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اهتمامات المعلمين والمدربين  موضوعا يفرض بطبيعتهيمثل موضوع الدافعية 

للوضعية  أولوية بيداغوجية اأو غيابها أصبحالتالميذ كذلك أولياء األمور، فدافعية و

والتدريبية من ، وذلك استجابة إلى التغيرات الطارئة عن المنظومة التربوية التعليمية

الرياضيين على هامش المعايير االجتماعية وللتالميذ المختلفة  تلك السلوكياتخالل 

ظهور أشكال من النزعات االستهالكية داخل المجتمع أدت إلى حاالت إلى  التي أدت

 فيكذلك ساهمت و ممارسة لدراسة والعن ا المبكر التخليتفشي ظاهرة من التسرب و

  .يؤدي حتما إلى الفشل االجتماعيقد ياضي مما الفشل الدراسي والر

تعرف ال إلىمضى وفي ظل هذه المعطيات أصبحنا في حاجة أكثر من أي وقت 

، على كل ما يمكن أن يؤثر بطريقة أو بأخرى على دافعية هؤالء التالميذ الرياضيين

ذلك في يحتاجه من مؤهالت النجاح لكنه قد يفشل مع  فقد يمتلك التلميذ الرياضي كل ما

مساره الدراسي أو الرياضي، وقد يكون مهيئا فكريا وعلميا واجتماعيا وكذلك بدنيا 

يدرك من النجاح إال القليل، بل وقد ال ينجح  أعلى مراتب التحصيل، لكنه قد ال لتبوء

رياضيا أخر يتصدر قائمة الناجحين في  اوعلى النقيض من هذا، قد نجد تلميذ .الصأ

النجاح وأدوات التحصيل قليلة وضئيلة إذا ما من وسائل حوزته ب رغم أن ماميدانه، 

قورنت بما في حوزة غيره من الراسبين والمتخلفين والفاشلين سواء في المجالين 

هذه الصورة لنموذجين من المتعلمين تتكرر في مؤسساتنا  .أو الرياضي يالدراس

و قد تشد أنظار المعلمين ة، ونندهش أحيانا برؤيتها أيالنوادي الرياضفي و التعليمية

تدعونا حتما إلى البحث العلمي الجاد  ،للتساؤل مدعاةوكذلك األولياء وهي والمدربين 

ويسبر  خباياهافمثل هذه الظواهر في حاجة إلى من يكتشف . من أجل فهمها فهما دقيقا

تجثم خلف كل من يسعي للنجاح أغوار تلك القوى التي تقف وراء تقاعس التالميذ أو 

لماذا يستثمر بعض التالميذ   ).07الي بودخيلي محمد، صوم( .التفوق منهمو



 - ب  -

مستواهم في حين يتخلى بعضهم عن جميع قدراتهم من أجل التفوق ورفع الرياضيين 

الدراسة أو ممارسة الرياضة في أول مناسبة؟ كل هذه األسئلة أثارت االهتمام في بحثنا 

الدافعية المحددة ذاتيا في المجالين  دراستنا لطبيعةهذا وسوف نحاول من خالل 

إن  .أن نتقدم بعض اإلجابات وذلك في حدود هذه الدراسةالرياضي والدراسي 

االفتراض النظري الرئيسي الذي اعتمدنا عليه في بحثنا هو اعتبار نظام الدافعية مركز 

م بتوجيه تعتبر الدافعية متغيرا من المفترض الذي يقو السلوك بالنسبة للفرد، فعادة ما

السلوك من جهة وتنشيطه من جهة أخرى، ولتحديد أدق سوف نعتمد على تعريف 

)Vallerand et Thill, 1993( :» مفهوم الدافعية يعبر عن تلك البنية االفتراضية التي

التي تنتج االنطالق، االتجاه، أو الخارجية / تستعمل من أجل وصف القوى الداخلية و

) لسوء الحظ(يستعمل  ماخالفا للمعني المتداول والذي غالبا  »الشدة وإصرار السلوك

المعلمين والمدربين حيث ينظرون إلى الدافعية على أنها عبارة عن موهبة في خطاب 

هذا  »عندما يفشل التلميذ في التعلم فهذا يعني أنه يفتقد للدافعية«: أو استعداد طبيعي

وعدم النجاح إلى التلميذ، أي من ينسب جميع المسؤولية في الفشل الموقف الخاطئ 

خالل التركيز على التلميذ بدال من التركيز على السياق الذي يعيش فيه وبالتالي يلقي 

الحاالت دون محاولة معرفة اللوم على التلميذ الذي يعتبر في هذه الحالة ضحية، 

لدافعية إذن فالتعريف السابق لمفهوم ا .الغامضة لهذا السلوك والعواقب المترتبة عنه

ليست عبارة فالدافعية  Sarrazinيسمح بتفادي الوقوع في هذا الخطأ ومثلما أكد عليه 

يسمح بأي إمكانية من  عن قوة نفسية سحرية، فاعتماد هذا الموقف والحكم القطعي ال

تعتبر الدافعية،  .لهؤالء التالميذاجل العمل اإلصالحي أو فهم وتفسير السلوك السلبي 

الجتماعي، وضمن النظريات المعرفية االجتماعية متغيرا من المتغيرات في علم النفس ا

يتطور فيه التلميذ الرياضي، ولكنها تستمد خصوصيتها كثير من السياق الذي الشخصية 

مكانة عالية في هذا السياق، ويهتم ويحتل كل من المعلم، المدرب وكذلك األولياء 

تلميذ الرياضي هي مسؤولية مشتركة بين موضوع بحثنا بالدفاع عن فكرة أن دافعية ال



 - ج  -

 .المدرب واألولياء ،التلميذ والفاعلين في هذا السياق الدراسي والرياضي أي المعلم

وكذلك تنشئة هذا وعلى هذا األساس سوف نحاول فهم وتفسير عمليتا التعلم والتدريب 

 الكفاءة ،ليةتغيرات دعم االستقالداخل األسرة من خالل االهتمام بمالتلميذ الرياضي 

التي تشكل دافعية  االجتماعي والتي تعتبر من الحاجات النفسية األساسية واالنتماء

، ونظرا ألهمية هذا الموضوع فقد اإلنسان وتوجه سلوكه في وضعيات األداء واالنجاز

شهدت السنوات العشرين الماضية العديد من الدراسات والبحوث في مجال علم النفس 

في  واألولياء المدرب،ضوع الدافعية والدور الذي يلعبه المعلم االجتماعي حول مو

بعض التلميذ من خالل  الحاجات النفسية األساسيةالعملية المعقدة للتعامل والتفاعل لدعم 

لتالميذ، التغذية المناخ التحفيزي، سلوك المعلم والمدرب وطبيعة تفاعله مع االعوامل ك

 لدور الكبير في نجاح هذا التلميذيمكن أن يكون لها ا ، فهذه العوامل كلهاالخ...الرجعية 

، ه الدراسات بالصالت القائمة بين البيئة االجتماعيةذوقد اهتمت مجمل ه ،الرياضي

أهداف ودوافع التالميذ الرياضيين والنتائج المترتبة غن دلك من حيث الجهد المبذول 

  .واالستراتيجيات المستخدمة لذلك
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  : اإلشكالية -1

بصماتها  األخيرةفلسفة معينة بحيث تترك هذه  إلىيستند  أنأي تحليل ال بد و إن

الجديد بالمقارنة  أوالغريب  باألمرفي تغذية الفكر ليس  لإلنسانعليه، فالحق الشرعي 

  لدى عامة الناس كالتغذية العضوية  المألوفة) الفطرية( األولية األساسيةمع الحاجات 

لوجية و تتجلى ترتبط بالحاجة البيو إنسانيةالخ ، فالتعليم خاصية ..الملبس و المأوى و

 ص ،1990بن عكي، (حب االطالع واالستطالع  إلىالميل في الدافع الفضولي، 

وذلك من حيث  لوياتاألوودوافعه منتظمة في سلم  اإلنسانكما تظهر حاجات  ،)206

كالمحافظة على البقاء في الحياة  األساسيةاالنطالق بالحاجات البيولوجية والفيزيولوجية 

واالستمرار فيها و االنتهاء بالحاجات المتعلقة بالتقدير االجتماعي و المعنوي واالحترام 

نتائج  أن إالهذه العوامل الوراثية في العملية التعليمية  أهميةوتحقيق الذات، و رغم 

الحديثة تؤكد على العوامل البيئية الخارجية في تفسير الفروق بين  األبحاثمعظم 

حياة الفرد الفكرية والعاطفية ال  أنحيث تبين في العديد من هذه الدراسات  األفراد

االنفتاح التلقائي للقدرات واالستعدادات بل ظهورها مرتبط  أوتتشكل بمحض الصدفة 

بتصرف ( )بن عكي،نفس المرجع السابق(ثقافية  أوعية، اقتصادية اجتما أخرىبعوامل 

التربوية  لألفكار األساسي، المنطلق )1990جون ديوي ،( أعماللقد شكلت ، )الباحث

الفكر التربوي المعاصر وارتبط  آرائهمن خالل  أثرىفي بداية القرن العشرين فقد 

، والديمقراطية في التربية وة، النماسمه بالعديد من المفاهيم التربوية الحديثة كالخبر

