
 

 

  :حيةص  النافس ت  الة عقلي  و رياضيةالروح ال

 األطفال عند هالتعزيز طرق 5

 ؟الهزيمة بعد خوض منافسة رياضيّة هل يجد طفلك صعوبة في تقبّل

 ؟صّحي وتنمية الروح الرياضية لديهمنح الطفل ثقافة التنافس الما سبل 

 األحيان، تكون الروح الرياضية من كثيرال في ولكن. واإلتقان للنمو الفرص من العديد لألطفال الرياضة وفرت  

 يرفض عندما تظهر هذه العقلية .ثابتة التنافسية من قبل األطفال بعقلية األحداث مع التعامل ويتمعنهم غائبة 

 الفوز، أجل من الغش ىحتّ  أو الخسارة، قبول من بدلا  األعذار اختالق أو الخسارة، بعد اللّعب األطفال 

ا، المنافسة أو الرياضة ب األطفالفيتجنّ  ر األمر،يتطوّ  قد الحالت، في بعضو   الحاجة إلى هذا يشيرو تماما

 زرع روح التنافسالعقلية و ، لتنمية تلكالخسارةالتنافس ومفهوم الفوز ولمنطق  مختلفو جديد منظوروعقليّة ل 

 ق الصحي لدى طفلك ما عليك إّل متابعة القراءة والتعرف على أهم الطر الرياضي 

 والنصائح التي يمكنك اتباعها في سبيل ذلك.

 

 

 صحية ةتنافسيّ  عقليةالرياضية ب المنافسة مع للتعامل باعها مع األطفالاستراتيجيات يمكن اتّ طرق و عدة هناك الحظ، لحسن

العتماد  من بدلا  المهارات المكتسبةو بالتدرّ و الجاد بالعمل ه في المنافسات الرياضيةنجاح الطفل يربطيجب أن  ،مرنةو

 اإلنجاز يرونعندها س، وتطويرهاو الموهبة تلك صقلفالموهبة ل تكفي لتحقيق النجاح بل يجب  ،الفطرية همواهبعلى 

الصحية  ستجعل هذه العقلية .في حالت الخسارة منافسيهم منم التعلّ و لإللهام ويسعونأبسط المكاسب،  في والنجاح حتى

ستخلق لديهم روح التنافس اإليجابي التي لتنمية مهاراتهم، و جهدهم صارىق  بذل  خالل من يعملون األطفال في التفكير

 .مالتقدّ ر وتحفزهم على التطوّ 

خالل  الجتماعية من المهاراتلحق، اكتساب  وقت فيو الثقةو الدعمبالتشجيع و الطفولة أثناء الصحية المنافسة ارتبطت

 العقلية من النوع هذا تطوير أنّ  الواضح منو ،والخسارات المكاسب مع اإليجابياآلمن و التعامل عن ناهيك ،التجارب

ا من المنزل، اا عند األطفالمبكرّ   لديهم ما أفضلصبحون قادرين على تقديم ي  و ز لديهم الثقة بقدراتهم،يعزّ  أن يمكن انطالقا

 .مستقبالا  مهاراتهموتطوير مواهبهم و

 في استمرارهم لضمان عند األطفال صحية تنافسية عقليةوتعزيز روح رياضية و لخلق الةفعّ  طرقي خمس يل فيما

 النتائج: عن النظر بغض تطوير مهاراتهم الّرياضيةو باللعب الستمتاعو المحاولة

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالجهد الفوز ربط .1



 

 

ا   اشرح   ة،صحيّ  ةتنافسيّ  ةعقليّ روح رياضية و ةلتنمي الجيد!،هم حظّ  أولموهبتهم  كنتيجة الفوز في األطفال ريفكّ  ما غالبا
 معه ناقش  . المبذول والجهدالتدريب التعب و من الكثير ثمرة يحصدها بعد هيالفوز وتحقيق  اإليجابية النتائج أن لطفلك
 لمساعدة .مواهبعلى تطوير ما لديهم من إمكانات و بجد ويعملون أكثر يجتهدون الذين هم الالعبين أفضل أن كيف

 ،بها ي حتذى التي الرياضية الشخصيات حول األبحاث بعض إجراء منهم اطلب   اإليجابية،المعاني  إدراك على أطفالك
 .رياضي حتى وصل إلى ما هو عليه كل نجاح في المبذول والجهد العمل عندها مقدار يعلمون سوف
ا  بصفتك ا ومدرّ  أبا ا لطفلك، با ، مهاراتهبدلا من اإلشادة بمواهبه و بالمبذول في التدرّ  الجهد على الثناء الضروري من داعما

 الجوانب أحدتعزيز تكون قد عملت على تنمية و ، وبالنتيجة“ !بجد بتتدرّ  أحسنت لقد "لطفلك  قد تقول المثال، سبيل على

