
 
 الدافعية والتشويق في غرفة الصف

 
سواء ما كاان منااا متًا    يرى البعض أن التعليم هو عملية ترتيب وتنظيم جميع الشروط المتعلقة بعملية التعلم

وهاه  العناًار كلااا تتشاابت وتتاداخ  ماع . المحيطة أثناء عملية الاتعلم بالمتعلم وخبراته ودافعيته، أو ما كان متً   ببيئته
 عرضي هها التعرض لمفاوم الدافعية ومدى تأثير  على حدوث التعلم لدى الفرد وسأقوم في بعضاا،

 
 الدافعية؟ ما هي

الفرد من أج  إعادة التوازن الهي  مجموعة الظروف الداخلية والخارجية التي تحرت"المًطلح إلى  ايشير هه 
، "د يكون إرضاء حاجاا  داخلياة أو راباا  داخلياةوهها الادف ق اخت ، فالدافع يشير إلى نزعة للوًو  إلى هدف معين

وهاي  تدفع المتعلم إلى االنخراط في نشاطا  التعلم التي تؤدي إلى بلوغ األهاداف المنشاودة مجموعة المشاعر التي"وهي 
 ."ضرورة أساسية لحدوث التعلم و بدوناا ال يحدث التعلم

  
 يسمى بالحاجة؟ ما عالقة الدافع بما        

انحاراف الشاروط البيولوجياة أو السايكولوجية  يشير مفاوم الحاجاة إلاى الحالاة التاي تنشاأ لادى الكاائن الحاي عناد          
. الاادف فيشاير إلاى ماا يرااب الفارد فاي الحًاو  علياه ويشابع الادافع بانف  الوقا  أما. ال زمة المؤدية لحفظ بقاء الفرد

حاافز أو باعاث ألناه يشابع  ارجية يسمى بالحافز أو الباعث فالطعام هاويكون الادف خارجيا  أي مرتبطا  بالبيئة الخ وعندما
للعضاوية التاي تحارت السالوت وتوجااه نحاو تحقياو هادف أو  دافع الجوع، فالدافعية إهن هي عبارة عان الحااال  الداخلياة

بيعاة اننساانية فاي الفلسافا  القديماة التاي بحثا  فاي الط. حتى يتحقو هلات الاادف ارض معين وتحافظ على استمرار يته
وهاو الادافع أو الحاجاة، وقاد  السلوكا  اننسانية تفسر على أسا  الغريزة، أما اليوم فقاد اساتبد  هاها التفساير با خر كان 

حتى أن علماء النف  قد استخدماهما بنف  المعناى وللتميياز بيناماا  عوم  المفاومان أحيانا  على أناما يحم ن نف  الداللة
الادافع للداللاة علاى  يولوجية للخ يا الناجمة عن الحرمان، بينما يشير مفاومسللداللة عن الحاجة الفي جةاستخدم مفاوم الحا

باتجا  إشباع الحاجة، فايمكن القاو  أن الادافع هاو الجاناب  الحاجة السيكولوجية الناجمة ن الحاجة والتي تدفع الفرد للسلوت
 السيكولوجي للحاجة

  
 الباعث؟ الحافز أو ما هو .        
إيجابية أو ترتبط بحوافز إيجابية، وسوف يحجم عن  عادة يقدم الفرد على سلوكا  تؤدي إلى حًوله على حوافز          

حاوافز سالبية أو تارتبط بحاوافز سالبية، ومان هناا نارى أن الجاوائز والمكافا    سلوكا  تؤدي إلى حًاوله حًاوله علاى
الحًو  علاى هاه   رد عم   قويا  في استثارة سلوكه وتوجياه وجاة تمكنه منالتي يمكن أن يحً  علياا الف واالمتيازا 

تارتبط ماع موضاوع معاين إلاى إبعااد الفارد عان  الحوافز انيجابية، بينما تعم  االحباطا  والمزعجاا  والمنغًاا  التاي
بالحاجة والدافع الداخليين وفي التعلم يمكن أن تكون مرتبط بالحافر الخارجي أو  وعملية. القيام بسلوت تجا  هلت الموضوع

المعلام أن يعما  علاى جعا  دافعياة  الحالة تكون النتيجة أفع  فالدافع الداخلي يعتبر شرطا  أساسيا  للتعلم الاهاتي، وعلاى هه 
انط قه من حافز خارجي وخاًاة الماادي منااا، فااها سايعم  علاى  المتعلم للتعلم منطلقة من حاجة ودافع داخلي أكثر من

