
 

 

 وَمِرناً؟كيف تجعل طفلك ُشجاعاً 

 األطفال  عندَ قوي ة ة خصي  ش  ساعد على تنمية نصائح تُ  6

جل؟خصية أو عف الش  عاني طفلك من ض  هل ي    الخ 

 ثابتة؟ة ياته ومشاكله بعقلي  هل يواجه طفلك تحد  

 األطفال؟عند  ة مرنةة وعقلي  ة قوي  طوير شخصي  بل لبناء وتما الس  

 

ي وإيجابي، بحيث يكون قادر والخصائص التي البد  أن يتحل ى بها الطفل للعيش في المجتمع بشمن المهارات  على كل صح 

؛ ةة القوي  خصي  الش  هي  رهك  وف   تهليم لعقلي  حي والس  ضج الص  من خالل الن   وتطوير مهاراتهياته مشاكله ومواجهة تحد   حل  

 سيطرة بطريقة سليمة بعيداً عن روفوالظ   ة المواقفالتعامل مع كاف   جاعة ليكون قادر علىفل الجرأة والش  التي تمنح الط  

التي تساهم بشكل كبير في بناء وتعزيز مفاهيم إيجابية لدى الطفل ودحض كافة  ة المرنةالعقلي  ، وعليه الخوف والخجل

 وتحميه من فكار والمبادئ واآلراء ة األة لكاف  حاكمة العقلي  كما تدعم لديه الم   ،لوكيات غير الصحي ةوالس   الخاطئة المفاهيم

م قدرته على التفكيرت   التفكير بعقلية ثابتةتقيه من تبن ي أفكار سلبية ال تعب ر عنه و من تنشيط  وتحد   والتحليل والنقد حج 

ق لديه.  الجانب اإلبداعي والخال 

ج صح  شخصية  السليم لتطويرراط باكتساب الطفل للجرأة والمرونة نضع أطفالنا على الص   بناء ي وسليم لمتوازنة وتدر 

ل المسؤولية.جاع وقادر ش  ، واع   مرن، طفل  على تحم 

 

مخاض تلك الوالدة ومالمحها ونتائجها هي مسؤولية عظيمة تقع على عاتقنا  لكن  ، والدة ثانية لهل مث  إن  تربية الطفل ت  

توازنة وتعزيز شخصية قوي ةيحة نحو تكوين كآباء من خالل تنشئة أطفالنا على أسس ومبادئ توجيه وقيادة آمنة وصح  وم 

روف مختلف الظ  الطفل فيه  االنطالق والعيش في مجتمع كامل يختبرعقلية مرنة وصحي ة لدى الطفل تجعله قادر على 

روف ة الظ  يات والمواقف، ففي حال كان طفلك م حصناً بما فيه الكفاية سيكون قادر على مواجهة كافجارب والتحد  والت  

لألسس والمهارات الالزمة التي تمث ل درع الحماية  كان طفلك مفتقداً ، والعكس صحيح! ،فإذا تحديات بشجاعة ومرونةوال

عاجزاً عن التعامل صبح ة وتبن ي أفكار خاطئة بحيث ي  سلوكيات غير صحي  شخصية انهزامية والكتساب رضة ع  له سيكون 

ة لدى بة على تعزيز عقلية تفكير صحي  لبية المترت  باإلضافة إلى اآلثار الس  كمة، كافة المواقف بعقالنية وشجاعة وح  مع 

ب على األبوين إعطائها أهمية بالغة في  وسليمة، ومن أهم تلك الطفل وتنمية شخصيته على أسس متينة األسس التي يتوج 

بحور  النجاة الذي يحمل طفلك منارب فل التي تمث ل قلدى الط   وتعزيز عقلية مرنة تنمية شخصي ة قويةتربية الطفل هي 

 خصية والمرونة في التفكير.ة الش  جاعة وقو  عف والخوف والعقلية الثابتة إلى شاطئ الوعي والش  العجز والض  

 

 الط فل:ة مرنة لدى ة قوي ة وعقلي  هة لآلباء من أجل بناء وتعزيز شخصي  موج   ست نصائحم في هذا المقال سنقد  

 

 شخصية قوية لبناء واالختباررصة االكتشاف فُ  طفلكَ  امنح   .1
 

حيط بهم، فيلجأ األبوان إلى عزل طفلهم عن العالم في بعض األحيان يبالغ األبوان في خوفهم على أطفالهم من المجتمع الم  

نطوياً علىخصية الش   ضعيف   الطفل فيصبح طفالً بناء شخصية اً على ، ما ينعكس سلب!الخارجي بهدف حمايته  نفسه وم 

 جاعة.رأة والش  للمهارات االجتماعية التي تسهم بشكل كبير في تطوير وتعزيز مالمح الشخصية القوية كالج   فتقداً وم  

