
 

 

 ما األساليب األفضل في تعليم األطفال ؟

 أساليب تعليميّة صحيحة وأخرى خاطئة 4

 يمكن لآلباء مساعدة أطفالهم على التعلّم بشكل صّحي ؟ كيف  

 فل الّدراسيّة ؟ة في تنمية وتطوير مهارات الطّ عليمي  األساليب الت   ما دور  

من تطّور مهارات  وهل يمكن لبعض األساليب التّعليمية الخاطئة أن تحدّ 

 فل في التعلّم ؟!الطّ 

 

 

عام، ال يمكن اعتبار المهارات التي يمتلكها األطفال ناتجة عن  بشكل  
في  ذي يلعب الدور األهمّ مل األساسي الّ الذّكاء الفطري أو الموروث، فالعا

هم مع هو تفاعل   ،تعزيزها وتطويرها مع ختلفةفل الم  مهارات الطّ تنمية 
انطالقاً من تجاربهم الفرديّة  مخزونهم المعرفيّ بناء و الوسط المحيط

 رهم بما يسمعون، يلمسون ويشاهدون.وتأثّ 
 

 األساليب أثبتت   حيث األطفال، تعليم في بعةتّ الم   عليميةالتّ  األساليب عتتنوّ 

 عقليّة إلى صّحي بشكل والوصول المعرفي حتوىالم   همف   على تعتمد تيالّ 

 ويل،الطّ  المدى على عليها حافظةوالم   المعلومات نقل في هانجاح   ،الطفل

ً م   العمليّ  هموالف   اإلدراك من تأخذالّتي  األساليب ة تلكوخاصّ   لتفسير نطلقا

 عن بعيداً  المحسوس بالواقع ربطها خالل من المعلومات وتحليل

 .معرفة من اهيتلقّ  لما وفهمه الطفل تفكير من تحدّ  الّتي النظريّة سيراتالتفّ 

ً م   الطفل فيها يكون التي األساليب أنّ  والشكّ   خالل من الفعّ  بشكل شاركا

ً  قتحقّ  العمليّة والمهامّ  األنشطة ً  نجاحا  الملل حالة من فلالطّ  إخراج في الفتا

 إيجابي بشكل المعلومات تناول خالل من في التّفكير الثابتة ةوالعقليّ 

 .سلّيوم  

 



 

 

ً هامّ  حيّزاً  عليميةالتّ  األلعاب تأخذ  نواتالسّ  في واآلباء مينعلّ  الم   اهتمام من ا

 فئاتهم بمختلف األطفال تعليم في وناجحة ةهامّ  ةكاستراتيجيّ  األخيرة

ً سنّ  األصغر واألطفال  واالستمتاع القبول عامل ألنّ  الخصوص، وجه على ا

 . ذاته بحدّ  التعلّم من أهمّ  عدي   علمالتّ  ةعمليّ  في

 فصن  ت   األطفال بين ةاإليجابيّ  نافسةوالم   حديالتّ  روح تزرع تيالّ  األساليب

 ً  على وتحفيزه فلالطّ  حثّ  خالل من األفضل ةعليميّ التّ  األساليب من أيضا

 اتالذ   وتقدير ضىالّر   حالة لتحقيق الفكري مخزونه وتنمية مهاراته تطوير

 . وتعزيزها تنميتها على والعمل ةالحقيقيّ  اتهوإمكانيّ  لمهاراته فلالطّ  بإدراك

 نموّ  ةعقليّ  دهّد  ي   خطراً  تعد ةعليميّ التّ  األساليب من كثيراً  فإن   قابل،الم   وفي

 تترأس حيث وإيجابي، صحيح بشكل ةالمعرفيّ  مهاراته وتطوير فلالطّ 

 دون فلالطّ  إلى المعلومات نقل على تعتمد التي تلكّ  األساليب هذه قائمة

  !الطفل قبل من دجيّ  بشكل وإدراكها فهمها

في  ؛لتعليم األطفالفعّالة وأخرى خاطئة  أساليب  أربعة في متناولكم  سنضع  

ة البعض اآلخر في واضحة حول نجاح بعض األساليب وعدم فعاليّ قارنة م  

شاركة إنجاح العمليّة التّعليميّة، وسنقّدم لكم كآباء بعض النّصائح الهاّمة للم  

 .فعّالة في تعلّم أطفالكمالبنّاءة وال

 

 

 

 ل :افطأساليب فعّالة في تعليم األة أربع

األساليب التّعليميّة  بشكل عملي منللطفل ظرية تفسير المعلومات النّ  .1

 الفعّالة

تي تربط بعة في تعليم األطفال هي تلك الّ تّ من أفضل األساليب الم  

حسوس، فعندما تحاول أن تشرح لطفلك ظرية بالواقع الم  المعلومات النّ 

ر لتذويبها د  ثلج وتضعها في ق  من الحاالت المادة فتقوم بإحضار قطعة 



 

 

