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في البداية،الشكر والحمد هلل جل في عاله ،فإليه ينسب الفضل كله
في إكمال-والكمال يبقى كله هلل -وبعد الحمد هلل فإننا نتوجه إلى
استاذنا الفاضل [كعبار جمال] بالشكر والتقدير الذي لن تفيه اي
كلمات حقه ،فلوال مثابرته ودعمه المستمر لنا ما تم هذا العمل وهذا
بفضل ما قدمه لنا من نصائح وتوجيهات حرصا منه إلى تقديم هذا
العمل بالصورة المطلوبة فجزاه اهلل خي ار وأدامه ذخ ار لألمة...ونحن
على عتبة التخرج نرفع كل معاني الشكر والتقدير وأسمى آيات
المحبة واالمتنان إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة ....إلى
الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة كل أستاذة تخصص علم النفس
التربوي ...كما ال يفوتنا أن نخص بالشكر واالمتنان للعائلة الكريمة
الذين قدموا لنا يد المساعدة وساندونا في كل خطوة خطيناها في
مشوارنا الدراسي ...وكل التحية واالحترام إلى من ساعدنا في إنجاز
هذه المذكرة سواء من قريب أو بعيد دمتم سالمين.
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مقدمة
مقدمة
إن التربية عملية تفاعلية بين إنسان وآخر في زمان ومكان محددين لتحقيق هدف تحصيلي معين
فعوامل التربية عندما تتفاعل معا تنتج حاصال جديدا تسميه التعلم.
فهي تلعب دو ار فعاال في المجتمع من حيث إسهامها في عملية تنمية اجتماعية وثقافية واقتصادية
وفي جميع مجاالت الحياة ،حيث تكسب أفراد المجتمع جملة من مهارات فكرية ومهنية ونظ ار للمحور
الهام الذي تشغله التربية سهمت في إعطاء المدرسة أولوية في استثمار الطاقة البشرية وذلك عن طريق
اكتساب المتعلم خبرات وعمليات اجتماعية وعقلية...الخ ،كونها اللبنة األساسية في إعداد فرد صالح في
المجتمع.
حيث اعتمدت العملية التربوية على الفرد باعتباره محو ار لها من حيث أنه كائن اجتماعي ،فالتربية
عملية هادفة مقصورة تمنح اإلنسان فرص لبلوغ الكمال ذاته في كل جوانب شخصيته مع اعتبار حاجات
المجتمع وغاياته ضمن هذه السيرورة.
ولما كانت تلك العملية متمحورة على المتعلم ،استندت من أجل إيصال تلك المعارف إليه عبر
طرق ووسائل منها األساليب القديمة والمتمثلة في طريقة اإللقاء والتلقين إال أنها عرفت تطو ار مثلها مثل
جميع مجاالت الحياة حي تحاول المهتمون بشؤون التربية والتعليم إحداث طرائق حديثة تمكن المتعلمين
من اكتساب المعارف بأيسر وأفضل الطرق ،ومنها محاولة إقامة عالقة ودية بين المعلم والمتعلم ،تتمثل
في طريقة الحوار والمناقشة التي تعتبر مجاال يساعد على التوصل إلى أكبر قدر من النجاح المدرسي.
فعملية التواصل داخل القسم المدرسي انطالقا من التفاعالت القائمة بين المعلم والمتعلم وفق
ظروف صفية محددة ،تهدف إلى تطوير العملية التعليمية وخلق تفاعالت ديمقراطية بين أطراف هذه
العملية(المعلم والمتعلم) واكتساب المعلومات والمعارف وذلك عن طريق التواصل الذي يجري أساسه داخل
القسم تواصال لفظيا كان أو غير لفظي.
وعادة ما يجد األستاذ بعض الصعوبات لدى ممارسة عملية التواصل الصفي ذلك بغض النظر عن
خبرته وعدد سنوات خدمته ،أو نوع المادة التي يدرسها وطبيعة تكوينه البيداغوجي ،أو المرحلة التعليمية
التي يؤدي فيها مهامه فتشكل هذه الصعوبات مشكالت عا مة يواجهها األستاذ كافة من وقت آلخر وتأخذ
هذه المشكالت أشكاال معينة ،كما قد ترتبط بطبيعة العملية التعليمية ذاتها.

أ

مقدمة
فإن تطوير التعليم وتحقيق مخرجات التعلم يتطلب االهتمام بالبيئة التعليمية وخصائص المتعلم التي
تؤثر مباشرة في أداء المتعلم :دافعية التعلم ،حيث تعتبر الدافعية المحرك الرئيسي وراء حدوث التعلم بشتى
أنواعه في أي بيئة تعليمية ،بل هي أكثر العوامل المؤثرة في عملية التعلم ،وأن انخفاض الدافعية لدى
التالميذ يترتب عليه زيادة في نسب الرسوب والتسرب ،وبقاء التالميذ فترة أطول من المدة المحددة لهم
للتخرج.
وقد سعت و ازرة التربية الحديثة إلى تغيير دور كل من المعلم والمتعلم ،فالمعلم أصبح عبارة عن
مرشد يقوم بتسيير العملية التعليمية داخل الصف بالطرق واألساليب التي يراها مناسبة لتحكم في التالميذ
واثارة دافعتهم.
وعليه علم علماء التربية إن التعلم ال يحدث إال إذا توفرت فيه قوى داخلية محركة لهذا الفعل
التربوي وهو ما اصطلح عليه بالدافعية.
هذه األخيرة تعد بمثابة قائد ومحرك للمعلم أثناء العملية التعليمية يمكن االهتداء بها وأخذها بعين
االعتبار عند التخطيط لعملة التدريس واثارتها لدى التالميذ في تحفيزهم لتحقيق النجاح.
ويكتسي موضوع الدراسة " التواصل الصفي وعالقته بدافعية التعلم لدى التالميذ المقبلين على شهادة
البكالوريا" أهمية كبيرة ألنه يسيلط الضوء على كيفية التواصل داخل الصف ومدى تأثير هذا التواصل
واالتصال بين المعلم والمتعلم على تطور وتقدم العملية التعليمية وكذا اكتساب أكبر قدر ممكن من
المعلومات المساهمة في تحقيق األهداف التربوية والتعليمية المنشودة،وتزدادا أهمية الموضوع من خالل
الهدف الرئيسي الذي تسعى الدراسة إلى معرفته المتمثل في تأثير التواصل الصفي على الدافعية للتعلم.
وقد جاءت هذه الدراسة في ثالثة فصول هي كالتالي:
فصال تمهيديا :وهو الفصل األول حيث تضمن اإلطار العام للدراسة ،من خالله يتم تحديد
اإلشكالية الدراسية وأبرز المفاهيم مع التطرق إلى أهمية وأهداف الدراسة والدوافع التي أدت بنا إلى إجراء
أو اختيارنا لهذا الموضوع وكذا بعض الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع دراستنا.
أما الفصل الثاني فقد تطرقنا فيه إلى التواصل الصفي ،مفهوم التواصل وأنواعه وكذا أهميته،ثم
تطرقنا فيه إلى التواصل الصفي ،مفهومه وأهميته والنماذج الخاصة به ومهاراته وختاما بوسائطه.

ب

مقدمة
ثم يشمل الفصل الثالث الدافعية للتعلم ،مفهوم الدافعية ووظائفها ومكوناتها ومصادر ونظريات
وعالقة الدافعية بالتعلم،ثم الدافعية للتعلم مفهومها وخصائصها والعوامل المؤثرة فيها وكذا وظائفها وفي
ختام فصلنا سنتطرق لنظريات الدافعية للتعلم.
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الفصل األول:
أوال :اإلشكالية
يشهد العالم حاليا التغيير والتجديد في مختلف مجاالت الحياة :االجتماعية والثقافية والتكنولوجيا،
وكذا مجال التربية والتعليم ،حيث يعد هذا األخير مصد ار وأساس تطور وتقدم وازدهار األمم
والحضارات ،وهذا ما يجعل المسؤولين على قطاع التربية والتعليم في كل دول العالم عامة وفي الجزائر
خاصة إلى إعطاء االهتمام األكبر بالمؤسسة التربوية باعتبارها منشأ المجتمع وأساس التربية التي
تسعى فيه إلى تحقيق األهداف التي تؤطرها وظيفتي التربية والتعليم،باعتبارهما مصطلحين متكاملين
متداخلين تساهم المدرسة من خاللهما في تنمية المجتمع الحفاظ على استم ارره وتطوره.
حيث تشكل عملية االتصال في المؤسسة جوهر وأساس العمليات والوظائف وعن طريقها ترتبط
أجزاء وأقسام المؤسسة بعضها ببعض ويتحقق التكامل في أعمالها اذ ال يمكن ألي جزء أن يعمل بمعزل
األجزاء األخرى.
وعلى الصعيد الشخصي فإن الفرد ال يستطيع أن يعيش بمعزل عن الناس فحتى يشبع حاجاته
البد من أن يتصل بغيره من الناس بشتى والوسائل وغالبا ما يعتمد نجاح الفرد على قدرته في االتصال.
والتواصل عملية تبادلية هادفة تحدت بين طرفين يتبادالن دوري المرسل والمستقبل في بث واستق بال
رسائل محددة عبر وسائط مفهومة وهي عملية تفاعلية بين شخصين أو أكثر وتقوم في أساسها على
الشخص المبادر في بث رسالته إلى مستقبل واحد أو مجموعة من المستقبلين وتنقل الرسالة مجموعة
من الحقائق والمفاهيم والمعلومات واألفكار اضافة إلى المشاعر والعواطف نحو الرسالة نفسها ونحو
المستقبلين لها ،ويقوم المستقبل باإلجابة على الرسالة فيبث هو اآلخر اجابته بطرق مختلفة شفوية أو
كتابية وفهمه لها (عبد الرحمان السفاسفة)5002،
ويعتبر التواصل جانبا مهما تقوم عليه المنظومة التربوية كونه بصفة عامة يفيد اإلخبار واإلعالم
واإلطالع ونقل المعلومات من المرسل إلى المستقبل أو المتلق بواسطة قناة محددة ،أي أن التواصل
التربوي يحدث في خضم العمليات التربوية وكونها عملية تواصلية ترتكز على شبكة في عالقات
إنسانية( التلميذ،المحيط المدرسي وغيرها .)...
فمعظمنا يقضي سنوات عمره في الدراسة ،متنقلين عبر مراحل مختلفة من المرحلة االبتدائية إلى
المتوسطة إلى المرحلة الثانوية ،والتي من خاللها يتحدد مصير الكثير من التالميذ ،فمرحلة التعليم
الثانوي في النظام التربوي الجزائري يشكل النقطة المركزية للمرحلة التعليمية بحيث جذورها مغروسة في
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الفصل األول:
التعليم األساسي وفروعها ممتدة إلى التعليم العالي ،كما تعمل المدرسة الثانوية على مساعدة التلميذ في
تطوير قدراته واستعداداته وكيفية توظيف إمكاناته ،ففي بداية كل عام دراسي يحاول المدرس تبني
مجموعة من االساليب من أجل فرض النظام في الصف ،حيث يحتاج كل موقف تعليمي إلى جو منايب
للتواصل فيه بين أطراف العملية التعليمية ،ساعدته على تحسين مستواه لبناء شخصيته وتسهيل مهام
المدرس.
ويعتبر التواصل الصفي من أكثر المفاهيم تنوال في األوساط التعليمية ،إذ أنه التواصل المؤسس
على ربط عالقات وخلق تفاعالت حرة ديمقراطية بين المدرس والمتعلم ،أي أنه عبارة عن شبكة في
االتصاالت والتبادل الرمزي بما فيه من القاء وتلقي وحوار داخل القسم.
وقد اعتبر(سافير وغوبر) أن مهارة الصف احدى المهارات الضرورية للتعلم الفعال حيث تهتم
بعناصر مهمة جذب انتباه التالميذ والمحافظة على التواصل فيما بين المعلم والمتعلم اضافة إلى بناء
عالقات إنسانية سليمة فيما بينهم.
فالمعلومات التي ال يمكن اكتسابها وتناولها بين األفراد إال عن طريق التواصل،ويقول( أندرسون)
في دراسة لهان لقاءات الدرس ثالث مميزات في أبرزها مخاطبة المعلمين لتالميذهم أو التحدث معهم،
وفي هذا االتجاه يرى نفس الباحث أنه في العالم كله هناك سيناريو واحد للتعليم فهو يجري أساسا داخل
القسم مع مجموعة من التالميذ وعن طريق التواصل اللفظي والغير لفظي.
وقد أكدت دراسات كثيرة أن لهذا األخير أثر مباشر على التعلم فقد أكدت دراسة (كودنس والرسين) أن
نجاح المربي في عملية التواصل متوقف على تحكمه في سلوكه التواصل.
وقد أكدت دراسات أخرى أن نجاح العملية التربوية مرهون بمدى تحقيق االتصال والتواصل بين جميع
أطراف العملية التعليمية وأن من يقع عليه عبء تحريك التواصل هو المعلم ،فإذا فشل هذا األخير في
بناء حلقات تواصلية مع تالميذه كما يقول "أولسن" قد يعرقل تواصلهم في الحياة العامة".
ومما الشك فيه أن للدافعية أثر كبير في شخصية التالميذ ،فالدافعية هي حالة داخلية لدى التلميذ
تستثير سلوكه وتدفعه لالستجابة في الموقف التعليمي ،حيث تعتبر من الشروط االساسية التي يتوقف
عليها تحقيق الهدف من عملية التعلم في أي مجال من مجاالته المتعددة ،سواء في تعلم أساليب وطرق
التفكير ،أو تكوين اتجاهات و القيم أو تعديل بعضها وكذا توجيه السلوك نحو تحقيق الهدف(.محمد
قطامي يوسف ،5000،ص.)954
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الفصل األول:
ويرى (ادوارد موراي )0411أن دافعية التعلم هي الرغبة المستمرة للسعي لنجاح وانجاز األعمال
والتغلب على العقبات بكفاءة ،وأقل قدر ممكن من الجهد والوقت وبأفضل مستوى من التعليم ،كما
يعتبرها الكثير من علماء النفس التربية أنها القوة الدافعة داخل الفرد والتي تثير حماسه للتحصيل ولذلك
يوصي هؤالء بضرورة تقويتها إلى الحد الذي يمكن للمتعلم من استغالل قدراته على أكمل وجه(فرج عبد
القادر طه،0411،ص.)14
كما يتوقف مدى تحقيق األهداف التعليمية في مختلف مجاالت التعلم على الدافعية للتعلم ،فهي
تدفع المتعلم لالنتباه للموقف التعليمي ،واإلقبال عليه بنشاط محدد واالستمرار فيه حتى يتحقق التعلم
وا ضافة إلى كونه هدفا تربويا ،يؤكد ديفك في دراسته  0411حول التعلم أن استثارتها أمر مهم
وضروري الكتساب التلميذ المعارف والمهارات ،وا براز قدراته وتحسين أدائه الدراسي وكذلك تمكينه من
تبني طرق فعالة في معالجة المعلومات وحل المشكالت.
فنجاح التلميذ ورفع مستوى تحصيله مرتبط بدافعية هذا التلميذ للتعلم ،حيث توصلت دراسات كل
من محمد الطواب( )0440ودراسة لوناس( )5002إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الدافعية للتعلم
والتحصيل الدراسي.
وكذا فإن موضوع التواصل الصفي من أبرز المواضيع في علوم التربية خاصة اذا ربطناه
بالدافعية للتعلم وذلك من خالل تطبيق مهاراته مما يساعد على اثارة الدافعية لدى التالميذ ويغير في
طبيعة التعلم للمتمدرس ويجعله مهتما أكثر بمادته الدراسية ،وهذا عبارة عن معيار يمكننا من خالله
الحكم على مستوى التالميذ وذلك باستخدام مختلف الوسائل والطرق البيداغوجية بغرض معرفة
التواصل الصفي والدافعية للتعلم لدى التالميذ ومنه نطرح التساؤل الرئيسي التالي :هل هناك عالقة
ارتباطية بين التواصل الصفي والدافعية للتعلم لدى التالميذ المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا؟
وينبثق عن ا السؤال األسئلة الجزئية التالية:
هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين محتوى الرسالة التواصلية والدافعية للتعلم؟هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الوسيلة والدافعية للتعلم؟ -هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين البيئة الصفية والدافعية للتعلم؟
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الفصل األول:
ثانيا:فرضيات الدراسة
الفرضية العامة:
توجد عالقة ارتباطية بين التواصل الصفي والدافعية للتعلم لدى التالميذ المقبلين على امتحان شهادةالبكالوريا
الفرضيات الجزئية:
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين محتوى رسالة التواصلية والدافعية للتعلم. توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الوسيلة والدافعية للتعلم. -توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين البيئة الصفية والدافعية للتعلم.

