


 –مستغاهم –جامعت عبد الحميد بن بادٌس 

 والاجتماعيت إلاوساهيت العلىمكليت 

 قسم العلىم الاجتماعيت

 شعبت علم الىفس

 

 مركسة لىيل شهادة املاستر في علم الىفس

 علم الىفس املدزس ي تخصص:

 

 

 

 

 طسف من علىا ومىاقشت مقدمت

 حساث عبد القادز :الطالب

 
 م لجىت املىاقشتأما

 الصفت            الستبت                                             اللقب والاسم                 

 زئيسا                      (          أ)محاضس أستاذ                                مسكين عبد هللاد.

 مشسفا ومقسزا                            ضسة)أ(  أستاذة محا       ن فاطيمت الزهساء     سيسباد.

 ممتحىا       أ(                  )ةمحاضس  ةأستاذ                                 عليلش فلت     د.

 

 0202-0291السىت الجامعيت 

لدي تالمير املسحلت  قته بالدافعيت للتعلمالتفاعل الصفي وعال

 الثاهىٍت

عبد الحق بن ثاهىٍت ب ثاهىي تالمير السىت ألاولى دزاست ميداهيت على عيىت من 
 والية مستغانم حمودة ببلدية سيرات

 والًت مستغاهم

 

 



 –مستغاهم –جامعت عبد الحميد بن بادٌس 

 إلاوساهيت والاجتماعيت كليت العلىم

 قسم العلىم الاجتماعيت

 شعبت علم الىفس

 

 مركسة لىيل شهادة املاستر في علم الىفس

 دزس يتخصص: علم الىفس امل

 

 

 

 

 طسف من علىا ومىاقشت مقدمت

 حساث عبد القادز :الطالب

 
 م لجىت املىاقشتأما

 الصفت             الستبت                                                   اللقب والاسم           

 زئيسا                   (         أأستاذ محاضس)                               مسكين عبد هللاد.

 سفا ومقسزامش                       ( أ)ةمحاضس  ةأستاذ                 سيسبان فاطيمت الزهساءد.

 ممتحىا                        (أ)ةمحاضس  ةأستاذ                                      عليلش فلتد.

 0202-0291السىت الجامعيت 

لدي تالمير املسحلت  التفاعل الصفي وعالقته بالدافعيت للتعلم

 الثاهىٍت

عبد الحق بن ثاهىٍت ب ثاهىي ولى تالمير السىت ألا دزاست ميداهيت على عيىت من 
 والية مستغانم حمودة ببلدية سيرات

 

 



 

 أ

 

 

 اإلهـــداء
 

أجل تربيتنا أبي حفظو اهلل وأطال في عمره وأمي الغالية أىدي ثمرة جيدي إلى من سيروا الميالي من 

لى زوجتي الكريمة التي كانت سند لي في إتمام دراستي وبناتي الغاليات ريتاج    أطال اهلل في عمرىا، وا 

لى كل العائمة ، كما أىدي ىذا العمل أيضا إلى زمالئي في العمل وأصدقائي من قريب  و نورالوئام وا 

لى كل أساتذة عمم النفس بجامعة مستغانم.لو الفضل في إتمام دراستي  وكل من كان وبعيد  ، وا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ب

 

 الشــكر كممة

 

، وبيذا أتقدم بالشكر الجزيل إلى فيق عمى إتمام دراستنا المتواضعةأحمد اهلل عز وجل الذي وىبنا التو     

وعمى المجيودات التي  المذكرة ذه مة الزىراء التي وافقت اإلشراف عمى ىياألستاذة الكريمة سيسبان فاط

ة عميمش فمة عمى مساعدتيا ، كما أشكر األستاذة الكريموالنصائح القيمة التي مدتنا بيا بذلتيا من أجمنا

، كما أوجو ى نصائحيا القيمة التي عممنا بيا، والشكر مقدم لألستاذة الفاضمة عالق كريمة عمالقيمة

ة شعبة عمم النفس بجامعة ، كما أشكر كل أساتذناقشة مذكرتيالمناقشة لقبوليم م ألعضاء لجنةشكري 

، كما أشكر زمالئي لم يحالفنا الحظ بالدراسة عندىم ، ممن كان لنا الشرف الدراسة عندىم وممنمستغانم

مى قبولنا الحق بن حمودة ببمدية سيرات الذي وافق ع ، كما أشكر مدير ثانوية عبد اسة ي الدر وزميالتي ف
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 :_ ممخص الدراسة
ية لمتعمم لدى تالميذ السنة األولى تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن عالقة التفاعل الصفي بالدافع    

ولى ثانوي بثانوية عبد األ، وشممت عينة الدراسة تالميذ السنة عمى المنهج الوصفي ، حيث اعتمدناثانوي
نثى، أ( 22( ذكرا و)32)من بينهم ( تمميذا 00، بمغ عددهم )الحق بن حمودة ببمدية سيرات والية مستغانم

 طرف المصمم من استبيان لقياس التفاعل الصفي االعتماد عمى، وتم 2020/  2012لمسنة الدراسية 
، ولتحميل النتائج اعتمد الباحث عمى المصمم من طرف أحمد دوقة متعمملدافعية لقياس ال مقياسو  ،الباحث

، وذلك باالعتماد عمى برنامج الرزم اإلحصائية واختبار تحميل التباين ثنائي االتجاهمعامل ارتباط بيرسون 
 :صمت الدراسة إلى النتائج التالية، وبعد المعالجة والتحميل تو 20spssاالجتماعية لمعموم 

 .ولى ثانوياألعمم لدى تالميذ السنة هناك عالقة إيجابية بين التفاعل الصفي والدافعية لمت _1
 لمتغير تبعا ثانوي ولىاأل السنة تالميذ لدى الصفي التفاعل درجة في إحصائيا دالة فروق وجود _2
 .والجنس الشعبة من كل لتفاعل وتبعا ،اآلداب شعبة ولصالح لشعبةا
 لمتغير تبعا ثانوي ولىاأل السنة تالميذ لدى الصفي التفاعل درجة في إحصائيا دالة فروق وجود عدم_ 3

 .الجنس
تعزى لمتغيري  ويثانولى األتالميذ السنة الدافعية لمتعمم بين  درجةوجود فروق دالة إحصائيا في عدم  _4

 والتفاعل بينهما. الجنس والشعبة
 .ولى ثانوياألتالميذ السنة  _تعممالدافعية لم _التفاعل الصفي_ الكممات المفتاحية: 

Abstract : 

    This studyaims to reveal the relationship of classroom interaction and motivation to 

learnamong first-yearsecondarystudents, as werelied on the descriptive curriculum, and the 

studysampleincludedstudents of the first year of secondaryschoolatAbdelhak bin Hamouda 

High School in the municipality of Sirat Mostaganem, whosenumberreached (60) pupils, 

including (32) (Males and (28) females, for the academicyear 2019/2020, and a questionnaire 

wasused to measureclassroom interaction designed by the studentwith a short life, and the 

second to measure the motivation for learningdesigned by Ahmed Duchah, and to analyze the 

results, the researcherrelied on the Pearson correlation coefficient and the Binary Variance 

Analysis test. The trend, based on the 20spss statistical packages program for social sciences, 

and afterprocessing and analysis, the studyreached the followingresults: 

_1 There is a positive relationshipbetweenclassroom interaction and motivation to learnamong 

first-yearsecondaryschoolpupils. 

 _2 The presence of statisticallysignificantdifferences in the degree of class interaction among 

first-yearsecondaryschoolpupilsaccording to the division variable, and according to the 

interaction of both the division and the gender. 

_3 There are no statisticallysignificantdifferences in the degree of class interaction among 

first-yearsecondaryschoolpupils, according to the gender variable. 

 _4 There are no statisticallysignificantdifferences in the meandegrees of motivation to 

learnamongstudents of the first year of secondaryschool due to the sex and division variables 

and the interaction betweenthem. 

Keywords: classroom interaction - motivation to learn - first yearsecondaryschoolpupils. 
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 _ المقدمة:

قيون شيئا ، خمق اهلل عز و جل األطفال ال يفوعماد المستقبل المنيراألطفال ىم طاقة األمة النابض،     

الخبرات التي ليتعرفوا عمى العالم المحيط بيم، وليكتسبوا المفاىيم و  البصر واألفئدةأنعم عمييم بالسمع و و 

، ويقع عبء تشكيل شخصية الطفل عمى الذي يعيشون فيوتساعدىم عمى فيم الحياة والتوافق مع المجتمع 

 .ومة التعميمية والتربوية والصحيةتق األسرة والمدرسة والمنظعا

فير التنشئة االجتماعية السميمة، والمناخ األسري اليادئ وفي ضوء تضافر جيود الجميع يتم تو     

 .الشخصية بصورة متزنة وفعالة ، مما يؤدي إلى تشكيلبرامج التعميمية والصحية اليادفةالو 

راء صورة د التفاعل الصفي وما يسود الصف من مناقشة وحوار وتبادل اآلوفي ظل ىذه الدراسة يع    

 .تربويين والمنظرين لمتدريس الصفي، التي بدأت تشكل طموحا و تحديًا أمام المصغرة لمحياة الواقعية

،  فييا الممارسات التدريسية الصفيةتضيق باألدوار التقميدية التي طغت إذ بدأت المجتمعات تشكو و      

إذ بدأ الطمبة يظيرون سموكيات ، تحقيق اليدف التي أنشئت من أجمو ا أدى بيا إلى فشل المدرسة فيمم

بادرة في ، وتدني سموكيات الموشرودىم الالشعوري في غرفة الصف غير مرغوب فييا نتيجة سمبيتيم

  .المواقف التي يواجيونيا

أكثر واقعية تمبية لحاجاتيا المختمفة في دافاع إلى المدارس لكي تتبنى أىلذلك بدأت المجتمعات تتطم    

، والتفكير في ىموم طوير اتجاىات ايجابية نحو أنفسيمتطوير فاعمية الطمبة وتحسين صحتيم النفسية وت

اقف التي يواجيونيا في المدرسة المجتمع وقضاياه وحاجاتو والمبادرة االجتماعية والذىنية في المو 

 .وخارجيا

كاممة عما يعانيو التمميذ، وما يحيط بو من ظروف، واألسباب التي دعت إلى ذلك غير ال إن معرفتنا   

حاطتنا باألسموب األفضلو  مموس في التغمب ، لن يكون ليا أثر ملمتعامل معو في ظل ظروفو الخاصة ا 

، فعمينا أن ال نتصرف إزاء ا يضمن لو مستوى مقبول من النجاح، وفي التعامل معو بمعمى ىذه المعانات
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، فأي واىتمام، وعمينا أن نتفيم بكل جدية عمى حقيقتيا ما أمكن ،الوقوف ذه الحالة من تفيم األمور و ى

، نا وليم، وأي فشل سيمحقنا وبالتالي فشل لة األولى ىو نجاح لنا و ألوالدنانجاح سوف نصيبو ىو بالدرج

من ميزات ، لما لو يمية التعمميةنجاح العممية التعملكن في كل ىذا التجاذب يبقى لألستاذ دورا ميما في 

، وكذلك قيامو بالتحفيز والتشجيع المستمر المتعمم اتجاه المادة الدراسيةدوافع في معرفة حاجات وميول و 

، لذا قدم الباحث ىذه الدراسة أسموب التنفير والترىيب، والتنويع في األنشطة المدرسيةلمتمميذ واالبتعاد عن 

ىذه الدراسة خمس ، وشممت لمتعمم لتالميذ السنة أولى ثانويالصفي والدافعية  لتوضيح العالقة بين التفاعل

 فصول وىي كاآلتي:

، دوافع اختيار لنا فيو إشكالية الدراسة، فرضياتيااسة تناو الفصل األول خصصناه لمدخل الدر     

 .والتعاريف اإلجرائيةميتيا ، أىيا، أىدافياموضوع

، و، أنواعومفاىيم القريبة من، الولصفي وتضمن تعريفالتفاعل ا أما الفصل الثاني خصص لموضوع    

، وأنواعوو صفي، نظم، ميارات وميمة إدارة التفاعل اللعوامل المؤثرة فيو، اتووأىمي ه، دور وخصائص

 .و، طرق تحسينومعيقات، لوالنظريات المفسرة 

،  ياومكونات ىا، أبعاديا، أنواعايعمم وتضمن تعريفتم التطرق فيو لمدافعية لمت وفي الفصل الثالث     

، يا، العوامل المؤثرة فيبالتحصيل الدراسي ، الدافعية لمتعمم وعالقتيافي الوسط المدرسييا، أىميتيا وظائف

 استراتيجيات إثارة الدافعية لمتعمم لدى التالميذ.يا، و نظريات

لى الدراسة إ، حيث تطرقنا فيو دانيةاءات المنيجية لمدراسة الميتناولنا فيو اإلجر  أما الفصل الرابع     

تعممة فييا ، واألدوات المسالعية واليدف منيا ومكان إجرائيا، ومدتيا، وعينتيا ومواصفاتيااالستط

، ، ومدتيا ومجتمعيا، ومكان إجرائيااسة األساسية ومنيجيا، ثم تطرقنا إلى الدر وخصائصيا السيكومترية

األساليب اإلحصائية ، و ة فييا، واإلجراءات المتبعة في تطبيقياوعينتيا ومواصفاتيا، واألدوات المستعمم

 .المتبعة فييا
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، مع ربط ىذه النتائج فرضيات الدراسةنتائج ض وتفسير ومناقشة وخصص الفصل الخامس لعر     

تربوي وتفتح ، مع تقديم بعض االقتراحات التي تخدم المجال الات السابقة، واختتمت الدراسة بخاتمةبالدراس

 .مجاالت لدراسات أخرى

 .اعتمدنا عمييا في إنجاز الدراسة المراجع والمالحق التي قائمةخير تم عرض وفي األ    
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  :_ إشكالية الدراسة1

متعمم وبين المتعممين فيما الية تفاعمية متبادلة بين المعمم و ، عممعتبر العممية التعميمية التعمميةت     

، والتي أنماط من التفاعل والعالقاتة تتفرع منيا عدة ، كما يعد الفصل الدراسي بيئة اجتماعية مصغر بينيم

، حيث تؤثر عمى شخصية المتعمم في جميع التربوية واالىتمامات واالتجاىاتبدورىا تتباين فييا األىداف 

عمم تحدد فاعمية الموقف النواحي العقمية والجسمية واالنفعالية، وعميو فإن نوعية التفاعل ما بين المعمم والمت

 .ميالتعمي

لى تحقيق إ، ألنو يؤدي العنصر األساسي لمموقف التعميمي إن التفاعل ما بين المعمم والمتعمم يمثل    

، وكذلك يساىم في إكساب المتعمم عدة ميارات وأنماط ثقافية األىداف التعميمية الخاصة بالدرس

 .، سواء من المعمم أو من زمالئوواجتماعية

، وىما التفاعل المفظي والغير العممية التعميمية رئيسيين وميمين فيوالتفاعل الصفي يشمل نوعين     

، واآلراء، بحيث يتم تبادل األفكار والمعمومات ي فيتمثل في الكالم ونوع الكمماتلفظي أما التفاعل المفظ

ي إثارة ، إذا قام المعمم باستخدام أساليب متنوعة فالدافعية لممتعمم نحو التعمم والذي قد يساىم في استثارة

 .التفاعل داخل الصف الدراسي من خالل حسن االستماع لكل التالميذ والتجاوب معيم

، فكمما كان مع التالميذ عمى تحصيميم الدراسيوقد يؤثر األسموب الذي يستخدمو المعمم في تعاممو     

حيث حسن، لمتالميذ كمما كانت النتائج أالمعمم متسامح في بعض الحاالت مراعيا الفروق الفردية 

عمى أنو توجد عالقة ارتباطية بين سموك المعمم والمستوى  (4791)صباح باقر وزمالئو  أوضحت دراسة

األكاديمي لمتالميذ، وبينت كذلك أنو لمسموك الديمقراطي لممعمم دور كبير في ارتفاع التحصيل الدراسي 

 (.452: 0242 ،الفرحاتيلمتالميذ )
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، الذي يعتمد عمى اإليماءات لصفي يتمثل في الجانب غير المفظيل اأما النوع الثاني من التفاع    

قد يكمل ىذا الشكل الجانب ، و ى داخل الفصل الدراسيالوجو واإلشارات التي تجر  وتعابيروحركات الجسم 

وضحتو سامية القطان أ وىذا ماة سميمة وواضحة لممتعمم أو العكس، ، فمن خاللو تصل الرسالالمفظي

 (.04:0240مغتات، المستقبل لمرسالة ) إدراكة غير المفظية تؤثر بصفة مباشرة عمى عمى أن الرسال

دراسة الدافعية لمتعمم أساس ميم لفيم السموك وتوجييو، وأيضا في فيم الحاجات والدوافع  وتعد    

 والميول، ولذلك فإن كثيرا من عمل اآلباء والمدرسين وغيرىم من الميتمين في التعامل مع المتعمم

 والمسترشد يتركز حول مشكمة الدافعية. 

وقد اىتمت الدراسات بالعوامل التي يمكن أن تسيم في دافعية التعمم لغاية تعريف التربويين والمعممين     

وأولياء األمور بيا، مما يمكن أن يزيد من فاعمية المعممين في تييئة الظروف التي تسيم في تحقيق 

رفع مستويات طموحيم المتمثمة في مستويات اإلنجاز التي يسعون لموصول الطمبة لقدراتيم األكاديمية و 

إلييا من جية، والتوافق والتناغم بينيم وبين األىداف والمحتوى التعميمي التعممي من جية أخرى، مما 

يرفع مستوى دافعيتيم لمتعمم، وكذلك اىتمت بعض الدراسات بالسموك المدفوع وسماتو وكيفية تعزيزه في 

 قف الصفي. المو 

ومن منطمق أن التعمم ىو كل تغير في السموك وأن وراء كل سموك دافع أو مجموعة من الدوافع التي     

توجيو، ومن خالل األبحاث المختمفة في مجال التعمم مثل المشكالت الصفية، والعنف والتأخر المدرسي، 

التعمم، ومن أىم ىذه العوامل النفسية  حيث وراء ىذه المشكالت عوامل نفسية تمعب دورا أساسيا في عممية

عامل الدافعية لمتعمم، لذا من الضروري دراسة عالقة التفاعل الصفي بالدافعية لمتعمم في مرحمة التعميم 

 الثانوي.
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 وعميو نطرح اإلشكالية كالتالي:    

 وي؟ولى ثاناألىل ىناك عالقة بين التفاعل الصفي والدافعية لمتعمم لدى تالميذ السنة  _

 والتي تندرج تحتيا التساؤالت التالية:    

تعزى لمتغيري  ولى ثانوياألتالميذ السنة توجد فروق في متوسطات درجات التفاعل الصفي بين  ىل _

 ؟الشعبة والجنس

تعزى لمتغيري  ولى ثانوياألتالميذ السنة توجد فروق في متوسطات درجات الدافعية لمتعمم بين ىل  _

 ؟لشعبة والجنسا

 : الدراسة _ فرضيات2

 تمثمت فرضيات الدراسة فيما يمي:    

 _ الفرضية العامة:1_2

 ولى ثانوي.األىناك عالقة إيجابية بين التفاعل الصفي والدافعية لمتعمم لدى تالميذ السنة  _

 :فرعية_ الفرضيات ال2_2

تعزى لمتغيري الشعبة  يولى ثانو األتالميذ السنة توجد فروق في متوسطات درجات التفاعل الصفي بين  _

 .والجنس

تعزى لمتغيري لشعبة  ولى ثانوياألتالميذ السنة توجد فروق في متوسطات درجات الدافعية لمتعمم بين  _

 .لجنسوا
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 _ أسباب اختيار موضوع الدراسة: 3

 :ىذا الموضوع ىي اختيار إلىمن األسباب التي دفعتنا     

 .وارتباطو بالمجال المدرسيذ التممي اختصاصموضوع البحث يقع ضمن  _

 .ارسات المتعمم داخل الصف الدراسيالموضوع يندرج ضمن مم _

 .لميمة في ميدان التربية والتعميممن المواضيع الحديثة وا دراسةيعتبر موضوع ال_ 

 _ أهداف الدراسة: 4

 إلى:دراستنا تيدف     

 عالقة بين التفاعل الصفي والدافعية لمتعمم .المعرفة  _

تعزى  ثانويالولى األتالميذ السنة فروق في متوسطات درجات التفاعل الصفي بين ال الكشف عن_ 

 .لمتغيري الشعبة والجنس

تعزى  ثانويالولى األتالميذ السنة فروق في متوسطات درجات الدافعية لمتعمم بين الالكشف عن  _

 .لجنسلمتغيري لشعبة وا

 _ أهمية الدراسة:5

 :فيما يمي ادراستنتكمن أىمية     

 .عميمية لزيادة الدافعية لمتالميذتحسين التفاعل الصفي داخل المؤسسة الت_ 

 .بالدراسات السابقة في ىذا المجالإثراء التالميذ والمعممين  _

 .األساتذة في كيفية التعامل معيا معالجة النقائص والسمبيات الموجودة داخل القسم ومساعدة _

  .التفاعل الصفي والدافعية لمتعمم دراسات ومواضيع فيإثراء المكتبات الوطنية ب _
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 _ التعاريف اإلجرائية:6

 _ التفاعل الصفي:1_6

شارات وغيرىا      ىو كل ما يصدر عن المعمم والتالميذ داخل حجرة الدراسة من كالم وأفعال وحركات وا 

التمميذ في االستبيان  ، ويقاس بالدرجة التي يتحصل عمييابيدف التواصل لتبادل األفكار والمشاعر

 (.431_14وتكون حصورة ما بين ) المستخدم في الدراسة

 _ الدافعية لمتعمم: 2_6

، وذلك لبذل أقصى جيد لمتغمب عمى أو نفسيا سواء ماديا أو اجتماعيايستثار لمتمميذ  ىي كل ما    

وتقاس بالدرجة التي يتحصل  ،سيالصعاب ومواجية مختمف العقبات التي تواجيو داخل الفصل الدرا

 (.452_2وتكون حصورة ما بين ) عمييا التمميذ في المقياس المستخدم في الدراسة

 _ تالميذ السنة األولى ثانوي:3_6

الذين يزاولون الدراسة بثانوية عبد الحق بن حمودة بسيرات والية مستغانم خالل الموسم  ىم التالميذ    

         لمتوسطشيادة التعميم ا باجتياز، ذين أتموا مرحمة التعميم المتوسطالو  (،0202ـ_0247الدراسي )

التالميذ الذين  باحتسابسنة  44إلى  41، وينحصر معدل أعمارىم ما بين أو االنتقال بمعدل الفصول

شعبتين حسب  ، وينقسمون ىؤالء التالميذ إلىقبل، سواء في ىذه السنة أو السنوات التي من أعادوا السنة

 .مستوياتيم التعميمية، منيم األدبيين والعمميين
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 : _ تمييد

مية، وذلك ألنو يجري داخل القسم ويكون بين األستاذ ييعتبر التفاعل الصفي حجر أساسي لمعممية التعم   

وتمقي وحوار داخل  والتمميذ حيث يتم من خالل شبكة من االتصاالت والتبادل الرمزي بما فيو من إلقاء

القائمة بين األستاذ والمتعمم داخل المنظومة  التعميميةالقسم، وتعتبر عممية التعمم والتعميم محور العممية 

 . التربوية التعميمية

داخل الصف عمى مدى ما يجري من اتصال بين المعمم والتالميذ في عميمية ويتوقف نجاح العممية الت   

ن توفير البيئة المناسبة والمشجعة عمى التفاعل سواء كانت تتعمق بتنظيم البيئة الموقف التعميمي، البد م

 . المادية أو االجتماعية أو النفسية وأيضا االنفعالية التي تكون داخل الصف

 :_ مفيوم التفاعل الصفي1

 ا6وردت في الدراسات واألبحاث التربوية العديد من التعاريف حول التفاعل الوصفي نذكر مني    

التدريسية التي تحدث داخل الصف الدراسي بين المعمم  ( بأنو6 األداءات0222إذ عرفو إبراىيم )    

شارات وحركات والتواصل لتبادل األفكار و  المشاعر بيدف دافعيتيم نحو والمتعممين من كالم وأفعال وا 

)إبراىيم وحسب   اورفع كفاءة العممية التدريسية التي يمكن مالحظتيا وتسجيميا وتحميميالدرس 

 (.633 0220اهلل،

( بأنو6 كل ما يصدر عن المعمم والطالب داخل الحجرة الدراسية من 0222كما عرفو أبو السعيد )    

شارات وحركات وغيرىا بيدف التواصل وتبادل األفكار والمشاعر ومما الشك فيو أن  كالم وأفعال وا 

أن ال شك لو أثر في عممية التعمم والتعميم            التفاعل الصفي لو دور في العممية التعميمية كما

 (.63 0222)أبو سعيد،
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( فقد عرفو عمى أنو6 عبارة عن اآلراء  واألنشطة والحوارات التي تدور في الصف 5541أما نشواتي )    

 .بصورة منظمة وىادفة لزيادة دافعية المتعمم وتطوير الرغبة الحقيقية لتعمم

ضح لنا بأن عممية التفاعل الصفي ىي عممية إنسانية متفاعمة بين التالميذ ومن ىذه التعاريف يت

ومعمميم أو بين التالميذ فيما بينيم بيدف تبادل اآلراء ومناقشتيا داخل الصف حتى تسمح بممارسة 

عممية التعمم بفاعمية، إذ ىو كل األقوال واألفعال واإلشارات والحركات التي تحث داخل الصف بين المعمم 

 .والمتعمم أو بين المتعممين سواء كانت لفظية أو غير لفظية

 :أنواع التفاعل الصفي _2

 :يقسم سموك المعمم أثناء تفاعمو في الصف مع طالبو إلى قسمين رئيسيين ىما    

 .االتصال المفظي ويكون عن طريق الكالم أو الحديث أ_

 يحاءات أو اإليماءات.االتصال الغير المفظي ويكون عن طريق اإلشارات أو اإل ب_

 التفاعل المفظي: _1_2

يقصد بو أنواع الكالم الشائعة االستخدام داخل الصف بدءا بتوجيو األدوار والتعميمات أو استخدام     

عبارات االستحسان والتشجيع ونقل األفكار من قبل المعمم وفي ىذه الحالة يكون المتعممون أكثرا استعداد 

بين بعضيم البعض، وبذلك نجد مواقف التعمم أكثر ثراء وقيمة وذات معنى ويشعر لمتفاعل معو والتفاعل 

المعممون بميل حقيقي لإلقدام والمشاركات فيما يجري من مناقشات بين جميع األطراف، كذلك فإن النتاج 

مقنن التعميمي ونوعيتو مرىون بما يسود من عالقة بين المعمم والمتعمم، ما يسود الجو الصفي من تساىل 

 (.512_6513 0222ة وآخرون،)الخطايب إلنجاح التفاعالت المخططة
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 ومن خالل ذلك نستنتج ما يمي6    

 .التفاعل المفظي الصفي أكثر األنماط السيادة في الصف_ 

 يتم نوع من التفاعل بين المعمم والمتعمم. _

 .سموك المتعممين ييدف أيضا التفاعل الصفي المفظي إلى إحداث تغييرات مرغوب فييا في _

 : ( بما يمي0222ويحددىا )أبو جادوا، _ أىمية التفاعل المفظي:1_1_2

 .يزيد من مقدرة المعمم في الخمق واإلبداع لممستحدثات التربوية _

 .يربط بين النظرية التطبيق في المجال البحثي واالستقصائي في غرفة الصف _

ورىا تحسن الممارسات التدريسية الصفية ويزيد من وعي يساعد المعمم في تنظيم وتخطيط ممارساتو وبد _

 .المعمم ألىمية ىذه العالقة وزيادة نتاجات المعمم لدى المتعممين

 .يساىم في تقميل فرص العشوائية ويساعد عمى فرض الرقابة لمتدريس _

6 0222وا،تعويد المتعمم عمى االستقاللية واالعتماد عمى النفس في طرح األفكار ونموىا )أبوجاد _

535.) 

