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 ى  ـــــــــــ رة األولــــالمحاض
 يـّة ـعـّدافـف الـتعري – 1

      «  Motive » الّتمييز بين مفهـوم الّدافع  Atkinson( 1964يحاول بعض الباحثين مثل )
على أساس أّن الّدافع عبارة عن استعداد الفرد لبـذل الجهـد أو  «  Motivation»الّدافعّية  و 

ن ، أما في حالة دخول هذا االستعداد أو الميل حّيز الّسعـي في سبيل تحقيق أو إشباع هدف معيّ 
ن محاولة البعض . وعلى الّرغم مافعّية  باعتبارها عملّية نشطة الّتطبيق الفعلـي، فـإّن ذلك يعني الدّ 

بين المفهومين فإّنه ال يوجد أّي مبرر لمسألة الفصل بينهما ، ويستخدم الّدافع كمرادف  زيالّتمي 
للّدافعّية ، حيث يعبـر كالهما عن المالمح األساسّية للسلوك المدفوع ، وإن كانت الّدافعّية هي 

 المفهوم األكثر عمومّية . 
طاقة كامنة في الكائن الحي تعمل على استثارته ليسلك سلوكا معّينا في ف الّدافعّية بأّنها تعرّ  و 

 مع بيئته  هيتّم ذلك عن طريق اختيار االستجابة المفيدة وظيفّيا في عملّية تكّيف العالم الخارجـي ، و
وضع هذه االستجابة في مكان األسبقّية على غيرها من االستجابات المحتملة مّما  الخارجّية ، و

 .  عنه إشبـاع خاصيـّة معّينة أو الحصـول على هدف معّيـن ينتج 
على  هتحثّ  ي الّنفسي ، تثير الّسلـوك و أّن الّدافعّية حالة من الّتوتر الجسم (1995راجح ، و يرى )

 .  يزول فيسترجع الفرد توازنه تقرار حّتى يخّفف هذا الّتوتر أو االس

      خلّية في الفرد تستثير و تعمل على استمرار الّسلوكحالة دا »كما تعرف الّدافعّية كذلك بأّنها 

   . «و توجيهه نحو تحقيـق هدف معّين  

بينما   األهدافللّدافعّيـة على أّنها ميل أو نزوع لبذل الجهد لتحقيق  Johnson(  1969وينظر )  
أّن الّدافعيـّة مفهوم ُيستخدم لوصف ما ينشط الفرد أو    Gage et Berliner(  1984يرى ) 

و تعرف الّدافعّية كذلك بأّنها القّوة الّذاتّية اّلتي تحّرك    . يستحثه ، أو يدفعـه ، و ما يوجه نشاطه
     سلوك الفرد وتوجهه لتحقيق غاية معينة يشعر بالحاجة إليها ، أو بأهمّيتها المادّية أو المعنوّية



تستثار هذه القّوة المحّركة بعوامل تنبع من الفرد نفسه ) ميوله ، اهتماماته ،  ) بالّنسبة إليه (، و 
 أو المعنوّية المحيطـة به  .   ( أو من البيئة المـادّية هصخصائ 

خذ أشكاال عديدة وبناء على ما سبق يمكن القول أّن الّدافعّية هي حالة أو ضغط انفعالي ، قد يتّ   
كالّطموح أو االتجاه ، أو الحاجة ، أو الميل واّلتي تؤّدي إلى استثارة الّسلوك نحو تحقيق أهداف  ،

 .كون الّدافعّية إّما داخلّية أو خارجّية معّينة ، و ت 

 للّدافعّية مجموعة من الوظائف وهي :   ة :ــــّدافعيّ ـــف الـــــائـــوظ – 2

قد يشمل ذلك بعض الّتغّيرات الفيزيولوجّية اّلتي  و  تغيير في نشاط الكائن الحي ) الغدد ( -
 ترتبط بالّدوافع األولّيـة مثل دافع الجوع .

إلى وجهة  بحيث تقوم هذه االستثارة بتوجيه سلوك الفرد : استثارة فّعالة ناشئة عن هذا الّتغيير  -
معّينة تتحقق باختزال حالة الّتوتر الّناشئ عن وجود الّدافع ، و تستمر حالة االستثارة  طالما لم 

 يتّم إشباع الّدافع .
، و لذلك فإّنها تتضّمن استجابات الهدف المتوقع الوصول  لوك نحو تحقيق الهدفتوجيه السّ  -

و هذا الّتباين قد يكون  . ع و اإلشباع الفعليّ إليه و بالّتالي فإّنه يوجد تباين بين اإلشباع المتوقّ 
 و الخبرات االجتماعّية للفرد .  ال أو معرقال ، و الّتوقع له عالقة و ثيقة بمستوى الّطموحمسهّ 

ت يعني ذلك استدامة تنشيط الّسلـوك طالما بقيّ  و استمرار الّسلوك : وام و المحافظة على د -
 الحاجة قائمة فالّدافعيـّة تعمل على المحافظة على الّسلوك نشيطا حّتى يتّم إشباع تلك الحاجة. 

