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الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالم على أشرف األنبياء و المرسلين  

 سيدنا محمد و على آلو و صحبو و من تبعيم بإحسان إلى يوم الدين:

ف إني أشكر اهلل تعالى على فضلو حيث أتاح لنا إنجاز ىذا العمل بفضلو ف لو  

كل من    إلىالحمد أوال و آخرا ،ثم نتوجو بف ائق الشكر و التقدير و االمتنان  

ساعدنا من قريب أو بعيد على إنجاز ىذا العمل ونخص بالذكر في المق ام  

العمل ،حيث لم    " إلشرافيا على ىذادعاس حياةاألول األستاذة المشرفة "

تبخل علينا بمختلف النصائح و التوجييات والتي أف ادتنا عظيم الف ائدة في  

 إعداد ىذه المذكرة.
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يعتبر التعمم من أىم األسس التي تقوم عمييا الحياة، فالحياة تعمم، والتعمم حياة، ذلك أن اإلنسان 

خالل حياتو من الميد إلى المحد يحاول باستمرار التأقمم مع محيطو وحل المشكالت التي تواجيو ليذا 

يتعمم في كل لحظة من لحظات حياتو، فالتعمم ال يأتي من عدم بل ىناك مصدر تستمد منو المعرفة، وقد 

جاء في القرآن الكريم العديد من اآليات التي تحث عمى التعمم وأوليا قولو تعالى بعد باسم ا الرحمان 

نْ  َخَمقَ ( 1) َخَمقَ  الَِّذي َربِّكَ  ِباْسمِ  اْقَرأْ ﴿ الرحيم:  ِباْلَقَممِ  َعمَّمَ  الَِّذي( 3) اأْلَْكَرم   َوَربُّكَ  اْقَرأْ ( 2) َعَمق   ِمنْ  َسانَ اإلِْ

 صدق ا العظيم. ﴾(4)

ويبدأ التعمم منذ الصغر لكنو ال يستطيع أن يتحقق دون وجود دوافع تدفع الطفل لمتعمم، فيي التي 

رادتو لتعمم ما يريده وتختمف ىذه الدافعية من فرد إلى آخر حسب أىمية الموضوع المتعمم  تحرك الفرد وا 

بالنسبة لو، ليذا فالدافعية توجو سموكو باستخدام مختمف األساليب التربوية داخل القسم، ىذه األخيرة 

 تستثير وتحفز وتوجو سموك المتعمم نحو اإلقبال عمى الموضوع المتعمم.

افعية لمتعمم لدى تالميذ المرحمة وتأتي ىذه الدراسة لتبحث في العالقة بين األساليب التربوية والد

 المتوسطة وتتضمن ىذه الدراسة ثالث فصول تتمثل فيما يمي:

الفصل األول: يتضمن ىذا الفصل موضوع الدراسة وتناولنا فيو اإلشكالية وفروض الدراسة إلى إبراز  -

بعض أىمية وأىداف والموضوع المدروس باإلضافة إلى تحديد مفاىيم ومصطمحات البحث، وكذلك 

 الدراسات السابقة ذات الصمة بالموضوع.

الفصل الثاني: فبعنوان األساليب التربوية المطبقة من طرف األساتذة، والذي ينقسم إلى قسمين القسم  -

األول تناول ماىية األساليب التربوية من تعريف، أنواع، أبعاد، أىمية وأىداف.أما القسم الثاني فتناول 

  والذي بدوره ينقسم إلى قسمين القسم األول يضم أسموب التعزيز بعناصره: تعريفوأسموبي التعزيز والعقاب 

أىميتو، أىدافو وأنواعو باإلضافة إلى تصنيفات التعزيز وشروطو والعوامل المؤثرة في فاعميتو. أما القسم 
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ائج حول الثاني استعرضنا فيو أسموب العقاب الذي تطرقنا فيو إلى: تعريف العقاب، أنواعو بعض النت

أغراضو وأسباب وجوده في  أكثر الطرق فعالية لضبط سموك األطفال باستخدام العقاب باإلضافة إلى

 ، وشروطو كما ذكرنا حسنات وسيئات العقاب والعوامل المؤثرة في فعاليتو.مؤسستنا

مفيوم خصصنا ىذا الفصل من لممتغير الثاني بمسمى الدافعية لمتعمم وجاء فيو  الفصل الثالث: -

الدافعية، مفيوم الدافعية لمتعمم، عالقة الدافعية بالتعمم وأىميتيا، أنواعيا، أبعادىا ومكوناتيا إضافة إلى 

 وظائفيا وأساليب استثارتيا وعوامل تدنييا.
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 اإلشكالية:  -1

التربية والتعميم بعممية تعتبر المدرسة المؤسسة التربوية الرسمية التي وكميا المجتمع بثقافة لتقوم 

م االجتماعية، فيي تعتبر بداية رحمة يم القائم عمى المعايير والقيو ضافة إلى إرساء قواعد السموك القباإل

 وم من خالليا الطفل أنماط كثيرة من السموك الجديد والميارات األكاديمية وتتزايد معارفتعميتعميمية طويمة 

 وغيرىا. االقتصادبشكل ممحوظ وتتسع أفكاره لتشمل مجاالت عدة في الحياة كالطب، الفيزياء، الكيمياء، 

ر عمى الطفل من جميع مظاىر نموه ثؤ المتوسط مرحمة ميمة وحساسة تم وتعد مرحمة التعمي

فترة المراىقة والتي تعد حساسة جدا،  معافق وغيرىا، خصوصا أنيا تتو  االجتماعيالجسمي، النفسي، 

فعالية وغيرىا، كما ن، ااجتماعيةسموكية، نفسية،  ييا لمكثير من المشكالت المختمفةحيث يتعرض الطفل ف

رشاد من قبل المعمم، والمرشد عمى حد سواء، فالتربية ىي تعميم التمميذ فن يحتاج إلى ع ناية كبيرة وا 

وىذه األساليب  ،الحياة، لذلك يقوم المعمم باستخدام أساليب تربوية متنوعة وعديدة في التعامل مع تالميذه

التي يشيدونيا في نحو التعمم خصوصا مع التغيرات  واتجاىاتيمن تؤثر في سموك التالميذ أمن شأنيا 

 ىذه المرحمة. 

ن األسموب التربوي ىو تمك النشاطات التي يستعمميا أ(: ب2102ا الصدد يرى لزرق حرير )وفي ىذ

المعمم لتقديم المحتوى التعميمي والتحكم في جماعة المتعممين داخل الحجرة الدراسية، والذي يترجم من 

يما كانت طبيعة ىذا التربوي عمى أرض الواقع م هور التعميمية تصالعممية لو الطرف األول في خال

 حممو المعمم عمى المستوى الذىني.يالتصور الذي 
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فاألساليب التربوية ىي من أىم ركائز العمل التعميمي التي ال يمكن االستغناء عنيا، فيي تيدف    

ية أخرى، كما تختمف إلنشاء تواصل فعال بين المعمم والمتعممين ومن جية وبين المتعممين أنفسيم من ج

ألسموب تربوي ثابت ومالئم لكل ىذه الوضعيات وفي حسب الوضعيات التربوية وال وجود ىذه األساليب 

نما يكتسب ىذا آبأنو ال يوجد أسموب تربوي جيد و  Marguerite Alletنفس السياق ترى  خر غير جيد وا 

 قبل المعمم.شكل المالئم من الب استخدامواألخير قيمتو الفعمية إذا تم 

نماإن دور المعمم ال يعتمد فقط عمى تزويد بالمت يعتمد عمى مختمف  عمم بالمعمومات والمعارف وا 

 ،العقاب التي يستخدميا داخل الصف مو مع التالميذ بما في ذلك أسموب التعزيز و أسموبتعام أساليب

رة تعتبر بأنيا كل ما يعمل وىذه األخي، دافعيتو سموك المتعمم نحو التعمم و ستثيرىذه األساليب التربوية ت

نحو التعمم من أجل تحقيق التوازن البيولوجي النفسي فال يوجد  واستمراريت السموك وتوجيو و استثارةعمى 

لحكمة الشييرة التي تقول: سموك ينشأ أو يستمر دون وجود دافعية ويتمثل مفيوم الدافعية وأىميتيا في ا

أي أن المعمم  ، «.أن تجبره عمى الشرب ى الماء لكنك ال تستطيعأن تقود حصانا إل تستطيع أنك»

ب بتعمم بساللكنو ال يستطيع أن يجبرىم عمى  ،مقاعد الدراسةإجبار التالميذ عمى الجموس في  يستطيع

تعد الدافعية شرط أساسي لمتعمم، فالدافع ىو عامل داخمي  دم وجود دافعية لدييم لمتعمم، إذع وبسيط وى

وىو يتأثر بالعوامل الداخمية والبيئة الخارجية ويعتبر  ،التكامل ثير فيوك إنسان ويوجيو ويسمو يستثير 

يحقق فيو سموك اإلنسان ويوجيو و  ستثيرلدافعية عمى أنيا عامل داخمي ي(: ا0988) واريبم إدوارد .ج.

نمانالحظو مباشرة و  نالتكامل ونحن ال نممك أ  نستنتجو من سموكو. ا 
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ىذه الدراسة محاولة تسميط الضوء عمى أىم األساليب التربوية المطبقة من طرف ومن ىنا جاءت 

 من التساؤل التالي: انطالقا ةلدى تالميذ المرحمة المتوسط لمتعمم األساتذة وعالقتيا بالدافعية

  تالميذ لدى  ىل توجد عالقة بين األساليب التربوية المطبقة من طرف األساتذة والدافعية لمتعمم

 ؟ةمة المتوسطالمرح

 ويندرج تحت ىذا التساؤل األسئمة الجزئية التالية:

ىل توجد عالقة بين استخدام أـسموب التعزيز من طرف األساتذة والدافعية لمتعمم لدى تالميذ المرحمة  (0

 ؟ ةالمتوسط

من طرف األساتذة والدافعية لمتعمم لدى تالميذ المرحمة  عالقة بين استخدام أسموب العقاب ىل توجد (2

 ؟ةالمتوسط
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 الفرضيات:  -2

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين األساليب التربوية المطبقة من طرف الفرضية الرئيسة:  -2-1

 األساتذة والدافعية لمتعمم لدى تالميذ المرحمة المتوسطة.

 الفرضيات الفرعية: -2-2

لدى  لمتعمم  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام أسموب التعزيز من طرف األساتذة والدافعية-0

 .ةمرحمة المتوسطالتالميذ من 

لدى  لمتعمم توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام أسموب العقاب من طرف األساتذة والدافعية-2

 المتوسطة. المرحمة تالميذ

 تيدف الدراسة إلى النقاط التالية: ة:أىداف الدراس -3

 في المرحمة المتوسطة. نحو التعمم التعرف عمى أساليب التربوية التي تزيد من دافعية التالميذ -0

 في المرحمة المتوسطة. نحو التعمم  التعرف عمى األساليب التربوية  التي تقمل من دافعية التالميذ -2

 تالميذ لدى لمتعمم  طرف األساتذة وعالقتو بالدافعيةدور أسموب التعزيز المطبق من التعرف عمى  -3

 المرحمة المتوسطة.

لدى تالميذ  لمتعمم  دور أسموب العقاب المطبق من طرف األساتذة وعالقتو بالدافعية التعرف عمى -4

 المرحمة المتوسطة.
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 أىمية الدراسة:-4

 تكمن أىمية ىذه الدراسة فيما يمي:

يا مرحمة المراىقة والتي تعتبر حساسة جدا تخممالمرحمة التي ت باعتبارىا أىمية المرحمة المتوسطة -0

 بالنسبة لمتمميذ.

 وضع مقترحات إليجاد حمول فعالة لزيادة دافعية التالميذ نحو التعمم بشكل أفضل. -2

 .نحو التعمم توضيح األساليب التربوية المستخدمة من طرف األساتذة لزيادة دافعية التالميذ -3

 .لمتعمم التالميذ عمى كيفية زيادة إثارة دافعية تعرفلتتيح فرصة ا -4

 :  تحديد مفاىيم الدراسة -5

 تعريف األسموب: -0

ل ونحوه، جمعو والصف الخي وومذىب وطريق، يقال سمكت أسموب فالن في كذا، و ىو الطريقلغة:  - أ

 (.440م، ص2114 ،) المجمع الوسيط .أساليب

تشمل عمى خبرة تعميمية مترابطة  التي والقوانين واإلجراءاتمن الميام  ىو مجموعةاصطالحا:  - ب

 ).منطقيا، وبالتالي فاألسموب عممية منظمة وتيدف إلى تحقيق مجموعة من األىداف معمن عنيا مسبقا
 .(015م، ص2118الزعانين، 

مجموع اإلجراءات المتبعة لتحقيق ىدف معين حدد ىو الطريق أو المنيج أو  تعريف إجرائي: - ت

 مسبقا.
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 :تعريف التربية-2

 يالتربية عمى أنيا:الفعل الذي يسمح لمكائن اإلنسان و ربوليييعرف المفكر الفرنسي أوليفاصطالحا:  - أ

 هيد جوىر وكجمالية واألخالقية وذلك من أجل توال االجتماعيةبأن يطور قدراتو العقمية والنفسية ومؤىالتو 

 .(53-52ص  ،2100 ،وطفة)اإلنساني ما أمكن ذلك. وىي أن التربية نتاج ىذا الفعل. 

عداده ليحي حياة كاممة وجىي تنشئة فرد قوي الجسم وذو أخالق حس تعريف إجرائي: - ب قادرا  عمونة وا 

 .ياعمى التكيف مع بيئتو والتفاعل مع

 تعريف األسموب التربوي:-3

مختمف النشاطات التي يقوم بيا المعمم داخل القسم أو الحجرة يقصد باألسموب التربوي اصطالحا:  - أ

الدراسية عند ممارسة الفعل التعميمي حتى يتمكن من تقديم المحتوى ىذا من جية، والتحكم في جماعة 

 (.079ص ، 2102 ،حرير ).القسم من جية ثانية

ن منظمة ىي مختمف النشاطات التعميمية المطبقة داخل حجرة الصف تكو  تعرف إجرائي: - ب

التعميمية في إطار التواصل الفعال،  العممية ميير وتنظيومستمرة، وتطبيق أسس التربية وتساىم في تس

وتساعد في اتخاذ القرارات التدريسية واستخدام  عممو عمى أكمل وجوبية التعميمية وقيام كل فاعل في العمم

 قف.من التجديدات التربوية في الموانماذج 
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 م:الدافعية لمتعمتعريف -4

وتعرف أيضا بأنيا  ،ىي العوامل التي تدفع الفرد وتوجو سموكو نحو ىدف معين تعريف الدافعية: - أ

يشعر بالحاجة إلييا بأىميتيا العادية أو معينة القوة الذاتية التي تحرك سموك الفرد وتوجيو لتحقيق غاية 

ار ىذه القوة المحركة بعوامل تتبع من الفرد نفسو أو من الفئة العادية ثالمعنوية )النفسية( بالنسبة لو وتست

 (.69ص ،2118، زايد)أو النفسية المحيطة بو. 