 .التطورو النمو على زتركّ  التي التنافسية للعقلية الرئيسية

ا ستحقّ م   المديحالثناء وولكن من الضروري أن يكون  إحراز النتائج ل هد المطلوب ومكانه، فالمديح دون بذل الجفي و ا

الجهد  داا كمّ أن يدرك جيّ  عقلية نمو صحية لدى طفلك، فعلى الطفلبعة في بناء تّ الم   الخاطئة السياساتدو كونه إحدى يع

ا يكون المديح عندها للوصول إلى النتائج المطلوبة، و التدريب المطلوب بذله في  .أمراا ضروريا

ليس من يأتي من خالل التعب وبذل الجهد والضروري تنمية عقلية نمو صحية لدى طفلك، بحيث يدرك أن النجاح من 

 المواهب الفطرية التي يمتلكها.

 

 الفشلو النجاح تعريف إعادة. 2

ا  يعني ل اإلنجاز تحقيق أنّ  لطفلك اشرح   البداية، في فاألهداف  ،!الفشلالفوز ل يعني  ذلك وعدم تحقيق إحراز الفوز دائما

 الكرة مساكإ تعريف يمكنحيث  ،المؤقتة النتائجليست قائمة على وتحسين المهارات و باألداءمرتبطة  المرجّوةو المطلوبة

ا  ، يمكننجاح أنّه على في تصويب األخطاء التجارب من مالتعلّ  أو التمرين أثناء الجاد العمل أو بمهارة العودة  اعتبار أيضا

 .كبير إنجاز بمثابة الخسارة بعد بقّوة

 

تدرك أن  عقلية نمو لتطوير" مهاراتك؟وهي سبل تحسين أدائك  ما" أو" هذا؟ من تتعلم أن تأمل ماذا" ،طفلك اسأل  

 تتعداها نحو تنمية العزيمة واكتساب المزيد من مهارات اللّعب واإلتقان.و باللعبة الفوز دمجرّ  تتجاوزاألهداف 

 

ا أن   أن الخسارةو ،فشل!تحكم عليه بالل  الرياضية ر عن نتيجة المنافسةيعلم الطفل أن مجّرد أرقام تعبّ من الضروري أيضا

صحيّة و عقلية مرنة بناء الوقوع بالفشل األطفال في يساعد . لالرغبة بالستسالماإلحباط وو بالخيبة الحقيقة هي الشعور

 التطّور والتقّدم.تقوية العزيمة نحو اإليجابية وة زيز الروح الرياضيلتع !ضروري وأساسي فحسب بل هو أمر

 

 إلحراز بي الوثوق تم مباراة،ثالثمئة  بيقار ما خسرت لقد. مسيرتي في تسديدة من تسعة آالف أكثر أضعت لقد "

 " نجاحي سبب هو وهذا، حياتي في وتكرارا   مرارا   فشلت لقد ،!ولم أفعل المباراة في الفوز

 سلة كرة لعب جوردان، مايكل -

 

تطوير قي يكمن في التعلّم من األخطاء وصحيّة لدى طفلك، عليه أن يدرك جيداا أن النجاح الحقيلبناء عقلية تنافسيّة 

 المهارات، وأن مجّرد نتيجة مؤقتة لمنافسة ما ل تعني الفشل.

 

 

 

 يعزز الروح الرياضية وتحد ي الذ ات نافسينالم   من متعل  ال. 3

ومقدار  أنفسهم األطفال اكتشاف كيفية من جزء هذا الواقع، في. باآلخرين وأدائهم أنفسهم األطفال قارني   أن الطبيعي من

للطفل ب هذه المقارنة تسبّ  أو عال   مستوى على أنه يشعر الطفل ل عندما اا ضرّ م   يصبح هلكنّ . تقديرهم لذاتهماحترامهم و

ا للتطوّ   ،نفسه يسأل أن طفلك من اطلب  . منافسيهم من التعلّماإللهام وكيفية  تعلم لألطفال يمكن ذلك، من بدلا  .التقّدمو رعائقا

 ىأدّ تم بذله و الذي الجهدفي نقاشك على  ز  ركّ و" مه؟أتعلّ  أن ودوأ يفعلونه ما الذي" أو" مت من الفريق اآلخر؟تعلّ  ماذا"

 "؟أنت رأيك ما. حتى أحرز هذا الفوز كثيراا  تدرب أنه أراهن: "المنافسين أحد نجاح إلى

 



 

 

ا  لألطفال يمكن  تطوير من اا جزء ه يعدّ نفس   هو له نافس  م   أهمّ  أنّ  الطفل ، فإدراكأنفسهم مع يالتحدّ التنافس و متعلّ  أيضا

 نجاح يكون أن يمكن اآلخرين، على التركيز من بدلا مع نفسه، ف إمكانيات الطفل بدخوله في تحد ّ  تنميةو ةالصحيّ  المنافسة

