
كلمة "الدافع" مشتقة من الجذر 

الالتيني motivus ومعناه "القوة 

الدافعة". الدافع هو عبارة عن عملية 

داخلية التي  تحدث داخل الفرد. القوة  

ذاتها التي تجلب معها نية القيام بعمل 

معني واملثابرة يف تنفيذه.

"املحرك أو الدافع هو مجموع العمليات التي تؤدي إىل بدء سلوك برشي نحو 

تحقيق هدف معني، وتوجه هذا السلوك وتحافظ عليه." )ويكيبيديا(.

الدافع هي عبارة عن القوة الداخلية التي تدفع 

الشخص إىل الترصف بطريقة التي  تحقق له النتائج. 

يتم التطرق إىل مفهوم الدافع عىل نطاق واسع يف مجاالت علم النفس 

والتعليم، كونه أحد أهم العوامل النظرية لفهم السلوك البرشي. 
الدافع

نظريات وتعاريف

 .)Schunk، 2008 ،2001 ،سلوك املوجه نحو تحقيق هدف )كبالن وعشور

يركز املصطلح "دافع" عىل الطاقة 

والحركة التي هي محور هذه الظاهرة. 

بشكل مشابه للحركة يف العامل املادي، 

يظهر الدافع عندما تكون هناك قوة يف 

النظام النفيس لدى الشخص التي تجعله 

يبدأ ويستمر.

2016 األول  )ترشين(  كتوبر  أ

الدافع للتعلم

دولة إرسائيل

وزارة الرتبية والتعليم

اإلدارة الرتبويّة

قسم أ التعليم االبتدايئ
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وتتناول النظريات عن الدافع طرق لتحديد وفهم العمليات الهامة التي تكمن يف جوهر السلوك 

البرشي، يف مصدرها، طريقة عملها، والطريقة التي تشجع بها أو متنع سلوكاً معيناً. ولكن يجب أن 

يشمل الحديث عن الدافع ليس فقط التطرق إىل االختالفات يف كمية وقوة السلوك، بل أيضاً إىل 

جودته: ما الهدف الذي يسعى السلوك إىل تحقيقه؟ هل يتناسب الدافع مع التعلم الهادف ويساهم 

يف حدوثه، يف تحقيق اإلنجازات، التطور، التعاون. ملصلحة الشخص واآلخرين؟ )كبالن وعشور، 2001(.

مثال:

ميكن أن يكون لدى طالبني مختلفني نفس الدرجة من الدافع، بينام سيكون هناك اختالف يف األهداف 

التي يسعون إىل تحقيقها والتي تتمثل يف سلوكيات مختلفة، وتنطوي عىل مشاعر مختلفة، وتؤدي إىل 

تحقيق إنجازات املختلفة  من حيث النوعية وتحفز عمليات تطور مختلفة. 

مييل الطالب الذي يحركه دافع تطوير االهتامم وتعلم املادة بشكل هادف إىل اختيار املهام الصعبة،   •
ويشعر اإلثارة  اإليجابية عند استخدام االسرتاتيجيات التي تسهم يف تعميق الفهم )مثل الربط مع 

املعرفة ومجاالت االهتامم السابقة(، ويسعى إىل البحث عن املزيد من املواد، ويختار التعلم التعاوين 

مع اآلخرين الذي يشاركونه اهتامماته، وسيعرف كيف يطلب املساعدة عندما يرى بأن التحدي كبري 

عليه. 

عالية،  عالمات  عىل  الحصول  بهدف  فقط  املدفوع  ولكن  مامثلة،  دوافع  لديه  الذي  الطالب  ومييل   •
إىل اختيار املهام األقل صعوبة التي تنطوي عىل احتامل ضئيل بالحصول عىل عالمة منخفضة. ويف 

حني أن هذه املهام قد تساعد يف الحصول عىل عالمات عالية، إال أن التعلم منها لن يكون كبرياً مثل 

التعلم من املهام الصعبة. قد يشعر هذا الطالب باإلحباط، وحتى بالقلق، إذا واجه مواد غري مألوفة 

وسيستخدم اسرتاتيجيات التي  تهدف إىل الحصول عىل عالمات عالية، مثل الرتكيز فقط عىل املواد 

التي سرتد يف االمتحان. 

.)Zusho & Maehr ,2009( هذا الدافع هو أقل جودة من الدافع للفهم وتطوير االهتامم

الهدف العمل الشاق النجاح
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حاول أن تتذكر حدثني خالل التعلم:

حدث الذي كنت تهدف فيه إىل زيادة املعرفة لديك.

حدث الذي كنت تهدف فيه إىل الحصول عىل عالمة جيدة.

قم بكتابة 3-2 فروق بارزة متميزة بني الحدثني.

تحاول نظريات الدافع دراسة ورشح العمليات النفسية التي تحفز الشخص. العمليات املرتبطة 

باإلثارة، التوجيه الذايت، التنظيم، أو التوقف عن سلوك معني. الدافع هو إذاً عملية إدراكية وعاطفية 

- يحدد التفكري والعاطفة مسارنا ورغبتنا الشخصية ويحشدان القوى لتحويل الرغبة إىل إنجاز فعيل. 

عىل سبيل املثال، يطمح األشخاص الذين يركضون يف السباقات املختلفة إىل إنهاء السباق ألن هذا 

سيعطيهم إحساس بالقدرة. يأكل الشخص الحلويات ألن طعمها يجعله يشعر بالسعادة. يكتسب 

الشخص التعليم واملهنة من أجل تحقيق مكانة اجتامعية، والقدرة عىل كسب لقمة العيش، النجاح 

وما إىل ذلك. 
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العاطفة واإلدراك يف جوهر الدافع

العاطفة هي مصدر الدافع والطاقة التي تحركه وتبقيه حياً حتى عندما يواجه 

الشخص الصعوبات. يف الدافع رغبة عاطفية، رغبة يف تحقيق أمر ما، رغبة 

بالشعور، أو رغبة بتجنب أمر ما. 

مصدر الدافع هو يف النظام الحويف، الجزء األويل من الدماغ املسؤول عن 

العاطفة والذي ال يفكر بلغة اإلدراك والعقالنية. وهو حساس ومتنبه للرغبات 

واملخاطر ومن هناك يستجيب. عىل سبيل املثال، الدافع لتجنب األماكن 

الخطرة - االبتعاد عن الفشل، عن األماكن العالية - كلها عبارة عن رسائل من 

اللوزة الدماغية التي تلتقط املخاطر وتستجيب لها عىل الفور بالهجوم، الهرب 

أو الجمود )Fight or flight or freeze(. هكذا أيضاً الرغبة البرشية، العشق 

الذي يخلق الدافع استناداً إىل العاطفة وليس إىل التفكري املدروس. 