المتعمم وبناءه  ومعارف رالحالة الداخمية التي تحرك أفكاتعرف عمى أنيا م: تعريف الدافعية لمتعم - ب

توازن معرفية ر األداء وذلك لموصول إلى حالة ستمراالوانتباىو وتمح عميو لمواصمة أو  ووعيوالمعرفي 

 .اء المتعمم المعرفيمعينة وتمثل  بن

قف نتباه إلى المو لالسموك المتعمم تدفعو  ريستثىي حالة داخمية أو خارجية ت تعريف إجرائي: - ت

 واالستمرار في ىذا النشاط حتى يتحقق التعمم. ولتعميمي واإلقبال عميو بنشاط موجا
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 :السابقة الدراسات -6

 :الدراسات التي تناولت األساليب التربوية -1

 أثر الثواب والعقاب عمى :( تحت عنوان2005دراسة بدور عمي محمد صالح ) -1-1

 .أمبدةالتحصيل الدراسي لتالميذ مرحمة األساس بمحافظة 

 ىدف الدراسة: -

أثر الثواب والعقاب عمى التحصيل الدراسي لتالميذ مرحمة األساس  لمعرفةىدفت الدراسة إلى 

ب والعقاب أثناء التدريس ا، وتقوم الباحثة بدراسة التأثير الناتج عن استخدام كل من الثو أمبدةبمحافظة 

 لدى الطالب. يساونقصان التحصيل الدر أومالو من تأثير كبير عمى زيادة 

 عينة الدراسة:  -

 نة لجمع المعمومات الميدانية.باستطالب وطالبة وتمثمت األداة في اإل 651عمى  الدراسة اشتممت

 نتائج الدراسة -

 يوجد أثر دال إحصائيا لمثواب عمى التحصيل الدراسي لمتالميذ )إيجابي( *

 جابي(.إييوجد أثر دال إحصائيا لمعقاب عمى التحصيل الدراسي لمتالميذ ) *

 التحصيل الدراسي أكثر من العقاب لدى التالميذ.الثواب يؤدي إلى زيادة  *
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 : أساليب تعامل المعمم مع التمميذ العنيد.بعنوان 2009 يدراسة عائشة بدو  -1-2

 ىدف الدراسة:  -

ببمديتي ورقمة  االبتدائيةىدفت ىذه الدراسة إلى استكشاف أساليب تعامل معممي المدارس 

 نيمإلى قياس ودراسة االختالف الذي يمكن أن يكون بين المعم. باإلضافة دالعني ات مع التمميذيسوالرو 

 ة التكوين، األقدمية في التعميم ولغة التدريس.بيع: الجنس طتيةفي ىذه األساليب وفق المتغيرات اآل

 عينة الدراسة: -

 طبيعةفرنسية( و  ،معمما ومعممة مختمفين في لغة التدريس )عربية 763تمثمت ىذه العينة في 

 قدمية في التعميم. واألالتكوين 

 االستبيان لجمع البيانات والمعمومات. استخدمت

 :نتائج الدراسة -

المعممين مع التمميذ العنيد ىو األسموب تعامل أظيرت نتائج الدراسة إلى أن األسموب السائد في 

أيضا إلى وجود  تتوصم ألسموب العقاب في المؤسسات التربوية.وىذا راجع إلى القوانين المانعة المرن 

اختالف دال في أساليب تعامل المعممين مع التمميذ العنيد باختالف طبيعة تكوينيم )بدون تكوين، خريج 

 الجامعة، خريج المعيد التكنولوجي لمتربية(.

كما توصمت الدراسة أيضا إلى عدم وجود اختالف في أساليب تعامل المعممين مع التمميذ العنيد 

تيم في التدريس، وقد أرجع وجود االختالف إلى معايشة غميتيم في التعميم، لباختالف جنسيم، وأقد

المعممين لنفس الظروف المينية، وتعايشيم في نفس المحيط المدرسي ىذا ما يمكنيم من تبادل الخبرات 

يجاد أس  ليب لمتعامل مع التمميذ.اوا 
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ام معممي ستخددرجة ا: ( تحت عنوان2016دراسة سيرين نظمي نظيف عبده ) -1-3

 جياتو دارس األوقاف في محافظة القدس و ساليب العقاب في مألالمرحمة األساسية 

 نظرىم حوليا.

  ة:الدراس ىدف -

رس األوقاف في محافظة القدس االتعرف عمى درجة استخدام معممي المرحمة األساسية في مد

سنوات  الجنس،إلى التعرف عمى دور متغيرات لألساليب العقابية ووجيات نظرىم حوليا، باإلضافة 

 الخبرة، المؤىل العممي، التخصص والعمر نحو استخدام أساليب العقاب.

 : عينة الدراسة -

من المجتمع الكمي لمدراسة في  %31معمم ومعممة وىي ما نسبتو  211اشتممت عينة الدراسة عمى 

 مدارس األوقاف األساسية في محافظة القدس.

 أداة االستبيان لجمع البيانات.واستخدمت 

 : نتائج الدراسة -

مدارس األوقاف لممرحمة األساسية في محافظة القدس باستخدام العقاب بدرجة  يقوم معممي

جابية نحو استخدام العقاب، ويستخدم العقاب من قبل يأظيرت النتائج أن وجيات نظرىم إ متوسطة، كما

ض النظر عن المتغيرات الديموغرافية والجنس وسنوات غالقدس برحمة األساسية في محافظة الم معممي

المعممين  ىفي درجة استخدام العقاب لد فروقالتخصص والعمر، إال أنو توجد الخبرة، والمؤىل العممي، 

ذوي  النتائج أن استخدام العقاب لدى المعممين حسب متغير المؤىل العممي والتخصص، حيث أظيرتب

، وكذلك األمر بالنسبة بكالوريوس العممي وي المؤىلذن المعممين دبموم ىو أكبر م بدرجة المؤىل العممي
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التجاري ىي أكبر من  ارت النتائج بأن درجة استخدام العقاب لدن التخصصشتغير التخصص حيث أمل

درجة استخدامو لدى معممي التخصص األدبي، كما أنو ال توجد فروق بين متوسطات استخدام أساليب 

 وليا.حي محافظة القدس بين وجيات نظرىم ن قبل معممي المرحمة األساسية فالعقاب م

 م:اسات التي تناولت الدافعية لمتعمالدر  -2

العالقة بين استراتيجيات " :تحت عنوان  2008 -2007دراسة بن يوسف أمال  -2-1

 ."الثانويةالتعمم والدافعية لمتعمم وأثرىما عمى التحصيل الدراسي لدى تالميذ المرحمة 

 ىدف الدراسة: -

التعرف عمى أىم االستراتيجيات التي يعتمد عمييا التالميذ في السنة األولى ثانوي فرع أدبي ومحاولة  -

انتشارىا في أوساط المتعممين، وكذا التعرف عمى درجات الدافعية  ىحصرىا والتعرف عمييا، ومعرفة مد

عند ىؤالء المتعممين ومحاولة إبراز أىمية تبني بعض استراتيجيات التعمم ودور كل منيا ومن الدافعية في 

 حدوث التعمم وزيادة التحصيل الدراسي.

 تكونت العينة األساسية من عينتين:عينة الدراسة:  -

تمميذ كعينة استطالعية، ويقدر  211أجري البحث عمى عينة قواميا  عية:العينة االستطال -1

 من مجموع مجتمع الدراسة. %25 تمميذ وبالتالي كانت نسبة تمثيميم 811ـ تعدادىم ب

تمميذ وتمميذة، من تالميذ السنة  150 ضمت العينة األساسية: ليذه الدراسةالعينة األساسية:  -2

تمميذا وكانت  601الفتح وثانوية أبن رشد بالبميدة، والذي قدر تعدادىم ب األول ثانوي فرع أدبي بثانوية 

 واستعممت االستمارة لجمع البيانات. %24،59نسبتيم 
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  نتائج الدراسة: -

 ،الستراتيجيات من طرف التالميذاالدراسة أنو ليس ىناك تنوع دال في استخدام  نتائج بينت ىذه

كما اتضح من  ،الستراتيجياتاباإلضافة إلى عدم وجود فروق جنسية فيما يخص الدافعية لمتعمم واستخدام 

في حين أنو ال  خالل ىذه النتائج وجود ارتباط قوي بين درجات الدافعية ودرجات مقياس اإلستراتيجيات

 ى التحصيل الدراسي.ا عممستراتيجيات في تأثيرىاالتوجد عالقة تفاعمية بين الدافعية لمتعمم و 

تحت عنوان الدافعية لمتعميم وعالقتو  :(2015، 2014)دراسة لخضر شيبة -2-2

 .ثانوي الثانيةتوافق الدراسي لدى تالميذ السنة الذات وال بتقدير

  :ىدف الدراسة -

تحديد نة الثانية ثانوي وكذا العالقة بين الدافعية لمتعميم وتقدير الذات لدى تالميذ الس تحديد مدى

ق في الدافعية لمتعميم وفي الفرو  حيىؤالء، توض ىلد لنفسيام والتوافق مدى العالقة بين الدافعية لمتعم

 ثانوي. الثانيةات بين الجنسين من تالميذ السنة لذا رتقدي

  :عينة الدراسة -

لمجتمع األصمي امن  %01تمميذ وتمميذة مثمت تقريبا  011الدراسة األساسية من  تكونت عينة

ارات منيا أن بالسنة الثانية ثانوي عمى عدة اختلباحث ا لممجتمع األصمي الكبير واختيار وىي بذلك ممثمة

 أعداستبيان نسب. تم استخدام حرجة وىذا يجعميا األ انتقاليةولى ثانوي في مرحمة األسنة التالميذ 

 الدراسة كأداة جمع البيانات. هخصيصا ليذ

 

 



                اإلطار العام لمدراسة                                                        الفصل األول:

 

 
 
 - 16 - 

 نتائج الدراسة: -

 موجبة وذات داللة إحصائية بين الدافعية لمتعمم وتقدير الذات.توجد عالقة  -

 الدافعية لمتعمم والتوافق النفسي. قة موجبة وذات داللة إحصائية بينتوجد عال -

 فعية لمتعمم بين الذكور واإلناث من تالميذ السنة الثانية ثانوي.اتوجد فروق دالة إحصائيا في الد -

 لدافعية لمتعمم عن الذكور. اإلناث يتميزون بدرجة مرتفعة في ا -

 ال توجد فروق دالة إحصائيا في تقدير الذات بين الذكور واإلناث من تالميذ السنة الثانية ثانوي. -

 ال توجد فروق دالة إحصائيا في التوافق النفسي بين الذكور واإلناث من تالميذ السنة الثانية ثانوي. -

 فعية لمتعمم والذكاءا"الد:تحت عنوان 2015دراسة سيير زكي محمود سرحان  -2-3

 اإلعدادية بغزة". طمبة المرحمة ىلد وعالقتيما بالتحصيل الدراسي االنفعالي

 الدراسة: ىدف -

 اإلعدادية بغزة. لمرحمةطمبة ا رف عمى درجة الدافعية لمتعمم لدىالتع -

 المرحمة اإلعدادية بغزة.التعرف عمى العالقة بين الدافعية لمتعمم والتحصيل الدراسي لدى طمبة  -

 الجنس طالب وطالبات. فعية لمتعمم تعزى لمتغيراالتعرف عمى الفروق في الد -

 ألساسية من عينتين:اعينة التكونت  :عينة الدراسة -

رس وكالة الغوث افي مد 9،8 طالب وطالبة من طمبة الصف 41من  تكونت استطالعية:عينة  -1

 بطريقة عشوائية بسيطة. 2104 بغزة عام
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الة في مدراس وك 9،8طالب وطالبة من طمبة الصف  302تكونت من  الفعمية:عينة الدراسة  -2

( من مجتمع %2،93لب وطالبة. حيث مثمت العينة )اط 01640البالغ الغوث بغزة من مجتمع الدراسة

االنفعالي، ن لمذكاء راو أدوات مقياس باستخدمت  ،م اختيار العينة بالطريقة الطبقية العشوائيةوتالدراسة 

 مقياس الدافعية لمتعمم واالستمارة لجمع البيانات.

 نتائج الدراسة: -

 موجبة ذات داللة إحصائية بين الدافعية لمتعمم والتحصيل الدراسي لدى طمبة وجود عالقة ارتباط -

 .اإلعدادية بغزة المرحمة

 والتحصيل الدراسي.لذكاء االنفعالي اوجود عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بين  -

الدافعية لمتعمم و الدرجة الكمية لمقياس  الدرجةبين وجود عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية  -

 المرحمة اإلعدادية بغزة. طمبة لدىالكمية لمقياس الذكاء االنفعالي 

اث وجود فروق جوىرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب الذكور ومتوسط درجات اإلن -

 في درجات الدافعية لمتعمم.

ال يوجد تأثير دال إحصائيا في الدافعية لمتعمم )منخفض، مرتفع( ونوع الجنس )ذكور، إناث( عمى  -

 .عالي لدى طمبة المرحمة اإلعداديةالذكاء االنف

 التعميق عمى الدراسات: -

من حيث العينة وىي  نامن خالل استعراض ىذه الدراسات تبين أن بعضيا تتفق مع دراسات

كذلك من حيث األداة المستخدمة أال وىي  تفقتختمف من حيث العينة واابعضا التالميذ، في حين أن 

 االستبيان ومن حيث الموضوع المعالج.
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في حين تختمف في العالقة بين األساليب التربوية والدافعية لمتعمم داخل حجرة الصف. فيناك من 

وأخرى اىتمت بالدافعية لمتعمم. في حين أن دراستنا تقوم حول معرفة عالقة اىتمت باألساليب التربوية 

األساليب التربوية والدافعية لمتعمم من خالل الدور الذي تقوم بو ىذه األساليب في إثارة دافعية المتعممين 

لتالميذ  بتوجيو استمارة ذلكي دافعية المتعمم و فق معرفة أىم األساليب التي تؤثر لمتعمم وىذا عن طري

 المرحمة المتوسطة.

وعموما استفدنا من ىذه الدراسات السابقة في استخدامنا لالستبيان، كما توافقت مع دراستنا في 

العينة المستخدمة وىي التالميذ أيضا استفدنا من فرضيات ىذه الدراسات في بناء فرضياتنا وتبنينا المنيج 

 دراسات.الرتباطي وىو منيج تبنتو معظم ىذه الاالوصفي 
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 :تمييد

و تلذا يحب أن نوليو اىتماما كبيرا من حيث تنشئ ميةتعمالالتعميمية  يعتبر المعمم محور العممية   

تنمية ربوية التي تيدف إلى األساليب الت ند مييتحقق ذلك يستخدم األساتذة العد يتنشئة صحيحة ولك

األساليب التربوية  هومن بين أىم ىذ،التعميمي  قفعممين وتثير دافعيتيم نحو المو ميارات المتو  قدرات

ل إلى وقد تطرقنا في ىذا الفص عقاب"الشائعة التي يستخدميا األساتذة نجد " أسموب التعزيز" و"أسموب ال

ساليب التربوية أال و ىما التعزيز األماىية األساليب التربوية بصفة عامة ،كما تناولنا نوعين من ىذه 

 والعقاب.
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 التربويةاألساليب  ماىية أوال:

 : تعريف األسموب التربوي –1

يقصد باألسموب التربوي في ىذه الدراسة الميدانية مختمف النشاطات التي يقوم بيا المعمم ادخل 

حتى يتمكن من تقديم المحتوى من ىذا الجية أو  التعميمي،لدراسية عند ممارسة الفعل القسم أو الحجرة ا

 التحكم في جماعة القسم من جية ثانية.

ية معينة سواء كانت تقميدية أو حديثة و ويتمثل األسموب التربوي في تمك األداة المجسدة لمبادئ ترب

الحجرة ، والتي تظير من خالل الممارسات الميدانية لممعمم داخل التعممي عمى أرض الواقع التعميمي

والمحافظة عمى الجو الدراسية، والمتعمقة بطريقة التدريس وأساليبيا وكيفية تنظيم وتسيير جماعة القسم 

، 2015، 2014)لرزق،  .التعامل مع المتعممين ومعالجة سموكياتيم وتعديميا عند الضرورة العام وطريقة

 (.82ص

 أىمية األساليب التربوية: - 2

 تساعد المعمم عمى تقديم المحتوى الدراسي. - 

 تساىم في تنظيم وتسيير الحصة الدراسية. - 

 التنويع في أساليب وطرق التدريس. - 

 ب انتباه المتعمم نحو المادة التعميمية.ذتج - 

 تساىم في إيصال المعمومات بطريقة صحيحة لممتعمم وزيادة استيعابو لما يتعممو. - 

 معمم في ضبط تالميذه.تخفف من جيد ال - 
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تساعد في التخفيف من السموكيات الغير مرغوب فييا وتعزيز السموكيات المقبولة والجيدة عند  - 

 (.من إعداد الطالبات)المتعممين. 