 :ّدافعّيـة ـاهيم المرتبطـة بمفهوم الـض المفـبع 2
 ة ــ وم الحاج ــ مفه   (أ  

 ز ـــ ــ الحافوم ـــ مفه  ( ب      
  وم الباعـثـــ مفهـ    (ج      

 ادة ــــ وم العـ ـ ــ مفه   (د       

وم االنفعال ـــ مفه  ( ه        
ـــةــــ القيموم ــ مفه  ( و        
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  الثـــانيــــــــــةرة ــــالمحاض
 ة :ــــــــــيّ ــدّافعــل الــــــــراحــم  - 1

يمكن اإللمام بمراحل الّدافعّية كعملّية تبدأ باستثارة الّنشاط و تنتهـي بتحقيق الهدف  و استعادة 
 الّتوازن و هي : 

الّداوافع عن الحاجات دات تعبر محدّ  مرحلة استثارة الكائن الحي أو محّددات الّدافعّية : - (أ
والّشرب  الفيزيولوجّية اّلتي تعتبر ضرورّيـة الستمرار الحياة الطبيعّية للفرد كالحاجة إلى األكل

و صياغته . إذن هذه   ومباشر في تشكيل الّسلوك  والهـواء ...وتؤّثر هذه المحّددات بشكل قويّ 
 ل مرحلة لتكوين الّدافع .المحـّددات هي أوّ 

حرمان الكائن الحي من الحاجات الفيزيولوجّية تزيد من  حافز أو حالة الّدافع :مرحلة ال - (ب
وذلك بسبب ، شّدة الّدافع و تضاعف من حّدة الّنشاط اّلذي يبحث عن حالة إشباع لهذه الحاجة

استثارة  حدوث عدم توازن بيولوجي لـدى الفرد ) الكائن الحي ( األمر اّلذي يؤّدي إلى تنشيط و 
 أجل خفض هذا الّتوتر ، و استعادة حالة الّتوازن .  الكائن من

و يهدف هذا الّسلوك إلى خفض الّتوتر و استعادة االتزان و في   مرحلة البحث عن هدف : - (ج
 ها نحو الحصول على الّطعام . حالة الكائن المحروم من الّطعام مثال : يكون سلوكه موجّ 

: بعد البحث عن الهدف  تأتي  مرحلة تحقيق الهدف ، أو تحقيق  مرحلة تحقيق الهدف  - (د
 ائع بعد الحصول على الّطعام ، أو أن يصل الّتلميذ لحلّ اإلشباع ، كأن يأكل الكائن الحي الج 

 ها . مسألة رياضّية بعد أن بحث عن كيفيـّة حلّ 

وتعتبر آخر مرحلة يستعيد بها الكائـن الحي  مرحلة خفض الّتوتر واستعـادة الّتوازن : - (ه
. وهي مرحلة  يعقب تحقيق اإلشبـاعذي توازنه وتنشأ نتيجة الحصول على الهدف أو هي األثر الّ 

 لّتعّلم . في غاية األهميـّـة بالّنسبة لتثبيت ا
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 الثـــــالثــــــــــــــة  رة ــــالمحاض
  ةــــــــــــفعيّ ادّ ـواع الـــــــأن (  1 
فهي اّلتي يكون مصدرها المتعلـّم نفسه ، حيث يقدم على الّتعلم  ة :ــــــــة الّداخليّ ــالّدافعيّ  أ (  

  المهارات  كسبا للمعارف و الّتعّلم وسعّيا وراء الّشعور بمتعة  ا برغبة داخلّيـة إلرضاء ذاته ومدفـوع  
ا ا ضروري  يميـل إليها لما لها من أهميـّة بالّنسبة له ، لذا تعتبر الّدافعّية الّداخلّية شرط   اّلتي يحّبها و 

للّتعّلم الّذاتي. وهذا الّنوع من الّدوافع ينعكس إيجابا على تحصيل الّتالميذ وتزداد الّدوافع الّداخلّية 
و العقلّية . وكذلك تحقيق االنسجام بين طريقة   الموضوع بحاجات المّتعّلم الّنفسّية عن طريق ربط

ق الّدافعّية الّداخلّية أيضا عند وضوح موضوع الّتعّلم الّتعّلم وبين ميول الّتعّلم واتجاهاته ، و تتحقّ 
كتشاف والّنشاطات يتّم إثارة الّدافعّية الّداخلّية من خالل توظيف الّلعب و اال عند المتعّلم ، و