ا على نفسه، فالم  مبنيّ  الطفل العزيمة وّمي لدى الطفل الدوافع قبل، ين من تحقيقه يستطع   لم ثابرة من أجل تحقيق إنجازا

 .أسهل والفوز الخسارة مع التسامحتقبّل وال تجعل أن الذاتية للمنافسة يمكن كما في المستقبل، لتحقيق األفضل

 

ا  من الضروري . عادلةالطفل عن الحجم والعمر واإلمكانيات وإدراكه أّن المقارنة مع اآلخرين يجب تكون  مناقشةأيضا

 المناسب عندها يعلم الطفل العمر الذهنيةإلمكانياته العضلية و عند إدراك الطفلو "صغير؟ أم كبير أنت هل" طفلك، اسأل

 !شاب يافع قد يكون له آثار سلبية ع، فمقارنة طفلك صاحب العشر سنوات نفسه مله المناسبة بالمهام للقيام

 تحتاجه ما كل لديك ،جهدك قصارى بذل في محق أنت: "التنافس إمكانيات الطفل فيقدرة و إظهار يمكنبنفس الطريقة و

 ".لتحقيق ما تريد اللحظة هذه في

ا على التعلّم من المنا فع والعزيمة لديه نحو الدواذاته من أجل تقوية ل فسين وتنمية عقلية تحدّي الطفلشّجع طفلك دوما

ا إدراك طفلك إلمكانياته لحمايته من أي مقارنات غير عادلة مع اآلخرين.التطّور، و  من المهم أيضا

 

 العمل الجماعيو فريقال ثقافةتعزيز . 4

مع إعطاء  المطلوبة أنك غير قادر لوحدك على تحقيق النتائجتشعر أنك جزء من فريقك وهي أن الواحد  الفريق ثقافة

إعطاء الوقت وضع الخطط و مع تصويبها،بذل الجهد الجماعي لألخطاء وا من ستفادةالم   لدروسل تقديرأهمية بالغة و

 . األداء الجماعي من خالل والنجاح في كيفية تحقيق اإلنجاز للتفكير المناسب

لها العديد من اآلثار اإليجابية التي تنعكس  ة التيمن القيم الهامّ يعد واحد الإن تدريب األطفال على العمل بروح الفريق 

أّن العمل الجماعي ي كسب  باإلضافة إلى ،على سلوك وشخصية الطفل وتخلّصه من النزعة الفردية والتمرّكز حول الذات

بية ي في الطفل سمات إيجاعلى الجانب اآلخر ينمّ و ضا،ة كالتعاون وتقبّل اآلخر كما يزيد من شعوره بالرّ الطفل قيم هامّ 

 .الجماعية ة في حالت المشاركة التنافسية، خاصّ ي واإلصرار من أجل بلوغ الهدفتحدّ كال

 

على المشاركة طفلك  عشجّ ، سرةاألأمٌر لبد أن يبدأ من داخل  الفريق الواحد عند األطفالو تعزيز ثقافة العمل الجماعي نّ إ

لصف بفرز التالميذ إلى م امن خالل قيام معلّ  المدرسة دور باإلضافة إلى بما يناسب عمره، المنزلية األعمال ضفي بع

 بشكل جماعي. المهام التي ينبغي تنفيذهاجبات وإيكال بعض الوامجموعات و

 

كتسبة، سلوكيات بتفّهم هي الخسائر وتقبّل بتواضع المكاسب قبول إن  بالمدرّ  يناقش عندماف ،بالفطرة! األطفال يعرفها ل م 

 فرصة عندها لألطفال تاحت   ،التطّورتحقيق لألخطاء في  أهميةإعطاء  فيها يتم بيئة ويخلق بصراحة يات الموجودةالتحدّ 

ا  اسأللتعزيز ثقافة الفريق الواحد.  لكامل الفريقسب الفشل أو النجاح مع نَ ،على تلك األخطاء بوالتغلّ  التعلّم  طفلك دائما

 ."جيد؟ بشكل فعلناه الذي ما" أو" خسارتنا؟ من مهتعلّ  يمكننا الذي ما" ،مع استخدام صيغة الجمع المتكلم

 

من خالل  على الطفل أن يكتسبها ةضروري مفاهيم هيثقافة العمل الجماعي وعقلية التنافس اإليجابي و الرياضية الروح

 . الصحي الفريق ثقافةمعنى إدراك 

روح تعزيز وخلق سهم بشكل كبير في أرض الملعب، ت   عنبعيداا  بين أعضاء الفريق الفعالياتإن القيام ببعض النشاطات و

 .اإليجابي والصحي فيما بينهم التأثير تساعدهم على تنميةفيما بينهم، و األلفةالتقارب و

 