بشكل عملي وفعّال انتقال  حينها فلسيتعلّم الطّ وتنتظر حتّى يتبّخر الماء 

ة مروراً بالحالة الّسائلة وسيكون درساً لبة إلى الغازيّ الماء من الحالة الص  

 من.لفترة طويلة من الزّ  فل سيبقى يتذّكرهاً للطّ متععلميّاً م  

إّن تفسير المعلومات للّطفل من خالل تطبيقها بشكل عملي يساعده  بشكل 

حافظة عليها.  كبير على ف همها والم 

 ه أسلوب تعليمي ناجح د على  حواسّ فل للمعلومات باالعتماحفظ الطّ  .2

تعليم األطفال أهميّة استثمار مين واآلباء خالل علّ  يغيب عن أذهان بعض الم  

ة ة وخاصّ حافظة على الموارد المعرفيّ الكتساب، تخزين والم  فل الطّ  حواسّ 

 فعّال   فل دور  ة لدى الطّ صويريّ اكرة التّ للذّ  مع والبصر، حيث أن  تي السّ حاسّ 

ختلفة وتجنّب نسيانها، فبدالً من إرهاق الّطفل في حفظ آالف العناصر الم  

فل أن غة االنكليزية من خالل تهجئتها، يمكنك تعليم الطّ للّ في حفظ مفردات ا

ظر إليها كصور وسماع تهجئتها بشكل يحفظ تلك المفردات من خالل النّ 

ت سنوات حينها في قدرته على حفظ دوري، سيفاجئك طفلك صاحب السّ 

 !في وقت قياسي مئات المفردات

م الّطفل وترسيخ لحاّستي الّسمع والبصر لدى الّطفل دور فعّال في تعلّ 

 المعلومات في ذاكرته.

ن األساليب التّعليمية التّعلم م عمليّة شاركته فيتفاعل الطفل وم   .3

 المحفّزة 

إشراك الّطفل في عمليّة التعلّم له دور فعّال في إنجاح تلك العمليّة،  إنّ 

تعزيز الجانب لديه. حيث ي شّكل باإلضافة إلى إنشاء وتطوير عقليّة مرنة 

فل في التّخيلي في التّحليل واالستنتاج لدى الطّ  اإلبداعي وتحريك الحسّ 

ً و اً محفّز عامالً الحصول على المعلومات  ولعّل األلعاب  واحد. في آن ممتعا

ليب، فبدالً من أن يكون ة واألنشطة الّرياضيّة من أفضل تلك األساالتّعليميّ 

ً طفلك  فاعليّة في استنتاجها لتلك المعلومات سيلعب دوراً أكثر  متلقّيا

ة فتعلّم طفلك الّصغير لألشكال الهندسيّ  .حافظة عليها لألمد البعيدوالم  

في باستخدام الورق الملّون والمعجون سيمنحه فرصة هاّمة لالستمتاع 



 

 

ت سنوات معاني بعض األفعال التعلّم، وحين يتعلّم طفلك صاحب السّ 

 ,runأوامر صوتيّة بجسده ) االنكليزية بنشاط بدني يقوم من خالله بتنفيذ

walk, swim ….  ّفل لتعلّم المزيد والمزيد، وهذا ة الطّ ( سيزيد من قابلي

بالّطبع ينسحب على األطفال األكبر سنّاً مع تطّور تلك األلعاب 

 شاطات.والنّ 

شاركاً ومتفاعال   بشكل إيجابي األنشطة التّعليميّة الّتي يكون فيها الّطفل م 

 تعليميّاً ناجحاً وفعّاالً.تعّد أسلوباً 

ء من أفضل األساليب األسلوب الذي يدفع الطفل الرتكاب األخطا .4

 التّعليميّة 

أخطاء أطفالنا  ال أحد يتعلّم إاّل من أخطائه، بعض   قال أنّ  ن  خطئ م  لم ي  

جوهر التعلّم من الوقوع بها هي في الحقيقة  نحميهم الّتي قد نحاول أن  

ق تعاملنا كآباء مع أخطاء طر أن   كما .عمليّة التعلّملب إنجاح ي في ص  وتأت

د فيما إذا كانت تلك األخطاء أّدت دورها المطلوب في تعليم حّد  ت  طفلنا 

الّطفل أم ال، فحين يقّصر طفلك في أداء واجباته المدرسيّة فتقوم أنت 

 بمساعدته في إنجازها سيدرك حينها أّن اإلهمال والتّقصير أمر عادي

ما يعّزز لديه  لديه أبوين يساعداه في تالفي أّي تقصيرأّن طالما  وطبيعي

 عن التّدخل وجعلت   ة االتّكاليّة، ولكن في حال امتنعت  بع الّشخصيّ بالطّ 

طفلك يذهب إلى معلّمه خالي الوفاض، حينها سيتعلّم طفلك درساً مفيداً في 

ة جديدة ترفض شراء دمية، وحين أهميّة االلتزام واإلحساس بالمسؤوليّ 

حافظة على  لطفلك بدالً من دميته الّتي قام بتمزيقها، سيتعلّم حينها أهميّة الم 

 أغراضه الخاّصة وعدم تخريبها.

 ارتكاب الّطفل لألخطاء هو أساس نمّو مهاراته التّعلميّة وتطويرها.


