
 

 

استراتيجيّات فعّالة لتعزيز تلك العقليّة لدى  3النامية وة عقليال

 أطفالك

 وإيجابي؟فكير بشكل صّحي هل يمتلك طفلك عقليّة نامية تساعده على التّ 

 والّدراسيّة؟كيف تنعكس تلك العقليّة على مناحي حياة طفلك االجتماعيّة 

 أطفالنا؟نا كآباء في تعزيز تلك العقليّة لدى وما هو دور  

 

 

إّن أكثر ما يشغل تفكيرنا كآباء ونسعى جاهدين لتحقيقه هو منح أطفالنا 

ً  حياة يكون فيها لكلّ   .من الّراحة، الّسعادة، والنّجاح حيّزاً هاّماً وأساسيّا

أن  أساسيّة وهي خطوة واحدة ذلك من خاللتحقيق ، يمكن لحسن الحظّ 

الوعي  ما يمنحهملدى أطفالنا  ناميةالة العقلينعطي أهميّة لبناء وتعزيز 

 حياة ناجحة وسعيدة. وتطوير الكافي الّذي يرشدهم لتحقيق

إلى الحياة  اهصاحب   يتطلّعهي أسلوب تفكير بنّاء وإيجابي  اميةالعقلية الن

بتفاؤل، موضوعيّة وثقة، فتراه ينظر إلى نجاحه على أنّه مكافأة لجهده 

 ،الّضعفمواطن كشف األخطاء وة لوتعبه وإلى فشله على أنّه فرصة هامّ 

تحسين اإلمكانيات ر ووبالتّالي ينتهز تلك الفرصة بهدف النّمو والتّطوّ 

 .بشكٍل ناضجٍ وواعٍ 

 ناميةالة العقليبمن الّسمات الهاّمة أيضاً الّتي يمتلكها الّطفل الذّي يتحلّى 

كل  هي الثّقة العالية بالنّفس الّتي تكون بمثابة درع متين يحميه ضدّ 

 حاوالت تثبيط العزيمة أو النقد الهّدام.م

الّطفل القدرة على اتّخاذ القرارات الفرديّة  اميةالعقلية النعادة ما تمنح 

 باإلضافة إلى تحسين قدراته على حّل   ،ستقلّةوبالتّالي تنمية الّشخصيّة الم  

 ه التحّديات الّتي تعترضه في الحاضر والمستقبل.هالمشكالت ومواج



 

 

العقليّة من  األطفال الّذين لم تكن لديهم الفرصة بعد المتالك تلك  يعاني 

فشل أو خسارة، عدم التّحلي  خالل الّشعور باإلحباط الّشديد النّاتج عن أيّ 

بالثّقة بالنّفس وتقدير الذّات فيغدون هدفاً سهالً لمحاوالت التّحطيم الّتي قد 

نتيجة عدم تحلّيهم  لهاّمةالكثير من الّسمات ا . كما يفتقدونيتعّرضون لها

بعقليّة نامية وصحيّة، كالّشخصيّة القويّة، القدرة على التّفكير اإليجابي 

 والتّحليل، مواجهة تحّدياتهم وإيجاد الحلول لمشاكلهم وغيرها الكثير.

األساليب لبناء أفضل بعد كل ذلك، أصبح من واجبنا البحث والتحّري عن 

تعزيزها ا والّسعي لتأمين كل ما يلزم لفي أطفالن اميةالعقلية النتلك 

 وتطويرها بالّشكل المطلوب.

استراتيجيّات ة لالّطالع على ثالث ثمينةحكم فرصة في هذا المقال، سنمن

 .صحيّة لدى أطفالكمالو ناميةالة العقلي هاّمة سوف تساعدكم على بناء

تساعد طرح مجموعة من األمثلة والخطوات العمليّة الّتي باإلضافة إلى 

ستقبليّة أكثر على توضيح ما هو مطلوب من األبوين لجعل حياة أطفالهم الم  

معهم ويعيشوا حياة أكثر راحة وسعادة بعقلية نامية تكون لهم زاداً يحملونه 

 ً  .استقراراً وأمانا

 

 

 

 الّطفل:استراتيجيّات لتعزيز العقليّة النّامية لدى  3

 مو والتّطّورللنّ الخطأ ليست فشالً وإنما فرصة هاّمة  .1

ة لدى روريّة لتعزيز العقليّة النّاميمن أكثر االستراتيجيّات الهاّمة والضّ 

والنّظر إليها  بها الّتي يمرّ  الّطفل هي احتواء حاالت األخطاء والخسارة

نحدر الّشعور باإلحباط أو بنظرة أكثر إيجابيّة وعدم االنجرار إلى م  

نة أو رّدات الفعل الم  االنكسار،   العنيفة!أو ستهج 



 

