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 اإلهداء

 
 .كل قارئ ناقد جادهذا البحث إلى  أهدي

 وعما أقيم فيه حتى التطاله الرداءة الطموحة ،أهدي هذا الجهد إلى كل من ينافح عن نفسه
 .إلى كل من يتعرف على نفسه في هذا العمل، فيثمر ذلك عنده مواصلة لهذا الجهد

 .إلى كل المعالم الثابتة التي ال تبغي عن مقامها حوال
 .فردا فردا كافة" الَمْعَلم  "إلى أسرة مكتب 
 .ثبت قائما معلما  لإلنسانية قاطبةالذي " إدغار موران"إلى األستاذ القدير

 .إلى أستاذي الفاضل الشيخ محمد الطاهر آيت علجت أطال اهلل عمره وبارك فيه
 .إلى روح األستاذ حمودة بن ساعي رحمه اهلل

 .إلى روح أستاذي موالي إدريس شابو رحمه اهلل
 .وطبة رحمه اهللإلى روح أخي صالح ب

 .ىإلى كل من خالي محمد وخالي مصطف
 .إلى روح أبي وأّمي وجدتي يمينة رحمهم اهلل

لى و التي صبرت معي وكانت لي خير سند ونعم الرفيق إلى زوجتي   .أبنائي أمين وأمينةا 
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 كلمة الشكر
 

الفاضل بحري  /يطيب لي في هذا المقام ان أتقدم بجزيل الشكر والعرفان، إلى األستاذ
لم يدخر نبيل، الذي تميز بكفاءة  وجدانية عالية، إذ صبر علينا حتى إتمام هذا البحث، والذي 

الشكر واالمتنان، وال يسعني هنا جزيل جهدا وال وقتا في إفادتنا وفق مقتضى تقدم البحث، فله 
تذاري يشفع لي إال أن أعتذر له عن عدم استيفاء حق الشكر له في هذه الُكليمات، علَّ اع

  .فأطال اهلل عمره ووّفر حظه من العلم واإليمان. عنده
كما أتوجه بالشكر كل األساتذة الذين تعاونوا معنا في إنجاز هذا البحث، وأخص منهم   

كما ال يفوتني . عبد الرحيم تلي /عمر النقيب، واألستاذ/ أحمد دوقة، واألستاذ /بالذكر، األستاذ
، وحسبنا منهم صدق التعامل األساتذة الذين ساعدونا بما تيسر لديهمأن أتقدم بشكري لبعض 

جيهان مطر من الجامعة  /غادة الشريم و األستاذة /والتعاطف معنا كباحثين، وهم األستاذة
 .فرانسوا مارتي المدير السابق لمعهد هنري بيرون بباريس /األردنية، واألستاذ

ألساتذة الذين تتلمذنا على أيديهم والذين لهم الفضل آخر كلمتي أتوجه بها إلى كل المعلمين وا
والذين نسأل اهلل لهم الرفعة وأن يجعل  في أن نكون إن شاء اهلل من حسناتهم وفي صحائفهم

 .والفضل كله هلل. يينكتابهم في عل  
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  :المقدمة

دف علم النفس إلى دراسة سلوك اإلنسان من أجل التعرف على أوجه العالقة بين هي 
هذه ومن أهم ، هذا السلوك وراء تقفالتي  ،السلوك ومجموعة العوامل الداخلية الذاتية والخارجية

االنفعاالت، إذ تلعب دورا رئيسيا في إنتاج الكثير من السلوكات، وتعتبر محركا أساسيا  العوامل
يدفع المرء طوعا أو كرها، قاصدا واعيا به أحيانا، وأحيانا كثيرة يأتي السلوك كرد فعل سريع 

إذا تعلق األمر بانفعاالت قوية،  تحت وطأة انفعال ما، فيخرج عن السيطرة والتحكم، خاصة
كالخوف أو الغضب، وعليه فإن موضوعي الدافعية واالنفعاالت ، من المجاالت المتماسة و 

 ،الدافعية مفهوم افتراضيف.المتقاطعة في الكثير من النقاط،  إلى درجة يعسر التمييز بينهما 
حضور واالنتظام وااللتزام في كمستوى ال السلوك المثار،الل خنستدل عليه وعلى مستوياته من 

 ،على أداء واجباتهم والمهام المسندة إليهم ة التالميذومستوى مواظب، المدرسةفي العمل أو 
، بل يختلف مستوى الدافعية حتى بالنسبة نخفضاارتفعا أو امستوى  الدافعية  في األفرادويختلف 

اليوم  هلى مهمة ، فالذي يحفز للفرد نفسه من وقت إلى وقت ، ومن حال إلى حال، ومن مهمة إ
حريصا على األداء أكثر ، قد ال يكون له األثر نفسه في األسبوع التالي، و مستوى  هويجعل

في حال الفرح و الشعور بالسعادة يختلف عن مستوى  هقبل به على أداء واجباتيالدافعية الذي 
 .الدافعية في حال الحزن أو الشعور بالملل 

 ،تنمية الشعور بالسعادة واالنسياب لدى المتعلم ،سية للعملية التعليميةإن من األهداف األسا
ويتفاعل مع زمالئه أو مع المعلم، ويأتي هذا الشعور عندما يحقق  ،وهو يؤدي المهام التربوية

شعور بالقدرة على المساهمة الفعالة، وشعور ما يورثه من التلميذ شيئا من االنجاز الذاتي، و 
 مبدأ المشاركة الفعالة يقتضي توفير بيئة إن. واحترامه لنفسه واحترام اآلخرين له ،بالثقة بقدراته

وينبغي على استراتيجيات التعليم أن تتجنب مواقف  ،استثارية تحارب الملل تعليمية تعلمية
بل ينبغي أن ينتهز المعلم كل  ،كالتخويف أو التجريح أو التقريع أو التوبيخ ؛التعزيز السلبي
 .مشاركته بسيطة أو حتى خاطئة مبادرته أو ع فيها التلميذ مهما كانتفرصة ليشج
 ليتعداه إلى أدوار أخرى، ومن أهمها ،دور المعلم أكثر من مجرد مسهل للتعلم غدالقد 

ة وقدرة على بناء ءأكثر كفا التالميذ العمل على تطوير المهارات واالستراتيجيات التي تجعل
 المعلم عملبل ينبغي أن ي ويساهم فيه بفعالية، لك التلميذ تعلمهبحيث يم إيجابية، بيئة تعلمية

 التلميذ، فهواإلثارة التي تنشأ من داخل  طريق عن ،التالميذ ىدلالدافعية الداخلية  رفععلى 
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فنجد المعلم أحيانا كثيرة  ،ولضالفدافع حب االستطالع و  مثال يتعلم بدافع الفهم الذي ينشأ من
بإظهار القيمة  ،تحفيز التلميذ داخليا قد ال ينتبه إلى ضرورةلكنه  ،خارجيةيركز على المكافآت ال

، ألمد طويل بين الكثير اعتبار التعليم عملية تقوم على الكفاءات المعرفية إن .الحقيقية للتعلم
التعليمية ، ثم تسبب  لعملية لتصور كامل بناء في  ،قصورا من المشتغلين بالتربية، أورث لديهم

مية تستجيب لصعوبات العملية التعليمية، وجعل المقاربات ياقتراح طرق تعلم عن في عجزه
تعتمد أساسا على  ، إال أنهاعلى الرغم من دقتها، و واألسئلة المفرزة حولها جزئية ،البيداغوجية

، ألنها تعتقد أن التعلم عملية معرفية بحتة، أي تقوم التعليمية التعلمية نظرة معرفية للعملية
فإن أي صعوبة تعترض المتعلم  ،ق هذا المنظورووفعلى نشاطات معالجة المعلومات،  أساسا

ال تكون إال معرفية، فهي أسئلة نابعة عن تصور ال يغطي إال جزء من سيرورة العملية 
إنه مما ال يسع المربي  .ومن هنا تأتي أهمية الكفاءة الوجدانية في عملية التعليم ،التعليمية
مدى نجاح  العالقة بين المعلم  لعملية  التربوية  يتوقف إلى حد بعيد علىن نجاح ا، أجهله

، التي تقف وراء نجاح هذه العالقة، إنما هي كفاءات وجدانية ، وألن أغلب الكفاءاتوالمتعلم
به مسؤولية  ، الذي أنيطت ثر كثيرا بمدى توفرها لدى المعلم، يتأالتربوية وعليه فإن نجاح العملية

التالميذ   ن ثمَّ فعلى المعلم فهم انفعاالته وانفعاالت، ومتسيير هذه العالقةو  ة وتوجيهبناء وتنمي
وحاالتهم الوجدانية عموما، وأن يستمع إلى انشغاالتهم ويفهم مشكالتهم، وأن يرافقهم ويرفق بهم 

، كما يبادلهم سرورا عندما تعترضهم صعوبات تعيق تعلمهم، وأن يتعاطف مع إخفاقاتهم
، وهذا كله لن عمل الجماعي والتعاون فيما بينهمالوأن يعمل على بث روح المبادرة و  م،بنجاحه

 .  ، بالكفاءة الوجدانيةما يسمى في األدب النفسي التربوييتأتى له إال بعد تمكنه في
إن مفهوم التربية قد توسع ليتعدى مجرد التمكن من بعض الكفاءات والمهارات التي يقيسها 

 استعداداتهمإلى تعليم وتربية األطفال على ما ينبغي معرفته من كيفية إستثمار  إختبار الذكاء؛
وتوظيفها لكي تكون سلوكاتهم في توافق مع القواعد اإلجتماعية التي تحكم  ، وتنميتهاالوجدانية

أبعد  في الجزائر، ، لكن واقع الممارسة التربويةهذا من الناحية النظرية. الواقع الذي يعيشون فيه
ا يكون عن اإللتزام بهذه النظرة، ولعل أول خطوة نبدأ بها في سد هذه الهوة، هي اإلهتمام م

نتبه إليه من حيث اإلهتمام العلمي، إذا ما قورن بالتلميذ والمحتوى، فهذا بالمعلم الذي قلما يُ 
عتا يدرج  المعلم تكوينا وتدريبا ومتاب البحث يرى بأن مفتاح كل تغيير في التربية ينبغي أن

 .وتقويما
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من خالل ووفقا لهذه المقاربة فقد حاولنا في هذا البحث، فحص العالقة التي تبدو منطقية 
والدافعية، واإلجابة على التساؤل الذي كان  األدب النظري، بين الكفاءة الوجدانية لدى المعلم

بوي الجزائري، هي كذلك في الواقع التر  ،محفزا لهذا البحث، أي هل هذ العالقة المنطقية نظريا
هذا وقد جاءت ورقات . والية بومرداسفي اإلبتدائية من خالل دراسة ميدانية لبعض المدارس 

هذا البحث في بابين، خصص الباب األول الستعراض الرصيد النظري لمتغيرات البحث، والذي 
هوم بالكفاءة الوجدانية، وكيف تطور هذا المف ل، الفصل األول للتعريفو فصثالثة قسم إلى 

تاريخيا من الذكاء إلى الذكاء  الوجداني، إلى الكفاءة الوجدانية في ميادين النشاط اإلنساني 
عموما إلى ميدان التربية خصوصا، ثم استعراض أبعاد هذا المفهوم ومختلف اإلسقاطات، 

قد أما الفصل الثاني ف.والفوائد العملية في مجال التعليم، وبعض المفاهيم النفسية المرتبطة به
بالدافعية الدراسية عموما وما تعلق بها من حيث هي آلية نفسية مستقلة،  ثم  خصص للتعريف

أما الفصل الثالث فقد . استعراض أهم النماذج النظرية والتطبيقات العملية في ميدان التعليم
اء تطرقنا فيه إلى استعراض المبادئ األساسية للتواصل والتفاعل داخل القسم، باعتبار أن الكف

  .الوجدانية ال يمكن أن تمارس وتبرز إال ضمن سياق تواصلي تفاعلي داخل القسم
أما الباب الثاني فقد خصص للدراسة الميدانية، وجاء في فصلين، فصل عرضنا فيه  إجراءات 
الدراسة الميدانية، بحيث أوردنا فيه ملخصا عن مختلف األدوات و المقاييس التي استخدمت في 

. ألساليب اإلحصائية التي وظفت في التعامل مع المعطيات التي تمَّ جمعهاالبحث، وبعض ا
أما الفصل اآلخر فقد تم من خالله عرض وتحليل النتائج، وانتهى البحث بخاتمة لخصت فيها 

 .  جمع المراحل التي مر بها البحث
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 :شكاليةاإل
كلمة اجتماعي تعني وجود مجموعة من  العالقات ف ،اجتماعي بطبعه مخلوقاإلنسان 

؛ فالسلوك قبل ية تتأسس عبر مجموعة من السلوكات، وقبلها عبر مجموعة من الدوافعالدينام
أن يصدر إنما  يصدر عن دافع داخلي نفسي أو خارجي اجتماعي بيئي؛ فعندما أريد مد يد 

ألنه  حب التعاون دافع فطري في اإلنساناري إنما هو بدافع حب التعاون، و ى جالمساعدة إل
على الجانب الوجداني في  ، نجدها تنميورث شعورا بالسعادة، وعندما نقف عند كلمة حب

من المظاهر هذا ، و كالتعاون وبذل المساعدة لآلخرين ، والذي يترجم في مظاهر سلوكيةاإلنسان
ظيفة وجدانية واحدة على و معرفية و  ةعمليب فالسلوك يرتبط ،بالوجداندالة على ارتباط السلوك ال

الوجدانية والعمليات  الوظائفبين السلوك و  تفاعلية، قة دينامية، أي أن  هناك عالاألقل
 ، تولدت نتيجة لذلكفة قوية نحو موضوع ماكلما كانت العاط  أنه وعليه يمكن القول .المعرفية

 .  و بالتالي كان السلوك أكثر فعالية ،كان االستثمار فيه أكثرو   ،عدافعية قوية نحو نفس الموض
طالع بمجموعة من المهام ، باعتباره مكّلفا لالضإن المعلم ال يشذ عن هذه القاعدة

 تمكنه من ذلك  الوجدانية والمعرفية فترض أن تتوفر فيه مجموعة من الكفاءات، ويُ التربوية
التي تقوم عليها ، ظريا عن المبادئ التربوية الكبرىى تكوينا نتلقي، فالمعلم قبل مزاولته مهامه

لتطبيقات ، التي لها عالقة باب خالل تكوينه مجموعة من المعارفيكتسالتربية الحديثة، و 
لممارسات التي  ، الكثير من اظه اليوم في مدارسنا، غير أن الذي نالحالميدانية لهذه المبادئ
يستمع إلى و  محور اهتمامه التلميذجعل ن لكي يم الذي تكوَّ لمعل؛ فنجد مثال اتنقض هذه المبادئ

 االهتمامال يعير انجازاتهم أنواع التهميش على بعض التالميذ، و يمارس شتى  ، نجدهانشغاالته
أرائهم ؛ بتقبل تفاعل مع التالميذ بإيجابيةالمعلم الذي من مهامه ال نالحظ أنأو  ،الالئق بها

ثارة و تنمية الدافعية ، لديهم، و جعل البيئة الصفية بيئة نشطة، يعمل بما يخالف هذا المبدأ وا 
بإهمال بعضهم أو التركيز على مجموعة دون الباقي من فال ينتبه إلى طريقة تفاعله معهم، 

 مميذ نحو التعلم، فينعكس ذلك سلبا على تفاعلهدافعية التال يضعفوقد يكون فيها ما التالميذ، أ
تيجة لما يشعرون به من نم في الدرس، االنسجام واالندماج مع زمالئهالمشاركة و على معه و 

 .   (2661كتاش، . )لة االهتمامالتهميش أو ق
من خالل تحليل ظاهرة خطأ التلميذ ويمكن أن نستدل على هذا الفصام بين التكوين والتطبيق،  

 واقف تعليمية  ليؤدي؛ فالتلميذ الذي يقترح عليه المعلم وضعيات ومالمعلم اوكيف يتعامل معه
، أن يرتكب بعض األخطاء له حق، يفيها مجموعة من المهام التربوية، حسب مبدأ المشاركة



 28 

، يدرك جيدا، أن الخطأ من طبيعة العمل، بل هو حق محفوظ للتلميذوعلى الرغم من أن المعلم 
فالمعلم هنا  .ئهيشهر بخطئه أمام زمال نفه أحيانا أوعبل ييمتعظ من خطأ تلميذه،  وأقد ينزعج 

السلبي مرده إلى نظرته نحو فهذا الشعور  ؛لية سلبية ما كان ليشعر بها أصالفي حالة انفعا
أدآء دوره على الوجه الذي  ينم عن عجزه في وأ، له ا، فهو يرى في خطأ التلميذ إخفاقالخطأ

ى تواصل ل، وهذا الشعور تترتب عليه آثار سلبية عينبغي، فهو يرى في إنجازهم إنجازا له
وعليه فإنه  ،باط بمجرد ما يصدر خطأ من تلميذه؛ فالمعلم سيشعر باإلحوتفاعل المعلم والمتعلم
، فيحرمه بذلك من حقه في تجدد هذه الخبرة حتمل أن يكون مصدريقصي التلميذ الذي يَ 

 .(2661كتاش، . )المشاركة من حيث يشعر أو ال يشعر
ه المشاعر عند التالميذ؛ فبالنسبة للتلميذ بير عن هذأما من حيث ما يترتب عن التع

يدل على الشجاعة والرغبة و  الذي أخطأ، فإن خطأه كان بدافع إيجابي، و هو حب المبادرة، 
تيجة لهذا ، ونشاركة، فإذا به يخطئ، والخطأ يمثل إحباطا بالنسبة له، فهو يتألم لخطئهفي الم

فإذا  .يه ويرافقه في محنته ال من يوبخهس، أحوج ما يكون إلى من يوااأللم فهو في وضع نفسي
، فإن هذا من هذا الدور وزاد في تشحيم المنزلق، بالتعليق والتشهير بالخطألم يضطلع المعلم ب

المخطئ في حالة ف .شأنه أن يحط من معنويات  التلميذ،  وأن يضعف  دافعيته نحو التعلم
ذا  ،ضعف وتألم وجداني، يحتاج إلى تفهم و أخذ برفق فإن  تكررت هذه الخبرات المؤلمةوا 

، و سوف يخاف من المبادرة مرة الخوف سيستقر في نفس التلميذ، وقد يصبح ال يثق في قدراته
 ، فإن ذلك من شأنه أن يضعف قدراتهن التلميذ تحت وطأة انفعال  شديدأخرى، وعندما يكو 

االنسداد بطريقة مناسبة وهي ما يسمى بحالة  المعرفية على  معالجة المعلومات
 (monnier, 2005).الوجداني

أن يدركهم  ةفاخم، ورث لديهم خوفا من المشاركة أيضا، فسوف يأما بالنسبة للتالميذ اآلخرين
بينهم وبين ، ويعرقل فرص التعاون بذلك فيهم روح المبادرة يضعف ، وسوف ما أدرك زميلهم

دافع الخوف من ؛ فبداخل القسمفاعل المباشر والسلبي ، التمعلمهم، وهذا ما يفسر إلى حد ما
على المعلم ، و لسوف يصعب نفسي داخلي لدى أغلب التالميذ نفور، يحدث اإلهانة و التوبيخ
ومن ثمَّ هناك فرق بين المعلم الذي . ، مهما كان متمكنا من مادة تخصصهرأب هذا الصدع

، ا اهتماما كافياشأنها وال يعيره ، ومن يقلل منإنجازات التلميذ مهما كانت بسيطةينوه ب
رافقته في ؛ فعدم مواساة التلميذ ومفإنجازات التالميذ جزء من ذواتهم، وتعبر بصدق عن هويتهم

، قد يؤدي إلى اقتناعه بعجزه وهذا ما يندرج ضمن التعلمات أو االكتسابات المبادرات الخاطئة
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يث يقتنع التلميذ ؛ بح(f.FENOUILLET,2003) .تعلم العجزواعية وهو آلالتربوية السلبية ال
، ويمكن للعدوى أن تنتقل قيام بمهام تربوية في تلك المادةبفعل تراكم تلك الخبرات بعجزه عن ال

على سائر مجاالت الحياة مستقبليا، وتكون المدرسة  هذه القناعة إلى مواد أخرى أو إلى تعميم
قدير المشاعر تالشعور بالعجز يورث عجزا عن و  ،قد أنتجت إنسانا كال عاجزا اجتماعيا

التوازن "، علما أن ى فقدان القدرة على التواصل معهمالذي يؤدي إلو  ،لآلخرين الوجدانية
 ".الوجداني لإلنسان يتوقف إلى حد بعيد على نوعية العالقات التي ينسجها مع اآلخرين

(D.GOLEMAN , 1999 :34.) 
والتعلمات الآلواعية وعن  ،مته عن اآلثار الوجدانية للتعلفي دراس بلوم أشار إليههذا ما 

في تحديد ، لخصائص المعرفية والوجدانية للتلميذمهما ل يرى أن هناك دوراإذ ، المنهاج الخفي
  بحيث أن هذه الخصائصنفسها، ونوعية مخرجات التعلم، قبل بداية عملية التعلم  ئهمستوى أدا

سرعة و  لتحدد مستوى ونوع األداء، المهام التي تقدم للتلميذمع نوعية و  ،تتفاعل مع نوعية التعلم
التي تحدث للتلميذ بعد تعلم ما، وقد أكد على ثالثة  ،التغيرات الوجدانيةوبعض النتائج و  ،التعلم

والرغبة في االستمرار  ،االتجاه نحو المادةو  ن المخرجات الوجدانية للتعلم وهي، االهتمامأنواع م
إلى أن بعض الخصائص الوجدانية تتأثر إيجابيا  ، كما أشارفي ذلك النوع من التعلم والمثابرة

يستمر مع اإلنسان في الحياة االجتماعية وأن هذا األثر اإليجابي يمتد و  ،تعلمبالنجاح في ال
دراك قوية ومباشرة بين أداء التلميذ واآلثار الوجدانية المترتبة عنه و هناك عالقة أن ، و مستقبال ا 

 ،ئص الوجدانية للتالميذ تتكون خالل فترة طويلة نسبياإن الخصا .التلميذ لكفاءته المدرسية
ية ما النجاح في مادة دراس، فمرتبطة بتاريخ التلميذ المدرسي  ذلك من خالل تراكمات تعلُّميةو 

                                                                                                                                            أدائه ومنه على ،مما سيؤثر على اهتمامه بها ،العكس صحيحو  يجعلها مهمة لدى التلميذ
  (Bloom,1979) . بل وفي كل المواد ذات الصلة، فيها

قد دلت الدراسات ضمن السياق نفسه، على أهمية الخصائص الوجدانية والدافعية نحو هذا و 
واتضح أن   ،Foy & Cooper (6611) فوي وكوبر دراسة ل ذلك ما ورد فيا، مثالتعلم
 ،دون دراساتهم سارة ومدعاة للبهجة، هم الذين يجبة الذين حصلوا على أفضل الدرجاتالطل
باالتجاهات  ة ، وأن النجاح المدرسي له عالقدفعون إلى ذلكيعملون جيدا عندما يُ  وأنهم
(  6691) سابنجتون وآخرونما دراسة أ .يةواالنفعال ، والقيم والتغيرات المزاجيةيةوالدافع

Sappington & alفقد وجدت أن ضبط النفس يساعد في مضاعفة الوقت الكلي للدراسة ،، 
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حالة  ،، و في هذا داللة على  أن سلوك ضبط النفسر فاعلية وزيادة المعدل التحصيليوتقدي
 .دون غيرهم  من حاالت الدافعية يتميز بها الناجحون

العالقة بين مهارات التعلم  عن، Foster & Nelson( 6691)وستر ونلسون فدراسة  فيو 
مهارات ترتبط بهناك أربعة عوامل أن  إذ بينت ،ة واالبتكارية  لدى طالب الجامعةوالدافعي

 ،، البحث المثابر عن المعلوماتالتعلم، وهي وضع العالمات في الكتاب، تدوين المالحظات
نحو التعلم وهي؛ حب   أن هناك أربعة عوامل لقياس الدافعيةو . واالنتباه إلى النقاط الهامة

 .والقيادة الجماعية  تخطيطالو أالمثابرة والتنظيم و  االستطالع 
كان هدف الدراسة معرفة مهارات فقد ( 6661) أنور رياضوسليمان الخضري دراسة أما في 

لدراسي والذكاء والدافعية نحو بكل من التحصيل االتعلم واالستذكار كمؤشرات للدافعية وعالقتها 
، وأن مستوى عون بمهارات تعلم واستذكار عاليةالتعلم، بينت النتائج أن أفراد العينة ال يتمت

، تذكار ومكونات الدافعية بالتحصيل، كما ارتبطت كل مهارات التعلم واالسمتدنىالدافعية لديهم 
تعلم واالستذكار ومكونات الدافعية، ومن ناحية أخرى كانت هناك ارتباطات دالة بين مهارات ال

في تأثيرهما على التحصيل في حالة  ،وكان هناك تفاعل دال بين مهارات التعلم والدافعية
 ،بينما كان للذكاء تأثير على التحصيل بغض النظر عن مستوى الدافعية. الدافعية المرتفعة فقط

من تباين العينة %  2441تفسر  واتضح أن متغيرات المهارات والدافعية والذكاء استطاعت أن
 (6332عبورة ،.)في تحصيلهم الدراسي

، أنه يمكن  (Paunonen and Aston,2001) نأشتون و بونونهذا وقد أوضح كل من 
مثل دافعية اإلنجاز  ،، بفضل سمات الشخصية الدقيقةبصفة أكثر دقة باألداء األكاديميالتنبؤ 

 الدراسات أن الذكاء عامل أساسي لألداء  كما بينت العديد من. وحب الفضول العقلي
من التباين في  %  65، إال أنه لوحده ال يفسر إال نسبة ال تزيد عن التحصيل الدراسي الجيدو 

  ، وأن الدافعية  من المكونات التي تغطي نصيبا من التباين في التحصيل الدراسيالتحصيل
بدرجة  االمتحاناتر سلبا على األداء في أن ضعف الدافعية يؤثالذي ال يمكن تفسيره بالذكاء، و 

   .من تأثير مستويات القدرة المعرفية  ،أعلى
(steinmayer and spinath,2009) (kuncel et al ...2004)(sunder,1999) 

وجدا أن العالقة  قوية بين العوامل ،  ( Lan and Roeser, 2002) روزرو  النسة درا وفي
، وأن إدراج عامل لدى طلبة الثانويات االختياروااللتزام و  الدراسي بالتحصيل ،المعرفية والدافعية
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هذا ما وافق و  .لفردية في نتائج التحصيل الدراسييزيد من إمكانية التنبئ بالفروق ا ،الدافعية
هناك عالقة بين الدافعية  أن إذ تبيَّن( spinath,B and al, 2006 )و آخرون سبيناثدراسة 

  0,40 التي بلغت في الرياضياتيما تعلق باالدراك الذاتي للقدرة، و ف التحصيل الدراسي خاصةو 
 0,11في مادة العلوم الطبيعية إذ بلغت ضعيفة ، إال أنها كانت 0,39اللغة اإلنجليزية في و 

 steinmayer and) وآخرون ستاينماير دراسة في ،كما تأكدت نفس النتائج تقريبا .فقط
spinath,2009)ارتباط الذكاء  ن، وأنها عالقة أقوى مالدافعية بالتحصيل ارتباط تبين ، حيث

 . بالتحصيل 
يدرك التلميذ أن  ، عندمالتعلم تزدادنحو االعديد من الباحثين أن دافعية التلميذ  أكد كما 

 الديمقراطيةهم الذين يستخدمون األساليب ، أن المعلمين المهتمين بتالميذهم ، والمعلم يهتم به
مع مراعاة الفروق  ،ون أو يرفعون من مستوى توقع أداء تالميذهمي، و ينمّ في التفاعل الصف

بحيث يكون اهتمام المعلم مكيفا ، "كلي ثقة فيك"، "يمكنك إنجاز ذلك"بقولهم مثال  ،الفردية بينهم
ه، مع منحه فرصة للتغذية الراجعة، وأن يجعل كل تلميذ مرجعا حسب مستوى التلميذ و أدائ

لما يمكن أن ينجز، كما تبين أن التلميذ لن يطلب وهو أوبالنسبة  ة لما أنجز، أي بالنسبلذاته
قلية المساعدة من المعلم إذا كان يتوقع أن قيمته الذاتية مهددة، أو أن يعتقد أن قدراته الع

 .، أو أن الفائدة المجنية من طلب المساعدة بسيطةضعيفة
 (Annick M. Brennen, 2011)  

 (P. Pokay , P. Blumenfield,1990)(T.Bernt, A.Laychak, K.Park,1990) 
(K.Wentzel,1997)(A.Ryan and P. Pintrich,1997)  

، حاول الباحث أن يدرس الدافعية ضمن 6332 سنةة عبورلمحمد  جزائرية دراسةوفي 
هناك فئة من  ،، وجاء النتائج على النحو التالي، كمنهج تفكير ومنهج عملالمقاربة النسقية

ثانية تستثير الدافعية الخارجية، وفئة  ، وهناك فئةرون الدافعية الداخلية لتالميذهمعلمين يستثيالم
التناقض في سلوكات المعلمين؛ إذ يثير بعض كما برز  ،أو اإلعراض ثالثة تستثير الآلدافعية

ذا ويثير الآلدافعية لدى تلميذ آخر، وقد يكون ه ،المعلم من جهة دافعية التلميذ الداخلية
أما  ،يكون المعلم في حالة نفسية جيدة، فيثير النقاش ويحمس التالميذ التناقض ظرفيا؛ حيث

ثارة لإلعراض ف، عندما يمر بظروف نفسية غير سارة يتحول تدريسه إلى عامل تنفير وا 
 (6332عبورة ، . )الآلدافعيةو 



 32 

بين دافعية العالقة  بدراسة اهتمت التي، و 6311 سنة، بوطمين لسميردراسة كما نجد 
عند  ،التحصيل الدراسياستراتيجيات التعامل و و  ،قلق االمتحانو التحكم المدرك و  ،االنجاز

تبط أن دافعية االنجاز تر على دلت النتائج وقد  التالميذ المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا،
 .كانت إيجابية التحكم الذاتيافعية االنجاز و أن العالقة بين دإيجابيا بالتحصيل الدراسي، و 

 (6311بوطمين،  سمير) 
دراسة  ، فإننا نجد في طليعة الدراسات هتمام العلمي بالكفاءة الوجدانيةأما من جانب اال 
الوجداني من  معرفة مكونات الذكاء لىالتي هدفت إ(  .1222al , & Mayer)آخرون و " ماير"

 ،اء اللفظي والتقمص العاطفيبالذك ،ومعرفة عالقة الذكاء الوجداني قدرة فرعية، 16خالل 
 وجود نتائج الت بينوتحسين الذات  و  ،واإلدراك الفني ،والدفء الوالدي، والرضا عن الحياة

دالة  افروق أن هناك و  ،بين الذكاء الوجداني والذكاء اللفظي 3431 ىعالقة  دالة عند مستو 
قة دالة بين الذكاء وجود عالو  ،بين الذكور واإلناث في الذكاء الوجداني لصالح اإلناث

واإلدراك الفني  ، والدفء الوالدي، والرضا عن الحياة، كل من التقمص العاطفيو  ،الوجداني
 .تحسين الذاتو 

لذكاء الوجداني بالتحصيل دراسة عالقة ا فقد حاول الباحث( 6333) أبي سمرا دراسة أما 
 .ي والتحصيل الدراسيوجود عالقة دالة بين الذكاء الوجدانالنتائج ،  وأظهرت الدراسي

 الكفاءةة العالقة بين التي هدفت إلى دراس(   ,6331Batastini")  بتاشتيني"دراسة أما  
 ةالوجداني ةاءفبينت النتائج وجود عالقة قوية بين الك .ياديةالقدرة االبتكارية والقدرة القو  ةالوجداني

 والتي ( 6331) عبد النبي  دراسة ذلكهذا وقد جاءت بعد  .، والقدرة القياديةو القدرة االبتكارية
التعرف على تأثير كل  ،المحصل عليها في الدراسة السابقة، حيث حاول الباحثوافقت النتائج 

، وعلى الفروق بين اري والتفاعل بينهما على التحصيلوالتفكير االبتك ،من الذكاء الوجداني
. االبتكاري  والتحصيل الدراسي التخصصات األكاديمية في كل من الذكاء الوجداني والتفكير

، البات  حسب التخصصات األكاديميةبين الط  ،ت النتائج في عدم وجود فروق دالةتلخص
بالنسبة للذكاء الوجداني والتفكير اإلبتكاري والتحصيل الدراسي، كما وجدت عالقة دالة بين 

    .الذكاء الوجداني والتفكير االبتكاري 
، الفروق معرفة داللةحاولت فقد ؛ (Brackett, and al, 2001) وآخرون  براكيتدراسة أما 

لها عالقة  مؤشرات 35حاولوا استخراج ، إذ في الذكاء الوجداني بين بعض تالميذ المتوسطة
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االنسيابية في و ة بخدمة الذات، ، والتي تعتمد على  سلوكات لها عالقبسمات الشخصية الكبرى
الذكاء  مقياستبين أن اإلناث تفوقن في  .ات البينشخصيةاإلنجاز األكاديمي والعالقو العمل، 

قد كان مرد تأخر مهارات الحياة العامة، و  في، في حين تفوق الذكور الوجداني على الذكور
أن ذلك له ف االنفعاالت في تسهيل التفكير، و توظيإلى إدراك و  ،الوجدانيالذكور في الذكاء 

فقر العالقات مع و  ي الكحول و المخدرات، لسلبية كتعاطعالقة بظهور بعض السلوكات ا
مستوى اإلنجاز ن هناك عالقة بين سمات الشخصية و ، هذا وقد تبين في هذه الدراسة أاألقران

لذكور في دى ااألكاديمي، وأن الذكاء الوجداني يرتبط بشكل دال مع ظهور السلوكات السلبية ل
 (Ciarrochi and al,2001) .وال يصدق ذلك على اإلناث ،مرحلة المتوسط

(Brackett,Mayer,2003) 
ة ببعض السلوكات له عالق ،الدراسات أن مستوى الذكاء الوجداني المتدنيبعض كما دلت 

 له عالقة ،، وعلى العكس فإن مستوى الذكاء الوجداني المرتفعالمدمرة للذات والمنحرفة
، العالقات الحميمة ع األقرانات اإلجتماعية الجيدة م، كالعالقبالسلوكات اإلجتماعية اإليجابية

 (Mayer and al,1999)(Rice and Salovey and al,2001) .مع العائلة و مع األبناء 
قة موجبة ودلت على وجود عال( (Brown,2003براون كما جاءت نتائج دراسة قام بها   

و آخرون  يدسابتر  ، قاموفي السياق ذاته. اإللتزام المهنيبين الذكاء الوجداني وفعالية األنا و 
(Petrides and al,2004) أن النتائج  أكدت وقد  ،دراسة أجريت على مجموعة من المراهقينب

، وأن اإلناث كنَّ متفوقات على لتي تشكل الذكاء الوجداني و السنعالقة بين القدرات اهناك 
المراهقين في ، وأن هناك عالقة بين نتائج والتعبير عليها االنفعاالتالذكور فيما تعلق بإدراك 

 .و التربوية االجتماعيةو سلوكاتهم  االختبار
بعنوان هل األذكياء  6332 سنة هدى ملوح فضليوحمود خضر دراسة هذا وقد جاءت 
أظهرت النتائج أن هناك  ،درست العالقة بين الذكاء الوجداني و السعادة ؟وجدانيا أكثر سعادة

، كما بينت أنه يمكن التنبؤ بدرجة السعادة لوجدانيادة ودرجات الذكاء اارتباطا إيجابيا بين السع
لدافعية الشخصية، الوعي ، ابعة أبعاد فرعية للذكاء الوجداني، وهي تنظيم الوجدانمن خالل أر 

 . التعبير عن الوجدانالذاتي والتقدير و 
،   M    ،V    ،s.Day.AL&Catan) نيوسام وكاتانودراسة  تكشف جانب ذلك فقد إلى

Newsman      )ن العالقة بين الذكاء الوجداني وكل من القدرة المعرفية والتحصيل الدراسي أ
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القدرات المعرفية و د معامالت ارتباط ضعيفة بين الذكاء الوجداني و جو  النتائج أوضحت، و قوية
  .والتحصيل الدراسي 

العالقة  لبحث  (  Qualter  and al,2009) كوالتر، وآخروندراسة هذا وقد جاءت  
، وتوصلت إلى أن الطلبة الذين مثابرة الدراسية والنجاح الدراسين مستوي  الذكاء الوجداني والبي

أنهم أكثر مثابرة في لنجاح، و ا قدرة علىهم أكثر  ،عالي من الذكاء الوجداني ىيتميزون بمستو 
     .دراستهم  من الذين يتميزون بمستوى منخفض من الذكاء الوجداني

، بعالقة الدافعية بمجموعة الباحثيناك اهتماما لدى ، أن هنراضهيتبين مما سبق استع 
ومن جهة أخرى  .من المتغيرات التي لها عالقة بالتحصيل الدراسي أو األداء الدراسي بوجه عام

نجد االهتمام نفسه بالبحث في عالقة الخصائص الوجدانية أو الذكاء الوجداني بمجموعة من 
، لكننا ال نجد فيما نعلم دراسة تناولت العالقة بين الدراسي يرات ذات الصلة بالتحصيلالمتغ

الدافعية نحو تعليم، و الكفاءة الوجدانية من حيث هي ترجمة عملية للذكاء الوجداني في مجال ال
ن نجاح العملية  التربوية  يتوقف إلى حد ، أومما ال يسع المربي جهله. التعلمالتعليم أو نحو 

التي تقف وراء نجاح  ، وألن أغلب الكفاءاتقة بين المعلم والمتعلممدى نجاح  العال بعيد على
ثر كثيرا بمدى توفرها ، يتأالتربوية ، وعليه فإن نجاح العمليةهذه العالقة، هي كفاءات وجدانية

ن ثمَّ فعلى ، ومتسيير هذه العالقةو  به مسؤولية  بناء وتنمية وتوجيهالذي أنيطت  لدى المعلم
، وأن يستمع إلى انشغاالتهم عموما التالميذ وحاالتهم الوجدانية  انفعاالتو  تهانفعاالالمعلم فهم 

وأن يتعاطف تعيق تعلمهم، ن يرافقهم ويرفق بهم عندما تعترضهم صعوبات أو ويفهم مشكالتهم، 
عمل الجماعي الوأن يعمل على بث روح المبادرة و  ، ، كما يبادلهم سرورا بنجاحهممع إخفاقاتهم
، ما يسمى في األدب النفسي التربوي، وهذا كله لن يتأتى له إال بعد تمكنه فيا بينهموالتعاون فيم

 (Chabot,2009( )B. Gendron et L.Lafotune,2009.  )بالكفاءة الوجدانية

تُترجم في  تي، والة الكفاءات الوجدانية لدى المعلمفهم وتمثل أهمي لنا  وعليه يتسنى 
بها المعلم تجاه تالميذه   شعرالتي ي االنفعاليةلى الحالة بعض المظاهر السلوكية الدالة ع

فالعالقة  فطريقة كالمه ونبرة صوته وتفاعله مع التالميذ يختلف وفقا الختالف شعوره نحوهم 
التي تربطه بتلميذ  مهذب هي غير العالقة الوجدانيةتلميذ نجيب و الوجدانية التي تربطه ب

معهم تبعا لهذه المشاعر، والتالميذ من جهتهم يعون ، وعليه يتأثر تفاعله ضعيف أو مشوش
، والمعلم قد ال يعي هذه المشاعر وال يتفاعلون معه وفقا لتفاعله معهم، بل جيدا هذا االختالف

ن انتبه إليها ووعاها، فإنه ال يسعه أن ينتبه إلى أثرها على أدائه وعلى أداء ينتبه إليها ، وا 
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التي  و  ،ة تتضافر في صياغة  وبناء كل  المواقف التربويةت وجدانيإذن هناك كفاءا .تالميذه
فه ي األدب النفسي بالذكاء الوجدانيهي التنزيل العملي لما يعرف اليوم ف كل من  ؛ والذي يعر 

مجموعة من المهارات التي تساهم في التعبير والتقدير الدقيق والتنظيم : "  ما ير وسالوفي بأنه
فرد نفسه ومع اآلخرين واستخدام المشاعر في حفز الدافعية الذاتية الفعال لالنفعاالت داخل ال

 (Mayer & Salovey, 1997". ) للتخطيط وتحقيق مطالب الحياة 
الكفيلة بأن  لحد األدنى من الكفاءة الوجدانيةالمعلم الذي يفتقر إلى اإن فوبهذا االعتبار  

، وأن يتناغم عمله ه شكال ومضموناإضافيا ليحسن عمل تدفعه إلى العمل أكثر، وأن يبذل جهدا
، بل أن إلكراهات التي تواجهه في الميدان، وأن يتجاوز امع مقتضيات العمل التربوي الفعال

، قد انفعاله أن ينتبه إلى أفعاله حينالمواقف التي تزعجه وتعرقل عمله، و  يستجيب بإيجابية نحو
نتوقع أن تكون  وعليه فإننا ،تالميذهن يستثمر جهدا إضافيا مع ال يجد في نفسه قوة تدفعه أل

عليم ودافعية تالميذه نحو الكفاءة الوجدانية لدى المعلم ودافعيته نحو الت هناك عالقة قوية بين 
 :ومن ثّم نطرح السؤالين التاليين .التعلم
 دافعيته نحو التعليم؟ هل هناك عالقة بين الكفاءة الوجدانية لدى المعلم و -1

 ؟  في دافعية التالميذ  نحو التعلمدانية لدى المعلم الكفاءة الوج تؤثر هل -2
 : الفرضيات

 :األولى األساسية الفرضية
 .لتعليم نحو اهناك عالقة بين الكفاءة الوجدانية للمعلم و دافعيته 

 :الفرضية  الجزئية األولى
 .لتعليمنحو ادافعيته   هناك عالقة بين التعرف على االنفعاالت من قبل المعلم و

 :ية  الجزئية الثانيةالفرض
 .لتعليمنحو اهناك عالقة بين التعبير على  االنفعاالت من قبل المعلم ودافعيته  

 :الفرضية  الجزئية الثالثة
 .لتعليما نحوهناك عالقة بين فهم االنفعاالت من قبل المعلم ودافعيته 

 :الفرضية  الجزئية الرابعة
 .لتعليما نحومعلم ودافعيته هناك عالقة بين إدارة االنفعاالت من قبل ال

 :الفرضية  الجزئية الخامسة
 .لتعليما نحوهناك عالقة بين توظيف االنفعاالت في حفز الدافعية من قبل المعلم ودافعيته 
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  :الثانية األساسية الفرضية

  
 .لتعلما نحودافعية التالميذ في  لمعلملدى ا الكفاءة الوجدانية تؤثر 
 :لىالفرضية  الجزئية األو   

 .الكفاءة الوجدانية للمعلمراجعة إلى مستوى لتعلم ا نحولتالميذ لالدافعية الداخلية توجد فروق في 
 :الفرضية  الجزئية الثانية

الكفاءة الوجدانية راجعة إلى مستوى لتعلم ا نحولتالميذ ل الخارجيةالدافعية توجد فروق في 
 .للمعلم

  :تحديد المفاهيم 
   :انيةتعريف الكفاءة الوجد -0

مجموعة من المهارات التي تساهم  فإن الكفاءة  الوجدانية، تضم سالوفيو  مايرحسب      
انفعاالت اآلخرين و  ،في التعبير والتقدير الدقيق والتنظيم الفعال النفعاالت الفرد نفسه

  .ياةللتخطيط وتحقيق مطالب الح ،قيادة األفكار واألفعالو  في حفز الدافعية الذاتية هاواستخدام
(P.Salovey .J.Mayers,1997)   

، على التعرف والفهم و نية تشير إلى قدرة الفرد العمليةأن الكفاءة الوجدا، ميكوالجزاكوترى 
دارة انفعاالته وانفعاالت اآلخرين  (Moira Mikolajczak,2009).التعبير وتوظيف وا 

فهم من خالل أن يُ  ، و ينبغيرة تتضمن مجموعة من سمات الشخصيةالذكاء الوجداني قدف
وعليه فإن الترجمة العملية لهذه القدرة في مجاالت الحياة .المؤشرات السلوكية الدالة عليه

 .بالكفاءة الوجدانيةالمختلفة هي التي نسميها 
(Mangunsson &Torestad,1992)(Funder,2001) 

(Paunonen & Ashton,2001) (Moira Mikolajczak,2009) 
إذ يركز على  "نظرية األداء"مصطلح موذجه في الذكاء الوجداني على ن جولمانيطلق  

الذي ينبغي أن يدرس من خالل ، و توظيف الذكاء الوجداني الذي يقدم في شكل نماذج سلوكية
، وخاصة للتنبئ بالنجاح والتميز في في ميدان من ميادين العمل ،التطبيقات العملية له

دارة  ت الفرد للسيطرة على مهارات الوعي بالذاتوذلك بتحديد ما يعرف بإمكانيا ،الوظائف وا 
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دارة العالقات اإلجتماعية المؤدية إلى النجاح المهني  ،الذات، والوعي االجتماعي والتي  وا 
  (Emotional Competence) . .تتشكل فيما بينها ما أسماه بالكفاءة الوجدانية

   :التعريف اإلجرائي للكفاءة الوجدانية لدى المعلم  -4

لكفاءة الوجدانية اث أن الذكاء الوجداني قدرة كامنة، و الكفاءة من حيهناك فرق بين القدرة و     
لدى الباحث درست كل الدراسات المتاحة . سلوك وممارسة وأداء في ميدان التربية والتعليم

هذا البحث الدخول إلى يحاول  في حين في عالقته بمتغير نفسي أو تربوي، ،الذكاء الوجداني
انية لدى المعلم في هذا الكفاءة الوجدعليه فإن ، و الموضوع من مدخل الكفاءة وليس القدرة

؛ مجموع درجات المعلم المحصل عليه من إجاباته على بنود مقياس الكفاءة البحث هي
 .الوجدانية المعد من قبل الباحث نفسه

 : تعريف الدافعية-3
 . طاقة النفسية الكامنة وراء جميع التصرفات أن الدافعية هي ال بياجيهيرى                

  .أنها ذلك الجانب الدينامي للسلوك (Nuttin)  نوتانو يعرفها 
 (1111F.Raynal, A.Rieunier,   )                                                                                                                                              

مفهوم الدافعية يمثل البناء االفتراضي المستعمل في وصف " أن  فاليران و ثيل  كل من  ويرى 
 ) " .القوى الداخلية و الخارجية التي تكون وراء إنتاج وتوجيه سلوك ما وتحديد  شدته وقوته

Vallerand et Thill  in, F.Fenouillet, 2003 :19)   
تعمل على استثارته  ،الدافعية بأنها طاقة كامنة في الكائن الحي محمدعبورة  عرفيكما 

ار االستجابة المفيدة وظيفيا في يويحدث ذلك باخت  ،ليسلك سلوكا ما تجاه العالم الخارجي
أو الوصول إلى هدف   ،إشباع حاجة معينة هعملية التكيف مع البيئة الخارجية، مما ينتج عن

 .( 4112عبورة محمد ، ) .ما
 :تعريف الدافعية نحو التعليم-3-0
؛ أن يجد في نفسه ما يحفزه للقيام بكل المهام الموكلة إليه  للتعليم لدى المعلمالدافعية  

أن يحتفظ بل في تفعيل العالقة معلم تلميذ محتوى، و  ،الميذهوأن يظهر ذلك في تفاعله مع ت
كدليل على احتفاظه  ،لهجاوز كل العقبات التي تعترض عمبمستوى عال من األداء، فيت

 .تجديده للطاقة النفسية التي تحركه و تحرك تالميذهو 
 :التعريف اإلجرائي لدافعية المعلم نحو التعليم-3-4
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دافعية المعلم نحو التعليم  في هذا البحث هو مجموع درجات المعلم المحصل عليه من      
 .قبل الباحث نفسهإجاباته على بنود مقياس الدافعية نحو التعليم المعد من 

  :تعريف دافعية التلميذ نحو التعلم -3-3
معارف المتعلم ووعيه وانتباهه، وتحثه إنها حالة داخلية، تحرك أفكار و " :بقوله فيويعرفها      

 ".على مواصلة النشاط إلى غاية بلوغ األهداف المنشودة
(viau,1997  11:  2661،دوقةفي ) 

الدافعية هي ما يحرك سلوك المتعلم نحو هدف أو   نأ يرىف، (Tradiff,1992) تارديف أما
علما بأّن مصدر تلك الحركة يمكن أن يكون داخليا أو خارجيا، كما أن الدافعية  ،غاية معينة

وعن بقية  ،ناتجة عن اإلدراك الذي يحمله التلميذ، عن األهداف المنشودة من المدرسة
إلى جانب ما يشعر به  ،لى التحكم في تلك النشاطاتوالقدرة ع ،النشاطات التي يقوم بها التلميذ

 (.12: 2616أحمد دوقة، . )التلميذ تجاه المادة والمحيط التربوي بصفة عامة

، أن يشارك التلميذ بالحد األدنى في األنشطة يقصد بدافعية التلميذ نحو التعلموعليه  
قسم اإلندماج مع جماعة ال، بما يمكنه من مقترحة عليه في المواقف التربويةالمعروضة وال

، وهذا بصفة مستمرة وأن يشعر التلميذ وهو يؤدي هذه المهام بحالة والمشاركة الفعالة في تكوينه
بل وتجاوز العقبات  المشاق وأن يجد في نفسه قوة تحمله على تحمل ،من اإلنسياب والمتعة

 .والمشكالت التي تواجهه وهو يؤدي هذه المهام 
   :الدافعية الداخلية

العمل ل التلميذ في بذل الجهد الكافي و ، عن رغبة ملحة من قبةالداخلي يةعبر الدافعت     
 .من أجل التعلم دونما حاجة إلى أي شكل من أشكال التعزيز الخارجي ،المستمر

 : الدافعية الخارجية
شكل من أشكال  ، أو تحت أيأجل التعلم تحت أي طائل إجتماعي بذل  الجهد من يه     

ن محركا للتعلما ، كدافع نيل الحب، أو الخوف من أي شكل من لرغبة االجتماعية، والتي تكو 
فيكون التلميذ   ،يض  رْ أشكال العقاب أو اإلقصاء االجتماعي، أو ببساطة التظاهر بالوجه المُ 

 (P. PERRENOUD,2009.)بذلك ال يريد التعلم و إنما ما يحققه التعلم
  :فعية التلميذ نحو التعلمالتعريف اإلجرائي لدا-3-2
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 امجموع درجات التلميذ المحصل عليه ،دافعية التلميذ نحو التعلم  في هذا البحثب نقصد    
 .المعد من قبل الباحث نفسه ،على بنود مقياس الدافعية نحو التعلم ،من إجاباته

 أهمية البحث-2

ال يمكن فهم هذه و لمتفاعلة، على مجموعة من الديناميات النفسية ا السلوك اإلنسانييشتمل   
، وأن كل نظرة جزئية أو تجزيئية إنما تجني بالنظر إلى اإلنسان نظرة متكاملةالديناميات إال 

على فهمنا للسلوك اإلنساني، ومن ثم فإن هذا البحث يحاول تعميق الفهم فيما يرتبط بالكفاءات 
صيص أو تجزيئ فإنما هو من قبيل ما يأتي من تخأن الوجدانية التي لها عالقة بعمل المعلم، و 

 :وتتلخص أهمية هذا البحث فيما يلي . والفهم ليس إال تسهيل الدراسة
إثارة االهتمام العلمي بالتربية الوجدانية في المدرسة وبالدور الشامل الذي ينبغي للمدرسة أن -1

ين الجانب المعرفي إذا أرادت أن تنخرط في األفكار الجديدة للتربية، إذ يجمع التعليم ب ،تلعبه
والوجداني والسلوكي، وعليه ينبغي للمدرسة أن تسعى إلى توفير خلفية معرفية ومواقف تعليمية 

؛ التعاطف وضبط ن مناهج لغرس كفاءات وجدانية مثلوأن تتضم ،لتنمية الذكاء الوجداني
بل ينبغي  إلخ،...النفس والوعي بالذات وفن االستماع للرأي المخالف وحل الخالف والتعاون 

وتحبيب القيم التي قامت المدرسة من أجلها والتي  ،للمدرسة أن تنجح في تحبيب نفسها للطفل
على رأسها؛ احترام وقبول اآلخر وترغيب التلميذ في الحضور الفعال في أقسامها وهذا أساس 

تمع تمرير يؤمن لها وللمجحتى  ،بينها والتلميذ وجدانياكل تعليم، فعلى المدرسة  أن تبني جسرا 
 .   م وأهدافهكل الوسائل التي يبني بها األفراد أهدافه

إن مفهوم التربية قد توسع ليتعدى مجرد التمكن من بعض الكفاءات والمهارات التي يقيسها -2
 استعداداتهمإلى تعليم وتربية األطفال على ما ينبغي معرفته من كيفية إستثمار  ،إختبار الذكاء

لكي تكون سلوكاتهم في توافق مع القواعد اإلجتماعية التي تحكم  ،وتوظيفها ، وتنميتهاالوجدانية
، لكن واقع الممارسة التربوية أبعد ما يكون هذا من الناحية النظرية. الواقع الذي يعيشون فيه

عن اإللتزام بهذه النظرة، ولعل أول خطوة نبدأ بها في سد هذه الهوة، هي اإلهتمام بالمعلم الذي 
به إليه من حيث اإلهتمام العلمي، إذا ما قورن بالتلميذ والمحتوى، فهذا البحث يرى بأن نتقلما يُ 

 . يدرج  المعلم تكوينا وتدريبا ومتابعتا وتقويما مفتاح كل تغيير في التربية ينبغي أن

 (Thibault, Hess, 2009    ( )J.F. MARMION, 2008   ) 
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، نصر القيادي في العملية التربوية، بعتباره العلميكتسي البحث أهمية علمية الهتمامه بالمع-3
، تعلمات ويستوعب الخبرات التربويةوأنه يمثل السلطة المعرفية التي يحتاج إليها التلميذ ليتمثل ال

وألن التلميذ يحتاج إلى من يعزز إنجازاته ويشيد بها ليستمر في بذل الجهد كعالمة اهتمام به، 
لم هو الذي يكفل هذه الحاجة ألن التلميذ يلتمسها عنده أوال، لما فإنجازاته جزء من ذاته والمع

 .للمعلم من مكانة عنده
ها من يوهو الذي يحي ،إن المعلم هو المحرك الذي يثير دافعية التلميذ نحو الخبرة التربوية-4

كن وهذه الوظيفة والمهمة الحساسة للمعلم لن يتم ،والذي يحافظ عليها إذا اتقدت ،جديد إذا خبت
من تأديتها على أحسن وجه إذا لم يكن على وعي بأهمية بعض الخصائص والكفاءات 
الوجدانية التي لها عالقة بحفز الدافعية، يحاول هذا البحث التنبيه إلى الكفاءات الوجدانية التي 

ال تكفي لكي يقوم  وحدها أن الكفاءة العلمية في مادة التخصص يعيحتاج إليها المعلم، إذ يدَّ 
 .معلم بالمهام الجديدة المنوطة بهال
، ذلك بإعتبار موضوع الوجدان  يتميز ضوع إلى أهمية الكفاءة الوجدانيةترجع أهمية المو -5

ن موقع أو مجال العواطف واإلنفعاالت لقي إهماال غريبا من ويرى جولمان أ. بصعوبة دراسته
 ,Goleman) .سيكولوجي ولة بالنسبة للعلم الوتركت العواطف أرضا مجه ،جانب الباحثين

ئن سلوكية يصعب على الدارس فاالستدالل على الوجدان عند اإلنسان يحتاج إلى قرا  (1997
، إضافة إلى ذلك يسعى هذا البحث إلى ربط هذا المفهوم الجديد بآلية نفسية ال تخفى رصدها

، من افعيةوهي الد عامة وفي التربية خاصة، غة السلوك اإلنسانيعلى أحد أهميتها في صيا
والبد  والضعف، وأن كل طاقة عرضة للنقصان ،الموجهة للسلوككة و حيث هي الطاقة المحر 

تجديد، كل هذا ضمن سياق اإلكراهات الواقعية والمفارقات بين المبدأ  تعهٍد و لهذه الطاقة من
 .والتطبيق

