
 

 

 :عقلية النمو والعقلية الثابتة

 تساعدك على تغيير استراتيجيات ثمان

 عقلية طفلك إلى عقلية نمو مرنة

 
 لماذا يشعر طفلك أحياناً بالخوف الشديد من الوقوع في الفشل؟

 واالستسالم؟هل يخشى طفلك من مواجهة المصاعب ويلجأ لالختباء منها 

 الضحيّة؟هل يأبى طفلك االعتراف بالخطأ ويحاول دوماً أن يلعب دور 

 ذكائه هي مزايا ثابتة وطباعه ومعدلهل شخصية طفلك 

 والتطّور؟! ومحددة أم أنها مهارات قابلة للنمو 

ّهامة ال النصائحوسوف نقدم مجموعة من  مفهوم عقلية النمو والعقلية الثابتة، كيفية التفريق بينهما سنتناول في هذا المقال

 أطفالهم.  وصحيّة لدىألبوين لتنمية عقلية نمو مرنة إلى ا

 

 

كتسبة سمات موروثة أو أنّها صفات م  هي  وسلوكياتهمن اآلباء أّن مهارات طفلهم ومواهبه ومعّدل ذكائه يعتقد الكثير 

يملكه لتحقيق اإلنجازات موهبة هي كل ما ، فيعتقد الطفل أن ما يحوذه من ذكاء ووثابتة ال يمكن تغييرها أو تحسينها

له الطفل في سبيل إغناء معرفته تثمين الجهد الذي يبذالبعض يشيد بذكاء طفله وموهبته بدالً من اإلشادة و ىوالنجاح!، فنر

والقدرة على تطوير إمكانياته، ونرى البعض اآلخر يشكو مستسلماً من صعوبات يواجهها الطفل في التعلّم واإلدراك و

العمل من الضعف وم وكشف مكاسببات وتطوير مهارات الطفل في التعلّ بدال  من البحث في الم  حل المشكالت و التواصل

 !موهبته هي أساس تحقيقه للنجاحل ذكاء الطفل ومعدّ  من المعتقدات الخاطئة أيضاً هي االعتقاد أنّ على تقويتها، و

 

مواهبه التي يحظى بها ونقلها للطفل تجاه مهاراته و لعقلية الثابتةاإن جميع تلك المعتقدات الخاطئة هي بسبب امتالك 

عبور نحو  بمثابة بوابة صحيةبعقلية نمو مرنة وعد تحلّي الطفل فتسبّب هذه العقلية عائقاً تمنع الطفل من التطّور، حيث ي  

ن الجهد والمثابرة سيصبح أكثر م ه ببذل المزيدالتطور والتحسين وصوالً إلى اإلبداع والتميّز، فالطفل الذكي سيعي أنّ 

 من خالل التجارب واكتساب الخبرات سيغدو الطفل الموهوب أكثر موهبةً.ذكاًء، و

غيير شامل لكل بل تفتح الباب على ت ،في تحسين قدرته على التعلّم فحسب لعقلية نمو صحيّةمتالك الطفل ن أهمية اال تكم

النظرة المشرقة التي اإليجابية والسلوكيات الصحيحة ويه العادات الصحية ولدتكّرس العادات السلبية والمعتقدات الخاطئة و

 ترفع تقديره لذاته.بنفسه و وتزيد ثقتهنحو األفضل  تدفعه للتغيير

 

 

 الطفل:لدى  عقلية نمو مرنةلتنمية  يمكن اتباعها هاّمة استراتيجيات ثمانإليكم 

 

 

 نمو صحيّة، ابدأ بتبني عقلية قدوة ألبنائهم اآلباء خير .1

 

مناحي عليك اكتسابها أوالً وتكريسها في جميع تغييرها إلى عقلية نمو مرنة، يتّوجب على تحسين عقلية طفلك و قبل العمل

دحض كافة المعتقدات الخاطئة التي قل المفاهيم اإليجابية والصحية وعلى ن الجتماعية، احرص  حياتك األسرية والعملية وا