تحترم حريته وميوله  أنغاية في حد ذاته وانه يجب  هو اإلنسان أنوالتجديد، ويرى 

ودوافعه الطبيعية ، واعتباره كجزء ال يتجزأ من المجتمع ، و من ثم االعتراف بقيمته 

تماعي ترى الحركة االجتماعية و المذهب االج .المجتمع وتقدمه إصالحوذكائه في 

التربية  نأ) 125، ص 1999محمد الحمامي، (  )Henry .Bernard( رأسهاوعلى 

للفرد و ذالك للمشاركة في حيات  إعدادعملية  أنهاهي عملية نمو للمجتمع ، و 

حب  أنالفلسفي من بين الذين كانوا يرون  إطارهفي ) John lock(مجتمعه، ويعتبر 

التي يجب والدوافع للطفل  أهمترويح تعد من وال التملك، االستطالع، اللعبوالحرية 

  .على المربين مراعاة استثارتها لدى المتعلمين، وذلك إلنجاح العملية التعليمية
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ويتكون  اإلنسانكانت المؤسسة التربوية وال تزال البوتقة التي يتشكل فيها 

تمع في تكوين المج إليهاالتي يستند  األساسيةالركيزة  األخيرةتربويا وتعد هذه  اإلنسان

، وقد تطورت من مكان اإلنسانيفي بناء المنظومات الحضرية ذات الطابع و األفراد

كينونة رمزية معقدة، ومن ثم تحول دورها الوظيفي  إلىبسيط يتلقى فيه الفرد المعرفة 

علي اسعد وطفة، (و بناء المجتمع  اإلنسانتشكيل  إلى اإلنسانمن عملية تعليم 

لدراسات والمؤلفات العلمية والتي تهتم بقضايا التربية مثل ظهرت ا ).07،ص 2004

التعليم والبناء االجتماعي، وغيرها من  المدرسي،التنظيم التعليمي، عالقات المجتمع 

  ).2003 حمدي احمد علي،(القضايا التي ترتبط بالنظام التربوي في المجتمع الحديث 

نية المصاحبة لممارسة النشاط تستفيد الرياضة من المعطيات االنفعالية والوجدا

          أساليبة الفرد تنمية تتسم بالنضج و الشمول وتعتمد يالرياضي في تنمية شخص

  ومتغيرات التنمية االنفعالية في التربية الرياضية على عدة مبادئ منها الفروق الفردية 

      أقرانهن التي تختلف عكيان مستقل له قدراته الخاصة به والفرد  أنوعلى اعتبار 

القيم النفسية واالجتماعية المكتسبة في البرامج الرياضية تنعكس  أنوعلى اعتبار 

المجتمع في شكل سلوكيات مقبولة ، و من  إلىخارجه أي  إلىمن داخل الملعب  أثارها

الميول و االحتياجات  إشباعهذه القيم السلوكية تحسين مفهوم الذات ، الثقة بالنفس ، 

محمود (كذلك تنمية مستويات الطموح و الدافعية و التطلع للتفوق واالمتياز النفسية و 

ممارسة  إلىالشخصية التي تدفع  األسبابالتعرف على  إن .)23،ص 1998 عبد الفتاح

وتوجيهها وتوليد  األفرادوالمربين فاستثارة دافعية  المعلمين اهتمام النشاط تعد مركز

لون على ممارسة نشاطات معرفية وعاطفية، كما اهتمامات معينة لديهم تجعلهم يقب

الدافعية من الوجهة التعليمة من حيث كونها وسيلة يمكن استخدامها في  أهميةتتبدى 

، وقد اعتبر )219،ص 2004الدردير ، (مية على نحو فعال يتعل أهداف إنجازسبيل 

)Thill.1989 (وهذا بخلق  تسمح ببناء استراتيجيات الدافعية األسبابمعرفة هذه  نأ

ما يحفز الفرد على  إلى لإلشارةفالدافعية مفهوم يستخدم  إذن األهدافجو مالئم لتحقيق 

في التعلم القيام بنشاط ما و توجيهه نحو وجهة معينة ، و تلعب هذه الدافعية دورا مهما 

، يمثل الدافع للدراسة احد الجوانب )مرجع سبق ذكره، الدردير( األداءو االحتفاظ و 

يعني محصلة التفاعل بين القوى  ألنهمة في اطر نماذج ونظريات الدافعية، الها
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، 2002هشام محمد الخولي، ( )Atkinson(الخارجية و الداخلية للفرد، فالدافعية عند 

، تعتبر دالة لثالث متغيرات هي قوة الدافع، توقع تحقيق الهدف والقيمة )213ص 

االرتباط النظري ) Deci.et Ryan(معرفي عند الحافزة المدركة وتؤيد نظرية التقييم ال

الدافعية الداخلية لدى الفرد تعني  أنبين الدافعية الداخلية واتخاذ القرار سيوضحان 

هذه الحاجات دون وجود قوى  إشباعوالعمل على  قدرته على تحديد ميوله ورغباته

هذه  إشباععلى تساعد في اتخاذ القرار الذي يساعد  أنيمكن  اآلخرينخارجية من قبل 

ذوي الدافعية الدراسية  لألفرادالنسبية  األفضليةالحاجات، وعلى ضوء ذلك تتضح 

ذوي الدافع لتحقيق النجاح، وذلك عند الدخول في بعض  إلى باإلضافةالمرتفعة 

  ).214الخولي، مرجع سابق ، ص (المواقف مثل التي تتميز بتفضيل اتخاذ القرار 

تنشئة التالميذ و تنمية سمات الشخصية  إلىاعيا يقود تعتبر المدرسة ميدانا اجتم

      بطريقة خاصة و بشدة في عملية التنشئة تأثيرهالديهم فهذه الضغوط التنشيئية تمارس 

 أننشاط معين يمكن  أوفالدافعية في ميدان  .و كذلك الحال بالنسبة لميدان الرياضة

تسهيل األداء  إما: بالنسبة لميدان آخرالناجح و ذلك  األداءتكون لها نتيجتان في تحقيق 

على  األفرادتستند نظرية الدافعية المحددة ذاتيا في تفسيرها للدافعية لدى  .إعاقته أو

 اإلحساس إلىاالستقاللية، الحاجة  إلىالحاجة : ثالث حاجات نفسية قاعدية و هي

لحاجات النفسية فعندما يلبي الفرد هذه ا االنتماء االجتماعي، إلىبالكفاءة والحاجة 

كل من  أكدبالراحة والسعادة، وقد  اإلحساس إلىتؤدي به ال محالة  فإنهاالثالث 

)Deci .et Ryan(، ومن  األساسيةاالستقاللية تعتبر من الحاجات  إلىالحاجة  أن

 Pelletier et(الدراسة التي قام بها  أظهرتلقد  .في تفسير و فهم سلوك الفرد أهمها

Blanchard.2004.(  أنالدافعية المحددة ذاتيا والكفاءة الدراسية موضوع حول 

المستويات المرتفعة المسجلة في الدافعية المحددة ذاتيا لها عالقة سلبية مع الغياب 

 )williams.1991(وقد خلصت دراسة  االستعداد للتخلي عن الدراسة،والمدرسي 

الكفاءة الذاتية لديهم  على طالب الجامعة لتحليل أجراهفي بحث  ،) 2004الدردير،(

طالب الجامعة الحاصلين على  أنلدوافعهم نحو التعليم، على  أفضلفهم  إلىوالوصول 

  .أكاديميةكفاءة ذاتية  أعلىهم  اآلخريندرجات ايجابية نحو التعليم و دعم 
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 السياق على تطور الشخصية  آثار بإدراجنموذج الدافعية المحددة ذاتيا تسمح  إن

على فهم العناصر المختلفة االجتماعي و التي توجه الدافعية، مثل  تساعد أنهاأي 

قد و .أو المعلم المدرب، التربية التسلطية من طرف الوالدان أوالتربية على االستقاللية 

الدراسي واالتجاهات الوالدية في  األبناءاتضح من خالل نتائج الدراسات حول مستوى 

المعاملة الوالدية التي تتسم بالتقبل واالستقاللية  إن، )150، ص 2000الخالدي،(التنشئة 

 إكسابيعمل على  األسرةمناخ نفسي اجتماعي داخل  إشاعةوالمرونة تساعد على 

 )ويلسن ومورو(الدراسة التي قام بها  أشارتدرجات عالية في التفوق ، وقد  األبناء

تحصيل الدراسي على للكشف عن العالقة بين االتجاهات الوالدية في التربية ومستوى ال

مستوى مرتفع من حيث التحصيل الدراسي عوملوا من  إلىالطالب الذين يصلون  أن

،و كانوا موضع  األسريالنشاط  أوجهمعاملة تنم عن الثقة والمشاركة في  آبائهمقبل 

الوالدين  إتباع، بان )نيلسون(بها  أخرىدراسة  أكدت، كما  أبائهمتقبل و عطف 

 أجواء يهيئ األسرة إطارعلى االستقالل ضمن  األبناءي وتشجيع الديمقراط لألسلوب

مناسبة لنمو قدرتهم العقلية العامة و يجعلهم يشعرون باالتزان االنفعالي والكفاية وكذلك 

