
 

 

 لألطفال المشكالت حل   مهارات تعليمل دليلك العملي

لّها يقول المختصون أن مهارات حّل المشكالت هي أهم المهارات التي يجب تعليمها لألطفال فالحياة عبارة عن سلسة من المشكالت، التي نقوم بح

. فيما يقول آخرون أن السؤال الصحيح الذي يجب أن يوميا وكذلك في مجال العمل فأغلب األعمال هي عبار عن إيجاد حلول لمشكالت محددة

تسأله ألبنائك ليس "ماذا تريد أن تصبح في المستقبل" إنما "ما هي المشكلة التي تود أن تعمل عليها في المستقبل" في هذا المقال نقدم 

فسوف نناقش أهم االستراتيجيات والنشاطات التي تساعد على تطوير هذه المهارة وكذلك ، لألطفال المشكالت حل   مهارات لتعليم العمليدليل عملياً 

رات سوف نقدم شرحاّ لدورة حّل المشكالت لألطفال وفي النهاية سوف نقترح بعض النشاطات التعليمية التي تساعد بشكل غير مباشر على تطوير قد

 األطفال على حل المشكالت.

 

فالخجل بشكل يومي  تحدياتالو مشاكلال نشأتهم العديد منهم وخالل فترة نموّ  اتهم العُمريةفئ بمختلف يواجه األطفال

تعاملهم مع المشكالت طرق على سلوكيات وتصرفات األطفال و التردد هي الصفات التي تطغى عادةً والخوف والقلق و

التوتر و أ الناتج عن االختبارات المدرسيةالقلق و أالتي قد تواجههم خالل اليوم كالخجل من التعرف على صديق جديد 

د عمر الطفل تزداد مع ازدياوغيرها الكثير، و لتعامل السيئ معهم من قبل أحد زمالئهمالذي قد يصاب به األطفال نتيجة ا

 تُصبح أكثر صعوبة.   تلك المشاكل والتحديات و

المهمة األساسية التي تقع . اعدته على حل تلك المشكالتنتواجد مع الطفل لمس أندائماً  يمكننا ال معلمين، أو آباء بصفتنا

تحصينهم بشكل جيد ضد أي خطر ناتج عن تلك و بأنفسهم لألطفال المشكالت حل مهاراتتعليم  هي على عاتقنا

 .مواجهة كافة الصعاب وقادرين علىومستقلين  بأنفسهم واثقين يصبح األطفال أفراداً  الطريقة، بهذهو. المشكالت

 يديرون المشكالت حل مهارات لديهم الذين األطفال فإن ،يواجهون مشكلة أو تحٍد ما عندما اإلحباط أو االستسالم من بدالً 

رات االقدرات والمه هذه تسير الحال، بطبيعةالحلول المناسبة.  ويبحثون عنواعٍ  بشكل وتصرفاتهم ويفكرون عواطفهم

 ً  .نمو صحية عقليةبناء  مع جنب إلى جنبا

 ؟ألطفالمهارات حل المشكالت ل ميتعليمكنك  كيف إذاً 

 ً مع  الطفل تحديات وحجماإلدراك المعرفية وزيادة الوعي و القدرات وتطّور نمو مع. أعمارهم على يعتمد هذا ،حسنا

 .المشكالت حل مهاراتتعليمهم  في أسلوبك ريتطوّ  أن يجب الوقت، مرور

 بعض إلى باإلضافة ،بغض النظر عن العمر لألطفال المشكالت حل تعليم سبلو األساسية االستراتيجياتبعض سنقدم لكم 

 بحسب عمر الطفل واألنشطة األفكار

  للألطفا المشاكل حلمهارات  لتعليم استراتيجيات أربع

 

 عدم االستخفاف بمشاعر الطفل أو بكالمه
 

 تلك!في بعض األحيان، يبالغ األطفال في قلقهم من بعض المشكالت التي ال تكون بدرجة السوء 
على  بشكل سلبيقد ينعكس  وإعطائها األهميةبتلك المشكالت من قبل األبوين أو المعلم دون توضيحها  االستخفافلكن 

لديه ما  ويزعزع الثقةله اإلحراج  وهذا يسببالطفل، فاالستخفاف بالمشكلة سيكون بمثابة االستخفاف بمشاعر الطفل 
 مستقبالً. يواجهايجعله مترددا في إخبار أبويه بأي مشاكل قد 

