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بأنه  رانه 
ْ
أق دون  املوهوب  الطفل  ُيعرف 

استشَعرت  طفل  لديك  كان  و 
َ
ل »ُمعجزة«. 

نوعًا  َيستوجب  فهذا  موهبة،  َبادرة  فيه 
مية، حتى ال تموت 

َ
خاصًا من الرعاية والتن

املوهبة قبل نضجها.
ِنسبة  أن  مؤخرًا  وَجدوا  الطفل  نفس  علماء 
بمواهب  َيتمتعون  الذين  األطفال  من  كبيرة 

مميزة َيكُونون ِنتاج اهتمام ُمبكر بتلك املوهبة.
وهبة 

َ
امل اإلطالق:  َعلى  باألهم  ُيخبرك  وهذا 

مثلها  تالشى 
َ

وت تصدأ،  قد  نمية 
َ

ت دون  الصافية 
علم  ُعلماء  طّور  لذلك  األشياء.  من  غيرها  مثل 
عملية  الءمة 

ُ
مل بحثية  ُرع 

ْ
أف عدة  الطفل  نفس 

َبجميع  وتطويرها،  األطفال  مواهب  تنمية 
أنواعها.

فيما يلي، نقدم لك ُملخصًا لـ 7 ُطرق لتنمية 
َموهبة طفلك وتطويرها:

1- التشجيع
اعدة 

َ
الق هي  التي  األَساسية،  الهوايات  شّجع 

نشاط  على  شجيعك 
َ

ت ز 
ّ
ترك ال  للَموهبة.  ية 

ّ
األول

شغفًا  طفلك  أظهر  لو  ُمحددة.  هواية  أو  بعينه، 
املوسيقى  حدد 

ُ
ت ال  ؛ 

ً
مثال واأللحان  باملوسيقى، 
في أنواع معينة من اآلَالت.

ولو  املوسيقى،  لتعليم  َمدرسة  إلى  طفلك  ذ 
ُ

خ
رياضي  بناٍد  ِحقه 

ْ
أل بالرياضة،  ُمهتمًا  رأيته 

ساعد الطفل على الولُوج 
ُ

لك ت
َ
شامل. أنت بفعل ذ

وهبة« بشكل مبدئي.
َ
إلى »َعالم امل

2- حرية االختيار
ينَسى  فرض رؤيتك لألشياء على ِطفلك، 

َ
ت ال 

األطفال  ألن  املهمة.  الحكمة  تلك  أحيانًا  اآلباء 
أن  َوعي  دون  أو  َوعي،  عن  يَحاولون  ما  عادة 
تحقق 

َ
ت لم  التي  وُطموحاتهم  أحالمهم،  ُيدركوا 

ما 
َ

بعد. لذلك من األفضل لألبوين أن يدركا، ويهت
باختيار ِطفلهما، واهتماماته النابعة من داخِله.

3- توفير الجو واألدوات الضرورية
ي 

َ
ك اهتمامه.  ُيثير  ما  يفَعل  ِطفلك   

ْ
دع

عليك  فَيجب  ذلك  تفعل  بأنك  ول 
َ

الق تستطيع 
إدراك أهم شيء: ِطفلك لن يستطيع أن يبدع 
راض 

ْ
ل األدوات، واألغ

ُ
في مجال َما إال ولديه ك

يّسر عليه إطالق العنان ملا بداخله.
ُ

التي َست
بكل  ده  زوِّ  ،

ً
مثال بالرسم  ُمهتمًا  ان 

َ
ك لو 

رش، 
ُ
ألَوان، وف التي قد يحتاجها من  األدوات 

اجلب  بالرياضة،  مهتمًا  كان  ولو  وحات. 
َ
ول

املالئمة  الرياضية  عاب 
َ
األل أو  البس، 

َ
امل له 

ته التي اختارها بنفسه.
َ

لرياض
4- النقد

َيفعل  لم  أنه  شعره 
ُ

ت وال  ِطفلك،  نتقد 
َ

ت ال 
امدح  الكفاية.  فيه  بما  يحاول  م 

َ
ل أو  توقع، 

ُ
امل

ر ُجْهده، وليس موهبته، أو حظه. 
ِّ

د
َ

عله، وق
َ
ما ف

بني  ا 
ً

اِرق
َ
ف ُهناك  أن  الطفل  َيشعر  أن  البد 

ُيوظف  وكيف  بذول، 
َ
امل َمجهوده  وَبني  قدراته، 

أو  انتقاد،  دون  لديه  ما  أفضل  إلنتاج  كليهما 
توجيه.

