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 بسم هللا أبدأ كالمً....

 الذي بفضله وصلت لمقامً هذا.....

 الحمد و الشكر له على ما أتانً

 الوالدٌن الكرٌمٌن المحسنٌٌن.أهدي هذا العمل إلى 
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 إلى كا إخوتً و أخواتً........
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 كــــلــــــــــــــــــــــــمة شـــــــــــــــكر 

 

بداٌة نشكر هللا عزوجل و نحمده سبحانه و تعالى الذي أنار لنا الطرٌق و وفقنا على       

 ضع.إنجاز هذا العمل المتوا

           فٌظة على مجهوداتهاكم ال أنسى أن أتقدم بالشكر الخالص إلى األستاذة بلخٌر ح     

ًّ  و إرشاداتها و سعة صدرها و قدمت لً العون من خالل إنجازي لهذا البحث و لم ٌبخل عل

 بأي جهد أو نصائح أو توجٌهات.

توسطة دهار بن شرٌف و ال كما أتقدم بالشكر الخالص و العرفان إلى كل من مدٌر الم      

ٌفوتنً أن أشكر كل من قدم لً المساعدة و لو بكلمة طٌبة أو تشجٌع إلتمام هذه المذكرة من 

 أجل نٌل شهادة الماستر فً تعلٌمٌة العلوم.
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 :ملخص البحث

تهدف الدراسة الحالٌة الى معرفة العالقة بٌن االتصال التربوي و دافعٌة التعلم لدى تالمٌذ 

 : المرحلة المتوسطة ،و علٌه تبلورت إشكالٌة الدراسة فً التساءل التالً

 هل توجد عالقة بٌن االتصال التربوي و دافعٌة التعلم لدى تالمٌذ المرحلة المتوسطة ؟

 : ولإلجابة على تساؤالت الدراسة تم صٌاغة الفرضٌة العامة و هً

 .لدى تالمٌذ المرحلة المتوسطةتوجد عالقة بٌن االتصال التربوي و دافعٌة التعلم _

أما المنهج المعتمد فً هذه الدراسة هو المنهج الوصفً المقارن ،و من اجل التأكد من صحة 

الفرضٌات تم صٌاغة مقٌاس االتصال التربوي و مقٌاس دافعٌة التعلم من طرف الباحثة .على 

لحساب معامل االرتباط  تلمٌذ)ة( من تالمٌذ المرحلة المتوسطة و كانت نتائج04عٌنة قوامها 

بٌرسون تؤكد وجود عالقة بٌن االتصال التربوي و دافعٌة التعلم ،وعالقة بٌن السلوك الفظً و 

 غٌر الفظً و دافعٌة التعلم لدى تالمٌذ المرحلة المتوسطة.
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 :البحث ملخص

 لدى التعلم دافعٌة و التربوي االتصال بٌن العالقة معرفة الى الحالٌة الدراسة تهدف

 : التالً التساءل فً الدراسة إشكالٌة تبلورت علٌه ،و المتوسطة المرحلة تالمٌذ

 ؟ المتوسطة المرحلة تالمٌذ لدى التعلم دافعٌة و التربوي االتصال بٌن عالقة توجد هل

 بٌن عالقة توجد هً و العامة الفرضٌة صٌاغة تم الدراسة تساؤالت على ولإلجابة

    .المتوسطة المرحلة تالمٌذ لدى التعلم دافعٌة و التربوي االتصال

و لإلجابة من تساؤالت البحث طبقت الباحثة أداتٌن تمثلت فً إستبٌانٌن األول ٌقٌس 

تلمٌذ من  022اإلتصال التربوي و الثانً ٌقٌس دافعٌة التعلم على عٌنة تكونة من 

المرحلة المتوسطة. و قد إستخدمت الباحثة معامل اإلرتباط بٌرسون لتأكد من فراضٌات 

ً هذه الدراسة فهو المنهج الوصفً. و كانت نتائج البحث البحث. أما منهج المستخدم ف

كاألتً: توجد عالقة بٌن السلوك اللفظً و دافعٌة التعلم لدى تالمٌذ المرحلة المتوسطة.  

 و توجد عالقة بٌن السلوك الغٌر اللفظً و دافعٌة التعلم لدى تالمٌذ المرحلة المتوسطة.
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 مقدمة:

إن نجاح العملٌة التربوٌة داخل الصف الدراسً ٌتوقف على مدى ما ٌجري من إتصال     

    بٌن المعلم    و طالبه فً المواقف التعلٌمٌة، و األحداث هذا اإلتصال بٌن المعلم و طالبه

أنفسهم. البد من توافر البٌئة المناسبة و المشجعة على التفاعل سواء ما ٌتعلق  و بٌن الطالب

 منها من تنظٌم األمور المادٌة أو بالجو اإلجتماعً و اإلنفعالً الذي ٌسود غرفة الصف.

      كما أن عملٌة التعلٌم عملٌة تواصل و تفاعل دائمٌن و متبادلٌن و مثمرٌن بٌن المعلم    

جهت و بٌن التالمٌذ بعضهم البعض من جهة أخرى، و ٌتطلب هذا ما ٌكون  و تالمٌذه من

  المعلم مكتسباً لمهارات تدرسٌة ٌعٌنها، كما تتأثر العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة بعملٌات تواصلٌة 

و عملٌات التفاعالت اللفظٌة، و تفاعلٌة عدٌدة منها عملٌات التفاعالت اإلنسانٌة و التواصلٌة 

ٌكون اإلتصال بمعنى المشاركة بٌن جمٌع الموجودٌن فً غرفة الصف و لٌس  لذا ٌجب أن

و هو من أهم الطرق التً تودي إلى درجة  رد، فهو ٌتبادل الرسائل و األفكامن طرف واح

 من التفاهم بٌن شخصٌن أو أكثر  فهو جزء أساسً من جوانب الحٌاة المدرسٌة.

التعلٌم حٌث بعد هذا األخٌر هو الشغل الشاغل كما تعتبر مهمة المدرسة هً التربٌة و     

 لألمة جماعات  و أفراد ألنه البٌئة التحتٌة للتقدم من جوانب الحٌاة المدرسٌة.

 الذي ٌمكنو تمت معالجة الموضوع نظرٌاً و تطبٌقٌاً  و إحتوت الدراسة على خمسة فصول

 إستعراضها كالتالً:

   تحت عنوان مدخل الدراسٌة و ٌتضمن إشكالٌة البحث و فرضٌاته و أهمٌته  الفصل األول:

و دواعً إختٌار الموضوع و أهم التعارٌف اإلجرائٌة المتعلقة به و الدراسات و أهدافه 

 السابقة.
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تم التطرق إلى تعرٌف اإلتصال بصفة و ٌتمثل فً اإلتصال التربوي حٌث الفصل الثاني: 

  صال و عناصره و أنواعه و العوامل المؤثرة فٌه و وظائفه و خصائصه عامة و ماهٌة اإلت

و شٌكاته و إتجاهاته، ثم افتصال التربوي تعرٌفه و مكوناته و تقنٌاته و خطواته و عناصره 

 و مقوماته و عوائقه و وسائله.

 خاص بالدافعٌة للتعلم و قد إحتوى على العناصر التالٌة ظهور مفهوم الدافع  الفصل الثالث:

فع ثم تطرقت إلى للدافعة ثم أنواع الدوا رتبطة بالدافعٌة و النظرٌاتو تعرٌفه و المفاهٌم الم

و خصائصة و شروطه ثم تعرٌف الدافعٌة للتعلم و  تصنٌف الدوافع و مكوناتها  التعلم تعرٌفه

 فعٌة للتعلم و وظائفها.و عناصر الدا

ٌتضمن اإلجراءات المنهجٌة للدراسة من خالل الدراسة اإلستطالعٌة  ثم الفصل الرابع    

من حٌث المكان و الزمان و مدة التطبٌق و العٌنة و األدوات التً إستخدمت بتطبٌق الدراسة 

سٌة من حٌث مكانها  اإلستطالعٌة و نتائج الدراسة اإلستطالعٌة ثم تطرقت إلى الدراسة األسا

دوات و وصف األ   و مدة إجرائها، مجمع الدراسة و العٌنة المستهدفة بمواصفتها. 

و التعدٌالت التً أجرٌت علٌها و أسالٌب المعالجة اإلحصائٌة المتعبة فً  المستعملة فٌها

 الدراسة المٌدانٌة.

النتائج أوالً  خصص لغرض النتائج و مناقشتها حٌث تم عرض أما الفصل الخامس:    

الخاتمة ثم اإلقتراحات ثم حسب فرضٌات الدراسة ثم مناقشتها، و فً األخٌر تم تقدٌم 

 المراجع إلثراء الموضوع.
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 :االشكالية-1

 ،المتعلم المعلم هً رئٌسٌة أقطاب ثالثة على أطوارها جمٌع فً  التعلمٌة التعلٌمٌة العملٌة ترتكز

 واألستاذ  من ،فكل بالتفاعل ٌسمى ما بشكل مجتمعا األقطاب هذه ،و(المحتوى) التعلٌمٌة ،المادة

 العالقة ٌكون ما ذلك و النشاطات و المعارؾ خالل من معه ٌتواصل و باألخر ٌحتك التلمٌذ

 . الدراسً الصؾ أثناء اإلنسانٌة

 ،فالتربٌة اجتماعً كائن انه حٌث ومن أساسً محور باعتباره بالفرد التربوٌة العملٌة اهتمت

 األخذ مع شخصٌته جوانب كل فً ذاته كمال لبلوغ فرصا اإلنسان تمنح مقصودة هادفة عملٌة

 . السٌرورة  هذه ضمن ؼاٌاته و المجتمع حاجات االعتبار بعٌن

    المعارؾ إٌصال اجل من متعددة بوسائل اهتمت المتعلم على متمحورة العملٌة تلك كانت لما

 كاستخدام حدٌثة اأو التلقٌن و كاإللقاء تقلٌدٌة استراتٌجٌات و طرق باستخدام إلٌه المهارات و

 من قدر اكبر الى التواصل على ٌساعد خصبا مجاال تعتبر التً المناقشة و الحار استراتٌجٌات

 . الدراسً النجاح

 المتعلم و المعلم بٌن تجمع التً العالقات تلك على ٌتوقؾ التعلمٌة التعلٌمٌة العملٌة نجاح ان وبما

 لنا ٌحدد المعلم فسلوك. اللفظً بالتواصل لنا ٌدعى ما لنا ٌشكل ما هذا و بٌنهم فٌما المتعلمٌن و

 السلوك هما السلوك من نوعٌن حدد و الفصل خارج إثارته ٌستمر الذي االجتماعً المناخ

 عبد جابر منٌر أوضح لقد و( .5491) أندرسون إلٌه أشار ما هذا و الدٌمقراطً و التسلطً

      ، االجتماعً المدخل و السلوك تعدٌل مدخل و الصؾ إدارات أنواع حول( 5491) الحمٌد

         للمدرسٌن اإلداري السلوك بٌن اٌجابٌة عالقة وجود إلى(1991) الرحمن عبد توصل و

 . التواصل و

 نقل بمقتضاها ٌتم التً العملٌة انه ٌعرؾ و المتعلم لنجاح ضرورة ٌعد الصؾ داخل فالتواصل

   الفردي، السلوك بمكونات تتأثر و تؤثر التً ،و العمل الستمرار االزمة المعلومات و األفكار

 خالل من ذلك و االتصال، طرفً على المؤثرة العوامل و
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أٌضا انه  معٌنة ٌتم من خاللها نقل األفكار و المعلومات لتحقٌق هدؾ معٌن .و ٌعرؾ قنوات

   أكثربٌن شخصٌن أو  اللفظً المقصود و المخطط له ٌحدثسلسلة من السلوك اللفظً و ؼٌر 

و ال ٌقتصر التواصل على الجانب اللفظً فاللؽة تستخدم إلبالغ الرسالة أو نقلها من المتحدث 

 التفاعل وصؾ إلى توصل حٌث (FLANDERS1965) إلى المستمع .و هذا ما بٌنته دراسة

 التحصٌل على ٌشجع إن البد مهامه فً المعلم ٌنجح حتى و.مجاالت ثالثة إلى القسم فً اللفظً

 التً العوامل أهم من تعتبر التً لدٌه الدافعٌة استثارة منها  طرق عدة خالل  من ذلك و.الجٌد

 مدفوعا ٌكون المجتمع فً نشاطه و منبعه و دوره كان مهما الفرد بكٌان مباشرة عالقة لها

 . هدؾ لتحقٌق االكتشاؾ و    البحث فً ٌستمر تجعله بدوافع

التً ٌسعى المتعلم إلى إثبات ذاته و االعتماد على نفسه للنجاح فالمدرسة هً المؤسسة الثانٌة 

فً الدراسة التً ترتبط بالتفاعل بٌن العناصر المنفذة للعملٌة التعلٌمٌة االتعلمٌة ،فالمناخ 

وتنمٌة رؼبته و أكدت نظرٌات  المدرسً ٌلعب دورا هام و أساسً للدافع  بالمتعلم إلى التعلم ،

ٌستجٌب للموضوع دون وجود دافع ،فهو فً مرحلة التعلٌم المتوسط له التعلم إن المتعلم ال 

دوافع تلعب دورا هاما فً عملٌة التعلم من اجل الوصول إلى مستوى اعلً ،حٌث أصبحت 

الدافعٌة للتعلم من المواضٌع المهمة لدى جمٌع العاملٌن فً المجال التربوي من معلمٌن و أساتذة 

 المجال.و كل من له عالقة بهذا بهذا 

 الدراسً مساره فً التلمٌذ نجاح بٌن الموجودة الوطٌدة العالقة الدراسات من العدٌد بٌنت لقد و

 التعلم لدافعٌة عاملٌة دراسة حول دراسته فً( 5491) تشو أوضح كما .للتعلم الدافعٌة عامل و

 دراسته فً  كوزكً  أوضح ولقد .للدافعٌة  عوامل خمس وجود الدراسة هذه نتائج بٌنت و

 علم مجال من مجاالت ثالث على موزعة المدرسٌة للدافعٌة أبعاد تسعة تحدٌد إلى( 5495)

 ببعض عالقتها و التعلم دافعٌة حول( 5499) تركً هللا عبد أمنة دراسة بٌنته ما هذا و .النفس

 العمران راشد أبو جٌهان دراسة بٌنته ما هذا و اإلبتدائٌة. المرحلة تالمٌذ لدى المتؽٌرات

 .المتؽٌرات بعض و الدراسً بالتحصٌل عالقتها و للتعلم الدافعٌة حول( 5449)
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 ودافعٌة التربوي االتصال بٌن عالقة توجد هل: التالً التساؤل نطرح كله هذا من انطالقا و

   :التالٌة التساؤالت نطرح هذا من و المتوسطة المرحلة تالمٌذ لدى التعلم

 ؟ المتوسطة المرحلة تالمٌذ لدى التعلم دافعٌة و اللفظً السلوك بٌن عالقة توجد هل -

 المتوسطة؟ المرحلة تالمٌذ لدى التعلم دافعٌة و اللفظً ؼٌر السلوك بٌن عالقة توجد هل -

 التالٌة الفرضٌات صٌاؼة تم السابقة الفرعٌة التساؤالت على لإلجابة : الدراسة فرضيات -2

 . المتوسطة المرحلة تالمٌذ لدى التعلم دافعٌة و التربوي  االتصال بٌن ارتباطٌه عالقة توجد:

 . المتوسطة المرحلة تالمٌذ لدى التعلم دافعٌة و اللفظً السلوك بٌن عالقة توجد -

 .المتوسطة المرحلة تالمٌذ لدى التعلم دافعٌة و اللفظً ؼٌر السلوك بٌن  عالقة توجد -

 : الموضوع اختيار دواعي-3

 : ماٌلً الموضوع الختٌار الباحثة دعت التً األسباب بٌن من

 . التالمٌذ و سالمدر بٌن االتصال عملٌة ٌسهل الذي الركٌزة األساسٌة هو التربوي االتصال -

 .التعلم و عملٌةالتعلٌم علٌها تقوم التً الهامة األفكار من التربوي االتصال الن الملحة الرؼبة -

 . المدرسً الوسط فً  االتصال أهمٌة إظهار -

 (. القناة الرسالة، المستقبل، المرسل،) االتصال عناصر على التركٌز -

 قلة الدراسات حول هذا الموضوع. -

 : فٌماٌلً الدراسة أهداؾ تتضح :الدراسة أهداف -4

 المرحلة تالمٌذ لدى التعلم دافعٌة و التربوي االتصال بٌن العالقة معرفة إلى الدراسة تهدؾ

 .المتوسطة
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 . المتوسطة المرحلة تالمٌذ لدى التعلم دافعٌة و اللفظً السلوك بٌن العالقة معرفة

 دافعٌة إثارة و انتباه جلب فً الصفً التواصل طرٌق عن اإلستاد دور ٌساهم كٌؾ معرفة

 . المتعلمة المادة مع التفاعل فً التالمٌذ

 . المتوسطة المرحلة تالمٌذ لدى التعلم دافعٌة مستوى معرفة

 قٌمتها و ؼٌراللفظٌة و اللفظٌة السلوكات مجمل على لٌتعرفوا المتعلمٌن و لألساتذة المجال فسح

 . التدرٌسٌة األهداؾ لتحقٌق

 : فيمايلي الدراسة أهمية تتمثل: الدراسة أهمية -5

 لدى التعلم دافعٌة و اللفظً ؼٌر و اللفظً بنوعٌه التربوي االتصال بٌن العالقة عن الكشؾ

 . المتوسطة المرحلة تالمٌذ

 . التلمٌذ و اإلستاد بٌن التربوي االتصال عن الكشؾ

 . للتعلم دافعٌة خلق فً االتصال ٌساهم كٌؾ معرفة

 حٌث  التربوي التواصل و االتصال استخدام نحو  اٌجابٌة اتجاهات بناء إلى الدراسة هذه تؤهل

 . أهدافها لتحقٌق أداة و التعلٌمٌة لإلدارة منهجا نضع

 :اإلجرائية المفاهيم تحديد -6

 تحمل لفظٌة ؼٌر أو لفظٌة رسالة توجٌه فٌها ٌتم التً المحددة العملٌة هو :التربوي االتصال-أ

 رد أي تلقً دون ألخرى مجموعة من أو ألخر طرؾ من معلومات أو توجٌهات أو خبرات

 المرحلة تالمٌذ لدى اللفظً ؼٌر و اللفظً السلوك حول باستمارة المفحوص ٌقاس و علٌها

 .المتوسطة
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 فً المشاركة و المتعلم عند توجد التً الرؼبات و المٌول من مجموعة هً: للتعلم الدافعية-ب

 حجرة داخل علٌماالتلمٌذ ٌتحصل التً العلمٌة الدرجة انها كما.  التعلٌمٌة االنشطة مختلؾ

  .المتوسطة المرحلة تالمٌذ لدى للتعلم دافعٌة حول الدرجةب المفحوص ٌقاس و. الصؾ

 : المتوسطة المرحلة تالميذ -ج

 سنة 59_55 بٌن اعمارهم ٌبلػ و بنجاح االبتدائٌة المرحلة فً دراساتهم أنهوا ذٌنال التالمٌذ هم

 )السنة األولى و الثانٌة و الثالثة و الرابعة متوسط( المتوسط التعلٌم مرحلة فً المسجلون و
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 :تمهيد

 حٌث المجتمع فً القائمة اإلنسانٌة العالقات راسة د األساس فً اإلتصال دراسة تعتبر      

 إحتٌاجاته ٌحقق خاللها من اإلنسان لحٌاة األساسٌة العملٌات بٌن من اإلتصال عملٌة تعد

 بٌنها من اإلجتماعٌة المإسسات جمٌع فً هاما   دورا   افتصال ٌلعب كما الضرورٌة

 .العلم لتلقً الوحٌد السبٌل المدرسة داخل اإلتصال ٌعتبر بحٌث التربوٌة المإسسات

 ٌمكن ال إتصاالت نظام بدون فإنه لذا و المشكالت، و األمور إدراك و الخبرات إكتساب و   

 الدراس فً اإلتصاالت نظم توافر فإن أكثر بل المدرسة داخل تعلٌمٌة عملٌة أٌة توجد أن

 إسسات الم فً أهمٌة أكثر فهً إستمرارها و المدرسة لوجود الزما   و رئٌسٌا   شرطا   ٌعتبر

 تلك توضح خاللها من التً اإلتصاالت هذه خالل من إال ٌتم ال أهدافها تحقٌق و التعلٌمٌة

 .خاصة بصفة التلمٌذ و األستاذ بٌن الموجودة العالقة

 ماهية اإلتصال: -1

اإلتصال هو عبارة عن تبادل المعانً و المعلومات و األفكار بٌن األشخاص أو األفراد      

عن طرٌق نظام معٌن مشترك من الرموز، حٌث هذا التعرٌؾ ي إكد على وجود جانبٌن 

 أساسٌن فً اإلتصال.

ٌتعلق فً نظام الرموز المشترك و ٌقصد بؤن الرموز التً تستعمل فً اإلتصال ٌتفق  األول:

األفراد على المعانً التً تحملها، لكً تصبح ذات معنى محدد لشًء ما ٌعرفه الجمٌع، 

 بمعنى أخر ٌجب أن تكون ذات معنى و معرفة لجمٌع أفراد المجتمع التً طورها.

أي أن عملٌة تبادل األفكار و المعلومات بٌن أفراد المجتمع  ٌتعلق فً تبادل المعانً،الثاني: 

هً فً حقٌقة األمر عملٌة تبادل للمعانً المتعارؾ علٌها إجتماعٌا  و التً ٌتبادلها الناس 

عندما ٌقومون بعملٌة اإلتصال و ذلك بهدؾ تحقٌق التفاهم بٌنهم. و من هنا تقول أن الرموز 

و هذه الذرات من الممكن جمعها و ترتٌبها بطرٌقة  تصالعبارة عن الذرات المكونة لإلهً 

إدي إلى إتصال المرسل بالمستقبل، أي الفرد الذي ٌقوم بعملٌة قابلة للتفسٌر )للتعبٌر(، و ت

    إرسال المعلومات إلى الفرد الذي ٌتقبلها، و فً نهاٌة األمر تجعل من عملٌة تبادل األفكار
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عندما ٌقوم اإلنسان بعملٌة اإلتصال مع األخرٌن عن طرٌق و المعانً األمر الممكن حدوثه و 

الكالم أو الكتابة أو اإلشارات التً جمٌعها تعتبر رموزا  إتصالٌة فهذا ٌعنً البدء فً إقامة 

عالقة مع ذلك اإلنسان، و هذه العالقة تبدأ فً القوة و العمق و تتؤثر بشكل ملحوظ إذا كانت 

العالقة اإلتصالٌة. إن عملٌة ممارسة اإلتصال عند المعانً مفهومة و واضحة لطرفً 

اإلنسان تبدأ من بداٌة المرحلة األولى للطؾ ل فهو ٌبدأ باإلستجابة التدرٌسٌة للمشٌرات التً 

 تصدر من األم، و هذه اإلستجابة تكون عبارة عن اإلبتسامة المعبرة عن السرور و الراحة.

زٌادة الخبرات لدٌه و المعانً تكبر عن طرٌق و اإلتصال ٌنمو مع نمو اإلنسان و مع     

و اإلتصال له عدة أشكال منها: المستوى الشخصً، الذي ٌتحدث فٌه الفرد رات، تزاٌد الخب

 لنفسه مفكرا  أو محاسبا  أو ٌكون اإلتصال مع الفرد األخر،  الذي ٌتحدث و ٌتحاور معه عن 

معنً للرادٌو  فٌه الفرد المستقبل مواضٌع مختلفة أو عن طرٌق وسٌلة إعالمٌة الذي ٌكون

 (28 : 2001)عبد الرحيم، دون المحاورة معه.

 مفهوم اإلتصال: 1-2

 اإلتصال لغوياً: -أ

و التً إشتقت من األصل الالتٌنً  communicationنعنً كلمة اإلتصال     

communicate  بمعنى ٌتبع عن طرٌق المشاركة و ٌرى البعض األخر أن هذا اللفظ

 بمعنى عام أو مشترك. commonو معناه   communesٌرجع إلى الكلمة الالتٌنٌة 

و من هذه المفاهٌم ٌتضح أن اإلتصال عملٌة تتضمن )المشاركة و التفاهم( حول )فكرة      

 أو موضوع( لتحقٌق )هدؾ أو برنامج(.

عنى نقل و ٌعرفها مختار الصحاح القاموس فٌرى بؤنها " وصل الشًء و صال  بم    

و األفكار و المشاعر بٌن شخص و آخر و من مجموعة بٌن األشخاص المعلومات لمعانً 

 (09: ص 2005)مهدلي،  لتحقٌق هدؾ ما.
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 اإلتصال إصطالحاً: -ب

تعددت تعرٌفات اإلتصال عرفه شٌري اإلتصال بؤنه" إستعمال الكلمات أو الخطابات أو     

 (.c cheriy ، 1811أي وسٌلة مشابهة للمشاركة فً المعلومات حول موضوع أو حدث" )

و تعرفه الرسس اإلتصال بؤنه" نقل المعنى من شخص ألخر من خالل المعلومات أو  -

 ،1816)لؽوي مفهوم ضمنٌا  للطرفٌن افشارات أو الرموز من نظام 

و ٌعرفه سكٌنر اإلتصال بؤنه" السلوك الشفهً أو الرمزي للراسل بقصد التؤثٌر على  -

 المستقبل.

و ٌعرؾ دانس اإلتصال بؤنه" إنتزاع اإلستجابة بإستخدام تلك الرموز الشفهٌة التً تعمل  -

 كمٌزت لتلك اإلستجابة.

و ٌعرؾ فلٌبو اإلتصال بؤنه" تصرؾ إقناعً لحث األخرٌن على تفسٌر األفكار بالطرٌقة  -

 (24 : 2002)أميرة، المقصودة لدى المتحدث أو الكاتب.

و ٌعرفه خلٌل أبو أصبع أن اإلتصال عبارة عن عملٌة دٌنامٌكٌة ٌقوم بها الشخص ما أو  -

، بعض النظر قد و سٌاق لبٌئة إٌصالٌةأشخاص بنقل الرموز، لتحقٌق إستجابة فً ظرؾ ما أ

 (.14 :2006) أبو أصبع، ٌعرضها من تشوٌش.

بشر أو أالت فً مضامٌن إجتماعٌة معٌنة، و تعرفه جٌهان رشتً على أنه كائنات حٌة أو  -

و فً هذا التفاعل ٌتم نقل أفكار و معلومات )منهٌات( بٌن األفراد عن قضٌة معنٌة أو معنى 

 (.14: 2011)بسام، معٌن.مجرد أو واقع 

 عناصر افتصال و مكوناته: 1-3

اإلتصال هو نقل فكرة معٌنة أو معنى فً ذهن شخص ما إلى شخص أخر بدون تؽٌٌر أو     

تبدٌل فً تلك الفكرة، و بهذا ٌكون اإلتصال  ناجحا ، و علٌه ٌمكن بٌان مكونات عملٌة 

 اإلتصال فقط فً النقاط التالٌة:
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هو الشخص المستقبل البادئ بعملٌة اإلتصال أو  الم  ر أو المرسل(:المتصل )المصد  -

 إسسة أو الجهة التً ٌوجه منها المعلومة أو الرسالة.

هو الشخص الذي وجهت إلٌه الرسالة أو المظمة  المتصل به )المستقبل او المرسل إليه(: -

 او الجهة التً تستقبل المعلومة أو الرسالة.

         هً الطرٌقة التً تنقل بها األفكار  ناة اإلتصال المستخدمة(:وسيلة اإلتصال أو )ق -

 و المعلومات.

و هً الفكرة أو األفكار  أو األحاسٌس أو اإلتجاهات أو  الرسالة )موضوع اإلتصال(: -

 المعتقدات التً ٌحاول المصدر نقلها إلى المستقبل و التؤثٌر علٌها طبقا  لها.

