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اشــاره
همواره یکی از دغدغه های والدین، موفقیت تحصیلی فرزندانشان 
بوده است. خبر خوب این است که والدین امروزی این دغدغه را 
بیشتر از والدین نسل های گذشته در خاطر دارند. برخی از والدین 
را می بینم که شیفتة کســب اطالعات و راهکارهایی هستند که 
بتواند به پیشرفت تحصیلی امیِد زندگی شان کمک کند. اشتیاق 
وافر اولیا ضرورت تشریح شــیوة صحیح و راهکارهای درگیری 

والدین در امور تحصیلی را پدیدار می کند.
از طرف دیگر، کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه ای که والدین 
می توانند بر موفقیت تحصیلی فرزندان اثرگذار باشند، می تواند 
انگیزة  خوِد اولیا را برای مشــارکت در زمینة تحصیلی فرزندان 
افزایش دهد. چرا که بسیاری از اولیا در اثر بی اطالعی از روش های 
حمایت از فرزندان، حالتی انفعالی به خود می گیرند. در حالی که 
والدین بازوی توانمند معلم و مشاور برای نیل به اهداف آموزشی 
و تربیتی به حســاب می آیند. لذا الزم است که در جهت اعتالی 
سطح دانش این ظرفیت موجود حداکثر تالش خود را به کار بندیم.

با مــرور پژوهش های صورت گرفتــه در زمینة تحصیلی به این 
مهم پی می بریم که خانواده نقشی بی بدیل در پیشرفت تحصیلی 
فرزندان دارد. اکثر قریب به اتفاق پژوهش ها از خانواده به عنوان 
عاملی بســیار مهم در وضعیت تحصیلی فرزندان یاد کرده اند. از 
طرف دیگر، نهاد آموزش و پرورش برای تحکیم آموخته ها و تربیت 
دانش آموزان باانگیزه، به همکاری و مشــارکت خانواده نیاز دارد. 
والدین با به کارگیری راهکارهایی کــه در ادامه به معرفی آن ها 
می پردازیم، می توانند نقشی مؤثر در افزایش انگیزة فرزندان خود 

به تحصیل و پیشرفت تحصیلی آن ها ایفا کنند.
1. ارتباط والدین با مدرســه: ارتباط و همراهــی والدین با کادر 
آموزشــی می تواند تأثیر چشــمگیری بر انگیزش و وضعیت تحصیلی 

دانش آموزان داشته باشد. همکاری والدین با اولیا می تواند به ایجاد رابطة 
مطلوب خانه – مدرســه کمک کند و بدین ترتیب می توان به افزایش 
شایســتگی ها و کاهش مشــکالت کمک کرد. قابل ذکر است، اولیا در 
ارتباط با مدرســه نباید نگاهی انتقادی و شکایت آمیز به عملکرد عوامل 
مدرســه داشته باشند، بلکه الزم است نگرش اقدام مشارکتی برای رفع 

کاستی ها را در خود پرورش دهند.
2. مشارکت والدین در انجام تکالیف: همکاری والدین در انجام 
تکالیف تحصیلی می تواند به شــکل گیری رابطه ای مطلوب بین والد و 
فرزند کمک کند. همچنین فرزند احساس مورد توجه والدین قرارگرفتن 
و مهم تلقی شدن را در خود پرورش می دهد. مشارکت والدین در انجام 
تکالیف )متناســب با سطح تحصیالت اولیا( می تواند در آموزش مجدد، 

تمرین و تحکیم آموخته های مدرسه نقش داشته باشد.
3. آرزوی تحصیلی والدین: الزم است اولیا آرزوی تحصیلی باالیی 
را برای فرزندان خود در نظر بگیرند )مثاًل تحصیالت دانشگاهی به جای 
فقط کســب دیپلم( و فرزندان خــود را از این آرزوهای تحصیلی مطلع 
ســازند. همچنین آن ها را تشــویق کنند و به آن ها اطمینان دهند، در 

صورت به کارگیری تالش الزم بدان دست خواهند یافت.
4. استفاده از تشویق کالمی: توصیه می شود اولیا به منظور ترغیب 
فرزندان خود به فعالیت های تحصیلی از تشــویق های کالمی همچون 
تحسین کردن و ارائة بازخورد مثبت در مورد تکالیفی که به خوبی انجام 

