
 

 

 م أطفالهم :دور األهل في تعل  

 لحصول على أفضل تعليمتساعد الطفل في ا فع الة استراتيجيات 5

 ؟ بتعل مه مشاكل متعل قة أي   هل يواجه طفلك

 ة ؟كيف يمكن معالجة تلك المشاكل بطرق صحي ة وإيجابي  

 بيل لحصول الطفل على أفضل تعليم ؟ما الس  

 روفة الظ  تأمين كاف  الط فل وتعزيز مهارات وما دورنا كآباء في 

 على أفضل تعليم ؟ المناسبة كي يحصل الصحي ة 

 

بدأ من المدرسة كما يظن فل في التعل م وأولى خطواته في اكتساب المعرفة والمهارات ال تإن  بداية الطريق ال ذي يسلكه الط  

 تعل مة لبناء طفل م  بنة األساسي  ة في تأسيس الل  ذهبي  ة مري  نين الخمسة األولى من عمر الط فل تعد مرحلة ع  اآلباء، فالس   بعض

ة ألطفالنا بكل ة التعليمي  ى دورنا كآباء في رعاية هذه المرحلة بعناية وحرص في المنزل وإدارة العملي  ، وهنا يتجل  وناجح

ق وحافل بالنجاح شرستقبل م  نحو م  الت والمهارات الالزمة لالنطالق حكمة ووعي لضمان حصول الطفل على كاف ة المؤه  

 واإلبداع.

لتحقيق التكامل والتكافل بين المنزل  ملي ة التعليمي ةتابعة سير العدورنا كآباء بعد دخول الطفل إلى المدرسة في م   يستمر  

زمة لتمكين الطفل وتطوير معرفته مع األخذ بعين والمدرسة لضمان نجاح تلك العملي ة في بناء وتعزيز كاف ة المهارات الال  

ز بشكل استراتيجيات ت رك   الحصول على أفضل تعليم، لط فل فيتساعد ا صحيحة وصحي ةباع استراتيجيات العتبار ات  ا

ي لديه  نامية، أساسي على تعزيز عقلية ستقل ة، مرنة وصحي ة لدى الطفل، تنم  كافة المهارات الالزمة لبناء شخصي ة م 

قدمة على العلم والتعلم بروح نظ مة، قوية  وم   فعمة بالنشاط واالهتمام والشغف بدءاً من مهارات تنظيم الوقت وحل  م   م 

 العلم.محيط ينهل منه الطفل كنوز المعرفة ووسط فاعل البن اء مع واصل اإليجابي والت  المشكالت وليس انتهاًء بمهارات الت  

ة تساعد أطفالكم في الحصول على أفضل تعليم : سنقد م في هذا المقال خمس  استراتيجيات هام 

 ة نامية لدى الطفلتطوير عقلي   .1

ة نامية وصحي ة بحيث يكون قادر على فهم، تحليل واستنتاج عه بعقلي  إن  جوهر حصول الطفل على أفضل تعليم هو تمت  

ي ما ي   ز المهارات عز  كاء وي  وقد مشاعل الذ  لدى الطفل وي  وقظ الجانب اإلبداعي األفكار والمفاهيم بأسلوب صحيح وصح 

من مهارات الطفل وقدرته على تلق ي المعلومات بأسلوب  ة عالية المستوى ويحمي الطفل من التفكير بعقلية ثابتة تحد  الفكري  

ي.  صح 

ة تقع على عاتقنتنمية وتعزيز عقلي   انطالقا مما سبق، فإن   ا كآباء من خالل اتخاذ تلك ة نامية لدى الطفل هي مسؤولية هام 

 يات وحل  روف ومواجهة التحد  ختلف المواقف والظ  عامل مع م  في الت   ة كأسلوب حياة من خالل اتباعهاالعقلية النامي

ي، عملي ة وتطويرها في التفكير بأسلوب صح  ي بتلك العقلي  لتغن  زه لالقتداء بأبويه واحف  ما ي   ونقلها إلى الطفل المشكالت،

د حيحة بعد ثورة المعلومات الكبيرة وتعد  فل على المعلومات الص  ؤث ر بشكل إيجابي على حصول الط  ت ، حيثومرن

ة حليل والبحث المنطقي في أسباب وعوامل المسائل الرياضي  عليمية ونقض كل ما هو خاطئ انطالقاً من الت  المصادر الت  

سبان األسباب الحقيقة ة استناداً لتفكير علمي يأخذ بالح  العلمي  ة أو واستنتاج الحلول األنسب، أو مناقشة القضايا التاريخي  

