
 

 

ُثابرةُواالجتهادُعندُاألطفالُ:المُ 

ُعلّمثابرةُفيُالتُّلتحفيزُالّطفلُعلىُالمُ فعّالةُُخطواتُ ُخمس

 ما هي أهميّة الُمثابرة في حياة أطفالنا ؟

 ما دورها في تحقيق أطفالنا للنّجاح وإنجاز المهاّم الّصعبة؟

 عقلية أطفالنا وما دوُرنا كآباء في تعزيز القيم اإليجابيّة والمفاهيم الّصحيحة في

 حوَل أهميّة االجتهاد والُمثابرة في القدرة على الوصول إلى األهداف ؟

 إنجاز أصعب المهامّ جاحات ونّ الفيداً يساعد الّطفل على تحقيق أفضل سنُناقش في هذا المقال موضوعاً هاّماً ومُ 
جاح عب في سبيل تحقيق النّ لجهد والتّ ؤوب وبذل اثابرة واالجتهاد من خالل العمل الجاد والدّ يات وهو المُ والتحدّ 

ا أن ة التي علينا تنميتها في عقول أطفالنا تحتاج منّ حية واإليجابيّ ثابرة كغيرها من المفاهيم الصّ الحقيقي، والمُ 
ً إيجابيّ  نلعب دوراً   تها في حياتهم داخل المدرسة وخارجها.لتحفيز أطفالنا على تقدير أهميّ  ا

ً ة المُ وانطالقاً من أهميّ  ا كآباء على تقديم أقصى ما لدينا لتنمية وتعزيز ذلك منّ  ثابرة في حياة أطفالنا وحرصا
ة هاّمة لمساعدتكم على إنجاز المهمّ ال حي لدى أطفالنا، نقّدم لكم في هذا المقال بعض النّصائحالمفهوم الصّ 

 بنجاح.

 

ر طفلك من بته، أو في حال تذمّ منخفضة وهو يشكي من صعو تقدير   في حال عاد طفلك من االختبار بعالمة  
ة ها، كيف يمكنك أن تتعامل مع تلك المواقف بطريقة إيجابيّ وعدم قدرته على حلّ  لمدرسيّةصعوبة الواجبات ا
 شابهة بوعي وحكمة ؟عامل مع مواقف مُ بيل لمساعدة الطفل على التّ وصحيّة وما السّ 

تهم وعاطفتهم تجاهه مع طفلهم انطالقاً من محبّ الخاطئة لوكيات بعض السّ األبوان  بعفي بعض األحيان، يتّ 
 ةفل، مقارنة طفلهم "المع الذكاء" بغيره من األطفال!، أو معالجة حاالت الفشل والخساركاإلشادة بذكاء الطّ 

ً لوكيات تزرع براعملطفلهم وحالته العاطفية ... تلك السّ  مداراةً  عاطفّي   بأسلوب   خاطئة لدى  ومفاهيم   ألفكار   ا
 المهامّ  م إنجازحي مع حالة الفشل أو عدعامل اإليجابي والصّ جاح وطريقة التّ ة تحقيق النّ حول كيفيّ  فلالطّ 

فل بحيث يصبح غير ح تلك البراعم لتزهر عقليّة ثابتة لدى الطّ ، تتفتّ حديات بطريقة فعّالةأو مواجهة التّ  المطلوبة
فل لبية األخرى التي تزعزع ثقة الطّ افة إلى اآلثار السّ بيل لذلك، باإلضجاح لعدم معرفته بالسّ قادر على تحقيق النّ 
ة غياب العقليّ م رعايتها وتعزيزها بأسلوب صحي، كما أّن ة بسبب عدضعف مهاراته الفرديّ بنفسه وبمقدراته وتُ 

 مشاكله بمفرده الحقاً. عاجز عن حلّ ة تجعله المرنة يعّرض الطفل لمواقف سلبيّ 

جاح فل كمفتاح لتحقيق النّ ثابرة لدى الطّ خطوات عمليّة وفعّالة لتعزيز مفهوم المُ  سم لكم خمانطالقاً مّما سبق نقدّ 
 ة مرنة وصحيّة :على عقليّ  المشكالت بطرق صحيحة وبناءً  حديات وحلّ ومواجهة التّ  وإنجاز المهامّ 

 

ُتحديدُالهدفُ:شّجعُطفلكُعلىُ .1

درك للسبب رهقة غير مُ ة مُ طويلة وواجبات منزليّ ة تعباً من فصول دراسيّ ه مُ فل نفسَ في بعض األحيان، يجد الطّ 

ينظر إلى الذهاب للمدرسة وإنجاز  ل من عزيمته ويجعلهُ ذلك التعب والجهد ما يقلّ  ذل كلّ لب الحقيقي الذي يدفعهُ 