ثالثا:تحديد مفاهيم الدراسة
التواصل الصفي:
يعرف على أنه :هو التواصل البيداغوجي والديداكتيكي الذي يربط المدرس بالمتعلم من أجل نجاح
العملية التربوية وتحقيق األهداف العامة

والخاصة(عبد الرحمان السفاسفة،5001،ص.) 22

وهو :نقل المعلومات من المرسل إلى المستقبل وقد يتناوب على االرسال واالستقبال .
كما أنه :عملية تفاعلية تبادلية بين طرفين :المعلم والمتعلم ترتكز على المبادئ واألسس التربوية
والنفسية
( ((15/03/2020(,17 :58, WWW.MAWDO3AT.COM
التعريف االجرائي:
هو عبارة عن عملية اتصال ( أي ارسال واستقبال) تحدث بين أطراف العملية التربوية[المعلم
والمتعلم،ومجموعة من الوسائل واألدوات المستعملة] ويكون بسلوك تفاعلي بين المعلم والمتعلم.
الدافعية للتعلم:
هي الطاقة أو القوة التي يمتلكها التلميذ في التعلم يبدل الجهد لتحقيق النجاح وهي ناتجة عن ادراك
التلميذ ألهدافه وقيمة أنشطة العلمية كما ترتبط باتجاهاته نحو المدرسة وكل المحيط التربوي ،ويتحدد
مستوى الدافعية للتعلم من خالل الدرجة التي يتحصل عليها التالميذ على مقياس الدافعية
للتعلم( أبوجادو،0411،ص.)545
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الفصل األول:
التعريف اإلجرائي:
هي عبارة عن قوة ونشاط كامن أو داخلي عند الكائن الحي حيث تؤدي به إلى التحرك في عالمه
ومحيطه الخارجي بسلوكيات معينة تحقق له مناله وأهدافه ورغباته.
الصف:
هو جماعة من الطلبة يجتمعون معا بانتظام في وقت معين تحت إشراف أستاذ
معين( العجمي،5001،ص.)01

مرحلة التعليم الثانوي:
هي المرحلة الثالثة من مراحل التعليم العام وتكون عادة من سنة السادسة عشر إلى التاسعة
عشرة(عدس ،0442ص.)00

رابعا:أهمية الدراسة
تتجلى أهمية بحثنا في كونه يتناول أحد أهم العناصر التي تساهم في نجاح العملية التعليمية أال
وهو التواصل الصفي لألهمية الكبريى التي يكتسبها في مجال علم النفس التربوي الذي يعد من
العمليات الصفية المهمة على صعيد العملية التربوية وأطرافها التعليمية ،فهو ضروري لجعل التدريس
ذو معنى للمتعلم وتجنب المتعلم لألساليب الغامضة والعادات التي تشتت انتباه الطلبة اثناء تعلمهم.
ويالحظ ان التواصل الصفي هو المحور األساسي في عملية التعلم ألنه ضروري ويلقي الضوء
على العناصر االتصالية في المجال التعليمي والدافعية للتعلم لدى التالميذ داخل الصف ودورها في
ايجاد مناخ تعليمي مثمر على الصعيد النفسي والتربوي.
كما تتجلى أهمية هذه الدراسة في معرفة العالقة بين التواصل الصفي و الدافعية للتعلم النجاز
االنشطة التربوية المقدمة ولذا معرفة االختالف بينهما عند التالميذ المقبلين على شهادة البكالوريا من
حيث متغير الجنس والسن وكذا متغير التخصص.
وتزداد أهمية بحثنا في كونه يعتني بهذا الموضوع العتباره المحرك األساسي لنشاط المتعلم داخل
الحجرة الصفية ،إضافة إلى رغبتنا في تزويد المكتبة والباحثين بدراسة مرجعية بعنوان التواصل الصفي
والدافعية للتعلم كونهما عاملين يؤديان إلى تحقيق نفس األهداف التربوية ونجاح العملية التعليمية.
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الفصل األول:
خامسا :أهداف الدراسة
الكشف عن عالقة التواصل الصفي والدافعية للتعلم لدى التالميذ المقبلين على امتحان شهادةالبكالوريا.
التعرف على عوامل التواصل الصفي المؤثر في زيادة الدافعية للتعلم لدى التالميذ المقبلين علىامتحان شهادة البكالوريا.
تطبيق ما تحصلنا عليه من المعلومات في الجانب النظري والنزول به إلى الميدان وفق المنهجالعلمي المنظم والتمرن والتدريب على تقنيات البحث العلمي.
ابراز مدى أهمية موضوع التواصل الصفي في العملية التعليمية بوجه عام.الرغبة في الكشف عن الخلفية النظرية لظاهرتي التواصل الصفي والدافعية للتعلم.لفت انتباه المعلمين إلى أهمية التواصل الصفي بين التالميذ والدور الذي يلعبه استثارة الدافعيةودورها في نجاح التعلم والتعليم.
محاولة معرفة االختالف بين التواصل الصفي والدافعية للتعلم عند التالميذ عند التالميذ المقبلينعلى شهادة البكالوريا من حيث متغير الجنس والسن ومتغير التخصص.
سادسا:دوافع اختيار الموضوع
ان اختيار أي باحث لموضوع دراسة معين ال يأتي بمحض الصدفة بل هناك من األساليب المؤدية
إلى ذلك ،وعليه يمكن عرض الدوافع التي كانت وراء اختيارنا لهذا الموضوع فيما يلي:
 قابلية الموضوع للدراسة من الناحية النظرية والتطبيقية.
 كون موضوع التواصل الصفي والدافعية للتعلم من الموضوعات التي تندرج ضمن تخصصنا في
علوم التربية.
 الرغبة في معرفة تأثير التواصل الصفي في زيادة الدافعية للتعلم لدى التالميذ المقبلين على شهادة
البكالوريا.
 االرتباط الوثيق بين موضوع التواصل الصفي والدافعية للتعلم.
 محاولة الكشف عن األهمية التي يمتلكها التواصل الصفي في زيادة الدافعية للتعلم.
 أهمية موضوع هذه الدراسة في مجال علم النفس التربوي.
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الفصل األول:
سابعا:دراسات سابقة
الدافعية للتعلم :الدراسات العربية:
- 1دراسة جيهان ابو راشد العمران( )1991بعنوان " الدافعية للتعلم وعالقتها بالتحصيل الدراسي
وبعض المتغيرات الديمغرافية لدى عينة من الطلبة في المرحلتين االبتدائية واإلعدادية بدولة
البحرين "
هدف هذه الدراسة التعرف على العالقة بين التحصيل الدراسي والدافعية للتعلم ومعرفة أثر
الفروق بين األطفال المنتمين إلى مناطق جغرافية في دافعية التعلم ،وكذلك معرفة العالقة بين حجم
األسرة والدافعية للتعلم.
اشتملت عينة الدراسة على 233تلميذ تم اختيارهم عشوائيا من ثماني مدارس للذكور واإلناث
واستخدم الباحث اختبار الدافعية للتعلم من اعدادها.
كما توصلت الدراسة إلى:
وجود عالقة ارتباطية بين الدافعية للتعلم والتحصيل الدراسي.وجود أثر اختالف المناطق الجغرافية التي ينتمي إليها األطفال في الدافعية للتعلم.وجود ظروف ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث على مقياس الدافعية للتعلم لصالحاإلناث(بلحاج فروجة،5000ص.)52
- 5الدراسة المحلية:
دراسة بن يوسف أمال ( )8002بعنوان" العالقات بين استراتيجيات التعلم والدافعية للتعلم وأثرهما
على التحصيل الدراسي "
تهدف هذه الدراسة غلى الكشف عن العالقة التفاعلية بين الدافعية للتعلم واستراتيجيات التعلم
وأثرهما على التحصيل الدراسي عند المراهقين المتمدرسين في المرحلة الثانوية وكذلك الكشف عن
الفروق بين التالميذ فيما يخص استعمال االستراتيجيات والذين ال يستعملون ،وبين الذين يتميزون
بدافعية مرتفعة ومن يتميزون بدافعية منخفضة.
أما عينة الدراسة فتكونت من  020تلميذ وتلميذة( 29تلميذ و41تلميذة) من السنة األولى ثانوي
آداب بثانويتين في والية البليدة اختيروا عشوائيا.
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الفصل األول:
كما استعملت الباحثة مقياس الدافعية للتعلم ليوسف قطامي( ،)0414إضافة إلى استبيان
استراتيجيات التعلم ،حيث يتكون هذا االستبيان من 99عبارة موزعة على  00أبعاد تمثل استراتيجيات
التعلم من اعداد الباحثة
كما توصلت الدراسة إلى:
أفراد العينة ال يستخدمون هذه االستراتيجيات وال ينتهجونها.ترك المذاكرة واإلعداد لالمتحانات آلخر يوم فبل االمتحانات يؤثر سلبا على تحصيلهم الدراسي وهؤالءالتالميذ من دوي الدافعة المنخفضة للتعلم وهم غير مبالين بنتائجهم.
ليس هناك فروق واضحة بين الجنسين في الدافعية واستعمال االستراتيجيات وفي درجات التحصيل.هناك عالقة تفاعلية بين الدافعية للتعلم واستخدام االستراتيجيات التعليمية في التحصيل الدراسي(بنيوسف أمال.)5001،
الدراسة األجنبية:
الدراسة األولى :دراسة كوزكي(" )1921أبعاد الدافعية للتعلم"
هدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أبعاد الدافعية للتعلم ،وهي عبارة عن دراسة تتبعية استمرت
 00سنوات.
وتكونت عينة الدراسة من اآلالف فمن التالميذ وأوليائهم وأساتذتهم.
أما أدوات الدراسة فلقد اعتمد الباحث على مجموعة واسعة من المقابالت واالستجوابات.
توصلت إلى النتائج التالية:
 تنقسم األبعاد الدافعية المدرسية إلى مجاالت من مجاالت علم النفس وهي موضحة في الجدول
التالي:

18

الفصل األول:
الجدول رقم ( : )01يوضح تقسيم أبعاد الدافعية حسب كوزكي(:)1921
وصف المصدر الرئيسي للدافعية

الدوافع
المجال العاطفي:
الحماس

-التشجيع والحماس الذي يبديه اآلباء.

الجماعة

-حب العمل الجماعي.

االندماج العاطفي

-االندماج العاطفي مع الكبار وحب ارضائهم.

المجال المعرفي:
االستقاللية

-االرتياح عند القيام بأشياء خارج المدرسة دون اعاقة اآلخرين.

الفعالية

-الحصول على المكافآت من خالل االعتراف بالتقدم في المعرفة

والمهارات

االهتمام

السرور باألفكار واآلراء.المجال

األخالقي

السلوكي:

-الرضا عن األداء الجيد والمتكامل في األعمال والمهام.

الليونة والمطاوعة

-قبول األعمال وضبط السلوك تبعا لعواقبه ونتائجه

الثقة

-تفضيل السلوك الذي يوافق قواعد النظام.