على  أجريتدراسات  أظهرتوقد  ).206، 1994بوعلي،(على تحقيق ذواتهم 

السلوكي وبالرغم من الجانب  أنرياضيين طبق عليهم برنامج خاص للتدريب،على 

شدة التدريب فان الرياضيين الذين يرغبون في مواصلة التدريب والتفوق والنجاح في 

لمحددة الميدان الرياضي لديهم عالقة ايجابية فيما يخص الرغبة في التفوق و الدافعية ا

الرياضيين الذين ال يملكون  أنالدراسة  أظهرتكما  ذاتيا نحو ممارسة الرياضة،

فالرغبة في  إذنفي ممارسة الرياضة يقدمون على التخلي واعتزال الرياضة الرغبة 

  .االعتزال بالنسبة لهؤالء الرياضيين لها عالقة ايجابية مع الالدافعية

الذين يمارسون نشاطا رياضيا بانتظام في توجد فئة من الرياضيين الشباب و

ارهم الدراسي ومن رياضية وموازاة مع ذلك نجدهم حريصين على متابعة مس أندية

عضهم في ضمان استمرارية اجل ذلك يجب عليهم التوفيق بين الميدانين، وقد يوفق ب

وتحقيق التفوق وذلك في الميدانين الدراسي والرياضي معا، إذن يمكن لميدان  الممارسة

هذا التداخل يمكن تفسيره من  يتالقيا فيما بينهما، أنويتداخل  أنالرياضة والدراسة 

جة الدافعية التي تنظم سلوكات هؤالء الرياضيين في كلتا الميدانين خالل در
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)piché.s.2003.p3 ( ومن  إذن .السلوكباعتبار الدافعية بناء يساعد في توجيه وإثارة

 أنخالل هذا الطرح، ومن منظور هذه المقاربة االجتماعية المعرفية يمكننا القول 

 : بحثنا تقوم على التساؤالت التالية إشكالية

ة في الميدانين الدراسي ما هي طبيعة دافعية تالميذ الثانوية الرياضي    -1

 والرياضي؟

من طرف كل من  الحاجات النفسية األساسيةما هي العالقة بين درجة دعم   -2

 الدراسي على التوالي؟والمعلم والدافعية في المجالين الرياضي والمدرب 

من طرف الوالدين  ة األساسيةالحاجات النفسيهي العالقة بين درجة دعم  ما  - 3

 الدراسي؟ولدافعية في المجالين الرياضي و

من  الحاجات النفسية األساسيةبين درجة دعم إرتباطية إيجابية هل توجد عالقة  - 4

درجة األحاسيس االيجابية المتعلقة بالمجالين الرياضي والمعلم وطرف المدرب 

 و الدراسي على التوالي؟ 

 الحاجات النفسية األساسيةبين درجة دعم  إيجابية إرتباطية هل توجد عالقة  - 5

المجالين الرياضي اإليجابية في  من طرف الوالدين ودرجة األحاسيس

 والدراسي؟ 

 الرياضي يناألحاسيس االيجابية في المجالدرجة الدافعية ب هل ترتبط  - 6

 ؟ إيجابيا والدراسي

ما هي طبيعة العالقة بين دافعية التالميذ الرياضيين واألداء في المجالين   - 7

 ؟ والدراسي الرياضي
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  : الفرضيات -2

ة في الميدانين الدراسي والرياضي محددة طبيعة دافعية تالميذ الثانوية الرياضي  -1

 .ذاتيا

من  بين درجة دعم الحاجات النفسية األساسية إرتباطية إيجابية عالقةهناك    -2

الدراسي على طرف كل من المدرب والمعلم والدافعية في المجالين الرياضي و

 .التوالي

من  الحاجات النفسية األساسيةدرجة دعم بين  إرتباطية إيجابية عالقة هناك  - 3

 .والدراسيلدافعية في المجالين الرياضي واطرف الوالدين 

من  نفسية األساسيةالحاجات البين درجة دعم إرتباطية إيجابية توجد عالقة   - 4

ن الرياضي درجة األحاسيس االيجابية المتعلقة بالمجاليوالمعلم وطرف المدرب 

  .و الدراسي على التوالي

من  الحاجات النفسية األساسيةبين درجة دعم  إرتباطية إيجابية توجد عالقة   - 5

  .اإليجابية في المجالين الرياضي والدراسي طرف الوالدين ودرجة األحاسيس

والدراسي  الرياضي يناألحاسيس االيجابية في المجالدرجة الدافعية ب رتبطت   - 6

  .إيجابيا

بين دافعية التالميذ الرياضيين واألداء في  إرتباطية إيجابية عالقةهناك   - 7

 .المجالين الرياضي والدراسي

  

  :أهمية البحث وأهدافه - 3 

ة دراسة الدافعية    إن الهدف األساسي لموضوع بحثنا هو فتح أفاق جديدة في كيفي

وذلك بدراسة العوامل االجتماعية و الذاتية في تفسير الدافعية الدراسية والرياضية   

وكذلك محاولة إعطاء وجهة جديدة في دراسة الدافعية بالكشف عن طبيعتها وأهدافها 

ى دعم الحاجات النفسية األساسية لد المتمثلة فيوذلك باالستعانة بالعوامل المؤثرة فيها 

، في استثارة السلوك وتوجيهه ، المعلم والوالدينالمدرب من طرف التلميذ الرياضي

وجاءت دراستنا هذه في إطار االهتمام التربوي بتقصي مستويات الدافعية الداخلية 

المستندة إلى نظرية الدافعية المحددة ذاتيا والتي تعد من العوامل المهمة والمساعدة في 
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يين على تحديد وتقرير ما هم بصدد القيام به في مجمل أنشطة تحفيز التالميذ الرياض

محاولة تطوير مجال المعرفة فيما يخص كذلك كان بحثنا يهدف لحيلتهم المستقبلية، 

أهمية الدافعية في األداء الرياضي و وإبراز  الدافعية في المجال الرياضي والمدرسي

لتعرف على األسباب التي قد تؤدي ا إن .عالقتها باألداء وكفاءة االنجازفي المدرسي 

في والمعلم المدرب اتيا والدور الذي يلعبه الوالدان، إلى تطوير الدافعية المحددة ذ

يمكن أن تشكل تمهيدا لدراسات طولية في ميدان الدافعية من  تسهيل األداء أو إعاقته

تبني أحسن  إلى شانها أن تقود المعلمين والمدربين وكذلك أولياء التالميذ الرياضيين

فهي تؤثر  األساليب الداعمة لحاجات المتعلمين من أجل تسجيل أحسن لألداء والنتائج

  .مباشرة على جودة المخرجات التعليمية

  

  : تحديد المصطلحات  -4

  : الدافعية  -4-1

الخارجية  أو/هي عبارة عن بنية افتراضية تستعمل لوصف القوى الداخلية و 

، و مفهوم )Vallerand.1993(السلوك  وإصرارتجاه ، الشدة التي تنتج االنطالق ، اال

ما يحفز الفرد على القيام بنشاط ما و توجيهه نحو وجهة  إلى لإلشارةالدافعية يستخدم 

، و تلعب الدافعية دورا مهما في التعلم و االحتفاظ )226،ص  2000السكري،(معينة 

ة من حيث كونها هدفا تربويا في الدافعية من الوجهة التربوي أهميةوتتبدى  باألداء

و توجيهها و توليد اهتمامات معينة لديهم تجعلهم يقبلون  األفرادذاتها، فاستثارة دافعية 

الدافعية من الوجهة  أهميةعلى ممارسة نشاطات معرفية و عاطفية ، كما تتبدى 

على  تعليمية أهدافالتعليمية من حيث كونها وسيلة يمكن استخدامها في سبيل انجاز 

  .نحو فعال 

  :الدافعية في السياق المدرسي  -4-2

االدراكات التي يحملها التلميذ  إلى أصلههي عبارة عن وضع ديناميكي يعود 

والمثابرة  إليهحول ذاته والبيئة المحيطة به والتي تدفع به الختيار نشاط ما واالنضمام 

  ).Pintrich et schrawben,1992(الهدف  إلىوتنفيذه من اجل الوصول  إتمامهفي 
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   :الدافعية الداخلية  -4-3

على موقف تعليمي و االستمرار  اإلقبال إلىهي حالة داخلية عند الفرد تدفعه 

 أنها، و تعني الدافعية الداخلية )77، ص 1988فطيم لطفي، (فيه حتى يتحقق التعلم 

عبد (والحب ممارسته لنشاط ما وذلك بهدف االستمتاع والرضا  أثناءتحدث لدى الفرد 

 إلىفالدافعية الداخلية تنقسم ) Deci et Ryan,2000(وحسب  )142ص ،1999 ،ربه

الدافعية الداخلية للمعرفة، الدافعية الداخلية لالنجاز، الدافعية : من الدافعية  أنواعثالثة 