ما يرى األطفال  مهم، فعادةً رهم وتقدّ صحية لدى أطفالك وتقّوي العقلية الثابتة التي تحول دون تطوّ  عقلية نموتعيق بناء 

 .لحسنة والمثال األعلىفي آبائهم القدوة ا

بنة وأّن جميع تصرفاتك وسلوكياتك هي المعلّم األّول لطفلك وهي الل  كن على يقين أنّك مراقب بشكل دائم من قبل أطفالك 

 ي بناء عقلية طفلك، لذلك احرص على بنائها كعقلية نمو صحية ومرنة.األساسية ف

 

 

 عقلية نمو مرنة وصحيّة لنقلها إلى أطفالك. تعزيزو احرص على امتالك، أنت قدوة لطفلك

 والتطّور للنمو واالختبارات كفرصالنظر إلى التحديات  .2



 

 

 

، تزداد تلك من اإلخفاق بها خوفهمبسبب التوتر القلق واالختبارات بالكثير من التحديات ويتعامل عادة األطفال مع 

حبط على أنها فشل ذريعتلك النتائج الطفل ة، ويرى المخاوف في حال لم يحقق الطفل النتائج المرجوّ   باليأس ، فيصابوم 

 باالستسالم!والرغبة 

، !أنه مقياس لمقدراته ومهاراته علىالخاطئة تجاه أي تحّدي أو اختبار نظرته طفلك دوماً على تغيير مفاهيمه و شّجع

ما هي إاّل  الطفل جيداً أن كافة االختبارات والتحديات التي يخوضها بحيث يدرك عقلية نمو مرنةواحرص على تعزيز 

 تصويب أخطائه.ته ومهاراته وتقوية نقاط ضعفه ولتطوير إمكانياعليه انتهازها  للنمو فرص هامة

 "ما درجة التقدير التي حصلت عليها ؟!"  عليه من طرح سؤالك المعتادفعند عودة طفلك من االختبار بدالً 

 "ما الفائدة التي حصلت عليها؟" ،”"ما الذي تعلّمته من االختبار؟ وإفادة مثلاطرح تساؤالت على طفلك أكثر صّحة 

 "هل أدركت أخطائك بشكل جيد؟".

 

 .ثمينة من أجل النمو والتطّور االختبارات بمثابة فرصطفلك على اعتبار كافة التحديات وشّجع 

 

 

 مدح الجهد بدالً من اإلشادة بالموهبة ومعّدل الذّكاء  .3
 

نفسية مهاراته يسعون إلى تنمية الدوافع اإليجابية وتحسين ة بموهبته واإلشادبعض اآلباء أن بمدح ذكاء طفلهم ويعتقد 

بعة في التعامل لكن قد يكون لتلك األساليب المتّ عقلية، والطفل لزيادة ثقته بنفسه وبما يملك من مهارات فكرية ومقدرات 

لخلق تلك العقلية  الصحيحة،المرنة و عقلية النموتعزيز مية شخصية الطفل في بيئة صحيّة ومع األطفال دوراً سلبياً في تن

بما قضوه من وقت في ة اإلشادفي سبيل التعلّم و لهم ومثابرتهمتثمين جهد أطفاتطويرها لدى الطفل يتوّجب على اآلباء و

 التحضير، فبدالً من تشجيع طفلك بعبارة "أنت ذكي جداً، حتماً ستنجح في االختبار !"المذاكرة والدراسة و

 .يمكن استبدالها بعبارة أكثر صّحة "أنت بذلت الكثير من الجهد، ومن المؤكد أنك ستقّدم أفضل ما لديك"

 

 مهاراته.ي يبذله في سبيل تطوير مقدراته والجهد الذ على مدحومواهبه، احرص  بدالً من اإلشادة بذكاء طفلك

 

 التعلّمعملية تحديد الهدف الحقيقي من  .4
 

غيرها من الوقت الذي يقضيه متنوعة ودراسية عالقاً في فصول عندما يفّكر الطفل بعقلية ثابتة تجاه قضائه لساعات طويلة 