وينطوي الدافع أيضاً عىل أجزاء إدراكية من التفكري والتخطيط. يستند الدافع 

إىل القدرة عىل الرغبة يف يشء ما يف املستقبل، التفكري، والتصور كيف سيبدو 

والتطلع إليه. 

عىل سبيل املثال، يدرس التلميذ لالمتحان باجتهاد، وهي تجربة ليست ممتعة 

بشكل خاص، ألنه ميكنه أن يفكر يف املستقبل حني سيزيد النجاح يف االمتحان 

من احرتامه لذاته، والشعور بأن هذا كان يستحق الجهد. يسمح لنا التفكري 

بتوسيع آفاق الدافع إىل ما وراء العاطفة والشعور الحايل وبالتغلب عىل 

املواقف املحبطة من أجل تحقيق أهداف تحفيزية أكرث تعقيداً بكثري. 

ميكن تشبيه العاطفة والتفكري بالقوى التي تحرك السيارة. العاطفة هي الطاقة 

- الوقود والتفكري هي عجلة القيادة والسائق اللذان يوجهان السيارة نحو 

املوقع املطلوب بحب الخطة املقررة مسبقاً. يعطي الدمج بني االثنني القوة 

للدافع وفرصة لتحقيق اإلنجاز. عندما تكون هناك رغبة فقط، قد نبقى أحياناً 

"حاملني يف الهواء". عندما يكون هناك تفكري فقط، قد آيل بدون طاقة إيجابية 

لتحقيقه.
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الدافع كوظيفة دماغية 

تبدأ عملية إثارة الدافع عندما يتم تلقي املعلومات التي تحفز الدماغ. هناك عامالن محفزان للدماغ 

وهام: عامل التجديد وعامل املعنى. 

عندما يتلقى الدماغ املعلومات التي تحفز االنتباه فهو يبدأ بالتكهن حول هذه املعلومات ويطلب 

تلقائياً إجابات وتفسريات لتلك الفرضيات من أجل استعادة التوازن يف الجهاز العاطفي. 

تشكل عملية البحث هذه مسارات عصبية يف الدماغ وتطلق كميات كبرية من الناقل العصبي 

الدوبامني. "يحب" الدماغ شعور تدفق الدوبامني ويستمتع به. Panksepp يرى أن نظام البحث-

الرتقب أقوى من نظام االنتباه العادي يف الدماغ، وال يعطيه املتعة فقط، بل يخلق أيضاً شعورا 

بالحامس واإلثارة األقوى من الشعور باملتعة نفسها. هذا اإلحساس له تأثري كبري عىل نشاط املخ، ويفتح 

"الشهية" للمزيد. 

إن نظام "البحث-الرتقب" فطري. يستكشف الطفل منذ والدته العامل من حوله بشكل طبيعي دون 

أي توجيه خارجي ويتواجد يف حالة مستمرة من البحث بهدف معرفة املزيد. وهو يتتبع تعابري الوجه، 

األصوات، املظاهر، األلوان، واملزيد غري ذلك. يحدث التعلم يف سياقات اجتامعية وثقافية مختلفة. 

وحتى لو "وقع" بعد أن صعد عىل كريس عاٍل ملعرفة ماذا يوجد فوق الثالجة، وحتى لو مل يكن لدى 

أمه الصرب للرد عىل السؤال "ملاذا" للمرة "املائة" خالل اليوم، سوف يستمر الطفل يف بحثه عن الجديد 

ببهجة كبرية، والتي هي يف الواقع الدافع الذي يحفزه. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: إذا كان تحفيز الدافع يف الدماغ عبارة عن عملية طبيعية فطرية، أين 

يختفي هذا الدافع األويل والطبيعي خالل سنوات التعلم يف املدرسة؟
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العوامل الداخلية )العاطفية( التي تؤثر عىل الدافع 

القدرة الذاتية والدافع: 

إن نظرة التلميذ لنفسه عىل أنه لديه قدرة ذاتية 

عالية أو منخفضة تؤثر عىل تقييمه لذاته. تنشأ هذا 

النظرة للذات بحسب درجة نجاح أو فشل التلميذ يف 

دراسته وغالباً ما تبلور عىل أساس املقارنة التي يقوم 

بها التلميذ مع زمالئه. تؤثر نظرة التلميذ حول قدرته 

الذاتية عىل قوة الدافع لديه. عندما ينظر التلميذ 

إىل قدرته كعامل متغري الذي يتأثر مبستوى الجهد 

املبذول، سيكون لديه دافع أقوى مقارنة مع التلميذ 

الذي يعتقد بأن مستوى القدرة لديه معطى وثابت.

انقر هنا لالنتقال إىل 

ملف القدرة الذاتية

انقر هنا لالنتقال إىل ملف معرفة الطالب 
عن قرب

01

معرفة الطالب عن قرب والدافع: 

تستند عالقة االنتامء يف املقام األول إىل العالقة 

الوثيقة بني املعلم والطالب. عندما يعترب املعلم نفسه 

ملتزماً مبعرفة التلميذ لدرجة معرفة مدى استعداده 

ومجاالت اهتامماه وملفه الدرايس، يشعر الطالب 

بالثقة الكافية ويصبح عىل استعداد لاللتزام بالتعلم. 

عندما يدرك التلميذ بأن املعلم يقدم له موضوعات 

التي تهمه، سيكون مستعداً للتعامل مع املوضوعات 

املعقدة، وذلك فقط بسبب عالقته الوثيقة مع 

املعلم.

03

انقر هنا لالنتقال إىل 

ملف الشعور بالثقة 

الشعور بالثقة، الرابط، االنتامء والدافع: 

يؤثر شعور التلميذ باالنتامء والثقة يف املدرسة بشكل 

حاسم عىل مستوى الدافع. كلام شعر التلميذ بأن 

املعلم يحرتمه كشخص ذو قيمة وقدرة عىل التعلم 

وآمن بقدرته عىل التقدم وأظهر التزاماً بتوفري الدعم 

املستمر، فإن التلميذ سيكون عىل استعداد لاللتزام 

وحتى املخاطرة أثناء التعلم.