المسؤولية
دراسة قرولنيك وآخرون :8002تمثل هدف هذه الدراسة في البحث عن أثر برنامج صمم من أجل
تحسين مستوى الدافعية للتعلم لدى تالميذ المرحلة المتوسطة وقد تكونت عينة الدراسة من  40تلميذ
وتلميذة ،وقد كشفت نتائج الدراسة من تفوق العينة التجريبية في مجال االنضباط وااللتزام والدافعة للتعلم
بعد استفادتهم من البرنامج الذي طبق عليهم.
دراسة واتنزل :1992تناولت هده الدراسة الدافعية للتعلم في مرحلة التعليم المتوسط حول ادراك التلميذ
للعناية التربوية للمعلم،وقد تكونت العينة من  232تلميذ،وذلك باستخدام مقياس الدعم االجتماعي الذي
يقيس مدى عناية المعلم بالتالميذ في القسم ،وقد أثبثت النتائج أن المعلم الذي يبدي عناية بيداغوجية
مع التالميذ هو معلم يفضل األسلوب الديمقراطي يقدم التغذية الراجعة للتالميذ ،وينمي فيهم روح
التعاون وتفهم اآلخرين.
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الفصل األول:
أما بالنسبة لدراسة " التواصل الصفي وعالقتها بالداعية للتعلم":
دراسة محلية :دراسة حروز حروز والدكتور عمر حجاج سنة  8002بعنوان" عالقة االتصال الصفي
بالدافعية للتعلم"
هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين التواصل الصفي والدافعية للتعلم ،أما عينة الدراسة فتكونت
من 051تلميذا من السنة الثانية ثانوي قسم آداب وفلسفة وقسم علوم تجريبية بثانوية حي سيدي أعباز
بوالية غرداية بطريقة عمدية.
كما استعمل الباحثان مقياس االتصال ألحمد عبد اللطيف ابو سعد 5004ومقياس الدافعية للتعلم
ألحمد دوقة . 5000
حيث تكون االستبيان من:
وتوصلت النتائج إلى أنه ال توجد عالقة ارتباطية بين االتصال الصفي ومستوى الدافعية للتعلم عند
تالميذ السنة الثانية ثانوي.
الدراسات العربية:
دراسة "محمود عبد اهلل صالح عام  1990والتي هدفت معرفة "أهم الصفات المساعدة على فعاليةالتدريس في الصف وكذلك اقل الصفات" ولتحقيق ذلك"استخدم الباحث عينة من 29مدي ار للبرامج
التدريبية في كلية التربية " بجامعة الملك مسعود (25مدير ابتدائي 55،مدير ثانوي) وقد استخدم
استبانة مكونة من  25سؤاال تتضمن صفات التعليم الفعالة والضرورية وباستخدام التكرار والنسب
المئوية وكذا التحليل االحصائي،ومن أهم نتائج الدراسة مايلي:
المتدربون أجمعوا على أن اهم الصفات في التدريس الفعال على النحو التالي:مرتبة ترتيبا تنازليا،األمانة واألخالق في العمل ،الموضوعية الواقعية ،الرغبة في التعلم ،الحماس ،الحكمة واالتفاق مع
اآلخرين.
أما الصفات األقل أهمية هي :السماح للطالب بالمشاركة في تنظيم المقرر وتأليف الكتب وعملالبحوث والمقاالت ونشرها.
"دراسة محمود عطا محمود  "1998بعنوان" الممارسات الشائعة للمدرس داخل الفصل وبيان مدىاالختالف في تقييم هذه الممارسات باختالف المرحلة التعليمية والجنسية ومستوى التحصيل" ،حيث
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الفصل األول:
هدفت إلى التعرف على مستوى قلق االمتحان عند الطالب وعالقة ذلك بسلوكيات المدرسين وبيان مدى
اختالف مستوى القلق باختالف المرحلة التعليمية والجنسية ومستوى التحصيل الدراسي.
وقد استخدم الباحث مقياس قلق االمتحان "سبيلبرجر" واستبيان الممارسات السلوكية من اعداد
الباحثين،وقد طبقت على عينة بلغت 034طالبا من المرحلة الثانوية والجامعية .
ومن أهم النتائج:
هناك ممارسات سلوكية يقوم بها المدرسون تؤثر على السلوك الدراسي.هناك ارتباط بين القلق وممارسات المدرسين السلومية.هناك فرق بين طالب الجامعة والثانوية في نظرتهم لسلوكيات المدرسين.الدراسة األجنبية:
"دراسة فرانسون وأميير "1928بعنوان "ادارة فاعلية الصف عند الصف بداية العمل الدراسي" منخالل دراسة
أجريت على عدد من معلمي الرياضيات واللغة االجنبية بالمدرسة اإلعدادية ولقد تم فيها تحديد
المعلمين األكثر فاعلية واألقل فاعلية في ادارة الصف في 2أسابيع االواى من بداية العام الدراسي وذلك
حتى نتعرف على االنشطة الموجودة في الصف اثناء تلك الفترة وسلوك المعلم السابق.
ومن أهم النتائج:
وجود فروق من حيث ادارة الصف مثل وضع منهج وقواعد ثابتة للتعامل نع الصف والتركيز على قيامالطالب بمهام محددة ،توزيع المسؤوليات على التالميذ في الصف ،تنظيم العملية التعليمية وذلك
لصالح مجموعة من المعلمين.
ثامنا :التعقيب عن الدراسات السابقة
استعرض الباحثون عددا من الدراسات عربية وأجنبية ذات الصلة بدراستنا الحالية التي اجريت
اغلبيتها خالل الفترة الممتدة من  0410إلى.5001
اختلفت الدراسات السابقة في المتغيرات التي تم التركيز عليها فيما يخص التواصل الصفي والدافعية
فمنهم من سعى إلى معرفة العالقة بين الدافعية للتعلم والتحصيل الدراسي كدراسة ابو راشد العمران
 0449ودراسة بن يوسف أمال  5001التي تبحث حول العالقة استراتيجيات التعلم بالدافعية للتعلم
وأثرها على التحصيل الدراسي عند المراهقين ،ودراسة كوزكي 0410حول أبعاد الدافعية للتعلم حيث
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الفصل األول:
امتدت الدراسة لمدة00سنوات طبقت على اآلالف من التالميذ وأساتذتهم أما دراسة ونتزل  0443التي
تناولت دراسة الدافعية للتعلم في مرحلة التعليم المتوسط ،اما دراسة قرونيك وأخرون 5003التي بحثت
عن أثر برنامج صمم من أجل تحسين مستوى الدافعية.
اما الدراسة التي اتفقت في المتغيرات هي دراسة حروز حروز وآخرون فيما يخص االتصال الصفي
وعالقته بالدافعية للتعلم حيث سعت إلى معرفة العالقة بينهما وهي من خالل الدراسات السابقة نجد
هناك اختالف من حيث المناهج فمنها دراسات اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي كدراسة وانتزل
وغيرها ودراسات اعتمدت على المنهج التجريبي كدراسة قرونيك.
أما أدوات الدراسة فقد اعتمدت الدراسة السابقة واتفقت اجراءاتها المنهجية على المالحظة واالستبيان
والمقابلة.
كما أن هذه الدراسات تتوافق مع الدراسات الحالية في احدى المتغيرات ومنها من تتفق مع كل
المتغيرات.
ايضا اشتركت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اعتمادها على االستبيان كأداة لجمع البيانات
وأنها ايضا في مؤسسات تربوية مثل دراستنا الحالية أي أن مجالها تربوي ومنه فإن الدراسات اسهمت
في توضيح الرؤية حول موضوعنا " التواصل الصفي وعالقته بالدافعية للتعلم لدى التالميذ المقبلين
على شهادة البكالوريا"
فساعدتنا على تحديد اهم المفاهيم المتعلقة بالمتغيرين وكذا فكرة رئيسية على اجراءات منهجية للدراسة
كما ساعدتنا على تكوين خلفية نظرية عن موضوع دراستنا الحالية واختيار المنهج المالئم وبناء أداة
الدراسة ،باإلضافة إلى التعرف على عوامل ومتغيرات أخرى قد تؤثر في التواصل الصفي.
أما دراسة "محمود عطا عبد اهلل الصالح "0440فخدمت الموضوع ولو بشكل غير مباشر فقد بينت أن
ثمة مظاهر سلوكية لطريقة تدريس المعلم داخل الصف بزيادة التواصل والتفاعل أو حفظه ،فالمعلم
يجب ان يمتلك صفات شخصية معينة باإلضافة إلى تمكنه من المادة العلمية واتقانها.
اما دراسة"محمود عطا محمود "0445فخدمت موضوع دراستنا بشكل غير مباشر فقد تناولت من وجهة
نظر معينة العوامل المدرسية المؤثرة في التحصيل الدراسي فشخصية األستاذ لها دور بارز في أداء
وتحصيل التالميذ ،أي أن اداء المعلم داخل الصف ومدى تحكمه فيه ومدى امتالكه لخصائص
شخصيته معينة وطريقة تدريسه.
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الفصل األول:
وكذا دراسة "فرانسون وأميير "0415حيث خدمت الموضوع بشكل غير مباشر لكن يمكن القول أنها
بينت ان هناك أنماط مختلفة في طريقة التدريس تؤثر بطريقة سلبية أو ايجابية في تحصيل التالميذ.
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الفصل الثاني :التواصل الصفي
تمهيد
أوال :التواصل
 - 1مفهوم التواصل
 - 2مفاهيم التواصل
 - 3عناصر التواصل
 - 4انواع التواصل
 - 5أهمية التواصل
 - 6أهداف التواصل

ثانيا:التواصل الصفي
 - 1مفهوم التواصل الصفي
 - 2وظائف التواصل الصفي
 - 3أهمية التواصل الصفي
 - 4مكونات التواصل الصفي
 - 5شروط التواصل الصفي
 - 6أساليب التواصل الصفي
 - 7وسائط التواصل الصفي
 - 8نماذج التواصل الصفي
 - 9عوامل التواصل الصفي
 - 11مهارات تحسين التواصل الصفي

خالصة

الفصل الثاني:
تمهيد:
يعتبر التواصل داخل الصف احدى الركائز األساسية للعملية التعليمية وهو يلعب دو ار هاما في
التحصيل الدراسي األكاديمي لدى التالميذ فهو يهدف إلى إقامة عالقات وطيدة بين المعلم والمتعلم والى

توفير تنظيم فعال داخل الغرفة الصفية من خالل توصيل وتبليغ المعلومات التي يقدمها المعلم وخلق

الظروف الالزمة لحدوث التعلم في ضوء األهداف التعليمية وهذا إلحداث سلوك المتعلمين وتوصيل
المعارف والمعلومات بشكل يتماشى مع قدراتهن وفق وسائل واستراتيجيات تساهم في مساعدة وتطوير

العالقة بين أطراف العملية التعليمية.

وسوف نتطرق في فصلنا هذا للتواصل الصفي ،إلى مفهوم التواصل وكذا التواصل الصفي وبعد
ذلك تبيان مدى أهميته وأيضا إلى التعرف على العوامل المؤثرة في التواصل الصفي ،كما نتطرق إلى
أساليب ووسائط التواصل الصفي.
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الفصل الثاني:
أوال :التواصل
 -1مفهوم التواصل:
اشتقت كلمة اتصال  communicationمن الكلمة الالتينية  communisوالتي تعني المشاركة ،وبالتالي
فإن االتصال في أبسط معانيه هو المشاركة في فكرة أو انفعال أو موقف أو اتجاه.
-

ويعرف قاموس أكسفورد االتصال :بأنه نقل وتوصيل أو تبادل األفكار والمعلومات (بالكالم أو الكتابة

أو باإلشارات) ويتم تبادل المعلومات واألفكار بين مرسل ومستقبل أو مرسلين

ومستقبلين(رمزي فتحي

هارون2002،م،ص.)242

* التواصل هو العملية التي بموجبها يقوم شخص بنقل أفكار أو معاني أو معلومات على شكل رسالة
كتابية أو شفوية مصحوبة بتغيرات الوجه ولغة الجسم وعبر وسيلة اتصال تنقل هذه الرسالة إلى شخص

آخر وبدوره يقوم بالرد على هذه الرسالة حسب فهمه

لها(.فاطمة عبد الرحيم النوايسية2012م،ص.)11

*التواصل هو كل ما يقال ويق أر ويحدث من حركات أو أفعال أو إيماءات وكل األعمال التي تعزز
التعاون

والتفاعل(عبد الرحمان صالح بن عبد اهلل2004م،ص.)191

* التواصل يعرف على أنه العملية التي فيها يقوم فرد بإرسال إشارة بطريقة ما إلى فرد آخر بهدف التأثير

في معتقداته أو

سلوكه(جمال محمد أبو الوفاء 2002م ،ص.)122

 -و يعرف كارل هوفالند :1942أن االتصال عملية يقوم بموجبها شخص (المرسل /بإرسال رسالة بقصد

تعديل أو تغيير سلوك شخص آخر).

ويعرفه شانون ويفر :1949أن االتصال يمثل كافة األساليب والطرق التي يؤثر بموجبها عقل في عقلآخر باستعمال الرموز المختلفة بما في ذلك الفنون

(جودت عزت عطوي2002م،ص.)90

-2مفاهيم التواصل:

تتعدد مفاهيم التواصل لتشمل:

أ -التواصل من الناحية االجتماعية:وهو عالقة متبادلة بين طرفين أو انفتاح الذات على اآلخرين.
ب  -من الناحية السيكولوجية :هو عملية ذاتية داخلية يتم فيها االتصال بين الفرد وذاته في نطاق
أحاسيسه وتجاربه مع نفسه.

ج  -التواصل من الناحية الميكانيكية :وهو نظام متكامل له مدخالته ومخرجاته وعملياته باإلضافة إلى
التغذية الراجعة(مرسل+مستقبل+مضمون+تغذية راجعة).
د -التواصل من الناحية التربوية:وهو عملية تحدث في الموقف التعليمي بين جميع األطراف لتنظيم

التعلم(المعلم،الطالب) ويمكن القول أن التواصل هو عملية تعلم أداة التعلم هو عملية التواصل (فاطمة بن
عبد الرحيم النوايسية 2012م،ص.)44
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الفصل الثاني:
-3عناصر التواصل:
تتكون عملية االتصال من العناصر األربعة التالية:

 )1المرسل :هو الهيئة أو الفرد الذي يود التأثير في اآلخرين لشاركوه في أفكار واحساسات واتجاهات
معينة كالمفكرين
والفالسفة المدرسين االجتماعيين ...الخ ،وقد تكون عنده األفكار أو اإلحساسات من ابتكار المرسل نفسه
كما يفعل المفكرون الفالسفة عندما ينشرون بأنفسهم أفكارهم على الناس بالخطابة أو الكتابة أو من
ابتكار غيره ...كالمدرس الذي يدرس تالميذه الحقائق العلمية التي توصل إليها مختلف العلماء أو قد يكون
ناقال لها عن الغير.