  أىداف األساليب التربوية:- 3

 تيدف األساليب التربوية إلى:

 الصف.ضبط جماعة المتعممين وتنظيم وتسيير الحصة الدراسية داخل  -

 تقديم المحتوى الدراسي لطريقة منتظمة. -

 يم داخل حجرة الصف.حو الموقف التعميمي وزيادة تفاعمتيدف إلى زيادة انتباه المتعممين ن -

 تكوين شخصية المتعممين وزيادة ثقتيم بأنفسيم. -

 خمق جو من الحماس والتنافس بين المتعممين . -

 تعممين.القضاء عمى السموكيات السيئة الموجودة عند الم -

ثارة ودافعتييم نحو التعمم ) -  (.من إعداد الطالباتتعزيز السموكيات الحسنة لممتعممين وا 

 أنواع األساليب التربوية: - 4

  األسموب التقميدي:- أ

لمعمم كز ىذا األسموب في عممية التربوية عمى المبدأ الذي يقول بانتقال المعمومات وتدفقيا من اتير 

ال يعرف. ويمتاز باالىتمام المبالغ فيو بعممية االنضباط داخل الحجرة  لذياالذي يعرف إلى المتعمم 

باإلضافة إلى وك حسب ىذا األسموب لي لتعديل السماالدراسية والمجوء إلى العقاب الذي يعتبر األداء المث
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ث يعمل ة المتعمم، حيبتركيزه الكبير عمى الجانب المعرفي في شخصي يمتاز األسموب التربوي التقميدي أن

 لو الجوانب األخرى خاصة اإلنسانية منيا.ىماإمع  ةبأكبر قدر ممكن من المعرف وعمى حشو ذىن

  الحديث: األسموب- ب

من  ،الحديثة عمى أرض الواقع التربوي ةيتميز األسموب التربوي الحديث بتجسيده لممبادئ التربوي

شخصية المتعمم، كما يقوم بة، والذي ييتم بشكل كبير يمالتعم التعميمية خالل ممارسات المعمم لمعممية

عي داخل حجرة اماس المناقشة والعمل التعاوني الجعمى أس نىس حديثة تبيبإتباع أساليب وتقنيات تدر 

 الصف. 

 كما يمي: ةوىناك تضيف آخر لألساليب التربوي

  األسموب التسمطي:- ج

يمثل المعرفة إلى  بانتقال المعمومات من المعمم الذييركز ىذا األسموب التربوي عمى المبدأ القائل 

داخل القسم، واالعتماد عمى  باالنضباطألسموب باىتمامو الكبير يجيل ذلك، ويتميز ىذا ا المتعمم الذي

العناية الكاممة لمجانب المعرفي  يعني العقاب الذي يعتبر كأداة لتصحيح وتعديل سموكيات المتعممين، كما

ذىنو بأكبر قدر ممكن من المعمومات، ومن خصائصو  وحشلية المتعمم وذلك من خالل السعي في شخص

 يستمع متعممالتعميمية وال لمادتوي تقوم عمى تقديم المعمم الت جمعية التأكيد عمى طريقة التعمم الاألساسي

  .(54 - 52 ص ،2000 ريج،الد). يءعمى أي ش كما يتم معاقبتو
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 : الديمقراطياألسموب - د

شة مختمف األعمال القرارات ومناق ادإتخبتشجيع المعمم أفراد جماعتو عمى المشاركة في  متازي

التعاوني  ماعيإلى دفع عناصره إلى العمل الج األسموب االمعمم المستخدم ليذ كما يميل فية،والميام الص

 مما يساىم في تنمية روح الجماعة بين أفراد الصف وذلك من خالل عممية التعزيز.

 األسموب الفوضوي: - ه

التي يسيرىا كما ال يتحمل يز الجماعة حاألسموب ال يبالي بما يحدث داخل المعمم المطبق ليذا 

ل عديدة منيا ما نتيجة عواموىذا  يتياجابمتجاه المشاكل التي تبرز بالصف حيث يتيرب من ا تومسؤولي

يستخدم األساليب التربوية  الف ياديةق غير اتالتي تتميز بصف تووشخصي العممية كفاءتويتصل بنقص 

 .(141، ص 2007)مسمم، ر الحصة الدارسة كالتعزيز والعقاب وغيرىا.يلتسي مةالمي

أصبحت ىناك مبادئ و قواعد ويمكن القول بأن األساليب التربوية لم تبقى كما ىي بل تطورت و 

آلخر فيناك من جمع بين ىذين النوعين من األساليب التربوية ختمف استخداميا من معمم يو  ،ييافجديدة 

ىذين النوعين من التربوية ولكل  ستخدم إحدى ىذه األساليباوىناك من  ،المحتوى الدراسيأثناء تقديم 

ا في تطبيق المحتوى الدراسي أفضل لكل من المعمم مالتنويع بيني لذلك يعتبر ،قواعد و مبادئ مجموعة

 والمتعمم.

 أبعاد األساليب التربوية:- 5

 البعد الشخصي: - أ

وكذلك صمتو  ،وتصوراتو التربوية قفومعمم ويتعمق بإبراز آرائو وموايرتبط ىذا البعد بشخصية ال

كل ىذا يظير من خالل ممارستو الميدانية داخل الفصل ف ،بالمعرفة والنظريات التي تركز عمييا معارفو
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الدراسي، فقد نجد مثال أن بعض المعممين يستخدمون أساليب تربوية مركبة تجمع بين أسموبين أو أكثر 

وآخرون يعتمدون عمى أساليب غير مباشرة، كما أن البعض يستعمل دائما نفس األساليب في نشاطاتو 

 التعميمية.

 التفاعمي: –لعالئقياالبعد - ب

ن التعميم عممية تفاعميو فالبعد لكل معمم أسموبو الخاص في كيفية االتصال مع المتعممين، فإذا كا

ظيار القدرة عمى الدخولتلالعالئقي ىو الطريقة ا  ي تمسح بخمق جو يساعد عمى تنمية أشكال االتصال وا 

دراك ردود أفعاليم. في عالقة مع المتعممين  وا 

  لتعميمي التنظيمي:البعد ا- ج

يتمثل ىذا األخير في عممية تحديد وتنظيم الطرائق واألساليب التعميمية واالستراتيجيات، والمناىج 

 .ة من قبل كل معممالمستخدم

معمم كطريقة تسييره لوقت الحصص، ويتعمق ىذا البعد في مجممو بالعوامل التنظيمية، والتسييرية لم

 .( Marguerite/1997 - 118-  119).التعميميةحضيره، وتطبيق األنشطة ت

تنوعت واختمفت أبعاد األساليب التربوية بين بعد شخص وبعد عالئقي تفاعمي وبعد تعميمي 

أن بعضيا يشمل المعمم وآخر يشمل المتعمم واألخير يشمل  ثمي، وكل بعد لو مضمونو الخاص حيوتنظي

 الطرائف والوسائل التعميمية، وكميا تسعى إلى تحقيق فعالية أكثر األساليب التربوية.
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 :العقابثانيا: أسموبي التعزيز و 

 أسموب التعزيز: - 1

 :زتعريف التعزي -أ

الحسنى، قال  من صفات اهلل عز وجل أسمائو :اء في لسان العرب : عزز، العزيز ج التعزيز لغة: -

 :وتعزز .الرجل : صار عزيزا وىو يعتز بفالن واعتز بو زالممتنع فال يغمبو شئ ... وتعز  الزجاج : ىو

أكرمتو وأحببتو ... وعزر فالن فالنا أو غيره: قواه، و أعززتو و وعز عمى عزا وعزة وعزازة : كرم،  .تشرف

 دعمو، شدده، جعمو عزيزا .

سموك و الفقد جاء في معجم المصطمحات التربوية بأنو: "ما يعقب االستجابة أ تعزيز اصطالحا:ال -

من آثاره، منيا ما ىو مرض، مربح، مقنع، مشبع، إيجابي، فيقال أثر طيب أو مكافأة أو تعزيز موجو 

 .مبير غير طيب أو عقاب أو تعزيز سومنيا ما ىو غير مرض، مؤلم، منفر أو سالب فيقال : لو أث

 العقاب في بعض األحيان لما يراد إبطالو وتعديمو من السموك. المكافأة مسيرة لمتعميم، بينما يكفي

بأنو إثارة سموك الطالب بيدف إشباع حاجات معينة، كما يمكن تعريفو  :(2002عرفو ) الفرىود  -

ؤدي ىذه تلجيود نحو تحقيق أىداف المؤسسة عمى أن عمى أنو تنميو الرغبة في بذل مستوى أعمى من ا

 (.26ص  ،2017 - 2016 ،) ناصر .الجيود إلى إشباع بعض االحتياجات عند األفراد

ىو أسموب تربوي تختمف طبيعتو حسب الموقف ويأتي بعد السموك المرغوب  :التعريف اإلجرائي -

 التعمم وتعميمو عمى باقي أفراد الصف. سيخ السموك الجيد في عمميةر فيو، من أجل ت
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 يمي:التعزيز كما  : يمكن أن نوجز أىميةأىمية التعزيز -ب 

 تعمل المعززات عمى زيادة التعمم بالدرجة األولى. -  

 أنيا وسيمة فعالة لزيادة مشاركة الطمبة في األنشطة التعميمية المختمفة. - 

 أن التعزيز يساعد في حفظ النظام وضبطو داخل الصف. - 

 الطمبة في الخبرات التعميمية. انغماسأنو يؤدي إلى  - 

ىم ويحترمونيم ويتبعون إرشاداتيم وتوجييات ون فييا األساتذة سعداء، وتالميذإيجاد بيئة صفية يك -  

 (1، ص 2016) السيد،  عن طيب خاطر.

بيم نحو الموقف التعميمي وزيادة ذالتحسين من سموك المتعممين وجفي لمتعزيز أىمية بالغة    

 التعميمية وكذلك الرفع من كفاءاتيم وقدراتيم وتحصيميم. دافعتييم اتجاه المادة

 أىداف التعزيز: -ج

 مواصمة النجاح والعمل الجيد.الحث عمى  -

 الحث عمى التمسك باألخالق الحميدة. -

 تحقيق التوازن النفسي لمتالميذ. -

 تقوية العالقة بين التالميذ والمعمم. -

 تحفيز الطمبة الغير مثابين عمى بذل الجيد أكثر والحصول عمى الثواب. -

 .(58، ص 2017- 2016، لا)غز .عمى التعمم مكافأة األعمال الحسنة وتحفيز المتعمم -
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الجيدة كما تحفيز التالميذ وتوجيو سموكيتيم وتثبيت العادات إلى حوه فيدف أسموب التعزيز في ي   

 تدفع بيم إلى العمل واالجتياد أكثر والوصول إلى ما ىو أحسن.

 أنواع التعزيز: -د

وينشأ نتيجة تقديم معزز موجب يعمل عمى استمرار أداء االستجابة الصحيحة  التعزيز االيجابي: –

 إذابة أسالبة، فء كانت معززات موجالمصاحبة ليا، سوا ويتم اشتراط المعززات بالمثيرات المرغوب تعمميا.

تكرر ظيور مثير معين مع معزز موجب، فإن المثير يميل إلى اكتساب خاصية تعزيز السموك، وفي ىذه 

 (.27ص،2003 ،زايد ) .الحالة يطمق عمى ىذا المثير المعزز الشرطي الموجب

فيو واالمتناع  و بعد قيامو بسموك غير مرغوببيح يءىو حرمان الطفل من شالتعزيز السمبي:  - 

 )إذا لم تحل الواجب فسوف نخصم منك خمس درجات( فيتوقع:عن سموك مرغوب فيو، كأن يقال لمتمميذ 

 م الدرجات.استجابتو لحل الواجب خوفا من خص

إذا كان التمميذ يشاغب مثال أو يتحرك كثيرا فبدال من أن أركز عمى ىذا  التعزيز التفاضمي: - 

ن في تعزيز السموكيات المرغوب فييا أل ،أعززىاو السموك المشكل أبحث عن السموكيات األخرى المرغوبة 

تقميل لفرصة احتمال حدوث السموك غير المرغوب فيو، فإن ىذا يسمى بالتعزيز التفاضمي لمسموكيات 

 األخرى.

بدال من أن نعزز السموك المشكل نبحث عن نقيض لو، والنقيض بالطبع  ض:يتعزيز السموك النق –

مميذ عمى سيكون سموكا مرغوب فيو ونقوم بتعزيزه، ىنا بدال من أن نركز عمى جانب الضعف لدى ىذا الت

 .(30، 29، ص 2004، ) القونيالجوانب التي ال تشعره أنو غير فعال. 
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قف المطبقة والمستخدمة فيو فمنيا من ييدف التعزيز اأنواع التعزيز باختالف المو  تختمفو  تعددت   

سموك معين ومنيا من ييدف إلى التخمص من سموك غير مرغوب فيو وتعويضو بجيد، وكل ىذه األنواع 

 أثر بالنسبة لممتعمم.و تكون ليا فعالية 

 تصنيف المعززات:  –ه

األطفال المعاقين أن لقد أوضحت مئات الدراسات خاصة في مجال تعديل سموك معززات غذائية:  - 

أديتو لذلك السموك، في السموك إذا ما كان إعطائيا لمفرد متوقعا عمى ت غذات أثر بال الغذائيةالمعززات 

 تشمل كل أنواع الطعام والشراب التي يفضميا الفرد. ذائيةالغوالمعززات 

أللعاب، القصص، األلوان، يحبيا الفرد )كا ل ىذه المعززات األشياء التيتشمالمعززات المادية:  - 

األفالم، الصور، الكرة، نجوم، شيادة تقدير، أقالم، دراجة...(، وبالرغم من فعالية ىذه المعززات إال أن 

ىناك من يعترض عمى استخداميا ويقول أن تقديم معززات خارجية لمفرد مقابل تأديتو لمسموك المطموب 

 منو يعتبر رشوة من قبل المعالج أو المعدل أو المعمم.

وىي رموز قابمة لالستبدال وىي أيضا رموز معينة )كالنقاط، النجوم، الكربونات المعززات الرمزية:  - 

أو الفيش...( يحصل عمييا الفرد عند تأديتو لمسموك المقبول المراد تقويتو ويستبدليا فيما بعد بمعززات 

 أخرى.

ىي نشاطات محددة يحبيا عندىا يسمح لو بالقيام بيا في حال تأديتو لمسموك المعززات النشاطية:  - 

 :ـالمرغوب بو وتتمثل المعززات النشاطية ب

 االستماع لمقصص.–

 ممارسة األلعاب الرياضية. -
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 الرسم. -

 .مساعدة بعض الطالب في أعماليم المدرسية -

التي يقوم بيا المعمم إيجابيات كثيرة جدا منيا أنيا مثيرات ليذه المعززات : المعززات االجتماعية - 

، 40، ص2011 الفسفوس،) تخدامو إلى إلشباع.طبيعية ويمكن تقديميا بعد السموك مباشرة ونادرا ما يؤدي اس

41). 

تنوعت تصنيفات التعزيز بتنوع الموقف التعميمي والفئة المستيدفة من ىذا التعزيز و النتائج التي     

 المتعمم.  ىتسعى إلى الوصول إلييا لد

ىناك عدة عوامل وشروط ذات عالقة وثيقة بفاعمية التعزيز وأثره في معدل التعميم شروط التعزيز:  –و

 مستوى األداء المطموب وقد تناول بعض عمماء النفس دراسة ثالثة من ىذه الشروط وىي :و 

المعزز متغير ميما من متغيرات التعزيز إذ يعتقد تعد كمية المثير حجم المثير المعزز ومقداره:  - 

 أن قوة االرتباط تزداد مع حجم المثير وتأثيره.

 متغيرا من  إن الفترة الزمنية التي تفصل االستجابة وتقديم المثير الذي يعززىا تشكللمعزز: اإرجاء  - 

جود عالقة ذات طبيعة متغيرات التي تؤثر في فعالية التعزيز حيث تشير عدد من الدراسات إلى و ال

 في قوة االرتباط فكمما تأخر المعزز قل تأثير التعزيز. عكسية

 ،جائو فحسبر ال يتأثر السموك في األوضاع التعميمية بحجم المعزز وفترة إ تواتر المعزز أو تكراره: –

يحدث بشكل ال  بل يتأثر بتواتر المعززات وتكرارىا أيضا وتشير وقائع الحياة اليومية إلى أن التعزيز

جابات يتم تعزيزىا في حين ال حتى أن بعض االست ،ستجابة يقوم بيا الفردث يعم التعزيز كل امستمر بحي

 . (63، ص2015نبيان، )من النمط ذاتو مثل ىذا التعزيز. األخرى االستجابات ىتمق
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عدة  يايتطمب حدوث التعزيز لممتعمم والوصل إليو الخضوع لعدة شروط ىذه األخيرة تتحكم في  

 ر في حدوث التعزيز ودرجتو وفعاليتو.تأثعوامل قد 

  العوامل المؤثرة في فعالية التعزيز: -ز

 تقديم التعزيز بعد السموك مباشرة ىو أحد العوامل التي تزيد من فاعميتو أو التأخرفورية التعزيز:  -

بين حدوث السموك المستيدف في الفترة الواقعة حدثت  غير مستيدفة سموكياتفي تقديم المعزز ينتج عن 

وتقديم المعزز فعندما ال يكون تقديم المعزز مباشرة ممكن أن ينصح بإعطاء الفرد معززات رمزية اإليحاء 

 لمطفل.

