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الناس يحملون ميًال داخليا لتحقيق هوية نجاح وهي 
حاجتين :تتطلب :تتطلب حاجتين

 الحاجة لتبادل الحب

.واالندماج الشخصي 
المتالحق الفشل من سلسلة إل يؤدي االندماج فقدان .الن فقدان االندماج يؤدي إلى سلسلة من الفشل المتالحق الن



  الحاجة إلى الشعور باألهمية

شخص هيا انهض من نومك تناول  لكأن يقول 
.وجبتكوجبتك

األهمية الذاتية تأتي من خالل ما  يفعله الشخص  
للف آ ش ق أ .وال يمكن أن يقدمها شخص آخر للفرد ،



.إآمال المهمات الواجبات 
.اآتساب الوفاء

المتوالي المشكالت لحل .ونتيجة ي و ل   يج  .و
.مهم أن ينظر الفرد إلى سلوآه على أنه إيجابي 

لألفضل ها تغ كن ة .الهوية يمكن تغييرها لألفضلال



.التغيير مستحيل بدون تقبل المسؤولية 



االحترام المتبادل من أهم أسس التعامل مع 
.النشء

.أي شيء تحاول التحكم فيه سيتحكم فيك 



الثقة ع الثقةز ع ..زرع الثقةزرع الثقةز عع



الفّعال التعليم الفعالالتعليم

املتعلمة لدى الثقة روح .بث روح الثقة لدى املتعلمةبث

ف ال الثقة عل د ت أن ميك أنه حيث أنه ميكن أن تتدرب على الثقة بالنفسث

من خالل األعمال اإلجرائيةمن خالل األعمال اإلجرائيةألأل

 ألن الثقة نتاج للعملألن الثقة نتاج للعمل



الفّعال التعليم الفعالالتعليم

نفسها من واثقةً كانت فإذا كانت واثقة من نفسهافإذا
.حتب ذلك العمل 

.لن تشعر بالتعب اجلسمي 

.أو العقلي

.أو امللل منه ل و
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ات ا ت اتا ا ت الطفلالطفلا   الطفلالطفل  احتياجاتاحتياجات
!!!!مختلفمختلفبأنهبأنهواألحساسواألحساسالتقديرالتقدير١١ !!!!  مختلفمختلفبأنهبأنهواألحساسواألحساسالتقديرالتقدير    --١١
..باألمانباألمانالشعورالشعور    --٢٢
!!!!  بناءةبناءة  نشاطاتنشاطات  فيفي  اإلشتراكاإلشتراك      --٣٣
))التشجيعالتشجيع((بالثقةبالثقةالشعوالشعو٤٤ ..))التشجيعالتشجيع((بالثقةبالثقةالشعورالشعور    --٤٤
..بالحببالحب  اإلحساساإلحساس    --٥٥ إلإل



دوافع•• عندها دوافعيكون عندها ع..يكون و ون   عي و ون   ..ي
..طاقة عالية طاقة عالية       ••
مكررة((انجازاتانجازات•• األمور تكون مكررةال األمور تكون ))ال ).).ال تكون األمور مكررةال تكون األمور مكررة((انجازاتانجازات    ••
..إبـتـكارإبـتـكار      ••

يي ييتغ تغ ..تغــييرتغــيير    ••



متدرج بشكل منها متدرجاقتربي بشكل منها اقتربي منها بشكل متدرجاقتربي منها بشكل متدرجاقتربي
آصديقة آصديقةآون آوني آصديقةآوني آصديقةآون



تستمع تستمعآيف لكلكآيف     لكلكآيف تستمعآيف تستمع
..عندما تستمعين لها أوًالعندما تستمعين لها أوًال  

ة ةث ..عندما تخلقين بينك وبينها جوا من الثقةعندما تخلقين بينك وبينها جوا من الثقةث
تغيرين وأنت يكسبن بأنهن يشعرن تغيرينعندما وأنت يكسبن بأنهن يشعرن يرين عندما بن و  هن ي رن ب يرين  ي بن و  هن ي رن ب  ي

..رأيك لتوافقيهن رأيك لتوافقيهن 
حق عل يكن حقعندما عل يكن ..عندما يكن على حقعندما يكن على حقعندما



السلبيات السلبياتتجنب تجنبي السلبياتتجنبي السلبياتتجنب
..النـقد النـقد     ••

ت ال تالل ال الل ..اللـوم المستمر اللـوم المستمر   ••
..المقارنة المقارنة     ••

ةة ..السخريةالسخرية    ••
..التحكمالتحكم    •• مم
..التعميم التعميم       ••

.


