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مقدمة
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بالدراساتالمتخصصينمعظميجمع❖
النشاطتعددسببأنعلىالنفسية

لىاألو بالدرجةيعودوتنوعهاإلنساني
لدىواالهتماماتالدوافعكثرةإلى

.اإلنسان

يعنيالدافعيةموضوعفيالبحثإن❖
تقفالتيالرئيسيةاألسبابعنالكشف

حيثمناإلنسانيةالسلوكياتوراء
.افيهتحدثالتيوالتغيراتتنوعها



ةتعريف الدافعي

ائنالكعندتحدثحالةأنهاعلىالدافعيةتعريفاتمعظمتجمع
عينا  مسلوكا  لديهتثيرخارجيةأوداخليةعواملبفعلالبشري 

.معينهدفتحقيقنحووتوجهه

؟هي؟ما,المالحظاتبعضاستنتاجيمكنسبقماخاللمن

مها العساف. أ



وظائف الدافعية
.السلوكتوليد •

.السلوكتوجيه •

.السلوكتحدد الدافعية شدة •

.السلوكتحافظ على ديمومة واستمرارية •
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أنواع الدوافع
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(:البقاء–األساسية )الدوافع الفطرية -أ

لتياالبيولوجيةوالغرائزالحاجاتمجموعةلىإتشير▪
.تعلمإلىتحتاجوالالحيالكائنمعتولد

.البشرعندالموجودةالعامةالحاجاتجميعتمثل▪

لماذا سميت بهذا االسم؟
,يةالحالكائناتواستمراربقاءعلىللحفاظضروريةألنها

–مالنو–الفضالتمنالتخلص–الجنس–والعطش–الجوعدوافع:وتشمل
.التنفس–واألمن–والتعباأللمتجنب–الجسمحرارةبدرجةاالحتفاظ

–واالستطالعالمعرفةحبمثل:أخرىداخليةدوافع-ب
.الخ...الميول–االهتمامات

لالتفاععمليةخاللمنمتعلمةدوافعوهي
ملياتلعوفقا  واالجتماعيةالماديةالبيئةمع

.المجتمعيوفرهالذيوالعقابالتعزيز
,ةواالجتماعيالنفسيةالحاجاتمجموعةوتشمل

طرةالسي–والصداقة–االنتماءإلىالحاجة:مثل
.االجتماعيالتقبل–التفوق –

نماألفرادلدىتتطورالحاجاتهذهمثلإن
:خالل

.االجتماعيةالتنشئةعملية*
المحاكاةأوالنمذجة*
لراجعةاالتغذيةلعمليةوفقا  تتقوى *

والعقابالثوابفيالمتمثلة

ا يةالدوافع  الداخل: أوالا  جيةالدوافع  الخار: ثانيا
المكتسبة-الثانوية 



:ما رأيك  بالمثل 

االختراعالحاجة أم 
هي لمعظم االبتكارات الحديثةالدافعةالقوة 

الحاجة
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فيالنظريةاالتجاهات
الدافعيةتفسير



(ماسلو)النظرية اإلنسانية 

أن الدوافع والحاجات لدى اإلنسان تنمو على نحو ماسلويرى ➢
.هرمي

اتخاذ على اإلرادة الحرة والحرية الشخصية لألفراد فيماسلويؤكد ➢
.القرار والسعي نحو النمو الشخصي وإشباع حاجاتهم

شباعوإأهدافهمتحقيقإلىجديا  يسعون االفرادأنماسلويرى ➢
حسبالحاجاتهذهفيهتترتبهرميلسلموفقا  حاجاتهم
.أولوياتها

:  الحاجات في مجموعتينماسلوصنف➢
ورية وتمثل في الحاجات الفسيولوجية الضر : الحاجات األساسية▪

.لبقاء واستمرار الكائن الحي
(.الحاجات النمائية)الحاجات النفسية واالجتماعية ▪



أن دافعية الفرد نحو تحقيقماسلويرى 
تزداد في محاولة منه الحاجات الدنيا 

عية وبعد أن تشبع تنخفض داف, إلشباعها
ق وتزداد دافعيته إلى تحقي, الفرد نحوها

.حاجات أخرى 
و فإن دافعية األفراد نحالحاجات العليا أما 

, زئيتحقيقها ال يتوقف عند حد اإلشباع الج
وإنما يسعى الفرد إلى تحقيق مزيد من 
اإلشباع لمثل هذه الحاجات ألنها دائمة 

وهذا ,اإللحاح وال تشبع بصفة دائمة أو كلية
تحقق ما يفسر استمرارية دافعية األفراد نحو
.قديرمزيدا  من النجاح والتميز والتفوق والت
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ماسلوهرم 



.للحاجاتماسلواالنتقادات التي وجهت لتصنيف 

ة ليس من الضروري أن يؤجل الفرد إشباع حاجات معين

.حتى يتسنى له إشباع الحاجات الدنيا

ف هناك الكثير من الدوافع التي تم إغفالها في تصني

ا على: مثل, للحاجاتماسلو االمتناع عن الطعام احتجاجا

.سياسة معينة
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دافعية التحصيل
تعددت اآلراء ووجهات النظر حول مصدر دافعية التحصيل
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ابتةثشبهشخصيةسمةأنهاالنفسعلماءبعضيرى ➢

داخليمنشأذاتوهي,األفرادلدى

الحاجاتمنمجموعةالبشرجميعلدىأنموراييؤكد➢
.باعهاإشأجلمنيكافحون التيوالنفسيةالفيزلوجية