كمما كانت كمية التعزيز أكبر كانت فعالية التعزيز أكثر فإذا كان المعزز ىو الثناء  كمية التعزيز : -

والبد من عدم إعطاء كمية  من قولنا " رائع جدا" يكون أكثر فعالية عمى الطفل مثال قولنا لو "جيد" قد

 كبيرة جدا من المعزز في فترة زمنية قصيرة مما يؤدي إلى اإلشباع وىذا يؤدي إلى فقدان المعزز لقيمتو.

جديدا يكسبو خاصية التعزيز أحيانا لذلك ينصح بمحاولة استخدام أشياء غير  شيءلاأن يكون الجدة:  -

 إلمكان.امألوفة قدر 

المعززات  ر كان المعزز أكثر فاعمية، فأكثركمما كان حرمان الفرد أكب: اإلشباع-الحرمان مستوى –

فاعمية عندما يكون مستوى حرمان الفرد فييا كبيرا نسبيا. فالحموى مثال لن تعزز طفال أنيى لتوه أكل 

 .(201، ص 2008، د)أبو حما .قبضة من حبات الحموى

يجب استخدام التعزيز عمى شكل منظم وفقا القانون أو قوانين معينة يتم تحديدىا، فال ثبات التعزيز:  –

 .يتصف التعزيز بالعشوائية فإنو من الميم تعزيز السموك ليتواصل في مرحمة اكتساب السموكيجب أال 

 .(37، ص2014)القبمي، 
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درجة تعقيد السموك أصبحت الحاجة إلى كمية كبيرة من  كمما ازدادت درجة صعوبة السموك: -

فعاال عندما يكون السموك  لسموك بسيط قد ال يكونو األثر البالغ عند تأذيو الفرد التعزيز، فالمعزز ذ

 . (31ص ، 2017 - 2016، ر.) ناصأو يتطمب جيدا كبيرا المستيدف سموك معقدا

يخضع أسموب التعزيز كغيره من األساليب التربوية لتأثير العديد من العوامل الخارجية والداخمية   

 التي تتحكم في حدوث التعزيز ودرجتو لدى المتعمم واألثر الذي يتركو لديو.

 أسموب العقاب: -2

 تعريف العقاب:  -أ

 االمتيازات الممنوحة. استبعاد العزل أوو مثل الصفع بقسوة أو يلندال بأنو: إجراء تأديبي كر عرفو  

فشل في أداء سموك  ألنوما نتيجة لسموكو المرفوض أو الجزاء عمى شخص  يقاعقنديل عمى أنو: إ ووعرف

 .(45ص  د.س، كاظم،).مرض

ب إذا بأنو: إخضاع الطالب إلى نوع من العقاب بعد اإلتيان باستجابة معينة، فالطالويعرف أيضا 

نفسيا أو جسديا كف عن ذلك العدوان، وىنا يقوم المرشد أو  يناآلخر  ىأذأو نالو العقاب كمما اعتدى 

ئط مى الحاع إيقافوالتوبيخ، التيديد والوعيد، المعمم باستخدام أسموب من أساليب العقاب الموم الصريح، 

ذن، منعو إدون  هفترة من الزمن، وعدم مغادرة معقدفي غرفة خاصة ل وومنعو من مالحظة اآلخرين وعزل

 .خفي النشاط الذي يميل ليو.....ال من االشتراك

ويستحسن استخدام ىذا األسموب بعد استنفاد األساليب اإليجابية فقد ثبت أن العقاب يؤدى إلى 

 .ىأسرع مما تحدثو األساليب ألخر وب انتقاص السموك غير مرغ
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مؤلم وغير سار يتبع سموك ما بحيث يعمل عمى أضعاف  ثحد إجراء أو يويعرف عمى أنو أ  

 .(216، ص 2014)الزغول، احتماليو حدوثو أو تكراره في المستقبل.

من خالليا األلم والقير لشخص  مىو المجوء إلى استخدام وسيمة نسو حسب الحريري: أن العقاب   

، ص 2008)الحريري، إلرغامو عمى الكف من ذلك السموك.سموك غير مرغوبة فيو وذلك بما نتيجة قيامو 

171). 

 تعريف إجرائي: -

مقبول  لقيام يعمل غير مرغوب فيو أو غيرىو أسموب تربوي يستخدمو المعمم لمنع التمميذ من ا :العقاب

 قد يكون جسديا كالضرب أو معنويا كالتيديد والتوبيخ وغيرىا.

  أنواع العقاب: -ب

  استعماال:أىميا وأكثرىا  من تم استخدام العديد من أنواع العقوبات مند القدم

يكون خاص أو عام، أي أمام وىو إما أن  خفياأنواع العقوبات المدرسية وأ يسروىو أالتأنيب:  -

 .معممبعد أن يتأكد منو ال إالأال يؤنب التمميذ عمى ذنب اقترفو  نبغيفي المدرسة، وي أوالصف 

ن جاء بي التأنيب نجدي قد ال التحذير: – جة فمفترة قصيرة جدا يقوم التمميذ نتيفعا في ضبط التالميذ وا 

بعدىا بتكرار المخالفة أو الخطأ نفسو، وعمى المدرس ىنا أن يقوم بتحذيره ويفيمو أن تماديو سيضطره إلى 

 تحريريا. وأإنزال عقوبة أخرى أشد، وقد يكون التحذير شفييا 

ىناك نوعان من االمتيازات المدرسية نوع أو عام لكل التالميذ ونوع خاص الحرمان من االمتيازات:  –

النسبة التمميذ نتيجة تفوقو في الدراسة أو الرياضة أو قيادة زمالئو، ومن بين االمتيازات الخاصة ما كانت 

ئية، تفعمو بعض المدارس من إعفاء التمميذ المتفوق في االمتحانات الفعمية من دخول االمتحانات النيا
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وتخصيص وجوائز سنوية لألول في الصف، وقد برىنت النتائج عمى نجاح ىذه الطريقة بوصفيا وسيمة 

 ناجحة إلصالح سموكيم في حال ارتكاب أعمال خاطئة.

يمجأ األستاذة إلى ىذه الوسيمة لمتخمص من التمميذ المشاغب كثير الكالم اإلخراج من الصف:  –

ه خطرا عمى نظام الصف أو الفصل والدرس، ولكن يمجأ األستاذ ليذه والحركة الذي يكون استمرار وجود

 الطريقة عند الضرورة.

ما أن يمنع : عزل الطالب المذنب – في ىذه الحالة إما أن يمنع األستاذ التمميذ من الحضور، وا 

ذان ال الطرد المو  اإلقصاء، أشد ما في ىذه العقوبة عزل عنيم داخل الفصلماتصالو مع زمالئو، ويبقى ب

  يستخدمان إال في حاالت نادرة أي حينما يصبح سموك التمميذ سيء جدا.

ب أن يججتماعي، ولكي يترك التوبيخ أثره اال التمميذ شعور الفرد أوبىي عقوبة نفسية تصل التوبيخ:  –

 وتو، والتمميذ الذي ال يحترم مدرسويطمب شفاع رالتمميذ، شخص يستج ىيكون الموبخ شخصا محترما لد

 رفاق اآلخرين.الطالب و ال عنيو عقوبة التوبيخ بل قد تختمف تؤثر ف احتراما حقيقيا ال

يضطر األستاذ أحيانا إلى تطبيق ىذه العقوبة عمى بعض تالميذه فيطمب المذنب حرمان التمميذ:  -

 سيئات.أن يراجعو بعد انتياء الحصص ويعاقبو بالحجر في المدرسة لمدة معينة وليذه العقوبة حسنات و 

 نحو نفسو ، مثل عاطفة اعتبار الذات،  ءثارة العواطف لممسيإتقوم عمى أساس العقوبة المعنوية:  -

وبدوي،  ،)الدريني .ماميم المسي أو المخطئإذا ظير أ مثل: الشعور بالخيبة أمام اآلخرين ومجتمعأو نحو 

 (.71ص  ،1993

أسوأ أنواع العقاب، ليس ألثره الجسمي فقط بل يعتبر ىذا النوع : العواقب البدنية )العقاب البدني( -

 لخطأ.استمرار في إلاليوان، وربما يؤدي إلى العناد و وما ينجم عنو من شعور بالمذلة وا ألثاره النفسية،
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غير ذلك ألم حسي لمتمميذ عن طريق الضرب أو حرمانو فترة من الزمن... و  ثاإحدويقصد بو   

 .(69، ص2015)واكيم، صغير أو كبيرا.  دائما مما يترك ألما مؤقتا أو

 فيما يمي: العقاب أنواعويمكن تمخيص 

 العقاب. أنواع: يمثل 01الجدول رقم 

 مثال عميو التعريف النوع

يكون عام أو  –أنواع العقوبات  أيسر التأنيب

خاص يستخدمو المعمم لتأنيب تالميذه 

 المخطئين.

يقوم المعمم بتأنيب تمميذ قام  -

عن عمد أو قام بكسر طاولة 

 بضرب زميمو.

يقوم المعمم  ةإذا قام التمميذ بتكرار المخالف ير ذالتح

بتحذيره ويفيمو بأن تكرارىا سوف يؤدي 

 إلى عواقب غير سارة.

تمميذ ال يعمل واجباتو المنزلية  -

ويكرر ىذا الفعل كل مرة يقوم 

المعمم بتحذيره بأن ىذا سوف 

يؤدى إلى إنقاصا عالماتو أو 

 .بولي أمر اتصالو

يوجد نوعين منيا: عام وخاص الخاص  الحرمان من االمتيازات

في الدراسة أو  يكتسبو التمميذ نتيجة تفوق

 لخاالرياضية...

 ام ىو لكل التالميذ.العكالجوائز، و 

التمميذ من المعب في  حرمان -

 الساحة لمخالفة ارتكبيا.

 يخرج المعمم التمميذ كثير -وىي إخراج التمميذ خارج الحصة  - اإلخراج من الصف 
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 الكالم أو الحركة وداخل القسم. الدراسية بسبب مشاغبتو.

منع التمميذ من ب المعمم قياموىي  - عزل الطالب المذنب

و لعز ب وحضور أو منع اتصالو مع رفاقال

داخل الصف أو الطرد أو اإلقصاء 

 .عندما يصبح سموكو سيء جدا

يقوم المعمم بطرد أو إقصاء - 

الذي قام سب زميمو أو  التمميذ

 ضربو بطريقة بشعة.

ىي عقوبة نفسية يستخدميا المعمم  - التوبيخ 

لتوبيخ التمميذ عمى فعل سيء لو حتى 

 يشعر بالذنب ويطمب المساعدة.

يوبخ المعمم التمميذ الذي ال  -

أو  ويحترم زمالئو وال معمم

 مدرستو.

نتيجة  هتمميذ بحرموىي قيام المعمم  - حرمان التمميذ

خر الحصة آموك سيء قام بو يعاقبو لس

 بالحجر لمدة معينة.

إذا قام التمميذ بالغش في  -

االمتحان مثال يقوم المعمم بحرمو 

من آخر الحصة يتركو في 

 الحجر لمدة معينة.

ثارة إلخدميا المعمم تسي - .وىي إثارة عواطف التمميذ المسيء  - العقوبات المعنوية

 عاطفة التمميذ المسيء لزميمو.

ال يترك  ألنووىو أسوأ أنواع العقاب  - العقاب البدني

 نفسي أيضا.و أثر جسمي فقط بل 

ضرب تمميذ لم يقم بواجبو  -

 المنزلي.

 .من إعداد الطالبتينالمصدر: 

 



 األساليب التربوية داخل القسم التربوي                                     :الثاني الفصل

 

 
 
 - 38 - 

 بعض النتائج حول أكثر الطرق فعالية لضبط سموك األطفال باستخدام العقاب: -ج

قت محدودة بين السموك و لاأفضل من التأخير، أي أن تكون فترة  بكيرالت: Timing التوقيت -

لعمل االشتراك في ا المعطى وعقابو، وىنا تكون فاعمية العقاب أكبر، فعندما يعاقب األطفال عند بدئيم

(، أنيم سوف يسيرون فيو بصدره أقل يذهتنفكمفون بو ويبقون بعيدين عن يالممنوع )مثال عند بحث شيء 

وبتعبير عممي، ولكن غير ممكن أن يعاقب  ،فعال عميو، حتى بعد أن يكونوا قد تعمموه. يعاقبواإن لم 

الطفل قبل أن يسيء التصرف،حيث أن الوالدين أو المعممين سوف يكونون غير قادرين عمى أن يتحركوا 

 بسرعة عندما يعيد الفعل، يمكنيم التصرف فورا عند قيام الطفل بالفعل.

بالتوضيح أن الطفل سوف يكون  نن العقاب أكثر فعالية عندما يقتر يكو  :Explainingالتوضيح  -

ويكمن أن تكسر عنو إذا تم  اره مثال: بأن ىذه الزىرية ىشةبإذا تم اخت ،أقل جدا لمعب بالشيء الممنوع

قول نالمصمم الستنتاج العاطفة مثال " عقابو بدون أي توضيح، فالطفل الذي يدرس سوف يستجيب الشرح

التوضيح القصير ذو فعالية أكبر بصورة عامة من التوضيح  سوف أكون حزينا إذا فعمت ىذا". و الو أن

 المنتصف بالطول في استغراق لموقت. 

، ى السموك غير المرغوب فإنو يعاقبعندما يكون الطفل أكثر ثباتا عم :Consisteney الثبات -

غربيي األطوار فيستمرون في األطفال فعند ذلك تكون فعالية العقاب أكثر وأكبر، وكذلك عندما يكون 

ذلك يعتبر مدىشا،  يم غير المرغوب بصورة أطول منو عندما نتعمم ال يعاقبون بصورة كمية، إنوكسم

لممرة  ود فعملضحك بعا وأ كل الوقت أو معاقبتو يوما واحدا تجاوز السموك غير المرغوببواألفضل يكون 

 في المرة الثالثة. ووليس عقاب( وتجاىم ةالثانية )فيذا يعتبر إثاب

ة لمعقاب. فالعقاب تعتبر العالقة الكبيرة بين الراشد والطفل في الفعالية الكبير الشخص الذي يعاقب:  -

زالة ش، ين: حضور شيء سمبيينقسم إلى جزئ اإليجابية المرتفعة  والعنصر ذ ... فإن ايجابي وىكذا يءوا 
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ذا فعالية كبيرة، عندما تكون العالقة بين الطفل والشخص المعاقب مغمقة، مثل أن يكون حنونا ومربيا، 

 فإن الطفل يخسر أكثر منو عندما تكون العالقة أقل إثابة.

جرأة  األطفال الذين يتصرفون بتحد أون دورا فعاال في مجال عقابيم، فإن األطفال يمعبو  :دور الطفل –

نما ىؤالء األطفال الذين مون إلى أن يعاقبوا مرات عديدة، بييمين الراشد بعد أن يقترفوا ذنبا أو يتجاىمو 

 بصورة دائمة وأحيانا في الحقيقة دميم ومحاوالتيم إصالح ما فعموه بصورة مفيدة ال يعاقبوننيظيرون 

 يستطيع األطفال أن يمعبوا دورا في تجنب العقوبة.