5- التشكيك
ال  وإمكانياته.  طفلك،  قدرات  في  شكك 

ُ
ت ال 

ُمشابهة  َموهبة  أو  إنجاز،  له  آخر  بطفل  قارنه 
ُ

ت
حتى لو كان اآلخر َيفعل أفضل مما يفعله ِطفلك، 
د طفلك االهتمام بما ُيحب فعله، جزء من 

َ
ق

َ
وإال ف

عر 
َ

وهبة هو إشعار الطفل بالتميز، ولو ش
َ
تنمية امل

القدرة  إدراك  َمرحلة في  أول  تلك 
َ
ف بأنه موهوب 

اك 
ُ
شعره بأن هن

ُ
م له الدعم دون أن ت

ّ
د

َ
تميزة. ق

ُ
امل

أفضل مما يفعله.
6- املسار ليس إجباريًا

اط، أو رياضة، 
َ

ض طفلك االندماج في نش
َ
لو رف

لو  حتى  إليها  الَعودة  على  جبره 
ُ

ت ال  مجموعة  أو 
ِسه مسبقًا. حاول اكتشاف الشيء 

ْ
اختارها هو بنف

شاطه 
َ
الذي َيجعله غير مهتم بممارسة هوايته أو ن

 في 
َ

املفضل. من األفضل أن ُيغير نشاًطا أو رياضة
في  استكشافية  مرحلة  ونها 

َ
لك األولى  الَسنوات 

األساس. بُمحاوالتك إلجَباره على الَعودة لهوايته 
بته في ممارسة أي شيء.

ْ
د تفسد رغ

َ
األساسية؛ ق

ع الحدود 7- وسِّ
مدى  لتوسيع  ناسبة 

ُ
امل الُطرق  عن  ابحث 

فاألمثل  ذهنية،  موهبته  انت 
َ
ك لو  طفلك،  موهبة 

ومسابقاتها.  الذهنية  الرياضات  صول 
ُ
ف لها 

األنشطة  أو  البدنية،  للرياضات  بالنسبة  ذلك 
َ
ك

عليمه عن 
َ

تب املفيدة لت
ُ
الفنية. اجِلب له بعض الك

يحبه.  الذي  شاط 
َ
الن في  الرائدة  خصيات 

َ
الش

يكون  ى، 
َ
أْعل َمثل  كوين 

َ
ت في  الطفل  يبدأ  وعندما 

الذي  جال 
َ
امل في  له  ُمبكر  احتراف  ِبمثابة  هذا 

أظهر فيه النُبوغ.
وهبة 

َ
بشكل عام، يجب على اآلباء إدراك أن امل

ليست بعيدة عن أطفالهم َحتى وإن لم يظهروها، 
يتسبب  لكن  ما،  موهبة  ُيظهرون  األطفال  أغلبية 
فقدانها  أو  ضعفها،  في  بها  اآلباء  اهتمام  عدم 

تمامًا

إعداد :  دينا أشرف جمال

همسات

طرق لتنمية قدرات وموهبة طفلك 7

عمرية  مرحلة  اي  في  بطبعها  الفتاة 
أن  وتحب  والتشجيع،  والثناء  اإلطراء  تحب 
تتجمل وتكون فى أحسن مظهر وفي أحوال 
كثيرة تختار الفتاة فى هذه السن طرقا غير 
مناسبة للتزين، فيظهر هنا دور األم الواعية 
الفتاة  اختيار  حسن  علي  أوال  الثتاء  في 
وطيب  لني  بأسلوب  ثم  تنظيمها  وحسن 
تخبرها األم علي سبيل االقتراح: ما رأيك لو 
غيرنا هذا إلى غيره؟ فقد يراه الناس أفضل 

وستكونني في مظهر أجمل.

الفتاة املراهقة واملديح



35 النفس املطمئنة

1. امدح طفلك أمام الغير.
2. ال تجعله ينتقد نفسه.

3. قل له )لو سمحت(.
يعيش  واجعله  كطفل  عامله   .4

طفولته.
5. ساعده في اتخاذ القرار بنفسه.

مه السباحة.
ِّ
6. عل

7. اجعله ضيف الشرف في إحدى 
املناسبات.

في  رأيه  وخذ  رأيه،  عن  اسأله   .8
أمر من األمور.

9. اجعل له ركنا في املنزل ألعماله 
واكتب اسمه على إنجازاته.

10. ساعده في كسب الصداقات، 
يعرفون  ال  األيام  هذه  األطفال  فإن 

كيف يختارون أصدقاءهم.
ومكانته  بأهميته  يشعر  اجعله   .11

وأن له قدرات وهبها الله له.
واغرس  معك  يصلي  أن  مه 

ِّ
عل  .12

فيه مبادئ اإليمان بالله.
الرأي  إبداء  مهارات  مه 

ِّ
عل  .13

ما  ويعرض  يتكلم  وكيف  والتقديم 
عنده للناس.