 )2المستق ِبل :هو الفرد أو الجماهير التي يوجه إليها المرسل رسالته ،فالصديق الذي يستمع إلى أصدقائه

والتالميذ في حجرة
الدراسة ،والفالحون المجتمعون مع المرشد الزراعي والجماهير التي تستمع إلى الراديو والتلفزيون جميعهم
يعتبرون مستقبلون.

 )2الرسالة  :وهي األفكار والمفاهيم واإلحساسات واالتجاهات التي يرغب المرسل في إشراك اآلخرين
فيها ،فالحقائق العلمية التي يقدمها المدرس لتالميذه أو االتجاهات التي يرغب المصلح في تعليمها للناس
كلها عبارة عن وسائل....وهكذا.
)4

وسيلة أو قناة االتصال :وهي المنهج الذي تنتقل به الرسالة من المرسل إلى المستقبل مثل :اللغة

اللفظية واإلشارات والحركات والصور والتماثيل والسنما وغيرها من ميادين االتصال (واصل جميل حسين
المومذي2002م،ص.)92
-4أنواع اال تصال:
أوال :االتصال الرسمي :ويتم في إطار بناء تنظيمي يحدد قنواته اتجاهاته ومن أشكال االتصال مايلي:
- 1االتصال من أعلى إلى أسفل :ويعني تدقيق المعلومات واألفكار والمقترحات والتوجيهات واألوامر

والتعليمات من الرؤساء

إلى المرؤوسين ،يهدف هذا النوع إلى زيادة فهم المرؤوسين للمؤسسة ونظامها ولمسؤولياتهم من أجل
تحقيق قدرتهم على العمل ولزيادة ارتباطهم وانتمائهم له.
- 2االتصال من أسفل إلى أعلى :ويشير إلى ما يرسله المرؤوسون إلى مديرهم من تقارير حول أعمالهم
ومهامهم ومشاكلهم وعالقتهم داخل المؤسسة ،تكمن اهمية هذا النوع في إتاحة الفرصة للمرؤوسين

للمشاركة في التخطيط واتخاذ الق اررات ،كما يساعد رجل اإلدارة على معرفة مدى تفعيل األفكار الموصلة.
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الفصل الثاني:
- 2االتصال األفقي :ويحدث بين اثنين أو أكثر من أفراد المؤسسة ممن هم من نفس المستوى التنظيمي
كاتصال المديرين فيما بينهم أو المشرفين أو رؤساء األقسام أو المعلمين .ومن المهم المؤسسات التعليمية
أن تتوفر قنوات االتصال بيت المدرسين الذين يقومون بتدريس نفس المادة والتدريس في نفس الصفوف

فاالتصال األفقي يساعد أو يشجع على تدفق المعلومات واألفكار بين األعضاء العاملين الذين يقومون
بمسؤوليات متشابهة سواء كانوا في مدرسة واحدة أو مدارس مختلفة.
ثانيا :االتصال الغير رسمي :ويتم خارج القنوات الرسمية لالتصال في المؤسسة أو يحدث في جميع
المؤسسات دون التقيد بمراكز المتواصلين ،وتبهم ودالالتهم الرسمية فيما يتعلق بالعمل أو الحياة
االجتماعية أو الجوانب الشخصية ،ويحدث في كل األوقات داخل العمل أو خارجه دون التقيد بشكليات

التواصل الرسمي ويقوم ه ذا النوع من االتصال على أساس العالقات الشخصية واالجتماعية لألعضاء
اكثر من كونه على اساس السلطة والمركز مع الرغبة في عدم تجاهل ذلك أيضا.

وتركز عملي ة االتصال الغير رسمي حول األهداف الشخصية أكثر من كونها أهداف للمؤسسة نفسها،
ويتوقف التشابك بين نوعي االتصال على مدى تجانس اهداف المؤسسة مع االهداف الشخصية
واتجاهات العاملين ويساعد هذا االتصال على معرفة معلومات وأفكار قد ال يتعين ذكرها بصورة رسمية،

ويساعد أيضا على تنمية الروابط والصداقة والعالقات اإلنسانية بين أعضاء المؤسسة.

ومن ناحية أخرى فإن االتصال الغير رسمي يم كن أن يساعد استخدامه لتحقيق األغراض الشخصية ال
العامة

(جودت عزت عطوي 2002م،ص)91

-5أهمية التواصل:
 -التواصل يلعب دو ار أساسيا في تناول مشكالت المدرسة وطرق عالجها.

 -التواصل وسيلة فعالة في احداث التأثير المطلوب على أفراد األجهزة التنفيذية من أجل انجاز األهداف

المطلوبة.

 -يمثل التواصل جزءا رئيسيا من مهام المسؤولين في الجهاز اإلداري داخل المدرسة مما نشأت عنه

الحاجة إلى تدريب القيادات اإلدارية التي تحتاج إلى تدريب لضمان الكفاية اإلدارية المطلوبة.
 -كفاءة االتصاالت االدارية داخل المدرسة تزيد من قدرتها على تحقيق أهدافها.

 -التواصل يمثل الوسيلة الفعالة لممارسات القيادة اإلدارية للسلطة والقوة(.جمال محمد ابو الوفا

وآخرون2002م،ص)124

 -التواصل ضرورة أساسية في توجيه وتغيير السلوك الفردي والجماعي للطالب في المدرسة ،وهو ما

تسعى وتدور حوله كافة الجهود التربوية في المدرسة.

 -يسهم في نقل المفاهيم واآلراء واألفكار عبر القنوات الرسمية لخلق التماسك بين مكونات المدرسة

وتوحيد جهودها بما يمكنها من تحقيق أهدافها.
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الفصل الثاني:
 -وسيلة هادفة لضمان التفاعل والتبادل المشترك لألنشطة المختلفة للمدرسة.

 وسيلة رقابية وارشادية لنشاطات المدير في مجال توجيه فعاليات العاملين في المدرسة.وسيلة لتحفيز العاملين والطالب في المدرسة للقيام باألدوار المطلوبة

-

المومذي2002م،ص.)222 ،222

منهم(.واصل جميل حسين

-6أهداف التواصل:
 -نقل األوامر والتعليمات والق اررات من القادة والمسؤولين.

 -توصيل المعلومات والبيات والتقارير المطلوبة إلى القادة كي يتمكنوا من اتخاذ الق اررات الرشيدة على

ضوئها.

 -التنسيق بين جهود العاملين في التنظيم بشكل يمكنهم من القيام بأعمالهم ووظائفهم بكفاءة عالية.

 -رفع الروح المعنوية بين العاملين نتيجة لتوضيح األهداف والغايات التي تسعى اإلدارة إلى تحقيقها

وبيان الخطط والسياسات الالزمة لبلوغ تلك األهداف.

 -إحكام اإلشراف على المرؤوسين ومتابعة أوجه نشاطاتهم المختلفة والتأكد من كل تصرف قد تم أداؤه

في الوقت واألسلوب المحددين له.

 -تعريف العاملين في التنظيم بما يدور حولهم من أحداث بشكل يمكنهم مراعاة الظروف الداخلية

والخارجية عند قيامهم بوظائفهم(.جمال محمد أبو الوفا وآخرون 2002م،ص).122
 توفير البيانات الالزمة لمعالجة المعلومات واتخاذ الق اررات. زيادة درجة القبول لألدوار التنظيمية. -االلتزام باألهداف التنظيمية.

 -توضيح الواجبات والسلطة والمسؤولية(.العربي فرحاتي2010م،ص.)102

ثانيا :التواصل الصفي

- 1مفهوم التواصل الصفي:

يعرف على أنه التواصل البيداغوجي والديداكتيكي الذي يربط المدرس بالمتعلم من أجل نجاح

العملية التربوية وتحقيق األهداف العامة والخاصة

(عبد الرحمان السفاسفة2002م،ص.)21

 وهو نقل المعلومات من المرسل إلى المستقبل وقد يتناوب على االرسال واالستقبال كل من المعلموالمتعلم والطالب وقد تتضمن هذه العملية أكثر من اتجاه واحد
 -كما أنه :عملية تفاعلية تبادلية بين طرفين ،المعلم والمتعلم ترتكز على المبادئ واألسس التربوية

والنفسية )). )11/02/2020 ),17 :58 , www.mawdo3at.com
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الفصل الثاني:
 والتواصل الصفي عملية يتم من خاللها نقل وتبادل بيانات ومعلومات وأفكار واشارات ورموز من المعلمإلى طلبة المرحلة الثانوية ومن الطلبة غلى المعلم وبين الطلبة بعضهم البعض(د.سليمان مزين
وآخرون،التواصل الصفي وعالقته بمشكالت االنضباط)PDF.

 أو هو عملية االتصال التي تحدثت بين عناصر الموقف التعليمي التعلمي(المعلم،التالميذ والوسائلواألدوات واألجهزة المختلفة

)))11/02/2020),18 :30, www.startimes.com

التواصل الصفي عملية تفاعلية تبادلية بين طرفين ،المعلم والطالب وترتكز على المبادئ واألسسالتربوية والنفسية،ولكي تحقق عملية التواصل دورها البناء في تنظيم العملية التعليمية التعلمية

(عبد الرحمان

السفاسفة،2002،ص.)44

 - 2وظائف التواصل الصفي:

يؤدي التواصل الصفي الفعال وظائف مختلفة تتصل بالعملية التعليمة وتسهم في تنمية المتعلم من كافة

الجوانب ،من هذه الوظائف ما يلي:

 جلب انتباه الطالب واستثارة انتباههم لمجريات الصف باستخدام الوسائل الكفيل بتحفيزهم وبحثهم على
المشاركة اليقظة في أنشطة الدرس المختلفة.
 جعل العملية التعليمية عملية تفاعلية بين المعلم والمتعلم والطالب بهدف تغيير سلوك هذا الطالب في

االتجاه المرغوب فيه ،فالمعلم ليس مرسال ومصد ار للمعلومات ،والطالب ليس مستقبال فقط ،فالمعلم في

ضوء التواصل الفعال منظم ومسير ومعين على حدوث التعلم .
 تحقيق المشاركة الفعالة في ألوان النشاط المدرسي وتوجيه خطأ المتعلمين نحو األهداف دون اهدار

للوقت.

 التأثير واإلقناع ،فالفرد يتصل باآلخرين ليؤثر فيهم كما يتعرض هو نفسه لالتصال ليتأثر ويقتنع
وكذلك الفرد مع اآلخرين إليصال المعلومات والتعبير عن المشاعر.

 توضيح محتوى الموقف التعليمي بما يتضمنه من أهداف واجراءات وبنود اختيارية ،مما يعين الطالب
على تحديد مواقعهم منها،وعلى تنظيم وتوجيه خطواتهم نحوها.
 تكوين عالقات حميمية بين المعلم والطالب ،وبين الطالب أنفسهم فالتواصل أداة فعالة في تكوين
العالقة اإلنسانية ،عن طريق تسهيل تبادل المعلومات والخبرات كما أنه يسهم في نماء التفاعل االجتماعي
داخل غرف ة الصفية ،كتطوير عالقات تعاونية ،وتنمية روح العمل الجماعي والمناقشة والتشاور وتبادل

األفكار واآلراء.
 حفظ االنضباط والنظام داخل الصف وخارجه ومن خالل اطالع الطالب على القواعد والقوانين
المتصلة بحفظ النظام داخل غرفة الصف في المدرسة.
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الفصل الثاني:
 فهم الطالب والكشف عن حاجاتهم الحقيقية ،ويتوقف نجاح المعلم أو فشله هنا على مدى براعته في
فن االتصال والتواصل.


تعزيز التعلم وأنماط السلوك المرغوب فيه بأنواع المعززات المالئمة إلثارة دافعية الطالب للتعلم وتقوية

استجابته المراد تعلمها واالحتفاظ بها واستم اررية ظهورها جزءا من سلوكه وشخصيته

(عبد الرحمان السفاسفة،

،2001ص.)42،41

- 3أهمية التواصل الصفي:

يعتبر التواصل الصفي الفعال من أهم العناصر اإليجابية إليجاد بيئة تعلمية تحفز الطلبة وتساعد

على تنميتهم لتحقيق األهداف التربوية المنشودة ،وتكمن أهمية التواصل الصفي فيما يلي:
يعد اتصال المعلم مع طلبته ذا أهمية في عملية التعليم والتعلم ،لذلك فإن نمط ونوعية دلك التفاعل تحدد

فعالية الموقف التعلمي واالتجاهات واالهتمامات وبعض السمات والخصائص التعليمية كما أن للتواصل
الصفي المتمثل في أنماط التواصل بين أطراف العملية التعليمية دو ار مههما ومؤث ار في أداء المتعلمين
التحصيلي وفي أنماط سلوكهم ،فهو واسطة التعليم والتعلم ،وسبيل تطوير روح الفريق بين جماعة الصف
والعامل على توليد الشعور باالنتماء إلى المدرسة ونظامها ،ووسيلة المعلم للتعرف على حاجات المتعلمين
واتجاهاتهم ،وبالتالي فالتواصل الصفي هو الطريق إلى انشاء عالقات يسودها التفاهم بين المعلم

والمتعلمين وبين المتعلمين نفسهم ،والتواصل الصفي في حقيقته جوهر األنشطة الصفية وأداة إذا امتلكها
المعلم س اعدته على تسهيل مهامه وكذلك تحسين مستوى تحصيل طلبته وبناء شخصيتهم
وعالقته بمشكالت االنضباط في المدارس الثانوية بمحافظة غزة،د.سليمان المزين وآخرون،2011ص)2

(التواصل الصفي

- 4مكونات التواصل الصفي:

يشمل التواصل الصفي مجموعة من المكونات تساهم في تطوير العملية التواصلية داخل الصف

وهي كالتالي:
*المعلم:
هو شخص يتمتع بمميزات وخصائص تجعل له القدرة على التأثير المحبب في اآلخرين مثلما يتوفر