  ( أنيا تتطمب ما يمي5206_6525 0223)عطية، يرى عطية :_ فعالية التفاعل المفظي2_1_2

 .أن تكون لغة التدريس واضحة سممية وسيمة _

 .أن تكون مالئمة لمستوى المتعممين _

 .أن تتصل بمادة التعمم _

 .أن يتوافر فييا شيء من الجمال _

 .المعبرة أن تدعم اإليماءات واإلشارات _
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 .االبتعاد عن تكرار مفردات معينة بشكل نمطي _

 الحرص عمى أن يكون لكل حركة أو أداء معنى معبر. _

 مفظي:_ التفاعل غير ال2_2

( التفاعل الغير المفظي بأنو التواصل بمغة اإلشارات المتضمنة تعبيرات الوجو 5553قطامي ) يعرف    

شارات اليد والرأس، وتيدف ميارات ا لتواصل غير المفظي عمى نقل المشاعر واألفكار من شخص آلخر وا 

حسب تصنيف ىاور  باستعمال الحركة، وىي من أىم ميارات النفس حركية حيث جاءت في قمة اليرم،

 .لمميارات النفس الحركية

إن عممية التفاعل الغير المفظي تساعد في نقل المعمومات بشكل  غير المفظي:مزايا التفاعل  _1_2_2

فضل، ألن المدرس باستخدام وسائل التفاعل الغير المفظي يمقي عمى المعمومة عباءة إنسانية، أكثر أ

 .مالئمة لشعور المعمم

 :والنقاط التالية تعد ميزات التواصل الغير المفظي وىي    

 .تساعد عمى التواصل عندما ال يتمكن األفراد من تخاطب بصورة طبيعية _

 ار.تستخدم كنوع من االختص _

 .تزيد من مستوى التعبير عن النفس في التفاعل االجتماعي _

 (.023_6022 0224،السيمتيتزداد العالقة اإلنسانية دفئا عند استخدام التواصل الغير المفظي) _

 (6523 0225)تعوينات، وتتمثل فيما يمي6 لفظي:ناصر التي تتصل بالتفاعل الغير _ الع2_2_2

 .طة الجسد )الحركات، مالمح( وتنتمي إلى شفرة اإلنجازكل التعابير المنجزة بواس _

 .العالقات الثقافية كطريقة المباس وتتمثل في الشفرة االصطناعي _
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 .استعمال المجال والديكور وتمثل الشفرة السياقية _

 .اآلثار التي تحدثيا أصوات وألوان مثل6 نظام إشارات المرور وىي الشفرة الوسيطة _

 ل الصفي:_ خصائص التفاع3

تعمل الدراسة عمى مساعدة المتعممين عمى نمو الشامل في مختمف جوانب شخصياتيم ولكي نستطيع     

 تحقيق أىدافيا البد أن تقوم بما يمي6

إتاحة الفرصة لممتعممين لممارسة عمميات التعمم المختمفة بطريقة فعالة عمى اعتبار أن التعمم ىو عممية  _

 .خالل عمميات موجية تعديل لمسموك وتغييره من

ييتم التعمم الفعال بقدرات المتعممين ويربط ين ميوليم وقدراتيم داخل غرفة الصف وخارجيا كما ييتم  _

 .بميول المتعممين لالستفادة منيا في تحقيق رفع فعالية التعمم

اع قد يجب أن تتعرف المدرسة عمى حاجات تالميذه وتحديدىا والعمل عمى إشباعيا ألن عدم اإلشب _

 .يؤدي إلى مشكالت  كثيرة

إتاحة الفرصة لممتعممين لممشاركة في األنشطة المختمفة التي تؤدي إلى تنمية العادات والقيم  _

 .واالتجاىات الصحيح

 : دور وأىمية التفاعل الصفي _4

الة، أكدت نتائج العديد من الدراسات عمى أىمية التفاعل الصفي ودوره في تكوين بيئة تفاعمية فع    

 (652 0225)العامرين، :ويمكن إدراج ىذه األىمية من خالل النقاط التالية

 بين المتعممين مما يساعد عمى نمو تفكيرىم. يساعد عمى التواصل وتبادل األفكار _1

 .يساعد في تييئة المناخ االجتماعي _2
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 .يساعد عمى الضبط الذاتي _3

 .اتيم المعرفية وعرض أفكارىمعن بني يتيح فرصا أمام المتعممين لمتعبير _4

 يزيد من حيوية المتعممين في الموقف التعميمي. _5

 يمنح المتعمم الثقة بالنفس. _6

يشكل التفاعل الوصفي بين المعمم والمتعمم الركيزة األساسية في الموقف التعميمي ألنو ال يؤدي إلى     

ساب المعمم ألنماط ثقافية واجتماعية مختمفة تحقيق األىداف التعميمية الخاصة بالدرس، بل أيضا إلى اكت

 (.2260250سواء من المعمم أو من المتعممين اآلخرين وذلك لكون التربية عممية اجتماعية )الشغيشي،

من خالل مما سبق يظير دور التفاعل الصفي الكبير بالنسبة لممتعمم وحتى المعمم وذلك من خالل     

 .الكمفة عن المعمم وما يتطمبو من جيدكسب ثقة في نفس المتعمم وكذا رفع 

يمكن أن يؤدي التفاعل الصفي وظائف وأدوار تربوية وتعميمية فاعمة ويمكن أن تختصر ىذه األدوار     

 :فيما يمي

 يتمثل في إعطاء المعمومات واألفكار والحقائق وىذا من خالل اإللقاء والمحاضرة. أ_ اإلعالم:

الل إصدار التعميمات والتوجييات واستخدام البناء ومن خالل توفير وىذا من خ ب_ التوجيو واإلرشاد:

 المناخ النفسي اإليحائي المشجع عمى التعمم بالثناء وتقبل المشاعر والتزويد بالتغذية الرجعية اليادفة.

وىذا من خالل النقد واستخدام المعايير العامة في رفض السموك أو تقبمو وفي رفض  ج_ التيذيب:

 .تقبمياالمشاعر و 

وىذا ما يوضح األىداف ومدح سموك المتعمم المرغوب د_ التحفيز واستشارة دافعية المتعممين والمتعمم: 

وأفعاليم مشاعرىم بتفيم وموضوعية واستخدام كل أنواع األسئمة الستشارة دوافعيم  أراءىمفيو وتقبل 

 .لممتعمم
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واليم وأفعاليم( التعميمي من خالل األداء وىذا بإصدار األحكام عمى سموك المتعممين)أقه_ التقويم: 

عطاء  الصفي ويمعب كثير من األنماط الصفية دورا تقييميا من خالل تقبل الثناء، الرفض، االنتقاء وا 

التوجييات والتعميمات ويشمل التقويم طرح األسئمة عمى المتعمم الذي يتطمب منو إصدار أحكام تقويمية 

 .عمى أعمالو وأعمال اآلخرين

يتم ذلك من خالل إطالع المتعممين عمى الخطة الدراسية وطمب رأييم في عناصره في  التخطيط:و_ 

بداية الدرس كما يتم ذلك عن طريق مناقشة المتعممين في رأييم وأفكارىم التي تتصف بالموضوعية 

مم ذلك وتسيم والطمب إلييم تقديم اقتراحاتيم  حول ما يريدون أن يتعمموا وحول أفضل السبل والوسائل لتع

تمك األسئمة العريضة التي تحتمل اإلجابات المختمفة في التخطيط أكثر من األسئمة الضيقة     

 (.622 0250)الشغيشي ،

  _ العوامل المؤثرة في التفاعل الصفي:5

 :إن العوامل التي تؤثر في تفاعل المعمم والمتعمم كثيرة أىميا    

لقد شاعت أربع اتجاىات بين المعممين تحكم عمل تفاعميم  يم:_ أحكام المعممين وتقديرىم لطالب1_5

 :مع طالبيم وىي

 .ويحدث عندما يفضل المعمم االحتفاظ بأحد طالبو أ_ اتجاه التعميق:

 .عندما يركز المعمم اىتمامو وانتباىو عمى أحد طالبو الذي ييمو أمره ب_ اتجاه االىتمام:

ن التمميذ ما بأدنى درجة من استعداد أمام أصدقائو أو ولي وىو تحدث المعمم ع ج_ اتجاه الالمباالة:

 أمره.
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 نقمو إلى صف آخر. ويمنىعندما يفضل المعمم أن يكون التمميذ في صفو،  د_ اتجاه النبذ:

لقد تبين أن الكثير من المعممين لدييم تقدير التمميذ ذو  الطالب ومظيرىم الخارجي: _ جاذبية2_5

 عمى نحو أفضل من تقدير التمميذ األقل جاذبية.المظير الخارجي الجذاب 

أشارت العديد من البحوث أن الكثير من المعممين _ المستوى االقتصادي واالجتماعي لمتمميذ: 3_5

ىم عمى ذوي المستويات االقتصادية العميا عمى نحو أفضل من تفاعميم 5يميمون إلى التفاعل مع تالمي

 .مع التمميذ من ذوي المستويات األقل

أكدت بعض الدراسات أن المعمم الذي يكون فكرة تفيد مثال6 أن أحد تالميذه _ أثر توقعات المعمم: 4_5

ذكي مثال يتفاعل معو عمى أنو كذلك، ويتوقع منو سموكا ذكيا، وقد يستجيب ىذا التمميذ بطريقة توحي أنو 

 .تي تحقق ذاتياذكي فعال مما يؤدي إلى تحقيق توقعات المعمم وىذا ما يسمى النبوءة ال

يرى بعض العمماء أن ىناك تحيز لجنس المعمم أي المعمم يميل إلى  _ أثر جنس المعمم والتالميذ:5_5

تالميذه الذكور وأن المعممة تميل إلى تمميذاتيا، وأن لمجنس دورا اجتماعيا ممدد تفرضو الثقافة عمى أفراد 

، لكن كون التعمم مينة ليا مياراتيا وأصوليا الجنس، بغض النظر عن الفروق البيولوجية والفسيولوجية

وأسسيا فمن المفروض أن يقوم كل من المعمم والمعممة بأداء دورىما الميني عمى نحو متشابو تقريبا  

 .(3360252)نقال عن بعمية ،

تشير الكثير من الدراسات إلى قدرة التالميذ إلى تغيير سموك المعمم _ أثر سموك الطالب الصفي: 6_5

في من خالل أنماط استجاباتيم ليذا السموك بحيث يؤثرون في طريقة عرض المادة الدراسية وتوقيت الص

دون وعي كامل منيم،  االنتقال من وحدة دراسية إلى أخرى، ويبدو أن الكثير من المعممين ليذا التأثير

ة لعممية التفاعل مما قد يؤدي إلى تجاوز بعض األىداف التعميمية أو التخمي عن بعض األسس الجوىري
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   لذلك ينبغي أن يكون مدركا لجميع استجابات تالميذه وأنماط سموكيم داخل الصف ودورىا في تكييف

 (.22560225،الممحم)فيو  ، ليتمكن من تحقيق النمط التفاعمي المرغوباستراتيجيتو تغيير أو

 ميارات وميمة إدارة التفاعل الصفي:_ 6

تواصل وتفاعل دائمين ومتبادلين ومثمرين بين األستاذ والمتعمم من جية  تمثل عممية التعميم عممية    

وبين المتعممين في بعضيم البعض من جية أخرى، ويتطمب ىذا أن يكون المعمم مكتسبا لميارات 

تدريسية معينة، إذ أن التمكن من ىذه الميارات يؤدي إلى حدوث تفاعل صفي مثمر بين المعمم ومتعمميو، 

 الميارات في6وتتمثل ىذه 

تعد األسئمة عامال ميما في التدريس وتظير كفاءة المعمم  _ ميارة صياغة وتوجيو األسئمة الصفية:1_6

عندما يظير الميارات الخاصة بصياغة األسئمة، وأساليب توجيييا وبطرق إثارة المتعممين عند طرح ىذه 

والمختصون السؤال عمى أنو6 عبارة يقصد  األسئمة ليجيدوا المطموب ويجيبوا عنيا بنجاح، وعرف الباحثون

بيا إثارة إجابة لدى المتمقي أو ىو مجموعة من الكممات التي توجو إلى شخص أو مجموعة أشخاص 

بحيث يفيمون المقصود منيا، ويعممون فكرىم فييا ويستجيبون  ليا بشكل ما يفيمونو من وجو السؤال في 

 .(02360221البداية )عرفة ،

تعريف ميارة صياغة وتوجيو األسئمة الصفية بأنيا6 مجموعة األداءات التي يقوم بيا المعمم كما يمكن     

في الموقف التعميمي، وتظير من خالل مدى معرفتو باألساسيات الواجب إتباعيا عند التخطيط واألساليب  

ثالث ميارات ( ويتفرع عن ىذه الميارات 3460221،مجدي وآخرونالمتبعة في معالجة إجابات التمميذ )

 :فرعية
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تعد الصياغة المفظية لمسؤال التي يجب أن يضعيا المعمم  _ ميارة صياغة األسئمة الصفية:1_1_6

نصب عينيو، فالصياغة المفظية غير المناسبة يمكن أن تحمل بالسؤال ميما كانت فكرتو جيدة كما تشير 

م الكممات فالصياغة ترتبط التي تعبر بيا عن المضمون باستخدا صياغة السؤال عمى الطريقة

بالمصطمحات المستخدمة في السؤال فقد يكون اليدف من السؤال عن موضوع بمدانو ولكن عدم صياغتو 

 مجديبشكل منطقي وبكممات ليس ليا معنى، وبعدد غير مناسب لمكممات تجعمو ال يحقق ذلك اليدف )

 (.635 0221، وآخرون

د ىذه الميارة من أىم ميارات التعميم الصفي والتي يجب أن تع _ ميارة التوجيو )طرح السؤال(:2_1_6

 :يتدرب عمييا لمعمم حتى درجة اإلتقان وتتضمن ىذه الدرجة عددا من السموكيات المكونة ليا وىي

 .الطالقة في طرح السؤال أ_

 التعمق في طرح األسئمة ب_

 التنوع في طرح األسئمة ج_

 (.3560221، األحمدطرح أسئمة التفكير المتمايز ) د_

تعد عممية تمقي المعمم إلجابات التالميذ من العناصر  _ ميارة تمقي المعمم إجابات المتعمم:3_1_6

الميم لمموقف التدريسي وفيما يمي بعض المبادئ التي تساعد المعمم عمى تمقي إجابات المتعممين بفيم 

 :ووعي كاممين

 تقديم األمثمة التي تؤيد إجابتو.االستماع بعناية لما يقول التمميذ ثم مطالبتو ب _

 مدح اإلجابة الصحيحة. _
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نما يوجو لو عبارة مثال أريد  _ من األفضل أن ال يعمن المعمم لممتعمم بأنو أخطأ في إجابتو عمى السؤال وا 

 .إجابة   أدق أو ليست اإلجابة المطموبة وبيذا يضمن مشاركتو مستقبال

ريحة أو الغير الصريحة التي تساعد المتعمم عمى تقديم إجابات تقديم بعض اإليحاءات والتمميحات الص _

 .صحيحة

من الفضل أن ال يقدم المعمم سؤاال مركبا تتطمب إجابتو الرد عمى مجموعة من االستفسارات الضمنية  _

 ويستدل ىذا السؤال بأسئمة قصيرة متتابعة.

 لجسمية أو االنفعالية.عدم مقاطعة المتعمم أثناء اإلجابة أو إبداء بعض اإلشارات ا _

 .تجميع إجابات المتعممين عن األسئمة وتمخيصيا بمغة واضحة لمجموع متعممي الصف _

عند إجابة المتعمم عن السؤال الذي يطرحو المعمم يمكن لبقية المتعممين االستفسار من المعمم أو من  _

بة، بشرط أن يتم ذلك بنظام المتعمم المجيب عما خفي من أذىانيم أو عن غير الواضح في ىذه اإلجا

 (.640 0221،مجدي وآخرون)  لحفظ نظام الصف

ويقصد بتنويع المثيرات عدم الثبات عمى شيء واحد من شأنو أن يساعد  _ ميارة تنويع المثيرات:2_6

ثارة الحماس في العمل وعمى االبتكار فكمما كانت البيئة مميئة بالمثيرات كانت  عمى التفكير والتغيير وا 

 (.650 0221ر لمدافعية )مجدي وآخرون،أكث
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وىناك عدة أساليب لتنويع المثيرات يمكن لممعمم استخداميا ليستحوذ عمى انتباه المتعممين ليغير من     

 :إيقاع عرض الدرس ىي

يعني التنويع الحركي أن يغير المعمم من موقعو في حجرة الدراسة فال يقف في مكان  أ_ التنويع الحركي:

طوال الوقت بل عميو الوقوف مقتربا من المتعممين متحركا بين الصفوف فيذه الحركة البسيطة من واحد 

جانب المعمم تغيير من رتابة التي قد تسود خالل الصف ولكن ال يجب عمى المعمم أن يبالغ في حركاتو 

 .(653 0221،مجدي وآخرونأو تحركاتو حتى ال يشتت انتباه التالميذ أو يثير أعصابيم )

ونقصد بيا األساليب التي يستخدميا المعمم بيدف التحكم في توجيو انتباه التالميذ  ب_ التركيز واالنتباه:

 وقد تكون ىذه األساليب لفظية أو غير لفظية مزيجا بينيما ومن أمثمة التعبيرات المفظية ما يمي6

 أنظر عمى الشكل. _

 .الحظ ما يحدث عندما أصل بين النقطتين _

 أمثمة التعبيرات الغير المفظية6ومن     

 استخدام مؤشر لتوجيو التالميذ إلى شيء ما. _

 االلتفات إلى شكل معين. _

 ىز الرأس. _

 كما يمكن لممعمم استخدام مزيج بينيما في آن واحد.     

ىناك دراسات وبحوث نفسية تؤكد أن قدرة المتعممين عمى استيعاب   ج_ التنويع في استخدام الحواس:

داد بشكل جوىري إذ يعتمدوا في تحصيميم عمى استخدام حواس متعددة مثل6 السمع، البصر، الممس، تز 

كما تفيد األبحاث أن متعممي المرحمة االبتدائية يقعون في مرحمة حس حركية لذلك يجب عمى المدرس 
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جدي ماستخدام طرق التدريس التي تعتمد عمى وسائل اإليضاح المحسوسة والوسائل التعميمية )

 (.653 0221وآخرون،

رات المختمفة من عارف والخبفاالتصال عممية يتم فييا نقل المميارة االتصال والتعامل اإلنساني:  _3_6

المعمم لممتعمم وبالعكس بواسطة رسائل مختمفة، أما ميارة االتصال فتعرف بأنيا العممية أو الطريقة التي 

مشاعة بينيما وينتج عنيا قدر من التفاىم بينيما  يتم فييا نقل المعرفة من شخص ألخر حتى تصبح

 (.6551 0221،عرفة)

 :وتتمثل مكونات عممية االتصال في    

وىو المعمم األستاذ أو المحاضر في غرفة الصق ولديو فكرة يريد إرساليا والمرسل قد يكون  أ_ المرسل:

 .كة مطموبة نظرا لعممية التعميمالمتعمم في حالة مشاركتو في عممية التعميم والتمقين وىذه المشار 

وىم المتعممون في غرفة الصف وحتى يكون المستقبل في حسن االستقبال البد من  ب_ المستقبل:

 :الشروط التالية

 الراحة النفسية والجسدية. _

 المكان والجو المناسب. _

 أن يشعر بأىمية الخبرات التي تقدم لو، وىنا يأتي دور المعمم. _

 ركا لممرسل في نقل الخبرة.أن يكون مشا _

ىي مجموعة من المعمومات والميارات والخبرات والقيم واالتجاىات كميا تمر عبر الرسالة  _ الرسالة:

 والتي تمر من المرسل إلى المستقبل.
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وىي كل ما يساعد المعمم عمى توصيل وتبسيط  الرسالة لمتعمميو وتشويقيم لتقبميا من  _ الوسيمة:

التي يستعمميا المعمم في درسو من سبورة وكتاب مدرسي الى الكممة الشفوية والمكتوبة مختمف الدورات 

إلى الحركات وتعابير الوجو وحتى نبرات الصوت، فقد تكون الكممات من خالل أسموب سيل وبسيط 

يماءات(.  وعمى حسب مستوى المتمقي )وقد تكون حركات يدوية وا 

من شروط االتصال الفعال ألن معرفة النتائج التي توصل إلييا  فيي ميمة جدا وشرط _ التغذية الرجعية:

المعمم تزيد من الجيد ودافعية المعمم لتعميم وعرفة األخطاء التي ارتكبيا ونوعيا ومن ثم تعزز عممية 

 . التعمم إذ تساعد عمى فيم المواقف التعميمية مما يزيد من تحسين نتائج التعميم

( وصفا لمسموك التفاعمي بين التالميذ واألستاذ 5522ي وضعو في عام )كما تناول نظام فالندورز الذ

وبموجب ىذا النظام فإننا يمكن أن نتوقع تفاعال بين طرفي االتصال وىما المعمم والطالب وأن ىذا 

التفاعل يتضمن ممارسات يقوم بيا المعمم وأخرى يقوم بيا الطالب، وقد يتخممو سموك مشترك كالصمت 

 .والفوضى

 :أما الممارسات التي يقوم بيا المعمم فتتكون من    

وىو يضم كل أنواع الكالم غير المباشر الذي يترك أثر إيجابيا في نفوس  أ/ كالم غير مباشر من المعمم:

 .الطمبة وبدفعيم إلى المشاركة في التفاعل والتعبير عن أراءىم

قبميا ميما كان نوعيا سواء أكان حزنا أم ويعني أن يتفيم المعمم مشاعر الطمبة ويت ب/ قبول المشاعر:

غضبا أم سرور وأن يظير ىذا التقبل في الرد عمييم كأن يقول ردا عمى غضب الطمبة6  يبدو أن ىذا 

األمر أغضبكم، وفي الرد عمى تذمر الطمبة من الواجب المنزلي6 يبدو أن ىذ الواجب مرىق، وىكذا يجب 

 (.535_6532 0224لتيديد والعقاب )عطية وآخرون، أن يكون تعاممو مع المشاعر بعيدا عن ا
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 نظم التفاعل الصفي وأنواعو: _7

تنص مبادئ التعميم عمى الصيغة التي يتم بيا تكامل العممية التعميمية في أطرافيا المعروفة المعمم،     

يما تأثير كبير المنياج)مادة المتعمم(، عمما أن ىناك بديييات وأساس عممي يستند عمى المنياج والمعمم ل

داراتو لصف والذي يطمق عميو )سموك التدريس(  عمى أداء المتعمم، إال أن أداء المعمم وطريقة تخطيطو وا 

يعد من أىم العوامل التي تؤثر في المتعمم وبالتالي فاالرتقاء بيذا األداء إلى مستوى التمكن )السيطرة( 

امل سموك التدريس والذي يستمزم قياس وتقويم الذي يعتبر أحد أىداف التربية يمكن أن يزداد فيع ع

السموك بدقة وموضوعية داخل الصف أثناء تفاعل الحادث بين المعمم والمتعمم، حيث أن طريقة قياس 

السموك يحدد األداء الضعيف الذي يستحق تحسينو وتدعيم وتعزيز السموك السميم لخمق فعالية صفية 

 (.6522 0221)عبد الحميد،  دور المعمم ىو أراء المتعممين بيمعالية كما أن المعيار الحقيقي لتقويم 

 _ إدارة التفاعل الصفي بطريقة االتصال وحيد االتجاه:1_7

وفي ىذا النمط يرسل المعمم وال يستقبل، أي يرسل ما يود نقمو إلى عقول متعمميو دون رغبة في أن     

اط التفاعل من حيث الفعالية، إذ يتبين منو أن يبادر المتعممين في المشاركة، وىذا النمط ىو أقل أنم