02

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/alon8/mesogalot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/alon8/hekerot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/alon8/bitahon.pdf
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05

06

انقر هنا لالنتقال إىل ملف 

تحديد القوى الدافعة 

انقر هنا لالنتقال إىل 

ملف إظهار االهتامم 

انقر هنا لالنتقال إىل 
ملف الدعم العاطفي 

والدافع 

الدعم العاطفي والدافع:

لقد تبني أن الدعم العاطفي هو عامل رئييس يف 

تقدم التالميذ نحو تحقيق إنجازات عالية. يشمل هذا 

التشجيع املستمر للطالب خالل جميع مراحل عملية 

التعلم، عالقة دافئة ومتفهمة ودعم التفكري عىل 

مستوى عاٍل. ولقد ثبت وجود عالقة قوية بني حوار 

املعلم املتعاطف مع تالميذه وبني الدافع للتعلم. 

وتؤكد الدراسة أهمية تعزيز ثقة الطالب بنفسه 

وبقدراته عىل أساس العالقة الشخصية مع املعلم. 

ال تحل هذه العالقة محل عملية التعلم، ولكنها 

تستخدم كأساس ملتطلبات التعلم.

تحديد القوى الدافعة لدى التلميذ والحافز: 

هناك قوى مختلفة التي تحفز التلميذ عىل التعلم. 

ولقد حدد ريك ليفوي، أحد أبرز املربني يف الواليات 

املتحدة، ست قوى التي تحفز التلميذ. لدى كل 

تلميذ القوى الدافعة الخاصة به. عندما يحدد املعلم 

مجموعة القوى املوجودة لدى التلميذ ميكنه توفري 

الرشوط الرضورية إلثارة الحافز للتعلم لديه، عىل 

سبيل املثال، إذا كان الطالب مهتامً جداً مبكانته يف 

الصف، سيسمح له املعلم بلعب دور الذي سيزيد 

من شعوره مبكانته.

04
تعبري املعلم عن اهتاممه والدافع: 

باإلضافة إىل فهم معرفة خلفية التلميذ التعليمية عن 

قرب، هناك أهمية قصوى للمعرفة الشخصية من 

جميع جوانبها. يعترب إطالع املعلم عىل حياة الطالب 

الشخصية وإظهار اهتاممه وعاطفته تجاه الطالب 

هو أساس قوي للتعلم. يأيت الطالب الذي يعلم بأن 

املعلم سوف يعتم ألمره، يتعاطف معه، ويدعمه 

يف األوقات الصعبة إىل املدرسة مع شعور باألمن، 

وسيكون متاح ومستعد للتعلم. سوف يشكل املعلم 

بالنسبة له مثال شخيص وعنوان.

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/alon8/kochot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/alon8/more_ichpat.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/alon8/tmicha.pdf
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باختصار: يشعر التلميذ بالراحة يف الصف عندما:

يشعر بأن املعلم مؤمن به وبقدراته عىل تحقيق األهداف التعليمية  •

يدعوه املعلم إىل املشاركة بشكل فعال يف الصف   •

يعامله املعلم كشخص فريد الذي لديه نقاط قوة جنباً إىل جنب مع نقاط الضعف   •

سوف يرسل إليه املعلم رسالة واضحة مفادها بأن الصف ملك لكل والوافدين إليه  •

يدرك بأن املعلم يبحث عن طرق متنوعة لتدريس املواد حتى يتسنى لجميع   •

سينجح التلميذ  

انقر لالنتقال إىل ملف 

العالقات االجتامعية

07
العالقات االجتامعية:

تعطي العالقات االجتامعية للتلميذ شعوراً باألمان 

بشكل عام، وأيضاً يف مجال التعلم. عندما يشعر 

التلميذ بأنه رشيك وبأنه جزء من املجتمع، وال يشعر 

بالقلق من التعرض لألذى أو السخرية، سيتمكن من 

املشاركة يف التعلم والنجاح فيه. عىل املعلم توفري 

بيئة اجتامعية آمنة املستندة إىل العالقات املبينة عىل 

االحرتام املتبادل

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/alon8/motivatzia.pdf
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العوامل الخارجية )الرتبوية( التي تؤثر عىل الدافع 

عرض مثال شخيص عىل الدافع اإليجايب

أظهرت دراسة التي فحصت مستوى الدافع لدى 

املعلمني الذين يركزون عىل التجدد والتشويق يف 

إعداد دروسهم بأن نفس آلية البحث-الرتقب تنشط 

لدى املعلم نفسه أثناء البحث عن طرق مبتكرة 

لتعليم تالميذه. يف هذه الحالة، وعندما يكون دماغه 

مغمور بالدوبامني، سوف يكون حيوي ومتحمس ويف 

حالة تأهب. وسوف ينقل نفس الحامس الذي يشعر 

به إىل تالميذه، ليخلق بهذا وضع "كرة الثلج" حيث 

يتحمس كل من املعلم والتالميذ للتعلم بشكل أفضل 

مدفوعني بإدراكهم لقدرتهم عىل أداء املهام.

انقر لالنتقال إىل ملف 

التعلم خارج الصف

انقر هنا لالنتقال إىل 
ملف تشجيع النقاشات 

واملناقشات 

08

09

التعلم خارج الصف:

يدرس التالميذ يف املدرسة العدید من املوضوعات 

حول مواقع وأماکن حقیقیة، ولكن ليس لديهم 

أي اتصال ملموس معھا. ميكن للصور واألفالم أن 

تُقرّب املتعلمني إىل العامل الحقيقي، ولكن ال ميكن 

لهذه الوسائل أن تشكل بديالً عن هذا العامل. تتم 

عملية التعلم الطبيعي خالل مترن التالميذ الفعيل يف 

املوضوع قيد الدراسة. 

النقاشات واملناقشات:

تلعب النقاشات واملناقشات حول املواضيع التي يتم 

تعملها دوراً مهامً. 

يتعلم التلميذ من خالل هذه النقاشات كيفية التعبري 

عن رأيه الحقيقي، ويلعب بهذا دوراً فعاالً يف التعلم. 

يثري هذا الشكل من التعلم مستوى عاٍل من االهتامم 

لدى التلميذ وبالتايل الدافع القوي. يؤدي النقاش إىل 

اختالل معني يف التوازن، ال سيام عندما يتم التعبري 

عن آراء مختلفة، ويجب عىل التلميذ إقناع اآلخرين 

بصحة رأيه. ومن أجل القيام بذلك، يجب عىل 

الطالب أن يدرس موضوع النقاش بعمق، ويؤدي هذا 

إىل تحسن تعلمه.