 ة في درب الطفل في سبيل حصوله على أفضل تعليم !للنتائج وال يعتمد على عقلية ثابتة قد تكون بمثابة عقبة حقيقي  

ة :بعض الن   لتنمية وتعزيز العقلي ة النامي ة لدى أطفالك إليك    صائح الهام 

   سب   كن ً  ة والتغن ي بها قبل نقلها ألطفالك.المتالك تلك العقلي   اقا

   جاح.الن   تحقيق حاولة حتىطفلك على االستمرار في الم   ز  حف 

   طور.على إدارة حاالت الفشل والخسارة كفرص ثمينة للنمو والت   احرص 

   عهم على تقويتها.نقاط ضعف أطفالك وشج   احتضن 

   للنتائج. ة للتعل م وليسة واألهمي  أعِط األولوي 

   ية ت  حف ز طفلك لصنع التغييرات كحاجة طبيعي  ة النمو وتطويرها.ساعد على تنشيط عقلي  ة وصح 



 

 

ي وسليم.  تطوير عقلي ة نامية لدى الط فل تمنحه  القدرة على تلق ي المعلومات وإدراك المفاهيم بشكل صح 

 في التعل م فلالط   ةشاركم .2

في  ةً ما يتعل مه أمراً ضروري اً وصحي اً وخاص   ة التعل م وإبداء االهتمام تجاه كل  عد مشاركة الطفل من قبل أبويه في عملي  ت  

مراقبة  ، إن  حول أبويهبكرة من عمر الطفل حيث تكون حياة الطفل وجميع اهتماماته تتمحور بشكل أساسي المراحل الم  

غف نحو التعل م قة واالهتمام والش  ح الطفل الث  سير العملي ة التعليمية للطفل واندماج األبوين فيها كجزء أساسي منها يمن

 واكتساب المعرفة وتنمية المهارات بمشاركة أقرب الن اس إليه.

فل من تنشيط ن الط  مك  استراتيجية ناجحة ومفيدة ت   ما يتعل مه في المدرسة مع أبويه في المنزل يعد   فل لكل  مشاركة الط   إن  

المعرفة  أن   شد، باإلضافة إلىر وصوالً لمرحلة الر  بك  مر م  ة التي يجمعها من ع  ته والحفاظ على الموارد المعرفيعقلي  

ة غير ة لحماية طفلهم من المصادر التعليمي  ما يتعل مه الطفل تمنحهما فرصة هام   والدراية الكافية من قبل األبوين بكل  

فيد واالبتعاد عن  للحصول على كل  كتسبة غير الصحي ة وتمنح الطفل الفرصة لوكيات الم  الموثوقة أو الس   ما هو صحيح وم 

 لوكيات الخاطئة والمعلومات المغلوطة.الس   كاف ة

 شاركة األبوين لطفلهم في عملي ة التعل م :تعزيز م   واألنشطة العملي ة التي تساعد على صائحد م لكم بعض الن  نق

   طفلك بعد عودته من المدرسة "ماذا تعل مت اليوم ؟" . اسأل 

 عل ماً لك.طفلك م   ل  اجع 

   طفلك في ترديد األنشودات واألغاني التي تعل مها. شارك 

   ةالواجبات المنزلي   مع طفلك في حل   تعاون. 

فعمة بالش غف واالهتمام.  مشاركة الط فل في التعل م من قبل أبويه تساعد على تحفيزه لإلقبال على العلم بروح م 

 باع أساليب تعليمي ة صحيحةات   .3

لتعليم  باع استراتيجيات فع الةم من خالل ات  فل على أفضل تعليهي أساس حصول الط  صحيحة ة الاألساليب التعليمي   إن  

ي  كتساب المهارات وتنميتها بشكلفل وتشجيعه نحو االط   ة األساليب التقليدية وإيجابي، باإلضافة إلى االبتعاد عن كاف  صح 

ي لدى الطفل عقلية ثابالس   طفئ مشاعل التنوير إلضاءة ز وت  مساعي نحو اإلبداع والتمي   د لديه أي  تة ما يقي  يئة التي تنم 

 شرقة. ة الم  الجوانب الفكري  

األساليب التي تضمن تفاعل الطفل وإشراكه  ة حيث أن  ة وضروري  ة عوامل أساسي  حة على عد  الصحي عليمتعتمد أساليب الت  

باع مناهج تعليمية تعتمد على الفهم والتحليل واالستنتاج ، باإلضافة إلى ات  هماألنجح واألم تعد ة التعل  بشكل عملي في عملي  