قد تكون  اإلنسان كائن حيوي يؤثر ويتأثر بمحيطه، كما أنه يتعرض إلى مواقف حياتية -6
ها وذلك بحسب عمق الة المزاجية اإلنفعالية لإلنسانسارة أو مؤلمة، وهذه المواقف تؤثر على الح

فسوف يصطحبها  ،، وعليه إذا تأثرت الحالة اإلنفعالية لإلنسانو تكرارها واستمرارها الوجداني
 ،تلك الحالة مع غير الموضوع الذي كان سببا في إفراز ، ويظهر ذلك في تعامالته اليوميةمعه
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ومادام  ،السابقة الوجدانيةفيتعامل مع المواضيع والمواقف الحياتية األخرى، برواسب الخبرات 
يأتي المعلم في الصباح ؛ فقد المعلم يخضع لهذه القاعدة، فإن عمله عرضة لمثل هذا التأثر

ه أن فيمر به موقف يزعجه أو يغضبه في ساعة مبكرة من النهار  فإن ذلك من شأن ليدرس
، ومادام العمل عليه عزيمته ويضعف دافعيته للعمل، فينغص نهاريجعله يعيش النكد طول ال

األثر أبلغ مما  وقد يكون دون وعيهم وفي غفلة منه، فسوف تنتقل العدوى إليهم، ،مع التالميذ
، فترى المعلم يتحدى كل من يقابله وينفعل ألدنى األسباب ويرى المعلم في لو كان مع غيرهم

، وفي كل اعتراض قلة احترام، وقد يؤدي ذلك إلى تدخل تشويشا، و في كل خالف تحدياكل 
، ذ ضحية تراكمات لم يكن سببا فيهاالتصرف مع التالميذ على غير الوجه الالئق، فيكون التلمي

برة للخ اأكيد اهناك تأثير  من الواضح إذن أن .كله  يبدر من المعلم غير وعي منهو هذا 
كي يعي  ،لم، وهذا البحث سوف يحاول تقديم خدمة عملية للمععلى  سلوك المعلم الوجدانية
، بل توظيفها لجعل عمله إلنفعاالت ويحاول وفقا لوعيه بها، الحد من تدخلها في عملههذه ا

 .أكثر فعالية ومتعة

 : أهداف البحث  
 :تتلخص أهداف هذا البحث فيما يلي      

والخبرات الوجدانية نفعالية عموما، ثام على أهمية الحياة االيحاول هذا البحث أن يميط الل-1
علم لدى تبالدافعية للتعليم لدى المعلم وبالدافعية لل عالقتهافي  خصوصا، للمواقف التربوية

باعتبار أن  ،، أي أن وراء كل موقف تربوي خبرة وجدانية خاصة بكل تلميذ وبكل معلمالتلميذ
هذا التفاعل من شأنه أن  يفرز خبرات معرفية ن سياق تفاعلي، و بل ضم ، يتعلم وحدهالتلميذ ال

  . ، بل ومع التلميذ تجاه نفسه من حال إلى حالوجدانية مع أقطاب التربية الثالثو 
الكفاءات محور تدريب المعلم على لفت انتباه القائمين على تكوين المعلم إلى إدراج -2

أنا ال أستطيع أن أقرر متى أغضب "  ، عمال بمبدأفي عملهالوجدانية التي يحتاج إليها المعلم 
 (Golmane)" لكنني أستطيع أن أتحكم في سلوكي إتجاه موضوع الغضب 
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 لها عالقةقد يكون التي و  لدى المعلم،  الوصول إلى فهم أعمق لبعض الكفاءات الوجدانية-3
 نحو التعليم، علم لذاتهفي حفز دافعية الم ها، ثم كيفية توظيفمباشرة أو غير مباشرة بالدافعية

 .وحفز المعلم لدافعية التالميذ نحو التعلم 

ياغة عالقة المعلم بالتلميذ  إجالء الغموض على بعض الكفاءات الوجدانية الفاعلة في ص-4
 .التلميذ بالتلميذ والتلميذ بالمحتوى ضمن المواقف التربوية المختلفةوالمعلم بالمحتوى التعليمي و 

 .الكفاءة الوجدانية لدى المعلم بناء أداة تقيس-5
 .بناء أداة تقيس دافعية المعلم نحو التعليم ، و بناء أداة تقيس دافعية التلميذ نحو التعلم-6
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 :تمهيد

يتقدم العلم بما ينجزه أهله من النجاحات في مجاالت الحياة، وما يقترحه من حلول  
ومجال التربية و التعليم هو أحد هذه الميادين الذي الزال يساهم في . يوميةلمشكالت الناس ال

تيسير حياة الناس، بما يحققه من إنجازات، ومن جملة هذه اإلنجازات تطويره لمفهوم جديد 
نسبيا، ساهم في تقدم فهم الجانب الوجداني الذي اليزال غامضا  في سلوك المعلم بالنسبة 
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مفهوم الكفاءة الوجدانية، والذي سنحاول التعريف به من خالل  للجوانب األخرى، وهو ؛
 .   استعراض أهم ما تيسر لنا اإلطالع عليه من األدب الذي عني بالبحث فيه

 :من الذكاء إلى الكفاءة الوجدانية -6 
أو مصطلح يتداول بين الناس اليوم امتداد تاريخي، أي أن كل  من المعلوم  أن لكل كلمة     

إنما يولد نتيجة تفاعل مجموعة من األحداث التاريخية، ومصطلح الكفاءة الوجدانية ال مصطلح 
ينفك عن هذه القاعدة، فهو أيضا تطور عبر ظروف ساهمت في إنضاجه، على مستوى الفكر 
و الممارسة، حتى ُأخرج إلى التعامل في المجال النفسي والتربوي بالمعنى الذي هو عليه اليوم، 

اول أن نستقرئ جملة من المحطات التاريخية، حتى يتسنى لنا معرفة أهم األحداث وفيما يلي نح
 .التي ساهمت في صياغة مفهوم الكفاءة الوجدانية

 ، إلى أن العوامل التي تكمن وراءه و ،النجاح المدرسيبالحكومة الفرنسية لقد أدى انشغال 
 ئالتنبب تسمحبناء أداة  ان إن كان في اإلمك  (A.Binnet) بنيهطلبت وزارة التربية من 

أداة تقيس ما الذي  يفترض أن يعرفه الطفل  بنيه بالرسوب المدرسي، وعلى هذا األساس أعد
فمقياس ، 6611  و كان ذلك في سنة في سن معينة، وأخذ عينة من األطفال بأعمار مختلفة،

في المدرسة  هو  ن من النجاحومن ثم قيل أن الذي يمك   ،كان يقيس النجاح المدرسي، بينيه
 .الذكاء

وجدت هذه األداة، قبوال واسعا في األوساط الرسمية و العلمية، ما جعلها تعبر الحدود، إلى أن 
سبيرمان تصل إلى الواليات المتحدة األمريكية،  وبعد سنوات من التعامل بها، تقدم 

(Spearman Charles )اقترح مجموعة من االنتقادات لهذه األداة، و ب  ، 1927 سنة
فنحن أذكياء في كل  ،أننا إذا كنا أذكياء في جانب معين ؛ينطلق من فرضية مفادها نموذجا
 . م جميع الوظائف المعرفيةضالذي ي( G)وطور مفهوم الذكاء العام  ،الجوانب

، بنموذج آخر يقوم على (   Louis Thurstorne) ثيرستونتقدم   1938في  سنة  
نما سبعة عوامل ،امال واحداالذكاء ليس ع تصور مفاده؛ أن سرعة اإلدراك، و   الذاكرة وهي، وا 

السالسة اللغوية و التفكير المنطقي، و القدرة اللغوية للفهم،  و  القدرة العددية أو الرياضية و 
فإن كل الذكاء  العوامل،من هذه  اإذا طال خلل ما واحديرى أنه و   ،ستعداد اإلدراك الفضائياو 

 جاردنر، أين اقترح  هوارد 1983غاية  قاد بصحة هذا النموذج إلىهذا واستمر االعت .يتأثر
(Howard Gardner) ،تصورا آخر للذكاء؛ وهي فكرة الذكاء المتعدد 



 50 

   (Intelligence multiple) واستعرض  هناك ثمانية أنواع من الذكاء،أن يرى  ، حيث ،
كما تكلم عن الذكاء  ،الموسيقيو  المنطقي ،الذكاء الرياضي مجموعة من األنواع منها،

ذكاء في عالقة اإلنسان بنفسه وهو نوع من االستبطان، والذكاء في : العالقاتي وقسمه قسمين
ولقد لقي هذا التصنيف قبوال واسعا في مجال التربية  ،بناء وتسيير العالقات بين الفرد واآلخرين

طرح جديد ب(  J.Salovey&P.Mayer)  ماير وسالوفي كل من ، برز 1990في عام . 
 ،اهتمامهما على الذكاء العالقاتيا ركز لقد  حول الذكاء و كان مبنيا على مساهمة جاردنر،

بأنه يفتقر إلى الجانب الوجداني، وأن الذكاء الوجداني  قدما له جملة من االنتقادات، واعتبراو 
يره باستمرار واجه انفعاالته وانفعاالت غيهو شكل من أشكال الذكاء قائم بذاته، ألن اإلنسان 

و قد ساهم في إشاعته و . الذكاء الوجدانيفكانت بذلك والدة مفهوم جديد وهو  .في الحياة
قد و ( D.Goleman)1995سنة لجولمانتبسيط استخداماته، ظهور كتاب الذكاء الوجداني 

شرح فيه هذا المفهوم الجديد للذكاء وصاغه صياغة عملية، بحيث أعطى فيه مجموعة من 
نظرية "مصطلح يطلق جولمان على نموذجه في الذكاء الوجداني و . طبيقية للمفهومالصور الت

الذي ينبغي ، و إذ يركز على توظيف الذكاء الوجداني الذي يقدم في شكل نماذج سلوكية "األداء
في ميدان من ميادين العمل، وخاصة للتنبئ بالنجاح  ،أن يدرس من خالل التطبيقات العملية له

وذلك بتحديد ما يعرف بإمكانيات الفرد للسيطرة على مهارات الوعي  ،ظائفوالتميز في الو 
دارة الذات، والوعي االجتماعي، دارة العالقات اإلجتماعية المؤدية إلى النجاح  بالذات وا  وا 

  (Chabot,2005) .والتي تتشكل فيما بينها ما أسماه بالكفاءة الوجدانية المهني 
 :الذكاء الوجداني-2

إلى  ،الكثير من المشكالت والنزاعات بين األفراد في األسرة أو في المجتمع عامة عزىت      
وعدم القدرة  ،عدم القدرة على التحكم في االنفعاالت، ومنه غلبة هذه االنفعاالت على العقل

، بدليل أنه بمجرد ما تهدأ عاصفة هاالتي تنتج كرد فعل عن ،على توقع عواقب السلوكات
هذا بالنسبة ، على ما فعل، ويود لو أن ذلك لم يبدر منه اإلنسانيندم ما كثيرا  ،االنفعال

فرط المرء في حب امرئ أو فكثيرا ما يُ  ؛اإليجابية لالنفعاالتأما بالنسبة . لالنفعاالت السلبية
، كأن موقف حياتي أنه ليس أهال لذلك خاللثم يكتشف  ،امرأة، أو يولي صديقا ثقة كبيرة

يتجرع مرارتها مدة  خيبة أمل ، وتعقبهنب شخصيته، كاألنانية المفرطةيكتشف جانبا من جوا
  .طويلة
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 الفرق بين األفراد ليس في درجة الذكاءأن إن نظريات الذكاء الحديثة تؤكد على تعدد الذكاء، و 
نما في نوع الذكاء فحسب، في  كبيراواهتماما علميا  قبوالنواع التي القت األ، ومن كذلك وا 

في قدرة تحكم الفرد وتسيير  ،له أهمية بالغة تبين أن الذيو رة، الذكاء الوجداني، اآلونة األخي
وما دام الذكاء الوجداني مرتبط باالنفعاالت كان لزاما أن نعرف بها  .انفعاالته اإليجابية والسلبية

  .قبل التعريف به
 :االنفعاالت األساسية2-6

بعد معرفة وفهم االنفعاالت األساسية، التي  لن يتسنى لنا معرفة وفهم الذكاء الوجداني، إال
يتعرض لها اإلنسان في حياته اليومية، ألن المادة األولية التي يتعامل معها هذا المفهوم هي 

يتطلبه  بما ،تجعل الجسم جاهزا من الناحية الفيزيولوجية لالستجابةفهذه األخيرة . االنفعاالت
بول تصنيف  االنفعاالت،يفات في مجال الموقف من سلوك استعجالي، ومن أشهر التصن

 :، والذي أحصى سبع انفعاالت أساسية، وأخرى ثانوية تتفرع عنها وهي (P.Ekman) إيكمان
نجدها في  انفعاالتوهي  ،السعادة، والحب و المفاجأة، و االشمئزاز و الحزن و الغضب، و   الخوف

بين الربط في تيسير عملية  لقد ساهم هذا التصنيف، و التواصلكل الثقافات، وتتخلل عملية 
ي توال، البشري المخلوقحياة استمرار االنفعاالت األولية تضمن ف، عنه والسلوك الناتج االنفعال

 :يلي فيما انستعرضه
 :الغضب-2-6-6
يشعر اإلنسان بالغضب عادة إذا أدرك أن شيئا ما يصده أو يعيقه في تحقيق مصلحة حيوية  

إذ  ،به، تحدث مجموعة من التغيرات الفيزيولوجية في الجسمبالنسبة إليه، وبمجرد ما يشعر 
يتدفق الدم إلى اليدين ليجعلهما قادرتين على القبض أو الضرب، وتتسارع ضربات القلب، 

رد فعل بفتتولد طاقة قوية تكفي للقيام  ،مثل هرمون األدرينالين ،وتندفع دفقة من الهرمونات
، حرك الغضب هو إحساس الشخص أنه مهددموقد يكون . الضرر عن الجسم فعديعنيف 

بل قد يكون  ،التهديد بالضرورة جسديا ال يكونو   ،(Doff Zillman) زيلمان حسب ما يراه 
 جراء التعرضاإلحباط بهانة أو الشعور والشعور باإل ،حترامالعدم اكاإلحساس ب معنويا أيضا،

 يكوالمينزتالكفتفرز هرمون  ،لغددفيرسل تنبيهات إلى ا ،فهذه المدركات تؤثر على المخ .لظلمل
(Catecholamins)، أن الغضب  زيلمانويرى  .رد فعل عنيفلتكفي  ،الذي يولد طاقة هائلة

وتجعلها  المعرفية،عمليات المن شأنها أن تؤثر على  ،سلسلة متالحقة من اإلفرازات الهرمونية
 ليه مثل تلك السلوكاتمع حجب ما يمكن أن تؤول إ ،تحوم حول أفكار االنتقام واالنقضاض
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لقيمة لمعاني وافا ،يرى أن التحكم في الغضب يبدأ بالتحكم في األسباب التي تثيرهوعواقبها، كما 
والسلوك  ،تفسر إلى حد كبير الشعور المتولد عنه ،مثير الغضب على التي يضفيها المرء

أردنا أن نحتوي  إذا ،فال بد من إعادة تقييم مثير الغضب ،المنتج كرد فعل لتلك الوضعية
فهو عامل مهم في  ،االستثمار في مفهوم الزمن األهمية بمكان، منإنه ثم  .وضعية الغضب

كاالبتعاد عن الشخص أو عن المكان  ،التعامل مع موضوع الغضب والتحكم في ردود األفعال
تصرفه عن ونشاطات، ثم محاولة تعريض الذهن إلى خبرات  ،الذي حدث فيه مثير الغضب

وفي هذا جاء التوجيه النبوي بالوضوء، ألن الغضب  .غال بالتفكير في موضوع الغضباالنش
   .قبضة من نار ال يطفئها إال الماء

  :الخوف-2-6-2
يشعر اإلنسان بالخوف عادة إذا أدرك أن شيئا ما يهدده في نفسه أوفي أهله، أو تجاه موضوع 

 ،دفع الدم إلى أكبر العضالت حجمافي حالة الخوف ينو  يهدد مصلحة حساسة بالنسبة إليه،
كما  ،ويصبح الوجه شاحبا، ألن الدم ينصرف إلى غيره ،مثل عضالت الساقين فيسهل الهرب

تسمح له بالقيام برد  ،فتفرز هرمونات تجعل الجسم في حالة يقظة خاصة، تنبه مراكز عصبية
م لمواضيع الخوف، ويختلف الناس في فهمه .وتأمين الجسم من الهالكفعل لتجاوز الخطورة 

سواء كانت من البيئة المادية أو البيئة االجتماعية و الثقافية،  فمثال هناك بعض القبائل في 
، والشك أن بيئة هذا شأنها، ستجعل أفرادها ال (الكوبرا)الهند، تشتغل مع األفاعي السامة جدا 

ة نحو  هذه يشعرون بنفس حالة الخوف، التي يشعر بها من يعيش في الجزائر العاصم
وعلى العموم . األفاعي، وبكل تأكيد سيختلف سلوكهما الختالف شعورهما تجاه نفس الموضوع

فإن الناس يسلكون بطريقتين تجاه مواقف الخوف، فمنهم من يواجهه و يحاول أن يقي نفسه من 
 الخطر بالوسائل المتاحة لديه، ومنهم من يجنح إلى الهروب وعدم مواجهته، وكال اآلليتين

إال أنه . النفسيتين هما في الغالب ال إرادية أو انعكاسية، فهي عبارة عن رد فعل غير اختاري
يمكن للمرء، أن يغير من رد فعله تجاه موضوع محدد، إذا تدخل عامل التربية و الخبرة مع 
ذات الموضوع، فكل الناس مثال يخافون من النار، لكن رجال اإلطفاء أقل خوفا، ألن معرفتهم 

 .    يفية مواجهتها، وسابق خبرتهم معها، يجعلهم أقل خوفا منها بالنسبة لعموم الناسبك
   :السعادة-2-6-1

  هي حالة من االرتياح و االنتشاء، يحدث خاللها نشاط متزايد في مراكز معينة  في المخ ،
تلفة في ويرتبط الشعور بالسعادة، بجملة التصورات التي يحملها اإلنسان على المواضيع المخ
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 فيشعرالحياة، وتحتل ثقافة المجتمع المكانة األولى، في بناء هذه التصورات لدى اإلنسان، 
، وهي األخرى ترتبط بإفرازات هرمونية، ما يجعل مناطق معية بالهدوء والراحة والطمأنينة المرء

ل الجسم كله من الدماغ تنشط، ويثير هذا النشاط، جملة من التغيرات واإلفرازات الهرمونية، تطا
. 
  :الحب-2-6-4

يرتبط الشعور بالحب، بالمضامين الثقافية واالجتماعية، التي يكتسبها الفرد أساسا خالل عملية 
ذا شعر المرء بالحب، فإن  التنشئة االجتماعية، سواء كان موضوع الحب ماديا أو معنويا، وا 

فتتولد حالة من الرضا  ،رخيةتويسمى ذلك باالستجابة المس ،إثارة في الجهاز القرب ودي تحدث
 الشعور، اساعد هذيو ويرغب في أن تطول وتدوم تلك الحالة،  ،سر المرء بالحالة التي تعيشهافيُ 

التفاعل كما تسهل هذه المشاعر حسن  ،فيشعر باالنسياب ،لمهام المنوطة بهاعلى حسن أداء 
 . التعاون مع اآلخرينو 
  :االشمئزاز-2-6-1
شعورا باالنقباض أو  ، أو المسمع أو الملمس،طعممائحة أو المنظر أو الالر  هيثير الشيء كري 

، يجعل اإلنسان في حالة غير مريحة و غير متوازنة، ما يدفعه إلى تجنب ذلك الموقف النفور
و الهروب منه حين حدوثه أو العمل على تغييره، أو عدم اإلقبال عليه مرة ثانية، إن علم مسبقا 

  . لديه سابق خبرة وجدانية غير سارة معهأنه سيتعرض له، ألن 
 : الدهشة-2-6-1

 ،يدل على الشعور بالدهشة ارتفاع الحواجب واتساع العينين لتسمح بدخول مزيد من الضوء
، ويثير هذا لتصديق ما يرى وحسن التعامل معه قبوال أو رفضا ،إلدراك تام لموضوع الدهشة

أو خارقة للعادة، أي عادة الناس االجتماعية الشعور التعرض لمواقف حياتية غير مألوفة، 
المحلية، أو ما ارتبط منها بثقافة مجتمع ما، أو عادة البشر جميعا مما لم يألف الناس رؤيته، 

 . أو سماعه
   :الحزن-2-6-7

يحدث الشعور بالحزن عادة، إذا فقد اإلنسان قريبا أو صديقا أو شيئا عزيزا عليه، أو فاتته 
الوظيفة األساسية و  .وض في الحياة، سواء تعلق األمر بمنفعة مادية أو معنويةفرصة ربما ال تع

 ،مساعدة الفرد على تجاوز موقف الحزن واستعادة التوازن والتوافق النفسيهي حزن شعور باللل
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في مزاولة النشاطات االعتيادية في  والحماسية، فالحزن يؤدي إلى انخفاض في الطاقة النفسية
 (P.Ekman,2005).وتجنب مجاالت اللهو والترويح ،الحياة اليومية

 (P.EKMAN)حسب إيكمان األولية  االنفعاالت
 السلوكات االنفعاالت            الدافع           

 هجوم غضب الحاجز
 أو االختفاء الهروب الخوف التهديد

 اقتراب سعادة وضعية مرغوبة
 اإلقبال الحب القبول و الميل

 اإلعراض اشمئزاز مقرفةمادة أو وضعية 
 التوجه الدهشة غير متوقعةوضعية 
 االنطواء حزن خسران

 
 :يالذكاء الوجدانمفهوم  -2-2
لقد كان علماء النفس يدرسون الذكاء بمعزل عن الوجدان، إال أن العديد من الباحثين  

هتمام بدراسة أشاروا إلى عالقتهما ببعضهما، وفي بداية التسعينات من القرن الماضي، بدأ اال
 جون ماير و بيتر سالوفي،الجانب الوجداني لإلنسان يعرف تزايدا، إلى أن نشر كل من 

مجموعة من المقاالت حول مفهوم جديد، وهو الذكاء الوجداني؛ إذ يريان أن الذكاء الوجداني، 
يضم مجموعة من المهارات، التي تساهم في التعبير والتقدير الدقيق، والتنظيم الفعال 

النفعاالت التي يشعر بها الفرد نفسه، والتي يشعر بها اآلخرون، واستخدام المشاعر في حفز ل
دارة االنفعاالت  الدافعية الذاتية للتخطيط وتحقيق مطالب الحياة،  كما يضم القدرة على تنظيم وا 

 .الذاتية وانفعاالت اآلخرين، واستخدامها لقيادة األفكار واألفعال
  (P.Salovey .J.Mayers,1997)   

، بأن الذكاء الوجداني، يتضمن القدرة على التعرف والعبير و  ماتيوس و زاينركل من   ويرى
واستيعابها لتنسجم مع التفكير، و إدارة االنفعاالت السلبية واإليجابية للفرد  فهم االنفعاالت،

 (G. Matthews and Moshe Zeidner, 2004 ). ولآلخرين
تنظيم  ىعلالفرد،  قدرة ، فيرى بأن الذكاء الوجداني عبارة عن(D.Goleman)جولمان أما

دارة اال ، ضمن مجال واستخدامها لقيادة األفكار واألفعال ،اآلخرين انفعاالت الذاتية و نفعاالتوا 
 (D.Golman, 1999) .من مجاالت الحياة
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صية كفاءات شخ ؛يضم مجموعتين من الكفاءات الذكاء الوجداني يرى جولمان بأن و     
 :وهي تنقسم كما يأتي. وكفاءات اجتماعية

 :وتضم الكفاءات التالية : Personal Comptencesالكفاءة الشخصية -2-1-2
أن يكون الفرد دائم الوعي  جولمانويقصد به  : Self awarnessالوعي بالذات -2-2-1-1
ته وتقييم ذاته بكل لتوجيه اختيارا ،يزيةغر ال هله القدرة على استخدام نوازعأن و  ،هانفعاالتب

 ،ويرى أننا بحاجة لمعرفة أوجه القوة والضعف فينا .مع امتالك ثقة كبيرة بالذات ،موضوعية
هذا البعد يتضمن ، و وثقتنا بأنفسنا وسلوكاتنا أساسا لقراراتنا ،وينبغي أن نتخذ من هذه المعرفة

 :الكفاءات التالية
 .الوعي االنفعاليكفاءة *
 .تالثقة في الذاكفاءة  *
 .الدقة في تقدير الذاتكفاءة  *
على  االنفعاالت،ويعني به التحكم في :  Self Regulation يتنظيم الذاتال2--2-2-1

إال  جرأخذ األقادرين على تأجيل  مثال وينبغي أن نكون يعيقها،نحو يسهل أداء األعمال وال 
بعد أي حالة ارتباك أو  ،استعادة التوازن بسرعةالتميز بالقدرة على و  ،تحقيق األهدافبعد 

 :ويتضمن الكفاءات التالية.اضطراب
 .التحكم أو الضبط الذاتيكفاءة *
  .  الجدارة بالثقةكفاءة  *
  .الضميركفاءة يقظة  *
 .مع المواقف الجديدة التكيف كفاءة تحقيق *
 .للنماذج السابقة التجديدكفاءة التجاوز و  *
 ،وجهنا نحو أهدافناكمحرك يام رغباتنا وهي استخد:  Motivationالدافعية -2-2-3-1
وأن يكون لدينا الحماس  ،والوقاية من االحباطات ،على المبادرة والتفاؤل بإمكانياتنا يحملناو 

 :ويتضمن الكفاءات التالية.لتحقيق األهداف ،والمثابرة
 .الدافعية لالنجاز أو التحصيل كفاءة  *
 .االلتزام بالوعود والتعهداتكفاءة  *
 .المبادرةو التفاؤل  ةكفاء *
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وتبني وجهات  ،اآلخرين انفعاالتوهي القدرة على تفهم  : Empathyالتعاطف -2-2-4-1
ويقوم التعاطف على أساس . مع أصناف كثيرة من األشخاص ،نظرهم وبناء عالقات منسجمة

سن حنكون قادرين على  ،وتقبلها انفعاالتنافبقدر ما نكون قادرين على إدراك  ،الوعي بالذات
ويتضمن الكفاءات . وتفهمها، وابتغاء العذر لهم بل و التعاطف معهم اآلخرين انفعاالتقراءة 
 :التالية 

 .فهم اآلخرينكفاءة  *
 .وتدعيم قدراتهم هم،تطوير حاجاتل ،اآلخرينبضرورة مساعدة اإلحساس كفاءة * 
 .تنوع الفاعلية كفاءة  *
 .الوعي السياسيكفاءة  *
وهي قدرة الفرد على التحكم في انفعاالته في : Social Skilsتماعية المهارات االج-2-2-2

 ،اإلنسانية العالقات وشبكات ، والتمتع بنظرة دقيقة للكشف عن األوضاع ،عالقته مع اآلخرين
ه والتفاوض وحل يلإلقناع والتوجالمختلفة واستخدام القدرات  بمقتضاها،والتصرف  وفهمها

 :وتتضمن الكفاءات التالية .الفريقجماعة أو اللمساعدة وتشجيع  ،النزاعات
 .االتصال كفاءة *
 .التأثيركفاءة * 
 .إدارة الصراعكفاءة  *
 .القيادةكفاءة  *
 .تحفيز التغييركفاءة  *
 .بناء العالقات أو الجماعاتكفاءة  *
 (Goleman, 1999).     التنسيق والتعاون كفاءة  *

  جولمانو  شيرنيزت الوجدانية، كما يراها كل من الكفاءا وفيما يلي نستعرض مخططا، يلخص
 وجولمان تشيرنسكل من ل الوجدانيالذكاء  كفاءاتجدول 

  
 الوجدانيالذكاء                                               

 
 الكفاية االجتماعية            الكفاية الشخصية                                        

 
 إدارة العالقات             التعاطف              إدارة الذات                         الوعي الذاتي      
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 التأثير                  تطوير اآلخرين         التحكم الذاتي              الوعي االنفعالي            
 
 التواصل         لتوجه للخدمة          ا          النزاهة                 ات      التقييم الدقيق للذ 

         
 إدارة النواعات     الوعي التنظيمي              الوعي              ثقة بالنفس                 ال    
 

 القيادة                    فهم اآلخرين             التكيف                                            
 

 استقطاب التغيير                         دافع االنجاز                                                   
 

 بناء الروابط                                          المبادرة                                        
 
  :الوجدانيالذكاء أبعاد  -2-1
 :الوجداني أساسية للذكاء  أبعاد خمسة سالوفيوماير د كل من حدي
وقت  االنفعالوالتعرف على  ،فالوعي بالنفس :التعرف وفهم  انفعاالت الذات -2-1-6

 من لحظة االنفعاالتالقدرة على رصد ف الوجداني،هو الحجر األساس في الذكاء  ،حدوثه
كما أن عدم  الذات،فهم خطوة مهمة في و  دقيقة نفسيةنظرة  تحقيق عامل حاسم في ،ألخرى

فاألشخاص  ،جعلنا نقع تحت رحمتهابطريقة صحيحة ودقيقة، ي اانفعاالتنالقدرة على مالحظة 
كل ما يتخذونه من ون في ألنهم واثق ،الذين يثقون بأنفسهم هم من أفضل من يعيشون حياتهم

 .ف التي يشغلونهاائاختيار زوجاتهم أو الوظمثل  ،قرارات
 «Empathy» أو التعاطف أو التقمص الوجداني: اآلخرين وفهم انفعاالتالتعرف  -2-1-2

 نتعرضسوف  و. جوهرية« مهارة إنسانية»إنه  ،وهو قدرة تتأسس على الوعي باالنفعاالت
ألسباب التي تجعل وا ،انفعاالت اآلخرين و التعاطف معجذور التقمص الوجداني الحقا 

 بالقدرة علىفاألشخاص الذين يتمتعون . الغيرية وأالتقمص الوجداني يدفع اإلنسان إلى اإليثار 
التي تدل على أن  ،يكونون أكثر قدرة على التقاط اإلشارات االجتماعية ،التقمص الوجداني

 تتطلب رعاية م التياوهذا يجعلهم أكثر استعدادا ألن يتولوا المه ،هناك من يحتاج إليهم
 .مثل مهن التعليم والتجارة واإلدارة اآلخرين،
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للمواقف الحياتية  لتكون مالئمة االنفعاالتإن التعامل مع : االنفعاالتإدارة  -2-1-1
والتخلص من  ،هي القدرة على تهدئة النفسو  ،لذاتنفعاالت اقدرة تنبني على الوعي با المختلفة،

يظل كل منهم في حالة عراك  ،إن من يفتقرون إلى هذه القدرة. القلق  والتهجم وسرعة االستثارة
أما من يتمتعون بها فهم ينهضون من كبوات الحياة وتقلباتها بسرعة  ،مستمر مع الشعور بالكآبة

 .أكبر
على تحفيز  الفرد يعمل بحيث  ،خدمة هدف مال االنفعاالتأي توجيه  :الذاتتحفيز  -2-1-4

شباع إتأجيل  ،التحكم في االنفعاالتبعنى ون .ق واإلبداع أيضاوعلى التفو  ،النفس وانتباهها
كل في أساس مهم  ، التي قد تتسبب في الشعور بانفعاالت معينة، وهيالدوافع المكبوتة بعض
حين يستلزم ذلك التوصل إلى أعلى  في االنفعاالت،االنغماس  عدم وكذلك القدرة على ،انجاز
أن إنتاج األشخاص  قد تبينو  الجتماعي أو المهني،، في ميدان من ميادين النشاط اأداء

كما أنهم يتمتعون بالفعالية في كل  ،األداء فيأعلى مستوى  الوجدانية، الكفاءةالمتمتعين بهذه 
 .بهيكلفون ما 
هو في معظمه مهارة  ،العالقات بين البشرإدارة إن فن  :توجيه العالقات اإلنسانية -2-1-1

والمهارات المميزة التي  ،الكفاءة االجتماعيةأو ما يسمى ب ،ناآلخري انفعاالتفي تطويع 
بناء والقيادة والفعالية في  ،هي القدرات التي تكمن وراء التمتع بالشعبية، تستلزمها هذه الكفاءة

ومن الطبيعي أن يختلف الناس في قدراتهم  .والحفاظ عليها بل وتنميتها مع اآلخرينعالقات 
لكنه ال ، نتابهيي ذلقلق اللفقد يكون بعضنا ذكيا في معالجته  ،ةفي هذه المجاالت المختلف

 ( Chabot,2005.)شخص آخريقوم بالدور نفسه مع يستطيع أن 
إن ظهور مفهوم الذكاء الوجداني، واشتغال الباحثين حوله و به، أفرز ما يعرف اليوم في األدب 

العملية للذكاء الوجداني، أي النفسي بالكفاءة الوجدانية، وهي في حقيقة األمر، الصياغة 
باعتبارها مجموعة من المهارات التي تتجلى في ميدان معين، بحيث تمك ن من االستدالل على 

 . مستوى الذكاء الوجداني
   :تعريف الكفاءة الوجدانية -3
مجموعة من المهارات التي تساهم في بأنها  ،الكفاءة  الوجدانية سالوفيو  مايرُيعرف كل من  

 هاوانفعاالت اآلخرين واستخدام ،بير والتقدير الدقيق والتنظيم الفعال النفعاالت الفرد نفسهالتع
  .للتخطيط وتحقيق مطالب الحياة ،قيادة األفكار واألفعال، و في حفز الدافعية الذاتية

(P.Salovey .J.Mayers,1997)   
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تعرف والفهم والتعبير، وتوظيف بأنها تشير إلى قدرة الفرد العملية، على الميكوالزاك، تعرفها و 
دارة انفعاالته وانفعاالت اآلخرين، بما يخدم تحقيق أهدافهم  (Mikolajczak,2009) .وا 

فهم من خالل ينبغي أن يُ و  ،الذكاء الوجداني قدرة تتضمن مجموعة من سمات الشخصيةف
في مجاالت الحياة  ،فإن الترجمة العملية لهذه القدرة من ثمَّ و  .المؤشرات السلوكية الدالة عليه

 .                                بالكفاءة الوجدانيةالتي نسميها  هي ،المختلفة
 (Mangunsson &Torestad,1992) (Funder,2001) 

(Paunonen & Ashton,2001) (Moira Mikolajczak,2009) 
يركز  إذ "نظرية األداء"مصطلح  ،على نموذجه في الذكاء الوجداني جولمانيطلق و  

الذي ينبغي أن يدرس من  ، وعلى توظيف الذكاء الوجداني الذي يقدم في شكل نماذج سلوكية
بالنجاح والتميز في  للتنبئفي ميدان من ميادين العمل ، وخاصة  ،خالل التطبيقات العملية له

نفعاالت لسيطرة على مهارات الوعي بافي اوذلك بتحديد ما يعرف بإمكانيات الفرد  ،الوظائف
دار ا دارة العالقات  ، والوعي االجتماعي،تهالذات وا  ، المؤدية إلى النجاح المهني االجتماعيةوا 

نوالتي تتشكل فيما بينها   .بالكفاءة الوجدانيةما أسماه  ، لتكو 
(Emotional Competence)  
 :السلوك و  واالنفعاالت التفكيربين عالقة ال-4

ناك عالقة ارتباطية ثالثية، بين كل من السلوك من المعلوم بالضرورة في علم النفس، أن ه
عن نمط معين من التفكير، والشعور بدوره قد يؤدي إلى  اشعور م جتقد ينوالوجدان والتفكير؛ ف

وقد يؤثر أالشعور، نوع نمط معين من التفكير، ثم يأتي السلوك ليدل على نمط التفكير أو 
 لشعور معين أو لتفكير ما، فالعالقة أصال السلوك يكونعلى شعور ما، أو قد  سلوك معين

 :ثالثية متبادلة على النحو المبين في الشكل التالي
 
 الشعور            التفكير                                            
 
 
  
 السلوك                              
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الشدة التي تأتي في  زمن حدوثها وال الفي و  نتحكم في انفعاالتنا،ننا ال نستطيع أن إ       
فأنا ال أستطيع أن أقرر متى أحب أو أكره، متى  .بها، لكننا نستطيع أن نقرر ماذا نفعل تجاهها

تجاه  وأ ،أغضب أو أخاف، لكنني أستطيع أن أقرر كيف أتعامل مع خوفي ومع غضبي
ذا يستلزم طول مراس و أو تجاه الموضوع الذي أغضبني، لكن ه الموضوع الذي أحب أو أكره،

انفعاالتهم التي يشعرون بها نحو نفس أن الناس يختلفون في  ،ومما ال ريب فيه .تدريب
إلى غير ذلك من  فهناك من يغضب بسرعة وهناك الهادئ وهناك الحساس، الموضوع،

والذكي  السمات، التي تصطبغ بها شخصيات الناس، وذلك ينسحب على كل االنفعاالت،
إدارة  فهم و ويعرف نفسه ويحاول ترويض نفسه على حسن انفعاالته،الذي يعي  هو وجدانيا،
 .، وال يجعلها تهيمن على سلوكاتهوالتعايش معها انفعاالته
أننا نستطيع أن نتحكم في مشاعرنا إما بالتدخل ما بين التفكير  (Steven Hein) هاين ويرى

 :ي الشكل التاليوالشعور أو بين السلوك والشعور على النحو المبين ف
 

 تفكير                 شعور                          سلوك
 
 

E.Q               E.Q                    

ها إلى منأي الزاوية التي ننظر  ،أما التدخل بين التفكير والشعور، فيكون بتغيير نمط تفكيرنا   
تتغير  ،ندما نغير نمط تفكيرنا تجاه أمر معينفع ، وتغيير التصور الذي نكونه عنها،األشياء

 (S.Hein,1995).حيالهتغير سلوكنا يوبالتالي  ،مشاعرنا نحوه
بين نجاح المدير وقدرته على التحكم في القلق  ،دراسة أجريت على مديري التسويق تربطلقد 

 ، فإنهق األولتبين أنه عندما تصادف مشكلة ما الفري ،وعندما سئل الفريقان ،الذي يسببه العمل
  !أما الفريق الثاني فيفكر بطريقة ما العواقب؟  ما الحل؟ ةيفكر بطريق

هي تسميتها، أي التعرف عليها، فنحن ال نستطيع  االنفعاالتالخطوة األولى للتحكم في  إن
 (Goleman,1998).لم تكن لدينا الكلمات المناسبة لوصفه االتعامل بذكاء مع موضوع ما، إذ

   :الوجدانية والوظائف ين العمليات المعرفيةالتفاعل ب-1
لمعلومات إلى اا نالفكرية، وتوجه انتباهالوجدانية و  بترتيب األولوياتاالنفعاالت تقوم        

، لتحديد لتفكير بما هو أهمإلى تركيز اهو الذي يوجه صاحبه  االنفعالياألكثر أهمية، فالنضج 
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على األشياء في المواقف الحياتية  جيه الذاكرة والحكمفي تو  االنفعاالتكما تساعد  األولويات،
 التفاؤل إلى موقف كما تؤثر التقلبات االنفعالية في تحول اإلنسان من .واتخاذ القرارات المختلفة،
 أووقد تساعده على تقبل وجهات نظر مختلفة، تجاه موضوع معين، التشاؤم أو العكس،  موقف

إلحساس بالسعادة ا، فهاحلو المشكالت وفهمها التعامل مع تؤثر على الطريقة التي يتخذها في 
 .يشجع على ابتكار حلول جديدة لنفس المشكالت ،مثال
 :  االنفعالي التفهم والتحليل -1-6

حل القدرة على و  االنفعاالت،تنضوي تحتها القدرة على تحليل هي عبارة عن قدرة مركبة، 
 وأالمتشابهة  االنفعاالت لتفريق بينالفرد من ااالنفعالية، وهي القدرة التي تمكن المشكالت 
في  حل المشكالت االنفعالية المشابهةفي  الخبرة الوجدانية،استخدام كما تمكنه من  ،المتعاكسة
والقدرة على  ،ومالحظة االرتباط بين االسم والمسمى االنفعاالت،والقدرة على تسمية  ،المستقبل

و الشعور بالسعادة فالحزن يشير إلى الفقدان والخسارة،  ت؛االنفعاالتفسير المعاني التي تنقلها 
والغضب يدل على التهديد، و الحب على الرغبة و اإلقبال، إلى  ى الكسب والنجاح،يدل عل

كما توصل تلك المعاني بالدرجة . غير ذلك من المعاني التي تتضمنها االنفعاالت المختلفة
 لموقف الذي تسبب في الشعور بها،  كما تتضمنالمناسبة، وبحسب ما يستلزمه التعامل مع ا

من مشاعر الحب والخوف  تعارضكما في حال  ؛المتداخلة والمعقدة االنفعاالتالقدرة على فهم 
من حال إلى حال،  االنفعاالتالقدرة على مالحظة تقلب كما تنضوي تحتها  .عنصر المفاجأة

 .االنتقال من الغضب إلى الرضا فيكما 
 :االنفعالية اإلدارة -1-2

فهمه لمدى تأثير  انفعاالته، ويساهم ذلك في اإلنسان يتمكن من إدارة وهي قدرة تجعل       
كما ، انفعاالته وانفعاالت اآلخرينضبط  تساعده على، و االنفعاالتعلى  االجتماعيالسلوك 

لى عملية السلبية إ االنفعاالتتحويل  وتمكنه من، انفعاالتهعلى تحمل المسؤولية تجاه  تعينه
  :وتتضمن مجموعة من القدرات هي.تعليمية إيجابية

اآلخرين، من حيث معرفتها، ووضوح والنفعاالت الذاتية  لالنفعاالتالقدرة على المراقبة الواعية -
 .على الذات وعلى العالقة مع اآلخرين ،ها ومدى تأثيرها في الحاضر والمستقبلانيمع
 .وحسن التعبير عنها انفعاالتهمعرف على القدرة على مساعدة اآلخرين على الت-
 .يحمله من معانيما بحسب ما  انفعالمن  ،القدرة على االقتراب أو االبتعاد الواعي-
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 آثارها من خلصاآلخرين، وذلك بالتوانفعاالت  ،الذاتانفعاالت القدرة على حسن إدارة -
كبت المعلومات التي تنقلها  من دون ،وتقوية اإليجابية ، أو على األقل إضعاف وطأتها،السلبية
 (6332مأمون مبيض،).ومن دون المبالغة فيهااالنفعاالت، هذه 
 :الذكاء الوجدانيفي تنمية األسرة دور  -1

الكثير من  هافي وناألطفال يتعلم باعتبار األسرة أولى مؤسسات التنشئة االجتماعية، فإن
وذلك من خالل أساليب  ،جتماعيالتقمص وخبرات التعلم االالتقليد و عن طريق  ،السلوكات

 ،وكيفية حل النزاعات األسرية ،عامل الوالدين فيما بينهمتومن خالل  ،المعاملة الوالدية لألبناء
يتخذها كمرجع  وجدانية،خبرات  الطفل التي يتعلم ويكتسب فيها ،فاألسرة هي المدرسة األولى

الوجدانية و نيف ودمج الخبرات لفهم وتفسير وتص ،لتحليل سائر المواقف الحياتية الالحقة
فهي أولى  ،ولما كانت المدرسة أولى المؤسسات االجتماعية تأثرا بهذا الرصيد .المعرفية

فيرى في المعلم  ،االجتماعية األسريةالوجدانية و خبراته الطفل المؤسسات التي سيسحب عليها 
من شأنه أن يهيئ أرضية  ،فحسن عالقاته األسرية ،له إخوةوالمعلمة والديه ويرى في زمالئه 

، وكل العناصر الفاعلة مع معلمه وزمالئهفي المدرسة، أي لتأسيس عالقات مماثلة  ،خصبة
نحت في شخصية الطفل داخل األسرة تُ  الوجدانيفعمليات التبادل  .العكس وأ في المدرسة،

قبل إلى فيُ  ،نفسهكسب الفرد ثقة في اإليجابية في األسرة تُ  الوجدانيةنحتا، وال شك أن األجواء 
 , Goleman).بناء عالقات إيجابية مع البيئة الخارجية في ،المجتمع وكله مشاركة فعالة

1995) 
  :في المدرسةللطفل مراحل النمو الوجداني  -7

كما أن االنفعاالت السلبية تؤثر على القدرات المعرفية سلبا وتحد من كفاءتها،  من المفيد معرفة
تها، والطفل يمر بمراحل نمو وجداني في جابية إيجابا وتزيد من فعاليتؤثر االنفعاالت اإلي

المدرسة قد تؤثر على أدائه ، لذلك كان على المعلم أن يراعيها وهو يؤدي مهامه، ومن أهم 
 :هذه المراحل ما يلي

يتعلم الطفل خالل المرحلة االبتدائية العناصر األولى لمعرفة الذات وبناء بعض العالقات -1
 .آلخرين والتموقع بينهممع ا
 انفعاالتثم يتعلم التعبير عن مشاعره، ويستمع لمشاعر اآلخرين، بل يتمكن من قراءة -6

 .اآلخرين من خالل مالمح الوجه وتعبيرات الجسد
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فيعينه ذلك على القدرة على  ،ز العالقات االجتماعية مع الزمالءيتعز يعمل على ثم -3
  .ف مع اإلحباطيالتك التعاطف، وضبط النفس، كما يستطيع

 :قاعدية للذكاء الوجدانيالكفاءات ال -9
و  مايرمجموعة من الكفاءات الوجدانية، باالعتماد على تعريف  شابوو شابولقد استنبط 

 :للذكاء الوجداني وهي كاآلتي سالوفي
 .اآلخرينانفعاالت الذات و  انفعاالتالتعرف على كفاءة  -1
 .  ومساعدة اآلخرين على التعبير عنهااالنفعاالت هذه على الصحيح  التعبير كفاءة  -6
 .اآلخرينانفعاالت الذات و انفعاالت فهم كفاءة  -3
 .انفعاالتهم الذات ومساعدة اآلخرين على إدارةانفعاالت إدارة كفاءة  -4
في مختلف مجاالت  ،تـوظـيف انفعاالته وسائر المهارات المرتبطة بالذكاء االنفعاليكفاءة  -5

ثارة دافعيته ودافعية و  ترجيح األولويات،و اط خاصة حسن التواصل عند اتخاذ قرارات، النش ا 
القيادة ، و تحسين األداءو  ،رعاية العالقات مع اآلخرين وتعهدهاو اآلخرين، 

 (Chabot,2005).الجيدة
 :التعلم والذكاء الوجداني _ 6

أدائهم المعرفي، تأثيرا كبيرا على  التالميذ إنه لمن األهمية بمكان، أن نعي أن النفعاالت       
، ومن أبلغ هذه اآلثار، ما تتركه التعلميةومنه على تحصيلهم و أدائهم المدرسي، وعلى العملية 

في القسم، مع زمالئه رغبته في المشاركة على و  نحو التعلم، على دافعيتهانفعاالت التلميذ 
من  ،ميزه عن اآلخرينمن الخصائص تجملة  الموضوع أهمية عندما نعلم أن لكل تلميذ ادويزد

ما تستلزمه هذه بمقتضى  ويعامله ،وعلى المعلم أن يعيها ،الوجدانيةو  المعرفية الناحية
هناك فروق  ،فكما أن هناك فروقا فردية في الجوانب المعرفية ، من العناية والرعاية،الخصائص

عدم انتباه المعلم  منها، لتلميذايستاء  و لعل من أشد األمور التي .فردية في الجانب الوجداني
 .  لحالته الوجدانية، أو تجاهل مشاعره الخاصة

 ،تنمية الشعور بالسعادة واالنسياب لدى المتعلم ،إن من األهداف األساسية للعملية التعليمية   
ويتفاعل مع زمالئه أو مع المعلم، ويأتي هذا الشعور عندما يحقق  ،وهو يؤدي المهام التربوية

شعور بالقدرة على المساهمة الفعالة، وشعور ما يورثه من ميذ شيئا من االنجاز الذاتي، و التل
ومما يجب أن تهدف إليه العملية التربوية ما . واحترامه لنفسه واحترام اآلخرين له ،بالثقة بقدراته

 :يلي
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 .تنمية الشعور بالمسؤولية الفردية للتلميذ-1
 .تتنمية الحرية واالعتماد على الذا-6
 .تنمية احترام الذات وتقديرها-3
 .تنمية الرغبة في التعاون-4
 .اآلخرين انفعاالته وانفعاالتتنمية الوعي ب-5
 .همانفعاالتومساعدة اآلخرين للتعبير عن  انفعاالتهتنمية مهارات حسن التعبير عن -2
 .تنمية القدرة على التكيف والتعامل مع المستجدات-2
 .عادة واالنسيابرفع مستوى الشعور بالس-2
 (6332مأمون مبيض،) .ونحوكل الفاعلين فيهااالتجاهات اإليجابية نحو المدرسة تنمية  -2
 :إدارة االنفعاالت السلبية في عملية التعلم-6-6

إن الشرط األول للتعلم الجيد هو اإلحساس بالراحة وأنت تتعلم، فاالنفعاالت السلبية تؤثر      
، وفق ما بينت عرفية، انطالقا من االنتباه إلى أعقد العمليات العقلية الم العملياتسلبا على كل 
فكما أن االنفعاالت السلبية تؤثر على .  Ohmanو أوهمانZaltزالت  تجارب كل من

القدرات المعرفية سلبا و تحد من كفاءتها، فإن االنفعاالت االيجابية تؤثر إيجابا عليها وترفع من 
 الوجدانيةابعة للحالة تن المنطقي أن تتأثر عملية التعلم بذلك وتكون وعليه فممستوى فعاليتها، 

  التيومن ثم فإنه يقع على المعلم دور توفير بعض الشروط الضرورية  .التي يمر بها المتعلم
كفاءة وجدانية تميزه بولن يستطيع أن يقوم المعلم بذلك إال ب ،يحس باالرتياحتجعل التلميذ 

 (Chabot,2005).عاطف مع التالميذوهي كفاءة الت عالية،
 :التعاطفكفاءة -6-2

مختلف اإلشارات إلى يعرفون كيف يستمعون  ،ألفراد الذين يتميزون بالتعاطفاإن      
مما يمكنهم من اإلحساس باالنفعاالت غير  التي تصدر من محيطهم االجتماعي، الوجدانية،

 (. Goleman, 1999. )من قبل فرد أو جماعةلفظا المعبر عنها 
عندما نحس باالنفعاالت التي يعاني ف، (Neurosciences)العصبية  العلوم من وجهة نظرو 

التي  ،الخاصة الخاليا العصبيةمجموعة من  أن لدينامنها اآلخرون حولنا، فإن ذلك يرجع إلى 
ات عصبونلاوهي ما يسميها الباحثون ب ،تتيح لإلنسان أن يتعرف على ذاته من خالل اآلخرين

ات قادرة على إنتاج نفس األحاسيس التي يشعر بها األشخاص الذين نو ب، هذه العصايالمر ا
ات تقوم بوظيفة عصبونبأن هذه ال ؛(H.Breur)ذلكبرور ويشرح  .ونتأثر لتأثرهم نالحظهم،
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تسمح ومن الجهة الثانية  ،مزدوجة، فمن جهة تلعب دور المدرك لآلالم والنفعاالت اآلخرين
، وأن هذه اآللية يمكن أن تساعد في عملية هاالحظيمن  لدى الوجدانية راتالخبتلك تمثل  ب

 H.Breur).أو كل عمليات التعلم التي تقوم على المالحظة، التعلم بالقدوة والتقليد
inChabot,2005.) 