التي  األهميةفالدافعية الداخلية يقصد بها القيام بنشاط معين من اجل . لإلثارةالداخلية 

التحفيز الخارجي فهي نابعة من  أشكالو في غياب أي شكل من  األخيرمثلها هذا ي

داخل الفرد نفسه غالبا ما تكون هذه الدافعية مصحوبة بالسرور والرضا والمتعة 

السلوك الذي يتميز بالدافعية  أنفالمشاركة في نشاط معين هنا يخلو من أي ضغط، 

الذاتي واالستقاللية، وعندما يشعر الشخص الداخلية يكون مرتبط بالتحكم والتحديد 

  .و توظيف كبيرين بأهميةباالستقاللية فانه يبادر في القيام بالنشاط و ذلك 

  :الدافعية الخارجية  - 4 -4

يقصد بها حصول الفرد على مكافئات خارجية نظير اشتراكه في ممارسة نشاط 

خالل الجوائز والضغوط الموجهة للسلوكات و ذلك من  األشكالما ، ويقصد بها تلك 

 إلغاءالدافعية الداخلية فان  أنواع، ففي غياب أي نوع من  األخرىوالعوامل الخارجية 

كبير في الدافعية ، كونها دافعية  انخفاضوالعناصر الخارجية ينجر عنه  الجوائز

مرتبطة بالحاجات الخارجية و الغير نابعة من داخل نفسية الفرد، عند وجود أي شكل 

 Deci et(التحكم الخارجي فان الفرد يتصرف دون الشعور بالرضا  كالأشمن 

flast,1995 ( و تنقسم .فسلوكه ليس بمثابة تعبير شخصي كونه مضبوط خارجيا

الدافعية الخارجية ذات الضبط الخارجي ، الدافعية : أنواعثالثة  إلىالدافعية الخارجية 

  . الخارجية المدمجة ، الدافعية الخارجية المعرفة

  : الالدافعية  -4-5

 أوالدافعية سواء كانت داخلية  أشكالشكل من  أليو هي الغياب النسبي 

العالقة  إدراكخارجية  فالشخص الذي يوجد في هذه الحالة من الالدافعية ال يمكنه 

الطالب الذي يسأل عن سبب التحاقه بمعهد : بين تصرفاته والنتائج مثال ذلك 
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مزاولة  إنال يعتقد  بأنهية فيجيب انه ال يعرف السبب و الرياضو التربية البدنية

فالفرد الذي يوجد في هذه  إذنالدراسة في هذا المعهد بدون جدوى و بدون هدف 

 اإلرهاقة حيث تظهر هذه الحالة عن اقترابه من الحالة غالبا ما يشعر بعدم الكفاء

  ).Smith,1986(النفسي 

  : االستقاللية  -4-6

في  )Deci et Ryan(كال من  إليهالل الذاتي وفقا لما يذهب االستق إدراك إن

في السياق االجتماعي  أبعادنظرية توجيه الذات وظيفة للشخصية وللبيئة حيث يقترحان 

المتعلمين لالستقالل الذاتي والجوانب المعلوماتية من السياق هي تلك  إدراكتؤثر في 

على المقارنة  التأكيدموهم، دون ن أوعن تقدمهم  لألفرادالتي توفر تغذية راجعة 

السيطرة عليه ، وتؤكد جوانب الضبط على أوالفرد  إجبارمحاولة  أواالجتماعية 

و تجنب الشعور  اآلخرينمع  األفضل األداءالتعلم ، مثل أو لألداءالخارجية  األسباب

تبرر  بان السياقات التي أعمالهما أكدتالمكافئة ، و أو اإلثابةالحصول على  أوبالحرج 

، ص 1999جابر عبد الحميد ،(باالستقالل الذاتي  باإلحساسفيها جوانب الضبط تضر 

الرياضي  تلميذالحاجة إلى االستقالل  وتدل الحاجة إلى االستقالل على حاجة ال ).248

وهي ال تدل على الحرية . وشعر بأنه سبب لسلوكياته، وهي ناتجة عن قراراته هيألن 

نحو ما  الفردالتام، بل تتضمن الرضا الداخلي واإليجابية من قبل االستقالل  المطلقة أو

يصدر عنه من سلوك مدفوع بدافع ما، كما تتضمن اإلنجاز والقوة الذاتية ، والشعور 

  . بالقدرة الذاتية

  :الكفاءة -4-7

الذاتية وتدل الحاجة إلى الكفاءة الذاتية على حاجة اإلنسان أن يشعر بأهمية سلوكه  

    .يجابي ، وقدرته على تخطي التحديات الخارجيةودوره اإل

  

  :االنتماء االجتماعي -4-8

إلى أن يشعر باالرتباط مع  الفردعني الحاجة إلى االنتماء والترابط االجتماعي حاجة ي 

اآلخرين وأن يشعر بفهمهم له، وأن يتمتع بالتفاعل مع اآلخرين واالنتماء إلى 

  . مجموعات مؤازرة له
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  : السابقة  الدراسات -5

حول دور الدافعية المحددة ذاتيا و  (Blanchard et pelletier ,2004)دراسة  -

الغياب المدرسي و االستعداد للتخلي عن  أسبابالكفاءة الدراسية في التنبؤ حول 

و كذلك اختبار المردود و ) EME(الدراسة و قد استخدم سلم الدافعية في الدراسة 

تلميذ  914ت الدراسية، و قد شملت عينة البحث على الذي يقيس العديد من القدرا

المستويات  إن، و قد بينت الدراسة و بعد تحليل النتائج  أساسيمن السنة الثامنة 

الحسن في سلم الكفاءة الدراسية له عالقة  األداءالمرتفعة للدافعية المحددة ذاتيا و 

  . سلبية مع الغياب المدرسي و االستعداد للتخلي عن الدراسة

الباحث دراسة تحليل للكفاءة  أجرى )بقاالدردير، مرجع س( ) williams(دراسة  -

 أربعلدوافع المتعلمين واختار الباحث  أفضلفهم  إلىالذاتية و ذلك للوصول 

مجموعات من طالب الجامعة واستخدم تحليل التمايز واالنحدار المتعدد وقد توصل 

تباين في الكفاءة الذاتية وهي المشاعر وجود ثالث منبآت مهمة تفسر ال إلىالباحث 

اتجاه الخبرات السابقة للمدرسة، االتجاهات نحو التعليم واالنجاز التعليمي، 

ايجابية نحو التعليم  أكثرطالب الجامعة الذين لديهم دوافع  أنالدراسة  أظهرتو

تية منبأ الكفاءة الذا أنالقائل  الرأيوتساند هذه الدراسة  أكاديميةكفاءة ذاتية  اعلي

  .جيد بالدافعية و التعلم 

حول اثر الدافعية المحددة ذاتيا واالندماج  )Boiché et Sarrazin,2001(دراسة  -

 إقبالهمو قد استعمل االستبيان لقياس دافعية الطلبة لقياس سبب  األدوارفي لعب 

النتائج وجود عالقة ايجابية بين  أكدتعلى نشاط بدني نفعي الكتساب اللياقة و

االجتماعية وذلك من حيث  األدواردافعية المحددة سابقا واالندماج في لعب ال

  .االنضباط و متابعة التدريبات البدنية و ممارسة النشاط البدني بانتظام 

في العالقة بين النتائج المتحصل عليها ) Vallerand et losier,1994(دراسة  -

ة عند المراهقين و بينت الستخدام سلم الدافعية في الرياضة و الروح الرياضي

بالتوجهات المستقبلية نحو  تنبأللدافعية المحددة ذاتيا  األوليةالمستويات  أنالدراسة 

   .الروح الرياضية و الدافعية المحددة ذاتيا
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المقاربة االجتماعية المعرفية للدافعية  تحت عنوان )Sarrazin,2001(دراسة  -

نية والرياضية ،هدف الباحث من خالل المحددة ذاتيا في الرياضة و التربية البد

االلتحاق واالنضمام  أسبابالدراسات حول نموذج الدافعية ومعرفة  إثراءعمله 

المدركة بالنسبة  األهدافالدراسة العالقة بين تعارض  أثبتتالرياضي وقد 

للممارسة الرياضية واالستعداد للتخلي عن هذا النشاط وكذلك العالقة السلبية التي 

 .المدركة و الدافعية المحددة ذاتيا األهدافعارض تربط ت
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  :تمهيد

سوف نحاول في هذا الفصل تسليط الضوء على أهم النظريات المفسرة للدافعية 

أهداف اإلنسان من  تصنيفوذلك من حالل التعرف على شروط و تاريخ ظهورها، و 

بيولوجية، النظريات السـلوكية نظريـات التحليـل    أجل فهم أفعاله مرورا بالنظريات ال