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/alon8/hotz_kita.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/alon8/masmaut.pdf
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التعلم التعاوين: 

يدعم التعلم التعاوين التعلم االجتامعي الذي ثبت 

أنه عامل محفز للدافع. خالل التعلم يف مجموعة 

يساهم الطالب بحصته ويستفيد بدوره من زمالئه. 

هو مسؤول عن نجاح املجموعة من مبدأ الفخر 

واالنتامء إىل الوحدة.

مساعدة يف تخطيط وتنظيم التعلم

هناك حاجة إىل تقنيات تنظيم من أجل تعزيز 

تحقيق الدافع. الرغبة ليست كافية للوصول إىل 

النتيجة. يجب أن تكون هناك طرق لرتجمة طاقة 

الدافع إىل نتائج ملموسة:

وتشمل عملية التنظيم وضع خطة عمل - تحديد 

األهداف الخارجية، تحديد املوارد التي ستساعد عىل 

تحقيق األهداف، وضع جدول زمني والتفكري املسبق 

حول كيفية مواجهة الصعوبات التي قد تنشأ.

وضع أهداف عليا لتدريس كل وحدة:

طريقة UBD التي طورها ماكتي وجرانت تركز 

عىل أهمية وضع هدف أعىل للتعلم واالنطالق منه 

خالل تخطيط الوحدات الدراسة. وفقاً لهذه الطريقة 

الحديث هو عن التخطيط "للخلف" من الهدف الذي 

تم وضعه وإىل طرق القياس والتقييم ووفقاً لتخطيط 

أساليب التدريس والتعلم. وضع الهدف هو مبثابة 

جرس بني املناهج والتعلم. يتم صياغة الهدف األعىل 

كسؤال أسايس الذي يسبب شعور بالتحدي وعدم 

الراحة لدى التالميذ، وميتع بهذا العثور عىل الجواب 

املناسب من خالل التعلم.

انقر هنا لالنتقال إىل 
ملف التعلم التعاوين

انقر لالنتقال إىل ملف 
تحديد األهداف العليا 

10

11

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/alon8/shitufi.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/alon8/matrat_al.pdf
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12

مهام بسيطة 

من أجل دراسة االسرتاتيجيات بشكل فعال والتأكيد 
عىل تطور املعلمني، يجب عىل املعلمني البدء يف 

تفكيك املهام املعقدة عىل املدى الطويل إىل مهام 
بسيطة وقصرية األجل التي ميكن إعطاء املالحظات 

عليها خالل وقت قصري. إن إعطاء التغذية املرتدة عن 
النجاح يف مهمة بسيطة نسبياً الذي تم تحقيقه من 

خالل استثامر الجهد واستخدام االسرتاتيجية املناسبة 
سيعزز نظرة التلميذ لنفسه ولقدرته ودافعه ملحاولة 

إمتام املهمة التالية. يجب أن تركز التغذية املرتدة 
عىل الجهد واستخدام اسرتاتيجيات لدى التلميذ، 

بدالً من الرتكيز عىل قدرته أو مستوى ذكائه )2006, 
.)Dweck

الصلة:

يحدث التعلم الطبيعي عندما يكون املوضوع ذو 

صلة بحاجة أساسية ومهمة يف حياة املتعلم اليومية. 

وكثرياً ما تكون القضايا املدرجة يف املناهج الدراسية 

نتيجة لقرارات أشخاص بالغني دون االنتباه إىل 

اهتاممات التالميذ ومدى صلة املواضيع الدراسية مبا 

يجري يف حياتهم. عندما يربط املعلم املواد املدروسة 

الحالية مبعرفة قامئة وذات صلة لدى التلميذ، يزداد 

مستوى اهتامم األخري وبالتايل يزداد دافعه للتعلم.

املنهجية الناجعة واإلبداع يف التعليم 

وحتى عند غياب االهتامم الشخيص، ميكن زيادة 

الدافع عن طريق التنوع واالبتكار يف املواد وتنظيم 

مختلف للعمل. عىل سبيل املثال، يزيد العمل ضمن 

مجموعات أو دمج إمكانية االختيار من الدافع. ميكن 

أن يساعد التنظيم السليم للمواد واستعامل األدوات 

البرصية والوسائط املتعددة أيضاً يف نجاح التالميذ، 

وبالتايل يف زيادة دوافعهم للتعلم. 

اضغط هنا لالنتقال إىل 
ملف الصلة

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/alon8/relevantiut.pdf
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14

منح االستقاللية وحرية االختيار للطالب

وهناك طريقة أخرى لزيادة الدافع لدى التلميذ التي 

تتمثل يف منحه املزيد من االستقاللية. عندما ميتلك 

التالميذ املزيد من املسؤولية والسيطرة عىل عملية 

التعلم، ستزداد درجة اهتاممهم وقدراهم عىل املثابرة 

والتعمق يف املوضوع. ميكن للمعلمني منح االستقاللية 

من خالل إعطاء التلميذ فرصة اختيار النصوص 

الدراسية، مع الرتكيز عىل موضوع فرعي، واختيار 

الزمالء للعمل معهم، وما إىل ذلك. كلام زادت درجة 

االستقالل والتحدي لدى التالميذ، كلام زاد الدافع. 

الواجبات املنزلية والدافع

الواجبات املنزلية هي طريقة كالسيكية للتنظيم 

الذايت لدى التلميذ خالل التعلم. يقرر التلميذ هل 

ومتى وكيف سيتم التعامل مع الواجبات املنزلية التي 

أعطيت له يف الصف. ويعترب عامل االستمرار مهامً يف 

أداء املهام يف املنزل. من أجل معالجة هذا التباين، 

يجب عىل املعلم إعطاء مهام مختلفة ملختلف 

التالميذ مع االخذ بعني االعتبار ثالثة معايري: عدد 

الدروس، مستوى صعوبة الدروس وأسلوب تعلم 

للطالب 

13
التعلم من األخطاء:

عندما يكون الصف مكاناً آمناً بالنسبة للتلميذ، فإنه 

يعلم بأنه حتى لو كان مخطئاً، فإن "السامء" لن تقع 

عليه. احتواء الخطأ والتعلم منه هو األساس للتعلم. 

عندما يخىش التلميذ من ارتكاب الخطأ خوفاً من 

أن يلغيه املعلم أو يقدره أقل، او حتى يوبخه، لن 

يتمكن من التجند للتعلم. كلام نضج الطفل، كلام 

متكن من التعلم من األخطاء وفقاً ملراحل تطور 

الدماغ.