الطالب يأخذون موقفا سمبيا مطمقا بينما يتخذ المعمم موقفا إيجابيا، وتكون حصيمة التعمم ىنا مجرد حقائق 

 (.6523 0225ومعارف، أي تعمم لفظي فقط )تعوينات

 .حقيقيا ونوصي بالطبع باالبتعاد عن ىذا النمط ما أمكن ما دمنا نستيدف تعمما    
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 ه.(: يمثل نمط أحادي االتجا01الشكل رقم )
 6 _ إدارة التفاعل الصفي بطريقة االتصال ثنائي االتجاه2_7

ىذا النمط يتيح فرصة لممتعممين باالستجابات واسترجاع المعمومات لممعمم، وىو تفاعل مابين المعمم 
باعتبار أن الدور القيادي لممعمم فيال التعمم يشاركو فيو  والمتعممين لذلك فيو أكثر فعالية من النمط األول

تعممون، وبذلك تكون الفرص أكثر في إظيار الحوارات اليادفة وتسمسل األفكار وطرح المقترحات كما الم
بكون دور المتعممين في نقل الحقائق والمعارف صادرا من عقميتيم وعممياتيم الذىبية، يكون المعمم فيو 

ن استجابات المتعممين ىي وسائل تعزيز سموك المعمم في األدا  ء التدريسي.محور االتصال وا 

 

 

 

 

 

 (: يمثل نمط ثنائي االتجاه.02الشكل رقم )

  ضبط

 الـمعـلــمخارجي

 الدافعية غياب خارجية دافعية منعدمة

 طالــب

 طالــب

 طالــب

 طالــب
 طالــب

 طالــب

 المــعلــم
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 _ إدارة التفاعل بطريقة االتصال ثنائي االتجاه:3_7

نما يتعداىا إلى الطالب أنفسيم ولكن بعدد      في ىذا النمط ال يكون االتصال بين المعمم ومتعمميو، وا 

ن المعمم يسمح فيو لمتعمميو لممنافسة فيما بينيم وتبادل أراء وتوجييات محدود، ويتصف ىذا النمط بأ

النظر وعميو ال يكون المعمم ىو مصدر التعمم  الوحيد، ومن ىنا نستطيع القول بأن المعمم في ىذا النمط 

الخطايبة ) يصغي لتالميذه ويتقبل أراءىم وىذا ما يدفع المتعممين إلى كسب المعارف والتعمم الجيد

 .(6520 0222آخرون،و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (: يمثل نمط ثالثي االتجاه.03الشكل رقم)

 المــــعـــلـــــــم

 طالب
 طالب

 طالب
 طالب

 طالب
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 _ إدارة التفاعل بطريقة االتصال متعدد االتجاىات:4_7

المفظي بين أكبر  ليذا النمط من االتصال مزايا عديدة منيا اتساع فرص التفاعل التعميمي واالتصال     

مجموعة من المتعممين ومعمميم أو بين الطمبة فيما بينيم، وخالل ىذا االتصال تتولد ميارات عديدة 

يتبادلون فييا المعممون الخيرات وتنسيق المعمومات وتنظيم المعارف ونقل األفكار وتدعوىم لمتعبير عن 

غناء المناخ الصفي بالعديد من المقترحات  بمنتيى الحرية وتوفر لممعمم فرصة لتقويم وجيات نظرىم وا 

وقياس المتعمم. إن المناخ الصفي المفعم بالحيوية ىو المناخ الذي يحقق أدوارا عديدة لممتعممين يتسيدون 

 (.6525 0221)البدري. فييا ساحة الصف ليدلوا بآرائيم بكل ثقة وجرأة ومصداقية

 

 

 (: يمثل النمط متعدد االتجاىات.04الشكل رقم )

 الــمــعـلـــــــم

 طالب

 طالب طالب

 طالب

 طــالب
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تنظيم في برامج والذي بدوره يطمب إلى إطالع ووعي لمستمزمات ىذا  ويحتاج المناخ الصفي إلى    

المناخ من قبل المعمم، فالتفاعل الصفي ال يمكن أن يأخذ مساراتو الحقيقية ما لم يكن ىناك تخطيط مسبق 

لو من قبل المعمم كونو قائد ىذا المناخ ثم الوعي الكامل من قبل المتعممين ليكون عمى استعداد سموكي 

 :ي لمتطمبات ىذه البرامج، وعمى ىذا األساس تصنف نظم التفاعل الصفي إلى مجموعتينعال

يستخدم ىذا النظام داخل الصف الدراسي لمالحظة مظير سموك التدريس المفظي ويركز  _نظام البنود:1

عمى ىذا المظير ويحممو إلى إجراءات لفظية يؤدييا المعمم، ثم توضع ىذه اإلجراءات ذات الوظائف 

المتقاربة في المجموعات، يخصص لكل مجموعة عنوان خاص يعبر عن جوىر تمك اإلجراءات، ويجب 

 أن يعرف كل بند من بنود ذلك اإلجراء تعريفا إجرائيا كونو مفيوم أو نظرية أو قانون أو مجموعة تعارف،

مثمة اآلتية تمثل ىذا ويوضح ىذا النظام حساب تكرار ووقوع اإلجراءات المفظية أثناء عممية التدريس، واأل

 6 (6522 0221)البدري، النظام وغرض من كل واحد منيا

 .لدراسة سموك المعمم أثناء تدريسو المواد االجتماعية والنفسية :بالسأ_ نظام 

 وييدف إلى دراسة وظائف المدرس ودوره في تأثير عمى سموك الطمبة. ب_ نظام ىوفس:

 .تبعيا المعمملدراسية سموكية التي ي ج_نظام ويتستون:

 لممقاربة بين سموك المعمم أثناء تدريسو التقميدي وتدريسو الحديثد_ نظام ريت: 

 .لمعرفة أداء المعمم في تأثير عمى المناخ الصفي، وىو نظام الشائع حاليا ه_ نظام فالندير:

ووزن  نظام يستخدم لمالحظة سموك المعمم ويتخذ عدة مظاىر لتعرف عمى أىمية _ نظام العالمات:2

التدريس حيث تحمل جميع مظاىر سموك التدريس ويحمل كل واحد منيا إلى أداءات توصف بعبارة قصيرة 

مصاغة إجرائيا، يستخدم المعمم أسئمة ويشخص نقاط وضعف عند المتعممين وىناك عدة مشتقات ليذا 

 :االنظام يطمق عمييا )قوائم الفحص( تستخدم لمعرفة ميارات المعمم التدريسية ومني
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 .لدراسة سموك المعمم أثناء تدريس العموم أ_ نظام جالتوت:

 .لدراسة المستويات اإلدراكية مثل المعرفة والفيم أثناء التدريس ب_نظام براون:

 سموك التدريس.لدراسة السمات المميزة ل ج_نظام ميدلي:

 :_النظريات المفسرة لمتفاعل الصفي8

ع عام من مواضيع عمم النفس االجتماعي فسوف نقتصر ثمة نظريات عدة مفسرة لمتفاعل كموضو     

 عمى النظريات التي تناولت التفاعل داخل القسم.

 :_ نظرية التحميل النفسي1_8

ىو  تفسر نظرية التحميل النفسي السموكي داخل القسم أو العالقات الوجدانية في ضوء مفيوم التوحد    

بينو وبين الشخص اآلخر، فالتمميذ يتوحد مع الصف  مفيوم يتجمى في اكتشاف الشخص السمات المنتشرة

كمما أحس بسمات مشتركة بينو وبين المعمم وكمما تمكن المعمم بذلك من تعزيز طموح التمميذ ورفع مستواه 

 .وبذلك يحدث تماثل بين الجياز النفسي لمفرد لدى الجماعة

داخل القسم بين المدرس والتالميذ عمى أن يرصد سعة العالقة الوجدانية  ريدال ومن ىذا المنطمق استطاع

       الشخص المركزي الذي يستقطب ودانية إفراد الجماعة سواء تمثل ذلك في الشخص المدرس  فكرة

 كالتالي6 أو التمميذ أو جماعة من التالميذ وحدد الشخص المركزي في سمات أوردىا محمد أبت موح

ن ذوي المالمح الصارمة والعدل ويتمتعون باحترام وينطبق عمى نمط من المدرسي _ العامل األبوي:1

 .التالميذ وتجاوبيم معيم كما يمثمون األنا األعمى لتالميذىم
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 .وينطبق عمى المدرس المثير إلعجاب التالميذ وتقمص شخصيتو _ القائد:2

تيم في وينطبق عمى المدرس الموىوب باالنضباط العالي ويستخدم ميوالت التالميذ ورغبا_ التسيد: 3

إشباع ميوالتو السيادية ونقل بين التالميذ في ضوء تسييره عالقات الصداقة ويتقمصون المستبد )التوحد 

 مع التعدي(.

وينطبق عمى المدرسين موضوع حب وميل التالميذ الذي يجعل منو الشخص  _ موضوع الحب:4

 المركزي لجماعة القسم.

ي السيادية المرنة فالتالميذ ال يميمون إلييم ولكنيم وينطبق عمى المدرسين ذو  _ موضوع العدوانية:5

 .يحافظون عمى عالقات الصداقة بينيم وبينو لتحاشي العقوبات

ويعمل عمى التالميذ إلتاحة الفرصة لآلخرين إلشباع حاجياتيم المكنونة كتييئة فرص الغش  _ المنظم:6

 .غبة المذةدون اإلحساس بالذنب فيم أشخاص مركزين ألنيم إشباع جماعي لر 

وينطبق عمى التمميذ الذي يدفع جماعة زمالئو لمقيام بعمل ما دون إراداتيم بمجرد قيامو ىو _ الفاتن: 7

 .بذلك العمل ويسمى مثل ىذا الشخص بالشخص المركزي

وينطبق عمى التمميذ الذي يبادر إلى التمرد ضد السيادة أو ال عدالة دفاعا عن أحد أصدقائو  _ البطل:8

التوحد مع المعتدي إلى التوحد مع التمميذ البطل ففي ضوء ىذه المواصفات يتحدد نمط التفاعل فيتحول 

 .والعالقات الوجدانية في القسم الدراسي فقد يكون تعاونيا أو سمطويا حسب نظرية التحميل النفسي
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 :_ النظرية السموكية2_8

غيرىم عمى أن االنفعال والسموكيات من اتفق كل من بافموف وواطسون وثروندايك وىال تولمان و     

حيث ىي قابمة لممالحظة المباشرة في اإلطار األمثل لفيم الظاىرة النفسية فشرود التمميذ وانشغالو بأدواتو 

وعدم انتباىو، سموكيات تفسر عدم اىتمام التمميذ بالدرس وال يمكن إدراك عدم اىتمام التمميذ بالدرس إال 

 .بداللة ىذه األفعال

في ضوء ىذا المفيوم العام لسموك حاول السموكيون تفسير جميع ما يجري في قسم السموكيات     

وتفاعالت بين المعمم والتالميذ بناء عمى مبادئ )التعزيز، االستجابة، االنطفاء( وثم فتنظيم المثيرات في 

ز اإلجابة الصحيحة اتجاه تحفيز التمميذ نحو تعمم موضوع ما يؤدي إلى استجابة وحصول التعمم وتعزي

يؤدي إلى إمكانية تكرارىا وتعميميا في حين أن التخمص من االستجابات الخاطئة يتم عن طريق إزالة 

 .عمى أن أساليب التخويف واإلنذار ال يؤدي إلى استجابات مرغوب فييا المثيرات المسببة ليا، وأكد سكنر

لوسط التعميمي لمحصول عمى نمط إيجابي من وعميو فالتفاعل بين التالميذ والمعمم في ضوء مثيرات ا

التفاعالت داخل القسم فاعتماد المعمم ألساليب الحوار وتبادل الرأي وتعزيز السموك بنتائجو كالنجاح وما 

يترك ذلك من شعور لدى التالميذ والمعمم بالرضا يفسر اتجاىات التالميذ اإليجابية نحو الدراسة 

ن تجاىل المعمم لتالميذه وتيميشيم واعتماده أساليب اإلكراه والتخويف  ومشاركتيم الواسعة في الدرس وا 

والتيديد يفسر مظاىر االتجاىات السمبية نحو المدرسة كالنفور واليروب وقمة المشاركة مما يؤدي إلى 

 (.635 0250 مشري ساسي،الرسوب)
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 _ النظرية الجشطالتية:3_8

المعمم لمتمميذ ال يمكن تفسيره أو فيمو كسموك منفصل  حسب لوين فإن السموك الذي داخل القسم من    

نما ىو مجموعة العوامل المتداخمة كالمكان والزمان وحالة الطفل السيكولوجية والفسيولوجية  أو منعزل وا 

واتجاىاتو نحو المعمم والمادة الدراسية وجماعة التالميذ والظروف الفيزيقية والخمفية األسرية، فيذه العوامل 

في نظام وظيفي ىي ما يطمق عميو الجشطالتيون المجال الكمي، فالمجال الكمي والكمية ىي  مجتمعة

السمة المركزية لإلدراك والتعمم عن طريق االستبصار، فالتالميذ والمعمم إنما يدركون المواقف بناءا عمى 

 .بنيتيا الكمية وتنتظم العالقات داخل القسم بالتالي يكون متفقا ليذه القاعدة

يؤكد جان بياجيو أن استيعاب القواعد واألحكام وبروز العواطف ومالمح الشخصية تناسب مرحمة     

العمميات الصورية في السن الحادية عشر وال يتم ذلك إال في حالة حدوث التوازن آليتي االستيعاب 

ما لفيم وتفسير ما والتالؤم خالل مراحل النمو المختمفة، ويقصد بالتوازن سعي الفرد ونشاطو المستيدف دو 

حدث من تغيرات عمى مستوى محيطو أو عمى مستوى تفكيره وىذه التغييرات ىي المنشئة لحالة الالتوازن 

عادة التوازن المفقود  .التي تولد لدى الفرد الحاجة إلى المعرفة وا 

سموكو وأما االستيعاب فيقصد بو إمكانية الفرد إدماج معطيات ومعمومات المحيط الخارجي ضمن     

الحركي والفكري، وأما التالؤم فيقصد بو تكيف وتوافق الحالة النفسية والعقمية والبيولوجية لفيم وتفسير 

 .تغيرات المحيط

ويرجع التوازن وعدمو في مجال العالقات الوجدانية والتفاعالت االجتماعية إلى األساليب التربوية إذ     

ل والتفاعل االجتماعي االيجابي مع اآلخرين يعود إلى األساليب أن االستقالل الذاتي، ونمو عالقات التباد

التربوية القائمة عمى االحترام المتبادل بين المعمم والتمميذ، فاالحترام المتبادل ىو ناتج عن اتحاد عمميتي 

ىو منشأ حالة التوازن بين عممتي االستيعاب والتالؤم في مجال التفاعل والعالقات  الحب والخوف
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نية لمفرد ومختمف األشخاص المكونين لمحيطو وىي العممية التي تؤدي إلى ال مركزية أدوار األنا الوجدا

        وتشكل االنضباط المستغل الحر لدى التالميذ، فالخوف من المعمم الذي يقترن بالحب أو االحترام

 .ال يؤديان إلى خضوع التمميذ لسمطة المعمم وتفاقم مركزية األنا

 الضبط:_ نظرية 4_8

حددت نظرية الضبط األدوار الرئيسية لممدير والمعمم والتمميذ وفسرت العالقات االجتماعية والوجدانية     

والدور الرئيسي لممدرسة من حيث أنيا نظام اجتماعي ضابط فتمخصو النظرية في استحداث تفاعالت 

 وعالقات وظيفية بين أفرادىا.

ع من الداخل إلشباع حاجاتو وكمما فشل في إشباع حاجاتو كمما والتمميذ ىو نظام فرعي ضابط مدفو     

زاد إحباطا وشعورا بعدم الرضا، أما الدور الوظيفي لممعمم فيو األخر يختصر في أنو يعمل كنظام فرعي 

ضابط فمن خالل مينو يحاول أن يحقق صور اإلشباع لحاجاتو العامة من االنتماء وتقدير الذات 

 (.641 0250مشري ساسي، )نقال عن ق حسب كل معمموالحرية، وتختمف الطر 

ومما يمكن استخالصو من ىذه النظريات في تفسيرىا لمتفاعل داخل القسم ىو أنيا تباينت في ذلك     

تبعا إلى تبيانيا في تفسير التعمم، فالسموكية تقمل من فعل الوجدانية في استحداث التفاعل بناءا عمى 

لية ميكانيكية المثير واالستجابة، ومدرسة الجشطالتية  تركز عمى الموقف اختصار الفعل اإلنساني في آ

التعميمي الكمي ويتأثر بظروف المجال الحيوي بما فيو المجال النفسي واالجتماعي لتمميذ والمعمم والتفاعل 

ة تحميل داخل القسم والذي يتأثر بدوره بأسموب القيادة والمجال االنفعالي والنفسي لجماعة القسم، ونظري

النفسي تركز عمى نمط الشخص ودوره في صياغة وتحديد نمط التفاعل أما نظرية الضبط الدماغي 

 .لإلنسان )المعمم، والتمميذ( فتركز في تحقيق رغبات الفرد واستحداث التفاعل اإليجابي داخل القسم
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 :_ معيقات التفاعل الصفي9

 ا متعددة ومتنوعة ومن أكثر ىذه العوامل شيوعا6إن عممية االتصال تتعمق بعوامل كبيرة مصادرى    

 .كأن يكون أحد األطراف مصابا بصداع _ المعيقات الجسدية لالتصال:1

 .كأن يكون غير قادر عمى النطق بوضوح _ المعيقات الفيزيولوجية:2

مستقبل كأن يختار أحد األطراف كممة ذات معاني متعددة وال يستطيع ال _ المعيقات الخاصة بالدالالت:3

 .تبين أي المعنى لتمك الكممة ىو المقصود من الرسالة

 كأن يكون أحد األطراف ضعيفا في ربط رموز رسالتو إلى الطرف اآلخر. _ المعيقات الصوتية:4

 .كأن تكون الصفة التي يستخدميا أحد األطراف توحي بتيديد أو االحتقار_ المعيقات البالغية: 5

وم أحد الطرفين بخرق القوانين والقواعد المتفق عمييا في عممية االتصال كأن يق _ المعيقات النفسية:6

 .بينيما

كأن يقوم أحد الطرفين باالعتداء عمى ما يسمى باإلطار المرجعي لمطرف  _ المعيقات االجتماعية:7

 اآلخر كالمعايير الخمفية والعادات والتقاليد.

 _ طرق تحسين التفاعل الصفي:10

ال عمى اتصال فعال ومن ىنا ال يمكن التفريق بين الغرض من تحسين التدريس وبين ينطوي التدريس الفع

الغرض من تحسين االتصال أو التفاعل وىذه بعض المقترحات التي تفيد المعممين في جيودىم الرامية 

 :لتحقيق االتصال الناجح من متعممييم

المية وأن يتكمم بشكل مباشر ويتقنو وبنمط عمى المعمم أن يبذل جيد في تحسين قدرتو وميارتو الك _ أوال:

مألوف بحيث يجعل من كمماتو تناسقا حيان ويستخدم منيا الجيات واإلرشادات المعبرة المناسبة مع 

 .التنويع في الصوت ومعدل الكممات لمحصول عمى نتائج المطموبة
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يم من خالل تقسيم الموضوع عمى المعمم أن يخطط وينظم درسو بطريقة منطقية وسيمة الفيم وتقد _ ثانيا:

 .إلى أجزاء واضحة متكاممة، وربط أجزاء البحث بعضيا بعضا دون تشتيت انتباه المتعممين

عمى المعمم أن يحدد الحاجات والقدرات واالىتمامات لممتعممين ويختار المفاىيم واألمثمة والخيرات  _ ثالثا:

 (.331_6332 0221ي وآخرون، ) قطام ما يتالءم معيا ليحقق ىدفو من التفاعل الصفي

عمى المعمم أن يصغي بشكل جيد وباىتمام ألسئمة متعمميو، وتعميقاتيم، ألنيم يصبحون أكثرا  _ رابعا:

 .اىتماما واقتناعا إذا أبدى المعمم اىتماما ألرائيم وأفكارىم

داخميم وليس  عمى المعمم أن يعمل عمى تنمية أساليب الضبط الذاتي لدى الطمبة النابع من _ خامسا:

 مفروضا عمييم، والممارسات اآلتية يمكن أن تشجع المتعممين عمى االنضباط الذاتي6

 .تعزيز السموك االيجابي لممتعممين_ 

 .اعتماد األسموب الديمقراطي _

 .تنويع األنشطة في الموقف التعميمي _
 .تقبل مشاعر المتعممين واحتراميا _
 (.331 02216رون،قطامي وآخاالعتماد الجيد لمدرس ) _

 :_ الخالصة
من خالل ما تطرقنا إليو من مفيوم التفاعل الصفي ودوره وأىميتو وأنواعو، وأىم الميام المتعمقة     

بتنظيم التفاعل الصفي وأنواع النظم الصفي وطرق تحسينو وميمة إدارة التفاعل الصفي والعوامل المؤثرة 
 .ات التي تعيق التفاعل الصفيوالنظريات المفسرة لمتفاعل، وأخيرا المعيق

نستخمص أن التفاعل الصفي من المواضيع الميمة في العممية التعميمية حيث يستطيع المعمم من     
خاللو إدراك مواطن القوة التي تؤدي إلى تحصيل دراسي فعال قائم عمى توجيو المعمم ومشاركة المتعمم 

وبيذا يصل إلى تحقيق األىداف المسطرة وبالتالي  كما يمكنو إدراك مواطن الضعف ليعالجيا في أوانيا
 إلى نجاح العممية التعميمية التعممية.



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 الدافعية لمتعمم
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 _ تمييد:

لمتعمـ مف العناصر الميمة التي ال يمكف الحديث عف التعمـ في غيابيا، فيي تمعب تعتبر الدافعية      

بدراستيا لما ليا مف دور كؿ المنظومات التربوية  دور أساسي في تحقيؽ النجاح المدرسي، لذا اىتمت

 .التربوية ىداؼتحقيؽ األعاؿ في ف

 عف التالميذالتي يدركيا السمبية الذاتية  نظرةوتعدد تجارب الفشؿ وال المشكالت الدراسيةتؤدي و      

المشاكؿ  مف ؛ والتي تعدلمتعمـ تيـتدني دافعيو ، إلى افتقاد الكثير منيـ لمرغبة في مواصمة الدراسةنفسيـ 

التعميمية عمى اختالؼ مراحميا الدراسية، وىذا ما يتطمب ضرورة البحث  الميمة التي تعاني منيا مؤسساتنا

 لعممية التربوية.   ا وتحسيف ىاشار تواتخاذ اإلجراءات الالزمة مف أجؿ التقميؿ بقدر اإلمكاف مف ان ياأسباب في

 تعريف الدافعية لمتعمم: 1_

مفيوميا وذلؾ لألىمية الكبيرة التي ليا في لقد إستقطبت الدافعية لمتعمـ الكثير مف العمماء لمبحث في      

 مجاؿ التعمـ، فتعددت التعاريؼ وذلؾ حسب التوجيات الفكرية لمباحثيف فييا، نذكر منيـ:

 أكاديمية نشاطات التخاذ تمميذال ميؿ: " عمى أنيا( الذي يعرفيا 1987) Brophy بروفيتعريؼ      

 لتعمـ دافع بوجود مرتبطة تكوف عندما سمة تكوف أف يمكف التعمـ ودافعية الجيد، تستحؽ معنى ذات

 تكوف أف يمكف كما تعممو، في بمتعة ويشعر ويدركو، المحتوى ذلؾ أىمية يعرؼ تمميذال ألف المحتوى؛

 عندما الدافعية أف كما، الموقؼ ذلؾ خالؿ مف لمتعمـ تمميذ ال تدفع فيي معيف، بموقؼترتبط  عندماحالة 

 (.262: 2014المدرسي " )الجراح وآخروف،  األداء أو بالتحصيؿ تنبؤال عمى أقدر فيي سمة تكوف

( بأنيا: " سموؾ تحرؾ المتعمـ نحو ىدؼ أو غاية معينة عمما 1992) Tardiffكما يعرفيا تراديؼ      

بأف مصدر تمؾ الحركة يمكف أف يكوف داخميا أو خارجيا، كما أف الدافعية ناتجة كذلؾ عف اإلدراؾ الذي 

تمميذ عف األىداؼ المنشودة مف المدرسة وعف قيـ النشاطات التي يقـو بيا التمميذ، والقدرة عمى يحممو ال
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التحكـ في تمؾ النشاطات، إلى جانب ما يشعر بو التمميذ اتجاه المادة واتجاه المحيط التربوي بصفة عامة 

 (.12: 2009" )دوقة وآخروف، 

حالة " :عبارة عفالدافعية لمتعمـ أف  " في الوسط المدرسيالدافعية " في كتابو  Viau (1995)حدد يو      

نشاط وااللتزاـ بو والمثابرة الدينامية تتواجد جذورىا في إدراكات التمميذ لذاتو وبيئتو التي تحثو عمى اختيار 

 فيو مف أجؿ التوصؿ إلى ىدؼ "، ويبمور ىذا التعريؼ األبعاد الثالث األساسية لمدافعية: 

ي تعبر عف حالة دينامية لكونيا قد تتنوع في الزمف ولكونيا ترتبط بالتخصصات في البداية ى _

 المدروسة.

