
 

 

 راسي ؟حصيل الد   ساعد طفلك على زيادة الت  كيف ت  

 راسةساعدة األطفال على الد   نصائح لم   6و

 راسة ؟هل يواجه طفلك مشكالت في الد  

 فل على زيادة تحصيله الد راسي ؟ما الوسائل ال تي يمكن من خاللها مساعدة الط  

 ثابرة في دراستهم ؟هد والم  نا كآباء في تحفيز أطفالنا على بذل الج  وما دور  

راسية ونسعى لتقديم العون عظيمة خالل مسيرتهم الد    وإنجازات   قوا نتائج  نا نتمنى كآباء ألطفالنا أن يحق  أن   الشك  

عوبات ة الص  وآمنة، ومواجهة كاف   طى ثابتةلى درب التعل م بخ  ناسبة لهم للسير عروف الم  الظ   ةكاف   وتأمين

ة الحقيقي   لبة والس  طوات العملي  بالثقة واإليجابية وعقلية مرنة وصحي ة، فما هي الخ  فعمة م  والت حديات بروح 

نا فاعالً وبن اًء في حياتهم الد راسي ة؟                               إلعانتهم على ذلك؟، وكيف يمكن أن يكون دور  

ة هد في المنزل لتأمين كاف  ين بذل الج  راسي يتطل ب من األبوفل لزيادة تحصيله الد   إن  تطوير مهارات الط  

مة الجوانب ال تي علينا أن نولي لها اهتماماً بالغاً، باإلضافة تطلبات، حيث تعد الص حة النفسي ة للطفل في مقد  الم  

ة الطفل الجسدية ويتحق ق ذلك ببعض الخطوات واإلجراءات  مراعاة م بعناية، كنظ  إلنشاء روتين يومي م  إلى صح 

إلى تنظيم ساعات نوم ستقلة باإلضافة ته وشخصي ته الم  فسي والعاطفي للطفل واحترام خصوصي  لن  الجانب ا

ً واستيقاظ الطفل بحيث يأخذ قسط ً كاف ا تكامل يحتوي فل على غذاء م  د من حصول الط  احة والتأك  وم والر  من الن   يا

 فسي والفكري.سدي، الن  ه الج  ر نمو  فل وهو في طوها الط  ة التي يحتاج  على معظم العناصر الغذائية الهام  

 

ة معالجة كاف  ياته، ومشاكله، مواجهة تحد   ريح للطفل في المنزل ومساعدته على حل  ز وم  حف  تأمين جو م   أن   الشك  

ة السيما في األمور الد   عوبات التي يواجههاالص   تأمين ال تي يجب أخذها بعين االعتبار، كراسية من المسائل الهام 

ه الد    ركن هادئ ة ومساعدته في إدارة قلقه وتهوين راسي ة براحة واستقاللي  في المنزل لتحفيزه على أداء مهام 

 ة مخاوفه حول المهام، الواجبات واالختبارات ..كاف  

فل ويأخذ بيده لزيادة تحصيله الدراسي ساعد الط  ابقة، ذلك سي  عاية الكافية للطفل بالخطوات الس  في حال تقديم الر   

قبالً على آفاق مستقبلي ة جديدة بكل ثقة، آخذاً ق، م  ه بنجاح وتأل  مكمالً درب   عرفي وصوالً لتحقيقه نتائج تجعله  والم

 كتنزاً من الحياة المزيد والمزيد من العلم والمعرفة.علمه ومعرفته زاداً له وم  

ة تحفيز ة بنجاح، مهم  ى أداء المهم  ساعدكم علتي ت  صائح واالستراتيجيات ال  الن   سنقد م لكم في هذا المقال أهم  

سبان كاف ة الجوانب تائج، حيث سنأخذ بالح  راسي وتحقيق أفضل الن  صيل الد   حأطفالكم ومساعدتهم على زيادة الت  

ة للوصول إلى بناء وتعزيز التي ت    .كافة المهارات األساسية لديهحيط بالطفل وتشك ل عوامل هام 

 