و هً النتٌجة التً إنتهى إلٌها افتصال أو رد فعل المتصل به و إستجابة  نتيجة اإلتصال: -

المتصل،        و ٌعتبر مكونات اإلتصال السابقة عملٌات هامة ال تتم عملٌة اإلتصال بدونها 

 ضمانا  لنجاح اإلتصال بٌن األطراؾ المعنٌة و ٌمكن توضٌحها فً الشكل التالً:

 (47: 2002)أميرة ، 

 

 طرٌقة اإلتصال  

  كالما  محررا  أو شفوٌا  أو أرقاما                                              

  أو صورا  أو إجراء 

 حدثا   

 ( ٌبٌن مكونات اإلتصال.1)شكل رقم 

 أنواع افتصاالت: 1-4

 ٌمكن تضٌؾ اإلتصاالت التً تتم فً محٌط اإلدارة إلى نوعٌن:    

 

 المرسل ٌبدأ

 اإلتصال كالما  

 أو كتابة أو رسما  

 أو إجراء أو حدثا  

ٌستقبلالمستقبل   

 اإلتصال إستماعا  أو 

  قراءة أو مالحظة
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 أوالً: اإلتصاالت الرسمية:

و هً اإلتصاالت التً تتم وفق اللوائح و القنوات و المسارات التً ٌحددها البناء     

التنظٌمً للم إسسات التعلٌمٌة األمر الذي ٌستلزم أن تكون قنوات و مسارات اإلتصال 

مفهومة لجمٌع العاملٌن فً تلك المإسسات باإلضافة إلى توفٌر المناخ العام الذي ٌسمح 

 إتجاهات أساسٌة:ٌمكن تقسٌم اإلتصاالت الرسمٌة إلى ثالث بإتصال فعال هذا و 

 ( Doummond communicationاإلتصاالت الهابطة: ) -أ

فً هذا النوع من اإلتصاالت ترسل المعلومات من المستوٌات العلٌا إلى المستوٌات الدنٌا     

ب و بذلك فهً بالتنظٌم، بمعنى إرسال المعلومات من مدٌر المدرسة إلى المعلمٌن أو الطال

تعبر عن اإلتصاالت ذات اإلتجاه الواحد و ٌستخدم هذا النوع من اإلتصاالت بشكل كبٌر فً 

       كافة المعلومات المتعلقة بالسٌاساتجمٌع التنظٌمات من جانب اإلدارة العلٌا فً إرسال 

هذا النوع من  و األهداؾ و التؽٌٌرات التً قد تطرأ علٌهما إلى باق المستوٌات اإلدارٌة و فً

اإلتصاالت تتدفق المعلومات و األفكار و المقترحات و التوجٌهات من الرإساء إلى 

المرإوسٌن فً شكل أوامر و توجٌهات و تعلٌمات و قرارات، لذلك فإن هذا البعد من أبعاد 

 افتصاالت ٌشكل العمود الفقري للتنظٌم اإلداري.

 (.Upward communicatiomاإلتصاالت الصاعدة: ) -ب

ترمز هذه اإلتصاالت إلى عملٌة إرسال المعلومات من المستوٌات الدنٌا إلى المستوٌات     

العلٌا، و ٌعتبر هذا البعد مكمال  للبعد األول المشار إلٌه سابقا  حٌث ال ٌتوفر لدى العاملٌن فً 

م القدرة على تصعٌدها جمٌع المستوٌات القدرة على إستقبال المعلومات فقط و إنما تتوافر له

اإلدارة بذلك، بما ٌتوفر لدٌها من تقبلها للنقد و سعة الصدر  و سمح لهم ٌجب أن ت أٌضا  و

الموضوعٌة و ٌتضمن عملٌة التصعٌد إرسال كافة المعلومات )بٌانات، أفكار، مقترحات( 

     ٌرها، و أبحاث و مذكرات و ؼ تقارٌرالمتعلقة بطرٌقة تنفٌذ العمل إلى أعلى فً صورة 

و هذا البعد من أبعاد اإلتصاالت ٌمكن اإلدارة من التؤكد من أن المعلومات و األفكار المرسلة 

 قد تم إٌصالها أوال ، و أن المعلومات قد فهمت و إستوعٌت من جانب المرإوسٌٌن ثانٌا ، 
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اإلدارة  و أنهم إستجابوا لها و تحرك سلوكهم فً اإلتجاه المحدود  و المرؼوب فٌه من جانب

 بعض الشروط التً ٌنبؽً توافرها فً اإلتصاالت الصاعدة:ثالثا ، و هناك 

 بؤهمٌة هذه اإلتصاالت.إقتناع اإلدارة  -أ

 إعطاء الفرصة للعاملٌن لتصعٌد المعلومات المناسبة. -ب

تقٌٌم هذه المعلومات و إتخاذ القرارات بشؤنها و فً حالة عدم توفر هذه الشروط فإن  -ج

العاملٌن فً المإسسة ٌفقدون الدوافع على تصعٌد المعلومات الالزمة، و ٌنعكس ذلك سلبٌا  

 (55: 2002 أميرة،)هم فً العمل   و نقل  اإلنتاجٌة.على سلوك

 اإلتصاالت األفقية أو الجانبية:

 ٌقصد باإلتصاالت األفقٌة إنسٌاب المعلومات: أي إرسالها و إستعابها بٌن مختلؾ اإلدارات   

ٌعتبر هذا البعد اإلتصالً أمرا  و األقسام الذٌن ٌقفون فً المستوى اإلداري بالتنظٌم و 

    المعلومات إنشار على ٌساعد أنه كما أكبر، بفاعلٌة و المطلوب التنسٌق إلحداث ضرورٌا  

 فً التنظٌم فً متعاونة أو متشابهة بمسإولٌات ٌقومون الذٌن العاملٌن األعضاء بٌن األفكار و

 (:2) رقم الشكل خالل من ذلك نوضح و  أقل بجهد و قلٌل وقت

 أ

 ب                 ذ                                                      

 ج                                  ح                                            

 د                                                 ط                                    

                             

 هــ.......................................................................................ك   

 (2شكل رقم )

 (55: 2002، أميرة)
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فً هذا الشكل ٌعتبر )أ( الرئٌس اإلداري المباشر لكل من )ب(، )ذ( و ٌعتبر )ب( رئٌسا      

)ذ( رئٌسا  على )ح( و هكذا. و من ثم فإن أي إتصال بٌن )ه( )ك( ٌجب أن ٌتم و  على )ج( 

صعودا  من )ه( إلى )أ( ثم هبوطا  من )أ( إلى )ك( و هذا اإلجراء اإلتصالً ٌتطلب وقتا  

لذلك إقترح فاٌول دون أن ٌكون هناك إتصال أفقً بٌن )ه(، )ك( خط متقطع فً  طوٌال ،

و ٌتطلب هذا بالضرورة إعطاء كل من إلى إصناؾ سلسلة األوامر  الشكل دون أن ٌإدي ذلك

الرإساء المباشرٌن لكل من )ه(، )ك( سلطة اإلتصال المباشر بعضها البعض، بشرط أن 

ما بكل تصرؾ ٌقوم به، و بذلك ٌمكنهم التفاهم بشؤن إجراء ٌحٌط كل منهما رئٌسه المباشر عل

معٌن فً خطوة واحدة، فً حٌن ان اإلجراء األخر ٌتطلب عدة خطوات طوٌلة وفٌه إهدار 

    ،للوقت و للطاقات أضؾ إلى هذا فإن اإلتصال األفقً بٌن )ب(، )ج(، )ح( ٌكون بالشكل

إولٌة و عادة التصرؾ السلٌم لدى جمٌع و تساعد هذه افتصاالت على تنمٌة روح تحمل المس

و إجتماعٌا  و  جمٌعا  فً مجموعة مترابطة مهنٌا  العاملٌن بالتظٌم، كما تساعد على مزجهم 

 إنفصالٌا .

 ثانياً: اإلتصاالت غير الرسمية:

و تعرؾ بهذا اإلسم لكونها تحدث خارج المسارات الرسمٌة لإلتصاالت أي تتم بؤسلوب    

 وعان:ؼٌر رسمً و هً ن

   إتصاالت ؼٌر رسمٌة تتفق مع أهداؾ اإلتصاالت الرسمٌة و هو ما ٌنبؽً التشجٌع علٌه  -

 و ٌتٌسر السبل أمامه.

إتصاالت ؼر رسمٌة ال تتفق فً الهدؾ مع أهداؾ اإلتصاالت الرسمٌة و فً العادة ال  -

 ٌإدٌها الكثٌرون.

قد ال ٌتعٌن ذكرها بصورة و ٌساعد اإلتصال ؼٌر الرسمً على معرفة بٌانات و أفكار  -

أساس العالقات الشخصٌة و اإلجتماعٌة لألعضاء رسمٌة و ٌقوم اإلتصال ؼٌر الرسمً على 

 أكثر من كونه على أساس السلطة و أهداؾ الم إسسة نفسها.
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ٌر الرسمٌة ألنهما تكمل اإلتصاالت هذا ٌستلزم األمر ضرورة افعتراؾ باإلتصاالت ؼ   

 ؼٌر الرسمٌة.

و لذا ال ٌنبؽً العمل على كمٌة اإلتصاالت ؼٌر الرسمٌة بٌن العاملٌن بالمإسسات    

من ٌتسبب فً تعطٌل اإلتصاالت الرسمٌة أو التشوٌش علٌها و  التعلٌمٌة إال إذا كان وجودها

 أمثلة اإلتصاالت ؼٌر الرسمٌة:

التً تستحوذ على  ء العمل من أحادٌث أو أمال و تنمٌات عن األحوالم ٌدور بٌن الزمال -

 و تدخل دائرة افهتمام. تفكٌرهم

الشكاوي و التظلمات التً تصل من المدرسٌن إلى مدٌري المناطق أو المستوٌات اإلدارٌة  -

 العلٌا متخطٌة فً ذلك المستوٌات الرئاسٌة البٌنٌة.

 ة التعلمٌة العلٌا و ما ٌدور بها من معلومات و حقائق.المناقسات بٌن المستوٌات اإلدارٌ -

األحادٌث التً تتم بٌن )أفكار( كبار المدٌرٌن و سكرٌترتهم و التً تهدؾ من ورائها تفرٌػ  -

 بعض الشحنات اإلنفعالٌة عند المدٌرٌن و خروجهم من ضؽوط العمل.

 *إتجاه اإلتصاالت فً اإلدارة التعلٌمٌة:

أن كل إٌصال له إتجاه بمعنى الطرٌق الذي تملكه المعلومات و األخبار و البٌانات و     

المحدد لفتصاالت ٌنقسم الحقائق بٌن كل من المصدر و المستقبل، و من المالحظ أن اإلتجاه 

 إلى:

 :One vag communicationاإلتصال في إتجاه واحد  -أ

و ٌكون من الرئٌس إلى المرإوسٌن و لٌس من حقه الرد أو إٌداء الرأي فالنظر أو مدٌر      

المد رسة على سبٌل المثال ٌعطً  تعلٌمات إلى المدرس األول و ال ٌسمع نظرهم فً تلك 

 المعلومات.
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 ب                  أ

 مصدر  المعلومات 

 )ناظر( أو )مدٌر مدرسة(        )مدرس(                                    

 

 Tuo way communicationاإلتصال في إتجاهين:  -ب

فمثال  عندما ٌتكلم الرئٌس فإن المرإوس ٌنصت له و ٌكون من حقه الرد و المناقشة معه   

فٌما ٌتكلم،   و على سبٌل المثال عندما ٌعطً نفس النا ظر أو المدٌر التعلٌمات إلى المدرس 

 أو المدرس األول ثم ٌناقشه عن أرائهم و مدى فهمهم لها. 

 ب                   أ

 )مدرس(                            مصدر المعلومات )مدٌر  المدرسة(                          

و إذا أردنا التعرؾ على أهمٌة هذه افتجاهات أفضل من وجهة نظر المعلمٌن التعلٌمٌة، نجد   

( Leovittالمفاضلة بٌنهما تتوقؾ على الهدؾ المطلوب تحقٌقه، و لقد خرج العالم لٌفٌة )أن 

 ه عن المفاضلة بٌنهما بالنتائج التالٌة:من تجارب

اإلتصال فً إتجاه واحد أسرع من اإلتصال فً إتجاهٌن و ذلك عندما ٌرٌد مدٌر المدرسة  -

 اإلتصال بالمدرٌٌن و إبالؼهم  بتؽٌٌر فً الجدول على سبٌل المثال.

ء الطرؾ أكثر دقة من اإلتصال فً إتجاه واحد لما فً ذلك من إعطااإلتصال فً إتجاهٌن  -

 األخر الفرصة لفهم ما عمقه علٌه من الرسالة.

اإلتصال فً إتجاهٌن بنشر مصدر المعلومات بؤنه  مهاجم من الطرؾ األخر )مستقٌل  -

 ة لمحاولة الرد و المناقشة معه(.نتٌج

 وتصال فً إتجاهٌن أكثر من اإلتصال فً إتجاه واحد و أقل نظاما  لمحاولة المستقبل إلا -

 و التؤكد من فهم الرسالة. اإلستفسار
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و خرج لٌفٌت بؤن اإلتجاه األفضل لإلتصال إنما ٌحدد تبعا  لظروؾ كل موقؾ و الهدؾ منه، 

تصاال نتٌجة لعدم الـتؤكد من فهم المستقبل للمعنى كما أنا اإلتصال فً إتجاه واحد لٌس إ

عنوٌة للعاملٌن المقصود من المرسل، و أن اإلتصال فً إتجاهٌن ٌساعد على رفع الروح الم

 (.2003 حافظ، و أحمد)

 ( أنواع اإلتصاالت فٌماٌلً:3و ٌوضح الشكل رقم )

    

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنواع اإلتصاالت 

  إتصال ؼٌر  رسمً  إتصال رسمً

 إتصال ؼٌر كتابً إتصال كتابً إتصال ؼٌر كتابً إتصال كتابً

داخلً

  

لفظً ؼٌر لفظً  خارجً

 

داخلً

  

 خارجً ؼٌر لفظً لفظً

 المذكرات

 التقارٌر

 النماذج

 القرارات

 األوامر

 التعامٌم

 المقابالت المراسالت

 اإلجتماعات التقارٌر

 القرارات

 التعامٌم الندوات

 المحادثات الهاتفٌة 

 المإتمرات

 المإتمرات التلٌفزٌونٌة

 المراسالت المراسالت اإلشارات

 اإلجتماعات

 اإلشارات

 الحركات

 تعابٌر

 الوجه

 المقابالت

 المحادثات

 الهاتفٌة

 الشائعات 

 الحركات

 تعابٌر

 الوجه
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 العوامل المؤثرة في عملية اإلتصال: 1-5

 هناك عدة أمور تإثر إٌجابٌا  فً عملٌة اإلتصال منها:    

( أن ٌتبادل المرسل و المستقبل األدوار، ففً الفصل الدراسً مثال ، ٌنبؽً أالَ ٌكون المعلم 1)

الملل و الكسل و السلٌة و من مرسال  طول الوقت و التلمٌذ مستقبال ، ألن ذلك ٌإدي ؼالبا  إلى 

هنا فالمعلم الناجح هو الذي ٌتٌح الفرص لتالمٌذ لٌتولو أدور المرسل، و ٌتولى هو دور 

 المستقبل، مما ٌإدي إلى مشاركة و إٌجابٌة التالمٌذ، فضال  عن التحقٌق من أعباء المعلم.

األمر الذي ٌإدي إلى  فً الدرس الواحد(حتى ( أن ٌراعً التنوع فً الوسائل المستخدمة )2)

تحقٌق أهداؾ الدرس المرؼوب فٌها، مما ال شك فٌه أن هناك فروقا  فردٌة كبٌرة بٌن تالمٌذ 

 الفصل الواحد حٌث ثبت تربوٌا أنه ال توجد مجموعة من البشر متجانسة تمام التجانس.

       لخاصة، و تنوع الوسائل ٌعطً الفرصة لكل تلمٌذ للفهم و اإلستقباب طبقا  لقدراته ا    

و معنى ذلك أن المعلم ال ٌنبؽً أن ٌمضً وقت الدرس فً افلقاء بل ٌنبؽً أن ٌستقدم 

  الوسائل المناسبة كلما دعت الضرورة إلى ذلك. 

سبة للمرسل ( أن ٌكون لدى المرسل و المستقبل مهارات اإلتصال اللؽوٌة، و هً بالن3)

ى المستقبل أهداؾ بدقة و توصٌل رسالته إلو التحدث، و هً تساعده على صٌاؼة الكتابة 

و بالنسبة للمستقبل فهً تساعده على تلقً الرسالة و إستعابها بها، و هً  بطرٌقة فعالة.

 القراءة و اإلستماع.

)عبد السميع  ( أن تكون لدى المرسل و المستقبل مجموعة من اإلتجاهات اإلٌجابٌة نحو:4)

 (35: 2003و أخرون، 

ٌكون لدى  الفرد ثقة بذاته، حتى ٌكون قادرا  على التؤثٌر على األخرٌن، و بحٌث  التنفس:-أ

فإن تؤثٌر المرسل على المستقبل  ،ٌا  أو إٌجابٌا ، أكثر من الالزمإذا كان اإلتجاه نحو النفس سلب

 قد ٌكون دون المستوى المطلوب.
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إفتقر إلى ذلك سٌكون ه، حٌث إنه إذا بحٌث ٌكون المرسل مقنعا  بما ٌقوم بتقدٌم الرسالة:-ب

بح أكثر تعرضا  من الصعب علٌه بلوغ األهداؾ المستوردة، بل إن جهده و حماسه سٌص

  ،للعنؾ

كانت ضرورة إقتناع  المعلم و إشراكه فً تخطٌط و تطوٌر المناهج، األمر الذي ٌعد أحد 

 المقومات األساسٌة لنجاح أي نظام تربوي.

  األخرين: -ج

ٌنبؽً أن تكون إتجاهات المرسل نحو المستقبل، أو المستقبل نحو المرسل إٌجابٌة ففً        

و ٌتولى مشاكلهم  المجال التعلٌمً نجد أن المعلم الذي ٌقدم للتالمٌذ كل ما عنده، و ٌساعدهم 

 ٌنبؽً أن ٌكون. اٌصبح أكثر قدرة على التؤثٌر فً تالمٌذه، و بالتالً  تعدٌل سلوكهم وفق م

و ال ٌتوقؾ دور المعلم على التعامل مع التالمٌذ فقط، و لكنه كفرد فً مإسسة أو       

    منظمة ذات طابع معٌن، ٌتعامل مع أفراد و رإساء و مسإولٌن ؼٌره، و طالب و معلمٌن

 و عمال و أولٌاء أمور.....و ؼٌر ذلك.

المعلمٌن له أهداؾ معٌنة و ا إلتصال المنظماتً أو المإسسً بٌن إدارة المدرسة مثال . و      

 ٌنبؽً أن ٌعٌها كل فرد من العاملٌن فً المدرسة منها على سبٌل المثال:

 خلق قاعدة من المعلومات لمستوٌات العاملٌن فً المدرسة. -

 فهم نظام العمل فً المدرسة. -

 تسٌٌر العالقات اإلجتماعٌة المرؼوبة فً المدرسة. -

شؤنها شؤن أي م  إسسة أخرى فً المجتمع، لها نظام  –و المدرسة  كمإسسة رسمٌة    

 (2رقم ) بالشكل التالً  معٌن فً اإلتصال ٌمكن تصوره

 



 اإلتصال التربوي                الفصل الثاني:                                                                    
 

22 
 

 نظام اإلتصال الرسمي

 

 

 

جو اإلتصال                                                        

 قدرة العاملين

  

 

 

 (2شكل )

 نظام اإلتصال الرسمً داخل المدرسة.

 و تبدأ أهمٌة اإلتصال الرسمً فً المدرسة من عدة عناصر:

أن العاملٌن فً المدرسة، على إختالؾ مستوٌاتهم،  ٌرؼبون دائما  فً معرفة ماذا  -1

 تإثر على عملهم؟

سٌاسات العمل أو األسالٌب التً تنتجها أن العاملٌن فً المدرسة ٌحتاجون دائما  لشرح  -2

 المدرسة لعمل ما.

أن العاملٌن فً المدرسة ٌهمهم تعرؾ أهم مشكالتها و بدائل الحلول الرسمٌة و البدائل  -3

 الشعبٌة.

األتصال الرسمً بٌن جمٌع  ان نظار و مدراء المدارس ٌجب أن ٌتؤكدوا من إنشار  -4

 العاملٌن فً المدرسة.

ً المدرسة سٌعمم فً معاونة العاملٌن فٌها على تجدٌد و تجوٌد أن اإلتصال الجٌّد ف -5

 خطط عملهم من أجل فعالٌة أعلى للمدرسة.

 فعالية اإلتصال

 فعالية المدرسة 
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و إن كانت التربٌة عبارة عن نظام. و السلوك اإلنسانً الهادؾ نظام، و اإلتصال كسلوك     

         بنائٌة موجه نظام ٌتكون من سلسلة من العوامل و العملٌات التً ترتبط معا  بعالقات 

 و وظٌفٌة عملٌة مإدٌة فً النهاٌة لتحقٌق ؼرض إنسانً أو تربوي مقصود.

و إذا كان التالمٌذ و المعلمون و اإلدارة المدرسٌة و التربٌة الصفٌة و البٌئٌة المدرسٌة      

 أهم مكونات اإلتصال التربوي فإن هذا اإلتصال ٌعتمد كنظام على توافر العناصر التالٌة:

 داؾ التدرٌس، أو أهداؾ اإلتصال التربوي.أه -1

 المعلمون أو اإلدارٌون بصفتهم مرسلون. -2

المحتوى بما فٌه من خبرات و معارؾ و معلومات و قٌم بصفته رسالة اإلتصال  -3

 التربوي.

 الوسائل التعلٌمٌة كوسٌلة إتصال تربوٌة. -4

 التؽدٌة الراجعة التً تعمل على فعالٌة اإلتصال. -5

 سائل التعلٌمٌة فً تنفٌذ رسالته.ضح عناصر اإلتصال التربوي و دور الوو الشكل التالً ٌو

 وسائل اإلتصال التربوي                                               

 محتوى اإلتصال

 

 الوسائل التعلٌمٌة فً تنفٌذ اإلتصال

 تؽدٌة  راجعة

(37م: 2003، عبد السميع)  

 وظائف اإلتصال: 1-6

   شر األنباء و تتمثل فً جمٌع و تخ زٌن و معالجة و نالوظيفة اإلعالمية و اإلخبارية:  -1

و البٌانات و الصور و الحقائق و األراء و التعلٌقات المطلوبة من أجل فهم و الرسائل 

 املعلمون 

 أو إلاداريون 

  )مزسلون(

 التالميذ

 أو غيرهم 

)مستقبلون(
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   الظروؾ الشخصٌة و البٌئٌة  و القومٌة و الدولٌة، و التصرؾ تجاهها عن علم و معرفة، 

 و الوصول إلى وضع ٌمكن من إتخاذ القرارات الصائبة.

و تنحصر هذه الوظٌفة فً توفٌر رصٌد من المعرفة، ٌمكن وظيفة التنشئة اإلجتماعية:  -2

     جتمع الذي ٌعٌشون فٌه. و دعم التآزر األفراد من أن ٌعملوا كؤعضاء ذوي فعالٌة فً الم

 و الوعً اإلجتماعٌٌن، و بذلك تكفل مشاركة نشطة فً الحٌاة العامة.

و ٌقصد بذلك أن اإلتصال و اإلعالم، ٌساهم فً علم األهداؾ  وظيفة خلق الدوافع: -3

نشطة ت و دعم األالمباشرة و النهاٌة لكل مجتمع، و تشجٌع اإلختبارات الشخصٌة و التطلعا

 و الجماعات، و التً تتجه نحو تحقٌق األهداؾ المتفق علٌها. الخاصة باألفراد

ٌساهم اإلتصال و اإلعالم فً توفٌر و تبادل الحقائق  الالزمة  وظيفة الحوار و النقاش: -4

لتوضٌح مختلؾ وجهات النظر حول القضاٌا العامة، و توفٌر األدلة المالئمة و المطلوبة 

       لدعم اإلهتمام و المشاركة على نحو أفضل بالنسبة لكل األمور التً تهم الجمٌع محلٌا  

 و إقلٌمٌا  و عالمٌا .

: و ٌتمثل فً نشر المعرفة على نحو ٌعزز النمو الثقافً، و تكون التربيةوظيفة  -5

 الشخصٌة و إكتساب المهارات و القدرات فً كافة مراحل العمر.

ٌسعى اإلتصال و اإلعالم إلى األعمال الثقافٌة و الفنٌة بهدؾ  وظيفة النهوض الثقافي: -6

      خٌالة،  سٌع أفاق الفرد و إٌقاظالمحافظة على التراث، و التطوٌر الثقافً عن طرٌق تو

 و إطالق قدراته على اإلبداع.و إشباع حاجاته الجمالٌة، 

       الفن و األدبو تتمثل فً إذاعة التمثٌلٌات الروائٌة و الرقص و الوظيفة الترفيهية: -7

     و األصوات و الصور بهدؾ الترفٌه و اإلمتناع على الصعٌدٌن فً الشخصً و الموسٌقى

       و الجماعً، و تنسٌة الناس المعاناة و الصعوبات التً ٌواجهونها فً حٌاتهم الٌومٌة.

و تتمثل فً توفٌر الفرص لكل األشخاص و المجموعات و األمم بما ٌكفل وظيفة التكافل: -1

متنوعة تحقق حاجاتهم فً التعارؾ و التفاهم و التعرؾ على لهم الوصول إلى رسائل 

 (43 :2010)جلوب، األخرٌن و وجهات نظرهم و تطلعاتهم.الظروؾ معٌشٌة 
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 عموما  ٌمكننا أن بلخص خصائص اإلتصال كالتالً: خصائص اإلتصال:1-7

 اإلتصال عملية ديناميكية: -1

و اإلتصال هنا عملٌة تفاعل إجتماعً ٌتم فٌها تبادل المعلومات و األفكار بٌن الناس، فنحن 

      نتؤثر بالرسائل اإلتصالٌة الواصلة إلٌنا من الناس فنؽٌر معلوماتنا و إتجاهاتنا و سلوكنا 

معهم  و كذلك فً المقابل فإننا نإثر فً الناس باإلستجابة لهم و تبادل الرسائل و اإلتصالٌة

 و إتجاهاتهم و سلوكهم. بهدؾ التؤثٌر على معلوماتهم

 اإلتصال عملية مستمرة: -2

اإلتصال حقٌقة من حقائق الكون المستمرة إلى األبد، فلٌس لها بداٌة أو نهاٌة فنحن فً     

إتصال دائم مع أنفسنا و مجتمعنا و الكون المحٌط بنا إلى أن ٌرث هللا اآلرض و من علٌها، 

 ل ٌستمر ما إستمرت الحٌاة الدنٌا و الحٌاة األخرة.فاإلتصا

 اإلتصال عملية دائرية: -3

ال تسٌر عملٌة اإلتصال فً خط واحد من شخص ألخر فقط بل تسٌر بشكل دائري حٌث     

      ٌشترك الناس جمٌعا  فً اإلتصال فً نسق دائري فٌه إرسال و إستقبال و أخذ و عطاء 

  هو فً الشكل التالً:و تؤثٌر و تؤثر ٌعتمد على إستجابات المرسل و المستقبل. كما 

 

   

 

 

 

 

  اإلتصال عملٌة دائرٌة 

 املصدر

 املرسل

 الوسيلة

 

 املستقبل
 الرسالة
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 اإلتصال عملية ال تعاد: -4

)معاهد( تتؽٌر الرسالة اإلتصالٌة بتؽٌر  األزمان و األوقات و الجمهور المستقبل و كذلك     

 معناها فرسائل األمس اإلتصالٌة لٌست كرسائل الٌوم أو الؽد

 ال يمكن إلغاء اإلتصال: -5

لٌس من السهل إلؽاء التؤثٌر الذي حصل من الرسالة اإلتصالٌة و إذا كان ؼٌر مقصود،      

كزلة اللسان أو الخطؤ فً إختٌار  الزمان أو المكان أو الموقؾ اإلجتماعً، و هذا ٌبدأ األسؾ 

 أو اإلعتذار و لكن من الصعب سحب الكالم أو الرسالة إذا م تم توزٌعها.

 قدة:اإلتصال عملية مع -6

بما تحتوٌه من أشكال و عناصر و أنواع و شروط ٌجب إختٌارها بدقة و عناٌة و اإل     

 (37:  2001الهاشمي، )سٌفشل اإلتصال.

 شبكات اإلتصال: 1-8

        ٌنظر إلى التنظٌم اإلداري على أنه شبكة معقدة من العالقات المتداخلة بٌن األفراد    

و تنعكس تلك العالقات على وجود شبكات متعددة أو طرق كثٌرة لإلتصال بٌن أعضاء 

 التنظٌم و من هذه الطرق ماٌلً:

حٌنما ٌرسل بعض رإساء األقسام تقارٌر معٌنة  Yالذي ٌتم على شكل حرؾ اإلتصال  -

 من األعمال إلى رإسائهم.

من المرإوسٌن من أماكن و ذلك حٌنما ٌقوم أربعة  Xاإلتصال الذي ٌتم على شكل حرؾ  -

 مختلفة بالتنظٌم الهرمً بكتابة تقارٌر إلى رئٌسهم الذي ٌقع مركزه بٌنهم جمٌعا .

