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مستخلص البحث
هدف البحث إلى التعرف على دور المعلم في إثارة الدافعية للتعلم لدى الطالب وأثر ذلك
في زيادة تعلمهم ،واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،وشملت عينة البحث ( )57طالبة،
و( )57معلمة ،كما اشتمل البحث على استبانتين كأداة للبحث لقياس الدافعية نحو التعلم إحداهما
للمعلم واألخرى للطالب ،حيث تكونت استبانة المعلم من ( )73فقرة واستبانة الطالب تكونت من
( )06فقرة.
وتوصل البحث لعدة نتائج أهمها:
 .3أظهر البحث استجابة بدرجة كبيرة للطالب على االستبيان ما يدلل وجود عالقة موجبة بين
درجات الدافعية للتعلم.
 .2أظهر البحث استجابة بدرجة كبيرة للمعلمات على االستبيان أي وجود عالقة موجبة في
زيادة دافعية التعلم لدى الطالب لها أثر كبير في زيادة الرغبة للتعلم.
 .7فاعلية نموذج كيلر في العملية التعليمية التعلمية.
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: أهمها،وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث أوصلت الباحثة بعدة توصيات
. االهتمام بإثارة دافعية الطالب لزيادة اكتساب المعرفة.3
. عقد ورش عمل ودورات علمية للمعلمين تعزز هذا الجانب لديهم.2
 توفير نموذج تطبيقي متكامل لنموذج كيلر التحفيزي يمكن استخدامه داخل الغرف.7
.الصفية
 تكييف نموذج كيلر للتصميم التحفيزي؛ بحيث يتناسب مع الصفوف وهو ما يخدم العملية.4
.التعليمية التعلمية

Abstract
The research aimed to identify the role of the teacher in raising the
motivation for learning among students and the effect of that on
increasing their learning. The researcher followed the descriptive
analytical approach. The research sample included (75) female students
and (73) female teachers. The research also included two questionnaires
as a research tool to measure the motivation towards learning. One for the
teacher and the other for the student. The teacher questionnaire consisted
of (31) items and the student questionnaire consisted of (60) items.
The research reached several results, the most important of which are:
1. The research showed a great response of students on the questionnaire,
which indicates a positive relationship between the levels of
motivation to learn.
2. The research showed a great response of the teachers on the
questionnaire, i.e., there is a positive relationship in increasing the

2

students' learning motivation, which has a great impact on increasing
the desire to learn.
3. The effectiveness of the ARCS model in the educational process.
In light of the results of the research, the researcher made several
recommendations, the most important of which are:
1. Interest in raising students' motivation to increase knowledge
acquisition.
2. Holding workshops and scientific courses for teachers that enhance
this aspect for them.
3. Providing an integrated application model for ARCS motivational
model that can be used in the classroom.
4. Adapting the ARCS model to the motivational design to fit the
.

classes, which serves the educational learning process

مقدمة البحث:
تتعدد المشكالت التي ترتبط بمهارات التدريس ،ومنها مشكلة استثارة الدافعية لدى
الطالب فهي السبيل إلى إثارة رغبة الطالب لإلقبال على تعلم موضوع الدرس واالنتباه له
واالنخراط في ممارسة األنشطة التعليمية فقد يستطيع المعلم أن يجبر الطالب على الصمت داخل
الحصة أو على الجلوس في مقعده لكن ال يستطيع أن يجبره على تعلم ما يدرسه لهم.
من الجدير بالذكر أنه مهما طورت الوزارة في موضوعات المناهج الدراسية والوسائل
التعليمية والتقنية ومهما حاول المعلم أن يبذل الجهد في تعليم هذه الموضوعات للطالب ربما
يذهب سدى إذا لم يكن هناك رغبة وميول لتعلمها ألنهم يرون أن عظم ما يدرس لهم في المدرسة
ممال وال عالفة لهم بحياتهم وعليه فإن فشل المعلم في استثارة الدافعية لدى طالبه يترتب عليه
عادة مشكالت تعليمية جمة منها اختالل النظام في الصف وانخفاض مستوى التحصيل الدراسي.
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فالدافعية تعد شرطا ً أساسيا ً من شروط التعلم وعليه (تعد مهارة استثارة الدافعية للتعلم
لدى الطالب واحدة من أبرز وأهم مهارات التدريس الفعال) (زيتون.)720 :2664 ،
و تحظى دراسة الدافعية باهتمام بالغ من علماء التربية وعلم النفس ،وذلك لما تشتمل عليه
من نظم وأنساق تحدد طبيعة السلوك البشري ،إذ أن كل سلوك البد أن يكون وراءه قوى دافعية
محددة.
وتشير الدافعية في مفهومها إلى ما يدفع الشخص إلى القيام بنشاط سلوكي ما ،وتوجيه هذا
النشاط إلى وجهة معينة .كما تدل الدافعية على وجود حالة شعور داخلية لدى الفرد تحض على
السلوك وتوجهه وتبقي عليه ،وال يمكن مالحظة تلك الدافعية إالّ من خالل تأثيرها (كوافحة،
.)2664
إن وجود دافع عند الفرد شيء أساسي في عملية التعلم والعمل ال يمكن أن تتم بدونه
 ،ومعنى هذا أن الدافع هو المحرك الرئيسي وراء أوجه النشاط المختلفة التي يكسب الفرد عن
طريقها أشياء كثيرة أو يعدل عن طريقها سلوكه أو بمعنى آخر هو المحرك الرئيسي وراء عملية
التعليم والتعلم.
ُ
أن الدافعية ال تعني السلوك ،حيث ّ
حيث ّ
أن الدافعية هي بناء فرضية ،تستخدم في
المساعدة على تفسير سلوك األفراد ،ويعد علماء السلوك التنظيمي الدافعية عامالً مهما ً ومؤثراً
في تعزيز السلوك لدى األفراد (.)Luthans, 2011
إن معرفة المعلم بمدى استعداد الطالب العام  ،ودوره في التعلم والنواتج التربوية
المترتبة على توفيره وتهيئته واثارته تعزز قدرة المعلم على استثارة متغيرات مهمة لدى المتعلم
ومن هنا برزت مشكلة البحث المتمثلة في عدم إدراك كثير من المعلمين لدورهم في إثارة الدافعية
لدى الطالب وعالقة ذلك بتحصيلهم الدراسي القضايا المتعلقة بالدافعية ونحن بهذا الصدد نتناول
األسباب وطرق العالج.
وعند الحديث عن أنماط التعليم ،وأساليب التدريس؛ فقد ربطها الكثير من علماء النفس
والتربية بالدافعية؛ وذلك أنها من أهم األهداف التربوية التي يسعى التربويون ،والمعلمون،
واآلباء إلى تنشيطها وتنميتها؛ لما لها من عالقة بعملية التعلم والتعليم ،وطرق التدريس،
4

والنجاح المدرسي؛ فالدافعية توجه السلوك لتحقيق األهداف المنشودة ،وتعمل على زيادة جهد
األفراد وطاقتهم ،وتحسين أدائهم ،وقدراتهم ،ومثابرتهم؛ للوصول إلى الحد األقصى المتاح من
تحقيق األهداف؛ وهذا يتطلب من المعلمين ضرورة تشجيع الطلبة إلنجاز المهمات المطلوبة
منهم؛ بإتباع أساليب وطرق متعددة.
وبذلك ّ
فان الدافعية للتعلم تع ّد من المتغيرات المهمة التي تؤثر على عقلية الطالب،
وتحوله من فرد يتعلم دون هدف إلى فرد متعلم نشط ذي هدف ،يسعى دائما ً إلى تحقق حالة من
التوازن المعرفي؛ من أجل تحقيق التكيف ،واإلنجاز األفضل (Biehler & Snowman,
).1995
وتجدر االشارة الى أن دافعية التعلم تخضع لشروط ،يتعلق بعضها بالنواحي الداخلية
للمتعلم ،وبعضها اآلخر يرتبط بالعوامل الخارجية ،التي تؤثر على المتعلم في الموقف التعليمي؛
ولهذا فان عملية التعلم تخضع للعديد من الشروط المميزة التي تؤثر بشكل فعال على سلوك الفرد
في الموقف التعليمي( (Gebara, 2010؛ وبذلك فانه ال بد من التخطيط للموقف التعليمي من
حيث الحاجة إلى معرفة إمكانيات المتعلم ،وميوله واهتماماته ،وأساليب تنشيط دافعيته ،والشروط
األساسية الالزمة لتعلم المعارف ،أو اكتساب المهارات ،وخاصة في مواقف