 

 

 



 

 

 راسي :حصيل الد   على زيادة الت  فل ساعدة الط  نصائح لم   7

 

راسي الت حصيل لزيادة مهم الن فسي الد عم .1   الد  

 الط فل ثقة فتعزيز ،لديه الد راسي حصيلالت   مستوى تحسين في وأساسي مهم لعام للطفل الن فسي عمالد   يش كل

ي بشكل مخاوفه كافة وإدارة لذاته وتقديره بنفسه  راسةالد   في ثابرةوالم   الجهد لبذل الط فل يدفع وإيجابي صح 

ة ة الخطوات بعض إليكم رة،بك  الم   عمره مراحل في وخاص   أجل من للطفل فسيالن   الجانب وتعزيز لدعم الهام 

 : الد راسي تحصيله زيادة

   ع ً  طفلك شج   ".بك فخور أنا" ،"ومثابر مجتهد   طفل   أنت" قبيل من حفيزوالت   عمالد   بعبارات دوما

   توبيخه من بدالً  يئةالس   النفسي ة حاالته في طفلك احتضن . 

   إيجابي بشكل إلزالتها بهدوء المخاوف تلك ناقش   ثم لمخاوفه، راتبر  الم   واعط   قلقه على طفلك وافق . 

 ستقل ة شخصي ته ودعم بناء على واحرص   بأحد، طفلك تقارن   ال  .الم 

 ز ر من نوع أي لمواجهة بنفسه طفلك ثقة عز   . آخر مكان أي في أو المدرسة في التنم 

 فسي للطفل بشكل إيجابي له دور هام في تحسين مستوى تحصيله الد راسي.رعاية الجانب الن   

 راسيالد   حصيلالت   زيادة في أساسي عامل نظيمالت   .2

 في عالية تقدير درجات على الحصول ويأمل والت حضير راسةالد   في الجهد فلالط   يبذل األحيان، بعض في

 و لالختبار تقديمه أثناء المشاكل ببعض فلالط   فاجئي   قد نظيمالت   عامل غياب مع ولكن الجهد، ذلك لقاء االختبار

ة النتائج على حصوله بعدم ً  دوراً  التنظيم يلعب ،المرجو  ا  الن صائح بعض ناوه   راسي،الد   الت حصيل زيادة في هام 

 : الد راسي تحصيلهم زيادة أجل من أطفالكم دراسة لتنظيم ةالعملي  

 إنجازها على الط فل تيال   والواجبات للمهام   زمني جدول وضع  ً  .يوميا

   احة، الدراسة، أوقات تنظيم في طفلك ساعد  . األصدقاء مع عبوالل   الطعام تناول وم،الن   الر 

   دوري بشكللطفلك  ةوإجراء االختبارات المنزلي   الجديدة والمعلومات روسالد   راجعةم   على احرص 

 . راكمتهام   عن واالبتعاد

 حضيروالت   راسةالد   في دجي   بشكل واستثمارها ختباراتلال حضيرالت   فترة تنظيم . 

 الوقت للطفل يعمل بشكل أساسي على تحقيقه للن جاح ورفع مستوى تحصيله الد راسي.نظيم وإدارة الت  

ة لتحسين الت حصيل الد راسي للطفل ةالجسدي   حةالص   رعاية .3  هام 

 االستراحات بعض أخذ ة،غذي  الم   األطعمة تناول ياضية،الر   مارينالت   مارسةم   كافية، نوم ساعات على الحصول

ة الطفل البدني ة ل عامل أساسي في الم  كل تلك الخطوات تشك  ..  راسةالد   فترة أثناء القصيرة حافظة على صح 

على  رص  اح هير "العقل السليم في الجسم السليم"،عبي الش  فسية انطالقاً من المثل الش  ته الفكري ة والن  وبالتالي صح  

ي ألطفالك ة جسدي ملمساعدته تكريس نمط حياة صح  ة جي دة من أجل رفع مستوى تحصيلهم على التحل ي بصح 