الجاهزة  م له المعلوماتوتقد   د تفكيرهقي  رهقة للطفل والتي ت  الم  ة عن المناهج التقليدي   لتنشيط عقلية مرنة لدى الطفل بعيداً 

 تلقيها. عملي ة د لها أثناءحليل والفهم الجي  التي ال تدوم طويالً حت ى يبدأ الطفل بفقدها بسبب غياب عامل الت

فل على الحصول على أفضل ساعد الط  الة ت  ة فع  قترحات وأساليب تعليمي  مين لم  عل  هة لآلباء والم  سنقدم بعض النصائح الموج  

 تعليم:

   فل بالواقع المحسوس.مة للط  قد  ربط المعلومات الم 

  راسيةالتكامل بين المواد الد  دمج العلوم بعضها مع بعض لتعزيز مفهوم. 

   فل في الوصول إلى المعلومات بشكل فع ال وملموس.إشراك الط  التي تعتمد على  فاعليةالت   باع األساليبات 

   فل في آن.ة للط  سلي  ة إيصال األفكار بطريقة فع الة وم  ة في عملي  استخدام األلعاب التعليمي 

   م.ة التعل  ال في عملي  تي السمع والبصر بشكل فع  إلشراك حاس  ة جارب العملي  ظري ة بالت  ربط المعلومات الن 

عل م هو االستراتيجي ة األهم التي تضمن حصول الط فل على  ات باع أساليب تعليمي ة صحيحة مع الط فل من قبل األبوين والم 

 أفضل تعليم.
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ً هام   وإدارة وقته بشكل فع ال يلعب دوراً فل في التنظيم تعزيز مهارات الط   إن   في حصول الطفل على أفضل تعليم، فبناء  ا

فل لقيمة الوقت من خالل تقدير الط   م وفع ال، إن  نظ  ه بشكل م  على إدارة يومه وإنجاز مهام   فل تساعده  مة للط  نظ  ة م  شخصي  

فل على تحقيق أفضل ساعد الط  ة ت  اليومي   ات والمهام  شاطة الن  لكاف   فيدة وتخصيص وقت كاف  استثماره بإنجاز األنشطة الم  

احة واالطمئنان في التنظيم وإدارة الوقت يمنحان الطفل شعوراً بالر   والمعرفي، كما أن   لمي  حصيل العة الت  النتائج في عملي  

فل قبل موعدها يدعم الط  حضير راسة والت  منح تلك االختبارات الوقت الكافي من الد   واالختبارات، حيث أن   إنجاز المهام  

حدث تراكمات ينتج فل وي  ب االرتباك للط  التنظيم وإدارة الوقت قد يسب  عامل لتحقيق أفضل النتائج، وفي المقابل فإن  غياب 

 عنها ضغط نفسي وإرهاق جسدي.

نظ مة للط فل من خالل إن تنمية مهارة تنظيم الوقت عند األطفال من سن مبك ر لها فوائد بالغة األهمي ة في بناء شخصي ة م  

ي، ولتنمية تلك المهارة عند األطفال من سن  فيد وصح  إدراكه أهمي ة الوقت وتحديد األولويات في استثماره بشكل م 

بك ر)قبل دخول المدرسة( أهمي ة لتحضير الط فل وتهيئته بشكل كافي لتعل م قواعد االلتزام الزمني، ففي حال لم يكن  الطفل  م 

في سيجد صعوبة بالغة في االلتزام والتقي د في فصول دراسي ة قد تبدو تقييداً لحري ته مما يؤثر بشكل سلبي مهيأً بشكل كا

 على حصوله على أفضل تعليم.

إن  تنمية مهارة تنظيم الوقت وإدارته بشكل صحيح هي مسؤولي ة تقع على عاتق األبوين في المقام األول ، إليكم بعض 

 مهارة تنظيم الوقت لدى الطفل:الن صائح لتنمية وتعزيز 

 ... عينة من أجل الل عب، التعل م، زيارة األصدقاء  تحديد ساعات م 

   ياضي ة، الن وم الل عب،  ة كتناول الطعام،االلتزام بمواعيد محد دة لألنشطة واألعمال اليومي ممارسة األنشطة الر 

 واالستيقاظ وغيرها

 فيد عند محاورة الط فل حول االلتزام الزمني في جميع المهام  والوظائف  الت أكيد على أهمي ة الوقت واستثماره بشكل م 

وكلة للطفل.  الم 

والستثماره على دركة ألهمي ة الوقت مة وم  نظ  لتعزيز شخصي ة م   نظيم وإدارة الوقت تساعده  فل في الت  تعزيز مهارات الط  

 نحو  صحيح ومفيد.