التعلم

المدرسي(قطامي ،وقطامي.)2666 ،
إن الدافعية تع ّد من الشروط األساسية التي يتوقف عليها تحقيق الهدف من عملية التعلم
في أي مجال من مجاالته المتعددة ،سواء أكان ذلك في تعلم أساليب التفكير ،أم تكوين االتجاهات
والقيم ،أم تحصيل المعلومات ،أم في حل المشكالت()Santrock, 2003؛ وقد نجد أن سلوك
الفرد يتميز بالنشاط والرغبة في بعض المواقف دون مواقف أخرى؛ وربما يعود ذلك إلى مستوى
دافعية الفرد نحو ممارسة السلوك في هذه المواقف دون غيرها؛ ولذا تعتبر الدافعية حالة ناشئة
لدى الفرد في موقف معين نتيجة بعض العوامل الداخلية ،أو وجود بعض المثيرات الخارجية في
هذا الموقف (.)Petri, and Govern, 2004
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مشكلة البحث:
تعتبر ظاهرة إثارة الدافعية من أهم العوامل التي تعيق الطالب المتعلم نحو التغيير قال
ّللاَ الَ يُ َغيِّ ُر َما بِقَوْ ٍم َحتَّى يُ َغيِّر ْ
تعالى( :إِ َّن ّ
ُوا َما بِأ َ ْنفُ ِس ِه ْم )[الرعد ،]33:وقد وجد علماء النفس
والتربية أن العملية التعليمية تتعرض لكثير من المشكالت وإن معظمها يرجع إلى انعدام او
انخفاض الدافعية للتعلم لدى المتعلم؛ وأصبحت ظاهرة البد من الوقوف على أسبابها وايجاد
الحلول المناسبة لتحسين العملية التعليمية التعلمية ورفع مستوى الطالب وتوضيح دور المعلم
كونه العامل الرئيسي في رفع الدافعية لدى طالبه.
وقد أثبتت الدراسات التربوية أن أي نشاط يقوم به الفرد ال يبدأ أو يستمر دون وجود
دافع ،وإ ّن تلك الحالة تتأثر بالعديد من العوامل منها ميول الفرد المتعلم واحتياجاته واهتماماته
وطموحاته ومستوى القلق لديه وما حققه من نجاح وما يتلفاه من تعزيز.
إ ّن وجود دافع عند الفرد شيء أساسي في عملية التعلم ال يمكن أن تتم بدونه ،ومعنى هذا
أ ّن الدافع هو" :المحرك الرئيسي وراء أوجه النشاط المختلفة التي يكسب الفرد عن طريقها أشياء
جديدة أو يعدل عن طريقها سلوكه أو بمعنى آخر هو المحرك الرئيسي وراء عملية التعلم،
مثل
فالدافع هو الذي يوجه سلوك الكائن الحي في هذه القائمة ،أما إذا لم يوفّق الكائن الحي إلى ِ
هذه االستجابة ،فإنّه يظل يواجه مشكلة إرضاء الدافع الموجود ،أو بمعنى آخر تظل المشكلة قائمة
(محمود.)2667 ،
ومن هنا برزت مشكلة البحث في عدم إدراك الكثير من المعنين بالعملية التعليمية من
المعلم وغيره ودوره في إثارة الدافعية لدى المتعلم للتعلم ورفع مستوى تحصيله الدراسي.
تساؤالت البحث:
 .3ما أسباب تدني الدافعية لدى الطالب؟
 .2ما درجة إسهام المعلم في إثارة الدافعية لدى الطالب؟
 .7ما االجراءات المقترحة لتطوير دور المعلم في اثارة الدافعية للتعلم لدى الطالب؟
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أهداف البحث:
يهدف البحث الحالي إلى تحقيق األهداف التالية:
 .3تحديد أسباب تدني الدافعية لدى الطالب نحو التعلم.
 .2معرفة درجة إسهام المعلم في إثارة الدافعية للتعلم لدى طالبه.
 .7تقديم إجراءات مقترحة لتطوير دور المعلم في إثارة الدافعية لدى الطالب.
أهمية البحث:
 .1يعرف هذا البحث بأسباب تدني الدافعية لدى الطالب وقلة ميولهم لدى التعلم.
 .2يوضح هذا البحث مدى فاعلية تطبيق نموذج آركس لتصميم دافعية األداء وكيف يمكن أن
تستفيد منه المعلمة داخل حجرة الصف.
 .3تقديم إجراءات ذات فاعلية قائمة على إثارة الدافعية لدى المتعلمين وتحفيزهم نحو التعلم.
مصطلحات البحث:
 الدافعية:
يوجد العديد من التعريفات لمصطلح الدافعية في األدبيات ا لتربوية والنفسية ذات العالقة:
ويع ّرف زيتون ( )725 :2664الدافعية بأنها" :تلك القوة الداخلية الذاتية التي تحرك سلوك
الفرد وتوجهه،
لتحقيق غاية معينة يشعر بالحاجة إليها أو بأهميتها المادية أو المعنوية بالنسبة له".
ويعرّف (العالوي )2633 ،الدافعية بأنها" :عبارة عن طاقة داخلية مكتسبة ومركبة ،وهي
فيسيولوجية تعمل على تحرير وصيانة وتوجيه سلوك ما ،لتحقيق هدف معين ،وإشباع حاجات
ورغبات ما ،أو توقيف سلوك آخر ،فهي ما يعطي للفرد الطاقة الالزمة للتحرك في بيئته".
وتعرف اجرائيا ً بأنها" :القوة التي تحرك المتعلم لبذل الجهد برضى وقناعة منه وتجعله يقبل
على العمل برغبة وصدق".
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 التحصيل الدراسي:
عرّف التحصيل لغوياً :بأنه حصل الشيء يحصل حصوالً.
وتربوياً :أنه إنجاز تعليمي أو تحصيل دراسي للمادة ويعني بلوغ مستوى معين من الكفاية في
الدراسة ويحدد ذلك اختبارات مقننة أو تقارير المعلمين أو االثنين معاً.
فييي حييين يييرى بعييض البيياحثين باإلضييافة إلييى أن التحصيييل هييو القييدرة علييى فهييم الييدروس
واستيعابها يربطونه أيضا ً بالنتائج المتحصل عليها.
وع ّرف التحصيل جابلن بأنه( :مستوى محدد من اإلنجاز أو براعة في العمل المدرسي يقياس
من قبل المعلمين أو االختبارات المقننة) (العيسوي وآخرون)2660 ،
 التعلم:
يعرف التعلم باللغة بأنه تحصيل المعرفة باألمور.
بينميا يعييرف اصييطالحا بأنيه :نشيياط يهييدف إليى اكتسيياب المهييارات والحصيول علييى المعرفيية
الجديدة أو هو النشاط الذي يمارسه المعليم بنفسيه ويعيرف العيالم (دود ورث) إن اليتعلم هيو نشياط
يقوم به الفرد ويؤثر في نشاطه المقبل ،ويعرفه (جيلفورد) هو أي تغيير في سلوك الفرد ناتج عين
استثارة.
ويمكن تعريف التعلّم إجرائيا أنه :اكتساب المعرفة والخبرة من خالل ممارسة الفرد.
حدود البحث:
 .1الحد الموضوعي :اقتصر البحث على التعرف على دور المعلم في إثيارة الدافعيية لليتعلم ليدى
الطالب في مدارس منطقة الجوف.
 .2الحد البشري :طبق هذا البحث على عينة من طالبيات المدرسية وميدارس أخيرى بليغ عيددهن
( )57طالبة ،و( )57معلمة ،من مجتمع البحث (طالبة ،معلمة).
 .3الحد الزماني :الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 3443/3446هـ.
 .4الحد المكاني :االدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف.
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اإلطار النظري للبحث والدراسات السابقة
أوالا :اإلطار النظري
 المبحث األول :الدافعية:
يحتل موضوع الدوافع بصفة عامة مركز الصدارة وأهمية كبرى في علم النفس الحديث،
ذلك ألن معرفة اإلنسان لدوافعه ولدوافع السلوك ضرورية تجعله يدرك دوافع سلوك غيره من
الناس الشيء الذي يؤدي به إلى إقامة عالقات إنسانية أفضل بينة وبين أفراد مجتمعه ،هذه
المعرفة هي الزمة أيضا لكل من يشرف على جماعة من الناس ويوجههم ويجهد في حفزهم على
العمل فمثال المعلم في حاجة دائمة إلى معرفة دوافع سلوك تالميذه حتى يتسنى له إدراك قدراتهم
وذكائهم وتعليمهم التعليم المثمر.
كثيييراً مييا يستشييهد بمقوليية (إنييك تسييتطيع أن تقييود حصييانا ً إلييى الميياء ولكيين ال تسييتطيع أن
تجبره على الشرب) ،فالدافعيية هيي السيبيل إلثيارة رغبية الطيالب لإلقبيال عليى موضيوع اليدرس
مثالً (الطاقة الشمسية) فهم ال يستطيعون االصيغاء واالنهمياك فيي تنفييذ أنشيطة اليدرس ميالم يكين
هناك إثارة دوافع للتعلم.
فالدافعية تعد شرطا ً أساسيا لحدوث التعلم الفعال ،وبدونها يكون تعلم موضوع جديد
منعدما أو سطحيا ً؛ أي غير مؤثر وغير دائم يفقده الطالب في أقصر وقت ممكن أو يميلون
إلهماله وعدم االستفادة منه في حياتهم ،وعلى نحو أكثر تحديداً ّ
فإن وجود دافع عند الطالب يعد
متطلبا ً أساسيا ً لحدوث عملية التعلم.
 مفهوم الدافعية:
الدافع هو" :حالة أو قوة داخلية ،جسمية أو نفسية ،تثير السلوك في ظروف معينة،
وتواصله حتى ينتهي إلى غاية معينة وهو قوة باطنية ال نالحظها مباشرة بل نستنتجها من االتجاه
العام للسلوك الصادر عنها ،فإن كان السلوك متجها نحو الطعام استنتجنا دافع الجوع وإن كان
متجها نحو الشرب استنتجنا دافع العطش ،أما إذا كان متجها نجو االجتماع بالناس استنتجنا الدافع
االجتماعي" (فوزي.)37 :2660 ،
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توصف الدافعية بشكل عام بأنها شيء غير مادي ،يعد محركا ً داخليا لألفراد ،والذي
يحفزهم إلى بعض اإلجراءات والسلوكيات ،حيث توجه الدافعية األفراد نحو شيء ما ،أو االبتعاد
عنه
(.)Bernotaite, 2013
وتعرف الدافعية بأنها" :العمليات المسؤولة عن شدة واتجاه واستمرار جهود الفرد نحو
تحقيق الهدف" (.)Robbins & Judge, 2013: 202
وهي أيضاً" :قوة دافعة تؤثر في تفكير الفرد وادراكه لألمور واالشياء ،كما توجه
السلوك اإلنساني نحو الهدف الذي يشبع حاجاته ورغباته" (يونس.)34 :2632 ،
وتعرف بأنها تكوين فرضي ال يمكن مالحظته ،وإنما يستنتج من األداء الظاهر الصريح
للكائن الحي أو من الشواهد السلوكية للفرد (العناني.)327 :2663 ،
والدافع اصطالح عام شامل لذا نجد كلمات وألفاظ كثيرة تحمل معنى الدافع ومنها:
الحافز ،الباعث ،الرغبة ،الميل ،الحاجة ،النزعة ،الغرض ،القصد ،النية ،الغاية ...بيد أن هذه
الكلمات في حد ذاتها تتميز عن بعضها البعض فالباعث مثال موقف خارجي مادي أو اجتماعي
يستجيب له الدافع ،والطعام باعث يستجيب له دافع الجوع فالدافع قوة داخل الفرد والباعث قوة
خارجية.
ويكون الحافز الوجه المحرك للدافع وهو حالة من التوتر والضيق تنشط الكائن البشري
لكنها ال توجه السلوك توجيها مناسبا إن الحافز هو مجرد دفعة من الداخل في حين أن الدافع دفعة
في اتجاه معين.
أما الرغبة فهي دافع يشعر الفرد بغايته وبهدفه أي يتصور أن هذه الرغبة ترضي حاجة
لديه كالرغبة إلى قراءة كتاب معين أو مكالمة إنسان معين ،وتتميز الرغبة باحتواء صبغة الشوق
والولع.
واألصل في الحاجة أنها حالة من النقص والعوز واالفتقار واختالل التوازن تقترن بنوع
من التوتر والضيق وال تلبث أن تزول هذه الحاجة متى قضيت.
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ومجم ل القول إن الدافع قد يكون حالة جسمية كالجوع أو حالة نفسية كالرغبة في التفوق،
وهو حالة مؤقتة كالجوع أو حالة نفسية كالرغبة في التفوق ،وهو حالة مؤقتة كالجوع والغضب
أو االستعداد والدائم الثابت نسبيا كاحترام الصديق أو الميل إلى جمع الطوابع ،وقد يكون فطريا
موروثا ً كالجوع والعطش أو مكتسبا كالشعور بالواجب أو النفور من طعام معين ،كما قد يكون
شعوريا ً حيث يشعر الفرد بهدفه وقد يكون ال شعوريا أي ال يشعر الفرد بهدفه كالدافع الذي يحمل
الفرد على نسيان موعد هام.
كما ّ
أن الدافعية حاله مؤقتة تنتهي حال تحقيق اإلشباع أو التخلص من التوتر الناجم عن
وجود حاجه أو تحقيق الهدف" (الحاوي.)06 :2664 ،
وتعتبر الدافعية من أهم االساليب لالستثارة نحو التعلم وأصبحت محل اهتمام كثير من
الباحثين في ميدان التربية حيث ينظر اليها انها المحرك الرئيسي لسلوك االنسان.
 العالقة بين الدافع والحاجة:
أما عن العالقة بين الدافع والحاجة؛ فهي عالقة متداخلة ،فالحاجة تعني الشعور بنقص
شيء معين ،فإذا ما وجد تحقق اإلشباع ،كما يمكن أن تعرف بأنها أحساس الكائن الحي بعدم
التوازن نتيجة شعوره بافتقاد شيء ما ،بنا ًء على ذلك يمكن القولّ :
بأن الحاجة هي نقطة البداية
إلثارة الدافعية والحافز إلى سلوك معين يؤدي إلى اإلشباع ،وينشأ الدافع نتيجة وجود حاجة معينة
لدى الكائن الحي ،ومتى ما وجدت هذه الحاجة فستدفعه إلى أنماط من السلوك هدفها إشباع تلك
الحاجة (حمد.)206 :2632 ،
ويشير مصطلح الدافعية ( )Motivationإلى مجموعة الظروف الداخلية والخارجية
التي تحرك الفرد من أجل تحقيق حاجاته وإعادة االتزان عندما يختلف ،وللدوافع ثالث وظائف
أساسية في السلوك هي :تحريكه وتنشيطه وتوجيهه والمحافظة على استدامته إلى حين إشباع
الحاجة.
وتسهم الدافعية في تسهيل فهمنا لبعض الحقائق المحيرة في السلوك اإلنساني ،ويمكن
القول بشكل عام أن الدافعية مهمة لتفسير عملية التعزيز وتحديد المعززات وتوجيه السلوك نحو
هدف معين،
11