 تقاس ىذه الدافعية باالختيار وااللتزاـ ومثابرة التمميذ. _

 (.27: 2015)ياسيف وآخروف، ميذ عف ذاتو وعف محيطو ترتبط بما يدركو التم _

ى أنيا " القوة الذاتية التي تحرؾ سموؾ الفرد وتوجيو ( الدافعية لمتعمـ عم2000بينما يحدد قطامي )     

لتحقيؽ غاية معينة يشعر بالحاجة إلييا أو بأىميتيا المعنوية )النفسية( بالنسبة لو، وتعتبر دوافع قوية عند 

التمميذ؛ فيي بمثابة الطاقة التي تثير سموكو لمتوجو نحو تحقيؽ اليدؼ، ومف ىنا يتبيف أىمية الدوافع في 

 (.115: 2013الفرد بوجو عاـ، وفي مواقفو في التعمـ المدرسي بوجو خاص " )سعيد، سموؾ 

 العوامؿ أىـ مف لمتعمـ الدافعية أف Negovan et  Bogdan (2013) وبوجداف نيغوفاف يرى فيما     

 دمجوو  انتباىو، تشتت مف لمحد وذلؾ التمميذ؛ لدى إثارتيا كيفية يعرؼ أف المعمـ عمى يجب التي النفسية

 (.262: 2014)الجراح وآخروف،  والتعميمات المدرسية باألنظمة والتزامو التعميمية، المياـ في

كما تعرؼ بأنيا حالة داخمية في المتعمـ تستثير سموكو وتدفعو لالستجابة في الموقؼ التعميمي      

 (.133: 2008وتعمؿ عمى استمرار ىذا السموؾ وىذه االستجابة حتى يحدث التعمـ )العناني، 
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كما يعرفيا اسماعيؿ محمد الفقي وآخروف بأنيا: " عممية داخمية توجو نشاط الفرد نحو ىدؼ معيف      

كما أنيا وسيمة لتحقيؽ األىداؼ التعميمية، فيي تعد مف أىـ العوامؿ التي تساعد عمى تحصيؿ المعرفة 

 (.244: 2013والفيـ مثميا مثؿ الذكاء " )غيات، 

لتعاريؼ السابقة بأف الدافعية لمتعمـ مفيوـ جد واسع يصعب حصره وذلؾ لصعوبة ويتضح مف ا     

تحديد المكونات األساسية لممفيوـ والتي تختمؼ مف منظور إلى آخر ومف بيئة ثقافية معينة إلى بيئة 

 ، لكف يمكف إجماليا عمى أنيا القوى التي تستثير سموؾ التمميذ وتدفعو إلى بذؿ الجيدثقافية مغايرة

 والمثابرة لمتعمـ واالىتماـ بالدراسة مف أجؿ تحقيؽ النجاح وتجنب الفشؿ.

 أنواع الدافعية لمتعمم: _2

ويمكف التمييز بيف نوعيف مف الدافعية لمتعمـ حسب مصدر استثارتيا وىما الدافعية الداخمية،       

 والدافعية الخارجية.

: 2014)الجراح وآخروف،  ( بالقيمة الداخمية1993) Schultzوقد وصفيا شمتز  الدافعية الداخمية:_1_2
وىي الدوافع التي تثار بفعؿ عوامؿ تنشأ مف داخؿ الفرد، وتشمؿ دوافع حب المعرفة واإلستطالع (، 262

 Legendre لجوندغ كما يمكف إرجاعيا حسب، (98: 2007)الزغموؿ والمحاميد،  والميوؿ واإلىتمامات

: 2015)ياسيف وآخروف، نا ألي نشاط تحقيقأو رتياح أثناء ممارستيا إلى الشعور بالمذة واال( 1993)
27.) 
بأنيا: " دافعية ترتكز عمى الحاجة الفطرية لمكفاءة  Deci et Ryanويعرفيا كؿ مف ديسي وريوف      

والضبط الذاتي واالختيار الحر لمنشاط، أي أف النشاط ينجز مف طرؼ الفرد باختياره الحر مف أجؿ 

لى مستوى معيف مف الكفاءة، ويصاحب ذلؾ اإلنجاز أو السموؾ إدراؾ الفرد ألحاسيسو كالفرحة الوصوؿ إ

  (. 19: 2007والمتعة واإلثارة والرضا " )تيمويف وبوقريرس، 
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نشأ نتيجة لعالقة التمميذ وىي الدوافع التي تثار بعوامؿ خارجية، والتي ت الدافعية الخارجية: _2_2

لياء، واألساتذة، ومف ثـ تدفع الفرد لمقياـ بأفعاؿ معينة سعيا إلرضاء المحيطيف كاألو  اآلخريفباألشخاص 

 بو أو لمحصوؿ عمى تقديرىـ أو تحقيؽ نفع مادي أو معنوي.

 ما غالبا كبير بشكؿ خارجيا المدفوعيف تالميذال ( أف1988)Kloosterman كموستيرماف  ويشير     

 فيـ لذا أفعاليـ، نتائج عف مسؤولة تكوف عمييا السيطرة يستطيعوف ال خارجية ظروفا ىناؾ بأف يروف

 التعمـ، في عجزا فيظيروف إرادتيـ، خارج عوامؿ إلى عميو الذي يحصموف الفشؿ أو النجاح ينسبوف

بيا )الجراح وآخروف،  يعمموف التي المياـ في أي فرؽ يحدث لف الجيد مف لمزيد بذليـ أف ويعتقدوف

2014 :262.) 

أف التعمـ يكوف أكثر ديمومة واستمرارية عندما تكوف دوافع القياـ بو داخمية،  Burnerنر ويرى برو      

وليست مرىونة بمعززات خارجية، ويعتقد أف الدافعية الخارجية يمكف أف تكوف الزمة في بداية عممية 

 (.293: 2008التعمـ، أما بعد ذلؾ فيجب التركيز عمى االستثارة الداخمية لمدوافع )أبو جادو، 

 ذوي التالميذ مف أفضؿ بصورة المدرسية الواجبات بأداءا داخمي المدفوعوف التالميذ يقـو ما غالباف     

أجؿ  مف بالمياـ يقوموف الذيف التالميذ ىؤالء مف مثابرةو  اىتماما أكثر تجدىـ حيث الدافعية الخارجية،

توقؼ  عند ولكف خارجيا، مدفوعيف داموا ما عمميـ بإكماؿ التالميذ يستمر فقد الخارجية، المكافآت بعض

 أف كما ،منو جزءا وليستتمميذ ال مف خارج كانت الدافعية ألف ؛متعمـل الدافعية تختفي المكافأة إعطاء ىذه

والنقد  لنجاحيـ، يتمقونو الذي المدح يستحقوف أنيـ ويعتقدوف داخمية، سيطرة لدييـ الداخمية الدافعية ذوي

 (.262: 2014)الجراح وآخروف،  الفشؿ ذاؾ أو النجاح، ىذا عف ؤولوفمس كونيـ فشميـ، حاؿ في
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( حوؿ الدافعية لمتعمـ والتحصيؿ الدراسي في 1993) Wentzelوىذا ما أظيرتو نتائج دراسة ونتزؿ      

مرحمة المراىقة المبكرة، بأف التالميذ الذيف يسعوف إلى تحقيؽ أىداؼ أدائية وتعميمية في نفس الوقت 

عمى نتائج أحسف مف أولئؾ الذيف يسعوف إلى تحقيؽ أىداؼ أدائية فقط )دوقة وآخروف،  يحصموف

2009 :94_95.) 

 مكونات الدافعية لمتعمم:أبعاد و  _3

عوامؿ الشخصية التي تؤثر في الدافعية ال( أف النموذج الذي تتبناه لفيـ 1994) Demboذكر ديمبو ي     

( التي حددت ثالثة مكونات لمدافعية 1990) Pintrich et Degrootيستند إلى أعماؿ بنترش وديغروت 

  :ذات عالقة بسموؾ التنظيـ الذاتي

 ومعتقداتيـ حوؿ أىمية الميمة )لماذا أقـو بيذا العمؿ؟(. تالميذالذي يتضمف أىداؼ ال مكون القيمة:أ_ 

ؿ أو الميمة )ىؿ أستطيع حوؿ قدرتيـ عمى أداء العم تالميذالذي يتضمف معتقدات ال مكون التوقع:_ ب

 القياـ بيذا العمؿ؟(.

، الذي يتضمف ردود الفعؿ االنفعالية نحو الميمة )كيؼ أشعر حياؿ ىذه الميمة؟( المكون االنفعالي:_ ج

 (.295: 2008)أبو جادو، 

 :_ وظائف الدافعية لمتعمم4

 :( أف لدافعية التعمـ ثالث وظائؼ أساسية ىي1993يذكر الزيود وآخروف )     

حيث أف الدوافع تطمؽ الطاقة وتستثير واستثارة نشاطو:  تمميذ_ تحرير الطاقة االنفعالية لدى ال1_4

وىذا ما  ،تتعاوف المثيرات والحوافز الخارجية مع الدوافع الداخمية عمى استثارة وتحريؾ السموؾ. إذالنشاط، 

اقة البشرية لتحقيؽ ىدؼ ما )أبو أف الدافعية تتضمف إطالؽ الط Dean Spitzerأشار إليو ديف سبيترز 

  (.354: 2009، آخروفرياش و 
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وييمؿ غيرىا، كما التعمـ يستجيب لموضوعات  تمميذتجعؿ الفالدوافع  _ تحديد النشاط واختياره:2_4

 تحدد الطريقة واألسموب الذي يستجيب بيا الفرد لتمؾ الموضوعات.

ال تجدي شيئا إال إذا  تمميذالدافع في داخؿ الفالطاقة التي يطمقيا _ توجيو السموك أو النشاط: 3_4

شباع زالة التوتر )ممحـ،  ياتحرؾ السموؾ باتجاه اليدؼ ليحقؽ تمبية الحاجة وا    (.169_168: 2006وا 

 _ أىمية الدافعية لمتعمم في الوسط المدرسي:5

ـ إال بوجود دافع يساىـ دورا حاسما في عممية التعمـ، إذ ال يمكف أف يحدث التعمالدافعية لمتعمـ  معبت     

في دفع المتعمـ نحو التعمـ. وىذا ما أكده جيتس بقولو: " تعتبر الدافعية الشرط الوحيد الذي    ال يتـ 

(، لذا ينبغي لممعمميف أخذىا بعيف االعتبار عند التخطيط 45: 2001التعمـ إال بيا " )عبد الخالؽ، 

لعديد مف عمماء النفس والتربية مف بينيـ: جانيو وبرونر لعممية التدريس وتنفيذىا، ففي ىذا الصدد أكد ا

واوزبؿ وكيمر وسكاندورا وريغميوث عمى الدافعية وكيفية إثارتيا لدى التالميذ والحفاظ عمييا لما ليا مف 

أىمية في زيادة مثابرتيـ وتحقيؽ النجاح، إذ يرى بعض العمماء أف ضعؼ التحصيؿ لدى بعض التالميذ 

ليس بسبب عدـ كفاية أو قدرة المتعمميف عمى التعمـ أو بسبب ضعؼ قدراتيـ العقمية، وفشميـ الدراسي 

 (.100: 2007ولكف بسبب غياب الدافعية لدييـ )الزغموؿ والمحاميد، 

والدافعية لمتعمـ ليست في مجمميا ذاتية، أي تعتمد عمى التمميذ فقط، ولكف مف الميـ أف يكوف ىناؾ     

افعية الخارجية، أي مف الضروري المساىمة في تكويف دوافع التالميذ، فإف ميارة قدر ميـ ومناسب مف الد

الدافعية لدى التالميذ تعد مف أىـ ميارات التدريس الفعاؿ، بؿ وأكثرىا فعالية في إحداث التعمـ  استثارة

 (.106: 2009)عطوة، 
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، إال أف كثيرا مف الدراسات أثبتت أف فالدافعية تمعب دورا حاسما في التعمـ بنوعييا الداخمي والخارجي     

الدافعية الداخمية أكثر أثرا وأشد قوة في استمرار السموؾ التعميمي مف الدافعية الخارجية، كوف األولى 

 (.499: 2003ترتبط بحاجات وقيـ واتجاىات واىتمامات، فيي تترؾ أثرا أعمؽ )سميـ، 

افعية شيء ميـ وضروري ويجب أف يسبؽ التعميـ وقد أشارت نظريات كيمر في التعمـ إلى أف الد     

التالميذ لمدرس أو تحفيزىـ لمتعمـ، فميما بمغت البرامج التعميمية المصممة مف  اىتماـمباشرة بيدؼ جذب 

دقة إال أنيا لف تستطيع تحقيؽ النتائج المرجوة منيا إذا لـ تتضمف ما يثير دافعية التالميذ لمتعمـ )أبو 

 (.353: 2009 رياش وآخروف،

(، إلى أف ىناؾ العديد مف العناصر التي تخمؽ الدافعية لمتعمـ 1998يشير البيمي وآخروف )كما      

التخطيط والتركيز عمى اليدؼ والوعي بالمعرفة واألنشطة التي ينوي تعمميا، والبحث  :والتحصيؿ منيا

أو خوؼ مف  لتحصيؿ، وعدـ وجود قمؽالنشط لممعمومات الجديدة، واإلدراؾ الواضح لمتغذية الراجعة وا

 Johnson and Johnsonجونسوف وجونسوف  وىذا ما أكده أيضا(، 114: 2013)سعيد، الفشؿ 

عمى نوعية الجيد  (، أف دافعية التعمـ تتطمب أكثر مف مجرد رغبة أو نية لمتعمـ فيي تشتمؿ1995)

 (.271: 1997)البيمي وآخروف، العقمي لمتمميذ 

 تعمم وعالقتيا بالتحصيل الدراسي:_ الدافعية لم6

تعد الدافعية لمتعمـ وسيمة لتحقيؽ األىداؼ التعميمية، كما تعتبر مف بيف العوامؿ التي ليا عالقة      

بتحصيؿ المعرفة والفيـ واكتساب الميارات وتنمية القدرات مثميا في ذلؾ مثؿ الذكاء والذاكرة واالنتباه، وقد 

ذ الذيف يتمتعوف بدافعية عالية يكوف تحصيميـ الدراسي أكبر مقارنة بالمتعمميف أثبتت الدراسات أف التالمي

الذيف ليس لدييـ دافعية عالية، ولذلؾ البد أف تكوف المواضيع المراد تعميميا مقترنة باىتمامات التالميذ 

ومف (، 114_113: 2013ومرتبطة بجوانب ونواحي حياتيـ بيدؼ إثارة دافعيتيـ نحو التعمـ )سعيد، 
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(، 1999بيف الدراسات التي أثبتت عالقة الدافعية لمتعمـ بالتحصيؿ الدراسي، دراسة نبيؿ محمد الفحؿ )

حيث أوضحت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف المتفوقيف والعادييف في التحصيؿ وفي الدافعية 

 (.90_88: 2009لإلنجاز لصالح المتفوقيف )دوقة وآخروف، 

ذوي اإلنجاز الدراسي العالي يعتبروف  تالميذ( أف ال1969) Oak Laudسة أواؾ لود كما بينت درا     

 (.300: 2009ذوي اإلنجاز المتدني )العبيدي،  تالميذأكثر تنظيما مف ال

الذيف يسعوف بدرجة كبيرة لمتميز وليس لممكافأة الناتجة مف التحصيؿ  تالميذكما يرى ماكميالند أف ال     

)البيمي يف يسعوف لمدرجات والمكافأة فقط الذ تالميذافعية المرتفعة لمتحصيؿ بعكس اليعدوف مف ذوي الد

 (.271: 1997وآخروف، 

يذه العبارة: " تستطيع أف تقوـ بأداء ذلؾ بأف عمى المعمـ أف يخبر تالميذه  Fanelli ويقترح فانيممي     

ميذ، بدوف توقع خيبة أمؿ كبيرة إذا بذؿ إذا حاولت " وىذا يضمف إعتبار وجود النجاح الحقيقي عند التال

 (.399: 2010)بطرس، "  التالميذ جيدا وواجيوا الفشؿ

 العوامل المؤثرة في الدافعية لمتعمم: _ 7

 واإلضاءة.بدور البيئة الصفية المادية كالحرارة والمقاعد  االىتماـ _

 توطيد عالقات الطمبة مع بعضيـ البعض. _ 

 لتي تعد لمطالب. تنظيـ المعمـ لمخبرات ا _

 مناسبة اليدؼ لمستوى الطالب. _ 

 التعزيز والثواب لإلسياـ في النشاط الموجو. استخداـ _

 .(130: 2012عدـ المبالغة واإلفراط في استخداـ التعزيزات أو المكافآت ) القرش ، _ 
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 نظريات الدافعية لمتعمم: _8

العشريف وخاصة في العقود األخيرة منو، مما أدى حيزا كبيرا مف البحث في القرف  احتمت الدافعية     

إلى بناء نظريات الدافعية عمى نحو مستقؿ عف المفاىيـ واألبعاد األخرى لمشخصية، وذلؾ اعترافا بدورىا 

وأىميتيا في تفسير السموؾ اإلنساني وتشكيمو وتعديمو، وارتباطيا الوثيؽ بعممية التعمـ والتعميـ الصفي، 

  رز النظريات النفسية في تفسير الدافعية لمتعمـ:وفيما يمي عرض ألب

 Vroom (1964:)فروم  موذجننظرية _ 1_8

تعتبر نظرية معرفية يتـ التركيز فييا عمى التوقعات التي يحمميا األفراد حوؿ أنفسيـ وحوؿ المحيط      

والطابع  ماعياالجتالذيف يعيشوف فيو. حيث فرقت ىذه النظرية بيف مصطمحيف أساسييف وىما الطابع 

(، إذ يرى فروـ بأف الدافعية ىي نتيجة حصيمة ضرب ثالثة 119: 2011الفردي لمشخص )الداىري، 

 عوامؿ أساسية ىي:

معينة، وىو يعبر  وىو اعتقاد آني حوؿ احتماؿ إنجاز عمؿ معيف بيدؼ الحصوؿ عمى نتائج أ_ التوقع: 

 كو لمعالقة الموجودة بيف الجيد المبذوؿ واألداء.عف مدى إدراؾ الفرد لقدرتو عمى إنجاز عمؿ ما أي إدرا

 ويقصد بو إدراؾ الفرد لمعالقة الموجودة بيف األداء والنتيجة المرغوب فييا. ب_ الوسيمية:

وىي قيمة النتيجة أي القيمة التي يسعى الفرد لتحقيقيا مف خالؿ بذؿ جيد معيف، ويمكف أف  ج_ القيمة:

: 2009تحقيؽ الذات أو خارجية مثؿ األجر أو الترقية )دوقة وآخروف،  تكوف تمؾ القيمة إما داخمية مثؿ

24_25 .) 

 وعميو يفترض فرـو أف الدافعية ىي حصيمة ضرب العناصر الثالثة المذكورة، أي:          

  الدافعية = التوقع * الوسيمية * القيمة، ويمكف تمخيص نموذج فرـو في الشكؿ التالي:
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 (.25_24: 2009)دوقة وآخروف،  Vroom (1964)نموذج فروم  (:05_ الشكل رقم )

 االكتشافي:لتعمم برونر وانظرية  _2_8

" عممية التربية " أف أية محاولة لتطوير التربية تبدأ حتما مف  المعروؼ في كتابوصرح جيرـو برونر      

دوافع التعمـ، ولقد صاغ مفيوـ التعمـ االكتشافي مف أجؿ تطبيقو داخؿ الغرفة الصفية، وقد جادؿ برونر 

ي بحيث يمكف لمتمميذ الذىاب إلى ما وراء أف التعمـ االكتشافي ىو إعادة ترتيب عناصر الموقؼ الصف

تمؾ العناصر مف أجؿ صياغة ترتيبات جديدة، كما صرح أيضا أف التعمـ االكتشافي ينشأ عف العقؿ 

المييأ جيدا، وأف االكتشاؼ ال يقود التالميذ إلى تنظيـ المواد الكتشاؼ العالقات بينيا فحسب، ولكنو 

قد تبعدىـ عف استخداـ المعمومات التي اكتسبت سابقا، مما يساعدىـ أيضا عمى تجنب السمبية التي 

: 2008يؤدي بالتالميذ القياـ بمعالجة المواضيع بشكؿ أكثر فاعمية، والوصوؿ إلى إشباع جيد )غباري، 

71.) 

 

 
M=E.V.I 

 الدافعية

  واألداء القدرة بين العالقة توقع

 والمكافاة األداء بين العالقة توقع

( الوسيلة)  

 
 الذاتية

  الداخلية

التوقع(  E( 

 (V) القيمة

V( 



للتعلم الدافعية                                                                                الثالث الفصل  

 

58 

 

 :أتكنسوننظرية  _3_8

والتعمـ واألداء،  لقد ركزت الكثير مف األعماؿ في عمـ النفس االجتماعي والتربية عمى الدوافع البشرية     

وىذا العمؿ يتعمؽ بالعوامؿ التي  "، الدافع لإلنجاز وجزء كبير مف ىذا العمؿ يندرج تحت فئة ما يسمى بػ "

 (.Mestre et Ross, 2011 : 121ثر في النجاح لمحصوؿ عمى اإلنجاز )تؤ 

مدى سعي الفرد ( الدافعية بأنيا استعداد ثابت نسبيا في الشخصية، يحدد 1957يعرؼ أتكنسوف )    

ومثابرتو في سبيؿ تحقيؽ نجاح أو بموغ ىدؼ، يترتب عميو درجة معينة مف اإلشباع، وذلؾ في المواقؼ 

 (.Atkinson, 1957:  359 - 372) التي تتضمف تقييـ األداء في ضوء مستوى معيف لالمتياز

تحصيؿ، وذكر أف النزعة أتكنسوف بدراسة الدوافع، وقاـ بصياغة نظرية تدور حوؿ دافعية ال اىتـ     

د قدرة التمميذ عمى إلنجاز النجاح ىي استعداد دافعي مكتسب كما أنيا وظيفة لثالثة متغيرات تحد

 التحصيؿ وىي:

يشير إلى إقداـ الفرد عمى أداء ميمة ما بنشاط وحماس رغبة منو في إحراز  أ_ الدافع إلنجاز النجاح:

ميذ في مستوياتيـ التحصيمية حيث يرتفع مستوى التالميذ النجاح، ويعد ىذا الدافع وراء تبايف التال

التحصيمي بارتفاع ىذا الدافع، والعكس صحيح، كما أف ىذا الدافع يرتبط بدافع آخر لو أىميتو وىو دافع 

 تجنب الفشؿ حيث يتجنب الفرد أداء ميمة ما خوفا مف الفشؿ في أدائيا.

مة تتوقؼ عمى عممية تقويـ ذاتي يقوـ بيا الفرد المنوط إف احتمالية نجاح أية مي ب_ احتمالية النجاح:

بو أداء ىذه الميمة، واحتمالية النجاح ىذه قد تكوف ذات مستوى منخفض أو مرتفع حسب صاحب 

العالقة، فالتمميذ الذي يرى في النجاح المدرسي قيمة كبيرة تكوف احتمالية النجاح بالنسبة لو كبيرة ألف 

 (.141_140: 2008عزز دافعية التحصيؿ )العناني، قيمة النجاح كما يدركو ت
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إف ازدياد صعوبة الميمة يتطمب ازدياد قيمة باعث النجاح )اإلثابة(، فإذا كانت  ج_ قيمة باعث النجاح:

الميمة أكثر صعوبة يجب أف يكوف الباعث أكبر قيمة لمحفاظ عمى مستوى دافعي مرتفع )أبو حويج وأبو 

 (.153: 2004مغمي، 

 :العزورية نظ _4_8

، Bernard Weinerحيث تنسب إلى برنارد وينر، تعتبر إحدى النظريات المعرفية في تفسير الدافعية     

والذي يعتبر مف أبرز عمماء النفس التربوييف المسؤوليف عف ربط ىذه النظرية بالتعمـ المدرسي، والتي 

أثناء التعمـ قد (، ف279: 1997، تنطمؽ مف تساؤؿ الفرد عف أسباب نجاحو أو فشمو )البيمي وآخروف

 .ينجح التالميذ وقد يفشموف، لذا فيـ يحاولوف البحث عف أسباب النجاح والفشؿ

وفي الوسط المدرسي، يوجد العديد مف األسباب التي قد يقدميا التالميذ لتفسير نجاحيـ  أو فشميـ،      

ة ايجابية عف نفسو، وبناء عميو فإنو في واالفتراض الرئيسي في النظرية أف الفرد يحاوؿ أف يحتفظ بصور 

إلى قدراتو وجيده، وفي حالة الفشؿ يعزو ذلؾ إلى عوامؿ خارجة عف تحكمو  ذلؾ يعزوحالة النجاح 

( كصعوبة الميمة والحظ وذلؾ لممحافظة عمى اإلحساس بالكفاءة 262: 2005)عسكر والقنطار، 

ثالثة أبعاد: مصدر السبب: داخمي )راجع لمفرد( الشخصية المدركة، وعميو صنؼ وينر ىذه األسباب إلى 

 أـ خارجي )عوامؿ بيئية(/ ثباتو أو استقراره )السبب يتسـ بالثبات أـ التغيير(/ درجة تحكـ التمميذ فيو.

فتناولت النظرية أربعة تفسيرات لمنجاح والفشؿ في مواقؼ اإلنجاز التي يمر بيا الفرد: القدرة،      

ة، والحظ، حيث يصنؼ العزو إلى القدرة والجيد ضمف األسباب الداخمية المتعمقة والجيد، وصعوبة الميم

بالفرد، حيث ينظر لمقدرة بأنيا عمى درجة مف الثبات وال يمكف تغييرىا عمى عكس الجيد فيو متغير مف 

بينما صعوبة الميمة والحظ يندرجاف تحت األسباب الخارجية، غير أف صعوبة الميمة موقؼ إلى آخر، 

 (.262: 2005تسـ بالثبات عمى عكس الحظ الذي يتسـ بعدـ الثبات )عسكر والقنطار، ت



للتعلم الدافعية                                                                                الثالث الفصل  

 

60 

 

أما بعد درجة التحكـ في السبب، يشير ىذا البعد إلى التمييز بيف األسباب بالنسبة لمسؤولية التمميذ،     

ما يقاؿ عف السبب فالسبب المتحكـ فيو ىو السبب الذي يرى المتعمـ أنو بإمكانو اجتنابو إذا أراد ذلؾ، بين

: 2009أنو غير قابؿ لمتحكـ والضبط عندما يرى التمميذ أنو ال يممؾ أي سيطرة عميو )دوقة وآخروف،

35.)  