 :في العملية التعليمية التعلميةمجاالت الكفاءات  -61
 .ركز عليها في المدرسةرفة والتعلم والتي يُ وهي التي تمكننا من المع :الكفاءات المعرفية-6
أو ما وهي التي تمكن من أداء عمل (: Procédurales()األدائية)التقنية  اتالكفاء-2
 .ة معينة ممه
 .التي تمكن من التفاعل مع اآلخرين (:Interpersonnelles)الكفاءات العالئقية -1
، وتسمح تنفعاالكن من الوعي باالوهي التي تم (Emotionnelles) :الوجدانية الكفاءات-4
 اتفي مجاالت الكفاء ،هذه الكفاءات قد تدعم أو تعرقل التعلمو  شعور معين،التصرف وفق ب

 (Chabot,2005).السابقة
 
 
 
 
 
 كفاءات تقنية                     ad P mE  اءات معرفية             كف  
 

 
 عالئقيةكفاءات                               

 
 

 امميزاتهمجاالت الكفاءات و 
 الكفاءات        
 مميزاتها

 الوجدانية     العالئقية     التقنية      المعرفية     

 الشعور االتصال األداء -العمل التفكير الوظيفة األساسية
غير منطقية، غير + لفظي حسية -حركية منطقية عقلية طريقة العمل
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 اندفاعية لفظي عقلية+
 مشترك تجربي إجرائية  معرفي ع التعلمنو 

 عاطفية عالئقية (أدائية)إجرائية  تصريحية  نوع الذاكرة
+ قشرة المخ  وقشرة المخ بنية الدماغ

 المخيخ
 اللوزتين  قشرة المخ 

 
 :في التربية والتعليم ةالوجداني الكفاءة -66
طويل بين الكثير من المشتغلين ، ألمد اعتبار التعليم عملية تقوم على الكفاءات المعرفية إن

التعليمية ، ثم تسبب في عجزهم  لعملية لتصور كامل بناء في  ،قصورا بالتربية، أورث لديهم
 ،مية تستجيب لصعوبات العملية التعليمية، وجعل المقاربات البيداغوجيةياقتراح طرق تعلعن 

تعتمد أساسا على نظرة معرفية  ، إال أنهاعلى الرغم من دقتها، و واألسئلة المفرزة حولها جزئية
، ألنها تعتقد أن التعلم عملية معرفية بحتة، أي تقوم أساسا على التعليمية التعلمية للعملية

فإن أي صعوبة تعترض المتعلم ال تكون إال  ،ق هذا المنظورووفنشاطات معالجة المعلومات، 
ومن هنا  ،العملية التعليميةمعرفية، فهي أسئلة نابعة عن تصور ال يغطي إال جزء من سيرورة 

 (chabot,2009).تأتي أهمية الكفاءة الوجدانية في عملية التعلم والتعليم
 

  :الوجدانية الكفاءات -66-6
لن يتمكن المعلم من االلتزام بما تقتضيه الكفاءة الوجدانية، إال إذا فهمها وتدرب عليها وتمثلها، 

الوجدانية، التي ال يسع المعلم جهلها في سياق وعليه سوف نستعرض فيما يلي جملة الكفاءات 
 .القيام بدوره كقائد مربي

 ،أساس يتم التعرف على انفعال معين أي لكي نفهم على: التعرف على االنفعاالت-66-6-6
 : ن االنفعال، عموما هناك خمسة مكونات ألي انفعالكيفية تكوُّ عن ينبغي أن نأخذ فكرة 

الكلمات والعبارات اللفظية، التي تصاحب الشعور بانفعال ما، وهي كل : التعبيرات اللفظية*
سواء قصد به الشخص إرسال رسالة عما يشعر به تجاه شخص أو موقف، أو لم يقصد إلى 

 . ذلك
 أو كتطبيق الحاجبين، ،الجسد حركات الوجه أو وتعبر عنها إيماءات: التعبيرات غير اللفظية*

 .و غيرها التحديقو أرفع الكتفين، أو الضغط على الكف، 



 67 

تشنج  أو التعرقأو ارتفاع ضغط الدم، أو كسرعة دقات القلب،  :فيزيولوجيةالتغيرات ال*
 .، وغيرهاارتفاع نسبة األدرينالين أو العضالت،

أواالختباء أو المقاومة،  وأكاالقتراب أو االجتناب، الهروب  :السلوكات التكيفية*
 إلخ...المواجهة

يحاول الفرد من خالل و لمتمثل في األفكار المصاحبة للموقف المعيش، وا :التقييم المعرفي*
مع قيمه  هتطابق مدىأو  ،وتحديد ما إذا كان يشكل تهديدا أو خطرا ،هذه األفكار تقييم الموقف

حول  ،ذلك الحديث الداخلي الذي يدور بين اإلنسان ونفسه التقييم المعرفي يمثلومعتقداته، ف
عندما نشعر بانفعال  وعليه .ى التعرف وعلى تسمية االنفعال الحاصلعل هالذي يساعد الموقف

وبفضلها مجتمعة نتمكن من التعرف  ،في تفاعل معا فإن العناصر الخمسة السابقة تدخل ،ما
فقد  ،بإلقاء عمل أمام زمالئه افعندما يكلف المعلم تلميذ .على انفعاالتنا وانفعاالت اآلخرين

وتسارع دقات القلب وتلعثم اللسان، فعلى التلميذ أن  ،في التعرق يخاف التلميذ فيشعر بزيادة
وعلى المعلم كذلك أن يعي حالة التلميذ  ،يتجاوزهايستطيع إدارتها ثم  حتى  حالته تلك،يعي 

 .ويساعده على تجاوزها
التعرف على انفعاالت اآلخرين، وهذا يستلزم حسن  الجانب الثاني من هذه الكفاءة هي،و     
 ،اآلثار المالحظة لالنفعال لدى اآلخرين، كما يجب على المعلم أن يتيح الفرصة للتالميذقراءة 

هم قادرون على التعرف على ف ،أن يعبروا عما يشعرون به، بل حتى التالميذ فيما بينهم
 .انفعاالت زمالئهم من خالل اإليماءات وتعبيرات الوجه فقط في سن مبكرة

سواء كانت حقيقية أو  ،على التعرف على االنفعاالت والتمييز بينهاهذه الكفاءة تعني القدرة ف   
وهو في  ،مفتعلة ظاهرة أو خفية، كما يفعل التلميذ مبديا اهتماما بما يقدمه المعلم من شروح

وهو يحاول أن يشوش  ،أو محاولة إعطاء صورة عن جديته لما يحدث حوله، الحقيقة غير آبه
 .أو يغش

هذه الكفاءة تحتوي على جانبين، القدرة على التعبير  :االنفعاالت  التعبير على -66-6-2 
انفعاالتهم، وال يمكن  نعلى انفعاالت الذات، والقدرة على مساعدة اآلخرين على التعبير ع

هناك من الناس من يجد صعوبة في التعبير و التعبير عن االنفعاالت إال بعد التعرف عليها، 
 األليكسيثيمياما يعرف بمرض أو استفحل سيصبح مرضا وهو وهذا إن تكرر  ،عما يحسون به
Alexithymia ، والعجز على التعبير عن الفرد به يشعروهو ناشئ عن صعوبة التعرف عما ،

 .االنفعال سواء كان لفظيا أو غير لفظي 
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أحد أهم فهي لجانب المرتبط بمساعدة اآلخرين على التعبير عن انفعاالتهم، ل أما بالنسبة    
إال بعد مهارة عالية  ،ة التواصل، وال يمكن مساعدة اآلخرينيالتي تساهم في نجاح عمل عواملال

أي مهارة  ،ثم تمكينهم من التعبير عنها ،في تحليل مظاهر االنفعاالت وفهمها عند اآلخرين
تمثل ما يشعر به فهمم و ن المعلم من ما يمك   ،القراءة الصحيحة لمظاهر انفعاالت اآلخرين

وبالتالي القدرة على مساعدته وهو ما يسمى بالتعاطف، وأكدت ذلك دراسات عديدة منها  ،هتلميذ
حول دور تعاطف المعلمين وكيف أن التعاطف معهم ( Coffman, Stephan) كوفماندراسة 

 (Chabot,2005).يؤثر إيجابيا على االستقاللية
 :هذه الكفاءة تتضمن عدة جوانب: فهم االنفعاالت-66-6-1
هناك العديد من الكلمات : فهم الفوارق بين الكلمات الدالة على االنفعاالت-66-6-1-6

تمك ن من ، كما هان من التمييز بين، وهذه الكلمات تمك  المختلفة االنفعال تالدالة على حاال
كما في كلمة خوف أو ، السياق الذي ترد فيه الكلمةبحسب  ،تميز بين درجات نفس االنفعالال

في المعنى يختلف بحسب السياق الذي يرد فيه، والذي يمكن من إدراك هذه حب، فالحب 
المعرفية، مما يجعل لها أثرا بالغ األهمية عندما يرتبط  العملياتالمعاني حسب السياق هي 

 .فهم اآلخرينبالموضوع بالتواصل االجتماعي و 
أو مجموعة من إن لكل انفعال سببا ما : ربط االنفعال بأسبابه الحقيقية -66-6-1-2

والغضب يسببه العائق  ،األسباب فمثال الحزن يسببه الفقدان أو الخسران، والخوف يسببه التهديد
الفهم الصحيح ب يسمحأو العقبة نحو تحقيق الهدف، وعليه فربط االنفعال بالسبب الصحيح 

التلميذ  الموقف، فالخوف من االمتحان يعني أن يجعل اإلنسان يسلك وفق مقتضىما  ،لالنفعال
، حتى يستثمر التلميذ ينبغي على المعلم أن يطمئنه ليتجاوز هذا الشعور لذلك يشعر بأنه مهدد،

جهده في التعامل مع االمتحان، بدل أن يصرف طاقته النفسية في التعامل مع الخوف من 
 .االمتحان نفسه

 : فهم االنفعاالت المعقدة-66-6-1-1
وأخرى بسيطة، كاأللوان القاعدية، فكلما مزجت بين هذه هناك بعض االنفعاالت المعقدة      

صعب عليك التعرف على األلوان القاعدية التي أنتجته، فمثال قد ياأللوان أعطت لونا آخر، و 
فهم االنفعاالت  ةليمع و تتيحالحسد انفعال مركب من الخوف والحزن والغضب والتذمر، 

 .واالنفعاالت الضمنية أو السياقيةأسية والثانوية بين االنفعاالت األساالدقيق المعقدة التمييز 
  :فهم انتقال أو تحول االنفعاالت-66-6-1-4
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فقد تزداد حدة بين فترة  ومتفاعلة؛ فهي غير مستقرة ،من خصائص االنفعاالت أنها دينامية     
دي خر، فمثال قد يشعر التلميذ باإلحباط وهو يؤ آإلى  انفعالوقد تتحول من  ،وأخرى أو تقل

فعلى المعلم . دون سابق إنذار تحول إلى غضب عارم يلكن سرعان ما  ،مهمة تعليمية معينة
 (Salovey,Sluyter,1997).أن يكيف تدخله بحسب تطور حالة التلميذ االنفعالية

 : إدارة االنفعاالت -66-4
آلخرين ا مساعدة  وآخر ،جانب خاص بإدارة انفعاالت الذات تتضمن هذه الكفاءة شقيين،     

 .على إدارة انفعاالتهم
  :إدارة انفعاالت الذات-66-4-6

ضرورة  ال يمكن إدارة االنفعاالت إال إذا تدخلت في إدارة عناصر االنفعال نفسه أي     
االنتباه إلى العناصر التي يتكون منها االنفعال، والتي تترك أثرا لدى التلميذ، من حيث ال يعيه 

  :وتتلخص في ما يلي المعلم وال التلميذ نفسه،
أو   إن التعبيرات غير اللفظية سواء كانت إيماءات الوجه: إدارة التعبيرات غير اللفظية-1

تساهم في زيادة اإلحساس باالنفعال الذي أحدثها، فتشنج  ،حركات الجسد المصاحبة النفعال ما
والغدد  ط األجهزةبعض عضالت الوجه يرسل رسالة إلى المخ، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة تنشي

وعليه فالتحكم أو إدارة االنفعاالت  ،مما يؤدي إلى تأجج وتوهج االنفعال أكثر فأكثر المختلفة،
تدل على شعور إيجابي نحو الذات أو نحو  ،ومن وضعية جسمية إيجابيةأ ،تبدأ من االبتسامة

 .اآلخرين
كذا عمليات االسترخاء  كالتدرب على التحكم في التنفس، ،إدارة العناصر الفيزيولوجية-6

 كما. تحد من اآلثار السلبية لالنفعاالت العبادة بينت العديد من الدراسات أن وقد. والعبادة
 فإن الوظائف الحيوية الفيزيولوجية تكون مضطربة ،يالحظ أننا عندما نكون مضطربين وجدانيا

 ، كماي يضعفحتى الجهاز المناعو  ،بحيث تضطرب عملية الهضم وال ننام جيدا أيضا ،
 Delmonte in.)ا مشتتانتركيز ويكون فكر التضعف الوظائف المعرفية، فيقل 

Chabot,2005) . ن االنفعاالت تؤثر على الجسم من خالل أ دماسيو،وفي ذات السياق يرى
 .ه تفكيرنايتوج، كما تساهم في على القدرة على الحكمو  ما تتركه من آثار 

(AntonioR.Damasio, 1994.) 
كل انفعال من االنفعاالت يؤدي إلى إنتاج مجموعة من ردود : ارة رد الفعل السلوكيإد-3

فمن الضروري البحث عن  ،أو الرفض أو الغضب ،األفعال، كالهروب أو العدوان أو االنطواء
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كيفية التحكم في السلوك المرتبط باالنفعال، ومن بين الوسائل التي تقرب من هذه الغاية 
 .الرياضية

 :تنقسم عملية إدارة العمليات المعرفية إلى قسمين:الوظائف المعرفية إدارة-4

وتغيير االتجاهات  ،إن إدارة التفكير السلبي تستلزم إعادة تقييم الموقف ؛إدارة التفكير السلبي-أ
عن الحدث المسؤول  ،المرتبطة به، كما تستلزم إعادة بناء وتنظيم األفكار المتلقاة أو المكتسبة

ذا كنا عاجزين عن تغيير الوضع ،لعن االنفعا ن على تغيير المعاني التي و نا قادر ، فإنوا 
 Richard)وسر الزاو لقد نجح . ها على الحدث، ومن ثم نؤثر على رد الفعل االنفعالينضفي

Lazarus )بمدينة  ، 1223التدليل على تأثير العمليات المعرفية على االنفعاالت منذ في
Barkely،  تؤثر على  ،من خاللها أن العمليات المعرفية بيَّنالتجارب، من خالل جملة من

المراهقين على تجربة في  لألفراد الذين وضعوا في مواقف انفعالية  ،ردود األفعال الفيزيولوجية
 .قبل أن يصبحوا راشدين

حاجة ل أو تعطيل يحدث انفعال كلما وقع اعتداء :إدارة الحاجات الضمنية لالنفعاالت -ب  
الحاجة إلى القبول كما يلخص ذلك الجدول أو و جماعية لإلنسان كالحاجة لالحترام، فردية أ
 (Chabot,2005: )التالي

 هالحاجة إلى أن يكون الحق من جانب
 .المراقبة 

 .الحاجة إلى أن يكون محبوبا
 .الحاجة إلى التقدير من قبل اآلخرين
 .الحاجة إلى القبول من قبل اآلخرين

 .بالكمالالحاجة إلى الشعور 
 .اإلحساس بالخدمة

 .الحاجة إلى االمتالك
 .الحاجة إلى السلطة

 . الحاجة إلى الشعور باألمن

 .الحب
 

 .األخوة
 .المساواة
 .العهد

 .الصراحة
 .الشرف

 .االعتدال، االستقامة
 .العدل
 .الحرية

 
ه الحاجات إذن إلدارة هذه االنفعاالت علينا أوال أن نتعرف على الحاجات الكامنة وراءها، وهذ

 .وهي مرتبطة باآلخرين أي اآلخر هو الذي يحققها لي ،في الغالب هي حاجات غير منطقية
بعد ذلك نقابل بين الحاجة والواقع هل يمكن تلبية هذه الحاجة في الظرف الحالي أم يمكن 
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أو حتى إلغائها وتعلم التحرر منها، خاصة ونحن نعلم أن  ،تأجيلها أم تصحيح النظر إليها
الحل اآلخر أنه ينبغي أن نوجه  .اجات ال تنقضي وال يمكن تلبيتها جميعا وأنها متجددةالح

 .والحل الثالث هو الفطام النهائي منها  ،وال ننتظر من يلبيها لنا ،جهودنا إلى تلبيتها بأنفسنا
 : انفعاالت اآلخرينإدارة  -66-4-2

 سواء  اإليجابية االنفعاالتثير يأن  هعلي ،السلبيةاالنفعاالت  تحكم في يأن  المعلم داإذا أر      
كأن  ومباشرة، أو بطريقة غير مباشرة ، بحسب ما يقتضيه الموقف، وواعية مقصودةبطريقة 

االستماع إلى قطعة أو  يبتغي لذلك سبيال بالنكتة الهادفة، أو أنفي وجه التلميذ، بتسم ي
من االنفعال السلبي إلى اإليجابي  التلميذإال أن الوسيلة األكثر فعالية في نقل  .مهدئةموسيقية 
 التبتفي إقليم  ،الرسم العصبي للرهبانبمالحظة   Newberg  نيوبرجفقد قام . ةهي العباد

أكثر إثارة من  ،الحظ أن الفص الدماغي قبل جبهي األيسر، فعند الراحة وخالل العبادة
 Newberg in)      .عاالتاالنفضبط على  ،مما يوضح أن للعبادة دورا إيجابيا ،األيمن

Chabot ,2005) 
 : مساعدة اآلخرين على إدارة انفعاالتهم -66-4-1

فالمعلم   من االستماع إليهم والتعاطف معهم ،انفعاالتهم تبدأ مساعدة اآلخرين على إدارة      
جاوزا ت أقدر علىما  يجعلهم  ،للتالميذ كبيرايعطي دعما معنويا ، المتفهم المتعاطف مع تالميذه

  .بالتعامل اإليجابي مع انفعاالتهم لعقباتا
  :توظيف االنفعاالت في حفز الدافعية-66-1

وسائر المهارات المرتبطة بالذكاء  ،تـوظـيف انفعاالتهينبغي للمعلم أن يتميز بحسن      
لحسن التواصل عند اتخاذ قرارات،  ات واألدوار التربوية،في مختلف مجاالت النشاط الوجداني،

 ،رعاية العالقات مع اآلخرين وتعهدهاو إثارة دافعيته ودافعية اآلخرين،  و ترجيح األولويات،و 
أكثر استثمارا واستمرار في ما من شأنه أن يجعل التالميذ . القيادة الجيدة، و تحسين األداءو 

ويمكنهم ذلك من تجاوز حالة ضعف  ،وأكثر اندفاعا إلى أداء المهام المقترحة عليهم ،العمل
 ،د اآلثار السلبية لالنفعاالتفالمعلم هنا يحاول أن يحي   .نتابهم من حين آلخرتي تالدافعية ال

والتي تؤثر في تعلمهم من خالل إضعاف العمليات المعرفية  ،على األداء المعرفي لتالميذه
يذ، فهو الحكم، فالمعلم له دور حيوي يقوم به في عالقته مع التالمو  الذاكرةو  اإلدراكو كاالنتباه، 

دارة االنفعاالت التي قد تؤثر سلبا على سيرورة ، يعينهم على التعرف وعلى التعبير وفهم وا 
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التيتؤثر في الحلقة و . بلوغ األهداف التعليمية عموما ، وتقوض جهود المعلم فيالعملية التعليمية
 (Chabot,2005) الوجدانية األولى وهي الرغبة والدافعية نحو التعلم

 :المنهج التعليمي الوجدانية من خالل لكفاءةتنمية ا -62
لقد أدى الوعي بالكفاءة الوجدانية لدى القائمين على الشأن التربوي، إلى التفكير في      

 :تنميتها لدى التلميذ، من خالل العناصر التالية
الل الوجدانية في المواد التعليمية المختلفة، كدروس القراءة خ الكفاءة تنمية عواملإدماج -1

و ، وفي المواد العلمية االنفعاالتتحليل النصوص واستغالل المواقف التي تتضمن بعض 
تذوق معاني الجمال كوالرياضيات، بتنمية القدرة على الصبر أثناء حل العمليات، األدبية 

 .الحترام البيئة مثال
تقويم لصالح أو الوجدانية، من خالل تعامل المعلم مع التالميذ وهو يتدخل إل الكفاءة تنمية-6

عند تفاعلهم معه أو فيما بينهم، وفي مثل هذه المواقف يمكن  ،بعض أعمالهم أو سلوكاتهم
للمعلم أن يجعل منها فرصا حقيقية لبث وغرس العديد من الكفاءات الوجدانية، كأن يعلمهم 
لة كيفية ضبط النفس وتقبل مشاعر اآلخرين وآرائهم وعدم الغضب، وكيف يتعامل مع حل مشك

 .وجدانية قد تعترضه مع زمالئه
من خالل استغالل فرص األحداث  ،تأتى للمعلمتلتالميذ دى ال ةالوجداني الكفاءةتنمية -3

ويمكن تنظيم  ،هامة ومساعدتهم على فهمها وتحليلها، كاألعياد الدينية أو الوطنيةالاالجتماعية 
توزيع  من خالل ، عية مصغرةمن خالل اقتراح خبرات اجتما ،نشاطات تبعا لتلك المناسبات

أو داخل المدرسة كلها أو حتى في  ،دوار يقوم بها التالميذ داخل القسماأل مجموعة من
 (6332مأمون مبيض،. )المجتمع

 المرتبطة بالمدرسةالتلميذ انفعاالت 
 السلوكات االنفعاالت العوامل المثيرة

 (التسرب المدرسي)الهروب الخوف  التهديدالشعور ب

مع بعض المواد  صعوبة
 (حاجز)

 انتقاد النظام المدرسي تهجم و  (غضب)إحباط 

عدم  انعزال)الدافعية  ضعف (حزن)خيبة  اخفاق
 (المشاركة
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 رفض  إهانة  احتقار+ قمع 

ردود أفعال وقلة احترام تجاه  احتقار  خبرة سلبية مع المعلم
 المعلم

 غضب الشعور بالمفاجأة نتائج غير متوقعة أو مفاجئة

 تقارب -اهتمام  –دافعية    سعادة وضعية مرغوبةأ نجاح وتشجيع 
   
 

على أهمية التفاعل اإليجابي والديمقراطي بين المعلم والمتعلم وأكد  وييجون دلقد ركز       
يجابي إال في بيئة وسياق ديمقراطي، فكما يجب تعلم  ،أنه ال يمكن أن يحدث تعلم مثمر وا 

من خالل سياق تفاعلي  ،االجتماعية الوجدانية لضروري تعلم المهاراتمن ا ،مهارات التفكير
ينبغي أن و  .تعاوني بين المعلم والمتعلم، وضرورة تشجيع التالميذ على المشاركة االجتماعية

وبين  ،متكامال، ويركز على توفير فرص تفاعل إيجابية بين المعلم والمتعلمنهاج يكون الم
الذات كحب  ،كاالحترام المتبادل وتنمية العواطف ؛ت اجتماعيةوعلى بناء مهارا ،المتعلمين
حسن التعبير عنها ثم  ،اآلخرين وانفعاالتالذات  انفعاالترف على عوحسن الت ين،اآلخر وحب 

ومساعدة اآلخرين على إدارتها داخل حجرة الدراسة، وتنمية الخبرات  ،وحسن إدارتها
حميمة بين أفراد القسم كالتعاطف والمساهمة في التي تساعد على تنمية عالقات  ،االجتماعية

ومواساة من تعترضهم مشكالت  ،وتعزيز الشعور باالنتماء ،حل المشكالت الصفية بفعالية
ينبغي أن يهدف المنهاج المدرسي إلى تنمية المهارات  كما .خارجهأو  القسمتعليمية داخل 

اسيا وهدفا عاما من أهداف وضع واالجتماعية، إذ يعتبر هذا الجانب مطلبا أسالوجدانية 
 .والجسمية والوجدانية المعرفية واالجتماعية ،ألنه يهدف إلى تنمية جميع جوانب الطفل ،المنهاج

قادرين على تحمل  ايحتاج إليه المجتمع أفراد من بين ماو ، إنسان الغد دَّ ع  ينبغي للمدرسة أن تُ 
التلميذ لخبرات  اكتسابمن خالل  ، هذا ال يمكن تعلمه إال في المدرسة ، والمسؤولية 

وهو يؤدي  ،وتحمل مسؤولية تجاه خياراته ،يتعلم فيها تقلد أدوار مختلفة ،اجتماعية مصغرة
 ،ميذفمن واجبات المدرسة المستحدثة اليوم أن تتيح فرصا للتال، موقف تربوي معينفي مهمة 

فعالين و مندمجين ، جحين الكفيلة بأن تجعل منهم مواطنين نا ،مجموعة من المهارات تنميةل
 :فيما يلي هذه المهارات وتتلخص ،في مجتمع الغد

  :مهارات الحياة -6
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ومهارات حل المشكالت  ،وتتضمن مهارات الكفاءة االجتماعية، كالمواطنة الصالحة     
 القدرة على حسن إدارةو مهارات الثقة بالنفس دون إفراط وال تفريط، و االجتماعية، واتخاذ القرار، 

 .وحسم وحل المشكالت األسرية
  :مهارات تجنب المشكالت-2

والتعرف والتحليل  ،مهارات االبتعاد عن المخاطر، ومهارات التعامل السليمعلى حتوي وت     
وعن السلوكات الجنسية غير  ،المرتبطة بمواقف إشكالية قبل حدوثها، كذا االبتعاد عن العنف

 .السوية
 
 
  :ل النزاعات وتحمل المسؤوليةمهارات اتخاذ القرار وح-1

 ،الخدمة والدعم لزمالئهم عند وقوع أزمات أو مشكالتالتالميذ تقديم  ،وينضوي تحتها     
تنظيم الحفالت في المناسبات السارة، والقدرة و وبذل الوسع في مساعدتهم على حسن تجاوزها، 

ادث طالق أو وفاة أو كح وجدانية سلبية؛أو حوادث ذات شحنات  ،على حسن إدارة النزاعات
 .وغيرها مما قد يقع ألحد التالميذ مرض

  :مهارات تقديم الخدمة االجتماعية-4
خاصة الجدد منهم كذا  ،كخدمات الوسيط بين التالميذ واإلدارة ،داخل قاعات الدرسوذلك      

 سواء كانت ،أو الذين يعانون من صعوبات معينة ،تقديم الخدمة لذوي االحتياجات الخاصة
 (6332مأمون مبيض،.)أو بموقف تعليمي معين ،مرتبطة بمقرر من القرارات الدراسية

  :المعلم الكفاءة الوجدانية لدى -61
، سواء كانت مادية أو معرفية أو حاجاته غير المشبعةبعي يكون على و  ال بد للمعلم أن     

ومن هنا كان عليه أن يتميز . وجدانية، ألنها ستؤثر على تفاعله مع التالميذ وعلى أدائه كمعلم
مساعدة التالميذ على و  بانفعاالته، وانفعاالت تالميذه، هوعيبجملة من الكفاءات الوجدانية؛ ك

على حسن التعبير تهم مساعد، و والتمييز بينها زمالئهم انفعاالتوعلى  انفعاالتهمالتعرف على 
دارتهاو  هاعن على حسن التعبير عنها  بعضهم البعضمساعدة التالميذ على مساعدة ، ثم ا 

دارتها ، وفيما يلي نورد أهم هذه الكفاءات في صياغة عملية، حتى يتسنى للمعلم االستفادة وا 
 :منها 
 :التعرف على انفعاالت التلميذ  كفاءة-61-6
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، ، بمنحه فرصا للتعبير عما يختلج في ذهنهللتلميذاإلصغاء أن يتميز المعلم بكفاءة  ينبغي-1
فغالبا ما يطلب من التلميذ التعبير عن رأيه، و نادرا ما يطلب منه التعبير عن أو بما يشعر به، 

 .شعوره
، فالتلميذ الذي ال يفهم (السلوك ←االنفعال  ←المثير)فهم ثالثية العالقة بين ضرورة -6

 الدروس قد يغضب، وقد يصاب بإحباط، وبفعل التراكم يمكن أن يخاف من عواقب عدم فهمه
إذا خاصة او يشك في قدراته،  ،ن أن يحتقر ذاته بفعل عدم قدرته على الفهمكما يمك للدروس،

اد يؤثر بشكل سلبي ضفهذا الت .أو أنجزوا من المهام ما لم يتسن له فهموا جيدا،قد ه ؤ زمالكان 
بنفسه، فدور المعلم بل على عالقته  ،على أداء التلميذ وعلى عالقته بالمعلم والمادة والمؤسسة

 االنفعاالتللتعبير عما يعانيه، ثم التعرف على  امنحه فرصو في تمكين المتعلم  ابتداء يكمن
التلميذ بعض الصعوبات  ا ما يجدغير أنه غالب .المصاحبة وفهمها وفهم ما هو مصدرها

ألن  ،حقيقة، بل يرفض أحيانا االعتراف بذلكفي البه كما هو  يشعرالنفسية في البوح بما 
و مخجلة، فيخشى من التبعات االجتماعية لبوحه بسر ه، أو على أ بعض االنفعاالت مؤلمة،
 لهذه الدينامية النفسية التي يشعر بها التلميذ، على المعلم أن ينتبهف .األقل ما يعتقد أنه كذلك

وهنا يدخل الجانب  . فقد يكون ما يدلي به التلميذ ليس هو المشكل الحقيقي الذي يعاني منه
راض ومظاهر المشكلة عمع التلميذ، فمن المهم جدا التفريق بين أ انيالوجدالفني في التواصل 

المشكلة نفسها، فالمعلم يحاول أن يرافق التلميذ في التعرف و التي يعاني منها التلميذ  ،الوجدانية
حتى ال تكون  ،ثم محاولة مساعدته على إدارتها ،ثم التعبير عنها ثم فهمها جيدا ،على انفعاالته
 .وتحقيق الهدف عائقا للنجاح

، ثم ال بد شعورهبه التلميذ عن  رعلى المعلم أن يتعرف على االنفعاالت من خالل ما يعب-3
 نذيلَّ للحالة االنفعالية أو ال المصاحبينبالتعبير السلوكي  اللفظي أن يقرن المعلم تعبير التلميذ

كحاله عند )م إذا كانت خارج القس ،ها، أو يدع التلميذ يقص له خبرته كما وقعتنايلي
 .ويعي حالته االنفعاليةالتلميذ يفهم  ،، وبقدر توفيقه في حسن التعبير عما يشعر به(المراجعة

أن  هل نعم فهمت مما تعاني، بل عليو قيال أحكم، و يالحظ من غير أن على المعلم أن ي-4
كل ما ينبغي قبول عليه فهم عوضا عنه، و يال أن  ،على أن يفهم وضعه بنفسه التلميذ ساعدي

ه، بل ينبغي أن يشعره بثقة كاملة وأن يشعره بأنه في مأمن من العقاب، أو المتابعة من يبدر من
 .ولكي يتسنى للمعلم ذلك عليه أن يحسن االستماع. أي جهة كانت

 :االستماع المتعاطف-61-2
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ي يعنقد ، فهذا اآلخرينن أو أن نغضب لغضب يال يعني  التعاطف أن نتأثر ببكاء الحز      
هم على حق إذا ما أنأو  ،أن لهم الحق في الحزن وأ على ما هم فيه ولو ضمنيا، تشجيعهم
بل  ،التعاطف ال يعني االتحاد العاطفيف .يتعارض مع أهداف التربية والتعليموهذا  ،غضبوا

ال ينبغي ، بعد فهمها وحسن التعبير عنها، و أو تجاوزها يعني توجيه المتعلم نحو حل مشكلته
 .للمشكالت والصعوبات الوجدانية جاهزة، في اقتراح حلولالتسرع 

حسن لأن ، ( C. Rogers)كارل روجرزإن مبدأ التعاطف يقوم على حسن اإلصغاء، ويرى 
المعلم  رهن، ومن حسن االستماع أن يبالمستمعالمتكلم ولدى االستماع فوائد عظيمة لدى 

من  وهذا ،يعطي قيمة وأهمية للمتحدث أن المستمع ضمنية، مفادهاويرسل رسالة  ،بطريقة خفية
ومن بين األساليب  .أكثر مبادرة في المستقبل هويجعل التلميذ، يبعث الثقة في نفس شأنه أن

 :التي تشعر التلميذ بالتعاطف ما يلي
  (: La reformulation)الصياغة إعادة  -61-2-6

وتكمن قوة ، تمع إلى متكلمول المسحوت ،بكلماته يذتلماللما يقول  المعلموهي إعادة      
 لشعوره باالهتمام،يستمر في الحديث ، ما يجعله بأنه مسموع ومفهوم يذتلمشعور الفي  ،اإلعادة

فهناك . عبر بهبما  بانفعاله من الوعي لهصل حي، وقد بأنه مسموع وأن رسالته قد وصلتو 
كثير من المتكلمين ال الإن الكثير ممن يتكلم لكنه ال يشعر بأن اآلخرين يستمعون إليه، ثم 

؛ وتأخذ اإلعادة أربعة أشكال .رفتكرار قول المتكلم بمثابة المطرقة للنجا، يعون جيدا ما يقولون
عن طريق  ، أوتلخيص الكالم، أو باإلعادة بكلمات مرادفة، أو اإلعادة المطابقة بنفس الكلمات
 . طرح سؤال لتأكيد الكالم األول

  :اإلرجاع-61-2-2
التلميذ، وذلك إلثارة انتباه التلميذ إليه، به  شعرالذي  االنفعالنية تستخدم السترجاع وهي تق     

 .تمهيدا للوقوف عنده، قصد فهمه وتحليله ثم تجاوزه، أو استثماره بما يخدم هدفا تعليميا ما
 :التركيز-61-2-1

ر غور بم أن يسعبر عنه التلميذ، فيحاول المعلما يقتضي التركيز على انفعل واحد فقط م     
وذلك بتوجيه التلميذ نحو مزيد من الحديث عنه األساسي، يعتقد أنه  واحد، شعور وجداني

 .مجموعة من األسئلةب
 :المواجهة-61-2-4
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يحتاج هذا و  ،آخرتلميذ عميق لتصرفات التلميذ مع الفهم الهو  من هذا األسلوب، الهدف     
نما بين التالميذمواجهة الهدف الوليس  ،إلى شيء من االعتراف والجرأة والنقد الذاتي إتاحة ، وا 

مناسب وتحتاج الوقت ال تحين أكثر، لذلك فهي تحتاج إلىنفسه وغيره فهم الفرصة للتلميذ ألن ي
ال سيتهرب التلميذ وسينغلق كلياإلى أخذ برفق التلميذ ال يستطيع أن يغير أي شيء ثم إن . ، وا 

 .دث لديهيح الذيفي نفسه إال إذا فهم جيدا ما 
 
 
 

  : التلخيص-61-2-1
رسم  ثم محاولةإلى تلخيص عناصر المشكلة ثم ربطها فيما بينها،  هذا األسلوب هدفي     

تكوين صورة مجملة أن يعينه على ما من شأنه  ،ملمح عام للمشكلة وعرضه على التلميذ
 .وزها، ويستعين بها في اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا لتجاوواضحة عن الوضعية

 (Chabot,2005)أدائه المدرسي على األثر اإليجابي للتعاطف مع التلميذ 
 المرجعية الوصف األثر اإليجابي للتعاطف

القدرة على فهم انفعاالت اآلخرين  تحسين القدرة على التكيف
من خالل مؤشرات غير لفظية 
مما يمكن تكييف انفعاالت الذات 

 مع موقف ما

 1222روزنتال وآخرون 

يشعرون بحسن التفاهم  األقران سين مستوى العالقاتتح
عندما يظهر اآلخر تعاطفا تجاه 

 مشاعره وانفعاالته

Carmier N. et D.Julien 
1996 

المتعاطفون يحلون بسهولة فائقة  حسن إدارة وحل النزاعات
الخالفات ذلك ألنهم أكفاء في 
التقاط وفهم التعبيرات غير 

 النفعاالت لاللفظية 

Gottman et Silver 1999 

المتعاطفون ال يجدون صعوبة  تحسين عملية االتصال
في التفاهم مع اللذين يأتون من 
أوساط مختلفة ومن ثقافات 

 متباينة

GolemanD.R.Baytzis 
2002 
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تحسين إدراك آالم اآلخرين 
 وعواطفهم

فخ المتعاطفين يستجيب بطريقة 
 خاصة آلالم ولعواطف اآلخرين

Mackey ,S . 2003 
La Coboni , M.2003 

تحسين فهم احتياجات اآلخرين 
 وصعوباتهم

المتعاطفون يدركون أكثر 
صعوبات اآلخرين ومشاكلهم 
وعليه يمكنهم مساعدتهم بطريقة 

 أحسن

Boyatzis. R .2002 

المعلمون المتعاطفون يدعمون  دعم النجاح المدرسي
 أكثر نجاح تالميذهم

Hughes White, Sharpen 
Dunn, 2002 

Nowicki, Dukk , 1989 
Assir, Kaplan, Roth 

Coffman , Stephan, 1981 
تحفيز الدماغ والعواطف 

 اإليجابية
المتعاطفون يظهرون نشاطا 
متصاعدا ومرتفعا للفص الما قبل 

 جبهي األيسر 

David Son. R,2002 

 
                                          :                                         إدارة االنفعاالت  كفاءة -61-1
  :األساسيةإدارة االنفعاالت -61-1-6

انفعاالته، غير أنه  لن يتأتى له  ذلك، إال إذا كان على تكيف مع يتوجب على المعلم أن ي     
، بعد ذلك عليه أن يجد المعلم نفسه بما أشعر وعي تام بها، ولعل ما يعينه على ذلك، أن يسأل

رات الموافقة و الصحيحة لتسميتها، ألن ذلك يعينه على حسن التعرف عليها وحسن العبا
الخلط بين ما يثيره التالميذ من التعريف بها، وعدم الخلط بينها، كما يجب عليه أن يحذر من 

والتي لم  ،محروم منها، أي هي حاجات المعلم الوجدانية خارج القسم هوومشاعر  ،انفعاالت
 .وأال يجعلها تؤثر على عالقته بالتالميذ ،إشباعها يتمكن المعلم من

إن أهم عنصر في عملية إدارة االنفعاالت هو الوعي بها، ويقتضي ذلك أن يحاول المعلم 
، ذلك حتى يعينه على تسميتها، وعليه أن التعرف على انفعاالت التلميذ والتمييز بينها

ومن . انفعاالته، ثم اآلثار الناجمة عنها يصطحب حالة التلميذ الوجدانية، في عملية فهم أسباب
  :بين النقاط العملية التي يمكن للمعلم االستعانة بها  في إدارة انفعاالت تالميذه ما يلي

 .ءتعزيز االتجاهات اإليجابية نحو المعلم، المدرسة والزمال*
دارة التوتر أو الشعور بالملل مساعدة التلميذ على*  .تجاوز الضغوطات وا 
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 .القسموخارج  لة التلميذ على حسن إدارة النزاعات داخمساعد*
 .سلوكاتهقراراته و تنمية الشعور بمسؤولية التلميذ عن خياراته و *
في المهام التعليمية ، الستثماراما يشكل دافعا لالستمرار و  ،االنجازالمبادرة و روح  تنمية*

 . المقبلة
أنه قادر على السيطرة ه، و بنفس تهم ثقدع، بأن يالغضب وخيبة األمل انفعاالتتحسين إدارة *

دون اللجوء إلى  ،تحسين طرق التعبير عن الغضب أو على األقل .على نفسه حال الغضب
 .أنواعهكل العنف ب

 
  :إدارة االنفعاالت السابقة -61-1-2

كثيرا ما يتعرض المعلم أو التلميذ إلى مواقف تثير انفعاله، وهي انفعاالت تخص الحياة      
مية، أي قبل الدخول إلى القسم، وهي المقصودة باالنفعاالت السابقة في هذا المقام، أي اليو 

إن حسن إدارة   .سابقة للفعل التعليمي، و البد أن ينتبه المعلم لها ولتأثيرها عليه وعلى تالميذه
بل ينبغي أن ، يرتبط بعدم إكراه أو الضغط على الذات أو على اآلخر السابقة،االنفعاالت 

عن طريق محاولة إدخال متغيرات جديدة تثير  ،وي دون معاناةفتحكم فيها بشكل انسيابي عي
يجابية تمحوا سابقاتها، وقد يكفي أن يبتسم المعلم في وجه التلميذ كما بينت  .انفعاالت بديلة وا 

ها في قطع ور حول الصالة والعبادة بصفة عامة ود(R.Davidson and al)ذلك تجارب 
تلخليص تلك ويمكن والتعلم،  ميذه االنفعاالت السلبية وكيفية تأثيرها على التعلالطريق أمام ه

 :النتائج في النقاط التالية
نما تجعلنا أكثر قابلية لحسن -1 االنفعاالت اإليجابية، ال تساعدنا فقط على الشعور بالسعادة وا 

ادة لدى التلميذ حتى إثارة السع محاولة ينبغي ليهالتصرف أمام مختلف المواقف الحياتية، وع
 .ة للتعلمينجعله أكثر قابل

للمعلم له آثار جد إيجابية على الحالة الوجدانية عموما الصالة، واالسترخاء أو العبادة -6
، بل ويجعل أداءهما يحقق أهداف لتعلملقابلية دافعلية للتعليم و أكثر أكثر  ما يجعله ،للتلميذو 

تطبيقات داخل القسم لمساعدة التلميذ على االسترخاء ويجب إدراج هذه ال .فعالالتعلم بشكل 
حسن إدارة االنفعاالت  من أنجع الطرق في تحقيقو . والحفاظ على اتجاه إيجابي نحو التعلم

 :ومن أهمها ما يلي بكل أنواعها المتعةإثارة  السابقة

 : الحسية إثارة المتعة والسعادة-أ
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كاستخدام العطرالجيد كنوع  الشمو ، ذيذ أو حلوىطعام ل ذوقكت، الحسية عن طريق اإلثارة     
مهدئة، إذا قدَّر المعلم أن  إلى أغنية االستماع أو السمع واستخدامه كمحفز، مثل ،من المكافأة

 .التالميذ قد سئموا، أو أصابهم شيء من الملل
 : إثارة السعادة عن طريق المتعة االجتماعية-ب

 كاأللعاب الجماعية و الرياضة الجماعية لممتعة،ويخص ذلك كل النشاطات الجماعية ا     
 .، لجعل الدرس ممتعاوطريقة المشروعأ ،وهنا يمكن االستفادة من البيداغوجيا التعاونية

 
 

 : إثارة المتعة النفسية-ج
وهي كل النشاطات التي تعنى بإتاحة الفرصة للتلميذ أن يعبر عن ذاته، أو استخدام كل      

كثير من الناس يعتبرون أن المدرسة ال .ها أن ترفع من دافعية التلميذالوسائل التي من شأن
التلميذ نحو التعلم، إذا يقضي على دافعية  بل قد جسيم،وهذا خطأ  ،فضاء للمرح والمتعة تليس

 . لتعلمللمدرسة و ل التلميذحب  اعتبرنا أن الدافعية فرع عن
  :األفكار الممتعة إثارة  -د

وتطوير  في شتى المجاالت، ه عالقة بالمتعة الفكرية، من إبداع وجمالونعني به كل ما ل     
تاحة الفرص ل األفكار الفلسفية،و الجانب الروحي  ، والتفكر في اآلفاق وفي الخلق لمتعة التأمليةوا 

، ألنه كل ما له عالقة بالجانب الوجودي الروحي لإلنسان تعني، إثارةإثارة األفكار الممتعة ف
عطاي هو البد مهتم به، وقديعنيه مباشرة و  وهذه . لحياته ه معنىئساعده على فهم وجوده وا 

 :أساسية راألفكار تدور حول ثالثة محاو 
 .الحاجة إلى إعطاء معنى لحياة اإلنسان -
 .والطمأنينة الحاجة إلى الشعور باألمن -
 .الحاجة إلى المساهمة في الحياة -

 :المعرفية العمليات إدارة -61-4
معينة، كان وراء إنتاج حالة انفعالية  الذيموقف ال حولحوار داخلي معرفي ينشأ  هناك     

وحاجاته، بقدر ما يمكنه  انفعاالتهبقدر ما يوجه المعلم التلميذ إلى التعبير عما يحس به وعن و 
يجعله والحاجات المرتبطة بها، ما من شأنه أن  انفعاالتهووعي  ،ذلك من فهم لماذا يسلك كذلك
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لتحقيق مبتغاه، بل قد تصل إلى والتي يمكن أن تكون عائقا  ،فكار السلبية المرتبطة بهايعي األ
 .ونقض ما حققه من انجازات هدمدرجة 
 :الوجدانية إدارة الحاجات-61-1
تحقيقها إن أمكن ذلك، أو تأجليها  من بين األشياء التي ينبغي للمعلم أن يعين التلميذ على    

غير والتي قد تبدوا في بعض األحيان أنها  الوجدانية، حاجاتهي ه ،تجاوزها إلى حين أو
مساعدة التلميذ على حسن إدارة الحاجات الوجدانية، ينبغي  المعلم ستطيعيولكي ، منطقية

الوصول معه إلى حسن التعبير عنها، ولهذا الغرض يحتاج المعلم إلى مهارات االستماع 
 :جدول التاليفي الوتتلخص أهم هذه الحاجات  .التعاطفي

 
 (Chabot,2006)أهم الحاجات الوجدانية
  الوجدانيةالحاجات 

 .الحاجة إلى الحرية*
 .الحاجة إلى الشعور باألمن*
 .الحاجة إلى الشعور بأن الحق معه*
 .الحاجة إلى المراقبة والتحكم*
 (.ةيالمحبوب)الحاجة إلى المحبة *
 .الحاجة إلى التقدير*
 .الحاجة إلى الموافقة*
 .لحاجة إلى الشعور باإلتقانا*
 .الحاجة إلى االعتراف من قبل اآلخرين والقبول*
 .être utile القيمة الوظيفيةالحاجة إلى الشعور بـ*
 .الحاجة إلى حب التملك*
 .القدرةالشعوربالحاجة إلى *

 
 :الوجدانية لدى المعلم ةلكفاءامجاالت  -61-1
 .وحسن تسميتها والتمييز بينها همانفعاالتمساعدة التالميذ على التعرف على *
 .ومساعدة زمالئهم على ذلك انفعاالتهممساعدة التالميذ على حسن التعبير عن *
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 .وخياراتهم وقراراتهم همءراأعلى المعلم أن يحترم *
 همعلى المعلم احترام مشاعر تالميذه، بأن يقترب منهم فيحاول أن يعيش ما يجدون آالم*

ميذ ، فيشعر التالهمفي أسر خاصة ن أحوالهم داخل وخارج القسم و وذلك بالسؤال ع لهم،وآما
وحريص عليهم رءوف رحيم بهم مؤنس لهم ويأخذ بأيديهم برفق إلى بهم، م مهتأن المعلم بذلك 

 .بر األمان
ه وأن ئوعدم محاولة إخفا ،على المعلم أن يساعد التالميذ على إظهار الشعور الحقيقي*

 .هم البعضيشجعهم على التعاطف مع بعض
ألن  ،ببعضهم ة التالميذأو مقارن ،يذ بعينهمتلالسلبية تجاه تجنب إصدار األحكام والنعوت *

وعدم  ،االنغالقالتحاسد و التنافر و  هذا يؤدي إلىو  الغيرة والتحاسد بينهم،ذلك من شأنه أن يؤجج 
 .لقسملتفاعل السلبي في اوربما أدى ذلك إلى ا ،هدم العالقاتبل ربما إلى التعاون 

خجل من االعتراف يال أو  ،ر عندما يتوجب عليك ذلكاعتذال ينبغي للمعلم أن يجزع من اال*
وفي ما يلي جدول يلخص مجاالت الكفاءة الودانية  .أمر ماب تهأو عدم معرف بدر منه، بخطأ

 :لدى المعلم

 الوجدانية لدى المعلم ةلكفاءامجاالت 
 تسيير الذات التكيف الدافعية االتصال

قدرة على إدراك ال
االتصال غير 

 اللفظي الكارزمية
 صفاء الذهن

 حسن اإلنصات
 التعاطف

 الحس الفكاهي
القدرة على إثارة 

 التعاطف

 حب العمل
 المصداقية

 االلتزام
 روح الجماعة

القدرة على إحساس 
 اآلخر بالثقة

 االهتمام
 االستمتاع، االنسيابية

 القدرة على التكيف
 روح التوفيق 

 اإلبداع
 بلوماسيةالد

 الليونة
 االنفتاح

 اإلستراتيجية
 

 الهدوء
 الثقة في الذات

 التركيز
 التحكم في الذات

 التفاؤل
 الصبر
 المثابرة

 اتجاه إيجابي
 االطمئنان 

 
  :لتعلمنحوامساعدة التالميذ على الشعور باالنفعاالت اإليجابية -61-7
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وليس  لدى التالميذ، فاءةالكثير من األبحاث على أهمية تعزيز الشعور بالك دلت      
في  أو على نتائج جيدة ،الحصول على النقطة الرغبة في تعزيزاالقتصار على مجرد 

 .االمتحانات فقط، وهذا من أهم العوامل لرفع دافعية التالميذ نحو التعلم
    (Pelletier L.G ,J. Vallerand,1993). 

عالقة مباشرة بين المهام المنجزة   أن هناك اوجد، شابوو  شابوكل من م بها اوفي دراسة ق
أنه  و، n=132على عينة حجمها يساوي ، r=3422 وقدرت قوة العالقة بـ. ونوعية االنفعال

كلما كانوا أكثر رضا التعليمية، كلما كان التالميذ يشعرون بانفعاالت إيجابية أثناء أداء المهمة 
تصورنا للموضوع وحكمنا عليه يتأثر  مما يدل على أن، ما كانت النتيجةمهعلى أدائهم، وذلك 

ثارة متعة التعلم، و  .بنوعية الوجدان تجاهه ذا كان هدفنا هو التعلم الممتع وا  ينبغي أن نحسن فا 
عالية وجدانية  وهذا يحتاج إلى كفاءة، إدارة االنفعاالت السلبية المصاحبة للتعلم ابتداء من الملل

  ( Chabot,2005. )متعة وانسيابيةمعلها ج، ثم عملية التعلممن قبل المعلم، لتيسير 
 :الزمالءحسن التعامل مع تنمية - 61-9

لقد أصبح مما ال يسع المربي جهله، أن التلميذ ال يتعلم لوحده، فللبيئة الصفية و التفاعل      
الصفي اللفظي وغير اللفظي، األثر البالغ على مستوى أداء التالميذ، وعليه كان لزاما على 

ن ينمي مجموعة من المهارات لدى التلميذ، التي من شأنها أن تعينه على بناء عالقات المعلم أ
 : تعاونية مع زمالئه، وذلك من خالل مجموعة من العناصر أهمها ما يلي

 .تنمية قدرة التلميذ على فهم طبيعة العالقات اإلنسانية*
اون والتوصل إلى قرارات التشاور والتعو  ،تدريب التلميذ على مهارات التفاوض مع زمالئه*

 .مشتركة
 .تنمية قدرات التلميذ على إدارة النزاعات بالطرق الحضارية*
 .تنمية ثقة التلميذ بنفسه عند تعامله مع اآلخرين*
 .تنمية فرص التفاعل واالحتكاك واالندماج مع زمالئه*

ى التلميذ، وفيما يلي نستعرض أهم الممارسات التربوية التي تنمي الكفاءة الوجدانية لد
 :  والممارسات التي تعيقها

 الوجدانية لدى التلميذ  ةتنمية الكفاء
 ةالوجداني الكفاءة ممارسات تنمي  ةالوجداني الكفاءة ممارسات تعيق نمو

ن أ-1 .توبيخالحتقار و عبارات اال-1  .طأواخاحترامهم وتشجيعهم وا 
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 .الكلمات الجارحة أو حتى نبرة الصوت-6
 .اتخاذ القرارات نيابة عنهم-3
 .بل المعلمالتدخل المفرط من ق-4
 .الرغبة المفرطة في السيطرة-5
 .غياب االبتسامة والمداعبة من عملية التعليم-2
 .عدم االنتباه لمشاعر التالميذ-2
 .تجنب ما يود التالميذ الحديث عنه-2
 .الحكم على التالميذ من خالل نتائج تحصيلهم-2

المعلم يحتكر تنظيم النشاطات داخل وخارج -13
 .القسم
اكله خارج المدرسة على تالميذه إلقاء مش-11
 .باالنفعاالت مثقال القسم لفيدخ

 .الكلمات الرقيقة الودودة والحديث برفق-6
 .إشراكهم في اتخاذ القرارات-3
 .االقتصار على التدخل التوجيهي -4
 .بث روح المشاركة والتواضع-5
 .البتسامةالبهجة والسرور وبث الطمأنينة با-2
 .انفعاالتهم التعاطف وتفهمو اإلصغاء -2
 .في النقاشما يشغل بالهم  اعتبار-2
إشراكهم في تقدير نتائج عملهم وعدم الحكم -2

 .عليهم
التالميذ هم الذين يقومون بترتيب األنشطة -13

 .  على ضوء من توجيهات المعلم
بث روح التفاؤل، وبناء ثقة التالميذ بأنفسهم -11

 .مالهمآالبعض وتحرير وببعضهم 
 
 (.2119مأمون مبيض،)

  :العبارات المحطمة وجدانيا-64
كثيرا ما يستخدم المعلم مجموعة من الكلمات أو العبارات، التي تسمح له بالتحكم في      

القسم، أو إعادة الهدوء إليه، سواء تعلق األمر بتلميذ بعينه، أو بمجموعة من التالميذ أو 
في الغالب ال ينتبه إلى األثر الذي تتركه في نفسية التالميذ، وفي الصورة  لكنه. بالقسم كله

التي سوف يبنيها التالميذ عنه، وقد يكون األثر بالغا لهذه الكلمات، بحيث يستطيع أن 
يتسبب في إحباطهم، أو في إضعاف دافعيتهم نحو التعلم،  لذلك كان عليه أن ينتبه إلى 

ل ى المعاني التي ترشح منها، أي كما يفهمها التلميذ، ال كما الكلمات التي يستخدمها، وا 
 :ومن جملة هذه الكلمات أو العبارات، كأن يتضمن كالمه ما يلي. يفهمها هو

 ."الغبي، الحمار ،أيها األحمق "، ومثالهاالتوبيخ؛ أو السباب والمعايرةعبارات  - 

 .كالمي يدخل من أذن ويخرج من أخرى ،لقد خاب ظني فيك -  

 ".أيها الكسول"،"أيها األصم" - 

 .األطفال الصغاركأكتب جيدا وال تكتب  - 
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 .أنا أحاول مساعدتك ولن يكون بوسعي ذلك إن لم تساعد نفسك بنفسك - 

 -  ََ  "ماشي مربي"  أنت قليل األدب. عندما أتكلم إليك أنظر إليًّ

 ".رأسك يابس"،"في راسك الحجر"  .أنت ال تفهم - 

 .ك وكأنك بهلوانيءالإنك تثير زم - 

 .لماذا ال تفعل كما يفعل زميلك أو زمالؤك - 

 ."فهمت وال اهلل ال فهمت"لن أكرر ثانية  - 

 .أنت لست وحدك في القسم عندي ،"ليس عندي وقت أضيعه معك" - 

 .ال تقاطعني عندما أتكلم معك - 

 .في المدرسة ، مكانك ليس أنت تلميذ مشوش أو مشاغب - 

 .الخصم من العالماتالتهديد ب - 

 .سوف أرسلك إلى المدير - 

 .التهديد بإحضار األولياءأو   - 
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 :خاتمة الفصل
التي يعيشها التلميذ في المدرسة  الخبرات الوجدانيةيتجاهل المعلمون واألولياء كثيرا ما      

الكثير من األحيان  وفي .أو باألحرى ما حفظه ويركزون فقط على ما تعلمه،، أو في القسم
 هأو أن ،أنه تلميذ بحاجة إلى تهذيب ،ينظر إلى التلميذ الذي تلقى معاملة سيئة في المدرسة

فيشعر التلميذ أنه في حلبة ، تلميذ مشاغب أو كسول أو حتى أنه يحاول عرقلة سير الدرس
فهناك ظروف تمر على الطفل يشعر   ،صراع يحكمها منطق غالب ومغلوب وقوي وضعيف

أو التعبير عن ألم  ،إلى يد حانية تمسح برأسه، أو كلمة رقيقة تواسيه ،فيها بحاجة ملحة
 واالطمئنان، أو شعور باألمان ،الحرية والتعبير عن الذاتمن ز أو إلى حي   ،صدرهفي  رئغا

أو حاجة إلى رد االعتبار واالحترام، وبقدر تلبية هذه الحاجات الوجدانية بقد ما يصبح أكثر 
وأكثر  ،و أكثر تفاعال وفعالية وأكثر اندفاعا وحماسا للتعلم ،في القسم مع زمالئه ناتعاو 

نظر إلى حاجات التلميذ المعرفية أو نإنه من الخطأ تربويا أن ."احتراما للمعلم وزمالئه
 (.111: 6332مأمون مبيض،. )"الحسية أو الحركية وال نولي اهتماما لحاجاتهم الوجدانية

نما كذلك ما يعتقده ،الدرس يقدمه أثناءال يعلم فقط ما  العتباربهذا ا المعلمف ويقتنع به في  ،وا 
تجاه مختلف  مواجيَد،من  يشعر بهوما  ،وما يستحسنه وما يستقبحه ،حياته الخاصة

إن الدور . عي المعلمعلى أهميته وحيويته عن و ذلك يغيب وقد  ،الموضوعات في الحياة
نما كذلك  ، واالشراف على عملية التعلم عموما،م المباشريالرئيسي للمعلم ليس فقط التعل وا 

ثارة دافعيته التلميذ في تحفيز وتشجيعه على التعلم الذاتي، بل وفي تأمين الجو المشعر  ،وا 
ذكاء شعوره بالحاجة إلى التعلم الذي فطر عليه كل إنسان، فعلى المعلم  الطمأنينة،باألمن و  وا 

 .شوقاأن يجعل التعلم أمرا ممتعا وم
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  (Wlodkowski,1985)نموذج فلودكوفيسكي -14-6
 عناصر دافعية التعلم -15
  الدافعية الداخلية-15-1

 الحاجة      -15-1-1

 حب االستطالع -15-1-6
 الكفاية الذاتية -15-1-3
 االتجاه-15-1-4
 دافع االنجاز   -15-1-5

 ة الدافعية الخارجي -15-6

 الدوافع االجتماعية الخارجية  -15-6-1

 دافع االنتماء-15-6-6

 إلثبات التفوقدافع التنافس والسيطرة  -15-6-3

 افع االستقالل عن اآلخريند-15-6-4

 الفرق بين الدافعية الداخلية والدافعية الخارجية نحو التعلم لدى التلميذ  -12
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 ي الحياة دافعية النجاح في المدرسة والنجاح ف-12
  نحو التعلم دافعية التلميذ تنميةدور المعلم في -12
  نحو التعلم العوامل التي تؤثر على دافعية التلميذ -12
 الدافعية واإلدارة الصفية -63
 استراتيجيات عامة الستثارة الدافعية لدى التلميذ -61
  عند التالميذ الالدافعية المؤقتة-66

 
 :تمهيد

وهو عبارة عن قوة محركة تدفعه إلى العمل  ،راء كل سلوك يقوم به اإلنسانيقف الدافع و  
دف إلى دراسة سلوك اإلنسان من أجل التعرف على هفعلم النفس ي ،من أجل إشباع حاجة ما

هذا  تقف وراءأوجه العالقة بين السلوك ومجموعة العوامل الداخلية الذاتية والخارجية التي 
االنفعاالت، إذ تلعب دورا رئيسيا في إنتاج الكثير من  امل ومن أهم هذه العو ، السلوك

السلوكات، وتعتبر محركا أساسيا يدفع المرء طوعا أو كرها، قاصدا واعيا به أحيانا، وأحيانا 
كثيرة يأتي السلوك كرد فعل سريع تحت وطأة انفعال ما، فيخرج عن السيطرة والتحكم، بل يغيب 

يث اعتبار مآالت سلوكاته، خاصة إذا تعلق األمر بانفعاالت وعي اإلنسان أحيانا أخرى، من ح
قوية، كالخوف أو الغضب، وعليه فإن موضوعي الدافعية واالنفعاالت، من المجاالت المتماسة 
و المتقاطعة في الكثير من النقاط،  إلى درجة يعسر التمييز بينهما، مما يشفع لنا في إيرادهما  

 .مجتمعين في هذا  الفصل
   :وم الدافعيةمفه-6
أو مجموع الظروف الداخلية  الناتج عن شعور بالتوترذلك اليشير مصطلح الدافع إلى  

سواء كانت بيولوجية أو نفسية أو  ،حرك الفرد لسد نقص أو حاجة معينةيي ذالالخارجية، و 
 حيث تعني الحاجة نقصا أو زيادة تسبب شعورا ،لذا فمفهوم الدافع يرتبط بالحاجة ،اجتماعية
فوظيفة الدافع هي وظيفة إشباع  .ويسعى هذا الشعور إلى الرجوع إلى حالة التوازن ،بالتوتر

ولذلك ارتبط مفهوم الدافع والحاجة بمفهوم التوازن والذي  ،حاجات الفرد والمحافظة على توازنه
هدف رغبة في بلوغ  يدل على وجودفالدافع  ،يعني نزوع الفرد إلى تحقيق التوازن والتكيف