والمساعدة في التغييرات التي تطرأ على عملية ضبط المثير تحكم المثيرات بالسلوك والمثابرة
على سلوك معين حتى يتم إنجازه ،كذلك فإننا نتصرف عادة أثناء حياتنا اليومية وكأننا نتقدم نحو
مكان ما "أي أن سلوك اإلنسان هادف" (عالونة.)267-264 :2664 ،
يتمثل دافع التحصيل (اإلنجاز في الرغبة في القيام بعمل جيد ،والنجاح في ذلك العمل،
وهذه الرغبة كما يصفها "ميكالند" أحد كبار المشتغلين في هذا الميدان أنها تتميز بالطموح
واالستمتاع في مواقف المنافسة ،والرغبة الجامعة للعمل بشكل مستقل ،وفي مواجهة المشكالت
وحلها ،وتفضيل المهمات التي تنطوي على مجازفة متوسطة بدل المهمات التي ال تنطوي إال
على مجازفة قليلة أو مجازفة كبيرة.
ويعتبر دافع التحصيل من الدوافع الخاصة باإلنسان ،ربما دون غيره من الكائنات الحية
األخرى ،وهو ما يمكن تسميته بالسعي نحو التميز والتفوق ،والناس يختلفون في المستوى
المقبول لديهم من هذا الدافع ،فهناك من يرى ضرورة التصدي للمهام الصعبة والوصول إلى
التميز ،وهناك أشخاص آخرون يكتفون بأقل قدر من النجاح وتقاس دافعية اإلنجاز عادة
باختبارات معينة من أشهرها اختبار تفهم الموضوع ( )TATالذي يتطلب من الناس أن يستجيبوا
لثالثين صورة كل منها أكثير من تفسير ،وتحلل إجاباتهم ويستخرج منها مستوى اإلنجاز عند
المستجيب ،كما يمكن قياس دافعية اإلنجاز من خالل المواد المكتوبة ( كالمقاالت والكتب) دون
حاجة إلى صورة غامضة .وعلى الرغم من ذلك فإن مهمة توفير الدافعية نحو التعلم وزيادة
تحقيق اإلنجاز.
ال تلقى على عاتق المدرسة وإنما هي مهمة يشترك فيها كل من المدرسة والبيت معا ً
وبعض المؤسسات االجتماعية األخرى ،فدافعية اإلنجاز والتحصيل على عالقة وثيقة بممارسات
التنشئة االجتماعية (قطامي وعدس.)06 :2662 ،
وأشار كالً من إبراهيم قشقوش وطلعت منصور ( )46 :3151إلى المفاهيم األساسية
لنظرية الدافع لإلنجاز تتلخص في المحاور التالية:
.3

تمتع كل فرد بمعيين هائيل مين الطاقية الكامنية ،وبعيدد مين الحاجيات أو اليدوافع األساسيية
التيي يمكيين أن تعييدها بمثابيية صييمامات أو منافييذ توجييه وتيينظم خييروج الطاقيية الكامنيية ميين
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خاللهييا ،وأن األفييراد يختلفييون فيمييا بييينهم ميين حيييث قييوة هييذه الييدوافع وميين حيييث درجيية
االستعداد لها.
.2

وكون أن الطاقة تخرج من خالل هيذا المنفيذ كيي تتحيول إليى نيوع مين السيلوك أو العميل
المفيد أم ال ،فإن هذا يعتمد على الموقف المعين الذي يجد الفرد نفسه فيه.