 :لدى التالميذ لدافعية لمتعمماإثارة استراتيجيات _ 9

 _ بالنسبة لألسرة:1_9

نما استثارةإف ميمة       ىي ميمة يشترؾ فييا كؿ مف  الدافعية لمتعمـ ال تمؽ عمى عاتؽ المدرسة فقط، وا 

 المدرسة والبيت معا، لذا فمف واجب أولياء التالميذ العمؿ عمى:

 تشجيع أبنائيـ عمى المثابرة وبذؿ الجيد، وتعزيز ثقتيـ بنفسيـ واحتراميـ، وتجنب النقد والسخرية. _

نحيـ ثقة كبيرة في قدرتيـ تغيير وتراجع األولياء عف توقعاتيـ المرتفعة مف أبنائيـ لتتناسب وقدراتيـ، وم _

 عمى النجاح.

 تعزيز نتائج األبناء الدراسية ومكافأتيـ وتجنب المقارنة سواء مع اإلخوة أو مع أشخاص آخريف. _

 الوالديف بتعمـ أبنائيـ ومتابعة تحصيميـ الدراسي. اىتماـ _

 ضماف جو أسري مريح يوفر كؿ اإلمكانيات المناسبة لمتعمـ. _

 ؤسسة التعميمية ومع المعمميف ووضع حد أدنى مف الصرامة.التواصؿ مع الم _

فكمما كانت ىذه العوامؿ مشجعة، كاف اتجاه التمميذ نحو المدرسة إيجابيا وكانت صحتو النفسية     

 غمب عمى أغمب المشاكؿ الدراسية. واالجتماعية سميمة بحيث يصبح تمميذا قادرا عمى الت
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 _ بالنسبة لممدرسة:2_9

الوسيط التربوي الميـ الذي يتفاعؿ مع التالميذ أطوؿ ساعات يوميـ، ولذلؾ يستطيع  ستاذاأليعد     

ىناؾ مجموعة مف استراتيجيات  حيث، إحداث تغييرات وتعديالت في سموكيـ أكثر مف أي شخص آخر

عالية في  نحو االندماج بسرعة منتظمة وكفاءة تالميذاستخداميا إلثارة وزيادة دافعية ال ساتذةبإمكاف األ

 األنشطة الدراسية والميمات التعممية / التعميمية نذكر منيا:

 .واالحتراـ(، أي أف تكوف مفعمة بالمحبة 502: 2003جعؿ قاعة الصؼ آمنة سيكولوجيا )سميـ،  _

: 2002)توؽ وآخروف، لتمميذ في موقؼ الحائر المتسائؿ عف طريؽ وضع ا االستثارةأسموب  استخداـ _

235 .) 

 لدرس وبياف أىميتو وفوائد تحقيقو.أىداؼ ا تالميذء الإعطا_ 

وضع التمميذ أماـ  استراتيجية، واستخداـ تالميذتقديـ الموضوع بشكؿ يثير االىتماـ والتفكير لدى ال _

 مشكؿ.

: 2007طرح أسئمة مثيرة لمتفكير لدى التالميذ ذات عالقة بموضوع الدرس )الزغموؿ والمحاميد،  _

أف توجيو األسئمة إلى التالميذ عوضا  Berlyneار إليو عالـ النفس األمريكي بيراليف (، وىذا ما أش101

بالمادة الدراسية،  االىتماـعف تقديـ الحقائؽ يزيد مف مقدار التعمـ، وأىـ مف ذلؾ أنو يزيد مف درجة 

 (. 228: 2002توؽ وآخروف، ويساىـ في تعمـ المزيد حوؿ الموضوع )

 اىتمامات وميوؿ التالميذ حتى تكوف ممتعة ومثيرة.ربط مواضيع الدروس ب  _

إال أنيا قابمة  تنطوي عمى قدر مف التحدي إخضاع التالميذ لمواجبات واالمتحانات معتدلة الصعوبة _

 .(368: 2009( )أبو رياش وآخروف، 1992) Blumenfield et alوىذا ما أشار إليو بمومنفيمد لمتحقيؽ، 
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ظيؼ أمثمة ونماذج حية مف الواقع إلظيار عالقتو بحاجات التالميذ توضيح مواضيع الدروس بتو  _

 وحياتيـ. 

تقرب األستاذ مف التالميذ وترغيبيـ في التعمـ، وأف يكوف قدوة ليـ، فالتمميذ يحب المادة وتزداد رغبتو  _

 لتعمميا إذا أحب معممو، كما يساعده ذلؾ أيضا عمى تنمية التعمـ الذاتي لديو.

فة تبيف ما يترتب عمى إىماؿ الدراسة وأىمية العمـ، كما يمكف االستشياد أيضا عرض قصص ىاد_ 

 باآليات القرآنية واألحاديث النبوية. 

 ستخداـ العروض كذلؾ.اتنويع األنشطة التعميمية مثؿ األنشطة العممية واألدائية والقرائية والمفظية و _ 

بعاد المثيرات المشتتة النتباه ال_  )الزغموؿ والمحاميد،  ثؿ الصراخ والحركات السريعةم تالميذتجنب وا 

2007 :101.) 

             التخطيط لبعض األنشطة التي تنطوي عمى الحركة والمناقشة والتخطيط الموجز والجدولة والتنظيـ._ 

 (، إلى أف ىناؾ العديد مف العناصر التي تخمؽ الدافعية لمتعمـ1998وىذا ما أشار إليو البيمي وآخروف )

والبحث والتحصيؿ منيا التخطيط والتركيز عمى اليدؼ والوعي بالمعرفة واألنشطة التي ينوي تعمميا، 

 (.114: 2013)سعيد، النشط لممعمومات الجديدة 

في التخطيط لفعاليات الدرس مف حيث اختيار وصياغة األىداؼ واألنشطة المناسبة  تالميذإشراؾ ال_ 

 واألساليب المالئمة.

بمعب األدوار خالؿ عممية التعمـ باإلضافة إلى تشجيع العمؿ التعاوني مف  تالميذجاؿ أماـ الإتاحة الم_ 

 التعمـ في مجموعات صغيرة. استراتيجيةخالؿ تطبيؽ 

: 2007)الزغموؿ والمحاميد،  مراعاة الفروؽ الفردية وذلؾ مف خالؿ تنويع األنشطة والميارات التعميمية_ 

102.) 
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وىذا ما أشار  حوؿ أدائيـ ومستوى تقدميـ واألخطاء التي يقعوف فييا. تالميذجعة لمتوفير التغذية الرا_ 

 .(114: 2013)سعيد، (، 1998البيمي وآخروف ) إليو

قونو إلى جيودىـ وقدراتيـ الشخصية بنفسيـ مف خالؿ عزو النجاح الذي يحق تالميذتعزيز ثقة ال_ 

 (.104: 2007)الزغموؿ والمحاميد، 

، وىذا ما أشار إليو ىاري ىارلو في أبحاثو، والذي يعتبره عنصر االستطالعلتالميذ حب إثارة لدى ا _

 (. 226: 2002أساسي لمتعمـ واإلبداع والصحة النفسية )توؽ وآخروف، 

تشجيع مستوى واقعي مف الطموح نحو اإلنجاز وتكويف مفيوـ إيجابي لمذات عف طريؽ وضع أىداؼ  _

تالميذ، وىكذا ينتقؿ االىتماـ مف الدوافع الخارجية إلى الدوافع الداخمية ممكنة التحقيؽ يشارؾ فييا ال

 (.504_ 503: 2003)سميـ، 

مساعدة التالميذ عمى تطوير مركز الضبط الداخمي لدييـ، فالتالميذ الذيف يشعروف أف لدييـ قوة التحكـ _ 

فسيـ أكثر مف التالميذ الذيف في بعض األحداث في حياتيـ مف المحتمؿ أف تصبح لدييـ دافعية أعمى ألن

 (. 338: 2009ينظروف ألنفسيـ عمى أنيـ أقؿ قوة )أبو رياش وآخروف، 

توعية التالميذ واقناعيـ بأف الوقوع في الخطأ ليس مؤشرا عمى الغباء أو عدـ الكفاءة، بؿ ىو جزء  _

 (.267: 2005طبيعي مف عممية التعمـ )عسكر والقنطار، 

ي والتنافسي، مما يجعؿ التمميذ أكثر فعالية، وىذا ما ركز عميو جونسوف تشجيع التعمـ التعاون _

Johnson،  فقد وجد أف الدافعية تتأثر كثيرا بطريقة التواصؿ والتفاعؿ مع اآلخريف الذيف يحاولوف تحقيؽ

 (. 309: 1997ىدؼ معيف وقد سمى ىذا العامؿ االجتماعي ببناء اليدؼ )البيمي وآخروف، 
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ىمية الدافعية في مجاؿ التحصيؿ ودورىا في نجاح سير عممية التدريس فقد طور كيمر ونظرا أل     

Keller (1991)  نموذجا يدعى نموذج آركسARCS وقد وصؼ كيمر عناصر الدافعية في التدريس .

عمى أنيا مكونات رئيسية، وىذه المكونات ىي: مشاركة الطمبة والحفاظ عمى اىتماميـ، وربط محتوى 

دراسية باىتمامات التالميذ، تعزيز ثقة التالميذ مف خالؿ فيـ المادة، إشباع فضوؿ التالميذ مف المادة ال

، Attention (A)خالؿ انخراطيـ في التعمـ، وقد لخصت ىذه المكونات في مصطمحات أربع ىي: االنتباه 

مف ىنا جاءت تسمية و  ،Satisfaction (S)، واإلشباع Confidence (C)، والثقة Relevance (R)والمالئمة 

: 2008البرنامج آركس مف خالؿ أخذ الحرؼ األوؿ مف كؿ عنصر مف عناصر البرنامج )غباري، 

 ( وتتمخص العناصر األربعة كما يمي:243

: ويتـ إثارة وجذب انتباه التالميذ مف خالؿ إحداث نوع مف التغيرات في البيئة الصفية،  خمؽ _ االنتباهأ

االستطالع  لدى التالميذ مف خالؿ طرح سؤاؿ معيف، أو الحديث عف شيئ غير  اإلثارة المعرفية أو حب

: 2007مألوؼ، التغيير في نبرات الصوت والحركات والتنويع في األنشطة )الزغموؿ والمحاميد، 

102_103.) 

 ربط محتوى التعمـ بحاجات ودوافع التالميذ وتحقيؽ أىدافيـ المستقبمية، ويتـ عف طريؽ_ المالئمة: ب

تبسيط وتوضيح المفاىيـ والمعارؼ الغامضة الواردة في المحتوى الدراسي مف خالؿ استخداـ لغة واضحة 

Blumenfield et al (1992 )ومألوفة لمتالميذ مع استخداـ أمثمة مف الواقع وىذا ما أشار إليو بمومنفيمد 

فكار الرئيسية واضحة في إلى أف المستويات العميا مف الدافعية تتحقؽ في الصفوؼ مف خالؿ جعؿ األ

(، تشجيع الطمبة عمى 368: 2009التقديـ والعروض العممية والمناقشات والواجبات )أبو رياش وآخروف، 

 التساؤؿ وطرح األمثمة حوؿ محتوى الموقؼ التعميمي.
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ويتـ عف طريؽ تمكيف التمميذ مف النجاح، وتوفير درجة معقولة مف التحدي بحيث تسمح _ الثقة: ج

ظيار لو بأف جيوده تؤثر بشكؿ مباشر في النواتج، وتوفير  بحدوث نجاح ذو معنى بالنسبة لمتمميذ، وا 

 (.244: 2008تغذية راجعة وعزو ذاتي لمنجاح )غباري، 

ينطوي ىذا البعد عمى خمؽ القناعة والرضا لدى التالميذ باإلنجاز أو التحصيؿ الذي حققوه  _ اإلشباع:د

تخداـ المعززات والمكافئات المختمفة ألدائيـ كالعالمات والثناء والمدح، مف تعمـ المحتوى مف خالؿ اس

وشيادات التقدير، وعرض أعماؿ التمميذ في الصؼ أو المدرسة، إضافة إلى تأكيد أىمية وقيمة النتائج أو 

: 2007التحصيؿ الذي حققو المتعمموف وعزو ذلؾ إلى جيودىـ وطاقاتيـ الذاتية )الزغموؿ والمحاميد، 

104.) 

محددة، إال أنو ال يشير إلى زمف استخدامو  استراتيجياتعمى الرغـ مف أف نموذج )آركس( يصؼ      

(، وسماه نموذج 1981)Wlodkowsk ة، لذا فقد ظير نموذج آخر طوره فمودكوسكي يفي العممية التدريس

والحاجات، واالستثارة، االستمرارية الزمنية، ويحدد ىذا النموذج ستة عوامؿ دافعية ىي: )االتجاىات، 

 واالنفعاؿ، والكفاية، والتعزيز(، وتنتظـ ىذه العوامؿ في إطار زمني.

ة، كما يصؼ يويحدد ىذا النموذج ثالث فترات زمنية )البداية، األثناء، النياية( ألي حصة تدريس    

ليكـ المثاؿ التالي يوضح  األفعاؿ العامة التي يمكف أف يستخدميا المعمـ لرفع الدافعية لدى التمميذ، وا 

 العممية التي يسير عمييا ىذا النموذج:

 واضمف اتجاىات إيجابية.  تالميذواجو حاجات ال_ بداية التدريس: 1

وتشاركية  استثماريةمحافظة عمى بيئة تعمـ تعمؿ عمى ال اتستراتيجيااستخدـ  _ أثناء التدريس:2

 داعمة.و 
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 عزز الثقة بالنفس لدييـ.مى الكفاية لدى التالميذ و تؤكد ع تستراتيجيااوظؼ _ نياية التدريس: 3

وكميتيا، يركز نموذج الخط الزمني  االستراتيجيةفي الوقت الذي يركز فيو نموذج آركس عمى اختيار     

: 2008دريسية )غباري، ، وباإلمكاف الدمج بيف النموذجيف في العممية التاالستراتيجياتعمى تسمسؿ 

244_245 .) 

 خالصة:_ ال

تعتبر عنصر  إذمتعمـ، لأولى عمماء النفس والتربويوف في مجاؿ التربية أىمية بالغة لموضوع الدافعية      

فعاؿ في تحقيؽ النجاح الدراسي وتحسيف العممية التربوية، فاستثارة دافعية التالميذ وتوجيييا تجعميـ 

حيث تستثار بعوامؿ تنبع مف  ،راسيلتحقيؽ النجاح الد يقبموف عمى ممارسة النشاط المعرفي بجد ومثابرة

 تحصيمو الدراسينشاطو وبالتالي تعد المؤشر لفاعمية التمميذ و  فيي، التمميذ نفسو أو مف البيئة الخارجية

 أو الفشؿ في المستقبؿ.  المرتبط بالنجاح



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 راءات المنيجية لمدراسة الميدانيةاإلج
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 _ تمييد:

ىذا الفصل اإلجراءات المنيجية التي تم اتباعيا في الدراسة الميدانية؛ بدءا بالدراسة  يعالج    

وبعدىا تم التطرق  فييا وضبط خصائصيا السيكومترية، المستخدمة تم تحديد األدواتاالستطالعية حيث

 االعتمادا باختيار أفراد العينة، وانتياءا بتحديد الوسائل اإلحصائية التي سيتم إلى الدراسة األساسية بدء

 عمييا في معالجة نتائج فرضيات الدراسة.

 أوال: الدراسة االستطالعية:

 _ أىداف الدراسة االستطالعية: 1

 ألىداف التالية:تعتبر الدراسة االستطالعية الخطوة األولى في دراستنا، إذ كانت الغاية منيا تحقيق ا    

وعمى الصـعوبات التي قد تواجينا، واكتسـاب ميارات التعامل المـيداني مع  التعرف عمى ميدان الدراسة _

 أفراد عينة الدراسة، واستغالليا في الدراسة األساسية.

 ألدوات الدراسة. التعرف عمى أفراد عينة الدراسة، والتأكد من مدى فيميم _

 رية ألدوات الدراسة.ضبط الخصائص السيكومت_ 

 لمدراسة االستطالعية: والزمني المجال الجغرافي _2

 المجال الجغرافي: _1_2

 .مودة ببمدية سيرات والية مستغانمثانوية عبد الحق بن حأجريت ىذه الدراسة في     

 المجال الزمني: _2_2

إلى غاية  13/01/2020 من( يوم ابتداءا 15)دامت مدة الدراسة االستطالعية حوالي     

27/01/2020. 
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 :يا_عينة الدراسة االستطالعية ومواصفات3

ىما: شعبة العموم من شعبتين  تم اختيار عينة من تالميذ السنة أولى ثانوي بطريقة عشوائية    

إناث ( 12( ذكر و)18من بينيم ) تمميذا( 30من )العينة حيث تكونت ، والتكنولوجيا وشعبة األدب العربي

 ن كاآلتي:وىم يتوزعو 

 أ_ حسب الجنس:

 يمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الجنس:    

 (: يوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الجنس.01) _ الجدول رقم

 النسبة العدد الجنس

 %60 18 الذكور

 %40 12 اإلناث

 %100 30 المجموع

% وىذا ما يوضحو الشكل 20بفارق  اإلناثأكبر من نسبة  لذكورايتضح من الجدول أعاله أن نسبة     

 التالي:
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 .ة الدراسة االستطالعية حسب الجنس(: يبين مخطط دائري لتوزيع عين06) _ الشكل رقم

 :ب_ حسب الشعبة

 :شعبةيمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب ال    

 .شعبةدراسة االستطالعية حسب ال(: يوضح توزيع عينة ال02) _ الجدول رقم

 النسبة المئوية العدد الشعبة

 %33,34 10 شعبة اآلداب

 %66,66 20 شعبة العموم والتكنولوجيا

 %100 30 المجموع

يتضح من الجدول أعاله أن غالبية التالميذ كان تخصصيم من شعبة العموم والتكنولوجيا بنسبة      

 % وىذا ما يؤكده الشكل التالي: 34,33ن شعبة اآلداب بنسبة بقية كان تخصصيم مال%، أما 66,66

60% 

40% 

 توزيع العينة حسب الجنس

 الذكور

 اإلناث
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 .ة الدراسة االستطالعية حسب الشعبة(: يمثل مخطط دائري لتوزيع عين07_ الشكل رقم )

 :وخصائصيا السيكومترية أدوات الدراسة االستطالعية _4

 استخدم الباحث أداتين لمدراسة وىما:    

 التفاعل الصفي: استبيان _1_4 

 ، وفق الخطوات التالية:التفاعل الصفي استبيانقام الباحث في ىذه الدراسة بتصميم     

 ة.عمى اإلطار النظري والدراسات السابق االطالع_ الخطوة األولى: 

التي تشمل مجموعة و  بالتفاعل الصفيعمى أىم الدراسات الخاصة عتماد اال فييا وىي الخطوة التي تم    

 ومن بين ىذه الدراسات:بالموضوع  من المقاييس ذات الصمة

عناصر التفاعل الصفي في حصة المغة االنجميزية  التي كانت تحت عنوان (2008فواز عقل )_ دراسة 

 .نوية العامة في مدينة نابمس_ فمسطينكما يراه طمبة الثا

33,34% 

66,66% 

 توزيع العينة حسب الشعبة

 شعبة اآلداب

 شعبة العلوم والتكنولوجيا
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عالقة التفاعل الصفي باتجاىات التالميذ نحو دراسة مادة  حول (2015بوقصارة حياة )دراسة  _

 .الرياضيات

واقع التفاعل الصفي في إطار المقاربة بعنوان  (2015دريس مريم وجمولي صابرينة ) _ دراسة

 . بالكفاءات

التوافق النفسي وعالقتو  بعنوان (2015بروكة وبن نقي جميمة )مداني حنان وبن جراد م_ دراسة 

 .بالتفاعل الصفي لدى تالميذ السنة األولى من التعميم الثانوي

 االستبيان. أبعاد_ الخطوة الثانية: تحديد 

تحديد ثالث ومن خالل ىذه المعمومات المستمدة من األساتذة والدراسات السابقة، تمكن الباحث من     

 لقياس التفاعل الصفي وىي كالتالي: أبعاد 

 معاممة األستاذ لمتالميذ.بالبعد األول الخاص  _

  بتسيير األستاذ لمحصة الدراسية. البعد الثاني الخاص _

 بتفاعل التمميذ في القسم.البعد الثالث الخاص  _
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 تحديد فقرات االستبيان: _ الخطوة الثالثة:

فقرة  (38بعضيا ذات اتجاه إيجابي )، ( أبعاد03عمى ) ةموزع رةفق( 46صياغة )قام الباحث ب    

 كما ىو موضح في الجدول التالي:  ،اتفقر  (08وبعضيا ذات اتجاه سمبي )

)الصورة  واتجاىاتو التفاعل الصفي حسب أبعاده استبيان فقرات(: يوضح توزيع 03) الجدول رقم_ 

 .األولية(

 
 : طريقة التطبيق.رابعة_ الخطوة ال

 بعد صياغة الفقرات تم وضع االستبيان في صورتو األولية، حيث قسم إلى جزئين:    

 (.شعبةخصص لمبيانات الشخصية )الجنس، ال_ الجزء األول: 

 .لتفاعل الصفيااستبيان خاص بفقرات لقياس  _ الجزء الثاني:

وضــع  لتمميــذ، حيــث يطمــب مــن التالميــذ الســنة األولــى ثــانوييطبــق جماعيــا وىــو موجــو  ســتبيانىــذا اال   

 .)دائما_ أحيانا_ أبدا( أمام اإلجابة المناسبة)×(  إشارة

 المجموع أرقام الفقرات السالبة ةالفقرات الموجبم ارقأ االستبيانأبعاد 

األول: معاممة األستاذ 
 لمتالميذ

01_02_08_09_14_18_23_24_27_
32_36_37_40_41_44 

15_28_33 18 

الثاني: تسيير األستاذ 
 لمحصة الدراسية

05_06_12_13_17_21_22_25_29_
35_38_42_45_46 

03 15 

الثالث: تفاعل التمميذ في 
 القسم

04_07_19_20_26_30_31_39_43 10_11_16_34 13 

 46  المجموع
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 : وضع مفتاح التصحيح.خامسة_ الخطوة ال

كل تمميذ يقرأ  وزان تقدير فقراتو، بحيثاختيار أ، تم التفاعل الصفيبعد صياغة فقرات استبيان لقياس     

 كما ىو موضح في الجدول التالي: ،بدائل ثالثةإجـابة واحدة من بين يختار  االستبيان

 التفاعل الصفي. ستبيان(: يوضح مفتاح التصحيح ال04_ الجدول رقم )

 

 

 

 

 
( درجة، وأعمى درجة ىي 46ىي ) الستبيانوعميو فإن أدنى درجة يتحصل عمييا التمميذ في ىذا ا    

 ( درجة.138)
 ثالث مستويات لمتفاعل الصفي عمى النحو التالي: االستبيانويحدد 

 درجة التفاعل الصفي متدنية. [77_46[ من _1
 .متوسطة يدرجة التفاعل الصف [108_77[من _ 2
  درجة التفاعل الصفي مرتفعة. [138_ 108[من  _3
 
 
 
 
 
 
 

 البدائل        
  اتجاه الفقرة

 أبدا أحيانا دائما

 01 02 03 الموجبة

 03 02 01 السالبة
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 التفاعل الصفي: ستبيانال _الخصائص السيكومترية1_1_4

 :ستبيانأوال: صدق اال

 الطرق التالية:عمى  التفاعل الصفياعتمد الباحث لحساب صدق استبيان     

 أ_ صدق المحكمين: 

تكونة من خمسة أساتذة متخصصين في عمم عمى مجموعة م التفاعل الصفيتم عرض استبيان     

النفس بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة عبد الحميد ابن باديس، حيث طمب منيم االطالع عمى 

االستبيان لمعرفة رأي وتقدير كل أستاذ في إمكانية تطبيقو ومدى صالحيتو لمغرض الذي يرمي إليو وىذا 

ومدى تناسب كل فقرة مع ىدف المقياس مع تسجيل المالحظات التي من حيث الصياغة المغوية لمفقرات 

 تتعمق بفقرات االستبيان ككل واقتراح صياغة بديمة إذا دعت الضرورة لذلك.

( تم تعديل بعض فقرات االستبيان كما ىو موضح في 02وبعد تسجيل أراء المحكمين )أنظر الممحق رقم

 الجدول التالي:
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 يوضح الفقرات المعدلة حسب آراء المحكمين.(: 05_ الجدول رقم )

 الفقرة بعد التعديل الفقرة قبل التعديل رقم الفقرة

يشجع األستاذ التالميذ عمى إبداء آرائيم  01
 داخل القسم.

يشجع األستاذ التالميذ عمى تبادل اآلراء فيما 
 داخل القسم. بينيم

 أثناء األستاذ يقوله ما إلى بانتباه أصغي 04
 .الدرس

أصغي وأنتبو إلى ما يقولو األستاذ أثناء 
 .الدرس

 آرائهم لتبادل للتالميذ الفرصة األستاذ يتيح 12
 .الدراسية الحصة أثناء

يتيح األستاذ الفرصة لمتالميذ لمتحاور 
 .والمناقشة أثناء الدرس

 .يكثر األستاذ من األمثمة أثناء شرح الدرس .الحصة في األمثلة من األستاذ يكثر 29

 .أعطي رأيي بحرية في الحصة الدراسية .الدراسية الحصة في رأيي عن بحرية أعبر 31

 في زميله قاله ما يعيد التلميذ األستاذ يجعل 38
 .الحصة

يطمب األستاذ من التمميذ إعادة ما قالو زميمو 
 .في الحصة

يستخدم األستاذ طرق متنوعة لمثناء عمى  44
 التالميذ.