المعلام ال تقا   يدفعه إلى مواًلة التعلم مدى التعلم، ولن ننسى التركيز على أن وجود الدافعياة لادى التعلم الهاتي مما تنمية
 وفاقد الشيء طبعا  ال ولن يعطيه أهمية عن دافعية المتعلم للتعلم فالمعلم هو من سيوجدها لدى المتعلم

   
 الصف؟ كيف يثير المعلم الدافعية في طالبه داخل .     
يتعرف على الحاجاا  الفردياة ويربطااا  البحث عن حاجا  الط ب الفردية والتخطيط نشباعاا، فعلى المعلم أن .1

 . الناسبة نحو تحقيو النتاجا  المراوبة باألهداف الخاًة لديه ويوجااا عن طريو األنشطة
  تعدد النشاطا  كلف  االنتبا  إلى المتعلمين، ويتحقو هها من خ  إثارة فضو  المتعلمين وحب االستط ع لدى.  .2

 .المعلوما  أو طرح األسئلة المثيرة للتفكير، أو تشكيكام بما لديام أً   من معلوما  التناقض بين
دافعا  داخلياا  يدفعاه ل ساتمرار  توظيف إنجاز الفرد على اعتبار  مًدرا  للدافعية فإنجاز الفرد وإتقانه لعمله يشك  .3

 .في النشاط التعليمي
 فالفرد يسعى دوما  لزيادة قدرته للقيام بأعما  عدة في بيئته ليحقو: مًدرا  للدافعية توظيف القدرة على اعتبارها .4

شاعور  بالنجااح تازداد ثقتاه  ياؤدي إلاى"الاتعلم"من خ لاا النجاح، فعندما يشعر المتعلم بأن سالوكه الاهي يمارساه 
 ".جديد تعلم"دة بنفسه وبقدراته مما سيدفعه إلى ممارسة نشاطا  جدي

قماة سالم الحاجاا  اننساانية  وقاد احتلا  الحاجاة لتحقياو الاها :توظياف الحاجاة لتحقياو الاها  كمًادر للدافعياة .5
وهاه  قاوة إيجابياة داخلياة تتاوك سالوت الفارد لتحقياو  فاننسان كما يرى الترباويين يولات ولدياه ميا  لتحقياو هاتاه

كياد هاتاه، والمعلام النااجح يساتطيع توظياف هاه  الحاجاة نثاارة بتحقياو وتأ النجااح الاهي ياؤدي إلاى شاعور الفارد
فاي  ط به وهلت عان طرياو إتاحاة الفرًاة أماماه لتحقياو هاتاه مان خا   النشااطا  التاي يمارسااا الدافعية لدى

 .الموقف التعليمي والتي تبعث في نفسه الشعور باالعتزاز واالحترام والثقة
كالمااديح أو لوحااة  لمتعلمااين مثاا  الاادرجا  أو قطعااة حلااوى، أو المعنويااةاسااتخدام أساالوب الحااوافز الماديااة مااع ا .6

 .الشرف وكم هكرنا يفض  أال يعتاد المتعلم على الحافز المادي
 .دافعيته لتعلم مادته بناء ع قة جيدة ما بين المعلم والمتعلمين، فبمقدار محبة المتعلم لمعلمه ستزداد .7



 ا  وتعلما  سابقةالعم  على ربط المعلومة الجديدة بمعلوم .8
 .ربط التعلم الجديد بحياة المتعلم . .9
 .ربط التعلم بالعم  ما أمكن هلت .11
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 هاداف المطلوباة مان الماادة ساواء كانا لدى طلبته بإحداث التغيير المطلوب أي تحقيو األ بناء شخًية متوازنة

األساساي وهاو وجاود  معرفية أو وجدانية أو نفسحركية، ومان المؤكاد أن هاها كلاه لان يتحقاو بادون تاوفر الشارط
فالدافعيااة ساتعم  علااى حادوث التاادري  والااتعلم  الدافعياة لديااه للتعلايم وإيجاااد الدافعياة الكافيااة لادى طلبنااه للاتعلم،

النشاط الهاتي والمشاركة انيجابية للمتعلم، ووجود ع قة الشاراكة بيناه  معاا سيعتمد علىالفاعلين فنمط التدري  
   .المتعلم وبين