انقر هنا لالنتقال إىل ملف 
التعلم من األخطاء

انقر هنا لالنتقال إىل ملف 
الواجبات املنزلية والدافع

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/alon8/lemidametuiot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/alon8/shiurim.pdf
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تعزيز النجاحات 

تظهر الدراسات يف مجال علم النفس اإليجايب إىل أن مستوى اإلنتاجية والدافع يزدادان عندما يكون 

عدد التجارب اإليجابية أكرث بثالث مرات عىل األقل من السلبية. يتعرض التالميذ الذين يعانون من 

صعوبات تعلم إىل الكثري من الفشل. كل فشل إضايف يزيد من الشعور بانعدام األمن ويقلل من 

مستوى توقعات البيئة من الطفل. ونتيجة لذلك، يرتاجع شعور التلميذ بالقدرة الذاتية. ويعد إعطاء 

املكافآت واملحفزات وسيلة فعالة عىل املدى القصري. يتعلم الطفل من الدافع الخارجي، ويتوقف 

عندما ينتهي تأثري الجائزة عليه. كام أن استخدام العقاب والتخويف أقل فعالية. سريتبط التعلم لدى 

الطفل بالتجارب السلبية وشعوره بالغضب واإلحباط، ولذلك يرتاجع الدافع الشخيص للتعلم. ولذلك، 

فمن املستحسن الرتكيز عىل نجاحات التلميذ. السامح له بالنجاح من خالل مالمئة املهام لقدرته. ومن 

ثم الرتكيز وتعلم منط النجاح. أي نجاح أو إنجاز سيزيد من الشعور بالثقة بالنفس وسريفع توقعات 

البيئة املحيطة، وذلك رشيطة أن يشعر التلميذ بأن النجاح يُعزى إليه. أال ينظر إىل نجاحه عىل أنه 

نتيجة للحظ، أو ألن شخصاً ما أشفق عليه وجعله ينجح. حتى يصدق الطفل بأن نجاحه تم بفضله، 

يُفضل تحليل كل إنجاز، مهام كان صغرياً، والسؤال: ما هي حصتك من النجاح؟ ما الذي فعلته هذه 

املرة وأدى إىل النجاح؟ جعل الطفل يدرك بأننا نعرف بأن النجاح حدث بفضله، وأنه من املهم بالنسبة 

لنا أن نفهم كيف فعل ذلك حتى يستمر يف تحقيق النجاح يف املستقبل. تعزيز الشعور باالستقالل 

والقدرة بدى التلميذ يؤثر إيجابياً عىل الحافز.

الدافع 

املشاركة والتنظيم الذايت

التعلم التعاوين

إنجازات 
التعلم

االسرتاتيجيات 
اإلدراكية

الوعي 
العاطفي

تغذية مرتدة 
هادفة
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وسائل التقييم والتحفيز 

إذا سألنا أنفسنا عن دور املدرسة، سيجيب الكثريون بالقول إن املدرسة هي مكان إلنتاج التعلم 

األكادميي الذي سيكون أساساً ملواصلة التعليم العايل والحصول عىل مهنة. يركز هذا النهج عىل 

اإلنجازات الدراسية يف املدرسة، ويزيد بذلك من أهمية العالمات التي يحصل عليها التلميذ يف مختلف 

مجاالت املعرفة. تُفضل طريقة التدريس التقليدية "تغطية" مناهج املحددة سلفاً يف غضون فرتة 

زمنية محدودة، بحيث يتم قياس التعلم بشكل حرصي تقريباً من خالل االمتحانات الرسمية. يكتفي 

العديد من البالغني باالهتامم بالعالمات فقط. عندما يتلقى الطفل نتائج االمتحان، يسأله الكبار عىل 

الفور، "ما هي عالمتك؟" وإذا كانت النتيجة غري مرضية لألهل، سيحققون مع الطفل بنربة ناقدة: "هل 

درست مبا فيه الكفاية؟" ويوجهون بهذه الطريقة الرتكيز إىل العالمات وليس إىل االهتامم واالستثامر يف 

عملية التعلم. 

التقييم يف الصف هو عملية التي يقوم فيها املعلم بجمع وتنظيم وتفسري املعلومات حول درجة 

االستيعاب والفهم وقدرة التالميذ عىل تطبيق ما يتم تعلمه. ينبغي أن يخدم هذا التقييم املعلم 

ويوجه عملية التدريس من خالل فهم مكان واحتياجات مختلف التالميذ. 

هناك نوعان من التقييم: التقييم التكويني والتقييم التلخييص. التقييم التكويني هو التقييم املستمر 

الذي يوجه فيه املعلم ويشجع تقدم التلميذ خالل عملية التعلم. بناًء عىل املعلومات التي يجمعها، 

يعرف املعلم ما يجب القيام به من أجل مساعدة التالميذ عىل التقدم. يعطي هذا النهج الثقة للطالب 

وينقل له رسالة مفادها: "أنا هنا معك، أريدك أن تنجح وسوف أفعل كل ما يف وسعها ملساعدتك عىل 

التقدم وتحقيق قدراتك." التقييم التكويني هو أداة واقعية التي توجه عمليات التعلم بدقة، وبطبيعة 

الحال اخلق الظروف الالزمة لتعزيز التوجيه الذايت لدى التلميذ، واملثابرة يف التعلم وتعزيز وجهة 

نظر تنموية. التقييم التلخييص له "نربة" مختلفة وغرض مختلف. يف التقييم النهايئ يتم إعطاء عالمة 

كمية التي متثل معرفة الطالب. العالمة هي امللخص النهايئ للتعلم، ووفقا ملوقعها عىل سلم النجاح 

فإنها تعطي التلميذ شعوراً باإلنجاز أو الفشل. وينظر إىل النتيجة عىل أنها نهائية وال ميكن تغيريها. 