و الخصائص الممٌزة لسلوك و تتوقؾ طرٌقة اإلتصال المناسبة على ظروؾ التنظٌم نفسه 

 أعضائه      و ذلك ٌتطلب التفهم للنواحً التالٌة:

الرسائل تإثر  بشكل واضح فً حقه المعلومات التً أن طرٌقة اإلتصال المتبعة فً نقل  -1

 تحتوٌها تلك الرسائل.
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 تنعكس طرٌقة افتصال المطبقة بالتنظٌم على طرٌقة و مستوى أداء الفرد لواجباتهم. -2

 تإثر طرٌقة اإلتصال على مستوى رضا األفراد و مجموعات األفراد عن وظائفهم. -3

إختٌاره و تطبٌقه سوؾ ٌلعب دورا  هاما  فً  و بذلك ٌمكن القول أن هٌكل اإلتصال الذي ٌتم

 (26 :2010)النواعرة، تحدٌد أنماط التفاعل بٌن األفراد داخل التنظٌم.

و مسإولٌاتها القائمٌن  جاءت شبكات إتصال الفرٌق إستجابة لتفقد المنظمات و تعاظهم مهامها

المٌسرٌن لها، و لهذا السبب جاء مطور و الهٌاكل التنظٌمة بؤفكار من شؤنها  وعلٌها، 

ترشٌؾ الهٌاكل التنظٌمٌة و فتح مساراتها لتؤمٌن التدفق الفعال للبٌانات و المعلومات من 

خالل شبكات اإلتصال ٌطلق علٌها مصطلح شبكات إتصال الفرٌق، و الواضح أن المنظمات 

   و إنما أٌضا  من فوق عمل ذات طبٌعة تفاعلٌة بكل معنى الكلمة،لٌس فقط من أفراد، تتؤلؾ 

        و التواصل فٌما بٌنها بما ٌحقق أهداؾ التنظٌمشبكات الفرٌق من اإلتصال و تمكن هذه ال

 و المنظمة.

   فشبكات اإلتصال ما هً إال أنماط لإلتصال، ٌتم من خاللها تدفق البٌانات و المعلومات    

و األخبار بٌن أعضاء الفرٌق أو مجموعة اإلتصال، و فً إطار هذه األنماط ٌتم التركٌز على 

       إثنٌن من الخصائص المهمة و هما: المدى الذي تتركز فٌه اإلتصاالت داخل  الفرٌق، 

و طبٌعة المهام التً ٌإدٌها هذا الفرٌق، و تقتسم هذه األنماط من الشبكات إلى الشبكات 

ركزٌة و شبكات إتصال ال مركزٌة، و سنحاول تسلٌط الضوء على هذٌن النوعٌن إتصال م

 (65: 2009)العالق، الطائي، من شبكات فرٌق العمل.

 شبكة اإلتصال المركزية: -1

حٌث ٌكون إٌصال أعضاء الفرٌق مع شخص واحد، عادة ما ٌكون قائد الفرٌق أو شخص     

، ٌقوم أعضاء الفرٌق باإلتصال بقائد الفرٌق أو طلب ٌتم إختٌاره لٌكون بمثابة مركز اإلتصال

و للتوجٌهات أو توضٌح األمور، أو حل المشاكل، و ٌقوم قائد الفرٌق طلبا  للتوجٌهات أ

 و ٌقوم قائد الفرٌق بمعالجة هذه القضاٌا بشكل مركزي.توضٌح األمور أو حل المشاكل،  
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 شبكة اإلتصال الالم ركزية: -2

فً هذا النمط من اإلتصال ٌكون ألعضاء الفرٌق كامل الفرٌق لإلتصال و التواصل مع     

بعضهم البعض و ٌصلح هذا النوع من اإلتصال عادة بٌن العلماء و المفكرٌن و المهنٌٌن 

الذٌن تتطلب مهام أعمالهم تبادل األراء و األفكار من دون أي قٌود أو معوقات، كما ٌستخدم 

       اإلتصال فً الحاالت الطارئة التً تستدعً إتخاذ قرارات تتسم بالسرعة  هذا النوع من

    و اإلجتماعٌة...........إلخ.و المرونة و الكفاءة، حٌث ٌشعر الجمٌع بالمسإولٌة األخالقٌة 

و السلسلة، أما   Yو توجد ثالثة أنواع من شبكات اإلتصال المركزٌة هً العملٌة، حرؾ 

( 2-2تصال الالمركزٌة فهما إثنتان: الدائرة، و الدائري المتداخل، و الشكل )أنواع شبكات اإل

 ( ٌوضحان ذلك:3-2و الشكل )

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ( أنواع شبكات اإلتصال المركزٌة2-2الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    )أ( العجلة                         Y)ب( حزف                      )ج( السلسلة                               
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 (: أنواع شبكات اإلتصال الالمركزٌة.3-2الشكل )

مهما تجدر اإلشارة إلٌه بهذا العدد أن التجارب و الدراسات و البحوث المٌدانٌة أثبتت أن     

لكل نوع من هذه الشبكات إستخداماته و مجاالته، فشبكات اإلتصال المركزٌة تصلح فً 

المواقؾ البسٌطة أو ؼٌر المعقدة و التً تتطلب قدرا  عالٌا  من المرونة و السرعة، فالقرار 

شخص واحد، حٌث تتنقل إلٌه المعلومات و البٌانات لٌقوم بعدئذ بإتخاذ ما ٌلزم من  ٌتخذه

قرارات، بٌتما ٌحلها بسهولة و سرعة ألن الحل قد ٌستؽرق وقتا  أكبر و ٌنطوي على 

مداوالت و مناقشات بٌن أعضاء الفرٌق، و بالتالً تقول باإلسناد إلى الدراسات  المٌدانٌة 

 لمواقؾ المعقدة فؤن شبكة اإلتصال الالمركزٌة تكون أكثر فعالٌة ألن بهذا الصدد أنه فً ا

المعلومات المهمة ال ٌمكن أن تكون لدى شخص واحد فقط كذلك األمر فً شبكات اإلتصال 

المركزٌة حٌث تكون هناك أخطاء قلٌلة فً المشاكل البسٌطة و أخطاء كثٌرة فً المشاكل 

المعقدة، أما شبكة اإلتصال الالمركزٌة فإنها أقل دقة فً معالجة المشاكل البسٌطة و أكثر دقة 

 ( أدناه.4-2المعقدة، و ٌمكن تلخٌص هذه األفكار فً الشكل )لمشاكل  فً معالجة ا
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 بطيئة و أقل دقة سريعة و أقل دقة

 

 مهام   

 بسٌطة

 

 

 

 

 مهام

 معقدة

 

      

         

 

 

 

 

      

 

 

      

 

 (: شبكات إتصال الفرٌق.4-2الشكل )

 إتجاهات اإلتصال: 1-9

إن اإلتصال عملٌة مشتركة، فمثال  عندما ٌتكلم أحد األفراد فإن فرد أخر ٌنصت له لكً     

ٌتعرؾ على رأي المتكلم و أفكاره و ٌحدد ما إذا كان من الممكن النقاء أفكارهم أم أن هناك 

 إختالفا  بٌنهما، و من الناحٌة األخرى فإن المتكلم ٌهتم بمعرفة رد فعل المستمع، و أن تجاهل

رد فعل المستمع أو إظهار عدم اإلهتمام به ٌعتبر من األمور الخطٌرة التً تقضً على 

الكالم أو الكتابة دون إعتبار لرد فعل أو تجارب المتصل به اإلتصال الفعال، و إن مجرد 

 سٌإدي إلىسوء الفهم و إلى العداوة و اإلعتراض.

   اهٌن فالمدٌر ٌبلػ أن كل إٌصال له إتجو هذا ٌقودنا إلى مسؤلة ٌنبؽً تذكرها دائما و هً    

أن ٌستمع و ٌسؤل و ٌفسر،  و ٌطلب و لكن لكً ٌكون اإلتصال فعاال  فٌجب علٌه أٌضا  و ٌعلم 

  و من أفضل الوسائل للتؤكد من تفهم المستمع و قبوله و تشجٌع المستمع على التعبٌر عن 
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تجربة فً اإلتجاهٌن، ٌمكن أرا ئه و توجٌه ما ٌراه من األسئلة، و عندما ٌترك اإلتصال 

 الفوز بتبادل لألداء و المفاهٌم مع فتح الطرٌق أمام تفاهم أكبر.

و عندما ٌكون اإلتصال له إتجاه واحد فقط، كؤن ٌكون من رئٌس إلى مرإوس فإنه ٌفشل     

لهذا اإلتصال فالشخص قد ٌستمع إلى رسالة أو  فً األخذ فً اإلحسان، فعل المرإوس

ٌقرإها و مع ذلك قد ال ٌفهمها، و من ثم فإن الحصول على اإلتصال الفعال ٌستلزم 

بالضرورة أن ٌلم المتصل برد فعل المتصل به، و إنه لخطؤ كبٌر من جانب المدٌر أن ٌعتقد 

و ٌنطوي اإلتصال على أن عمله هو اإلتصال بمروسٌة الذٌن لٌس لهم حق اإلتصال به، 

الكالم و اإلستماع و الكتابة و المالحظة و التفهم، هذا ٌإٌد ضرورة توافر اإلتجاهٌن فً كل 

 ( 30 :2010)القاضي، حمدان، إتصال.

 تعريف اإلتصال التربوي:-2

اإلتصال التربوي التحصٌل الدراسً فً مفهومه العام، و هً عملٌه ٌحاول المدرس عن      

اب التالمٌذ المهارات و الخبرات و المعرفة المطلوبة ، و سٌخدم لذلك وسائله طرٌقٌها إكس

تعٌٌنه على ذلك مع جعل التالمٌذ مشاركٌن بما ٌدور حولهم فً الفعل، لذا فاإلتصال التربوي 

المرسل و هو  -هو بذاته عملٌه إتصال و هو تفاعل بٌن طرفٌن إلكتساب الخبرة، فالمدرس

طرؾ ثالث و ٌستخدم  –ثانً و المادة العلمٌة رؾ طهم  –المستقبل  –طرؾ أول و التالمٌذ 

المدرس وسائل تعلٌمٌة لتوضٌح المادة العلمٌة و هذه تمثل طرؾ رابعا ، و أخٌرا  حجرة 

)فنيديل الصؾ أو المكان الذي تتم فٌه عملٌة اإلتصال و هً الطرؾ الخامس و األخٌر.

 (100: 2005ويدوي، 

    لإلتصال التربوي فهو عملٌة تفاعل بٌن المدرس و التالمٌذ فً الزمانو فً تعرٌؾ آخر 

 (19: 1996)حمدان، و المكان محددٌن لتحقٌق هدؾ تحصٌلً معرفً معٌن.

إن الحقل التربوي ٌرتبط بؤولوٌات اإلتصال، حٌث تخضع : مكوناتاإلتصال التربيوي2-1

 ٌتحكم فٌها المكونات التالٌة: الرسائل التربوٌة المتبادلة داخل الفعل لعوامل محدد
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فعناء اإلتصال لإلتصال التربوي زمان و مكان فالرسالة المتبادلة تخضع لقٌٌم معٌن،   -(1

محددة بالمدة و العدد و التوقٌت، فحصص الصباح مثال  أفضل  –ٌتخذ شكل حصص تدرسٌة 

ع نسبة التركٌز و أحسن من حٌث نشاط و حٌوٌة التالمٌذ و عطاء المدرسٌن و كذلك اإلرتفا

اإلستعاب للدروس فً الفصل مقارنة بحصص بعد الفهم أو فً السناد التً  تكون و اإلنتباه و 

نوعا  ما مملة و متعبة على هإالء لنجلح الفصل التربوي....إلخ  فً أول السنة أو فً 

 (76: 1993)الحبسي، وسطها، أو فً نهاٌتها.

ٌكون المستقبل ؼٌر متعدد  إذ أي إتصال ٌصل إلى المستقبل فً زمن ؼٌر مناسب، أي عندما 

)المغربي،  .ا  لهذا اإلتصال، فإنه ال ٌإدي الفرض و الهدؾ المطلوب إنجازهٌسو نف ذهنٌا  

2007 :173) 

فصول دراسة، ٌختلؾ كما أن الرسائل تتبادل داخل بٌئة مإسسٌة لها معٌار معٌن، و    

و ترتٌب مقاعدها و كثافة التالمٌذ بها، و سنهم و حبسهم و لؽتهم وظٌفة العالقة ها حجم

 المتبادلة بٌنهم.

: المقصود بالمرجعٌة هنا مكونات األطر الثقافٌة و Référentielمرجعٌة اإلتصال  -(2

المعرفٌة و القٌمة المتضمنة فً الرسائل و فً التبادالت الثقافٌة، و ٌختلؾ األمر بٌن فعل 

تدرٌسً و أخر، حٌث تكون موسوعة المدرس وحدها مصدر للرسالة، أو ترك الفرصة 

المراجع الثقافٌة و اإلجتماعٌة أثر على و التلمٌذ لنفس لمبادرة التلمٌذ كما أن إنتماء المدرس 

 (76: 1993)حيسي، عملٌة اإلتصال.

 تقنيات اإلتصال التربوي: 2-2

هً تقنٌة مهمة للمدرس و للجو فً الفصل الدراسً، و إذا لم ٌستعمل المدرس هذه     

ة التً التقنٌات سوؾ ٌجد نفسه تائها  فً وسط التدفق المعلوماتً من الناحٌة المعرفٌة و التقنٌ

ٌحملها التالمٌذ، و على عكس من ذلك فالمدرس الذي ٌستعملها ٌسٌر الفصل و ٌسعى إلى 

تحسٌن و تعاوٌال من مستوى اإلتصال و علٌه من عرض مجموعة التقنٌات التً وجب 

 إستعمالها فً الفصل الدراسً قصد الرفع من المستوى التفاعلً التحصٌلً و هً كالتالً:
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       هً عملٌة أخذ المعلومات سمعٌا ، و تتطلب سٌرورة اإلنتباه : Ecouteاإلنصات  -1

         و إستقبال ما ٌقوله األخر و ؼإلنصات ٌمتن و ٌدفع إلى تحسٌن العالقة بٌن المرسل 

          و المستقبل، فاإلنصات إلى األخر ٌتطلب عدٌد اإلنصات إلى الذات و بالتالً التوجه

                  بلة األخر و ٌعتبر شرطا  أساسٌا  قبل كل حوار و اإلستعداد تقنٌا  لمقا

(J.C.A bric : 2004-p.49)  مورٌس و ٌرى"Mourice (2004 أن مهارة )

اإلنصات تتطلب مهارة الصمت فً الوقت و الطرؾ المناسب أثناء الحوار و هو ٌنشط كذلك 

  (M.Mourice p.05. 2004)التفكٌر و الصبر و الترٌث 

 لإلنصات قواعد تتمثل فٌماٌلً:و  

إن أحسن طرٌقة هً التً  Etienne verneالقدرة على الصمت و حسب " إتٌان فرن" -

% 10% و السكون بنسبة 20أي الكالم بنسبة  20/10ٌساوي  Paretoأتى بها "بارتو" 

 من الوقت.

 افلتزام عندما ٌقؾ عن الكالم.-

 التحكم فً اإلنصات و التحلٌلً. -

 ر فً وتٌرة المتحدث.التفكٌ -

 إستعمال المتحدث بلطؾ، و ٌتفاهم باللٌونة و السهولة. -

 على المنصت أن ٌكون متفتحا  و متٌسرا  و مسعدا . -

 (.P.A. VRIL. 1992 P : 05)ة على التكلم و إنقاده من الداخلعدم إصدار أحكام قٌمٌ -

 قابلٌة اإلنصات. -

 التقنً و حضور المتكلم.اإلنصات بتطلب التواجد الذهنً و  -

 فهم الرسالة. -
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 المزوج عن الذات و التوجه و التركٌز على األخر. -

 عدم إٌقان أفكار و تعبٌر و مشاعر المتكلم. -

 عدم إستباق األحداث و أفكار المتكلم. -

 تركٌز النظر علٌه. -

أخذ و إعادة صٌاؼة بؤسلوب أخر، بحٌث تعرؾ  : Compréhemsuonالفهم:  -(2

ماذا قٌل من قبل المتحدث بدون إضافة أي شًء، و بؤخذ بعٌن ؼإلعتبار كل ما هو مهم، و 

جعل األمر ٌحس بؤنه قد تم اإلنصات إلٌه، و ٌمكن الهدؾ من وراء الفهم هو إستعمال أداة 

 (G.Amado et A. Guiltet. 1975. P : 112)إعادة الصٌاؼة.

إذن هً أداة تإمن لألخر  أننا مهتمٌن به و بؤقواله و مشاعره و إنشؽاالته و نحن فً     

إنصات إلٌه لمحاولة فهمه ال للحكم علٌه و هذا ما نلتمسه عند إعادة الصٌاؼة، و هو ٌدخل 

تمٌز بإعادة إرسال أو بعث األفكار و مشاعر معبر عنها، فً إطار أو مجال للتحكم مرتبط و 

 متحدث، و ما ٌمٌز عملٌة الفهم نذكر ماٌلً:خاضع لل

 إلؽاء التبعٌة و الخضوع. -

 (A.Depperetti.p. 152)تسهٌل عملٌة اإلتصال  -

 (2005 – 2004)محاضرة األستاذ محمد مسلم فً اإلتصال، ؼٌر مطبوعة الة الجامعٌة 

 فهم األخر بحكم و إستكشافه من الداخل.-

 (.J. C. A. Abric. P : 36)إعادة بصدق و وفاء و بموضوعٌة ما قاله المتحدث  -

إعادة الصٌاؼة لٌس تكرار بالحرؾ الواحد  : Reformulationإعادة الصياغة:  -(3

لكالم ألخر، لكن هو إعادة صٌاؼة ما قبل بطرٌقة مختصرة و واضحة و حسب ما فهمناه و 

مشاعره و هذا دلٌل اإلنصات إلٌه و كذلك صٌاؼة السلوك تكون صادقٌن و أوفٌاء لتؽٌراته و 
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اللفظً أي ما قٌل عن طرٌق مالمح الوجه، و حدة نبرات الصوت و حركات الرأس و 

 الجسم.......إلخ و إلعادة الصٌاؼة قواعد تتمثل فٌماٌلً:

 إعادة الكالم المعبر علٌه: ترجمة مختصرة كما إستمعنا إلٌه. -

 لمشاعر على شكل إقتراحات تنظر القبول أو نوع التصحٌح.صٌاؼة  األفكار و ا -

تقتضً تكرار الكلمات و األلفاظ األخٌرة التً تم اإلستماع إلٌها،  Echoالصٌاؼة بالصدى  -

 و ذلك المتكلم إلى تطوٌر أفكاره و أقواله التً تراها ذات أهمٌة قسوى، إذن تقلٌد وفق األصل

 لأللفاظ المستعملة و هذا ٌسمى إعادة الصٌاؼة أو بمفهوم أخر مفعول رجعً.  

: عندما ٌخرج التلمٌذ عن الموضوع ٌجب إعادة Recodrogeإعادة الصٌاؼة بالتوجٌه  -

 0توجٌه للتركٌز على موضوع الحصة الدراسٌة أو موضوع الحدٌث

إجمالٌة أو تلخٌص بإٌجاز أو : هدفها مواجهة Synthèseإعادة الصٌاؼة بالتركٌز:  -

 توضح الحدٌث فً حالة ؼموض أو إطالة لهذا الحدٌث.

 ، و التً تتمثل فٌماٌلً:Les effetsأثر إعادة الصٌاؼة  -

 دلٌل أننا نهتم بالمتكلم، و دلٌل إنصاتنا إلٌه و نبحث عن فهمه.-

 شعور المتكلم بالثقة بالنفس عندما ٌفهم و ٌإخذ بعٌن اإلعتبار. -

 ٌد و ٌلؽً سوء التفاهم بٌن طرفً اإلتصال.ٌع -

 :Rètro Actionالتغذية الرجعية:  -(4

 Systèmeحتى ٌكون فعل اإلنصات ٌجب أن ٌوظؾ أو ٌستعمل كشؾ دائري    

Circuhaire   ًفً عملٌة الضبط و من ثم ٌجب أن ٌضبط، و العنصر األساس

Règalation  ٌتمثل فً التؽذٌة الرجعٌة التً تسمح للمستقبل بإرجاع أو رد أفعاله

Rèaction إن اإلتصال الطبٌعً المتطم بتطلب مرونة األدوار و التبادل و لٌس اإلرسال ،

 فقط.
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كل إتصال ٌجب أن ٌحلل و ٌنظم و ٌحقق أهدافه من التفاعل و هو التحصٌل الدراسً  -

النصائح و المعلومات و المعرفة، فٌسمى بالتؽذٌة الرجعٌة سواءا  كان ذلك بتبلٌػ و تبادل 

 المتبادلة.

إن التؽذٌة الرجعٌة تزٌد من الثقة بالنفس عند المرسل و عن طرٌقها ٌتم من إستقبال      

 الرسالة مما ٌسهل التكٌؾ بتعرؾ األحسن إلى المستقبل.

.فالتؽذٌة الرجعٌة اللفظٌة ....و هل ٌمكن ألحدكم إضافة نقطة أخرى لإلجابة و هكذا .....

للمدرس هو سلوك بناءا  و ٌحسن طرق التدرٌس و ٌتؤثر سلوك المدرس نتٌجة التؽذٌة 

       الرجعٌة و ٌتضح هذا األخر على المعلومات و المعارؾ التً ٌقدمها المدرس لتالمٌذه 

)مسني، ً.و بالتالً ٌإدي إلى تحسٌن الرفع من مستوى التحصٌل الدراسً و الرصٌد المعرف

1991 :390) 

و علٌه فإن من ٌعمل فً مجال التدرٌس ٌجب أن ٌكون ملما و متحكما  فً تقنٌات اإلتصال    

بالفصل ألنها تدخل فً مجال الحقل التربوي و فً إطار التفاهم بٌن المدرس بحٌث التربوي 

 أنها تإثر على األنماط السلوكٌة المتعددة التً تظهر فً الفصل الدراسً.

 خطوات اإلتصال التربوي البناء: 2-4

 و ٌتم اإلتصال التربوي البناء بخطوات محورٌة متتابعة هً كماٌلً:    

تحدٌد هذؾ اإلتصال: و هنا ٌسؤل اإلداري أو المعلم نفسه ما هو الشًء أو المهارة أو -

 السلوك أو القٌمة التً أرٌد تحقٌقها من خالل اإلتصال؟.

لومات و قٌم و سلوك أو مهارات: و التً تستولً ترجمة تحدٌد محتوى افتصال من مع -

 الفرض إلى حقٌقة أو خبرة إنسانٌة محسوسة.

  تحدٌد خصائص و حاجات المستقبلٌن لإلتصال: و تمثل قٌمهم و مٌولهم الشخصٌة العامة  -

و معرفاتم الجسمٌة و درجة و نوع ذكائهم و خلفٌاتهم اإلجتماعٌة و اإلقتصادٌة و التحصٌلٌة 
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و السلوكٌة، ثم أسالٌبهم اإلدراكٌة أو السمعٌة أو البصرٌة أو المركبة، المباشرة المستقلة أو 

 الفردٌة.

تحدٌد وسٌلة اإلتصال المناسبة: كؤن كلمة شفوٌة أو مسموعة أو مكتوبة أو صورة أو رسما   -

 أو إقلٌما  و هكذا.

على الظروؾ النفسٌة و  تحدٌد الوقت المناسب لإلتصال و ٌكون هذا عن طرٌق التعرؾ -

التربوٌة العامة للمعلمٌن أو المتعلمٌن أثناء سٌر الدرس أو خارجها و مدى توافق هذه 

 الظروؾ مع طبٌعة و هدؾ رسالة اإلتصال و وسٌلة.

تحدٌد وسائل و أسالٌب التؽدٌة الراجعة: و ذلك عن طرٌق تحدٌد وسائل و أسالٌب تقٌٌم   -

حٌث الهدؾ و المحتوى و الوسٌلة و التوقٌت لٌعمل اإلداري صالحٌة و فعالٌة اإلتصال من 

 و المعلم من خاللها على تحسٌن اإلتصال و زٌادة مورده التربوي.

حلمي، مة ، ا)أسالرسالة المحددة طبقا  للخطوات السابقة.تنفٌد اإلتصال: و ذلك بتقدٌم  -

2014 :20) 

 عوائق اإلتصال التربوي: 2-5

 و تتمثل فً  بالمعلم:عوائق متصلة  -1

تكوٌن المعلم و تؤثٌره على ؼإلتصال التربوي إذ ٌفترض على المعلم أن ٌكون ذات قدرات  -

قائم باإلتصال و كفاءات تإهله بؤن ٌقوم بمهامه اإلتصالٌة و التربوٌة بطرٌقة جٌدة بإعتباره ال

اجهها اإلتصال و نقل المعلومات إلى التلمٌذ، و من العوائق التً ٌو الذي ٌتولى جمع

التربوي، إفتقار مإسسات التعلٌم لمعلمٌن مكونٌن على النحو المطلوب ٌسمحون للتلمٌذ 

و بالتفاعل مع اإلنشطة فً القسم و حتى  بالمشاركة الفعالة فً العملٌة التعلٌمٌة اإلتصالٌة

هناك من ٌرجع تدهور مستوى التعلٌم إلى عدم تحسٌن المستوى المعرفً للمعلم، لؽٌاب 

 (.421: 1990عمامرة، )، تربصات فً هذا الشؤن
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عدم إتقان النعلم لمهارات اإلتصال األساسٌة: كمهارة التحدث بلٌاقة و لؽة واضحة، معارة  -

      إثارة الدافعٌة و تحدٌد األهداؾ التعلٌمٌة و توضٌحها، و مهارة تحقٌق النظام فً القسم 

 و ؼٌرها.

المعلم ٌهدد سٌر العملٌة اإلتصالٌة التربوٌة، فصوته ضعؾ حواس المعلم: فضعؾ حواس  -

البد أن ٌكون مسموعا ، كما أن بصره البد أن ٌؽطً جل التالمٌذ، فٌكون على دراٌة تامة 

 بكل ما ٌحصل داخله.

عدم توافق المعلم فً الحٌاة المهنٌة و اإلجتماعٌة: فهناك عوامل ذاتٌة تلعب دورا  فً إٌجاد  -

و خلق أثار سلبٌة فً سلوك المدرس، و تشٌر إلى عدم توافقه فً الحٌاة المهنٌة و اإلجتماعٌة 

 :2006، )أميرة و من بٌن هذه العوامل نذكر : اإلحباط، الضعؾ النفسً، حاالت اإلكتئاب، 

73) 

  و نلخصها فً النقاط التالٌة: عوائق متصلة بالتلميذ:-2

كؤن ٌشعر التلمٌذ أن الحقائق التً ٌتلقاها ذات دالالت ٌصعب فهمها، و كؤن  المعتقدات: -

   تحمل مداوالت ؼٌر صحٌحة، و هذا ما ٌجعل التلمٌذ عنصرا  سلبٌا  و ٌضعؾ من مبادرته 

 و مشاركته فً القسم.

قد ٌقع الطالب فً اإللتباس بٌن المفاهٌم و المصطلحات التً ٌتعلمها و  اإللتباس: -

  المصطلحات القدٌمة المشبهة لها، مما ٌإثر فً اإلستقبال و الفهم الحسن للرسالة التعلٌمٌة، 

 و ٌكؾ التلمٌذ عن أداء دوره اإلتصالً على النحو المطلوب.

ما قٌد ٌنعكس على تركٌزه و مردوده فً أن ٌكون الطالب ؼٌر مرتاح نفسٌا  م عدم الراحة: -

 (52: 2003الحيلة، ) القسم

و ٌحدث ذلك عندما ٌتلقى المتعلم مفاهٌم جدٌدة ؼرٌبة عن األشٌاء المتوفرة  عدم اإلدراك: -

 فً مجتمعه، فً هذه الحالة سوؾ ٌقل تفاعل التلمٌذ معها، مما ٌشكل عائقا  لإلتصال.
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إن التلمٌذ ٌحكم سنه و طبٌعته مراحل نموه التً ٌمر بها  ضعف اإلتصال األسرى للمتعلم: -

ٌحتاج إلى إفراد عائلة و إتصالهم الدائم به ألن ذلك ٌلعب دورا  أساسٌاص فً تكوٌن 

شخصٌة، و تإهله أن ٌكون فعاال  خارج المنزل خاصة فً المإسسات التربوٌة و العكس 

 صحٌح.

اإلتصال بٌنه و بٌن المعلم، لذلك البد فضعؾ حواسه ٌعٌق عملٌة  ضعف حواس التلميذ: -

 من مراعاة رإٌة جمٌع التالمٌذ للوسٌلة المستخدمة و حسن إستماعهم لشرح المعلم.

