
 

 

 ؟ بنيّةرات الّطفل فطريّة أم م  هل مها

 نصائح لبناء وتطوير مهارات الّطفل ؟ 3

 هل يمتلك طفلك مهارات اجتماعّية ومعرفيّة كافية ؟

 كيف اكتسب طفلك مهاراتِه ؟

 وما هي الوسائل الّتي تتبعّها مع أطفالك لتطوير مهاراتهم ؟

 

فطريّة أو موروثة عن إّما تكون  قد الّطفل من عمر مبّكر ال يمكننا إنكار أّن بعض المهارات الّتي يتحلّى بها

 ودراسيّة اجتماعيّة حياة ويعيش جيّد بشكل مهاّمه لينجز كافية الّتي يمتلكها الّطفل المهارات هلولكن  .األبوين

 هل هذه المهارات ستنمو وتتطّور من تلقاء نفسها ؟! ؟ والّسؤال األهّم؛ناجحة

ى من عمره، منذ الّسنين األول خاّصة ومواهبفرديّة يتباهى األبوان في بعض األحيان بأّن طفلهم يمتلك مهارات 

هذا التفسير يمكن أن يكون صحيحاً، ولكن قد  .يعتقد األبوان أنّها فطريّة أو موروثةوفي البحث عن المصدر، 

قدرة على حفظ العديد ر كمعّدل الذكاء المرتفع، الك المهارات ليست فطرّية وإنّما مكتسبة من عمر صغيتكون تل

الجمل أو القدرة على تنفيذ عمليّات حسابيّة صعبة وغيرها من المهارات الّتي قد يبهرك طفلك من المفردات و

 بامتالكه إيّاها.

نائّية، ولكن ما ال تتباين وتختلف النّظريات الّتي تفّسر امتالك األطفال للمهارات المختلفة والقدرات الفكريّة االستث

خالف عليه أّن تلك المهارات ال يمكن أن تنمو وتتطّور من تلقاء نفسها، بل تحتاج إلى تدريب وتعزيز من خالل 

 اتّباع أساليب تربويّة صحيّة مع الّطفل بحيث يحافظ على مهاراته ويعمل على تحسينها وتطويرها.

نّصات التّواصل االجتماعي لديه القدرة على جمع أرقام كبيرة لعلّك شاهدَت من قبل طفالً على التّلفاز أو على م

أو طفالً يلعب الّشطرنج بكّل مهارة وإتقان  ،!بالقليل من التّفكير أو طفالً لديه القدرة على التحّدث بأكثر من لغة

 ؟نفَسك كيف لطفل بعمر صغير أن يمتلك مهارات قد يعجز عنها الكبار ولكن هل سألتَ  .ويهزم كبار الالعبين

تتباين اآلراء والتّفسيرات حول قدرة الّطفل على امتالك مهارات رائعة كهذه، ولكن التّفسير األقرب للمنطق 

مرنة تمنحه عقليّة تفكير  في بيئة صحيّة وعلى أسس ومعايير تربويّة صحيحة يكون في تنشئة الّطفل وتربيته

 عيش حياة طفوليّة صحيّة تحّرر قدراته ومهاراته المعرفيّةيالفرصة ل تُتيح أمامه، وشخصيّة قويّة ومتوازنة

، باإلضافة إلى تعزيز الجانب النّفسي لدى الّطفل وبالتّالي حمايته من أي مشاعر سلبيّة قد تقيّد قدراته وتطّورها

 الفكريّة ومهاراته البدنيّة.

نقّدم لكم بعضاً من تلك األسس والمعايير التّربوية الّصحيّة الّتي تساعد أطفالكم على إظهار في هذا المقال، س

مهاراتهم المعرفيّة المختلفة وتحرير قدراتهم الفكريّة والّرياضيّة وغيرها، واألهم أنّها تعمل على تنمية وتطوير 

نصائح هاّمة ومفيدة ثالث ية ستكون على شكل ارات والقدرات بشكل بنّاء وفعّال، تلك المعايير التّربوتلك المه

 موجّهة لآلباء بهدف مساعدة أبنائهم على تنمية وتطوير مهاراتهم بشكل بنّاء وصّحي.