كما يمكن لمعقاب أن يكون فعاال في ضبط السموك، فإنو يمكنو  :طويمة المدى لمعقاب التأثيرات –

تمك األنواع الخطيرة، حيث لوال  حر مطموبة، فالعقاب البدني من أوضأيضا أن يكون لو تأثيرات جانبية غي

فل أن إمكانية الضرر لمطفل، فإن استخدامو تجعل مستخدمو كنموذج لمعدوان وفي الواقع يعممون الط

الستخدام المتصل لمعقاب بصفة عامة سوف يجعل الطفل يكون عدوانيا، وبالتالي يكون عدوانيا، فا

، وعالوة عمى ذلك فإن الطفل الذي يعاقب عميو ى التأثير عمى سموك الطفل مستقبالتضعف قدرة الفرد عم

 بيا.دي بو إلى اليروب من العقاب ويصبح سمؤ را سوف يتكون لديو شعور بالعجز يكثي

ادة ضارا، إنو إلى حد بعيد يرجع تقدم الطفل عندما يكون ثباتا وعندما يقدم عإن العقاب ليس   

نو عندما يستخدم بعنايةمساعدة في الجو ال  45، ص2003 ،.)زايدفإن تأثيره يصبح فعاال ومساعدا  عدائي، وا 

– 47.) 

مجرد صدور سموك سيء بمو استخداىذه الطرق فعالة لضبط سموك األطفال إذ أن العقاب ال يتم   

وصحية وتعطي نتائج  ةصورة جيدبىذه الطرق لكي يتم تطبيق العقاب بل عمى المعمم إتباع  ،من التمميذ

، التوضيح، الثبات التوقيتىي الذي يقوم بو وىذه الطرق  السيئيتراجع الطفل عن الفعل  ،كأنجيدة

ويمة المدى فإذا سار المعمم بيذه الطرق العقاب طقب ودور الطفل وأخيرا التأثيرات الشخص الذي يعا

 يكون الذي يستخدمو صحيحا.
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 أسباب وجود ظاىرة العقاب في مؤسساتنا التربوية: -د

ظاىرة العنف عدة أسباب تشمل جوانب متعددة من حياة الفرد والمجتمع يعود بعضيا إلى عوامل ل  

 وثقافية، كما يؤول البعض منيا إلى طبيعة النظام التعميمي تماعيةاجريخية، وبعضيا األخر إلى أسباب تا

 إذا و. لعنفيام ظاىرة العقاب قات تأثيرىا، تعمل مجتمعة عمى تفاوىي كميا أسباب عمى اختالف دراج

 ني حدتو تذكر من ىذه األسباب:دضعف تأثير بعضيا، لوحظ تقمص في عنف العقاب وت

جذور لظاىرة العقاب في تاريخ مجتمعنا البعيد والقريب وتوارثيا  دونقصد بو وجو الموروث التربوي:  -

 .أجيال بعد أجيال

وأن  االجتماعية البدفيذه التنشئة تأثير التنشئة االجتماعية في تكوين المربي أو المدرس:  -

 سموك المدرس الذي ترعرع فييا أثناء قيامو بميامو التعميمية التربوية.بتترك بصمتيا 

فحضارة الصورة التي  سائل االتصال الحديثة:و لحاصل بين المؤسسة التربوية و ر االتناف -

قدمو لو من رياتيا، نظر لما تغملالطفل منجذب لمنتجاتيا مستسمما تجعل  نعيشيا اليوم وثورة المعموماتية،

ة وتسمية، مما يجعل الطفل ينغمس بكل جوارحو في تعاممو معيا )من جوفر  جذابةتنشيط وحركة وصور 

ا(، وفي مقابل ىذا العالم وغيرى االنترنتة، وبعض برامج الحاسوب و ىذه الوسائل: األلعاب اإللكتروني

بالحركة والنشاط والمتعة، يجد الطفل نفسو داخل المؤسسة التربوية أمام وسائل تعميمية بدائية غالبا ميء الم

ال يقبل إال مكرىا مما يفتح المجال ... مما يجعمو ينفر من المؤسسات و  ما تنحصر في السبورة والطباشير

التمميذ عمى التكيف مع ىذا العالم التربوي الذي يمبي  رغاموالعقاب إل ختمف أشكال العنفسعا لممارسة ماو 

 حاجاتو ورغباتو.

 رجع إلى:تحين يرى البعض بأن أسباب العقاب في  

 عمى كاىل المدرس وحده. ىمي المجتمع عن ميمة التربية لترمتخ -
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 المدرسة بعدوانية المحيط الخارجي خاصة مدارس األحياء الشعبية.تأثر  -

 الظروف االجتماعية والنفسية واالقتصادية والسياسية التي يعاني منيا المعمم. -

 الرغبة في العدوان.بالممارسات الرياضية والترفييية بالمدارس مما يشعر التالميذ  انعدام -

 األطفال لمثورة. البناء العمراني لممدارس، فيي ثكنات تدفع -

 السمطة.رغبة التمميذ في جمب االنتباه والرغبة في التخمص من  -

 (25- 23، ص2015وأبو عاقمة،  ،) يوسف .غياب االتصال بين اإلدارة وأولياء األمر -

 تمخيص أسباب وجود ظاىرة العنف في النقاط التالية: ويمكن  

وبالتالي يصبح المعمم ىو المسؤول عمييا وحده، يؤثر عدم اىتمام المجتمع بكل طاقمو بميمة التربية  -

المحيط الخارجي عمى التربية وبالتالي فعدوانيتو تنتقل إلى المدرسة. ظروف المعمم االجتماعية والنفسية 

المدرسة  لالموسيقى وغيرىا، شك ،ات الراحة كالرياضة وأنشطة الرسموغيرىا تسبب عدوانيتو، انعدام أوق

 ميذىا لمعنف.يا يدفع تالئوبنا

 رس التربوية.اعدم اطالع األولياء عمى أحوال أوالىم داخل المد -

 غيرىا. التباىي أمام زمالئو وأقرانو لجمب االنتباه و -

  العقاب:أغراض  -ه

 منع تكرار السموك المرفوض. -

 .الوجو األكمل دي الواجبات الموكمة إليو عمىيجعل التمميذ يؤ  -
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ت إلى المزيد من االىتمام بالدارسة والنجاح ولمحصول عمى المعززايؤدي العقاب لدى بعض التالميذ  -

 .يسار اإليجابية وبالتالي التقدم الد

مك السموكيات غير المقبولة، تتقميد اآلخرين ل يقمل من احتمالالمعاقبة عمى السموك الغير مقبول،  -

 .(11، ص 2015يان، نب) ويظير ىذا بين تالميذ المدرسة.

 السيئة، وااللتفاف حول دراستيم إلى: جعل التالميذ يتراجعون عن سموكيتيم وعموما العقاب ييدف -

، ويجعل التالميذ يقممون أفعاليم السيئة وعدم تقميد الزميل الذي قام بالفعل السيئ وبالتالي تقل ابي واالىتمام

 العدوانية وأفعال السوء داخل المؤسسة التربوية.

 : شروط العقاب -و

 ىو منع تكرار السموك غير المرغوب فيو. إن اليدف من العقاب -

 أن يتناسب العقاب مع نوع ىذا العقاب من حيث الشدة والوسيمة. -

 أن يعرف الطالب المعاقب لماذا يعاقب. -

 أن يقتنع الطالب بأنو ارتكب فعال يستوجب العقاب. -

 ألنيا تورث األحقاد. يالشخص إلذاللا لتيكم واتجنب أساليب  -

، 2008ان، ينب)ذلك قد يؤثر ويعقد األمور وال يسوييا. ألنى العنف بأي حال من األحوال إل وءعدم المج -

 .(130ص 

بل  وب استخدام العقاب في غير ىو موضعفال يج ،وعميو فالعقاب لو شروط كثيرة لكي سمي عقابا

خبار الطالب سبب ميجب أن يتناسب مع نوع العقاب في شدتو ووس واقتناعو بأنو قد اقبتو عيمتو ووقتو. وا 

 ارتكب خطأ يعاقب عميو ومن األفضل عدم استخدام العقاب البدني إال في حالة السموك السيئ جدا.



 األساليب التربوية داخل القسم التربوي                                     :الثاني الفصل

 

 
 
 - 43 - 

 حسنات العقاب: -ز

 مقبول. المنظم لمعقاب يساعد الفرد عمى التمييز بين ما ىو مقبول وما ىو غير االستخدام -

 كيفية بسرعة.تيات غير اليؤدي استخدام العقاب شكل فعال إلى إيقاف وتقميل السموك -

 .(46ص، 2011سفوس، ف) الن احتمال تقميد اآلخرين لو.اقبة السموك غير المقبول يقمل ممع -

 أيضا نجد من حسناتو : 

 ردع اآلخرين عن تقميد السموك المزعج. -

 .تعمم الفرد كيفية أو كيف يتحاشى االستجابات المؤدية إلى العقاب والعمل عمى تجنبيا وعد تكرارىا -

 . (223، ص 2014، أبو أسعد ) 

وبيذا فأن العقاب لو حسنات كثير حيث أنو في بعض األحيان يتحتم عمى المدرس   

 تالسموكيااستخدام العقاب داخل حجرة الصف وفي كثير من الحاالت تكون نتائجو جيدة حيث يقمل 

ويتجنب تقميد زمالئو  ،الخطأو جعل التمميذ يفرق بين الصح السيئة ويخفف العدوانية بين التالميذ وي

 عقاب. إلىوبالتالي يتعمم كيف يتجنب األمور التي تؤدي 

 :ال أنو ال يخمو من السيئات ومنياحسنات العقاب إ بالرغم من :سيئات العقاب -ح

 ذا كان شديدا العدوان والعنف واليجوم المضاد.إقد يولد العقاب خاصة  -

ال يشكل سموكيات جديدة بل يكبح السموك غير المرغوب بو فقط بمعنى آخر يعمم العقاب الشخص  -

 يفعل وال يعممو ماذا يفعل.ال ماذا 
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تطور السموكيات المرغوب  يقمما يع وفغوب بيا كالبكاء، الصراخ، والخيولد حاالت انفعالية غير مر  -

 بيا.

ح المعمم الذي يستخدم العقاب أن يصب قب والمعاقباالجتماعية بين المعايؤثر سمبا عمى العالقات  -

 را لمطالب.نفشيئا م رة في نياية المطافبكث

شكل عمى إيقاف السموك غير المرغوب بو ب ةمستخدمو عميو. فالعقاب يعمل عاد يؤدي إلى تعود -

 لمستخدمو. مباشر وبيذا يدور كمعزز سمبي

ذىابو إلييا  نعن المدرسة إذا ما اقتر  رض ويغيبيؤدي إلى اليروب والتجنب، فالطالب قد يتما -

بالعقاب المتكرر وقد يتسرب من المدرسة إذا كان العقاب شديدا أو متكررا. كما يتعمم الطالب سموك الغش 

 في االمتحان وغيرىا من السموكيات غير المقبولة.

اتي لديو يؤثر العقاب بشكل سمبي عمى مفيوم الذات لدى الشخص المعاقب ،و يحد من التوجيو الذ -

 .خاصة إذا حدث بشكل دائم و لم يصاحبو تعزيز في السموك المرغوب فيو 

 .حداث إعاقة جسمية...الخ أو إيده  كسر أو وء الجسدي لممعاقب كجرحقد ينتيي العقاب باإليذا -

  .(46ص، ، 2011س، ) الفسفو 

فالعقاب قد يولد لدى الطفل أو التمميذ الخوف من الدراسة أو المبادرة إلى التعمم يكبح سموكو السيئ وال  -

يدفعو لمقيام سموك جيد، يصبح التمميذ يخاف من المدرس أو يكرىو ويصبح، التمميذ ييرب ويتجنب 

ضا عمى مفيوم أي المدرسي، يؤثر عن حصصو الدراسية وقد يحدث التسربالدراسة وحتى أنو بغيب 

 وغيرىا. يده أو جرحو ذا كان عقاب جسدي قد يخمق عواقب وخيمة ككسرالذات عند تمميذه و إ
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 العقاب: ةالعوامل المؤثرة في فاعمي -ط

 ح.و تحديد السموك المراد تقميمو وتعريفو إجرائيا بدقة ووض: المستيدفتحديد السموك  –

مرة يحدث فييا وتجنب معاقبتو في بعض األحيان  : معاقبة السموك غير المرغوب كلجدول العقاب –

 فقط، أي عقابا متوصال غير متقطع بتكرار السموك غير المقبول.

سموك شخص ما ىو مثير منفر  لخفض : التأكد من المثير المستخدمطبيعة المثيرات المستخدمة –

 أو مزعج بالنسبة لو بالفعل.

ال يعني استخدام العقاب العنيف في السموك أكبر، و  كمما زادت شدة العقاب كان أثره :شدة العقاب –

 عود الشخص عميو.فذلك سيؤدي إلى تنما تجنب زيادة شدة العقاب تدريجيا وا  

ذلك السموك  أن العقاب المباشر يجعل الشخص يقرن السموك غير المقبول، ويؤكد لو: فورية العقاب –

ت بعد مقبول وبما حدثمعاقبة سموكيات  لن يحتمل، ومن جية أخرى فقد يترتب عمى العقاب المؤجل

 السموك المراد تقميمو.

واقب وخيمة إن استخدام العقاب في حالة انفعالية شديدة قد يترتب عميو ع :استخدام العقاب بيدوء –

ده ط بذكر أسباب استخدامك لمعقاب ونففق اكتفومن جية ثانية ال حاجة لمدخول في مناقشات مطولة بل 

 مباشرة.

 يحد إن عدم الثبات في التعامل مع السموك غير المرغوب بو :استخدام العقاب بطريقة منظمة –

 إلى درجة كبيرة من إمكانية ضبطو.
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 ك، فذلمعاقبة السموك غي المرغوبيجب تعزيز السموك المرغوب كما يتم  :تعزيز السموك المرغوب -

 بين ما ىو مقبول وما ىو غير مقبول. د من النتائج السيئة لمعقاب ويساعد الفرد عمى التمييزيح

: ىذا يعنى معاقبة السموك غير المرغوب بو دون االعتداء عمى كرامة معاقبة السموك وليس الفرد -

ال قد يحاول االنتقام بشكل مباشر أو غير مباشر.  الشخص وا 

و ليذا يجب  تكرر في النياية يؤدي اإلشباعاستخدام المثير العقابي نفسو بشكل م: تنويع العقاب -

 المثير العقابي نفسو مرة تمو األخرى. استخدام أنواع مختمفة من المثيرات العقابية و عدم استخدام

 . (154-  153ص ، 2011) العثمان، 

 يمكن تمخيص العوامل المؤثرة في فاعمية العقاب كما يمي: وعموما

 ىذا السموك ونعرفو إجرائيا.نحدد : تحديد السموك المستيدف -

 حدث سموك سيئ نعاقبو ال تتجنب معاقبتو أحيانا.كل مرة ي: جدول العقاب -

 المثير المستخدم يجب أن يخفف سموك الشخص.: طبيعة المثيرات المستخدمة -

 كمما زادت شدة العقاب كان أثره عمى السموك أكبر.: شدة العقاب -

 يكون لو أثر جيد.يتم العقاب مباشرة بعد السموك غير المقبول لكي : العقاب فورية -

 سوف تكون لو عواقب وخيمة. انفعاليةالعقاب في حالة إذا استخدم : بيدوء العقاب استخدام -

 وذلك لكي يتم ضبطو والحد منو. استخدام العقاب بطريقة منظمة: -
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نعزز السموك المرغوب وذلك حتى يتمكن التمميذ من التفريق بين ما ىو  تعزيز السموك المرغوب: -

 وما ىو خاطئ.صحيح 

نعاقب السموك غير المقبول وليس كرامة التمميذ فيذا قد يدفعو  معاقبة السموك وليس الفرد: -

 من المدرس الحقا. لالنتقام

استخدام العقاب نفسو كل مرة يؤدي إلى اإلشباع ويتعود التمميذ عميو، وبالتالي تنويع  تنويع العقاب: -

 العقاب كل مرة، وحسب السموك الصادر.
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 خالصة:

تم التعرض في ىذا الفصل إلى بعض األساليب التربوية المطبقة من طرف األساتذة داخل حجرة 

الصف والتي تستثير دافعية المتعممين لمتعمم، وىي أسموب التعزيز و العقاب وتيدف ىذه األساليب إلى 

  لمتعمم عند ىؤالء المتعممين.حفظ النظام وضبطو داخل الصف الدراسي وبالتالي تؤثر في الدافعية 
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 مراجع الفصل:

 الكتب:-أ

 (،2ط، )بين النظرية والتطبيق اإلنسانيتعديل السموك : (2014)، أبو أسعد، أحمد عبد المطيف -1

 عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

، أساليب حل المشكالت السموكية اإلنسانيتعديل السموك : (2008)، أبو حماد، ناصر الدين -2

 عمان: عالم الكتب الحديث ودار الكتاب العالمي. (،1ط)

المشكالت السموكية والنفسية والتربوية لتالميذ  :(2008)، الحريري، رافدة، وبن رجب، زىرة -3

 عمان: دار المناىج لمنشر والتوزيع. (،دون طبعة، )المرحمة االبتدائية

 الجزائر: قصر الكتاب.  ،1ط ،دريس اليادفالت (:2000) محمد، الدريج، -4

 ،الثواب والعقاب وأثره في تربية األوالد :(1993)، الدريني، حسين عبد العزيز، وبديوي، أحمد عمي -5

 القاىرة: سمسمة سفير التربوية. (،دون رقم الطبعة)

 ، مصر: مكتبة النيضة المصرية.1، طالدافعية لمتعمم :(2003نبيل محمد، )،زايد  -6

، اإلمارات 8، طمدخل إلى عمم النفس :(2014الزغول، عماد عبد الرحيم، والينداوي، عمي فالح، ) -7

 العربية المتحدة: دار الكتاب الجامعي.