 
 

 وإيجاد الحل بنفسهإعطاء الطفل الفرصة للتفكير 
 

تعطيه الحلول  ...، العندما يأتي إليك طفلك أو تلميذك يشكو من مشكلة واجهها في مدرسته أو مع صديقه أو في الملعب 
بنفسه، دعه يبحث في أسباب تلك المشكلة حتى يصل للحل األنسب  وإيجاد الحلولمباشرةً، بل امنحه الفرصة للتفكير 

 لزم األمر. والنصائح إذا، قم بتقديم االقتراحات وبعد ذلكبنفسه، 
 
 



 

 

 اآلباء هم قدوة أطفالهم 

بشكل كبير في التصرفات  ويتأثرون بهمفي حياتهم  والنموذج األفضل ومعلّميهم القدوةعادة ما يرى األطفال في آبائهم 
، يمكن استثمار هذه النقطة بشكل إيجابي في تعليم األطفال مهارات حل المشكالت طريقة التفكير والسلوكيات وحتى في

 .والتحديات
 

، بهذه ومنطقيحلها بشكل عقالني في التفكير للوصول إلى سبل  وتشارك معهقْم باختالق بعض المشكالت التي تهم الطفل 
بشكل جيد  الشخصيةطفلك يكون بموجبها قادر على مواجهة تحدياته  ومرنة لدىالطريقة تبدأ بتأسيس عقلية نمو صحيّة 

 االنجرار الرتكاب المزيد من األخطاء. أومنها  وعدم الهروب
 

 أّن:أظهر لطفلك أثناء إيجاد حل للمشكلة 
 

 شاكل الجميع معّرض لمواجهة الم 
 سيطرتنا عن الخارجة األمور بعض هناك 
  االعتراف بها والتعلّم منها ومن المهمال بأس في ارتكاب بعض األخطاء 
  والتطّورالتعلّم  ومعالجتها أساسالتعرض للمشكالت 

 
 

 النصيحة من الطفل طلب
 

التحديات هو أمر شائع  ومواجهة األخطاء ارتكاب يعلّمهم أن هذا. مشكلة ما تواجه عندما النصيحة أطفالك من اطلب
 .المشكالت بشكل عملي حل مهارات لممارسة الفرصة يمنحهم أنه كما ،طبيعيو

 حل لمحاولةبالنفس  لثقةا، فهذا يكسبهم وقم بتقديرهااالعتبار  ونصائحهم بعينقم بأخذ أفكار أطفالك  ذلك، إلى باإلضافة
اآلخرين عند مواجهة مشاكل غير  والنصيحة منبحاجة لطلب المشورة  ويعلمهم أنهم بأنفسهم، الشخصية المشكالت

 قادرين على حلّها لوحدهم.
 

 خطوات ست في ألطفالل المشكالت حل دورة
 

الخطوات  واتخاذ تلكساعد طفلك على تعلم الخطوات التسلسلية التي عليه تنفيذها للوصول إلى حل مناسب للمشكلة 

 ً  يمكن اتباعه عند مواجهة أي عقبة أو التعرض ألي مأزق، ما يعزز لديه مهارات حل المشاكل. نموذجاً ثابتا

تنتهي باختيار الحل األنسب لها تبدأ بتحديد شعوره وموقفه من المشكلة و مشكلٍة يواجههالالنموذج األفضل لمعالجة الطفل 

 ومعالجة المشكالت:رتبة يمكن للطفل اتباعها في مواجهة مروراً بعدة خطوات هامة، إليكم نموذجا بخطوات مُ 

 

 تحديد الشعور: أوالا 

 اإلحباط، ،األمل خيبة، الغضب)إزاء المشكلة التي يواجهها  به يشعر هيّة ماما تحديدوإدراك و فهم على طفلك ساعد

اتخاذ موقف تجاه المشكلة ومقابل التفكير المنطقي على التصرف  قدرتها تبديدإلى  سيؤدي االعتراف بالمشاعر( الحزن ...

