
 نصائح لمساعدة 4 :باآلخريننفسه  الطفل مقارنة

 ةمستقلّ الطفل على بناء شخصيّة  

 اآلخرين؟لماذا يميل طفلك أحياناً لمقارنة نفسه باألطفال 

 تربيته؟هل هذا السلوك فطري أم يكتسبه الطفل خالل 

 السلبية لتلك المقارنات على بناء وما اآلثار

 ومستقل؟شخصية الطفل بشكل صحي 

، فيمكن بمقارنة نفسه بمن حولهحيث يبدأ الطفل من عمر مبّكر جداً  ،مقارنة الطفل نفسه باآلخرين هو سلوك فطري

. ،ولكن مع تطّور هذا السلوك والتحدث.فسه بأبيه فيحاول تقليده في طريقة المشي والجلوس نصغير يقارن  طفل مالحظة

يمكن أن يكون لمقارنة الطفل نفسه باآلخرين آثار سلبية على تطوير عقلية نمو صحية لدى الطفل لبناء شخصية تتّسم 

ونوايا، فتزداد مخاطر هذه المقارنات مع بالتميّز واالستقاللية والقدرة على اتخاذ قرارات تعكس ما بداخله من رغبات 

تبنّي آراء و مبادئ مرحلة المراهقة فتحد من مهاراته الفكرية واإلبداعية وقدرته على التفكير المستقل و وصول الطفل إلى

تعكس شخصيته، فيرى الطفل في نجاحه المتواضع فشالً عند مقارنته بنجاح اآلخرين أو قد يرى في درجة تقدير منخفضة 

 !عند مقارنتها بدرجات أقل تقديراً على أنها نجاح كبير 

لآلباء لمساعدة طفلهم على بناء شخصية مستقلّة وتعزيز عقليّة  واإلرشادات الموجهةنقّدم في هذا المقال أهم النصائح س

 نمو صحيّة واالبتعاد عن مقارنة الطفل نفسه باآلخرين.

 

واالبتعاد عن  نصائح لمساعدة الطفل على بناء شخصية مستقلّة أربع

  :باآلخرينمقارنة نفسه 

 

 فلك باآلخرين ال تقارن ط .1

 

شد احة والحماية منذ نشأتهم وصوالً إلى مرحلة الر  ة سبل الرّ كافّ  ونّوفر لهمأطفالنا  تنا األساسية كآباء أن نرع  ل مهمّ تتمثّ 

ين في تربية راً بكافة المراحل العمرية للطفل، ومن المسائل بالغة األهميّة التي يجب مراعاتها من قبل األبووالنضج مرو

 زة للطفل.المميّ  الخصائص والّسمات الفرديةهي تشجيع ودعم  بشكل جيدطفلهم 

ي يكون صحّ  إن كل طفل يتميّز بمجموعة من الطباع والسلوكيات والصفات والخصائص التي تعكس شخصيته، منها ما

تحّسن من ال هوعوائق تمنع تخلق لدى الطفل نقاط ضعفصفات سلبية سلوكيات خاطئة ووإيجابي ومنها ما يتمثّل ب

الخاطئة  وتصويب السلوكياتالقوة لديه  وتعزيز نقاط، حيث يتوجب على األهل دعم الجانب اإليجابي لدى الطفل التطّورو

 .مع اآلخرين مقارنات غير صحيّةفي  من إقحامه الطفل بدالً أمام  تذليل كافة العقبات والعوائقو الضعف وتقوية نقاط

عدم إهمال  بل يتوّجب على األبوين ،المعرفي فحسببشكل سلبي على تطّوره الفكري ور إن مقارنة طفلك باآلخرين ال يؤث

الجانب النفسي للطفل حيث أن مقارنة الطفل مع زميلة في المدرسة أو مع أحد األقارب تخلق لدى الطفل مشاعر القلق 

 غيره!ن نسخة عن تحسين قدراته، سيعمل الطفل جاهداً ليكوسعيه لتطوير مهاراته و وبدالً من، والخوف



احرص على دعم طفلك من أجل بناء شخصية مستقلّة وتعزيز مهاراته الفردية من أجل تنمية عقلية تفكير منطقية 

ت والقدرة تقدير الذاقة بالنفس ولنفسي لتمنح طفلك الثّ الجانب از لدى طفلك مهاراته الفكرية وتدعم وصحيّة، بحيث تعزّ 

 العقبات.تخّطي على مواجهة المصاعب و

 

مقارنة نفسه تعزيز شخصيّة مستقلّة وعدم االنجرار نحو لمساعدته على بناء و لك بأحداحرص على عدم مقارنة طف

 باآلخرين.

 

 عّزز لدى طفلك الثقة بالنفس وتقدير الذّات .2

 

مقارنة نفسه مخاطر مات األساسية التي على الطفل أن يتمتّع بها والتي تكون بمثابة درع حماية له بحيث تقيه من السّ من 

ُمقّدراً لذاته ولمهاراته لن يعنيه ما بمقدراته ويكون الطفل واثقاً بنفسه وته بنفسه وتقديره لذاته، فعندما هي ثق باآلخرين

 يملكه اآلخرون من مقدرات ومهارات.