 راسي من خالل بعض الخطوات كالتالي :المعرفي والد  

   يومه. في بدءالغذ ية قبل على تناول طفلك لوجبة إفطار م   احرص 

   ع طفلك على م  مارين الرياضية بشكل يومي.مارسة بعض الت  شج 

   على حصوله على ساعات نوم كافية. نظ م لطفلك ساعات نومه واستيقاظه واحرص 



 

 

   ع والطعام المكشوف في  ريعةطفلك على تناول الطعام المنزلي المغذ ي واالبتعاد عن الوجبات الس   شج 

 .األسواق

   في واأللياف على حصول طفلك على العناصر الغذائية الضرورية له في فترة النمو  كالفيتامينات  احرص

 ات الحليب.شتق  واألمالح المعدنية في البيض وم  والخضراوات الفواكه 

ة البدني ة الجي دة يساعده  في زيادة الت حصيل الد  راسي.  تحل ي طفلك بالصح 

 فلالط   دراسة على إشرافهم و األبوين تابعةم   .4

دور مهم وفاعل في الحفاظ على مستوى  الدراسي ة المتعل قة بأطفالهم لهمتابعة األبوين وإشرافهم على الشؤون  إن  

عف واألخطاء والعمل على تصويبها ة األبوين كشف مكامن الض  حيث تكون مهم  راسي، حصيل الد  من الت   عال  

ه، فالط  ساندة والم  عم م الد  يوتقويتها باإلضافة إلى تقد  السند والملجأفل يرى دوماً في أبويه للطفل في إنجاز مهام 

راسية عن تابعة شؤون أطفالك الد  دوماً على م   جاعة، احرص  احة والش  بمزيد من األمان والر   ما يشعره  وهذا 

 صائح في سبيل ذلك من قبيل :كثب وننصح باتباع بعض الن  

   التي يواجهها خالل دراسته وساعده على معالجتها.عوبات طفلك عن المشاكل والص   اسأل 

   عف لدى طفلك لتفاديها في ر لكشف نقاط الض  تكر  بشكل م  لطفلك ة بتحضير االختبارات المنزلي   قم

 االختبارات المدرسي ة.

   حليل فكير، الت  الواجبات المدرسي ة وإنجاز المهام من خالل حث ه وتشجيعه على الت   طفلك في حل   شارك

 ستنتاج دون تقديم الحلول الجاهزة.واال

   واجد في اجتماعات أولياء األمور.قامة في المدرسة والت  على حضور الفعاليات الم   احرص 

 مي ز.جاح والت  بقربه وخذ بيده نحو الن   مالذاً آمناً له وابق   الداعم األول واألهم لطفلك، فكن   وتذك ر أنك 

 ساعدة الط فل على زيادة تحصيله الد راسي.يلعب دور مهم في م  تابعة وإشراف األبوين لدراسة أطفالهم م  

 راسةالد   أجل من المنزل في زحف  وم   هادئ جو تأمين .5

ثابرة قد والم  الت دريب من طويلة راسة وبغيابه فإن  ساعات عنصر أساسي لنجاح عملي ة الد   ركيز يعد  عامل الت   إن  

عور الش   ناسبة  لمساعدة أطفالنا علىروف المنزلي ة الم  من واجبنا كآباء تأمين الظ   ها، ولذلك فإن  ؤتي أكل  ال ت  

إليكم بعض  في المنزل، وانطالقاً مما سبق،حضير لالختبارات راسة والت  أثناء أوقات الد   ركيزوالت   احةبالر  

 الدراسي : اإلرشادات والن صائح لتأمين جو هادئ ومحف ز ألطفالكم من أجل رفع مستوى تحصيلهم

   باً ونظيفاً.رت  حافظة عليه م  راسة والم  تخصيص مكان هادئ ومحف ز للطفل في المنزل من أجل الد 

   راسة واالختبارات.يوف خارج أوقات الد  تحديد مواعيد من أجل زيارة األقارب واستقبال الض 

   ة في فترةفل عن المشاكل واألزمات ال  تحييد الط حضير من أجل الت   تي قد تحدث داخل المنزل خاص 

 االختبارات.