 .نوعة لشكر التالميذيستخدم األستاذ طرق مت

قام الباحث باالعتماد عمى النسب المئوية حيث قدرت نسبة قبول االستبيان ، تقدير صدق المحكمينول    

 (.02)أنظر الممحق رقم %89,13من قبل المحكمين بنسبة 
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 :_ صدق االتساق الداخميب
والنتائج المنتمية إليو  لمبعد ةوالدرجة الكمي فقرةبين كل قام الباحث بحساب صدق االتساق الداخمي 

 موضحة كما يمي:
  (:معاممة األستاذ لمتالميذاألول ) _البعد

معاممة  والدرجة الكمية لبعد فقرةيوضح نتائج حساب االتساق الداخمي بين كل  (:06_ الجدول رقم )
 .األستاذ لمتمميذ

 الرتباطت امعامال الفقرةرقم  الرتباطت امعامال الفقرةرقم 

01 0,402** 27 0,497** 

02 0,492** 28 0,540** 

08 0,527** 32 0,372* 

09 0,432** 33 0,488** 

14 0,584** 36 0,365* 

15 0,497** 37 0,479** 

18 0,486** 40 0,427** 

23 0,493** 41 0,407** 

24 0,481** 44 0,369* 

 0005، * دال عند  0001دال عند **                  

 فقرة من الجدول أعاله أن معامالت االرتباط التي تم الحصول عمييا بين درجة كليتضح 

الفقرات (، ما عدا 0,01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )لبعد معاممة األستاذ لمتالميذ والدرجة الكمية 

 .  قراتوف(، مما يدل عمى اتساق ىذا البعد وتماسك 0,05( فيي دالة عند مستوى الداللة )44/ 36/ 32)
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 (:تسيير األستاذ لمحصة الدراسيةالبعد الثاني ) _

تسيير والدرجة الكمية لبعد  فقرةيوضح نتائج حساب االتساق الداخمي بين كل  (:07_ الجدول رقم )

 .األستاذ لمحصة الدراسية

 معامل االرتباط الفقرةرقم  معامل االرتباط الفقرةرقم 

03 **0,477 25 **0,561 

05 **0,484 29 *0,432 

06 *0,363 35 **0,518 

12 **0,512 38 *0,514 

13 **0,551 42 **0,365 

17 *0,430 45 **0,559 

21 **0,535 46 **0,497 

22 *0,420 

 0005* دال عند ، 0001** دال عند                 

والدرجة  فقرةة كل يتضح من الجدول أعاله أن معامالت االرتباط التي تم الحصول عمييا بين درج    

 الفقراتما عدا (، 0,01صائيا عند مستوى الداللة )دالة إحتسيير األستاذ لمحصة الدراسية بعد لالكمية 

(، مما يدل عمى اتساق ىذا البعد 0,05( فيي دالة عند مستوى الداللة )38/ 29/ 22/ 17/ 06)

 .فقراتووتماسك 
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 (:تفاعل التمميذ في القسمالبعد الثالث ) _

تفاعل والدرجة الكمية لبعد  فقرةيوضح نتائج حساب االتساق الداخمي بين كل  (:08لجدول رقم )_ ا

 .التمميذ في القسم

 معامل االرتباط الفقرةرقم  معامل االرتباط لفقرةرقم ا

04 **0,504 26 **0,577 

07 *0,372 30 **0,754 

10 **0,560 31 **0,509 

11 **0,582 34 **0,550 

16 **0,526 39 **0,542 

19 **0,566 43 **0,592 

20 **0,530 

 0005، * دال عند 0001** دال عند                      

والدرجة  فقرةيتضح من الجدول أعاله أن معامالت االرتباط التي تم الحصول عمييا بين درجة كل      

( 07) فقرةما عدا ال (،0,01ى الداللة )دالة إحصائيا عند مستو تفاعل التمميذ في القسم بعد لالكمية 

 . فقراتو(، مما يدل عمى اتساق ىذا البعد وتماسك 0,05عند مستوى الداللة ) ةدال  يفي
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 ككل. ستبيانكل بعد واال يوضح نتائج حساب االتساق الداخمي بين (:09_ الجدول رقم)

 معامل االرتباط األبعاد

 **0,927 لمتالميذ األستاذ معاممة

 **0,757 ير األستاذ لمحصة الدراسيةتسي

 **0,695 تفاعل التمميذ في القسم

 0001** دال عند                           

دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  التفاعل الصفي ستبيانايتضح من الجدول أعاله أن جميع أبعاد      

 . ستبيان(، مما يدل عمى صدق اال0,01)

 طرفية:_ صدق المقارنة الج

التفاعل الصفي عن طريق صدق المقارنة الطرفية من خالل  استبيانقام الباحث بحساب صدق      

( من الدرجات العميا %27ترتيب الدرجات تنازليا من أعمى إلى أدنى، ثم تم األخذ من ىذا الترتيب )

ختبار "ت" لداللة ( من الدرجات الدنيا، وبعد ذلك تم إجراء المقارنة باستخدام ا%27وكذلك نسبة )

 الفروق، والنتائج موضحة في الجدول التالي:
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 التفاعل الصفي عن طريق المقارنة الطرفية. استبيان صدق (: يوضح نتائج حساب10) _ الجدول رقم

المتوسط  المجموعة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الداللة sigقيمة  قيمة )ت(

 10,231 5,451 115 األعمى

 

 

 إحصائيا دالة 0,000

 3,067 92,375 األدنى

( أصغر من 0,000( والتي تساوي )sigأن القيمة االحتمالية ) أعالهيتضح من خالل الجدول     

صادق ويفرق بين ذوي األداء العالي  التفاعل الصفي استبيان(، مما يدل عمى أن 0,01مستوى الداللة )

 واألداء المنخفض.

 :ستبياناالثانيا_ ثبات 

 قام الباحث بحساب ثباتو عن طريق: الستبيانلمتأكد من ثبات او     

 أ_ التجزئة النصفية:

إلى جزأين  ستبيانعن طريق التجزئة النصفية؛ حيث قسم اال االستبيانقام الباحث بحساب ثبات     

الفقرات الفردية، والجزء الثاني عمى  الفقرات، إذ احتوى الجزء األول عمى فقرة( 23متساويين في كل جزء )

 ين، ثم صحح بمعادلة سبيرمان بروان.ئالزوجية، وبعد ذلك تم حساب معامل االرتباط بين الجز 
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 التفاعل الصفي عن طريق التجزئة النصفية. استبيانيوضح نتائج حساب ثبات  (:11) _ الجدول رقم

 تصحيح بمعادلة سبيرمان براون معامل الثبات الثبات

 0,904 **0,826 التجزئة النصفية

 0001** دال عند              

( وبعد تصحيحو بمعادلة سبيرمان 0,826أن معامل الثبات يساوي)الجدول أعاله نالحظ  يتضح من    

 . االستبيان(، مما يدل عمى ثبات 0,904) براون أصبح يساوي

 ب_ معامل ألفا لكرونباخ.

التفاعل الصفي عن طريق معادلة ألفا  استبيانيوضح نتائج حساب ثبات  (:12) جدول رقم_ ال

 لكرونباخ.

 

 

 

 

 

التفاعل الصفي يتسم بقدر من االستقرار في نتائجو،  استبيانأن  أعالهيتضح من خالل الجدول     

 وبالتالي فيو ثابت.

التفاعل الصفي المطبق في ىذه الدراسة يتمتع بدرجة عالية من  استبيانوعميو يمكن القول بأن     

 إذا فيو صالح لموضوع دراستنا. الصدق والثبات،

 معامل ألفا لكرونباخ األبعاد

 0,734 لمتالميذ األستاذ معاممة

 0,669 تسيير األستاذ لمحصة الدراسية

 0,630 تفاعل التمميذ في القسم

 0,824 الثبات الكمي
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 _ مقياس الدافعية لمتعمم:2_4

 ياس:_ وصف المق1_2_4

 ةموزع فقرة (50حيث يتكون المقياس من )ىو مقياس مصمم من طرف أحمد دوقة وآخرون بالجزائر،     

 (120_115: 2009( أبعاد كما ىو موضح في الجدول التالي: )دوقة، 6عمى )

 مقياس الدافعية لمتعمم حسب أبعاده. فقرات(: يوضح توزيع 13الجدول رقم)_ 

 

 مجموعال رقم البنود أبعاد المقياس

 - 16 – 13 –10 – 07  05 – 03 – 01 األول: إدراك المتعمم لقدراتو

19 – 20 - 22- 24 – 26 – 28 - 31 

– 34 – 36 – 37 – 38 . 

18 

 15 – 12 – 09 – 08 – 06 – 04 – 02 الثاني: إدراك قيمة التعمم

– 18 – 21 – 23 – 25 – 27 – 32. 

13 

 06 .50 – 49 – 48 – 47 – 43 – 33 الثالث: إدراك معاممة األستاذ

 04 .46 – 45 – 41 – 11 الرابع: إدراك معاممة األولياء

 05 .44 – 40 – 35 – 29 – 14 الخامس: إدراك العالقة مع الزمالء

 04 .42 – 39 – 30 – 17 إدراك المنياج الدراسي السادس:

 50 المجموع
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 _ مفتاح التصحيح:2_ 2_4

بيدف اإلجابة عميو، فكل تمميذ يقرأ  لثانويذ الذين يدرسون في مرحمة التعميم االمقياس موجو لمتالمي    

 :يمي موضحة كما المقياس يختار إجـابة واحدة من بين أربعة بدائل،

 (: يوضح مفتاح التصحيح لمقياس الدافعية لمتعمم.14_ الجدول رقم )

 

 

 

( درجة، وأعمى درجة ىي 0فإن أدنى درجة يتحصل عمييا التمميذ في ىذا المقياس ىي ) وعميو    

  ( درجة.150)

 ويحدد المقياس ثالث مستويات لمدافعية لمتعمم عمى النحو التالي:    

 متدنية. درجة الدافعية لمتعمم [49_0[من _1

 توسطة.م درجة الدافعية لمتعمم [99_50[من _ 2

    مرتفعة. درجة الدافعية لمتعمم [150_100[من  _3

 _ دراسة الخصائص السيكومترية لمقياس الدافعية لمتعمم:3_2_4

 أوال: صدق المقياس:

، وكذا الصدق التنبؤي أن نتائجو فقراتوألبعاد األساسية لمقياس الدافعية لمتعمم و لكشف التحميل العاممي     

دراسي، حيث أثبتت النتائج عمى وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا عند مستوى مرتبطة بنتائج األداء ال

: 2009( بين نتائج مقياس الدافعية لمتعمم والمعدالت الدراسية )دوقة وآخرون، 0,01الداللة )

122_123.) 

 أدري ال غير صحيح صحيح نوعا ما صحيح تماما اإلجابة

 0 01 02 03 الدرجة



الميدانية للدراسة المنهجية اإلجراءات                                             الرابع الفصل  

 

85 

 

 وصدق المقارنة الطرفية. صدق االتساق الداخمي، قام الباحث بحساب صدقو عن طريقو     
 :تساق الداخميأ_ صدق اال 

والنتائج  المنتمية لو والدرجة الكمية لمبعد فقرةبين كل قام الباحث بحساب صدق االتساق الداخمي    
 موضحة كما يمي:

 األول )إدراك المتعمم لقدراتو(: _البعد
إدراك  والدرجة الكمية لبعد فقرةيوضح نتائج حساب االتساق الداخمي بين كل  (:15_ الجدول رقم )

 مم لقدراتو.المتع

 الرتباطت امعامال الفقرةرقم  رتباطمعامالت اال  الفقرةرقم 

01 0,466** 22 0,634** 

03 0,542** 24 0,553** 

05 0,603** 26 0,401* 

07 0,547** 28 0,525** 

10 0,643** 31 0,519** 

13 0,448* 34 0,462** 

16 0,511** 36 0,492** 

19 0,361* 37 0,509** 

20 0,620** 38 0,601** 

 0005، * دال عند 0001** دال عند                   
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 فقرةأن معامالت االرتباط التي تم الحصول عمييا بين درجة كل ( 15رقم )يتضح من الجدول 

  فقرات (، ما عدا ال0,01بعد إدراك المتعمم لقدراتو دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )لوالدرجة الكمية 

 .  فقراتو (، مما يدل عمى اتساق ىذا البعد وتماسك0,05( فيي دالة عند مستوى الداللة )26/ 19/ 13)

 _البعد الثاني )إدراك قيمة التعمم(:

إدراك  والدرجة الكمية لبعد فقرةيوضح نتائج حساب االتساق الداخمي بين كل  (:16_ الجدول رقم )

 قيمة التعمم.

 معامل االرتباط الفقرةرقم  معامل االرتباط الفقرةرقم 

02 **0,490 18 **0,585 

04 **0,573 21 **0,591 

06 *0,382 23 **0,532 

08 **0,529 25 **0,520 

09 **0,505 27 *0,404 

12 *0,439 32 **0,500 

15 **0,518 

 0005، * دال عند 0001** دال عند                     
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 فقرةمعامالت االرتباط التي تم الحصول عمييا بين درجة كل  أن (16رقم )يتضح من الجدول     

/ 06)الفقرات (، ما عدا 0,01بعد إدراك قيمة التعمم دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )لوالدرجة الكمية 

 .فقراتو(، مما يدل عمى اتساق ىذا البعد وتماسك 0,05( فيي دالة عند مستوى الداللة )27/ 12

 راك معاممة األستاذ(:_البعد الثالث )إد

والدرجة الكمية لبعد إدراك  فقرةيوضح نتائج حساب االتساق الداخمي بين كل  (:17_ الجدول رقم )

 معاممة األستاذ.

 معامل االرتباط الفقرةرقم  معامل االرتباط لفقرةرقم ا

33 **0,617 48 **0,655 

43 **0,501 49 **0,533 

47 **0,735 50 **0,582 

 0001** دال عند                    

والدرجة  فقرةالتي تم الحصول عمييا بين درجة كل  يتضح من الجدول أعاله أن معامالت االرتباط    

(، مما يدل عمى اتساق ىذا 0,01بعد إدراك معاممة األستاذ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )لالكمية 

 . فقراتو البعد وتماسك
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 ابع )إدراك معاممة األولياء(:_البعد الر 

إدراك  والدرجة الكمية لبعد فقرةيوضح نتائج حساب االتساق الداخمي بين كل  (:18_ الجدول رقم )

 معاممة األولياء.

 معامل االرتباط الفقرةرقم  معامل االرتباط الفقرةرقم 

11 **0,546 45 **0,598 

41 **0,559 46 *0,405 

 0005* دال عند ، 0001دال عند **                     

والدرجة  فقرةيتضح من الجدول أعاله أن معامالت االرتباط التي تم الحصول عمييا بين درجة كل     

 ي( في46) فقرةما عدا ال (،0,01بعد إدراك معاممة األولياء دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )لالكمية 

 .فقراتومى اتساق ىذا البعد وتماسك (، مما يدل ع0,05عند مستوى الداللة ) ةدال

 _البعد الخامس )إدراك العالقة مع الزمالء(:
إدراك  والدرجة الكمية لبعد فقرةيوضح نتائج حساب االتساق الداخمي بين كل  (:19) _ الجدول رقم

 .العالقة مع الزمالء

 معامل االرتباط الفقرةرقم  معامل االرتباط الفقرةرقم 

14 0,420* 40 0,473** 

29 0,508** 44 0,443* 

35 0,619** 

 0005، * دال عند 0001** دال عند                       
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 فقرةأن معامالت االرتباط التي تم الحصول عمييا بين درجة كل  (19رقم )يتضح من الجدول 

 فقرتين(، ما عدا ال0,01) بعد إدراك العالقة مع الزمالء دالة إحصائيا عند مستوى الداللةلوالدرجة الكمية 

 فقراتو. مما يدل عمى اتساق ىذا البعد وتماسك  (،0,05( فيما داالن عند مستوى الداللة )44/ 14)

 _البعد السادس )إدراك المنياج الدراسي(:

إدراك  والدرجة الكمية لبعد فقرةيوضح نتائج حساب االتساق الداخمي بين كل  (:20_ الجدول رقم )

 .سيالمنياج الدرا

 

 

 

 

 

 0001** دال عند                        

والدرجة  فقرةيتضح من الجدول أعاله أن معامالت االرتباط التي تم الحصول عمييا بين درجة كل      

(، مما يدل عمى اتساق ىذا 0,01المنياج الدراسي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) بعد إدراكلالكمية 

 .  فقراتوالبعد وتماسك 

 

 

 

 

 معامل االرتباط الفقرةرقم  معامل االرتباط الفقرةرقم 

17 0,650** 39 0,672** 

30 0,662** 42 0,559** 
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 كل بعد والمقياس ككل. يوضح نتائج حساب االتساق الداخمي بين (:21) _ الجدول رقم

معامل  األبعاد معامل االرتباط األبعاد

 االرتباط

 **0,649 إدراك معاممة األولياء **0,834 إدراك المتعمم لقدراتو

 **0,620 إدراك العالقة مع الزمالء **0,609 إدراك قيمة التعمم

 **0,482 إدراك المنياج الدراسي **0,546 إدراك معاممة األستاذ

 0001** دال عند              

حصائيا عند مستوى الداللة دالة إ الدافعية لمتعمم يتضح من الجدول أعاله أن جميع أبعاد مقياس     

 (، مما يدل عمى صدق المقياس. 0,01)

 ب_ صدق المقارنة الطرفية:

قام الباحث بحساب صدق مقياس الدافعية لمتعمم عن طريق صدق المقارنة الطرفية من خالل ترتيب     

يا وكذلك نسبة ( من الدرجات العم%27الدرجات تنازليا من أعمى إلى أدنى، ثم تم األخذ من ىذا الترتيب )

( من الدرجات الدنيا، وبعد ذلك تم إجراء المقارنة باستخدام اختبار "ت" لداللة الفروق، والنتائج 27%)

 موضحة في الجدول التالي:
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 (: يوضح نتائج حساب صدق مقياس الدافعية لمتعمم عن طريق المقارنة الطرفية.22) _ الجدول رقم

المتوسط  المجموعة

 الحسابي

 افاالنحر 

 المعياري

 الداللة sigقيمة  قيمة )ت(

 9,495 6,781 120,375 األعمى

 

 إحصائيادالة 0,000

 7,219 87,125 األدنى

( أصغر من 0,000( والتي تساوي )sigأن القيمة االحتمالية ) أعالهيتضح من خالل الجدول     

دق ويفرق بين ذوي األداء العالي صا (، مما يدل عمى أن مقياس الدافعية لمتعمم0,01مستوى الداللة )

 واألداء المنخفض.

 :المقياسثانيا_ ثبات 

( تمميذا 105قام أحمد دوقة وآخرون بحساب ثبات المقياس من خالل تطبيقو عمى عينة مكونة من )    

( أنثى، في متوسطة من متوسطات الجزائر العاصمة، أما قيمة معامل التجزئة 55( ذكرا و)50من بينيم )

ولمتأكد من ثبات  (،114: 2009(، مما يدل عمى ثبات عالي )دوقة، 0,87ية فقد جاء مساويا لـ )النصف

 قام الباحث بحساب ثباتو عن طريق: الدافعية لمتعمم مقياس

 أ_ التجزئة النصفية:

عن طريق التجزئة النصفية؛ حيث قسم المقياس إلى جزأين  قام الباحث بحساب ثبات المقياس    

 فقراتالفردية، والجزء الثاني عمى ال فقرات، إذ احتوى الجزء األول عمى الفقرة( 25كل جزء ) متساويين في

 ين، ثم صحح بمعادلة سبيرمان بروان. ئالزوجية، وبعد ذلك تم حساب معامل االرتباط بين الجز 
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 ية.عن طريق التجزئة النصف يوضح نتائج حساب ثبات مقياس الدافعية لمتعمم :(23) _ الجدول رقم

 تصحيح بمعادلة سبيرمان براون معامل الثبات الثبات

 0,858 **0,752 التجزئة النصفية

 0001** دال عند             

( وبعد تصحيحو بمعادلة سبيرمان براون 0,752أن معامل الثبات يساوي)الجدول أعاله  يتضح من    

 (، مما يدل عمى ثبات المقياس. 0,858) أصبح يساوي

 ألفا لكرونباخ.ب_ معامل 
ألفا  يوضح نتائج حساب ثبات مقياس الدافعية لمتعمم عن طريق معادلة (:24) جدول رقم_ ال

 لكرونباخ.
 

 

 

 

 

 

 

 
أن مقياس الدافعية لمتعمم يتسم بقدر من االستقرار في نتائجو، أعاله يتضح من خالل الجدول     

 وبالتالي فيو ثابت.
يتمتع بدرجة عالية من الصدق  وعميو يمكن القول بأن مقياس الدافعية لمتعمم المطبق في ىذه الدراسة    

 إذا فيو صالح لموضوع دراستنا. والثبات،

 معامل ألفا لكرونباخ األبعاد

 0,814 إدراك المتعمم لقدراتو

 0,546 إدراك قيمة التعمم

 0,598 إدراك معاممة األستاذ

 0,592 إدراك معاممة األولياء

 0,648 القة مع الزمالءإدراك الع

 0,758 إدراك المنياج الدراسي

 0,618 الثبات الكمي
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 :_ ثانيا: الدراسة األساسية

 _منيج الدراسة:1

دراسة العالقة استخدم الباحث المنيج الوصفي وىذا المنيج مناسب لطبيعة ىذه الدراسة التي تستيدف     

 يم الثانوي.لتالميذ التعم والدافعية لمتعمم لدى التفاعل الصفي بين

 _المجال الجغرافي والزمني لمدراسة األساسية:2

 المجال الجغرافي:_ 1_2

 قام الباحث بدراستو الميدانية في ثانوية عبد الحق بن حمودة ببمدية سيرات  والية مستغانم.     

 _ المجال الزمني:2_2

 17/05/2020إلى غاية  19/04/2020ية من سأجريت الدراسة األسا    

 مع الدراسة:_ مجت3

 ( تمميذا.245)شمل مجتمع الدراسة عمى     

  _ عينة الدراسة األساسية ومواصفاتيا:4

 _عينة الدراسة األساسية:1_4

من شعبتين ىما: شعبة العموم والتكنولوجيا وشعبة  تم اختيار عينة الدراسة األساسية بطريقة عشوائية    

 .أنثى (28)و ذكرا( 32يم )من بين تمميذا( 60تكونت من )و األدب العربي، 
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 _ مواصفات عينة الدراسة األساسية:2_4

 أ_ حسب الجنس:

 يمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير الجنس:    

 الجنس. متغير حسب (: يوضح توزيع عينة الدراسة األساسية25_ الجدول رقم)

 النسبة المئوية العدد الجنس

 %53,33 32 ذكور

 %46,67 28 إناث

 %100 60 المجموع

بفارق  اإلناثعينة الدراسة األساسية أكبر من نسبة  ذكورأن نسبة أعاله يتضح من الجدول     

 ىذا ما يوضحو الشكل التالي:%( و 6,66)

 
 (: يوضح مخطط دائري لتوزيع عينة الدراسة األساسية حسب الجنس.08) _ الشكل رقم

Série1; ذكور ;

53,33% ;53 % 

Série1; إناث ;

46,67% ;47 % 

 توزيع العينة حسب الجنس

 ذكور

 إناث
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 :شعبة_ حسب الب

 :الشعبة حسب يمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة األساسية    

 .الشعبة(: يوضح توزيع عينة الدراسة األساسية حسب 26_ الجدول رقم )

 النسبة المئوية العدد بةشعال

 % 38,33 23 االدب العربي

 % 61,67 37 ولوجيانعموم وتك

 % 100 60 المجموع

عمى شعبة األدب  ىي شعبة العموم والتكنولوجيا متالميذل ةالغالب شعبةأن ال أعالهنالحظ من خالل الجدول 

 وألكثر توضيح نالحظ الشكل التالي: %(،23,34بنسبة )العربي 

 
 .الشعبة لتوزيع عينة الدراسة األساسية حسب دائري(: يوضح مخطط 09_ الشكل رقم)

 توزيع العينة حسب الشعبة

 األدب العربي

 علوم وتكنولوجيا

38.33% 

61.67% 
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 :ةساسيأدوات الدراسة األ_5

 استخدم الباحث أداتين في الدراسة وىما:    

 التفاعل الصفي: استبيان_ 1_5 

 :ستبيان_ وصف اال1_1_5

 منيا، ( أبعاد03موزع عمى ) فقرة (46حيث يتكون من )، الباحثمصمم من طرف  استبيانىو     

 كما ىو موضح في الجدول التالي:  ،السالبة منياالموجبة و 

 .واتجاىاتو التفاعل الصفي حسب أبعاده استبيان فقراتح توزيع (: يوض27) الجدول رقم_ 

 

 

 

 المجموع أرقام الفقرات السالبة الفقرات الموجبةم ارقأ ستبيانأبعاد اال

األول: معاممة األستاذ 

 لمتالميذ

01_02_08_09_14_18_23_24_27_

32_36_37_40_41_44 

15_28_33 18 

الثاني: تسيير األستاذ 

 لمحصة الدراسية

05_06_12_13_17_21_22_25_29_

35_38_42_45_46 

03 15 

الثالث: تفاعل التمميذ في 

 القسم

04_07_19_20_26_30_31_39_43 10_11_16_34 13 

 46  المجموع
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 _ مفتاح التصحيح:2_ 1_5

يقرأ موجو لمتالميذ الذين يدرسون في مرحمة التعميم الثانوي بيدف اإلجابة عميو، فكل تمميذ الستبيان ا   

 :يمي موضحة كما ،إجـابة واحدة من بين أربعة بدائليختار  ستبياناال

 التفاعل الصفي. ستبيان(: يوضح مفتاح التصحيح ال28_ الجدول رقم )

 

 

 

 

درجة، وأعمى درجة ىي ( 46ىي ) ستبيانيا التمميذ في ىذا االوعميو فإن أدنى درجة يتحصل عمي    

 ( درجة.138)

 ثالث مستويات لمتفاعل الصفي عمى النحو التالي: ستبيانويحدد اال    

 درجة التفاعل الصفي متدنية. [77_46[ من _1

 متوسطة. يدرجة التفاعل الصف [108_77[من _ 2

 عة.درجة التفاعل الصفي مرتف [138_ 108[من  _3

 

 

 

 

 

 البدائل           
  اتجاه الفقرة

 أبدا أحيانا دائما

 01 02 03 الموجبة

 03 02 01 السالبة
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 _ مقياس الدافعية لمتعمم:2_5

 _ وصف المقياس:1_2_5

 ةموزع فقرة (50حيث يتكون المقياس من )ىو مقياس مصمم من طرف أحمد دوقة وآخرون بالجزائر،     

 (120_115: 2009( أبعاد كما ىو موضح في الجدول التالي: )دوقة، 6عمى )

 دافعية لمتعمم حسب أبعاده.مقياس ال فقرات(: يوضح توزيع 29) الجدول رقم_ 

 

 المجموع رقم البنود أبعاد المقياس

 - 16 – 13 –10 – 07  05 – 03 – 01 األول: إدراك المتعمم لقدراتو

19 – 20 - 22- 24 – 26 – 28 - 31 

– 34 – 36 – 37 – 38 . 