وصوال إلى النظريات الحديثة في مجال الدافعية و هـي  والنفسي، النظريات اإلنسانية 

النظيرات المعرفية ز ذلك في عالقاتها باألداء و النتائج المتحصل عليها في المجـالين  

 أنبدافعية الفرد ينبغي  فالعوامل الخارجية و الداخلية التي تتصل. الدراسي والرياضي

يكون لها اعتبار األول ألنها ذات أهمية بالغة في فهم عملية التعلم و مـا يحققـه مـن    

  .األداءغايات و نتائج في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]<<V<<V<<V<<VíéÃÊ]‚Ö]<�ŠËi<l^è†¿ÞíéÃÊ]‚Ö]<�ŠËi<l^è†¿ÞíéÃÊ]‚Ö]<�ŠËi<l^è†¿ÞíéÃÊ]‚Ö]<�ŠËi<l^è†¿Þ@ @@ @@ @@ @
@ @

@ @

 

19 
 

  :مفهوم الدافعية  .1

يعد موضوع الدافعية من المواضيع المهمة فـي علـم الـنفس وعلـم الـنفس      

فرد التـي تقـوم   ابدوافع  االهتماملوكية دون ، فال يمكن حل المشكالت الساالجتماعي

تزيد من فهم اإلنسـان   إن دراسة الدافعية. بالدور األساسي في تحديد سلوكه كما وكيفا

لنفسه و لغيره، ألن معرفتنا للدوافع المختلفة التي تحركنا و تدفعنا إلى القيـام بـأنواع   

كمـا تسـاعدنا   . تنا لذاتناالسلوك المتعددة في سائر المواقف و الظروف تزيد من معرف

على التنبؤ بالسلوك مستقبال في ظروف معينة، كما نستطيع أن نستخدم معرفتنا بدوافع 

األشخاص في ضبط و توجيه سلوكهم إلى وجهات معينة و أهداف معينة تحفزهم إلـى  

القيام باألعمال التي نريد منهم أداءها، و نمنعهم من القيام ببعض األعمال األحرى التي 

لذلك تظهر أهمية دراسة الدافعية في مختلـف الميـادين العلميـة    . ال نريد منهم أداءها

وقد بدأ االهتمـام بموضـوع    .التطبيقية كميدان التربية و الصناعة و الرياضة وغيرها

الدافعية من أواخر القرن الماضي، إال أن هذه البداية شهدت معالجات سطحية قامـت  

ث تختلف عن تلك التي تستخدم اليـوم، وتعـد بدايـة    على أساس مفاهيم و مناهج بح

النصف الثاني من القرن العشرين نقطة االنطالق الحقيقية في دراسة هذا الموضوع من 

غبـاري  (حيث صياغة المفاهيم بدقة وتناولها إجرائيا، أومناهج البحث وأساليب القياس 

  )13، ص 2008ثائر أحمد، 

  :تطور مفهوم الدافعية  .2

حول تحديد مفهوم دقيق للدوافع، حيث تعتبر الدافعية أوسع المحركـات   اءاآلر اختلفت

للسلوك مفهوما، فهي تشمل في مفهومها الواسع جميع أسباب السلوك و بواعثه  الداخلية

 االستمرارعمل أو سلوك معني و  إلىالخارجية و الداخلية التي تدفع الفرد  محركاتهو 

ف المقصود، و بذلك يشبع الدافع و يزول التوتر و فيه لمدة من الزمن، حتى يتحقق الهد

فالدافعية تعبير عن عملية دينامكية مستمرة، نقطة البداية فيها شعور  .االستمراريتحقق 

عـن   البحـث الفرد بنقض في إحدى حاجاته، يعقب حالة من التوتر تدفعه إلى محاولة 

 يه السلوك أو التصـرف وسيلة إلشباع هذه الحاجة، وعملية البحث هذه هي ما يطلق عل

وتنشأ الدافعية نتيجة وجود حاجة معينة لـدى   ).83، ص 2006عياصرة علي محمد، (
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الفرد، فوجود الدافعية لديه يعني أنه يسعى نحو إشباع  بعض الحاجات المعينـة التـي   

تكون إما عن طريق التغيرات الداخلية التـي   الحاجاتو هذه . نشأت عنها هذه الحاجة

نتيجة بعض المثيرات الخارجيـة   ، أوالفزيولوجية العوامل البيولوجية أوترجع  لبعض 

التي تظهر في المجال المحيط بالفرد والتي نالحظ كثيرا منهـا فـي حالـة المراحـل     

  :صنف الدوافع إلى مجموعتينتو .المختلفة التي تمر بها

ـ هذا النمط من الدوافع يعبر عن حاجات  :الدوافع بيولوجية المنشأ-2-1 و  يولوجيةفس

  اسـتعادة تشمل الحاجة إلى الطعام و الشراب و حفظ النوع، و يترتب عـن إشـباعها   

التوازن البيولوجي للكائن الحي، و تشير هذه الحاجات لدوافع الجوع، العطش و دافـع  

الجنس، و تتصف هذه الدوافع بعدة خصائص منها الشدة و الحدة في طلـب إشـباعها،   

 بـاختالف بمجرد إشباعها، فطرية و موروثة و ال تختلـف  أنها تختزل و يزول أثرها 

  .عليها في التعلم اإلنساني االعتماداإلطار الثقافي، و هذه الدوافع يصعب  أوالنوع 

و تمثل دوافع النمو اإلنساني و تكامل الشخصـية   :أالدوافع السيكولوجية المنش-2-2

نسق القيمي للفرد و مستوى تعليمه لديه، و يتم تعلمها و اكتسابها من اإلطار الثقافي و ال

 :و نسبة ذكاءه و ثقافته، و هي تنقسم إلى قسمين

وتمثل أهم األسس الدافعة للنشاط الذاتي الثقافي للفرد،  :الدوافع الداخلية الفردية -

األكاديمية أو المهنية العامة، فالفرد الذي يهوى القراءة من  هإنجازاتو تقف خلف 

وم على الدافع للمعرفة و الفهم، يكون مدفوعا بـدافع  أجل منعه شخصية ذاتية تق

داخلي أكثر ثابتا و قوة ألنه يحقق لنفسه إشباعا ذاتيا، و من ثم فإن تأثير الدوافع 

الداخلية الفردية على المستوى األداء و اإلنجاز الفردي يفـوق تـأثير الـدوافع    

الـدوافع   وتندرج تحت ).11، ص 1998باهي مصطفى، ( االجتماعيةية رجالخا

 .، دافع الكفاءة أو المنافسة، دافع اإلنجازاالستطالعب حدافع : الداخلية الفردية

وهي دوافع مركبة تعبر عن نفسها في مختلـف   : االجتماعية الخارجيةالدوافع  -

لبواعث وحوافز تنشـأ خـارج    تخضعالمواقف اإلنسانية وهي خارجية لكونها 

ومـن أهـم هـذه    .. ومكتسبة من المجتمع ألنها متعلمة اجتماعيةالفرد كما أنها 

وهو دافع مركب يوجد سلوك الفـرد   االجتماعي االنتماءحاجة  دافع أو: الدوافع

  اهتمـام كي يكون مقبوال كعضو في الجماعة التي ينتمي إليها، وأن يكون محل 
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وتكوين صداقات والمحافظة عليها، ودوافع  إنشاءوتبلهم والحرص على  اآلخرين

و الشـعور   اآلخـرين  ىوالتأثير عليطرة سطرة ويتعلق بالميل إلى الالقوة والسي

نفس ( اآلخرينبالقوة إثبات الذات والشهرة وتولي المناصب القيادة ومقاومة تأثير 

 ).12المرجع، ص 

  

  :لدافعية لتعريف من اجل  .3

الفيزيولوجى أو النفسي الذي يثير في الفرد سلوكا  االستعدادهي الطاقة الكامنة و 

مرا متواصال ال ينتهي حتى يصل إلى أهدافه المحددة سواء كان سـلوكا ظاهريـا   مست

لى أنها عبارة عيمكن مشاهدته أو خفيا ال يمكن مشاهدته أو مالحظته، كما تعرف أيضا 

التي تحرك السلوك و توجهه نحو هـدف أو   لإلنسانعن الحاالت الداخلية أو الخارجية 

الدافعيـة  كما تعرف   .حتى يتحقق ذلك الهدف لى  إستمراريتهعغرض معين و تحافظ 

أيضا بأنها عبارة عن محركات داخلية و قوى كامنة داخلية غير مرئيـة يحسـب بهـا    

. اإلنسان، و تدفعه ألن يتصرف أو يعمل من أجل إشباع حاجة معينة يحس و يشعر بها

ما يتطلـب  ذلك ألن عدم إشباعها يحدث لديه حالة من التوتر وعدم التوازن الداخلي، م

اإلتيان بتصرف أو سلوك معين ألحداث اإلشباع وإزالـة التـوتر، وإعـادة التـوازن     

لـذا  . إنها حالة داخلية ال تالحظ مباشرة و لكن يالحظ أثرها علـى السـلوك  . الداخلي

