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الدافعية

   حظيت الدافعية باهتمام عدد كبري من علماء النفس والرتبية، باعتبارها أحد العوامل التي تؤثر َّـ معظم اِّـواقف التي تواجه اإلنسان وتفرض عليه سلوًكا معيًنا، 
ولعالقتها بنشاطه وفاعليته وتوجيه سلوكه.

وتعد الدافعية من الشروط األساسية التي يتوقف عليها تحقيق الهدف من عملية التعلم َّـ أي مجال من مجاالته اِّـتعددة، سواء َّـ اكتساب  اِّـعلومات واِّـعارف 
أو َّـ حل اِّـشكالت. 

من أجل أن يتوسع الطالب َّـ دافعيته فإنك بحاجة إُّـ مساعدته على ذلك من خالل الخطوات التالية:
أوًال: وفر بيئة تدعم اإلنجاز والدافعية.

ثانيًا: تطوير العالقة اإليجابية.
ثالثًا: حدد األهداف اِّـناسبة له.

رابعًا: اعتمد على النجاح التدريجي َّـ بناء الدافعية.

وفر بيئة تدعم اإلنجاز والدافعية

    العائالت التي تزود أبناءها بتوقعات عالية ومعقولة مصحوبة بدعم عاطفي قوي هي األكثر مساهمة َّـ رعاية أبنائهم  من أجل أن يحققوا طموحاتهم وقدراتهم 
وإمكاناتهم. فالطموحات العالية وااللتزام، واِّـثابرة، والرغبة َّـ استكشاف ميادين معرفية جديدة تتحدى قدرات األبناء والطلبة وتكون َّـ أفضل حاالتها عندما تتوفر 
لهم بيئة داعمة سواء داخل العائلة أو خارجها. وكذلك تسهم األنشطة َّـ تطوير مواهبهم، فقد أشارت البحوث والدراسات الرتبوية إُّـ أن اِّـوهوبني _ خاصة 
اِّـراهقني منهم _ الذين يشغلون أنفسهم بأنشطة خارج اِّـدرسة كالنوادي، واأللعاب الرياضية، واألعمال الدينية، هم أفضل تحصيًال من أقرانهم. كما أن ميول 
الطلبة اِّـوهوبني َّـ اِّـدرسة الثانوية تقودهم غالبًا إُّـ إنجازات مميزة َّـ الجامعة وفيما بعدها. تولد مثل هذه األنشطة َّـ نفس الطالب شعورًا بالحماس لإلنجاز، 
اِّـنزلية والقراءات، تساعد على تطوير  وتشجعه على تطوير قدراته واهتماماته باألعمال اِّـستدامة. إن أنشطة كالرياضة وتحديد وقت منتظم ألداء الواجبات 

مهارات إدارة الذات، وتوفر لهم مناخًا مناسبًا للدافعية. كما أن األبناء والطلبة الذين لديهم أصدقاء يدعمون إنجازاتهم هم أفضل تحصيًال من أقرانهم.
قد ترغب َّـ تعديل سلوك ابنك أو أحد طالبك ومن أجل ذلك تعامل معه بنوع من االحرتام باعتباره إنسانًا وانقل إليه رسائل تفيد أنك تهتم به وتقدره، وعّبر عن 
رغبتك َّـ فهمه، وازرع فيه الثقة بأن مشاعرك واهتمامك به حقيقية يستطيع أن يلمسها. بّين له أنك تثق به وبقدرته على التغيري، ثم وفر له مناخًا يشعر فيه 

بالراحة والتقبل وذلك باإلنصات إليه وفهم مشاعره، يستطيع عندئذ أن يفتح قنوات دافعيته ويحولها إُّـ مجاالت جديدة.  