     عوائق متعلقة بالرسالة:-3

طبٌعة البرنامج الدراسً: إن كثرة المعلومات المقدمة تشكل عائقا  أمام إمكانٌات  اإلتصال  -

ام كم هائل من المعلومات التً ال ٌستطٌع إستعابها و التفاعل التربوي، فالتلمٌذ ٌجد نسه أم

معها، و منه ال ٌعطً للمعلم الحرٌة فً إختٌار طرٌقة أو أسلوب التدرٌس، لذلك فإن العبرة 

لٌس فً الكم بل فً الكٌؾ، و لٌس فً كثرة المعلومات، بل تكٌفها و حسن إختٌارها حتى 

 و بالتالً  إقامة إتصال تربوي ناجح و فعال.ستعابها و اإلستفادة منها، ٌتاح للتلمٌذ إ

عدم مناسبة الرسالة التعلٌمٌة لمسنوى التلمٌذ: و هذا ٌجعل التلمٌذ ال ٌستوعً الرسالة و ال  -

 ٌتقبلها، فال تشٌر بذلك إهتمامه و تفاعله مع المعلم أثناء تقدٌمها.

مٌذ لفهم الرسالة األمر ٌقلل من حماس و إندفاع التل بعد الرسالة عن واقع التلمٌذ: هذا -

و طرح األسئلة حولها، مما ٌقلل من قٌمتها و إمكانٌة وصولها و إحداثها للتؤثٌر التعلمٌة 

 المرؼوب. 

 عوائق متعلقة بالوسيلة التعلمية:-4

ذلك  على الرؼم من الحاجة إلى إستخدام الوسٌلة التعلمٌة، إال أن هناك عوائق تحول دون  

 فً المدارس و من بٌنها:

عدم قدرة المعلم من التخلص من األسلوب اللفظً فً التدرٌس ٌجعله ال ٌتكٌؾ مع إستخدام  -

 الوسائل التعلٌمٌة التً تمكن من الوصول الرسالة بصورة دقٌقة و واضحة.
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 عدم كفاٌة عدد الساعات المخصصة لتدرٌس المواد التطبٌقٌة التً تعتمد على الوسائل -

 التعلمٌة.

عدم إعداد المعلمٌن عملٌا  إلستعمال األجهزة و األدوات التعلٌمٌة التً تحول دون إنشارها  -

 فً الوسط المدرسً.

عدم تخصٌص معظم المدارس مٌزانٌة مناسبة إلنتاج الوسائل التعلمٌة لشرائها أو لتوفٌر  -

 (127: 2003)المجلة،  تكالٌؾ إستخدامها

 بمجال اإلتصال )البيئة اإلتصالية(:العوائق المتصلة  -5

 و نقصد بذلك المجال الزمانً، و تتمثل هذه العوائق فً: 

إكتظاظ التالمٌذ داخل القسم، فمن الصعب خلق جو من التواصل مع كل التالمٌذ فً القسم  -

 المكتظ، و إستعاب الرسالة التعلٌمٌة من طرؾ كل التالمٌذ لن ٌتحقق بالفعل.

ن القسم ٌإثر على الراحة النفسٌة و البدنٌة لكل من المعلم و المتعلمٌن، عدم الراحة: أل -

كإرتفاع درجة الحرارة أو فً حالة الشعور المعلم أو المتعلم بالمرض....كل هذا ٌساعد على 

 سٌر العملٌة اإلتصالٌة.

 حضور التشوٌش: قد ٌكون ناجماص عن عدم قدرة المعلم ضبط. -

 المعرفة إلنتقال الوحٌدة الوسٌلة هو المعلم صوت كان أن بعد التربوي:وسائل اإلتصال  2-6

 بكث و التعلمٌة العملٌة فً متعددة وسائل أستخدام  إنتشر ؼابرة، عصور فً و التالمٌذ إلى

 ٌمكن ٌعد فلم التعلمٌة العملٌة فً مهمة مكانة لها أصبحت حٌث هذا وقتنا فً خاصة رة

 .األخٌرة هذه وسائل من وسٌلة إستخدام بدون تعلٌمً موقؾ أي تصور

و هً التً تخاطب حاسة السمع  لدى  التالمٌذ و من أمثلتها  *وسائل اإلتصال السمعية:

 التسجٌالت الصوتٌة الرادٌو التعلٌمً و اإلذاعة المدرسٌة بإستخداماتها المختلفة.... إلخ.

    بصر فقط عند التالمٌذو هً مجموعة الوسائل التً تخاطب حاسة ال *الوسائل البصرية:

و من أمثلتها  الصور و الرسومات و الخرائط و الكتب و المجاالت و الصحؾ و كذا 
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الشرائح ......و ؼٌرها فهً تطلب من التلمٌذ المشاهدة دون ؼٌرها من وظائؾ الحواس 

 األخرى.

البصر  و تندرج أسفلها الوسائل التً تخاطب حاستً السمع و *الوسائل السمعية البصرية:

 معا  و منها الفٌدٌو التعلٌمً، الشرائح الناطقة، التلفزٌون العلمً.

و هً التً تخاطب عددا  متؽٌرا  من حواس التالمٌذ منها الفروض  *وسائل جمع الحواس:

          الفك و التركٌب للنماذج و دراسة العٌنات و إجراء التجارب و عملٌات التوضٌحٌة 

كذا الرحالت التعلٌمٌة و كلها تتطلب عددا  من الحواس بحٌث و المعارض و المتاحؾ و 

)عليان، عبد الدين،  تتفاعل هذه األخٌرة مع بعضها البعض داخل موقؾ التعلٌم الواحد.

1999 :158) 

         و هً وسائل تستخدم بواسطة فرد واحد فقط و من أمثلها المٌكر  *الوسائل الفردية:

ً، فك و تركٌب النماذج.... و هذه الوسائل إذ لم ٌكن من و السكوب، الكومبٌوتر الشخص

  المقرر إستخدامها داخل القسم فٌمكن للتلمٌذ إستخدامها فً أي مكان مثل المنزل، المكتبة....

 و ٌختار التوقٌت المناسب له لدراستها.

ً تستخدم المحدد و هٌشترط لإلستفادة منها تواجد التالمٌذ فً المكان  * الوسائل اإلجتماعية:

لتعلٌم التالمٌذ فً وقت واحد، من أمثلها أجهزة العرض الضوئً، و لوحات العرض 

 المختلفة...أي كل ما هو موجه لتعلٌم جماعة التالمٌذ.

و هً وسائل ٌتوقؾ دورها عند عرض المادة العلمٌة فقط و لكون اإلتصال  * وسائل سلبية:

ٌصعب نقل إستجابات التالمٌذ كمستعملٌن من  فٌها فً إتجاه واحد من المرسل إلى المستقبل و

خاللها و تقٌم مدى صحتها و إجراء التؽذٌة الرجعة من أمثلتها الفٌدٌو التعلٌمً، التسجٌالت 

 الصوتة و التلفزٌون التعلٌمً و الرادٌو.

و تلقً إستجاباتهم و ٌتمثل دورها فً عرض المادة التعلٌمٌة على التالمٌذ،  * وسائل نشطة:

و توفر التؽذٌة الراجعة المناسبة و بذلك ٌكون اإلتصال بإتجاهٌن من المرسل إلى  هاو تقٌم
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الغريب، بهيباني،  )ل و من أمثلتها العروض التوضٌحٌةالمستقبل ثم من المستقبل إلى المرس

1999 :66.) 

أن لكل وسٌلة إتصال قدرا  معٌنا  من اإلقناع تزٌد أو تقل عن ؼٌرها من  و ٌرى البعض     

الوسائل التعلمٌة كذلك تشٌر ؼالبٌة األبحاث إلى أن اإلمكانٌات النسبٌة لمختلؾ الوسائل 

 (.14: 2007 )فوزي، تختلؾ بشكل واضح من مهمة إقناعه إلى أخرى.

 *أهمية إستخدام الوسائل التعليمية:

 و الوقت المبذول من قبل المتعلمٌن و المعلمٌن. ٌوفر الجهد -

تساعد على توصٌل المعلومات و المعارؾ المهارٌة و الخططٌة و تمكن ال العبٌن من  -

 تصورها.

 تساعد على توسٌع مجال الخبرات التً ٌمر بها المتعلم و تجعلها أكثر فاعلٌة. -

 هم الحوافز الشدٌدة نحو التعلم.تساعد على إثارة الدافعٌة لدى المتعلمٌن و تخلؾ عند -

تبسٌط األفكار و المعلومات و توضٌحها، و تساعد المتعلمٌن على القٌام بؤداء المهارات كما  -

 هو مطلوب.

 تساعد على رفع مستوى المتعلمٌن و إستعدادتهم و تشوٌقهم إلى التعلم. -

               واقؾ المهارٌة تساعد المتعلمٌن على المشاركة و التفاعل بإٌجابٌة أكبر مع الم -

 (88: 2005)قاسم و أخرون، و الخطٌطة.

 (65: 2004)السايح، تساعد على تثبٌت المعلومات الخاصة بالمهارات الحركٌة المركبة. -

 خالصة:

نستخلص فً األخٌر أن اإلتصال التربوي له عالقة بكل المجاالت و خاصة فً مجال    

الدراسً، كما توصلنا إلى معرفة أنواعه و تقنٌاته المستخدمة فً البٌئة الصفٌة بٌن األستاذ   

 و التلمٌذ



 

  تمهيد

 الدافعية.-1

 ظهور مفهوم الدافع. -1-1

 مفهوم الدافع. -1-2

 مفهوم الدافعية. -1-3

 المفاهيم المرتطبة بالدافعية. -1-4

 نظريات تفسير الدافعية. -1-5

 النظرية البيولوجية. -1-5-1

 النظرية السلوكية. -1-5-2

 نظرية البواعث. -1-5-3

 نظرية التعلم اإلجتماعي و الفاعلية الذاتية. -1-5-4

 نظرية التحليل النفسي. -1-5-5

 النظرية اإلنسانية. -1-5-6

 النظرية المعرفية. -1-5-7

 أبعاد الدوافع. -1-6

 تصنيف الدوافع. -1-7

 الدوافع األولية او البيولوجية. -1-7-1

 الدوافع الثانوية أو النفسية. -1-7-2

 التعلم. -2

 مفهوم التعلم. -2-1

 حصائص التعلم. -2-2

 شروط التعلم. -2-3

 تعريف الدافعية للتعلم.-3-1

 وظائف الدافعية للتعلم. -3-2

 عناصر الدافعية للتعلم. -3-3

 مكونات الدافعية للتعلم. -3-4

 مكونات الدافعية للمتعلم. -3-5

 خالصة.

 

 

 

 

 

 



 

 تمهيد:

 

         تعتبر الدافعية من أهم العوامل التي لها عالقة مباشرة بكيان الفرد فحياته مليئة بالنشاط     

و الحركة و العمل، و لقد بينت العديد من الدراسات في مجال التربية و التعليم العالقة 

الموجودة بين نجاح التلميذ في الدراسة و عامل الدافعية، إذ تعتبر كمحفز أساسي يدفع 

التلميذ للعمل و المثابرة، حيث أكدت جل النظريات أن المتعلم ال يستجيب للموضوع دون 

دافع معين، كما ينظر للدافعية للتعلم بأنها ذات إرتباط وثيق بسلوك الفرد، فيمكن وجود 

تفسير الكثير من السلوكات في ضوء دافعية الفرد، و أن أداءه و إقباله على القيام بأعمال 

معينة مرهون بنوعية الدافعية لديه، كما إتفق علماء يوجه على أنه البد من وجود دافع 

نساني سواء كان شعوريا  أو ال شعوريا . و التعلم الناج  هو القائم على لحدوث التعلم اإل

 دوافع التالميذ و حاجاتهم. 
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 ظهور مفهوم الدافع: -1-1

م أدخل السٌكولوجً األمركً، و هو وظٌفً اإلتجاه روبرت وودورث 8594فً عام       

مفهو م الدافع إلى علم النفس فً كتاب له بعنوان علم النفس الدٌنامٌكً" و عرفه بأنه طاقة 

 داخلٌة شدٌدة تعرض الكابن الحً إلى الحركة.

ون عن دوافع متعددة مثل6 دافع األكل و نال مفهوم الدافع قبول علماء النفس الذٌن ٌتحدث      

و دافع الشرب و دافع الجنس و غٌرها، و كانوا ٌقصدون بذلك المٌل إلى التحرك نحو أهداف 

 معٌنة أو اإلبتعاد عنها.

كتابه حكمة م دعم الفٌزولوجً األمرٌكً الشهٌر والتر كانون من خالل 8591و فً عام       

ن الحٌوي، و معناه أن حالة من عدم اإلتزان تنشأ فً الجسم الجسم نظرٌة الدافع بمفهوم اإلتزا

]نظرٌة[ كلما إنحرفت الظروف الداخلٌة عن حالة سوٌة ثابتة، و الدوافع هً وسٌلة ٌحاول بها 

 (14: 2007)بنً ٌونس، الجسم إستعادة إتزانه.

 مفهوم الدافع: -1-2

" و ٌشار إلى مفهوم الدافع Movereٌشار  إلى مفهوم الدافع فً اللغة الالتنٌة بكلمة "  لغة:

" و ٌعنً ٌحرك، و هو عبارة عن شًء مادي أو مثالً Motiweفً اللغة اإلنجلٌزٌة بكلمة "

ٌعمل على تحفٌز و توجٌه األداء و التصرفات أي أن كلمة دافع مأخوذة من الفع الثالثً دفع 

أي حرك الشًء من مكانه إلى مكان أخر و فً إتجاه معٌن، و عندما نقول بأن الذي دفع 

عل، لذا فإن فاعل السلوك هو هذا على وزن فاشخض للقٌام بسلوك معٌن، و كلمة الدافع 

الدافع، لذا فإن فاعل السلوك هو هذا الدافع، فهو الذي ٌجول السلوك إلى فعل، و علٌه فإن 

سلوك ٌقوم به اإلنسان الذي ٌحتاج إلى تفعٌل، فالذي ٌعمل على إظهار السلوك و تفعٌله هو هذا 

 (14: 2007)ٌونس، الدافع.

زالة و القوة مأخوذة من الفعل الثالثً دفع أي حرك الشًء و ٌعرفه إبن منظور لغة هو اف   

 (67: 2008)أبن منظور، إلى مكان أخر. من مكانه 
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أن مفهوم الدافع ٌرادف مفهوم الدافعٌة، و ٌعتبر كالهما عن التالمح األساسٌة إصطالحاً: 

ٌقصد به للسلوك المدفوع، و إن كانت الدافعٌة هً المفهوم األكثر عمومٌة و لكن كالهما ف

 معنى واحداً.

عبد الرحمن عٌساوي" الدافع عبارة عن حالة داخلٌة فٌزٌولوجٌة أو نفسٌة تدفع الفرد نحو -

 و توجهه نحو غاٌة معٌنة، فالدافع قوة متحركة للسلوك و مواجهة له فً نفس الوقت.ك  السلو

 (38: 1984)العٌساوي، 

 مفهوم الدافعٌة: -1-3

حظى موضوع الدافعٌة بإهتمام كبٌر من طرف علماء النفس، و بالتالً نجد إختالف فً نفس   

م( أنها " عملٌة 8513حسب خلفٌته النظرٌة حٌث عرفها الباحث لٌندلً )مفهوم الدافعٌة، فكل 

 (54: 2000)خلفٌة، و تحرٌك السلوك و تنظٌم نموذج النشاط.  إستثارة

 

فً حٌن ٌعرفها الباحث "بلقٌس" و الباحث "مرعً" هً تلك القوة الداخلٌة التً تحرك    

السلوك و توجهه لتحقٌق غاٌة معٌنة، و ٌشعر بالحاجة إلٌها و بأهمٌتها المادٌة أو المعنوٌة و 

بو جادو، )أ نفسه )خصابص، حاجاته، مٌولة( تشار هذه القوة المحركة بعوامل تنتج من الفرد

2000: 324) 

ٌعرف " ماسلو" الدافعٌة بأنها خاصٌة ثابتة و مستمرة و متغٌرة و مركبة و عامة تمارس 

 (69: 2000)خلٌفة، تأثٌرات فً كل أحوال الكابن الحً.  

الدافعٌة بأنه عامل داخلً ٌستشٌر اإلنسان و ٌوجهه للتحقٌق  Morryو ٌعرفها "مورٌه"  -

 (95: 1999)الداهري، التكامل. 

(6 أن الدافعٌة تعنً إستعداد الكابن الحً لبذل أقصى جهد لدٌه 8538ه "أتكسون" )و ٌعرف -

 (16: 2008)غباذي، من أجل تحقٌق هدف معٌن.
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 المفاهٌم المرتبطة بالدافعٌة: -1-4

هً حالة من النقص و اإلفتقار أو اإلضطراب النفسً أو الجسمً إن لم تلق إشباعاً  الحاجة:-

      و القلق ال ٌلبث أن ٌزول متى ما أشبعنا و قفٌت الحاجة أثارة لدى الفرد نوعاً من التوتر 

و تتفاوت الحاجات فً درجة إالحامها وفق أهمٌتها النسبٌة و موقعها فً سلم 

 (184: 1994)المشبعان، اإلشباع.

هو دافع داخلً فطري ال ٌتضمن معنى الشعور و ال ٌفٌد التحكم اإلداري و الذٌن  الحافز:-

ٌستخدمون كلمة الغرٌزة ٌرون فً الغرٌزة حافزاً فطرٌاً ٌدفع إلى أنواع معٌنة من السلوك ت 

              ؤدي إلى أهداف معٌنة حتى و لو لم ٌعلم بها الفرد فالحافز قرٌب من كلمة اإللحاح

 و الضرورة.

هو دافع خارجً ي ؤثر على الدوافع الداخلٌة، فالجوع حاجة أي دافع داخلً  الباعث: -

ٌختص بالنواحً البٌولوجٌة، أما الطعام فهو باعث أي ال دافع خارجً ٌثٌر الجوع كذلك أنواع 

م، ص: 2000)كامل، الثواب و العقاب  بواعث خارجٌة تثٌر الدوافع و الحاجات الداخلٌة. 

54) 

تعتبر األهداف من بٌن المفاهٌم المرتبطة بالدافعٌة بحٌث أنه عند تحقٌق األهداف الهدف:  -

ٌتمكن الكابن الحً من إعادة التوازن النفسً و الجسمً و ٌقلل من الحوافز فمثالً عند 

 .(55م، ص: 2007)بنً ٌونس، اإلنتماء.

و جاء ذكرنا لهذه المفاهٌم ألنها مرتبطة بالدافعٌة و لها عالقة بها، بحٌث أن الفرد ٌشعر     

 بحاجة لشًء ما تجعله ٌستجٌب لها و لٌحقق ما ٌسعى إلٌه.

ٌعبر عن المالمح األساسٌة للسلوك المدفوع، فالدافع قوة محركة للسلوك و مواجهة له  الدافع:-

 فً نفس الوقت.

 ه مثٌر داخلً سلوك الفرد و ٌوجهه للوصول إلى هدف معٌن.و ٌعرف أن    

 نظرٌات تفسٌر الدافعٌة:-1-5
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ال توجد نظرٌة واحدة جامعة و مانعة فً تفسٌر عملٌة الدافعٌة، بل توجد نظرٌات عدٌدة     

 ظهرت عبر مراحل تارٌخٌة متتالٌة، و تختلف كل واحدة منها على األخرى فً تفسٌرها 

إلختالف الخلفٌة النظرٌة لعلماء النفس، كما توجد تصنٌفات عدٌدة لهذه للدافعٌة، وذلك 

النظرٌات، تختلف فٌما عنها من حٌث المنشأ أو األصل، فمنها من ركز على الجوانب 

 البٌكولوجٌة للدافعٌة، و منها من ركز على الجوانب البٌبٌة، المادٌة منها و اإلجتماعٌة.

التً فسرت عملٌة الدافعٌة، و تمتد هذه النظرٌات فً  لذا ظهرت العدٌد من النظرٌات    

 جذورها إلى أعمال الفالسفة و المفكرٌن قدٌماً.

و تفسٌر هذه النظرٌة عملٌة الدافعٌة وفقاً لمفهوم اإلتزان الداخلً  النظرٌة البٌولوجٌة:-1-5-1

العملٌات  صاحب نظرٌة اإلتزان الداخلً، أن 8518أو تجانس الوسط و ٌرى العالم " والتر 

البٌولوجٌة و أنماط السلوك تخضع إلى حالة اإلختالل فً التوازن العضوي، األمر الذي 

ٌتسبب فً إستمرار هذه العملٌات حتى ٌتم تحقٌق التوازن، و ٌؤكد والتر أن الحوافز تنشأ من 

عدم التوازن باإلشتراك مع عملٌات معرفٌة مما ٌؤدي إلى ظهور السلوك الهادف إلشباع 

جات و إعادة حالة التوازن الداخلً لدى األفراد، لقد وسع والتر مفهوم عدم الحا

 (105: 2007)بنً ٌونس، التوازن....مفهومً التوازن و الفٌولوجً. 

تفسر هذه النظرٌات الدافعٌة على أنها تنشأ بفعل مثٌرات داخلٌة  6النظرٌات السلوكٌة-1-5-2

 .أو مٌثرات خارجٌة

 .Hall "صاحب هذه النظرٌة هو عالم النفس السلوكً" هلنظرٌة خفض الحاتم6 -أ

 و ٌمكن تمثٌل هذه النظرٌة فً المعادلة التالٌة6

 

 تؤديو هذه  تؤدي إلى  

 

 إلى ظهور  ظهور  

 

و بالتالً                                            و هذا                                                      

 ٌؤدي

 ظهور حالة عدم إتران

داخلً عند الفرد ناتجة 

 عن نقص تركٌز 

سكر الجلوكوز فً الدم 

  مثالً 

حاجة 

 فسٌولوجٌة
 حافز " حالة نفسٌة تثٌر الدافعٌة 

 حالة اإلتزان الداخلً

 سلوك هادف إلشباع 

 الحاجة و خفض الدافع
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 الوصول إلى                                                                إلى ممارسة                                                    

 

و هذه النظرٌة ركزت على دور الحافز الداخلً فً تحرٌك السلوك، بٌنما أغفلت دور 

 المثٌرات 

 النظرٌة ٌوجد نوعان من الحوافز هما6 ، و فً هذهالخارجٌة كمحركات للسلوك

 * حوافز أولٌة6 و هً ذات أساس بٌولوجً.

* حوافز ثانوٌة6 و هً ال تشبع حاجات بٌولوجٌة مباشرة بل ترتبط بالحاجات البٌولوجٌة من 

 خالل عملٌات شرطٌة.

و صاحب هذه النظرٌة هو العالم "هارلو" حٌث ركزت هذه  نظرٌة البواعث:-1-5-3

النظرٌة على دور المثٌرات الخارجٌة كمحركات للسلوك و هناك تكامل بٌن نظرتً خفض 

الحافز و البواعث، و هكذا تفسر النظرٌات ) أ + ب ( عملٌة الدافعٌة تبعاً للمٌثرات الداخلٌة، 

ة أٌضا  )كالبواعث الخارجٌة(" و هً تركز )كالحاجات و الحوافز(، و المثٌرات الخارجٌ

 على تفسٌر دوافع البقاء أو الدوافع األولٌة.

نظرٌة اإلشارة6 إذا كانت النظرٌات ) أ + ب ( تركز أن على تفسٌر الدوافع المتعلمة أو -ج

   اإلجتماعٌة و وفقاً للنظرٌتٌن ) أ + ب ( فإن السلوك ٌظهر إلشباع الحاجات الفٌزٌولوجٌة 

وافز، و إستجابة للبواعث الخارجٌة بٌنما فً نظرٌة اإلستثارة ٌظهر السلوك عند بعض و الح

      تجابة إلشباع الدوافع اإلجتماعٌة، كدوافع اإلستكشاف و اإلستطالع و اإلنتماءاألفراد إس

 و القبول اإلجتماعً و غٌرها(، بالرغم من أن الدوافع النظرٌة ربما تكون غٌر مشبعة.

 التعلم اإلجتماعً و الفاعلٌة الذاتٌة: نظرٌة-1-5-4

و صاحب هذه النظرٌة هو عالم النفس السلوكً "بانذورا" و هذه النظرٌة تنطلق من     

إفتراض أساسً مفاده أن اإلنسان عبارة عن كابن إجتماعً، أي أنه جزء من كل و هو ٌعٌش 

 أو طاعة.ضمن جماعة ٌؤثر و ٌتأثر بها على شكل تنافس أو تعاون أو إمتثال 
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و ترى هذه النظرٌة أن العدٌد من دوافع اإلنسان هً متعلمة، ٌتم إكتسابها من خالل تفاعله 

      مع األخرٌن بإستخدام نماذج المحاكاة أو التقلٌد، و المالحظة، و النمذجة و غٌرها، 

ٌة، فالخطط و ٌعتقد بانذوراَ بأن عوامل الخطط و الفاعلٌة الذاتٌة لها دور بارز فً الدافع     

تشمل على وجود أهداف محددة لدى الفرد تعد بمثابة محركات للدافعٌة نحو األداء لفترات 

مختلفة، أما الفاعلٌة الذاتٌة فإنها تشٌر إلى إعتقاد الفرد بأنه قادر على التمكن من موقف معٌن 

 مستواٌاتها تختلف بٌن األفراد فًإٌجابٌة فالخطط و الفاعلٌة الذاتٌة و الحصول على فوابد 

 (108: 2007، بنً ٌونس)

 نظرٌة التحلٌل النفسً:-1-5-5

زعٌم هذه النظرٌة هو "فروٌد" و قد عرف فروٌد الغرٌزة بأنها تعبٌر عن قوة نفسٌة       

جري فً راسخة تصدر من صمٌم الكابن العضوي، و تنبع أصالً من حاجات البدن، بما ٌ

لحاجات تثٌر توتراً نفسٌاً، فإما أن تلبً فٌخفض الجسم من حاجات فٌزولوجٌة، إذ أن هذه ا

التوتر، أو تبقى و تتحول إلى الالشعور، و تغدوا حالة من الحاالت كالكتب و اإلنباط و قد 

 طرح نظرٌتٌن للغرابز.

     نظرٌة التعارض بٌن الغرابز الجنسٌة و غرابز النا6 فاإلشباع الجنسً ٌعارضه القلق  -أ

      فٌة و الجمالٌة لألنا، و من ثم فإن القوى المعارضة للنزعات الجنسٌةو اإلثم و المثل الخل

و هً القوى التً تعمل على ضبط األنا تسمى )غرابز  األنا(، و إذا تفوقت غرابز األنا على 

 النزعات الجنسٌة فإنها تقوم بكبت هذه النزاعات.

    تهدف على بقاء الكابن الحًنظرٌة التمٌز بٌن غرابز الحٌاة و غرابز الموت6 فاألولى  -ب

 و األخرى على خالفها.

النفسً إلى ثالثة أقسام ه6ً األنا و الهو و األنا األعلى، فالهو  و قد قسم فروٌد الجهاز    

ٌحتوي على الفطرة و المورثات و الغرابز بشكل عام تحمل من رغبات و مٌول، و األنا ٌقوم 

شبع الرغبات و المٌول فً بعض الحاالت و ٌؤجلها فً بالتوفٌق بٌن مطالب الهو و الواقع، فٌ
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حاالت أخرى، و األنا األعلى ٌمثل الجهاز الذي ٌكتسبه الطفل خالل حٌاته فٌسمح بإشباع 

 بعضها و تأجٌل األخرى، إال أن فروٌد وضع جوهر نظرٌة تحت فرضٌتٌن هما6 )اللٌسدوا( 

 

المرحلة الثانٌة، إال أن هذه النظرٌة لقٌت و هو المراحل األولى للطفل و عقدة أودٌب( و هً 

 بعض اإلنتقادات و من أهمها 6

إنطالقها من كون )اللٌسدوا( هو المحرك األصلً للسلوك، و هً فً ذاتها غٌر خاضعة  -8

 للبحث أن التجرٌب.

 الصراع الذي تعٌشه النفس اإلنسانٌة بٌن الهو و األنا غٌر خاضع للمالحظة العلمٌة. -1

روٌد، فً نظرٌته، من دراسة مرضاه فً مدٌنة )فٌنا (، و جمٌعهم كانوا من نطلق فإ-9

 الطبقة المتوسطة، ما ٌعنً محدودٌة اإلطار الواقعً إلنطالقه النظرٌة.

إال أن هذه اإلنتقادات ال تخلو من ضعف، فعدم إمكانٌة رؤٌة الصورة الواضحة للٌسدوا أو 

ما تالقٌه النفس و جدنا، أو ما ٌمكن إثباته من أو حالة الصراع، ال ٌنفً حقٌقة  الالشعور 

مراحل تكون أكون  خالل العناصر الخارجٌة الدالة على تلك الحالة، و مع ذلك فإن ترتٌبه

 (61: 2006)أهمٌة عمور و أخرون، اللسٌدوا، أو عقدة أودٌب حال من الربط المنطقً. 