لدى المدرسين ويمكنه من حسن القيام بتحمل مسؤوليات وأهباء المهام والواجبات المطلوبة منه تحقيقها
خالل عمله بمهنة التعليم ،فالمعلم من أهم العناصر التي تقوم عليها عملية التواصل الصفي حيث أنه
يقوم ببناء عالقات طيبة بينه وبين طلبته ولعل جزءا مهما من قوة تأثيره عليهم مستمدة من هذه العالقة إذ
يتبادل معهم المشاعر والتقدير ويستمع الحتياجاتهم ورغباتهم ويبني جسو ار من التواصل معهم وبالتالي
سماع آرائهم ومقترحاتهم والعمل على تطويرها معهم لتوفير المعلومات للجميع كما يعتمد على تفويض ما
يمكن تفويضه من مهمات تتعلق بإدارة

الصف(مجدي صالح طه المهدي،2002ص)21
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الفصل الثاني:
*اللغة:
تعرف اللغة على أنها مجموعة من الرموز الصوتية التي يحكمها نظام معين والتي يتعارف أفراد
المجتمع في ثقافة معينة على داللتها من أجل تحقيق االتصال بين بعضهم البعض

(رشدي أحمد

طيغة،2009،ص.)21

ويعرفها ميلر  :1910 Millerهي استعمال رموز صوتية مقطعية يعبر بمقتضاها عن
الخفاقن2014م،ص.)21

الفكر(إيمان عباس

- 5شروط التواصل الصفي:

التوصل الصفي عملية بين طرفين المعلم والطالب ترتكز على المبادئ واألسس التربوية والنفسية،

ولكن تحقق عملية التواصل دورها البناء في تنظيم العملية التعليمية وتحقق األعراف المنشودة يجب أن

تتوافر في التواصل الصفي الشروط التالية:

- 1وجود لغة مشتركة مفهومة لدى أطراف العملية التواصلية ،سواء كانت اللغة لفظية أم غير لفظية.
- 2حسن اإلرسال واالستقبال،وهذا يتطلب مهارات اإلصغاء والتي تعد من أكثر المهارات فعالية في
التفاعل اللفظي داخل الصف وخارجه ،ويتطلب كذلك حسن تفسير الرسائل الصادرة عن اآلخرين.

- 2الثقة المتبادلة واالحساس بمشاعر اآل خرين وحاجاتهم ،ويتطلب هذا ثقة المعلم بقدرات الطالب وثقة
الطالب بما يصدر عن المعلم من أقوال وأفعال.
- 4تزويد الطالب بالتغذية الراجعة المنتمية والمادية ،ولهذا يتطلب من المعلم التعبير عن استحسانه

ألداءات الطالب اإليجابية،والثناء عليها باألساليب اللفظية وغير لفظية.

- 1المرونة واالنفتاح ،ويتطلب هذا أن يتصف المعلم بالمرونة واالنفتاح العقلي والسلوكي نحو األمور
التي يجري التواصل في نطاقها ،بحيث يتم تعديل وتنظيم عملية التواصل بهدف الوصول إلى النتاجات

المنشودة.
1

-وضوح الهدف لكل من المرسل والمستقبل ،ويتطلب هذا التحديد الدقييق ألهداف الموقف التواصلي

وضوحها لجميع األطراف المشاركة فيه بشكل يحقق االنسجام

- 6أساليب التواصل الصفي:

بينهم(عبد الرحمان السفاسفة،2002،ص.)41

أ  -التواصل الفظي :عن طريق المحادثة أو الكتابة ويتم ذلك من خالل االجتماعات والمقابالت والتقارير
والمذكرات والتعليمات المكتوبة والشفوية وغيرها.

ب  -التواصل الغير لفظي :كان يتم عن طريق الحركات التعبيرية واإلشارات واإليماءات مثل
اإلبتسامة،
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الفصل الثاني:
التجهم العبوس ،حركة الرأس ،المصافحة...وغيرها او قد يتم عن طريق الصور الفوتوغرافية والملصقات
واألفالم والتلفاز ،وأكثر أساليب التواصل شيوعا هو التواصل اللفظي والذي يعتمد على مجموعة من
األسس هي:

 مراعاة مستوى المستمعين واهتماماتهم.
 تحديد فكرة موضوع الحديث.
 أن يتفاعل الجمهور.

 المرونة ومالحظة تجاوب اآلخرين.
 التكلم بصيغة المشاركة بدال من الصيغ الدالة علال الذات.


تشجيع طرح االسئلة في مختلف

 - 7وسائط التواصل الصفي:

القضايا(.جودت عزة عطوي،2002،ص.)92

هناك عدد من وسائط االتصال في اإلدارة التعليمية منها:

 )1المجالس التعلمية :وهي تلعب دو ار هاما في العملية اإلدارية أوعن طريق التنسيق بين األجهزة المختلفة
أو عن طريق المشاركة في عملية اتخاذ الق اررات التربوية وقد تكون هذه المجالس استشارية أو تنفيذية أو

عامة أو نوعية والمجالس االستشارية مهمتها تقديم المشورة والنصح في المعلومات المطروحة ،وتساهم
بأفكارها مساهمة ايجابية في تحدي الشكل الذي يكون عليه القرار وتتمثل هذه المجالس في:
مجالس التخطيط على مستوى الو ازرة والمديريات ،مجالس المعلمين ،مجالس اآلباء وغيرها

 )2اللجان التربوية :اللجنة هي مجموعة من األفراد المتخصصين تكلف بعمل معين أو يوكل غليها القيام
بمسؤولية محددة وتمارس نشاطاتها عادة في صورة احتياجات دورية وقد تكون هذه اللجان استشارية
أوتنفيدية وقد تكون دائمة أو مؤقتة.

 )2التقارير :وتقوم بدور كبير في نقل المعارف واألفكار والمعلومات إلى المستويات اإلدارية األعلى
ويجب أن يراعي عند كتابة التقارير مايلي:
ان تقتصر على المعلومات والبيانات الضرورية التي يستفيد منها الفرد أو الهيئة المرسل إليها التقريرأن تتسم بالوضوح والبساطة والتحديد والبعد عن استخدام العبارات االنشائية الطنانة.-أن يلتزم بالدقة والموضوعية في استخدام األلفاظ

 )4االجتماعات المدرسية :ويكون لهذه االجتماعات أثرها الفعال إذا ما أحسن تنظيمها وتوجيهها
بحيث تؤدي الغرض منها في زيادة فعالية اإلشراف ومقدرة المدرسين وتحسين البرنامج المدرسي ،وفيها

تتاح الفرصة للتفكير التعاوني البناء وتناول األفكار واآلراء ووضع الخطط والبرامج ،وأول ما ينبغي
مراعاته في إعداد االجتماعات تناول الموضوعات التي تهم المدرسة بصورة عامة من طالب ومجرسين
وعاملين ومناهج وغيرها.
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الفصل الثاني:
 )1المقابالت :يستخدم العاملون في مجال اإلدارة التعليمية المقابلة في االتصال أكثر من أي شكل
آخر من أشكال

االتصال فهم يعقدون مقابالت مع الرؤساء ومع اآلباء والجهات المختلفة وحتى تنجح المقابلة وتحقق
غرضها يجب مراعاة األمور التالية:
 أن يكون هدف المقابلة واضحا في ذهن الشخص الذي تجرى معه المقابلة. -تركيز االنتباه للشخص الذي تتم معه المقابلة.

 استخدام التغذية الراجعة من خالل طرح األسئلة. استخدام الجمل واالصطالحات التي تتالءم ومستوى الشخص التعلمي.)1اإلعالم :وهو تزويد األفراد بالمعلومات الصحيحة والحقائق واألخبار الهادفة بقصد مساعدتهم على

تكوين الرأي السليم إزاء مشكلة من المشاكل أو مسألة هامة أي أن اإلعالم يقوم على مخاطبة العقل ال
الغريزة العاطفية والعاطفة ،ودور اإلعالم هو نقل صورة الشيئ.
)2اإلعالن :وقد يكون أخبار أو معلومات أو الترفيه ،وتتوقف رغبة القارئ في الرسالة اإلعالنية بحاجة

الفرد للمعلومات أو في القيمة الترفيهية لإلعالن.

)2الدعاية :وتعرف بأنها المحاولة المقصودة التي يقوم بها فرد أو جماعة من اجل تشكيل اتجاهات
اخرى أو التحكم فيها أو تغييرها.
)9العالقات العامة :تميل معظم تعريفات العالقات العامة إلى اعتبار هذه العملية ....؟وتدبير التناغم

والرضى أو اعتبارها الرجل الوسيط ،وتميل هذه التعريفات إلى ان تجعل من رجل العالقات العامة محلال
للرأي العام وداعية في نفس الوقت(.جودت عزت عطوي،2002،ص.)102-92
 - 8نماذج التواصل الصفي:

ظهرت في علم االتصال نماذج مختلفة منها-:نمودج شانون وويفر( :)Shannon Weaver Model

يقسم النموذج (شكل )1خمسة عناصر هي المصدر والمرسل واإلشارة والمستقبل والهدف.
مصدر

مرسل

إشارة

وسيلة اتصال
نمودج برلو( :(Berlo Modelتفاعل أو تشويش
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مستقبل

هدف

الفصل الثاني:
يتكون االتصال وفقا لنمودج برلو( )Berloمن أربعة مكونات وهي المرسل ،المستقبل،الرسالة والوسيلة كما
في الشكل( )2الذي يظهر أن عملية التواصل عملية تفاعلية ليس لها بداية أو
اهلل.)192-2004،191،

نهاية(.عبد الرحمان صالح عبد

الرسالة
المستقبل

المرسل

الوسيلة
- 9العوامل المؤثرة في فعالية التواصل الصفي:يتأثر التواصل الصفي بعوامل عدة منها:

 )1شخصيات االفراد المشتركين في عملية التواصل،وفهم أدوارهم التواصلية التي يقومون بها.
 )2انتباه االفراد المشاركين في عملية التواصل ،حيث يعتبر االنتباه شرطا أساسيا لحدوث التواصل الفعال.
 )2توافر الدافعية لدى المتواصلين والتي تعمل على استم اررية التواصل إلشباع حاجاتهم وتحقيق أهدافهم.

 )4الشعور باألمن والطمأنينة بدال من الخوف والتوتر ،إذ أن الشعور باألمان يجعل الفرد اكثر جرأة في
محاولة التواصل مع األطراف المشاركة.

 )1البيئة المادية الصفية ،من حيث سعة الغرفة الصفية وحجمها ،وتوافر التهوية واإلنارة المناسبة وتوافر
المقاعد المريحة ،وطريقة تنظيم الجلوس للطالب وكل هذه العوامل تؤثر في فاعلية التواصل.
 )1الظروف االجتماعية المحيطة باألطراف المتواصلة ،تؤثر بشكل واضح على تواصلهم.

 )2وجود اللغة المشتركة المفهومة لجميع األطراف المتواصلة ،سواء أكانت اللغة محكية أو غير محكية.
 )2قدرة المعلم على تنظيم التواصل والسيطرة على مجريات الدرس ،فالفوضى وعدم النظام من العوامل
المؤثرة في التواصل.
 )9اهتمام المعلم بمشكالت الطالب وتقبله وتفهمه لعواطفهم وانفعاالتهم ،واسهامه الفاعل في التغلب

عليها.

 )10اظهار الرغبة في العمل معا بثقة واحترام المتبادلين من اعطاء قبول لالختالف في القدرة والمكانة
االجتماعية والسلطة ،بدال من إشعار الطالب بالتعالي وبأنه أفضل منهم.
(عبد الرحمان السفاسفة2001،م،ص.)49-42
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الفصل الثاني:
- 11مهارات التواصل الصفي:

 مساعدة الطلبة على أن يتعلموا كيف يتعلمون. -استثارة دافعية الطالب للتعلم.

 مساعدة الطالب على التعلم عن طريق أساليب متنوعة كالبحث واالستقصاء. صوغ أهداف التعلم بشكل محدد وقائم على احتياجات الطلبة. -تنشيط العمل التعاوني المتبادل بين الطالب من جهة أخرى.

 -تشجيع االنفتاح والعمل على إقامة عالقات غير رسمية مع الطالب.