18 

 15 – 12 – 09 – 08 – 06 – 04 – 02 الثاني: إدراك قيمة التعمم

– 18 – 21 – 23 – 25 – 27 – 32. 

13 

 06 .50 – 49 – 48 – 47 – 43 – 33 الثالث: إدراك معاممة األستاذ

 04 .46 – 45 – 41 – 11 الرابع: إدراك معاممة األولياء

 05 .44 – 40 – 35 – 29 – 14 الخامس: إدراك العالقة مع الزمالء

 04 .42 – 39 – 30 – 17 إدراك المنياج الدراسي السادس:

 50 المجموع
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 _ مفتاح التصحيح:2_ 2_5

المقياس موجو لمتالميذ الذين يدرسون في مرحمة التعميم الثانوي بيدف اإلجابة عميو، فكل تمميذ يقرأ     

 :يمي موضحة كما المقياس يختار إجـابة واحدة من بين أربعة بدائل،

 (: يوضح مفتاح التصحيح لمقياس الدافعية لمتعمم.30_ الجدول رقم )

 

 

 

درجة، وأعمى درجة ىي ( 0وعميو فإن أدنى درجة يتحصل عمييا التمميذ في ىذا المقياس ىي )    

  ( درجة.150)

 ويحدد المقياس ثالث مستويات لمدافعية لمتعمم عمى النحو التالي:    

 لمتعمم متدنية.درجة الدافعية  [49_0[من _1

 درجة الدافعية لمتعمم متوسطة. [99_50[من _ 2

 درجة الدافعية لمتعمم مرتفعة. [150_100[من  _3

 :يقة إجراء الدراسة األساسيةطر _ 6

 :ة إجراء الدراسة بالخطوات اآلتيةمرت طريق    

 تطبيق األداة. :األولىالخطوة _ 

ستحاط  األداتين مع طمأنتيم بأن إجابتيمية اإلجابة عمى قام الباحث بشرح التعميمة لكل التالميذ وكيف _

 .بالسرية التامة

 

 أدري ال غير صحيح صحيح نوعا ما صحيح تماما ةاإلجاب

 0 01 02 03 الدرجة
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 : تفريغ النتائج الدراسة._ الخطوة الثانية

 استخدام برنامج الرمز اإلحصائية  التي تم جمعيا في جداول إحصائية وذلك ب األداتينتم تفريغ نتائج     

spss20 .لمعموم االجتماعية 

 عالجة اإلحصائية لمنتائج.الم :ثالثةالخطوة ال_ 

 كما استخدم لمناقشة نتائج الفرضية العامة، معامل االرتباط بيرسونلمناقشة كل فرضية استخدم الباحث 

لمناقشة الفرضيات  شروط استخدامو وىذا بعد التأكد من استيفاء تحميل التباين ثنائي االتجاه ارباخت

 الفرعية.

 :الدراسة األساسيةة المستخدمة في _ األساليب اإلحصائي7

 :لباحث األساليب اإلحصائية اآلتيةاستخدم ا     

 مئوية لمتعبير عن مواصفات العينة.استخدم الباحث النسب ال :النسب المئوية_

 .العامة: استخدمو الباحث لقياس نتائج الفرضية _ معامل االرتباط بيرسون

نتائج الفرضية الفرعية األولى ذا االختبار لقياس استخدم الباحث ى :التباين ثنائي االتجاهتحميل _ اختبار 

 .والثانية



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 فرضيات الدراسةنتائج ومناقشة  وتفسير عرض
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  _ تمهيد:

بعد التطبيق الميداني قام الباحث بفرز المعطيات، وتجميعيا في جداول إحصائية لتحميميا باألساليب     

 ، وذلك بغرض التحقق من صدق فرضيات الدراسة، إذ تمثمت النتائج فيما يمي:المناسبة اإلحصائية

 :العامة الفرضية تائجن ومناقشة وتفسير عرض_ 1

ىناك عالقة إيجابية بين التفاعل الصفي والدافعية لمتعمم لدى تالميذ السنة تنص الفرضية عمى أن: "    

 ".ول  ثانوياأل

 :ذلك يوضح التالي والجدول بيرسون االرتباط معامل الباحث استخدمالفرضية ىذه الختبار    

 والدافعية الصفي التفاعل بين العالقة الختبار يرسونب االرتباط معامل يبين(: 13) رقم جدولال_ 

 .لمتعمم

 sig معامل االرتباط بيرسون 

 03000 **03438 التفاعل الصفي والدافعية لمتعمم

 (0,3,) عند دالة**             

 ،(00000) الداللة مستوى من أصغر( 00000) تساوي التي sig قيمة أن أعاله الجدول من يتضح    

 عم  ينص الذي البحث فرض ونقبل الصفري الفرض نرفض فإننا وعميو موجبة، االرتباط مةقي وأن

 .ىناك عالقة إيجابية بين التفاعل الصفي والدافعية لمتعمم لدى تالميذ السنة أول  ثانوي:أن

 واءس التمميذ تكوين في لمسة لو األستاذو  التعممية، العممية محور ىو التمميذ كون ذلك تفسير يمكن    

 والفترة العمرية المرحمة بمراعات وذلك لو العون يد ومد بمساعدتو المعرفي الجانب في أو شخصيتو في

 كيف يعرف أن األستاذ عم  يجب وذلك مرحمة، أصعب تعد والتي المراىقة فترة خصوصا بيا يمر التي
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 روح عم  التالميذ كافة عبتشجي يقوم وأن المدرسة، في أبويو مكان في بأنو يحسسو وأن لو التمميذ يجمب

 .ككل المجموعة وليد النجاح ليكون المبادرة

NINES (0995 ) نيناس من كل بو جاء ما مع إلييا المتوصل الدراسة نتيجة وتتفق    

 وأن لتالميذه العمرية المرحمة يتفيم أن ىي الفعال األستاذ سمات بأن ،CHAMBERE (0996)وشومبر

 الجيد من المزيد بذل إل  ويدفعيم المبادرة روح عم  ويشجعيم المعاممة في بينيم ويعدل بو، ثقتيم يكسب

 . فيو المرغوب اليدف لتحقيق

 دعم أن أكدت حيث ،RAYAN AND PATRICK (1000) وباتريك ريان دراسة أكدتو الشيء نفس    

 وأبو خضير) األكاديمية بةالطم بدافعية إيجابيا ارتبط المتبادل، واالحترام االجتماعي لمتفاعل وتعزيزه المعمم

 (.292: 1005غزال،

 :األولى الفرعية الفرضية نتائج ومناقشة وتفسير عرض_2

تالميذ السنة توجد فروق في متوسطات درجات التفاعل الصفي بين  تنص الفرضية عمى أنو: "    

 ".تعزى لمتغيري الشعبة والجنس ول  ثانوياأل

 بين الفروق عن لمكشف االتجاه ثنائي التباين تحميل أسموب ثالباح استخدم الفرضية ىذه الختبار    

 المستوى من مستقمين متغيرين متغيرات، ثالثة وجود حالة في األفراد من مجموعات درجات متوسطات

 :ذلك يوضح التالي والجدول ،(الصفي التفاعل) تابع والثاني( والجنس الشعبة) التصنيفي
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 لمتغيري وفقا الدراسة عينة أفراد ألداء االتجاه ثنائي التباين تحميل نتائج يبين(: 12) رقم الجدول_ 

 .الصفي التفاعل عمى والجنس الشعبة

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة )ف(
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

SIG 

 0.006 8.036 1420.804 1 1420.804 الشعبة

 0.171 1.926 340.539 1 340.539 الجنس

التأثير المتبادل 
بين الشعبة 

 والجنس

3552.756 1 3552.756 20.095 0.000 

   176.797 56 9900.635 الخطأ

    60 793789.000 االجمالي

 

 :الصفي التفاعل عمى الشعبة تأثيرل بالنسبة_ 

( 0000) الداللة مستوى من أصغر (00005) تساوي التي sig قيمة أن( 21) رقم الجدول من يتضح    

 تبعا ثانوي أول  السنة تالميذ لدى الصفي التفاعل درجة في إحصائيا دالة فروق وجود عم  يدل مما

 .أي يوجد تأثير معنوي لمشعبة عم  التفاعل الصفي الشعبة، لمتغير

النتائج لمشعبة أىمية بالغة في التأثير عم  التالميذ من حيث ويفسر الباحث ىذه النتيجة كون     

المتحصل عمييا، وذلك راجع إل  عدم مالئمة الشعبة لدى بعض التالميذ في الشعبة العممية وقد يرجع 

حيث يصبح عائق ليم ولألستاذ، عكس األدبيين الذين قد  عدم حب الشعبة ذلك إل  سوء التوجيو، أو
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لقبول الذي انتقل بو التمميذ وجيوا وفق رغباتيم مما حسن تفاعميم داخل القسم، وتكمن المشكمة في معدل ا

من المتوسط إل  الثانوي، فمنيم من انتقل حسب رغباتو ويكون تفاعمو إيجابي داخل القسم، ومنيم من لم 

، ومن ىذا المنطمق تكون قد توصمت  ينتقل حسب رغباتو ويكون تفاعمو سمبي وغير إيجابي داخل القسم

 .ان لصالح شعبة اآلداباعل الصفي كنتيجتنا بأن تأثير الشعبة عم  التف

(، حيث استيدفت دراسة التفاعل 2014مع دراسة أبوغرد وحوجمي )نتيجة الدراسة  اتفقتفي حين     

الصفي لدى عينة من طالب كمية المعممين بالمممكة السعودية مع مقرر أصول التربية االسالمية، 

لتفاعل الصفي وفقا لنوع التخصص وتوصمت الدراسة إل  وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستويات ا

 .(112: 2014)أبوغرد وحوجمي، )نظري /عممي(

 دالة فروق وجودفي حين لم يجد الباحث دراسات تختمف نتيجتيا مع دراستنا والتي توصمت إل      

 لقمة نظراً  وذلك ، الشعبة لمتغير تبعا ثانوي أول  السنة تالميذ لدى الصفي التفاعل درجة في إحصائيا

 المواضيع من موضوعنا يعد والتي ، الجزائرية البيئة في حصوصاً  الموضوع ىذا في تصب التي راجعالم

 . الجديدة

 :    الصفي التفاعل عمى الجنس تأثيربالنسبة ل _

( 0000) الداللة مستوى من أكبر (00060) تساوي التي sig قيمة أن( 21) رقم الجدول من يتضح    

 تبعا ثانوي أول  السنة تالميذ لدى الصفي التفاعل درجة في إحصائيا دالة قفرو  وجود عدم عم  يدل مما

 أي ال يوجد تأثير معنوي لمجنس عم  التفاعل الصفي. الجنس، لمتغير

يؤثر عم  التفاعل داخل القسم مع أساتذتيم أو مع  ويفسر الباحث ىذه النتيجة كون الجنس ال    

العمرية لمتالميذ وخصائص ىذه المرحمة، والتي يسع  من ورائيا  زمالئيم، ويرجع ذلك إل  تناسب المرحمة

المتعمم إل  إثبات ذاتو داخل الجماعة وتعزيزه لروح االنتماء ليا، كما قد يرجع عدم اختالف التفاعل 
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الصفي بين الجنسين إل  دور األستاذ في استقطاب كال الجنسين وعم التفرقة بينيما أثناء التفاعل داخل 

 القسم.

(، حيث توصل إل  1989) omving نتيجة دراسة أومفينغ وتتفق نتيجة الدراسة المتوصل إلييا مع    

 نتيجة مفادىا أن الجنس ال يؤثر في التفاعل الصفي.

( والتي ىدفت إل  معرفة درجة توفر عنصر التفاعل الصفي 2008كما تتوافق مع  دراسة فواز عقل )    

راىا طمبة الثانوية في مدينة نابمس، وأسفرت عن نتيجة مفادىا عدم وجود في حصة المغة االنجميزية كما ي

فروق جنسية دالة إحصائيا في درجة توفر عناصر التفاعل الصفي لموضوع المغة االنجميزية 

 (.89: 2008)عقل،

، بأن قدرة pridmor (2000) في حين اختمفت الدراسة مع نتيجة الدراسة المتوصل إلييا بريدمور    

 طمبة عم  التفاعل الصفي مرتبطة بعامل الجنس والعمر.ال

 :    الصفي التفاعل عمى والجنس الشعبة من كل تفاعل تأثيربالنسبة ل _

( 0000) الداللة مستوى من أصغر (00000) تساوي التي sig قيمة  أن( 21) رقم الجدول من يتضح    

 تبعا ثانوي أول  السنة تالميذ لدى الصفي التفاعل درجة في إحصائيا دالة فروق وجود عم  يدل مما

لمتأثير المتبادل بين الشعبة والجنس عم  التفاعل  أي يوجد تأثير معنوي والجنس، الشعبة من كل لتفاعل

 الصفي.

تالميذ فروق في متوسطات درجات التفاعل الصفي بين  وبيذا تكون الفرضية الذي تنص عم  وجود    

 تعزى لمتغيري الجنس والشعبة قد تحققت جزئيا. نويالسنة أول  ثا
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ويفسر الباحث ىذه النتيجة في كون أنو رغم تناسب الفئة العمرية لكال الجنسين إال أن ظروف     

التمدرس المتعمقة بكل تخصص قد أثرت عم  تفاعميم الصفي داخل القسم، مما جعل تفاعل كل من 

الختالف األىداف ومستوى الطموح  صفي، وقد يرجع ذلك أيضاالجنس والشعبة يؤثران عم  التفاعل ال

 لكال الشعبتين في المستقبل.

(، والتي ىدفت إل  الكشف عن أنماط 2005وتتفق نتيجة الدراسة المتوصل إلييا مع دراسة المختار )    

اط كل التفاعل الصفي السائد لدى مدرسات الرياضيات في المدارس اإلعدادية، ومدى تمركزىا عم  نش

من المدرس والطالب في دروس الرياضيات، وكذلك التعرف عم  أثر األنماط التدريسية الثالثة والمصنفة 

رياضيات، تبعا لنسبة تمركز التفاعل الصفي في متغيرات التفكير الرياضي والتحصيل واالتجاه نحو ال

أن النمط س الرياضيات، و النمط السائد في درو أن النمط المتمركز حول المدرس ىو وأظيرت النتائج 

 في التفكير الرياضي واالتجاه نحو الرياضيات.التشاركي أكثر تأثيرا 

 :الثانية الفرعية الفرضية نتائج ومناقشة وتفسير عرض_1

تالميذ السنة أول  توجد فروق في متوسطات درجات الدافعية لمتعمم بين  تنص الفرضية عمى أنو: "    

 ".والجنس  تعزى لمتغيري لشعبة ثانوي

 بين الفروق عن لمكشف االتجاه ثنائي التباين تحميل أسموب الباحث استخدم الفرضية ىذه الختبار

 المستوى من مستقمين متغيرين متغيرات، ثالثة وجود حالة في األفراد من مجموعات درجات متوسطات

 :ذلك يوضح يالتال والجدول ،(لمتعمم الدافعية) تابع والثاني( والجنس الشعبة) التصنيفي
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 لمتغيري وفقا الدراسة عينة أفراد ألداء االتجاه ثنائي التباين تحميل نتائج يبين(: 11) رقم الجدول_ 

 .لمتعمم الدافعية عمى والجنس الشعبة

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة )ف(
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

SIG 

 0.540 0.380 86.745 1 86.745 الشعبة

 0.572 0.322 73.599 1 73.599 الجنس

التأثير المتبادل 
بين الشعبة 

 والجنس

43.559 1 43.559 0.191 0.664 

   228.226 56 12780.665 الخطأ

    60 673419.00 االجمالي

 

 :    لمتعمم الدافعية عمى الشعبة تأثيرل بالنسبة_ 

( 0000) الداللة مستوى من أكبر (00430) تساوي التي sig قيمة أن( 22) رقم الجدول من يتضح    

 تبعا ثانوي أول  السنة تالميذ لدى لمتعمم الدافعية درجة في إحصائيا دالة فروق وجود عدم عم  يدل مما

 .أي ال يوجد تأثير معنوي لمشعبة عم  الدافعية لمتعمم الشعبة، لمتغير

افعية لمتعمم ال تتغير بتغير الشعبة عم  اعتبار شعبة أخرى، ويفسر الباحث ىذه النتيجة كون الد    

       فالتالميذ في كال الشعبتين لدييم نفس الطموحات نحو مستقبميم الدراسي مما جعل دافعيتيم لمتعمم

ال تختمف باختالف الشعبة، وىذا ما ينعكس عم  ذواتيم واىتماماتيم، فكل تخصص من التخصصات 
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ة مستقبل ميني لمتمميذ، وىذا ما يجعمو يسع  جاىدا لتحقيق ىذا المستقبل عم  أكمل الموجودة تكون بمثاب

 وجو، وليذا يحاول بكل جيد لديو لتحقيق دافعيتو نحو التعمم.

( بعنوان أثر التوجيو المدرسي عم  2014العرفاوي )المتوصل إلييا مع دراسة  وتتفق نتيجة الدراسة    

وح لمشعب العممية واألدبية لدى تالميذ المرحمة الثانوية، حيث توصمت الدافعية لإلنجاز ومستوى الطم

الدراسة لنتيجة مفادىا أنو ال توجد فروق في الدافعية لإلنجاز بين تالميذ الشعبتين حيث توصمت نتائجيا 

ة كفاءة األساتذمقررة في الشعبة الموجيين إلييا، وكذا من المواد األساسية التمكنوا التالميذ  أنإل  

عطاء الحرية  الشعبتين )العممية واألدبية(، و وقدرتيم عم  إيصال المعمومات لمتالميذ بأبسط طريقة لكال ا 

لديو من قدرات  يجعمو يوظف كل ما لمتمميذ في اختيار التخصص الذي يرغب في مواصمة دراستو لو، ما

مكانات لمنجاح والتفوق  .(44: 2014)العرفاوي ، وا 

(، والتي كانت تحت عنوان دور التوجيو 2006راسة مع دراسة بشالغم يحي )في حين اختمفت الد    

المدرسي نحو شعب السنة أول  ثانوي في تأىيل الفرد ومعالجة قضايا الشباب، التي توصمت دراستيا إل  

 أن التوجيو االختياري لمتالميذ يتوافق ورغباتيم، لو عالقة باإلنجاز الدراسي لدييم، كما توصل كذلك إل 

)بشالغم  أن ىناك عالقة ارتباطية بين الميل واإلنجاز الدراسي في المواد األساسية لمجذع المشترك 

 (.78: 2006،يحي

(، التي كانت نتيجتيا مفادىا أنو ىناك فروق دالة 2007كما لم تتفق أيضا مع دراسة حسن شواشرة )   

حترم رغباتيم، فالتالميذ الذين لم يوجيوا إحصائيا بين التالميذ الذين وجيوا حسب رغباتيم والذين لم ت

 (.76: 2007ل مع األنشطة التعميمية المختمفة )شواشرة ،حسب رغباتيم يفتقرون إل  الرغبة والتعام
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 :    لمتعمم الدافعية عمى الجنس تأثيربالنسبة ل _

( 0000) اللةالد مستوى من أكبر (00461) تساوي التي sig قيمة  أن( 22) رقم الجدول من يتضح    

 تبعا ثانوي أول  السنة تالميذ لدى لمتعمم الدافعية درجة في إحصائيا دالة فروق وجود عدم عم  يدل مما

 أي ال يوجد تأثير معنوي لمجنس عم  الدافعية لمتعمم. الجنس، لمتغير

أن مستوى  ويفسر الباحث ىذه النتيجة كون اختالف الجنس ال يؤثر عم  الدافعية لمتعمم، وىذا يعني    

دافعية التعمم بين التالميذ متشابية نظرا لإلطار االجتماعي الواحد بين الذكور واإلناث وتطبيق 

   االستراتيجيات التدريسية عم  الجنسين، وقد تختمف درجات االستيعاب بين الذكور واإلناث، لكن ىذا 

واالنتباه عالي عندىم مما يساعدىم يؤثر عم  القدرات المعرفية لمتالميذ وأيضا نجد مستوى اإلدراك  ال

 عم  تحقيق نتائج جيدة وطموحات عالية لدييم.

وتتفق نتيجة الدراسة المتوصل إلييا في عدم وجود فروق جنسية دالة إحصائيا في الدافعية لمتعمم، مع     

ذ ( عم  عينة من تالمي2005) Rother and Smith and Hullنتائج دراسة كل من روثر وسميث وىال 

ثانوية، حيث طبق عمييم مقياس الدافعية،  12وتمميذة ينتمون إل  تمميذا  1030توى الثانوي قواميا المس

وتوصموا إل  عدم وجود فروق جنسية في الدافعية لمتعمم بأبعادىا الثالثة: الحاجة إل  االنتماء، الحاجة 

 (.84: 2005إل  السمطة، الحاجة إل  اإلنجاز )عبدالباسط ،

( من خالل تطبيقيا لقائمة الدوافع األكاديمية عم  1985) Gottfried قوتفرايد تتوافق مع  دراسةكما     

عينة من التالميذ من المستوى إل  المستوى التاسع، حيث أظيرت النتائج إل  عدم وجود فروق جنسية 

 1998والعموم )حسن، ذات داللة إحصائية في الدافعية في مادة القراءة والرياضيات والدراسات االجتماعية

:55.) 
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 Rayan and Harnich في حين اختمفت الدراسة مع نتيجة الدراسة التي توصل إلييا ىارنيش وريان     

( تمميذا من اليابان، يقدر 1700)( تمميذا من أمريكا و9582واميا )( والتي طبقت عم  عينة ق1983)

الدافعية لإلنجاز والنزوح لمفشل والنجاح، حيث  ( سنة تقريبا، طبق عمييم مقياس16متوسط العمر لدييم )

: 2007)أبوشقة ، أسفرت النتائج عن وجود فروق جنسية دالة إحصائيا في الدافع لإلنجاز لصالح الذكور

144.) 

 :    لمتعمم الدافعية عمى والجنس الشعبة من كل تفاعل تأثيربالنسبة ل _

( 0000) الداللة مستوى من أكبر(00553) تساوي التي sig قيمة  أن( 22) رقم الجدول من يتضح    

 تبعا ثانوي أول  السنة تالميذ لدى لمتعمم الدافعية درجة في إحصائيا دالة فروق وجود عدم عم  يدل مما

لمتأثير المتبادل بين الشعبة والجنس عم   أي ال يوجد تأثير معنوي والجنس، الشعبة من كل لتفاعل

 الدافعية لمتعمم.

نص عم  وجود فروق في متوسطات درجات نقبل الفرض الصفري ونرفض فرض البحث الذي يوبيذا     

 تعزى لمتغيري الجنس والشعبة لم تتحقق. تالميذ السنة أول  ثانويالدافعية لمتعمم بين 

ويفسر الباحث ىذه النتيجة كون الدافعية لمتعمم مرتبطة برغبة التمميذ نحو شعبة معينة، فيناك الكثير     

التالميذ وباختالف جنسيم وجيوا نحو شعب دراسية ال يرغبون فييا إال أنيم استطاعوا التأقمم معيا،  من

 ولم تثبط عدم رغبتيم في الشعبة عن تحقيق إنجاز دراسي جيد.

(، والتي كان 2009وتتفق نتيجة الدراسة المتوصل إلييا مع دراسة زايد محمد بن حسن العمري )    

طالبا  712يب المعاممة الوالدية وعالقتيا بالدافعية، حيث تكونت عينة الدراسة من موضوع عنوانيا أسال

من القسم العممي والقسم الشرعي بمدينة الرياض، وتوصمت نتيجتيا إل  عدم وجود فروق في الدافعية 

 .(134: 2009)حسن العمري، باختالف الجنس
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حيث تناولت الدراسة موضوع الدافعية  (،1998في حين اختمفت مع دراسة محمد عمي من محمد )    

المدرسية لدى طالب كمية التربية بالعريش وذلك حسب متغيرات الجنس والتخصص والمستوى الدراسي 

( طالب وطالبة من القسم العممي واألدبي لممجموعة األول ، أما 164وتكونت عينة الدراسة من )

وجود فروق ذات  د أسفرت ىذه الدراسة عم :( طالب وطالبة، وق142المجموعة الثانية فتكونت من )

داللة إحصائية بين مجموعتي طمبة الفرقة األول  عممي وطالبات الفرقة األول  عممي في الدافعية 

 (.86: 2010االيجابية والدافعية السمبية لمتعمم لصالح الطالبات )أحمد دوقة وآخرون،

التكوين المستمر لألساتذة كاف إلكسابيم الخبرة العمل الميداني و وبناءا عم  ذلك خمص الباحث بأن    

الشعب  باختالفالالزمة في التعامل مع التالميذ داخل الفصل الدراسي وكيفية إثارتيم لمدافعية لمتعمم 

 والتوجيات المستقبمية لزيادة التحصيل لدييم .