الدافعية لدى الطلبة اِّـوهوبني



طور عالقة إيجابية مع ابنك

إذا أردت أن يعدل ابنك أو أحد طالبك َّـ سلوكه بطريقة ذات تأثري طويل األمد، فإن لعالقتك به جانب كبري من األهمية، فأنت تعلمه ما أنت عليه فعًال، لكنك 
قدوة له فيما تريده أن يكون، وعادة اِّـوهوبون يتأثرون بما تفعل أنت أضعاف تأثرهم بما تقول. وأنت بصفتك شخص راشد، تتوافر لك الفرصة لتكون قدوة حسنة 

تعلم اِّـوهوب وتوجهه إُّـ تطوير دافعية دائمة يستفيد منها َّـ حياته الشخصية واِّـهنية.
ترتبط معظم الحاجات اإلنسانية ارتباطًا وثيقًا بالتفاعل مع الناس اآلخرين وال شك أن االرتقاء بالدافعية أو كبتها يحدثان نتيجة التفاعل مع اآلخرين من حولنا، 
وتستطيع أنت بال شك أن تتذكر من طفولتك شخصًا أو شخصني ممن تركوا أثرًا إيجابيًا َّـ حياتك، كما يستطيع معظم الناس تسمية معلم أو أكثر كان مصدر 
إلهام لهم َّـ سنوات اِّـدرسة، أو تسمية بعض األصدقاء الذين وقفوا إُّـ جانبهم َّـ األوقات العصيبة، توقع هؤالء اِّـعلمون واألصدقاء منك الكثري، لكنهم لم يوبخوك 
أو يعاقبوك إذا فشلت َّـ تلبية تلك التوقعات. فقد كانوا بدًال من ذلك يشجعونك مرة تلو مرة، وربما لم تكن تعرف َّـ حينه أهمية هؤالء األشخاص َّـ حياتك، أو 
وربما لم تدرك ذلك إال َّـ وقت متأخر، وعندما استطاع هؤالء الناس التأثري فيك، ألنهم كانوا مهتمني اهتمامًا حقيقيًا بك وبنشاطاتك ومشاعرك وآرائك. فالعالقات 
نتائج ذلك  انعكاس  واِّـعلمني وبني  الوالدين  أحيانًا بني تشجيع  يمر وقت طويل  فقد  فورية ومباشرة  بالضرورة  نتائجها ليست  قوية لكن  دوافع  لها  الشخصية 

التشجيع على الطلبة.
وقد يعمل الوالدان واِّـعلمون بجد ونشاط لتوثيق عالقاتهم بأبنائهم وطالبهم، ولكن شعلة الدافعية عندهم ال تتوهج إال بعد وقت طويل. لذلك االستمرار والعمل 

على تطوير عالقتك وتواصلك بهم فإن لهذه العالقات نتائج إيجابية على اِّـدى البعيد.

حدد أهدافًا مناسبة البنك

تعد القدرة على توفري نوع من الجهد الالزم لتحقيق أهداف بعيدة اِّـدى أمرًا مكتسبًا بالتعلم. كما أن تأجيل اإلشباع قد يكون صعبًا، وتؤدي قوة الطلبة اِّـوهوبني 
إُّـ تبني أهداف عظيمة أو حتى غري واقعية يصعب إن لم يكن من اِّـستحيل تحقيقها ويشعر اِّـوهوبون بالفشل عندما يخفقون َّـ تحقيق هذه األهداف. فهم 
يحددون ألنفسهم أهدافًا متدنية اِّـستوى أو أهدافًا غامضة، َّـ بعض األحيان (أن أكون منظمًا مثًال)، بحيث ال يتأكدون فيما إذا كانت تلك األهداف قد تحققت أم 
ال. وحتى عندما يتحدد الهدف بعيد اِّـدى بالصورة اِّـناسبة فإن اِّـوهوب نظرًا لقلة صربه، قد يجد صعوبة َّـ تعلم تحمل اإلحباط الذي ينتج عن عدم الوصول إُّـ 