 -توظيف أساليب التعلم (األسئلة والمناقشة والحوار) لتنظيم التعلم(سامي محمد ملجم،2001،ص.)229
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الفصل الثاني:
خالصة :
من خالل ما تم التطرق إليه في هذا الفصل استخلصنا أن العملية التربوية في الوقت الراهن لم
تعد ترتكز على المعلم وحده أو المتعلم وحده بل صارت ترتكز عليهما معا وأصبحت الغرفة الصفية مكان

تلتقي فيه اآلراء والتوجيهات وتعدل فيه السلوكات أو تغيير كل هذا يقوم على التواصل بين المعلم والمتعلم
حتى يتم تحقيق األهداف التربوية.
هذا التواصل الذي يتميز بخصائص منها االستم اررية والديناميكية والذي يحقق وظائف لعل أبرزها
هي تلك التي تعود بالمنفعة على الطالب اذ انه يمكنه من التواصل الجيد مع غيره من الطالب وهذا ما

يؤدي غلى خلق جو تواصلي سليم داخل الصف من الناحيتين المادية والنفسية كما أنه يلعب دو ار هام في
تعزيز السلوك للمتعلمين المرغوب فيه وتغيير أو تبديل آخر غير مرغوب فيه ،ويمكن القول أن التواصل
الصفي يحقق وظيفة تعليمية تحدث في الموقف التعليمي ووظيفة تثقيفية وذلك أثناء ايصال المعلم

للمعلومات المتعلقة بالحياة.
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الفصل الثالث :الدافعية للتعلم
تمهيد
أوال :الدافعية
- 1مفهوم الدافعية
- 2المفاهيم ذات العالقة بالدافعية
- 3وظائف الدافعية
- 4تصنيفات الدافعية
- 5أنواع الدافعية
- 6خصائص الدافعية
- 7مصادر الدافعية

ثانيا:الدافعية للتعلم
- 1مفهوم الدافعية للتعلم
- 2خصائص الدافعية للتعلم
- 3مكونات الدافعية للتعلم
- 4عوامل الدافعية للتعلم
- 5وظائف الدافعية للتعلم
- 6نظريات الدافعية للتعلم
- 7عالقة الدافعية للتعلم

خاتمة

الفصل الثالث:
تمهيد:
يعد موضوع الدافعية من أهم المواضيع في علم النفس ،فهي العامل األساسي الموجه لسلوك
اإلنسان كما تعتبر القوي المحركة التي تدفع الفرد وتوجه سلوكه نحو هدف معين وهي الشروط الضرورية
لحدوث عملية التعلم وتختلف الدافعية من فرد آلخر وذلك يعود لعوامل عدة منها ما يرتبط بالفروق الفردية
بين األفراد ومنها ما يعود إلى ال بيئة التي يعيش فيها ،فضعف التحصيل لدى بعض التالميذ وفشلهم في
مواد معينة ليس سبب عدم الكفاءة أو عدم قدرة التالميذ على التعلم او بسبب ضعف قدراتهم العقلية ولكن
بسبب غياب الدافعية لديهم وقد يرجع ضعف الدافعية لدى التالميذ إلى جهل المعلمين بدورها او عدم
قدرتهم على اثارتهم لدى التالميذ وتحفيزهم على بدل الجهد والمثابرة خالل عملية التعلم.
وسنتطرق في فصلنا هذا غلى مجموعة من العناصر التي تحدد مفهوم الدافعية والتعرف على أهم وظائف
الدافعية وغيرها من العناصر التي ترتكز عليها الدافعية للتعلم.
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الفصل الثالث:
أوال :الدافعية
- 1مفهوم الدافعية:
-من الناحية اللغوية تعني المحفز والمنشط

الحركي(.محمد بني يونس،7002،ض)51

اصطالحا :هي الطاقة الكامنة في الكائن الحي التي تدفعه إلى القيام بسلوك معين في العالم الخارجيوهي الطاقة التي ترسم للكائن الحي أهدافه وغاياته لتحقيق أحسن تكييف مع البيئة

الخارجية(.مروان أبو

جريح7002،م،ص)521

عرفت الدافعية :هي حالة داخلية تستثير السلوك وتوجهه وتحافظ عليه ،وتركز دراسة الدافعية على كيفيةوسبب مبادأة الناس بتصرفات أو سلوك موجه نحو أهداف

معينة(.د.صالح الدين محمود عالم7050،م،ص)722

الدافعية هي عامل داخلي في الكائن الحي التي تدفعه إلى عمل معين وتحثه على االستمرار في هذاالعمل مدة من الزمن حتى يشبع هذا

الدافع(.أحمد زكي صالح7002،م،ص)525
األمن(.نبيهة صالح

الدافعية هي نشاط موجه نحو هدف معين مثل البحث عن الغذاء أوالسماراتي7002،م،ص.)42

الدافعية هي حالة خاصة من الدافعية العامة تشير إلى دافعية داخلية عند المتعلم تدفعه إلى االنتباهللموقف التعليمي واإلقبال عليه نشاط موجه واالستمرار فيه حتى يتحقق

التعلم(.أحمد ثائر

غباري7007،م،ص)10

الدافعية هي مجموعة من الحاالت الداخلية أو الخارجية التي تحرك سلوكه وتوجهه نحو تحقيق هدف أوغرض

معين(.صالح علي أبو جادو7002،م ص)747

 الدافعية حالة داخلية جسمية أو نفسية تدفع الفرد نحو سلوك في ظروف معينة وتوجهه نحو إشباعالحاجة أو هدف محدد أي أنها قوة محركة منشطة وموجهة في وقت

واحد(.معصومة سهيل

المطيري7001م،ص)27

ال دافعية هي مجموعة الظروف الداخلية والخارجية التي تحرك الفرد إلعادة التوازن الذي اختل فالدافعبهذا المفهوم يشير غلى نزعة للوصول إلى هدف معين وهذا الهدف قد يكون إلرضاء حاجات داخلية أو
رغبات

داخلية(محمد ،فرحان القضاه7002،م ،ص)522

الدافعية تعرف بأنها القوة التي تحرك وتحافظ وتوجه السلوك نحو تحقيق هدف كما تقوم بتحريك السلوكوتوجيهه نحو وجهة معينة دون أخرى والمحافظة على ديمومة
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السلوك(أحمد يحي الزق7002،م،ص)772

الفصل الثالث:
- 2المفاهيم ذات العالقة بمفهوم الدافعية:
أشار العلماء إلى عدة من المفاهيم التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالدافع هي:
- 5الحاجة :Needتمثل الحاجة نقطة البداية إلثارة دافعية الكائن الحي وتحفز طاقته وتدفعه في االتجاه
الذي يحقق إشباعها.
الحظ معنا ما أشار إليه العلماء عن الحاجة فالحاجة تعني:
الشعور بنقص شيء معين إذا وجد تحقق إشباعه.حالة خاصة من مفهوم التوتر النفسي.–شعور الكائن الحي باالفتقاد لشيء معين.
- 7الحافز  :Driveوهي تعني في الغالب المثيرات الداخلية والنواحي العضوية التي تبدأ بالنشاط وتجعل
الكائن الحي مستعدا للقيام باستجابات خاصة نحو موضوع معين في البيئة الخارجية أو البعد عن موضوع
معين ويشعر الكائن بها مثل" :إح ساس بالضيق أو التوتر أو األلم عند الجوع والعطش البرودة والسخونة"
وقد عرف ماركس) (marx,1978الحافز على أنه تكوين فرضي يستخدم لإلشارة غلى العملياتالدافعة الداخلية التي تصحب بعض المعالجات الخاصة بمنبه معين وتؤدي بالتالي إلى إحداث
السلوك(.مروان أبو حويج7002،م،ص)522

 -1الباعث :Incentiveوهي الموضوع الذي يهدف إليه الكائن الحي ويوجه استجاباته سواء اتجاهه أو
بعيدا عنه ومن شأنها أن تعمل على إزالة حالة الضيق أو التوتر التي يشعر بها ومن األمثلة على ذلك:
الطعام مقابل حافز الجوع ،والماء الذي يقابل حافز

العطش...وهكذا(سامي محمد ملحم7005،م،ص)521

الباعث كما أشار فيناك أنه يشير إلى محفزات البيئة الخارجية المساعدة على تنشيط دافعية الفرد مثلالمكافآت والترقية.
كما أنه القوة التي تحرك السلوك عندما تكون خارج الكائن الخي فالباعث هو المثير في حالة كونهخارجيا(.معصومة سهيل المطيري7001،م،ص)70

 -3وظائف الدافعية:
 الدافعية تستثير السلوك فهي التي تحث اإلنسان على القيام بسلوك معين مع أنها قد ال تكون السبب فيحدوث ذلك السلوك.
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الفصل الثالث:
 الدافعية تؤثر في نوعية التوقعات التي يحملها الناس تبعا ألفعالهم ونشاطاتهم وبالتالي فإنها تؤثر فيمستويات الطموح التي يتميز بها كل واحد منهم.
 الدافعية تؤثر في توجيه سلوكنا نحو المعلومات المهمة التي يتوجب علينا االهتمام بها ومعالجتها وتدلناعلى الطريقة المناسبة لفعل

ذلك(.يوسف قطامي وآخرون7050،م،ص)774

تؤثر الدافعية في تسهيل فهمنا لبعض الحقائق الحيرة في السلوك االنساني.الدافعية مهمة لتفسير عملية التعزيز وتحديد المعززات وتوجيه السلوك نحو هدف معين.الدافعية تساعد في التغيرات التي تط أر على عملية ضبط المثير(تحكم المثيرات بالسلوك) والمثابرة علىسلوك معين حتى يتم إنجازه.
الدافعية تلعب دو ار مهما في مثابرة اإلنسان على انجاز عمل ما وربما كانت المثابرة(وهي الوقت الذييصرفه اإلنسان في عمل ما أو نشاط ما).
الدافعية بناءا على ما تقدمه من وظائف تؤدي غلى حصول اإلنسان على أداء جيد عندما يكون مدفوعانحوه ومن المالحظ في هذا المجال (مجال التعميم) على سبيل المثال أن الطلبة المدفوعين للتعلم هم أكثر
الطالب تحصيال وأفضلهم أداء.
-4تصنيفات الدافعية:
- 5الدافعية العامة أو الفردية:
تشير الدافعية العامة إلى القوانين و المبادئ العامة المجردة فيما يتعلق بالدافعية و من األمثلة على
ذلك الدراسات التي تحاول تحديد دور البنى الدماغية المتعلقة بالدافعية فقد أثبتت هذه الدراسات أن
الهايبوتالموس له دور مهم في الدافعية عند كافة الفئران (كذلك اإلنسان)
- 7الدافعية الفطرية | الدافعية المكتسبة:
في الوقت الذي نظر فيه العلماء القدامى إلى الدافعية باعتبارها محكومة بقوى داخلية فطرية
أسموها الغرائز فإننا نرى العلماء المحدثين ركزوا في دراساتهم على السلوك المكتسب و على دور التعلم
في الدافعية ،ولعل أشهر ما توصل إليه هؤالء العلماء هو طرحهم لفكرة دافعية الحافز.
- 1الدافعية الميكانيكية | الدافعية المعرفية:
يرى بعض العلماء أن هناك دوافع (مثل الجوع ،العطش و الجنس) تستثار بشكل آلي ميكانيكي
عن طريق إحداث تغيرات في بعض العوامل مثل مستوى السكر في الدم أوتوازن السوائل في الجسم ،وفي
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الفصل الثالث:
مقابل ذلك ترمي بع ض النظريات أن عمليات الدافعية هي ذات طبيعة معرفية عقالنية ،هذه النظرة
الدافعية تعتقد أن الطريقة العقلية التي تفسر بها المعلومات المتوفرة.
- 2الدافعية الداخلية | الدفعية الخارجية:
إن النظرة إلى الدافعية على أنها داخلية ترتكز على افتراض أن دوافع اإلنسان تحركها حاجات ،و
أن هذه الحاجات عندما تنشط تقود إلى سلوكيات من شأنها أن تخفض هذه الحاجات أما الدافعية
الخارجية فترى أن مصادر الدافعية تكمن أساسا في األهداف التي يسعى الفرد إلى تحقيقها أما الدافعية
الداخلية إقبال اإلنسان على العمل ذاتيا و ألسباب و عوامل في اإلنسان نفسه

(د.محـمد عودة الريـماوي و آخرون

 ،7002ص) 702،702

- 5أنـواع الدافعية:
توجد عدة تصنيفات نذكر منها ما يلي:
- 5الدوافع الشعورية و الالشعورية
أ -الدوافع الشعورية:
وهي تلك الدوافع التي يشعر الشخص بوجودها و يعيها أو يمكنه استدعاؤها أو تذكرها إذا سأل عنها مثال
بماذا تحس اآلن؟ فالشخص الجائع يجيب بدافع الجوع ،وبعد ذلك تعتبر مثل هذه الحاالت دوافع شعورية
حيث يعيها الشخص الذي توجد فيه و يحس بدفعها له إلى سلوك معين أو تحقيق رغبات محددة.
ب -الدوافع الالشعورية:
و هي تلك الدوافع التي تدفع اإلنسان إلى القيام بسلوك معين دون أن يعرف ما الذي يدفعه للقيام به ،و
كثي ار ما تكون الدوافع الالشعورية غطاءا أو رد فعل لدوافع ال شعورية دفينة على سبيل المثال الشخص
الذي يتباهى بكرمه ،فهو يدافع له ض د بخله لدافع ال شعوري و يمكن للمحتويات الالشعورية أن تخرج إلى
سطح الشعور من خالل األحالم و فلتات اللسان.
- 7الدافعية الداخلية و الخارجية:
أ -الدافعية الداخلية :هي النزعة التي تجعل الفرد ينشغل و يهتم و يمارس شيئا واحدا من عدة أشياء
تظهر باستمرار من الحاجات النفسي ة ألن األفراد يمتلكون حاجات فطرية بداخلهم و خبراتهم الداخلية
تعطيهم رضا تلقائي عن النفسية.
ب -الدافعية الخارجية :هذا النوع من الدوافع يكون مصدره خارجيا فقد يكون مثال أحد األصدقاء ،يعتمد
اإلنسان على الدوافع الخارجية حتى يشعر بتقدير الذين يحيطون به.
43

الفصل الثالث:
- 1الدوافع الفردية و الدوافع االجتماعية :
أ -الدوافع الفردية :و تشمل الدوافع التي يتميز بها األفراد عن بعضهم البعض فقد يكتسبها بعضهم من
خبراتهم الخاصة و البعض اآلخر يكتسبها ألنه يميل إليها.
ب -الدوافع االجتماعية :هي الدوافع التي تصدر عن أكثر من شخص أي تصدر عن جماعة أو عن
شخص ضمن جماعة صغيرة.
- 2الدوافع الخيالية و الدوافع الواقعية:
أ -الدوافع الخيالية :و هي دوافع يمكن أن تكون غير موجودة فعال ألنها مجرد تخيالت أو توقعات
يتوقعها الفرد و يتخيلها في حين أنه ال يكون لها أساس في الوجود و الواقع.
ب

-الدوافع الواقعية :و هي دوافع تكون موجودة فعال على أرض الواقع أو ما يسمى بالدوافع الواقعية