.7

مييا يتصييف بييه الموقييف ميين خصييائص معينيية ميين شييأنه أن يسييتثير دوافييع أخييرى بفييتح
صمامات جديدة للطالبة.

.4

وإذا كانت الدوافع المختلفية موجهية نحيو أنيواع مختلفية مين اإلشيباع فيإن كيل دافيع ييؤدي
على نموذج مختلف من السلوك.

.7

إذا تغيييرت طبيعيية الخصييائص الموقفييية أو المثيييرات ،فييإن دوافييع جديييدة مختلفيية تسييتثار
وينتج عنها نماذج مختلفة من السلوك.

 وظائف الدوافع:
يمكن للدافعية أن تؤدى الوظائف التالية (الشناوي:)335 :3114 ،
 .3تنشيط السلوك من اجل إشباع الحاجات.
 .2توجيه السلوك نحو مصدر إشباع الحاجة أو تحقيق الهدف واختيار الوسائل المناسبة لذلك.
 .7تحدد الدوافع شدة السلوك اعتمادا على مدى الحاجة أو سهولة وصعوبة الوصول الهدف.
 .4تحافظ على استمرارية السلوك فالدوافع تمد السلوك بالطاقة الالزمة إلشباع الدوافع تحقيق
الغايات واألهداف.
 أنواع الدوافع:
يييذكر محمييود ( )2667أن هنيياك نييوعين رئيسييين ميين الييدوافع :دوافييع تنشييأ عيين حاجييات
الجسييم بوظائفييه العضييوية والفسيييولوجية كالحاجيية الييى الطعييام والميياء والراحيية ،وهييذا النييوع ميين
الدوافع ال يتعلمها الفرد أو يكتسبها ولكنها موجودة بالفطرة.
وهناك دوافعا ً وحاجيات تيأتي نتيجية نميو الفيرد واتصياالته بياآلخرين واحتكاكيه بظيروف
الحياة العامة وما تقتضيه هذه الظروف ،مثل الحاجة إليى النجياح والتقيدير والشيعور بياألمن ،إليى
غير ذلك.
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ويطلييق علييى النييوع األول ميين الييدوافع ،الييدوافع األولييية أو الفسيييولوجية ،والنييوع الثيياني:
الدوافع الثانوية أو االجتماعية المكتسبة.
وقد صنفت الدوافع االجتماعية أو المكتسبة الى دوافع داخلية وخارجية ،فالدوافع الداخلية
هي تلك التي تعبر عن حالة ذاتية داخلية ال نستطيع مالحظتها مباشرة بل نستنتجها من قيام الفيرد
بسييلوك معييين؛ أي أ ّن الدافعييية حاليية نفتييرض وجودهييا ،ميين مالحظتنييا بقيييام الفيرد بسييلوك معييين؛
فالطالب الذي يذاكر دروسه بجد ودأب ويحرص على االستماع للمعلم ومناقشيته لفهيم ميا يصيعب
عليه وغيرها من السلوكيات يمكن مالحظتها عليه فهذه السلوكيات تجعلنيا نسيتنتج أن لدييه دافعيية
للتعلم.
ومن ناحية أخرى فان الدوافع الخارجية واألفراد ذوي تلك الدوافع يقومون بمهامهم ألجل
المكافآت التيي تتبعهيا بالرضيا والسيعادة بتحقيقهيا ،وهيي كميا ييدل مسيماها تعبير عين قيوة محركية
وموجهه للتعلم تستثار من خارج الفرد أي تكون بواعثها خارجية ومن أهم تلك البواعث المكافآت
المادية والمكافآت المعنوية بأنواعها.
تصنف الدوافع والحاجات إلى نوعين حسب مصادرها:
أوالا :الدوافع الداخلية :وهي التي تنشأ من داخل الفرد وتشمل:
أ .الدوافع الفطرية:
وهي الحاجات والغرائز البيولوجية التي تولد مع الكائن الحي وال تحتاج لتعلم وموجيودة عنيد
جميييع إفييراد الجيينس الواحييد وتسييمى الييدوافع األساسييية أو دوافييع البقيياء ألنهييا تحييافظ علييى بقيياء
واسييتمرار وحييياة الكائنييات الحييية والسييلوك المييرتبط بتلييك الييدوافع فطييري وميين الممكيين تطييويره
وتشمل دوافعه الجوع والعطش والنوم وتجنب األلم (حمد.)273 :2632 ،
وتس ّمى أيضا ً الدوافع األولية؛ حيث يولد الفرد مزوداً بها ،وتتمثل في( :دافع الجوع ،العطش،
الجنس ،األمومة( )....الخالدي.)04 :2661 ،
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ب .الدوافع الداخلية األخرى  :مثل حب التملك والميول واالنجاز والتحصييل ويمييل اإلنسيان إليى
تحقيق تلك الدوافع وتعتمد على الجانب العقالني الواعي من االنسان (حمد.)273 :2632 ،
ثانياا :الدوافع الخارجية االجتماعية:
وتسمى الدوافع الثانوية وهي الحاجات النفسية المكتسبة من البيئة االجتماعية التيي يعييش
فيها الفرد كالحاجة إلى الحب والحاجة إلى المكانة االجتماعية (كفافي.)233 :2661 ،
وهييذا الييدوافع متعلميية ميين خييالل التفاعييل مييع البيئيية المادييية واالجتماعييية وفقييا لعمليييات
التعزيز والعقاب السائدة في المجتمع وهي الحاجات النفسية واالجتماعية مثل الحاجة إلى االنتماء
والسييييطرة والصيييداقة والتفيييوق والتقبيييل االجتمييياعي وهيييي تتطيييور مييين خيييالل عمليتيييي التنشيييئة
االجتماعية والتقليد والمحاكاة في كل منظمات المجتميع ،وتعميل عليى إثيارة وتوجيه السيلوك نحيو
الممارسة الرياضية أو األداء الرياضي ويمكن اعتبار المدرب الرياضي أو اإلداري الرياضيي أو
الوالدين أو األصدقاء بمثابة دافعية خارجية لالعب الرياضي (عدس وعز الدين.)206 :3117 ،
 أهمية الدوافع:
فيؤكد نشواتي كما ذكر الزعبي ( )2667على أن أهميتها تنبع من كونها من الوجهة التربوية
هدفا ً تربويا ً في حد ذاتها ،فاستثارة دافعية الطلبة وتوجيهها ،وتوليد اهتمامات معينة لديهم تجعلهم
يقبلون على ممارسة نشاطات معرفية وعاطفية وحركية خارج نطاق العمل المدرسي وفي حياتهم
المستقبلية ،وتعتبر من األهداف التربوية الهامة التي ينشدها أي نظام تربوي .كما تعتبر وسيلة
يمكن استخدامها في سبيل انجاز األهداف التعليمية على نحو فعّال ،وذلك من خالل اعتبارها أحد
العوامل المحددة لقدرات الطالب على التحصيل ،الرتباطها بميول الطالب فهي توجه انتباهه إلى
بعض النشاطات دون األخرى ،وهي على عالقة بحاجاته ،فتجعل من بعض المثيرات معززات
تؤثر في سلوكه وتحثه على المثابرة والعمل بشكل نشط وفعّال.
كما وتكمن أهمية الدوافع في عدة أسباب ،منها:
 .1تساعد اإلنسان على زيادة معرفته بنفسه وبغيره ،وتدفعه إلى التصرف بما تقتضيه
الظروف والمواقف المختلفة.
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 .2تجعل الفرد أكثر قدرة على تفسير تصرفات اآلخرين ،فاألم في المنزل والمربية في
المدرسة مثالً ترى في مشاكسة األطفال سلوكا ً قائما ً على الرفض وعدم الطاعة ،ولكنها
أذا عرفت ما يكمن وراء هذا السلوك من حاجة إلى العطف وجذب االنتباه فإن هذه
المعرفة ستساعدها على فهم سلوك أطفالها.
 .3تساعد الدوافع على التنبؤ بالسلوك اإلنساني إذا عرفت دوافعه ،وبالتالي يمكن توجيه
سلوكه إلى وجهات معينة تدور في إطار صالحه وصالح المجتمع.
 .4ال تقتصر أهمية الدوافع على توجيه السلوك بل تلعب دوراً مهما ً في بعض الميادين:
ميدان التربية والتعليم والصناعة والقانون فمثالً في ميدان التربية تساعد على حفز دافعية
التالميذ نحو التعلم المثمر.
 .5تلعب الدوافع دوراً مهما ً في ميدان التوجه والعالج النفسي لما لها أهمية من تفسير
استجابات األفراد وأنماط سلوكهم (الطالب ولويس.)337 :2666 ،
 خصائص األفراد ذوي الدافعية المرتفعة:
تشير البحوث والدراسات التي تناول أصحابها خصائص شخصية األفراد ذوي دافعية
اإلنجاز المرتفعة بأنهم يميلون إلى التصرف والسلوك بطرق وأساليب معينة يتميزون فيها عن
غيرهم من الفارد وهي مثل (أبو شقة:)23 :2665 ،
.3

السعي نحو اإلتقان والتمييز.