سليم ر شخصية الطفل بشكل من تطو   إن غياب عامل التأثر اإليجابي للطفل بمحيطه إن كان في الحي أو المدرسة يحد  

ي أن مواجهة واختبار العديد من  والشك   ،الكتشاف العالم الجديد خارج أسوار المنزل دفع طفلك وتشجيعه، البد من وصح 

وتحمي الطفل من االنعزالية واالنطواء وضعف  الشجاع والجريءالمواقف المختلفة ترسم مالمح شخصية الطفل 

ن خالل مواجهة ظروف مختلفة ة اختالط الطفل بالمجتمع في تكوين وتعزيز العقلية المرنة مالشخصية، باإلضافة إلى أهمي  

ً شاب  يوماً ما والتعل م من التجارب واكتساب الخبرات الحياتي ة الكافية لتحصين طفلك الصغير الذي سيصبح  يافعاً سيواجه  ا

 ً ً  ويختبر مواقفا وصعوبة، مع األخذ بعين االعتبار اإلشراف الدائم واإلدارة الواعية من قبل األبوين  أكثر تعقيداً  وظروفا

 .الصحي واإليجابي للطفل مع المجتمع المحيطى االختالط عل

بهدف  أو حث ه على عدم االختالط باألطفال اآلخرين في المدرسة عب في الحديقةفمثالً، بدالً من منع طفلك من الخروج والل  

قلية من خالل ومرونة الع خصيةة الش  عب واالكتشاف لتعزيز قو  والل  الق نطعه على اال، من األفضل أن تشج  !حمايته

 اكتساب التجارب والخبرات الالزمة.



 

 

 

ع طفلك على اكتساب المهارات المختلفة من خالل اللعب واالكتشاف والتواصل مع اآلخرين بدالً من عزله ودفعه  شج 

 لالنطواء على نفسه.

 

 انفعاالت طفلك ال تكبت   .2

 
من العوامل األساسية في بناء شخصية طفل متوازنة وصحي ة هي استيعاب وتقدير كافة االنفعاالت والمشاعر التي يعب ر 
 عنها، تختلف شخصية طفل عن آخر بأسلوب التعبير عن االنفعاالت والحاالت العاطفية كالفرح والحزن والحماس ... 

ديد بالص راخ وقد يعبرون عن رون عن حزنهم الش  حكة صاخبة أو يعب  بض فرطةرون عن سعادتهم الم  فبعض األطفال قد يعب  
بالغة، إن استيعاب كافة تلك االنفعاالت وإدارة الحاالت العاطفية للطفل بشكل صح ي وسليم وآمن ة حماسهم برقصة م  شد  

 شخصية قوي ةفي بناء  باع سلوكيات خاطئة في كبت مشاعر الطفل ومنعه من التعبير عن انفعاالته يساعد الطفلوعدم ات  
ل تلك ومتوازنة وعقلية مرنة وصحي ة، والعكس بالعكس!، فإن  منع الطفل من التعبير عن انفعاالته وكبت مشاعره  يحو 

 المشاعر إلى برعم خجل وخوف ينمو بداخله حتى يزهر ضعفاً ينعكس على شخصيته وطريقة تفكيره.
، بدالً من توبيخه حصوله على عالمة تقدير منخفضة في االختباربسبب راخ ه بالبكاء والص  بدي طفلك انزعاج  فعندما ي  

ومنعه من التعبير عن مشاعره، امنحه الفرصة للتعبير عن انفعاله واحرص على احتوائه وإدارة حالته العاطفية بوعي 
 وحرص.

 
ه وإدارة عواطفه بشكل بدالً من كبت انفعاالت طفلك، احرص  على منح طفلك الفرصة للتعبير عن انفعاالته ومشاعر

ي وسليم.  صح 
 
 

ل المسؤولية رصة االختيارطفلك فُ  امنح   .3  لبناء شخصية قوية وتحم 

 
ي ويمنع تعزيز العقلية المرنة لديه هو عدم منحه  م قدرته على التفكير الصح  ما يعزز العقلية الثابتة لدى الطفل ويحج 

ل مسؤولية خ  الفرصة التخاذ بعض القرارات أو إعطائه الفرصة  إمالء كاف ة القرارات من قبل  اراته، فإن  ي  لالختيار وتحم 
األبوين على طفلهم فيما يتعل ق بحياته المدرسي ة أو االجتماعية كإلزامه بارتداء مالبس ال تعجبه أو إجباره على المشاركة 

لوكيات الخاطئة ستضع الطفل على الس   في ناد  رياضي وهو يفض ل العزف والغناء أو اختيار أصدقائه بدالً عنه، كل تلك
التفكير بعقلية ثابتة والحاجة الدائمة لآلخرين وعدم القدرة على اتخاذ أي قرارات مستقبلية باإلضافة إلى إضعاف  محك  

 غفعلة الش  على كبح وتحجيم الجانب اإلبداعي وإطفاء ش   يار الخاطئ، عالوةً يار الصائب والخ  قدرته على التمييز بين الخ  
على بناء ورغباته ما ينعكس بشكل سلبي  قرارات ال تعبر عن شخصيته ومواهبهلديه من خالل االنصياع لخيارات و

ل مسؤولية كافة الخ  شخصية قوية وتعزيز عقلي ة مرنة و يارات ومتوازنة بحيث يكون الطفل قادر على اتخاذ القرار وتحم 
 ومواجهة المواقف الحياتية بشجاعة ومرونة.