، لكننا المجتمع الجزائري نة مقابل شساعةورغم أنو ال يمكن تعميم نتائج دراستنا نظرًا لصغر حجم العي  

، مما عمم لدى تالميذ المرحمة الثانويةحاولنا المساىمة في توضيح العالقة بين التفاعل الصفي والدافعية لمت

 .راسات أكثر عمقا حول ىذا الموضوعيمكن أن يشكل بداية لد
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 :اتمةـالخ_ 

مية التعممية، يعمتغل لجميع القائمين عمى العممية الفي األخير يبقى تحقيق جودة التعمم الشغل الشا    

، ومن بينيا الطور الثانوي الذي يعد من أىم األطوار د كبيرة في كافة األطوار العمميةوألجمو تبذل جيو 

، حيث أن كفل بو من جميع النواحي التربويةوليذا وجب الت ممي والحياة المستقبمية لمتالميذ،لإلعداد الع

الصفي دور كبير وميم لمدافعية لمتعمم لدى التالميذ مما يجب عمى األساتذة إعطاء أىمية ألثر التفاعل 

يذ عمى تحقيق أىداف تربوية ، بقصد مساعدة التالمبو من كل الجوانب واالىتمامكبيرة ليذا الموضوع 

التالميذ  ، أو تعديل سموكفي شخصية التمميذ ، أي أن التدريس نشاط ىادف يرمي إلى إحداث تأثيرمعينة

 تعديال يساعد عمى نموىم المتكامل.

طرق  واختيارالقدرة عمى تنظيم الحصة الدراسية وتحديد مستوى  امتالكوفما يستوجب عمى األستاذ ىو  

ة لتصور مسبق لما سيقوم بو من أساليب وأنشطة والتنويع في الوسائل التعميمي وامتالكو، التدريس المناسبة

يجعمو يوظف ميارات خاصة لكي يكون في تواصل مستمر  ، وىذا ماتربويةمن أجل تحقيق األىداف ال

من عالقات الود يسود الصف الدراسي  ، فالتفاعل ومامن خالل التفاعل اإليجابي بينيم مع تالميذه وذلك

عوامل التي تثير ، يضمن إشباع حاجات التالميذ ومن أىم الوالتنويع في استراتيجيات التعمم والتفاىم

إلى أن يتم تحقيق األىداف المرجوة وتزيد  من ثقتيم بأنفسيم  استمراريتياوتحافظ عمى  ،يم لمتعممدافعيت

 .عة والوصول إلى األىداف المنشودةإلى الجما واالنتماءوتعزز روح المشاركة ليم 
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 : االقتراحات

 تتمثل االقتراحات فيما يمي:     

 .بتوعيتهم وتحسيسهم بأهمية العمم حل مشكالت التالميذ المعرضين لمتسرب المدرسي _

مات عممية التعمم ، وتوصيل المعمو تزويد المدارس بالوسائل التعميمية والتجهيزات التربوية لتسهيل  _

 .لمتالميذ بطريقة سهمة وواضحة

 .بترك له المبادرة وحرية التعبير ضرورة إشراك التمميذ في العممية التعميمة وذلك _

 .من جرأتهم في التواصل مع المجتمعالتمميذ بما يض احتياجاتالدعم النفسي واالجتماعي وتفهم  _

ويين باالهتمام بموضوعي التفاعل الصفي والدافعي لمتعمم لدى التالميذ  ضرورة توعية المختصين الترب _

 .مل التي تساهم في النجاح المدرسيألنهم من العوا

 .تفعيل دور المستشار التربوي في التكفل بمشاكل التالميذ وتحفيزهم عمى التعمم _

باألساتذة والتعرف  االلتقاءالعمل عمى توثيق الصمة بين المدرسة والبيت حتى يتسنى ألولياء التالميذ _

 .ت أبنائهمعمى مستويا
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 ، الجزائر.مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، الحراش

ستراتيجيات ما وراء  .(0220) .، عبدالرحمنتوق، محي الدين وقطامي، يوسف وعدس .8 الدافعية وا 

 .: دار الغرب لمنشر والتوزيعالجزائر. المعرفة في وضعية التعمم

ستراتيجيات ما وراء المعرفة في وضعية  ،(0227) .، فريدتيموين، حبيب وبوقريرس .9 الدافعية وا 

 .الجزائر: دار الغرب لمنشر والتوزيع ،التعمم

 .دار الكتاب ،العين:1. طإلى التدريس اإلعدادن من تكوين المعممي .(0225) .خالد طه ، األحمد .12



117 

 

، 1ط. التربوي ونظريات التعممأساسيات عمم النفس  .(0211) .، صالح حسن أحمدالداهري .11

 .دار الحامد لمنشر والتوزيع :عمان

 .(0229) .، مونية وحديدي، محمد وأشروف كبير، سميمةأحمد ولوريسي، عبدالقادر وغربي ،دوقة .10

: ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة الجزائر .سيكولوجيا الدافعية لمتعمم في التعميم ماقبل التدرج

 .المركزية

، 1ط .سيكولوجية التدريس الصفي .(0227) .والمحاميد، شاكر عقمة عبد الرحيمالزغمول، عماد  .13

 . المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعةدار  :عمان

دار  :، عمانسيكولوجية التعمم والتعميم األسس النظرية والتطبيق .(0221) .، الممحمسامي محمد .12

 .المسيرة

 .. ديوان المطبوعات الجامعيةمدخل إلى عمم النفس التربوي .(0213) .سعيد ، زيان .15

 .بيروت: دار النهضة العربية ،1ط .عمم النفس التعمم .(0223) .، مريمسميم .16

دافعية طالب  استثارةفاعمية برنامج في اإلرشاد التربوي في  .(0227) .، عاطف حسنشواشرة .17

، المكتبة . كمية الدراسات التربوية، األردنيعاني من تدني الدافعية في التحصيل الدراسي

 .الخاصة االحتياجاتأطفال الخميج ذوي  اإللكترونية،

دار الثقافة القاهرة:  .إدارة التعمم الصفي االسس واإلجراءات .(0225) .، عبدالحميد البدريطارق .18

 لمطباعة والنشر والتوزيع.

ثر إستخدام المدخل البيئي في تدريس األحياء لطمبة الصف الثامن من أ .(0229، يحي )العامرين .19

 دمشق . .التعميم األساسي عمى تنمية إتجاىاتيم نحو البيئة
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أثر التدريس  .(0212) .، غوانمةمون، الربيع و مأصر، الجراح ومحمد، المفمح  وفيصلالنا عبد .02

برمجية تعميمية في تحسين دافعية تعمم الرياضيات لدى طمبة الصف الثاني األساسي  باستخدام

 المجمة األردنية في العموم التربوية. :األردن .في األردن

منشر دار الثقافة ل ، عمان:1. طعمم النفس التربوي وتطبيقاتو .(0229) .، محمد جاسمالعبيدي .01

 .والتوزيع

التربية من منظور  -مدخل إلى عمم النفس التربوي .(0225) .عمي والقنطار، فايز ،عسكر .00

 .، الكويت: مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع1ـ ط،نفسي

. رؤية معاصرة -النظرية والتطبيق  -تدريس الدراسات االجتماعية  .(0229) .، محمد أمينعطوة .03

 .، مصر: السحاب لمنشر والتوزيع1ط

 دار صفاء لمنشر والتوزيع. ، عمان:2. طعمم النفس التربوي .(0228) .عبدالحميد، حنان العناني .02

، عمان: دار المسيرة لمنشر 1ط .النظرية والتطبيق -الدافعية  .(0228) .، ثائر أحمدغباري .05

 .والتوزيع

 .: منشورات دار األديبوهران .ظاىرة النفور الدراسي وسبل معالجتيا .(0213) .غيات، بوفمجة .06

دار عالم الكتاب الحديث  .إستراتيجيات التعمم والتعميم النظرية والتطبيق .(0228) .، السميتيفراس .07

 .لمنشر

 .مكتبة األنجمو المصرية :القاهرة .عمم النفس المدرسي.(0212) .، السيد محمودالفرحاتي .08

  .دار عمار لمنشر :عمان .إستراتيجية التدريس .(1993) .، يوسفقطامي .09

دار الشروق  :عمان. التفاعل الصفي .(0222) .، عبد الحسين السمطانيأحمدو ، الخطايبة ماجد .32

 .لمنشر والتوزيع
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عالم الكتب لمنشر  ، القاهرة:1. طالتدريس اإلبداعي وتعمم التفكير .(0225) .مجدي عزيز، إبراهيم .31

 والتوزيع.

دار صفاء : عمان، 1. طاإلستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال .(0227) .، عمي عطيةمحسن .30

 لمنشر والتوزيع.

دار صفاء  :عمان، 1. طاإلستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال .(0228) .، عمي عطيةمحسن .33

 لمنشر والتوزيع.

، 0ط  .نظرية والتطبيقيةلاألسس ا -سيكولوجية التعمم والتعميم  .(0226) .ممحم، سامي محمد .32

 .المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعةدار  :عمان

 .دار المرقان لمنشر :، عمان0ط .عمم النفس التربوي .(1985) .المجيد ، عبدنشواتي .35

أكره المدرسة...ماذا أفعل ؟  .(0215) .، نعيمةحميمة وصالح ،لطيفة وقادري ، آمنة وزروال ،ياسين .36

 . منشورات دار األديب -)دليل عممي لممربين لتدعيم النجاح المدرسي لدى التالميذ (

دار  :عمان، 0ط .إدارة الصفوف األسس السيكولوجية .(0225) .، قطاميونايفةقطامي  ،يوسف .37

 الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع.
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  يتسبيينن البانلل الصايية الالصورة األول(: 10الممحق رقم )
 لزيزي البمميذ ... لزيزبي البمميذة:

في )×( نضع يين يديك مجمولة من العينرات آممين إيداء رأيك حولهن يكل صراحة، وذلك يوضع لالمة 
 الخننة المننتسية إلجنينبك، نرجو منك لدم برك أي لينرة يدون إجنية، ونشكرك لمى بعنونك معنن.

 :شعيةال                                    :       التسن:                     الجنس

 أيدا أحيننن دائمن العينرات رقم العينرة
    إبداء آرائيم داخل القسميشجع األستاذ التالميذ عمى  10
    يعدل األستاذ بين التالميذ أثناء تقييم أعماليم 10
    الي بأي أحديقدم األستاذ الدرس وال يب 10
    إلى ما يقولو األستاذ أثناء الدرسبانتباىأصغي  10
    يمزج األستاذ ما بين اإللقاء والشرح في الحصة الدراسية 10
    ييتم األستاذ بالواجبات المنزلية لمتالميذ ويقيميا 10
    أتقبل انتقادات زمالئي في القسم 10
    بتيم بنفسيميسمح األستاذلمتالميذ بتقييم إجا 10
    يبدي األستاذ اىتمامو بكافة التالميذ 10
    أسخر من األستاذ في القسم 01
    أغضب من النقد الموجو لي من طرف األستاذ 00
    لتبادل آرائيم أثناء الحصة الدراسيةيتيح األستاذ الفرصة لمتالميذ  00
    التالميذيرفض األستاذ األفكار الجديدة المطروحة من قبل  00
    يحفز األستاذ التالميذ عمى المشاركة في القسم 00
    ال ييتم األستاذ بأي سموك يصدره التالميذ في القسم 00
    أنزعج من أسموب األستاذ في الشرح 00
    يراعي األستاذ الفروق الفردية بين التالميذ 00
    يتمتع األستاذ بالحيوية والنشاط 00
    تمام كبير بالنصائح التي يقدميا لي األستاذأعطي اى 00
    أعبر عن شعوري بالممل أثناء الدرس 01
    يكرر األستاذ الشرح ما لم يفيم التالميذ 00
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    يشجع األستاذ عمى طرح األسئمة والتفاعل في الحصة 00
    يظير األستاذ حماسا ممحوظا لممادة الدراسية 00
    لتواضع والبشاشة في تعاممو مع التالميذيميل األستاذ إلى ا 00
    يتيح األستاذ لجميع التالميذ فرصة اإلجابة في الحصة الدراسية 00
    أطمب من األستاذ إعادة الشرح ما لم أفيم 00
    يقدم األستاذ النصح لمتالميذ 00
    يتحكم األستاذ في التالميذ داخل القسم 00
    في الحصةثمة يكثر األستاذ من األم 00
    ألتزم اليدوءأثناء تقديم األستاذ الدرس 01
    أعبر بحرية عن رأيي في الحصة الدراسية 00
    يناقش األستاذ أفكار التالميذ 00
    ند تقديميم إجابات خاطئةعيوبخ األستاذ التالميذ 00
    أثير الفوضى أثناء الحصة الدراسية 00
    األستاذ موضوع الدرس سيال يجعل 00
    يتقبل األستاذ آراء التالميذ 00
    يعطي األستاذ لمتالميذ مجاال لمتعبير 00
    ما قالو زميمو في الحصةيعيداألستاذ التمميذ  يجعل 00
    أشارك أثناء الحصة الدراسية 00
    يدخل األستاذ إلى القسم مبتسما 01
    نفتاح وعدم التعصبيبدو عمى األستاذ اال 00
    يستخدم األستاذ طرق متعددة لجذب انتباه التالميذ أثناء الدرس 00
    أشعر باالرتياح داخل القسم 00
    طرق متنوعة لمثناء عمى التالميذيستخدم األستاذ  00
    يجعل األستاذ الجو ممتعا أثناء الدرس 00
    يستخدم األستاذ وسائل تعميمية متنوعة 00
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 قنئمة أتسمنء المحكمين (:10الممحق رقم )

 األصمية المؤتستسة الربية المقب واإلتسم الرقم
 جامعة مستغانم _ أ _ ةمحاضر  ةأستاذ قوعيش مغنية 01
 جامعة مستغانم _ بمحاضرة _أستاذة عميمش فمة  02
 جامعة مستغانم _ بأستاذة محاضرة _ شرقي حورية 03
 جامعة مستغانم _ بمحاضرة _ أستاذة عباسة أمينة 04
 جامعة مستغانم أستاذة محاضرة _ أ _ بمخير حفيظة 05
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 (: نبنئج صدق المحكمين10الممحق رقم )

 

 لدد المجييين يعدل لدد المجييين يغير المننتسب لدد المجييين يمننتسب  األتسئمة 
01 2 0 3 
02 5 0 0 
03 5 0 0 
04 1 0 4 
05 5 0 0 
06 5 0 0 
07 5 0 0 
08 5 0 0 
09 5 0 0 
10 5 0 0 
11 5 0 0 
12 1 0 4 
13 5 0 0 
14 5 0 0 
15 5 0 0 
16 5 0 0 
17 5 0 0 
18 5 0 0 
19 5 0 0 
20 5 0 0 
21 5 0 0 
22 5 0 0 
23 5 0 0 
24 5 0 0 
25 5 0 0 
26 5 0 0 
27 5 0 0 
28 5 0 0 
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29 1 0 4 
30 5 0 0 
31 2 0 3 
32 5 0 0 
33 5 0 0 
34 5 0 0 
35 5 0 0 
36 5 0 0 
37 5 0 0 
38 1 0 4 
39 5 0 0 
40 5 0 0 
41 5 0 0 
42 5 0 0 
43 5 0 0 
44 2 0 3 
45 5 0 0 
46 5 0 0 

 25 0 205 المجموع
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 ي تسبيينن البانلل الصاال النهنئية ةصور ال(: 10الممحق رقم )

 لزيزي البمميذ ... لزيزبي البمميذة:
في )×( نضع يين يديك مجمولة من العينرات آممين إيداء رأيك حولهن يكل صراحة، وذلك يوضع لالمة 

 الخننة المننتسية إلجنينبك، نرجو منك لدم برك أي لينرة يدون إجنية، ونشكرك لمى بعنونك معنن.

 :شعيةال                 :         تسنال                          الجنس:       

 أيدا أحيننن دائمن العينرات رقم العينرة
    يشجع األستاذ التالميذ عمى تبادل اآلراء فيما بينيم 10
    يعدل األستاذ بين التالميذ أثناء تقييم أعماليم 10
    يقدم األستاذ الدرس وال يبالي بأي أحد 10
    و األستاذ أثناء الدرسأصغي وأنتبيإلى ما يقول 10
    يمزج األستاذ ما بين اإللقاء والشرح في الحصة الدراسية 10
    ييتم األستاذ بالواجبات المنزلية لمتالميذ ويقيميا 10
    أتقبل انتقادات زمالئي في القسم 10
    يسمح األستاذلمتالميذ بتقييم إجابتيم بنفسيم 10
    افة التالميذيبدي األستاذ اىتمامو بك 10
    أسخر من األستاذ في القسم 01
    أغضب من النقد الموجو لي من طرف األستاذ 00
    يتيح األستاذ الفرصة لمتالميذ لمتحاور والمناقشة أثناء الدرس 00
    يرفض األستاذ األفكار الجديدة المطروحة من قبل التالميذ 00
    ركة في القسميحفز األستاذ التالميذ عمى المشا 00
    ال ييتم األستاذ بأي سموك يصدره التالميذ في القسم 00
    أنزعج من أسموب األستاذ في الشرح 00
    يراعي األستاذ الفروق الفردية بين التالميذ 00
    يتمتع األستاذ بالحيوية والنشاط 00
    أعطي اىتمام كبير بالنصائح التي يقدميا لي األستاذ 00
    أعبر عن شعوري بالممل أثناء الدرس 01
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    يكرر األستاذ الشرح ما لم يفيم التالميذ 00
    يشجع األستاذ عمى طرح األسئمة والتفاعل في الحصة 00
    يظير األستاذ حماسا ممحوظا لممادة الدراسية 00
    يميل األستاذ إلى التواضع والبشاشة في تعاممو مع التالميذ 00
    تيح األستاذ لجميع التالميذ فرصة اإلجابة في الحصة الدراسيةي 00
    أطمب من األستاذ إعادة الشرح ما لم أفيم 00
    يقدم األستاذ النصح لمتالميذ 00
    يتحكم األستاذ في التالميذ داخل القسم 00
    يكثر األستاذ من األمثمة أثناء شرح الدرس 00
    قديم األستاذ الدرسألتزم اليدوءأثناء ت 01
    أعطي رأيي بحرية في الحصة الدراسية 00
    يناقش األستاذ أفكار التالميذ 00
    يوبخ األستاذ التالميذعند تقديميم إجابات خاطئة 00
    أثير الفوضى أثناء الحصة الدراسية 00
    يجعل األستاذ موضوع الدرس سيال 00
    ميذيتقبل األستاذ آراء التال 00
    يعطي األستاذ لمتالميذ مجاال لمتعبير 00
    يطمب األستاذ من التمميذ إعادة ما قالو زميمو في الحصة 00
    أشارك أثناء الحصة الدراسية 00
    يدخل األستاذ إلى القسم مبتسما 01
    يبدو عمى األستاذ االنفتاح وعدم التعصب 00
    لجذب انتباه التالميذ أثناء الدرس يستخدم األستاذ طرق متعددة 00
    أشعر باالرتياح داخل القسم 00
    يستخدم األستاذ طرق متنوعة لشكر التالميذ 00
    يجعل األستاذ الجو ممتعا أثناء الدرس 00
    يستخدم األستاذ وسائل تعميمية متنوعة 00
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 مد دوقة وآخرونمقينس الدافعية لمبعمم من إلداد أح(: 10الممحق رقم )

 لزيزي البمميذ ... لزيزبي البمميذة:

في )×( نضع يين يديك مجمولة من العينرات آممين إيداء رأيك حولهن يكل صراحة، وذلك يوضع لالمة 

 الخننة المننتسية إلجنينبك، نرجو منك لدم برك أي لينرة يدون إجنية ، ونشكرك لمى بعنونك معنن .

 :شعية:              ال:                          التسنوالمقباالتسم

 ال أدري غير صحيح صحيح نولن من صحيح بمنمن العينرات

     .الدراسة في النجاح عمى القدرة لدي_ 1

     التعمم يحقق لي أمنياتي. _2

     _ لدي القدرة عمى العمل أكثر.3

     _ التعمم يحقق لي مستقبال زاىرا.4

     دي القدرة عمى التفوق عمى زمالئي._ ل5

     _ التعمم يوصمني إلى مراتب الكبار.6

     _ لدي القدرة عمى مواصمة الدراسة.7

     _ فيمي لمدروس يضمن لي عالمات جيدة.8

     _ التعمم يسمح لي بالمساىمة في تطوير البالد.9

     _ لدي القدرة عمى مراجعة كل الدروس.10

     ليائي يحرصون عمى نجاحي في المدرسة.أو _ 11

     _ التعمم يضمن لي النجاح في الحياة.12

     _ لدي القدرة عمى حفظ وتذكر كل الدروس.13

     _ المراجعة مع الزمالء تحقق لي نتائج منتظرة.14
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     _ التعمم يضمن لي مينة محترمة.15

     _ لدي القدرة عمى فيم كل الدروس.16

     _ البرنامج الدراسي يتضمن موضوعات متنوعة وشيقة17

     _ التعمم يكسبني احترام اآلخرين.18

     _ لدي القدرة عمى حل الواجبات المنزلية بمفردي.19

     _ لدي القدرة عمى متابعة كل الدروس بسيولة.20

     _ التعمم يضمن لي مكانا ميما في المجتمع.21

     عمى التعمم والتحصيل الجيد._ لدي القدرة 22

     _ التعمم يجعمني قادرا عمى التحدث مع اآلخرين.23

     _ لدي القدرة عمى اإلجابة عندما أسال من طرف األستاذ.24

     _ التعمم يمكنني من الحصول عمى عالمات جيدة.25

     لدي القدرة عمى تصحيح أخطائي عندما يظيرىا لي األستاذ._ 26

     _ التعمم يجعمني أتفوق عمى زمالئي.27

     _ لدي القدرة عمى طرح األسئمة عندما ال أفيم.28

     _ زمالئي يساعدونني عندما أحتاج ذلك.29

     _ المعمومات المقدمة في المدرسة مفيدة.30

     _ لدي القدرة عمى الصعود إلى السبورة عندما يطمب مني ذلك.31

     قق لي رغباتي._ التعمم يح32

     _ معظم األساتذة ييتمون بأحاسيس ومشكالت التالميذ.33

     _ لدي القدرة عمى تحسين مستواي الدراسي.34

     _ المراجعة مع زمالئي مفيدة.35

     _ لدي القدرة عمى تنفيذ ما أخطط لو.36

     _ لدي القدرة عمى القيام بالعمل عمى أحسن وجو.37
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     ي القدرة عمى تجاوز الصعوبات المدرسية._ لد38

     _ المواد الجديدة مفيدة جدا.39

     _ كثرة الزمالء في القسم ال يضايقني.40

     _ أوليائي ييميم االلتقاء مع أساتذتي41

     _ الكتب المدرسية سيمة الفيم والمراجعة.42

     _ معظم األساتذة يحترمون آراء التالميذ.43

     _ وجود التالميذ المشوشين في القسم ال يضايقني.44

     _ ىناك متابعة مستمرة ألعمالي من طرف أوليائي.45

     _ أوليائي يوفرون لي الجو المالئم لمدراسة.46

     _ معظم األساتذة يعاممون التالميذ معاممة حسنة.47

     _ معظم األساتذة عادلون في منح النقاط.48

     معظم األساتذة يعتنون بأعمال التالميذ._ 49

     _ ىناك تشجيع من طرف األساتذة لمعمل التعاوني.50
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 األولى الارلية الارضية نبنئج(: 06) رقم الممحق

( االتجاه ثنائي التباين تحميل) والجنس الشعبة باختالف الصفي التفاعل يختمف:األولى الارلية الارضية_ 
 الشعبة من كل تفاعل تأثير/ الصفي التفاعل عمى الجنس تأثير/ الصفي التفاعل عمى الشعبة تأثير

 .الصفي التفاعل عمى والجنس
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:tafa3le 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 5267,948
a
 3 1755,983 9,932 ,000 ,347 

Intercept 749963,907 1 749963,907 4241,948 ,000 ,987 

sexe 340,539 1 340,539 1,926 ,171 ,033 

specialite 1420,804 1 1420,804 8,036 ,006 ,125 

sexe * specialite 3552,756 1 3552,756 20,095 ,000 ,264 

Error 9900,635 56 176,797    

Total 793789,000 60     

Corrected Total 15168,583 59     

a. R Squared = ,347 (Adjusted R Squared = ,312) 

 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:tafa3le 

 specialite Mean Std. Deviation N 

Total scien 109,7297 15,44641 37 

lettre 120,6522 14,90457 23 

Total 113,9167 16,03417 60 
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 (: نبنئج الارضية الارلية الثننية10الممحق رقم )

 تأثير( ثنائي االتجاهتختمف الدافعية باختالف الشعبة والجنس )تحميل التباين : _ الارضية الارلية الثننية
 عمى والجنس الشعبة من كل تفاعل تأثير/ لمتعمم الدافعية عمى الجنس تأثير/ لمتعمم الدافعية عمى الشعبة
 .لمتعمم الدافعية

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:dafi3ia 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 187,919
a
 3 62,640 ,274 ,844 ,014 

Intercept 619317,679 1 619317,679 2713,614 ,000 ,980 

sexe 73,599 1 73,599 ,322 ,572 ,006 

specialite 86,745 1 86,745 ,380 ,540 ,007 

sexe * specialite 43,559 1 43,559 ,191 ,664 ,003 

Error 12780,665 56 228,226    

Total 673419,000 60     

Corrected Total 12968,583 59     

a. R Squared = ,014 (Adjusted R Squared = -,038) 

 

 