 : النظرٌة اإلنسانٌة:1-5-6

فً علم النفس و ٌعد أبراهام ماسلو صاحب هذه النظرٌة، و مؤسس اإلتجاه اإلنسانً      

حٌث ٌعد هذا اإلتجاه القوة الثالثة فً علم النفس إضافة إلى القوتٌن )المدرسة السلوكٌة و 

المدرسة العزوٌدٌة( و قد جاءت النظرٌة على تأثر سلوك اإلنسان وفقاً لمفهوم الحاجات أي 

سلوك حاجات معٌنة و قد رتبها ماسلو ترتٌباً هرمٌا تبعاً ألولوٌاتها، حٌث كل أن وراء 

 صنفت فً مجموعتٌن هما6
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الحاجات األساسٌة أو الحاجات لبفسٌولوجٌة الالزمة لبقاء اإلنسان و إستمرارٌة كحاجات  

ات األمن و الطعام و الهواء، و الحاجات النفٌسة و اإلجتماعٌة أو الحاجات السنمابٌة )كحاج

 ( ٌوضح ذلك.1اإلنتماء و تحقٌق الذات(. و الشكل رقم )

 

 

 الحاجة إلى تحقٌق       

 الذات  

 توظٌف الفرد لكل طاقاته و

 إمكانٌة و التغٌر عن الذات بطرٌقة 

 إبداعٌة.

 الحاجات الجمالٌة6 البحث عن القٌم الجمالٌة       

 و اإلتساقو النظام 

 

 الحاجات المعرفٌة6 المعرفة و الفهم و البحث و المهارة 

 حاجات تقدٌر الذات6 القبول و اإلستحسان و اإلنجاز و الكفاءة

 حاجات افنتماء6 الحب و اإلحترام من الخرٌن

 الحاجات األمنٌة6 األمن النفسً تجنب الحقوق و الفشل، القلق و العدوان

 البقاء( الطعام ، الماء، النومالحاجات التٌسٌرة لوجٌة )حاجات 

 ( ٌبٌن هرم الحاجات اإلنسانٌة تبعاً لتصنٌف ماسلو.1الشكل رقم )
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و قد أشار  ماسلو إلى أن اإلنسان حر فً إرادته و إختٌاره، كما أنه ٌمتلك الحق فً تقرٌر 

واحد مصٌره و أنه لٌس منفعالً فحسب بل و فعالً أٌضاً، أي اإلنسان سلبً و إٌجابً فً أن 

بمعنى أنه ٌتأثر )مستقبل( و ٌؤثر ) سلبا( فً وقت واحد، و ٌرى ماسلو أن إشباع الحاجات 

، عمور و أخرون)( إلى األعلى على التوالً.3 – 8ٌتم بالتسلسل أي من األدنى من )

2007 :110) 

 :المعرفٌة النظرٌة خامساً : 1-5-7

تؤكد هذه النظرٌة على إثارة عدم التوازن المعرفً كوسٌط لتحفٌظ التالمٌذ لتعلٌم شًء     

    جدٌد، فمثالً عندما ٌواجه التالمٌذ مشكلة فإنهم سٌرغبون فً حلها، و هذا متسق مع أفكار

( حول التنظٌم، التكٌف و المخططات، تقال بٌاجٌة فإن األشخاص عندما Piaget) بٌاجٌة6 

ٌواجهون تعارضاً ما بٌن شًء جدٌد و شًء قد عرفوه مسبقاً فإن حالة من عدم التوازن تنشأ 

لدٌهم مما ٌدفعهم إلى محاولة التخلص من هذه الحالة و تحقٌق التوازن، و لتحقٌق حالة من 

( بطرح أسبلة ٌكشف التالمٌذ من Jerome  brunerونر عدم التوازن ٌنصح )جٌروم بر

 خاللها التعثرات فً التفكٌر لدٌهم و التً سٌرغبون بملبها.

إن أعظم ما ٌعقد النظرٌة المعرفٌة هو عدم القدرة على إستمالة التالمٌذ تجربة عدم    

 التوازن اإلداري بشكل كاف لتحفزهم على البحث عن اإلجابة.

 فع:أبعاد الدوا -1-6

سبق أن رأٌنا، فمن الضروري بمكان تنظٌمها عبر عدد نظراً لتنوع الدوافع و تبانٌها كما      

من األبعاد كخطوة مبدبٌة قبل اإلنتقال إلى مفاهٌم أخرى تخص الدافعٌة و أهم أبعاد الدوافع 

 هو ماٌل6ً

األبعاد وضوحاً فً  تعد الفترة الزمنٌة لبقاء الدوافع من أكثر مبدأ البقاء أو اإلستمرار: -1

      وصفها، فمن ناحٌة تستمر  بعض الدوافع فترة زمنٌة قصٌرة جداً و سرعان ما تنتهً، 
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     و مثال ذلك شعور الطالب بأنه فً حاجة إلى أن ٌشكر أستاذه على إلقابه محاضرة شٌقة 

 طموح  و مفٌدة، و من ناحٌة أخرى تستمر بعض الدوافع فترات زمنٌة طوٌلة، و مثال ذلك

الشخص ألن ٌصعد السلم اإلقتصادي و اإلجتماعً من خالل نجاحه فً المشروعات 

التجارٌة و األمور اإلجتماعٌة و هذه الفبة األخٌرة من الدوافع لها تشبهات سلوكٌة عدٌدة، 

فضالً عن إستمرارها فترات زمنٌة طوٌلة، و بٌن هاتٌن الفبتٌن المتطرفتٌن  من الدوافع 

الزمنً و طوٌلة المدى الزمنى( ٌوجد عدد ال نهابً من أنماط الدوافع التً )قصٌرة المدى 

 تتباٌن درجات بقابها الزمنً و هذه الدوافع هً األكثر شٌوعٌاً.

 الطابع الدوري:-2

و المقصود بها أن دوافع الكابنات تمر بدورة كاملة تبدأ بالحاجة الشدٌدة إلى إشباع      

 التوتر، ثم الحاجة مرة أخرى.الدوافع، ثم اإلشباع و خفض 

و تعد هذه الخاصٌة الدورٌة للدوافع من الخصابص القابلة للمالحظة، و ٌكون هذا      

التكرار الدوري أكثر فصوحاً فً الدوافع ذات المنشأ الفٌسولوجً الداخلً، فكل الكابنات 

و األمر نفسه الحٌة علٌها أن تتناول الطعام بصورة منظمة حتى تستمر على قٌد الحٌاة، 

أن نفهم السبب فً أن الدافعٌة بالنسبة للشراب و الراحة....إلخ، و هنا ٌصبح من السهل 

 لألكل و الشرب خاصٌة دورٌة للكابنات الحٌة.

و ٌقصد بهذا البعد أن بعض الدوافع قد تتسم بالسكون بصورة تامة لفترات السكون:  -3

رة تصبح الظروف مناسبة، و مثال ذلك أن زمنٌة طوٌلة، ثم تعاود الظهور فجأة بقوة كبٌ

الشخص الذي ٌحقد على المكانة اإلجتماعٌة التً ٌتمتع بها مدٌر الشركة التً ٌعمل بها ربما 

ٌظهر بعض عالمات الكراهٌة له أحٌانا لكنه ٌوجه عام ٌستطٌع أن ٌضبط دوافعه العدوانٌة 

 (34: 2005ٌل، )قندحتى تصبح الظروف مواتٌة للتعبٌر عنها عندما تواجهه.

 فٌماٌلً هذه عن كل دافع:
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و نقصد به كل نوع من أنواع الكابنات الحٌة بمثل لبعضه  البعض منهٌات دافع اإلنتماء:   -أ

خاصة فعالة، بمعنى أخر، ٌشعر أفراد كل نوع من الكابنات الحٌة بالحاجة إلى التقارب و 

 التجاذب مع بعضهم فً إطار جماعً مشترك، فاألطفال على سبٌل المثال، ٌنجذبون إلى 

التشبٌه،    و هنا ال ٌوجد أي مبرر إلدعاء وجوه  وجوه األشخاص األخرٌن كنوع خاص من

عامل وراثً خاص الفعالة و المعبرة التً تواجهها أثناء تفاعالتنا اإلجتماعٌة و عالقتنا 

 المتعددة بٌن بعضنا البعض.

و هناك العدٌد من الشواهد التً ٌفترض بها أن تساهم فً إرتقاء القٌمة الباعثة القوٌة       

 لشخص بالنسبة لألخر.التً ٌمثلها ا

و قد أشارت البحوث التً أجرٌت على صغار القرود إلى الدور الجوهري الذي ٌمكن أن    

ٌقوم به التقارب الجسمً )كما ٌعبر عنه قفز الصغٌر على أمه( فً إرتقاء اإلستجابة 

 اإلنفعالٌة للقرود.

، كما هو األمر فً موقف و ٌعد اللجوء إلى األشخاص األخرٌن كوسٌلة للدعم اإلنفعالً      

البحث عن خفض القلق، حٌث تعتبر عملٌة شابعة و ٌمكن مالحظتها بسهولة فً كثٌر من 

مواقف التفاعل اإلجتماعً. و هً إحدى المشكالت الهامة التً نالت حظها من الدراسات 

 السٌكولوجٌة المكثفة.

تعد الرغبة فً  لمادٌة:دافع التنافس و السٌطرة للحصول على المزاٌا اإلجتماعٌة و ا-ب

 و إثبات الذات من الدوافع الشابعة لدى اإلنسان و الحٌوان على حد سواء.السٌطرة 

و ٌظهر دافع السٌطرة بوضوح فٌما نشاهد بٌن أفراد مختلف المجتمعات من تنافس       

ضاً أن أٌشدٌد، فاألطفال ٌتنافسون فٌما بٌنهم فً البٌت و المدرسة و النادي. و ٌحاول الطفل 

         ٌتفوق على زمالبه، و أن ٌسٌطر علٌهم، و أن ٌحتل بٌنهم مكان الصدارة و الزعامة،

           و ٌتنافس الكبار أٌضاً فً سبٌل الرزق، و فً سبٌل الشهرة و تولً المناصب العلٌا، 

ا أسماه و اإلستٌالء على مصادر القوة فً المجتمع، و فً هذه الحالة ٌقترب دافع السٌطرة مم



الدافعية للتعلم                                                                                    الفصل الثالث:   
 

55 
 

بدافع القوة، و إن كان مفهوم القوة أكثر غموضاً ألن "أدلر" ٌعتمد  A. Adler"الفرٌد أدلر" 

 فً تفسٌره له على المفاهٌم التحلٌلٌة النفسٌة.

و نستطٌع أن نشاهد مظاهر السٌطرة بٌن الحٌوانات أٌضاً، ففً مجتمع الفٌلة، على سبٌل 

المثال، تخضع المجموعة لسٌطرة الفٌل األكبر الذي ٌقودها فً حركاتها فً الغابة. و نشاهد 

ذلك أٌضاً فً المجتمعات القردة و الشمبانزي، و البط و األوز و أسراب الطٌر التً نشاهدها 

 ٌر فً نظام دقٌق خلف قابدها. و هً تط

 تصنٌف الدوافع: -1-7

الدوافع إلى أولٌة و ثانوٌة. إالّ أن هذا التقسٌم قد ٌوحً للقارئ درج علماء النفس على تقسٌم  

أن األولوٌة أكثر أهمٌة من الثانوٌة. لذا فإنه ٌفضل بدالً من ذلك إستخدام مصطلح الدوافع 

دوافع التً تعرف لها أسس بٌولوجٌة واضحة كالجوع و البٌولوجٌة    و ٌقع ضمنها تلك ال

العطش و الجنس و األمومة، و مصطلح الدوافع  النفسٌة لإلشارة إلى تلك الدوافع التً ال 

تعرف لها أسس سٌولوجٌة واضحة كالتملك و اإلحترام و التفوق و السٌطرة و ما إلى 

     (125: 2006)أبو حوٌج، ذلك.

 األولٌة أو البٌولوجٌة:الدوافع  -1-0-1

تتحدد هذه الدوافع عن طرٌق الوراثة و نوع الكابن الحً. و تتصل إتصاالً مباشراً بحٌاته     

و حاجاته السٌولوجٌة األساسٌة كدافع الجوع و العطش و دوافع الجنس و دافع األمومة أو 

األبوة و غٌر ذلك من الدوافع. و الدوافع الولٌة تكاد تكون هً الدوافع المؤثرة فً سلوك 

و تظهر أثارها بشكل واضح فً سلوكه و تصرفاته و لذلك  ،ات الحٌة تبعاً دون اإلنساننالكاب

 ٌسهل التحكم فً سلوكها تبعاً للتحكم فً الدوافع البٌولوجٌة المسٌطرة علٌها.

 الدوافع الثانوٌة أو النفسٌة:  -1-7-2

المختلفة التً ٌعٌش و هً التً تنشأ نتٌجة تفاعل الفرد مع البٌبة و الظروف اإلجتماعٌة     

و تلعب هذه الدوافع دوراً ملموساً فً حٌاة الفرد ٌفوق فً أغلب األمان الدور الذي تلعبه  فٌها.

  الدوافع البٌولوجٌة  التً ٌمكن وصفها بأنها سهلة اإلشباع إلى حد ما. فحاجة الطفل للطعام.
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اعة أو عن طرٌق و هً )حاجة بٌولوجٌة أولٌة( تشبعها األم بإستمرار عن طرٌق الرض

إعطابه وجبات كلما جاع. و لكنه سرعان ما تظهر لدٌه دوافع جدٌدة ٌتعلمها عن طرٌق 

 التفاعل  مع األخرٌن و بخاصة الوالدٌن.

و فً هذا المقام نجد عالم النفس األمرٌكً )إبرهام ماسلو( ٌضع تصنٌفا هرمٌاً للدوافع     

ٌحدد هذه الحاجات بسبعة مراتب من قاعدة الهرم افنسانٌة متضمناً الحاجات األساسٌة لها. و 

 إلى قمته كماٌل6ً

        و تحدد بأصناف أساسٌة جداً. كاطعام و الشراب و الهواء  الحاجات الفٌزٌولوجٌة: -أ

 و المسكن.

 و هً تمثل رغبات الفرد فً العٌش بأمن و سالم. حاجات األمن و السالمة : -ب

و هً تتم عن رغبة الفرد فً إقامة عالقات عاطفٌة مع الناس  حاجات الحب و افنتماء: -ج

 عامة و مع األشخاص و المجموعات الهامة فً حٌاته بخاصة.

 و  تتم عن رغبة الفرد فً تحقٌق ذاته المتمٌزة.حاجات إحترام الذات:  -د

و تتم عن رغبة الفرد فً تحقٌق أكبر قدر ممكن من إمكاناته و  حاجات تحقٌق الذات: -ه

 قدراته.

 فً الفهم و المعرفة.و هً حاجات ترمً إلى الرغبة المستمرة  حاجات المعرفة و الفهم: -و

ٌدل هذا النوع من الحاجات على الرغبة الصادقة فً القٌم الحاجات الجمالٌة:  -ز

 (127: 2006، أبو حوٌج)الجمالٌة.

اسٌة األربعة األولى و قد أطلق )ماسلو( مسمى الحاجات الحرمانٌة على الحاجات األس    

بٌنما الحاجات المتبقٌة أطلق علٌها مسمى الحاجات النمابٌة، و حقٌقة فإن مخطط )ماسلو( 

الهرمً ٌقدم طرٌقة تثٌر اإلهتمام فً النظر إلى العالقات بٌن الدوافع و الفرص التً توفرها 

 البٌبة فً تقرٌر قوة بعض الدوافع و سٌطرتها على البعض األخر. 
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قسم الدوافع البٌولوجٌة و الدوافع النفسٌة و تنفرع إلى مجموعة من الدوافع منها ما و تن    

نتحدث عن بعض هذه الدوافع المهمة فً  هو الموروث و منها ما هو المكتسب و فٌماٌلً

 حٌاتنا مع بٌان مدى تأثٌرها فً سلوك اإلنسان.

 دافع الحفاظ على البقاء6-

   و هذه الدوافع التً تصنف بأنها ضرورٌة للحفاظ على البقاء البٌولوجً للكابن الحً.      

الدوافع  و أن الحمان منها أي ما مفاده إختالل حالة التوازن العضوي فً الجسم ٌستشٌر 

)فٌسعر( فٌشعر الفرد بالجوع و العطش..... و تدفع هذه الدوافع الكابن الحً للقٌام بفاعلٌة 

       و التخفٌف من ثورة دوافعه أي ٌعٌد للفرد توازنه العضوي، لى إشباع حاجاته ف إتهد

 و لتوضٌح ذلك نكتفً بمثالٌن هما دافع الجوع و دافع العطش.

 دافع الجوع:-1

ظروف الجوع دافع أولً ٌسعى الكابن الحً كاإلنسان ألى إشباعه بتناول الطعام. فلو أن ال    

ه توفر الطعام بصفته منتظمة فان الخوف ٌنتابه ألن حٌاته تتعرض لالمعٌشٌة لدى الفرد 

 للخطر.

و هنا تنشأ لدٌه حاجة شدٌدة للشعور باألمن ضد خطر الجوع. و لقد أثبتت تجارب علماء     

النفس أن إثارة دافع الجوع ٌتوقف على مثٌرات تنبعث من نقص المدخر الغذابً فً الدم. 

اإلستجابة و طرٌقتها. كما أن الفرد ال ٌعرف أن الطعام ٌرضً  لكن هذا الدافع ال ٌعٌش نمط

هذا الدافع. لذلك ٌجب على الفرد أن ٌتعلم كٌفٌة الحصول على الطعام الذي ٌعٌد لعضوٌته 

توازنها، لهذا فإن المولود الجدٌد عندما ٌشعر بالجوع ألول مرة ٌمص كل ما ٌقع فً فمه 

تستجٌب الحٌوانات لمثٌرات فقط وره بالجوع، بٌنما ٌتعلم بعد ذلك أن ٌمص فقط ما ٌزٌل شع

نقص المدخر الغذابً فً جسمها بغستجابات نظرٌة موروثة تناسب و تركٌب جملتها  

النفسٌة. فتأخذ الدجاجو مثالً حاجتها من الكلس أثناء فترة البٌض من قشور البٌض التً 

 تضعها أو قد تنقر أظافر من ٌقترب منها.

 دافع العطش: -2
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ٌمثل العطش  دافعاً قوٌاً و مهماً فً المحافظة على بقاء الفرد، إذ بدون وجود الماء ال      

 ٌستطٌع اإلنسان العٌش و الحٌاة سوى لفترة محددة من الزمن.

 و السؤال المطروح هو6 ما هو الدافع الموجود فً أساس إستهالك الماء؟.     

عن جفاف الغشاء المحاطً للفم و الحلق، فإذا تقول النظرٌات العلمٌة أن دافع العطش ناتج 

 حرمت العضوٌة الماء عدة ساعات  جف الفم و الحلق و هذا الجفاف هو المؤشر لنقصان. 

عبارة عن تغٌٌر أو تعدٌل فً السلوك أو فً الخبرة أو فً األداء و ٌحدث هذا التعلم: -2

الرٌاضٌة، إكتساب القٌم و العادات التغٌٌر نتٌجة لقٌام الكابن الحً نشاط معٌن كحل المسابل 

 (105: 2004)العٌوي،  و التغلب على المشاكل6

 " Guilfordتعرٌف جٌلفورد" "

و قد ٌكون نتٌجة ألثر منبهات  التعلم هو تغٌر فً السلوك ناتج عن إشارة هذا األخٌر      

 (16: 1998)منسً،  بسٌطة، أو لمواقف معقدة.

و لكن و ٌعرف أٌضاً على انه" عملٌة تغٌٌر شبه دابم فً سلوك الفرد ال ٌالحظ مباشرة     

مستحٌل علٌه باألداء أو السلوك الذي ٌصدر من الفرد و ٌنشأ من ممارسة كما فً تغٌر أداء 

 (.16: 1999)اللقانسً،  الفرد6

 " Gotesتعرٌف جٌتس "-

" ٌعرف التعلم بأنه عبارة عن  عملٌة إكتساب الطرق التً تجعلنا نتبع دوافعنا أو نصل      

 (19م، ص6 8559إلى تحقٌق أهدافنا و هذا ٌأخذ دابماً شكل حل المشكالت. )زٌدان، 

 خصائص التعلم:-2

 التعلم عملٌة مستمرة طوال الحٌاة من خالل التفاعل مع البٌبة و من بٌن أهم خصابص    

 .التعلم نجد

 .التعلم عملٌة نتٌجة تفاعل الفرد مع البٌبة 
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 .التعلم عملٌة تراكمٌة تدرٌجٌة 

 .التعلم عملٌة تشمل كافة السلوكات و الخبرات المرغوبة و غٌر المرغوبة 

 .التعلم عملٌة تتم بصورة مقصودة أو غٌر مقصودة 

 اإلنفعالٌة و األخالقٌة  التعلم عملٌة شاملة متعددة النظام فهً تتضمن النظام العقلٌة و

 اإلجتماعٌة، الحركٌة و اللغوٌة.

  التعلم عملٌة تنطوي على تغٌر دابم شبه دابم فً السلوك أو الخبرة و ٌتخذ ثالثة أشكال

 ه6ً

 إكتساب سلوك أو خبرة جدٌدة. -أ

 التخلً عن السلوك أو الخبرة. -ب

 (25: 1999)قاسم،  التعدٌل فً السلوك أو الخبرة. -ت

التعلم ٌخضع لشروط معٌنة و معرفتها تساعد المتعلم على إكتساب  شروط التعلم: -3-2-

خبرات جدٌدة كما تساعد المعلم على أداء رسالته ا لتربوٌة بصورة فعالة و ت  ؤدي ثمارها 

ٌّد هً كالتال6ً ٌّد و أهم الشروط لتحقٌق تعلم ج  بشكل ج

الحساب التً ٌعطٌها المعلم للتلمٌذ قد  نقصد بها رغبة الفرد فً التعلم، فمسألة الدافعٌة:* 

       تدفعه إلى تعلم طرٌقة الحل حٌث الفرد ٌتعلم إذ كانت لدٌه الرغبة و القدرة على التعلم 

 (25: 1999)قاسم، و قدم له اإلرشاد بٌنما ٌتعلم، فال تعلم دون دافع.و أتٌحت له الفرصة 

 

تعتبر الممارسة شرطاً هاماً للتعلم، فهً تعنً تكرار أسلوب النشاط مع توجٌه  * الممارسة:

معزز فال ٌمكن الحكم على حدوث التعلم إال بالممارسة و ال ٌمكن الحكم على أن التعلم قد تم 

 (37: 1983)زٌدان، إال إذا تكرر الموقف و ظم التحسن فً األداء. 

الزم الكابن الحً فً مظاهرة المختلفة و ٌشمل النمو ٌتمثل فً عملٌة النمو التً ت* النضج: 

جسمً الحركً، العقلً، اإلنفعالً، و نمو الجهاز العصبً و اللغوي و لذلك ٌعتبر عامالً ال
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إذا كان الفرد على مستوى من  أساسٌاً مؤثراً فً عملٌة التكلم، حٌث ال ٌتحقق هذا األخٌر إال 

 لتعلم و قد ٌكون عقلٌا أو فٌزٌولوجٌا أو إنفعالٌاً أوالنضج، ٌمكنه القٌام بالنشاط الالزم ل

 

 (38: 1998)مسنً، إجتماعٌاً حسب نوع النضج الذي ٌتطلبه التعلم المراد تحققه.  

ٌعتبر كل من الدوافع و النضج شرطان أساسٌان فً عملٌة التعلم و تظهر أهمٌتها فً العمل 

 الممارس من طرف المعلم و المتعلم.

 الدافعٌة للتعلم:تعرٌف  -3

ٌرى محمد عبد القادر على أنه تهٌؤ ثابت نسبٌاً ٌحدد مدى سعً  التعرٌف النفسً: -2-1

الفرد و مثابرته فً سبٌل تحقٌق أو بلوغ نجاح ٌترتب علٌه نوع من اإلشباع و ذلك فً 

المواقف التً تتضمن تقوٌم األداء فً ضوء مستوى محدد لإلمتٌاز بمعنى هً حالة و مثٌر 

 رك اإلنسان نحو الفعل لتحقٌق هذف معٌن.تح

و هو ما جاء به فً تعرٌف فاروق عبد الفتاح بأنه6 " الرغبة فً األداء  التعرٌف التربوي:

 الجدٌد و تحقٌق النجاح المدرسً".

ٌحدد كمال الدسوقً على أنه6 إندماج ذاتً ٌجعل الفرد راغباً فً كسب  التعرٌف اإلجتماعً:

 مراتإجتماعً لتحقٌق أشٌاء ذات قٌمة و أهمٌة و الوصول إلى  ثقة األخر، و هو دافع

 (55: 1987)أبو مسلم،  التفوق. 

الدافعٌة طاقة كامنة تدفع الفرد للتعلم و تؤدي به إلى رفع مستوى أدابه و تحسنه و إلى      

  إكتساب معارف و مهارات جدٌدة، و من المفاهٌم المرادفة لها الرغبة و الحماس و المثابرة 

 و اإلصرار.

 تعرٌف الباحث "هربارت هزمنر"

)عواد، . "الت المواقف التعلمٌة الصعبة"الدافع للتعلم هو المسٌل إلى التفوق فً حا    

1998 :90) 
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 ٌرى "إدوارد موراي"

الدافعٌة بأنها الرغبة المستمرة للسعً إلى النجاح و إنجاز األعمال الصعبة و التغلب "    

على العقبات بكفاءة و بأقل قدر ممكن من الجهة و الوقت و بأفضل مستوى من التعلم". 

 (81م، ص6 8544)سالمة، 

 فها " هوستن و أخرون"و ٌعر

"دافع التعلم عبارة عن المواجهة أو التفوق على معاٌٌر اإلمتٌاز أو هو التفوق على     

 (2003: 1989)قشقوش،  األخرٌن"

 

 

و من خالل التعارٌف نستنج أن الدافعٌة للتعلم هً النجاح الذي ٌحققه التلمٌذ فً المواقف    

 التعلمٌة الصعبة عن طرٌق مجموعة المشاعر و الطاقة.

 (10026تعرٌف محمد  حسن عمران )

"ٌشٌر إلى مجموعة المشاعر التً تدفع المتعلم إلى اإلنخراط فً نشاطات التعلم التً     

)بنً ٌونس، بلوغ األهداف المستوردة، و هً ضرورة أساسٌة لحدوث التعلم"  تؤدي إلى

2007 :75) 

 تعرٌف فاروق عبد الفتاح مرس6ً

 " الرغبة فً األداء الجدٌد و تحقٌق النجاح المدرسً.    

 تعرٌف محمد عبد القادر6

" تهٌا ثابت ٌحدد مدى سعً الفرد و مثابرته فً سبٌل تحقٌق أو بلوغ نجاح ٌترتب علٌه     

نوع من اإلشباع و ذلك فً المواقف التً تتضمن تقوٌم األداء فً ضوء مستوى محدد لفمتٌاز 
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)أبو مسلم، بمعنى هً حالة و مثٌر داخلً تحرك افنسان نحو الفعل لتحقٌق هدف معٌن" 

1987 :55) 

 فعٌة التعلم:دا-5

 دور الدافعٌة فً التعلم6

أن الدافعٌة شرط أساسً لحدوث التعلم، و أن أنتقاد الدافعٌة فً موقف تعلٌمً ٌحول دون     

حدوث التعلم؟ فإذا كان األمر ٌتعلق بضرورة توافر شرط الدافعٌة فكٌف تؤثر الدافعٌة فً 

 التعلم.

ذات معنى، مع بذل أقصى طاقة لإلستفادة ٌة دافعٌة التعلم6 هً المٌل للبحث عن نشاطات تعلم

 (.Ormrod،8551منها )

 اما أبعاد الدافعٌة، فهناك ثالث أبعاد، ه6ً    

 البعد األول لوظٌفة الدافعٌة: -

أن الدافعٌة تنشأ عن وجود حالة عدم إتزان بٌن الكابن الحً و البٌبة و هذا ال ٌأتً إال عن     

 طرٌق نشاط معٌن ٌبذل من قبل الكابن الحً.

 البعد الثانً للدافعٌة: -

أنها عامل توجٌه6ً أي أنها توجه الكابن نحو وجهة معٌنة أو نحو غرض معٌن، هذا    

 روط الدافعة.الغرض مسؤول عن إشباع الش

 البعد الثالث لوظٌفة الدافعٌة: -

الوظٌفة التعزٌزٌة و هً مثار الجدل و المناقشة، حٌث ٌؤكد نورٌدٌك أثر العقاب فً     

)عباري، التعلم، و أن المكافأة أو األثر الطبً هو الشرط المرجع لتثبٌت نمط السلوك الناجح.