 

، الكاملة احرْص دوماً على تعليم أطفالك أّن خسارة واحدة ال تعني الهزيمة

 انقلْ  .وال ي ضعفها قوط المؤقت يعزز العزيمة للنهوض بقّوة من جديدوالسّ 

لمعاني الّصحية با ،النّقاش اإليجابي والبنّاء ، ومن خاللمعرفتكإليهم 

ها من خالل واألساليب األفضل للتّعامل معجاح والفشل لمفهومي النّ 

نطالق من اّمة لتنمية وتطوير اإلمكانيات من أجل االفرص هكاتّخاذها 

 جديد وتحقيق أفضل النّتائج.

هّماً، فالبّد ألّن اآلباء هم المصدر الّرئيسي لكل ما يراه األطفال صحيحاً وم  

حاالت الخسارة  أّن يرى طفلك النّظرة اإليجابيّة والتّعامل الصّحي مع

 وارتكاب األخطاء في سلوكيّاتك ورّدات فعلك.

الّتي قد يتعّرض لها  نا بعض النّصائح الهاّمة للتّعامل مع حاالت الفشله  

 لديهم :بشكل صّحي بهدف بناء وتعزيز عقليّة نامية  أطفالك

  في حال حصل طفلك على عالمة تقدير منخفضة، بدالً من معاقبته

نقص  أيّ  نطلق لتحسين إمكانياته وسدّ اتّخاذ ذلك كم  بقسوة، شّجعه على 

في الموارد أو المعلومات لتحفيزه دوماً على تجاوز حاالت الفشل بكل 

 والتّغلب على الخسارة ببذل الّجهد الكافي وتحقيق النّجاح. ،ثقة ومرونة

   ه بقسوة ، فإّن توبيخ  سنٍّ التّعامل مع شخص م   في خطئ طفلكعندما ي

غاضي عن تصّرفه كالهما ليس أسلوباً صحيحاً في تقويم وعنف أو التّ 

فه من خالل سلوك طفلك، فاألفضل هو أن يعلم طفلك جيّداً سوء تصرّ 

حثّه على إصالح األمر بإبداء  ثمّ  ، ومنوهادئ إخباره بذلك بشكل واعٍ 

 األسف وتقديم االعتذار.

  ّها أصبحت في الحاالت الّتي يخّرب فيها طفلك ألعابه الخاّصة لمجّرد أن

قديمة بهدف شراء ألعاب جديدة، بدالً من معاقبته بقسوة أو االنصياع 

هو  كلّه ألعاب جديدة، األفضل من ذلك بالتعويض وشراءلما يريد 

أمامه يكمن  وأّن الحّل الوحيد ،ألعاب جديدة ه لن يحصل علىإخباره بأنّ 

معرفته بعواقب  ت عّزز من وبالتّالي ،إصالح ألعابه الّتي قام بتخريبها في

تصّرفه الخاطئ، )يستمر ذلك لمّدة زمنيّة إلى حين شعور وإدراك 

 فاً(.كل  طفلك بأّن تخريب ألعابه كان سلوكاً خاطئاً وم  



 

 

من أساسيّات بناء عقليّة نامية لدى الّطفل هي إدراكه بأّن األخطاء ليس 

 خسارة بل فرصة هاّمة للنّمو والتطّور.

 

 المشكالت  جة المسائل وحلّ ال يوجد طرق ثابتة لمعال .2

لدى الّطفل  ناميةالة العقليمن األساليب التّربويّة الخاطئة والّتي تعيق بناء 

هي تعليمه بأّن هناك حلول ثابتة كالقوالب الجاهزة لكل مشكلة أو تحٍد 

األساليب التّعليميّة الخاطئة  ور الّسلبي الّذي تلعبهالدّ  باإلضافة إلى .يواجهه

من قدرته على التّفكير بحلول رياضيّة  عقليّة الّطالب وتحدّ تحّجم الّتي 

 ي يواجهها في االختبارات والواجباتمختلفة للمسائل واألسئلة الّت

 المدرسيّة.

مختلفة ومتعّددة للمشكالت الّتي  على طفلك أن يعي أّن هناك حلوالً 

ه على تواجهه، كما يتوّجب على اآلباء بناء عقليّة مرنة لدى الّطفل تساعد

 التّحليل واالستنتاج وإيجاد الحلول األنسب.

 ناميةالعقلية البنا بعض الخطوات العمليّة الّتي تساعد الّطفل على التحلّي ه  

بدالً من اتّخاذ الحلول األنسب ومرنة انطالقاً من التّفكير بإيجاد الحلول 

 الثّابتة والجاهزة:

  ْالل منحه الحلول واجباته المدرسيّة من خ طفلك في حلّ  ال تساعد

ه على مراجعة الّدرس ثم قراءة األسئلة بتمعّن الجاهزة، بل شّجعْ 

 والتّفكير إليجاد الحلول بنفسه.