 

 

 

 



 

 

أطفالهم بشكل  مهارات وتطوير لمساعدة اآلباء على بناء نصائح 3

 صّحي وفعّال

 

 للتعلّم ةقابل أّن كل المهارات علّم طفل كالنّصيحة األولى لتطوير مهارات الّطفل: 

 هدبالّسعي وبذل الجّ  والتّطوير

م ورفع لّطفل من أجل نجاح عمليّة التّعلها في عقليّة اإن الّسعي وبذل الّجهد هو الركيزة األساسيّة الّتي ينبغي بناؤُ 

هد ستبقى ك الجّ مستوى مقدرات الّطفل على اكتساب المزيد من المهارات وتطويرها بشكل فعّال، فبدون بذل ذل

الّطفل على قدراته الحالية وينجح في  فيه يعتمد ففي الوقت الذي .حجّمةقدرات الطفل وإمكانياته محدودة ومُ 

 .أكثر صعوبة لن يستطع الحقاً إنجاز مهامّ  ، فربمابسيطة ومهامّ رضية لوظائف تحقيق نتائج مُ 

طفلك دوماً على تعلّم مهارات جديدة وعدم االكتفاء بما لديه، باإلضافة إلى تطوير ما يمتلك من مهارات  شّجع  

كرة القدم لن يجعله العباً  كلعببعض الهوايات  بممارسةفاهتمام طفلك  .وتحسينها من خالل التدّرب وبذل الجهد

قدرات استثنائية في لكل عملي، وامتالك طفلك زول إلى ساحة اللّعب وممارسة هذه الهواية بشماهراً دون النّ 

تطويرها من خالل التدّرب على  عندعة سيجعل تلك المقدرات ال تراوح مكانها ة المتنوّ ات الحسابيّ إجراء العمليّ 

عمليات أكثر تعقيداً، وهذا بالطبع ينطبق على العديد من المهارات والهوايات األخرى الّتي يمتلكها الّطفل  حلّ 

 طوير والّصقل من خالل أدائها وممارستها بشكل عملي.تحتاج إلى التّ والّتي 

 شّجع طفلك على تطوير مهاراته وصقل مواهبه من خالل تعلّم المزيد حولها وممارستها بشكل عملي 

 كممارسة مختلف األنشطة الفنيّة والّرياضيّة بشكل دوري.

  بما يمتلك من مقدرات من خالل رفع مستوى ساعد طفلك على تطوير مقدراته وإمكانياته وعدم االكتفاء

 صعوبة المهام والواجبات الّتي تطلب من الّطفل.

   في التّحضير الختباراته المدرسيّة وعدم االعتماد على مهاراته ومقدراته  حفّز طفلك على بذل جهد كاف

 )عليك أن تكون مشرفاً على ذلك(.

ب جهداً كافياً في التّدرّ  خالل بذل الّطفلوذلك من  تحتاج مهارات ومواهب الّطفل إلى التّطوير والّصقل

 والممارسة.

 همعفشّجع أطفالك على كشف نقاط ض :الّطفل مهارات لتطوير انيةالثّ  النّصيحة

 تقويتهاوالعمل على 

ون إلى أوعدم االكتراث بها بحيث يلج ط الّضعف الّتي يعاني منها طفلهمخطئ اآلباء أحياناً بالتّغاضي عن نقايُ 

 التّعويل على نقاط قوته ومقدراته، فيواجه الّطفل مشاكل وصعوبات مستقبليّة تشّكل عائقاً أمام تعلّمه وتطّوره.

الّطفل الّذي ال يمتلك مخزوناً كافياً من المفردات ويواجه مشكلة في عدم قدرته على صياغة جمل ونجد أن 

جاهزة يحفظها الّطفل دون إدراكهم للخطأ  في بعض األحيان لتقديم جمل ألبوانيلجأ ا ،ونصوص ذات معنى

أو  ينفترى األبو ،وحين يواجه الّطفل صعوبات في إنجاز واجب الّرياضيات الموكل إليه .الذّي يقترفونه

 هذه بالّطبع استراتيجيّة تعليميّة فاشلة.جاهزة للّطفل، و الً حلو مونالمدّرس الخصوصي يقدّ 

تحتاج للتقوية والتّحسين وليس للتغطية عليها وعدم االكتراث بها لبناء نقاط الّضعف الّتي يعاني منها الّطفل 

تعليم الّطفل الّسبل الحقيقية والّطرق  وجوب باإلضافة إلى .وتطوير عقلية نامية وشخصيّة مستقلّة لدى الّطفل

 والّسعي لتحسينها بشكل فعّال وبّناء. حيّة لتطوير مكامن الّضعفالصّ 



 

 

نا بعض وهُ  .على تحسينها بالشكل المطلوب اعمل  ّضعف الّتي يعاني منها طفلك، وفي أسباب نقاط ال ابحث  