ذلك الهدف بسرعة.
يجب أن يتعلم اِّـوهوبون جميع اِّـهارات اِّـرتبطة بتحديد األهداف وتحقيقها أكثر مما يحتاج الطالب العادي؛ وذلك بسبب ميل اِّـوهوب إُّـ ما يسمى "قفزات 
األهداف". يعني هذا أن يحددوا هدفًا معينًا، ثم يقفزون قبل تحقيقهم الهدف األول إُّـ تحديد هدف آخر جديد أعلى منه، وعندما ال يحقق اِّـوهوبون هدفهم 
النهائي ينتابهم شعور بالفشل َّـ تحقيقه رغم كل النجاحات التي كانوا قد حققوها َّـ أثناء ذلك، وال شك أن صياغة األهداف وكتابة أهداف فرعية ضرورية من 

أجل تحقيق كل هدف منها. 

استثمر النجاح

يبدي الطلبة جميعهم تقريبًا دافعية عالية ويبذلون جهودًا كبرية لتحقيق التميز َّـ مجال أو أكثر من مجاالت الحياة. وتستطيع أنت بعد أن تكون قد بنيت الثقة 
بأبنك أو طالبك ونقلت له شعورك الصادق باالهتمام به "أن تمسكه وهو ينجز شيئًا صحيحًا" وتبني على ذلك اإلنجاز. إن هذا اِّـنحى األساسي، الذي يسمى 

"النجاحات اِّـتالحقة" – يستعمل على نطاق واسع َّـ علم النفس واإلرشاد وإدارة األعمال.

عزز الخطوات الصغرية: يشكل اِّـديح والتعزيز جانبًا مهمًا من منحى النجاحات اِّـتتابعة. وال شك أن هذا األسلوب ينجح َّـ إثارة دافعية الطلبة 
إلنتاج سلوك مرغوب لذا عليك أن تكافئ ابنك أو الطالب وتشجعه كلما خطا خطوات صغرية َّـ االتجاه اِّـرغوب وال تتوقع من الطالب أن يقفز قفزات كبرية إذا 
كانت الخطوات الصغرية تفي بالغرض. هذه الخطوات الصغرية تستمر َّـ دفع الطالب نحو السلوك اِّـرغوب، ويشعر تعزيزها الطالب بالنجاح. هذا النجاح هو الذي 
يولد فيه مزيدًا من الجهد ويؤدي إُّـ نجاحات متتالية. قد تبدأ هذه العملية أحيانًا بالرتكيز على سلوك محدد كأن تقول للطالب مثًال: "أشكرك على وضع حقيبتك 
َّـ مكانها". ويمكن أن تركز العملية أحيانًا أخرى على عملية أكثر عمومية من ذلك السلوك اِّـحدد كأن تقول له: "إنني معجب بطريقتك َّـ السعي نحو مزيد من 

النظام والرتتيب". أو حتى: "إنني معجب بالطريقة التي تتحدث فيها عن رغبتك َّـ مزيد من النظام والرتتيب".

اضبط ابنك أو الطالب وهو يفعل شيئًا صحيحًا – وكرر ذلك مرارًا: يعد تكرار منح اِّـكافآت مهمًا وبصورة خاصة ِّـساعدتهم على 
تعلم سلوك جديد ال سيما َّـ بدايته. فعندما يحاول أحد أبنائك أو طالبك تعلم طريقة جديدة من السلوك ال يكفي إبداء اإلعجاب به أو تشجيعه أو مدحه أحيانًا. 