.2

القدرة على تحمل المسؤولية.

.7

القدرة على تحديد الهدف.

.4

القدرة على استكشاف البيئة.

.7

القدرة على التخطيط لتحقيق الهدف.

.0

القدرة على تعديل المسار.

.5

القدرة على التنافس مع الذات.

.3

القدرة على اتخاذ القرار.

.1

التميّز بالثقة العالية بالنفس.
وقد اتفيق البياحثون عليى أن المجتميع اليذي تشييع ليدى أبنائيه مثيل هيذه الخصيائص يكيون

مجتمعا مميزات يسعى لإلتقان والتميز( .األعسر.)307 :2666 ،
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 أبرز نظريات الدوافع:
 نظرية ديفيد ماكيالند:
ولد ديفيد ماكليالند في والية نيويورك سنة 3135م ،وحاصل على الدكتوراه في عليم الينفس،
والذي توصل إلى النظرية المسيماة" :حيافز اإلنجياز" ،أي أن هنياك أفيراداً ذوو مييل ورغبية إليى
إتمييام العمييل بصييورة جيييدة خالفيا ً لألفييراد العيياديين ولقييد أطلييق علييى هييؤالء األفييراد مسييمى ذوي
االنجاز العالي ،حيث يرى أن المجتمعات التي تتميز بدوافع اكبر لإلنجاز تنتج رجال أعمال أكثير
طاقية ونشياطا ً وأن هيؤالء الرجييال بيدورهم يحققييون نميواً اقتصياديا ً أسييرع ،مثيل هيؤالء ال بييد أن
يتحملييوا أخطييار المجازفيية واالسييتعداد لتحمييل درجييات متوسييطة ميين المخيياطرة تتصييل بارتفيياع
مستوى الحاجة إلى االنجاز.
وفي الحقيقة أن هؤالء الذين ليدهم دوافع أكبر لإلنجاز يتزاييد احتميال نحياجهم ويفيوق نظييرة
عند من ليسوا كذلك كما أنهم عادة يكونيون أكثير نشياطا وابتكيارا وقيدرة عليى العميل وبيذل الجهيد
وأخيرا فان هؤالء الناس يستمدون إحساسا بالرضا من عملهم بأنهم نياجحون يفيوق ميا ييأتيهم مين
الشهرة والثناء (الحنفي.)235 :3114 ،
 نظرية وليم مكدوجل (( )Mcdougelنظرية الغرائز) (المليجي:)173 :2222 ،
قدم وليم عام 3163م نظريته في الغرائز في أوائل القرن العشرين ورغيم قِيدَم هيذه النظريية،
إال أنها فتحت الباب واسعا ً لالهتمام بدراسة الموضوع دراسة جادة ،ويسمى مكدوجل الدوافع
األولية بالغرائز؛ والغريزة عتده هي قوى موروثية غيير عقالنيية توجيه السيلوك باتجياه معيين
وهييي المسييؤولية باألسياس عيين كييل مييا يفعلييه ويشييعر بييه أو يفكيير بييه الفييرد ،ويحلييل مكييدوجل
الغريزة إلى ثالث جوانب وهي:
أ -من حيث التلقي :هي االستعداد لتلقي المثيرات ذات الصلة او الداللة مثل رائحة الطعام في
حالة الجوع ،فنحن نستشعر رائحة الطعام في حالة الجوع من بين روائح متعددة.
ب -من حيث التنفيذ :هي االستعداد لعمل حركات معينة أو الوصول لهدف معين مثل الهرب في
حالة مجابهة مواقف خطرة.
ج -قلب الغريزة :وهو االندفاع أو التهيج االنفعالي الذي يصاحب عملية اإلرضاء او إشباع
الدافع.
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 نظرية التنظيم الهرمي للحاجات (راجح:)327-323 :1171 ،
تنتظم الحاجات في منظور أبراهام ماسلو بصيغة مدرج هرمي أولوية االشيباع فييه للحاجيات
الفسيولوجية (الهواء ،الماء ،الطعيام )....فيإن أُشيبعت بصيورة اعتياديية بَ َح َ
يث اإلنسيان عين إشيباع
المستوى الثاني مين الحاجيات وهيو الحاجية لألمين ومين ثيم البحيث عين إشيباع الحاجية للحيب فيي
المسييتوى الثالييث يليييه المسييتوى الرابييع المتمثييل بالحجيية لالحتييرام والتقييدير ثييم المسييتوى الخييامس
الخاص بحاجات تحقيق الذات والذي ينجح في الوصول إليه قلة من األفراد.
وميع ترقيي اإلنسيان فيي سيلم الحاجيات تقيل المظياهر الحيوانيية فيي سيلوكه وتتضيح الجوانييب
اإلنسانية ذلك ّ
أن المستويات الثالثية األوليى تنيدرج ضيمن ميا يسيميه ماسيلو بالحاجاات الحرمانياة
التيي يترتييب عليى عييدم إشيباعها مشييكالت جوهرييية فيي صييحة وبقياء الفييرد ،فيميا تنييدرج حاجييات
المستويين الرابع والخامس ضمن الحاجات النمائية التي ال يسبب عدم إشباعها مشكالت جوهرية
لإلنسان إال إن إشباعها يجعل حياته أكثر صحة وسعادة ورفاهية.
وأدناه المستويات الخمسة للحاجات وتفصيالتها المختلفة:
 .3الحاجات الفسيولوجية :وتشمل الحاجة للطعام ،الشراب ،التزاوج ،اإلخراج أو التخلص
من الفضالت والنوم والدفء.
 .2حاجات األمن :وتشمل الحاجة لالستقرار والحماية والنظام والتحرر من الخوف والتحرر
من القلق والحماية من األخطار الخارجية والموضوعات المؤذية.
 .7حاجات الحب واالنتماء :وتشمل الحاجة ألن يحب وأن يكون محبوباً ،والحاجة للعطف
والعناية واالهتمام والسند االنفعالي.
 .4حاجات التقدير :وتشمل تقديره لنفسه وتقدير اآلخرين له وأن تكون له مكانة وأال
يتعرض للرفض أو النبذ وعدم االستحسان.
 .7حاجات تحقيق الذات :وترتبط بالتحصيل واالنجاز والتعبير عن الذات وأن يكون مبدعا ً
أو منتجا ً وأن يقوم بأفعال وتصرفات مفيدة وذات قيمة لآلخرين وأن يحقق إمكاناته
ويترجمها إلى حقيقة واقعة.
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 .0ومن المالحظ في نظرية ماسلو هو وضع تحقيق الذات على قمة التنظيم الهرمي
للحاجات وتشير هذه الحاجة الى رغبة اإلنسان في مطابقة الذات ومعنى ذلك هو ميله إلى
أن يصبح ما لديه من إمكانات محققاً ،وهكذا يمكننا أن نعتبر تحقيق الذات على أنه القوة
الدافعية الوحيدة فيما الحاجات النفسية كاألمن والحب واالحترام على إنها أجزاء منها.
 نظرية العزو لهايدر:
يراد بالعزو العوامل الكامنة أو المفسرة لبعض السلوكيات ووفقا ً لهايدرHeider 1985
يعتبر سلوكنا مدفوعا لحاجتين :األولى حاجتنا لفهم العالم من حولنا والثانية رغبتنا في التحكم
بالعالم من حولنا ،وهو يفترض أنه ليس باإلمكان إرضاء هذين الدافعين ما لم نكون قادرين على
التنبؤ باألحداث التي تجري من حولنا (عوض.)32 :3133 ،
وعندما نقوم بعملية العزو فإننا نميل الى تفسير السلوك بصيغة سؤال عن مرجعيته أما
إلى القوى الداخلية أو القوى الخارجية ،فعندما يصدم سائق ما سيارته بعمود الهاتف نحاول عزو
هذا الحادث الى عوامل داخلية خاصة بالسائق (سوء قيادته ،تناوله للكحول ،ضعف بصره)....
أو إلى عوامل خارجية خاصة بالسيارة والبيئة (ثقب اإلطار وانحراف السيارة ،زلق الطريق،
الضباب ...الخ) (الزغلول.)307 :2662 ،
"وتتضمن األسباب الداخلية أموراً مثل المزاج ،الجهد ،القدرة ،االتجاهات ،والميل
الشخصي ،أما األسباب الخارجية فهي كل العوامل غير الشخصية ،والحديث عن المسببات
الداخلية والمسببات الخارجية هو حديث عن موضوع مركز الضبط او التحكم" (العواملة،
.)77 :2636
 أسباب تدني الدافعية لدى المتعلمين:
يعتبر الدافع من أساسييات عمليية اليتعلم ،وبميا أم اليتعلم عمليية صيعبة ومعقيدة وديناميكيية فإنيه
يحتاج إلى عملية لتحفيزه ،وهذا يعني أن رغبة الطالب في اليتعلم تعتبير مهمية جيدا ليذلك علينيا أن
نعرف األسباب التي أدت إلى قلة الدافعية وهي:
 قلة استخدام التعزيز فعن طريق التعزيز يتمكن المعلم من استثارة دافعية الطيالب لليتعلم ومينزيادة مشاركتهم في األنشطة (ومنها اإلجابة عن األسئلة الصفية).
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 قلة التركيز من قبل الطالب. عدم مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين من قبل المعلم. قلة ثقة الطالب بنفسه. عدم قدرته على إنجاز األعمال بمفرده. ضعف الرغبة في الحصول على العلم والتفوق فيه. البيئة التعليمية غير جاذبة للتعلم. المعاناة من المشاكل الصحية والعائلية التي تقلل الدافعية. صعوبة المناهج الدراسية. غياب التوجيه المنزلي للطالب وعدم وجود الرقابة عليه ومتابعة إنجازه. المبحث الثاني :أساليب إثارة الدافعية لدى المتعلمين:
 .1التحفيز :ومن العوامل التي تجعيل الطلبية يقبليون عليى اليدرس ويبيذلون جهيدا أكبير عميا كيان
يبذلييه غيييرهم .وفييرق العلميياء بييين الدافعييية والحييوافز ،فالدافعييية هييي محييرك داخلييي للسييلوك
االنسيياني ،وتنبييع ميين ذات الفييرد إلشييباع حاجيية محييددة فييي حييين أن الحييوافز هييي المحركييات
والمؤثرات الخارجية التي يستخدما المعلم أو اإلدارة إلثارة دافع االنجاز لدى األفراد العاملين
(ادريس.)2637،
 .2مراعاة الفروق الفردية  :لكل متعلم قدرات وامكانيات ورغبات وسلوكيات وسيمات ينفيرد بهيا
عيين غيييره ،فييإذا سيياوى المعلييم سييلبا ً أو إيجاب يا ً فييي المعامليية أصييبح معلم يا ً غييير منصييف ،وال
يراعي احتياجات طالبيه السيتدرار مزييداً مين اإلبيداع والعطياء وتنشييط القيدرات ،فيال يوجيد
مييتعلم عييديم القييدرات بييل إن كييل طالييب فييي الفصييل لييه قدراتييه الخاصيية والمعلييم الن ياجح ميين
يستطيع اكتشافها وتوجيهها.
 .3خلييق المنافسيية الحميييدة :المنافسيية الحميييدة تجعييل المتعلمييين يبييذلون قصييارى جهييدهم ،ورفييع
مستواهم المعرفي.
 .4التنويييع فييي اسييتراتيجيات التييدريس :فتنييوع التييدريس بييين ال يتعلم التعيياوني والفييردي وتمثيييل
األدوار والتعلم باألنشطة والنمذجة يسهم في زيادة الدافعية.
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 .5استخدام الوسائط التعليميية المتنوعية :التحيول الرقميي يفيرض عليى المعليم التنوييع فيي طيرق
التدريس وطالب اليوم غير طالب األمس ،لذا على المعلم التنوييع فيي الوسيائط التعليميية التيي
تجذب المتعلم للدرس.
وترى الباحثة أن للدافعية أهمية كبيرة تتمثل في جعل الطالب أكثر إقباال عليى الدراسية ،
وثقلل من مشاعر اإلحباط وتحقق االستمتاع في التعلم  ،وأنه كلما زادت الدافعية زادت القدرة
التعليمية .وكلما شارك المعلم و ناقش طالبه زاد وحسن أداؤه .
 نموذج كلير لتصميم الدافعية في األداء (:)ARCS
نموذج كلير من النماذج التي ركزت على تعزيز الدافعية لدى المتعلمين ،ويشتمل نموذج
كلير على أربعة أبعاد هي :االنتباه ،والصلة ،والرضا ،والثقة (.)keller, 2014
يمكن أن يساعد نموذج آركس في تصميم المقررات اإللكترونية ،والتحفيز يعني كيفية جعل
المتعلمين متحفزين ألداء شيء ما فكل شخص منا له ما يحفزه ،فعلى المصمم التعليمي التحفيزي
أن يجد هذا الحافز الذي يحفز المتعلمين الستخدام التعلم اإللكتروني وليس نقل معلومات الكتاب
التقليدي إلى الشكل االلكتروني فقط بل يجب أن يعالج جمود الكتاب بشكله التقليدي إلى مقرر
إلكتروني يحفز المتعلمين إلى التعلم من خالل نموذج كلير للتصميم التحفيزي الذي يشمل
الخطوات األربع السالفة لتحفيز الدافعية.
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وسعت الباحثة من خالل هذا البحث الى تطبيق نموذج كلير للتصميم التحفيزي آركس يهتم
بزيادة الدافعية لدى المتعلمين ،والشكل التالي يوضّح نموذج كيلر للتصميم التحفيزي.