 .  معلّ ة التّ الّتربويـّة المختلفة في عمليّ 

تقف  و يمكن القول أّن الّدوافع الّداخلّية تمثل أهم األسس الّدافعة للّنشاط الّذاتي الّتلقائي للفرد و 
خلف إنجازاتـه األكاديمية أو المهنية العامة . فالفرد اّلذي يهوى القراءة من أجل متعة شخصّية 

ق يحقّ  ة تقـوم على الّدافع للمعرفـة و الفهم يكون مدفوعا بدافع داخلي أكثر ثباتا و قّوة ألّنهذاتيّ 
لنفسه إشباعا ذاتّيا ، و من ثّم فإّن تأثيـر الّدوافـع الّداخلّية على مستوى األداء واالنجاز الفردي 

،  االستطالع الّدوافع الّداخلّية دافع حبّ يفوق تأثير الّدوافع الخارجيـّة االجتماعيـّة . و يندرج تحت 
 اءة أو المنافسة ، دافع اإلنجـاز.دافع الكف

 أولّياء فهي اّلتي يكون مصدرها خارجّيا كالمعّلم وإدارة المدرسة و  ة :ـــــة الخارجيّ ــــالّدافعيّ  ب (  
األمور ، أو األقران . فقـد يقبل المتعّلم على الّتعّلم سعّيا وراء رضا المعّلم أو لكسب إعجابه 
وتشجيعه ، أو للحصـول على الحوافز الماديـّة أو المعنوّية ، وقد ُيقبل الّتلميذ على الّتعّلم إرضاء 

و قد تكون  منهما لوالديه و كسبا للّتقدير و الحّب ، أو الحصول على كسب مــادي أو معنوي 



، و يمكن أن يكون األقران مصدرا ّية بما تقدمه من جوائز للمتعّلمإدارة المدرسة مصدرا آخر للّدافع
لهذه الّدافعّية فيما يبدونه من إعجاب وتقدير لزميلهم في حالة تفّوقه مثال . وتؤّكد الّتربّية الحديثة 

و تربّية الّتالميذ منذ  إلى المستوى الّداخليأهمّية نقل دافعّية الّتعّلم من المستوى الخارجي 
المستويات األولى من الّتعليم ) االبتدائي ( على حّب العلم وتوجيه ميولهم و اهتماماتهم نحو 

 . الّدراسة مّما يخلق لديهم  دافعّية داخلّية لمواصلة الّتعّلم و تحقيق الّتّفـوق و الّنجاح 
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   الرابــــعــــــــــــــةرة ــــالمحاض
 : معلّ التّ ة ــافعيّـ دريف ــتع - 1

طاقاته في كّل  ُتعّرف دافعّية الّتعّلم على أّنها حالة استثارة داخلّية تحّرك المتعلـّم الستغالل أقصى 
 . ة وتحقيق ذاتهموقف تعليمي يشترك فيه قصد إشباع دوافعه للمعرف

معّينة كما يمكن تعريف دافعّية الّتعّلم على أّنها كل ما يحرك سلوك المتعلـّم نحو هدف أو غايـّة 
أو خارجّيا . كما أّن الّدافعّيـة ناتجـة كذلك     علما بأّن مصدر تلك الحركة ، يمكن أن يكون داخلّيا

عن اإلدراك اّلذي يحمله الّتلميذ عن األهداف المنشودة عن المدرسة ، و عن قيمة الّنشاطات اّلتي 
 . عامــة  اتجاه المحيط الّتربوي بصفةـوم بها الّتلميذ اتجاه المادة و يقــ 
و      المتعّلممعارف هي حالة داخلّية تحـــرك أفكار و أّن الّدافعّية للّتعّلم يرى 1997 (  Viau ) أّما

 . تحّثه على مواصلة األداء للوصول إلى حالة الّتوازن المعرفيوعيه و انتباهه و 
الفرد وتعمل على توجيهه نحو كما تعّرف الّدافعّية للّتعّلم على أّنها حالة داخلّية تستثير سلوك 

هدف معّين ،وتعمل على زيادة الجهود والّطاقة المبذولة لتحقيق األهداف ، وهي ضرورة أساسّية 
 . لحدوث الّتعّلم

 : معلّ التّ ة ــافعيّ دات ــريّ ـنظ   - 2

الّدافعّيــة بداللة بعض المفاهيــم كالحافـز و الحرمان  هذه النظرية  تفّسر الّنظرّية الّسلوكّية : 1- 2
        و الّتعزيز، حيث أّكد سكينر في نظرّيته على البيئة والوسيلة كعنصرين أساسيّين يتحّكمان

ا أساسّيا في تعّلم االستجابات المرغوبة، بالبواعث الخارجّية واعتبرها مصدر   في عملّية الّتعّلم، واهتـمّ 
صحيحا لزيادة  فترض أّن البيئة الخارجّية كمصدر لإلثابة و الّتدعيم . و تعّد مدخال  ومن ثّم ا