2008 :1 ،2) 
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 بالمعلم:وظائف الدافعٌة المرتبطة  -3-2

 فً و لإلستثارة، السلوك لقابلٌة العام المستوى عن عبارة هو النشٌط التنشٌطٌة:الوظٌفة  -أ(

 تعرٌف نفضل التربٌة

 النشٌط على أنه مستوى اإلنتباه أو الٌقظة العام عند الطلب.

مثال6ً أن ٌقدم المعلم الدرس بطرٌقة محببة ملفتة للنظر ٌعمل على جذب اإلنتباه، و بالتالً     

 إشراك الطالب فً عملٌة التعلم.

 الوظٌفة التوقعٌة: -ب(

مثال6ً أن ٌقوم المعلم توصٌف ما ٌستطٌع الطالب القٌام به عند اإلنتهاء من تحقٌق هدف ما، و 

فالمدرس ٌقوم بتعدٌل أو حذف تلك التوقعات التً تؤدي إلى إعاقة فً أداء تلك الوظٌفة، 

 األهداف الموجودة.

 الوظٌفة الحافزٌة: -ج(

هو أن ٌقوم المعلم بتقدٌم مكافأة التحصٌل بطرٌقة تعمل  على تشجٌع جهد أكبر من جانب     

 موضوعات الطالب، و هذا ٌعبر ببساطة أو تصٌف الوظٌفة الحافزٌة للمعلم ألن الحوافز هً

األهداف أو الرموز التً ستخدمها المعلم لٌزٌد درجة النشاط، و ذلك من خالل التغذٌة 

الراجعة لنتابج اإلختبار، المدح المنطوق أو المكتوب، الدرجات المستخدمة كحوافز، 

 التشجٌع، التعاون و المناقشة.

 الوظٌفة الثادسٌة: -د(

 مٌل إلى اإلنحراف من خالل أنواع الثواب تتمثل بضبط المعلم لسلوك الطالب الذي ٌ   

 (42: 2008، عباري)و العقاب المختلفة.
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 عناصر دافعٌة التعلم: -3-3

 هناك عدة عناصر تشٌر إلى وجود الدافعٌة لدى الفرد، و هذه العناصر ه6ً    

حثون عن خبرات األفراد فضولٌون بطبعهم، فهم ٌب :Curuosityحب اإلستطالع  -(1

و تطوٌر  ٌستمتعون بتعلم األشٌاء الجدٌدة، و ٌشعرون بالرضا عند حل األلغازو جدٌدة، 

 مهاراتهم و كفاٌاتهم الذاتٌة.

إن المهمة األساسٌة للتعلٌم هً تربٌة حب اإلستطالع عند الطلبة و إستخدام عن    

 هم.اإلستطالع كدافع للتعلم، فتقدٌم مثٌرات جدٌدة و عزٌبة للطلبة ٌشٌر عن اإلستطالع لدٌ

6 ٌعنً هذا المفهوم إعتقاد فرد ما أن بإمكانه تنفٌذ Seff –Effroyالكفاٌة الذاتٌة6  -(1

(. و ٌمكن تطبٌق هذا Ormod ،8551مهمات محددة أو الوصول إلى أهداف معٌنة. )

 المفهوم على الطلبة.

فالطلبة الذٌن لدٌهم شك فً قدرتهم لٌست لدٌهم دافعٌة للتعلم، و من مصادر الكفاٌة الذاتٌة    

 ماٌل6ً

 إنجازات األداء6 و هً تقسٌم المهمة إلى أجزاء بحٌث تضمن نجاحهم فً كل جزء. -8-1

 الخبرات البدٌلة6 و هً مالحظة أداء األفراد و هم ٌنجحون فً أداء مهمتهم. -1-1

قناع اللفظ6ً و هً عندما ٌقوم أفراد أخرون بإقناع شخص ما بأنه قادر على حل اإل -9-1

 المهمات المعقدة.

الحالة الفٌزٌولوجٌة6 و هً ما ٌرافق الشعور بالنجاح أو الفشل من توترات عصبٌة،  -9-1

 ٌشعر الطالب بالمرض.فعنجما ٌقترب موعد اإلمتحان 

سلعة خادعة، حٌث ٌعتبر إتجاه الطلبة نحو  6 افتجاه عبارة عنAttitudeاإلتجاه6  -9-9

التعلم خاصٌة داخلٌة و ال تظهر دابما من خالل السلوك، فالسلوك اإلٌجابً لدى الطلبة قد 

ٌظهر فقط بوجود المدرس و ال ٌظهر فً أوقات أخرى، على سبٌل المثال6 قد ٌكون ألحد 

    معهم بكل إحترام، األشخاص إتجاه ضعٌف نحو الشرطة و لكن عند مواجهة لهم ٌتصرف
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و نمذجة و تعزٌز السلوكٌات  جاه هً توفٌر رسالة إقناعٌة،و هناك ثالث طرق لغٌر اإلت

 المقبولة و توفٌر عناصر سلوكٌة إنفعالٌة لإلتجاه.

(" الحاجة بأنها " الشعور G. Murphy 8593(6 ٌعرف "مورفً  Meedالحاجة  -9-9

 معٌن إذا م وجد تحقٌق اإلشباع" بنقص معٌن شًء

( أن الحاجة حالة خاصة من  .Crutchfield R، 8594و ٌرى كوتس و كرٌتسفٌلد )   

 مفهوم التوتر النفسً"

تختلف الحاجات من فرد آلخر، و أفضل من صنف الحاجات هو أبراهام ماسلو الذي صاغ 

 هرم )سلم( الحاجات، حٌث تحدث عن خمسة حاجات و ه6ً

 أدنى الحاجات(الفٌسولوجٌة )الحاجات  -8

 حاجات األمن )أدنى الحاجات( -1

 حاجات الحب و اإلنتماء )حاجات علٌا( -9

 حاجات تقدٌر الذات )حاجات علٌا( -9

 حاجات تحقٌق الذات )حاجات علٌا( -1

 : Competénceالكفاٌة -4-5

الفرد ٌشعر الكفاٌة هً دافع داخلً نحو التعلم ٌرتبط بشكل كبٌر مع الكفاٌة الذاتٌة و        

بالسعادة عند نجاحه فً إنجاز المهمات، و النجاح لدى البعض غٌر كاف و ٌجب على 

المعلمٌن أن ال ٌوفروا للطلبة الذي تنقصهم الكفاٌة الذاتٌة فرص النجاح و حسب، و لكن ٌجب 

 أن ٌوفروا له مهمات فٌها نوع من التحدى لقدراتهم و إثبات ذواتهم.

 الدوافع الخارجٌة:  -4-6

ثارٌة تحارب الملل، و ٌنبغً على المشاركة الفعالة تقضً توفٌر بٌبة إست         

 إستراتٌجٌات التعلم أن تكون مرنة و إبداعٌة.

 الحافز: -4-7
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 هو بمثابة القوة الدافعة للكابن الحً ٌقوم شباط لعبٌة تحقٌق هدف معٌن و محدد.       

  الباعث: -4-8

الهدف الفعلً الموجود فً البٌبة الخاجٌة و الذي ٌسعى الكابن  ٌشٌر الباعث إلى موضوع      

 الحً بحافز قوي إلى الوصول إلٌه.

إن الدافعٌة للتعلم حالة خاصة من الدافعٌة العامة، و تشٌر إلى حالة داخلٌة عن المتعلم    

ق تدفعه إلى اإلنتباه للموقف التعلمً و اإلقبال علٌه بنشاط موجه و اإلستمرار فً تحقٌ

 (45: 2008عماري، )التعلم.

 مكونات الدافعٌة للتعلم: -3-4

تتألف من خلٌط من المكونات التماٌزٌة و التكاملٌة فً أن واحد عند كافة أبناء الجنس     

 لكنها مختلفة فً درجتها و مستواها و هذه المكونات ه6ً البشري

 ٌشمل على المكونات المعرفٌة و اإلنفعالٌة و الفٌزٌولوجٌة معاً. المكون الذاتً أو الداخلً: -

ٌتضمن المكونات المادٌة البٌولوجٌة و المكون  المكون الموضوعً أو الخاجً: -

 اإلجتماعً.

و علٌه فالدافعٌة للتعلم هً نتابج تفاعل خلٌط بٌن هذه المكونات، و هً تختلف من     

عل فً درجات هذه المكونات، و ٌمكن تمثٌل ذلك شخص إلى أخر بإختالف نواتج التفا

المعادلة التالٌة الدافعٌة تساوي تفاعل بٌن درجات مختلفة من المكونات الداخلٌة + درجات 

 (49: 2008)غباري، مختلفة من المكونات الخارجٌة و بالتالً دافع التعلم.

 تقوم الدافعٌة بالعدٌد من الوظابف من بٌنها6 وظائف الدافعٌة:

و هً الوظٌفة األساسٌة للدافعٌة، فمن خاللها ٌتم تفسٌر السلوكات  الوظٌفة التفرسٌة: -

 الغزو.بمختلف أنواعها الصادرة عن الكابن الحً و ٌطلق علٌها بوظٌفة 
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        وظٌفة التشخٌص و العالج6 تستخدم فً تشخٌص العدٌد من اإلضطرابات السلوكٌة  -

ضطرابات و تفسٌر سلوكات المتعلمٌن و زٌادة فهمها لهم و النفسٌة كما ٌستخدم فً عالج اإل

و بالتالً مساعدتهم بدالً من إتخاذ عقوبات ضدهم، و كذلك إثارة إنتباه و إهتمام المتعلمٌن 

 لذلك، و زٌادة تشوٌقهم إلٌها.

وظٌفة الطاقة و النشاط6 نقوم بإستثارة النشاط و تحرٌك السلوك و تدفعه نحو تحقٌق أهداف 

 بتنشٌط السلوكات.أي أن الدوافع تقوم  معٌنة،

سلوك اإلنسان نحو وجهة معٌنة دون أخرى، و نحو تحقٌق األهداف و تركٌز إنتباه  توجه -

 الفرد نحو مواقف معٌنة.

 زٌادة الجهود و الطاقة المبذولة نحو تحقٌق أهداف معٌنة. -

 زٌادة المبادرة نحو تحقٌق أهداف معٌنة. -

ٌّد.المساعدة فً تحقٌق  -  أداء متطور و ج

 تنمٌة معالجة المعلومات و تقوٌمها. -

 (25: 2007)بنً ٌوسف، إستمرار السلوك.المحافظة على  -

 مكو نات الدافعٌة للمتعلم: -3-5

أول دراسة أجرٌت بهدف تحدٌد  8523أجراها فً عام التً  Chiuتعتبر دراسة شٌو     

على  Chiuمكونات الدافعٌة إنطالقاً من المنظور النفسً اإلجتماعً، و قد إعتمد شٌو 

أسلوب التحلٌل العالمً إلستخراج أهم العوامل المفسرة للدافعٌة للتعلم، فبعد صٌاغة حوالً 

عبارة تقٌس لكها الدافعٌة و التً إستنتجها من مختلف إختبارات الشخصٌة توصل إلى  100

 تحدٌد خمسة عوامل ه6ً

 اإلتجاه اإلٌجابً نحو الدراسة. -

 الحاجة إلى اإلعتراف اإلجتماعً. -

 الفشل. تجنب -
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 حب اإلستطالع. -

 (.Chui، 8523التكٌف مع مطالب الوالدٌن و األساتذة و األتران. ) -

( فقد قاما كذلك بدراسة طوٌلة Kozeki ond Entiuistel، 8549الباحثان )أما      

دامت عشرة سمحت بالكشف عن تسعة أبعاد أساسٌة للدافعٌة إستنجبت بعد القٌام بعدد هابل 

مقابلة( مع التالمٌذ و المربٌن، و الجدول التالً ٌوضح  8000)عددها ٌتعدى من المقابالت 

 .8549أهم األبعاد التً توصل إلٌها الباحثان فً 

 (6 األبعاد التسعة للدافعٌة المدرسٌة حسب كوزكً و أنتوٌستٌل.8جدول رقم )

(1984 ،Entiuistel  Kozeki and.) 

 وصف المصدر الرئٌسً للدافعٌة الدوافع

 المجال العاطفً

 .الحساس-

 .اإلندماج-

 .الجماعتٌة-

 

 التشجٌع و اإلهتمام من طرف األولٌاء.-

 .حب إرضاء الكبار-

 حب العمل الجماعً.-

 

 المجال المعرفً

 .اإلستقاللٌة-

 فاعلٌة.ال-

 اإلهتمام.-

 

 

 اإلرتٌاح عند القٌام بنشاطات دون إعانة األخرٌن.-

 اإلعتراف بالتقدم فً المعرفة.-

 السرور باألفكار و األراء.-

 المجال األخالقً 

 الثقة.-

 المطاولة.-

 المسؤولٌة.-

 

ٌّد.-  الرضاء عند األداء الج

 تفضٌل السلوكٌات التً توافق قواعد النظام.-

 قبول تبعات األعمال.-

 

إلى تصمٌم مقٌاس ٌتضمن تسعة Kozeki إنطالقاً من هذه األبعاد توصل الباحث كوزكً   

سنة تبٌن  10و  4عند تطبقه على عٌنة كبٌرة من التالمٌذ تراوحت أعمارهم ما بٌن أبعاد و 

 للباحث بأنه ٌمكن تلخٌص العوامل التسعة فً خمسة عوامل أساسٌة ه6ً

 * الحماس6 و ٌقصد منها طبٌعة العالقة مع الوالدٌن و المدرسٌن.
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عمل المدرسً و مدى إندماج * الجماعة6 و ٌقصد منها طبٌعة العالقة التً تربط التلمٌذ بال

 ذلك التلمٌذ مع أقرانه فً الدراسة.

تظهر على شكل من اإلعترافات التً ٌتلقاها المتعلم بخصوص جدٌة * الفعالٌة6 و هً 

 نشاطاته المدرسٌة.

 * اإلهتمام بالنشاطات المدرسٌة.

 لى التلمٌذ.* المطاوغة و اللٌونة أي اإلمتثال للقواعد و المطالب و الواجبات المفروضة ع

بدراسة حول مكونات الدافعٌة  Mar Kovaقامت الباحثة ماركوفا  8550و فً سنة     

كتركٌبة متكاملة تتضمن األسباب، األهداف، و اإلنفعاالت العاطفٌة، تتمثل األسباب فً 

األمور التً تدفع التلمٌذ إلى الدراسة، أما األهداف فهً تعبر  عن مدى إدراك التلمٌذ لقدرته 

لى تجسٌد ما ٌطمح إلٌه، و قد إعتبرت الباحثة الجانب افنفعالً الحالة النفسٌة التً ٌعٌشها ع

اإلتجاهات نحو المادة و المدرس و مٌول التالمٌذ و المتضمنة التلمٌذ أثناء عملٌة التعلم 

 المختلفة و عالقات التلمٌذ مع محٌطه الدراسً إلخ.

من الدراسات العربٌة النادرة حول  8559فً و تعتبر الدراسة التً قام بها مرزوق    

موضوع مكونات الدافعٌة، فقد إعتمد الباحث فً دراسته على مفهوم التوقع الذي جاء به 

         Wigfileldو وقفٌلد  Ecclesو الذي طور من طرف أكلس  Atkinsonأتكنسون 

خالل ثالث مكونات  ، فالدافعٌة للتعلم حسب هؤالء الباحثٌن تفسر من8559و زمالبهما فً 

 أساسٌة6

( ٌتمثل هذا المكون فً مدى إدراك التلمٌذ بأن لدٌه القدرة Expectancyمكون التوقع ) -8

من ٌعبر عن مفهوم التوقع الكافٌة للقٌام بالعمل المدرسً المطلوب منه، و هناك من الباحثٌن 

إستخدامه فً كثٌر من و الذي تم  Bondureبمفهوم الفعالٌة الذاتٌة الذي جاء به بندوراه 

فً  Schunkالدرسات حول الدافعٌة للتعلم خاصة تلك الدراسات التً قام بها الباحث شنك 

 .8558مجال التعلم المدرسً خالل سنة 
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( و ٌشمل هذا المكون على أهداف التالمٌذ و إعتقاداتهم حول Volenceمكون القٌمة6)  -1

 أهمٌة و فابدة العمل الذي ٌقومون به.

(6 و ٌقصد به رد الفعل اإلنفعالً للتالمٌذ نحو Affection Copnentون التأثر )مك -9

 المهمة أو النشاط الدراسً.

ركز مجهوداته حول كٌفٌة تفسٌر األفراد ألسباب نجاحهم و فشلهم فقد  Weinerأما وٌنر    

كن حسبه تصنٌف فً الحٌاة بتقدٌمه تفسٌراً معرفٌاً إجتماعٌاً لمكونات الدافعٌة للتعلم بحٌث ٌم

تلك األسباب فً ثالث مجموعات، تعلق المحموعة األولى باألسباب الداخلٌة أي األسباب 

 الذاتٌة و المتصلة بالشخص نفسه مثل كمٌة الجهد المبذول، المثابرة، القدرة.....إلخ.

 و كذا األسباب الخارجٌة مثل صعوبة المهمة، معاملة األولٌاء و المعلمٌن، الحظ.....إلخ.

 و تتعلق المجموعة الثانٌة باألسباب تخضع للضبط و األسباب التً ال تخضع للضبط.

أما المجموعة الثانٌة و األخٌرة فهً تتضمن األسباب الثابتة أو الدابمة و األسباب غٌر الثابتة 

وجهة نظره الدٌنامكٌة للدافعٌة فً المكونات الواردة فً الشكل  Weinerو قد لخص وٌنر 

 التال6ً

 المعارف السابقة )قٌم، إعتقادات..............................(

ألثار األولٌة                      العملٌات افنسانٌة                      ا   األحداث

 النتابج

 

 

 -التوقعات.               - 

 إختٌار.

 –تقدٌر الذات.           - 

 إندفاع.

 –اإلنفعاالت.              - سبب اإلسناد                       أبعاد اإلسناد      
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 مثابرة.

 –الفاعلٌة .               - المكان. –الجهد.                                        -

 األداء.

 اإلستقرار. –القدرات.                                     -

 التكلم. –               المعلم.                         -

 

 (.Weiner، 8559( دٌنامٌة الدافعٌة حسب وٌنر ) 8شكل رقم )

 :خـــــــــــــــــــــــــــــالصــــــــــــــة

 علم موضوعات أهم من الذي للتعلم الدافعٌة موضوع إلى الفصل هذا فً تطرقنا لقد     

 العملٌة شروط من شرط أنها كما التطبٌقً  أو النظري المستوى على داللة أكثر و النفس،

 التً المتعلم لدى خارجٌة أو داخلٌة حالة تعتبر التً الدافعٌة على فتعرفنا التعلمٌة، التعلٌمٌة

 خالل من حدوثها على نستدل داخلٌة عقلٌة عملٌة ٌعتبر الذي التعلم و أدابه و سلوكه تحرك

 العرقة عناصرها، و فوابدها و للتلعم الدافعٌة مفهوم إلى تطرقنا كما النتابج و األثار

 المرحلة فً خاصة و التعلم، حدوث فً أساسً شرط فالدافعٌة التعلم و الدافعٌة بٌن الموجودة

 .   وفقها سٌر تطوٌرٌة مرحلة أهم للتلمٌذ بالنسبة تعتبر التً المتوسطة

    

 



الدافعية للتعلم                                                                                    الفصل الثالث:   
 

72 
 

 

 

     



اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية               الفصل الرابع:                                            
 

71 
 

 

 تمهٌد:

 أهمٌطلعنا على النظري كما النظرٌة لمشكلة الجانب  اإلبعادالجانب التطبٌقً ٌقتضً موازنة 

ٌندرج ضمن  و بالتالً ٌمكننا من التحقق من فرضٌات البحث والنتائج المتحصل علٌها، 

       ،المنهجٌة و العلمٌة المعتمدة علٌها األسس أهمعرضنا فٌها  ٌنفصول الجانب التطبٌقً، أ

علٌها نوضح أوال أهم اإلجراءات المنهجٌة المتبعة بذكر و قبل عرض النتائج المتحصل 

لجمع  المستعملةعٌنة و منهج الدراسة، و األدوات ’ة األساسٌة الدراس’الدراسة االستطالعٌة 

 المعتمدة.و أخٌرا عرض األسالٌب اإلحصائٌة   البٌانات

 االستطالعٌة:الدراسة -1

بالمٌدان، الرتباطها المباشر  العلمً, نظراتعتبر الدراسة االستطالعٌة مرحلة عامة فً البحث 

                   الباحث للتعرف على مٌدان بحثه و على الظروف  إلٌهاخطوة ٌلجا  أول فهً

تظهر  إنتسمح بالتعرف على المشكالت التً ٌمكن  أنها إلى باإلضافةالمتوفرة  اإلمكانٌاتو 

قبل القٌام بالدراسة التطبٌقٌة فً ما ٌمكن من حل هذه المشكالت الغٌر متوقعة فً هذه المرحلة 

 من الدراسة فٌما بعد .

 الدراسة االستطالعٌة : أهداف-1

 ال. أماسة من الموضوع هل هو قابل للدر التأكد-

اختٌار العٌنة التً تعتبر إحدى الشروط المنطقٌة لصدق و ثبات و موضوعٌة إي بحث -

 مترٌة لألداة . التأكد من الخصائص السٌكو تربوي.

 اعتمادها  كأداة الدراسة األساسٌة للبحث .  -

 زمان و مكان الدراسة االستطالعٌة : -2

من الفترة الممتدة   بن شرٌف ب بن عبد المالك طة دهارتم إجراء الدراسة االستطالعٌة بمتوس

خالل الفترة الصباحٌة .حٌث خصصت الباحثة  7114مارس  14الى  7114مارس  11من 

 هذه الفترة  لتوزٌع و استالم اداتً الدراسة لتفرٌغ و معالجة البٌانات . 
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 عٌنة الدراسة االستطالعٌة:-3

 01تعتبر العٌنة من العناصر المهمة فً البحث العلمً حٌث اشتملت عٌنة بحثنا على 

الثالثة متوسط ،السنة متوسط ، السنة الثانٌة متوسط ،السنة  أولىلمستوى السنة تلمٌذ )ة( 

 الرابعة متوسط ،بعبد المالك رمضان والٌة مستغانم .

 الجنس: العٌنة حسبخصائص 

 ( ٌبٌن توزٌع عٌنة الدراسة االستطالعٌة حسب الجنس 11) جدول رقم

 

 الجنس   إناث ذكور  المجموع 
 العدد 30 10 01

 النسبة المئوٌة  %75 %72 %111

 

 التعلٌق :

 

تفوق الذكور  اإلناث( إن أغلبٌة أفراد العٌنة إناث ،أي نسبة  11نالحظ من خالل الجدول رقم )

و ٌلٌها النسبة  المئوية42% لإلنبث،حٌث بلغت النسبة و هذا ما ٌتوافق مع خاصٌة الجنس 

 72%. لإلناثر و علٌه الفئة الغالبٌة  المئوٌة للذكو

 الدراسة االستطالعٌة : أدوات-4

 فً مقٌاسٌن : أداتٌنتمثلت أدوات البحث فً 

 :ٌقٌس االتصال التربوي . األولاالستبٌان 

 االستبٌان الثانً :ٌقٌس الدافعٌة للتعلم .

حول التواصل لمعلومات بشتى المصادر و المراجع خطوة قامت بها الباحثة جمع ا كأول-

التربوي و الدافعٌة للتعلم و ذلك من خالل الكتب و المحاضرات و المجاالت و االطالع على 

 الدراسات السابقة .

البحث و التً  أدواتتمر بجمع المعلومات المتحصل علٌها لصٌاغة فً الخطوة الثانٌة  إما

 ستبٌٌاٌٌن  األول ٌقٌس التواصل التربوي و الثانً ٌقٌس الدافعٌة للتعلم .تمثلت  فً إ
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 التربوي  التواصل األول:ستبٌان اإل-أ

أبدا، نادرا، )على محورٌن، و كانت بخمس بدائل  موزعة سؤال05على الذي احتوى 

 .(غالبا، دائماأحٌانا، 

 فقرة. 63السلوك اللفظً و عدد فقراته األول: المحور 

 فقرة. 15السلوك غٌر اللفظً و عدد فقراته الثانً: المحور 

 االستبٌان الثانً :الدافعٌة للتعلم .-ب

 أوافقاربع بدائل هً )سؤال موزعة على اربعة محاور و تحتوي  76التً احتوت على 

 بشدة (. أوافق،ال  أوافق،ال  أوافقبشدة ،

 فقرات . 3:الرضا عن الذات و عدد فقراته  األولالمحور 

 فقرات.2المتعلم بالمواضٌع الدراسٌة و عدد فقراته  الثانً: اهتمامالمحور 

 فقرات. 4و العمل و عدد فقراته  الثالث: التخطٌطالمحور 

 فقرات. 2 عدد فقراتهو التفوق و  الرابع: الطموحالمحور 

 صحٌح:التمفتاح 

و تم االعتماد فً طرٌقة التصحٌح من خالل إعطاء وزن لكل بدٌل من البدائل و تتراوح 

فً حالة الفقرات االٌجابٌة بالنسبة للتواصل التربوي  1الى 2األوزان على  كل بعد من 

 و هذه الفقرات هً :

(1،7،6،0،2،3،4،5،6،11،11،17،16،10،12،13،14،15،16،71،71،77،76،70،72،

73،74،75،76،61،61،67،66،60،62،63،64،65،66،01،01،07،06،00،02،03،04

،05)، 

 اما بالنسبة للدافعٌة للتعلم فتعرض الفقرات كالتالً 

،(وٌكون 1،7،6،0،2،3،4،5،6،11،11،17،16،10،12،13،14،15،16،71،71،77،76:)

 :التصحٌح كماٌلً
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 البدائل.لى ( ٌمثل توزٌع الدرجات ع17جدول رقم )

 

 

 البدائل  دائما  غالبا  أحٌانا  نادرا  أبدا 
 
 
 

1 
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6 
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توزٌع 
الدرجات 

على الفقرات 
 االٌجابٌة  

 
 

2 

 
 

0 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

1 

توزٌع 
الدرجات 

على  
الفقرات 
 السلبٌة 

 

 . أبعاده حسب التربوي التواصل استبٌان فقرات ٌعتوز ٌمثل( 16) رقم جدول

 

 76موزعة على  األولٌة( ٌمثل استبٌان الدافعٌة للتعلم :فشمل فً صورته 10جدول رقم )

 موزعة علً أربعة أبعاد كما فً الجدول :فقرة 

 األبعاد  ٌقٌس  فقراته 
1-7-6-0-2-3-4-5-6-11-11-17-16-

10-12-13-14-15-16-71-71-77-76-

70-72-73-74-75-76-61-61. 

 البعد األول  السلوك اللفظً 

1-7-6-0-2-3-4-5-6-11-11-17-16-

10-12-13-14-15-16-71-71-77-76-

70-72-73-74-75-76-61-61. 

 البعد الثانً  السلوك غٌر اللفظً 

 األبعاد  ٌقٌس  الفقرات 
 البعد األول  الرضا عن الذات  .1-7-6-0-2-3

اهتمام المتعلم بالمواضٌع  .4-5-6-11-11
 الدراسٌة 

 البعد الثانً 

17-16-10-12-13-14-

15. 
 البعد الثالث  التخطٌط و العمل 
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 الخصائص السٌكومترٌة لألدوات :-6

 

 الخصائص السٌكومترٌة الستمارة االتصال التربوي .

 

 الباحثة نوعٌن من الصدق هما :الصدق :اعتمدت -ا

 

 صدق المحكمٌن .

 

 الصدق التمٌزي .-

 

 

 المحكمٌن:صدق -1

 

 صدق المحكمٌن. ( ٌمثل12جدول رقم )

 

 اسم المحكم  الدرجة العلمٌة  مؤسس العمل 
 مسكٌن -ا أستاذ محاضر  جامعة مستغانم 
 عبادٌة عبد القادر -ا أستاذ مساعد  جامعة مستغانم 

 علٌلش فلة -ا أستاذة مساعدة  مستغانمجامعة 
 عباسة امٌنة  –ا  أستاذة  محاضرة  جامعة مستغانم  

 

 على تعدٌل الفقرات التالٌة : اإلجماعبعد قراءة المحكمٌن للفقرات تم 

 

 

 ( ٌوضح الفقرات التً تم تعدٌلها :13جدول رقم )

 البعد الرابع  الطموح و التفوق  .16-71-71-77-76

 البعد  الفقرة  التعدٌل 
ٌتعامل األستاذ مع جمٌع 

 التالمٌذ .
ٌتعامل األستاذ مع التالمٌذ 

 فً المقاعد األولى فقط .
 البعد األول 

ٌسجل األستاذ إجابات 
 التالمٌذ على السبورة .