 في، سيعتقد أن الهدف من ذلك كلّه هو حصوله على درجة تقدير مرتفعة أثناء تحضيره لالختبارات المرتقبةفي المنزل 

في الحصول على درجة تقدير عالية، سيرى في ذلك الفشل إخفاقاً في تحقيق الهدف  وفي حال فشله ،الدراسي!نهاية العام 

 !ممن عملية التعلّ 

األهداف الحقيقة اده الخاطئ تجاه الغايات وير اعتقلديه من خالل تغي عقلية نمو صحيّةتعزيز لى توعية طفلك واحرص ع

العام الدراسي هو التعب خالل ل على تحقيقه من خالل المثابرة وبذل الجهد ومن عملية التعلّم، فالهدف الذي يعمل الطف

 .يحصل عليها الطفل في نهاية عام من التّعب ليست مجّرد أرقامإغناء معرفته وتحسين مهاراته و

 

ك حول الهدف من عملية التعلّم، فغاية طفلك من تعلّمه هي تطوير مهاراته وتعزيز مقدراته التي على توعية طفلاحرص 

 سترافقه مدى الحياة، وليس حصوله على تقدير الختبار عابر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 احتوائه بدالً من توبيخهحتضان الطفل وا .5



 

 

 

مرنة عن دعم وتعزيز الجانب العاطفي  ونمّ  عقليةبشخصية متوازنة و وتنشئة طفلية يغفل بعض اآلباء في ترب

في بعض الحاالت معاقبته فتوبيخ الطفل وتهديده بالعقاب و ،خاّصة األطفال العاطفيين أكثر من غيرهموالشعوري لديه و

واالستفادة التعلّم  فتتحول أهدافه من ،وتشّوش أفكارهب ، تلك السلوكيات الخاطئة تخلق لدى الطفل حالة من الّرع!بالضرب

قد  الذع و توبيخاألخطاء من تطوير مهاراته وتحسين أدائه وإغناء معرفته إلى إرضاء والديه أو تفادي أي عقاب أ من

 ينتج عن تقصيره.

يجب لكن ، وضروريهو كابه األخطاء الفادحة الطفل في بعض الحاالت األكثر خطورة أو عند ارت الشّك أن تأنيب

ارتكابه  علىلطفل، فالغاية من محاسبته قاسي يؤثر سلباً على الجانب العاطفي ل مراعاة عدم تحويل ذلك التأنيب إلى توبيخ

الخوف، ففي حال قام طفلك بكسر بعض األطباق أثناء قيامه لخطأ ما هو زرع الحرص والوعي بداخله وليس الرعب و

 !بقسوةشجعّه للقيام بذلك بمزيد من الحرص بدالً من توبيخه بالمساعدة في إعداد المائدة، 

 

وليس  العزيمة والحرصاية من التوبيخ هي زرع فالغ ،بقسوة أو تقصيره توبيخ ومحاسبة طفلك على أخطائهاحذر من 

 الرعب.الخوف و

 

 

 االبتعاد عن األساليب التقليدية في عمليّة التعلّم .6
 

فل في فصول دراسية نظرية مملّة طال كإقحام باع أساليب تقليدية في عملية التعلّملدى الطفل هو اتّ  العقلية الثابتةما يعّزز 

الجوانب  تلك األساليب لدى الطفل فتقيّد ،التعلّم عمليّة في عدم إشراكهوحصر دور الطفل بتلقّي المعلومات مرهقة، وو

تطّور مهاراته الفكريّة باإلضافة إلى سيطرة مشاعر الملل  وتحّد من ،قدرته على التفكير والتحليل واالستنتاجواإلبداعية 

 ا ينعكس سلباً على نجاح العملية التعليميّة.عليه م

 تتضّمن:في تعليم أطفالنا اتباع أساليب أكثر نجاحاً  (معلّمينعليمية التقليدية يمكننا )كآباء وفبدالً من اتباع تلك األنماط الت

 