(.عماد

عبد الرحيم الزغول ،7052 ،ص)521

 -6خصائص الدافعية:
 تعبر الدافعية عن حالة نضال أو مكافحة داخلية يمكن أن نطلق عليها تمنيات أو رغبات أو حوافز
تنشط الفرد و تحركه ،و تعتبر مسببات داخلية للسلوك و عوامل قوة محركة للفرد ،سواء كان ذلك لوعي
تام منه لهذه العوامل ،أو كان ذلك بشكل ال شعوري ال وعي منه أي أن هذه العوامل قد تكون مدركة أو
غير مدركة من الفرد نفسه.
 الدافعية قد تكون موروثة كالحاجات الفيزيولوجية و قد تكون مكتسبة كالحاجات االجتماعية ،حيث
تنمو حاجات الفرد و تتطور بشكل متوازن مع نموه الجسمي و النفسي و قد يعبر سلوك الفرد و نشاطه
في دوافع موروثة و مكتسبة في الوقت ذاته.
 الدافعية ظاهرة مميزة للفرد بسبب الفروق الفردية بين حاجات األفراد و رغباتهم.
 الدافعية ذات توجه قصدي أي أن الفرد يقوم بالتصرف باختياره.
 الدافعية عملية متطورة تتقدم لدى الفرد باستمرار ألن حاجاته و رغباته كثيرة و متعددة ،كما أن كل
حاجة لديه تتسبب في تكوين حاجات أخرى عديدة.
قد تكون دافعية الفرد ايجابية أو سلبية و ذلك باالعتماد على نوعية و كمية المفاتيح الداخلية لها
المتمثلة في رغباته و اهتماماته و المفاتيح الخارجية لها المتمثلة في الحوافز السلبية و اإليجابية المتوفرة
في بيئة الفرد( .نايفة قطامي7002 :م ،ص.)71
 -7مصادر الدافعية
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الفصل الثالث:
يشير هيوت ( )Huitt 2001إلى وجود سبعة مصادر للدافعية تندرج تحت الدوافع الداخلية و الخارجية و
هذه المصادر هي:
- 5المصادر الخارجية السلوكية :و يتم اكتسابها من خالل طرق االشتراط و تتعلق بتجنب أو تقوية
سلوكيات معينة.
- 7المصادر االجتماعية :و تتعلق بمواقف التفاعل و التأثير االجتماعي.
- 1المصادر البيولوجية :و تتعلق بمواقف الجوع و العطش و الحواس و االستثارة البيولوجية.
- 2المصادر المعرفية :و تتعلق بمواقف اال نتباه و اإلدراك و حل المشكالت و غيرها من المواقف
المعرفية.
- 1المصادر االنفعالية :وتتعلق بمواقف الفرح والحزن والمشاعر والذات.
- 2المصادر الروحية :وتتعلق بعالقة الفرد بالخالق والكون وفهم الذات ودورها في الحياة.
- 2المصادر التوقيعية :وتتعلق بطموح الفرد وأحالمه وقدرته على تخطي العقبات التي تقف في
طريقه(عدنان يوسف العتوم وآخرون7001،م،ص.)522

ثانيا:الدافعية للتعلم
- 1مفهوم الدافعية للتعلم:
* الدافعية للتعلم هي حالة داخلية في المتعلم تدفعه لالنتباه إلى الموقف التعليمي والقيام بنشاط موجه،
واالستمرار حتى تحقيق التعلم كهدف للمتعلم.
 وهي مجموعة من السلوكيات التي يقوم بها المعلم بغرض إثارة رغبة التالميذ لتعلم موضوع ما،وتحفيزهم على القيام بأنشطة تعليمية تتعلق به واالستمرار فيها حتى يتم تعلم ذلك الموضوع

(سمير عطية

المعراج7051م،ص.)11

*دافعية التعلم :Motivation to learnهي النزعة إليجاد أنشطة أكاديمية ذات مغزى ومفيدة ومحاولة
االستفادة

منها(.صالح الدين محمودعالم7050م،ص.)772

الدافعية للتعلم هي حالة استثارة داخلية تحرك المتعلم الستغالل أقصى طاقاته في أي موقف تعليميتشترك فيه ويهدف إلى يشترك فيه ويهدف إلى إشباع حاجاته للمعرفة ومواصلة تحقيق

الذات(صالح محمد

أبو جادو7002م،ص.)747

* تعريف :Ball5471الدافعية هي العملية التي تتضمن إثارة وتوجيه السلوك واإلبقاء عليه.
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الفصل الثالث:
* تعريف :Markova1990الدافعية هي تركيبة متكاملة من العناصر تتضمن األسباب األهداف
واالنفعاالت العاطفية.
*تعريف خليل المعايطة ونادر فهمي الزيود وآخرون :5441يعرف هؤالء الباحثون الدافعية للتعلم على
أنها حالة استثارة داخلية تحرك المتعلم الستغالل أقصى طاقاته في كل موقف تعليمي تشترك فيه قصد
اشباع دوافعه لمعرفة وتحقيق ذاته.
*تعريف:Viau1997الدافعية للتعلم هي حالة داخلية تحرك أفكار ومعارف المتعلم ورغبته واشباعه وتحثه
على مواصلة األداء للوصول إلى حالة توازن

معرفي(.أحمد دوقا وآخرون7055م،ص.) 57

- 2خصائص الدافعية للتعلم:
*لها صفة الفرضية :حيث أن إشباع الدافع ينهي حالة التوتر وعدم االتزان الناشئة عن هذا الدافع.
*لها صفة التلقائية :أي أن للكائن الحي القدرة على أن يحرك نفسه حركة ذاتية تلقائية.
*االستم اررية :حيث يستمر سلوك الكائن الحي حتى يتحقق في حالة اإلشباع المتطلبة.
*يتغير السلوك وتنوعه :يتغير سلوك الكائن الحي حتى يتحقق الغرض الذي يهدف إليه الكائن الحي وهو
إشباع الدافع.
*للكائن الحي القدرة على التعلم.
*خاصة التكيف الكلي :وبمقتضاها نالحظ أن تحقيق الغرض ال يتطلب من الكائن الحي تحريك جزء
صغير من جسمه فحسب وانما تكيفا كليا عاما فكلما ازدادت حيوية الغرض ازدادت قوة الدافع وازدادت
الحاجة إلى التكيف الكلي(.سمير عطية المعراج 7051م،ص.)12،12
- 3مكونات الدافعية للتعلم :تعتبر الدراسة التي قام بها مرزوق في  5441من الدراسات العربية النادرة
حول موضوع مكونات الدافعية ،فقد اعتمد الباحث في دراسته على مفهوم التوقع الذي جاء به
أتكنسون Atkinsonوالذي طور من طرف أكلس Ecclesووقفيلد  Wigfieldوزمالئهما في ،5441
فالدافعية للتعلم حسب هؤالء الباحثين تفسر من خالل  1مكونات أساسية هي:
 )5مكون التوقع(  :)expectancyيتمثل هذا المكون في مدى ادراك التلميذ بأن لديه القدرة الكامنة للقيام
بالعمل المدرسي المطلوب منه.
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الفصل الثالث:
وهناك من الباحثين من يعتبر مفهوم التوقع بمفهوم الفعالية الذاتية الذي جاء به بندوراه، Banadura
والذي تم استخدامه في الكثير من الدراسات حول الدافعية للتعلم خاصة تلك الدراسات التي قام بها
الباحث تشنك  ،Shunkفي مجال التعلم المدرسي سنة. 5445
 )7مكون القيمة( :)Valenceويشتمل هذا المكون على أهداف التالميذ واعتقاداتهم حول أهمية وفائدة
العمل الذي يقومون به.
 )1مكون التأثر( :)Affection composentويقصد به رد الفعل االنفعالي للتالميذ نحو ...؟أو النشاط
الدراسي(أحمد دوقة7055،م،ص.)52-51

العوامل المؤثرة في الدافعية للتعلم:
- 4
تعتبر الدافعية للتعلم حصيلة عدة عوامل متداخلة ومتقاطعة فيما بينها كالعوامل االجتماعية
والشخصية التي تتوقف عليها قوة الدافعية للتعلم وذلك بتحديدها وهي كالتالي:
العوامل االجتماعية:
تتمثل العوامل االجتماعية المؤثرة في دافعية الفرد في كل ما يحيط به من قريب أو بعيد فنجد اوال
األسرة التي تعتبر المدرسة االجتماعية األولى للطفل والتي تقوم بتنشئته وتكوين شخصيته وتوجيه سلوكه،
ثم المدرسة التي تعتبر األسرة الثانية له والتي يقضي فيها جزءا كبي ار من حياته يتلقى فيها أنواع التربية
والتعليم.
بما أن الدافعية للتعلم من الدوافع المكتسبة فالجو األسري السائد يلعب دو ار هاما في نمو هذا الدافع
أو انخفاضه ولقد توصلت األبحاث الحديثة إلى إظهار أهمية التنشئة االجتماعية والمعاملة الوالدية للرفع
من دافعية التعلم لدى التالميذ.
فدراسة(لفين) أوضحت مدى ارتباط الدافعية بالتنشئة األسرية التي تشجع على االستقالل المبكر،
وكذلك ارتباطها بالجو األسري المحفز على الطموح كما أكد الباحث روم أن األطفال الذين يتصفون
بدافعية عالية ينشؤون في أسر تتسم بالتفاعل االيجابي بين اآلباء واألبناء.
كما تعمل المدرسة عل ى تعزيز الكتير من القيم والسلوكيات التي تساهم في تحديد مكونات شخصية
المتعلم من خالل المناهج والعالقات قد أثبتت دراسات كل من ميوس وميالن كالين أن العالقة االيجابية
(استاذ/تلميذ) ترفع من مستوى الدافعية للتعلم في المرحلة المبكرة

العوامل االقتصادية والثقافية:
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(عطية وخليل،7050ص.)527-525

الفصل الثالث:
إن المستوى الثقافي واالقتصادي لألسرة له عالقة بالدافعية فقد اهتمت به العديد من الدراسات من
بينها دراسة تمت في المجتمع األمريكي وتوصلت إلى وجود عالقة ارتباط مرتفعة بين الدافعية للتعلم
والمستوى االقتصادي.
أما المستوى الثقافي فقد أثبتت الدراسات أن الثقافة ليست موروثة بل تكتسب عن طريق التنشئة
االجتماعية حيث وجد الباحث(كمال فروق) ذات صلة إحصائية فيما يخص الدافعية للتعلم بين المراهقين
البيض أكثر دافعية للتعلم مقارنة بالسود.
العوامل الشخصية:
توجد مجموعة كبيرة من العوامل الشخصية ذات الطبيعة النفسية االجتماعية،العقلية،الجيمية التي تؤثر في
الدافعية للتعلم وتؤدي إلى ارتفاع مستوى التحصيل ،أو تدنيه فمفهوم الذات على سبيل المثال هو الصورة
التي يعرفها الشخص عن نفسه ومن خالل تعامله مع اآلخرين ومع نظرة الناس إليه يؤدي إلى التأثير
بشكل كبير على ما يبدله الفرد من مجهودات للتعلم وهذا ما يرتبط بإدراكه لما يحققه هذا المجهود من
نتائج مرغوبة.
كما تؤثر الشخصية من حيث االنبساط أو االنطواء ومقدار الثقة بالنفس ،مستوى الطموح وأسلوب
التفكير على اكتساب الدافعية للتعلم ،ويختلف األفراد في دوافعهم للتعلم والنجاح ويتوقف هذا على
مفهومهم للذكاء،فإذا اقتنع المتعلم أن الذكاء سمة ثابتة ملزمة لكل فرد سوف تكون لديه دافعية بحكم ثقته
بقدراته الفكرية ،ويلجأ إلى استعمال الوسائل للنجاح.
كما تلعب االنفعاالت التي هي عبارة عن استجابات فيزيولوجية ونفسية في االدراك والتعلم واألداء
دو ار أساسيا حيث ينظر لالنفعاالت الدافعية الداخلية للتالميذ في حجرة الدراسة على أنها استجابات قوية
لها تأثير الدوافع على السلوك وتقاس اجرائيا بالمدى الذي يجعل التالميذ يقررون االنفعال الغير سار
بطرق معينة تتمثل في حب االست طالع واالستمتاع في مقابل االنفعال الغير سار الذي يعبر عن
االنفعاالت الدافعية مثل

القلق،الملل...الخ(عطية وخليل،ص.)527

- 5وظائف الدافعية للتعلم:
من مراجعة الدراسات السابقة المتعددة للنموذج االجتماعي المعرفي في تفسير الدافعية تتجلى ثالث
وظائف أساسية هي حسب نادر فهمي الزيود وآخرون هي:
- 5تحرير الطاقة االنفعالية الكامنة لدى المتعلم واستثارة نشاطه:
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الفصل الثالث:
ان الدوافع المختلفة ما هي إال طاقات مصدرها اما داخلي أو خارجي فالدافعية الداخلية بمثابة القوة
الموجودة في النشاط في حد ذاته أي ان التعلم يشعر بالرغبة في أداء العمل دون وجود تعزيز أو
مكافآت خارجية ،اما الدافعية الخارجية فهي تحدد بمقدار الحوافز الخارجية والتي يعمل المتعلم على
الحصول عليها مثل النتائج المالحظات اإليجابية ،الهدايا من طرف األولياء من المعروف بأن هذا
النوع من الدافعية يزول بزوال الحوافز الخارجية.
- 7االختيار :تلعب الدافعية دور االختيار حيث تحث المتعلم على القيام بسلوك معين وتجنب سلوك آخر
كما أنها وفي نفس الوقت تقوم بتحديد الطريقة التي يستجيب بها الفرد للمواقف الحياتية المختلفة،
فعندما يقوم التلميذ مثال بمراجعة درس معين تحت تأثير دافع معين كالتحضير لالمتحان فإنه ال ينتبه
إال إ لى األجزاء أو المعارف المتعلقة باالمتحان الذي هو بصدد اجتيازه وال يدرك األمور األخرى إال
ادراكا سطحيا.
- 1التوجه :إن الدافعية خاصية فردية تدفع بالفرد إلى القيام بنشاط معين وعليه فإنها وفي نفس الوقت
تطبع سلوكه بطابع معرفي حيث يالحظ بأن التالميذ الذين يوجهون جهودهم نحو هدف معين تكون
دافعيتهم أكبر واستعدادهم أقوى لبذل الجهد