 عن ارتكاب أي أخطاء. للتراجع فرصة طفلك وإعطاء

 

ا   : تحديد األسبابثانيا

 البحث في المسببات.، وتحديدها يساعد الطفل على فهمهاإن تسمية المشكلة و

  توجيه االتهامأو  بإلقاء اللوماالكتفاء من  وجد( بدالً مسؤوليته )في حال وشجع طفلك على االعتراف بخطئه 

 " عه لألمام فسقط على أرض الملعب وتجادلنادففمثال أن يقول "قمت بممازحة صديقي و

 ".، فقام بمجادلتيبدالً من " لقد سقط صديقي على أرض الملعب

 

ا   إظهار النتائج : ثالثا

 في بعض األحيان، إظهار النتائج الناجمة عن المشكلة، يساعد في إيجاد الحل األنسب لها. 

 !كن معالجته باالمتناع عن الدراسةال يم القلق الناتج عن اختبار نهاية العامفمثالً، 

 

 



 

 

ا   البحث في الحلول :رابعا

 تكون جميع تلك الحلول صائبة، شّجع طفلك على التفكير القتراح أكبر عدد من الحلول، ليس بالضرورة أن 

 بعضها اآلخر. نجاحبعض الحلول و فشلجميع الحلول المقترحة ليدرك الحقاً  ي هذه الخطوة عليك أن تظهر لطفلكفف

 

ا: مناقشة الحلول و  نتائجهاخامسا

نجاحها مع ية إمكانمدى نك، ناقش كافة الحلول وتشجيع مة الحلول المقترحة من قبل طفلك وبمساعدة وبعد استعراض كاف

 النتائج الناجمة عن اتباع حل معين. ا بأسباب المشكلة ونتائجها، باإلضافة إلى توضيحربطه

نتائجها اإليجابية في بناء صالحة والمكالتسامح و األخالقيةالقيم في عملية مناقشة الحلول مع طفلك، حاول دائماً تكريس 

 الكراهية.أو المقاطعة التي تنتج البغض و االنتقاميةعقلية نمو صحية بعيداً عن الحلول 

الً من ذّكره باأليام الجميلة التي قضاها مع صديقه بد !ديقه الذي رفض أن يلعب معه الكرةفمثالً، إذا اشتكى طفلك من ص

 مقاطعته.دعوته إلى االبتعاد عنه و

 

ا   : اختيار الحل األنسبسادسا

 التي يراها مناسبة.ادراً على تحديد الحلول األنسب وقة، سيكون قبعد التأكد من مرور الطفل بجميع الخطوات الساب

لكن األهم أال يستسلم وأن يستمر في المحاولة ليدرك جيداً أين طفل تطبيق حلوله التي اقترحها، ومن المهم أن يحاول ال

 حلها مستقبالً.تعزيز مهاراته في قدرة على مواجهة مشكالته لوحده وأين أصاب، باإلضافة إلى منحه الأ، وأخط

 
 
 
 
 
 

 المشكالت حل   مهارات تعليم في تساعد نشاطات 10
 لألطفال

 :تعزز لدى الطفل مهارات حل المشاكلالتي تدعم و واألنشطة االستراتيجيات بعضسنقدم اآلن 
 
 

 إدارة المشاعرالتوجيه العاطفي و .1
 

 والتحكم فيعواطفهم  إدارة كيفيةأوالً تعليمهم  حتاجت المشاكل،لتبدأ بناء عقلية نمو مرنة عند أطفالك لتعلم مهارات حل 

 .غضب نوبة منتصف في هوبعقالنية في حل خالف مع زميله و التفكير صغير طفل على مثال الصعب منف ،مشاعرهم

 

نحو إدارة مشاعرهم بطريقة آمنة  ي يتوجب عليك اتباعها مع أطفالك إلرشادهماالستراتيجيات التإليك بعض السياسات و

 الفعل المتهورة. ودردلحل الخالفات أو مواجهة التحديات والمشاكل بهدوء وعقالنية بعيداً عن االنفعال و

 

  أنظار  اعلم أنك محطأي تحديات أو معالجة أي مشكلة، وبما أن اآلباء هم قدوة ألبنائهم، كن حذراً عند التعامل مع

طفال، عالج جميع المشاكل بهدوء لأل معلمهي أكبر رهم حتى التعبير عن مشاعوأقوالهم لطفلك، فأفعال الوالدين و

  منطقية.و

  لدى أطفالك، بعيداً عن  تقديم االعتذار عند ارتكاب األخطاءو التسامحاالحترام واعمل دوماً على تكريس مفاهيم

غير قادرين على تجعلهم ئقاً تمنع تطور عقلية نمو صحية ومرنة والنزعات النفسية التي تشكل في حياتهم المستقبلية عا

 حل مشاكلهم بالشكل الصحيح.