احة واالستقرار خالل فترة الد راسة. هيشعرللط فل في المنزل فإن  ذلك  بتأمين جو هادئ ومحفز    بمزيد من الر 

 الفشل حاالت مع وبن اء إيجابي بشكل عاطيالت   .6

األخطاء لها دور حاسم في إن  األساليب اإليجابي ة والبن اءة لتعاطي األبوين مع حاالت فشل طفلهم ووقوعه في 

معالجة  راسي والمعرفي، وفي المقابل فإن  ته المرنة وبالتالي رفع مستوى تحصيله الد  فل وبناء عقلي  نجاح الط  

والعمل على  عفوبيخ الجارح والعقاب دون البحث في أسباب الفشل ومكامن الض  فشل الطفل بطرق خاطئة كالت  

خطرة تؤدي إلى بناء عقلي ة ثابتة وشخصي ة مهزوزة واضطراره لسلوك  قد تودي بالطفل إلى منعطفات تقويتها



 

 

ة للت  إخفاء مشاكله واالنطواء والقلق وغيرها، إليكم بعض الن  صحي ة كأساليب غير  عاطي مع حاالت صائح الهام 

 فل بشكل بن اء وإيجابي :فشل الط  

   جاح الحقيقي.تقب ل الخطأ والفشل كسبب رئيسي من أجل الوصول للن 

   وبيخ القاسي والعقاب بل من األفضل البحث في أسباب الفشل والعمل على معالجتها.باع أساليب الت  عدم ات 

   جاح.عاطي مع فشله كسبيل لتحقيق الن  بناء شخصي ة قوي ة وعقلي ة مرنة للطفل من خالل دفعه للت 

 جاح.ز الفشل وتحقيق الن  فل لتجاوإن  تعامل األبوين مع فشل أطفالهم بشكل إيجابي وبن اء يدعم الط  

 

 الت ركيز على أهمي ة الجهد بدالً من الذ كاء .7

ة  هد الكافي إلنجاحها، فبالمزيد من بذلهم الج   قد تقع على عاتق أطفالنا هومن أساسي ات الن جاح في أي مهم 

قابلة، فإن  الت ركيز الد ائم من قبل األبوين  المثابرة والت دريب يمكن الوصول إلى اإلبداع والت ميز، وفي الجهة الم 

ي ة ألطفالهم وعدم إعطاء األهمي ة للجهد المبذول سيودي حتماً بالطفل إلى الوقوع  على الس مات والمهارات الفكر 

ستقبالً   في مشاكل دراسي ة حين يصل إلى مرحلة ال يكفي الذ كاء فيها لتجاوز اختبارات تحتاج الكثير من م 

ثابرة لدى أطفالهم  هة لآلباء لتكريس االجتهاد والم  الت دريب والجهود للنجاح فيها، فيما يلي بعض الن صائح الموج 

ة من أجل رفع مستوى تحصيلهم الد راسي :  كاستراتيجي ة هام 

 هد ال ذي يبذله.ال ت  شيد بذكاء طفلك ومهاراته الفكري ة، بل امدح  الت عب والج 

 .اربط  دائماً الفشل بعدم بذل الجهد الكافي، والن جاح ببذل الجهد الكافي 

  المنزل ي ة قبل إجراء االختبارات المدرسي ة.احرص  على قيام طفلك بالت دريب الكافي من خالل االختبارات 

ث  جاح وتحسين مستوى الت حصيل الد راسي.لن  الطفل ا ابرة أكثر أهمي ة من الذ كاء لتحقيقبذل الجهد والم 

 هل أعجبك  المقال ؟

فيدة وفع الة في تحسين مستوى الت حصيل الد راسي ألطفالك ؟  ما هي الن صائح ال تي تراها م 

  ات ؟حضير لالختباروكيف تقوم أنت بمساعدة طفلك على الد راسة والت  

 رأيت أن  المقال مفيد، ال تنَس مشاركته مع األصدقاء.إذا 

 