 المبحث الثالث :دور المعلم في استثارة الدافعية لدى المتعلمين:
مهارة استثارة الدافعية من المهارات التدريسية التي يقوم بها المعلم بدقة وبقدرة على التكيف
مع معطيات المواقف التدريسية ،بغرض إثارة رغبة الطالب لتعلم موضوع ما ،وتحفيزهم على
القيام بأنشطة تعليمية تتعلق به واالستمرار فيها حتى تتحقق أهداف تعلم هذا الموضوع .وتظهر
السلوكيات بوضوح في تدريس المعلم (المحفز).
إن المعلم المحفز يسعى إلى إثارة رغبة الطالب أعلى مع موضوع التعلم وتوجيههم إلى
االستمرار في هذا التفاعل من خالل ممارسة أنشطة التعلم وهو يستند في هذا إلى عدة مبادئ
لتنشيط الدافعية ومنها:
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 .1اقتناع الطالب بأهمية التعلم وفائدته ،وبإيجابية التغيير الذي سيحصل في حياتهم يوقظ لديهم
الشعور بضرورة نيل التعلم ويحفزهم للمشاركة الجادة.
 .2توفير بيئة صفية فيزيقية (ضوء ،حرارة مناسبة ،تهوية......إلخ) ميسرة ومحفزة للتعلم.
 .3يعتبر المناخ الصفي االجتماعي اإليجابي من العوامل المحفزة لتعلم الطالب.
 .4حب الطالب للمعلم وارتياحهم له يحفزهم على تعلم ما يدرسه لهم.
 .5تزويييد الطييالب بأهييداف تعلمهييم لموضييوع مييا بحيييث تكييون واضييحة ومفهوميية لهييم وممكنيية
التحقيق يؤدي إلى تحفيزهم لدراسة هذا الموضوع.
 .6إن كشف المعلم لطالبه عن توقعاته المرغوبة واإليجابية عن أدائهم في تعلم ما يدرس لهم من
موضوعات يرفع من مستوى طموحهم وتقدير الذات لديهم.
 .7اتقان الطالب لمتطلبات التعلم السابقة الالزمة لتعلم موضوع جديد لدى الطالب دافعا ً للتعلم.
 .8يتحفز الطالب لتعلم موضوع ما ادا شعروا أنه ذو قيمة وذو معنى وله صلة بحياتهم و ميولهم
واهتماماتهم.
 .9زيادة قلق الطالب عن حده نتيجة ان عليهم الوصول للمستوى االمثيل مين اول ميرة فيان ذليك
يؤثر سلبا ً على دافعيتهم للتعلم.
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معرفة الطالب بنتائج تعلمهم اوالً بأول وتقديم تغذية راجعة دافعة لتحسين التعلم.