 .إرضاء حاجات داخلية أو خارجية وأ ن،يمع
 (: J.ATKINSON 6679) تعريف أتكنسون -6-1
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إن الدافعية تعني استعداد الكائن الحي لبذل أقصى جهد لديه من أجل تحقيق هدف         
 .معين

  :(,1224FRANKIEN) فرانكين تعريف -6-2
فالدافعية تتلخص . ه استمرار  و توجيههيعمل على ما و  اسلوك أن الدافعية هي كل ما يثير     
 :فيما يليحسبه 

 .ظرف داخلي يعمل على تفعيل السلوك وتوجيهه*
 .رغبة تعمل على تحضير السلوك للوصول إلى الهدف المنشود*
  .سلوكالعلى شدة واتجاه وتأثيرها والرغبات  الحاجات مجموع*

 (6332أبو رياش وآخرون،) 
  (:,CONNIE   6667)تعريف كوني  -6-1

وتعمل على مساعدة األفراد على  ،هي حافز داخلي يوجه السلوك نحو بعض الغايات"      
 ( 12:  6332غباري، ) ".التغلب على حالة الكسل والقصور

من استقراء التعاريف السالفة الذكر، نالحظ أن هناك مجموعة من النقاط المشتركة بينها وهي 
 :كاآلتي

وما يرتبط به ، إلصدار السلوك والتأهب هي حالة االستعدادو  ،الدافعية تعني تعبئة الطاقة-1
يشعر به اإلنسان إبان إقباله على القيام بسلوك ما، ذلك التوتر اإليجابي  ،وتوتر عام يقظةمن 

 (.كما يستعد المتسابقون قبل االنطالق). الذي يحمل على تركيز االنتباه
 ،فبعد حالة تعبئة الطاقة ،هدف محدد تنظيم السلوك وتوجيهه نحوالدافعية تساعد على  -6 

ة التي حاجالبإشباع  كفيال ، بحيث يكون هذا األخير بعينهبسلوكه إلى هدف الفرد  يتجه 
 .أثارته

في  ا، مع الشعور بالحاجة الذي كان سببمقدار الطاقة الناتجة عنهو تتناسب قوة الدافع -3 
من الذي تناول وجبته ، ته إلى الطعامإلشباع حاج أشد،بقوة  عمليس  الجائع فالشخص إنتاجه؛

 .منذ ساعة فقط
تأكد لدى الفرد بأن المسلك األول الذي اختاره لتحقيق  اإذ ،القابلية لتغيير مسار الهدف-4 

   .فإنه يغير المسار لتحقيق نفس الهدف ،الهدف غير مجد
السلوك الل خنستدل عليه وعلى مستوياته من  ،مفهوم افتراضي بهذه االعتبارات الدافعيةف

ة ومستوى مواظب، المدرسةفي كمستوى الحضور واالنتظام وااللتزام في العمل أو  المثار،
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رتفعا أو امستوى  الدافعية  فيالناس ويختلف  .على أداء واجباتهم والمهام المسندة إليهم التالميذ
من حال إلى ، بل يختلف مستوى الدافعية حتى بالنسبة للفرد نفسه من وقت إلى وقت، و نخفضاا

حال، ومن مهمة إلى أخرى؛ فالذي يحفزني اليوم ويجعلني حريصا على األداء أكثر، واستثمار 
جهد معتبر، قد ال يكون له األثر نفسه في األسبوع التالي إقباال أو إدبارا، فمستوى الدافعية 

وى الدافعية الذي أقبل به على أداء واجباتي في حال الفرح و الشعور بالسعادة، يختلف عن مست
 .في حال الحزن أو الغضب أو الشعور بالملل

إنما تزيد من فهم سلوكه وتفسيره والتنبؤ به  ،إن معرفة ودراسة الدوافع التي تحرك اإلنسان      
ال لحسن توجيهه واختصار الجهد و  مخوعليه يكون ذلك  ،في مختلف  مواقف الحياة ومجاالتها

من خالل ترتيب الظروف المناسبة لذلك والتي من شأنها أن  ،فهاهدأوالوقت المبذولين لبلوغ 
للحيلولة ، مهام معينة أو على العكس و للقيام بأعمال ،وتحريكهتثير فيه دوافع كفيلة بتحفيزه 

في كل مجاالت  ،التطبيقيا التنظيري و جد مسلكهتلذلك فدراسة الدوافع  ،دون القيام بعمل ما
فإن مجموعة من األسئلة التي  وعليهوالتعليم،  ميدان التربية والتي من بينها االنجاز البشري،

لماذا يختار أحد التالميذ العمل  ،، ومن بين هذه األسئلةتحفز البحث في مجال التربية والتعليم
، فيستثمر فيها جهدا ووقتا، في حين معينةتربوية مهمة  يفضللماذا و مع تلميذ دون آخرين؟ 

وال يستمر ، تلميذ نفسه في العمل مدة أطول من غيره في مهمة مايهمل أخرى؟ ولماذا يستمر ال
؟ كل هذه األسئلة وغيرها حاول الباحثون في العمل في غيرها؟ ولماذا يترك العمل قبل اآلخرين

وفيما يلي سنعرض ملخصا . اإلجابة عنها، من خالل جهد علمي معتبر استغرق أعواما عديدة
 .عصارة األبحاث حول الدافعية الدراسيةعن أهم ما جاء في األدب النظري و 

  :الدافعية وظائف  -6
 .بعد أن يكون في حالة السكون واالستقرار ،تحريك وتنشيط السلوك-1    
 أي أنها تساعد  ،فالدوافع قصديه واختيارية ،توجيه السلوك نحو هدف معين-6    
 .اختيار الوسائل التي بها يحقق الهدف الفرد على  

 .افظة على استمرار السلوك حتى يصل إلى الهدفالمح-3    
 (6332أبو رياش وآخرون،) 

 : أهمية الدافعية  -1
مرتبطة بأداء جميع ردود األفعال السلوكية  هابأن ،يفترض المختصون في الدافعية       
تأثير أساسي أم ثانوي على  هل للدافعية الباحثين هو،والسؤال المطروح اليوم بين  ،المكتسبة
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اإلدراك الحسي أو ب هتفسير  مأ ،لسلوك؟ أي هل من األفضل تفسير السلوك وفقا لتأثيرات البيئةا
 واالنفعاالت المشاعرم من األحسن تفسيره بأ وجملة العمليات المعرفية، المعرفي النموالذاكرة أو 

 بالدافعية؟ مرتبطةعزى إلى مفاهيم يأم أنه  ،الشخصيةبخصائص  مالنمط التفسيري أب مأ
كلما  ،وتتم إثارته بشكل متزايدإنما يميل إلى االستجابة، أن اإلنسان  لقد أصبح من المعلوم    

ثم تبدأ هذه االستجابات في  ، وتشكل تحديا معقوال بالنسبة إليه،حداث معقدة وجديدةاأل كانت 
 .التناقص تدريجيا 

فبدون الرغبة  ،تربويةأن الدافعية أهم المبادئ ال(  Daus,1983) دوس يرىفي هذا الصدد و 
إنك تستطيع أن تجر "والمثل االنجليزي يقول  .فلن يكون هناك تعلم ،في التعلم أو في التعليم

وعليه فإن رفع الدافعية لدى " .لكن ال يمكنك أن تكرهه على الشرب ،الحصان إلى النهر
 .فهي غاية ووسيلة في آن واحد ،التالميذ أصبح هدفا بحد ذاته

أن الدافعية طاقة كامنة إذا (  Petri & Govern,2004) تري و جوفرنبيكل من  ويرى
لى استخدام  ،واكتساب معارف ومهارات جديدة ،انطلقت تؤدي إلى رفع مستوى األداء وا 

إن مستوى الدافعية هو . استراتيجيات تعليمية جديدة وتبني طرق فعالة في معالجة المعلومات
كل ها يكما يحدد المدة الزمنية التي يتوقع أن يقض ،ركهاالذي يحدد وجهة التلميذ والمعلم ويح

يقومان  مابها وه اننشاط معين بل ودرجة الحماس والمتعة التي سيشعر ب القيام  فيمنهما 
 .ماهبالمهام المنوطة ب

 :أسس تصنيف الدوافع -4
نظرية اإلشارة إلى بعض االعتبارات ال روعليه تجد ،يمكن تصنيف الدوافع بطرق مختلفة      

حسب األطر النظرية التصنيفات المختلفة للدوافع التي قامت عليها سس األالتي تعين على فهم 
 :وهيالمنتجة لها 

ومن ثقافة فرعية ألخرى في نفس  ،يختلف شكل التعبير عن الدوافع من ثقافة إلى أخرى-1
يد من الدوافع يتم وتنشأ هذه الفروق ألن العد ،ومن شخص آلخر داخل الثقافة الواحدة ،الثقافة

أو التي يتلقاها خالل  التي يمر بها كل شخصالمعرفية و الوجدانية، تعلمه نتيجة الخبرات 
وفي كل الحاالت يتم التعبير عن  ،عملية التنشئة االجتماعية، فهي خبرات أصيلة وحميمة

 .متعلَّ ممن خالل سلوك في الغالب الدوافع 
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سواء من شخص إلى شخص  ،ل سلوكات مختلفةيمكن التعبير عن نفس الدوافع من خال-6
ومن ثقافة إلى أخرى وفي بعض األحيان حتى بالنسبة لنفس الشخص العتبارات دينامية معرفية 

يمكن التعبير عنه بالعنف  ،فدافع الكراهية تجاه شخص ما مثال ،أو وجدانية أو اجتماعية
 .وجه فيه الشخص المكروهأو االنسحاب من المكان الذي ي ،االعتداء بالضربك الجسدي،

فالتلميذ قد   يمكن التعبير عن بعض الدوافع المختلفة من خالل أشكال متشابهة من السلوك-3
 .تحقيق مكانة اجتماعية مرموقةألنه يبتغي يدرس  و، ألخوفه من الرسوب يندفع إلى الدراسة

كأن  ردافعا آخأي يظهر دافع معين ليخفي وراءه  ،تظهر بعض الدوافع في أشكال مستترة-4
 .ليس بدافع الحاجةو يسرق أحد بدافع االنتقام 

فالفنان مثال يريد أن يحقق كسبا ويمارس هواية  ،على دوافع عديدةالواحد سلوك العبر يقد -5
 .ولكنه في الوقت نفسه يريد شهرة

في يات و لهناك تأثير وتأثر بين الدوافع وهناك أو ف ؛التفاعل بين الدوافع الفيزيولوجية والنفسية-2
الوجدانية من جهة، الغضب يؤثر على سلوك اإلنسان بفعل تأثيره على الوظائف ف ؛ اإلشباع

والجوع يسبق كل الدوافع األخرى فال يمكن مثال لشخص يتعرض  ،العقليةوتأثيره على العمليات 
،  Ormrod 1225) .مهما كان ملحا في طلب اإلشباعلدافع  الجوع أن يستجيب لدافع آخر 

  (  6332بو رياش وآخرون،أ في

أي  ؛لدوافع حسب المنشأالنظرية، تصنف االتصنيفات مختلف ن ، أحسب هذه االعتباراتيتبين 
أي أن  ،واألخرى ثانوية ،وتسمى األولى الدوافع األولية ،فيزيولوجية المنشأ أو نفسية المنشأأنها 

 .ية اإلشباعو الدوافع األولية لها أول
        :لدافعيةالفرق بين التحفيز وا-5

وهو كل قول أو فعل أو إشارة تدفع الفرد إلى سلوك  ،التحفيز هو التحريك إلى األمام     
إال أن التحفيز يأتي  ،ويقود إليهاأوالتحفيز ينمي الدافعية ، على استمراره فيه تساعدهأو  ،أفضل

 .السلوك المرغوبلكي يقوم الفرد ب ،من قبل اآلخرينأو التحريض الحث  أي أنه ،من الخارج
 :االنفعاالتبعالقة الدافعية -1
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 بشكل واع ومحدد،هدف بحديد التختلف االنفعاالت عن الدافعية لكونها غير مشروطة     
 ،أو نفسي داخلي ،(مادي أو اجتماعي)يئيلمثير ب الفردعن تفاعل بين إدراك االنفعاالت وتنتج 

الي عنصرا مهما في فهم العالقة بين يمثل الجانب االنفع، و مع رد فعل هرموني أو عصبي
عمل تو  .ط سلوكا مافاالنفعاالت نوع من الدوافع يمكنها أن تنش   السلوك؛ و الشعور والتفكير

 .االنفعاالت كنظام مراقبة يجمع وينظم مؤشرات عن حسن أو سوء سير األمر بالنسبة لإلنسان
مسارات خاصة  تضيف إليهاو  صنفهافت اتر يثعطي معنى للمتو  ،االنفعاالت تؤثر على االنتباهف

، حتى يسهل التعامل معها في المستقبل إن تعرض إليها االنسان، أو تعرض إلى في الذاكرة
فتسهل بذلك على الجهاز العصبي   ،يرات تنتج نفس الحالة االنفعاليةمثيرات مشابهة، أي مث

أكثر فعالية وتناسبا مع  عملية التعامل معها، وتسهل وتسرع عملية استصدار السلوك، بل تجعله
 .ما تستلزمه المواقف الحياتية التي كانت سببا في الشعور بتلك االنفعاالت 

 : و المشاعر الفرق بين االنفعاالت-7
ألحداث مهمة تصادف الفرد  ،تعتبر االنفعاالت في الغالب أنها ردود أفعال بيولوجية        

ة بعفي س بول إكمانويلخصها  ،آلية هرمونيةو  فهي تنتج عن مسارات بيولوجية ،خالل حياته
أما  .والسعادة الغضب والحزن و االشمئزاز و الدهشة و الخوفو  الحب ،انفعاالت رئيسية هي

 ،المشاعر فتمثل استجابات عميقة ومستديمة تجاه مواضيع قد ال تتعلق بحدث حيوي في الحياة
نما ترتبط بالمنظومة الثقافية ال وتكون صعبة التحديد حتى من قبل  ،الحدثلفرد بها اي يفسر توا 

قياسها مالحظتها أو أما االنفعاالت فلدينا مجموعة من المؤشرات التي يمكن ، من يشعر بها
ورد الفعل  ،بل يمكن وصف شدته ومدته، عن غيره انفعال بحيث يمكن تمييز يها،لالستدالل عل
رسم النشاط و  ،استجابات الجلدو  ،من خالل قياس سرعة ضربات القلب وضغط الدم المقترن به،
تقلص و  ا،ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضهو  سرعة النفسو  ،(EEG)  غامدللالكهربائي 
  .الخ.. .، أو التعرق، أو اصفرار الوجه أو احمرارهاضطرابات الجهاز الهضميو العضالت 

Ekman,2005)) 
    :وظائف  االنفعاالت -9

 :ما يلييوية تؤديها االنفعاالت نلخصها الح  وظائفالمن هناك مجموعة      
فبتغير معدل  ،سبة للمواقف الحياتية المختلفةانمالالستجابة لتجعل االنفعاالت الجسم مستعدا *

 نبضات القلب واإلفرازات الهرمونية 
 .تجعل االستجابة تلقائية وسريعة *
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 م أودجعل التلميذ مثال يقبمثير ما ي االنفعالفارتباط  ،تلعب االنفعاالت دور الحافز للسلوك*
 .سلبي أو ايجابي انفعالبحسب ما يخلفه المثير من  ،يحجم عن سلوك ما

رسالة عن الحال  ءر مينقل ال، فمن خالل التغيرات الفزيولوجية ،تسمح االنفعاالت باالتصال*
 .بها لآلخر شعرالتي يعانيها أو ي

كحب اآلباء ألطفالهم من شأنه أن  ،فالعواطف المرتبطة بالحب ،تعزيز العالقات االجتماعية*
 .يعززالعالقات بينهما

و  تأثير الحالة االنفعالية على التقييم المعرفي لألحداث والذكريات ومنه على اتخاذ القرار*
 .إصدار األحكام

 فكلما كان االنفعال قويا سلبا أو إيجابا سهل ،الذاكرةرفع مستوى أداء تساهم االنفعاالت في *
 (.  6332أبو رياش وآخرون، في،   Rolls 1222. ) زينه وتذكرهتخ على الفرد

 :االنفعاالت والتعلم  -6
ويترتب عن هذه المعلومات جملة  ،االنفعاالت مصدر مهم جدا للمعلومات بالنسبة للتعلم     

من القرارات التي يحتاج إليها الفرد ليتصرف بمقتضى ما تستلزمه مختلف المواقف في الحياة، 
 ،غير الئق وأشيء خطير  ، أمامفي كل مرة نامشاعر  ناتجاهل ناماذا يحدث لو أنر ولنتصو 

إن اتخاذ القرارات إنما  .لحسن الحظ أن مشاعر الندم والذنب تحول دون تكرار تلك األفعالو 
أما  ،فاالنفعال الشديد يعود بالضرر على جودة التفكير ،يستند إلى حد كبير على انفعاالتنا

 .و في الوقت المناسب تدل فيساعد على اتخاذ قرارات صحيحةاالنفعال المع
  (6332أبو رياش وآخرون،) 

  : عالقة الدافعية بالتعلم-61
ويمكن تلخيص  ،عموما قوية بين الدافعية والتعلمتدل معظم األبحاث على وجود عالقة     

 :في النقاط التاليةمظاهر قوة تلك العالقة 
فإن الدافعية تؤثر على الخيارات  وعليه ،ميذ نحو أهداف التعلمتوجه الدافعية سلوك التال-1

 .لتلميذا يقوم بهاالتي 
وتساعده على المثابرة  ،الدافعية تؤثر في مضاعفة الجهد المبذول لتحقيق أهداف التعلم-6

 .التي تعترض مساره نحو األهداف عابالصّ والصبر على تخطي  ،ل المشاقوتحمُّ 
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على أكمل  تعليميةال األدوارللقيام بلدى المعلم  الحرص و االهتمام ميةتؤثر الدافعية على تن-3
والمهام  نشاطاتاألداء والمشاركة في ال على والمثابرةروح المبادرة  لدى التلميذتمني ، و وجه

 .تحقيق أهداف التعلمفي المساهمة من أجل التربوية، 
ي تؤثر في الكيفية التي يعالج بها فه ،تنمي الدافعية كفاءة التلميذ في معالجة المعلومات-4

الحلقة األولى في باعتباره وذلك ابتداء من االنتباه  ها،التلميذ المعلومات والوقت المخصص ل
 .المعرفية عملية المعالجة

إذ كلما حقق التلميذ نجاحا تحول ذلك  ،زة للتعلمالدافعية تساعد في تحقيق االنجازات المعز  -5
يشعر بالثقة في الذات وما يترتب عليها من شعور بالفخر ، فد ذاتهز في حالنجاح إلى معز  

 .تزازواإلع
 .وذلك نتيجة منطقية لكل ما تقدم من فوائد ،الدافعية تساعد التلميذ على أداء مدرسي أفضل-2

 ( Ormod,2004)شكل يوضح عالقة الدافعية بالتعلم 
 
 الهدف سلوك موجه نحو                                 
 

 تركيز الجهد والطاقة                              
 
 أداء أفضل  لمبادرة في النشاطفعية                      الدا  
 

 المثابرة على النشاط                             
 

 معالجة المعلومات                               
  

 اإلثارة المعززة                                
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  :لتعلمنحو اتعريف الدافعية -66
مجموعة المشاعر التي تدفع تعبر الدافعية عن  (2111 ) محمد حسن عمرانتعريف -66-6

وهي  ،التي تؤدي إلى بلوغه األهداف المنشودة ،المتعلم إلى االنخراط في نشاطات التعلم
 .ضرورية لحدوث التعلم

حالة من الشعور تدفع التلميذ إلى االنتباه  الدافعية" (2119)أحمد ثائر غباري يفتعر -66-2 
  ".حتى يتحقق التعلم ،واإلقبال عليه بنشاط موجه واالستمرار فيه ،إلى الموقف التعليمي

 (12:  6332أحمد ثائر غباري، )
ل أقصى مع بذ ،هي الميل للبحث عن نشاطات تعلمية ذات معنى" تعريف أورمود -66-3  

 (.  6332أبو رياش وآخرون، في،  Ormod 1225) ."طاقة لالستفادة منها
أن الدافعية هي عبارة عن إطالق للطاقة البشرية  ، (Spitzer Dean) سبيتزريرى  66-4

غالبا ما يكونون  ،أنفسهم الذين يمكن أن يكونوا كسالى في المدرسة فالتالميذ ،لتحقيق هدف ما
خارج  بل وفي تعلمها ،يؤدون أعماال أخرى يرغبون في أدائها مة وهحيوية فائقو على طاقة 

 (6332أبو رياش،). المدرسة
معين تعلُّمي  نحو أداءٍ  التلميذقوة كامنة محركة لسلوك نحو التعلم  بهذا االعتبار،  الدافعيةف
ما   ،ابهةالمشالتعليمية والتعلمية الخبرات الوجدانية السابقة في المواقف  منهذه القوة تغذى ت

 والتعلمية ميةيمرجعا في الحكم على سائر المواقف التعل كرصيد يتخذه  ايجعل التلميذ يدخره
 .ياة بصفة عامةكافة مجاالت الح فيو  مسقبال

   :أبعاد الدافعية في سياق التعلم -62
-62              :تتضمن الدافعية نحو التعلم مجموعة من األبعاد نوجز أهمها فيما يلي     

 :( Mental Focus )التركيز العقلي  -6
من المتعلمين من يتميز بالقدرة على التركيز بحيث نجدهم مثابرين ال تفتر عزيمتهم     
كما  ،جعله أكثر انجازاتبمنهجية في العمل  كما يتميز التلميذ ،لهماالنظام في  أعميتميزون بو 

 ،القيام بالمهام الموكلة إليهاالنسياب أثناء ويشعر بالراحة و  ،يتمتع باإلصرار على إنجاز المهمة
 .أو المقترحة عليه 

 :  ( Learning orientation): التوجه نحو التعلم -62-2
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باعتبار   كتساب المزيد من المعارفاليتمثل هذا البعد في قدرة المتعلم على توليد دافعية      
 .المختلفةالتربوية تواجهه في المواقف التعلم وسيلة لتحقيق التحكم في المهمات التعلمية التي 

 اصريح وحب االستكشاف واالستطالع، ويكون التلميذ في هذه المواقف كما يتميز بالفضولية
ويبدي اهتماما لالندماج في  ا، بحيث يفهم جيدا مالذي يريد أن يحققه من نشاطه،وواضح

رأيه أو لدعم  قف ذاتهويتخذ المو  ، كما أنه ال يقبل أي شيء بدون دليل ،أنشطة التحدي
تحمل المسؤولية تجاه الخيارات ونجد أن التالميذ الذين يتصفون بروح المبادرة و  .قناعته

، أكثر دافعية نحو التعلم، من الذين ينتظرون القرارات التي يتخذونها دون تذبذب أو ترددو 
التي تستلزم اتخاذ  اقتراحات المعلم عليهم، أو أنهم يتريثون في اإلقدام على المهام التربوية

 . القرارات وتغليب بعض الخيارات على بعض
  :(Creative problem solving): حل المشكالت إبداعيا  -62-1
ره ثيكما يست ،هنا يتميز المتعلم بقدرة غير عادية على حل المشكالت بأفكاره ومن إبداعه   

ن المواقف الصعبة فرصا ويجعل م ،بالرضا عن الذات اقوي اإحساس يولد عنده و ،التحدي
هنا وجب على المعلم . أنه قادر على رفع التحديو إلثبات الذات، فيقتحمها وكله ثقة في نفسه، 

متوترا وقد ، ألن اإلفراط في الشعور بالثقة في النفس يجعله ويهذبه أن يشذ ب اندفاع التلميذ
ف و ما تسلتزمه من استعداد تهور، فيعمى عن تقدير المواقيدفعه درء التوتر إلى التسرع أو ال

، بل ربما و تعاون مع اآلخرين إذ كثيرا ما تحل األنانية وصبر على ذلك كله وبذل جهد ووقت
 .   لدى التالميذ محل روح التعاون مع الزمالء

  :(Congtive Integrity)التكامل المعرفي  -62-4
تفكير بأسلوب موضوعي بحيث اليظهر هذا البعد من خالل قدرة المتعلم على استخدام مهارات 

فالذي يهمه  بموضوعية وحيادية واختبارها والتعامل معها ،يكون على استعداد لتقبل كل األفكار
 جدإذ ت ، على وجهات نظر اآلخرين افيكون منفتح الوصول إليها،و  هو البحث عن الحقيقة

ن تباينت وجهات نظرهم ،يتفاعلون بإيجابية مع اآلخرين التالميذ لك بهدف الوصول إلى وذ ،وا 
فعلى المعلم أن يدعم هذه األجواء ويثمنها، ويشجع كل . تعاوني في جو تفاعلي الحل األمثل

في نوفل محمد بكر )   .  لحق بهم كل من تخلف عنهمالتالميذ ألن ينخرطوا فيها، وعليه أن يُ 
 (6332أبو رياش،

  : الدراسية دافعيةالنظريات  -61
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، وفيما يلي نستعرض أهم لنظرية في فهم الدافعية الدراسيةعض األطر ايمكن اإلستعانة بب     
 :األفكار التي وردت فيها بهذا الخصوص 

 
   :النظرية السلوكية -61-6
لماذا يفضل التالميذ  اإلجابة على السؤال التالي،ن الترجمة السلوكية للتعلم تساعد في إ    

لنظرية منظومة من المفاهيم، تستخدمها لقد أنتجت هذه ا ؟بعض الدروس ويكرهون بعضها
، ومن أهم هذه المفاهيم، مفهوم األثر و التعزيز و الدراسية لمحاولة فهم وتحليل وتفسير الدافعية

ابة هو الكفيل بإحداث أثر أن اإلشباع الذي يلي أية استج ثورندايكويرى . الحافز والحرمان
يذ بهذا االعتبار يتعلم انطالقا من شعوره بالرغبة ويستوي في ذلك االنسان والحيوان، فالتلم التعلم

في إشباع حاجة ما، وهذا االشباع يحقق له حالة من المتعة واالرتياح، فتزداد رغبته في تثبيت 
ط الذاكرة والعكس يوكل الوسائل الميسرة لتحقيقها، ما يؤدي إلي تنش ،االستجابة ومساراتها

زاز، فإن التلميذ يحيد عن كل االستجابات التي كانت بالنسبة لحالة األلم أو الضجر و االشمئ
، أو يعتبرها مصدر تهديد لمكانته بين أصدقائه، أو من مصدرا لخبرة مؤلمة، أو غير مرغوبة

  .شأنها أن تهدد مفهومه لذاته
على  لةدال، قد يحمل أن تأثير تقليد التالميذ لشخص ما ،ستانلي هليؤكد من جهة أخرى و 

أن االستخدام المفرط  هناك من يرى لكن  .، أو قد يؤدي إليهاالتعليميةئج النتامدى تحقيق 
، وتشجيع على المعلمين الكلي  قد يقود إلى االستياء أو االعتماد ،ألشكال التحفيز الخارجي

  .التلميذ على االتكالية، وهذا مناف لمبادئ وأهداف التربية
 : النظرية المعرفية  -61-2
فهم  ة إثارة عدم التوازن المعرفي كوسيط لتحفيز التالميذ اهتماما بالغا فيلنظرياتولي هذه     

فإنه سيسارع إلى البحث عن  ،فعندما يواجه التلميذ مشكلة ما ،التعلموتفسير الدافعية في مجال 
تتولد لديه حالة عدم  ،لديه فالتلميذ عندما يواجه تعارضا بين شيء جديد ومعرفة قديمة ،حل لها

لة التنافر المعرفي التي تنشأ لديه تدفعه إلى افح ؛وهي ما يعرف بالتنافر المعرفيالتوازن، 
عن  ،وللرجوع إليها يحتاج إلى توجيهات المعلم ،ضرورة التخلص منها والرجوع إلى حالة التوازن
 ةأو بواسطة تعليقات يبديها المعلم على طريق ،طريق تصحيح المسار بمجموعة من األسئلة

جعل التلميذ يكتشف ثغراته وعثراته خالل عملية ذ مع الموقف التربوي الجديد، ما يتعامل التلمي
 .التفكير
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   :النظرية اإلنسانية  -61-1
، إذ يعتمد فيه على ترتيب نيفاصللدوافع من أشهر الت أبراهام ماسلو يعتبر تصنيف     

 :حاجات اإلنسان من األهم إلى األقل أهمية، وتتلخص فيما يلي
    ، من طعام   وهي الحاجات األساسية الستمرار حياة اإلنسان: ات الفيزيولوجيةالحاج*

 .وشراب وحاجة إلى النوم و الحاجة إلى التناسل وغيرها
      على  اإلنسان،  يحافظ فيها الحاجة إليجاد بيئة آمنةفي مثل توت: الحاجة إلى األمن*

 .طرويحفظها من شتى أنواع المخا ،وحياة عائلته حياته
     المجتمع  وتمثل الحاجة إلى أن يكون الفرد مقبوال بين أفراد: الحاجة إلى االنتماء*

 .عموما، و الشعور بالقبول بين أفراد عائلته أو قبيلته أو جماعته
     على صورة إيجابية وهي الرغبة في الحصول : الحاجة إلى االعتبار واالحترام*

 .اآلخرين واحترام من قبل
الحاجات * وينبثق عنها حب االستطالع و االستكشاف والفضول :إلى الفهم والمعرفةالحاجة *

مجاالت       في شتى  واألدبي ويتفرع عنها كل أشكال التعبير الفني :يةالفنالجمالية و 
  .الحياة

 . وهي الحاجة إلى تنمية اإلمكانات والقدرات: الحاجة إلى تحقيق الذات*
شباع حاجة عليااألشخاص لن ييرى ماسلو أن  إذا لم يشبعوا التي هي  ،سعوا إلى تحقيق وا 

القسم مع زمالئه ولن لن يشارك في التلميذ  ، فإنفي المدرسةالمبدإ هذا وعمال بمقتضى  .أدنى
إال بعد تحقيق الحاجة إلى األمن والطمأنينة واالنتماء لذلك  يشعر بضرورة االندماج معهم،
و أن المسؤولية تقع على معلمه في تحقيقها، أالتلميذ يرى و  ،فالمعلم هو مفتاح هذه الحاجات

 (6332غباري،) .على األقل هو الذي ينبغي أن يدله عن كيفية تحقيقها
   :نظرية دافعية االنجاز  -61-4

أن معظم األفراد يسعون لتحقيق مستويات أعلى  مفادها،تعتمد هذه النظرية على مسلمة      
النجاح في بنسبة تحقيق الطموح مرهون أن إذ  ،رغبة في النجاح وعليه يولد ذلك ،من الطموح

والحاجة إلى النجاح تزداد خاصة بعدما يجرب  ،المهام التي تسبق المكانة التي يطمحون إليها
 ه ونشوته، خاصة إذا رافق ذلك اعتبارات اجتماعية، كالمدح والمفاخرة أمام اآلخرين،الفرد طعم

ومن بين أهم المفاهيم التي  ،النجاز كلما حقق مستويات من النجاحفالتلميذ تزداد حاجته إلى ا
ها يلإأي العوامل التي يعزو ؛ (Attribution)تقوم عليها نظرية دافعية االنجاز مفهوم العزو 
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، فالتلميذ الذي يحقق إنجازا ضعيفا يعزو فشله إلى أسباب خارجية في الغالب ،لتلميذ فشلها
ا التلميذ الذي يحقق إنجازات كبيرة فيعزو الفشل إلى عدم بذل أم ،ويعزو النجاح إلى الحظ

 :ومن المبادئ التي ينصح بها أصحاب هذه النظرية المربين ما يلي. الجهد
   الصفية  رية للتلميذ أثناء القيام بمهامهعلى المعلمين عدم تقديم المساعدة غير الضرو *
 .ما قد يؤدي إلى تقليل الجهدم ،ال يفهم التلميذ أن قدرته ضعيفة حتى ،البسيطة 
يعزز  من شأنه أن يحفزه للتصرف بشكل  ،شعور التلميذ بقدرته على االنجاز بشكل جيد*

 .أداءه
 ما يجعله يشعر بالمتعة ،تهافي قدر  قتهثستزداد التلميذ المشارك في تعلم التنظيم الذاتي *
 .أثناء التعلم 
 .يؤثر على االنجازات الالحقةس اته،وعن قدر  التلميذ عن ذاته هالمفهوم الذي يكون*

  (6332أبو رياش وآخرون،) 
 :ارة الوجدانية ثنظرية االست-61-1 

 وماك الالند (Martin Sligman,1975) مارتين سليجمان من أشهر رواد هذه النظرية       
(Mcc Lelland,1953) اعتقد أن ذلك تفترض هذه النظرية أن الفرد يقوم بسلوك معين كلما ، و

 متعة والسعادة،أو كان مصدرا لإلحساس بال لحاجة معينة، حقق له إشباعاالسلوك كفيل بأن ي
عد االنفعال محددا يوعليه  ،أو توترالتي تشكل مصدر إزعاج أو ضجر  السلوكاتبينما يتجنب 

فالدافع حالة انفعالية قوية تتميز بوجود استجابة متوقعة لبلوغ هدف  .للسلوك ودافعا قويا مهما
فالدافع رابطة انفعالية قوية  .االستجابة توقعالسابقة دورهام في المعرفية والوجدانية وللخبرة  ،ما

وكلما كان السلوك مورثا للشعور بالسعادة  ،بين السلوك واألثر الوجداني الذي يورثه هذا السلوك
بأثر  اقترن سلوك ماكلما أي  ؛والعكس بالعكس ،كان أدعى ألن يسلك الفرد كذلك ،والسرور

وجداني سلبي، جنح الفرد إلى تجنبه أو استبداله بآخر، ليس اعتقادا في صحته أو موافقته 
نما تفاديا للخبرة الوجدانية السلبية   .لمقتضى الموقف، وا 

تطورت هذه النظرية بفعل التطبيقات التي انبثقت عنها، فأنتجت مجموعة من المفاهيم هذا وقد 
  :ية التي قامت عليها، ومن أبرز هذه المفاهيم مايليالتي دعمت بها المقدمات األول
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 :العجز المكتسب-61-1-6
ال يمكن  وأ ،متوقعة هو حالة نفسية تنتج عندما يعتقد الفرد بأن عواقب الحياة غير       

أو أن سلوكه أو الجهد المبذول اليحقق  ،أو أن يعتقد بعدم جدوى ما سوف يقوم به ،التحكم فيها
 :عادة في الحاالت التاليةالعجز و ينتج  .من النتائج المرجوةما يقابله 

تعرض التلميذ في ظرف من الظروف لحدث لم يتمكن من السيطرة  إذا: الصدمةحالة  -6
 موقفه في التعامل مع مثل ذلك التانطباعا سلبيا عن قدر يترك  موقفذلك الفإن  ،عليه

 شدةومن  ،قمع من قبل المعلملل أو قسوةب للمعاملة التلميذيتعرض أن  ،ومثال ذلك .مستقبال
 ، وعمق األثر الوجداني الذي تتركه تلك المعاملة في نفسية التلميذ، يؤدي ذلك إلى أن اإلحباط
 الناتج عن رد فعل المعلم، أو حتى على الكالم بسبب اإلحراج ،بعدم القدرة على الحركة يشعر

ا المهمة في الزمن الذي عاش فيه خبرة مرتبطعجزا آنيا، أي  ما من شأنه أن يورثه عجزا
ته في اكفاءقدراته و  اإلحراج، وقد يمتد ذلك الشعور بالعجز، ليطال مفهوم التلميذ عن ذاته وعن

ذا حدث وأن عزز ذلك الشعور بموقف مشابه مع نفس المعلم أو مع معلم آخر ،  كل المواد، وا 
العواقب إن لم يتدخل أحد  ن تتصورأولك  فإن ذلك الشعور يتحول إلى قناعة راسخة،

 ( .األولياء في رأب هذا الصدع النفسي أحد الفاعلين التربويين أوأو  النفسيين المختصين
(Seligman,1983   

أو " أنا ال أستطيع أن أنجح" التلميذ   كقول :أخذ قرار بعدم القدرة على القيام بمهمة معينة -2
ويمكن لهذه  ،نه تكون النتيجة عدم بذل أي جهدوم ،"هذا قدري"أو " أنا مظلوم"أو " حظي سيء"

، أو ممن لديهم قيمة لمعلما الموجهة للتلميذ من قبل أن تنتج عن االنتقادات المتكررة القناعات
تبعا للتفسير الذي يضيفه التلميذ للخبرات المدرسية المتعلقة بالنجاح  واعتبار في نظر التلميذ،

الفريق  ،ن هناك صنفان من التالميذ يفترقان عن بعضهماومع تكرار هذه الخبرات فإ ،أو الفشل
أما الفريق ، ويسمون المتفوقين ،األول هم الذين يكونون واثقين من أنفسهم متأكدين من نجاحهم

وبذلك يتطور لديهم شعور  ،الثاني فهم الذين يعتقدون بأنهم لن ينجحوا مهما بذلوا من جهد
 .أو المتعلم بالعجز واالستسالم وهو العجز المكتسب

 (Learned Helplessness  .) 
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ما يجعل التلميذ يعتقد أنه غير  ،فهو حالة من الشعور باإلحباط نتيجة لتكرار خبرات الفشل    
 وهناك ثالث مكونات للعجز ،قادر أو ليس في مستوى أداء أي مهمة فيتوقف عن العمل

 :المكتسب
ويميل إلى عدم محاولة تعلم  ،عجز المكتسبأي أن التلميذ سوف يجرب ال ،الفشل في العمل-1

 .والآلمباالة سلبيةبالسلوكاته  تصطبغمواد جديدة وسوف 
، فإنه لن يتعلم شيئاومساعدة، تلقى التلميذ توجيهات جديدة  حتى إذاأي  ،الفشل في التعلم-6

 .ألنه طور رفضا داخليا ومقاومة الشعورية للتعلم
العدوانية تجاه  وأمثل الغيرة  ؛حب العجز المكتسبتصا الوجدانيةهناك بعض المشكالت -3

وهي حاالت قد تكون  .اإلحباط واالكتئابب الشعور و، أالشعور بعدم الكفاية أو ،اآلخرين
مدة طويلة نسبيا،  عارضة أي غير مستمرة في الزمن، أو أنها حاالت مزمنة يعاني منها التلميذ

علم، إذ التلميذ في هذه الحالة يحتاج إلى رعاية ومثل هذه الحاالت البد أن تستدعي انتباه الم
وربما إلى عناية نفسية، وذلك لما تؤثر فيه على سائر العمليات المعرفية الضرورية للتعلم، وبما 
قد يؤثر به التلميذ الذي يعاني تلك الحالة على زمالئه ومنه على أدائهم في الدرس بل حتى 

  (Wood, Schan and Fiedlar, 1990). على أداء المعلم نفسه

 :دافعية العزو نظرية -61-1
العزو هو االعتقاد الذي يؤمن به الفرد بالنسبة لألسباب التي تقف وراء نجاحه أو فشله        

 ،فإن هذا االعتقاد يؤثر على الجهد المستثمر في الدراسة ،بالنسبة للتلميذأما . في أداء مهمة ما
المواقف التربوية بصفة نحو المهام و واإلقبال واإلحجام  ،الندفاعوالمراجعة والمشاركة والمثابرة وا

فإن  ،كان نتيجة للجهد الذي بذله ،وعليه فإذا كان التلميذ يعتقد أن نجاحه في االمتحان ،عامة
إلى  ،العاليوأداءه أما إذا عزا نتيجته  ،ذلك من شأنه أن يدفعه إلى مزيد من الجهد واالستثمار

فإن ذلك مدعاة إلى أال  أو تعاطف المعلم معه، أو الحظ ،ة االمتحانأسباب خارجية كسهول
التلميذ أن فشله بسبب تفريط  معتقدإذا كان أما  ،يبذل التلميذ جهدا إضافيا في الفصل المقبل

فإنه سوف يحاول تدارك  ،وأنه لم يخصص الوقت والجهد الكافيين للدراسة والمراجعة ،من قبله
أما إذا اعتقد  ،والتركيز على نقاط ضعفه في الفصل التالي ،هدذلك بمحاولة مضاعفة الج

أدعى  ،يكون ذلك االعتقادسوف ف ،التلميذ أن فشله راجع إلى تحيز المعلم أو صعوبة االمتحان
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 .لتبرير مزيد من التفريط في القيام بالواجبات المدرسية وعدم االنسجام والمشاركة في القسم
 :نوجزها ما يليلهم أو نجاحهم إلى مجموعة من العوامل يعزو التالميذ فشوبصفة عامة 

 .اإلمكانيات والقدرات العقلية*
 .الجهد والوقت المستثمرين في الدراسة والمراجعة*
 .صعوبة أو سهولة االمتحانات والمهام المدرسية*
 .المرض أو التعبأو  ،المزاج الوجداني*
 (.Shunk,1990( )   Weiner,1986. )المظهر الخارجيأو  ،الحظ* 

:  ويختلف التالميذ من حيث تأثير هذه األسباب على دافعيتهم وبالتالي أدائهم حسب ثالثة أبعاد
 (.خارجي ،داخلي)موقع السبب -1
 (.متغير ،ثابت)السبب  تمدى ثبا-6 
 .التحكم فيه أم ال يستطيعأنه التلميذ أن يعتقد  أي  في السبب، مدى إمكانية التحكم-3 

 :لعزو على أداء التلميذأثر ا-61-1-6
 : لفشلللنجاح أو لاألثر الوجداني -61-1-6-6 

لكنه ال يشعر بالفخر واالعتزاز  ،غالبا ما يشعر التلميذ بالفرح عندما ينجح في االمتحان     
أي إذا اعتقد أن نجاحه  ،إال إذا اعتقد أن سبب نجاحه يكمن في عوامل داخلية ترجع إليه

أما إذا كان يعتقد أن نجاحه كان بفضل مساعدة خارجية أو  قاق،متوافق مع منطق االستح
وفي حال اإلخفاق فإن  ،فإنه سوف يشعر باالمتنان لصاحب الفضل عليه ،عوامل خارجية

وأنه يرجع بالدرجة  ،إذا اعتقد بأنه مسؤول عن ذلك اإلخفاق ،التلميذ يشعر باألسى والحزن
فيشعر  ،ه بالذنب والخجله بالحزن شعورَ ط شعورُ وعليه سوف يخال ،األولى إلى عوامل داخلية
فإنه سيشعر  ،أما إذا اعتقد بأن ذلك اإلخفاق كان سببه عوامل خارجية. بالندامة والتحسر واللوم

دور مع السبب الذي يعتقد ي ،الوجداني المرافق للنجاح أو الفشل وعليه فإن الشعور ،بالغضب
ر التلميذ بأنه قادر على النجاح أكثر من النجاح شعإنه ال شيء ي  " .التلميذ أنه كان وراءه

 (John Dewey,in Deladalle)."نفسه
  :توقعات النجاح أو الفشل -61-1-6-2

فإن ذلك من شأنه أن يرفع من مستوى  ،إذا توقع التلميذ أنه سوف ينجح في المستقبل      
فإن توقعهم بالفشل  ؛لمتشائمينوالعكس بالنسبة ل ،دافعيته نحو البذل واستثمار الجهد في الدراسة

من األفضل أن نعزو نه أ ستيباكو  جراهامويرى كل من  .يتقاعسون عن بذل الجهديجعلهم 
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بدال من عزوه إلى نقص  ،إلى نقص في استخدام االستراتيجيات الفعالة والمناسبة ،فشل التلميذ
 (Graham,1991) .( Stipek & Gralinski. )الجهد المبذول

حتى يصلوا إلى مستوى  ،ن واجب المعلم أن يقدم قدرا من الدعم للتالميذمف وعليه  
إكساب التلميذ معايير النجاح ، ذلك عن طريق الدافعية الذي يسمح لهم بتوقع النجاح

ى منطق االستحقاق يتبنو بأن لكل إنجاز ما يكافئه من الجهد والوقت، يقتنع وجعله  ،الموضوعية
المناسب  أن النجاح يتحقق بالجهدأي  ،(Logique méritocratique) في تحقيق أي إنجاز

أنه ال يتحقق فورا أي  ،الذي يقتضيه تحقيق الهدف نفسه الوقت  عامل زائد ،للهدف المنشود
نما هو إنجاز تراكمي وأن األخطاء جزء   ،، ولكل إنجاز ما يوافقه وما يستلزمه من وقتوا 

( االنجازات السابقة)ركيز على المقارنة الذاتية التمع ضرورة  ،طبيعي ومنطقي في مسار النجاح
الذي أحرزه التلميذ، بالنسبة  أي تبيان مستوى التقدم والتحسن  ،بدل المقارنة مع اآلخرين
بالنسبة  اولكنه ،حصل على عالمة جيدةنجد من التالميذ من  يتقد لمستوى إنجازه السابق، ف

، أو ألنه تحصل على على عالمة أعلى مادام هناك تلميذ آخر تحصل ا،إخفاقتمثل إليه 
عالمة أعلى منها في السابق، خاصة إذا كانت المهام متقاربة من حيث الصعوبة والتحدي 

 . الذي تمتله للتلميذ
 ( :,Weinerر نواي)نظرية العزو السببي للنجاح والفشل -61-1-2  

من و  التعليمية،المهام ية التعلم قد ينجح التلميذ أو يفشل في أداء بعض مأثناء عل       
 .وهذا ما يسمى بالعزو ،وراء نجاحه أو فشلهالتي تقف يحاول التلميذ فهم األسباب الطبيعي أن 

تركز و . ويعمل العزو على إرشاد التالميذ إلى توقعهم عن نجاحهم أو فشلهم في المهام الالحقة
 :نظرية العزو على ثالثة افتراضات

 .خاصة السلوكات المهمة ،وسلوك اآلخرين يريد الناس معرفة سبب سلوكهم-1
 .هناك تفسير منطقي لألسباب التي تكمن وراء السلوك-6
فإذا عزا التلميذ  ،سوف يؤثر على سلوكنا الالحق ،السبب الذي نعزو إليه سلوكنا الحاضر-3

فإنه سوف يكرهه ويعمل على  ،م يمنحه العالمة الجيدةيعتقد أنه ل بأن ،المعلمإلى سبب فشله 
 .تجنبه والتعامل معه في المستقبل

 : ما يلي ومن بين األسباب التي يعزو إليها التالميذ نجاحهم أو فشلهم
  :القدرة-6
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ه التلميذ وهذا االعتقاد يبني ،يعتقد التلميذ أنه يستطيع أو ال يستطيع أداء مهمة تعليمية ما     
 .السابقةالتعلمية بحسب الخبرات  تدريجيا،

 : الجهد-2
مع النجاح أو ال  ذلك الجهد قد يتناسبو  ،اعتقاد التلميذ أن مهمة ما تستلزم جهدا معينا     

 لدى التلميذ قناعة تحصلوهنا . والتالميذ الناجحون يعتقدون أنهم بذلوا جهدا أكبر من الفاشلين
 .والجهد يولد النجاحويدفعه إليه ،هي أن النجاح يزيد من الجهد ،  و مهمة

  : الحظ-1
إلى عزو  التلميذيميل  ،ذا لم يكن هناك رابط مادي واضح بين السلوك وتحقيق الهدفإ     

وهذا نجده خاصة لدى التالميذ الذين لديهم مشكلة ضعف الثقة بقدراتهم  ،النجاح إلى الحظ
، وال من الجهدة دازييدفعهم إلى الالنجاح هنا ال فإن وعليه  .فإنهم يعزون نجاحهم إلى الحظ

 .غبة في تحقيق المزيد من التقدم واالنجازكون لديهم ر ت
 
 : صعوبة المهمة-4

فإذا نجح الجميع  ،يميل التالميذ إلى الحكم على المهمة من خالل أداء اآلخرين فيها     
 ستيبك   و شينكو ألكسندرولقد حدد كل من   .فمعنى ذلك أن المهمة سهلة والعكس بالعكس

(Alexander & SChunk,1996, & Stipek )،  بعض العوامل التي تؤثر على زيادة
 :الدافعية كما يلي 

 .التعليقات االيجابية على عمل التلميذ .1
 .وعدم االستسالم إلى فكرة الحظ ،تنمية رغبة التالميذ في بذل الجهد .6
 .منح مرونة أثناء أداء الواجبات .3
 .معهم المعلم االتصال مع التالميذ باحترام مهما اختلف .4
 . تنويع األهدافو  ،فعالة والممتعةاقتراح النشاطات ال .5
 .اقتراح وضعيات تعليمية في سياق تفاعلي مع المجموعة .2
 .، خاصة مع األقرانعدم تعريض التلميذ إلى المقارنات االجتماعية .2
ثارة الفضول ،استخدام مثيرات كالتحدي .2  .جديدة اقتراح وضعيات تعلميةو  ،وا 
  (6332أبو رياش،).بث روح التعاون بين التالميذ .2
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   :تطبيق نظرية العزو-61-1-1
إذا أردنا اإلستفادة من نظرية العزو، في رفع مستوى الدافعية نحو التعلم لدى التلميذ، علينا      

 :اعتبار العناصر التالية
وعدم التركيز على األهداف الجزئية الخاصة بالمهمات  ،تحديد الهدف النهائي بوضوح-1

  .المستقبلية
 .ذلكتحقيق رهم بأنهم قادرون على اخبا  عالية ألداء التالميذ و  توقعات نجاح ءبنا-6
خاصة عندما يكون لديه خبرات  ،ق من االنجازات والنجاحات التي حققها التلميذنطالالا-3

 .الفشل عم وجدانية سلبية
بل هي جزء ال يقل أهمية  ،وأنها من طبيعة الطريق ،تهيئة التلميذ لتوقع األخطاء وتقبلها-4

مع تدعيم ذلك بأمثلة ونماذج  .اب في عملية التعلم وأن للتلميذ الحق في الخطأعن الصو 
بل والتذكير به من حين آلخر، ذلك ألن . إلنجازات إنسانية عظيمة خضعت لهذا المنطق

الرغبة في النجاح إذا صادفت إخفاقا فمن شأن ذلك أن يجعل التلميذ ينسى هذا المبدأ، وقد 
 .عتاب لنفسهيسقط في معترك اللوم وال

، أي يعزو مستوى يعزو إليها نجاحه أو فشله ،التلميذ على بناء اعتقادات صحيحة ةساعدم-5
والمثابرة  التنظيم و التركيز و مثل الجهد ،إلى عوامل موضوعية وقابلة للتحكم إنجازه

 .المناسبة واستراتيجيات التعلم
 .حق من التنويه والتشجيعما يستب ،النجاح والتوقف عندهمبادرة التلميذ و تثمين -2
 .يركز جهده على تحقيق األولى فاألولىوأن  ،ولوياتنظام األتعليم التلميذ أن يضع لنفسه -2
 . هف نقاط القوة ونقاط الضعف في طريقة تعلماشتكامساعدة التلميذ على -2

 :"باندورا"لـ تطوير الكفاية الذاتية نظرية  -61-7
ومحاكاة من  الرغبة في تقليدكما يتميزون ب ات،قدر جموعة من البمإن التالميذ يأتون كلهم       

وكل الذي ينبغي فعله هو أن  يهتم بهم، أو كل من يعتقدون أنه مهم في محيطهم االجتماعي،
ثم  ،سلوكه قوة دافعة لسلوك التالميذ يجعل منفعلى المعلم أن  ،يتوفر لديهم نموذج يمكن تقليده
ويتعلم  ،وردود أفعال زمالئهم في القسم ،كبير بمالحظات المعلم إن سلوك التالميذ يتأثر بشكل
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التلميذ يتحصل على أن  باندوراويرى  ،التالميذ بذلك تدريجيا االستجابات الصحيحة والمرغوبة
 : وهناك أربعة مصادر لهذه الخبرات .من خالل الخبرات الشخصية واالجتماعية ،المعرفة الذاتية

 :االنجاز واألداء-1
يتعلم التلميذ من خبرات تعليمية بأنه كان ناجحا في أداء نشاطات تعليمية سابقة فالعالمة       

 كل هذه الخبرات تجعل التلميذ يعيش خبرة ،وثناء المعلم وتعليقات الزمالء ،التي يتحصل عليها
ويصطحب معه في ذاكرته  ،في مختلف المهام التربوية النجاحسارة داخل القسم، أورثها إياه 

وهذا من شأنه أن يشجعه وأن يدفع به إلى المبادرة والمثابرة في  ،يجابيةإخبرات وجدانية 
 .نفسهفي بما تمنحه هذه الخبرات من ثقة  ،المستقبل

  :الخبرة البديلة-2
فإن نجاح  ،يؤدون مهاما تعلمية بنجاح مالتلميذ عندما يشاهد اآلخرين وه أنباندورا  يرى     

هم ورصيد م وهذه الخبرة مصدر ،والعكس صحيح ،عورا بالتفاؤل بالنجاحش يهاآلخرين يورث لد
على المعلمين أن ف ،تؤدي إلى إقدام أو إحجام التلميذ عن المهام التعليمية ، بحيثمن المعلومات

كما يجب أن يتخيروا  ،ها في حث التالميذ على تحسين أدائهمو ويستخدم ،يدركوا أثر النمذجة
فإذا الحظ التلميذ أن زمالءه يبذلون جهدا كبيرا في  ،تتناسب مع قدراتهمالمهام التعلمية التي 
بل ال  ،أن يبذل أي جهدقبل  ،لم للفشلتسفإنه يصاب باإلحباط وسيس ،مهمة ما دون جدوى

 .يجد في نفسه ما يحركه نحو المشاركة أو حتى المحاولة
   :اإلقناع اللفظي-1

من خالل عملية الحوار واإلقناع لنحسن  ،لتالميذأنه يمكن التعامل مع ا باندورايرى      
ذا كان المعلم مقبوال بين التالميذ ،همءأدا ذلك كفيل بأن فإن  ،، ويتمتع بصورة إيجابية لديهموا 

ما يجعلهم يندمجون ويتفاعلون بشكل  ومحركة، قوة مؤثرةو مصداقية، اقتراحاته ذات يجعل 
 .المحتويات التربوية المقترحة عليهممع المعلم ومع زمالئهم ومع المهام و  إيجابي

   : المواقف الضاغطة-4
فإذا كان التلميذ خائفا من  ،أن المواقف الضاغطة قد تشكل حافزا ألداء أفضل باندورايرى      

 لكي ،فإن ذلك من شأنه أن يدفعه إلى بذل جهد مضاعف ،الفشل في بعض المواقف التعلمية
على أال يكون الخوف شديدا أي أن يحتوي  ،نفسهفي  كبرأ ليكتسب ثقةو  ،يتجاوز ذلك الشعور

وتتطلب . ة التلميذهمّ  ذالقدر الالزم لشح لىال تزيد ع ،الموقف التعليمي شحنة من التوتر
 استخدامب يزعز التثم أو التذكر، ثم االحتفاظ  ،االنتباه هيأساسية  النمذجة الفعالة ثالثة عناصر
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 ،المعلم ينتبه ويعزز ، وفالتلميذ ينتبه ويقلد ،مختلفةال ةالتربوي مواقفالفي  السلوك المدعم
، والتقليد لكنه يعكس أيضا كفاية النموذج وهو المعلم ،فالتقليد الفعال ال يعكس فقط كفاية التلميذ

ضروري إلكتساب الصورة الصحيحة عن السلوك المناسب، ثم هو ضروري قبل مرحلة تمثله 
 (6332غباري،). وتبنيه من قبل التلميذ

هناك مجموعة من النماذج التربوية التي  :عملية التدريس  خاللإثارة دافعية التلميذ  -64
 :يلي إثارة دافعية التلميذ نحو التعلم ضمن عملية التدريس نستعرض أهمها فيمانت بتعا

 (:(Keller,1983نموذج كيلر -64-6
ميم الوضعيات و المهام رئيسية ينبغي اعتبارها، عند تصأربعة عناصر  كيلريقترح      

 :هيو  ثارة دافعية التلميذ نحو التعلمإلالتعلمية، 
باعتبار االنتباه الحلقة األولى واألهم في العمليات المعرفية، فإن التعلم لن يتم  :االنتباه-6

دونها، وال ينبغي للمعلم أن يغفل  عن ذلك، وعليه فإن الجهد األول في عملية إثارة الدافعية إنما 
أ بإثارة انتباه التلميذ إلى أهمية وقيمة المحتوى التعليمي أو الموقف التربوي الذي هو مقبل يبد