  ّاستمع إليه أكثر مما تتحدث أنتهواجسه، اءة مع طفلك، تحدث معه عن مخاوفه وادخل في نقاشات بن، 

 تتطور لدى طفلك، ستبدأ باالندثار بعد البوح بها.فبعض المشاعر السلبية والمخاوف التي تنمو و

 في حل مشاكله. بعقالنيةح الطفل فرص أكثر في التعامل تلك المشاعر السلبية ستمن تفريغعملية و

 لديه. التوتر أو القلقالسكينة إلزالة أي نوع من وري إلى أماكن تبعث على الهدوء واصطحب طفلك بشكل د 



 

 

 التحكم ، و!مه أن الشعور باالستياء أو الغضب ال يعني الضعفعلّ وال تحاول االستخفاف بها، قّدر مشاعر طفلك و

 وكظم الغيظ هي من صفات األقوياء.بالمشاعر 

 

 التعلم من تجارب اآلخرين .2

 

ة تحٍد ما أو إصالح مشكلٍة المعاملة التي قام بها أحد زمالء طفلك في مواجهأظهر إعجابك واهتمامك بحسن التصرف و

دفه أن يُحسن عدم إعجابك بسوء التصرف الذي أقدم عليه، سيحاول طفلك في أي مشكلة تصاما، وبالمقابل أظهر 

 .ومديحهمثنائهم  والحصول على إرضاء الوالدين، فدائماً ما تكون رغبة األطفال متجذرة في لكسب إعجابكالتصرف 

 
 

 

 النقد الذاتياالعتراف بالخطأ و تقدير .3
 

 ألي مشكلة أو عائق أو تحٍد يواجهه. ضحيّةعادة ما يرى الطفل نفسه 

 ر بشكل جيد من أجل االمتحان "أحضّ  لم“الحقيقة: ، "لقد كان االختبار صعباً  " الطفل:

 " أتحدث مع صديقي أثناء الدرس، فوجه لي المعلم مالحظة كنت“الحقيقة:  ،“ خني المعلم من دون سببوبّ الطفل: " 

 

، يصبح الطفل على أساسها قادراً على عقلية نمو صحيحةإن اعتراف الطفل بخطئه هو أحد الدعامات األساسية لبناء 

 .والتطورعلم الت

 وتقديم االعتذارعن ارتكابها، ادفعه نحو انتقاد نفسه  بمسؤوليتهواالعتراف شجع طفلك دائماً على إدراك أخطائه جيدا 

 .وواقعيفي حل المشاكل بشكل منطقي  ويعزز مهاراتهحال كان مذنباً، ما يدعم  والمسامحة في

 

 
 

 المشكلة  ئةتجز .4

 
المشكلة لتسهيل معالجتها،  ى تجزئةلتصبح أكثر تعقيداً، شّجع طفلك عوتزداد مشاكله ومع نمو طفلك وازدياد عمره، تنمو 

 طرح السؤال من إلقاء اللوم عليه وبدالً  فمثال إذا حصل طفلك على تقدير ضعيف في إحدى المواد الدراسية،

على اسأل طفلك تجزئة المشكلة ودت إلى ذلك، قم بتي أاألسباب الجميع تعاون معه على البحث في  ،لماذا حدث ذلك؟! "" 

 :النحو التالي

 
 ؟""هل تجد صعوبة في فهم المادة

 ؟"ميع الواجبات والوظائف المطلوبة"هل قمت بج

 ؟"قلق االختبارصعباً، هل تعاني من "هل كان االختبار 

 ؟"لتشويش أو اإلزعاج من أحد زمالئك"هل تتعرض ألي نوع من ا

 حل المشكالت مهارةمعالجتها، كما تمنح الطفل العمل مع طفلك على لمشكلة ون بمقدورك تحديد أسباب ابهذا يكوو

 البحث بشكل أسهل في أسبابها.جزئتها ومن خالل ت الصعبة التحدياتو

 

 تداُرك المشكلة  .5
 

 التفكير جيداً قبل اتخاذ موقف أو ردة فعل تجاه أي مشكلة.إلى التراجع عن الخطأ والتأنّي وادفع طفلك دائماً 

يوفر عليه الجهد طفل من النتائج المترتبة عنها، وتداركها قبل حدوثها يقي العض األحيان، تنبؤ وقوع المشكلة وبففي 

 الالزم لمعالجتها.