ا العمل الجماعي لدى األطفال تعزيز ثقافة الفريق الواحد و  تقوية الروحفي تنمية عقلية تنافسية صحيّة و تلعب دوراا هاّما

 يتأثّر بمن حوله.الرياضيّة، فالطفل كائن يؤثّر و

 

 

 على تعزيز الروح الرياضية المنزل في بتدر  ال. 5
 

معايير العلى القيم و من خالل إنشاء األطفال ة تجاه التنافس الرياضيصحيّ لدور األهم في بناء عقلية مرنة ويلعب األبوين ا

ا وقلية نمبناء الطفل بشخصية متوازنة بعالمناسبة و توتر تجاه أي قلق أو قادراا على مواجهة و صحيحة تجعله م حّصنا



 

 

وح حول بناء الرّ  النصائحاإلرشادات والخسارة بشكل جيد، ل يكفي أن تعطي طفلك وتقدير معنى الربح والمنافسات 

ا  ،تصرفاتكأن تطغى تلك الروح على أفعالك والرياضية اإليجابية، عليك أن تمتلكها أنت قبل طفلك و  ما يقتديفالطفل دائما

 بأبويه.

 

 من صحية تنافسية بناء عقليةلتعلم واكتساب المهارات الالزمة وريحة تمنح الطفل الفرصة ب في المنزل في بيئة م  التدرّ 

ة القائمة على الِفرق المختلفة وأن ي، مع اختيار األلعاب التعاونيالتحدّ في جو من المرح و العائلية األلعاب خالل ممارسة

أكبر  راحةبسهولة و النتيجة حول مشاعره بهذا يتاح للطفل إدارةتكون عادلة وتتيح للجميع فرصة الربح والخسارة، و

 .تحصين الطفل من التوتر الذي قد ينتج عن المنافسات خارج المنزلوزرع روح التنافس البنّاء و

 

تحديات و بألعاب ابدأ ،أولا ، سيطةالب الخطوات من سلسلة في المنزلية بعة في ممارسة األلعابتّ إحدى الطرق الم   لتتمثّ 

 األلعاب اختيار طريق عن الجماعي العمل عنصر أضف   ذلك، بعد. أنفسهم مع األطفال فيها يتنافس فردية وأنشطة

عليه ما ملي ت   امنح الفرصة للطفل لمحاكمة لنفسه دون أنمشتركة،  عقبة ضدبشكل جماعي  عائلتك تعمل حيث ،التعاونية

معالجتها بعيداا عن التوجيه بل يجب أن تنبع من الطفل األخطاء المرتكبة و إظهارذلك من خالل يجب فعله أو تصويبه و

 .حل المشاكل لوحدهو الذاتي التطورليكون قادراا على  نفسه

 

كيفية استثمار كال النتيجتين ريحة وبنّاءة، والخسارة بطريقة م   أو الفوز بعد سيحدث ما حول األطفال مع األفكار تبادل إن  

درك جيداا ة مرنة ت  عقليّ ول المنافسات بروح رياضية جيدة ودخات الالزمة في مواجهة التحديات وز لديهم القدرتعزّ  كنجاح

نحو العزيمة ووأما الخسارة فهي نتيجة تمنح المنافس الفرصة لالندفاع  ضىالرّ وز هي نتيجة تبعث على الرتياح والف أن

 أن كال األمرين نتيجة مؤقتة لمرحلة ما لن تدوم طويالا.، والتحّسنوالتطّور 

 

 

تعزيزها عند وكغيرها من المهارات والمفاهيم اإليجابية التي على الطفل اكتسابها، إن عقليّة التنافس الصحيّة تبدأ تنميتها 

 مدرسة في حياة الطفل.أهم و لاألطفال من المنزل، فاألبوين هما المعلّم األول ألطفالهم، والمنزل أوّ 

 

 

 الصةخ  
 في التحكم لألطفال يمكن ال، فأساسي أمر بالنجاح الجهد ربط فإن منها، مونويتعلّ  الرياضية نافسةبالم   األطفال يستمتع لكي

التأثر اإليجابي بالمحيط، تدفعهم نحو تطوير مهاراتهم و صحية ةتنافسيّ  عقلية امتالك متعلّ  يمكنهم ولكن اللعبة، نتيجة

 .نجاحأن كال النتيجتين ة وروالخسا فوزالدخول في حالة التحدي والتنافس مع الذات، وإدراك المعنى الحقيقي لمفهوم الو

 يخلق األخطاء من مالتعلّ بذل الجهد وو الجاد والعمل ثابرةالم   أنه على النجاح تعريف فإنّ  ،لألطفال بينومدرّ  آباء بصفتنا

ا تجاه   الطفل.لدى  ز الروح الرياضيّة اإليجابيةيعزّ و المنافسة الرياضيةمنظوراا جديداا وصحيّا

 

. 