ال أدى ذلك إلى تقويض جهود النعلم  على تعلمه، ومنه ضرورة المشاركة فيه بجد وفعالية، وا 
أو عند االمتحان، وربما لن يسعفه  درسكلها، ولن ينتبه المعلم ذغلى ذلك إال بعد نهاية ال

ذا تكرر ذلك فإن التلميذ ا لوقت في تدارك ذلك أو حتى على إعانة التلميذ في تدارك ما فاته، وا 
، والعالقة التي يحكمها منطق اإلحباطات لن يكتب لها علم كذلكميشعر بالخيبة واالحباط وال

 .النجاح
عات ينبغي أن تكون األهداف التعليمية المعلنة متطابقة مع توق :التوافق أو المطابقة-2

التالميذ وطموحاتهم ، وال ينبغي بحال من األحوال أن تبدو األهداف التعليمية مفروضة عليهم، 
ثم البد أن تكون المهام المقترحة عليهم . بل البد أن يتعرف التلميذ على ذاته فيها، وأن يتبناها

نب النمو؛ موافقة لقدراتهم واستعداداتهم، أي أن يراعى في تصميمها مستوى نموهم في كل جوا
 .الجسمية والمعرفية والوجدانية واالجتماعية

اليقوم التعلم إال على الثقة المتبادلة بين المعلم والتلميذ وهذه الثقة ال تتأسس بين  :الثقة-1
نما تتأسس عبر خبرات وجدانية إيجابية متراكمة، يخبر صحتها وصدقها  عشية وضحاها، وا 

 . فةالتلميذ خالل المواقف التربوية الختل
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البد أن تحقق الخبرات و المهام التربوية المقترحة على التالميذ إشباعا  :الرضا أو اإلشباع-4
ال كان ذلك مدعاة للتخوف منها مستقبال أو من كل لحاجاتهم ، و أن يرضوا على أدائهم فيها، وا 

  .خبرة مشابهة لها

 : (Wlodkowski,1985)نموذج فلودكوفيسكي -64-2
التلميذ  دافعية نميةوأنه ينبغي ت ،لنموذج أن الدافعية عملية متسلسلة ومستمرةيرى هذا ا       
 :أساسيةفي ذلك ستة عناصر  ىويراع ،تصميم التعليممن التعلم كجزء أساسي  نحو
 .االتجاهات-1
 .االحتياجات-6

 .المثيرات-3
 .والمشاعر االنفعاالت-4
 .القدرة-5
      .التعزيز-2

 :  عناصر دافعية التعلم-61
لكن مصادر تلك  ،في المشاركة في عملية التعلم ة التلميذدافعية ترتبط طبيعيا برغبالإن     

 ،فالتلميذ المدفوع بعوامل خارجية ،الدافعية تختلف باختالف مصادر األهداف والمهمات التربوية
داء دون التركيز على أ ،يقوم بالمهمة للحصول على المكافأة أو تجنب العقاب الخارجي كأن

إذ تشير إلى المتعة المرجوة  ،أقوى أنواع الدافعيةهي ن الدافعية الداخلية أ غير. المهمة نفسها
 . واألصيلة للفرد فهي تعبر عن الحاجات الداخلية ،من أداء نشاط معين

      :الدافعية الداخلية -61-6
عيد إليه توازنه وهذا وت ،ق ذاتهيتحقعلى لفرد تساعد اوهي كل الدوافع التي من شأنها أن      

بداعاته المختلفة ي التي وه  النوع من الدوافع هو الذي يقف وراء االنجازات المتميزة للفرد وا 
بحيث يقبل على التعلم وهو مدفوع برغبة داخلية لتحقيق هدف  ،يكون مصدرها من ذات التلميذ

تالميذ ذوي الف .لحصول على اإلحساس بالمتعة والرضا عن الذاتلرغبة في اكا؛ شخصي
مع و  ،ولكن  إلى جهدهم وقراراتهم الشخصية ،التحصيل المرتفع ال يعزون مصيرهم إلى الحظ

 ،على المعلم أن يرافق التلميذ حتى يجعله يندفع بنفسه هنفإ ، ن الدافعية قد تنشأ لسبب خارجيأ
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 ،ميولهته و استعدادابما يتيح له من فرص ليكتشف فيها قدراته و  ر،ويجعل دافعيته ذاتية المصد
وال بد لها من تعهد  ، عمراوأطول  افينشأ بذلك دافع داخلي للتعلم فالدافعية الداخلية أبلغ أثر 

 (.Sprinthall, 1966) (Huit,2001) . وتجديد
يجعله ذلك  أو بموضوع ما، نزعة فطرية تجعل اإلنسان يهتم ،بهذا االعتبارالدافعية الداخلية ف

 في مجال من المجاالت، يظهر حرصا وأداًء متميزا ومستمراأو  بطريقة معينه،يسلك  االهتمام
 إلى كما يمكن أن ينزع الفرد ،حاجات نفسية خاصة أثناء النموالدافعية الداخلية عن تعبر قد و 

والتي يمكن أن تكون اتجاهات نحو  ،القيام ببعض السلوكات نتيجة لخبرته السابقة مع الموضوع
خلية تزودنا باالهتمام الشخصي وبالطاقة التي من شأنها أن فالدافعية الدا ،ذات الموضوع

 أو التفاعل بإيجابية مع مثيرات بيئية ،تجعلنا نبذل الجهد الضروري لتطور استعدادات معينة
فتستمد حوافزها من مثيرات البيئة المادية أو  ،أما الدافعية الخارجية .دون أخرى
 (6332عبورة،).االجتماعية

 ليتعداه إلى أدوار أخرى، ومن أهمها ،علم أكثر من مجرد مسهل للتعلمدور الم غدالقد  
ة وقدرة على بناء ءأكثر كفا التالميذ العمل على تطوير المهارات واالستراتيجيات التي تجعل

 المعلم عملبل ينبغي أن ي ويساهم فيه بفعالية، بحيث يملك التلميذ تعلمه إيجابية، بيئة تعلمية
 التلميذ، فهواإلثارة التي تنشأ من داخل  طريق عن ،التالميذ ىدللداخلية الدافعية ا رفععلى 

فنجد المعلم أحيانا كثيرة  ،ولضالفدافع حب االستطالع و  مثال يتعلم بدافع الفهم الذي ينشأ من
بإظهار القيمة  ،تحفيز التلميذ داخليا قد ال ينتبه إلى ضرورةلكنه  ،يركز على المكافآت الخارجية

يعتمد على الرغبة في قبول  التحصيل أن ثيروكسوفي هذا المعنى يرى  .للتعلم الحقيقية
 .رجاتهخوأن يعتقد التلميذ أنه يستطيع التحكم في م ،وارتكاب األخطاء ،التحدي والمخاطرة

 . أو اللوم من قبل أشخاص آخرين ،االتكالو ويعيق التحصيل كل من الخوف من المستقبل 
(1994 ,Theroax 6332اش وآخرون،في أبو ري . ) 
 
 

      :الحاجة-61-6-6
فهي نقطة االنطالق واالندفاع نحو ، إلى شيء معين رإنها شعور الكائن الحي باالفتقا      

شباع رغبة معينة كالحاجة إلى الطعام والشراب وغيرها أو  ،وقد تكون فيزيولوجية ،تحقيق وا 
 .ة في تحقيق مكانة اجتماعية بين األقران، أو الرغبنفسية اجتماعية كالحاجة إلى تقدير الذات
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 : حب االستطالع-61-6-2  
فهو يحب أن يبحث عن خبرات جديدة ويشعر بالمتعة عندما  ،اإلنسان فضولي بطبعه      

تثير لديه حب من شأنها أن  ،وعليه فإن تقديم مثيرات جديدة وغريبة للتلميذ ،يتعلم شيئا جديدا
جوانبها  وسبر ،استكشاف البيئة المحيطة به فياإلنسان رغبة بها قصد ويُ  ،االستطالع
 .الغامضة

  :الكفاية الذاتية-61-6-1
أو الوصول إلى هدف  ،وبشكل مرضٍ  القيام بعمل ماقادر على  هأن الفردوهو اعتقاد      
التلميذ إن ف ووفق المنطق ذاته ، أي أنه يعتقد أنه كفء في مجال من مجاالت األداء،محدد

، يستثمر جهدا معتبرا في البنجده مندفعا مق ،معينة تعلمية د أنه يستطيع القيام بمهمةالذي يعتق
بالنسبة للتلميذ الذي ال يجد في نفسه كفاءة في أداء مهمة تربوية  صحيحوالعكس  القيام بها،

 ( Ormod, 1995).معينة
 : االتجاه-61-6-4
نحو  تهؤثر على دافعيي ،أو معلم ما عينةم إن االتجاهات التي تتكون لدى التلميذ تجاه مادة    

وتنشأ هذه االتجاهات غالبا من سابق خبرة مع موضوعها أو مع  .استثمار الجهد في تلك المادة
ويتعامل معها وفق  ذ تلك الخبر على المواقف الجديدةهة لها ، فيسحب التلميبمواضيع مشا

وجداني، إذ هي األكثر أثرا في بنا  بمضمونمشحونة الخبرة السابقة، وفي الغالب تكون الخبرة 
 . االتجاهات نحو مختلف المواضيع

  :دافع االنجاز -61-6-1
حقق بها معايير  التفوق يوالتي  ،كفاح الفرد للحفاظ على مكانة عالية في كل ما يقوم به     

انه له ، أي حسب تقييم أقر أقرانهبين  الفشل وأحيث يكون القيام بهذه األنشطة مرتبطا بالنجاح 
أو تستطيع  ،فالتلميذ يشعر بالسعادة الغامرة عندما يحقق إنجازا ما .وتعليقاتهم على إنجازاته

 ،مزيد من المهامالويدفعه إلى تحدي  ،ما يجعله يشعر بثقة في نفسه ،تخطي عقبة معينة
 .ويتشجع القتحام صعاب جديدة وتحديات أعلى وأرقى

 : الدافعية الخارجية  -61-2
من شأنه أن يحفز التلميذ إلى القيام واستثمار  ،وهي عبارة عن كل مثير بيئي أو اجتماعي     

وهي تنقسم إلى مجموعة من األنواع أهمها ما .الجهد و االستمرار فيه، قصد تحقيق هدف معين
 :يلي
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 :الدوافع االجتماعية الخارجية -61-2-6
، خالل مختلف المواقف الحياتية، أما ريناإلنسان باآلخ لتفاعلنتيجة هذه الدوافع تنشأ       

كالمعلم أو إدارة  ا،التي يكون مصدرها خارجيكل الدوافع هي في مجال التربية و التعليم، ف
دفع التلميذ إلى بذل الجهد إلرضاء المعلم أو الوالدين نفقد ي ،المدرسة أو األولياء أو األقران

مبدأ المشاركة الفعالة  إن .مادي أو معنوي للحصول على تعزيزأي   ،وكسب حبهم والثناء عليه
وينبغي على استراتيجيات التعليم أن  ،استثارية تحارب الملل تعليمية تعلمية يقتضي توفير بيئة

بل ينبغي أن ينتهز  ،كالتخويف أو التجريح أو التقريع أو التوبيخ ؛تتجنب مواقف التعزيز السلبي
، مشاركته بسيطة أو حتى خاطئة مبادرته أو كانت المعلم كل فرصة ليشجع فيها التلميذ مهما
 (.Connie,1997)  . بل إن المخطئ أولى بالتشجيع من غيره

لتعلم مرتبطة بالتنشئة نحو االدافعية  أوضح أن (Santrock,2003)سانتروك  دراسةفي 
لم كانت لتعنحو االذين يتميزون بدافعية مرتفعة  التالميذأن  ،أظهرت النتائج قد االجتماعية، و

، أي أنهم كانوا يؤدون بعض المهام المنزلية بأنفسهم، رصن على استقاللهم في البيتحأمهاتهم ي
 .خاصة منها مهارات خدمة الذات

 :دافع االنتماء-61-2-2
يشعر التلميذ برغبة ملحة إلى االنتماء إلى جماعة الرفاق، و أن يحضى بمكانة  محترمة       

موعة من األدوار، يحاول من خاللها أن يبرهن على أنه محل ثقة بينهم، بحيث توكل إليه مج
  .وكفاءة، وأنه عضو فعال في تحقيق أهداف تلك الجماعة

 :إلثبات التفوقدافع التنافس والسيطرة  -61-2-1
وهي رغبة تتفرع عن سابقتها، إذ بمجرد االلتحاق بجماعة الرفاق و تحقيق مكانة ضمنها،       

يذ ألن يحضى باحترام أعضائها، ويبتغي التلميذ إلى ذلك كل الوسائل التي إال و يطمح التلم
تجعله يتميز عن اآلخرين و يتفوق عليهم في أداء بعض المهام، وقد يضطره ذلك إلى الزيادة 
في النشاط و التصدي لبعض األدوار التي لم توكل إليه في األساس، ذلك من أجل البروز 

 . نةوالتميز واالرتقاء في المكا
 : افع االستقالل عن اآلخريند-61-2-4

إن االرتباط بجماعة الرفاق ال يعني أن شخصية التلميذ سوف تمحى، بل بالعكس سوف      
يتخذ منها مجاال يمارس فيها حريته، ومساحة يعبر فيها عن ذاته و قدراته و رأيه، وميدانا يتعلم 
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 ين، من خالل عمليات التعلم االجتماعي،فيه تدرجيا، أن له وجودا خاصا و مستقال عن اآلخر 
 (6332غباري،)

 الفرق بين الدافعية الداخلية والدافعية الخارجية لدى التلميذ نحو التعلم -61
 الدافعية الخارجية   الدافعية الداخلية           

 .يعتقد أن الكفاءة تتطور بالتمرين والجهد*
 .للتعلم ايحبون المهام التي تمنح فرص*
 .هام السهلة تثير لديهم مشاعر المللالم*
 .الجهد شرط أساسي في تحصيل الكفاءة*
 .إستراتيجية التعلم تقوم على الفهم*
 .الفردنجاز إتقويم األداء على أساس *
ن كانت فاشلة*  .يتقبلون نتائج أدائهم وا 
 .جهدالالفشل دال على ضرورة بذل *
 . المعلم موجه للتعلم*

 .ابلة للنموالكفاءة سمة ثابتة غير ق*
 .يحبون المهام التي تمنح فرصا الستعراض الكفاءة*
 .المهام السهلة مصدر فخر واعتداد بالنفس*
 .األكفاء ال يبذلون جهدا كبيرا في أداء المهام*
 .إستراتيجية التعلم تعتمد على الحفظ*
 (.المقارنة)تقويم على أساس أداء اآلخرين *
 .فقط إلى النجاح ىدإذا ألون أداءهم بقتي*
 .الفشل دال على القدرة المتدنية*
 .المعلم هو الحكم ومصدر للمعرفة والتعزيز*

                                 

 (عدنان العتوم ، بدون تاريخ)
 : دافعية النجاح في المدرسة والنجاح في الحياة-67

أن النجاح في ، لدى العام والخاص وفي كل المجتمعات في األذهان  لقد أصبح مستقرا      
أو على األقل أن النجاح في المدرسة  ،النجاح في الحياةعلى المدرسة يساعد إلى قدر كبير 

نجاح وعليه فإن حرص األسر والوالدين على  ،يوفر فرصا كبيرة للنجاح في الحياة مستقبال
واعتزاز ألبناء بعد ذلك يشكل مصدر فخر اونجاح  ،أبنائهم في المدرسة ينبع من هذا االعتقاد

وعليه فهناك ضغط  ،كرامة وشرف األسرة مرتبط به،  بل أحيانا يعتقد أن بالنسبة لألولياء 
حتى يحقق هذا النجاح في ، عن وعي أو عن غير وعي،  على التلميذممارس من قبل األسرة 

 .المدرسة
 

  : نحو التعلم دافعية التلميذ تنميةدور المعلم في -69
بدافعية بإثارة فيما يتعلق  ،ر األساسية التي ينبغي للمعلم أن يقوم بهاهناك جملة من األدوا     
 :ويمكن تلخيصها في النقاط التالية ،يذ نحو التعلممالتل
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إن التأطير والتوجيه والمرافقة التي يقدمها المعلم : مساعدة التلميذ على صياغة أهدافه-1
المعلم أن يستثمر هذه العاطفة اإليجابية فعلى  ،من شأنها أن تشعره باألنس واالطمئنان ،للتلميذ

وأن يناقشه فيما إذا كانت في متناوله وممكنة  ،مية وتوضيحهايحتى يعينه في تحديد أهدافه التعل
وتحديد  ،ويساعده على صياغتها بلغته الخاصة ،وما تستلزمه من وقت وجهد ومثابرة ،التحقيق

جعله يشعر أنها أهداف أصيلة شخصية، وبذلك بل عليه أن ي .االستراتيجيات المناسبة لتحقيقها
  .والمثابرة من أجل تحقيقها وبذل الجهد، يضمن قدرا كبيرا من الدافعية في الدأب

يجعله يندفع نحو التعلم باستخدام  ،ربط المواد الدراسية بحاجات التلميذ الحالية أو المستقبلية-6
ت الحساب بالتعامل اليومي في البيع كربط مهارا ،استراتيجيات فعالة في معالجة المعوقات

 .والشراء
اجة إلى فالح ،ارة وتنمية الشعور بالحاجة إلى مزيد من االنجازات والتقدم والنجاحثاست-3

من حال إلى  ،بل وتختلف مستوياتها عند التلميذ نفسه ،التالميذ ناالنجاز والنجاح تتباين بي
 ،ميذري التالعتينتبه لهذه الحاالت التي توعليه ينبغي للمعلم أن  ،من زمن إلى زمنو حال 

 .أو يرفضون التعاون معه أو مع زمالئهم ،خاصة عندما يظهرون عدم رغبة في أداء عمل ما
شعاره بقيمته عند-4 والتنويه بقدراته وجعله يؤمن بأنه قادر  المعلم، إظهار االهتمام بالتلميذ وا 

، بل ال ينبغي أن يدخر سمحت الفرصة المادة وذلك كلمامهمة معينة، أو على التفوق في 
 .فرصة وال مناسبة في إشعاره بذلك

 ،وكل ما يقوم به من مهام ،على المعلم أن يتيح للتلميذ فرصا للتغذية الراجعة عن أعماله-5
ما  ،والضعف ، ويكتشف بنفسه مواطن الخلل والنقصحتى يقف بنفسه على نقاط قوته وضعفه

ثقة  مفهوم إيجابي عن ذاته، واكتساب بناء، ويمكنه من قدراتهمن شأنه أن يجعله يعي ذاته و 
 .بنفسه في تعلم المهام الجديدة

تقديم المكافأة و التشجيع للجهد المبذول، قصد الحفاظ على مستوى االنتباه واليقظة عند -2
 .بعض المبادراتتشجيع التلميذ حين الخطأ أو فشله في كما يجب  التلميذ،
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الضابط لسلوكات التالميذ، خاصة إذا بدا منهم انحراف يعيق تحقيق يلعب المعلم دور -2
لمن أخطأ منهم، حتى ال األهداف التربوية، وذلك باستخدام التعزيز السلبي بأنواعه، تحذيرا 

 .  حتى ال يقعوا فيها وتنبيها لغيرهم يعود إليها، 
التقدم واالنجاز نافس، واتخاذ جو التعاون بدل الت وتشجيع ،التقليل من المنافسة بين التالميذ-2

 (العتوم،بدون تاريخ) .معيارا للمفاضلة الشخصي

     : نحو التعلم العوامل التي تؤثر على دافعية التلميذ -66
كما أنها تتقد وتتوهج بدرجة  ،تعتبر الخبرة العامة حصيلة كافية إلثارة الدافعية لدى التلميذ     

بيئة الوتمثل  ،التنشئة االجتماعية عبر عملياتالمباشر  كبيرة من خالل النموذج أو التوجيه
فعندما تنشرح صدور اآلباء  ،المصدر الرئيسي لتطوير اتجاهات إيجابية نحو التعلم األسرية

 بذلك فهم يبلغونهم ،أبنائهم على اكتشاف اإلجابة عنها ايشجعو أو  ،عنها ابأسئلة أبنائهم فيجيبو 
وعندما يربى الطفل في البيت على معنى احترام الذات ، لمرسالة ضمنية قوية عن أهمية التع

وعلى  ، سيكونون أكثر تحمال لمتاعب التعلم ،وتقدير الكفاءة والفعالية ،واحترام رأي اآلخر
في القرارات  وال يشعر بحرية المشاركة ،العكس إذا لم يجد الطفل هذه األجواء اإليجابية في بيته

في  أن يخفض دافعيته نحو التعلم ذلك أن يثني عزيمته وفإن من شأن  التي تتخذ ضمنه ،
 .القسم
بذل الجهد والقدرة على استيعاب  ،نجاح المدرسيالإن من بين المصادر التي ينسب إليها       

كما أن لمعتقدات المعلمين  ،ومستوى صعوبة المادة أو المهمة ،وحفظ المادة التعليمية
كما تؤثر األهداف المدرسية والسياسات التربوية على  ،ذهمتأثير على دافعية تالمي ،وتوقعاتهم
نحو  دور في خفض أو رفع دافعية التالميذولكل ذلك  ،المدرسة الذي يكونه التلميذ نحو االتجاه
 .(6332في أبو رياش ، (Dedorah stipec,1988 .التعلم
بما   ة التالميذ نحو التعلمإثارة دافعيو مسؤولية  مَّ المعلم أن يتحمل ه يه كان لزاما علىعلو     

مشجعا، وانسيابيا تفاعليا إيجابيا يجعل منه مناخا بأن  من فرص المشاركة؛ القسميوفره في 
ويمكن  ،ما يجعل التالميذ يميلون إلى المشاركة أكثر ،شعرهم باالنتماء والتقدير واالحتراميُ 

 :م فيما يليميذ نحو التعلتلخيص العوامل المساعدة على إثارة دافعية التال
 .التركيز على أداء المهمات بدال من الخوف من الفشل-1
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والعمل على اكتشاف طرق بديلة لحل ،  اءخطاألاألسباب التي أدت إلى حدوث  بحث-6
 . المشكالت

باستجالء الفائدة المرجوة من جلب مصلحة  ،تقوية اهتمام التلميذ بالمادة التعليمية المقترحة-3
 .أو درء مفسدة

 نحوبل  ،أو نحو زمالئه أو نحو المعلم نفسه معينة، تلميذ نحو مادة تعليميةلشعور ا عاةمرا-4
فإذا كان  .يكون محركا دافعا أو كابحا للتلميذ عن التعلم قدفهذا الشعور  ،ذاته ونحو المدرسة

إيجابيا وجب إذكاؤه والحفاظ على جذوته، أما إن سلبيا فينبغي مساعدته على تصحيحه، أو 
 . ه عن طريق خبرة وجدانية بديلةتجاوز 

فالتلميذ يندفع إلى تعلم شيء يحبه ، فيما هو مقبل على تعلمه التلميذَ  ب المعلمُ أن يرغ  -5
  .له هويستثمر فيه جهدا ووقتا ما كان ليستثمره لوال حب

فعلى  .التلميذلما له من تولد خبرة سارة عند  "النجاح يولد النجاح"ضرورة الوعي بمبدأ، -2
لمعلم أن يجعل التلميذ يعيش أكبر قدر من خبرات النجاح وهو يتعلم، وذلك عن طريق تقسيم ا

ذا حدث إخفاق فعليه  حقق فيها التلميذ التقدم تدريجياالمهام التربوية إلى مهام جزئية بسيطة، ي وا 
مرافقته، أو مواساته في بعض األحيان، والتخفيف من وطأة الحزن و اإلحباط الذي يشعر به 

 .التلميذ بعد اإلخفاق
إن درجة صعوبة المهمة التي تعترض التلميذ في مختلف المواقف التعليمية ترتبط ارتباطا -2

 ،فإذا كان العمل الذي كلف به صعبا للغاية أو سهال جدا  نحو التعلم، وثيقا بدافعية التلميذ
  . نحو التعلم ف دافعيتهاضعتسبب ذلك في إ

 نشود،  ن يضع نفسه بالنسبة للهدف الميلكي يعلم أ ه،نتائج عملمعرفة ى لإالتلميذ يتوق -2
 (. 6332أبو رياش ، في  Brophy,1986. )وبالنسبة لآلخرين

 (212:العتوم ،بدون تاريخ ) نحو التعلم لدافعيةلجدول تطبيقات التربوية 
 التطبيق التربوي                   المبدأ                         

ميذ إلى الدافعية الداخلية عندما تكون يميل التال
لديهم فاعلية ذاتية عالية وشعور بالتصميم على 

يجب توفير النجاح الكافي إليجاد الكفاءة الذاتية 
مع منحهم االختيارات المرتبطة  ،عند التالميذ
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 . باهتماماتهم من األنشطة الصيفية .العمل
التالميذ ذوو األهداف التعليمية ينهمكون في 

مليات عقلية تنمي التعلم الفعال أكثر من ذوي ع
 .األهداف األدائية

يجب توجيه اهتمام التلميذ نحو اكتساب معارف 
أكثر من التركيز على إحراز  ،ومهارات جديدة

 .عالمات عالية في االختبارات
يكون التلميذ أكثر تركيزا على التعلم واندفاع إلى 

 .ت األهمشبع الدوافع والحاجااالنجاز عندما تُ 
 يجب التأكد من أن الحاجات الشخصية

للتلميذ قد أشبعت سواء داخ القسم أو  واالجتماعية
 .خارجه

يكون احتمال النجاح في المهام الصيفية التي 
تتحدى التلميذ عندما يرغب في الحصول على 

 . همئدرجات جيدة لكن من دون قلق حول أدا

ة التلميذ من األنشط توتريجب المحافظة على 
بين المستوى )الصيفية في المستوى الميسر 

 (.المتوسط والمتدني
يميل التلميذ إلى بذل وسعه في المهام الصيفية 
عندما يعزو نجاحه أو فشله إلى عوامل يمكنه 

 .السيطرة عليها

بأن النجاح هو  ،يجب تطوير معتقدات التلميذ
واالستراتيجيات  ،نتيجة للجهود المناسبة للهدف

 .لتعلم المرغوبالمناسبة ل
 

 ملخص نظريات الدافعية
 تفسير الدافعية           األساسية الفكرة  النظرية         االسم     
 .خفض الحاجة .الحاجة  .الحافز هل

 .القيام باألفعال السارة .توقع السرور الوجدانية االستشارة ماك الالند
 .لمعتقداتاالتساق بين ا .االتساق .التنافر المعرفي فستنجر
 .إشباع الحاجات .سلم الحاجات .اإلنسانية ماسلو
 .الدوافع المختلطة .العمليات الداخلية .المعرفية برونر
 .لسلوكاتحديد أسباب  .أسباب السلوك .العزو واينز
 .جداول التعزيز .التعزيز .االشتراط اإلجرائي سكييز
 .النمذجة .التقليد .المعرفة االجتماعية باندورا

 
 :الدافعية واإلدارة الصفية -21

 قسماإلدارة الصفية هي مجموعة النشاطات التي يقوم بها المعلم لتأمين النظام في ال      
أو أنها مجموعة من النشاطات التي يؤكد المعلم من خاللها على حرية التفاعل في  ،الدراسي
إلى توفير جو  ،لم من خاللهاتمثل مجموعة النشاطات التي يسعى المعفاالدارة الصفية  .القسم
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وبين التالميذ فيما بينهم  ،صفي  تسوده العالقات االجتماعية االيجابية بين المعلم والتالميذ
    .داخل القسم

والنظام يعني توفر  ؛وتقوم اإلدارة الصفية على مفهومين أساسيين هما النظام واالنضباط   
يشير االنضباط إلى حالة من االلتزام التي بينهما  ،الظروف الالزمة لتسهيل حدوث التعلم

وهو سلوك ذاتي ال يحتاج إلى  ،رضها التعلم ليبلغ أهدافهفوالتي ي ،هسمثلها التلميذ من تلقاء نفتي
 ،شرطان الزمان لحدوث عملية التعلم ،وعليه فإن مفهومي النظام واالنضباط ،متابعة أو تركيز

 المعلم أن يساعد التالميذ  ىوعل ،لتي تشتت االنتباها المثيراتواستمرارها في أجواء خالية من 
 المعلم وذلك من خالل قيام، حتى يكتسبوا سلوك االنضباطعليهم، يصطبر معهم و نفسه ويصبر 

 :بمجموعة من المهام نلخصها فيما يلي
 .يعمل المعلم على توضيح أهداف الموقف التعليمي للتلميذ-1
 .ها كل تلميذ ليساهم في تحقيق األهدافيحدد األدوار التي ينبغي أن يقوم ب-6
 .يوزع مسؤولية إدارة الصف على التالميذ-3
 .الثقة واالحترام المتبادل بينهم يينظم العالقات االجتماعية بين التالميذ بأن ينم-4
  .من وراء تحقيق األهداف التعليمية ،يوضح للتالميذ النتائج المباشرة والبعيدة-5

 .  لديهمواالستكشاف ميذ وتنمية حب االستطالع يعمل على إثارة التال-2
وتشجيع  من خالل تقسيم القسم إلى أفواج صغيرة ،تشجيع وتوفير فرص التعلم التعاوني-2

 .عمل الورشات
خاصة الخجولين  ،ي اللفظي التي تشجع على مشاركة التالميذفيستخدم أسالب التفاعل الص-2

 .يشجعهم على المبادرة كما ،منهم
الحق في منهم بأن يضمن لكل  ،في تعامله مع التالميذ أساليب اإلدارة الديمقراطية يعتمد-2

 .وتحقق مبدأ العدل والتسامح والتشاور ،المشاركة
 .ما أمكن ذلك ويستشير كل الحواس ،ينوع في الوسائل الحسية لإلدراك-13
 .فعاليمع الحفاظ على التوازن االن ،حاالت الفوضى بسرعة وحزمالمعلم يعالج -11
 (.  6332غباري ،. )يعمل على توفير أجواء تعليمية تتسم بالجدية والحماس-16
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 :استراتيجيات عامة الستثارة الدافعية لدى التلميذ -26
 :األدوارمجموعة من  يقوم على المعلم أن نحو التعلم، ثار دافعية التالميذ ستحتى ت       

 .مة المادة التعليميةمعنى وقي على فهمالتلميذ المعلم أن يعين -1
 .ربط التعلم بحاجات التلميذ-6
 .جعل التلميذ مشاركا فعاال في عملية التعلم-3
 .أن يضمن وجود فرص لنجاح التلميذ-4
 ى القيام بمجموعة من المهامنه قادر علوأ ،ة مبكرةعمنح فرص للتلميذ ألن يقوم بتغذية راج-5

 .وبصورة جيدة

 .مع القسمتشعور باألهمية ضمن مج أن يساعد التلميذ على تكوين -2
 .مع حسن اإلصغاء والتعاطف واالنفعاالت إتاحة الفرص للتعبير عن المشاعر-2
 . والنكت والحكايات ، School Jokesاستخدام الطرفة العلمية -2
من خالل التقليل من مقارنة التالميذ بزمالئهم وتشجيع  ،ل من حدة التنافس بين التالميذيقلالت-2

 .ونالتعا
الساخرة، أو التعليقات  ،ريعاقمع تجنب أن يكون جارحا أو ت ،يكون االنتقاد بناءينبغي أن -13

 .أو األنشطة التي تضع التالميذ ضد بعضهم البعض انتقاد األفكار أو األعمال ال األشخاص
 (1222 إيل)

 .تخفيف التوتر مع التعبير عن الحب والمودة بين التالميذ-11
 .ألفكار ودعمها وتعليم التالميذ تقبل اآلراء المخالفةاقبول اإلعراب على -16

تتمحور  وجعلها  ،نحو التعلم مجموعة من محددات دافعية التالميذ( 1222 ،ساس) لقد اقترح
 :أهمها ما يلي مميزاتمن ال جملةحول 

 .، من شأنه أن يعدي التلميذ، فالحماس يبعث الحماسحماس المعلم*
      مية لما ينتظره التلميذ منها، بالنسبة لتحقيق الحاجة التعلي مناسبة المادة*

 .المعرفية أو العملية منها
 .لملللتجنبا للرتابة ودفعا  تنوعمع مراعاة ال ،تنظيم السياق التعليمي*
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     ، استخدام األمثلة المناسبة والواقعية ، معالمستوى المناسب لصعوبة المادة*
 .والقريبة من خبرة التلميذ

 .    األلفة بين المعلم والتلميذو  يعززالمحبة، ما مشاركة االيجابية للتالميذال*
  :عند التالميذ الالدافعية المؤقتة-22

 : رئيسيةثالثة أسباب  فيص أسباب الالدافعية المؤقتة  عند التالميذ يخيمكن تل        
ها اشلخبرة سلبية ع حاالت مشابهةإلى  يرشيمكن أن ت إذ ،بالذاكرةبعمل يتعلق  منها ما-1

 ،أو إشاراتهه نبرة صوت في أو ،المعلم مظهر أو هندام يجد التلميذ فيفقد  ،التلميذ في الماضي
ثير توقد  ، لخبرة سلبية في موقف تربوي معين مرت معه،ذكره بمعلم سابق ال يحبهي ما

ر في مادة معينة كما يمكن أن تثيرها ذكرى الفشل المستم ،اإلخفاقات السابقة مثل تلك المشاعر
 curriculum)وهو ما يسميه بلوم بالمنهاج  الخفي، .أو ذكرى عثرة محرجة في حصة ما

lattent) الذي يمثل رصيد الخبرة الوجدانية المكتسب من التفاعالت السابقة مع عناصر ،
 ية للتلميذقد ال يعي التلميذ وال المعلم تأثيرات هذا المنهاج على الخبرة الوجدانف ،الرسمي المنهاج

 (Bloom,1979. )دافعيته نحو التعلم، ومنه على 
بأساليب التعليم التي تثير الشعور بالفتور والرتابة والملل لدى  الآلدافعية المؤقتة تعلقتقد -6

أو سوء التغذية أو  ،اللغوي الضعفأو إلى  والمراجعوقد يرجع كذلك إلى نقص المصادر  ،التلميذ
أو الخوف من  ،اعد غير المريحة أو درجة الحرارة غير المناسبةأو المق ،اإلضاءة الضعيفة

غموض األهداف كما يمكن ل .عدم االحترامالخوف من التعرض لإلهانة و  التحيز، أو الفشل أو
يجد التلميذ من يفك أسره منها،  ملخاصة إذا ، تهأن تثير حير  لمتعلم والمرتبطة بالمستقبلالدى 

أو الحفاظ على مستوى األداء الذي  ،في االستمرار في العمل وال جدوى وعليه ال يجد مبررا
 .انطلق به ابتداًء، فتخبو جذوة حرصه ويحل الملل و التثاقل في أداء المهام الموكلة إليه

 (WLODKOWSKI  6332أبو رياش ، ،في)           . 
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 وظائف التواصل البيداغوجي
 سيرورة التفاعل أثناء عملية التواصل 

 التواصل البيداغوجي بين النموذجين
 التفاعل اللفظي داخل القسم 
 التفاعل االجتماعي 

 التفاعل اللفظي
 عناصر التفاعل 
 صور التفاعل داخل القسم 
 متعلم/ تفاعل متعلمال 
 المناقشة الصفية 
 متعلم/ التفاعل معلم 
 اللغة والتفاعل اللفظي في القسم 

 تحليل التفاعل اللفظي من خالل نظام فالندرز
 
 
 

 

 

 

 

 :دتمهي
وهي عملية التواصل فالتعليم مبني على  ،يعتمد التعليم على عملية أساسية في بلوغ أهدافه  

ه ذ، وهتعلمية موعة من الخبرات التربوية عبر مواقف ونشاطات تعليميةالتبليغ والتبادل لمج
 ذهم، إفيما بينالنشاطات تتم في جو من االتصال والتفاعل بين المعلم والمتعلم وبين المتعلمين 

سواء كانت صحيحة  ،كثيرا ما يتعلم الزمالء من بعضهم البعض بمجرد مالحظة سلوكاتهم
ه الفائدة الجليلة ذالمالحظين، وهالتالميذ جنب من باقي تطئة فتُ أو كانت خا ،فتحضى بالمحكاة
عن وعي داخل حجرة الدراسة؛ أي  أن يتم ي ينبغيذالتفاعل واالتصال المن إنما تتم في جو 
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ا العامل بشكل فعال في سيرورة تحقيق ذحتى يدخل ه ، أن يحضى بالتوجيه الالزم والتخطيط
 .األهداف التربوية

 :صلتعريف التوا -0
ي بواسطته توجد ذأنه الميكانيزم ال" :لتواصل فيرى C.Coley,196)ا) تشارلزكولي يعرف     

هن مع وسائل تبليغها عبر المجال ذإنه يتضمن كل رموز ال ،العالقات اإلنسانية وتتطور
والحركات ونبرة الصوت  ،وتعزيزها في الزمان، ويتضمن أيضا تعابير الوجه وهيئات الجسم

في الكتابات والقطارات والتلغراف والتلفون وكل ما يشمله آخر ماتم من االكتشافات والكلمات و 
 ". الزمان والمكان

   ( Coley In.Lohisse, 1969 :42)  
 إال من خالل لن يكون متاحا للدارسا التعريف يشير إلى أن فهم العالقات اإلنسانية ذه        

لك برموز ذسواء تعلق  ،ه العالقاتذه ووفقهابها الرموز و األدوات التي تتحرك  فهم وتحليل
ا ذفي هو . أشكال التواصل غير المنطوق كالكتابة واإليماءات وغيرها بأي شكل من  اللغة أو
 ليس هناك ما يمنع األشياء من الكالم، ألن ما يحيط بنا يشكل أنه  زروالن بارت يرى الصدد

 . لغة ما وراء اللغة أو لغة العالمات
كلها تشكل  ووسائل التواصل في الزمان والمكان  ،صل اللفظي المنطوق وغير اللفظيفالتوا  

ه العالقات ترتبط فيما ترتبط بوسائل ذهو  ،تحليل العالقات اإلنسانية لغة  ينبغي فهمها إذا أردنا
    .االتصال وعناصر ومضمون الرسالة اإلتصالية والوظائف المرجوة

   (R. Barthes, 1974) 
 
التواصل يعني كل عملية إرسال "  :يعرف الفاربي التواصل: للتواصل عريف وظيفيت -0-0

رسالة بين طرفين أو أكثر وفي الغالب مرسل وملتقي، تنجز برسائل داخل سياق محدد في 
 (29: 0990الفاربي وآخرون، )". المجال والزمان قصد التبادل والتبليغ والتأثير

 : التواصل البيداغوجي. 0-4
التواصل البيداغوجي فيضم جميع أشكال وسيرورات العالقة بين المتواصلين سواء كانت أما   

كل  ،ونسمي تواصال بيداغوجيا .تربويسياق  ضمنأنفسهم  ذأو بين التالمي ذبين المعلم والتلمي
، فهو يتضمن نمط اإلرسال ذأشكال وسيرورات ومظاهر العالقة التواصلية بين مدرس وتلمي

هم، كما يتضمن فيما بين ذبين المدرس والتالمي المباشر وغير المباشر، لفظياللفظي وغير ال
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، وهو ي والمكاني الذي يقع ضمنه التواصلوالمجال الزمانبمختلف أشكالها،  الوسائل التواصلية
يهدف إلى تبادل أو تبليغ أو نقل الخبرات والمعارف والتجارب والمواقف مثلما يهدف إلى التأثير 

 (.0990الفاربي وآخرون، ).     متلقيعلى سلوك ال

ه العالقة وعالقات تواصل ذباعتباره قائدا له ذن هناك عالقات تواصل بين المدرس والتالميذإ   
على أساس مبدأ حرية المبادرة والتدخل والمشاركة في صياغة الخبرة التربوية  ذبين التالمي

البيداغوجي في الزمان والمكان ووسائل كما أن هناك سياقا للتواصل . ضمن المواقف التعليمية
لفظية وغير لفظية، وللتواصل البيداغوجي وظائف قد تكون تأثيرا أو تبادال أو تبليغا، وقد تكون 
مجتمعة، غير أنه ال يمكن أن يحدث تواصل بيداغوجي من خالل عناصره ومن خالل بعض 

 .كورةذالمظاهر التي يؤدي بها التواصل الوظائف ال
 : ر التواصلعناص. 0-3
 :المرسل.0-3-0

 .هناك ثالثة عناصر أساسية تشكل اإلطار المرجعي لعملية التواصل: الخلفية المرجعية-أ    
أن  معلمأي كل المعارف واألفكار التي تشكل مضمون الرسالة، فالمفترض في كل : المعارف*

، بل عليه أن يدله على وسائل ذمعارفا وأفكارا، باعتباره وسيطا بين المعرفة والتالمي ذيبلغ للتالمي
إكتشاف وتحصيل المعرفة بنفسه، خاصة مع انتشار وسائل االتصال والتكنولوجيا الحديثة، فإن 

 .المعارف أصبحت متاحة أكثر من أي وقت مضى
بالقيم السائدة والمواقف المراد إثارتها أو تنميتها لدى هذا الجانب يتعلق : تنمية الشخصية*

، أي باعتبار المدرسة مؤسسة غالبا ما تمثل مواقف المدرسة كمؤسسة اجتماعية، والتي ذالتالمي
 .من أهم مؤسسات التنشئة االجتماعية

 ذوتتلخص في كيفيات العمل التي يحاول المدرس من خاللها أن ينمي لدى التالمي: المهارات*
 .القدرة على الفعل واإلنجاز

ه اآلخرين في عمليات اإلرسال والتي تنتج عن تتدخل المواقف تجا: المواقف تجاه اآلخرين-ب 
بين  ذتجارب الحياة بصفة عامة ومكونات الشخصية والمزاج والمواقف الخاصة اتجاه التالمي

مشاعر الحب والكراهية، االهتمام والالمبالة، الرضى والسخط وكل ما يشكل صورة المدرس 
 .عنه ذوصورة التالمي ذعن نفسه وعن التالمي

ه ذه ويقصد به األثر المراد إحداثه من طرف مرسل متلقي وقد قسم: إلرسالوضعيات ا -ج
 : الوضعيات إلى ثالثة أنماط من التواصل وهي
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فمن خالل كالمه . لكذلك عندما يقدم المرسل أخبارا دون أن يقصد ذو : تواصل عرضي -0
 .ات من فعل التواصلذتظهر مؤشرات وعالمات لم تكن مقصودة بال

مثل الفرح والغضب والقلق  ه،لك عندما يعبر المرسل عن انفعاالتذو : الكيتواصل استه -4
 .واإلعجاب

ات، يهدف أساسا إلى إحداث أثر لدى المتلقي ذوهو كل تواصل مقصود بال: تواصل أداتي-3
ثارة ردود     (R.B.Zajonc, 1996) . فعلهوا 

ن نظام من الدالالت هناك مراوحة بي ذفي عالقة بين المدرس والتالمي: الرسالة. 0-3-4
تتبادله ...( ، إيماءاتحركات، إشارات)قد يكون لفظيا أو لغويا أو غير لفظي و  ،والمعاني

 .ه الرسالة يمكن تحديدها من خالل ثالثة أبعادذوه ،األطراف المتواصلة
شفرة والحقيقة الي نختار منه الوحدات لبناء رساالت، أو بيان يسمى ذالخزان ال وهي : الشفرة-أ
فكل نسق من  ،ن الشفرة تتضمن القواعد التي من خاللها يتاح تنسيق الوحدات فيما بينهاأ

فظية وغير اللفظية خاضع لقواعد، يشكل شفرة، ففي المجال اللفظي اللغوي يمكن لالعالقات ال
وفي المجال الحركي نسق من  ،تراكيبالو أكلمات تتكون من مجموعة من الاستعمال شفرة 

فالفعل اللفظي يعبر عن . يشكل بدوره نظاما تواصليا مثل لغة الصم البكم ،الحركات الجسمية
 .اتية الشخص المتكلمذاختيار لغوي، وهو اختيار يؤشر على 

قد تكون الرسالة في شكل بسيط مختزل ومباشر، وفق ما تفترضه طبيعة القناة، : الشكل -ب
االت، مع كونه تصريحيا وهو تصريحي إخباري، كما قد يتضمن إفصاحا عن مواقف وانفع
والمتلقي هنا ال يستقبل كل  ،إخباريا، مثلما يكون معززا بالقناة البصرية كالحركات واإليماءات

لك تناسب ذمدلولها ويقوم بردود أفعال، ويشترط في  لُ الرسالة بقدر ما يعزل وينتقي الجمل ويؤو  
ون على قدر كاف من الوضوح وأن تك ،من حيث القدرة على استيعابها ،الرسالة مع المتلقي

 .وتناسب سياق الزمان والمكان والهيئة التي يحدث فيها التواصل ،واإلثارة
 :يالتربو شكل الرسالة مستوين من الخطاب  ذيتخ    
؛ أي يمثل كل خطاب يحمل داللة مباشرة( Déclaratif) األول وهو المستوى التصريحي  -*

يقصد  ، إنماغوجي يفترض فيه أن يكون تصريحيابيدااته، فكل تواصل ذالمعنى المقصود ب
 .بطريقة مباشرةتربوية معينة أو وضعية ما بالدرجة األولى اإلخبار عن موضوع 

داللة غير مباشرة  يتضمن و  (Connotatif) أما الثاني فهو المستوى التضميني   -* 
 .اتهذ، أي خطاب ما وراء الخطاب المقصود لالتربوي للخطاب
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 :بعدين أساسيين ذويقصد به المضمون التعليمي ويتخ: المحتوى -ج
وهو جملة المعايير الضابطة للكالم داخل القسم، فهو تحديد لما ينبغي أن : بعد مؤسسي*

يقال، وغالبا ما تمثل المقررات والتوجيهات الرسمية الحدود بين الممنوح أو المسموح به 
 .والمحظور

ا المحتوى، فهو يطبعه بشخصيته من ذمل مع هوهو أسلوب المدرس في التعا: اتيذبعد * 
 (1111الفاربي، ) .خالل أبعادها االجتماعية والثقافية والنفسية والمعرفية

إلى أو مرافقة التلميذ بالغ إوهو المقصود باألثر في عملية التواصل، أي : المتلقي. 0-3-3
 : الهدف التربوي من خالل الوضائف التالية

ي تحدثه الرسالة لدى المتلقي من خالل تغيير في عقله أو ذثر الويقصد به األ: األثر -أ
، والتي يمكن ا األثرذوهناك جملة من العناصر تحدد مدى عمق هأو في اتجاهاته، سلوكه، 

مستوى الدافعية  علىو العالقة الوجدانية بالمرسل، و القرارات العقلية،  االستدالل عليها من خالل
 ؟أم ال الرسالة محل اهتمام بالنسبة لهالتعلم، وهل يشكل محتوى  نحو

بمعرفة عناصر  لكذو  ،ويستلزم معرفة المتلقي لفك رموز الرسالة :فك رموز الرسالة -ب
 .الشفرة؛ أي نظام العالقات المكونة للرسالة واشتراكه في الخلفية المرجعية للرسالة

ية أو غير لفظية سلبية أو فالمتلقي يقوم بردود أفعال ظاهرة أو خفية، لفظ: رد فعل المتلقي-ج
ا يساعد على تحديد سيرورة العالقة بين المرسل والمتلقي أثناء فعل ذإيجابية تجاه ما يتلقاه، وه

 .التواصل البيداغوجي
 ( 01: 1111الفاربي، )مخطط يوضح التواصل البيداغوجي (: 13)شكل رقم

                   
 أثرشفرة                           عناصر ال                        إطار مرجعي                      

 فك الرموزشكل الرسالة           المتلقي            الرسالة مواقف تجاه اآلخرين         مرسل       
 رد الفعل                   محتوى الرسالة                         وضعية اإلرسال                 

  
 : وظائف التواصل البيداغوجي. 0-2
ه إنما هو بصدد تبليغ ذفالمعلم عندما يكون في عالقة تواصلية مع تالمي: التبليغ. 0-2-0

ا الفعل يتم ذوه ،مضمون معين، وهنا يولي المعلم أهمية بالغة للمعارف والخبرات المنقولة
 .ء أو الحوار الموجهشكل اإللقا ذلك غالبا ما يأخذ، لذعموديا من المدرس إلى التلمي
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هو الهدف  ذإ ،لكيفية إحداث تغيير في سلوك المتعلم أهمية هنا يولي المعلم: التأثير. 0-2-4
ا الهدف، لكنه الينحصر ذوالحقيقة أن قيمة الفعل التعليمي، تتلخص في ه ،من عملية التواصل

نما ي ،في إحداث تغيير في سلوكه الحركي أو المباشر لى تغيير المجاالت من في التدليل عكوا 
من خالل ما يصدر عنه من سلوكات  ،والمعرفيةأالوجدانية او الحركية،  -الحسية  ؛ أياألخرى

 .أثناء معالجته لشتى المواضيع وتعرضه لمختلف المواقف
وقد يكون التبادل أحيانا هدفا تربويا مقصودا، وهو تبادل الخبرات والمعارف  :التبادل. 0-2-3

مبنية على التوازن والمساهمة في  ذرض أن تكون العالقة بين المدرس والتالميا يفتذوالمواقف فه
شريكا والذي هو التلميذ هنا، المخاطب  المعلم عتبرييجب أن  ا المقامذوفي ه. عملية التواصل

ي يتميز بالقدرة على ذات، والذالمنفصل عن ال، فهو جزء من الواقع اتذمستقال وخارجا عن ال
نجاز المهام ذ، وعلى اتخاالفعل ورد الفعل الفاربي، . )المبادرةال بد من  تشجيعه على و  ،القرار وا 

1111.) 
ج يمكن من خاللها تحليل ذولفهم عملية التواصل داخل القسم، اقترح عدة باحثين نما    

ومن خالل محاولة فهم منطق العالقات الوظيفية بين خالل عناصرها، العالقة التواصلية من  
ي ركز ذوال (R.JAKOBSON,1964)  جاكوبسون جذنمو ، جذه النماذومن ه.صرهذه العنا

ج أهمية بالغة لطبيعة الرسالة التي تحدد ذا النمو ذ، ويولي هالتواصل تحليل وظائفعلى فيه 
 :ما يليف التواصل وقد حصرها فيائوظ
اتجاهات لك عندما يكون هدف الرسالة هو التأثير على مواقف وأفكار و ذو : وظيفة الفعالية*

 .ه الجوانبذوسلوكات المتلقي، فيكون الخطاب مثيرا إلحدى ه
 أي إبراز الجانب الفني فيها، الرسالة نفسها،في الغلب وفيها يكون الهدف : شعريةالوظيفة ال*

يقصد المدرس إظهار خصائص جمالية في مضمون  ذمن حيث مضمونها أو شكلها، إ
 .تابع وهو تنمية الذوق الجمالي لدى التلميذ، كما قد يكون هناك هدف ضمني أي الرسالة

 .هدف الرسالة، تنبيه المستقبل لضمان استمرارية االستقبال والتعزيز: فهاميةاإلوظيفة ال*
تركز الرسالة هنا على توضيح عناصر الشفرة المستعملة، مثل شرح : ميتالغويةالوظيفة ال*

 .نقواعد اللغة، أو مبادئ رياضية أو مصطلحات ميدان معي
 (.03: 1111الفاربي، ): ج التواصلذرسم تخطيطي لنمو (: 12)الشكل رقم 
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 الوظيفة المرجعية
 

 الوظيفة الشعرية
 
 

الوظيفة التعبيرية                                                         الوظيفة          
 االنفعالية                 

 

 الوظيفة المتيالغوية                                     
 رة التفاعل أثناء عملية التواصلسيرو . 0-2

، على األقل على ذباعتبار أن التواصل تكتنفه عمليات تأثير متبادلة بين المدرس والتلمي    
، فإنه يحسن التعرض إلى مسألة التفاعل خالل ذالمستوى النظري، فهو مسلم به إال ما ش

و الموجه وهي وضعيات يكون فيها المدرس الحكم والقائد  ،لفةمخت تعلمية وضعيات تعليمية
هم  ذوعندها يكون التالمي. ذاك منحصرا بين المدرس والتلميذ ذلفعل التعلم، ويكون التفاعل إ

وتتحسن  لك درجة التفاعل،ذمن خالل النشاطات التعلمية، فترتفع ب ،من يسير فصل التعلم
ية على التلرميذ وعلى المعلم، من شعور بالمتعة والراحة ، ذلك بما يتركه من أثر وجداننوعيته

واالنسياب، مايجعلهم مندفعين أكثر للقيام بالمهام التعليمية والتعلمية، وما يجعل العالقة بين 
 .التالميذ والمعلم عالقة حميمة ويعزز روح التعاون و التعاطف بين التالميذ

 : شبكات التواصل. 0-2-0
اإلجراءات المقبولة التي تتيح الكالم في لحظة أو  ،انيات المادية للتواصلمجموع اإلمك وهي    

داخل حجرة الدراسة  ذوعليه فاألمكنة التي يتموضع فيها التالمي .في مستوى أو آخرو  ،أو أخرى
لها دور أساسي في سيرورة التفاعل، فمثال في قسم يقوم على مركزية المدرس، فإن التموضع 

، فإن ذا كان التمركز على التلميذفي حين إ. ح التبليغ واألخبار فقطيتي ذالطولي للتالمي
 (1111الفاربي، ) .التموضع يسمح بالتبادل والمبادرة من قبل المتعلمين

 :تأثر التواصل والتفاعل بتوزيع األدوار. 0-2-4
نظام ج منظم يتعلق بوضع شخص ما داخل  ذهي كل نمو  ،روش بالفواألدوار كما يعّرفها  
 (Rochblave, 1962) .علي معينتفا

 مرجع

 رسالة

 قناة

 مرسل متلقي

 شفرية
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ي، وعلى نظام التربو ه التصرفات واألدوار، يؤثر على شكل التواصل ذوعليه فتنظيم ه    
التفاعالت داخل القسم، فعندما يكون النظام متمركزا على المدرس كمرسل، فإّن الخطاب 

لى اعتبار أن ثم يتأثر به من خالل ما يظهر من سلوك، ع ذالمدرسي يفترض أن يتدخل التلمي
، فإّن دور المدرس يتقلص ذا كان التعليم متمركزا على التلميذأما إ. جا مثالياذالمعلم يقدم له نمو 

 .ليصبح هو نفسه متكيفا مع األدوار التي تبرز خالل التواصل
 (.21: 0990الفاربي، .  )لتفاعلاجا ذيوضح نمو (: 12)شكل رقم 

 ج متمركز حول المدرس ذنمو -1
 ذالمتمركز حول التلميج ذالنمو -2
 

 

 

             مدار التواصل                             اإلرسال               

 (           ثنائي االتجاه)

 نظام التفاعالت

 (بين الجماعة)

                                         التلقي       

 
 
 : جينذالتواصل البيداغوجي بين النمو . 0-6
 :ج المتمركز حول المدرسذالنمو . 0-6-0

من خالل ما يقوم به  ذج يتصور العالقة التواصلية بين المدرس والتلميذا النمو ذه      
ارف، وعليه يشكل المحتوى محور الفعل التعليمي، فالمتعلم عالمدرس، بهدف تبليغ جملة من الم
كل السلطات، ابتداء من السلطة  ج يخول للمعلمذا النمو ذوه. عليه أن يخزن المعرفة ويستوعبها

ي ذهو الأن المعلم ج على افتراض، مفاده ذا النمو ذالمعرفية إلى سلطة الضبط والتقييم، ويقوم ه
وتمثل كل ما  ،يملك المعرفة، وعليه تقع مسؤولية التبليغ، وما على المتعلم إال اإلستماع واالنتباه

، وهذا استدالال على تحقيق األهداف التربوية لك،ذيقدمه المعلم، ثم يسترجعها عندما يطلب منه 
النموذج انتقد بشدة في بداية الخمسينات في الواليات المتحدة األمريكية، ومن أبرز هؤالء 

وهو أحد الفالسفة التربويين والمفكرين البرازليين ، ودعى  باولو فرايريو  جون ديويالمنتقدين 
بل  إفان إليش،وعلى غرار دعواه نادى . لمتعلمإلى تأسيس التعليم الحواري المتمركز على ا

 المدرس

ذالتالمي  

 فيد 

 المدرس باك

ذالتالمي  
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كـان أشرس منه، إذ دعـى إلى هدم المدارس التي تدرس بهذا النموذج، والذي كان يلقب هذا 
تلك الحركية والدينامية ". مجتمع بال مدارس"النموذج بالتعليم البنكي، وكان ذلك في كتابه 

لفضل أن مهدت لنضج األفكار والوعي الفكرية أخذت تتسع رقعتها عبر العالم وكان لها ا
 .بضرورة التأصيل وتأسيس نموذج بديل وهو النموذج المتمركز حول التلميذ