، بناء وتعديل سموك الطفل دليل المختصين وأولياء األمور :(2011) ،العثمان، إبراىيم عبد اهلل -8

 عمان: دار أنزار لمنشر والتوزيع. (،1ط)

: (، )د.ب.ن(1، )طالمرجع البسيط في أساليب تعديل السموك :(2011) ،س، عدنان أحمدالفسفو  -9

 أطفال الخميج ذوي االحتياجات الخاصة.
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مصر: شركة أمان لمنشر  ،1، طالتعزيز في الفكر التربوي الحديث (:2014) عناية حسن، القبمي، -10

 و التوزيع.

، وسموكو إلى أين .....بين المشكمة و الحلدليل طفمي (: 2014القوني، كريم عبد الرحمان، ) -11

 ، اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.1ط

دار قرطبة لمنشر  الرياض: ،1ط ،مقدمة في عمم النفس االجتماعي (:2000) مسمم، محمد، -12

 التوزيع. و 

 ، د ط، مصر: جيينة لمنشر والتوزيع.أساليب في الثواب والعقاب :(2015) يحي ،يانبن -13

 الرسائل الجامعية:-ب

، مذكرة ماستر، التعزيز وآثاره في اكتساب الكفاءة المغوية :(2019-2018) جرادي، عبد اهلل، -1

 جامعة أحمد الدراية.

، رسالة عمى التحصيل الدراسي الثواب والعقاب وأثرىما :(2017-2016غزال، طاىر عبد اهلل، ) -2

 جامعة زيان عاشور، الجمفة. ،ماستر

أساليب الثواب والعقاب في المرحمة (: 2001) ، وعبد الحكيم، أجويمي، المعمول،الفيتوري، فتحي -3

 ، بحث تخرج غير منشور، المعيد العالي إلعداد المعممين، طرابمس.الثانوية

ة التعميم االبتدائي مع المشكالت السموكية ذأساليب تعامل أسات :(2018-2017) ناصر، رقية، -4

 محمد الصديق بن يحي، جيجل.، رسالة ماستر، جامعة لتالميذىا

والعقاب في األسرة ورياض األطفال، تأثيرىا عمى تفاعل الثواب  :(2015واكيم، نجاح قيصر،) -5

 )غير منشورة(. ري، رسالة ماجستاالجتماعي لألطفال
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 :المجالت -ج

العقاب البدني والمفظي ميزان اإلدارة المدرسية (: 2015) مد الريح يوسف أحمد،حأبو عاقمة، أ -1

 .2016 ، أكتوبر4، العدد دراسة ميدانية في محمية الخرطوم

مجمة  ،أساليب الثواب والعقاب وأىميتو في عممية التعمم :)دون سنة نشر(، انتصار، جواد كاظم -2

 ./263 الجامعة اإلسالمية، العدد

 ر:يالمناش-د

 اليداية األصمية لمبنين." وزارة التعميم: مدارس نشرة تربوية " التعزيز :(2016فولي أحمد، ) ،السيد -1
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 للتعلم الدافعية ومكونات أبعاد -6
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 لثالثا الفصل
 



 لمتعمم الدافعية                                                             :الثالث الفصل

 

 
 
 - 53 - 

 تمييد: 

الدافعية لمتعمم العناصر الميمة التي ال يمكن الحديث عمى التعمم في غيابيا،  تعتبر

تعمب أساسيا في تحقيق النجاح الدراسي، لذا أىمية كل المنظومات التربوية بدارستيا لماليا 

من دور فعال في تحقيق األىداف التربوية إال أن ىناك أساليب تربوية يتبعيا المعممون من 

 االىتمامىذه الدافعية نحو التعمم في مختمف األطوار الدراسية ليذا يجب شأنيا أن تنتشر 

 بيذه األساليب واستعماليا تحرص وتصحح الخاطئ منيا.
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 مفيوم الدافعية:  -1

لسمك سموك  ارتواستثمنة في الكائن الحي تعمل عمى تعرف الدافعية بأنيا طاقة كا

تو في غاق اختياري االستجابة المفيدة وصيمعين في العالم الخارجي، ويتم ذلك عن طري

و في تكيفيو مع بيئتو ل وظيفياالمفيدة  االستجابةمع بيئتو الخارجية ووضع ىذه  تكيفيوعممية 

الخارجية ووضع ىذه االستجابة في مكان األسبقية عمى غيرىا من االستجابات المحتممة ما 

)مصطفى حسين باىي، أمينة إبراىيم شبمي  .ينتج عنو إشباع حاجة معينة أو الحصول عمى ىدف معين

 (.7، ص8998

  مفيوم الدافعية لمتعمم: -2

 من بين ىذه التعاريف نذكر منيا:و لقد تعددت تعاريف الدافعية لمتعمم بين العمماء 

نشاطات أكاديمية ذات معنى تستحق الجيد،  تخاذال(: بأنيا ميل التمميذ 8987تعريف بروفي )
ودافعية التعمم يمكن أن تكون سمة عندما تكون مرتبطة بوجود دافع لتعمم المحتوى، ألن التمميذ 
يعرف أىمية ذلك المحتوى و يدركو، ويشعر بمتعة في تعممو، كما يمكن أن تكون حالة عندما 

لك الموقف. كما أن الدافعية عندما تكون سمة ترتبط بموقف معين، تدفع التمميذ لمتعمم من خالل ذ
 (. 464،ص4182.)الجراح واخرون،األداء المدرسي أوفيي أقدر عمى التنبؤ بالتحصيل 

( بأنيا: القوة الذاتية التي تحرك سموك الفرد و توجيو لتحقيق غاية معينة 4111) قطاميكما عرفيا  -3
، فيي قوية عند التمميذ( بالنسبة لو. وتعتبر دوافع يشعر بالحاجة إلييا أو بأىميتيا المعنوية )النفسية

بمثابة الطاقة التي تثير سموكو لمتوجو نحو تحقيق اليدف. ومن ىنا تتبين أىمية الدوافع في سموك 
 . (881،ص4182.)سعيد،الفرد بوجو عام، وفي مواقفو في التعمم المدرسي بوجو خاص
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في الموقف  ستثير سموكو و تدفعو لالستجابةكما تعرف أيضا بأنيا حالة داخمية في المتعمم ت -4
استمرار ىذا السموك وىذه االستجابة حتى يحدث التعميمي وتعمل عمى 

 (.822،ص4118)العناني،التعمم(.

بأنيا : عممية داخمية توجو نشاط الفرد نحو ىدف  آخرونكما يعرفيا إسماعيل محمد الفقيي و  -5

معين كما أنيا وسيمة لتحقيق األىداف التعميمية، فيي تعد من أىم العوامل التي تساعد عمى 

 .(422،ص4182.)غيات،تحصيل المعرفة و الفيم مثميا مثل الذكاء

  التعريف اإلجرائي:

فالدافعية لمتعمم ىي الرغبة في القيام بعمل جيد والنجاح فيو في ميدان التعمم، تتميز بالطموح 

المعارف وىي حالة داخمية تتحدد، برغبة التمميذ  الكتسابأثناء التعمم وبدل الجيد  واالستماع

 ذاتيا لمتحصيل وخارجية كأسموب المعمم في إلقاء دارسة بشكل جيد. في حد

 الدافعية بالتعمم:عالقة  -6

بين عمماء النفس عمى أىمية  اتفاقيكاد يكون ىناك شبو عالقة الدافعية بعوامل التعمم:  -أ

ودور الدافعية يكون في تحريك وتوجيو السموك اإلنساني في بصفة عامة وفي التعمم 

    والتحصيل بصفة خاصة.

حيث تؤثر في عمميات ولذا اعتبر موضوع الدافعية من الموضوعات المرتبطة بالتعمم 

واإلدراك والتخيل والتنكر والتفكير واالبتكار وىي بدورىا ترتبط بالتعمم وتؤثر فيو  االنتباه

وتتأثر بو ومن ثمة تعتبر الدافعية عامال أساسيا لمتعمم والتحصيل كما كانت الدافعية مرتفعة 
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إذا كانت منخفضة زاد وتحسين التعمم وكان األداء والنشاط عمى أحسن وأفضل حال، أما 

 وتدني التعمم واألداء. انخفاضأدت إلى 

أقر أن وظائف الدافعية توجيو السموك وبما أن التعمم ىو تغيير ثابت نسبي في السموك 

عمماء  اىتمالناتج عن خبرة، فإنو يمكن لمدافعية أن توجو ىذا السموك في جوانب عدة ولقد 

 النفس والتربية بدراسة الدافعية في التعمم.

 : عناصر الدافعية المحققة لمتعمم -ب

بينت الكثير من الدراسات دور الدافعية في التعمم والتحصيل فثبت بالتجربة أن كم 

 المتعمم لمموضوع الذي يتعممو. انتباهوكيف التعمم يرتبطان ارتباطا كبيرا بدرجة 

ضوع ومن لممو  االنتباهوأن البواعث والدوافع ضرورية لممحافظة عمى درجة عالية من 

أن المتعمم الذي يدفعو الفضول لمتعمم تكون بواعثو الفيم والمعرفة واضحة  اعتبارىنا يمكن 

مكانة مرموقة  ويأخذويكون تعممو وتحصيمو دافعا لمنجاح وقد يتفوق المتعمم عمى زمالئو 

 ، ألن الدافعية نحو العمل تختمف عمىولدافعيتبينيم وقد تتغير مكانتو من وقت ألخر تبعا 

،ص 4117 -4118)بن يوسف،  حسب حالتو النفسية وىذا ما يخمف عنده قمة الكفاءة ونقص اإلتقان.

22.) 

( أن الدافعية تأثير وعالقة مباشرة بسموك المتعمم من حيث أنيا 4111وم أوضح )فالعت

توجو سموكا نحو أىداف معينة، فالمتعممون يضعون أىداف ألنفسيم ويوجيون جيودىم 

 .االنطالقةأجل تحقيق ىذه من  مسموكا تي
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كما تفعل عمى زيادة الجيد والطاقة  االختياراتومن ىذا المنطمق فالدافعية تؤثر في 

المبذولة لتحقيق ىدف التعمم فيي تجد فيما إذا كان المتعمم سيتابع الميمة بحماس وتشويق 

ند حتى يتمكن من انجاز المطموب وىي تعمل كذلك عمى تنمية ومعالجة المعمومات ع

الطالب إذا ىي تؤثر عمى كيفية ومقدار معالجة المعمومات وىي تجدد النواتج المعززة لمتعمم 

وتعود عمى أداء مدرسي أفضل ويمكن أن نستنتج أن التمميذ المدفوع جيًدا لمتعمم ىو التمميذ 

 (. 22، ص 4117 -4118ف،ابن يوس)تحصيال.  راألكث

يتضح لنا أن ىناك عالقة وطيدة بين الدافعية والتعمم فالدافعية تحسن التعمم كمما  اوىن

كانت مرتفعة أما إذا انخفضت تدنى التعمم حيث نرى أنيا عامال أساسيا فيي تؤثر فيو 

واإلدراك، التخيل التذكر وغيرىا التي ترتبط بالتعمم والدافعية تقوم  االنتباهوتتأثر في عمميات 

يو السموك باعتبار أن التعمم ىو تغير سببي في السموك الناتج عن خبرة ىذا فيما أيضا بتوج

يخص عالقة الدافعية بعوامل التعمم أما فيما يخص عناصر الدافعية المحققة نجد أن التعمم 

مرتبط بالدافعية كما وكيف بدرجة انتباه المتعمم لمموضوع الذي يدرسو، فالمتعمم الذي يدفعو 

م يكون تعممو دافعا وقد يتفوق عمى زمالئو وقد يحصل عمى الدرجات األولى الفضول لمتعم

ولكن قد يتغير درجتو تبعا الدفعية، فالدافعية تختمف حسب حالتو النفسية، كما تتغير الدافعية 

من التمميذ ألخر ليذا نجد الفروق في العالمات داخل الصف، أيضا تؤثر الدافعية عمى 

والطاقة المبذولة لتحقيق اليدف من التعمم وبيذا فالدافعية تزيد قدرة  وتزيد الجيد االختبارات

  التمميذ عمى التعمم لتحقيق أىداف وتعزيز تعممو.
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 أىمية الدفعية لمتعمم: -4

تمعب الدافعية لمتعمم دورا حاسما في عممية التعمم، إذا ال يمكن أن يحدث إال بوجود 

دافع يساىم في دفع المتعمم، وىذا ما أكده جيتس بقولو:" تعتبر الدافعية الشرط الوحيد الذي 

لذا ينبغي لممعممين أخدىا بعين االعتبار عند  (21، ص 4118)عبد الخالق: ال يتم التعمم إال بو" 

ية ومن لتخطيط لعممية التدريس وتنفيذىا، ففي ىذا الصدد أكد العديد من عمماء النفس والتربا

عمى الدافعية وكيفية إثرائيا لدى  دورا، يغميوثبينيم: جانيو ويرونو، أوزبل وكيمر، سكان

 التالميذ والحفاظ عمييا لما ليا من أىمية في زيادة مثابرتيم وتحقيق النجاح.

مماء أن التحصيل لدى بعض التالميذ وفشميم الدراسي ليس بسب إذا يرى بعض الع

تيم العقمية، ولكن بسب غياب ار عممين عمى التعمم أو بسبب ضعف قدعدم كفاية أو قدرة المت

 (. 811، 4117)الزغمول والمجاىد،الدافعية لدييم. 