 األمثلة على ذلك الّتي يمكنكم اتّباعها مع أطفالكم :

  فإن الكتابة وعدم امتالكه مخزوناً كافياً من المفردات، وأالّطفل الّذي يعاني من صعوبات في القراءة 

 األمثل. هي الحلّ  ،يتناسب مع عمرهطالعة وقراءة القصص والكتب بما المُ 

   لطفلك  حين يواجه طفلك صعوبة في إنجاز مهاّمه وواجباته المدرسيّة، بدالً من تقديم الحلول الجاهزة، أعد

 د من فهمه الكافي لها، ثم اطلب  إليه إنجاز تلك الواجبات.بشكل جيّد وتأكّ الواردة في الّدرس شرح األفكار 

  ّبذلك عوضاً عنه،  قيامكغبة واالهتمام بتنظيف وترتيب أغراضه الخاّصة، بدالً من طفلك الّذي ال يملك الر

 من التّسلية والمرح. شاركة وإنجاز ذلك بجّو  من خالل المُ  العملشّجعه على 

  ه في المنزل على تكوين عالقات اجتماعيّة صحيّة، فإّن بقاءَ  القدرةحين يعاني طفلك من االنطوائية وعدم

دمجه ومشاركته في نشاطات مختلفة كالنّوادي الّرياضيّة أو األنشطة االجتماعيّة أو الفنيّة هو  ، بلليس حاّلً 

 األمثل. الحلّ 

 كشف مكامن الّضعف لدى الّطفل وعدم تجاهلها يلعب دوراً هاّماً في تطوير مهاراته بشكل صّحي وفعّال.

 

طفلك وال تفرض ابحث عن اهتمامات  :الّطفل مهارات لتطوير الثّالثة النّصيحة

 اهتماماتك عليه

إجباره على  اهتمام الّطفل في المجاالت الّتي يفّضلها هي المفتاح األساسي لتطوير مهاراته فيها، في حين أن  

احة ، فهو بالطبّع لن يشعر بالرّ ة نواح  رر من عدّ لحق به الض  مزاولة األنشطة والمهارات الّتي ال تثير اهتماماته تُ 

مور ال يرغب بها وبالتّالي لن يعمل بشكل جّدي على تطويرها، باإلضافة إلى معاناته النفسيّة والحماس تجاه أ

 عند التّواجد في أماكن ال يرغب بالتّواجد فيها أو القيام بأنشطة ال يحبّذها. 

 طفلك مشاركة المضرب، كرة لتعليم رياضي ناد   في طفلك إشراك الكمان، آلة على العزف طفلك تعليم محاولة

 اتباعها يمكن سياسات و لطرق أمثلة كلها…  المائية باأللوان سمالرّ  خطوات لتعلم ةتعليميّ  فيديوهات حضور في

طفلك ولكن في النّهاية سيختار  تطويرها، على والعمل ومواهبه اهتماماته اكتشاف على طفلك لمساعدة

 من الكثير تمنحه غفالشّ  و الحماس فيه تثير تيالّ  لألمور فلالطّ  تحديد إن   .االستمرار فيما يثير اهتمامه وشغفه

 .يفّضل و يحبّ  فيما اإلنجازاتأفضل  لتحقيقلتطوير مهاراته و واالجتهاد العمل نحو حفيزالتّ 

ة منح الّطفل حريّة اختيار المهارات الّتي يفّضل امتالكها إليكم بعض األمثلة والنّصائح الهاّمة الّتي توّضح أهميّ 

 وتطويرها:

   طفلك على تطوير مهاراته في لعب كرة القدم وهو يفّضل كرة المضرب. ال ترغم 

   متعة تجاهها. هتم بها وال يشعر بأيّ طفلك على تعلّم العزف على آلة الكمان وهو غير مُ  ال تجبر 

   راته فيها.طفلك حريّة اختبارات األنشطة الّرياضيّة والمواهب الفنّية الّتي يرغب في تطوير مها امنح 

   غف واالهتمام بالمجال األدبي.راهق على دراسة المجال العلمي وهو يملك الشّ طفلك المُ  ال تجبر 

 ه تجاهها.ه أو شغفَ ها في المجاالت الّتي ال تثير اهتمامَ تطوير مهارات الّطفل ال يمكن تحقيقُ 

 هل أعجبَك المقال ؟

 اء؟كيف تساعد طفلك على تطوير مهاراته بشكل فعّال وبنّ 

 وما هي النّصائح الّتي توّد اتّباعها مع طفلك في سبيل تحقيق ذلك؟