 !ة أنه نسي أن يحل الواجب المدرسيفمثالً، في حال اكتشف الطفل بعد وصوله إلى المدرس

يطلب منحه فرصة للقيام بذلك معلمته، ويقدم المبررات و توجب عليه أن يذهب إلىفي حال أدرك الطفل الموقف جيداً، ي

 الواجب في اليوم التالي.



 

 

 !ة العامأما في حال عدم تدارك الموقف، سيؤدي نسيان الطفل لواجبه إلى إنقاص درجة أعماله في نهاي

 

 

 أخذ المبادرة .6
 

وأن يثق بقدرته على تحقيق ذلك،  في حال وقوعها، التحدياتذ المبادرة في معالجة المشكالت وشّجع طفلك دائماً أن يأخ

طلب العون من اآلخرين، فبعض األزمات التي قد تواجه و االتكال التعامل معه قبلتبني الموقف وناقشه حول أهمية و

لعل فيديو "الدرج اآللي المعطل" مثال جيد على تفكير للتعامل معها بشكل صحيح، والطفل ال تحتاج سوى القليل من ال

أهمية اتخاذ المبادرة، قم بمشاهدته مع طفلك، حيث يظهر في هذا الفيديو مجموعة من األشخاص عالقين على الدرج 

 ! طلب المساعدةالمتحرك نتيجة تعطله بشكل مفاجئ، يبدأ هؤالء األشخاص بالصراخ و

 ،قط عليهم أن يتحركوا؟! "عن الدرج، ف لماذا ال ينزلونلهذا الفيديو، قد يضحك ساخراً ويسأل " عند مشاهدة طفلك

لول قبل التفكير في المشكالت التي تصادفنا، علينا المحاولة في إيجاد الحبعض المواقف و ه فيهنا يتوضح للطفل كيف أنو

 !طلب المساعدة

 

 

 

 

 الهادفتحسين التفكير اإلبداعي و .7
 

 على تعزيز عقلية نمو لدى الطفل العملتطوير الجانب الفكري واإلبداعي وذه المرحلة العمرية إلى إن دفع الطفل في ه

 أجل الوصول إلى الحلول المناسبة.إدراك من تجعله قادرا على التفكير بعمق وتحليل المشاكل واألزمات بوعي و

التي تحتاج للتفكير العميق من  على طفلك بشكل متكرر بعض األسئلةطرح ااإلبداعي، الفكري و تنشيط الجانبلتنمية و

 :مثالً ، التحليل واالستنتاجلك للتفكير وهي دفع طفهنا  ليس مهما أن تحصل على إجابة من طفلك، الغاية، اإلجابة عنها أجل

 

 "نجماً؟ وهو ليسما الذي يجعل القمر يضيء  ،في رأيك" 

 (والرعدهنا إلى حدوث البرق  )أشر"  ؟الصوتفي رأيك أيهما أسرع الضوء أم " 

 

 التفاعل االجتماعي  .8
 

يفتح تعزيز مهارات الطفل وتطويرها، وإن وجود أصدقاء جيدين لطفلك يؤثرون به بشكل إيجابي يدعم بشكل أساسي 

في  يتأثرفالطفل مرن بطبيعته  ،المختلفة التي قد يمر بها الطفل مع المواقف والثقة والتعامل الجيدالباب للمزيد من الوعي 

 التعرف على المزيد من األصدقاء. وساعده علىطفلك ، لذلك ادفع بهم يؤثروأصدقائه محيطه و

 

 

 

 التشاركية .9
 

علّم طفلك المعاني الهامة والقيمة لمفهوم التشاركية وطلب العون والمساعدة، فبعض المشاكل والمواقف التي قد تواجه 

حال تعطلت دراجة في  ،طلب المساعدة من اآلخرين، فمثالً التي ال يستطيع معالجتها بمفرده، سيحتاج فيها إلى طفلك و

 في المقابل، علّم طفلكساعدة من شخص بالغ في إصالحها، وطفلك أثناء عودته من المدرسة، سيحتاج عندها أن يطلب الم

 المساعدة لآلخرين.يد العون و دم

تنمية روح  التي تحتاج إلى التعاون كفريق في معالجتها، ادفع أطفالك دائماً إلىإلى معالجة المشكالت المشتركة و باإلضافة

 التعاون على مواجهة الصعاب المشتركة.