  وإشراك الطفل في عمليّة التعلّم.زيادة األنشطة التفاعلية 

  عملية التعلّم.إلضفاء طابع الحماس والمرح على األلعاب التعليمية اتباع بعض 

 .تكريس األنشطة العملية والوظيفية قدر المستطاع في عملية تعليم الطفل 

 ربط المعلومات النظرية بالواقع المحسوس. على العمل 

 

التعليمية ك في عملية التعلّم، كاتباع األنشطة التفاعلية وممارسة بعض األلعاب احرص على اتباع أساليب ناجحة مع طفل

 لحماية طفلك من مغبّة أساليب تعليم تقليدية مملة. الممتعة

 

 النقد الذاتيتعزيز التفكير اإليجابي و .7
 

لعب عاطفته، فيبالغة بالم   يلجأ عادة إلىمن الخطأ وعدم االعتراف به، ويميل الطفل في الكثير من األحيان إلى التنّصل 

لطفل بدالً ز لديه التفكير الّسلبي الذي يطغى عليه الخيال العاطفي ليواجهها ما يعزّ في أي مشكلة قد دور الضحيّة الطفل 

 مواجهة التحديات.و في حل المشكالتمهاراته ضعف لديه العقالني، ما ي  من التفكير المنطقي و

، االعتذار عند ارتكابهوالنقد الذاتي البنّاء من خالل تشجيعه على االعتراف بالخطأ ّمي لدى طفلك التفكير اإليجابي ون

قلية نمو ععدم االنجرار إلى التفكير السلبي الذي يحد من تعزيز للمشاكل التي يواجهها و إعطاء المبررات العقالنيةو

األفكار السلبية التي قد تسيطر على طفلك لدى الطفل، ففي حال نشوب خالف بين طفلك وأحد أصدقائه،  صحيّةمرنة و

اإليجابي  على التفكير كطفلتشجيع "، يمكن مواجهتها ب! حينها مثل "صديقي ال يحبني !"، "ال أريد محادثته بعد اليوم

" ،"هل تذكر األيام الجميلة التي ؟عصيب يمّر بوقتيكون صديقك كطرح بعض التساؤالت من قبيل "هل من الممكن أن 

 سويّاً؟". اهماقضيت

 

  الرجوع عنه.النقد الذاتي كاالعتراف بالخطأ وادفعه لتعزيز في حل نزاعاته، و شّجع طفلك على التفكير اإليجابي

 

 لاطفألعند ا تعزيز مهارات الذكاء العاطفي .8



 

 

 

عدم وبالمشاعر  كاء العاطفي قد تعيق بناء عقلية نمو صحيّة لديه، كالقدرة على االعترافإن افتقاد الطفل لمهارات الذ

 إبداء التعاطف ... ، والسعادةكإظهار الحماس و قدرته على التضامن العاطفي مع اآلخرينكبتها، و

كبت الطفل  . حيث أنّ مشكلة.اتخاذ موقف عاطفي تجاه أي إنجاز أو تحٍد أو لك دوماً على االعتراف بمشاعره وشّجع طف

اعتراف الطفل بمشاعره  بالمقابل فإنّ ، وسليمة عقلية نمومن بناء  ويحدّ في التفكير  العقلية الثابتةلمشاعره يعّزز لديه 

ور يطّور لديه القدرة على تسمية األمع الذات ما يزيد ثقته بنفسه وتقديره لذاته والتصالح مز لديه مشاعر االرتياح ويعزّ 

التواصل  ه فيمهاراتيدعم لديه ، وحل المشكالتالتعامل مع مختلف المواقف و مهاراته في بالتالي يعزز، وبمسمياتها

 البنّاء مع اآلخرين.

 

 تثقيف العقل بدون تثقيف القلب ليس تعليماً على اإلطالق.

 أرسطو، فيلسوف يوناني

  
لى تعزيز عقلية نمو عاطفي لديه، ما يساعد عالشّجع طفلك على االعتراف بمشاعره وعدم كبتها لتنمية مهارات الذكاء 

 صحيّة لدى الطفل.مرنة و

 