الميم أن  والدافعية لمتعمم ليست في مجمميا ذاتية، أي تعتمد عمى التمميذ فقط ولكن من

ن يكون ىناك ميم ومن سبب من الدافعية الخارجية، أي من الضروري المساىمة في تكوي

الدافعية لدى التالميذ تعد من أىم ميارات التدريس الفعال  ارةدوافع التالميذ، فإن ميارة استث

  (.816: ص 4119. )عطوة، بل أكثرىا فعالية في إحداث التعمم

في التعمم حاسما في التعمم بنوعييا الداخمي والخارجي إال  فالدافعية تمعب دورا حاسما

أن كثيًرا من الدراسات أثبت أن الدافعية الداخمية أكثر أثر وأشد قوة في استمرار السموك 
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، فيي واىتمامات واتجاىاتالتعميمي من الدافعية الخارجية كون األولى ترتبط بحاجات وقيم 

 (.299ص  ،4112) سميم، .تترك أثر أعمق

وقد أشارت نظريات "كمير" في التعميم إلى أن الدافعية شيء ميم وضروري ويجب أن 

التالميذ لمدرس أو تحفيزىم، فيما بمغت البرامج  اىتماميسبق التعميم مباشرة بيدف جذب 

التعميمية المصممة من دقة إال أنيا لن تستطيع تحقيق النتائج المرجوة منيا إذا لم تتضمن ما 

 (.212، ص 4119وآخرون،  شأبو ريا).دافعية التالميذ لمتعمميثير 

( إلى أن ىناك العديد من العناصر التي تخمف 8998كما يشير البيمي وآخرون )

الدافعية لمتعمم ومنيا: التخطيط والتركيز عمى اليدف والوعي بالمعرفة واألنشطة التي ينوي 

اك، الواضح لمتغذية الراجعة والتحصيل تعمميا، والبحث النشط لممعمومات الجديدة، واإلدر 

وىذا ما أكده جونسون وجونسون  (.882، ص4182)سعيد، .وعدم وجود قمق أو خوف من الفشل

Johnson and Jahnson (8991) أن دافعية التعمم نتطمب أكثر من مجرد رغبة أو ،

 (.478ص ، 8997)البيمي وآخرون،  .نية لمتعمم فيي تشمل نوعية الجيد العقمي لمتمميذ

الدافعية لمتعمم أىمية كبيرة وبالغة في عممية التعمم، فيي بنوعييا الداخمية والخارجية 

تعمل عمى دفع المتعمم وتوجييو نحو الموقف التعميمي، وال يمكن ألي تعمم أن يتم من دون 

الدافعية، فيي المحرك والركن األساسي في ىذه العممية، تجعل المتعمم أكثر إقبال عمى 

 في الموقف المتعمم.  واندماجود من حماسة التعمم وتزي
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 أنواع الدافعية لمتعمم: -5

 ارتيا وىما الدافعية الخارجية: من الدافعية لمتعمم حسب مصدر استثيمكن التمييز بين نوعين 

 : الداخمية الدافعية -أ

وىي  (،464، ص 4182الجراح وآخرون، بالقيمة الداخمية ) shultz(1993)وقد وصفيا "شمتز" 

 واالستطالعالدوافع التي تثار بفعل عوامل تنشأ داخل الفرد، وتشمل الدوافع حسب المعرفة 

 legenderلجوندغ "كما يمكن إرجاعيا حسب  (98، ص4117)الزغمول والمحايد، .واالىتماماتوالميول 

وآخرون، )ياسين .رتياح أثناء ممارستيا أو تحقيقيا ألي نشاط(" إلى الشعور بالمذة واال8992)

 (.47، ص 4181

بأنيا:" دافعية تركز عمى الحاجات  Deci et Ryanويعرفيا كل من ديسي وريون 

الفطرية لمكفاءة والضبط الذاتي واالختيار الحر النشط أي أن النشاط ينجز من طرف الفردي 

بإختياره الحر من أجل الوصول إلى مستوى معين من الكفاءة وبصاحب ذلك السموك أو 

 (.89، ص 4117)تميون وبوقريس، .لفرد ألحاسيسو كالفرجة والمتعة واإلثارة والرضا"إدراك ا

  الدافعية الخارجية: -ب

ىي الدوافع التي تتار بعوامل خارجية، والتي تنشأ نتيجة العالقة التمميذ باألشخاص 

المحيطين  اآلخرين كاألولياء، واألساتذة، ومن تم تدفع الفرد لمقيام بأفعال معينا سعيا إلرضاء

 بو أو لمحصول عمى تقديرييم أو تحقيق نفع مادي أو معنوي.
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(" أن التالميذ المدفوعين خارجيا وبشكل 8998) kloostermakويشير "كموستيرمان 

عن  مسئولةكبير غالبا ما يرون بأن ىناك ظروفا خارجية ال يستطيعون السيطرة عمييا تكون 

الفشل الذي يحصمون عميو إلى عوامل خارج إدارتيم،  نتائج أفعاليم، لذاتيم ينسون النجاح أو

فيظيرون عجزاىم في التعميم، ويعتقدون أن بدليم المزيد من الجيد لن يحدث أي فرقمن 

 (.464، ص 4182)الجراح وآلخرون، .الميام التي يعممون بيا

ما أن التعميم يكون أكثر التعمم يكون أكثر ديموية واستمرارية عند Burnerويرى برونر

دوافع القيام بو داخمية، وليست مرىونة بمعززات خارجية ويعتقد أن الدافعية الخارجية يمكن 

أن تكون الزمة بدائية في بداية عممية التعمم، أما بعد ذلك فيجب التركيز عمى االستشارة 

 (.492، ص4118)أبو جاد، الداخمية لمدوافع. 

"بالنسبة ليم  )الداخمية( يقومون بنشاط ويضيف ليبر بأن التالميذ ذوي الدافعية الذاتية

باإلنجاز" وأن ىذا النوع من التالميذ يميمون إلى استخدام  يوفر المتعة ويعطي الشعور

استراتيجيات تتطمب منيم بدل المزيد من الجيد الذي يمكنيم بمزيد من معالجة المعمومات، 

بذل القميل من الجيد ويكون سبب وفي المقابل فإن التالميذ ذوي الدوافع الخارجية يممون إلى 

  .(p 29 Ocde 2000)تعمميم ىو الحصول عمى مكافأة.

فغالبا من يقوم التالميذ المدفوعون داخميا بأداء الواجبات المدرسية بصورة أفضل من 

ومثابرة من ىؤالء التالميذ الذين  تماماىاالتالميذ ذوي الدوافع الخارجية,حيث تجدىم أكثر 

 ادامو  من أجل بعض المكافآت الخارجية، فقد يستمر بإكمال عمميم مايقومون بالميام 

مدفوعين خارجيا، ولكن عند توقف إعطاء ىذه المكافأة تختفي الدافعية لمتعمم؛ ألن الدافعية 
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كانت خارج التمميذ وليس جزءا منو كما أن ذو أن الدافعية الداخمية لدييم سيطرة داخمية، 

ح الذي يتمقونو لنجاحيم، والنقد في حال فشميم، كونيم مسئولين ويعتقدون أنيم يستحقون المد

 (.464، ص 4182)الجراح وآخرون، عن ىذا النجاح، أو ذلك الفشل.

حول الدافعية لمتعمم، بأن Wentzel" (8992 )زل وىذا ما أطيرتو نتائج دراسة و"نت

التالميذ الذين يسعون إلى تحقيق أىداف أدائية وتعميمية في نفس الوقت يحصمون عمى نتائج 

  .(91 -92، ص 4119)دوقة وآخرون، .أحسن من أولئك الذين يسعون إلى تحقيق أىداف أدائية فقط 

  .ىناك عبارة مشيورة تقول"ال يتعمم إال راغب أو راىب"

رة جمعت بين الدوافع اإليجابية التي يسعى ليا التمميذ )النجاح، تحقيق وىذه العبا

التي يسعى التمميذ إلى  الذات، حب االستطالع، الحصول عمى مكافأة( وأيضا الدوافع السمبية

 (.88، ص4118)عامر ومحمد، .( )التوتر، الفشل، الموم عنيا واالبتعادالتخمص 

داخمية أو مدفوعة من الفرد نفسو وناشئة فيو التي تتميز الدافعية بنوعيتيا سواء كانت 

تعمل عمى تقوية سموكية وأدائو من ذاتو، أو خارجية التي تأتي من محيط المتعمم الخارجي 

 وتدفع بو وتقوي من عزيمتو نحو التعمم وتزيد من إصراره وتقدمو.
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 : أبعاد ومكونات الدافعية لمتعمم-6

أبعاد أساسية لمدافعية،    ( بالكشف عن تسعة8982) قام الباحثان كوزكوي وأنتويسيال

استنتجت بعد القيام بعدد ىائل من المقابالت مع التالميذ والمربين، والجدول التالي يوضح 

 .8982أىم األبعاد التي توصل إلييا الباحثان في 

  يوضح األبعاد التسعة المدرسية حسب كوزكي وآنتويسيال: 22الجدول رقم 

 المصدر الرئيسي لمدافعيةوصف  الدوافع

 المجال العاطفي-
 الحماس-
 االندماج-

 الجماعية

 واالىتمام من طرف األولياء التشجيع- 
 حب إرضاء الكبار-
 حب العمل الجماعي-
 

 المجال المعرفي-
 االستقاللية-
 الفاعمية-

 االىتمام

 عند القيام بنشاطات دون إعاقة اآلخرين  االرتياح-
 في المعرفة.االعتراف بالتقدم -
 السرور باألفكار واإلطراء -

 المجال األخالقي-
 الثقة -

 المطاوعة
 المسؤولية -

 الرضا عند األداء الجيد-
 تفصيل السموكيات التي توافق قواعد النظام-
 قبول تبعات األعمال.-

 ( 82، ص 4119)دوقة وآخرون:    
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ر في الشخصية التي تؤث ج الذي تبناه لفيم العواملوذمن( أن ال8992وتذكر ديمبو )

( التي حددت ثالثة مكونات لمدافعية 8991رش وديغروت )الدافعية يستند إلى أعمال بنت

  :ذات عالقة السموك التنظيم الذاتي

التي يتضمن أىداف التالميذ ومعتقداتيم حول أىمية الميمة ) لماذا أقوم : مكون القيمة - أ

 بيذا العمل(.

تيم عمى أداء العمل أو الميمة يتضمن معتقدات التالميذ حول قدرا الذي: مكون التوقع  - ب

  .)ىل أستطيع القيام بيذا العمل؟(

يمة ) كيف أشعر حيال نحو الم االنفعاليةالذي يتضمن ردود الفعل : االنفعاليالمكون   - ت

 (.491، ص 4118أبو جادو، ).؟ىذه الميمة

األبعاد والمكونات وقد اختمف العمماء في وعموما فالدافعية لمتعمم تتكون من مجموعة من 

 يمي: وضعيا ويمكن في ما

اإلنجاز والطموح والحماسة واإلصرار عمى تحقيق والمثابرة والتفاني في العمل والتفوق 

والظيور والرغبة في تحقيق الذات كل ىذه العناصر ميمة لتحقيق الدافعية لمتعمم أو باألخرى 

 تحقيق األىداف المسطرة.ىذه األبعاد لمدافعية لمتعمم ل
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 : وظائف الدافعية لمتعمم -7

 ( أن الدافعية لمتعمم ليا ثالث وظائف أساسية ىي: 8992) يذكر الزويد وآخرون

النشاط، إذا  وتنشرحيث تطمق نشاطو:  ارةلدى التمميذ واستث االنفعاليةتحرير الطاقة  -أ

تتعاون الميراث والحوافز الخارجية مع الدوافع الداخمية عمى استشارة وتحريك السموك. وىذا 

)أبو رياش وآخرون، أن الدافعية تتضمن إطالق البشرية لتحقيق ىدفيا. زما أشار إليو وين سبيتر 

 (.212، ص 4119

 يملويوضوعات التعمم فالدوافع تجعل التمميذ يستجيب لم: واختيارهتحديد النشاط  -ب

 ب الفرد لذلك الموضوعات.يغيرىا، كما تحدد الطريقة واألسموب الذي يستج

ي شيء فالطاقة التي يطمقيا الدافع في داخل التمميذ ال تحدتوجيو السموك أو النشاط:  -ج

زالة التوتر إال إذا تحرك السموك باتجاه شباعيا وا  ، 4116.)ممحم، اليدف لتحقيق تمبية الحاجة وا 

 (.869، 868ص

اإلنسان مدفوعا بالحاجة  قوم بمالحظة عمى استدامة السموك لطالما بقيت: االستمرارية -د

إليو وتفيدنا الدافعية في فيم األطفال والدوافع المختمفة التي تحركيم وتساعدنا في التنبؤ 

سة نشاطات معينة وجعميم يقبمون عمى ممار  اىتماماتبالسموك اإلنساني وتعمل عمى توليد 

 حركية. -عاطفية -معرفية

إن الدافعية تؤدي إلى الحصد اإلنسان عمى أداء جيدا عندما يكون مدفوعا نحوه حيث أن  -

 الطمبة المدفوعين لممتعمم ىم أكثر الطالب تحصيال وأفضميم أداء.
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فيو الدافعية تؤثر في نوعية التوقعات إلى يحمميا اإلنسان تبعا ألفعاليم ونشاطيم وبالتالي  -

 تؤثر في مستوى الطموح.

مداده بالشعور بالرغبة في  - كما تعمل عمى بعث الطاقة الكامنة عند المتعمم وتثير نشاطو وا 

 زيد.مزيادة طمب والتعمم والمثابرة عمييا وطمب ال

 ولمدافعية أثر وظيفي في العممية التعممية وتتمثل ىذه الوظائف في:

 والتشبيو:  ارةوظيفة االستث -

السموك الصادر من التمميذ نحو تحديد أىدافو  ارةلمتعمم عمى تنبيو واستثعية إن الداف

السموك  وتحقيقيا إال أنيا تكون سبب حدوث ىذا السموك، وعميو فالدرجة استشارة في تحقيق

ضعيفة قد ال تعمل عمى تحقيق أىداف التعمم عند التالميذ فيي  ارةميم جدا فإذا كانت االستث

تعمل عمى تعبئتو الطاقة لدى الفرد وتحفزه نحو اليدف، وتستمر ىذه الطاقة حتى تحقيق 

ويشبع الفرد حاجاتو وأىدافو، وقد اتضح أن تعبئة الكائن بدرجة شديدة قد تؤدي إلى تشتتو، 

ل يعوق األداء أكثرىا مما يسرىا فقد تبين أن العالقة وليذا فإن زيادة الدافعية فرق جد أمث

(، أن تميز ذوي األداء المرتفع Uبين الدافعية العامة واألداء تأخذ شكل مقموب حرف )

 االنفعالية ارةوى المتوسط من الدافعية أو االستثبدرجة متوسطة من الدافعية ليذا فإن المست

 ىو أفضل المستويات. 

)خميفة، .درجة مالئمة من اليقظة والسبب القيام بأعمالو ونشاطاتويحصل فييا الفرد عمى 

 (. 71، ص4111
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 الوظيفة التوقعية: -

في وحدة  االنتياءفي ىذه الوظيفة يتطمب من المعمم شرح لمطالب ما يمكن عممو بعد 

دراسية، فالمعمم الناجح ال يعتمد عمى نماذج السموك الفطري في تعميم طالبو، فالطالب يكون 

مزودا ببعض الخيرات عمى المعمم استغالليا لكي حصل عمى أحسن النتائج، فالرغبة متوفرة 

غير أن السبيل غير واضح ىنا تبين بعض األسس والتطمب التي تفيد في تحقيق شرط 

حتى يصبح المتعمم ممكنا، ومن العسير عمى المعمم االعتماد عمى تمك الدوافع التي  الدافعية

ترابط بحاجات الطالب األولية، وليذا يتجو نحو دوافع أخرى تكون قد تكونت لدى الطالب 

بالميول الظاىرة ألنيا تساعدنا في اتخاذ نقطة لدى  االىتمامكالميول واألىداف، ويجب 

منة كما يجب أن تكون العالقة بين الميل كدافع ونشاط التعمم مباشرة الكتشاف الميول الكا

 .(شباع بطريقة مباشرة فينشط الطالببحيث يتحقق )إلرضاء واإل

  وظيفة االختيار والتوجيو: -

الدوافع تختار النشاط وتوجيو، فيي التي تجعل الفرد يستجيب لبعض المواقف دون غيرىا، 

ة التي يستجيب بيا لتمك المواقف فاالستجابات نختارىا ونتعمميا كما تحدد بدرجة كبيرة الكيفي

 وظيفة بالحاجات والدوافع. اتصاالألنيا تتصل 

ومن نستنتج بأن الدافعية لمتعمم ليا عدة وظائف وتختمف من عالم آلخر تحمل الوظائف 

 األساسية التالية:

 وتحقيقيا.ارة سموك التمميذ ونشاطو وتنبييو لتحديد أىداف استث -
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 تقوم الدافعية لمتعمم أباء طالقة الطاقة وتعبئتيا لدى التمميذ وتحفزه نحو أىدافو. -

المتعمم يحدد نشاطو ويختاره كما تحدد األسموب والطريقة التي يستجيب بيا الفرد  تجعل -

 لتمك الموضوعات التي اختيارىا.