تحقيق نتائج جيدة بدالً من بذله في سبيل يالذي  الفردي من خالل اإلشادة بالجهد تعزيز ثقة طفلك بنفسهاحرص دوماً على 

وتحسينها والتغنّي  وادفعه لتطويرهاشّجع طفلك على تقدير ما يملكه من مقدرات وسمات ، !اء تفّوقه على زمالئهمدحه إزّ 

طفلك على تطوير مواهبه الفنيّة أو  عوإعجابك!، شجّ ي تنال استحسانك طفال التاألغيره من بها بدالً من دفعه للتشبّه ب

ناً ُمستقاّلً، فينطلق نحو تحقيق او الرياضيّة ألن ذلك يدفعه لتقدير ذاته، حيث يرى في نفّسه شخصاً مميّزاً وكيالعلميّة أ

 طموحاته من خالل تطوير مهاراته الفكرية أو الرياضيّة بعيداً عن مقارنة نفسه باآلخرين.

 

دي الذي يبذله، باإلضافة إلى تشجيعه على تنمية لدى طفلك من خالل اإلشادة بالجهد الفر وتقدير الذاتعزز الثقة بالنفس 

 مواهبه الفرديّة.

 

 شّجع طفلك على تحدي ذاته بدالً من تحدي اآلخرين .3

 

ي عم طفلهم من خالل تعزيز فكر صحّ التغلّب عليهم، يتوجب على األبوين دي اآلخرين وتشجيعه لتحدّ بدالً من دفع الطفل و

تصويب أخطائه وتقوية نقاط ن خالل العمل على تحسين قدراته ومع نفسه م دائماً في حالة تحّد   الطفل حيث يكونب

كون منهمكاً في العمل على سي ،فبدالً من انشغال الطفل في مقارنات سلبية مع اآلخرين ،والتغلّب على نفسه الضعف لديه

 ومرنة.بذل الجهد لتذليل العقبات ومواجهة كافة الصعاب بعقلية صحيّة تطويرها وه وذاتتحدي 

إن تعزيز تحّدي الطفل لذاته ال يمنحه الثقة والدعم لتطوير مهاراته الفكريّة والمعرفيّة وتحسين قدراته فحسب، بل تساعد 

نفسي من خالل ، باإلضافة إلى تعزيز الجانب الالّسعي للتشبّه باآلخرينالطفل على تنمية شخصيّة قويّة ومستقلة بعيداً عن 

تدفعه للّسعي من اجل تحقيق أهدافه وطموحاته و وبما يرغب، ه لذاته، وتجعله يعي تماماً ما يريدتقديرزيادة ثقته بنفسه و

 الفردية. ومهاراته وسماتهالخيارات الصائبة التي تتناسب مع شخصيته د من قدرته على اتخاذ القرارات ووتزي

 

من خالل تشجيعه على تقوية نقاط ضعفه ادفع طفلك دائماً للدخول في حالة تحدي مع ذاته بدالً من تحدي اآلخرين 

 .ومقدراتهوتصويب أخطائه والعمل على تطوير مهاراته 

 



 امنح طفلك حريّة االختيار .4

 

 من عمر صغير كاختيار مالبسه وألعابه ة االختيار ابتداءً في الوقت الذي تمنح فيه طفلك مساحة كافية من أجل حريّ 

رات الطفل  اإلشراف على قرا المصيرية األكثر أهميّة مع حرص األبوين علىأغراضه الخاّصة، وصوالً إلى الخيارات و

على مقارنات  بناءً  عليه  دون إجباره أو إمالء أي قرارات نجاحهاو حول صواب اختياراته عقالنيةمناقشته بطريقة آمنة و

ككيان ة تفكير صحيّة بحيث ينظر إلى نفسه عقليّ ة لبناء شخصيّة مستقلّة و، سيمنح ذلك طفلك فرصة هامّ مع اآلخرين

ألنه سيعي  مقارنة نفسه باآلخرينوال يربط رغباته وتطلعاته برغبة اآلخرين، وبالتالي سيبتعد طفلك عن محاولة  مستقل

ة السلبير من قيود المقارنات هذا ما يشعره بالتحرّ راته وسماته الفردية، وااختياراته تتناسب مع مهتماماً أن قرارته و

عقلية مرنة من خالل إدراك جدوى اختياراته أو  تعزيزالمعرفية والمهارات ة المطلقة لالنطالق نحو تطوير الحريّ  همنحيو

 رغباته.اره وأفكفشلها وفق معايير ترتبط بشخصية الطفل و

 

النطالق نحو تكوين إشراف األبوين يمنح الطفل الثقة بالنفس لالطفل الحريّة في االختيار واتخاذ القرار تحت إن منح 

 .صية مستقلّة والتفكير بعقلية أكثر مرونة وتقديراً للذاتشخ

 

 

 

 