 :ج المتمركز حول المتعلمذالنمو . 0-6-4
، والقسم المتمركز حول الجماعة؛ ذج المتمركز حول التلميذوينقسم إلى قسمين؛ النمو      

اتية على مباشرة المواقف التعليمية بنفسه، فمن خالل ذالفاألول يرتكز على حرية المتعلم وقدرته 
المهام واألنشطة يصبح كل فرد طرفا مساهما ومتداخال، حسب إمكانياته في عمل الجماعة، 

ج، جملة من سلوكات التعاون والتفاعل اإليجابي، ومجاال للتبادل ذا النمو ذوعليه فمن أهداف ه
 .بين األفراد

 (69:0990الفاربي، ) ج التعليمذحسب نمو  التربويواصل جدول يوضح اختالف فعل الت
 ج المتمركز حول المدرسذالنمو  ذج المتمركز حول التلميذالنمو 

 :المرسل
انطالقا من الفعالية اإليجابية للمتعلم، يصبح محور 
عملية اإلرسال، بينما يتحول المدرس إلى متلقي 

د ، فهو إرسال أفقي بين أفراذيكتفي بمساعدة التالمي
الجماعة تتوزع خالله أدوار الكالم حسب سيرورة 

 .التفاعالت ودينامية الجماعة
 :الرسالة

فصل التواصل يتجه إلى تنمية شخص المتعلم وتعزيز 
مبادرته ومواقفه، فليس هناك صحيح مطلق بما أن 

ات قادرة على اإلبداع والتغيير، وتعطى هنا أهمية ذال
الرسالة في شكل  فتكون ،للمهام التي تنجزها الجماعة

 .تفاعالت وتبادالت للكالم ومنه للخبرات
 :المتلقي

المعلم هو المتلقي، فهو يمارس أساسا وظيفة 
المستمع، وأن تسمع اآلخر، يعني أن تنفتح على 
عالمه وتقبل به شريكا ومبدعا وليس مستهلكا، إن 
سيرورة التفاعالت قائمة على أساس أن أسمع اآلخر 

 :المرسل
ي يقود سيرورة ذالمدرس محور فعل التواصل، فهو ال

 ذهو الوسيط بين التلميو التعليم والتعلم وينظمها، 
فية شكال عموديا، يعتمد  ذمعرفة، فالتواصل يأخلوا

 .اإللقاء والعرض أو الحوار الموجهالمعلم على 
 :الرسالة

غه، كثيفة، ألن هناك نصيب من المعرفة يجب تبلي
طابع التصنيف والترتيب  ذومن ثم فشكل الرسالة يتخ

وفق النسق الداخلي لكل مادة من المقرر، وهو في 
الغالب يقيد األخبار ومعلومات تنتمي في مجملها إلى 

 (.عكس اإلبداع)زمن مضى وتتميز بنوع من السكون 
 :المتلقي
ي يقوم بفعل التلقي؛ فعقله فارغ البد أن ذهو ال ذالتلمي
التعلم الوجهة  ذبأساسيات المعرفة، وهنا يأخ يمأل

 .الكالسيكية االشتراط
 (.مثير             تعزيز)

فاستجابة المتعلم تتم انطالقا من مثيرات لفظية تأتي 
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في شكل إخبار، أو أسئلة موجهة فيرفع المتعلم  .ني حين أتكلمحين يتكلم وأن يسمع
 إصبعه لإلجابة لكي يتلقى تعزيزا 
 .ذإيجابيا أو سلبيا من لدن األستا

 
 : فاعل اللفظي داخل القسمالت-4
 : التفاعل االجتماعي. 4-0

يعتبر التفاعل االجتماعي عملية حيوية للحياة البشرية، وعليه ال يمكن فهم السلوك اإلنساني     
إال بعد إدراك أن السلوك الفردي يتأثر بسلوك األفراد المحيطين به، كما يؤثر هو بدوره في 

وقد . ج من التفاعل المستمر بين الشخص وسلوك اآلخرينسلوكهم، فسلوك األفراد ظاهرة تنت
على أنساق التفاعل االجتماعي، مصطلح  ،أطلق علماء االجتماع وعلماء النفس االجتماعي

تظامية والتكرارية ناال ويقصد بها الطرق الرئيسية؛ (Social process )العمليات االجتماعية  
 .يتعاملونالشمولية التي من خاللها يتفاعل األشخاص و 

تتأثر معظم الخصائص النفسية، المعرفية واالجتماعية بالتفاعل االجتماعي، من خالل و     
القيم واالتجاهات المبثوثة في المجتمع، ويشير التفاعل االجتماعي إلى سلسلة المؤثرات 

بل علة، بالنسبة للحال التي كانت عليها قاواالستجابات التي ينتج عنها تغير في األطر المتف
التفاعل، وتكون استجابة فرد ما دافعا ومحركا الستجابات وتحركات الطرف أو األطراف 

 (1111محمد عمر الطنوبي، . )األخرى
تعتبر عملية التفاعل االجتماعي، مجموعة من النشاطات التي نجد خاللها شخصين أو      

ستجابة من جهة أكثر على اتصال هادف وله معنى، وقوامه تبادل التنشيط من جهة، واال
 :وتنقسم العمليات التفاعلية إلى قسمين رئيسيين ،أخرى

الندية  أو وتشمل عمليات المنافسة(  Dessociative Process)   :العمليات االنفكاكية -1
 . صراعالوالنزاع أو 

التوافق و  وتشمل عمليات التعاون( Associative Process:  )العمليات االرتباطية -2
                                           (01: 1111محمد عمر الطنوبي، ) .جتماعي والقيادةوالتمثل اال

 : التفاعل اللفظي. 4-4
على  .هو تبادل بين أعضاء الجماعة أو بين عضو وباقي أعضاء الجماعةاللفظي التفاعل   

 (R. Mucchielli, 1980) ا معنىذا التبادل لفظيا و ذأن يكون ه
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طرف  ؤثرييقع عندما ، إذ يرى أن التفاعل  (Maisonneuvre, 1973)  ميزونوفويعرفه   
والعكس، ويسمح التفاعل بالتعرف على آراء أفراده " ب"على طرف منفعل وليكن " أ"فاعل وليكن

ه ذويؤدي تطور ه .وتقابلها، وبانتقال المعلوملت من طرف إلى آخر، والكشف عن آراء جديدة
 .قرارات ومواقف لها تأثير على حياة الجماعة ذتخاالعناصر وتداخلها إلى 

فيتبين من خالل التفاعل، مدى حيوية الجماعة أو جمودها، كما تتبين من خالله أشكال      
ا المفهوم التعرف على اإليجابية ذ، كما يتيح هومدى تماسكها ونضجها العالقات بين أعضائها

سلبية البعض اآلخر، كما يعطينا مدى و داخل القسم  حيوية تكوينلدى بعض األعضاء في 
بالنسبة للنظام العام  ،واالنحرافات التي يمكن أن يرتكبها بعض األفرادأفكرة عن مظاهر الزعامة 

 .ي يحكم سير الجماعةذال
 : عناصر التفاعل. 4-3
فهي األداة األساسية لعملية التفاعل باعتبار أن الواصل اللغوي هو أول مرحلة : اللغة. 4-3-0

 .في عملية التفاعل
هناك مؤشرات على مواقف بعض األعضاء داخل الجماعة من : اإلشارة والرموز. 4-3-4

األفراد على خالل إشارات تدل على الرفض أو القبول أو االمتناع والنفور، وما لها من انعكاس 
 .اآلخرين

صرها لتحمل ومدى قدرتها ورضى عنا: توزيع األدوار والمهام على أفراد الجماعة. 4-3-3
 .ي تعمل الجماعة على تحقيقهذال التربويه الخدمة للهدف ذالمهام المنوطة بهم، وه

و التي حملها عناصر الجماعة، يفالمعارف والمعتقدات التي : المعارف والمعتقدات.4-3-2
تؤثر على طريقة عمل وفعالية داخل أو خارج المدرسة، ، يكونون قد اكتسبوها في مراحل سابقة

 .مقترحات بين األعضاءلمعارف والا ما يشترط انتقال اذل المقترحة، وهالحلو 
فالحاجة إلى توفير جو حميمي، من شعور بالمحبة : حاجات أعضاء الجماعة.4-3-2

فاعل والمشاركة في أعمال الجماعة، فالشعور والحاجة إلى الشعور باالنتماء، تدفعهم إلى الت
راد داخل جماعة معينة، كفيل بأن يجعل األفراد باالحتضان والتقبل الذي يحضى به األف

 .يشعرون بالطمأنينة واالرتياح، ما يدفعهم إلى المساهمة أكثر لتحقيق أهدافها
فكلما تعددت عالقات العضو مع باقي األعضاء كلما كان التفاعل : شبكات التفاعل. 4-3-6

يحدث بين أطراف الجماعة والتفاعل داخل حجرة الدراسة، . أكبر وكانت الجماعة أكثر حيوية
التي يفترضها بلوغ الهدف التربوي معا، فكل فرد في الجماعة له الحق في اإلستفادة من النتائج 
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ه ذا التفاعل يتم من خالل أنماط وأشكال معينة وبين العناصر المكونة لهذالتي تحققها، وه
 .(0992جنسون وجنسون، ) .الجماعة

 

 : صور التفاعل داخل القسم. 4-2
 : متعلم/ تفاعل متعلم . 4-2-0

للوصول إلى  ذأن يصيغ أو يصمم دروسا تهيئ الفرصة أمام التالميعلى المعلم ينبغي      
 ذبحيث يوزع التالمي يحكمه منطق التعاون، عمل جماعي، ذأغراض مشتركة من خالل تنفي

عة عن جمالضمن مجموعات عمل، ويقوم الدرس على أساس مراجعة مسؤولية الفرد داخل ا
 ذطريق االختيار العشوائي، كما يجب على المعلم أن ينظم وضعيات تعليمية تجعل كل تلمي

 .قادرا على المساهمة في بلوغ أغراض الجماعة ومنه بلوغ الهدف من الدرس
ا النوع من التفاعل في إثارة دافعية المتعلم وتطوير العالقات الشخصية بين ذيساهم ه     
لك مهارات ذبنفسه ويكسبه ب ذقيمة للمادة التعليمية، ويزيد من ثقة التلمي، كما يعطي ذالتالمي

يمكنه  هأنّ على استخدام استراتجيات التفاعل، و  ذالتلميإدارة التفاعل الشخصية، كما يتدرب 
  .التعليم، عندما يقومون بتعليم بعضهم البعض تحقيق استفادة أكبر من

والسعي نحو تحقيق  ،شعوره باآلخرين ذالتلميوعليه فالمفترض في المدرس أن ينمي لدى 
ويحاول أن  ،مع زمالئه المادة ذاألغراض النافعة لكل من تربطه بهم عالقة، فيناقش التلمي

على تطوير يعمل ه األجواء والمبادرات، و ذيشجع مثل هعلم يساهم في إفهامها لزمالئه، والم
 :ذاألهداف التالية عند التالمي

 .من أجل تحصيل مشترك التالميذنية، يعمل فيها بناء مواقف تعاو  -1
 .التركيز على النتائج الجماعية أكثر من النتائج الفردية-2
 .التالميذتدريس المهارات الشخصية التي يحتاج إليها في بناء عالقات تعاونية بين -3
أساسية في االلتزام، والتي تمثل أجزاء االحترام و تشجيع مشاعر التدعيم والقبول والمودة و  -4

 .الموقف التعليمي التعاوني
 .تحمل كل فرد من المجموعة المسؤولية والوفاء بالتزاماته نحو بقية أعضاء المجموعة -1
                                                              (0992جنسون وجنسون، ). التأكد من نجاح خبرات األطفال في التعليم التعاوني -0
لك يعرقل سير ذثيرا ما يشكوا المدرسون من الفوضى والتشويش داخل القسم، وبحجة أن ك   

لك لدى بعض ذك الدرس يلجؤون إلى أساليب عقابيه لحفظ النظام، غير أن الفوضى التي تظهر
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هي في الحقيقة طاقة حيوية، ينبغي توجيهها واستغاللها ضمن سياقات تفاعلية بناءة،  ذالتالمي
ه ذ، وتنسجم مع هذبناء مواقف تعليمية من شأنها أن تستجيب لحاجات التالمي لك من خاللذو 

 :مع بعضهم ما يلي ذمات التي يمكن الحصول عليها من تفاعل التالميعلومن الت. الطاقة
قد القيم والمهارات و ئه، مجموعة من المعارف واالتجاهات زمالأثناء تفاعله مع  ذيتعلم التلمي-1

 .فقط مع المعلمفي تفاعله ليها يصعب عليه الحصول ع
دارته، بتعلم الزمالتلعب جماعة -2 ء دورا هاما في تعلم المهارات المتعلقة بضبط الوقت وا 

االنصراف من تلبية الحاجات الظرفية إلى الحاجات واألهداف البعيدة، كما تعدل الجماعة 
 .السلوكات العدوانية ألفرادها

صورة أكثر اتساعا، مما يساعده  ذلها، وزيادة قدرته على أخاته وتمركزه حو ذل ذاختزال التلمي-3
 .على إدراكه للمشكالت بمختلف أبعادها

كما ينمي القدرة  ،يتيح التفاعل فرص تكوين عالقات مشابهة خارج المدرسة وتحاشي العزلة-4
 .على المشاركة واالتحاد، وتتأثر تطلعاته التربوية برفقائه إيجابا

لك يتمكن ذاء بدور هام في تطوير حرية اإلرادة واالستقاللية لدى الفرد، وبتقوم مجموعة القرن-1
في اعتباره السلوك االجتماعي المناسب  ذقرارا ما فإنه يأخ ذالتلمي ذالفرد من التوقع، فعندما يتخ

 .اتهذاتية ومتطلبات الموقف ذلك من خالل مراعاة كل من القيم الذو 
ادة المسؤوليات مما يؤدي إلى التطور المعرفي زيادة الخبرات مع اآلخرين، وزي -0

ات، وتقوم جماعة ذواالجتماعي، والتي تمثل عوامل  تساهم في إحداث تغيرات في مفهوم ال
تساعده على  ،بتمثل عدة أدوار اجتماعية ذيقوم التلمي ذات، إذالقرناء بدورها في تنمية مفهوم ال

 .اتهذي يفيده في إدراك ذمجعي اللااته، كما يبني إطاره ذتناسق وتكامل نظرته عن 
لك ذويمثل على التعاون والتفاعل بين األعضاء،  الحفاظالرفاق بدور هام في  ةعاقوم جمت-1

مظهرا من مظاهر الصحة النفسية، حيث تنبئ العالقات الفقيرة مع القرناء في المرحلة االبتدائية 
اإلصابة يزيد من احتمال مخاطر ه المرحلة ذي، وغياب عناصر الصداقة أثناء هسعن خلل نف

 .الضراب النفسياب
ن مجموعة القرناء في كل من مؤسسات العمل والتربية تأثيرا قويا على إنتاجية الفرد، تؤم  -1

معا أكثر من تلك التي  ذألن مجموعة القرناء تقوم على أساس مواقف تعاونية يعمل فيها التالمي
 .يعمل فيها الفرد بمفرده
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باالنتماء والقبول والتدعيم ، وممارسة المهارات االجتماعية الالزمة لإلبقاء على نمو الشعور -1
لما هو متوقع منه عن طريق إسناده دورا في مسار  ذعالقات التفاعل، وتطوير حساسية التلمي

 (0992جنسون وجنسون، ). تحقيق الجماعة للهدف التربوي
 : المناقشة الصفية. 4-2-4
ات معينة ـوالتعبير عن األفكار التي تتعلق بموضوع ،اول لفظي ومنظمهي االندماج في تن"   

مع بعضهم،  ذأو التالمي ذيتحدث فيها المعلمون والتالمي تربوية مواقفمن خالل  ،والمناقشات
 (.111: 1112جابر عبد الحميد جابر، ". )ويشتركون في األفكار واآلراء

والعطاء، بل اكتساب مهارة الفرز واالنتقاء  ذاألخ فرص ذا االعتبار تمنح التلميذفالمناقشة به   
كما يكتسب بالممارسة مهارات فنية . ، ويتخير مما يعطيه ولمنيأخذ معلوماته نمَّ عو  ذفيما يأخ

 .بون معه أطراف الحديثذين يتجاذفي كيفيات اإلنتاج للخطاب والتي يراعي مستلزمات ال
 :ناقشة لتحيق ثالثة أهداف تعليميةتستخدم الم: أهداف المناقشة الصفية. 4-2-4-0

، وعلى تشكيل فهمهم للمحتوى األكاديمي، ذتساعد المناقشة على تحسين تفكير التالمي - 
 .تهم على التفكير في الموضوعاوتقويم معارفهم وتوسيعها وزيادة قدر 

إلداء في التفاعل مع زمالئه، بحيث تمنحه فرصا ل ذتزيد المناقشة من اندماج التلمي -       
وتزيد من دافعيته لالندماج وتبادل الرأي، في مواقف تتعدى حجرة الدراسة، وتساعده  ،عن أفكاره
كما تعلمه االستماع إلى اآلخرين واالستجابة لهم . مهارات االتصال وعمليات التفكير معلى تعل

 .جيدةالبطرق مناسبة وتعلم طرح األسئلة 
، وكيف يعّده ويعالج أفكاره، وعن ذما يفكر فيه التلميكما توفر للمعلم وسيلة ليتبين  -      

 .تحليل عمليات تفكيرهو كيفية استخدام المعلومات المقدمة له 
 : العوامل التي تتأثر بها المناقشة. 4-2-4-4
لك من شأن أن يحد ذا كان المعلم متسلطا يحب السيطرة على الدرس، فإن ذفإ: حديث المعلم-أ

 (    Schmuch And Schmuch, 1989)قد وجد كل من ، ولذالتالمي من مبادرة

 .أرباع الوقتأن المعلمين يتحدثون ويشرحون ثالثة   
 :أسئلة المعلم -ب
 راسنراين، وقد وجد ذفأنماط أسئلة المعلمين تؤثر على عملية التفاعل ومبادرات التالمي 

(B.Rasenrine) خاصة عندما يقدم لتوجيه التعلم أن األسئلة الضيقة المحددة تبدو أفيد ،
إلى أن  روسوو  راد فيلد كما توصل كل من. ذية راجعة مباشرة عن إجابات التالميذالمعلم تغ
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 ) .مستوى عال من التفكير، لها أثار موجبة على التحصيل التي تستلزماألسئلة اعتماد أسلوب 

Redfield & Rousseau, 1981) 
لإلجابة عن أسئلة المعلم أو معدل التبادل  ذي يقضيه التلميذفالوقت ال: وقت االنتظار-ج

جابة التلمي وبين االستجابة ورد فعل المعلم  ذبينهما، أي الوقت الفاصل بين سؤال المعلم وا 
 .الفصل الدراسي داخلالالحق، له أثر على نمط المناقشة 

، من حيث خصائصه ذأي أن تكون لدى المعلم صورة واضحة عن التلمي: ذمعرفة التلمي-د
خاصة ما يتعلق  الحركية، الحسيةو ، والجوانب المعرفية، ...(هل هو خجول، اندفاعي)جدانية الو 

 .بالسمع والبصر، وقدرات النطق من حيث سالمتها
 
 
 : هناك عدة طرق لتسيير المناقشة الصفية منها: طريقة المناقشة الصفية. 4-2-4-3
على طبيعة الموضوع المعالج لك ذويتوقف : طريقة تبادل التسميع واألسئلة واألجوبة-أ

 .لك طوال وتعقيداذتتأثر األسئلة ب ذي إالتربو والهدف 

إلثارة و في تفكير عالي المستوى،  ذتستعمل لدمج التالمي :المناقشة القائمة على المشكلة-ب
تنافرا معرفيا  سببدافعيتهم لالستقصاء الفكري، وغالبا ما يختار المعلم من المشكالت التي ت

 .ذميلدى التال

على تشكيل استدالالتهم على  ذيساعد فيها المعلم التالمي: المناقشة القائمة على المشاركة-ج
ه الخبرات، وتوسيعها مع طرح ذنحو مستقل، وعن طريق الخبرات المشتركة ومناقشة معنى ه

ما و  ،ذالمستوى المعرفي لدى التالمي ىفعلى المعلمين أن ينتبهوا إل. أسئلة للدراسة المستقبلية
تهم على استيعاب بعض اقدر تقتضيه هذه الطريقة من مكتسبات وخبرات سابقة، ومراعاة 

 (1112جابر عبد الحميد جابر، . )المشاكل والمواضيع والتعامل معها
 :متعلم/ معلم: التفاعل. 2-3--4

ات أكاديمي لدى ذلقد بات من المؤكد أن للمعلم أثرا بالغ األهمية في تشكيل مفهوم     
تؤثر على حياته  ذيمكن للمعلم أن يطور بعض الجوانب في شخصية التلمي ذ، إذميالتال

أن   (EATON et al, 1978)لك بعض الدراسات فقد وجد ذولقد أشارت إلى  ،المستقبلية
والنجاح في الحياة  ،هناك عالقة إيجابية بين فعالية أداء بعض المعلمات في المرحلة االبتدائية
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عبد .  )ة ثقافيامجميع أفراد العينة كانوا ينتمون إلى طبقة اجتماعية محرو  ، مع العلم أنعموما
 (1111المجيد النشواتي، 

يمكن المتعلم / على إثر ما سبق يتبين أن هناك عوامل عديدة تؤثر على عملية تفاعل المعلم  
 : فيما يلي هاصيتلخ
 : ذالتكوين اإلدراكي للمعلم وتقييم التالمي-0

أو التي يطلقها كل  ،على بعضهما ذاألحكام التي يصدرها كل من المعلم والتلميإن جملة       
أساس  ل بينهما علىـويتم التفاع ،منهما على شخصه، لها عالقة بالتكوين اإلدراكي لكل منها

وقد كشفت دراسات عديدة، أن المعلمين . التفضيالت القيمية التي يطلقها كل منهما على اآلخر
مما يؤدي   ويتفاعلون معهم على نحو مختلف ،همذومواقف مختلفة إزاء تالميون اتجاهات ذيتخ

 (Helton And Oakland, 1977) .إلى تباين تحصيلهم وسلوكهم داخل القسم
(Willis And Brophy, 1974)  

هم في أربع فئات  ذاتجاهات المعلمين نحو تالمي (Silberman, 1969)وقد لخص الباحث  
 .ذوالنبأالالمباالة و تعلق، االهتمام، أساسية؛ اتجاهات ال

 : أثر الشكل الخارجي-4
أثر على تقدير المعلمين  ذا كان للمظهر الخارجي للتالميذحاول بعض الباحثين معرفة ما إ    

 ساهريا بية، وقد وجدذين لديهم مظهرا خارجيا أقل جاذلهم، على حساب ال
(Sahria, 1975)   ذين، فأفاد المعلمون بأن هؤالء التالميمعوق ذبعد دراسة حاالت لتالمي ،

 ذيعانون من مشكالت أكاديمية وانفعالية واجتماعية، كما كانت توصياتهم بوضع هؤالء التالمي
 .خاصة أقسامفي 

 : االجتماعي-أثر المستوى االقتصادي -3
ة التي االجتماعيو شارت بعض الدرسات إلى أن المعلمين كثيرا ما يتأثرون بالطبقة االقتصادية أ

-المنتمين إلى مستويات اقتصادية ذ، حيث ينزع المعلمون إلى تقدير التالميذينتمي إليها التالمي
المنحدرين من مستويات اجتماعية  ذعلى نحو أفضل من تقديراتهم للتالمي ،اجتماعية راقية

وعلى الرغم من أن نتائج بعض الدراسات تقر  (De Meis and Turer, 1977).منخفضة
االجتماعية والثقافية  -عالقة ارتباطية بين القدرات العقلية والمستويات االقتصاديةبوجود 

. هذلك ال يعني تمكن المعلم من إصدار أحكام أو تقديرات قطعية على تالميذلألسرة، إاّل أن 
 (1111طحان، )
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 : أثر توقعات المعلم -2
طريقة تفاعلهم معهم، مما يؤثر هم، تؤثر على ذكثيرا ما ينشئ المعلمون توقعات على تالمي   

 )لك كل من جاكبسون وروزنتالذوقد أكد . على تحصيلهم وسلوكاتهم داخل حجرة الدراسة

Jacobson and Rosental, 1968)  كاء العينة ذفي دراسة تجريبية، فكان أن ازداد معدل
 ذصورة عن تلمي ا كّون المعلمذكياء، فإذدرجة بعد إخبار المعلمين بأنهم أ 12.22التجريبية ب 

ا ذا التصور، وا  ذا التوقع ويتعامل معه وفق هذكي، فإنه يتوقع منه سلوكا يتفق مع هذما بأنه 
ه التصورات عنهم، فسوف يعدلون سلوكاتهم لتتفق مع ذبأن المعلم يحمل مثل ه ذأدرك التالمي

ئج التي توصل ت حتمية، فقد فّند بعض الباحثين النتاسه الحقيقة ليذغير أن ه. ه التوقعاتذه
كائهم ذهم نتيجة معرفة درجات ذإليها جاكبسون وروزنتال، أي عدم تحريف المعلمين ألداء تالمي

ه ذلك مع إقرارهم بأن لهذو  (Wiltroche and Lumsdaine, 1977 )أو مستويات تحصيلهم
 .هم كما ونوعاذالتوقعات تأثيرات على تفاعل المعلمين مع تالمي

 : أثر جنس المعلم -2
 .ين الدراسات أن الفتيان أقل قدرة من البنات في المجاالت التي تتطلب مهارات لفظية وقرائيةتب

(Bloom, 1971)  وق الصبيان على البنات في مجال المهارات الرياضية في ففي حين يت
ا التباين بين ذولقد عزى  الباحثون ه  (Maccdey and Jaclin, 1974).بداية سن المراهقة

افتراضات، مفادها أن المعلمات يعاملن الصبيان على نحو يختلف عن معاملة  إلى ذالتالمي
ي يساعدهم ذكري المناسب، الذج الذهن بالنمو ذات على تزويد تالمير البنات، وأنهن غير قاد

 . (Travis, 1977) (Vroegh, 1976).على فهم دورهم
 : ذأثر التالمي -6
من خالل التوقعات التي يحملونها عنهم، خاصة  بدورهم على سلوكات معلميهم ذيؤثر التالمي  

منها ما تعلق بضبط الصف وطرق تقديم المادة الدراسية وتوقعاتهم حول كفاءة معلميهم، فيؤدي 
، كما ذه التوقعات، فيكون رد فعل المعلمين وفق سلوك التالميذلك إلى إصدار سلوكات وفق هذ

 .لسمعتهم المهنيةمصدر األساسي لهم ا ذيدرك المعلمون أن التالمي
فظي، ليستطيعون تغيير سلوك معلمهم ال ذوقد قامت بعض الدراسات بالتدليل على أن التالمي   

ه األنماط سلبية أو إيجابية، فتنشأ ذمن خالل أنماط استجاباتهم لسلوك معلمهم، كأن تكون ه
لمعلم كما قد يستجيب ا. (Nalon and Noble, 1976).عالقات إيجابية أو سلبية بينهم
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ه المجموعة كمرجع يعتمده في طريقة تقديمه للمادة ذه ذ، بحيث يتخذلمجموعة دون باقي التالمي
 (Schleclty and Atwood, 1977 ) .تبسيطا وتعقيدا سرعة وبطأ ،الدراسية

والغالب على ما يبدو أن المعلمين يمارسون أنماطا تفاعلية معينة دون وعي كامل منهم، األمر 
عبد .   )وعدم التفاعل معهم فينسحبون تدريجيا ويهمشون ذى تجاهل بقية التالميي يؤدي إلذال

 (.1111المجيد النشواتي، 
 : اللغة والتفاعل اللفظي في القسم. 4-2
يتوقف النجاح في الحياة اليومية إلى حّد كبير على استخدام اللغة، والصورة نفسها تنتقل إلى   

ي يتم من خالله قدر كبير ذفاللغة هي الوسيط ال ،اخل القسمد ذالمواقف التي يتعرض لها التلمي
للمعلمين على أنهم بلغوا أهدافا تربوية،  ذي من خالله يبرهن التالميذوال ،من المهام التدريسية

تشكيل معان  ذوأنهم يحضون بقدرال بأس به من الخبرة التربوية، واللغة المنطوقة تتيح للتالمي
بها إلى المعاني المشفرة قبلها، وتؤثر اللغة على عمليات تفكير عن معارفهم الجديدة وتركي

 .كما تسمح لهم بتحقيق هويتهم كمتعلمين وكأعضاء داخل جماعة القسم ذالتالمي
في المشاركة والتبادالت  ذإن العجز أو الضعف في اللغة واستعماالتها، يضعف حظوظ التلمي"

 (.11: 1111لورسي، ".   )و المعرفي بشكل عاماللفظية وبالتالي يعيق التعلم المدرسي والنم
فهناك عالقة بين اللغة والمنطق وكالهما يؤدي إلى القدرة على التحليل والتفكير، وتتيح اللغة 

إن التفاعل ينتج . تنمية القدرة على ربط الجوانب المعرفية من التعلم بالجوانب االجتماعية
بمقدار قدرة المعلم على  ذل الفهم لدى التلميويحص ،ذبمقدار ما يحصل من الفهم لدى التلمي

على استيعابها، ويحصل مقدار  ذوقدرة التلمي ،إفهام وتبسيط مضمون الرسالة التعليمية
 .هنهذمن كفاءة لغوية تمكنه من تمثل الرسالة في  ذاالستيعاب والفهم بمقدار ما يملك التلمي

ا ذتباره عالقة بين شخصين يقعان في هفاللغة في المدرسة تشكل مجاال للفهم والتواصل، باع
خلفية بفضلها تنتقل عالقتهما إلى عناصر  ونيكو ي يمنحهما ميدانا مرجعيا مشتركا، ذالمجال ال

 .أخرى في مجالهما الحيوي
ي ينتج عنه في ذأن اللغة هي ثمرة تالقي نوعين من النمو أحدهما النمو الحركي ال نونونترى 

ي يؤدي بدوره إلى ذر هو أنماط التفاعل مع األشخاص اآلخرين النهاية المطاف التصور، واآلخ
 (.1111لورسي، .  )التبادالت اللفظية وتطويرها

 : تحليل التفاعل اللفظي من خالل نظام فالندرز. 4-6
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-1: أن التدريس يكون أكثر فعالية كلما كان البرنامج الدراسي يعتمد على ما يليفالندرز يرى 
 .هيئة تدريس مختصة

  .تهيئة الجو التعليمي المناسب والحافز على العمل-2
 . إتاحة الفرصة للمتعلم بأن يشارك مشاركة فعلية-3
 .تشجيع المتعلم على تجريب مهارات االتصال اللفظي واستخدامها-4
 (.0961نيد فالندرز، ). ية الراجعة بفعاليةذاستخدام نظام التغ-1

علم في اختيار النشاط التعليمي، يجعله أكثر قدرة على والحقيقة أن الحرية المتاحة للمت       
استعمال وانتقاء التقنيات التي تناسبه الستيعاب المادة الدراسية، كما تقل نسبة احتمال الخطأ 

برايس لويس لنظرية عوامل "كما يقل استمرار الخطأ في حالة وقوعه، حسب مفهوم  ،فيه
دت بالتلميذ إلى أة و االجتماعية والموضوعية التي أي البد من تحليل العوامل النفسي". الخطأ
لك بطريقة يصعب ذيتأثر العمل داخل حجرة الدراسة بجملة من العوامل االجتماعية، و و  .الخطأ

ا ذفصلها عن العوامل األخرى، مما يجعل عملية تحليلها وتفسيرها من جنس نفس الصعوبة، ل
العمل والدراسة، بشكل دقيق حتى يتمكن من  ه المواضيع تحديد مجاالتذفي مثل ه ذكان المحب

ات فائدة عملية، ومن المفترض أن يكون السلوك اللفظي عينة ممثلة ذالوصول إلى نتائج 
، وباعتباره يتميز للسلوك الكلي أثناء عملية التفاعل الصفي، ألنه يحتل معظم الوقت الدراسي

في  ذاالهتمام على درجة حرية التالمي كما يركزبدرجة ثبات أكبر مقارنة بالسلوك غير اللفظي، 
 .حجرة الدراسة والتي يمنحها المدرس إّياهم

لقد قسم فالندرز كالم المدرس إلى قسمين، مباشر وغير مباشر فيكون المدرس مباشرا ويعني 
ا من شأنه أن يؤثر على ذالحد األدنى من الحرية في االستجابة وه ذلك أنه يمنح التالميذ

ه الحد األعلى من الحرية في االستجابة أثناء ذا منح تالميذن غير مباشر إمبادراتهم، ويكو 
الدرس واختيار المدرس لنوع السلوك سواء كان شعوريا أم غير شعوري، فهو يعتمد على عدة 

وعلى نوع األهداف  القسم،عوامل منها، إدراك المعلم لنمط التفاعل اللفظي الحاصل في 
 .الخاصة بمواقف تعليمية معينة

ا معنى، كما ذلك ليكون التفاعل الكلي أثناء الدرس ذ، و ذكما قدم فالندرز تقسيما لكالم التالمي 
تضمن قسما خاصا بالصمت واالضطراب أو أي شيئ آخر يحدث، غير كالم المدرس أو كالم 

 :ه األقسامذوفيما يلي تفصيل ه ذالتالمي

 :لتأثير غير المباشرالتأثير المباشر وا: وقسم إلى قسمين: كالم المدرس -0
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 :التأثير غير المباشر.0-0
ه ويتعرف بأن لهم الحق في التعبير عن مشاعرهم وال ذيتقبل المدرس ما يشعر به تالمي  

يعاقبون عليه، حيث يستعمل المدرس ما يساعده من العبارات على قبول وتوضيح شعور 
ة أو مستقبلية وتشير إلى شعور عن مشاعره في مواقف سابق ذه، كما يتضمن تعبير التلميذتالمي

 .باالرتياح أو عدمه، أو تتنبأ بأحداث سارة أو مؤلمة
أو مجموعة  ذيقصد به إزالة التوتر دون أن يكون على حساب التلمي: الثناء والتشجيع-0.0.0

 (.رصد معاني الثناء)القسم  ذمن تالمي
ا ذ، خاصة إذأنها من فكر التلمي وتبسيطها، وتبين ذتقبل اقتراحات التالمي :تقبل األفكار-4.0.0

 .بعظم خطئه ذكانت صائبة، وتقويم اعوجاجها بطريقة ال تشعر التلمي

عليها فقط فنوعية األسئلة  ذاألسئلة التي يتوقع المعلم منه إجابة التالمي :توجيه األسئلة-3.0.0
تحد ( نعم، الصح، خطأ، )، فاألسئلة المغلقة مثال ذتعطي فكرة عن تصور المعلم لحرية التلمي

يخشى من التعليقات المباشرة، ألنه  ذفي اإلفصاح عن رأيه، كما تجعل التلمي ذمن حرية التلمي
 .ذا النوع من األسئلة يركز على اإلجابة وليس على التلميذيخاف أن يقع في الخطأ، وه

 : وينقسم إلى ثالثة أقسام: التأثير المباشر. 0-4
م المدرس معلومات، أفكارا وآراء، محاوال تركيز انتباه بحيث يقد: الشرح والتلقين. 0-4-0

 .على موضوع معين ذالتالمي
ويتوقع منهم االلتزام بها  ذيقدم المدرس توجيهات وأوامر إلى التالمي: تقديم توجيهات.0-4-4

 ذا كانت توجيها أو أمرا، بدرجة حرية التلميذها، ويستعان في تحديد عبارة المدرس فيما إذوتنفي
 .الستجابةفي ا

نحو االتجاه المرغوب،  ذعبارات النقد لتغيير سلوك التالمي: النقد وتبريرات السلطة.0-4-3
 .ا النوع كل أشكال التبرير أو الدفاع عن سلوك المعلم أو توجيهاتهذوينضم إلى ه

 :   وينقسم إلى جزئين: ذسلوك التلمي-4
قصد اإلجابة عن سؤال  ذللتالميا الجزء كل مبادرة ذيدرج في ه: االستجابة للمدرس 4-0

لفظيا لتوجيه وجهه إليه المدرس، فيدرج فيه، كل إجابة من  ذالمدرس، أو عندما يستجيب التلمي
ي يقدمه ذعلى الموضوع ال ذجاءت لبناء على تكليف من المدرس وكل تعقيب من التلمي ذالتلمي

 .دخلالمدرس أو أي استفسار عن القضية التي يتحدث عنها في لحظة الت
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، القسمفكل شيئ يحدث في   ،الصمت أو الفوضى وهو ويضم قسما واحدا: سلوك مشترك-3
ويسجل في فترة التداخل واالضطراب في االتصال اللفظي، خاصة فيما يعسر على المالحظ 

نيد فالندرز .    )كما نسجل فيه لحظات السكون التام. تحديد الفواصل بين أنواع الحديث
 (.1110وأمدون إدمون، 

 (02: 0926فالندرز وأمدون، : )قسام التفاعل اللفظي في نظام فالندرز العشريأ
 
 
 
 
 
 
 
 

 كالم المدرس

 
 
 

كالم المدرس 
 غير المباشر

ه، ويؤكد حقهم في ذإدراك المدرس لمشاعر تالمي: تقبل المشاعر -1
 .لك بأي من أشكال االعتراض أو العقابذالتعبير عنها وال يقابل 

لك في ذعبارات الثناء والتشجيع وقد يكون  :عالثناء أو التشجي -2
في الحديث، وكل  ذصورة إيماءات يؤدي إلى استرسال التالمي

 .ذالدعابات المزيلة للتوتر دون أن يكون على حساب التالمي

ه، بتوضيحها أو ذتقبل المدرس ألفكار تالمي :تقبل األفكار -3
 .تلخيصها

وضوع والتي يتوقع األسئلة الموجهة حول صلب الم :توجيه األسئلة -4
 .إجابتها ذأن يعرف التالمي

 
كالم 

 المدرس

تقديم معلومات، حقائق، آراء، تعبر عن فكرة : الشرح والتلقين -1
 .خاصة بالمدرس كما يتضمن بعض األسئلة التعبيرية

 .بتنبيهاته وأوامره ذيتوقع المدرس التزام التالمي :توجيهات -0

المدرس من عبارات نقد وتشمل ما يوجهه  :النقد وتبريرات السلطة -1
ويتضمن . ه تستهدف تعديل سلوكهم في االتجاه المرغوبذإلى تالمي

 .اتية إلى حد بعيدذاستخدام المدرس لسلطته ال

 
كالم 

 التلميذ

 
 
/ 

ويبدو بوضوح  ذيسجل كل ما يصدر عن التلمي: االستجابة للمعلم -1
 (.ذالتلمي)أنه نتيجة لطلب المعلم أو لسؤال موجه إليه 

الحديث دون طلب من  ذهو بدء التلمي: بمبادرة منه ذالتلميتحدث  -1
 .المعلم ودون أن يكون نتيجة توجيه سؤال من المعلم

 
سلوك 
 مشترك

 
/ 

والمقصود هو فترات التداخل  : الصمت  أو الفوضى  -16    
لك فترات السكون التي ال يتحدث ذواالضطراب في االتصال اللفظي، وك

 .الدراسة فيها أحد مطلقا في حجرة

 
 : ذإجراءات تصنيف تفاعل المدرس مع التلمي. 4-6-0
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لك حسب ما يوافق السلوك ذيسجل المالحظ السلوكات التي تقع في القسم كل ثالث ثوان، و    
من رقم، فيدرج األرقام بشكل متسلسل وعمودي، ويمكن للمالحظ أن يسجل مالحظات هامشية، 

ه األرقام في ذبها بعد حصة التسجيل وتفريغ هإن غّم عليه تصنيف السلوك حتى يهتدي 
ومن المستحسن أن يمضي المالحظ فترة تتراوح بين خمس إلى عشر دقائق من . المصفوفة

انطباع عام عن الموقف التعليمي  ذلك لغرض التهيئ وأخذبداية الحصة ال يسجل فيها شيئا، و 
ل وكأن حصة أخرى قد بدأت، وعندما يتغير النشاط، على المالحظ أن يوقف التسجيل ، ويعم

بالقراءة الصامتة، مع العلم أنه البد من تسجيل نوع النشاط  ذلك عندما يقوم التالميذومثال 
 . الجديد، على شكل مالحظات هامشية

ه القواعد من درجة ذتحسن ه:  القواعد واألحكام األساسية لرصد التفاعل اللفظي.4-6-4
 : حظةا النظام ودقة المالذثبات استعمال ه
عندما يقع لبس في انتماء العبارة بين قسمين يختار دائما القسم األبعد من : القاعدة األولى

طرفا أو واحدا من األقسام التي حصل فيها اللبس، ( 16)باستثناء عندما يكون القسم( 1)القسم 
بتعدنا عنه ألنه أكثر تكرارا وكلما ا( 1)والسبب في عدم اختيار القسم (. 16)فال نختار القسم 
 (.2)نختار ( 3)والقسم ( 2)ا وقع اللبس مثال بينذقل التكرار، فإ

ا ذال نغير تصنيف سلوك المعلم المباشر إلى غير المباشر أو العكس إال إ: القاعدة الثانية
 .كانت هناك داللة واضحة للتغير من قبل المدرس

لك فيما ذ، و ذمعلم عند التلميالتصنيف يكون على أساس ما يعنيه سلوك ال : القاعدة الثالثة
، ذه الحرية، فمثال عندما يقوم المدرس بتشجيع التالميذيختص بتقييدهم في حريتهم أو منحهم ه

وليس ( 1)ا السلوك يصنف ضمن قسم االنتقادات ذغير أنهم يفهمون أنها نقد ألحدهم، فإن ه
تأثيره على سلوك ، فالمعيار الثابت في تصنيف سلوك المدرس، هو (2)في قسم التشجيع 

ه القاعدة تساعد على إدراك سلوك المدرس ذه. من خالل العبارات التي يستخدمها ذالتالمي
، ذي يحدث بين ما أراده المدرس من كالمه وما فهمه التالميذبشكل واضح، ألنها تبين الشرح ال

 .مع ما أراده المدرس ذوكثيرا ما يحدث أاّل يتوافق فهم التالمي
ا حدث أكثر من قسم واحد خالل ثالث ثوان فيسجل المالحظ كل األقسام ذإ: عةالقاعدة الراب

المستعملة في تلك الفترة، وفي حالة عدم حصول تغير في السلوك خالل نفس الفترة، فيعاد 
 .ي سجل من قبلذتسجيل رقم نفس القسم ال
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حظتها على تأتي توجيهات المدرس على شكل عبارات لها نتيجة يمكن مال: القاعدة الخامسة
ا ذفه". هب إلى السبورةذا: "ما ذلك أن يقول المدرس لتلميذ، ومثال ذسلوك بعض التالمي

 السلوك يسجل ضمن توجيهات
ه العبارات ذ، وهذ، كما تأتي بعض العبارات وكأنها توجيهات، لكن ال يتمثل لها التلمي(0)القسم

ه ذفتدرج ه" تعدوا لقضاء وقت الراحةاس" : غالبا ما تسبق التوجيهات الفعلية كأن يقول المدرس
 (.1)العبارة ضمن قسم المحاضرة

لك ضمن قسم طرح ذا باسمه يسجل المالحظ ذعندما يدعو المدرس تلمي: القاعدة السادسة
 . في الغالب( 4)السؤال

ا كانت هناك فترة صمت مميزة، ولفترة ثالث ثوان على األقل يسجل ذإ: القاعدة السابعة
لكل ثالث ثوان من الصمت أو الضحك، أو الكتابة على السبورة بدون ( 16)المالحظ القسم

 .لكذصوت أو ما شابه 
لك ضمن ذ، فيسجل ذعندما يكرر المدرس إجابة صحيحة صدرت من التلمي: القاعدة الثامنة
 .صحيحة وتستحق التشجيع والثناء ذ، وهنا يعني أن إجابة التلمي(2) قسم التشجيع

ه الفكرة، ذتعتبر ه ذوينقلها على بقية التالمي ذما يكرر المدرس فكرة التلميعند: القاعدة التاسعة
 .ذقبول أفكار التالمي( 3)موافق عليها وقابلة للنقاش، فتسجل ضمن القسم

آخر مباشرة، أي دون تدخل المدرس فيوضع  ذالحديث بعد تلمي ذا بدأ التلميذإ: القاعدة العاشرة
( 1)إلى آخر، أي بين تكرار القسم ذر الحديث من تلمي، إشارة لتغي(16)تكرار في القسم

 (.1)والقسم
بين ...ا صدرت من المدرس كلمات مثل؛ نعم، طيب ممتاز آهذإ: القاعدة الحادي عشر

ه الكلمات بمثابة تشجيع ذالتشجيع وتعتبر ه( 2)فيسجل تكرار في القسم( 1)تكرارات القسم
ي ذللتالمي  .ان لالستمرار في الحديثذوا 

لك ذإلزالة التوتر وابتغاء الراحة فإن  ذعندما يمزح المدرس مع التالمي: عدة الثاني عشرالقا
ا كان غرض المدرس من المزاح هو التنّدر واالستهزاء ذ، أما إ(2)يسجل ضمن قسم التشجيع

 (.1)ه العبارات ضمن قسم االنتقاداتذفتصنف ه ذبالتلمي
لبالغية ليست أسئلة، ألن المدرس ال يبتغي بها انية أو اياألسئلة الب: القاعدة الثالثة عشر

 (.1)جوابا، فتعتبر كالمحاضرة، فتصنف ضمن القسم
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ي يطرحه المدرس هو إشارة إلى حدوث إجابة تقع ذالسؤال الضيق ال: القاعدة الرابعة عشر
لك ذإجابة محددة ومتوقعة، يصنف  ذوعندما يقدم التلمي. االستجابة للمعلم( 1)ضمن القسم

 .بالحديث ذمبادرة التلمي( 1)ا توسع وأبرز إجابته فتدرج ضمن القسمذ، أما إ(1)قسمضمن ال
على سؤال ضيق واحد قدمه المدرس  ذعندما يجيب أكثر من تلمي: القاعدة الخامسة عشر

 (.1110فالندرز وأمدون، (.   )1)لك ضمن القسمذفيسجل 
 : تفسير نظام تحليل التفاعل اللفظي. 4-6-3

واصل السلوكات المصنفة ضمن المصفوفة، ثم الخروج بنسبة معينة ال يكفي إن جمع ح    
من الوقت للمحاضرة  %16لفهم سلوك التفاعل اللفظي، فالقول مثال بأن المدرس استعمل 

لالنتقادات ال يكفي، لكن المهم هو معرفة متى استعملها ومع أي  %16واإللقاء وأنه استعمل 
 نوع من العبارات؟

ه النتيجة البد من إعادة تبويب وترتيب النتائج أو البيانات الخام ضمن مصفوفة من ذلبلوغ ه   
لك يستطيع المالحظ استخراج فكرة واضحة عن تفاعل المدرس ذعشرة أعمدة وعشرة صفوف، وب

فجمع البيانات في صورتها األولية تكون مسجلة في شكل سلسلة من األرقام . ذمع التالمي
 .جاالعمودية أزواجا أزوا

ولتحديد الخلية التي يسجل فيها الرقم؛ يرجع المالحظ إلى . ه األعمدة تفرغ في المصفوفةذفه
األعمدة واألرقام المدرجة فيها على شكل أزواج، حيث يشير الرقم األول من الزوج إلى الصف 
والرقم الثاني إلى العمود وتوضع عالمة واحدة في خلية تقاطعهما، والمالحظ أن كل زوج 

ي قبله، وأن كل رقم يستعمل مرتين ماعدا الرقم األول واألخير ذي يليه والذاخل مع الزوج اليتد
 .في بداية ونهاية المصفوفة( 16)ا يسجل الرقمذأي الصمت، وله
أي الصمت في بداية ونهاية المصفوفة مبني على فرضية مفادها أن يبدأ ( 16)إن اختيار الرقم

 .يضمن تساوي عدد الحدود اإلجمالي في كل صف مماثلا ذكل تسجيل وينتهي بالصمت، وبه
وبعد تفريغ البيانات في المصفوفة يحدد المالحظ النسب المئوية ألنواع العبارات المختلفة    

من التفاعل اللفظي، ومن النسب التي ينبغي على المالحظ حسلبها، والتي تساعده في عملية 
، نسبة حديث ذالدراسة، نسبة حديث التلميتحليل التفاعل؛ نسبة حديث المدرس في حجرة 

المدرس المباشر إلى كالمه غير المباشر وغيرها من النسب التي على أساسها تعقد الفروق بين 
 .األنماط العشرة المدرجة في المصفوفة
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 الجانب الميداني : الثاني الباب
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 الميدانية سةالدرا إجراءات :رابعالفصل ال
 

 حدود البحث-1
 عينة البحث -2
 منهج البحث -3
 أدوات البحث -4
 مقياس الكفاءة الوجدانية لدى المعلم -4-1
 مقياس دافعية التعليم لدى المعلم  -4-2
 مقياس دافعية التلميذ نحو التعلم -4-3
 طريقة التطبيق -1
 طريقة التصحيح -0
 دمةالتقنيات االحصائية المستخ-1
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 :البحث حدود -0
 تالميذه وبدافعية للتعليم بدافعيته وعالقتها معلم لدى الوجدانية بالكفاءة البحث هتمي
 وقد .بومرداس والية مقاطعات لبعض ابتدائي الخامسة السنة تالميذ على البحثقتصر وي ،للتعلم
أن  باعتبار ،الوقت ضيق بببس ذلك تعذر لكن أخرى واليات العينةتشمل  أن الباحث حاول
 جراءاتاإل ال تسمح بإنهاء - مايو و أبريل شهري-الميدانية  الدراسة افيه أجريت تيال الفترة
جراء الدراسة قبل التربية ومديريات الوصية ةالهيئ عم التي تستغرق وقتا طويال داريةاإل ،  وا 

 لتالفي شخصيةال هعالقات إلى الباحث عمد وعليه .شروع التالميذ في امتحانات الفصل الثالث
 .اإلدارية االجراءاتتلك 

 : البحث عينة -4
 مستوىال نفس تالميذ بين ومن ،ابتدائي الخامسة السنة معلمي بين من بحثال عينة تكونت     

 وقورصو ،وسط بومرداس اتمقاطع وهي ،فيها العمل لنا أتيح التي المدارس من الدراسي
 عرضية بحسب البحث عينة كانت فقد وعليه .السغيرات و وزموري الثنيةو  تيجالبين،و  وبودواو،
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 متغير مراعاة دون تلميذ 166 و معلما 16 خمسين شملت وقد ،تبيانها سبق التي الظروف
 . الجنس

 :البحث منهج -3
 بالجانب ترتبط التي ءاتاكفال من مجموعة وصف محاولة البحث هذا هدف كان لقد     

 كانت إذا ما ومعرفة ،للتعلم التلميذ وبدافعية للتعليم بدافعيته عالقتها في المعلم لدى الوجداني
 المنهج كان وعليه .اعدمه من العالقة هذه وجود على خاللها من نستدل مؤشرات هناك

 خالل من المتغيرات هذه يدرس أنه باعتبار ،المسحي الوصفي المنهج االقتراب لهذا المناسب
 .الواقع في كما هي عليه وصفها محاولة

 : البحث أدوات -2
 مقياس :وهي إعداده من مقاييس ثالثةالميدانية  البحث في جمع بيانات الباحث استخدم     
  .لتعلمنحو ا التلميذ دافعية ومقياس للتعليم المعلم دافعية ومقياس ،المعلم لدى الوجدانية الكفاءة

 :المعلم لدى الوجدانية الكفاءة مقياس 2-0
  من منطلقا في ذلك ،نفسهب بناه مقياس على الوجدانية الكفاءة قياس في باحثال اعتمد     

 Mayer and تعريفاألبحاث والدراسات التي تناولت موضوع الذكاء الوجداني، ومتبنيا 

Salovey االنفعاالت  على التعرف بعد: وهي أبعاد خمسة المقياس ضم وقد الوجداني، للذكاء 
 التعرف على التلميذ ومساعدة التلميذ وانفعاالت ،المعلم انفعاالت لىع التعرف الثالثة؛ بجوانبه
 ،المعلم انفعاالت على التعبير جانبين؛ ويضم االنفعاالت على التعبير وبعد .انفعاالته على
 فهم ؛وهي فروع ثالثة إلى ينقسم الذي و االنفعاالت فهم بعد ثم .التلميذ انفعاالتالتعبير عن و 

 إدارة بعد ثم .انفعاالته فهم على التلميذ ومساعدة ،التلميذ انفعاالتفهم و  ،المعلم انفعاالت
 و الخامس البعد ثم انفعاالته، إدارة على التلميذ ومساعدة ،والتلميذ بالمعلم الخاصة االنفعاالت

 ،التلميذ دافعيةحفز و  المعلم دافعية حفز ويضم الدافعية، حفز في االنفعاالت توظيف وهو األخير
 شكل في البنود جاءت وقد هذا. دافعيته حفز في انفعاالته توظيف على التلميذ ةومساعد
 مدى جيبالمفيها  قرري بحيث ،الذاتي التقرير إختبارات في تقريرية مثل المعمول به عبارات

 ".ليكرت" طريقة في تدريج خماسي على ،عليه العبارة محتوى قانطبا

 :المقياس صدق 2-0-0
 التناسق طريقة على معتمدا العبارات، أفضل الختيار المقياس بنود ليلبتح الباحث قام     

 والدرجة البنود من بند كل درجة بين االرتباط معامل حساب مبدأ على تقوم التي و الداخلي
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لكل  االرتباط معامالت كانت نتائج  وقد .الكلية الدرجة من البند درجة طرح بعد للمقياس الكلية
 :بعد كما يلي

، وهذا بالنسبة لكل الفروع 6.11و  6.11 بين االنفعاالت على بالتعرف والمتعلق ألولا لبعدا-
 .6.61وكانت كلها دالة عند مستوى الداللة االحصائية  البعد التي يتكون منها

، وهذا بالنسبة لكل الفروع 6.46و  6.11بين االنفعاالت على التعبيرالمتعلق بو البعد الثاني -
 .6.61وكانت كلها دالة عند مستوى الداللة االحصائية التي يتكون منها، 

وهذا بالنسبة لكل الفروع التي . 6.31و  6.11بين  االنفعاالت فهمالبعد الثالث المتعلق ب-
 .6.61يتكون منها، وكانت كلها دالة عند مستوى الداللة االحصائية 

وهذا بالنسبة لكل . 6.21و 6.11بين  ، تراوحت النتائجاالنفعاالت إدارةالبعد الرابع المتعلق ب-
، حيث تم 6.61وكان أغلبها داال عند مستوى الداللة االحصائية  البعد، الفروع التي يتكون منها

 .6.61تسجيل داللة بعض البنود عند مسوى الداللة 

، وهذا بالنسبة لكل الفروع التي 6.11و  6.11بين  االنفعاالت توظيفالبعد الخامس المتعلق ب-
 .6.61نها وكانت كلها دالة عند مستوى الداللة االحصائية يتكون م

  :الثبات 2-0-4
 الذي وهو ،سمة في للشخص الحقيقية الدرجة ترجمة على االختبار قدرة على الثبات يدل     
 ألفا معامل باستخدام ،الخاصية لهذه المقياس استيفاء من الباحث تحقق فقد وعليه قياسه، تم

 عام كرونباخ اقترحها التي ،ريشاردسون كودر قانون من خاصة حالة ميترج الذي و كرونباخ
 حيث ثنائية وغير الصفر غير اإلجابة احتماالت تكون ما عند ،الثبات املعم لحساب 1111
 عبد سعد.)مختلفة أجزاء إلى االختبار تجزئة عن الناتجة المعمالت متوسط  ألفا معامل يمثل

 :كمايلي ألفا قيمة قدرت ولقد ،(2661، بحري في 1113، الرحمان
، والفرع 6.11، الفرع الثاني 6.11الفرع األول  االنفعاالت على بالتعرف والمتعلق ألولا لبعدا-

 .6.11الثالث 

 .6.11، الفرع 6.12الفرع األول : االنفعاالت على التعبيرالبعد الثاني المتعلق ب-
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، الفرع الثالث 6.11، الفرع الثاني 6.10ل الفرع األو : االنفعاالت فهمالبعد الثالث المتعلق ب-
6.11. 

، الفرع الثالث 6.11، الفرع الثاني 6.16الفرع األول : االنفعاالت إدارةالبعد الرابع المتعلق ب-
6.11 . 