  شراط اإلجرائييعرف عنده باإل احتمال صدور استجابـة معّينة أو خفض هذا االحتمـال ، و هو ما
على أّن اإلشباع اّلذي يعقب استجابة  أّما ثورندايك فقد فّسر الّدافعية بقانون األثـر اّلذي ينّص 

يتعّلم  التلميذ و يمكن القول أنالعكس صحيح ، تقوّيتها و ثم معّينة يؤّدي إلى تعّلم هذه االستجابة 



 حالة األلم وتجنب(  ذةاللّ  ) حالة اإلشباعتحقيق  التعلم أي رغبة في  رغبة في كون لديه عندما ت
  . (في مبدأ تحقيق الّلذة وتجّنب األلم  تشبه نظرية فرويد) 

حاالت داخلّية من االستثارة أو الّتوتر تحدثها  تي تعتبر بالحوافز الّ  افعية الدّ  " هل " يفسر 
اخلي . فكّلما زاد هذا االختالل زاد الحافز حاجات فيزيولوجّية أو اختالل في الّتوازن الحيوي الدّ 

الّسلوك  يتعزز ديمومة ( وبذلك ) أكثر مقاومة لالنطفـاء وكّلما زاد الحافز كانت االستجابة أسرع و 
 .تحدث عملّية الّتعّلم   و 
  : تعتبر نظرّية ماسلو من الّنظرّيات اإلنسانّيـة   Maslow: نظرّية الّنظرّية اإلنسانّية  2 – 2

الحاجـات  وفهماّلتي اهتّمت بدراسة الفرد و دوافعه ، و أّكد أّن دراسة الّدوافع تبدأ من دراسة 
   . اإلنسانيـّة ، و قد تضّمنت هذه األخيرة ، الحاجات البيولوجّية إلى جانب الحاجات الّنفسّية

على أّن لكّل شخص مجموعة من الحاجات المتداخلة فيما بينها ، غير أّنها  تقوم نظرّية ماسلو 
   الّنفسّية بيولوجّية و ال تختلف من حيث األهمّية والقّوة ، وقد قام ماسلو بترتيب حاجات اإلنسان

 : في هرم يسّمى هرم ماسلو من القاعدة إلى القمة على الّنحو اآلتي

 

 الحاجات                                    الّنمائّية الحاجات  

 الجمالّية الّتذوقّية                                                         
                                                    غبة في المعرفةالرّ                                             

  حاجات تحقيق الـّذات                                            
 حاجات تقدير الـّذات                                           
  واالنتماء حاجات الحبّ                                         

 ةــ حاجـات األمن و الّسالم                      الحاجات الحرمانّية
 ةـــــ ات الفيـزيولوجيّـ ـــــ ـاجـــــ الح                                    

                     

 ( 1943)لّتدرج الهرمي للحاجات طبقا لنظرّية ماسلوا (:03) الّشكل رقم         

 ( 255  ، ص 2004،  جابر كما ورد عن) 
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   الخــــــامســــةرة ــــالمحاض
 

يؤكد أصحاب الّنظرّية المعرفّية على أهمّية العمليـّات العقلّية في  : الّنظرّية المعرفّية - 2-3
توجيه الّسلـوك عن طريق األهداف ، وتقوم هذه الّنظرّية بتفسيـر الّدافعّية بداللة مفاهيـم تؤّكد على 
 حرّية الّتلميـذ ، و قدرتـه على االختيار ، أو توجيه سلوكه اّلذي يرغب فيه ومن أبرز هذه المفاهيم

       . ، وهي مفاهيم ذات عالقة بالّدافعية الّذاتية ّتوقع ، والّنشاط العقلي الّذاتي، ال ، الّنية ، القصد
  Weiner (1992)لــ  نظرّية االنساب و   Rotter( 1994) اّلتي جاء بهاتعتبر نظرّية الّتوقع  و 

سلوك الفرد يتأّثر بالكيفّية اّلتي يدرك بها الفرد  من أهم الّنظرّيات المعرفّية حيث يفترض وينر أنّ 
إلى عوامل ذاتّية ) داخلّية ( و إّما أن  العوامل المتسّببة في سلوكه ، فإّما أن يسندهاب و األسبا

سباب خارجّية ال يمكنه أو فشله أل نجاحه   يسندها إلى عوامل خارجّية . فالّتلميذ اّلذي يعزو 
األستاذ ... سينعكس ذلك سلبا على   عدم كفاءة  ، م فيها مثل صعوبة المـادة ، الحظالّتحك