 تعبة.ة شاقّة ومُ االختبارات كأعمال إلزاميّ 

نجزون ون للذهاب إلى المدرسة، يُ ، يهمّ تي تجعلهم يستيقظون باكراً علم أطفالنا باألسباب الّ روري أن نُ من الضّ 

 ".تحديدُالهدفيه "واجبات ويعملون جاهدين لتحسين أدائهم، وهذا ما نسمّ الختبارات واال



 

 

 سهم بشكل كبيرة وراء القيام بها يُ فل باألسباب واألهداف الحقيقيّ تي يقوم بها الطّ ة الّ بط بين األعمال اليوميّ الرّ  إنّ 

 ثابرة وبذل الجهد من أجل القيام بها لتحقيق تلك األهداف.ذاتي على المُ فل بشكل في تحفيز الطّ 

 فيدة لمساعدة أطفالكم على تحديد أهدافهم :صائح المُ إليكم بعض النّ 

  ّهاب إلى المدرسة يجعلك شخصالذ ً ً متعلّم ا  على العيش بحريّة واستقالليّة. اً وقادر اً، ُمثّقفا

 تي عليك العمل على تقويتها.يء النقاط الّ ضعف ويُ الضّ  إنجاز الواجبات المنزليّة يكشف مكامن 

  ّطور.زك للتعلّم من أخطائك والهدف منها النمو والتّ إنجازك لالختبارات يحف 

  ُحتاج يجعلك شخص محبوب وودود.مساعدة شخص م 

  ّك جسماً قويّاً وصحيّاً.حية يمنحُ ياضة وتناولك لألغذية الصّ ممارستك للر 

 مساعدة الّطفل على تحديد الهدف الحقيقي من الُمثابرة يحفّزه لبذل الجهد برضى وسعادة. إنّ 

ُتائجزُعلىُالجهدُبدالًُمنُالنُّركُّ .2

نحو  تائج الكبيرة تأتي من الجهد الكبير يندفعه أو تقيس إمكانياته وأّن النّ دُ ال نتائج تحدّ  أن   داً فل جيّ درك الطّ يُ حين 

عني ي يبذل الجهد اإلضاف درك أنّ ة مرنة تُ ضى وعقليّ فعمة باالهتمام والرّ التعلّم بروح مُ ثابرة واالجتهاد في المُ 

 ركيز بشكل مستمر على أهميّة بذل الجهد في تحقيق اإلنجازات وأنّ الحصول على نتائج أفضل، احرْص على التّ 

 .أو تصويبه هناك ما يجب تعلّمهأّن تائج هي عبارة عن منبّه يشير إلى النّ 

 : ها على مسامع أطفالك الّتي تثّمن الجهد كسبيل للتطّور والنّجاحتي يمكنك ترديدُ ة الّ العبارات اإليجابيّ بعض 

 .ًالجهد الكبير يصنع نجاحاً كبيرا 

 .يمكن تجاوز الخسارة والفشل ببذل المزيد من الجهد 

 .النّتائج ال تحّد من اإلمكانيات بل تشّجع على تطويرها 

 ة ثمينة لتنمية المهارات وتحسين األداء الاّلزم إلنجازه بنجاح.الفشل في االختبار فرص 

تثمين الجهد المبذول بدالً من النّتائج يساعد على بناء عقليّة مرنة لدى الّطفل بحيث يقّدر قيمة ذلك الّجهد كسبيل 

 للنمو والتطّور.

ُبتقديمُالعونُلطفلكُالُتسرعُ  .3

ثابرة وبذل الجهد الكافي حين يجد من يقّدم له العون المُ صعوبة بالغة في فل الطّ  يجدفي بعض األحيان، قد 

 خاذ القرارات ويحدّ ضعف مهاراته في اتّ ويُ  الّشخصيّةُاالتّكاليّةز لدى الّطفل ساعدة الّدائمة!، ما يعزّ المجاني والمُ 

انطالقاً من استعانته الّدائمة خصي من قدرته على تنشيط الجانب اإلبداعي والتّفكير الذّاتي وبناء التصّور الشّ 

مسألة  خصية لحلّ الشّ خاذ المبادرة اتّ  قد يجد الّطفل نفسه عاجزاً عن راً طوّ باآلخرين، وفي الحاالت األكثر ت

 غم من امتالكه القدرة على فعل ذلك !على الرّ بمفرده  واجب مدرسيّ  رياضيّة أو إنجاز

لديه ويُضعف مهاراته في ة كاليّ خصيّة يدعم الّشخصية االتّ لشّ إّن مصادرة رأي الّطفل في الكثير من القرارات ا

 بناء وتعزيز الّشخصيّة القويّة، الُمستقلّة والقادرة على اتّخاذ القرار وبذل الجهود الكافيّة لتحقيق النّجاح.