 دافعية التحصيل:
دافعية التحصيل هي الرغبة للمشاركة في النشاطات العقلية المعقدة أو الحاجة إلى
المعرفة ،وتختلف من فرد إلى آخر فإنجاز المهمات الصعبة والوصول إلى المعايير العالية من
اإلنجاز شيء مهم جدا للبعض بينما للبعض اآلخر يعتبر النجاح بأي طريقة كافيا .ويمكن مالحظة
دافعية التحصيل في جهود التلميذ من أجل التغلب على الصعاب التي تحول دون تفوقه والميل إلى
تحقيق األهداف التعليمية.
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ثانياا :الدراسات السابقة
المحور األول :عرض الدراسات السابقة
يعرض هذا المحور الدراسات السابقة التي تناولت موضوع البحيث الحيالي والتيي تهيدف
إلى التعرف إلى دور المعلم في إثارة الدافعية للتعلم لدى الطالب وأثير ذليك فيي زييادة تعلمهيم،
لذلك اطلعت الباحثة على العدييد مين الدراسيات السيابقة فيي هيذا المجيال ،فيي محاولية للوقيوف
على الجهود المبذولة في هذا المجال ،وقد قامت الباحثة بعرض الدراسات من األحدث لألقدم.
 .1دراسة الحسان (:)2214
هييدفت الدراسيية إلييى استقصيياء أثيير الييتعلم القييائم علييى المشيياريع ونمييوذج آركييس لتحفيييز
الدافعية للتعلم فيي اكتسياب المهيارات الضيرورية للتعاميل ميع قواعيد البيانيات االلكترونيية فيي
المرحلة الثانوية .تم اختيار التصميم شبه التجريبي حيث تألفت عينية الدراسية مين ( )07طالبيا
من المرحلة الثانوية في مجمع االمير سلطان في المملكة العربيية السيعودية  ،تيم تقسييمهم اليى
مجموعتين مثلت احداهما المجموعة التجريبية ،واالخرى مثلت المجموعة الضيابطة  .تعلميت
المجموعة التجريبيية وفيق منهجيية اليتعلم آركيس التحفييزي بينميا تعلميت المجموعية الضيابطة
وفق الطريقة التقليدية ،وأظهرت نتائج الدراسة على االختبار المفاهيمي لوحدة قواعد البيانيات
ومقبيياس الدافعييية للييتعلم تفييوق أفييراد المجموعيية التجريبييية المطبقيية لنمييوج آركييس علييى افييراد
المجموعة الضابطة.
 .5دراسة خالد (:)2213
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التعليم عن طريق المواد المكتوبة (النصوص) لروثكوف
مقارنة بالطريقة االعتيادية في التحصيل ،ودافعية التعلم على طلبة الصف العاشر األساسي.
اختيرت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية ،وتكونت من ( )00طالبا موزعين في مجموعتين
(تجريبية وضابطة) درست األولى حسب نمط التعليم عن طريق المواد المكتوبة (النصوص)
لروثكوف؛ بينما درست الثانية حسب الطريقة االعتيادية.
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استخدم الباحث اختباراً في التحصيل من إعداده ،ومقياس دافعية التعلم لكوزيكي وانتوتسيل.
وبعد التأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة؛ قام الباحث بتطبيق نمط التعليم عن طريق المواد
المكتوبة (النصوص) لروثكوف على المجموعة التجريبية؛ حيث أظهرت نتائج التحليل وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتي الدراسة في كل من التحصيل ،ودافعية التعلم ،وكانت
لصالح نمط التعليم عن طريق المواد المكتوبة (النصوص) لروثكوف مقارنة بالطريقة التقليدية.
 .3دراسة كيم وفريك (:)Kim & Frick, 2011
هييدفت الدراسيية الستقصيياء أثيير الييتعلم المباشيير الييذاتي ميين خييالل اليينص لدافعييية الطلبيية فييي
الصفوف األساسية ،وتحديد العوامل المرتبطة بمستوى الدافعية من خالل تدريس المسياقات ،وقيد
خلصت نتائج الدراسة إلى أن دافعية الطلبة تزداد في التعلم الذاتي المباشر عندما تكون النصوص
ذات عالقة بحياة المتعلم ،وعند تقديم التعزيز والدعم في بداية وخالل المادة التعليمية.
 .7دراسة صبري (:)2225
هدفت الدراسة إلى معرفة اثر التفاؤل وتنمية الدافعية ودافعية االنجاز ليدى طيالب الصيف
السادس وتم ايضا اختيار عينة عشوائية وعينة ضابطة وأظهرت نتائج الدراسية وجيود فيروق
ذات داللة احصائية بين أداء الطلبة في المجموعتين ووجود اثر للتفاعيل عليى اختبيار الدافعيية
المعرفية وأثره في اإلنجاز.
 .3دراسة البقيعي (:)2224
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر برنامج تدريبي للمهارات فوق المعرفية في التحصيل
والدافعية للتعلم .وقد تكونت عينة الدراسة من ( )52طالبا ً من طالب الصف العاشر األساسي
في مدرسة ذكور اربد االعدادية وهي احدى مدارس وكالة الغوث الدولية ،وقد تم اختيار
مجموعة عشوائية لتكون المجموعة الضابطة مؤلفة من ( )70طالبا  ،واستخدمت شعبة
اخرى من الصف ذاته مجموعة تجريبية مكونة من ( )70طالبا وطبق الباحث اختبار
التحصيل والدافعية للتعلم قبل تعرض المجموعة التجريبية للبرنامج التدريبي الذي صمم ألثر
الدافعية في التعلم للمهارات فوق المعرفية،
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ثم تعرض افراد المجموعة التجريبية الى التدريب على هذه المهارات بواقع ( )33جلسة
تدريبية أظهرت نتائج الدراسة تكافؤ المجموعتين على االختبار القبلي في التحصيل والدافعية
للتعلم ،بينما كشف اختبار(ت ) وتحليل التباين المصاحب على االختبار البعدي عن وجود اثر
للبرنامج التدريبي في التحصيل والدافعية للتعلم لدى عينة الدراسة لصالح المجموعة
التجريبية.
المحور الثاني :التعليق على الدراسات السابقة
 -3يشترك البحث الحالي مع الدراسات السابقة في استخدام المنهج التحليلي الوصفي في حيين
ان بعيييض الدراسيييات اسيييتخدمت المييينهج التجريبيييي كدراسييية البقيعيييي ( )2664ودراسييية
صبري (.)2667
 -2اسيتخدم البحيث الحييالي االسيتبانة كييأداة للبحيث ،بينمييا اسيتخدمت بعييض الدراسيات السييابقة
االختبييار كدراسيية خالييد ( )2637ودراسيية كييل ميين البقيعييي ( )2664ودراسيية صييبري
(.)2667
ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
جمع هذ البحث بين ثيالث محياور رئيسيية وهيي الدافعيية ،واسيباب تيدنيها ليدى الطيالب ودور
المعلم في اثارة الدافعية للتعلم.
اقتراح نموذج (كلير التحفيزي ( آركس ) لزيادة الدافعية نحو التعلم لدى الطالب.
إجراءات البحث
 منهج البحث:
بنا ًء على طبيعة البحث ،واألهداف التي يسعى إلى تحقيقها فقد استخدمت الباحثة المنهج
الوصفي التحليلي ،والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا ً
دقيقاً ،ويعبر عنها تعبيراً كيفيا ً وكمياً ،كما ال يكتفي هذا المنهج بجمع المعلومات المتعلقة بالظاهرة
م ن أجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة ،بل يتعداه إلى التحليل والربط والتفسير؛
للوصول إلى استنتاجات يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع (عناية.)33 :2663 ،
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 مجتمع البحث:
تك ّون مجتمع البحث من جميع المعلمين والطالب الذين يدرسون في منطقة الجوف.
 عينة البحث:
واختيرت عينة البحث بطريقة عشوائية بسيطة ،ويتراوح عددها ( )57من المعلميات ،و()57
من الطالبات.
 أداة البحث:
استبيان لقياس الدافعية للتعلم.
 إجراءات التنفيذ:
لقد اتبعت الباحثة الخطوات اآلتية لتحقيق أهداف الدراسة:
 .3مراجعة اإلطار النظري والدراسات السابقة المرتبطة بمجال البحث الحالي.
 .2تم تحديد موضوع البحث ومنهجه ومجتمعه وعينته وأداة البحث.
 .7تم بناء االستبيان من خالل االطالع على الدراسات السابقة.
 .4تم التحقق من صدق االستبانتين الظاهري بعرضهما على مجموعة من المحكمين
المختصين في مجال البحث والتأكد من صدق االتساق الداخلي والبنائي لهما.
 .7تم التحقق من ثبات االستبانتين باستخدام معادلة ألفا كرونباخ.
 .0تم تطبيق أداتي البحث(االستبانتين) على العينة.
 .5تم جمع البيانات وتحليلها واستخراج النتائج.
 .3تم عرض النتائج ،ومناقشتها ،وتفسيرها في ضوء فروض الدراسة.
 .1تم وضع التوصيات والمقترحات المناسبة في ضوء ما أسفرت عنه النتائج.
 األساليب اإلحصائية:
للتحقق من صالحية االستبيان ،واإلجابة عن تساؤالت البحث تم استخدام األساليب اإلحصائية
التالية:
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 .3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.
 .2معادلة ألفا كرونباخ؛ إليجاد الحد األدنى لمعامل الثبات.

نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها
السؤال األول :ما أسباب تدني الدافعية لدى الطالب؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل بند من
بنود المقياس وللمقياس ككل.
جدول (:)1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطالبات على المقياس
البند المتوسط

االنحراف

البند المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

3

2.8933

.38811

73

2.8533

.35616

2

2.6400

.53625

72

2.9333

.30015

7

2.6000

.59275

77

2.3867

.67570

4

2.9467

.27964

74

2.5467

.59940

7

2.4133

.65951

77

2.4267

.68128

0

2.9333

.25112

70

2.7733

.45242

5

2.9467

.27964

75

2.8533

.45599

3

2.8667

.34222

73

2.4133

.73693

1

2.6400

.58448

71

2.9067

.33585

36

2.9067

.33585

46

2.4000

.71660

33

2.8000

.43496

43

2.4533

.72211

32

2.8533

.39227

42

2.5067

.68524

28

37

2.9333

.30015

47

2.8933

.35157

34

2.9733

.23094

44

2.6533

.62587

37

2.7600

.42996

47

2.6933

.67730

30

2.8667

.41373

40

2.8800

.40135

35

2.4667

.52847

45

2.6267

.63189

33

2.4933

.72360

43

2.7200

.62731

31

2.6667

.60030

41

2.5600

.62037

26

2.6933

.54459

76

2.5467

.68366

23

2.6667

.57735

73

2.8933

.35157

22

2.3200

.66088

72

2.5733

.59669

27

2.7867

.47344

77

2.8267

.41503

24

2.5867

.67969

74

2.7600

.54127

27

2.6133

.54260

77

2.9733

.16219

20

2.6800

.52402

70

2.5600

.73961

25

2.9733

.16219

75

2.8400

.43620

23

2.1200

.75265

73

2.7333

.60030

21

1.9733

.83784

71

2.3733

.78454

76

2.8400

.40403

06

2.0533

.63445

2.6697

.25373

المقياس ككل

من خالل الجدول السابق يتضح أن أعلى استجابة للمعلمات كانت على البند الرابع عشر
"أشعر بالسعادة عندما أسعى لتحقيق هدف من أهدافي" ،والسابع والعشرين "أحرص على أن
تكون عالقتي مع ( معلماتي) جيدة " ،والخامس والخمسين "أقدر ما يبذله زميالتي من جهة في
سبيل التفوق الدراسي " بمتوسط حسابي ( )2.9733وانحراف معياري ( ،).16219وأن أقل
استجابة للمعلمات كانت على البند التاسع والعشرين "أحب المشاركة في المسابقات المدرسية "
بمتوسط حسابي ( )1.9733وانحراف معياري ( ،).83784وتبين أيضا من الجدول أن المتوسط
الحسابي للمقياس ككل ( ،)2.6697واالنحراف المعياري (،).25373
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وعند مقارنة المتوسط الحسابي للمقياس ككل بالوسط المرجح ( )2.34- 3.00يمكن القول بأن
استجابة المعلمات على المقياس بدرجة كبيرة.
وتعزو الباحثة هذه النتائج إلى طبيعة العالقة بين المعلم والطالب وما يحمله المعلم من
معتقدات تزيد من دافعية الطالب للتعلم.
السؤال الثاني :ما درجة اسهام المعلم في اثارة الدافعية لدى الطالب؟
االجابة عن السؤال الثاني:
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل بند من بنود
المقياس وللمقياس ككل.
جدول (:)2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمات على المقياس
البند المتوسط

االنحراف

البند المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

3

2.9831

.13019

30

2.7288

.51963

2

2.9661

.18252

35

2.9153

.28089

7

2.9492

.22157

33

2.9492

.22157

4

2.8983

.30484

31

2.9153

.28089

7

2.8644

.34529

26

2.8305

.37841

0

2.9831

.13019

23

2.8136

.39280

5

2.9492

.22157

22

2.8814

.37530

3

2.7797

.45742

27

2.7627

.50306

1

2.9661

.18252

24

2.6271

.58423

36

2.8644

.43381

27

2.7966

.51794

33

2.9153

.33673

20

2.6610

.60487

31

32

2.8475

.36263

25

2.6610

.60487

37

2.9153

.28089

23

2.8136

.43449

34

2.8644

.39206

21

2.7966

.44643

37

2.9322

.25355

76

2.4407

.70151

2.8365

.18500

المقياس ككل

من خالل الجدول السابق يتضح أن أعلى استجابة للمعلمات كانت على البند األول "الحالة
الصحية الجيدة تسهم في رفع الدافعية للتعلم " والسادس "معرفة قدرات الطالبات تساعد في إثبات
الدافعية " بمتوسط حسابي ( )2.9831وانحراف معياري ( ،).13019وأن أقل استجابة للمعلمات
كانت على البند الثالثين "مستوي تعليم األبوين يسهم في زيادة الدافعية للتعلم " بمتوسط حسابي
( )2.4407وانحراف معياري ( ،).70151وتبين أيضا من الجدول أن المتوسط الحسابي
للمقياس ككل ( ،)2.8365واالنحراف المعياري ( ،).18500وعند مقارنة المتوسط الحسابي
للمقياس ككل بالوسط المرجح ( )2.34- 3.00يمكن القول بأن استجابة المعلمات على المقياس
بدرجة كبيرة.
وتعزو الباحثة هذه النتائج إلى طبيعة البيئة المدرسية ،وطبيعة األسرة التي تسهم بالقدر الكبير
في تكوين شخصية الطالب ،وتكوين سلوكه ،وزيادة دافعيته للتعلم.

خاتمة البحث
 ملخص نتائج البحث:
هدف البحث إلى التعرف على دور المعلم في إثارة الدافعية للتعلم لدى الطالب وأثر ذلك
في زيادة تعلمهم ،واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،وشملت عينة البحث ( )57طالبة،
و( )57معلمة ،كما اشتمل البحث على استبانتين كأداة للبحث لقياس الدافعية نحو التعلم إحداهما
للمعلم واألخرى للطالب ،حيث تكونت استبانة المعلم من ( )73فقرة واستبانة الطالب تكونت من
( )06فقرة.
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وتوصل البحث لعدة نتائج أهمها:
 .3أظهر البحث استجابة بدرجة كبيرة للطالب على االستبيان ما يدلل وجود عالقة موجبة
بين درجات الدافعية للتعلم.
 .2أظهر البحث استجابة بدرجة كبيرة للمعلمات على االستبيان أي وجود عالقة موجبة في
زيادة دافعية التعلم لدى الطالب لها أثر كبير في زيادة الرغبة للتعلم.
 .7فاعلية نموذج كيلر في العملية التعليمية التعلمية.
وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث أوصلت الباحثة بعدة توصيات ،أهمها:
 االهتمام بإثارة دافعية الطالب لزيادة اكتساب المعرفة. عقد ورش عمل ودورات علمية للمعلمين تعزز هذا الجانب لديهم. توصيات البحث:
 .1مسيياعدة الطييالب فييي تعييديل نظييرتهم النفسييية وتجيياوز أي عقبييات ومشييكالت تحييول بييين
الطالب وزيادة التحصيل الدراسي.
 .2العمييل ميين قبييل المعلييم علييى اسييتغالل المهييارات والهوايييات واتباعهييا فييي الخطيية العالجييية
المتبعة في زيادة الدافعية.
 .3استخدام التعزيز في رفع الدافعية للتعلم لدى الطالب.
 .4توفير نموذج تطبيقي متكامل لنموذج كيلر التحفيزي يمكن استخدامه داخل الغرف
الصفية.
 .7تكييف نموذج كيلر للتصميم التحفيزي؛ بحيث يتناسب مع الصفوف وهو ما يخدم العملية
التعليمية التعلمية.
 .0إن الوصول إلى استمرارية اندماج الطلبة أثناء قيامهم بالمهارات التعليمية ضمن التدريس
يمكن أن يكون تحدياً ،وأحد الحلول لهذا التحدي هو تعزيز استخدام نموذج كيلر للتصميم
التحفيزي.
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الطالب ،نزار ولويس كامل ( )2666علم النفس الرياضي ،ط ،2الموصل ،دار الكتاب

للطباعة والنشر.
.11

عدس ،عبد الرحمن وعز الدين ،توفيق ( :)3117المدخل إلى علم النفس ،ط ،7عمان:

دار الكتاب األردني.
 .12عالونة ،شفيق ( )2664الدافعية في علم النفس التربوي :النظرية والتطبيق ،الطبعة األولى،
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العناني ،حنان ( :)2663علم النفس التربوي ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،ع ّمان.
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العواملة ،حابس سليمان ( :)2636الدافعية ،دار األهلية للنشر والتوزيع ،عمان :األردن.
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عوض ،عباس محمود ( :)3133علم النفس العام ،القاهرة ،دار الجامعة للطباعة

والنشر.
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قطامي يوسف وعدس عبد الرحمن ( :)2662علم النفس العام .دار الفكر ،عمان:

األردن.
.17
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كفافي ،عالء الدين ( :)2661السلوك االجتماعي ودينامياته ،دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية ،مصر.
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يونس ،محمد ( :)2632سيكولوجيا الدافعية واالنفعاالت ،دار المسيرة للنشر والتوزيع

والطباعة ،ع ّمان ،األردن.
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