دافعّيته ، أّما الّتلميذ اّلذي يعزو نجاحه أو فشله إلى أسباب يستطيع هو أن يتحّكم فيها مثل  
   .  إيجابا على دافعّيته للّتعلماالجتهاد المراجعة ، المثابرة ، االستعداد ... فسوف يؤّثر ذلك 

  تنّص على أّن معتقدات الفرد عن ما تحققه المكافآت  Rotter(    1994أّما نظرّية الّتوقع  لـ )
         لوك فإن لم يدرك األفراد أنّ ليس المكافآت في حّد ذاتها ، هي اّلتي تزيد من تكرار  السّ  و 

هذه  نة في سماتهم الّشخصّية أو سلوكاتهم ، فإنّ ما حصلوا عليه من مكافآت  نتج عن أنماط معيّ 
 . المكافآت لن تؤّثر عليهم مستقبال

تستند هذه الّنظرّية في تفسيرها للّدافعّية على الّتفاعل  :الّنظـرّية االجتماعّيـة المعرفيـّة   - 2-4 
ر فيه ويعد من ة ، والمحيط اّلذي ينمو ويتطوّ الموجود بين سلوك المتعلم ، وخصائصه الفرديّ 



     فّسر الّتأثير المتبـادل المستمر بين العوامل االجتماعّية  األوائل اّلذين أّسسوا هذه الّنظرّية . و
 يمكن توضيح ذلك من خالل المخطط الّتالي :  اتّية و العوامل الّسلوكّية ، و العوامل الذّ  و 

  

 

 

 .  ( , Viau    1997)   الّشكل يوضح الحتمّية الّتبادلّية

هو مبدأ الّتأثير  الّسوسيومعرفّية ، أال وتخضع الّدافعّية لنفس المبدأ اّلذي تقوم عليه الّنظرّية  و 
على العالقة البداغوجّية الموجودة بينه وبين أساتذته ،  المتبادل فدافعّية الّتلميـذ تؤّثر على سلوكه و 

هذه العناصر تؤّثر على دافعّية الّتلميذ في نفس الوقت ، هذا ما يفسر  كذا المادة الّدراسية ، و  و 
 .ّدافعّية ، يتحّول فيها العنصر المؤّثر إلى متأّثر ثّم إلى مؤّثر من جديد وجود الّدينامكّية في ال

هو مفهوم مستوى  أّدت إلى اقتراحه  لمفهوم هام في علم الّنفس و  والجدير بالّذكر أن أعمال
) المرجو ( . أي الهدف اّلذي يسطره اإلنسان    عرف على أّنه الهدف المبتغىي ذي الّطموح الّ 

يمكن أن يحّدد مستوى الّطموح كذلك بالّتجـارب الّشخصية  لنفسه عند القّيام بمهّمة معّينة ، و 
 الماضية للفرد عند تعامله مع نفس الموقف .

اّلذي توصل إلى أّن  Weiner(  1992لوين  األثر الكبير في أعمال ) وقد كان ألعمال  
افعّية للّتعلم تكون أحسن عند بلوغ مستوى عال من الّطمـوح ، و أّن الفشـل أو الّنجاح في مهّمته الدّ 

 .  ل الاّلحقةالّسابقة  له تأثير مباشر على األعما

 ( 1990و )    (  ,  Sckunk  1991و ) Legget (   1998) و    Dweck( 1986من  )
Zimmerman  و  Pintrich  (1992و  )Schrauben ( 1994و ) Viau  . 

 

 

 الخصائص الفرديّة  

طـــالمحي  

 الّسـلـــوك
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   الســــادســــــة رة ــــالمحاض
 

  تعتبر نظرّية األهداف نموذج من دافعّية اإلنجاز و هي جّد مستعملة : نظرّية األهداف - 2-5
ويرى أصحاب و متداولة في مختلف الّدراسات المتعّلقة بالمجال المدرسي و المجال الّرياضي. 

     ارــــ از هو إظهـــ ف اّلتي تتطلب اإلنجــــ اسي لألشخاص في المواقــــ ة أن الهدف األســــ هذه الّنظريّ 
ذه الّنظرّية من أهم ما يملكونه من مؤهالت وقدرات معّينة من أجل بلوغ أهدافهم . كما تعتبر ه

 Pintrich ( 2004)نذكر   الّنظرّيات اّلتي عملت على تفسير دافعّية الّتعّلم و من أشهر روادها

(1998) Bouffard ، (1992) Ames (1986) Dweck).  فنظرّية األهداف تحاول الّتأكيد
 . سلوك األفراد و على وجود ارتباط  قّوّي بين األهداف

 همـا :  يمكن تصنيف األهداف المدرسّية إلى نوعين و  ( Ames ) 1992 فحسب  

الّداخلّية ،  األهداف الّتعلمّية : وقد أطلق عليها الباحثون تسمّيات عديدة مثل : األهداف -أ 
 المهـارة ، األهداف المتمركزة حول المهّمة ، أهداف اإلتقان .أهداف 