 شخصيّة مستقلة لدى الّطفل :وتعزيز صائح لبناء إليكم بعض النّ 

  ّطفلك إليجاد الحل بنفسه.م الحلول الجاهزة، شّجع ال تقد 

  ُخصيّة على طفلك )نوع الطعام المفّضل، المالبس، الهوايات واالهتمامات الشخصيّة ملي القرارات الشّ ال ت

 ...(، امنحه حريّة االختبار.

  ْذلك أثني عليه. طفلك الفرصة لمعالجة بعض مشاكله بنفسه، وفي حال استطاعَ  امنح 



 

 

 لدى الّطفل تحفّزه لبذل الجهد الّشخصي واالبتعاد عن االتّكاليّة.إّن تعزيز الّشخصيّة الُمستقلّة 

 

 تقسيمُالهدفُوتجزيءُالمهام. .4

تائج معينة ولكن ال يحصل على النّ  مهامّ جاح في إنجاز عب لتحقيق النّ هد والتّ قد يبذل الّطفل الكثير من الجّ 

معاً، إّن مساعدة  هداف والمهاّم في آن  كامل جهده وتركيزه على مجموعة من األ المرجّوة!، والسبب يعود لصبّ 

الّطفل على تقسيم الهدف وتجزيء المهاّم يساعده بشكل كبير على تثمين الجهد المبذول والمثابرة في الوصول 

 إلى الهدف المطلوب وإنجاز المهاّم بنجاح.

 اّمه وتقسيم هدفه :على تجزيء مهوالنّصائح الّتي يمكنُك تقديمها لطفلك لمساعدته  قترحاتإليكم بعض المُ 

 .ًال تقْم بدراسة أكثر من ماّدة دراسيّة معا 

 .هدفك اليوم هو تعلّم الجمع والّطرح، والحقاً ستتعلّم الّضرب والقسمة 

 .ال تنشغل في كل االختبارات، ابذل الجهد إلنجاز االختبار القادم 

 استثمار الجهد المبذول بشكّل فعّال.إّن تشجيع الّطفل على تقسيم أهدافه وتجزيء مهاّمه يساعده على 

كافئات .5  .الُتعّودُطفلَكُعلىُالم 

الشّك أّن تقديم ُمكافئة للّطفل إّزاء تحقيقه نجاحاً في االختبار أو إنجازه مهّمة معيّنة هو أمر صّحي وضروري، 

مبذول، ولكن كانت أو معنويّة على شكل مديح أو ثناء على الجهد ال بغّض النظر عن نوع المكافئة ماديّةً 

االستمرار في تقديم المكافئات قد يعود بالّضرر على الّطفل حيث يرى في عدم تقديم مكافئة إزاء تحقيقه لنجاح 

 ن عالمة صريحة على فشله !عيّ مُ 

جاح يجب أن يخلو من المكافئات، فمكافئة الّطفل بشكل كسبيل لتحقيق النّ ومثابرته فل لجهده المبذول إّن تقدير الطّ 

فاجئة في حال ة لمثابرته واجتهاده كما يشعره بالخيبة المُ ز لديه العقليّة الثّابتة ويخلق أهداف غير حقيقيّ يعزّ دائم 

 كافئات على شكل هديّة ماديّة أو إشادة به.تعّود على تلك المُ قد كان 

 جابيّة من قبيل:ادفْع طفلك لتقديم الُمكافئة لنفسه من خالل طرح بعض األسئلة أو ترديد بعض العبارات اإلي

 هل تشعر بالفخر إّزاء ما قمَت بإنجازه؟ 

 .لقد بذلَت الّجهد المطلوب لتحقيق هذا النّجاح 

 .الشّك أنّك تشعر بالّسعادة ألنّك قمت بإنجاز المهّمة بنجاح 

 .عليك بذل جهد إضافي للُمحافظة على هذا النّجاح الّرائع 

ه على بناء عقليّة صحيّة يساعدمن اآلخرين كافئات والمديح عن المُ  ثابرة بعيداً إّن دفع الّطفل لتثمين الجهد والمُ 

 .ومرنة إلدراك الُمكافئات الحقيقيّة وهي التعلّم وتطوير المهارات

 

 هل أعجبَك المقال ؟

 هل تجد أّن تلك النّصائح ُمفيدة لطفلك في تعزيز أهميّة بذل الجهد والمثابرة لديه ؟

 كن األخذ بها لتثمين المثابرة كسبيل لتحقيق النّجاح لدى الّطفل؟وهل تجد أّن هناك نصائح أخرى يم

 إذا أعجبَك المقال وتراه مفيداً، شاركنا برأيك، وال تنَس مشاركته لتعّم الفائدة على الجميع.