 

 االستقاللية .10



 

 

 
قادرة على مواجهة كافة الصعاب والعوائق في  بعقلية نمو صحيةمستقلّة بطريقة مرنة وشخصية طفلك على بناء هذه 

يافعاً يواجه قبل شاباً دميته الضائعة، سيصبح في المستيشكو لك من في الماضي فمن كان طفالً صغيراً  ،المستقبل

 !مشكالت وتحديات أكبر وأكثر صعوبة

 

 

 

 

 حل مهارات تعلم على تساعد تعليمية نشاطات أربع

 األطفال لدى المشكالت

 

   م البرمجةتعل 
 

أثناء  المشاكل ومواجهة البرمجةفالتقيّد بقوانين عقلية معالجة المشكالت التي تواجهه،  البرمجة يعزز لدى الطفلم تعلّ 

 معالجة المواقف التي يواجهها في الحياة.مناسبة ينمي لدى الطفل مهارات حل المشاكل و البحث عن حلولتطبيقها و

 

 

 

 لعبة الشطرنج 
 

، الوقت نفس في مرنةعقلية نمو صحية و وبناء المشكالت حل ملتعلّ  وممتعة لألطفالمفيدة  طريقة الشطرنج ةلعب متعلّ  يعد

ضع الجديد ألحجار لوحة الشطرنج التعامل بشكل متكرر مع الوو واإلبداع النقدي التفكير استخدام الالعب من يتطلب حيث

 ...ين القالع أو محاصرة جنود الخصمإيجاد الحلول المناسبة لحماية الملك على سبيل المثال أو تحصو

ولكن عليك التحلي  العملية عدة أشهر حتى يتقنها، وقد تستغرقتجد صعوبة في تعليم طفلك لعبة الشطرنج  البداية، قدفي 

مشاهدة فيديوهات تعليمية، االستعانة بمعلم متخصص، استخدام لمها باستخدام الوسائل الممكنة )تشجيع طفلك لتعبالصبر و

...(، وال تنتظر منه أن يتقنها في عدة أيام، فمجرد تعلمه بداية كيفية جية تحاكي اللعبة على أرض الواقعتطبيقات برم

 عظيماً!سيكون لوحة تحريك األحجار على ال

 

  واأللغازم من األلعاب الفكرية التعل  
 

حل  وينّمي مهارات الجانب اإلبداعييعزز لديه  وإيجاد الحلللتفكير  وتعطيه الفرصةأن تطرح لغزاً على طفلك 

 إعمال عقلهبها ستحفّز طفلك على  والمنطقية للفوزبعض األلعاب التي تحتاج للتفكير  إلى ممارسةالمشكالت، باإلضافة 

 مهارات حل المشكالت.ه بشكل واقعي سبل إيجاد الحلول وتعلمفي التفكير السليم و

 

 

 اإللهام من القصصالقراءة و

 

رب األطفال في مواجهة التحديات تتناول تجاو شغفهموباهتمامهم اقرأ ألطفالك دوماً بعض القصص الُملهمة التي تحظى 

اهتمام طفلك، و قبل و تناول أحداث المشكلة وأسبابها واحرص على كسب انتباه وة القصة معالجة المشكالت، ابدأ بقراءو

، ثم ناقش مع طفلك حياة في مماثلة بأحداث التجارب هذه اربط ،عن القراءة!الوصول إلى قراءة الحلول في القصة توقف 

(، بعد م الطفلتعليمية مفتاح تعلّ إشراك الطفل في أي عملية  التجربتين و سبل الحل األفضل وخذ رأيه بجدية )طفلك كال

 .أظهر لطفلك الحلول األنسب للمشكلة و سبل مواجهتهاوذلك، أكمل قراءة القصة 

 