تسمى كذلك األهداف الخارجّية  ، أهداف المنافسة ، األهداف  األهداف األدائّية  : و  -ب 
المتمركزة حول الّذات . تختلف األهداف الّتعلمّية عن األهداف األدائّية من حيث أّنها تحتوي على 

 . نتائج تلك المهّمة كير سواء تعلق األمـر بالّتلميذ ذاته أو المهّمة أو أنماط  مختلفة من الّتف

  (2005:183)العتوم وآخرون ح الفرق بين األهداف الّتعلمّية واألهداف األدائّيةّض والجدول اآلتي يو 

 



 داف األدائيـّةاأله داف الّتعلميـّةهاأل
يعتقدون أن الكفاءة تتطور مع الّزمن من 

 الّتمرين والجهد . خالل 
ا أن  اإلنسان، فإمّ  الكفاءة سمة ثابتة في يعتقدون أنّ 

 يكون اإلنسان كفء أو ال يكون   
ر فـرص استعراض الكفاءة تي تقـدّ يختـارون المهام الّ  م . علّ تي تعظم فرص التّ يختـارون المهام الّ 

 تي تكشف عن عدم كفاءتهم . بون المهام الّ ويتجنّ 
ة وضرورة وسيلة مهمّ ينظرون إلى الجهد ك

 لتحسين الكفاءة .  
ينظرون إلى الجهد كمؤّشر على الكفاءة  المتدنّية  

الّناس أو األفراد األكفاء ال يجب أن   ويعتقدون أنّ 
 يبذلوا جهودا كثيرة . 

ة لتعلم المواد  أكثر ميال للّدافعّية الّذاتيّ 
 األكاديمية .  

توقعات الّتعزيز  يميلون للّدافعّية الخارجّية ، يفضلون 
 والعقاب الخارجي . 

ي إلى الفهم  ات تعلم تؤدّ يستخدمون استراتيجيّ 
م دون  ة ، مثل الّتعلّ الحقيقي للمواد األكاديميّ 

 المعني ، مراقبة الفهم 

م علّ يستخدمون استراتيجّيات الّتعّلم التي تقود إلى التّ 
 ة )الحفظ األصم( . األولي للمواد األكاديميّ 

يقّومون أدائهم الخاص في ضوء ما يحققونه  
 من تقّدم . 

يقّومون أدائهم الخاص في ضوء مقارنة أنفسهم بغيرهم 
. 

ينظرون إلى األخطاء باعتبارها جزء مفيدا  
يستخدمون األخطاء   و في العملية الّتعليمّية،

 لتساعدهم في تحسين األداء .  

شل رات على الف ينظرون إلى األخطاء باعتبارها مؤشّ 
 وعدم الكفاءة  . 

يقتنعون بأدائهم عندما يبذلون جهدهم حتى 
 تيجة هي اإلخفاق )الفشل( . وإن كانت النّ 

ق  ى إلى الّنجاح أو حقّ يقتنعون بأدائهم فقط إذا أدّ 
 النجاح . 

ه دليل على ضرورة  يفسرون الفشل على أنّ 
 بذل مزيد من الجهد . 

ة وعلى  رون الفشل بأنه دليل على القدرة المتدنيّ يفسّ 
 المزيد من الفشل في المستقبل . 

م أو  علّ م باعتباره مصدرا للتّ ينظرون إلى المعلّ 
 موجها له . 

م باعتباره حكما أو مصدرا وحيدا ينظرون إلى المعلّ 
 عزيز أو العقاب . للتّ 
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 للّتعّلم عند الّتالميذ  الحديثة اّلتي ساهمت في دراسة مفهوم الّدافعّية للّتعلم بصفة عامة و الّدافعّية

و تهدف هذه . في تطويرها  Ryanو    Deciالمراهقين بصفة خاصة و يرجع الفضل إلى  
الّتعّلم عملّية ذات  عملّية و ذلك بجعل  الّنظرّية إلى تنمية الّرغبة و اإلرادة في الّتعّلم عند الّتلميذ 

 .  قيمة لديه  مّما يعطيه الفرصة ليصبح واثقا من نفسه

لوك ، تختلف نظرّية العزم الّذاتي عن الّنظرّيات المعرفّية األخرى لكوّنها تمّيز بين نوعين من السّ   
هناك سلوك  و  فهناك سلوك ينبع عن إرادة الفرد ورغبته و هو الّسلوك المعبر عن دافعّية قوّية 

لكن في حقيقة األمر هو سلوك ناتج عن عوامل  يظهر ألول وهلة بأنه ناجم عن اندفاع الفرد ، و 
بسلوك يعبر عن هكذا يقال بأّن الّشخص قام  ة تتحكم في الفرد أو في أعماله و ة أو خارجيّ داخليّ 