التعليمات  يقرأ  كيف  مه 
ِّ
عل  .14

ويتبعها.
مه كيف يضع لنفسه مبادئ 

ِّ
15. عل

وواجبات ويتبعها وينفذها.
اإلسعافات  مهارة  مه 

ِّ
عل  .16

األولية.
17. أجب عن جميع أسئلته.

18. أوف بوعدك له.
البسيط  الطبخ  مهارة  مه 

ِّ
عل  .19

كسلق البيض وقلي البطاطا وتسخني 
الخبز وغيرها.

وأهمية  البركة  بقوة  فه  عرِّ  .20
الدعاء.

مه كيف يعمل ضمن فريق.
ِّ
21. عل

عه على توجيه األسئلة. 22. شجِّ
بني  مكانة  له  أن  يشعر  اجعله   .23

أصدقائه.
قرار  أي  أسباب  عن  أفصح   .24

تتخذه.
أيام  من  يوم  أول  في  كن   .25

املدرسة معه.

أيام  من  قصصا  له  ارِو   .26
طفولتك.

27. اجعل طفلك يلعب دور املدرس 
وأنت تلعب دور التلميذ.

العثور  م طفلك كيف يمكن 
ِّ
28. عل

عليه عندما يضيع.
مه كيف يرفض ويقول

ِّ
29. عل

مه كيف يمنح ويعطي.
ِّ
30. عل

به  ليتصرف  يكفي  31. أعطه ماال 
عند الحاجة.

الحفظ  على  عه  شجِّ  .32
واالستذكار.

نفسه  عن  يدافع  كيف  مه 
ِّ
عل  .33

وجسده.
من  عنه  يسأل  ما  له  اشرح   .34

شبهات وشكوك في نفسه.
35. ال تهدده على اإلطالق.

36. أعطه تحذيرات مسبقة.
مه كيف يواجه الفشل.

ِّ
37. عل

مه كيف يستثمر ماله.
ِّ
38. عل

ب شيئا جديدا له ولك في  39. جرِّ
آن واحد مع معرفة النتائج مسبقا.

أغراضه  يصلح  كيف  مه 
ِّ
عل  .40

ويرتبها.
41. شاطره في أحالمه وطموحاته 

عه على أن يتمنى. وشجِّ
الجنسني  اختالف  عن  مه 

ِّ
عل  .42

آيات  وحي  من  واألنثى  الذكر  بني 
القرآن الكريم.

السليمة  واملبادئ  القيم  مه 
ِّ
عل  .43
والكريمة.

مسؤولية  يتحمل  كيف  مه 
ِّ
عل  .44
تصرفاته.

مه 
ِّ
45. امدح أعماله وإنجازاته وعل

كتابتها.
مه كيف يتعامل مع الحيوان 

ِّ
46. عل

األليف.
47 . اعتذر له عن أي خطأ واضح 

يصدر منك.
48. اجعل له يوما فيه مفاجآت.

القرآن  قراءة  على  ده  عوِّ  .49
الكريم كل يوم.

إلى  وضمه  تحبه  أنك  أخبره   .50
صدرك، فهذا يزرع فيه الثقة بنفسه.

إلى السيد/أ.د رئيس مجلس إدارة 
امجلعية العاملية اإلسالمية للصحة 

النفسية 
السالم عليمك ورمحة اهلل وبراكته.. 

أرجو قبول اشرتاىك ىف جملة النفس 
املمطئنة وبياناىت اكلتاىل

االمس: ...........................................
اجلنسية:..........................................
العنوان بالتفصيل..............................

....................................................
تليفون السكن:...................................
تليفون العمل:....................................
فاكس:............................................

حتريرًا ىف       /     /       م

مقدمه لسيادتمك                                                                      
اإلمس/.............................              

التوقيع/...........................

ـ قمية االشرتاك السنوى داخل مرص ٨٠ 
جنهيًا مبا فهيا إرسال األعداد بالربيد

تصدر املجلة 6 أعداد سنويًا 
يناير ـ مارس ـ مايو ـ يوليو ـ سبمترب ـ نومفرب

من لك عام 
ـ يسدد االشرتاك إما نقدا مبقر امجلعية أو 
بامس  بشيك  أو  موىص هيلع  مظروف  داخل 
امجلعية العاملية اإلسالمية للصحة النفسية.

االشتراك فى اجمللة

الجمعية العاملية اإلسالمية للصحة النفسية
World lslamic Associa For Mental Health

نصائح لطفلك 
تعطيه الثقة بالنفس