ٌسجل التالمٌذ جمٌع 
 إجاباتهم على السبورة .

 البعد األول 
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 الصدق التمٌزي : -2

 

 علٌه و التربويتم االعتماد على حساب الصدق التمٌزي للتأكد من صالحٌة اختبار االتصال 

 :التالً الجدول فً موضحة النتائج كانت

 .التربوي االتصال اختبار نتائج ٌوضح( 14) رقم جدول

 

 التعلٌق :

مستوى الداللة صغر من و هً أ 10111 تساوي sig قٌمة أن أعالهٌتضح من خالل الجدول    

نقبل الفرض  بٌن الفئتٌن )العلٌا و الدنٌا ( وعلٌه  إحصائٌامما ٌدل على وجود فرق دال  1011

 البدٌل و نرفض الفرض الصفري و هذا ٌمٌز  بٌن الفئتٌن .العلٌا و الدنٌا .

ٌتكلم اإلستاد مع التالمٌذ 
 الغائبٌن .

 البعد األول  ٌسال اإلستاد عن الغائبٌن. 

ٌبالً األستاذ بالفوضى ال 
 فً القسم .

ال ٌهتم األستاذ إال إذا كانت 
 هناك فوضى فً القسم .

 البعد األول 

ٌركز نظراته على ما ٌقوله 
 التلمٌذ.

ٌركز انتباهه على ما ٌقوله 
التلمٌذ من خالل نظراته 

 للتلمٌذ .

 البعد الثانً 

االنحراف  اختبار ت   Sig تفسٌر 

 المعٌاري 

  متوسط الحسابً 

ا ٌوجد 

 فرق 

 

10111 

 

 

50136 

 العلٌا 12500753 13070166

 الدنٌا 11402410 77001451
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   ثبات مقٌاس االتصال التربوي :

و التجزئة النصفٌة و كانت النتائج كما فً  لكرونباخ ألفاقامت الباحثة بحساب معامل الثبات 

 الجداول التالٌة :

 

 

 بٌن الفئتٌن :( ٌمثل قٌمة الفالكرونباخ 15جدول رقم )

 

 

 التعلٌق :

ث قدرت قٌمة الفالكرونباخ ب   ن االختبار ٌتمتع بالثبات حٌٌتضح من الجدول أعاله أ

1050  

 عن طرٌق التجزئة النصفٌة :-

 

قه على عٌنة الدراسة االستطالعٌة و ذلك بحساب معامل ٌمن ثبات المقٌاس تم تطب للتأكد

االرتباط سبٌرمان براون و اعتمادا على التجزئة النصفٌة قسم المقٌاس االتصال التربوي 

 نصفٌن . إلى

 

( ثم بعد ذلك قامت 05 إلى 72( و النصف الثانً من )72الى 1من ) األولالنصف 

االرتباط سبٌرمان ٌان عن طرٌق معامل الباحثة بحساب معامل االرتباط لنصفً االستب

المقٌاس لدٌه درجة ثبات  أن(و هذا ٌدل على 1041معامل الثبات ) أصبحبراون المعدلة 

 مناسبة ،كما هو موضح فً الجدول التالً :

 

 ( ٌبٌن نتائج التجزئة النصفٌة لمقٌاس االتصال التربوي .16جدول رقم )

 

 

 

فً صالح إلعادة تطبٌقه  مناسب، أيمن هنا نستنتج أن المقٌاس ٌتمتع بمعامل ثبات 

 األساسٌة. الدراسة

 عددالفقرات الفالكرونباخ
1050 05 

 براون  معامل الثبات بمعادلة سبٌرمان 1041
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 _ الخصائص السٌكومترٌة لدافعٌة التعلم :2

 

 _ حساب الصدق التمٌزي :

 

 نتائج اختبار دافعٌة التعلم .( ٌبٌن 11جدول رقم )

 االنحراف اختبار ت   Sig تفسٌر 

 المعٌاري 

المتوسط 

 الحسابً 

 

توجد 

  فرق 

 

 

10111 

 

 

77066 

 العلٌا 4607524 7051750

 المنخفض 2301111 1011111

 

 التعلٌق :

 

صغر من مستوى الداللة أو هً 10111 تساوي  sig  ٌتضح من الجدول أعاله ان قٌمة

و هذا ما ٌمٌز بٌن  بٌن الفئتٌن العلٌا و الدنٌا، مما ٌدل على وجود فرق دال إحصائٌا1011

              الفئتٌن.

 _ ثبات مقٌاس دافعٌة التعلم :

 ( ٌبٌن قٌمة ثبات ألفالكرونباخ بٌن الفئتٌن .11جدول رقم )

 

 عدد الفقرات الفا لكرونباخ
1026 72 

  

 التعلٌق :

 .1026ب بات حٌث قدرت قٌمة الفا لكرونباخ ٌتضح من الجدول أعاله أن االختبار ٌتمتع بالث

 :األساسٌة_الدراسة 2
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 منهج الدراسة األساسٌة : 1_2

سٌعتمد للباحث نوع المنهج المستخدم الذي طبٌعة المشكلة محل الدراسة هً التً تحدد  إن

علٌه فً الدراسة و بناءا على ذلك تم االعتماد فً هذه الدراسة على المنهج الوصفً الذي 

التشابه و االختالف بٌن الظاهرات لكً ٌعتبر لوصف الظاهرة .و ٌهدف للمقارنة بٌن جوانب 

تكشف أي العوامل أو الظروف أي تصاحب إحداث عملٌات أو ممارسات معٌنة و تغٌرها من 

 األحداث.تلك الظواهر و اجل فهم 

 مكان و زمان الدراسة: 3_2

أجرٌت الدراسة األساسٌة بمتوسطة دهار بن شرٌف ب عبد المالك رمضان .بحٌث قدر 

الى غاٌة 7114_10_71تلمٌذ )ة( حٌث استغرقت أسبوعٌن من  111عددهم ب

ٌغ الدراسة لتفر هذه الفترة لتوزٌع و استالم أداتًاد خصصت الباحثة  12-7114_16

 معالجة البٌانات .و

 :مجتمع الدراسة األساسٌة  4_2

( تشترك فٌما بٌنها مجتمع البحث هو عبارة عن مجموعة من الوحدات مثال )أفراد،أو أشٌاء 

فً ( تلمٌذ)ة( 711جتمع الدراسة من) فً صفحة متغٌرة أو أكثرو فً دراستنا الحالٌة تمثل م

 رمضان.  المرحلة المتوسطة من الجنسٌن ب عبد المالك

 :ضح توزٌع أفراد العٌنة حسب الجنس( ٌو17جدول رقم )

 الجنس التكرار النسبة المئوٌة
 ذكور 15 %33

 إناث 25 %70

 المجموع 43 %133
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تفوق  اإلناثنسبة  إناث. أيأفراد العٌنة  أغلبٌة أن(16خالل الجدول رقم )نالحظ من 

 ٌلٌها ثم%41حٌث بلغ تكرار اإلناث  .صٌة الجنسنسبة الذكور و هذا ما ٌتوافق مع خا

 اإلناث فً تتمثل الغالبٌة الفئة علٌه و61% الذكور تكرار

 عٌنة الدراسة األساسٌة :

كما تلمٌذ )ة( . 111تم اختٌار عٌنة الدراسة األساسٌة بطرٌقة عشوائٌة حٌث تكونت من 

 هو موضح فً الجدول:

 الجنس  التكرار النسبة المئوٌة

 ذكور  41 %41

 إناث  01 %01

 المجموع  111 %111

 

 : . األساسٌةالدراسة  أدوات 4_2

لمقٌاس االتصال التربوي و تم بعد االطالع الباحثة على الدراسات السابقة تم بناء االستبٌان 

 نادرا، فً إحدى البدائل )أبدا،)×( و ٌتم اإلجابة علٌه بوضع عالمة  تقسٌمه إلى بعدٌن ،

و ٌتم اإلجابة علٌه  .فقرة 76الذي ٌتكون من  و استبٌان دافعٌة التعلمدائما.(  غالبا، أحٌانا،

ال أوافق، ال أوافق بشدة(و تم  ،أوافق ،فً إحدى البدائل )أوافق بشدة)×( بوضع عالمة 

ذلك بعد التأكد من صدقها و ثباتها حٌث  ،(2،0،6،7،1تصحٌح االستبٌانٌن بوضع عالمة )

 صورتها النهائٌة و الجداول التالٌة توضح ذلك:تم تعدٌلها ووضعها فً 

 فً صورتهاالنهائٌة .( ٌوضح إبعاد و فقرات استمارة االتصال التربوي 13جدول رقم )

 البعد عنوانه  ٌقٌس فقراته

1_6_0_2_4_6_11__10_71_77_76_73 _

66_62__64_65_01_01_07_06._ 
اللفظً السلوك 
 لألستاذ

السلوك 
 اللفظً

 األول 
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7_3_5_11_17_12_13_14_15_16_71_70_

72_74_75_76_61_61_67_60_66_ 
السلوك غٌر 
 اللفظً لألستاذ

السلوك 
غٌر 

 اللفظً

 الثانً 

 

 ( ٌوضح أبعاد و استمارة دافعٌة التعلم فً صورتها النهائٌة .14جدول رقم)

 البعد عنوانه  فقراته 
 األول الرضا عن الذات  _3_2_0_6_7_1

اهتمام المتعلم  17_11_11_6_5_4
بالمواضٌع 

 الدراسٌة 

 الثانً

16-10-12-13-14-

15-16-71- 
 الثالث التخطٌط و العمل 

 الرابع العمل و التفوق  -71-77-76-70-72

 

 :طرٌقة إجراء الدراسة األساسٌة_

 التالٌة:قامت الباحثة فً هذه الدراسة بعد اختبار العٌنة بتطبٌق األداتٌن وفق الخطوات 

التربوي. قامت الباحثة بالذهاب إلى استبٌان االتصال  تطبٌق األولى:_ الخطوة 1

بن شرٌف ببن عبد المالك  رمضان بوالٌة مستغانم و كان االستقبال من  متوسطة دهار

طرف مدٌر المتوسطة حٌث سهل لً طرٌقة الدخول إلى األقسام لتعرف على التالمٌذ 

حٌث تحدث إلى األساتذة من أجل تخصٌص وقت لً فً آخر الحصة من أجل تسلٌم 

م كٌفٌة مألها و األشٌاء التً استمارة على التالمٌذ و مألها وذلك بعد قٌام بشرح له

صعب فهما بالنسبة لهم، و كان ذلك بمأل االستمارة بطرٌقة صحٌحة حٌث قمت بالشكر 

 مدٌر و األساتذة و التالمٌذ و هٌأتهم لمأل االستمارة فً المرة المقبلة حول دافعٌة التعلم. 

جمع مجموعة من :تطبٌق استبٌان دافعٌة التعلم. كان ذلك عن طرٌق _ الخطوة الثانٌة 2

 ( تلمٌذ حٌث طبقت 72التالمٌذ من كل مستوى حٌث بلغ عدد التالمٌذ فً كل مستوى )
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الذٌن قاموا بمأل االستبٌان األول، حٌث لم أتلق أي مأل االستمارة على نفس التالمٌذ 

 إشكال ألنهم تعودوا على ذلك.

ى برنامج الحزمة معالجتها إحصائٌا و ذلك باالعتماد عل نتائج الثالثة:_الخطوة 3

حٌث قمت بتفرٌغ استمارات التً قاموا التالمٌذ بمالها و قمت بحساب .spss اإلحصائٌة

 الصدق من كال استبٌانٌن. 

 : األساسٌة الدراسة فً المستخدمة اإلحصائٌة ألسالٌبا -2

 النسخة      spss     اإلحصائً البرنامج على الباحثة اعتمدت البٌانات معالجة جلأ من

 المئوٌة النسبة:هً األساسٌة الدراسة فً استخدمناها التً األسالٌب بٌن من و 71 رقم

 .االستمارة تحكٌم نتائج و المٌدانٌة الدراسة عٌنة خصائص لتقدٌر

 التربوي االتصال بٌن العالقة طبٌعة و قوة تحدٌد به تتم الذي)(: بٌرسون ارتباط معامل_    

 دافعٌة و اللفظً غٌر و اللفظً السلوك و. التمٌزي الصدق بحساب و. التعلم دافعٌة و

 .التعلم
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الدراسة فرضٌات نتائج تفسٌر و عرض :الخامس الفصل  

 تمهٌد 

عرض نتائج الفرضٌة العامة .-1  

 

عرض نتائج الفرضٌة الثانٌة .-2             

 

عرض نتائج الفرضٌة الثانٌة .-3                
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 تمهٌد:

للفرضٌات الدراسة و بعده  اإلحصائٌةسوف نتطرق لعرض نتائج المعالجة فً هذا الفصل 

  نفٌه . أوٌتم تحلٌلها اعتمادا على النتائج المتحصل علٌها بحٌث ٌتم قبول الفرض 

 

: األولىعرض نتائج الفرضٌة -2  

 

المرحلة نص الفرضٌة :توجد عالقة بٌن السلوك اللفظً و دافعٌة التعلم لدى تالمٌذ 

 المتوسطة.

 

( ٌمثل معامل االرتباط و الداللة اإلحصائٌة بٌن السلوك اللفظً و 11جدول رقم )

 دافعٌة التعلم 

 

 

Sig   المتغٌرات  معامل االرتباط  مستوى الداللة 

 

 

00000 

 

 

0000 

 

 

00.0 

السلوك 

 اللفظً 

 دافعٌة التعلم 

 

 

 التعلٌق :

 

اصغر من مستوى 00000التً تساوي   sig ٌتضح لنا من خالل الجدول ان قٌمة 

 مما ٌدل على وجود عالقة بٌن السلوك اللفظً و الدافعٌة للتعلم . 0000الداللة
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عرض نتائج الفرضٌة الثانٌة:-3  

 

 

تالمٌذ المرحلة نص الفرضٌة :توجد عالقة بٌن السلوك غٌر اللفظً و دافعٌة التعلم لدى 

 المتوسطة .

 

بٌن السلوك اللفظً و دافعٌة التعلم . ( ٌبٌن االرتباط01جدول رقم )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعلبق:

 

ة عن دالو هً قٌمة احصائٌة 0010 تساوي   معامل االرتباط دول ان قٌمة ٌبٌن لنا الج

مستوى الداللة اصغر من  00000 التً تساوي  sigو قٌمة  0000مستوى الداللة 

 بٌن السلوك غٌر اللفظً و دافعٌة التعلم.  مما ٌدل على وجود عالقة0000

 

 

 

 

 

Sig   المتغٌرات  معامل االرتباط  مستوى الداللة 

 

 

00000 

 

 

0000 

 

 

0010 

 

 

 السلوك غٌر اللفظً 

 دافعٌة التعلم 
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_عرض نتائج الفرضٌة العامة :3  

المرحلة  م لدى تالمٌذ توجد عالقة بٌن االتصال التربوي و دافعٌة التعل:نص الفرضٌة 

.لمتوسطةا  

     التربويو الداللة اإلحصائٌة بٌن االتصال ( ٌوضح معامل االرتباط 11الجدول رقم )

و الدافعٌة للتعلم .   

 

Sig   المتغٌرات  معامل االرتباط  مستوى الداللة 

 

 

00000 

 

 

0001 

 

 

0013 

االتصال 

 التربوي 

 الدافعٌة للتعلم 

 

 

لتعلٌق :ا  

 

sig من الجدول اعاله ٌتضح لنا ان قٌمة        اى مستواصغر من 00000التً تساوي    

 

للتعلم .مما ٌدل على وجود عالقة بٌن االتصال التربوي و الدافعٌة  0000الداللة .  
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 تمهيد :

ٌعتبر هذا الفصل مرحلة أساسٌة و مهمة من مراحل البحث العلمً ،آذ ال ٌمكننا تجاهله 

لما ٌحمله من معلومات، فهو ٌعرض لنا النتائج المتوصل إلٌها فً الدراسة التً على 

من تحلٌل و مناقشة الفرضٌات التً و ضعتها كإجابات مؤقتة فً ضوئها تمكنت الباحثة 

 بداٌة البحث.

 مناقشة الفرضيات :

 _ مناقشة الفرضية األولى:1

تذكٌر بالفرضٌة :توجد عالقة بٌن السلوك اللفظً و دافعٌة التعلم لدى تالمٌذ المرحلة 

 المتوسطة.

( ان قٌمة  102/   17  كشفت نتائج الدراسة المٌدانٌة و الموضحة بالجدول )رقم 

.و هً   والقٌمة االحتمالٌة المرتبطة به0.64معامل االرتباط المستقٌم بٌرسون قدرت ب 

و هذا ٌعنً انه توجد عالقة بٌن  sig =0.000،0.01دالة إحصائٌا عند مستوى الداللة 

السلوك اللفظً و دافعٌة التعلم لدى تالمٌذ المرحلة المتوسطة .و علٌه نرفض الفرض 

الصفري و نقبل الفرض البدٌل أي توجد عالقة موجبة بٌن السلوك اللفظً و دافعٌة 

      للتعلم .و بهذا ٌمكننا القول إن السلوك اللفظً له دور فً إثارة الدافعبة لدى التالمٌذ

و األستاذ هو المحور فً ذلك فتالمٌذ المرحلة المتوسطة ٌكون لدٌهم القدرة على 

(لسلوك المعلم اثر كبٌر داخل الفصل 1945ته دراسة أندرسون )االتصال و هذا ما أكد

على تالمٌذ إذا إن سلوك المدرس ٌحدد المناخ االجتماعً الذي ٌستمر فً  الدراسً

 إثارته .و حدد نوعٌن من السلوك هما السلوك التسلطً و الدٌمقراطً .

جود عالقة ( الذي توصل إلى و1991و تتفق هذه  النتائج مع دراسة عبد الرحمن )

اٌجابٌة بٌن السلوك للمدرسٌن و المتمثل فً مهارات العالقات اإلنسانٌة المقدرة على 

  إلدارٌة.ااالتصال و التواصل .و ثقة المدٌر بالمعلمٌن و درجة قبول المعلمٌن لقراراتهم 
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(بحٌث أظهرت هذه النتائج إلى تحلٌل التفاعالت 1965و تتفق كذلك مع دراسة فالندار )

تجري خالل حصة تعلٌمٌة معٌنة و ذلك بالتمٌز بٌن المعلم المباشر الذي ال ٌسمح التً 

للتالمٌذ بالتفاعل و المشاركة.عكس المعلم غٌر المباشر و الذي ٌحافظ على درجة من 

الحرٌة التً تسمح للفرد بالتفكٌر و المشاركة الفعالة و قد وصف التفاعل اللفظً فً 

 : القسم إلى ثالثة مجاالت و هً

 كالم المعلم الغٌر المباشر و المباشر ،و كالم التلمٌذ ،و المحور الخاص بالسلوك أو

(التً تمحورت 1988و اتفقت الدراسة الحالٌة مع دراسة أمنة عبد هللا تركً ) الفوضى،

حول دافعٌة التعلم و عالقتها ببعض المتغٌرات لدى تالمٌذ المرحلة االبتدائٌة بدولة قطر 

(تلمٌذ و استهدفت الدراسة التعرف على التطور الذي ٌحدث 180العٌنة )حٌث بلغ عدد 

للدافعٌة للتعلم .و حاولت الدراسة الكشف عن العالقة بٌن دافعٌة التعلم و التوافق فً 

 البٌئة المدرسٌة.

 _مناقشة الفرضية الثانية :2

تالمٌذ المرحلة  تذكٌر بالفرضٌة:توجد عالقة بٌن السلوك غٌر اللفظً و دافعٌة التعلم لدى

 المتوسطة.

(تبٌن انه توجد عالقة بٌن     103/   18من خالل النتائج الموضحة فً الجدول )رقم   

السلوك غٌر اللفظً و دافعٌة التعلم لدى تالمٌذ المرحلة المتوسطة و هذا ما أثبتته 

      ،0.01و هً دالة عن مستوى الداللة 0.000التً قدرت ب  sig  القٌمةاالحتمالٌة

على حسب و القول ٌمكننا وبهذا. البدٌل الفرض نقبل و الصفري الفرض نرفض علٌه و

النتائج المتوصل إلٌها فً هذه الدراسة أن هناك عالقة اٌجابٌة .و هذا ما ٌتفق مع دراسة 

( التً عملت على جمع الوظائف التعلٌمٌة لألستاذ حسب السلوكات غٌر 1994ألتر )

من خالل حصة تعلٌمٌة و هً الوظائف اإلعالمٌة تتعلق بالمحتوى اللفظٌة التً ٌؤدٌها 

 والوظائف التحضٌرٌة و تتعلق بتحفٌز المتعلم و الوظائف التقٌمٌة. 
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( دامت عشر سنوات لمحاولة الكشف عن 1981و تتفق هذه النتائج مع دراسة كوزكً )

االستجوابات التً  أبعاد المتعلم و قد بنٌها على أساس مجموعة واضحة من المقابالت و

أجراها مع كل التالمٌذ و أولٌاءهم و أساتذتهم و توصل إلى تحدٌد تسعة أبعاد للدافعٌة 

المدرسٌة موزعة على ثالث مجاالت من علم النفس و هً المجال الوجدانً و المعرفً 

 و األخالقً .

 _مناقشة الفرضية العامة :3

التربوي و دافعٌة التعلم لدى تالمٌذ المرحلة تذكٌر بالفرضٌة :توجد عالقة بٌن االتصال 

 المتوسطة :

أن  (   104/     19كشفت نتائج الدراسة المٌدانٌة و الموضحة فً الجدول )رقم     

و و القٌمة االحتمالٌة المرتبطة به كانت و 0.73قٌمة معامل االرتباط بٌرسون قدرت 

عالقة بٌن Sig =0.000وهذا ٌعنً وجود  0.01هً دالة إحصائٌا عند مستوى الداللة 

و علٌه نرفض الفرض  االتصال التربوي و دافعٌة للتعلم لدى تالمٌذ المرحلة المتوسطة،

دٌل ،و بهذا ٌمكننا القول على حسب النتائج المتوصل إلٌها الصفري و نقبل الفرض الب

فً هذه الدراسة أن االتصال التربوي تأثر بمفاهٌم و اتجاهات معاصرة و الذي ركز 

على نقل المعلومات من المعلم إلى المتعلم و هذه االتجاهات جعلت مفهوم االتصال 

مجاالت ،و هذا ما أكدته دراسة مطابقا مع التعلٌم حٌث أن االتصال التعلٌمً ٌتكون من 

( التً أوصت بضرورة اهتمام الهٌئة اإلدارٌة 2002صادق الدروٌش و العماري )

 بتطوٌر مهارات االتصال و التواصل لدى العاملٌن فً المدرسة .
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( و التً درست رضا المعلمون 1990و تتفق هذه النتائج مع دراسة روٌس و مولً )   

به المدٌر ،و رضا المعلمون عن التغذٌة الرجعٌة .التً ٌقوم بها عن التواصل الذي ٌقوم 

المدٌر و درجة رضا المعلمون عن التواصل الذي ٌقوم به حسب اختالف أعمار 

 المعلمٌن و جنسهم .

 (حول موضوع دافعٌة للتعلم 1994و تتفق كذلك مع دراسة جٌهان أبو راشد العمران )

المتغٌرات الدٌمغرافٌة لدى عٌنة من الطلبة فً و عالقتها بالتحصٌل الدراسً .و بعض 

 ( تلمٌذة ثم تم اختٌارها عشوائٌا 377المرحلتٌن االبتدائٌة و اإلعدادٌة و اشتملت على )

 و استهدفت الدراسة التعرف على العالقة بٌن الدافعٌة للتعلم و التحصٌل الدراسً

 غرافٌة مختلفة.ومعرفة اثر الفروق بٌن األطفال الذٌن ٌنتمون إلى مناطق ج
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 : خاتمة

 كل ٌحتك ،حٌث التعلمٌة التعلٌمٌة العملٌة فً األساسٌة الركٌزة التربوي االتصال ٌعتبر

 طرٌق عن النشاطات و المعارف خالل من معه ٌتواصل و باألخر التلمٌذ و األستاذ من

 .التعلم نحو التالمٌذ دافعٌة ٌثٌر بدوره األستاذ تطوٌرها،و و المعرف إٌصال

 االتصال بٌن عالقة وجود إلى توصلنا هذا لبحثنا التطبٌقٌة و النظرٌة الدراسة خالل فمن

 إلى دراستنا نتائج أثبتت حٌث. المتوسطة المرحلة تالمٌذ لدى للتعلم دافعٌة و التربوي

 و. التعلم دافعٌة و التربوي االتصال آي المتغٌرٌن بٌن موجبة ارتباطٌه عالقة وجود

 كانت و التعلم دافعٌة و اللفظً غٌر و اللفظً السلوك بٌن عالقة وجود إلى كذلك توصلنا

 . المتغٌرات بٌن اٌجابٌة العالقة

 المتمدرس  الطالب معلومات إثراء فً قلٌال لو و الدراسة هذه تساهم أن نرجو أخٌرا و

  وعالقته التربوي االتصال بموضوع ٌتعلق ما ،و الخصوص وجه على النفس علم فً

 بربط سواء أخرى فٌدراسات التعمق و التطرق إلى أساسه ٌمكن الذي و التعلم بدافعٌة

 .أخر بمتغٌر( للتعلم دافعٌة أو التربوي االتصال) المتغٌرٌن احد



104 
 

 .االقتراحات :

من خالل ما قدمناه فً الجانب النظري و باالعتماد على نتائج الدراسة المٌدانٌة حول 

موضوع االتصال التربوي و عالقته بدافعٌة التعلم لدى تالمٌذ المرحلة المتوسطة ارتأٌنا 

إلى وضع بعض االقتراحات التً ٌمكن االستفادة منها فٌما بعد و التً تمثل حلقة ضمن 

 حلقات البحث العلمً و هً كاألتً :

 _االتصال فً المدارس ٌعتبر شرطا أساسٌا و الزما لوجود المدرسة و استمرارها.

_توعٌة األساتذة و اإلباء على التفاعل الجٌد مع التالمٌذ .من اجل إثارة الدافعٌة نحو 

 التعلم .

ألستاذ و التلمٌذ _على األستاذ آن تكون طرٌقته فً االتصال سلٌمة .أن ٌكون لدى ا

 مهارات االتصال اللغوٌة .

 _أن ٌكون األستاذ مقنعا بما ٌقوم بتقدٌمه من رسائل للتالمٌذ حتى تبلغ _الهدف المنشود.

 _التأكٌد على التغذٌة الراجعة التً تعمل على االتصال .

 _على األستاذ تحدٌد هدف االتصال و المحتوى و حاجات المستقبلٌن لالتصال .

م الوسائل التعلٌمٌة فهً تساعد على إثارة دافعٌة لدى المتعلمٌن و تخلق عندهم استخدا -

 الحوافز الشدٌدة نحو التعلم .



 قائمة المراجع
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 ، الدار العالمٌة للنشر و التوزٌع.1(، اإلتصال التربوي، ط2006أمٌرة علً محمد، ) -

، 5(، اإلتصال و اإلعالم فً المجتمعات المعاصرة، ط2006أبو أصبع صالح خلٌل، ) -

 دار المجدالوي للنشر و التوزٌع، األردن.

، دار أسامة 1(، افتصال و التسوٌق بٌن النظرٌة و التطبٌق، ط2010النواعرة، )أحمد  -

 للنشر           و التوزٌع، األردن.

، دار 1(، تكنولوجٌا التعلٌم نظرة مستقلٌة، ط1999إقبال بهٌٌانً، زاهر الغرٌب، )  -
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نسا ، دار العلم و اإل1عاصرة، ط(، اإلتصال التربوي رؤٌة م2014أسامة محمد سٌد،  ) -

 للنشر و التوزٌع.

(، سٌكولوجٌة 2011أحمد دوقة، لورسً عبد القادر، غربً مونٌة، حدٌدي محمد، ) -

 الدافعٌة للتعلم فً التعلٌم ما قبل التدرج، دٌوان المطبوعات الجامعٌة.

الدافعٌة و (، 2006أمٌمة عمور، عبد الحكٌم الصانً، حسٌن أبو رٌباس، سلٌم شرٌف، ) -

 ، دار الفكر للنشر و التوزٌع ، عمان.1الذكاء العاطفً، ط

(، أسالٌب التدرٌس الدراسات 1999أحمد حسٌن اللقانً، و عودة الجواد أبو سبتة، ) -

 ، عمان، األردن.1اإلجتماعٌة، ط

(، علم النفس التعلم، القاهرة مصر، مركز اإلسكندرٌة 1999أنس محمد أحمد القاسم، ) -

 ب.للكتا
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، دار كنوز 1(، مهارات اإلتصال ، اإلتصال مع األخرٌن، ط2010حسٌن جلوب، ) -

 المعرفة العلمٌة للنشر و التوزٌع األردن، عمان.