 تساعد في توجيو السموك نحو تحقيق األىداف. -

)زىران، في توجيو بالسموك اإلنساني وفيم التمميذ والدوافع التي تحركو.تساعد في التنبؤ  -

 (.28 -26، ص 8981

  ارة الدافعية عند المتعممين:أساليب استث -8

يقترح الباحثين في عمم النفس والتربية عدة إجراءات وأساليب تساعد في انتشاره الدافعية عند 

 المتعممين، ويكمن تمخيصيا فيما يمي:

(، يرى أنو يقصد بميارات 4111ومحمد عزيز إبراىيم ) اهلل محمد الحميمفحسب عبد  -

ارية الدافعية عممية إيجاد الرغبة في التعمم عند المتعمم وتحفيزه عمييا حيث يحتاج تنفيذ استث

ثارة إلالدرس أن تحدد لو أىدافا نوعية يتوافر قدر كبير من الميراث لدى المتعمم فيما يريا أنو 

 :يجبالدافعية 

العمل عمى تنمية العواطف اإليجابية عند المتعممين مثل الثقة قي قدراتيم عمى إنجاز 

وأن يكون التمميذ قادرا عمى توجييو تساؤالت كثيرة عن الموضوع الدرس. وأن نجعل التمميذ 

 أكثر تركيزا واىتماما بالموضوع المدروس وتجنب استشارة العواطف السمبية عندىم.

 (.4111نافذة عمى التربية )  وجاء كذلك في مجمة
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 إنو يحب ربط أىداف الدرس بالحاجات النفسية والذىنية واالجتماعية لممتكمم. -

عداد أنشطة  - التنويع في األساليب والطرق واألنشطة التعميمية في الدرس الواحد، بناء وا 

، وأن تعميمية تناسب مع قدرات واستعدادات التالميذ ومراعاتو الفروق الفردية لممتعممين

 يتعامل بموضوعية مع التالميذ واإلعداد المحكوم والجيد الدرس.

ثارة الدافعية.8998ف قاطمي )سوأضاف يو   ( بأنو من األساليب المساعدات عمى زيادات وا 

وضع التمميذ في موقف البحث واإلطالع واستخدام أسموب األسئمة بدل من تقديم  -

عطاء الحوافز المادية  مثل النقاط اإلضافية أو الحوافز المعنوية مثل المعمومات جاىزة وا 

ميم أو يالمدح الثناء وىذا اإلثارة غيرة ورغبة اآلخرين في الوصول إلى ما وصل إليو زم

يتكمف التمميذ بإلقاء كممة ؛ ويعتمد الحوافز عمى عمر المتعمم والعمل عمى توظيف منجزات 

فضل وتشويق المتعمم كمساعدتو عمى التعمم العمم التكنولوجيا واألنشطة العممية في اإلثارة األ

 من خالل المعب المنظم أو التعامل مع أجيزة الكمبيوتر.

فيي أساليب تساىم في زيادة الدافعية لمدراسية والمواصمة فييا أقصى ما تسمح بو 

 نفسو.بقدراتيم مع تشجيعيم عمى التعمم الذاتي وتحمل المسؤولية المتعمم في تكوين نفسو 

عات السابقة د عمى ارتباط موضوع الدرس بالموضو االستقاللية في التعمم والتأكيوتنمية 

والالحقة كما يمكنو عرض قصص تبين عواقب اإلىمال الدراسي والتأكيد ليم عمى ضرورة 

طمب العمم ألنو فريضة عمى كل مسمم ومسممة كما عميو أن يتصرف المعمم كنموذج لممتعمم 
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ع وأن يجيبيم في مواضيع الدراسة والسعي عمى استخدام وأن يقترب منيم قدر المستطا

 أساليب التييئة والتقديم من البداية.

 السموكي بعض أساليب استشارة وزيادة الدافعية لمتعمم منيا: االتجاهويقترح  -

ربط تقديم الدرس بمختمف المعززات، فالمعززات الخارجية ليا دور كبير في خمق  -

وأن يحدد المعمم المتعممة األىداف العامة منيا والخاصة وأن المعززات الداخمية الذاتية، 

يكمفيم بأنشطة عممية وتعميمية، وأن يشاركوا في إعداد الدرس عمى حسب إمكانيتيم 

مشكالت ويطمب منيم حميا وتمكنييم من صياغة  باقتراحومساعداتيم عمى التفكير، وذلك 

م عمى تحديد أىدافيم وصياغتيا بمغتيم أىدافيم وىذا بإتباع العديد من النشاطات كتدريبي

الخاصة، وأن يقوم بمناقشتيا معيم، ومساعدتيم عمى اختيار األىداف التي يكون بمقدرىم 

مكانيتيم.دااألنشطة التي تناسب مع استعدا واختيارإنجازىا   تيم وقدراتيم وا 

 :نرفياستشارة الدافعية حسب بتريس وكوفر تخمص أساليب وت 

مداد المتعمم بالثقة في قدراتو عمى  - أن تقوم بتنمية العواطف اإليجابية ورفع معنوياتيا وا 

 نجاز.اال

 إلطالع.اإعطاء حرية طرح األسئمة ووضع المتعمم في الموقف البحث و  -

 .واالجتماعيةربط أىداف الدرس بحاجات المتعمم النفسية والذىنية  -

لدرس الواحد واستعمال الوسائل المختمفة ساليب والطرق واألنشطة في ااألالتنويع في  -

 اإلثارة في فضول والتشويق المتعمم.
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إعطاء الحوافز مثل النقاط اإلضافية أو الحوافز المعنوية كالمدح والثناء واإلكثار من  -

 .( 74، 78، ص 4112)زايد، تقييم الفرد باإليجاب وتجنب تقيمو سمبي أمام اآلخرين.

 إثارة الدافعية لمتعمم عند المتعممين في النقاط التالية:وعموما يمكن تمخيص أساليب 

يمكن لممعمم إثارة دافعية التالميذ لمتعمم خالل عمميات التدريس من خالل اإلجراءات  -8

 التالية:

إثارة اىتمام المتعممين بمواضيع التعمم وىذا يحقق من خالل إعطاء المتعممين أىداف  - أ

 االىتمامالدرس وبيان أىميتيا فوائد تحقيقيا من قبميم، تقديم الموضوع بشكل جيد يثير 

والتفكير لدى المتعممين من طرح سؤال تمرين أو التعرض إلى مشكمة، كما عميو أن يقدم 

متفكير لدى المتعممين ذات عالقة بموضوع الدرس وكذا إجراء التغيرات بطرح أسئمة مثيرة ل

 في البيئة داخل الصف.

 الحفاظ عمى استمرارية تنبيو المتعممين وبتحقيق ذلك من خالل: - ب

 التعميمية مثل األنشطة العممية واألدائية والقرائية والمفظية واستخدام تنويع األنشطة -

ويع أساليب وطرق التدريس مثل األساليب اإلستقرارية العروض كذلك وتن العروض واستخدام

والنقاش والحوار وغيرىا أيضا عميو استخدام الوسائل التعميمية بمختمف أنواعيا  واالستنباطية

المتعممين  االنتباهوبتغيرات صوتو وحركاتو مع عدم اإلسراع في حركاتو وتجنب المثيرات 

 مثل الصراخ والحركة السريعة.
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عممين في فعاليات الدرس وبتحقيق ىذا من خالل إشراك المتعمم في التخطيط إشراك المت  - ث

واألساليب والطرائق  وصياغة األىداف واألنشطة المناسبة اختيارالفعاليات الدرس من حيث 

المالئمة إلى إتاحة المتعممين بمعب األدوار، خالل عممية التعمم وتشجيع العمل التعاوني من 

الصغيرة. وأيضا يجب عمى المعمم احترام ومراعاة الظروف الفردية خالل مجموعات التعمم 

 وذلك من خالل تنويع األنشطة والميارات التعميمية.

تعزيز إنجازات المتعممين وتشجيعيم وذلك بالتنويع في إجراءات التعزيز اإليجابي ليشمل  - ج

مين حول أدائيم والرمزية والمادية. وتعزيز التغذية الراجح لممتعم االجتماعية المعززات

 ومستوى ثقتيم وأخطائيم.

إثارة دافعتييم لمتعمم من خالل التجارب مع عمميم أي إعطاء التالميذ تغذية راجعة  - ح

واألوراق فورا كافي، عمى النجاح بصورة عامة وحاال. كافي  االختياراتبأسرع ما يكون أعداد 

بح أكثر ثقة وتقدير بنفسو عمى النجاح من خالل المدح والذي يتبنى ثقة المتعمم بحيث يص

كما عمى المعمم اإلطالع عمى العمل الجيد الذي قام بو أقرانيم وتنجب التعميقات الغامضة 

وأن يكون لطيفا ورقيقا في كيفية صوغ تعميقاتو ويقمل المالحظة الفورية التي يمكن أن تجرح 

 مشاعر تالميذه.

م طرائق التدريس التي تجعل ويحد من شيور التالميذ بالممل والتعب أي أن استخدا - خ

المتعممين في حالة نشاط ويقظة وتكون شائعة في نفس الوقت، كما عميو تنويع ىذه الطرائق 

مثل الفكاىة، تنويع اإليماءات واإلشارات الجسدية  االنتباهكل مرة، ويوظف أساليب جذب 
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ات راحة قصيرة وموقعا في حجرة الصف. وكذا تنويع أنماط التواصل أثناء الدرس إعطاء فتر 

 في الدرس.

داخل الصف ليكون إيجابيا ومدعوما لعممية التعمم  واالجتماعي الفيزيقيتييئة المناخ  - د

( الخ)ضوء، صوت، تيوية، جدران الصف... وىذا بتوفير كل الشروط المالئمة لمدراسة

إنساني محفز التعمم عن طريق التفاىم والتسامح، اإلثارة والتشجيع ،  اجتماعيتوفير مناخ 

  غيرىا. التصنعالعدل والمساواة، والتفاعل المتبادل والمفتوح، العفوية وعدم 

 عوامل تدني الدافعية عند المتعممين:  -9

إن الظاىرة تدني الدافعية في وسط المتعممين أمر منتشر في المدارس أو يرجح ىذا 

 عدة أسباب أىميا: ىإل

ميم من  فاالستعدادالعام والخاص من قبل المتعمم،  واالستعدادلمتعمم  االستعدادعدم وجود  -

 عوامل استمرار التعمم وزيادتو.

الممارسة السمبية لممتعممين والروتين اليومي لممعمم وعدم إتاحة الفرصة لممتعممين بالبحث  -

 والتغير. واالستكشاف

ن عمى تحديد األىداف والغابات واالنطالق من حاجياتيم واستعداداتيم عدم القدرة المتعممي -

 لمتعمم.

 عمى التعمم. إىمال أساليب التعزيز والثواب التي تثير حماسة التالميذ وتشجيعيم -
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قمة استخدام الوسائل التعميمية الوسائل التعميمية التي تثير حيوية التالميذ والسيطرة  -

المتعممين وعدم إتاحة الفرصة ليم ال بداء األداء ووجيات المزاجية البعض المعممين مع 

 النظر.

إىمال استخدام األسئمة المثيرة لمتفكير، واستعمال طريقة تدريس واحدة تعتمد عمى اإللقاء  -

    (.24، ص 4117، 4118 ،)بن يوسفوتبعد عن أسموب الحوار النقد واألخذ العطاء. 

وىناك عدة عوامل قد تأثر وتضعف من دافعية التالميذ نحو التعمم والتي تعمل عمى 

إطفاء رغبة التمميذ في التعمم وتحدد من قدراتو والتي تتماثل في بعض الممارسات الخاطئة 

وأساليب التعزيز  االستعدادالتي تحول دون الوصول التمميذ إلى ما برد تعممو كغياب 

 وضعف اإلمكانيات.
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  :خالصة الفصل

استعرضنا في ىذا الفصل مفيوم الدافعية وتعريفيا في الضوء أراء العديد من الباحثين 
كما تعمل  المختمفة التي حققت عمى أنيا قوة داخمية تشير السموك وتحافظ عمى استمراره.
براز العالقة بين الدافعية و   التعمم.عمى استخدام األساليب متنوعة اإلثارة فضول المتعمم وا 

طور الباحثون تبين أىميتيا وتوجييو، وىذه الدافعية ضرورية لحدوث السموك، لذلك 
وتقربيا من خالل ربط السموك المراد أداءه بحاجات المتعمم  ارتياأساليب مختمفة الستث

بين عناصر  االرتباطواستخدام األساليب التربوية في المدرسة وكيفية استشارتيا ثم يوضح 
 الدافعية وعوامل التعمم مع التنويو إلى دور تمك العناصر في تحسين التعمم.
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 والتي الفاعمة العناصر من العديد تتضمن كونيا معقده عممية ةميعم  التعميمية الت   العممية تعتبر

 فعال ينتج حتى وغيرىا دينيو نفسيو اجتماعيو فو المختل االتجاىات عديد في وتتفاعل بينيا فيما تتشابك

 محتوى تقديم في المعمم يستخدمو الذي التربوي األسموب نجد العناصر ىذه بين ومن وفعاال ناجحا تعميميا

 بين ومن الدراسية ةالحجر  داخل المتعممين جماعو مع التعامل التفاعل وفي جية من التعميمي البرنامج

ة التعميمي ليو العم سير في سير في كبير دور ليا والتي والعقاب التعزيز تناولناىا التي التربوية األساليب

 مسيء منو يتضرر وال محسن منيا يستفيد فال ونزاىة بعدل يستخدم أن البد والعقاب فالتعزيز ةميعم  الت  

 التمرد وأ االنطواء إلى فيدفعو الثاني اأم ق،والتمم التمايل إلى األول يدفع أن نوأش من فيذا حق وجو بغير

 عمى يجابيإ أو سمبا ينعكس ما ماذا معالجتيا تصعب قد سيئة نتائج في المطاف نياية في المعمم فيقع

 الدراسي تحصيميم زيادة وبالتالي العكس أو حماس بكل إقباليم من يزيد مما التعمم نحو تعمم الم دافعيو

 ا.نخفاضيا أو المعرفية وخبراتيم
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 ملخص الدراسة:

 (عقاب -تعزيز) األساتذة طرف من المطبقة التربوية األساليب موضوع الدراسة ىذهتناولت 

 بعض عمى التعرف إلى العموم عمى ىذه وىدفت المتوسطة المرحمة تالميذ لدى لمتعمم بالدافعية وعالقتيا

 الدراسة وليذه لمتعمم بالدافعية وعالقتيا التربوية المؤسسات في والشائعة المستخدمة التربوية األساليب

 إلى ةباإلضاف التعمم نحو التالميذ ةدافعي إدارة طرق أو كيفيو عمى لمتعرف الفرصة ةإتاح فية كبير  أىمية

 في المستخدمة التربوية األساليب أكثر باعتبارىما خاص بوجو والعقاب التعزيز أسموبي عمى الضوء تسميط

 .مؤسساتنا

 :الرئيسية الفرضية من انطمقنا حيث االرتباطي الوصفي المنيج في الدراسة منيج وتمثل

 ةوالدافعي ةاألساتذ طرف من المطبقة التربوية األساليب بين إحصائية داللو ذات عالقة يوجد التالية -

 نأب القول يمكن ليذه النظري والجانب السابقة الدراسات ومن المتوسطة المرحمة تالميذ لدى ممعلمت

 إتمام عمينا تعذر (91 دالكوفي) الراىنة األوضاع خمفيو وعمى لمتعمم بالدافعية عالقة ليا التربوية األساليب

 الدراسة. ليذه الميداني الجانب

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract: 

This study dealt with the topic of educational methods (promotion- 

punishment) applied by teachers and their relationship to the motivation to learn 

among middle school students, This study aimed in general to identify some of 

the education methods used and common in educational institutions and their 

relationship motivation to learn, our providing to get to know on how to 

stimulate students motivation to learn, in addition to highlighting the methods of 

reinforcement and punishment in particular as they are the most educational 

methods used in our institutions,  

The study method is represented in the descriptive correlation method, 

where we started from the following main hypothesis: 

- There is a statistically significant relationship between the educational methods 

applied by teachers and the teachers and the motivation to learn in middle school 

students from previous studies and the theoretical aspect of this study. It can be 

said that education methods have to do with motivation to learn. 

And on its background the current conditions (Covid 19) we could not 

complete the field side of this study. 


