
 

 

استراتيجيات لمساعدة الطفل على  8 الخوف من الفشل

  ب عليهالتغل  

ما هي رؤيتك أنت  النجاح؟هل الخوف من الفشل يمنع طفلك من تحقيق  الفشل؟هل يعاني طفلك من الخوف الدائم من 
يمكن  التي واالستراتيجياتالنصائح  وغيرها ونقدم أهم التساؤالتسنناقش في هذا المقال تلك  ذاته؟!حول الفشل بحد 

 من أجل تحقيق النجاح. والتغلّب عليه الخوف من الفشلعلى مواجهة اتباعها مع الطفل لمساعدته 
 

قد يشّكل  من الفشل خوفالولكن بشكل دائم  عظيمة ويحرزون النجاحنتمنى جميعنا كآباء أن نَر أطفالنا يحققون إنجازات 

بالتالي عدم قدرته على تحقيق أفضل ضعف األداء والمهارات لديه و مّما يؤدي إلىعائقاً لتحقيق النجاح لدى الطفل 

 النتائج.

أو االستعداد للمنافسة،  التحضير لالختبارالتوتر في فترة آلباء على أطفالهم مشاعر القلق وفي الكثير من األحيان، يالحظ ا

ر األبوين في تخفيف هذا التوتر نا يبرز دوه  مطلوبة، وفي تحقيق النتائج ال الفشلو خوفهم من اإلحباطيعود السبب إلى 

بالتالي إزالة و الخوف من الفشلعلى التغلب على االستراتيجيات لمساعدتهم عند األطفال باتباع بعض الطرق و القلقو

لفشل من قبل فهم معنى اف ويإعادة تعرإحراز أفضل النتائج، ولعّل ئق التي تمنع الطفل من التطّور والتقّدم وكافة العوا

ب تجعلهم قادرين على مواجهة التحديات و التغلّ  عند أطفالهم قلية نمو صحية و مرنةعاألبوين هو أساس االنطالق لبناء 

 على كافة المشاعر السلبية التي تسيطر على الطفل نتيجة خوفه من الفشل، من خالل تعزيز سياسة تصويب األخطاء

الفشل كمنطلق لتحقيق  األخطاء وكذلك التركيز على أهمية الوقوع فيفشل بحد ذاته وواالستفادة منها وعدم تهويل فكرة ال

 النجاح.

 
 

 ليس هناك إال شيء واحد يجعل الحلم مستحيال،
 .إنه الخوف من الفشل 

 
  وروائي برازيليشاعر  –باولو كويلو 

 
 
 
 

لمساعدة الطفل على التغلب على الخوف ة استراتيجيات هام   ثمان
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 النظر بمفهوم الفشل  أعد   .1

 
توتر في الفشل أكبر من خوف الطفل نفسه!، ما يزيد من قلق وفي بعض األحيان، يكون خوف األبوين من وقوع طفلهم 

 !المحاولة الخيبة حتى قبلبالطفل في مواجهة أي تحديات أو اختبارات، ما يدفعه لالستسالم والشعور 

من أجل تحقيق النجاح  ضروريطبيعي وإيجابي على أنه أمر إعادة تعريفه بشكل ح وعقالني والفشل بشكل صحيإن فهم 

إدراك طبيعة الفشل وأهميته لكشف نقاط الضعف والعمل على تقويتها وتطوير و ينّمي لدى الطفل العقلية المرنة لفهم

 تحسين األداء.المهارات و

ا عن منه بعيد تكريس الجوانب المفيدةعادة ما يقتدي الطفل بأبويه، انقل األفكار اإليجابية لطفلك حول مفهوم الفشل مع 

دة خوف الطفل من الوقوع بالفشل وتعزيز مشاعر االرتياح المستهجنة للفشل من أجل تخفيف حإبداء ردات الفعل السلبية و

 قد يواجهها طفلك في المستقبل.أي نتائج  تجاه تنمية عقلية نمو مرنةو الطمأنينةو



 

 

نّمي لدى الطفل ضروري من أجل تحقيق النجاح يبشكل إيجابي على أنه أمر طبيعي وإعادة تعريفه إدراك حقيقة الفشل و

 يخفف مشاعر الخوف من الفشل.العقلية المرنة و

 

 راع الحالة العاطفية لطفلك .2

 
بالغ فيه، إحدى تلك اء مخاوفهم وعلى إبد اكمن دون قصد أو إدرغالباً ما ي قدم األطفال  توترهم تجاه أمر ما بشكل م 

إعطاءها حجمها الحقيقي مع مراعاة األبوين في تهوين تلك المخاوف و هنا يظهر دور، والخوف من الفشلالمخاوف هي 
تخفيفها مخاوفه و بحقيقةموافقته بداية على موقفه، ثم مناقشة الطفل ة للطفل من خالل استيعاب الطفل والحالة العاطفي

 لكنها تندثر حالما تخرج إلى العلن.تكون مخاوف الطفل كبيرة بداخله وتدريجيا، في غالب األحيان 
سابهم القدرة على يسهم بشكل كبير في اكت األطفال العاطفيين أكثر من غيرهمخاصة عند إن تحصين الطفل نفسياً و