 .6.10، الفرع الثاني 6.11الفرع األول : االنفعاالت توظيفالبعد الخامس المتعلق ب

 :المعلم لدى التعليم دافعية مقياس 2-4
نفس المنهجية التي اعتمدها في تصميم  فيه اعتمدحيث  ،الباحث تصميم من أيضا وهو     

مقياس الكفاءة الوجدانية، حيث استمدت بنود المقياس مما اطلع عليه الباحث من نظريات 
فعية في الوسط التعليمي بشكل اوالد ،ودراسات ومقاييس تناولت موضوع الدافعية بشكل عام

 الدافعية و الداخلية الدافعية بعد هما بعدين شملت بندا 46 المقياس ضم وقد هذا. خاص
 المعلمين من عينة على قمنا بتطبيقه ،للمقياس السيكومترية الخصائص من للتحقق و الخارجية

 .المرحلة االبتدائية في سونيدر   الذين بين من معلما 14 تغبل
 
 
 
 : المقياس صدق 2-4-0

ما  أوللبنود  الداخلي التناسق للتأكد من المقياس بنود بتحليل قمنا قاألورا سترجاعا بعد     
 ،للمقياس الكلية بالدرجة عبارة كلدرجة  ارتباط معامل بحساب وذلك ،المحتوى صدقيسمى ب

 : التالية النتائج على فتحصلنا الكلية الدرجة من العبارة درجات طرح بعد وهذا
وكان أغلبها داال عند مستوى  6.24و  6.10،اط فيه بينتراوحت معامالت االرتب :األول لبعدا-

 .التي تم إلغاءها 21، 11، 11، 11، ما عدا البنود 6.61الداللة االحصائية 

وكانت جميعها دالة عند  6.10و  6.10تراوحت معامالت االرتباط فيه بين : البعد الثاني-
 ومن. ، التي تم إلغاءها41، 32، 31، 24، 23ما عدا البنود  6.61مستوى الداللة االحصائية 

 .بندا 33 في النهائية صورته المقياس أخذ ثم

 : المقياس ثبات 2-4-4
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بالنسبة  6.40و ،بالنسبة للبعد األول 6.01 قيمتها وكانت كرونباخ ألفا معادلة استخدمت     
 .للبعد الثاني 

 : لتعلمنحو ا التلميذ دافعية مقياس 2-4-3
 والدافعية بندا 21 بـ  الداخلية الدافعية بعدين؛ شمل وقد الباحث إعداد من اآلخر وهو     

 من عينة على طبقناه قياسيةال وخصائصه المقياس صالحية من وللتأكد ،بندا 11 بـ  الخارجية
 .ميذتل 166

 :   المقياس صدق 2-3-0
 السابق المقياس في المطبقة الطريقة نفس بتطبيق الباحث قام المقياس نسخ استالم بعد     
 : يلي كما النتائج وكانت ،الداخلي التناسق طريقة أي

وكانت  6.60و  6.41تراوحت معامالت االرتباط فيه بين  : الداخلية الدافعية:  األول البعد
 .والتي تم إلغاؤها11، 11، 1، ما عدا البنود 6.61أغلبها دالة عند مستوى الداللة االحصائية 

وكانت  6.11و  6.11تراوحت معامالت االرتباط فيه بين  : ارجيةالخ الدافعية:  الثاني البعد
 31 في النهائية صورته المقياس أخذ وهكذا. 6.61كلها دالة عند مستوى الداللة االحصائية 

 .بندا
 
 
 :  المقياس ثبات 2-3-4

 6.14، وبالنسبة للبعد األول 6.04 قيمتها وكانت كرونباخ ألفا معادلة كذلك استخدمت     
  .االختبار بنود وانسجام تناسق على يدل الثبات من عال مستوى وهو ،لنسبة للبعد الثانيبا
 : التطبيق طريقة - 2

 معلم كل مع ثم ،األوائل العشر المعلمين  مع الثالثة المقاييس تطبيقبنفسه  الباحث تولى     
 على سيشرف من هم ألنهم ،المعلمين متناول في العملية أن من للتأكد ،تالميذه من 16و

 البنود على اإلجابة طريقة شرح بعد ذلك وكان ، التلميذ عند للتعلم الدافعية مقياس تطبيق
 ساعة بتخصيص  ،المقياس تطبيق على الشخصي اإلشراف بضرورة المعلمين الباحث وأوصى

 المكان في فسحة تكون وحتى ،فقط االختيار عليهم وقع الذين التالميذ باستدعاء الغرض لهذا
 ،البعض بعضهم على التالميذ نقل إمكانية تجنب وبهدفعلى بنود المقياس،  لإلجابةوالزمان 

 إلعداد استمارة مجرد بل ،امتحانا ليس هذا أن للتالميذ المعلم جيدا يشرح أنحرص على ال مع
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 لمقياسي بالنسبة أما.  اإلجابة أوراق على أسماءهم اليسجلون أنهم بدليل ،الغير علمي بحث
 عليهما اإلجابة تكون أن المعلمين من الباحث طلب فقد للتعليم المعلم ودافعية الوجدانية فاءةالك
على  ،موضوعية بكل لإلجابة الكافي الوقت لديهم يكون حتى ،الراحة وقت في أو البيت في

 .شرط أن يجيبوا بشكل مستمر من البداية إلى النهاية
 :التصحيح طريقة – 6

 الفرد محصلة بجمع الباحث يقوم ثم 61 إلى 61 من الثالثة المقاييس يف التنقيط يتدرج     
 عالمة فتمنح الفرد اعنه يجبلم  يتال دو للبن بالنسبة ، أمامقياسال كل في ثم ،بعد كل في

 الواحد أال يتعدى عدد البنود المتروكة في البعد ةطيباعتبارها العالمة الوسطى شر   ،(63)ثالثة
 .ذه القاعدة في المقاييس الثالثةوقد تم اعتماد ه .16%

   :المستخدمة اإلحصائية التقنيات -1
 استعملت و  SPSS اإلحصائي البرنامج اإلحصائي التحليل عملية في الباحث استخدم   

 بدأ وذلك ،االختبارات نتائج وتحليل ،الفرضيات اختبار عملية هاتاستلزم التي التقنيات من جملة
 :كاآلتي وهي النهائية الدراسة لنتائج اإلحصائي التحليل ىإل المقاييس بناء بمرحلة

 .الحسابي المتوسط:  المركزية النزعة مقاييس.1
 .المعياري االنحراف:  التشتت مقاييس.2
 .PEARSON ارتباط معامل:  االرتباط معامالت.3
 . الفروق داللة الختبار" T test"  "ت" اختبار.4
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 عرض وتحليل وتفسيرالنتائج: الخامسالفصل 
 

 عرض وتحليل وتفسيرالنتائج-1
 إختبار الفرضيات-2
 عرض وتحليل وتفسير نتائج الفرضية األساسية األولى -2-1
 عرض وتحليل وتفسير نتائج الفرضية الجزئية األولى -2-1-1
 عرض وتحليل وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الثانية 2-1-2
 وتحليل وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الخامسة عرض -6-1-5
 عرض وتحليل وتفسير نتائج الفرضية لألساسية الثانية -6-6
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 عرض وتحليل وتفسير نتائج الفرضية الجزئية األولى -2-2-1
 عرض وتحليل وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الثانية -2-2-2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 عرض وتحليل وتفسير النتائج
ر الباحث مرحلة الدراسة باش ،بعد التأكد من الخصائص السيكوميرية للمقاييس الثالثة     

ثم ، حيث يزور الباحث المفتش في مكتبهكان ذلك باالستعانة ببعض المفتشين؛  بالنهائية، و 
، ثم إجراءات تطبيق المقاييس، ثم  يعقد المفتش موعدا كى يشرح الباحث الهدف من الدراسة

فبالنسبة  .ث بالمعلمين المتواجدين في مقاطعته، ويشرح لهم كيفية تطبيق المقاييسيلتقي الباح
، فقد ترك الخيار للمعلم أن يجيب على بنود جدانية  ومقياس الدافعية للتعليملمقياس الكفاءة الو 

 بالنسبة لمقياس دافعية أما  .، مع إمكانية أخذه إلى البيتمقياس في الوقت الذي يراه مناسباال
، ثم يشرح  معلم بنفسه المقياس على التالميذ، فقد طلب الباحث أن يوزع اللتعلملتلميذ نحو اا

، ويتأكد من أن جميع التالميذ فهموا كيفية اإلجابة، ثم يتولى هو قراءة البنود تعليمة المقياس
ن جميع ، ثم  يتأكد من أحتى يشرحه الستبعاد عامل الفهم بندا بندا، وال ينتقل من بند إلى آخر
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بعد . يس في مدة تراوحت بين أسبوع وشهرهذا وقد تم استرجاع نسخ المقاي.  التالميذ قد أجابوا
 :القيام بعملية التصحيح  كانت النتائج على النحو التالي

 :نتائج المعلمين في مقياس الكفاءة الوجدانية  .1
 :نتائج المعلمين في مقياس الدافعية للتعليم .2
 :س الدافعية للتعلمنتائج التالميذ في مقيا .3

 
 
 
 
 
 
 

 

 

الكفاءة كل من في ( معلمين و تالميذ )يمثل نتائج أفراد عينة البحث  )(جدول رقم 
الوجدانية والدافعية للتعليم بالنسبة للمعلمين، ونتائج التالميذ في مقياس الدافعية 

 للتعلم
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على فهم 
االنفعاال
 ت

إدارة 
االنفعا
 الت

استعمال 
االنفعاال
 ت

دافعية 
 داخلية

دافعية 
خارج
 ية

الدا
فع
 ية

التعرف 
على 
 االنفعاالت

التعبير 
على 
 االنفعاالت

على فهم 
االنفعاال
 ت

إدارة 
االنفعا
 الت

استعمال 
االنفعاال
 ت

مؤشر 
 الكفاءة

112 76 123 117 115 83 75 

1
5
8 2 5 6 5 5 4,6 

144 80 107 114 125 100 79 

1
7
9 6 5 3 4 6 4,8 

130 74 136 135 126 87 81 

1
6
8 5 4 8 8 6 6,2 

107 61 112 123 104 76 72 

1
4
8 2 2 4 5 4 3,4 

153 92 140 144 135 97 88 

1
8
5 7 7 9 9 9 8,2 

91 49 64 57 56 87 83 11 1 1 1 1 1 
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7
0 

145 82 124 127 127 98 81 

1
7
9 6 6 6 6 6 6 

125 77 127 105 100 101 87 

1
8
8 4 5 6 3 3 4,2 

122 81 103 108 111 90 75 

1
6
5 3 5 3 4 4 3,8 

109 65 67 87 94 78 68 

1
4
6 2 3 1 1 2 1,8 

147 94 135 133 122 93 80 

1
7
3 7 8 7 7 5 6,8 

129 75 117 94 97 96 76 

1
7
2 5 4 5 2 2 3,6 

153 86 137 133 132 104 87 

1
9
1 7 6 8 7 7 7 

130 75 117 103 111 80 73 

1
5
3 5 4 5 3 4 4,2 

168 90 138 128 133 103 84 

1
8
7 9 7 9 6 7 7,6 

143 70 128 115 106 87 72 

1
5
9 6 4 6 4 4 4,8 

135 79 131 126 118 99 83 

1
8
2 5 5 6 6 5 5,4 

147 80 133 134 134 97 83 

1
8
0 7 5 7 8 8 7 

140 84 110 124 123 99 71 

1
7
0 6 6 4 5 5 5,2 

111 68 117 110 106 86 76 

1
6
2 2 3 5 4 4 3,6 

111 79 124 116 127 98 85 

1
8
3 2 5 6 4 6 4,6 

142 94 120 123 121 97 81 

1
7
8 6 8 5 5 5 5,8 

143 58 109 112 109 97 75 

1
7
2 6 2 4 4 4 4 

135 72 118 125 128 98 81 

1
7
9 5 4 5 6 6 5,2 

151 80 139 136 135 102 87 

1
8
9 7 5 9 8 9 7,6 

114 84 98 105 108 90 74 

1
6
4 3 6 3 3 4 3,8 
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114 50 93 105 109 94 76 

1
7
0 3 1 3 3 4 2,8 

116 70 88 107 113 90 76 

1
6
6 3 4 2 4 4 3,4 

141 88 138 137 135 94 81 

1
7
5 6 7 9 9 9 8 

129 79 92 96 93 101 80 

1
8
1 5 5 3 2 2 3,4 

142 89 126 122 123 98 88 

1
8
6 6 7 6 5 5 5,8 

146 93 125 129 117 105 88 

1
9
3 6 8 6 7 5 6,4 

120 75 111 102 99 85 72 

1
5
7 3 4 4 3 2 3,2 

135 81 112 116 111 93 70 

1
6
3 5 5 4 4 4 4,4 

147 90 134 134 130 95 72 

1
6
7 7 7 7 8 6 7 

148 91 123 128 131 104 86 

1
9
0 7 7 6 6 7 6,6 

121 55 80 104 159 91 78 

1
6
9 3 2 1 3 9 3,6 

128 88 136 114 110 93 83 

1
7
6 4 7 8 4 4 5,4 

108 56 62 100 116 90 71 

1
6
1 2 2 1 3 5 2,6 

116 68 91 93 95 96 86 

1
8
2 3 3 2 2 2 2,4 

117 80 108 137 129 95 75 

1
7
0 3 5 4 9 6 5,4 

120 78 113 135 137 94 76 

1
7
0 3 5 4 8 9 5,8 

134 77 115 108 117 91 74 

1
6
5 5 5 4 4 5 4,6 

96 64 75 105 93 99 75 

1
7
4 1 3 1 3 2 2 

83 74 111 122 119 94 69 

1
6
3 1 4 4 5 5 3,8 

139 82 102 104 124 90 82 

1
7
2 5 6 3 3 5 4,4 

152 83 105 123 116 98 85 
1
87 6 3 5 5 5,2 
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3 

137 76 111 97 110 85 82 

1
6
7 5 5 4 2 4 4 

117 68 81 98 85 91 74 

1
6
5 3 3 1 2 1 2 

111 72 104 109 98 86 67 

1
5
3 2 4 3 4 2 3 

 
 

دافعية 
 حارجية

دافعية  
 داحلية

مستوى كفاءة 
 المعلم

64 168 2 

56 156 2 

56 160 2 

63 167 2 

52 146 2 

61 166 2 

55 149 2 

53 150 2 

53 111 2 

58 161 2 

56 159 1 

67 155 1 

53 159 1 

69 173 1 

65 163 1 

56 156 1 

63 148 1 

62 174 1 

57 156 1 

43 126 1 

65 162 2 

66 165 2 

60 155 2 

58 155 2 

61 123 2 

67 162 2 

63 166 2 

65 162 2 

71 174 2 

65 165 2 

68 162 2 

49 129 2 

51 151 2 

53 157 2 

56 147 2 

43 138 2 

58 151 2 

66 177 2 

54 152 2 

52 151 2 

61 177 2 

57 150 2 

55 147 2 

67 147 2 

64 176 2 

63 175 2 

60 160 2 

50 147 2 

59 160 2 

57 148 2 

65 163 1 

69 170 1 

68 170 1 

61 156 1 

64 164 1 

68 161 1 

58 157 1 

69 172 1 

60 161 1 

65 163 1 

52 164 1 

54 149 1 

60 164 1 

59 152 1 

58 158 1 

59 165 1 

50 150 1 

53 140 1 

50 152 1 

59 157 1 

56 159 1 

62 168 1 

68 174 1 

59 158 1 

69 172 1 

60 155 1 

70 174 1 

62 163 1 

60 172 1 

58 156 1 

55 156 2 

53 147 2 

53 146 2 

53 150 2 

62 181 2 

66 171 2 

60 167 2 

67 172 2 

72 191 2 

62 167 2 

58 161 1 

59 169 1 

57 157 1 

55 148 1 

58 167 1 

59 160 1 

51 144 1 

58 159 1 

56 153 1 

59 164 1 

64 168 2 

62 159 2 

57 155 2 

64 163 2 

62 162 2 

53 145 2 

54 159 2 

48 146 2 

63 166 2 

61 168 2 

61 169 2 

49 124 2 

46 145 2 

55 156 2 

56 140 2 

65 150 2 

68 179 2 

60 160 2 

62 172 2 

55 149 2 

45 110 1 

48 147 1 

63 173 1 

58 153 1 

64 170 1 

59 168 1 

46 109 1 
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54 148 1 

61 165 1 

58 158 1 

65 171 2 

64 149 2 

69 180 2 

63 154 2 

45 165 2 

64 163 2 

56 142 2 

53 148 2 

50 132 2 

59 152 2 

53 129 2 

44 155 2 

28 107 2 

53 168 2 

63 174 2 

61 153 2 

58 160 2 

41 126 2 

65 163 2 

52 135 2 

63 162 1 

70 172 1 

72 186 1 

55 127 1 

57 168 1 

54 163 1 

72 186 1 

68 180 1 

62 161 1 

56 154 1 

54 153 2 

54 147 2 

53 120 2 

50 143 2 

48 150 2 

49 129 2 

44 120 2 

60 163 2 

62 157 2 

65 158 2 

69 175 2 

62 156 2 

62 159 2 

52 149 2 

67 159 2 

47 131 2 

56 148 2 

61 142 2 

61 145 2 

60 165 2 

66 167 2 

64 153 2 

50 143 2 

67 164 2 

53 145 2 

55 161 2 

65 160 2 

56 173 2 

60 157 2 

56 157 2 

59 171 2 

62 167 2 

56 151 2 

71 174 2 

65 176 2 

66 180 2 

62 167 2 

60 155 2 

62 159 2 

61 165 2 

55 152 2 

63 169 2 

52 155 2 

59 163 2 

58 158 2 

55 151 2 

55 155 2 

67 161 2 

63 158 2 

60 151 2 

62 168 2 

65 162 2 

58 158 2 

62 159 2 

60 151 2 

44 137 2 

62 153 2 

43 127 2 

69 165 2 

61 164 2 

61 163 2 

58 166 2 

64 173 2 

54 149 2 

64 168 2 

64 160 2 

60 171 2 

57 162 2 

65 162 2 

56 163 2 

57 153 2 

60 163 2 

57 169 2 

64 182 2 

50 150 2 

49 129 2 

58 142 2 

68 182 2 

59 159 2 

65 181 2 

 

 :إختبار الفرضيات
 :الفرضية األساسية األولى

. لى وجود عالقة بين الكفاءة الوجدانية للمعلم ودافعيته للتعليم الفرضية األولى ع نصت     
وألجل فحص صحة هذه الفرضية قسمت إلى خمس فرضيات جزئية بحسب أبعاد الكفاءة 

 :الوجدانية  كاآلتي
 : الفرضية الجزئية األولى 
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لم تنص هذه الفرضية على وجود عالقة بين بعد التعرف على االنفعاالت ودافعية المع     
 . للتعليم 

عن انفعاالته  وعلى يتعرف هذه الفرضية انطالقا من خلفية أن المعلم الذي  بنيت وقد
ضبط آثارها  انفعاالت تالميذه بشكل صحيح، سيساعده ذلك على وعي انفعاالته ، ومنه على

رتب عليم إن كانت االنفعاالت إيجابية، وعليه ت، أو تزيد من دافعيته  للتالسلبية على دافعيته
، باعتباره بعًدا من أبعاد الكفاءة عالقة بين التعرف على االنفعاالت، وجود عن ذلك منطقيا

  .الوجدانية
عند مستوى  ، وكانت العالقة دالة r=0,565التي قدرت بـ وبعد حساب قيمة معامل بيرسون و  

قرار العالقة هذا ما  يمكننا.  0,01الداللة ألفا  د التعرف على ، بين بعمن قبول الفرضية وا 
، وواضح أن اتجاه العالقة إيجابي لوجدانية ودافعية المعلم للتعليماالنفعاالت في الكفاءة ا
أشتون و من  كلكما في دراسة  ،ةاالتجاه العام للدراسات السابقو باعتبار األدب النظري 

بصفة أكثر دقة باألداء ، أنه يمكن التنبؤ (Paunonen and Aston,2001) ننبونو 
الفضول االستطالع و افعية اإلنجاز وحب ، بفضل سمات الشخصية الدقيقة مثل داديمياألك

و انفعاالت التالميذ يتعدى مستوى الفضول إلى  ،أن التعرف على انفعاالت الذاتو . العقلي
ميذه سواء كانت أي أنه كلما تمكن المعلم من التعرف على انفعاالته وانفعاالت تال ؛الوجوب

؛ فإذا كانت انفعاالته سلبية ك على رفع مستوى دافعيته للتعليم، ساعده ذلإيجابية أو سلبية
سوف يساعده ذلك على حسن ، تمكن من معرفة األسباب التي أدت به إلى الشعور بها

ويكتسي هذا البعد أهمية خاصة  .تجاوزها وومن ثم حسن إدارتها أ ،االتعبير عنها وفهمه
وهو ما يحدد كفاءة المعلم  ،لسلة وعي انفعاالت الذاتباعتباره الحلقة األولى واألهم في س
أما إذا كانت انفعاالته إيجابية ساعده التعرف عليها على . الوجدانية المرتبطة باألبعاد األخرى

لى تقاسم هذا وعمد إ ،حسن استغاللها في الشعور بالمتعة واالنسياب وهو يؤدي عمله كمعلم
، ألن ن الود والسعادة يسود داخل القسمجعل جوا مما من شأنه أن ي ،الشعور مع تالميذه
، وهذا ما يفتح ماما بالغا إذ يقاسمه شيئا حميمابأن المعلم يوليه اهت رالتلميذ إذ ذاك يشع

فيما سره أو ضره داخل أو خارج  ،أن ينفتح أيضا تجاه المعلم ،ال في المستقبل للتلميذجالم
 . المدرسة

قاسمه بالتلميذ، فإن التلميذ في حال يجعله يبحث عن شريك ي أما إذا ارتبط الموقف االنفعالي
وأنه أحق من  ،تمام،  وعلى المعلم أن يبادره إلى إشعاره باالهمشاعره سارة كانت أو محزنة
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بغي أن يبنيها المعلم مع التلميذ، عبر خبرات ، وهذا ما يستلزم ثقة كبيرة ينيلعب هذا الدور
، وهذا لن يتسنى للمعلم إال شعور التلميذ بقرب المعلم منه ضا، ويستلزم أيصفية سارة  سابقة

، والتي لى ما يضايق التلميذ من انفعاالت، أو ما يسرهإذا أظهر كفاءة عالية في التعرف ع
ومن المنطقي أنه كلما .  المدرسةالقسم أو حتى خارج كانت نتيجة لخبرات داخل أو خارج 
 .كلما انفتح التلميذ أكثر نحو المعلم ،ميذ بذلك القربكان المعلم قريبا من التلميذ وشعر التل

، ألن في شغل التلميذ فه على ما يشغل ذهن وشعور تلميذهومن أولى مظاهر قرب المعلم تعر 
تركيز، وعدم التركيز هو الحلقة األولى العدم فيه داللة على عن الدرس انصراف إلى غيره و 
كما دلت على ذلك دراسات كل من  ،تلزمها التعلمالتي يس ،في انفالت عقد العمليات المعرفية

الجسم من خالل  أن االنفعاالت تؤثر على يرى إذ، دماسيودراسة و  2661أوهمان ، و  زالت
م احكاأل صدارإالتركيز وعلى القدرة على  ، وعليه فهي تؤثر على القدرة علىما تتركه من آثار

منطق انفعاالتنا الخاص والذي فرضها يالتي ولويات اإلستجابة أنحو  تفكيرناانتباهنا و وتوجه 
 (.AntonioR.Damasio, 1994. )قد ال يتفق مع منطق عقولنا

ألنه المدخل  ،وعليه كان لزاما على المعلم أن يؤدي دوره في التعرف على انفعاالت التالميذ
أمام  قطع الطريق يتسنى له هومنوفهم منطقهم، ، الذي يمكنه من الولوج إلى عالمهمالرئيسي 
عية ضعف الداف، والتي من أهمها الشعور بالملل، و لعملية التعلم المعرفية والوجدانية  المعيقات

 .     ، والذي من شأنه أن يلحق العدوى بدافعية المعلملدى التالميذ
 : الفرضية الجزئية الثانية 

ودافعية  وجود عالقة بين التعبير على االنفعاالتنصت الفرضية الجزئية الثانية على  
الذي وللحكم على مدى صحة هذه الفرضية، قمنا بحساب معامل بيرسون و . المعلم للتعليم 

مما سمح بالحكم على   0,01وهي قيمة دالة عند مستوى الداللة ألفا    r= 0,485قدر بـ 
، ومساعدة حسن تعبير المعلم على انفعاالته ، أي تأكيد وجود العالقة بينصحة الفرضية

، ومنه أمكن القول أنه كلما تمتع على التعبير على انفعاالتهم، ومستوى دافعيته للتعليمميذ التال
كانت دافعيته للتعليم  ،سبا، تعبيرا صحيحا ومناوجدانية في التعبير عن انفعاالتهالمعلم بكفاءة 

أو ميذ على التعبير على انفعاالتهم السلبية في مساعدة التال ، وكلما كان المعلم كفءً مرتفعة
؛ ذلك يم،  كلما كان ذلك أدعى ألن يتمتع بدافعية أكبر للتعلاإليجابية، بشكل صحيح ومناسب

، أثناء التدريس أو فعاال لديه سلبيا كان أم إيجابياأن المعلم الذي تعرض إلى موقف أثار ان
، فإن الحالة الوجدانية التي يعيشها تؤثر ال ل إلى القسم أو حتى خارج المدرسةقبل الدخو 
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ذا أثرت على عملياته  بل قد تقوض كفاءته المعرفية، على عملياته المعرفية، ةمحال وا 
، ومنه وجب عليه أن يتجاوز حالته خيرة على أدائه أثناء الدرس، فسوف تؤثر هذه األالمعرفية

تعرف ، ألزمه بعد الومستوى أدائه وحتى ال تؤثر على عمله .االنفعالية اإليجابية أو السلبية
لوقت المناسب وبالطريقة ، وذلك باختيار الكلمات المناسبة في ان يحسن التعبير عنهاعليها أ
دارتها بشكل جيدويمهد لحسن فهمها و  ،، وهذا ما يساعده على وعي انفعاالتهالمناسبة . ا 

مع الذات فإنها تمكن المعلم من أما  ؛مع الذات ومع التالميذ احقيقي اهذه العملية استثمار تعتبر و 
ف تلك ، وصر وغلبة االنفعالالتخلص من وطأة  لشحنات االنفعالية بشكل صحيح، و يغ اتفر 

أما مع . ريدها وفي الوقت المناسب لها، وبالطريقة التي يالطاقة في مصارف هو يحددها
التالميذ، فإن ذلك التصرف الذي يبدر منه بشكل صحيح، يجل التلميذ يتبناه ويتمثله، باعتبار 

، على اكتساب خبرة في التعامل مع انفعاالت كما تساعده هذه العملية . أن النعلم قدوة له
أن يساعد من شأنه  ،االنفعاالت لىمشابهة في المستقبل، ومن الواضح أن حسن  التعبير ع

أو  ،التعامل مع الموقف االنفعالي تعامال يرفع من أدائه التعليميو  ،المعلم على ضبط النفس
، يجعل منه موقفا بل إن المعلم الكفء  وجدانيا ،درسسن للعلى األقل ال يعرقل السير الح

هذا توافق  مع  ي، وفلتروية الوجدانية له و للتالميذتعليميا إيجابيا يضاف إلى رصيد الخبرة ا
، فقد وجدت أن ضبط النفس  Sappington & al(  0921) سابنجتون وآخروندراسة  

داللة  هفيفاعلية وزيادة المعدل التحصيلي  و  روتقدي ،يساعد في مضاعفة الوقت الكلي للدراسة
دون غيرهم من  حالة من حاالت الدافعية يتميز بها الناجحون ،على  أن سلوك ضبط النفس

المعلمين ومن التالميذ، وهي الصورة النموذجية التي سيستبطنها التالميذ، بحيث تمون موجها 
 .مناحي النشاط اإلنسانيوحاكما على المواقف المشابهة في المستقبل وفي جميع 

إشراك لهم ، وفي  فإن التعبير عن انفعاالت المعلم ،أما من حيث أثرها على التالميذ  
علهم مندمجين متعاطفين مع معلمهم،  ، ما يجواحترامهم يرهمهذا   اإلشراك رسالة ضمنية بتقد

ون إذ يقاسمهم المعلم مشاعرهيو  ويكون ذلك أدعى  ،تشكل بذلك رصيدا لتنمية  خبراتهم، و سرُّ
لثاني من كفاءة المعلم ، وهو الشق اورهم انفعاالتهم دون شعور بالحرجألن يقاسم التالميذ بد

المعلم إلى التعبير ، فسبُق ميذ على التعبير على انفعاالتهمالمرتبط بمساعدة التالالوجدانية، و 
ويضعف من مقاومته ، ى التعبير على انفعاالته هو أيضا، يحفز التلميذ  علانفعاالته لىع

ذا تقمص التلميذ هذا الدور ساد جو من  ،لالحتفاظ  بشيء يعتقد أنه حميم وخاص به، وا 
أقبل ماجهم مع بعضهم، و وزاد في اند وبين التالميذ فيما بينهم، ،التالميذالمعلم و التعاطف بين 
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ل القسم ، وهذا الجو داخلى مساعدة من يمر منهم بصعوبة ما، داخل وخارج المدرسةالكل ع
وهو أحد مظاهر  المعلم،يسر ما يسرهم من البديهي أن كفيل بإدخال السرور على التالميذ، و 
، من أقوى العوامل سرور والشعور بالسعادة واالنسيابالو  العدوى الوجدانية التي ذكرناها سابقا،

فوي دراسة و في هذا توافق مع ما توصلت إليه  . المساعدة في إذكاء دافعية المعلم وتعهُّدها
، واتضح أن الطلبة الذين  براد فورد، على طالب جامعة Foy & Cooper (0966) وكوبر

، وأن النجاح دون دراساتهم سارة ومدعاة للبهجةحصلوا على أفضل الدرجات ، هم الذين يج
 . ، والقيم والتغيرات المزاجيةله عالقته باالتجاهات  والدافعيةالمدرسي 

 
 :لثة الفرضية الجزئية الثا

وجود عالقة بين فهم االنفعاالت ودافعية المعلم نصت الفرضية الجزئية الثالثة على  
وهي دالة    r=0,423وعند حساب معامل االرتباط وجدنا أن قيمة بيرسون تساوي  .للتعليم

، ما دل على صحة الفرضية و تأكيد العالقة بين فهم المعلم 0,01عند مستوى الداللة ألفا 
بين البعدين وهذا ما أكد التسلسل المنطقي  ،ت تالميذه و قوة دافعيته للتعليموانفعاال النفعاالته

، يمهد لحسن التعبير عنها السابقين وهذا البعد في الكفاءة الوجدانية، فالتعرف على االنفعاالت
 انفعاالته باألسباب الحقيقيةوحسن التعبير عنها يساعد على فهمها، بـأن يتمكن المعلم بربط 

، ومحاولة فهم العالقة بين حيح نحو موضوع االنفعال بالتحليل، ما يكمنه من التوجه الصلها
ضوع االنفعال داخل ، وسواء كان مو نفعال سواء كان سلبيا أو إيجابياالموضوع وعناصره واال

واضح أن ومن ال .، أو كانت االنفعاالت المرتبطة بالموضوع أساسية أو ثانويةأو خارج القسم
تلميذ ليساعده على فهم أو يقف مع ال ،محاوال فهم انفعاالته لم الذي يقف مع نفسهالمع

، ع انفعاالته أو انفعاالت تالميذهفي التعامل م ،، سوف يكسبه ذلك مهارة عدم التسرعانفعاالته
، امل مع المواقف المثيرة لالنفعال، بروية واستشراف للعواقبوهذه المهارة سوف تسمح بالتع

، من حيث الوقت المتاح للنظر في ون حض العقل في الحكم على الموقف وافراوعليه يك
العواقب والمآالت، او من حيث عمق التحليل وتجنيد مجموعة من العمليات المعرفية، بحسب 

وفي الوقت المناسب، وبالطريقة  ،ي يأخذ المعلم القرارات المناسبةوبالتال .درجة تعقد الموقف
 ،ه هو، أو ما ينبغي أن يأمر بفعله، إذا ارتبط األمر بالتالميذبغي أن يفعلتجاه ما ين المناسبة،

هذا وفي  .يقل معه هامش الخطأ  ومن الواضح أن التصرف الذي يصدر عن تعقل و روية 
لمعلم في التعامل مع ظل مالحظة التلميذ لسلوك المعلم،  فإنه سيعجب به وسيتمثل أسلوب ا
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امل مع مواقف مماثلة في المستقبل، في التعونموذجا، مرجعا ، وسوف يتخذ منه تلك المواقف
، سوف ينفتح عليه ويطلب سر بتصرفات معلمه، ثم إن التلميذ الذي يُ داخل أو خارج المدرسة

منه المساعدة في فهم مشكلة معرفية كانت أو وجدانية  وسببت له نغصا أو خوفا أو غضبا 
برع المعلم  ، خاصة إذانه أن يقوي العالقة بينهمامن شأ أو حزنا، داخل أو خارج القسم، وهذا

بادر مرات ومرات ويهرع إلى ، وهذا التبادل يسوغ للتلميذ نفسه أن يفي إظهار تعاطفه معه
ممن لم ُيؤتوا نفس مستوى الجرأة، أو  ، كما يسوغ لتالميذ آخرين معلمه، ملتمسا عنده اإلعانة

 يقدموا هم بدورهمو  ،يتغلبوا على هذا الضعف ممن يعانون شيئا من الخجل، أن يتشجعوا وأن
بل ومن أدعى  ،أسباب سعادة المعلم ، وهذا من أعظمإلى المعلم ملتمسين عنده حاجتهم

لجو بحالة من المتعة في هذا ا المعلم يشعرترفع من مستوى دافعيته للتعليم، إذ األسباب التي 
وال شك أن . المزيد من الجهد والعطاء، وبالتالي يدفعه ذلك إلى استثمار واالنسياب والنشوة

في ، أي  بد أن تصبح اليوم تعلمات واعيةهذه التعلمات إن كانت في السابق تعلمات خفية فال
ينبغي أن ظل النتائج المقررة والدراسات المتوالية، والتي مافتئ يعضد بعضها بعضا، فإنه 

وليس هناك ما يبرر التخلف عما  ،يمي اليومالفعل التعل ى هذه التعلمات فيقصد إليتقرر ال
اعتمدته الكثير من الدول الرائدة في هذا المجال، ويكفي للتدليل على ذلك اعتماد اليونيسكو 

إذ أصبح ال يخفى أثرها على فعالية  .برنامجا تدريبيا في تموين المعلمين في الكفاءة الوجدانية
ك دورا حيويا للخصائص رى أن هناإذ ي (0919بلوم،)كما أشار إلى ذلك  ،العملية التعليمية

ونوعية  ،اء التلميذ، قبل بداية عملية التعلم في تحديد مستوى أدالمعرفية والوجدانية للتلميذ
التي تقدم للتلميذ المهام م و يل مع نوعية التعل، بحيث أن هذه الخصائص تتفاعمخرجات التعلم

ة التي تحدث للتلميذ تغيرات الوجدانياللتحدد مستوى ونوع األداء وسرعة التعلم وبعض النتائج و 
ن المخرجات الوجدانية للتعلم وهي، االهتمام، االتجاه ، وقد أكد على ثالثة أنواع مبعد تعلم ما
أن الخصائص الوجدانية تمرار والمثابرة في ذلك النوع من التعلم، و الرغبة في االسنحو المادة و 

مرتبطة بتاريخ التلميذ  ،خالل تراكمات تعلميه ذ تتكون خالل فترة طويلة نسبيا وذلك منللتالمي
لديه من مجموع الخبرات مع عناصر  كونتأي برصيد الخبرة الوجدانية الذي ي ،المدرسي

كما  .المنهاج المدرسي، والتي أهمها تلك التي يكتسبها خالل التفاعل مع المعلم في القسم
أن هذا األثر ، و جاح في التعلمتتأثر إيجابيا بالنأشار إلى أن بعض الخصائص الوجدانية 

 .اإليجابي يمتد ويستمر مع اإلنسان في الحياة االجتماعية مستقبال
 : الفرضية الجزئية الرابعة 
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قبل المعلم  من االنفعاالت  ، على وجود عالقة بين إدارةنصت الفرضية الجزئية الرابعة 
 =r  رسون وقدرت النتيجة بـوللتحقق من الفرضية قمنا بحساب معامل بي. ودافعيته  للتعليم

 ، أي أن كفاءة، ما يدل على صحة الفرضية0,01وهي دالة عند مستوى الداللة ألفا   0,380
ت تالميذه سلبية كانت أو إيجابية، يؤدي إلى  حفز ، وانفعاالالمعلم في حسن إدارة انفعاالته

في   ه وانفعاالت تالميذه؛ إذ من الواضح أن يوظف المعلم حسن فهمه النفعاالتدافعيته للتعليم
فيكون تدخل  ، يعين على حسن التصرف إزاءها فحسن إلحاق االنفعاالت بأسبابها ؛إدارتها

، كموجه  وكقائد للعملية ، في تحييد اآلثار السلبية النفعاالته على أدائه دورهالمعلم موفقا
لة ضعف ، وفي حايفالتلميذ وهو تحت وطأة انفعال ما، إنما هو في حال استعجال، التربوية

، ألن وقع من المعلم أن يساعده على ذلك، وعليه يتوجداني، ال يستطيع أن يتجاوزه  بمفرده
وبحاجاته  ،قيق بعض الحاجات األساسية للتعلمالتلميذ يرى في معلمه الشخص الكفيل بتح

لحقه ما يهي مأي  الطارئة والتي يقتضيها الموقف التعلمي والصعوبات التي قد تعيق تعلمه،
النفعالية المواقف ا ؛، ومن هذه الحاجات، وذلك دون أن يخبره صراحةالتلميذ بواجبات معلمه

تركيزه وانتباهه وبالتالي  ، أو تعيقالضاغطة على التلميذ، والتي تعيق اندماجه مع زمالئه
ة سارة ، البد أن يفرز خبرات وجدانين المعلم والتلميذ وبين التالميذ، بيتعلمه، فالتفاعل الصفي

دارتها في الوقت إل التدخل ، وعلى المعلم أن يحسنللتلميذأو غير سارة بالنسبة للمعلم و 
 .المناسب وبالطريقة المناسبة

، بل إن هذه النظرة تتطور مع مرور خبرات لميذ ال يرى في المعلم معلما فقطإن الت  
، فإما أن يكبر التربويةعبر مختلف المواقف  ،ن التلميذ والمعلم خالل تفاعلهماوجدانية بي

بحيث  يبوئه منه  مقامات  ،المعلم في عين التلميذ، ويصبح شخصا مهما بالنسبة إليه
وربما يرى فيه  ،فيه األب، كأن يرى فيه األخ األكبر، ثم يرقيه فيرى ومكانات إجتماعية عالية

اريخية ، وقد يلحقه بمصاف  شخصيات تاصة إذا غابت أم التلميذ لسبب ما، خحتى األم
مثالية  يقتدي بها و  ، أو يتخذ منه له شخصية "كاد المعلم أن يكون رسوال "مثل كبرى  من 
ن التلمي ،يصبو إليها ،  هذا كله واقع وجداني ذ صورة سلبية تعاكس األولى تماماو إما يكو 

مواقف  على التلميذ خالل ، وتمر خبراتيشعر به التلميذ، وفي الغالب ال يبوح به للمعلم ذاتي 
 ، دورا من األدوار، التي  ترتبطلتلميذ معلمه بأن يلعب في كل مرة، أين يطالب اتفاعلية

ال َنَكتَ بالمكانة التي كان قد ألحقه بها، وعلى المعلم أن يعي ذلك كله في وجدان التلميذ  ، وا 
توقعها لصورة و المكانة التي ، ولم يكن في مستوى اَنْكَتًة عنه، ووجد عليه، ألنه خيب ظنه
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ذا تكررت هذه الخبرات المؤلمة ،منه  ، وسوف يبحث عنالتلميذ بوجدانه عنه، فسوف يحيد وا 
 .يكون عنه بديال شخص آخر
أي على عتبة المراهقة، تنمو معه بعض حاجاته، كالحاجة  ه،ونمو يذ في السن مع تقدم التلم

والحاجة إلى التقدير  ،الحاجة إلى الحريةإلى االنتماء، والحاجة إلى التعبير عن الذات، و 
وف يكون سيبحث التلميذ عمَّن يلبيها له، أو يساعده على تحقيقها، و ، سوف وحاجات أخرى

فإذا كان المعلم واعيا بذلك، بذل ما يستطيع، وحسبه من  ،أول من يتجه إليه بالقصد، المعلم
بل ذلك كفيل أن  والبد أن يشعر التلميذ بذلك، ،رضى التلميذ عنه، أن يبذل وسعه صادقا محبا

ويحفظ له ذلك الفضل مدى  يقدر له ذلك ، ولسوفل التلميذ  ينتبه إلى جهود معلمهيجع
 الوجدانية ، غير مدرك لمختلف الرسائل، أما إذا كان عنه غافال، غير مهتم لهمومهالحياة

في عن  تلبية حاجاته  ، فلسوف يبحث التلميذلصريحة التي يرسلها التلميذ إليهالضمنية أو ا
 .خاصة في وسط جماعات الرفاق وهنا سوف تكون العواقب غير مضمونةأوساط أخرى، و 

وسوف يكون المعلم إذ ذاك في موقف شبيه بمن يطلب منه االستعانة وأحيانا اإلستغاثة، 
حسب الموقف، ولكن المعلم ال يعينه أو ال يغيثه، ولك أن تتصور حجم اإلحباط الذي يورثه 

 .فالُمعلم َمْعَلٌم ال يجوز في حقه التخلف عن وظيفة الهداية للتالميذ .ذلك في نفس التلميذ
، إذا أراد أن يبقى على نفس ن يضمن قرب التلميذ منه وجدانياعلى المعلم إذن أ 
ينخرط مع جماعة القسم  ، وأن يعلم بأن قبول التلميذ ألنتوى الحظوة من االهتمام والتقديرمس

ليه أن يتعهد تلميذه بكسب عواطفه، عبر خبرات ، عمالئهكعضو فاعل، نشيط ومتعاون مع ز 
واقف التعليمية ؛ بأن يجعل من المنحو تحقيق ذلك، االهتمام به أول خطوةوجدانية سارة، و 
شعاره في كل ثر، بل و لتقريبه منه ومن زمالئه  و ، فرصا لالقتراب منه أكاليومية المختلفة ا 

، هي بمثابة هذه الخبرات الوجدانية اإليجابيةإن  ثم .اهتمامه ومدار عمله مناسبة أنه محور
بره كل الخبرات ، الذي تمر ععليها الجسر الوجداني الضروري بنىاألسس والدعامات التي ي

 .الضرورية لتحقيق األهداف التربوية التعليمية
 ن، هي المادة األولية التي يكو  ات الوجدانية السارة وغير السارةإن إدارة المعلم للخبر  

ذها مرجعا في اكتساب خبرات جديدة، أو في الحكم التي سيتخمنها التلميذ خبرته التعلمية، و 
فينبغي على ، تهجان أو باالستحسان أو التقبل،  وربما التبني والتمثل، باالسعلى خبرات غيره

تلميذ فال التلميذ الوجدانية قبل المعرفية  ، في إثراء وتعزيز وتوسيع خبرةالمعلم أال يدخر جهدا
، أنى له أن يحب غيره في المستقبل ،الذي لم يكن محبوبا في وسطه االجتماعي المصغر
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 توقعه منهور القاضي الذي ، ألن المعلم لم يلعب ديشعر باألمن في القسم والتلميذ الذي ال
كأن يتعرض للسخرية من قبل ، لظلم أو لهضم لحق مادي أو معنوي ، يوم أن تعرضالتلميذ
، وسوف يخرج إلى ال يثق في أحدو لتلميذ سوف يكبر خائفا من كل شيء، هذا ا ، فإنزمالئه

، كما لم لم ينتبه إلى التعلمات الخفية، ذلك ألن المعرة الوجدانيةالمجتمع بهذا الرصيد من الخب
 .رسوا في أذهان وفي وجدان تالميذهالتي كانت ت، و  (Sligman Martin)يعبر عنها 

ال يسمح لنفسه ، فإنه للواقع الوجداني لشخصه ولتالميذهلمعلم المنتبه فإن اوبمفهوم المخالفة، 
لميذه في أي محنة وجدانية ، وسوف يرافق تلى ارتكاب مخالفات تربوية، إأن تجره انفعاالته

، وال شك من وقته النوعي استماعا وتعاطفا، حتى يتجاوزها التلميذ بسالم ، ويعطي لهتعترضه
يحتفظ به له في ، ما يجعله من األثر الطيب في نفس التلميذك أن عقبى  التجاوز، تتر 

، وبقدر االستماع النوعي علم رصيد وجداني في نفس كل تلميذلكل مإذ ، الرصيد الوجداني
لم النفعاالته ، وعبر حسن إدارة المعية التلميذ عبر المواقف التربويةالذي يودعه المعلم في نفس

على عالقة  وواضحة لية ، ولهذا الرصيد آثار جيد ينمووانفعاالت تالميذه، فإن هذا الرص
؛ فمع داخل وخارج القسم، بل وفي الحياة كلها مستقبال، بل ومع زمالئه التلميذ مع معلمه
قدير تل على العرفان وال، ابتسامة تدتسامة صادقة كلما تقاطعت النظراتالمعلم ترتسم اب

بل واتخاذ المعلم مرجعا  ،هاته، داخل وخارج القسمتثال لكل أوامر المعلم وتوجي، ثم امواالحترام
واندماجا  ، فيظهر التلميذ سلوكا تعاونيا أما مع زمالئه. ، وقدوة ُيحتذى بهاوله يحتج به
ذا نشأ التلميذ في مثل اجتماعيا ، بحيث ينوب التالميذ عن المعلم في الكثير من األدوار، وا 

لنشوة والسعادة تغمرهما، فيحرصان على الحضور كل من المعلم والتلميذ باهذه األجواء شعر 
كالهما لو ، بل يتمنى ما، ويجتهدان في تعويض ما فاتهما، ويأسفان إن غاب أحدهفي الوقت

نما الحرص من غير رقيب، واإلقبال والشعور بالسعادة و  االنسياب كان وقت الحصة أطول، وا 
 .ية للتعليم وللتعلمال من الدافعمظاهُر تدل على مستوى ع كلهاعند الحضور، 

 : الفرضية الجزئية الخامسة 
وجود عالقة بين توظيف االنفعاالت في حفز نصت الفرضية الجزئية الخامسة على  

، وقد قدرت بـ الفرضية قمنا بحساب قيمة بيرسون صحة وللتأكد من .دافعية المعلم للتعليم
r=0,356 معنى  .أن الفرضية صحيحة، أي 0,01، وهي قيمة دالة عند مستوى الداللة ألفا
حيث تأثيرها السلبي أو  ، منميذهانفعاالت تالمعلم الذي يعي أهمية انفعاالته و الذلك أن 
، نحو التعلم ي حفز دافعيته أو دافعية تالميذه، لن يدخر جهدا ولن ي ؤخر فرصة فاإليجابي
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انفعاالت إيجابية أو تثير  ، التيفي ذلك ببعض المواقف التعليمية والخبرات التربويةمستعينا 
أولية، إلثارة النقاش وفرصة ، فيتخذ منها أرضية ومادة سلبية، لديه أو لدى أحٍد من تالميذه

، وهذا بامتصاص األثر السلبي التالميذ أو بين التالميذ أنفسهمالتبادل بينه وبين و  ،للحوار
، قف التربوية المختلفةفي الموا اللفظي وغير اللفظي، فيلالنفعاالت الناتجة عن التفاعل الص

، خبرة إيجابية ، إذا وافق أن أفرز موقف تربوير اإليجابي لالنفعاالت اإليجابيةأو تثمين األث
ينجح التلميذ في مهمة تربوية ما، أو أن يوفق في محاولة،  خاصة إذا جاءت بعد مبادرة  كأن
سيه في مبادراته التي ال يحالفه أن يواو  ،، فعلى المعلم  أن يثم ن المبادرات الناجحة للتلميذمنه

الة يشعر فيها بشيء من ومن الطبيعي  أن تنتاب المعلم  من حين آلخر، ح .فيها النجاح
والمعلم الكفء وجدانيا، هو الذي يعي   ،وتضعفأ، فتنحدر معها دافعيته للتعليم الملل والرتابة

بمقتضى  ، ثم يعملالميذههذه الحالة، ويعي آثارها على مستوى أدآئه، وعلى مستوى أداء ت
،  بأن يتخذ من بعض يعيد بعث جو من الحيوية في القسم، و وعيه بحالته على تجاوزها

،  ستعين في ذلك بنكتة أو قصة قصيرة، وال ضير أن يف االنفعالية محفزا له ولتالميذهالمواق
أو وطني ول حدث محلي أو إثارة نقاش ح  ،أو تعليق على حادثة وقعت داخل أو خارج القسم

التخفيف من و  والتنفيس عن نفسه وعن التالميذ،، ذلك حتى يتمكن من الترويح أو حتى دولي
لطاقة النفسية ، أو بغرض، لتجديد اانفعاالته أو انفعاالت تالميذه، أو ثقل البرنامجوطأة 

 ،رات سارة مرتبطة بالمرح والفكاهة، خبواالنطالق من جديد، ومن الضروري أن يتخلل التعليم
في ، ثم معاودة الغوص (fonction de ventilation)خذ المعلم والتالميذ معه َنَفًساحتى يأ

لى ، ونحن إذ نركز عام التعليمية المختلفةابتداء من التركيز والقيام بالمه ،مستلزمات التعليم
، ألنه فعاالته وتوظيفها في حفز دافعيته، من حيث  وعي انأهمية انتباه المعلم إلى نفسه

تسحب أو تدفع  ؛ إذ لن يتسنى للقاطرة أنئد والمحرك األساسي لجماعة القسملموجه والقاا
ا كانت تعاني من عطب يثقل كاهلها، ففاقد الشيء ال يعطيه، فالمعلم بهذا ، إذالفريق

ثارة دافعية تالميذه ، الاالعتبار ذا افتقر هو ، إيمكن أن يلعب دوره في اإلشراف والتوجيه، وا 
 إضعاف فتسبب في؛ ذه الطاقة، أو اعترضه عارض وجداني، حال بينه وبين نفسهنفسه إلى ه
ذا ،كفاءته المعرفية والوجدانية أو تقويض ، فمن باب حال هذا العارض  بينه وبين نفسه وا 

داء إلى نفسه وعليه وجب أن يتوجه المعلم باالنتباه ابت. أولى أن يحول بينه وبين تالميذه
، جه إلى تالميذه بنفس االهتمام، قبل أن يتو ويرقبها ويراقبها عن قرب وكثب   ،وَيْسب َر أغوارها

ظ  دقيق  يسجل له أو عليه ، فهو عندما يتعلق األمر بسلوكات معلمهخاصة وأن التلميذ مالح 
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ا قصد المعلم ووعى ومما ، ومممثل كل ما يصدر منه مما دق أو جل، ويتكل صغيرة وكبيرة
، ومن نفعاالته على تالميذهما على المعلم أن يعي آثار سلوكاته واومن ثم كان لزا  ،لم يقصد
الذي ، و نحو التعيملوجدانية التي تؤثر على مستوى الدافعية تلك الحاالت اأن ينتبه إلى أولى 

أي أن يظهر بما لم ،هو يقدم درسهمن مظاهره الفتور، كانخفاض صوت او التثاقل في الكالم 
ألخرى من التعلمات الآلواعية، التي ترسب وتترسب في نفسية هي او  .يعهده التالميذ عنه

 . ، والتي تؤثر على أدائه عاجال أم آجالالتلميذ
 
 

 الثانيةاألساسية الفرضية 

هناك فروق في الدافعية للتعلم  بين تالميذ المعلمين ذوي كفاءة وجدانية عالية وتالميذ      
 .المعلمين ذوي كفاءة وجدانية متدنية

، استلزم ذلك تقسيم عينة المعلمين إلى فئتين حسب التأكد من صدق هذه الفرضية ن أجلم
من  ‰92، والذي يمثل مييز الثلث األولوعليه تم تم في اختبار الكفاءة الوجدانية، درجاته

ممن تحصلوا على درجات ضعيفة في اختبار  ‰92يمثل أيضا المتفوقين، والثلث األخير، و 
قمنا بالتأكد  ثم ،هميتم إلحاق تالميذ كل فريق بمعلمى تتسنى المقارنة الكفاءة الوجدانية، وحت
  .لتجانس التباين بين العينتينليفن ، بتطبيق اختبار من تجانس العينتين

 :الفرضية  الجزئية األولى
، بين تالميذ روق في الدافعية الداخلية للتعلمف  ، على وجودتنص الفرضية الجزئية األولى 
للتأكد من و . مين ذوي كفاءة وجدانية متدنية، وتالميذ المعلكفاءة وجدانية عالية لمعلمين ذويا

لداللة الفروق لعينتين  " "T testبتطبيق اختبار "  ت" صدق الفرضية قمنا بحساب قيمة 
، أي أن 0,05وهي قيمة غير دالة عند مستوى  1,14تساوي " ت"، فكانت قيمة  متجانستين

، أن ليس هناك فروق دالة في مستوى ذا االعتبار يمكن القولالفرضية غير صحيحة، وبه
، والمعلمين ذوي كفاءة فاءة وجدانية عالية، بين المعلمين ذوي كدافعية التالميذ الداخلية للتعلم

نة هذا البحث وجدانية متدنية، وعليه فإن الفروق في مستوى الدافعية الداخلية للتعلم لدى عي
ن هي فروق غير معتبرة، و  الكفاءة الوجدانية لدى  وجدت فال يمكن أن تعزى إلى فارقا 

التربوي في هذا الشأن مخالف لهذه النتيجة  على الرغم من أن األدب النفسي و  ، هذاالمعلمين
  (Annick M. Brennen., 2011)ومنهم،العديد من الباحثين إذ يرى 
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(P. Pokay , P. Blumenfield,1990)(T.Bernt, A.Laychak, K.Park,1990) 

(K.Wentzel,1997)(A.Ryan and P. Pintrich,1997)،  أن المعلمين المهتمين
، وفي التفاعل الصفي يموقراطية في إدارة الصف الدراسي، يستخدمون أساليب دبتالميذهم

التلميذ أن المعلم يهتم به،  اللفظي وغير اللفظي، و أن دافعية التلميذ للتعلم تزداد، عندما يدرك
يمكنك "ن مستوى توقع أداء تالميذهم مع مراعاة الفروق الفردية بينهم بقولهم مثال يرفعون مو 

لمعلم مكيفا حسب مستوى التلميذ وأدائه، ، بحيث يكون اهتمام ا"أنت ذكي "  أو" إنجاز ذلك
، مع منحه فرصة للتغذية ادبار ا  و  إقباالحالتة الوجدانية، مع ضرورة اعتبار دافعيته نحو التعلم و 

ينجزه هو، ال ، أي بالنسبة لما أنجز ولما يمكن أن ة، وأن يجعل كل تلميذ مرجعا لذاتهالراجع
ان يتوقع أن إذا ك ،، كما تبين أن التلميذ لن يطلب المساعدة من المعلمرنه مع زمالئهاأن يق

نية من طلب ، أو أن الفائدة المجأن قدراته العقلية ضعيفة إذا اعتقد، أو قيمته الذاتية مهددة
راء يتسترون و  أن الكثير من التالميذكما ينبغي أال يخفي على المعلم،  .مساعدة فائدة بسيطةال

ها يدخل منأن يجعل منها فرصا و   ،أن ينتبه إلى ذلك يهعلفخجلهم ليبرروا أداءهم الضعيف، 
، حتى يتسنى له ويحاول أن يفهم المنطق الوجداني لكل تلميذ ،التلميذ الوجدانيإلى عالم 

، إذ   (Annick M., 2011)أنيككما أكدت ذلك دراسة  .التلميذ معاألهداف التربوية  تحقيق
وجد أن دافعية التلميذ للتعلم تزداد، عندما يدرك التلميذ أن المعلم يهتم به، وأن المعلمين 

 .المهتمين بتالميذهم هم الذين يستخدمون األساليب الديموقراطية في التفاعل الصفي

عن بعض  ، إنما هي عبارةرة من قبل هؤالء الباحثين وغيرهمالمذكو  فجميع المواصفات
، بل أصبحت من آكد األدوارالتي ع المعلم جهلها، التي لم يعد يسعناصر الكفاءة الوجدانية