هم ، وشجع  لونون ويفض  أطفالك، بل دعهم يعب رون عما يحب   ذلك على في حال كنت تحب لعب كرة القدم، ال تفرض  فمثالً 
 تتناسب مع مهاراتهم ومواهبهم.ي رغباتهم وتعب ر عن شخصيتهم والنشاطات التي تلب  على ممارسة 

 
ل مسؤولية خاذ ة في ات  لحري  طفلك الفرصة للتعبير عن نفسه من خالل إعطائه ا امنح   بعض القرارات واالختيار وتحم 
 ياراته.خ  
 
 

 طفلك بأحد  قارن  ال تُ  .4

 
ر وتعزيز من التطو   مفتاح الشخصي ة القوي ة هي االستقاللية، إن مقارنة طفلك باآلخرين قد تشك ل لديه عائقاً يمنعه   إن  

عن إنجازاته  ضىالتعبير عن نفسه والر  ة في وتنمية عقلية مرنة في التفكير، فبدالً من منح طفلك القو   شخصية قوية
عف يشعر بالض   وانهزامية بحيثفإن مقارنة طفلك بغيره من األطفال سيكسب طفلك شخصية مهزوزة  وتطوير إمكاناته

 عند عدم قدرته على تحقيق إنجازات اآلخرين!
منحه ليه اليوم، هذه االستراتيجية تاً بما وصل إدوماً على مقارنة طفلك بنفسه، أي مقارنة ما كان عليه طفلك سابق احرص  

العزيمة والشجاعة لتحد ي نفسه وبذل الجهد لتطوير مهاراته والتفكير بعقلية مرنة حول ما يريد أن يصبح من خالل تحديد 
ي والسليم يدعم الطفل يأهداف تعب ر عن رغباته وإمكان اته وال ترتبط برغبات اآلخرين أو إمكانياتهم، هذا السلوك الصح 

 وتعزيز عقلية تفكير صحي ة ومرنة.البة ى بالقوة والص  كل إيجابي لبناء شخصي ة تتحل  بش
 بعبارة مثل "عليك أن تسع  جاهداً لتصبح طبيباً كأخيك!" بذل الجهد والمثابرةعلى  تشجيع طفلك وتحفيزهعندما تريد 

ة وإيجابية من قبيل "يتوج    ق هدفك الذي تطمح إليه".وبذل الجهد لتحق  ب عليك الس عي يمكن استبدالها بعبارة أكثر صح 
 



 

 

ترتبة عن ذلك في بناء شخصي ة متوازنة  احرص  على عدم مقارنة طفلك باآلخرين بهدف حمايته من اآلثار السلبية الم 
 وعقلية صحية لدى الطفل.

 
 

 ال تستخف بإنجازات طفلك .5

 
زاح!، فترى أباً يسخر من رسم عابة والم  باب الد   وان بإنجازات أطفالهم البسيطة منفي بعض األحيان، قد يستهزئ األب

يشة ومحاولة طفله لحصان برأس كبير أو منزل بال نوافذ، ما يزرع الخجل بداخل الطفل فيصبح متردداً في إمساك الر  
 سم مرة أخرى!الر  
اتهم البسيطة استخفافاً بهم اذجة، بحيث ينظرون إلى استخفاف أبويهم بإنجازاألطفال لهم تفكيرهم الخاص وعقليتهم الس   إن  

إنجاز يخلو من  مهاراتهم لتحقيقغير قادرين على تطوير عف بداخلهم ويجعلهم وبمشاعرهم، ما يزرع الخوف والض  
 خرية أو االستهزاء!الس  

د إمساك طفلك صاحب األربعة دوماً على تقدير إنجازات أطفالك مهما بلغت من البساطة وكن   احرص    داعماً لهم، فمجر 
ز لديهم  ذاته، إن   إنجاز بحد   أعوام للقلم ومحاولة الكتابة يعد   تقدير ما يسعى أطفالك لتحقيقه وتشجيعهم للوصول إليه يعز 