فالدافعية الفرد تستشف من سلوكه في جانبه اللفظي أوغير اللفظي، فالدافعية مكونة من 

و تحركـه تحقيـق أهدافـه     الفـرد إنها حالة داخلية تنشط . لكظروف و ما كان إلى ذ

إذن ومن خالل هذه التعـاريف والمفـاهيم    ).89عياصرة علي محمد، ص . (الشخصية

المختلفة لمصطلح الدافعية و التي ليس لها معنى تقني محدد في مجال العلوم النفسـية و  

لدافعية كما رأينـا ال  ، مما يجعل مهمة حصرها في تعريف واحد صعب، فااالجتماعية

يمكن مالحظتها بطريقة مباشرة و إنما يمكن القول أن الشخص في حالـة دافعيـة أوال   

 ألنهوذلك من خالل مالحظة سلوكه، ولكن هذا التحليل يعتبر ناقصا لتحديد هذه الدافعية 

من أبعاد الدافعية أال وهو شدة السلوك، ولهذا السبب سوف نقـف عـن    يهتم ببعد واحد

تسـتخدم   افتراضـية الدافعية عبارة عن بنية الذي يعتبر  (Vallerand, 1993)يف تعر
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) قـوة تحريـك السـلوك   ( انطالقمن أجل تحديد قوي داخلية أو خارجية و التي تنتج 

كل ما يجعل الفرد يواصـل  (، الشدة و اإلصرار )توجه السلوك إلى نشاط معين( االتجاه

  .ول إلى هدف معينوهذا ما ينتج عنه الوص) في هذا النشاط

  

  :نظريات تفسير الدافعية  .4

توجه العديد من النظريات المفسرة للدافعية، تمتد في جذورها إلى أعمال الفالسفة 

الباحثين، ولكي نفهم هذه النظريات البد من التعرف إلى شروط وتـاريخ   وو المفكرين 

فسير الدافعيـة  ظهور هذه النظريات، حيث أن أصل النظريات الحديثة والمعاصرة في ت

يتطلب البحث عن تاريخ ظهورها وسوف نسـتخدم المخطـط الـذي أقترحـه العـالم      

والشـكل  " سونينأتك"السيكولوجي األمريكي المتخصص في مجال دراسة الدافعية وهو 

  ).102، ص 2007بني يونس محمد، ( يوضح ذلك) 1(رقم 
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 .)أتكنسون(الدافعية للعالم يبين التاريخ و التتابع في تطور نظريات   :)01(رقم  الشكل
  

  

يعتبر اإلنسان عبارة عن 

كائن عاقل، يمتلك الوعي 

 و حرية اإلرادة

 النظرية المعرفية النظرية الجشتالتية
و نظرية إتحاذ القرار 

 حرية اإلختيار

 النظرية اإلنسانية االتجاه المثالي

الحيوانات عبارة عن 

كائنات حية تفتقر إلى 

العقل، كما تؤثر وفقا 

 لقوانين بيولوجية

نظرية اآللة، و التي  -

تؤثر وفقا لقوانين 

ميكانيكية على أساس 

رد الفعل "مفهوم 

 "المنعكس

نظرية التطور للعالم 

 دارون

 ه المادياالتجا

نظرية الحاجات 

 البيولوجي لإلنسان

 نظرية الغرائز

 النظرية السلوكية

نظرية النشاط 

 العصبي العالي

نظرية الحاجات 

 العضوية للحيوانات

نظرية أصل األداء 

ا��ا����  في مجال

�ان�� �"! �ن و ا�

نظرية الحاجات 

 االجتماعية

  20أوساط القرن  20بداية القرن  19نهاية القرن  - 18من أوساط القرن  18القرن  – 17من القرن  التقسيم القديم
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لقد تغيرت ألكثر من مرة وجهات النظر واآلراء عبر التاريخ المتعلقة بدراسـة ماهيـة   

االتجاه : وأصل دافعية اإلنسان و كلها انحصرت بصورة ثابتة بين اتجاهين فلسفيين هما

الفالسفة والمفكـرين   لقد تمثل االتجاه العقالني في أعمال .العقالني واالتجاه الالعقالني

القدماء وامتد حتى أوساط القرن السابع عشر الميالدي ومـن أبـرز اآلراء فـي هـذا     

يقتصر كل من وجود العقـل و  ، أن اإلنسان كائن مدهش و من جنس خاص به :االتجاه

 االختيـار وحريـة    ةاإلراديمتلك اإلنسان حريـة  ، الوعي و التفكير على اإلنسان فقط

بنـي يـونس،   ( الدافعية للسلوك في عقل اإلنسان ووعي وإرادتهصدر يوجد م، ألفعاله

الالعقالنـي، فهـو يقتصـر علـى      هوهوا التجاأما االتجاه الثاني  .)338، ص 2004

على أن السلوكات الحيوانات تختلف عـن   االتجاهالحيوانات وخاص بها، حيث أكد هذا 

، ةغير حـر  تسلوكياتجاه هي سلوك اإلنسان، حيث أن سلوكات الحيوانات وفقا لهذا اال

كما يتم توجيهها بقوى خفية غير مدركة، وذات طابع بيولـوجي والتـي    ةوغير عقالني

ومن النظريات السيكولوجية في تفسـير الدافعيـة و التـي     .تتمثل في الحاجة العضوية

، 18السابقين يمكن اإلشارة إلى النظريات التي ظهرت في القـرنين    باالتجاهينتأثرت 

  :هماو 19

  .نظرية اتخاذ القرار التي فسرت سلوك األساس في ضوء االتجاه العقالني -

 .نظرية اآللة التي استندت في تفسيرها لسلوك الحيوانات إلى االتجاه الالعقالني -

 فالنظرية األولى ظهرت في علم االقتصاد وكانت مرتبطة بإدخال الرياضـيات فـي   

بعدما تم نقلها إلى فهم سلوكات اإلنسـان    تفسير سلوك اإلنسان  المرتبط االقتصادي،

أما نظرية اآللة فتعـزى إلـى    .في ميادين أخرى من إدانة تختلف تماما عن االقتصاد

والتي ارتبطت الحقا بأفكـار رد الفعـل    18و 17النجاح في علم الميكانيكا في القرن 

ـ  .لـه  يالفيزيائفي المحيط  للمثيرات ةميكانيكيالمنعكس كاستجابة  يم نظريـات  إن تقي

نظرية لها عالقة بتفسير سلوك اإلنسان، والثانيـة لهـا   : الدافعية إلى نوعين مستقلين 

عالقة  بتفسير سلوك الحيوانات ناتجة عن تأثير الالهوت، األمر الذي أدى إلى تقسـيم  

المعسكر المادي و المعسكر المثالي اللذان حتـى نهايـة   : الفلسفة إلى معسكرين هما 

 باالكتشـافات أما النصف الثاني من القرن التاسع عشر، فقد تميز  .عشرالقرن التاسع 

ـ   رل اعديدة في مختلف العلوم، ومن بينها علم البيولوجيا، بظهور نظرية التطـور لتش
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داروين، التي أبدت تأثيرا كبيرا ليس على العلوم الطبيعية فحسب، بل و علم النفس و 

ظرية وجود قواسم مشتركة عامة في العديد إذ بينت هذه الن. علوم إنسانية أخرى أيضا

وفـي الحاجـات    الخارجيـة  ،االنفعالية اتو باألخص في التعبير. من أنماط السلوك

تأثيرها بدأت الدراسات الجادة ألنماط السـلوك العقليـة لـدى     وتحت. والغرائز أيضا

جـد،  فرويـد، ماكدو (، والغرائز عند اإلنسـان  )ثوندايك، كيلير: دراسات (الحيوانات 

ومن النظريات التي ظهرت فـي بدايـة    ).104، ص 2007بني يونس ) (…بافلوف

التي تطورت تحـت   والقرن العشرين، يمكن اإلشارة إلى نظرية الحاجات العضوية، 

على  أنصارهاتأثير قوي من االتجاه الالعقالني في فهم سلوك الحيوانات، حيث يركز 

 .بحـت  فسـيولوجي ضوية من منظور زمات عمل ووظائف الحاجات العيتفسير ميكان

ومنذ بداية الثالثينات من القرن العشرين، بدأت نظريات الدافعية الخاصة باإلنسان فقط 

أعمال لممثلين عن علم النفس اإلنسـاني   م، ث)ليفن(نظرية العالم : ، ومن بينهاربالظهو

ـ   ) ماريا(أضاف العالم األمريكي  .إلخ…ألبورت،روجرز: مثل ات إلـى قائمـة الحاج

حاجـات إنجـاز   : األولية التي اقترحها ماكدوجل، الحاجات الثانوية منها  والعضوية أ

أما  .الخ…االنتباه، تجنب الفشل، جذب االحترام، االستقالل، العدوان، االنتماءالنجاح، 

في النصف الثاني من القرن العشرين فقد تم إضافة نظريات جديدة للحاجات اإلنسانية، 

وهـذه    .الـخ …، أتكينسـون، رويتـر  دماكليلالن: أعمال  كل من و التي تتمثل في 

، النظرية اإلنسـانية، ثـم نظريـة    االجتماعيةالنظريات تندرج تحت نظرية الحاجات 

و عالقتـه بمجـال    اآلراءليونتيف، في الستينات من القرن العشرين ركزت على بنية 

ر الدافعيـة للسـلوك   ثم ظهرت النظريات المعرفية و المعاصرة في تفسـي   .الدافعية

اإلنساني والتي ترتبط بظواهر الوعي والمعرفة عن اإلنسان، كما أنها تستخدم مفـاهيم  

، ص 2004بنـي يـونس،   (جاذبية النجاح، تجنب الفشـل   مثل توقع النجاح، قيمة أو

  .)02(رقم  شكلاليمكن تلخيص هذه النظريات في و ،)146
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النظريات : أوال 