شده اند، استفاده کنند.
5. استفاده نکردن از تشــویق های مادی و قابل انتظار: یکی 
از اهداف مهم آموزشی شــکل دهی انگیزة درونی برای یادگیری است. 
دانش آمــوزان دارای انگیزة درونی به صورت خودجوش برنامه ریزی های 
تحصیلــی خود را اجــرا می کننــد و از یادگیری لذت می برنــد. ارائة 
پاداش های مادی )همچون پول، دوچرخه، تبلت، موتورسیکلت و مانند 
این ها( و قابل انتظار )اگر معدلت 19 بشــود، برایت دوچرخه می خرم(، 

آتش بس والدین!
برای كمك به
پيشرفت تحصيلی فرزندان
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ســبب کاهش انگیزة درونی دانش آموزان می شــود. بدین معنی که تا زمان 
حضور این وعده ها، دانش آموز به فعالیت های تحصیلی می پردازد. در صورتی 
که هدف، پرورش شاگردی است که از یادگیری لذت ببرد و همواره در طول 

زندگی به دنبال کسب مهارت ها و گسترش آن ها باشد.
6. از وضعیت تحصیلی فرزندتــان در درس های متفاوت آگاهی 
داشته باشید: الزم است که اولیا بدانند، فرزندشان در چه درسی عملکرد 
بهتری دارد و چه موضوعی برای او دشــوارتر اســت. اما نکتة قابل توجه این 
اســت که والدین هرگز نباید به فرزند خود تلقین های نادرســت ارائه کنند 
)برای مثال: رضا در ریاضی ضعیف است(. این موجب می شود که خودپندارة 
تحصیلی دانش آموز بدین شکل صورت گیرد که هرقدر تالش کند، نمی تواند 
در درس های مورد نظر )در مثال ذکر شــده، درس ریاضی( موفقیت کسب 
کنــد. اطالع اولیــا از وضعیت دانش آموز در ماده های درســی متفاوت باید 
به منظور برنامه ریزی برای کسب شایســتگی در درس های متفاوت صورت 

گیرد، نه اینکه سبب برچسب زنی و اشتباهات دیگر شود.
٧. به فرزند خود مشــاوره بدهید: غالبًا الزم است که والدین در مورد 
روش های صحیح مطالعه و آزمون دادن، تکنیک هایی را به فرزندان خود آموزش 
دهند. یادداشت برداری، توضیح دادن برای فرد دیگر، حل کردن نمونه سؤال، 
نظارت بر توجه، و حفظ آرامش به هنگام آزمون از جملة این موارد هستند.
٨. کمک والدین در شــکل دادن عادت به مطالعه فرزند: به فرزند 
خود کمک کنید به مطالعه کردن عادت کنــد. یکی از مهم ترین عامل های 
ایجاد عادت به مطالعه، مکانی است که مطالعه در آن صورت می گیرد. تا حد 
امکان ترتیبی دهید که دانش آموز همواره در یک مکان مخصوص به مطالعه 
بپردازد. تعویض مکرر مکان مطالعه می تواند ســبب کاهش عادت به مطالعه 

و تمرکز شود.
راهکارهــای ذکر شــده بخش کوچکــی از اقداماتی هســتند که والدین 
می توانند بــرای افزایش انگیــزة تحصیلی و کمک به پیشــرفت تحصیلی 
فرزندان خــود انجام دهند. روش ها و نکات بســیار دیگری نیز وجود دارند 
کــه به منظور رعایــت اختصار از ذکر آن هــا خودداری می شــود. اما آنچه 
مهم می نماید، تشــویق والدین به افزایش آگاهــی و بینش خود در زمینة 
راهکارهــای صحیــح کمک به پیشــرفت تحصیلــی فرزنــدان از طریق 
مطالعــة منابع معتبر و مشــورت با متخصصان مشــاورة تحصیلی اســت.
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اطالع اولیا از وضعیت دانش آموز در ماده های 
درسی متفاوت باید به منظور برنامه ریزی برای کسب 

شایستگی در درس های متفاوت صورت گیرد؛ نه 
اینکه سبب برچسب زنی و اشتباهات دیگر شود
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