ف مشاعر الخجل والخوف، باإلضافة إلى تنمية وتعزيز عقلية مرنة من خالل ة الشخصي ة والعزيمة والشجاعة ويخف  قو  
فعهم لتصويبها بأسلوب داعم وإيجابي بعيداً عن االستخفاف أو االستهزاء، فطفلك رتكبة ودتحفيزهم إلدراك األخطاء الم  

 به ! سم الخاص  ض الر  عر  لمنزل وشجرة قد يدعوك مستقبالً لحضور م   بسيطة الذي يريك اليوم رسمة
ن أوراق الشجر بالل ون األزرق والش   لوحةً ريك في حال أراد طفلك أن ي  فمثالً،  مس رسمها تعب ر عن فصل الربيع وقد لو 

ً سلوك بع  خرية، ات  زاح والس  للم   باللون األخضر، بدالً من جعل ذلك مدعاةً  نصيحتك بأسلوب داعم  م  أكثر وعياً مع طفلك وقد   ا
 اللوحة!ن ستخدمة في تلويوإيجابي إلجراء بعض التغييرات الالزمة على األلوان الم  

 
وتحفيزه تشجيعه  له من خاللدوراً إيجابياً وداعماً  ال تحاول  االستخفاف بإنجازات طفلك مهما بلغت من البساطة، والعب  

  لتطوير مهاراته ومواهبه.
 

 ال تتبع أساليب العنف والتهديد مع طفلك .6

 
باع أسلوب ادرة عنهم بات  لوكيات الخاطئة الص  في بعض األحيان، يعمل األبوان على توجيه أطفالهم أو تقويم بعض الس  

لدى الطفل  شخصية قويةه األسلوب األنسب لتربية الطفل تربية صحي ة وسليمة، فبدالً من بناء وتعزيز عتقدين أن  العنف م  
كنوع من استخدام العنف الجسدي  وأباع سلوكيات تربوية خاطئة كالتهديد بالعقاب يسعى األبوان إلضعافها وهدمها بات  

 حاسبة!الم  
لوك هو أمر ضروري، ولكن اتباع أسلوب سلوك غير سوي صادر عنه وتقويم ذلك الس   أي  حاسبة الطفل على م   أن   الشك  

فة في تنشئة العنف كالضرب أو العنف اللفظي كالتوبيخ الالذع وإطالق الشتائم ال يعدو كونه استراتيجية فاشلة ومتخل  
 جيداً ويسعى جاهداً لتصويبه. شخصية متوازنة وقوية لدى الطفل تجعله يدرك خطأه  وتعزيز عقلية صحية ومرنة و

نعي جيداً وندرك األساليب  ن، يتحت م علينا كآباء أن  األبوا الدى الطفل همم الرئيسي في تعزيز الشخصية القوية المتحك   إن  
ى اتباع قواعد وسلوكيات صحي ة  وصائبة سليمة من خالل تشجيعهم عل الصحي ة والناجحة في تربية أطفالنا تربيةً 

حاسبة الطفل على من الخارج، ولكن عملية م   لوكيات الخاطئة التي قد تخترق أسوار المنزل آتيةً وحمايتهم من كافة الس  
ة وي  التربعزيز المفاهيم والقيم تاء واإليجابي وأخطائه يتوجب أن تتم بالكثير من الوعي من خالل اتباع اسلوب الحوار البن  

ر شخصية قوي ة بناءً ز بشكل إيجابي وصح  سامحة، وبذلك نعز  السامية كاالعتراف بالخطأ واالعتذار عنه وطلب الم    ي تطو 
على شجاعة الطفل من خالل االعتراف بخطأه وجرأته باالعتذار عنه، باإلضافة إلى تعزيز العقلية المرنة لدى الطفل في 

 صويبها.إدراك سوء بعض تصرفاته والعمل على ت
في  باع اسلوب العنف والتوبيخ الالذعلمعناها، بدالً من ات   درك  م   عن األدب غير   خارجة   تلف ظ طفلك بألفاظ  في حال 
حاسبته ب عليك محاورة طفلك م   ي وهادئ.بشكل إيجابالخاطئ  ه  وتوضيح سلوك  ، يتوج 

 
من خالل الحوار البن اء بعيداً عن استخدام العنف باع أساليب صحي ة وآمنة في محاسبة طفلك على أخطائه على ات   احرص  

 الجسدي أو اللفظي معهم.
 

 "الخوف من بدالً  فقوالر   باالحترام الشعور خالل من بك أطفالك تربط أن   األفضل من"
 كاتب ومؤلف ايرلندي - ماكسويني تيرينس  

 
 هل أعجبك المقال؟

 األطفال؟خصية عند بعض عف الش  هل يمكنك اآلن تحديد أسباب ض  
 أعاله؟!صائح المذكورة ترتبة على طفلك في حال عدم اتباع الن  ع النتائج الم  وهل يمكنك توق  