  البيولوجية

ظريات الن :ثانيا

  السلوكية

النظريات : ثالثا 

  التحليل النفسي

النظرية : رابعا 

  اإلنسانية

النظريات : خامسا 

  عرفيةمال

نظرية التوازن  -أ

النفسي 

  .الفسيولوجيو

نظرية خفض  -أ

الحافز األولية و 

  . الثانوية

  نظرية البواعث-ب

نظرية  - ج

  .ارةثاإلست

نظرية التعلم  -د

اإلجتماعي 

  .ةوالفاعلية الذاتي

النظرية  -أ

القصدية أو 

  .الغرضية

  .نظرية فرويد -ب

النظرية  - ج

  .الفرويدية الجديدة

  

نظرية ماسلو أو  -أ

النظرية الهرمية أو 

  .تحقيق الذات

نظرية  -ب

  .موراي

نظرية  الدافعية  -أ

  .الداخلية والخارجية

نظرية دافعية  -ب

إلنجاز ودافعية 

  .الكفاءة

  .العزو ةرينظ -د

  ).105، ص 2007بني يونس، ( يبين نظريات تفسير الدافعية )02(الشكل رقم 

  

  :النظرية البيولوجية  -4-1

يتصور هذا النموذج أن كل العمليات البيولوجية بمـا فيهـا السـلوك محتومـة     

، األصليةإلى حالته  االتزانالعضوي، وتستمر هذه العمليات حتى يعود  االتزانباختالل 

دد بدورها حافزا رئيسيا يحدد السلوك الـذي يختـزل   حاجة تح االتزان اختاللويؤلف 

أويشبع، وقد أنتقد هذا النموذج على أنه ضيق حيث توجد دافعيـات أوليـة بيولوجيـة    

ويؤكد أصحاب النظرية  ).246، ص 20054جابر عبد الحميد، ( االتزانأخرى بجانب 

إلى ظهور  ؤديمع عمليات معرفية مما ي باالشتراكأن الحوافز تنشأ عن عدم التوازن  

ي لدى الفرد، وقـد وسـع   لالسلوك الهادف إلشباع الحاجات وإعادة حالة التوازن الداخ

صاحب النظرية مفهوم عدم التـوازن بمفهـومي التـوازن والتـوازن     ) والتر(العالم 

وتظهر الحاجة عندما تختلف حالة الجسم  ).105، ص 2007بني يونس، (الفزيولوجي 

يفترض أن المعيار المرجعي لتلك الحالة المثالية يحدد ولى، بصورة دالة عن حالته المث

إما بالوراثة أو بواسطة مجموعة من العوامل الوراثية و الخبرة معا، و إلعادة التوازن، 

. االتزانتنشط الحاجة دافعا ما، وعندئذ يثير الدافع السلوك الذي يهدف إلى إعادة حالة 
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للجسم للتنظيم الـذاتي،   العظمىءا من الخطة يفترض هذا النموذج أن الدوافع تكون جز

جيـد   غـداءا تختـار   تفالحيواناالبدني، مثال ذلك األنواع الخاصة بالجوع،  االتزانأو

التوازن إذا سمح لها بالتقاط وجباتها من بين أصناف كثيرة من األطعمة الطبيعية التـي  

لمواد التي تفقر إليهـا  و غالبا ما تبحث تلك الحيوانات بنشاط عن ا. يضاف إليها السكر

و يظهر األفراد نزعات مماثلة للتنظيم الذاتي، علـى األقـل تحـت    . وجباتها الغذائية

فـإنهم ينمـون   ) مع استعباد األطعمة الضـارة (ظروف معينة، من األطعمة الطبيعية 

وجود نقص ما في غـذاء   أنإذن يبدو . التي يعانون منها الفسيولوجيةبصورة النقص 

ة مـا  جالداخلي، و يؤدي هذا إلى ظهور حا االتزانحول الجسم من حالة الفرد يسبب ت

رض أن الحاجة تولد حافزا ما، ينشط بدوره السلوك الذي قد يعيد تادة معينة، ويفإلى م

  ).22-21، ص 2000دافيدوف، (الجسم إلى حالته المتزنة 

  :النظريات السلوكية – 4-2

  :أ بفعل مثيرات داخلية أو مثيرات خارجيةتفسر هذه النظريات الدافعية على أنها تنش

، (Hull)صاحب هذه النظرية هو عالم النفس السـلوكي   :نظرية خفض الحافز -

 أغفلـت ركز هذه النظرية على دور الحافز الداخلي في تحريك السلوك، بينمـا  

وفي هذه النظرية يوجد نوعان من . دور المثيرات الخارجية كمحركات للسلوك

  :هماالحوافز 

  .ذات أساس بيولوجي: فز أولية حوا •

و هي ال تشبع حاجات بيولوجية مباشرة بـل تـرتبط   : حوافز ثانوية  •

ابر عبد الحميـد،  ج(بالحاجات البيولوجية من خالل عمليات شرطية 

 ).106، ص 2007

يمكن تلخيص القضايا الرئيسية لهذا النموذج في أن المثيرات  :نظرية البواعث  -

تعبئة الطاقـة وهـذه    أودينامي، أي تحدد حالة التنشيط الخارجية المعينة تأثير 

مع العمليات المعرفية، تحدد السـلوك و غالبـا مـا     باالشتراكالحالة الدينامية 

اختزال المثيرات الخارجية، إذن فلقـد ركـزت هـذه     يتمحض عن هذا السلوك

النظرية على دور المثيرات الخارجية كمحركات للسلوك، و هناك تكامـل بـين   
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، ص 2005جـابر عبـد الحميـد،    . (يتي خفض الحافز ونظرية البواعثنظر

106.(  

تركزان علـى تفسـير    والبواعث ستثارةاالنظريتا إذا كانت  :ستثارةاال نظرية -

الدوافع البيولوجية أو الفطرية، فإن هذه النظرية تركز علـى تفسـير الـدوافع    

السلوك يظهر إلشـباع   السابقتين فإن للنظريتين، و وفقا االجتماعيةالمتعلمة أو 

الحاجات الفيزيلوجية والحوافز، واستجابة للبواعث الخارجية بينما فـي نظريـة   

، االجتماعيةيظهر السلوك عند بعض األفراد كاستجابة إلشباع الدوافع  ستثارةاال

بالرغم من ) ، وغيرهااالجتماعي، القبول االنتماء، االستطالع، االستكشاف(مثل 

سلوك المخـاطرة  : وكأمثلة على ذلك.ربما تكون غير مشبعة أن الدوافع الفطرية

المغامرة والمجازفة كتسلق الجبال الوعرة أو الغوص في أعماق المحيطـات   أو

ية نأوالوصول على المحيط المتجمد الشمالي، أي أن دوافعهم ترتبط بالقيمة المكا

ـ  ارتباطيـه وتوجد عالقة  .المتوقعة مسلوكياتهالمعنوية لنواتج  أو ين مسـتوى  ب

اإلثارة و كفاية األداء عند األفراد، فعنـدما يكـون مسـتوى اإلثـارة معتـدال      

، 2007جابر عبد الحميـد،  ( .أعلى مستوى األداءمستوى كفاءة  يبلغ) متوسطا(

 .يوضح ذلك ) 03(والشكل رقم ).108ص 
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  األداءإلثارة و كفاءة العالقة اإلرتباطية بين مستوى ا: يوضح ) 03(شكل رقم ال

  .)108المرجع السابق، ص (

  

مـن العلمـاء    )بانـدورا (يعتبـر   :والفعالية الذاتية  االجتماعينظرية التعلم  -

نظرياتهم تتضمن مفـاهيم   أصبحتفاهيمهم بحيث ممن  االسلوكيين الذين وسعو

حيث يعتقد أن من العوامل التي تلعب دورا بارزا فـي الدافعيـة هـي    . معرفية

  .رىخط من ناحية والفعالية الذاتية من ناحية أطخال

تشير إلى الفرد أنه قادر على التمكن من موقف ما و الحصول علـى   :الذاتيةالفعالية 

فمن غير المعقول أن يحاول متابعة  عوائد إيجابية، فإذا كان الفرد ذو فعالية ذاتية متدنية

ف محددة فإنهـا يمكـن أن   والتي ينطوي على أهدا :الخططهدف ما يضعه لذاته، أما 

إذا قرر الرياضي : مثال ذلك . تحرك دافعية الفرد أليام، أسابيع، أشهر أو حتى سنوات

ربما قـد يسـتغرق   . أن يصبح مدربا كبيرا فإنه قد يضع خطة لكي يتابع مشروعه هذا

إن  ).229، ص 2006الزق أحمد يحي، . ( سنوات عدة من التكوين لكي يصبح كذلك

ددة، و متوسطة الصعوبة والتي يمكن إدراكها في المستقبل المنظور يمكن حماألهداف ال

أن تستثير جهدا ثابتا من المتعلم و أن تقود إلى توقعات متزايدة بالفعالية عنده، إذا ما تم 