 فسيةته الن  فل وتعزيز صح  إدارة عواطف الط   .5

ة هو إدارة ة وتحسين صحته البدني  ة واالجتماعي  فل لتعزيز مهاراته الفكري  ة للط  ة واإلدراكي  جوانب التنمية المعرفي   من أهم  

ً هام   فسية كونها تلعب دوراً ته الن  فل ورعاية وتعزيز صح  عواطف الط   ً ومحوري   ا ى بكاف ة العوامل ناجح يتحل  في بناء طفل  ا

ب على الخوف والقلق ات، التغل  فس، تقدير الذ  قة بالن  على أفضل تعليم كالث   زة للطفل كي يحصل  حف  والم  ة ة اإليجابي  النفسي  

 وغيرها.

قة بالنفس... ة الث  ق العاطفي باألبوين، وقل  فل فالخوف، العزلة واالنطواء، التعل  د المشاكل النفسي ة التي قد يعاني منها الط  تتعد  

ً عائقل شك  شكالت ت  جميع تلك الم   يات غير قادر على مواجهة التحد  نهزم، ضعيف، لدى الطفل وترسم مالمح طفل م   ا

ة تأتي بشكل أساسي من المدرسة فهذا يدفع الطفل إلى عدم شكالت النفسي  بة لتلك الم  سب  ختلفة، فإذا كانت العوامل الم  الم  

على العلم والمعرفة، وهنا يتجل ى دورنا كآباء في  فل لإلقبالغف واالهتمام لدى الط  غبة في التعل م وغياب عامل الش  الر  

تي قد يعاني ة ال  شكالت أو األزمات النفسي  ة الم  فسية من خالل العمل الجاد لمعالجة كاف  رعاية أطفالنا وتحسين صحتهم الن  

 عليم األفضل.من حصوله على الت   فل و تحد  منها الط  

ة عواطفه ومشاعره بشكل إيجابي وآمن تحصين الطفل وتعزيز مهاراته في إدارة كاف   أكيد على أن  في البداية البد  من الت   

شاحنات أو األزمات التي ة الم  ة وتحييد األطفال عن كاف  م بالهدوء واإليجابي  فع  أسري م   يبدأ من المنزل واألسرة، فتأمين جو  

ة قد تتطور إلى من الوقوع في مغب ة مشاكل نفسي   حميهِ طفل تعامل مع الالت   ات إيجابية فيواتباع سلوكي   قد تواجه األسرة،

ً حاالت نفسي   ة التي تقع على عاتقنا، سنقد م بعض الن   ة حاد ة يصعب عالجها، انطالقا هة وج  صائح الم  من تلك المسؤولية الهام 

ة لدى ات أو مشاكل نفسي  زم قد تخلق أة  خارجي   عوامل   أي   ة ألطفالهم وتحصينهم ضد  حة النفسي  لآلباء لرعاية وتحسين الص  

 فل:الط  

 



 

 

   مشكالت قد تواجه األسرة. أطفالك عن أي   حي د 

   إلى شكوتهم بإنصات واهتمام. تفاعلة واستمع  ة وم  أطفالك بروح إيجابي   حاور 

   على عدم كبتها. أطفالك فرصة التعبير عن كاف ة عواطفهم ومشاعرهم واحرص   امنح 

   كن  ً ً قر  م   صديقا  أمان.ألطفالك ليشاركوك همومهم واهتماماتهم بثقة و با

   ط على األخوة، مشاعر بالغ، التسل  )االنعزال، الخجل الم   كطفلسلوكيات غير اعتيادية قد تصدر عن  أي   ال تهمل

 لوكياتطفلك على معالجة وتقويم تلك الس   ن ... ( وساعد  عي  ن أو شخص م  عي  الغيرة من اآلخرين، الخوف من مكان م  

 ة.ة وإيجابي  صحي   بطرق

   ستقل ة.على تعزيز ثقة الطفل بنفسه وتقديره لذاته لمنحه شخصي ة قوي ة وم   احرص 

اً في إقبال الط فل على التعل م بشخصي ة قوي ة وشجاعة. ته النفسي ة يلعب دوراً هام   رعاية الط فل عاطفياً وتعزيز صح 

 

 قد أنها األهم  كي يحصل طفلك على أفضل تعليم ؟بعد قراءة المقال، في رأيك ما النصيحة التي تعت

 وكيف يمكن تفعيل دور اآلباء بشكل أكبر في إدارة العملية التعليمية ألطفالهم بشكل أفضل؟

 إذا أعجبك المقال، شاركنا برأيك، وال تنس  مشاركته لتعم  الفائدة على الجميع.