استخدم روبرت ستيك، الباحث األمرييك يف جامعة إلينوي، استعارة الشيف الذي يعد الطبق بقوله إن 

التقييم التكويني يشبه الشيف الذي يتذوق الطبخة ملعرفة ما إذا كان يحتاج إىل أي توابل ويضيف ما 

ينقص إىل الطبق، بينام يشبه التقييم التلخييص الضيف الذي يأكل الحساء والذي هو النتيجة النهائية 

مهام كان. يتم قياس العديد من مجاالت التعلم بواسطة التقييم التكويني، مثل كرة القدم وكرة السلة 

والسباحة والعزف عىل اآلالت املوسيقية والفن. يف هذه املناطق يتعلم التلميذ مع املعلم الذي يعطيه 

املالحظات أثناء التعلم. يتمرن التلميذ وفقاً لتوجيه املدرب يف حني يحصل عىل التشجيع والدعم 

واملجامالت والدعم. معظم التعلم خالل الحياة يتم بهذه الطريقة، ومن الواضح أن هذا النموذج 

يؤدي إىل تحفيز الدافع يف الدماغ. 
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كلامت تخلق الواقع 

االستثامر: 

"ألنك مهم جداً بالنسبة سوف أعمل بجد من أجل 

مساعدتك عىل التطور والنمو بأرسع طريقة ممكنة. 

لتحقيق النجاح يجب عليك بذل جهد واالستثامر يف 

التعلم. أريد أن أطلب منكم بذل قصارى جهدكم 

وسأبذل قصارى جهدي ومعاً سنكون قادرين عىل 

قيادتك إىل النجاح! "

بضع كلامت عن أهمية الكلامت الصحيحة للتلميذ

عندما نقدم أمثلة عن األقوال الصحيحة للتالميذ، فهي تشكل رابطاً بني املعلم والتلميذ وتشري إىل 

وجود االهتامم. 

دعوة للتعلم

"أنا سعيد جداً ألنك يف صفي، وأريد حقاً التعرف 

عليك بشكل أفضل. أنا أدرك بأنك تجلب العديد 

من التجارب معك وبأنه لديك الكثري للمساهمة 

به يف الصف. سأحاول أن أبذل قصارى جهدي 

لتجويل الصف إىل مكان حيث ميكنك التعلم 

والتطور..."

املواظبة:

"أنت تدرك بأنك لن تحصل دامئاً عىل اإلجابة الصحيحة يف محاولتك األوىل. 

هكذا أنا أيضاً. عندما تشعر بالصعوبة وبأنك لن تستطيع النجاح، ال تقلق ألنني سأكون 

معك، وسوف نبحث عن طريقة ملساعدتك عىل النجاح. أنا لن أتخىل عند أبداً!"
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الشفافية

"سأصغي إليك، سوف أتعلم منك، سوف أشاهدك أثناء تواجدك يف 

الصف، سأركز عىل تقدمك وسأتشاور معك. سأحاول التفكري يف ما 

أدرسه وأفحص إذا كانت الطريقة تناسبك. هذا ما أتوقعه من نفيس 

ألنني أريد أن أكون معلامً مؤثراً يف حياتك. وأنا أطلب منك أيضاً 

فعل األمر ذاته. أتوقع منك أن تكون متعلامً مؤثراًّ!"

توفري الفرص 

"أنت ال تزال شاباً صغرياً وأريدك أن تنكشف 

عىل جميع أنواع املواد التعليمية. أريد أن أخلق 

لك فرص لتجربة التعلم يف مواقف مختلفة، يف 

أدوار مختلفة ومع محتوى مختلف. هذه فرتة 

مثرية ألنك ستكتشف وجود الكثري من الطرق 

لتحقيق النجاح! "
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مقدمة

تستند ورشة العمل املقرتحة إىل نظريات اإلسناد السببي. نويص بقراءة امللخص النظري قبل البدء 

بورشة العمل.

ترى نظرية اإلسناد السببي بأن األسباب التي يعزيها الشخص لسلوك اآلخرين وسلوكه، وال سيام 

نجاحاته وإخفاقاته، يؤثر عىل دوافعه. كل واحد منا يبحث عن سبب لنجاحاته وخاصًة لفشله. 

متيز نظرية اإلسناد بني األسباب الداخلية والخارجية. تتعلق األسباب الداخلية بشخصية الشخص أو 

سلوكه، عىل سبيل املثال: فشل التلميذ يف اختبار الرياضيات ألنه غري ملم مبوضوع الرياضيات. تتعلق 

األسباب الخارجية بالظروف غري املتعلقة بشخصية الشخص، عىل سبيل املثال: فشل التلميذ يف االختبار 

ألن االختبار كان صعباً، أو ألن طلبات املعلم كانت صعبة للغاية. نويص بقراءة الخلفية النظرية 

واستخدامها أثناء ورشة العمل. )مأخوذة من، النهج اإلدرايك للدافع - الدرس 12(

)Weiner, 1971;74( وايرن - نظرية اإلسناد السببي يف السلوك اإلنجازي

يؤثر نوع اإلسناد )داخيل/خارجي( الذي يعزوه الشخص لنفسه عىل توجهه العاطفي لنتيجة )النجاح 

أو الفشل( وثقته واحرتامه لنفسه =< وبالتايل يؤثر عىل سلوكه يف املستقبل.

األسباب الرئيسية التي يعزى إليها األشخاص النجاح أو الفشل:

)أنا قادر / غري قادر عىل التنفيذ( القدرة  

)مهمة محددة سهلة / صعبة( صعوبة املهمة 

)حاولت / مل أحاول( الجهد  

)يوم جيد / يوم يسء( الحظ  

السامت الثالث لإلسناد بحسب لوايرن، )مأخوذ من بحث ل: رفيتال آلتربجر(.

أسباب داخلية / أسباب خارجية  •

أسباب ثابتة / أسباب مؤقتة  •

أسباب ميكن التحكم بها / ال ميكن التحكم بها  •

ورشة عمل - اإلسناد السببي والتحفيز 

خارجيةداخليةدرجة االستقرار / تركيز السببية

طبيعة املهمةالقدرةمستقر

الحظالجهدغري مستقر



 18 

موقع التحكم الداخيل/الخارجي )هايدر/وايرن(  •

إسناد األسباب للخارج - 

يكمن السبب خارج الشخص وليس متعلقاً به.   »  

االفرتاض: العوامل الخارجية هي املسؤولة عن النتائج.  »  

إسناد األسباب للداخل -   •

يتعلق السبب بالشخص نفسه  »  

االفرتاض: الشخص هو املسؤول عن نتائج عمله  »  

السبب   »  

سبب ميكن التحكم به/ال ميكن التحكم به )وايرن((  

هل يستطيع الفرد تغيري السبب إذا أراد  

سبب ثابت/مؤقت )وايرنر(  

هو السبب ثابت مع مرور الوقت أو أنه من املحتمل أن تتغري

)ملخص النظرية مأخوذ من محارضة رفيتال آلتربجر، الدرس 3(

أخطاء خلل يف اإلسناد، )مأخوذ من، اإلسناد السببي، املخططات والوصف(

عندما يعزو الناس سببا للظواهر، هناك نوعان من أخطاء اإلسناد: اإلدراكية والدافعّية.

