلى رجٌِ٘ الىلؤ 

 ؟ ؤهَ٘ى فٖ لشاءٓ األؼفبل

 

 