، ج اختبار الفرضية الجزئية األولىمع ذلك فإن نتائ. مقتضاهابها ومراعاة العمل على المعلم 
وذلك لمجموعة من االعتبارات  لبحث العلمي في هذا الميدان في اجاءت  مخالفة لما تقرر 

، إذ يبدو أنهما تشتركان في إلى تحليل نتائج الفرضية الثانيةسنوردها مجتمعة بعد التطرق 
 .عوامل تفسير نتائجهما

 :الفرضية  الجزئية الثانية
لمعلمين تالميذ ا، بين للتعلمالخارجية تنص هذه الفرضية على وجود فروق في الدافعية       

ومن أجل اختبار . ، وتالميذ المعلمين ذوي كفاءة وجدانية متدنيةذوي كفاءة وجدانية عالية
لداللة الفروق  " "T testبتطبيق اختبار "  ت" ، قمنا بحساب قيمة صحة هذه الفرضية
  0,05وهي قيمة غير دالة عند مستوى  1,15تساوي " ت"، فكانت قيمة  لعينتين متجانستين
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، ومن ثم فال يمكن القول بأن هناك فروقا دالة في مستوى أي أن الفرضية غير صحيحة
ن كانت هناك فروقنحو اية الخارجية الدافع  ، فال يمكن أن تعزى إلىلتعلم بين التالميذ، وا 

 .، فيما يخص عينة هذا البحث مستوى كفاءة المعلمين الوجدانية
لتعلم عند التالميذ  نحوا ية  العامةسبة للدافعلداللة الفروق بالن" ت"وبعد حساب قيمة  

، أي أن 0,05وهي قيمة غير دالة عند مستوى الداللة  ،1,36 =تتحصلنا على قيمة 
ا في ، وعليه هناك توافق بين النتائج المتحصل عليهلثانية غير صحيحةالفرضية األساسية ا

تأكد بذلك أن ليس هناك فرق في ، فاختبار الفرضيتين الجزئيتين، والفرضية األساسية الثانية
، ذوي كفاءة وجدانية عالية وهم منمعلمسواء كان ، لتعلم لدى التالميذنحو ا وى الدافعيةمست
 :، نورد ما يلي ما يمكن أن نفسر به هذه النتائج ومن بين .متدنية ذوي كفاءة وجدانية منو أ

للتعليم لدى المعلم، إنما هو  أو الدافعية ،لتعلم لدى التالميذنحو اير الدافعية إن متغ -1
، وعليه تصعب متغير يخضع لعدة عوامل، تتحكم فيه ارتفاعا وانخفاضا، ظهورا واختفاء

مقاربة ضمن ربما كان األولى واألجدى أن يدرس و و اثنين، دراسته من خالل ربطه بعامل أ
 . ، ولتكن مثال مقاربة التحليل العامليأخرى، غير التي استخدمت في هذا البحث

ة إجتماعية مثل ، قد ال تكون مناسبة لبيئرات التي استخدمت في هذه الدراسةإن االختبا -9
 self )ذا البحث، تعتمد على التقرير الذاتي، ، فاالختبارات المستخدمة في هالبيئة الجزائرية

report)، ها رُ ، التي ُيفترض أن ُتَوف  ة من الشروط النفسية واالجتماعيةوهذا النوع يستلزم جمل
سائر مؤسسات التنشئة االجتماعية؛  ، ثم إلى، ابتداء من األسرة إلى المدرسةالبيئة االجتماعية

التحقيق حتى في  ، ضعيفرية التعبير، في حين نرى أن هذا الشرط، حومن بين هذه الشروط
هذا الضعف إلى سائر المؤسسات األخرى، و  ومن الطببيعي أن يمتد بعدها .األسر الجزائرية

، يتكلمون بنبرة همناه أثناء عملية تطبيق االختبارات، فغالبية المعلمين الذين زر ناالحظ ما
وقت على الرغم من بذل جهد و و  ،أنها ظاهرة متكررة نا، والحظلالممتثل الخائف من مجهو 

ماءهم ال تسجل على أوراق اإلجابة، أن أسكل ما في األمر، أنه بحث علمي و  ، وأنلطمأنتهم
، ذا المجهول بدا واضحا على أكثرهم، إال أن الخوف من هيها أحد بعد الباحثولن يطلع عل

، ض الواقع النفسي الحقيقي للمعلم، وفي الغالب من دون أن يشعروهذا ما من شأنه أن يقو 
ولكن  ،عليها، كما يشعر بها، أو كما يدركهافيؤدي به ذلك إلى عدم اإلدالء بالحقيقة التي هو 

ترب من الشخصية المثالية في نظره، فبدل أن ، حتى يقية أخرىيحاول أن يتقمص شخص
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، ما هو أو يحاول أن يتبنى في إجاباته ، يعطي ما هو مأمول ومبتغى يصف ما هو كائن
 . مستحسن مهنيا أو اجتماعيا

كثيرا ما فال يستطيع،  و  يشعر بهخص أن يصف ما في الكثير من األحيان نطلب من ش -3
حتى بعض المعلمين،  قد يشتكي منهبعض التالميذ، أو  لدى هذا حاليصادف المعلمون مثل 

يسيء  أي ما يعاني من وطأة انفعال ما، فإنه في الغالب ،ما يجدفعندما يطلب منه وصف 
يبني تصورات عن نفسه أو عن واقعه، ال تصفه بصدق، وهذا ، فقد قدير حقيقة ما هو عليهت

رغبته في التعبير بصدق عن  أو في وصفه،هة ، أي إننا ال نشكك في نزاعن غير وعي منه
أو يبسط شيئا   ،، ولكن قد تتدخل بعض اآلليات النفسية تجعله يضخم شيئا بسيطاواقعه
أو يؤخر ما   ،، أو يقدم ما في حقه التأخيرستسهل صعبا أو يستصعب سهال، أو قد يمعقدا

ال باعتبار أهمميته  يهينبغي تقديمه باعتبار أهميته الذاتية أي التي يضفيها هو عل
وهذا أمر يصعب التحكم  او بفعل األثر الوجداني الذي يشعر به سلبا أو إيجابا، الموضوعية،

،  فالتصورات التي تستقر في ذهن اإلنسان إنما هي بمثابة خراط يستعين بها ليتحرك في فيه
من الواضح ، و عقدم له خدمة التلخيص لهذا الواق، وهي تلواقع الموضوعي وفق ما تشير إليها

، ومع ذلك يتبعها الشخص دون ل قد تدل داللة خاطئة على الواقع، بأن الواقع غير الخريطة
حاول فهمه إنما هو محصلة نفهذا المشهد الذي . قليالينتبه إلى ذلك الخطأ إال ما  أن

هذه و  عن تفاعل الوظائف الوجدانية وسيرورات العمليات المعرفية، ،جةالدينامية النفسية النات
 . الدينامية غاية في التعقيد

تعبر على  على اقتراح مجموعة من الوضعيات التي اختبارات التقرير الذاتيتعتمد   - 4
وقد يكون الواقع خارج  وما على المبحوث إال أن يختار واحدة منها، ،بعض الجوانب في الواقع

تبار جميع المواقف ، إذ من غير الممكن أن يستغرق االخترحة من وضعياتدائرة ما نق
( 9002باركيت ، ماير ، وارنر،)وهذا ما جاء في دراسة كل من  .الحياتية في موضوع ما

بونونن و )و( 1229يد،مانيوسن و تورست) و( 9001فاندر،)راسات كل من ود
الذاتي في قياس  ، حيث انتقد جميع هؤالء الباحثين استخدام أسلوب التقرير(9001أشتون،

دانية باألسلوب ، ونحن نرى أن هذه االنتقادات تنسحب على قياس الكفاءة الوجالذكاء الوجداني
، إذ تستمد هذه األخيرة مبرر وجودها كمفهوم،  من األساس النظري الذي ذاته من باب أولى

أن (  9001باركيت ، ماير ، كياروشي ،) ويرى كل من  .يتصل مباشرة بالذكاء الوجداني
فاندر  و مانيوسن و )كما يرى كل من .  ة مستقلة ممكنة القياسقدرة عقلي الذكاء الوجداني
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تتضمن مجموعة من  أن الذكاء الوجداني قدرة عقلية(   9001تورستيد، وبونونن و أشتون ،
، أو التي يتجلى الدالة عليه، وينبغي أن تفهم من خالل المؤشرات السلوكية السمات الشخصية

 . فيها في مختلف ميادين الحياة
أنسب لدراسة مثل هذه  بناء أدوات ، ينبغي أن يتجه التفكير في ا لكل هذه االعتباراتونظر 

يتعود فيه الفرد على إبداء  ، الذي لمفي مجتمعات مثل المجتمع الجزائريخاصة  ،المفاهيم
 ذلك تجاه ما يعتقد أنه يعبر أن يتحمل مسؤوليته بعد و ، رأيه، والتعبير عن مشاعره بكل حرية

وهذا يصدق على الفرد ابتداء  أو ما يعتقده صوابا، ،يفكر فيه أو ما يشعر به بصدق، عما
؛ إذ كثيرا ما ُيدخل الفرد في اعتباره وهو ا إلى المجتمع العام بكل مؤسساتهبأسرته وامتداد

ما هو  ، كثيرا ما يحجم عن قول كلإن أتيح له ذلك على ندرة الفرص ،يحاول أن يدلي برأيه
مضرة قد  ، أو درءمن أهمها استرضاء شخص أو مؤسسة  ، لعلات عديدةمقتنع به العتبار 

هذا و  .به من قد ال يروقه سماع تقريراته، أو خشية أذى ُيلحقه تطاله من فالن أو عالن
 المرء يستمرئها،، فإن تكرار هذه الخبرات االجتماعية تجعل الحال على ما سبق الوصف

في و  إن بعض األفراد  بل ته بالنفاق االجتماعي،ويتعامل بها دون حرج، وهذا ما يمكن نع
فيرانزي ، وهذا ما يسميه ما كان هو ضحيتهون بدوره منتجا ل  ، ويكبعض األحيان يدعمها

(l'identification à l'agresseur)،   ما يرى من القوة أي يتحول المتعدى عليه معتديا، ل
و أسلوكاته  ضه بتقمص بعتتبوء مكانبطال، فيحب أن ي المعتدي عليه والشدة وأحيانا يرى في

نما  موقد نجد أفرادا آخرين يعجزون عن تغيير ظروفهم ليس لعد. حتى شخصيته قدرتهم وا 
الخوف من  ،باولو فرايريما يسميه  هوو نتيجة خوفهم من تحمل المسؤولية،  ،لعدم رغبتهم

 .وعي الواقع لما يقتضيه الوعي من واجب تحمل مسؤولية التحرر
االستعراض للنتائج مع محاولة إلحاقها بما تسنى لدينا مع إمكانيات الربط المنطقي بعد هذا 

فإنه يمكن أن نخلص إلى . بين النتائج التي توصلنا إليها، والعوامل التي يمكن أن تفسرها
ضرورة تدعيم الةعي بأهمية الكفاء الوجدانية في عملية التعليم في عالقتها بدافعية المعلم 

لميذ نحو التعلم، ثم إن مقتضى ذلك يبدأ بالحلقة األولى في نجاح العملية التربوية وبدافية الت
على المعلم أن يعي دوره في توجيه جهود التالميذ وهو المعلم باعتباره قائدا، وعليه كان لزاما 

ويعمل على إكسابهم بعض االتجاهات التي يقتضيها الموقف  ،في عمل تعلمي تعاوني
أساليب العمل مع تعلم والثقة بالنفس و  ،باط والنظام وتحمل المسؤوليةكاالنض ،التعليمي
سودها توال يمكن أن يحدث التعلم في بيئة صفية  .واحترام آراء ومشاعر اآلخرين ،اآلخرين
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وال يمكن أن يصل التلميذ إلى تمثل  ،ال بد لحد أدنى من الجدية وااللتزام، إذ الفوضى والتسيب
من جهة أخرى و  ".زام يولد االلتزاملفاإل " ،لمعلم ويوجهه إليهايلزمه بها إال بما  ،هذه القواعد

إذ  التمكن منها؛ المعلمعلى  وجدانية ةوكفاءتقتضي حدا أدنى من الحزم  القسمإدارة  فن فإن
وحسن إدارتها أو  ،ضبط انفعاالته وانفعاالت التالميذتمكنه من التي أن هذه األخيرة هي 

فالتعلم الفعال يقتضي مناخا تعليميا تسوده األلفة  .يه الموقف التعليميوزها بحسب ما يقتضاتج
وعلى  ،الموقف التعليمي المشاركة في طرافاألبين جميع  ،لثقة واالحترام المتبادلاو  ،والمحبة

وأن يعرف كيف يضع  ،رم هذه المبادئقد تتسبب في خالمعلم أن ينتبه إلى السلوكات التي 
وأن ينتبه إلى بعض السلوكات التي لها دالالت نفسية  ،لوك البديلرح السقتلها حدا وأن ي

تنم عن معنى ضمني قد يكون مدعاة إلى  ،من قبل المتعلمينوجدانية ورسائل  ،عميقة
ذا لم يفهمها أو أنه لم يستجب لها بمقتضى مآلها ،إذا لم ينتبه إليها المعلم التالميذ انسحاب  ،وا 

 وأ ،قعد المتعلم عن المشاركةما من شأنه أن يُ  ،ى المتعلمعل من آثار سلبيةوما يترتب عنها 
حفظ ديمقراطي تُ  على المعلم أن يكون الضامن لجوٍ ف. يدبر عن التفاعل واالنسجام مع زمالئه

أو الحق في السؤال أو الحق في  ،خاصة ما تعلق منها بالحق في التعبير ،فيه حقوق الجميع
ضي علمه تجاز عن اآلخرين، فالبد للمعلم أن يعمل بمق، أو الحق في التأخر في اإلنالخطأ

بالنسبة  المعلمف .بالمبادئ التربوية، ومن هذه المبادئ المهمة الفروق الفردية بين التالميذ
وهي مكانة  ،المنصفو المنصت و العدل و هو الحكم و  ،للتلميذ حافظ أختام المدرسة في القسم

ال  ،فعليه أن يكون عند حسن ظنه به ،يعيها سواء وعيها أم لم المعلمَ ها التلميذ ئيبو  نهدمت اوا 
ولك أن  ،وكل القيم التي يريد أن تورثه إياها في عينه، صورته في نفسه وانهارت معه المدرسة

، بل وفي بعض األحيان تتصور حجم الحسرة والمآالت االجتماعية المفتوحة على كل اآلفات
في كل تلك المشاعر م احتدالتلميذ، جراء امشاريع إجرام تخطر بخاطر تنضج لتتحول إلى 

سا و ال مؤنسا  َ  .صدره، وال يجد منف 
رغبته في على و  نحو التعلم، على دافعيتهنفعاالت، ما تتركه في التلميذ االإن من أبلغ آثار 

جملة من  الموضوع أهمية عندما نعلم أن لكل تلميذ ادفي القسم، ويزدمع زمالئه المشاركة 
 ،وعلى المعلم أن يعيها ،الوجدانيةو  المعرفية من الناحية ،عن اآلخرينميزه الخصائص ت

فكما أن هناك فروقا فردية  ، من العناية والرعاية،ما تستلزمه هذه الخصائصبمقتضى  ويعامله
 و لعل من أشد األمور التي .هناك فروق فردية في الجانب الوجداني ،في الجوانب المعرفية

  .انتباه المعلم لحالته الوجدانية، أو تجاهل مشاعره الخاصة عدم منها، لتلميذيستاء ا
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في به كما هو  يشعرالتلميذ بعض الصعوبات النفسية في البوح بما  ا ما يجدغير أنه غالب
أو مخجلة، فيخشى  ألن بعض االنفعاالت مؤلمة، ،حقيقة، بل يرفض أحيانا االعتراف بذلكال

 على المعلم أن ينتبهف .أو على األقل ما يعتقد أنه كذلكمن التبعات االجتماعية لبوحه بسر ه، 
فقد يكون ما يدلي به التلميذ ليس هو المشكل  لهذه الدينامية النفسية التي يشعر بها التلميذ،

مع التلميذ، فمن  الوجدانيوهنا يدخل الجانب الفني في التواصل  . الحقيقي الذي يعاني منه
المشكلة و التي يعاني منها التلميذ  ،اهر المشكلة الوجدانيةراض ومظعالمهم جدا التفريق بين أ

ثم التعبير عنها ثم فهمها  ،نفسها، فالمعلم يحاول أن يرافق التلميذ في التعرف على انفعاالته
 .حتى ال تكون عائقا للنجاح وتحقيق الهدف ،ثم محاولة مساعدته على إدارتها ،جيدا

للتالميذ فرصا للتعبير على أفكارهم وعلى مواجيدهم، بل إنه من األهمية بمكان أن يتيح المعلم 
كل النشاطات التي تعنى بإتاحة الفرصة للتلميذ أن يعبر عن ذاته، أو البد من تشجيع 

ن استلزم األمر  استخدام كل الوسائل التي من شأنها أن ترفع من دافعية التلميذ نحو التعلم، وا 
بل ومن الفاعلين كثير من الناس المع العلم أن  .إثارة المرح اللعب والفسحة بين التالميذ

 بل قد جسيم،وهذا خطأ  ،للمرح والمتعة افضاء تيعتبرون أن المدرسة ليسمن  ،التربويين
لمدرسة ل التلميذحب  التلميذ نحو التعلم، إذا اعتبرنا أن الدافعية فرع عنيقضي على دافعية 

 .لتعلملو 
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 الخاتمة
لم هو العنصر القيادي في العملية التربوية، وأنه يمثل السلطة المعرفية التي يحتاج إن المع     

إليها التلميذ ليتمثل التعلمات ويستوعب الخبرات التربوية، وألن التلميذ يحتاج إلى من يعزز 
إنجازاته ويشيد بها ليستمر في بذل الجهد كعالمة اهتمام به، فأنه يتوجب على أن يقوم بهذا 

فالمعلم هو المحرك الذي يثير دافعية التلميذ  بمقتضى المكانة التي يتبوؤها في المدرسة، الدور
إال أنه لن يتمكن  .يحيها من جديد إذا خبت، بل و وهو والذي يحافظ عليها ،نحو الخبرة التربوية

الكفاءات ودور بأهمية عال إذا لم يكن على وعي  ،هذه الوظيفة الحساسةمن االضطالع بهذه 
أن الكفاءة العلمية في  وعليه فقد انطلق هذا البحث، من ادعاء مؤداه في القيام بذلك،  وجدانيةال

بل البد له من التمكن  .مادة التخصص ال تكفي لكي يقوم المعلم بالمهام الجديدة المنوطة به
عبير من مجموعة من المهارات المرتبطة بحسن وعي انفعاالته وانفعاالت تالميذه، ثم فهمها  وال

عنها بشكل مناسب، بل ومساعدة التالميذ في التعبير عنها وفهمها، ثم حسن إدارة انفعاالته 
وانفعاالت تالميذه، بما يجعلها ال تؤثر على بلوغ أهداف التعليم، بل وتوظيف هذه االنفعاالت 

 .دانيةوهذا ما يسمى في األدب النفسي اليوم بالكفاءة الوج. في حفز دافعيته ودافعية تالميذه

وعليه حاولنا من خالل هذا البحث، معرفة ما إذا كانت هناك عالقة، بين الكفاءة الوجدانية لدى 
المعلم ودافعيته للتعليم ودافعية تالميذه نحو التعلم، وقد أفرز هذا السؤال فرضيتين رئيسيتين، 

عرضية، وسبع فرضيات جزئية، وللتحقق من صدق الفرضيات، قمنا باختيار عينتين بطريقة 
معلما و عينة من تالميذ المعلمين الذين وقع عليهم  55عينة من معلمي اإلبتدائيات تكونت من 

كما قمنا ببناء ثالث . تالميذ ممن يدرسهم 15االختيار من قبل، بحيث يختار كل معلم 
نحو مقاييس، مقياس الكفاءة الوجدانية لدى المعلم، ومقياس الدافعية للتعليم، ومقياس الدافعية 

 .التعلم لدى التالميذ
وبعد تطبيق المقاييس على العينتين، جاءت النتائج على النحو التالي، بالنسبة للفرضية األولى 
، وجدنا أن هناك عالقة بين كفاءة التعرف على االنفعاالت لدى المعلم ودافعيته نحو التعليم، 

عاالت تالميذه، كانت دافعيته نحو وأنه كلما كانت كفاءة المعلم في التعرف على انفعاالته وانف
أما الفرضية الثانية فقد تحققت أيضا، أي أن هناك عالقة بين ُبعد فهم انفعاالت . التعليم مرتفعة
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كما تأكدت الفرضية الجزئية الثالثة ، التي  .وانفعاالت التالميذ لدى المعلم ودافعيته نحو التعليم
ى المعلم ودافعيته محو التعليم ودافعية تالميذه نصت على وجود عالقة بين فهم االنفعاالت لد

إدارة االنفعاالت من أما الفرضية الجزئية الرابعة، فقد نصت على وجود عالقة بين . نحو التعلم
، والتي تحققت هي األخرى، وهي نتيجة منطقية باعتبار أن لتعليما نحوقبل المعلم ودافعيته 

ببعضها بالترتيب الوارد في الفرضيات، أذ ال مجال  أبعاد الكفاءة الوجدانية السابقة مرتبطة
لحسن التعامل مع االنفعاالت إال بعد قطع األشواط السابقة بنجاح وبكفاءة، فهي تنبني على 

أما النتائج المتعلقة . بعضها وفق منطق األولويات، الذي تفرضه الكفاءة الوجدانية نفسها
إذ تأكد صدقها هي أيضا، إذ نصت على أن  بالفرضية الجزئية الخامسة فقد جاءت منطقية،

 .لتعليما نحوعالقة بين توظيف االنفعاالت في حفز الدافعية من قبل المعلم ودافعيته هناك 
لدى المعلم  وعليه تحققت الفرضية األساسية األولى، أي أن هناك عالقة بين الكفاءة الوجدانية

 . بكل أبعادها، ودافعيته نحو التعليم

األساسية الثانية فقد تفرعت إلى فرضيتين جزئيتين، جاءت الفرضية األولى مركزة  أما الفرضية
على عالقة الكفاءة الوجدانية لدى المعلم والدافعية الداخلية لتالميذه، لم تتحقق هذه الفرضية ، 
 وجاءت النتائج نافية للعالقة بينهما، وكذلك كان الحال بالنسبة للفرضية الجزئية الثانية، والتي

 نحومعلم والدافعية الخارجية لتالميذه لدى الالكفاءة الوجدانية مفادها، أن هناك عالقة بين 
وتكون بذلك الفرضية األساسية الثانية غير متحققة ، ببعديها . ، أي أنا لم تتحققلتعلما

كون هذا وقد عزينا هذه النتيجة أساسا إلى . المرتبطين بالدافعية، الدافعية الداخلية والخارجية
المقاييس  المستخدمة في قياس مثل هذه المتغيرات قد ال يكون مناسبا قي مجتمعنا الجزائري، 
نظرا أن المقاييس تعتمد أسلوب التقرير الذاتي، الذي لم توفر له البيئة اإلجتماعية وال التربوية 

يعبر عن شعوره وال السياسية األجواء النفسية واإلجتماعية والثقافية حتى يدلى المرء برأيه أو 
دون أن يقوم بعمل انتقائي، يراعي فيه مصلحته اإلجتماعية، ويؤمن فيه نفسه وعائلته من خطر 

 . حقيقي أو وهمي
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 االقتراحات

بالدافعية  اي عالقتهحاولنا في هذا البحث االقتراب أكثر من فهم الكفاءة الوجدانية ف 
، وهذه األخيرة سمحت وتوصلنا إلى جملة من النتائج ،نحو التعلم المتعلمبدافعية و للتعليم  المعلم

دون مراعاة ألولويات التحقيق، ونترك ذلك فيما يلي نوردها  ،لنا باقتراح مجموعة من النقاط
 :تعز علينا اإلحاطة بهاقصدا، ألن تطبيقها يتعلق بمقتضياة وظروف 

ن التعرف على االنفعاالت إلى ، مأبعاد الكفاءة الوجدانية ما يتعلقلمين فيالمعوتدريب تكوين .1
؛ ويتضمن التكوين في هذا سواء انفعاالته الشخصية أو انفعاالت التالميذ ،حسن إدارتها

ية في تحسين ، يتعرف المعلمون من خالله على أهمية الكفاءة الوجدانالمجال، جانبا نظريا
خصوصا، ية تالميذهم ، وفي رفع دافعيتهم  نحو التعليم ورفع وتعهد دافعأدائهم المهني عموما
، عن طريق الورشات واستعراض حاالت واقعية، بحيث تكون قربية من ثم تكوين تطبيقي

 .خبرتهم

والطرق المثلى في تسيير  ،فية إدارة النزاعات بين التالميذكي علىالمعلمين وتدريب تكوين .9
 .كما هو الحال في المؤسسات التي تستثمر في الموارد البشرية الصراعات،

ثارة دافعية التالميذ  ،وتعهدها للتعلم كيفية إثارة دافعيته علىمعلمين تكوين  ال.3 نحو التعليم وا 
، ثم ئ األساسية الخاصة بعمل الدافعيةتمثل بعض المبادخالل  استيعاب و  ذلك منو  .وتعهدها

 .تدريبهم على  بعض التقنيات
ما هو مؤطر من قبل المفتشين،  بذلك، وال نعني الفرصة للمعلمين للتكوين المستمرإتاحة .4
نما تكو و  ين إلى انشغاالت المعلمفيه ، حيث يستمع ين يرتكز على الصعوبات الميدانيةا 

م قد تعرض لها في أي ال يكون المعل ،التي غالبا ما تكون مستجدةومشكالتهم التعليمية، و 
مكانية الترقية تكوينه األساسي، ويكون ذلك مدعما بتحفيزهم، بأن يكلل ذلك التكوين بشها دة وا 

 .، وما يتبعها من امتيازات المهنية
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، إلى مقاييس قياس الدافعيةاقتراح تجاوز نماذج التقرير الذاتي في قياس الكفاءة الواجدنية و .5
 .األداء، في البحوث العلمية مستقبال 

ذج إلى نما ،في تصنيف االنفعاالت( paul Ekman) "بول إيكمان " اقتراح تجاوز نموذج .6
 ، والذي يتضمن اثنا عشر انفعاال(Carole Izard) كارول إيزارد" ، ومنها مثال نموذج أخرى
ذلك أن هذا األخير ينطلق من مسلمة ، "إيكمان"، بدال من ستة انفعاالت في نموذج أساسيا

متأثر في ذلك وواضح أنه  ،سان هي نفسها التي عند الحيوانمفادها أن االنفعاالت عند اإلن
خاصة بعدما تحقق  ،ن اإلجماع العلميع، التي هي أبعد ما تكون الداروينيةالتطورية ة يبالنظر 

 .من تقدم في ميدان علم الوراثة

ركة أبنائهم اهتماماتهم المدرسية، ، حتى يعوا ضرورة مشاتنظيم حمالت تحسيسية لألولياء.2
بل ويجعلوا ، بية  واإليجابيةبرات أبنائهم الوجدانية المدرسية، السلضرورة أن يقاسم األولياء خو 

، ويعينوا أبناءهم على تجاوز ةيثم نوا اإليجابيمنها فرصا  للتبادل والتحاور والتشاور، فيثبتوا و 
 .السلبية 

التي يمكن أن تتحول إلى خجل مرضي  فيعيق رة االنتباه لحاالت الخجل العادي، و ضرو .8
، إذ كثيرا سنة األولى من االلتحاق بالمدرسةل، وهذا منذ اعملية اندماج التلميذ مع زمالئه بذلك
التلميذ يبرر لنفسه عدم ، وهذا ما قد يجعل نه خجول، بأر المعلم عدم تفاعله مع تلميذ ماما يبر 

والتفاعل مع زمالئه، أو أنه يقتنع بذلك ويختبئ وراء هذا االعتقاد، ويبرر ضعف أالمشاركة، 
 .بلوم ، كما أشار إلى ذلك أدائه بخجله

، فال بد من تحديد أن الدافعية ال تشتغل في الفراغ ،االستثمار في الحب؛ ونقصد به.2
 ،نريد إثارة دافعية التلميذ إليه، وذلك بتحبيبه له، من خالل إبراز أهميته للمتعلم الموضوع الذي

 وما الفائدة المأمولة من تحصيله، مع العلم أن فطرة التلميذ، تنسجم تماما مع هذا المطلب، إذ
بما  ،، فكل ما يحتاجه التلميذ هو توجيه هذه الرغبةطالعستأنه مفطور على الفضول وحب اال

لحب من حيث هو كما نعني باالستثمار في ا. يجعلها بناءة في تحقيق هدف تعليمي بذاته
حبه، ، ولن يحب إال من أبامطلب فطري لإلنسان، إذ كل الناس، يحب أن يكون محبوبا ومح  

ت ضرورة االشتغال على تنمية الحب، بين المعلم والتلميذ، وتنمية الحب ، تقرر انز وعلى هذا الو  
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، لوجدانية لكل الفاعلين التربويين، أن يجعل رصيد الخبرة ابين المدرسة والتلميذ  وهذا من شأنه
يحققها أينما توجه ، و ف التربوية، األهدالشركاء التربويين، رصيدا إيجابيا، كفيال بأن ينقلولكل ا

 .بها
نقصد بذلك التكفل ال لتكفل النفسي لكل من المعلم والتلميذ، و امة ضرورة استحداث خد.10

نما هو تكفل يجعل المعلم والتلميذ ع إلى انشغاالتهما سواء ، يجدان من يستمالنفسي العيادي، وا 
 .هماما يريد أن يقاسمه أحدل مجرد خلية استماع، أو حتى الحياتية، أو المرتبطة بأدائهما

لكل من المعلم والتلميذ، على غرار ما  الراحةلنوم و لث  قاعة لالسترخاء، أو  حتى استحدا .11
 .هو معتمد في الكثير من المؤسسات و اإلدارات في الدول الرائدة في هذا الشأن

". من طاب ريحه زاد عقله" فكما ورد في األثر ،والعطر منح تعويض للمعلم عن الهندام.19
أكثر لك مدعاة ألن يجعل المعلم ألن ذ  ،ى صورةهأبع أن يكون في أحسن و حتى يستطي ذلك 

ن المعلم صورة إيجابية عن ذاتهو ،  مااحتر ا عانة للتلميذ  أن ُيجلَّ معلمه وفي ذلك إ ،بأن يكو 
اع الذي يحصل له من يوقره، فمن المعلوم أن التلميذ يبني تصورا عن معلمه من خالل االنطبو 

، وليس من العبث أن يولي ل الهندام الذي يكون عليه المعلماصة من خالخأول لقاء معه، و 
، بل يجعلونه من مؤشرات االختيار للمهن المختلفة خاصة اب الموارد البشرية اهتماما بهذاأصح

تبار ذلك مع الطفل من باب أولى ، فاعبالمهن الخدماتية أو االجتماعية إذا ارتبطت المهنة
  .أحرىو 

ات التلميذ هو منهاج يهدف إلى تأطير خبر ج مكمل للمنهاج الرسمي، و قتراح منهاا.13
تكون لهذا المنهاج وظيفة إذ ، منهاج الخفي أو الالواعيهو الااليجابية أو السلبية خارج القسم، و 

يرغب التالميذ  ، التيخالل اقتراح مجموعة من النشاطات ذلك منترويحية هادفة، و تنفيسية و 
وتكون مساحات لممارسة  ،ت وفتح النوادي للفنون المختلفةنظيم الرحال، كتفي المشاركة فيها
ويجعل  التلميذ يكتشف   ،ما من شأنه أن يجعل المعلم يكتشف تالميذه  الهوايات المتعددة،

مكمل فرصة إلعادة ترتيب العالقات، بل ، فالمنهاج الذاته وقدراته ويعيد اكتشاف معلمه وزمالئه
 .ومتماسكة وربما دائمة ومتطورة قويةو جعلها إيجابية و 
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 ،التربويالمعروف في األدب النفسي و إذ من روق الفردية الوجدانية في التعلم، اعتبار الف.14
الفروق المعرفية أو الحسية  ى، لكننا نركز علالفروق الفردية في التعلم أنه ال بد من مراعاة

، فمنهم الخجول ومنهم بين التالميذ الفردية الوجدانية نغفل الفروقكثيرا ما الحركية لكننا 
ن كالمتهور، ومنهم من يسعده انجازه و منهم او المبادر، ومنهم الخائف  ومنهم من  ،ن متوسطاا 

ن كان جيدا، يسوءه أداؤه و  لقى نصف منهم من يتو ،  يكترث لذلكفال ومنهم من يعاتبه المعلما 
الكلمات موقعا تتقد قع منه تلك وت ،يجعله يبكيفيغور به صدره و ، ما تلقى األول من العتاب

، وهذا كله ال بد أن معها مواجيده، لما يشعر من الحرج والحياء، فيظل يذكر ذلك ما بقي حياً 
 . ينتبه المعلم إليه

، فيتعلم المعلم المتعاطف للتالميذو تماع اإليجابي تدريب المعلمين على االستكوين و .15
تضمن في الغالب حاجة  وجدانية  ينتظر التلميذ من التي تو  ،لتعرف على الرسائل غير اللفظيةا

 .المعلم أن يستجيب له بمقتضاها
يساعد ، إذ ةمرحلة االبتدائيالشمل تالتوجيه المدرسي والمرافقة المدرسية،  لعملية توسيع .16

ما يسمى بإفراد هو الميذ على بناء مشاريعهم بأنفسهم، و ، التوالمختصون النفسيونالمؤطرون 
 .محو التعلم، ما من شأنه أن يرفع من دافعيتهم لتوجيهيةالخدمة ا

 االجتماعية،مة لمساعدة التالميذ و المعلمين،  واالهتمام بمشاكلهم الشخصية و تقديم الخد.12
، وقد سبق على أدائهم، وحتى يشعروا باالنسياب واالرتياح وهم في المدرسةلكي ال تؤثر سلبا 

 (.pastoral care) اإلنجليزيةسكسونية،  وهي ما يسمى بـلمثل هذا الكثير من الدول األنجلو 

أقترح على الباحثين سواء في أطروحة الدكتوراه أو في غيرها، موضوع الفروق الفردية .18
الوجدانية كمفهوم نفسي جديد، على غرار مجاالت الفروق الفردية المعرفية والحسية الحركية، 

 .أي يكون البحث تنظيريا تأسيسيا

أقترح موضوع البحث في التخلف الوجداني، وليس مجرد بحث عدم النضج الوجداني، كما .12
أي محولة وضع ملمح لمجموعة من السلوكات و الكفاءات التي يفترض أن يكون الفرد قد 

 .اكتسبها في مرحلة عمرية معينة، على غرار التخلف المعرفي أوالعقلي



 184 

دى إمكانية ، وهو دراسة متماما وجدوىفي األخير أقترح موضوع بحث لمن يجد فيه اه.90
ية الكفاءة الوجدانية لدى المعلم، وفي رفع ، في تنملف مجاالتهابمخت توظيف التربية الفنية

 .نحوالتعلم التالميذفي رفع مستوى دافعية و للتعليم،  تهمستوى الدافعي
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" the supreme act of the teacher is to awaken joy in 
ceative expression and knowledge " Albert Einstein 

 
 
 
 

 
 تلميذمقياس الدافعية للتعلم لدى ال

 
 
 
 

 :التعليمة
باقتراح مجموعة من  ،لتعلمنحو االتلميذ مستوى دافعية  هذا المقياس يحاول وصف   

 .علمتالوضعيات من واقع ال
حاول أن تكون تلقائيا  ،أمام اإلجابة التي تنطبق عليك أكثر( ×)ضع العالمة عزيزي التلميذ 

جابة خاطئة ،في إجابتك نما الصحيحة هي التي ترى أنها  ،إذ ليس هناك إجابة صحيحة وا  وا 
 ،فهدفنا هو وصف ما تشعر به إزاء الوضعيات المقترحة أمامك ،ممكن تصفك بأكبر صدق

 .فعال قوم بهوحاول أال تخلط بين ما تود أن تكون عليه وما ت
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 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما بنود القياس                          الرقم
      العمل الذي أختاره بنفسي أجد فيه متعة  61
      أجد رغبة في المشاركة في الدرس 62
      أجد رغبة في المطالعة 63
      المشاركة في الدرس أو المناقشة تتطلب الفهم 64
      أفضل الواجب الدراسي السهل 61
      أعتقد بأن لدي قدرات كافية 60
      النجاح له عالقة باالجتهاد 61
      أبادر بأعمال دراسة إضافية 61
      أذهب إلى بعض المكتبات للمطالعة 61
      هدفي في الدراسة أداء واجب طلب العلم 16
      كل المواد الدراسية مهمة بالنسبة لي 11
      أنجز في المدرسة أكثر مما يطلب مني المعلم 12
      عند أداء عمل دراسي أرغب في إتقانه 13
لسؤال أستمر في إذا لم أستطع اإلجابة على ا 14

 المحاولة
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      القيام بالواجبات الدراسية المنزلية سهل بالنسبة إلي 11
إذا دعيت أثناء واجب دراسي ال أستجيب إال بعد  10

 إتمامه
     

      أشعر بأنني قادر على مواجهة صعوبات التعلم 11
      أحرص على حضور الدروس التدعيمية 11
      ح عندما تتعطل الدراسة لسبب ماأشعر باالرتيا 11
      أبذل جهدا كبيرا لفهم موضوع صعب 26
أحب اإلطالع على كل جديد في ميدان العلم  21

 والمعرفة
     

      أرغب في أن أكون ضمن العشر األوائل في القسم 22
      أحرص على كتابة ما يشرحه المعلم 23
      روفي الصحيةأواظب على الحضور مهما كانت ظ 24
      أراجع دروسي أثناء العطل المدرسية 21
      أبذل جهدي في الدراسة 20
      النجاح في االمتحان هو هدفي 21
      الهدف من الدراسة هو أداء واجب طلب العلم 21
      أجتهد في الدراسة إلرضاء أهلي 21
      ينجح التلميذ إذا تلقى دعما خارج المدرسة 36
      تشجيع المدرس للتلميذ مهم 31
      أحاول المشاركة ألعطي انطباعا حسنا عن نفسي 32
      العمل الذي أكافأ عليه أحب أن أؤديه 33
      التشجيع من طرف األهل 34
      أجتهد في دروسي ألكتسب احترام اآلخرين 31
أشعر بالحرج عندما يسألني اآلخرون عن عالمة  30

 االمتحان
     

      يؤلمني عدم رضا المعلم عن تحصيلي 31
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      جو الدراسة ال يشجعني على الدراسة 31
      أعتقد أن النجاح في الدراسة يرتبط بالحظ 31
      أشعر باالفتخار إذا تحصلت على عالمة جيدة 46

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 مقياس الدافعية للتعليم لدى المعلم

 
 
 
 
 

 :التعليمة
باقتراح مجموعة من الوضعيات للتعليم، هذا المقياس يحاول وصف مستوى دافعية المعلم    

 .في القسم من واقع المعلم
حاول أن تكون تلقائيا في  ،أمام اإلجابة التي تنطبق عليك أكثر( ×)أخي المعلم ضع العالمة 

جابة خاطئة ،إجابتك نما الصحيحة هي التي  ،إذ ليس هناك إجابة صحيحة وا  ترى أنها تصفك وا 
وحاول أال  ،فهدفنا هو وصف ما تشعر به إزاء الوضعيات المقترحة أمامك ،بأكبر صدق ممكن

 .تخلط بين ما تود أن تكون عليه وما تمارسه فعال
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غال أحيانا نادرا أبدا بنود القياس                   الرقم  

 با
 دائما

      أشعر بثقة في نفسي وأنا أدرس 61
ن أخطأأشج 62       ع التلميذ على المبادرة وا 
      أحاول أن أثير الرغبة الذاتية للتعلم لدى التلميذ 63
      أشرح الدرس جيدا لكي أحقق أكبر قدر من الفهم  64
آخذ الوقت الكافي ألشد انتباه التلميذ وأجعله مندمجا في  61

 الدرس
     

      بذلكأبدد شعور التلميذ بالعجز كلما أحسست  60
      أشعر بالمتعة واالنسياب خالل القيام بالدرس  61
ن كانت مخالفة ألفكاري 61       أتقبل أفكار التالميذ وا 
      أبذل الوسع لجعل التلميذ يشعر بالمتعة أثناء الدرس 61
      أساعد التلميذ على حل مشكالته التعليمية 16
      لتالميذأحتفظ بمرحي واعتدال مزاجي مع ا 11
ن كان مزعجا 12       أحرض التالميذ على السؤال وا 
      إذا شعر التلميذ بالفتور أثرت حماسه من جديد 13
      أعرف أسماء جميع تالميذي 14
      أبذل الوسع في تحقيق الفهم ولو لم أكمل الدرس 11
      إذا شعر التلميذ بالملل جددت طريقة الدرس 10
      اهتماما خاصا لمن لديهم بطء في فهم الدرس أعير 11
      أتيح الفرصة لكل التالميذ لكي يشاركوا أثناء الدرس 11
إذا طلب مني التلميذ مزيدا من الشرح استجبت له دون  11

 تردد
     

      أراعي قدرات التالميذ وميوالتهم واختالف حاجاتهم 26
يض تلك إذا غبت لطارئ ما حرصت على تعو  21

 الحصص
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      أفرض احترام التالميذ بالمعاملة الحسنة 22
      يتحمل المعلم قسطا من المسؤولية في الرسوب الدراسي 23
      ترتبط الدافعية بحب المادة والمدرس 24
      الحوافز المادية ضرورية للتعلم 21
      يتحمل المعلم مسؤولية االنضباط في القسم 20
      يراني تالميذي من أفضل المعلمين في مدرس 21
      يسرني ثناء المسؤولين واألولياء 21
      أتواصل مع األولياء إلشراكهم في حل مشكالت أبنائهم 21
      عالقتي مع التالميذ تتسم بالصداقة 36
      أتحكم في القسم بالحزم والصرامة 31
      ةأشجع تالميذي على المناقش 32
      عالقتي حسنة مع أفراد المجتمع المدرسي عموما 33
      أحب المجيء إلى المدرسة وال أشعر بالوقت يمر 34
      تمثل المدرسة بالنسبة إلي عائلتي الثانية 31
      أحاول التكيف مع الظروف الطارئة والصعبة في القسم 30
      ر ذلكأستخدم العقاب المادي إذ استلزم األم 31
إذا غاب التلميذ لسبب ما حاولت أن أعينه الستدراك ما  31

 فاته
     

      تالميذي يستجيبون وينجزون فروضهم 31
إذا غاب التالميذ لظرف قاهر حرصت على تعويض  46

 الحصص
     

 

 

 
 



 201 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 مقياس الكفاءة الوجدانية لدى المعلم
  :تعليمة

بأن تحيط رقما  ،بما ينطبق أكثر على طريقة عملك اتعبار الأجب على كل المعلم فضال  يأخ
 واحدا فقط في مقابل كل بند بحيث يمثل ؛ 

 ال تنطبق علي العبارة إطالقا   -51

 تنطبق علي العبارة نادرا  -62   
 تنطبق علي العبارة أحيانا -63   
 تنطبق علي العبارة غالبا -64   
 ئماتنطبق علي العبارة دا -61   
 

 خاطئةأخي المعلم حاول أن تكون تلقائيا في إجابتك، إذ ليس هناك إجابة صحيحة و أخرى 
نما الصحيحة  ي التي ترى أنها تصفك بأكبر صدق ممكن، فهدفنا هو وصف ما تشعر به هوا 

و حاول أال تخلط بين ما تود أن تكون عليه وما تمارسه  ،إزاء الوضعيات المقترحة أمامك
 .فعال

 :ف على االنفعاالتالتعر .0
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 5-4-3-2-1 ............................................أحاول التعرف على انفعاالتي حتى التؤثر سلبا على أدائي-3
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 5-4-3-2-1 ...........................................إذا اعترى التلميذ شعور بالحزن دنوت منه ليعبر عن حزنه-6

 5-4-3-2-1 .........................................أعين التالميذ على احترام ذواتهم وعلى احترام بعضهم بعضا-7

 5-4-3-2-1 .................................أهيئ ظروف االطمئنان للتلميذ حتى يعبر عن أي شيئ يثير اشمئزازه-8

 5-4-3-2-1 ..............................................أتيح فرصة للتلميذ ليعبر عما يسعده في القسم أو خارجه-9

 5-4-3-2-1 ........................................ه المجال ليعبر عن ذلكإذا فوجئ التلميذ بأي موقف فسحت ل-15
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 :فهم االنفعاالت.3
 :فهم انفعاالت المعلم.0.3
 5-4-3-2-1 ............................................................. .عندما أشعر بالغضب أحاول فهم أسبابه-1

 5-4-3-2-1 ..........................................................ة مصدرهإذا شعرت بالجزع تجاوزته بمعرف-2

 5-4-3-2-1 ..........................................................أحاول التمييز بين شعور بالغضب ومصدره-3

 5-4-3-2-1 ...........................................................إذا أحزنني موقف أحاول البحث عن السبب-4

 5-4-3-2-1 ..............................................................إذا أحببت شيئا بذلت  الوسع لفهم دوافعه-5

 5-4-3-2-1 .................................................................أحاول ربط شعوري بالسعادة بعوامله-6

 5-4-3-2-1 ...................................إذا شعرت باالشمئزاز من موقف ما توقفت عند أسباب ذلك الشعور-7

 5-4-3-2-1 ....................................أحاول كشف عناصر المفاجأة عند الموقف الذي يثير  ذلك الشعور-8

 5-4-3-2-1 ..................................................شعورإذا كرهت شيئا أحاول أن أجد مبررات لذلك ال-9

 5-4-3-2-1 ......................................................إذا أحسست بقلة االحترام حاولت أن أفهم لماذا-15

 :فهم انفعاالت التالميذ.4.3
 5-4-3-2-1 ...........................................في حال غضب التلميذ أحاول فهم الصعوبات التي تعترضه-1

 5-4-3-2-1 ...............................................إذا شعر التلميذ بالخوف أقترب منه ألفهم ما الذي يهدده-2

 5-4-3-2-1 .................................................أحاول كشف األسباب التي تقف وراء إعراض التلميذ-3

 5-4-3-2-1 ...............................................إذا الحظت انعزال التلميذ استجمع القرائن لفهم األسباب-4

 5-4-3-2-1 .........................................إذا أحس التلميذ باالحتقار استثمرت جهدا ووقتا في فهم حالته-5

 5-4-3-2-1......................... (االنزعاج.)صول إلى معرفة سبب شعور التلميذ باالقفرارأبذل وسعي في الو -6

 5-4-3-2-1 ......................................في حال شعور التلميذ بالمفاجأة حاولت الوقوف على أسباب ذلك-7

 5-4-3-2-1 ..............................ي لذلكإذا عبر التلميذ عن رغبته في شيئ ما حاولت معرفة الدافع الحقيق-8

 :مساعدة التالميذ على فهم انفعاالتهم.3.3
 5-4-3-2-1 ....................................................................أتيح الفرصة للتلميذ ليفهم انفعاالته-1
 5-4-3-2-1 .............................................أضمن للتلميذ جوا تعليميا يفهم من خالله شعوره بالغضب-2

 5-4-3-2-1 ................................................أمن للتلميذ بيئة تعليمية تساعده على فهم أسباب خوفه أ-3

 5-4-3-2-1 ..............................................أساعد التلميذ على التمييز بين شعوره بالحزن و عوامله-4

 5-4-3-2-1 ...............................................أعين التلميذ على فهم شعوره بالحب تجاه موضوع ما -5

 5-4-3-2-1 ..............................انزعاج التلميذ من وضعية ما يلزمني بمساعدته على فهم مصدر شعوره-6

 5-4-3-2-1 ......................ار يفرض علي مساعدته بالتعرف على مسببات ذلك الشعورشعور التلميذ باالحتق-7

 5-4-3-2-1 ........................................أوجه التلميذ ليميز بين شعوره بالسعادة والعوامل المرتبطة بها-8
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 5-4-3-2-1 ............................................أتناقش مع التلميذ ليميز بين مختلف االنفعاالت التي تعتريه-9

 5-4-3-2-1 .....................................شعوره بعد فهم الموقف إذا فاجأ التلميذ موقف أعنته على تجاوز-15

 :إدارة االنفعاالت.2
 :إدارة انفعاالت المعلم.0.2
 5-4-3-2-1 ........................................انزعاجيعندما يسلك التلميذ سلوكا غير مرغوب أتجاهله رغم -1

 5-4-3-2-1 .............................................أحاول التحكم في ردود أفعالي في حال شعوري بالغضب-2

 5-4-3-2-1 .......................................................أنتبه إلى تعبيراتي اللفظية عندما أشعر بالتهديد-3

 5-4-3-2-1 ...............................................أضبط  ردود أفعالي غير اللفظية عند شعوري بالخوف-4

 5-4-3-2-1 ...............................................أتحكم في تصرفاتي تجاه موقف يشعرني بقلة اإلحترام -5

 5-4-3-2-1 ...........................................الحزن باالنتباه إلى تعبيراتي اللفظيةأحاول إخفاء شعوري ب-6

 5-4-3-2-1 .......................أبذل الوسع لضبط أفكاري رغم تعرضي لبعض المواقف المزعجة أثناء الدرس-7

 5-4-3-2-1 ..................ناء الدرسأغلب شعوري بالتفاؤل رغم اعتراض بعض المواقف التي تثير التشاؤم أث-8

 5-4-3-2-1 ..................................إذا حققت إنجازا استثمرت ذلك في إذكاء الثقة في نفسي دون غرور-9

 5-4-3-2-1 ..........................................................أحاول كظم غيظي إذا أغضبني موقف ما -15

 :ارة انفعاالت التالميذإد.4.2
 1-4-3-2-1 .......................................................عندما يبدر خطأ من قبل التلميذ أشجعه وأواسيه-0

 5-4-3-2-1........................... .إذا الحظت أن التلميذ يشعر بالخوف اقتربت منه وأحاول تبديد ذلك الخوف-2

 5-4-3-2-1 .............................ميذ عزوفا عن المشاركة أرافقه في أداء بعض المهام التعليميةإذا أبدى التل-3

 5-4-3-2-1 .............................في حال شعور التلميذ بالتهديد تدخلت لحسم الموقف بما يعيد له االطمئنان-4

 5-4-3-2-1 ...................زالت الحاجز الذي اعترضهفي حال شعور التلميذ بالغضب أحاول احتواء غضبه بإ-5

 5-4-3-2-1 ......................أقف بجانب التلميذ إن بدا حزينا وأحاول تعويض خسارته مادية كانت أو معنوية-6

 5-4-3-2-1 .....................................................أتدخل لرد االعتبار للتلميذ إذا شعر بقلة االحترام-7

 5-4-3-2-1 ..............................أخفف من وطأة المفاجأة على التلميذ بإزالة عواملها في الموقف التعليمي-8

 5-4-3-2-1 ...........................أتدخل لتهذيب العبيرات اللفظية للتلميذ إن هو عبر عن انفعاالته بما ال يليق-9

 5-4-3-2-1 ....................................................بإنجازه ثمنت مجهوده و أشدت به أذا سر التلميذ-15

 :مساعدة التالميذ على إدارة انفعاالتهم.3.2
 5-4-3-2-1 .................................................أساعد التلميذ على تجاوز حالة الخوف التي قد تنتابه -1

 5-4-3-2-1 ............................................تلميذ على التعلم كيف يكظم غيظه في حال الغضبأعين ال-2

 5-4-3-2-1 ..................................في حالة إحساس التلميذ بقلة االحترام أساعده على استعادة ثقته بنفسه-3

 5-4-3-2-1 ........................................................أرافق التلميذ حتي يتجاوز شعوره باالشمئزرز-4
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 5-4-3-2-1 ...........................إذا شعر التلميذ بالحزن اقترحت له نشاطات يتسلى بها عن موضوع الحزن-5

 5-4-3-2-1 .......................................أساعد التلميذ على حسن التعبير و التصرف تجاه موضوع حبه-6

 5-4-3-2-1 ............................أتناقش مع التلميذ حول موقف كان سببا في شعوره بالدهشة تيسيرا لتعلمه -7

 5-4-3-2-1 ..........................................اوجه التلميذ نحو عناصر الجدة في موقف فاجأه أثناء الدرس-8

 :إدارة الدافعيةتوظيف االنفعاالت في .2
 :توظيف االنفعاالت في حفز دافعية المعلم.0.2
 5-4-3-2-1 ..............................إذا تعرضت لإلحراج في القسم جعلت من الحدث ظرفا للتحدي ألتجاوزه-1

 5-4-3-2-1 ....................................أستمسك بالصبر وأستمر في العمل إذا صادفني ما يشعرني بالخيبة-2

 5-4-3-2-1 ...........................في حال تعرضي لموقف أغضبني استعنت بالحلم حفاظا على طاقتي النفسية-3

 5-4-3-2-1 .....................................إذا فاتني ما أرغب في الحصول عليه ازددت حرصا على تحقيقه-4

 5-4-3-2-1 ......................االحتقار إال أنني أبذل الوسع إلعادة االعتبارتنتابني حالة من الفتور إذا شعرت ب-5

 5-4-3-2-1 ..................أستعين بوعيي بمسؤوليتي كمعلم إلبطال أثر الشعور بالتهديد على أدائي أثناء الدرس-6

 5-4-3-2-1 .........................يذإذا حدث ما يسرني حمدت اهلل على توفيقه ولم أبالغ في إبداء سروري للتالم-7

 5-4-3-2-1 ..............................إذا شعرت بعدم الرغبة في القيام بشيئ ما حاولت البحث على البديل للتو-8

 5-4-3-2-1 ..................................في حال فجئت بحدث ما جعلت منه موقفا تربويا ليستفيد منه التالميذ-9

 5-4-3-2-1 ...............................................أحاول أال أستجيب للظروف المحبطة مستعينا بالتفاؤل-15

 5-4-3-2-1 ....................إذا شعرت بشيئ من الرتابة والملل جددت العزم واستعنت باهلل و أخلصت القصد-11

 :توظيف االنفعاالت في حفز دافعية التالميذ.4.2
 5-4-3-2-1 ................................................إذا شعر التلميذ بالخوف بددت خوفه ورفعت معنوياته -1

 5-4-3-2-1 ........................................أتدخل لرأب صدع اإلحباط لدى التلميذ بعد محاولة غير موفقة-2

 5-4-3-2-1 ..........................تعة واالنسياب حتى أجدد طاقته النفسيةأحاول المساهمة في شعور التلميذ بالم-3

 5-4-3-2-1 .....................................أستثمر جهدا ووقتا في جعل التلميذ يحب ما يقوم به لشحذ دافعيته-4

 5-4-3-2-1 .................................إذا غضب التلميذ قابلته بكلمة أحاول بها تهدئته و رفع همته من جديد-5

 5-4-3-2-1 ...................................أبادر التلميذ بإعادة االعتبار إذا شعر باالحتقار حرصا على دافعيته -6

 5-4-3-2-1 ...................شعور التلميذ بالحزن يجعلني متعاطفا معه ألحاول تحفيزه على االندماج في الدرس-7

 5-4-3-2-1 .......................إذا فوجئ التلميذ تدخلت لتوجيهه نحو ما ينبغي التركيز عليه حتى التفتر إرادته-8

 5-4-3-2-1 .........................................إشمئزاز التلميذ كفيل بأن يفقد تركيزه فأتدخل كي أجدد عزمه-9
 
 

 



 207 

 :االتهم في حفز دافعيتهممساعدة التالميذ في توظيف انفع.3.2
 

 5-4-3-2-1 ............................................أساعد التلميذ على تجاوز غضبه قبل أن تنفد طاقته النفسية-1
 5-4-3-2-1 ................................أعين التلميذ على إبطال األثر السلبي للحزن بمحاولة إعادة الثقة بنفسه-2

 5-4-3-2-1 .....................لتلميذ لتصحيح مساره في التعامل مع موضوع الخوف ليحافظ على دافعيتهأوجه ا-3

 5-4-3-2-1 ...................أساعد التلميذ على تنمية حب ما يعمل لكي يرفع من إقباله النفسي نحو موقف التعلم-4

 5-4-3-2-1 ......................دراته ويستمد منها إرادته إذا تعرض التلميذ لالحتقار أعنته على التركيز على  ق-5

 5-4-3-2-1 ..............شعور التلميذ باالشمئزاز يلزمني بمساعدته على تجديد عزمه في مواصلة أدائه في القسم-6

 5-4-3-2-1 ........................إن أبى التلميذ فتورا جراء شعوره بالتهديد اعنته على استنهاض همته من جديد-7

 