المناسب(.أحمد دوقة وآخرون،7055ص)52

- 6نظريات الدافعية للتعلم:
تنوعت النظريات التي اهتمت بتفسير الدافعية ولكل نظرية فترة زمنية معينة وتختلف كل نظرية عن أخرى
االختالف الخلفية النظرية ومن بين أهم النظريات نجد:
 )1النظرية السلوكية:)Behavioral theories) (:
يطلق على هذه النظرية عادة النظرية االرتباطية أو نظرية مثير استجابة ولقد عرفت الدافعية بأنها
الحالة الداخلية أو الحاجة لدى المتعلم التي تحرك سلوكه وأداة تعمل على استم ارره وتوجيهه نحو تحقيق
هدف أو غاية معينة ومن بين زعماء هذه المدرسة كورنيدايك وسكينر وقد اعتمد كورنيدايك على مبدأ
مفاده أن اإلشباع الذي يكون االستجابة يؤدي إلى تعلم هذه االستجابة وتقويتها في حين يؤدي عدم
اإلشباع إلى االنزعاج كما يرون أن نشاط العضوية(المتعلم) مرتبطة بكمية حرمانها حيث يؤدي التعزيز
إلى تقوية االستجابة التي تخفض كمية الحرمان فالتعزيز الذي يلبي استجابة ما يزيد من احتمالية حدوثها
ثانية وازالة مثير ما لم يزد من احتمالية حدوث االستجابة التي أدت إلى إزالة هذا المثير لذلك ليس هناك
أي مبرر الفتراض أية عوامل داخلية محددة للسلوك.
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الفصل الثالث:
أما سكينر فيرى ان نشاط المتعلم مرتبط بحية حرمانه حيث يؤدي التعزيز إلى تقوية االستجابة التي
تخفض كمية الحرمان ويعني دلك ان التعزيز الذي يعقب االستجابة يؤدي إلى تعلمها مما يثير االستخدام
المناسب إلستراتيجية التعزيز المتنوع كفيل إلنتاج السلوك المرغوب فيه.
 )2النظرية المعرفية()Cognitive theories
تفسر النظرية المعرفية الدافعية على أنها حالة استثارة داخلية تحرك الشخص المتعلم الستغالل
أقصى طاقته في أي موقف تعليمي يشارك فيه من اجل اشباع دوافعه المعرفية ومواصلة تحقيق ذاته
فالنظرية المعرفية تسلم بافتراض م فاده أن الكائن البشري مخلوق عاقل يتمتع بإرادة حرة تكمن في اتخاذ
ق اررات دافعية على النحو الذي يرغب فيه.
كما تفسر النظرية المعرفية الدافعية بداللة مفاهيم تأكد على حرية الفرد وقدرته على االختيار ومن أبرز
هذه المفاهيم القصد النية والتوقع والتي تدل جميعها على الدافعية الذاتية وعلى الدور الذي تلعبه هذه
الدافعية في تنشيط السلوك اإلنساني الذي يرغب فيه.
ونالحظ أن هذه النظرية تؤكد على حرة الفرد وقدرته على االختيار بحيث يستطيع أن يوجه سلوكه
كما يشاء غير أن هذه النظرية ال تدرك المفاهيم التي تنادي بها المدرسة السلوكية مثل التعزيز وقوة
الحاجة الفيزيولوجية ويرون أن المفاهيم غير كافية لتفسير جوانب الدافعية

(العربي فرحاتي،7050،ص.)550

 )3نظرية الحافز()Drive theories
تعني هذه النظرية أن حاالت الحرمان هي أساس وجود الحافز ،فحاجات الكائن الحي هي التي
تثير الحوافزـ التي تعد بمثابة التمثيل السيكولوجي لها ،وأن هذه الحوافز هي التي تعبئ النشاط حتى
يتمكن الكائن الحي من الوصول إلى موضوع الهدف أو الباعث.
وتتكون الدافعية في ظل نظرية الباحث الحافز من حالة الحافز ،الهدف الموجه للسلوك الذي تستثيره حالة
الحافز ،وتحقيق الهدف الم الئم ،ويمكن القول أن "هل" رائد هذه النظرية افترض أنه عندما تستثار الحالة
الداخلية للحافز يصبح الفرد مدفوعا للقيام بالسلوك الذي يقود إلى تحقيق الهدف الذي يعمل على تخفيض
شدة الحافز ،وان الحاجة هي التي تدفع السلوك وأن الحافز وسيط بينهما بذلك تكون الحاجة متغير مستقل
وهي التي تحدد الحافز إلى جانب بعض المتغيرات األخرى(د.سمير عطية المعراج،7051،ص.)27-25
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الفصل الثالث:
 )4النظرية االنسانية()Humanistic theories
تؤكد هذه النظرية المفسرة لمفهوم الدافعية على اإلرادة الحرة لإلنسان وتحديده النفعاله من خالل
عملية االخيتار ،التي يصعب التنبؤ بها ،ويعطي أصحاب النظريات اإلنسانية هذه أهمية كبرى للخبرة
الشخصية ،ويركزون على النمو السيكولوجي للشخص والتوظيف الكامل إلمكاناته ،ويتحدد السلوك
البشري في ضوء هذه النظريات من خالل م جاهدة الفرد في سبيل تحقيق ذاته وان السلوك محكوم تماما
بمنطق اإلدارة الحرة ،ومن النظريات اإلنسانية المفسرة للدافعية نظرية"ماسلو  "Maslowالذي صنف
الدوافع في إطار نظريته ونظمها في شكل هرمي متدرج مسندا عددا من المسلمات أهمها:
تتفاعل الحاجات فيما بينها فما دامت الحاجة ال تختفي عندما تبرز حاجة أخرى فإن الحاجات ال تشبعإال جزئيا.
 تتوقف الحاجة مع اشباعها من دفع السلوك وبتحرك سلوك الفرد عند تأثير حاجات أخرى لم تشبع(د.أحمد دوقة وآخرون،7002،ض.)540-574

 - 7عالقة الدافعية للتعلم:
للدافعية تأثير كبير وعالقة مباشرة مع سلوك الطالب وتعلمهم حيث يمكن أن نلتمس عدة آثار
مفيدة لها في تعلم الطالب وسلوكهم تشمل اآلثار الموضحة في النقاط التالية:
 )5توجه سلوك الطالب نحو أهداف معينة فمن المعروف أن الطالب يضمنون أهداف ألنفسهم ويوجهون
سلوكهم وجهودهم نحو تحقيق هذه األهداف ومن هذا المنطلق فإن الدافعية تؤثر في االختيارات التي
تواجه الطالب.
 )7الدافعية تزيد من الجهود والطاقة المبذولة لتحقيق األهداف،فهي تحدد اذا كان الطالب سيتابع مهمة
معينة بحماس وتشويق ويثابر على القيام بسلوك معين حتى يتم انجازه أم أنه سوف يقوم بالعمل بنوع من
الفتور والالمباالة.
 )1الدافعية تزيد من المثابرة على النشاط فهي تحدد فيما كان الطالب سوف يبادرون ذاتيا للقيام بالنشاط،
فهم يميلون إلى البدء بمهمة معينة عندما يرغبون القيام بهاو إذا كانوا يحبونها فإنهم يميلون إلى االستمرار
في آدائهم والمثابرة عليها حتى عندما يحول بينهم حائل أو يصابون باإلحباط أثناء قيامهم

بها(.العتوم

وآخرون،7001ص.)521

 )2الدافعية تنمي معالجة المعلومات عند الطالب فهي تؤثر في كيفية ومقدار معالجة الطالب للمعلومات
فالطالب الذي يتمتع بدافعية عالية يكون أكثر انتباها للتعلم وبالتالي فإنه يحصل على معلومات أكثر في
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الفصل الثالث:
الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويلة المدى كذلك فإن الطلبة ذوي الدافعية العالية يطلبون المساعدة من
المعلم أو المصادر األخرى عندما يكونون بحاجة إليها وهم أكثر محاولة لفهم المعلومات أو العكس
صحصح.
 )1الدافعية تحدد النواتج المعززة للتعلم حيث ترى النظرية السلوكية ان الدافعية هي التي تحدد األشياء
والحوادث المعززة لتعلم الطالب فإذا كان الكالب مدفوعين تماما لتحقيق النجاح األكاديمي فإنهم يشعرون
بالفخر واالعتزاز كلما يحصلون على عالمة عالي ة ويشعرون باأللم واالنزعاج إذا حصلوا على عالمة
متدنية.
 )2الدافعية تعود الطالب إذا حصل على أداء مدرسي أفضل ونتيجة منطقية لكل ما تقدم من الفوائد بذلك
يمكن االستنتاج أن الطلبة المدفوعين جيدا للتعلم هم أكثر الطلبة تحصيال وبالتالي فإن عمل المعلمين
يصبح أسهل وأكثر نجاحا إذا كان الطلبة مدفوعين للنجاح
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بالمدرسة(.محمد برابح،7001،ص.)510

الفصل الثالث:
خالصة
من خالل ما سبق أن الدافعية شرط أساسي لحدوث التعلم فهي تعتبر العوامل الرئيسية التي تقف
وراء تحقيق النجاح ،وأن انخفاضها عند التالميذ يمكن ان يؤدي إلى فشلهم وأنه بإمكان المعلم استثارة
دافعية التالميذ من خالل أساليب وطرق متعددة لزيادة اهتمامهم بالتعلم وتعزيز انجازاتهم وتشجيعهم على
التعلم وتعمل الدوافع على اثرة سلوك معين لدى األفراد بفعل عوامل داخلية أو خارجية بحيث توجه هذا
السلوك نحو هدف معين وتحافظ على ديمومة واستم اررية حتى يتحقق الهدف.
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الخاتمة
الخاتمة:
يعتبر التواصل الصفي موضوعا تربويا يفرض نفسه في قطاع التربية والتعليم بالنظر إلى أهميته
وتأثيراته المباشرة على التعليم كونه يؤثر بالدرجة األولى على المعيار األول الذي تفسر به تقدم الطالب
أو تأخره في كل المواد الدراسية أوال انطالقا من الدافعية للتعلم هذه األخيرة هي المحدد األول لمدى قوة
التالميذ التي يتوجب دعمها وكذا جوانب النقص التي تستدعي معاينتها وتطرقت هذه الدراسة إلى األشكال
المختلفة للتواصل بين األستاذ والمتعلم وتأثيرها على العالقة بينهما وعلى مدى استيعاب الطلبة لدروسهم
ومن تم تأثيرها على تحصيلهم الدراسي.
فالمعلم الفعال هو الذي يدير حجرته الصفية بنجاح على أسس تفاعلية تواصلية ال على أسس
دكتاتورية يشعر الطالب وكأنه داخل ثكنة عسكرية ويعتمد أثنائها على أساليب متنوعة كتوفير الجو
الديمقراطي داخل الغرفة الصفية الذي يساعد الطلبة على التنافس وابداء الرأي وتبادل وجهات النظر مع
زمالئهم لتصحيحها إن كانت خاطئة وتثبيتها إن كانت صحيحة وفتح المجال للجميع للمشاركة دون تمييز
والتحاور مع األستاذ لذا وجب على هذا األخير البحث عن طرق تساعد على الخروج من حل بعض
المشكالت وايجاد حلول لبعض الصعوبات وذلك بإقامة أطراف حوار تساعده على التقرب من المتعلم،
فعند تطبيق مهارات التواصل الصفي قد يساعد ذلك في إثارة دافعية التالميذ والتغيير في طبيعة
التعلم،ويصبح المتمدرس مهتما أكثر بمادته الدراسية ويؤدي التفاعل بين األستاذ والطالب والمنهج إلى
إحداث التعلم والتحصيل الجيد حيث أن تط وير التعليم وتحقيق مخرجات التعلم يتطلب االهتمام بالبيئة
التعليمية وخصائص المتعلم ،التي تؤثر مباشرة في أداء المتعلم.
وهذه الدراسة قد تطرقت إلى التواصل الصفي وعالقته بالدافعية للتعلم لدى الطلبة المقبلين على
شهادة البكالوريا إذ حاولت التركيز على بعض األساليب المستعملة لقيام التواصل داخل الصف وبعض
الطرق واألساليب المستند عليها في إيصال المعارف والمعلومات انطالقا من العالقة الودية بين المعلم
والمتعلم ما يزيد من دافعية هذا األخير نحو التعلم وحدوثه بشتى أنواعه في أي بيئة تعليمية.
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ملخص الدراسة
ملخص الدراسة:
جاءت الدراسة لمحاولة الكشف عن العالقة الكامنة بين التواصل الصفي والدافعية لتعلم وتقصي
الدور الهام الدي يلعبه التواصل الصفي في زيادة دافعية الطالب ودفعهم نحو االفضل هذا وقد انطلقنا
من فرضية عامة مفادها "توجد عالقة ارتباطية بين التواصل الصفي والدافعية لتعلم لدى التالميذ المقبلين
على شهادة البكالوريا  .وفرضيات جزئية تمثلت فيما يلي:
_ توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين محتوى الرسالة التواصلية والدافعية لتعلم.
_ توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين الوسيلة والدافعية للتعلم.
_ توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين البيئة الصفية والدافعية للتعلم.
إال انه وبسبب الظروف الصحية التي يشهدها العالم والجزائر بفعل جائحة كورونا لم نتمكن من النزول
الى الميدان واجراء الدراسة على عينة الدراسة المتمثلة في طلبة الطور النهائي بثانوية "كعواش عمر
ومقورة "بجيملة  .وبناءا على ما توصلت اليه بعض الدراسات السابقة فإنه يمكن القول أن فرضياتنا .قد
تحققت ج لها مما يعني ان للتواصل الصفي عالقة طردية بدافعية لتعلم لدى طلبة السنة الثالثة ثانوي.
الكلمات المفتاحية " :التواصل الصفي ،الدافعية لتعلم ،التالميد ،الطور الثانوي.

ملخص الدراسة
Study summary:
The study came in an attempt to reveal the underlying relationship between
classroom communication and motivation to learn and investigate the important
role that classroom communication plays in increasing students' motivation and
pushing them towards the better. And partial hypotheses represented as follows:
_ There is a statistically significant correlation between the content of the
communicative message and the motivation to learn.
_ There is a statistically significant correlation between the means and the
motivation to learn.
_ There is a correlational relationship with statistical significance between the
classroom environment and the motivation to learn.
However, due to the health conditions that the world and Algeria are witnessing
due to the Corona pandemic, we were not able to go to the field and conduct the
study on the sample of the study, which is the final stage students of the high
school of "Awash Omar and Maqoura" in Gimla.
And based on the findings of some previous studies, it can be said that our
hypotheses, Most of them have been achieved, which means that the classroom
communication has a positive relationship with motivation to learn among thirdyear secondary school students.
Key words: "Classroom communication, motivation to learn, students,
secondary phase."