   قدم طفلك على تخريب كتاب زميله في الفصل، شجعّه على عندما ي

إليه إيجاد  تقديم اعتذار بل اطلبْ  إيجاد حلول لمعالجة األمر، وال تقترحْ 

الحلول بنفسه، قد يطرح حلوالً كإحضار كتاب جديد أو هديّة مع تقديم 

 االعتذار.

  ْطفلك دوماً حول القضايا والمشكالت الّتي تعترض أصدقائه  ناقش

والتي يمكن من خالل  إليه التّفكير واقتراح عّدة حلول اآلخرين، واطلبْ 

 ير والتّحليل.تنمية عقليّته النّامية وقدرته على التّفك دعم



 

 

إليجاد حلول لمشكالته وإنجاز مهاّمه وواجباته  الطفل ى يسعأنْ  من المهمّ 

 .حلول الجاهزةبدالً من تقديم األبوين ال بنفسه

 

 االعتراف بمكامن الّضعف أول خطوة نحو النّجاح .3

عفه وعدم جاح والتميّز البّد من الكشف عن مكامن ض  ق طفلك النّ حقّ لكي ي  

 .عقلية نامية وصحيّةذا يؤّسس بالتّأكيد لبناء وتعزيز وه التّغطية عليها،

ات بالمقدرات واإلمكانيّ فالتّغاضي عن نقاط الّضعف واالكتفاء فقط 

تطوير فضي لال ت   يس إاّل استراتيجيّة فاشلة)كمعّدل الذّكاء( لالموجودة 

 ال ينتج عنها تطوير عقليّة صحيّةوبالتّالي  ،اإلمكانيّات وتحسين المقدرات

أّن الذّكاء والمهارات الفكريّة العالية ال تعني  جيّداً أن   بحيث يعي الّطفل

فقدرات  .أو تعب في تحقيق أفضل النّتائج بذل أي جهدليس من واجبه 

كون كافية لمهام ليوم إلنجاز مهّمة بسيطة حتماً لن تفل الّتي تكفيه االطّ 

 مستقبليّة أكثر تعقيداً.

ة على االعتراف بمكامن ضعفه، ينبغي فلك القدرط به ي يملكذفي الوقت الّ 

 ً ّسن ثابرة يحأّن يدرك جيّداً أّن ذلك الّضعف ال يدوم، فبذل الجهد والم   أيضا

بهذه العقليّة الّصحية  .ويطّور إمكانياته ويقّوي نقاط ضعفه مستواهمن 

حين  ع طفلك تجاوز العقبات المستقبليّة ولن تكون عثرة في طريقهيسيستط

 بالعمل الّدؤوب والتّدريب يمكن الوصول إلى أفضل النّتائج. هيعلم أنّ 

إليكم بعض النّصائح العمليّة لمساعدة أطفالكم على االعتراف بنقاط ضعفهم 

 :ي وبذل الجهد لتقوية تلك النّقاطوالّسع

  ْيكون مثالياً في أداء واجباته واختباراته  من طفلك أنْ  ال تنتظر

ّجعه على كشف المهارات الّتي يشعر أنّها تحتاج المدرسيّة، بل ش

"هل تشعر أنّك  مثل:أسئلة توّجهها لطفلك من خالل لتحسين أو تعزيز 

تحتاج لشرح بعض المفاهيم في الّرياضيات؟"، "ما هي األجزاء الّتي لم 

 تفهمها بشكل جيّد في درس علم األحياء وتحتاج إلعادة شرحها؟".



 

 

  ْستمر من باب فشل سابق بشكل م   بأيّ  على عدم تذكير طفلك احرص

التّهديد بعدم الوقوع به مّرة أخرى، فتجاوز الفشل يكمن في كشف 

ستمر ذكير بها وترديدها بشكل م  أسبابه والعمل على إصالحها وليس التّ 

 ع الّطفل.على مسم  

اعتراف الّطفل بأخطائه والبحث في أسبابها والعمل على تصويبها من 

 اء وتعزيز العقليّة النّامية.األسس الهاّمة لبن

 المقال؟ هل أعجبك  

صحيّة الو ناميةالة العقليلبناء  ى أن نسعهل تجد أنّه بات من المهمّ 

 ألطفالنا؟

 العقليّة؟وما هي االستراتيجيّات الّتي ترى أنّها األنجح للوصول لبناء تلك 

 إذا أعجبك المقال، ال تنس  مشاركته مع األصدقاء.

 

 