جةالحاوتعد,فيزلوجيةنفسيةحاجة28مورايوصف➢
.الحياةفيأهميةالحاجاتأكثرمنالتحصيلإلى

وتحقيقلإلنجازالمدفوعون األفرادأنموراييرى ➢
أوالتعزيزعلىالحصولدافعأجلمنليسالنجاح

هذاتبحدالتحصيلأواإلنجازأجلمنوإنماالمكافئة

كلتتشالتحصيلدافعيةأنيرى منهناك
ترجعخارجيةعواملبفعلاألفرادلدى

سرةاألوتلعب,االجتماعيةالتنشئةلعوامل
يثح,األفرادلدىتنميتهافيمهما  دورا  

األفرادلدىالتحصيلدافعيةمستوى يتباين
وتعزيزدعممناألسرةتقدمهلماتبعا  

.هاألفرادالمنافسةفرصوإتاحةوتشجيع

دافعيةأنآخرفريقويرى 
عةطبيعلىتتوقفالتحصيل
بطةالمرتواالعتقاداتالتوقعات

يالتوالنجاحالفشلبخبرات
همخبراتخاللمناألفرادطورها

.السابقةبالمواقفالسابقة



ن من فرد آلخر أن دافعية التحصيل ترتبط بكافة األنشطة البشرية وتتبايماكليالنديرى 
:تبعا  لمركز الضبط

ط داخلي فاألفراد الذين لديهم دافعية عالية للتحصيل هم الذين يمتازون بمصدر ضب
والمثابرة حيث يمتازون بالسيطرة الذاتية واالنجذاب الشديد نحو المهمة, (تعزيز داخلي)

.من أجل إنجازها بصرف النظر عن المكافآت أو المعززات الخارجية
************

كيف؟؟(.تجنب الفشل)أضاف بعدا  جديدا  اتكنسون 
يتوقف جهد الفرد ودافعيته على مدى إلحاح الحاجة

ستكون ف, فإذا كانت الحاجة إلى التحصيل أكثر من الحاجة إلى تجنب الفشل
أكبر أما إذا كانت الحاجة إلى تجنب الفشل, الدافعية لإلنجاز أو العمل قوية

.فإن مستوى الدافعية سيكون ضعيفا  , من الرغبة في اإلنجاز

ية األفراد نحو يرى أتكنسون أن خبرات النجاح والفشل السابقة تلعب دورا  بارزا  في دافع
.الميل إلى التحصيل أو تجنب الفشل في المواقف المختلفة
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:  فاعل ثالثة عواملأن ميل األفراد لتحقيق النجاح يتوقف على تنظرية في دافعية التحصيل يؤكد فيها على أتكنسون طور 
:الدافع إلنجاز النجاح-أ

,  الممكنرغبة منه في اكتساب خبرة النجاح, يشير هذا الدافع إلى إقدام الفرد على أداء مهمة ما بنشاط وحماس كبيرين
مة معينة خوفا  حيث يحاول الفرد تجنب أداء مه, هو تجنب الفشل, غير أن لهذا الدافع نتيجة طبيعية تتجلى في دافع آخر

.من الفشل الذي يمكن أن يوجهه في أدائها
:  احتمالية النجاح-ب

ا يتصوره تعزز ألن قيمة النجاح كم, فالطالب الذي يرى في النجاح المدرسي قيمة كبيرة تكون احتمالية نجاحه كبيرة أيضا  
.غير أن بعد الهدف أو صعوبته أو انخفاض باعثه تقلل من مستوى هذه االحتمالية, دافعية التحصيل لديه

:قيمة باعث النجاح-ج
اعث يجب أن يكون الب, فكلما كانت المهمة أكثر صعوبة, إن ازدياد صعوبة المهمة يتطلب ازدياد قيمة باعث النجاح

تستثير حماس ال, فالمهام الصعبة المرتبطة ببواعث قليلة القيمة, أكبر قيمة للحفاظ على مستوى دافعي مرتفع( اإلثابة)
.الفرد من أجل أدائها بدافعية عالية

مهام التي فإذا كان الطالب مدفوعا  بالنجاح فسيحاول أداء ال, مترابطانوالدافع لتجنب الفشل إن الدافع إلنجاز النجاح * 
.تماليةوتكون قيمة باعث النجاح مرتفعة عند هذا المستوى من االح, تكون احتمالية نجاحها مساوية الحتمالية فشلها

جاح المتساوية من حيث احتمال الن)فسيتجنب أداء مثل هذه المهام , أما إذا كان الطالب مدفوعا  بالخوف من الفشل* 
و الفشل إلى حيث يمكن عز ,  أو المهام األكثر صعوبة, وسيختار المهام األكثر سهولة لتخفيض احتمالية الفشل( والفشل
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الدافعية والتدريس

يل بين يرى البعض أن من األسباب الرئيسية في وجود الفروق الفردية في التحص❖
(.الدافعية هدف تعليمي)المتعلمين يعود إلى تباين مستوى الدافعية لديهم 

ية لدى أن من األسباب التي تكمن وراء فشل عملية التدريس غياب الدافعكيلر يرى ❖
.المتعلم

,  لدافعيةنموذجا  لتصميم عملية التدريس وتنفيذه يرتكز على الجوانب اكيلر طور❖
واألداء ويشمل شريحة واسعة من المتغيرات المعرفية والبيئية ذات العالقة بالجهد

.والتوقع وقيمة النتائج المترتبة على األداء

مها العساف. أ



:نموذج كيلر

كيف؟؟, التعليمخلق االهتمام لدى المتعلم نحو موضوع : أوال  

كيف؟؟, مالءمة المحتوى لدوافع المتعلم: ثانيا  
؟؟؟كيف... تعزيز الثقة لدى المتعلمين: ثالثا  

كيف؟...المتعلمينلدىاإلشباعتحقيق:رابعا  
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