(، نماذج و مهارات، دار الباروزي العلمٌة للنشر و 2009حمٌد الطائً، بشٌر العالڨ، )  -

 التوزٌع، األردن، الطبعة العربٌة.

 (، التحصٌل الدراسً، دمشق، دار التربٌة الحدٌثة.1996حمدان محمد زٌاد، ) -

 (، اإلتصال التربوي و تدرٌس األدب، المركز الثقافً العربً.1993حبٌبً مٌلود، ) -

(، سٌكولوجٌا التعلم و التعلٌم، مبادئ و مفاهٌم، دار الكندي للنشر و 1998حسٌن منً، ) -

 التوزٌع.

سٌكولوجٌا الدافعٌة و اإلنفعاالت، عمان، دار (، 2007محمد محمود بنً ٌونس، ) -

 المسٌرة للنشر       و التوزٌع و الطباعة.

، دار غرٌب للطباعة و النشر  1(، الدافعٌة لإلنجاز ، ط2000محمد خلٌفة عبد اللطٌف، ) -

 و التوزٌع. 

جاز، التعلم الدافعً و عالقته بمستوى الطموح بالدافعٌة لإلن (،1987محمود أبو مسلم، ) -

 ب.ط، كلٌة التربٌة جامعة المنصورة.

(، عالقة التحصٌر بدافعٌة اإلنجاز عند العبً القسم الوطنً األول 2007مقاق كمال، ) -

 لكرة القدم الجزائرٌة، رسالة ماجستر غٌر منشورة(، جامعة الجزائر.

خدمة (، السٌاسة اإلجتماعٌة و التخطٌط بالمعهد العالً لل2005محمد محمود مهدلً، ) -

 اإلجتماعٌة باألسكندرٌة.

(، اإلتصال و 2003مصطفى عبد السمٌع، محمد لطفً جاد، صابر عبد المنعم محمد، ) -

 ، مركز الكتابة للنشر و القاهرة.2قراءات أساسٌة للطالب و المعلم، طالوسائل التعلٌمٌة 
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دار المناهج ، 1(، اإلتصال التربوي و تكنولوجٌا التعلٌم، ط2001مجد هاشم الهاشمً، ) -

 للنشر و التوزٌع، األردن.

 (، علم النفس التربوي للمعلمٌن، دار المعرفة الجامعٌة.1991منسً محمود عبد الحلٌم، ) -

، دار السٌرة للنشر 1(، تصمٌم الوسائل التعلمٌة التعلمٌة، ط2003محمود محمد الملٌة، ) -

 و التوزٌع و الطباعة.

، دار النهضة 1وسائل اإلتصال و تطورها، ط(، نشأة 2007محمد علً الفوري، ) -

 العربٌة، بٌروت.

، عمان، 1(، مبادئ افتصال التربوي و اإلنسانً، ط2001عمر عبد الرحٌم نصر هللا، ) -

 دار وائل للنشر و التوزٌع.

، عمان، دار 1(، مهارات افتصال، ط2010عالء محمد القاضً، بكر عمر حمدان، ) -

 اإلعصار العلمً.

(، معالم علم النفس، بٌروت، دار النهضة للطباعة و 1984حمن العٌساوي، )عبد الر -

 النشر.

، القاهرة، دار غرٌب للطباعة و 1(، معالم علم النفس، ط2004عبد الرحمن العٌوي، ) -

 النشر.

، عمان، دار المسٌرة 2(، الدافعٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق، ط2008ثائر: أحمد عناري ، ) -

 و التوزٌع و الطباعة.        للنشر 

، المطبوعات الجامعٌة، 1(، أصول التربٌة و التعلٌم، ط1990رابح تركً عمامرة، ) -

 الجزائر.

(، وسائل اإلتصال و تكنولوجٌا التعلم، 1999ربحً مصطفى علمٌان، محمد عبد الدٌن، ) -

 ، عمان، دار الصفاء للنشر.1ط
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صناعً، الكوٌن مكتبة الفالح للنشر و (، علم النفس ال1994المشعان، عوٌد سلطان، ) -

 التوزٌع.

(، المهارات السلوكٌة و التنظٌمٌة لتنمٌة، المواد 2007المغربً عبد الحمٌد عبد الفتاح، ) -

 ، مصر، المكتبة العصرٌة.1البشرٌة، ط

، عمان، دار أسامة للنشر 1(، نظرٌات اإلتصال، ط2011بسام عبد الرحمن المشافٌة، ) -

 و التوزٌع.

(، اإلتصال و العالقات اإلنسانٌة، 2005قندٌل محمد متولً و بدوي رمضان سعد، ) -

 عمان، دار النشر و التوزٌع و الطباعة.

، عمان، دار المسٌرة للنشر و 2التربوي، ط(، علم النفس 2000صالح أبو جادو، ) -

 التوزٌع.

ردن، دار الكندي (، علم النفس العام، األ1999الداهري، صالح الكبٌسً وهٌب مجٌد، ) -

 للنشر        و التوزٌع.

(، أسس التعلم و 2005قاسم لزام صبر، ٌوسف لزام كماش، صالح بشٌر سعد أبو خٌط، ) -

 التعلٌم   و تطبٌقاته فً كرة القدم، دار الوفاء للطباعة، اإلسكندرٌة.

 المعاجم و الموسوعات:

 ، دار الفكر.، بٌروت1(، معجم المصطلحات، لسان العرب، ط2008إبن منظور، ) -

 (، المعجم اإلعالمً، عمان، دار أسامة المشرق العربً.206محمد جمال الفار، ) -

 األطروحات و الرسائل:

(، أثر معاملة المدرس لتالمٌذه على التحصٌل الدارسً، دراسة 1995بن دانٌة أحمد، ) -

 ء، المغرب.مٌدانٌة، مجلة العلوم التربٌة، مطبعة النجاح الجدٌدة، دار البٌضا
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- De perretti, andrè (1967), lilertè et nepatiun lruarines    ( 7eme 

education paris : edication de l epi). 
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 المالحق 
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( :نتائج تحكيم استمارة االتصال التربوي .10الملحق رقم )  

سال تقي تعدل  األبعاد الرقم تقيس 

1 1 10 10  

 

السلوك 

 اللفظً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0 3 10 

1 1 0 13 

1 1 0 10 

0 0 3 10 

1 1 0 10 

1 1 0 10 

0 0 0 10 

0 0 0 10 

0 0 0 01 

0 0 3 00 

1 1 0 00 

0 0 2 03 

1 1 0 00 

0 0 3 00 

0 0 3 00 

0 0 3 00 

0 0 3 00 
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1 1 0 00 

 

1 1 0 01  

 

 

 

 

السلوك 

 اللفظي 

1 1 0 00 

1 1 0 00 

1 1 0 03 

1 1 0 00 

1 1 0 00 

1 1 0 00 

1 1 0 00 

1 1 0 00 

1 1 0 00 

1 1 0 31 

1 1 0 30 

 السلوك  10 0 1 1

 غير 

 اللفظي 

1 0 3 10 

1 1 0 13 

0 0 4 10 

2 0 2 10  

1 2 1 10 

0 0 4 10 
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0 3 1 10 

1 1 2 10 

 السلوك  01 4 0 0

 غير 

 اللفظي 

2 0 2 00 

0 0 4 00 

0 0 4 03 

0 4 0 00 

1 0 3 00 

0 0 4 00 

0 0 4 00 

2 0 2 00 

1 0 3 00 

0 0 4 01 

1 0 3 00 

0 2 2 00 

0 2 2 03 

0 0 4 00 

0 0 4 00 

0 0 4 00 

0 0 4 00 

1 0 3 00 
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0 0 4 00 

0 0 4 31  

0 0 4 30 

 المجموع  201 29 23

 

( :استمارة االتصال التربوي في صورتها النهائية .13الملحق رقم )  

 بحث لنٌل شهادة الماستر تخصص تعلٌمٌة العلوم تحت عنوان االتصال  إطارفً 

،ٌشرفنا إن نقدم إلٌكم التربوي و عالقته بدافعٌة التعلم لدى تالمٌذ المرحلة المتوسطة   

و المناسبة.فً الخانة )×( هذه االستمارة و اإلجابة على كل فقرة بوضع عالمة   

بإجابات من متعدد:تتضمن هذه األخٌرة مجموعة من العبارات   

: أنثى_الجنس :ذكر                       1  

_السن :2  

السنة أولى متوسط                         السنة الثانٌة متوسط          _المستوى:3  

السنة الرابعة متوسط                   الثالثة متوسطالسنة                          

 

 الرقم  العبارات أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما

أثناء شرح كلمات واضحة  األستاذٌستخدم      

 الدرس 

11 

ٌقوم األستاذ بهز الرأس عندما تكون اإلجابة      

 صحٌحة .

12 

 13 ٌتعامل األستاذ مع جمٌع التالمٌذ .     

السؤال.ٌرفض األستاذ إعادة طرح        14 

.األستاذ فً بالسبورة لشرح الدرس ٌستعٌن       15 
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ٌستعمل األستاذ فً الشرح حركات الٌدٌن      

 كاللمس مثال .

16 

.مخارج الحروف عند األستاذ واضحة       17 

. تاذ باإلشارة للداللة على شًء ماٌستعٌن األس       18 

القسم.ٌعاتب األستاذ التالمٌذ الضعفاء فً        19 

األستاذ  بصوت مرتفع.ٌتكلم        11 

 11 ٌشرح الدرس و هو جالس .     

 12 ٌضع ٌدٌه فً جٌبه أثناء شرح الرس .     

 13 ٌتحدث االستناد بكلمات واضحة .     

 14 ٌجلس أمام التالمٌذ بطرٌقة معتدلة .     

 15 تزداد درجة تركٌز العٌن لدى األستاذ عند القلق      

 16 ٌعبر األستاذ عن غضبه بإغماض عٌنه.      

 27 ٌجلس األستاذ أمام التالمٌذ لفترة طوٌلة .     

 18 ٌمشً األستاذ بٌن  الصفوف أثناء حل التمارٌن      

 19 ٌغضب األستاذ ألتفه األسباب.      

حضورهم ن مع التالمٌذ الغائبٌن ع األستاذٌتكلم        21 

 21 ٌسخر اإلستاد من إجابات التالمٌذ.      

 22 ٌدق األستاذ على الطاولة للفت االنتباه .     

 23 نلتزم الصمت بالقسم بمجرد النظر لألستاذ.     

 24  ٌتكلم األستاذ بصوت مزعج .     

 25 ٌبتسم األستاذ فً وجه التالمٌذ من حٌن ألخر.     

ألتفه األسباب .ٌقوم بالصراخ أثناء الدرس        26 
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غاضب من خالل مالمح وجه.نعلم أن األستاذ        27 

ٌمدح األستاذ التالمٌذ الضعفاء على المزٌد من      

 الجهد. 

28 

 29 ٌركز نظراته على ما ٌقوله التلمٌذ.     

الحصة.ٌخلق جو من الفكاهة و الضحك أثناء        31 

 31 ٌتكلم األستاذ بصوت منخفض جدا.     

 32 ٌغمض األستاذ عٌنٌه من حٌن آلخر .     

 33 ٌتحلى بالصبر مع التالمٌذ الفوضوٌٌن فً القسم      

 34 ٌكرر ما ٌقوله عندما ال ٌفهم اآلخرون .     

 35 ٌتكلم دون انقطاع مما ٌشعرنا بالملل.     

 36 ٌقوم األستاذ بحركات كثٌرة دون سبب.     

تدوٌن المالحظات ٌستخدم أسلوب        37 

 38 ٌعطً فرصة للتعبٌر عن أفكارهم و معارفهم .     

 39 ٌستقبل كل إجابات التالمٌذ الخاطئة .     

 41 ٌقوم بطرح السؤال و اإلجابة علٌه بنفسه .     

ٌطلب اإلجابة من التلمٌذ و هو ٌكتب على      

 الكراس.

41 

 

للتعلم فً صورتها النهائٌة .( استمارة الدافعٌة 14الملحق  رقم )  

 التعلٌمة.

 أو الدراسٌةالفقرات قد تصادفك فً حٌاتك مجموعة من  أٌدٌكعزٌزي التلمٌذ نضع بٌن 

 موضوعٌة.و صدق بكل المناسبة العبارة إمام)×( عالمة وضع الرجاء لذا الٌومٌة

 الجنس:         ذكر                    أنثى
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 السن :

 المستوى :           السنة اولى متوسط :                          السنة الثانٌة متوسط 

السنة الثالثة متوسط                          السنة الرابعة متوسط                         

 

 

أوافق  أوافق  ال أوافق  ال أوافق بشدة

 بشدة 

 الرقم  الفقرات

الدراسٌة بمسؤولٌة تامة .أواجه المواقف       11 

اشعر باالرتٌاح عندما التزم بالقانون الداخلً     

 للمؤسسة.

12 

اشعر بالرضا عندما أقوم بتطوٌر مهارتً     

 المدرسٌة .

13 

احرص على تنفٌذ ما ٌطلبه منً األساتذة     

 بخصوص الواجبات 

14 

 15 أحس بالرضا لما أكون مع زمالئً .    

التزم بالسلوكٌات الحسنة داخل القسم لكً     

 استوعب الدرس.

16 

لدي رغبة قوٌة لالستفسار على المواضٌع     

 الدراسٌة.

17 

 18 اشعر بالسعادة لما أكون فً المدرسة .    

 19 استمتع باألفكار التً أتعلمها فً المدرسة.    

 11 دائما اهتم بعالماتً المدرسٌة     

بمراجعة دروسً .اهتم       11 

أفضل أن اهتم بالمواضٌع المدرسٌة على أي     

 شًء أخر.

12 
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 13 اشغل وقت فراغً فً الدراسة .    

 14 احرص على حل واجباتً مهما كلفنً األمر.    

اشعر باالرتٌاح كما انظم أعمالً المدرسٌة     

 مسبقا 

15 

عمل أرٌد القٌام به. ط ألياخط      16 

سرعان ما اشعر بالملل عندما أقوم بالواجبات     

 المدرسٌة.

17 

اخصص الوقت الذي ٌناسبنً من اجل الحفظ     

 الجٌد.

18 

 19 ابذل كل جهدي ألصبح متفوقا .    

العمل مع الزمالء فً المدرسة ٌمكننً من     

 الحصول على عالمات جٌدة.

21 

أن ٌعطٌنا األساتذة أسئلة صعبة تحتاج  أفضل    

 إلى تفكٌر.

21 

أحب المشاركة فً النشاطات المدرسٌة فً كل     

 مرة.

22 

 23 أحب تنظٌم واجباتً و دروسً .    

اسعً ألكون فً مستوى زمالئً المتفوقٌن..      24 

 

الفقرات بٌن الفاكرونباخ ثبات قٌمة لتقدٌر مخرجات( 15) رقم الملحق  

االتصال التربوي :استبٌان ا_  

Statistiques de fiabilité 

Alpha de cronbach Nombre d’eléments 

0.84 48 
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 ب_ استبٌان دافعٌة التعلم  :

Statistiques de fiabilité 

Alpha de cronbach Nombre d’eléments 

0.59 25 

 

حسب ٌغ استمارات البحث بعد تفر   121121( مخرجات 16الملحق رقم )

 الفرضٌات:

 أ_معامل االرتباط بٌن السلوك اللفظً و دافعٌة التعلم .

Corrélations 

 السلوك اللفظً  دافعٌة  

 دافعٌة

 

Corrélation de 

pearson  

1 ,649** 

Sig.(2_tailed)  ,000 

N 92 92 

 Corrélation pearson  .649** 1 

Sig.(2_tailed) .000  

N 92 92 
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**.la correlation is significant at the 0.01level (2_tailed) 

 

 

 

 

 

ط بٌن السلوك غٌر اللفظً و دافعٌة التعلم :معامل االرتب   ب _ 

Correlations 

 السلوك غٌر اللفظً دافعٌة التعلم  

 Corrlation دافعٌة للتعلم 

pearson 

1 .482** 

Sig 

.(2_tailed) 

 .000 

N 92 92 

السلوك غٌر 

 اللفظً 

Corrélation 

pearson 

.482** 1 

Sig 

.(2_tailed)  

.000  

N 92 92 

**corrélation is signification at the 0.01level(2_tailed) 
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:ج_معامل االرتباط بين الدافعية و االتصال التربوي و السلوك اللفظي و غير اللفظي     

Correlation 

 

 الدافعٌة 

 

.االتصال الدافعٌة   السلوك  

 اللفظً

السلوك 

غٌر 

 اللفظً

Corrélation pearson 1 .732** .649** .482** 

Sig(2_tailed)  .000 .000 .000 

 

 االتصال 

N 92 92 92 92 

Corrélation pearson  .732** 1 .807** .758** 

Sig (2_tailed) .000  .000 .000 

N 92 92 92 92 

السلوك 

 اللفظً 

Corrélation pearson  ;649** .807** 1 .234* 

Sig (2_tailed) .000 .000  .025 

N 92 92 92 92 

 

السلوك غٌر 

 اللفظً 

Corrélation pearson .482** .758** .234* 1 

Sig (2_tailed) .000 .000 .025  

N 92 92 92 92 

**Corrélation est significative au niveau 0.01(bilatéral) 

*Corrélation est significative au niveau 0.05(bilatéral) 
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( :نتائج تحكيم استمارة االتصال التربوي .10الملحق رقم )  

سال تقي تعدل  األبعاد الرقم تقيس 

1 1 10 10  

 

السلوك 

 اللفظً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0 3 10 

1 1 0 13 

1 1 0 10 

0 0 3 10 

1 1 0 10 

1 1 0 10 

0 0 0 10 

0 0 0 10 

0 0 0 01 

0 0 3 00 

1 1 0 00 

0 0 2 03 

1 1 0 00 

0 0 3 00 

0 0 3 00 

0 0 3 00 

0 0 3 00 

1 1 0 00 
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1 1 0 01  

 

 

 

 

 السلوك

 اللفظي 

1 1 0 00 

1 1 0 00 

1 1 0 03 

1 1 0 00 

1 1 0 00 

1 1 0 00 

1 1 0 00 

1 1 0 00 

1 1 0 00 

1 1 0 31 

1 1 0 30 

 السلوك  10 0 1 1

 غير 

 اللفظي 

1 0 3 10 

1 1 0 13 

0 0 4 10 

2 0 2 10  

1 2 1 10 

0 0 4 10 

0 3 1 10 

1 1 2 10 
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 السلوك  01 4 0 0

 غير 

 اللفظي 

2 0 2 00 

0 0 4 00 

0 0 4 03 

0 4 0 00 

1 0 3 00 

0 0 4 00 

0 0 4 00 

2 0 2 00 

1 0 3 00 

0 0 4 01 

1 0 3 00 

0 2 2 00 

0 2 2 03 

0 0 4 00 

0 0 4 00 

0 0 4 00 

0 0 4 00 

1 0 3 00 

0 0 4 00 

0 0 4 31  
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0 0 4 30 

 المجموع  201 29 23

 

( :استمارة االتصال التربوي في صورتها النهائية .13الملحق رقم )  

 بحث لنٌل شهادة الماستر تخصص تعلٌمٌة العلوم تحت عنوان االتصال  إطارفً 

،ٌشرفنا إن نقدم إلٌكم التربوي و عالقته بدافعٌة التعلم لدى تالمٌذ المرحلة المتوسطة   

و المناسبة.فً الخانة )×( اإلجابة على كل فقرة بوضع عالمة هذه االستمارة و   

 تتضمن هذه األخٌرة مجموعة من العبارات بإجابات من متعدد:

: أنثى_الجنس :ذكر                       1  

_السن :2  

السنة أولى متوسط                         السنة الثانٌة متوسط          _المستوى:3  

السنة الرابعة متوسط                   الثالثة متوسطالسنة                          

 

 الرقم  العبارات أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما

أثناء شرح كلمات واضحة  األستاذٌستخدم      

 الدرس 

11 

ٌقوم األستاذ بهز الرأس عندما تكون اإلجابة      

 صحٌحة .

12 

األستاذ مع جمٌع التالمٌذ .ٌتعامل        13 

السؤال.ٌرفض األستاذ إعادة طرح        14 

.األستاذ فً بالسبورة لشرح الدرس ٌستعٌن       15 

ٌستعمل األستاذ فً الشرح حركات الٌدٌن      

 كاللمس مثال .

16 
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.مخارج الحروف عند األستاذ واضحة       17 

. على شًء ما تاذ باإلشارة للداللةٌستعٌن األس       18 

القسم.ٌعاتب األستاذ التالمٌذ الضعفاء فً        19 

 11 ٌتكلم األستاذ  بصوت مرتفع.     

 11 ٌشرح الدرس و هو جالس .     

 12 ٌضع ٌدٌه فً جٌبه أثناء شرح الرس .     

 13 ٌتحدث االستناد بكلمات واضحة .     

.ٌجلس أمام التالمٌذ بطرٌقة معتدلة        14 

 15 تزداد درجة تركٌز العٌن لدى األستاذ عند القلق      

 16 ٌعبر األستاذ عن غضبه بإغماض عٌنه.      

 27 ٌجلس األستاذ أمام التالمٌذ لفترة طوٌلة .     

 18 ٌمشً األستاذ بٌن  الصفوف أثناء حل التمارٌن      

 19 ٌغضب األستاذ ألتفه األسباب.      

حضورهم ن مع التالمٌذ الغائبٌن ع األستاذٌتكلم        21 

 21 ٌسخر اإلستاد من إجابات التالمٌذ.      

 22 ٌدق األستاذ على الطاولة للفت االنتباه .     

 23 نلتزم الصمت بالقسم بمجرد النظر لألستاذ.     

 24  ٌتكلم األستاذ بصوت مزعج .     

التالمٌذ من حٌن ألخر.ٌبتسم األستاذ فً وجه        25 

 26 ٌقوم بالصراخ أثناء الدرس ألتفه األسباب .     

غاضب من خالل مالمح وجه.نعلم أن األستاذ        27 

ٌمدح األستاذ التالمٌذ الضعفاء على المزٌد من       28 
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 الجهد. 

 29 ٌركز نظراته على ما ٌقوله التلمٌذ.     

الحصة.الضحك أثناء ٌخلق جو من الفكاهة و        31 

 31 ٌتكلم األستاذ بصوت منخفض جدا.     

 32 ٌغمض األستاذ عٌنٌه من حٌن آلخر .     

 33 ٌتحلى بالصبر مع التالمٌذ الفوضوٌٌن فً القسم      

 34 ٌكرر ما ٌقوله عندما ال ٌفهم اآلخرون .     

 35 ٌتكلم دون انقطاع مما ٌشعرنا بالملل.     

 36 ٌقوم األستاذ بحركات كثٌرة دون سبب.     

 37 ٌستخدم أسلوب تدوٌن المالحظات      

 38 ٌعطً فرصة للتعبٌر عن أفكارهم و معارفهم .     

 39 ٌستقبل كل إجابات التالمٌذ الخاطئة .     

 41 ٌقوم بطرح السؤال و اإلجابة علٌه بنفسه .     

ٌكتب على ٌطلب اإلجابة من التلمٌذ و هو      

 الكراس.

41 

 

( استمارة الدافعٌة للتعلم فً صورتها النهائٌة .14الملحق  رقم )  

 التعلٌمة.

 أو الدراسٌةالفقرات قد تصادفك فً حٌاتك مجموعة من  أٌدٌكعزٌزي التلمٌذ نضع بٌن 

 موضوعٌة.و صدق بكل المناسبة العبارة إمام)×( عالمة وضع الرجاء لذا الٌومٌة

ذكر                    أنثى    الجنس:       

 السن :

 المستوى :           السنة اولى متوسط :                          السنة الثانٌة متوسط 
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السنة الثالثة متوسط                          السنة الرابعة متوسط                         

 

 

أوافق  أوافق  ال أوافق  ال أوافق بشدة

 بشدة 

 الرقم  الفقرات

 11 أواجه المواقف الدراسٌة بمسؤولٌة تامة .    

اشعر باالرتٌاح عندما التزم بالقانون الداخلً     

 للمؤسسة.

12 

اشعر بالرضا عندما أقوم بتطوٌر مهارتً     

 المدرسٌة .

13 

احرص على تنفٌذ ما ٌطلبه منً األساتذة     

 بخصوص الواجبات 

14 

 15 أحس بالرضا لما أكون مع زمالئً .    

التزم بالسلوكٌات الحسنة داخل القسم لكً     

 استوعب الدرس.

16 

لدي رغبة قوٌة لالستفسار على المواضٌع     

 الدراسٌة.

17 

 18 اشعر بالسعادة لما أكون فً المدرسة .    

 19 استمتع باألفكار التً أتعلمها فً المدرسة.    

 11 دائما اهتم بعالماتً المدرسٌة     

 11 اهتم بمراجعة دروسً .    

أفضل أن اهتم بالمواضٌع المدرسٌة على أي     

 شًء أخر.

12 

 13 اشغل وقت فراغً فً الدراسة .    

 14 احرص على حل واجباتً مهما كلفنً األمر.    
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اشعر باالرتٌاح كما انظم أعمالً المدرسٌة     

 مسبقا 

15 

عمل أرٌد القٌام به. ط ألياخط      16 

سرعان ما اشعر بالملل عندما أقوم بالواجبات     

 المدرسٌة.

17 

اخصص الوقت الذي ٌناسبنً من اجل الحفظ     

 الجٌد.

18 

 19 ابذل كل جهدي ألصبح متفوقا .    

العمل مع الزمالء فً المدرسة ٌمكننً من     

 الحصول على عالمات جٌدة.

21 

أفضل أن ٌعطٌنا األساتذة أسئلة صعبة تحتاج     

 إلى تفكٌر.

21 

أحب المشاركة فً النشاطات المدرسٌة فً كل     

 مرة.

22 

 23 أحب تنظٌم واجباتً و دروسً .    

اسعً ألكون فً مستوى زمالئً المتفوقٌن..      24 

 

الفقرات بٌن الفاكرونباخ ثبات قٌمة لتقدٌر مخرجات( 15) رقم الملحق  

االتصال التربوي :استبٌان ا_  

Statistiques de fiabilité 

Alpha de cronbach Nombre d’eléments 

0.84 48 
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 ب_ استبٌان دافعٌة التعلم  :

Statistiques de fiabilité 

Alpha de cronbach Nombre d’eléments 

0.59 25 

 

حسب ٌغ استمارات البحث بعد تفر   120120( مخرجات 16الملحق رقم )

 الفرضٌات:

 أ_معامل االرتباط بٌن السلوك اللفظً و دافعٌة التعلم .

Corrélations 

 السلوك اللفظً  دافعٌة  

 دافعٌة

 

Corrélation de 

pearson  

1 ,649** 

Sig.(2_tailed)  ,000 

N 92 92 

 Corrélation pearson  .649** 1 

Sig.(2_tailed) .000  

N 92 92 

**.la correlation is significant at the 0.01level (2_tailed) 
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ط بٌن السلوك غٌر اللفظً و دافعٌة التعلم :معامل االرتب   ب _ 

Correlations 

 السلوك غٌر اللفظً دافعٌة التعلم  

 Corrlation دافعٌة للتعلم 

pearson 

1 .482** 

Sig 

.(2_tailed) 

 .000 

N 92 92 

السلوك غٌر 

 اللفظً 

Corrélation 

pearson 

.482** 1 

Sig 

.(2_tailed)  

.000  

N 92 92 

**corrélation is signification at the 0.01level(2_tailed) 
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:ج_معامل االرتباط بين الدافعية و االتصال التربوي و السلوك اللفظي و غير اللفظي     

Correlation 

 

 الدافعٌة 

 

.االتصال الدافعٌة   السلوك  

 اللفظً

السلوك 

غٌر 

 اللفظً

Corrélation pearson 1 .732** .649** .482** 

Sig(2_tailed)  .000 .000 .000 

 

 االتصال 

N 92 92 92 92 

Corrélation pearson  .732** 1 .807** .758** 

Sig (2_tailed) .000  .000 .000 

N 92 92 92 92 

السلوك 

 اللفظً 

Corrélation pearson  ;649** .807** 1 .234* 

Sig (2_tailed) .000 .000  .025 

N 92 92 92 92 

 

السلوك غٌر 

 اللفظً 

Corrélation pearson .482** .758** .234* 1 

Sig (2_tailed) .000 .000 .025  

N 92 92 92 92 

**Corrélation est significative au niveau 0.01(bilatéral) 

*Corrélation est significative au niveau 0.05(bilatéral) 
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