 مرونة.بعقالنية و الخوف من الفشلالتعامل مع لذعر وامواجهة القلق والتوتر بعيداً عن االنفعال و
 

مل مع حاالت خوفه من الفشل، مما يسهم في تعزيز قدراته النفسية في التعاقم بمراعاة واستيعاب الحالة العاطفية لطفلك و
 مرن.الفشل بشكل إيجابي و

 
 

 إنجازاتهادفع طفلك لتقدير ذاته و .3

 
التي  النجاحاتاإلنجازات ونسيه أحيانا ي  واإلخفاقات و الجوانب السلبيةكيز على يدفع الخوف من الفشل الطفل دوما للتر

 :لدى طفلك المفاهيم اإليجابية مثلز حققها، عزّ 

 .الفشل البسيط ال يلغي النجاح الكبير 
 النجاح كالهما ضروريان.الفشل و 
 التقّدم.الفشل هو أساس التطّور و 
 العزيمة من صفات األقوياء.اإلصرار وصفات الضعفاء، االنهزام من االستسالم و 

 
دفعه لعدم تقدير ذاته بشكل بالخيبة من عدم تحقيقه للنجاح ي شاعر الخوف من الفشل على طفلك واإلحساسإن سيطرة م

 بذل المزيد من الجهد لتحقيق نتائج أفضل. وقدرته على وبمهاراته اإلدراكيةيزعزع ثقته بنفسه جيد و
خوفه من  سيخفف ذلك التقدموقدرته على التطور و معدل ذكائهن الفشل ال يقيس إمكانياته واً أعندما يدرك الطفل جيد

ً الفشل و أنه فرصة هاّمة على  كنتيجة سيقّدر الفشلوالتعامل مع حاالت مع كافة النتائج مرونة في و يجعله أكثر ارتياحا
 الكشف عن مكامن الضعف.لتصويب األخطاء و

 
من الفشل على عدم سيطرة الخوف إنجازاته وضمان قادراً على تقدير ذاته و يجابية ليكونعّزز لدى طفلك العقلية اإل

 النجاح.قدرته على التطور و
 
 

 ال توب خ طفلك .4
 

أمنياتهم متجذرة في إرضاء الوالدين، إن التعامل الخاطئ مع فشل الطفل غالبا ما تكون رغبات األطفال وهواجسهم و
قد تصل إلى حد  في بعض الحاالت األكثر خطورةو ...()التوبيخ، التهديد بالعقاب، الحرمان المؤقت من بعض الحقوق 

 !استخدام العنف
ن، ولكي تبني تلك العقلية والشخصية بواتكوين شخصيته هما األإن المسؤول المباشر والفعلي عن بناء عقلية الطفل و

 اإلخفاق.مل معه في حاالت الفشل وسليم، عليك اتباع األساليب الصحيحة في التعالطفلك بشكل صحي ومرن و

 .احتضن طفلك دوما في حال إحرازه للنجاح أو وقوعه في الفشل 

 مرضية أو غير مرضية. امدح طفلك على الجهد الذي بذله وليس على نتائج عمله سواء كانت هذه النتائج 

 البحث في و إظهار مكامن الضعفقم بمحاورة طفلك بشكل هادئ وعقالني وإيجابي لكشف أسباب الفشل و
 .الحلول

 
تفاقم حدة مشاعر الخوف من الفشل التهديد بالعقاب مع طفلك لمنع باع األساليب الخاطئة كالتوبيخ واحرص على عدم ات

 لديه.
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يرا ما يضع األبوان طفلهما في حاالت مقارنة مع اآلخرين غير مدركين لخطورة ذلك على بناء عقلية نمو سليمة كث
تلك  ،!منه للطفل، فاإلصرار على الطفل كي يصبح طبيباً كأخيه، أو توبيخ الطفل ألن أحد زمالئه أحرز نتائج أفضل

وتجعله غير قادر على تقدير ذاته وتحديد أهدافه  المقارنة المقيتةمتاهات في دخله السياسات الخاطئة المتبعة مع الطفل ت  
طموحاته إلى بذل قصارى اعيه من بذل جهده ليحقق رغباته وفتتحول مس حدة خوفه من الفشل تزيد منوتحقيق أحالمه و

 !أو لمجرد التفوق على غيره جهده ليصبح نسخة عن غيره
بناء شخصية مستقلة غير مرتبطة بأحد، نطالق من الفشل لتحقيق النجاح واالاء وشجعه دوما لتصحيح األخطادفْع طفلك و
 تعود بالفائدة لهونجاحه هو ثمرة جهده و هعي أن فشلبحيث يعقلية صحيحة الدوافع المبنية على أسس متينة وعزز لديه 

 الفشل.نجاح وتثمين كل من الولتطوير نفسه  اإلضافي الجهدوحده، عندها سيقّدر ذاته جيدا ويبذل التعب و
 
 

تجنب من أجل تقدير ذاته وبناء عقليته بشكل صحي وسليم واحذر وضع طفلك بمقارنة مع اآلخرين لتعزيز الدوافع لديه 
 أي مشاعر خوف من الفشل أو الخيبة.