فتكرار اِّـكافآت والتعزيز من أحد أهم العوامل ِّـساعدة الطلبة على تعديل سلوكهم. يجب أن تتكرر هذه اِّـكافآت بما يكفي للمحافظة على السلوك الجديد إُّـ 
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حني ظهور عوامل أخرى، منها السلوك الجديد نفسه الذي يزود الطالب بالتعزيز. تذكر أننا جميعَا نستطيع تكرار العادات الراسخة جيدًا لديهم لكننا عندما نحاول 
ممارسة سلوك جديد فإن ذلك لن يكون سهًال علينا َّـ بداية األمر تذكر عندما حاولت تعلم قيادة الدراجة الهوائية أول مرة َّـ حياتك لقد كان ذلك صعبًا جدًا َّـ 
البداية ومن اِّـؤكد أنك شعرت باالرتباك وبالحاجة إُّـ كثري من التشجيع لكن هذه اِّـهمة بدت سهلة تمامًا بعد أن أتقنتها وأصبحت متعة ركوب الدراجة هي كل 

ما تحتاج إليه من التعزيز.
يكون تكرار تقديم اِّـكافآت واالنتظام َّـ استعمالها أكثر أهمية َّـ بداية األمر من حجم اِّـكافآت نفسها. فال بد أن يكون التعزيز َّـ البداية متكررًا، ولكن يجب أن 
تصبح اِّـكافآت بعد انتظام السلوك أقل تكرارًا أو حتى متقطعة. فالتعزيز اِّـتقطع يرتك آثارًا دائمة َّـ سلوك االبن أو الطالب ويساعده على التخلص من االعتماد 
الشديد على اآلخرين. ويمكن فهم التعزيز اِّـتقطع من هواية صيد السمك، فال يصطاد الشخص سمكة َّـ كل رمية للصنارة، وإنما يحصل على مكافآت – أي سمكة 

– بما يكفي للعودة ثانية إُّـ اِّـكان نفسه.
ال تكافئ كل ما يقوم به الطالب، وال تكافئ اِّـحاوالت الواهية السطحية بما تكافئ به الجهود اِّـخلصة الجبارة. حيث يعرف األبناء والطلبة مقدار الجهد الذي 
يبذلونه وهم حتمًا سيقدرون مدحك لهم عندما يرتبط ذلك اِّـدح بجهودهم الفعلية، وعندما يعرفون أنك على وعي بتلك الجهود التي بذلوها، وكي يكون اِّـدح 

فعاًال ال بد أن يتبع السلوك اِّـرغوب مباشرة.

استعمل "الثناء اِّـرتقب": يمكنك أن تزيد فرص النجاح باستعمالك الثناء اِّـرتقب أو اِّـتوقع، فأنت َّـ هذا الثناء تمتدح ما تأمل أن يكون 
الطالب على وشك أن يفعله. ربما يكون قد عاد من اِّـدرسة ودخل اِّـنزل وهو على وشك أن يخلع معطفه ويلقيه على األرض، كما يفعل دائمًا. يمكنك َّـ هذه اللحظة 
"اللحظة اِّـواتية للتعليم" أن تقول له: "شكرًا ألنك وضعت معطفك َّـ غرفتك إنني أقدر لك هذه اِّـساعدة َّـ أعمال اِّـنزل!". قد ال تكون هذه الفكرة قد خطرت على 
باله أبدًا، لكن ثناءك اِّـرتقب يحقق أربعة أمور هامة. فهو أوًال يذكر بما تتوقعه منه سواء بالسلوك اِّـحدد أو بتوقعك العام أنه سيكون مسؤوًال عن تصرفاته. وهم 
عمومًا يرتفعون بأنفسهم إُّـ ما تتوقعه منهم وقد يخذلوننا وال يحققون توقعاتنا منهم. أما األمر الثاني َّـ أن ابنك أو الطالب سيكون أكثر احتماًال للقيام بالسلوك 
الذي تريده أن يقوم به أو الذي يفرتض به أن يفعله وذلك ألنك تكون قد ذكرته به. واألمر الثالث هو أنك ستتمكن من مدحه وتعزيزه، مما يجعله أكثر احتماًال 
ِّـمارسة ذلك السلوك نفسه َّـ اِّـستقبل. وأخريًا، فإن الثناء اِّـرتقب يجنب الوالدين ما يفعالنه معظم األحيان وهو انتقاد األبناء والطلبة؛ ألنه "قليل التفكري وكثري 

النسيان"، والصراخ عليه".
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