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 نحفز أبناءنا على التعلم عن بعد كيف

 )د. أمجد أبولوم)بتصرف من 

ديثي مازالوا حمن أهم التحديات التي تواجه أولياء األمور في هذه المرحلة تحفيز أبنائهم على التعلم عن بعد، خاصة أن أبناءهم 

األحيان  هم بالطريقة المعتادة المدعمة في بعضمهذا النوع من التعلم، فقد كانوا باألمس يذهبون إلى مدارسهم ويتلقون تعليالعهد بالنسبة ل

تي بعيدًا عن أجواء المدرسة الشيقة ال« عن بعد»، وفجأة وبسبب جائحة كورونا تحول كل تعليمهم إلى تعلم الرقميبجوانب من التعلم 

  بطبيعتها تحفز على الدراسة والنقاش والعمل الجماعي.

ما تعجز الصحيح، لكن ربة وتلقوا الدافع يشير التربويون إلى أن معظم الطالب هم متعلمون جيدون إذا امتلكوا الكفاءة األساسي

الكفاءة األساسية لدى معظم األبناء عن تحقيق تعلم جيد لهم إذا لم تقترن بتشجيع مناسب من أولياء أمورهم ومعلميهم وذويهم، لذلك وجب 

 هم على التعلم.علينا أن نتعلم بعض االستراتيجيات التربوية التي أثبتت فعاليتها في تشجيع الطالب وتحفيز

من هذه االستراتيجيات التركيز على نقاط القوة عند األبناء واالبتعاد عن نقاط الضعف لديهم، حيث يرى التربويون أن التركيز 

على نقاط القوة من شأنه المساعدة في تحقيق التطور والتقدم األكاديمي والعاطفي لدى األبناء، على عكس التركيز على نقاط الضعف 

 يسبب إال احإحباط والقلق وعدم الرببة في التعلم. لكن ربما يسأل أحدنا  كيف أركز على نقاط القوة في در  من درو  الذي ال

الرياضيات مثال إذا أخفق أبني في أداء تمرين أو مسألة فيه؟ الجواب  نركز على قدراته في در  آخر في الرياضيات أثبت فيه أداء 

ومن االستراتيجيات أيًضا أن نشارك أبناءنا في  ركيز على مقررات أخرى مثل العلوم واللغات وبيرها.جيدًا، فإن لم نجد فعلينا الت

حماسنا الخالص نحو تعلمهم. بمعنى أن نظهر لهم أننا متحمسون ومهتمون بتعلمهم خاصة عندما يتعلمون أشياء جديدة، بل وأن نكون 

بناء الفرح واحإثارة التي يجلبها تعلمهم ألولياء أمورهم، فإنهم بال شك سوف شركاء لهم في رحلة تعلمهم، حيث إنه عندما يرى األ

 .، خاصة في المراحل المبكرة والمتوسطة من مراحل التعليميندفعون إلى التعلم بكل جدية ونشاط

هو من أهم االستراتيجيات التي ينصح بها التربويون لتحفيز الطالب على التعلم، حيث التعلم  أنماطوولعل التنويع في أساليب 

عام يستخدم حواسه المختلفة لتلقي المعلومات ثم يقوم بفهمها وتعلمها. ومن الحقائق الراسخة في العلوم التربوية أن  إن احإنسان بشكل

ضل . فالبصري يفومنهم الحسي حركيومنهم السمعي  ستخدام هذه الحوا ، فمنهم البصريالطالب يختلفون في درجة تفضيلهم ال

اءة والمشاهدة واستخدام الصور والخرائط والجداول والرسوم البيانية، والسمعي يفضل السماع للتسجيالت الصوتية وتكوين الجمل القر

 واألباني حول ما يدر ، في حين يفضل الحسي حركي لمس األشياء والشعور بها جسديًا عند التعلم. 

من وجهة نظر تربوية، فإن التنويع في استخدام أساليب التعلم يساعد في التذكر والفهم ويثير الدافعية والحما  لدى الطالب. 

: أثناء مشاهدة األبناء التاليلكن كيف يمكن ألولياء األمور القيام بذلك خالل تعلم أبنائهم عن بعد؟ نجيب عن ذلك من خالل المثال 

س المحوسبة أو المتلفزة نقوم بتشجيعهم على اإلصغاء الجيد وكتابة المالحظات والمعلومات األساسية من قوانين وقواعد للدرو

وهذا مما ال شك فيه  ( وغيرها، وعند االنتهاء من المشاهدة نشجعهم على نطقها بصوت مرتفع.keywordsوكلمات مفتاحية )

 المطلوبة بكل سهولة ويسر.سيمكنهم من القيام بالتدريبات والتمارين 


