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 المحاضرة الخامسة 

 الدافعٌة فً التعلم

 اهمية دراسة الدافعية 

النها ٌعد موضوع الدافعٌة من الموضوعات المهمة والحٌوٌة الي معلم او مدرس 

تتفاعل مع محددات الطالب لتإثر فً سلوكه الذي ٌظهره فً لاعة الدرس او حتى 

ارة خارجها عندما ٌبدأ بتهٌئة الواجباتت وان معرفة االسالٌب التً ٌمكن بها استث

دوافع الطالب والمحافظة على هذه االستثارة تعد عنصرا مهما لنجاح عملٌة التعلٌم 

) حالة من األثارة والتنبه داخل وٌمكن ان نعرف الدافع او الدوافع او الدافعٌة بانها 

بشكل محدد للوصول الى اشباع  تعمل على تحرٌن السلون وتنشٌطه وتوجٌهه الفرد

,علما أن مستوى الدافع ٌزداد كلما (حالة االرتٌاح واالتزان تلن الدوافع والعودة الى 

تحمل معنى ولد نجد فً االدبٌات العدٌد من االلفاظ التً أصبح الهدف أكثر جاذبٌة  

  الحاجة,  الباعث, الحافزمثل : اال انه هنان بعض الفروق بٌنها وبٌن الدافع الدافع 

 ........الخ الغاية ,  الميل,  الرغبة,

 ة الدافعية طبيع

مثل بمٌة المفاهٌم النفسٌة أي انه ال نستطٌع مالحظته بالعٌن  مفهوم فرضً الدافع

المجردة لكننا نتعرف علٌه من اثاره الواضحة فً سلون الفرد لذلن نجد هنان العدٌد 

من وجهات النظر التً تناولت هذا المفهوم بالدراسة والتحلٌل وٌمكن تمسٌم وجهات 

 جموعات النظر فً اربعة م



المجموعة االولى ترى ان الناس تمتلن دافعا فطرٌا للبماء وبذلن فان كل سلون 

 االفراد ٌمكن تفسٌره على انه سعً الفرد للبماء 

المجموعة الثانٌة ترى ان سلون البشر مدفوعا بالحصول على اللذة وتجنب االلم 

 واٌضا ٌفسرون كل السلون فً ضوء هذه الفكرة

ترى ان سلون الفرد ٌحكمه مبدأ االتزان الداخلً للحفاظ على بماء المجموعة الثالثة 

االنسان الباٌولوجً والسٌكولوجً وبذلن فان السلون االنسانً عبارة عن حلمات 

   التوتر ـــ وخفض التوترمستمرة من 

المجموعة الرابعة ترى ان سلون االنسان مدفوع بحاجته للفهم والتحكم فً العوامل 

                                       المحٌطة به

 الوظائف التعليمية للدافعية

تنشٌط السلون وتحرٌكه فاالستثارة ستجعل الفرد فً بمعنى : الوظيفة االستثارية -1

حالة استنفار فٌكون ٌمظا متنبها مستعدا لبذل الجهود والتفاعل مع المولف التعلٌمً 

افكار الطالب والرموز والمعلومات ولد تكون عوامل االستثارة داخلٌة مصدرها 

الموجودة فً دماغه او لد تكون مصادر االستثارة خارجٌة متمثلة بدور المدرس فً 

الصف واالنشطة التً ٌمدمها للطلبة ... فاذا لم ٌتمكن المدرس من استثارة الطالب 

باحد هاتٌن الوسٌلتٌن فانه سٌبمى جسدا فمط والدرس والفعالٌات فً صوب والطالب 

وٌمكن ان ٌكون للك االمتحان او حب االستطالع نماذج لهذه فً صوبا اخر 

 .الوظٌفة

ان هذه الوظٌفة تتطلب من المدرس ان ٌوضح لطلبته ما ٌمكن الوظيفة التوقعية: -2

ان ٌتحمك من اهداف الدرس وما ٌمكن ان ٌتمكن الطالب من ادائه بعد المٌام 

ولعات مناسبا المكانٌات الطلبة استطاع باالنشطة التعلٌمٌة وكلما كان مستوى الت

التولعات عالٌة وامكانٌات المدرس استثارة دافعٌتهم للتعلم بشكل افضل فاذا كانت 