خطأ أسايس يف اإلسناد:

داخلية 

لسلوك اآلخرين وتقليل أهمية األسباب 

الخارجية، ألنها عادة ما تكون غري 

معروفة بالنسبة لنا.

تؤثر القيم واملواقف عىل امليل إىل 

إسناد األسباب اإلسناد: 

عىل سبيل املثال، مييل املحافظون إىل 

إسناد األسباب الداخلية إىل سلوك 

اآلخرين، يف حني مييل الليرباليون إىل 

إسناد أسباب خارجية له.

أخطاء اإلسناد اإلدراكية تحدث بسبب قيود يف إدراك املحفزات واألمور املتفق عليها )القيم واملواقف(:
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أخطاء إسناد دافعّية الناجمة عن االحتياجات النفسية للفرد:

سري ورشة العمل

املهمة:   .1

ينبغي أن تُعطى املهمة للمشاركني قبل أيام قليلة من ورشة العمل، حتى نتمكن من الرتكيز ورصد   

البيانات.

اختاروا صف أو مجموعة من األطفال الذين تشعرون خالل عملكم معهم باإلحباط وعدم النجاح.  أ. 
أشريوا إىل التعبريات السلوكية واللفظية. عىل سبيل املثال، "يتأخرون كثريا ....ال يحرضون األدوات" 

الخ، واكتبوا ما هي برأيكم األسباب لذلك. 

وهم السيطرة

امليل لدينا إىل إسناد أسباب الظواهر إىل أنفسنا 

والتي تنبع من ملبالغة يف قدرتنا عىل السيطرة. 

العجز املكتسب يصف حالة معاكسة التي يفقد 

فيها الشخص الشعور بالسيطرة عىل مصريه )مييل 

إىل اإلسناد الخارجي وليس الداخيل(.

حامية األنا

ميل الفرد إىل إسناد النجاحات لنفسه 

وإسناد إخفاقاته إىل اآلخرين أو العوامل

األخرى. يحافظ هذا امليل عىل األنا ألن 

العوامل الخارجية ال تخضع لسيطرة 

الفرد.
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السببوصف عدم النجاح

اختاروا صف أو مجموعة من األطفال الذين تشعرون خالل عملكم معه بالرضا وتحققون النجاح.  ب. 
أشريوا إىل التعبريات السلوكية واللفظية. اكتب/ي ما هي برأيك األسباب لذلك. 

السببوصف النجاح
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البيانات  مبراجعة  وسنقوم  العمل  ورشة  خالل  املراقبات  نقسم  سوف  الجداول.  يف  البيانات  ركزوا   .2
الواردة.

وخصائص  اإلسناد  عن  وايرن  نظرية  االرشاد  يف  املشارك  الطاقم  أمام  نعرض  سوف  االنتهاء،  ومبجرد   .3
اإلسناد الثالث كام تظهر يف الخلفية النظرية لورشة العمل.

اآلن سنطلب من كل مشارك أن يضع عالمة عىل عمليات اإلسناد الخارجي باللون الزهري والداخيل   .4
باللون األصفر يف كل واحد من الجداول التي ميألها.

ملخص مؤقت:   .5

سوف نجمع يف املجموعة عمليات اإلسناد الداخلية والخارجية التي برزت من الجداول وسرنكزها   
عىل اللوح بحسب نوع اإلسناد. 

ما نجد بأننا نقوم باإلسناد الخارجي وال نعرتف بالفشل )ندعي علی سبیل  استامع عاكس - غالباً   
املثال بأن قدرة الطالب مرتاجعة، ال يوجد تعاون من قبل أولیاء األمور، الظروف املادیة غري مناسبة(، 

بينام تقوم باإلسناد الداخيل ونعرتف بالنجاح )لقد بذلنا جهداً يف التخطيط للدرس، مستعمل طرق 

تدريس متنوعة، نحافظ عىل تواصل جيد مع األطفال، ندرس بطريقة مثرية لالهتامم...(. سيساعدنا 
جمع البيانات عىل عكس "الظاهرة".
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تلخيص:

ولقد أظهرت دراسات مختلفة أنه  لدى لألشخاص الذين لديهم "تركيز سيطرة داخيل"، أي األشخاص 

الذين يعتقدون أن نتائج أعاملهم تعتمد عليهم، يكون الدافع أقوى للقيام باألمور. وعىل النقيض من 

ذلك فإنه لدى األشخاص الذين لديهم "تركيز سيطرة خارجي" - أي األشخاص الذين يعتقدون أن نتائج 

أعاملهم ال يعتمد عليهم هم أقل دافعيّة وسيبذلون جهداً أقل ألنهم لن يروا يف أنفسهم القدرة عىل 

التأثري عىل نتائج أعاملهم ونجاحاتهم.

وترش الدراسات إىل وجود عالقة بني "تركيز السيطرة" واإلنجاز الدرايس: االعتقاد بأنه هناك عوامل 

خارجية التي تؤثر عىل املتعلم، مثل املشاكل األرسية، شخصية املعلم، صعوبة املهمة اقلل من الجهد 

الذي يبذله الطالب يف دراستهم، وذلك ألن الجهد ال يعترب عنرصاً هاماً يف تحديد النجاح. 

وهناك عالقة أيضاً بني "تركيز السيطرة" ومستوى الطموح، بحيث يعتقد أولئك الذين يشعرون بأنهم 

يستطيعون السيطرة عىل البيئة أيضاً بأن درجة النجاح يف املهام تعتمد عليهم، وبالتايل يحددون 

مستوى الطموح وفقاً ملهاراتهم يف إنجاز املهمة.

وهناك أيضاً عالقة بني "تركيز السيطرة" والقلق. ينشأ القلق عندما يشعر الشخص بعدم السيطرة 

وعدم اليقني حول ما يحدث يف بيئته. من هذا ميكننا أن نستنتج أن ذوي "تركيز السيطرة الخارجي" 

سيمرون بتجارب مخيفة أكرث من أولئك الذين لديهم "تركيز سيطرة داخيل".