 
 

 على الجهد المبذول أكثر من معدل الذكاءرك ز  .6
 

دح بعض يمت بالمقابلالك طفلهم اإلمكانيات الكافية، وأحيانا فيبررون ذلك الفشل بعدم امت يتعاطف األبوان مع فشل طفلهم
 !تالك طفلهم مقدرات ذهنية عالية ومستوى ذكاء مرتفعرجعون ذلك المي  اآلباء طفلهم على نجاحه وتفّوقه و

السلبية المترتبة على  عدا عن النتائجإن اتباع هذه األساليب مع الطفل تعّرضه للوقوع في مغبّة الخوف الدائم من الفشل 
 في الفشل. وقوعه الفعلي

بدال من التركيز على المقدرات العقلية  أو الجسدية للطفل كدليل على نجاحه أو فشله، يتوجب عليك دوماً التركيز على 

لعدم قيامه بالجهد في سبيل تحقيق نتائج جيدة، فإن مناقشة الطفل حول فشله و إرجاع األسباب  الجهد المبذولمقدار 
لية المرنة التعب المبذول في سبيل ذلك، ستبني لدى الطفل العقنجاحه وتبرير ذلك النجاح بالجهد والثناء على الالزم، و

وليس بالمقدرات المبذول العمل و المجهود مقدار ارتباط تلك األسباب بشكل وثيق بإلدراك أسباب الفشل والنجاح و
 أكبر من أجل تحقيق النجاح. لبذل جهديدفعه نحو السعي و الخوف من الفشلمن مخاطر  اإلمكانيات، ما يقي الطفلو
 

ليس بالمقدرات الذهنية أو معدل ك النجاح بمقدار الجهد المبذول وذل وربطالنجاح ك لبذل جهد إضافي لتحقيق ادفع طفل
 الذكاء لديه.

 

 اجعل محبتك ألطفالك غير مشروطة بنجاحهم .7

 
سأجلب لك هدية إذا " أو "سأحبك كثيرا إذا تفوقت على زمالئك.قبيل: "كثيراً ما نسمع عبارات تقولها األم لطفلها من 

 "حصلت على درجات عالية في االختبار.
ة الشرارة الشتعال مشاعر الخوف والتوتر من خوف الطفل من عدم حصوله على تلك المحبة الكبيرة أو الهدية هو بمثاب

محبتك لطفلك لكن قد يصدر عنك من دون قصد، و عفويتفوقه هو أمر بتك لطفلك بنجاحه ومحن ربط اهتمامك وإ !الفشل
بالنسبة لهم سيعني خسارة محبة واهتمام  حيث أن ذلك الفشل الخوف من الفشلمشاعر المشروطة بنجاحه ستعزز لديه 

 !األبوين
احتضنهم في حال أخفقوا في إحراز النتائج ى اهتمامك بهم و، حافظ علبدون قيد أو شرطتعاطفك مع طفلك أظهر محبتك و

الرغبة حساس باإلحباط وتطور تلك المشاعر إلى اإلف من الفشل والمطلوبة لحمايتهم من النتائج السلبية لمشاعر الخو
 باالستسالم.

 ، بحيثسليم وصحيخصية الطفل بشكل شالطفل بنجاحه يعيق بناء عقلية و باإلضافة إلى أن ربط رضا الوالدين على
تقدير األبوين بدال من السعي لتحقيق و ربطها بالسعي لكسب محبةأهدافه وطموحاته و تسيطر عليه القناعات الخاطئة حول

 الذات.
 
 

إلى مشاعر الخوف من فقد اهتمامك بطفلك غير مشروط بنجاحه لمنع تطور مشاعر الخوف من الفشل اجعل محبتك و
 االهتمام.المحبة و

 
 

 على إيجاد الحلول أكثر من البحث في األسبابز رك   .8

 



 

 

تذكير شكل مبالغ فيه ولكن التركيز على األسباب بسباب فشله هو أمر مهم وضروري، وأن مناقشة طفلك في أ كال ش
 !مخاوفه من الفشل بدال من تخفيفهاالطفل بها بشكل متكرر، قد يعّزز لدى الطفل 

تصويبها لتصحيح أخطائه و الطرق التي عليه اتباعهاتذكير الطفل بالحلول وحاول  ،بدال من التركيز على أسباب الفشل
 النتائج المترتبة عليه.من مشاعر الخوف من الفشل و لحمايته

 ؟"ما الذي عليك فعله لتصويب الخطأ من قبيل "هل تعلم بنّاءبشكل إيجابي وقم بمناقشة طفلك حول الحلول المقترحة 
 نتائج أفضل في المرة القادمة ببذل المزيد من الجهد". ، "ال شك أنك قادر على تحقيق

 
 احرص على التركيز على إيجاد حلول لفشل طفلك بدالً من التركيز على أسباب ذلك الفشل.

 
 
 
 

 