الطلبة ضعٌفة فً هذه الحالة سٌحجم الطلبة عن االشتران بالعمل او اذا كانت 



ن التولعات بسٌطة وامكانٌات الطلبة عالٌة اٌضا سٌحجمون عن االشتران بالعمل اذ

ٌجب ان ٌحدد المدرس تولعات مناسبة المكانٌات طلبته وٌمكن ان ٌكون الحاجة 

 لالنجاز  ومستوى الطموح مثاال لهذه الوظٌفة

ان هذه الوظٌفة تتضح عندما ٌكافئ المدرس طلبته بالطرٌمة الوظيفة الباعثة : -3

او التً ٌشجعهم بها على االتمان ولد ٌستخدم المدرس عبارات المدح والتشجٌع 

ان استخدام .. ت الذم او التؤنٌب فً بعض االحٌان للوصول الى االتمان اعبار

اسالٌب التشجٌع او التوبٌخ تتطلب من المدرس ان ٌكون ٌمظا وٌعرف طلبته بشكال 

 جٌد فال ٌوجد اسلوب واحد ٌمكن ان ٌستخدمه مع جمٌع الطلبة وفً كل الحاالت 

هذه الوظٌفة عندما ٌستخدم المدرس اسلوب تتضح الوظيفة العقابية او التهذيبية: -4

العماب والثواب الستثارة سلون الطلبة فً الموالف التعلٌمٌة ولد اشارت الدراسات 

الى ان اسلوب الثواب اكثر جدوى وفاعلٌة فً استثارة سلون المتعلم وتوجٌهه بشكل 

باحثٌن اٌجابً اما العماب فان نتائجه الوخٌمة وخاصة على المدى الطوٌل تجعل ال

  ٌحجمون او ٌستبعدونه وال ٌوصون باستخدامه

 انواع الدوافع

 ٌمكن تمسٌم الدوافع الى داخلٌة وخارجٌة 

الدوافع الداخلٌة هً كل حالة داخلٌة تثٌر سلون الفرد وتحافظ علٌه حتى الوصول 

لد تكون الجوع او العطش او الرغبة فً النجاح او الرغبة فً الحصول الى الهدف 

وغٌرها وتتمٌز هذه الدوافع بالموة واالستمرارٌة النها  اء او حب االستطالععلى الثن

 نابعة من ذات الفرد

الدوافع الخارجٌة هً كل حالة او مثٌر خارجً ٌثٌر سلون الفرد وٌحافظ علٌه حتى 

ولد تكون عبارات مدٌح وتشجٌع او جوائز مادٌة او معنوٌة او  الوصول الى الهدف

أي نوع من انواع العموبة والحرمان ورغم ان ذم وتؤنٌب او اجتماعٌة او عبارات 

هذه الدوافع مفٌدة وٌمكن ان تحمك نتائج ال بؤس بها فً استثارة السلون اال انها الل 



تؤثٌرا من الدوافع الداخلٌة وٌحاول المدرس بشتى الطرق عمل ارتباطات بٌن 

ع الداخلٌة فً استثارة سلون الدوافع الخارجٌة والداخلٌة لالستفادة من ممٌزات الدواف

 المتعلم

 استراتيجية استثارة الدافعية للتعلم

هنان العدٌد من االعمال التً ٌمكن للمدرس التفكٌر بها او المٌام بها الستثارة دافعٌة 

 طلبته نحو التعلم ومن هذه االعمال هً

من منالشة المصادر التً ٌمكن االعتماد علٌها وطبٌعة المعلومات المطلوبة -1

 الطالب وكذلن نظام المكافآت والتمدٌرات التً ستمنح له جراء انجاز االعمال 

تنظٌم المولف التعلٌمً بما ٌضفً االجواء المناسبة الستثارة الدافعٌة من ارتٌاح -2

 ووضوح وكذلن استثارة اجواء المنافسة الشرٌفة والتعاون 

 كلما امكن له ذلن  استخدام انماط متعددة للتعلم وابتكار اسالٌب جدٌدة-3

خلك اجواء التفاعل االجتماعً بٌنه وبٌن طلبته النه اكثر تشجٌعا للطلبة على -4

 استثارة جهودهم نحو التعلم

 تمدٌم الخبرات التً توفر للمتعلم فرصة الممارسة الفعلٌة فً عملٌة التعلم-5

 عوبة تنوٌع الخبرات الممدمة للطلبة وتفاوتها من حٌث االهداف ومستوى الص-6

تزوٌد الطلبة بالتغذٌة الراجعة عن سلوكهم وانجازهم واستخدام اسالٌب التحفٌز -7

 المناسبة لهم

 