ويف ضوء كل ذلك، سيبدأ التغيري يف نظام التعليم بتغيري يف إدراك املعلمني ووعيهم. يجب أن 

يؤمن املعلمون بأن قدرات الطالب ومواهبه ليست نتيجة لعوامل أخرى، مثل الصفات الفطرية 

أو التأثريات البيئية، بل هي نتيجة الخيارات والقرارات، بعضها ال شعورية، للطالب نفسه. علينا أن 

نفرس واقع حياة الطفل وفقا لألهداف التي يطمح إليها وليس وفقا لظروف حياته. 

"عندما نؤمن كمعلمني بالقدرات الحقيقية للطالب، تحت غطاء العجز الذي يظهره، سنسمح له 

بتحقيق إمكاناته. إن اإلميان بقدرات الطفل، وبالتايل إعطائه املسؤولية يف مجموعة متنوعة من 

املجاالت مُيّكن الطفل من تحقيق قدراته والتغلب عىل الصعوبات التي تواجهه وستكون هذه األدوات 

العملية لتطوير تركيز الرقابة الداخلية للطالب. وستمّكن هذه األدوات من تحسني وتطوير الحافز 

للنجاح، وزيادة مستوى التطلعات التعليمية واالجتامعية، وتعزيز الشعور بضبط النفس"، مأخوذ من 

عمل نعام ألفايس، طريقة شيفر(.
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كيف نرشد حول هذا املوضوع؟

ميكن االرشاد عن موضوع الدافع يف مجموعة متنوعة من الطرق. سوف نقدم طريقة التي تهدف إىل 

تحليل البيانات بشكل منطقي البيانات من امتحانات امليتساف. وهو إرشاد الذي ميكن استخدامه عىل 

املستوى الفردي، مع الطاقم أو يف غرفة املعلمني.

تفحص أسئلة امليتساف الدافع وتحدد عدم وجود الحافز، الدافع الذايت والدافع القرسي.
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مرفق جداول من مدرستني مختلفتني:

املدرسة األوىل
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املدرسة الثانية
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انظروا إىل البيانات املختلفة من املدرستني

ميكن مناقشة هذه األسئلة خالل الحوار مع طاقم املدرسة. أضيفوا األسئلة كام تروه مناسباً.

أي من أقوال املعلمني يف الصف تشجع الدافع اإلرادي والدافع القرسي؟  •

أي من ترصفات املعلمني يف الصف تشجع الدافع اإلرادي والدافع القرسي؟  •

ما هي مواقف املعلم فيام يتعلق بالتعليم بشكل عام، ويف مجال املعرفة الذي يعلمه؟ وكيف تؤثر   •
عىل دافعه لتعلم املواد التي يعلمها

ما الذي ميكن تعلمه عن الفرق يف الدوافع بني املدرستني؟   •

كيف تؤثر املعلومات عن الدافع وتتأثر باملناخ يف الصف؟ ويف املدرسة؟  •

فكروا يف زمالئكم يف الطاقم ومبا تشجعه األقوال الشائعة لديهم؟  •

عىل أي نوع من الدافع هناك عواقب يف املدرسة )إيجابية أو سلبية(.  •

شاهدوا عدة دروس يف الصف، ميكن لعدد من املعلمني املختلفني، وأكتبوا الجمل التي تشجع أنواع   •
مختلفة من الدافع، وأعرضوا النتائج خالل الحوار مع الطاقم.

ما مدى أهمية تحفيز الطالب؟  •

كيف تحفز الدافع يف طالبك؟  •
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القديم يتجدد والجديد يُقدس...

الخيال والفن، التدريب اإلبداعي

يعرض هذا الفيلم قوة الخيال كوسيلة 

للتغلب عىل العقبات. هذه قصة شخص 

الذي أصيب يف حادث تحطم طائرة والذي 

استخدم خياله للحفاظ عىل ارادته يف 

مواصلة العيش.

اللعب عىل املاء 

يعرض هذا الفيديو قصة مجموعة من 

املراهقني الذين يعيشون يف قرية صغرية 

يف جزيرة مهجورة، الذين يحبون لعبة 

كرة القدم جداً، ولكن ليس لديهم ملعب 

للعب يف، ولذلك يقومون فقط مبشاهدة 

األلعاب. وذلك إىل أن يقرروا حل املشكلة 

عندما يحفزهم دافعهم نحو تحقيق هذه 

الفكرة.

sean Stephenson محارضة

هذه محارضة لشخص الذي ولد مع إعاقة وقيل 

لوالديه عند والدته بأنه لن يعيش، وإذا عاش، 

فإنه لن يحقق اإلنجازات. يحيك شون قصة 

حياته ويؤكد عىل أهمية الشعور بالقدرة الذاتية 

واإلميان من أجل تحقيق النجاح.

قصة الضفدع

متيش مجموعة من الضفادع معاً حتى 

يسقط اثنني منهم يف حفرة. تتجمع 

مجموعة الضفادع التي خارج الحفرة 

حول الحفرة. وهم ال يشجعون الضفادع 

يف الحفرة. ومع ذلك، نجح أحد الضفادع 

يف الخروج... بفضل دافعه... الذي مل 

يتأثر ألنه أصم

اضغطوا

اضغطوا

اضغطوا

اضغطوا

https://www.youtube.com/watch?v=k6PgVNCdPH8
https://www.youtube.com/watch?v=3ugGFB972Tc
https://www.youtube.com/watch?v=KeiSUDW_FGk
https://www.youtube.com/watch?v=-GgOyKFVeNI
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القديم يتجدد والجديد يُقدس...

الدرج الكهربايئ 

رجل وامرأة يصعدان عىل الدرجة الكهربايئ يف مركز للتسوق حتى يتوقف الدرج عن 

الحركة. وألنهم مقتنعون بأنه ميكن للفّني فقط حل املشكلة، فهم يختارون االنتظار حتى 

قدومه إلصالح الدرج. هم ال يدركون قدرتهم عىل صعود الدرج

ملكاه سيامن طوف مرشدة قطرية 

أمريه بهاط مرشدة قطرية 

مورياه طلمور مرشدة قطرية

ميخال فرانكل لواء تل أبيب 

عيديت هوخنربج إدارة التعليم يف القدس، مانحي

ياعيل جودللواء الجنوب

نركيس شور لواء حيفا

عليزه شابريو لواء الشامل

طوفا ندلر التعليم الديني الحردي

تصميم غرايف جاليت صباغ "تو دو ديزاين"

منشورات قسم املطبوعات، وزارة الرتبية والتعليم

2016

اضغطوا

https://www.youtube.com/watch?v=ZDMHNoFAiBQ
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