ا في اتخاذ قراراته و في اختيار ما يناسبه من إرادته  عندما يكون ذلك الّشخص حرّ  عزمه و 
 . نشاطات

فسّية و طبيعّية يحاولون كما تنطلق هذه الّنظريـّة من مسلمة مفادها أن لكل األفراد حاجات ن 
أصحاب هذه الّنظرّية على و جود يركز ت البيئة اّلتي يعيشـون فيها ، و ، وذلك مهما كانإشباعها

 واع أساسّية من الحاجات الّنفسّية و هي :ــ ة أنـــ ثالث

 .الحاجة إلى الّشعور باالستقاللّية  -(أ 
 الحاجة إلى شعوره بالقدرة على ربط عالقات اجتماعّية : - (ب

  . الحاجـة إلى الّشعـور بالكفـاءة الّذاتّيـة -(ج 
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 ) محّددات الّدافعيــــة ( : ةــة المدرسّيــــــات الّدافعيّ ــنمكـوّ   – 1
الّتعّلم بشكل فّعال ، كونها تدفع الّتلميذ إلى االنتباه وبذل الجهد ة وسيلة لتحقيق أهداف تعد الّدافعيّ 

      الّتفوق في الّسياق المدرسي .  واالهتمام بالّدراسة وحّب االستطالع من أجل تحقيق الّنجاح و
نات الّدافعّية انطالقا من أول دراسة أجريت بهدف تحديد مكوّ   Chiu(  1967تعتبر دراسة )  و 

 هي : ل وــة عوامــ ل إلى تحديد خمسفسي االجتماعي ،  توّص المنظور النّ 
 ة .ــــــ و الّدراســـــــي نحــــــــاالتجاه االيجاب -

 الحاجة إلى االعتراف  االجتماعي . -

 ل .ــــــ ـــــــ ب الفشـ نـ تج -

 االستطالع . حبّ  -

 األقران .  األساتذة و  الّتكيف مع مطالب الوالدين و  -

 :ة وهي افعيّ اإلشارة إلى ثالثة مكونات أساسية للدّ  كمايمكن
    : واّلذي يشمل اعتقادات الّتالميذ عن قدرتهم إلنجاز المهّمة )عمل مدرسي(  عــــــالّتوق مكون  ( أ
و      ءة الّذاتّية ، اعتقادات الّتحكماّلذي يشار إليه بعّدة مصطلحات منها الكفاءة المدركة ، الكفا و 

 ."هل أستطيع أن أنجز هذه المهّمة ؟  " يجيب هذا المكّون عن السؤال 
: و اّلذي يعكس أهداف الّتالميذ و اعتقاداتهم حول أهمّية و فائدة العمل  ةــــــب ( مكّون القيم

المدرسي اّلذي هم بصدد انجازه . وُيشار إلى هذا المكّون بعّدة مصطلحات منها أهداف الّتعّلم ، 
هّمة ، الّتوّجه الّداخلي و يهتّم هذا المكّون الّدافعي باألسباب اّلتي تجعل الّتالميذ ينجزون قيمة الم

 مهّمة ما ، فهو يجيب عن السؤال "  لماذا أنجز هذه المهّمة " ؟ .



     .الّنشاط الدراسي يذ نحو المهمة أو : ويقصد به رد الفعل االنفعالي للّتالمج (  مكّون انفعالي
يجيب  عن السؤال  " كيف أشعر اتجاه هذه  من يعبر عن هذا المكّون بقلق االمتحان ، و هناك  و 

 . المهّمة " ؟
( من بين الّدراسات  2009آخرون  )  أّما في الّدراسات الجزائرّية فتعتبر دراسة أحمد دوقة و

المتوسطة من  مرحلةة الّتعّلم في الة لدافعيّ ـة اّلتي هدفت إلى الكشف عن المكّونات األساسيّ المهمّ 
 ي : ــــــــــالّتعليم  و يمكـن توضيحها على الّنحو اآلت

 ه ـــــــــ م لقدرات ـــــــــــــ إدراك المتعلّ  – 1
 م ـــــــــــ ـلّ ــــ عـــتّ ــة الـ ــــــــــــ إدراك قيم – 2
 ذة ــــــــ ة األسات ـــــ إدراك معامل – 3
 اء ـــــــ ـــــة األوليّ ــــ إدراك معامل – 4
 إدراك العالقة مع الّزمالء  – 5
 ي ــ راساج الدّ ـــــــ إدراك المنه – 6

 :ة ــــــــرات الّدافعيّ ـــــــــــــمؤش – 2

المؤّشرات األساسّية اّلتي تّبن ما إذا كان الفرد قّرر أم لم يقّرر الخوض في   viauيوّضح نموذج 
 سلوك معّين . هناك حسب فيو ثالث مؤّشرات رئيسّية للّدافعّية للّتعّلم وهي : 

اّلذي يمّيز الّتلميذ اّلذي يتمّتع بمستوى مقبول من الّدافعّية للّتعّلم و يتحلى االندفاع المعرفي :  – 1
ذلك الّسلوك في مختلف االستراتيجّيات المستخدمة من طرف الّتلميذ للحصول على نتائج مرضّية 

 و لتحقيق األهداف المسّطرة . 

 من الّدافعّية . اّلذي يّتصف به الّتلميذ ذو الّدرجة العالّية مستوى المثابرة : –2

 اّلذي يعتبر المؤّشر األكثر استخداما للحكم على مستوى دافعّية الّتلميذ . األداء :  –3

 ( déterminisme réciproque)وفي األخير تجدر اإلشارة إلى أّنه تبعا لمبدأ الحتمّية المتبادلة

اّلذي يعتمد عليه المنظور االجتماعي المعرفي ، فإّنه يمكن للمؤّشرات أن تلعب دور المحّددات و 



في المقابل فإّنه يمكن للمحّددات أن تتحّول إلى مؤّشرات فذلك الّتفاعل بين عناصر الّنموذج اّلذي 
 يضفي على الّدافعّية طابعها الّديناميكي . 

 ي.و يمكن توضيح ذلك في الّشكل اآلت

 

                    

 

 

 

 

  Viau(  1994:  32نموذج الّدافعّية في الّسياق المدرسي فيو ) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 المحــــــّددات                                            المــؤّشــــرات

 

اعــاالندف                                                                          

                                                                             

      األداء      االختبار                                                               اق ـــيالسّ 

                             

رة ـــالمثاب                                                                           

 اط ـــة النشــــإدراك قيم -

 هـــإدراك التلميذ لكفاءت -

 إدراك تحكمه في النشاط  -
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 الثـــــامنـــــــــــةرة ــــالمحاض
 

 ّتعــــلم :يـّة الـافعدف ــوظائ –1
، تتجلى ثالث وظائف أساسّيـة باالعتماد على الّنظرّية المعرفّية االجتماعّية في تفسيـر الّدافعّية 

 هي كـاآلتي : الّتعّلمافعّية دل
 تزويد الّسلوك بطاقة محّركة :   –(أ 

      الّتنبيه ستوجب خفضهما طاقة كامنة أو حالة من االستثارة و إّن الّدوافع المختلفة عبارة عن 
حالة من الّتوتر البد من اختزالها ، و حالة من الّنقص يجب إشباعها ، و هذه الحاالت الّنفسّية  و 

         العصيّبة من االستثارة و الّتنبيه و الّتوتر و الّنقص حاالت داخلّية أو حوافز تنشط الّسلوك
الحركة ، وتطبيقا للّدافعّية في المواقف الّتعليمّية ، فإن اط و تمّد الكائن الحي بالطاقة و تستثير الّنشو 

معزز خارجي ، أّما الّدوافع  الدوافع الّداخلّية هي اّلتي تجعل المتعّلم يرغب في الّدراسة دون وجود
هذا  ، المكافآت المالّية ، و العالماتالخارجّية  فهي تحّدد مقدار الحوافز الخارجّية مثل الّتقديرات و 

 . ل بمجرد زوال الحوافز الخارجّية الّنوع من الّدافعّية تزو 
 اره :ـــــــــاط و اختيــــتحديد الّنش  –( ب

ستعاب المتعّلم  لموضوعات ومواقف معّينة ، كما تحّدد الّطريقة واألسلوب اّلذي االّدافعّية تحّدد 
يستجيب به المتعّلم لتلك الموضوعات و مواقف الحياة المختلفة . و يلعب الميل دورا أساسّيا في 

و يمكن أن يّتضح هذا  .يقوم بسلوك معّين ويهمل سلوك آخراختيار الّنشاط بحيث تجعل المتعّلم 
 .  هاالنتقاء في اختيار المتعّلم للكتب أو األنشطة و الّتمارين اّلتي لها عالقة بالموضوع اّلذي يهمّ 

 

 توجيه الّسلوك نحو هدف :  –(ج 

هذه األخيرة تكون  تمّده بالّطاقة و  الّدوافع كما سبق ذكره حالة من االستثارة اّلتي تنشط الّسلوك و 
هو تلبّية حاجة ما أو إشباع ، أو  تحّرك الّسلوك باتجاه الهدف المطلوب و عديمة الفائدة ، إاّل إذا 

يالحظ أّن الّتالميذ اّلذين يوّجهون جهودهم نحو هدف معّين تكون دافعّيتهم أكبر و  إزالة التوتر . و 
 . استعدادهم أقوى لبذل الجهد المناسب