 منخفض متوسط مرتفع

 منخفض

 مرتفع

مستوى 
األداءكفاءة   

اإلثارةمستوى   
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الوصول إليها بنجاح، فاألهداف المحددة تزود المتعلم بمعايير واضـحة للحكـم علـى    

ة تشكل تحديات واقعية بحيث أن النجاح فيها يعـزز  أداءه، واألهداف متوسطة الصعوب

المرجـع السـابق، ص   (الثقة في قدرات الفرد بالتالي يزيد من إدراكه للفعالية الذاتية 

230.(  

  

  :نظريات التحليل النفسي .5

مؤسـس علـم    )ماكدوجل(شاعت هذه النظرية خالل النصف األول من القرن وقد قام 

على أنه كـائن حـي    اإلنسانلغرائز لفرويد، باعتبار ، متأثر بنظرية ااالجتماعيالنفس 

فطري المالحظة المثيـرات   الغريزة على أنها استعداد اعتبرتتعمل تلك الغرائز، كما 

لهذه المثيرات، و يفضل عاليا لعديد من علماء السـلوك   لالستجابةيليه استعداد  فطري 

ذلك ألن مفهـوم الغريـزة   و استخدام مفهوم نمط الفعل الثابت بدال من مفهوم الغريزة،

األنماط السلوكية المعقدة التي تظهر بالدرجة األولى ويشير إلى الحاجات الفيزيولوجية، 

وراثية المصدر، بينما المفهوم الثاني، أنماط الفعل الثابتة، تتأثر بكـل مـن العوامـل    

تحريك  ولقد ركزت نظرية فرويد على دور الغرائز الالشعورية في .الوراثية و البيئية

السلوك و بخاصة الدافع الجنسي حيث أعطاه أهمية بالغة، فإذا لم يشبع هذا الدافع فـي  

مبكرة في نمو الفرد فسوف يؤثر سلبا في تشكيل الشخصية الحقا أمـا أنصـار    مرحلة

وغيره فقد اعتبروا أن السلوك اإلنسـاني هـو   ) فروم(الفرويدي الجديد كالعالم  االتجاه

لالشعورية فقط، بل هو نتاج دوافع شـعورية وعوامـل حضـارية    ليس نتاج للغرائز ا

وثقافية، وأن سلوك اإلنسان ليس نتاج ماض بعيد كما في الطفولـة المبكـرة بـل أن    

  ).109، ص 2007جابر عبد الحميد، (اإلنسان هو حاضر وماض في قريب 

  

  :النظرية اإلنسانية  .6

ساني في علم النفس، حيث يعد اإلن االتجاهصاحب هذه النظرية و مؤسس ) ماسلو(يعد 

المدرسة السلوكية و المدرسة (القوة الثالثة في علم النفس إضافة إلى القوتين  االتجاههذا 

 اعتبرتوقد جاءت هذه النظرية بمثابة إنقاذ لكل من المدرسة الفرودية التي  ).الفرودية
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التـي اعتبـرت   و المدرسة السلوكية ) غرائز الموت و الحياة(أصول السلوك بيولوجيا 

وركز علماء، هذه  .السلوك مدفوعا بعوامل كالتعزيز و الحرمان و الحوافز و المكفآت

، فهم يرون أن اإلنسان يمارس يالنظرية على دور الحاجات في تحريك السلوك اإلنسان

ثانوية لديه، و سوف نتناول نظريتين مـن   النشاطات المختلفة إلشباع حاجات أولية أو

الـزق أحمـد يحـي، ص    . ()موراي(ونظرية ) ماسلو(نظرية  :هما نظرية الحاجات 

230.(  

إلى أن اإلنسان حر في إرادته و اختيـاره،  ) ماسلو( أشارلقد   ):ماسلو(نظرية  •

كما أنه يمتلك الحق في تقرير مصيره و أنهه ليس منفعال فحسب بـل و فـاعال   

و ) مستقبل(يتأثر و إيجابي في آن واحد، بمعنى أنه  أيضا، أي أن اإلنسان سلبي

في وقت واحد، و يرى ماسلو أن إشباع الحاجات يتم بالتسلسـل  ) مرسل(يؤثر 

وقد  ).4(رقم  لالشكوهذا موضح في . أي من األردن إلى األعلى على التوالي

 :رتب هذه الحاجات كما يلي

تسمى أيضا حاجات البقاء، تشمل الحاجات الالزمة مـن   : الفسيولوجيةالحاجات   -

إلـى   شـيء فالفرد مدفوع وقبل كل  .قاء مثل الغذاء، الماء، النوم، وغيرهاأجل الب

إشباع حاجاته البيولوجية، و في حال يتم إشباعها يشكل دافع لـدى الفـرد إلشـباع    

  .الحاجات التي تقع في المستويات األعلى من الهرم

مثـل  (تشمل التخلص من القلق و الخوف و كذلك حاجـات الحمايـة    :حاجة األمن -

  ).مأوى، الثياب، الخال

، تشمل الحاجة إلى القبول من اآلبـاء  االنتماءحاجات الحب و :االجتماعيةالحاجات  -

 .والمدرسين والرفقاء، تدفع هذه الحاجات الفرد إلى بناء أسرة وتكوين عالقات

)  التقدير من اآلخرين( االحترامو  االعترافتشمل الحاجة إلى : حاجات تقدير الذات  -

 .قدراته، و إتقان الخبرات التي يتعرض لهاثقة الفرد ب

تشمل توظيف الفرد لكامل طاقاته وإمكانيتـه، التعبيـر عـن     :حاجات تحقيق الذات -

الذات بطريقة إبداعية، ببساطة فإن الفرد في هذا المستوى األعلى من حاجات يشعر 

 ).232-231: المرجع السابق ص. (بالحاجة إلى أن يكون ما يريد أن يكون
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  ).231المرجع السابق، ص ( هرم الحاجات لماسلو) : 04(الشكل رقم 

يشعر بـاألمن  وحصل على قدر كاف من اإلشباع للحاجات البيولوجية ي الذ التلميذإن 

النفسي يمكن أن يسعى إلى إتقان المهارات األكاديمية التي تشعره بتقدير الـذات، فـي   

اع حاجاته األساسية لن يكون لديه طاقة لمثل هذه المحبط بسبب عدم إشب التلميذحين أن 

أن ومن هنا ينبغي أن يشجع المدرس طالبه على التغذية والنوم بشكل سـليم،  . األنشطة

التهديد، وذلك ألن الخوف يجعل  ستخدام  العقاب أواال يهدد شعورهم باألمن من خالل 

  .المدرسمنه يسلك سلوكا دفاعيا يؤدي في النهاية إلى كره المدرسة و

يعبر عن قـوة   افتراضييعرف موراي الحاجة إلى أنها مفهوم  :نظرية موراي •

تؤثر على إدراك و سلوك الفرد ليحاول تغيير موقف غير مرض، وعلى أنهـا  

فـإن  ) الهدف(عبارة عن توثر يقود الفرد إلى متابعة هدف، وعندما يتم إدراكه 

، اجتماعيـة عشرون حاجة وقد توصل موراي إلى قائمة تتألف من . يقل التوتر

حاجات : كاألسرة، مثال  االجتماعيةيتم تعلمها بفعل تأثير أطراف عملية التنشئة 

، ص 2007جابر عبد الحميـد،  . (و غيرها االنتهاء، الفهم، اإلنجاز، االستقاللية

112.( 
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  :النظريات المعرفية .7

السلوك اإلنسـاني،  دورها في و تؤكد النظريات المعرفية على أهمية العمليات المعرفية

فأصحاب النظريات المعرفية في مجال الدافعية يرون أن الكيفية التي يفكر بهـا الفـرد   

على السـلوك فـي    هاستمرار يتومواظبته وبخصوص ما يحدث له تحدد مدى تكراره 

تسـتند   االمتحـان مثال ذلك فإن ردف فعل التلميذ عن درجة ما في . المواقف الالحقة

على إدراكه لمدى وعه من خالل األداء السابق له على االمتحانات، جزئيا على ما يتوق

الزق أحمـد يحـي، ص   ( .كفاءة الجهد الذي بدله استعداد لهذا االمتحان و ما إلى ذلك

تؤكد النظرية المعرفية على كيفية فهم و توقع األحداث من خـالل اإلدراك أو  و ).233

شيء على أسـاس   اختيارأوفي  الحتماالتاالحكم، مثلما هو الحال في تقدير والتفكير أ

قيمة نسبية، فأي شخص لديه ذاكرو يكون قادرا من خاللها على التعرف على بعـض  

أشكال التشابه بين الماضي و الحاضر، و من ثم يكون قـادرا علـى إدراك و توقـع    

 و طبقا لهذ النظريات ينتظم السلوك المدفوع الهادف من. المترتبات الناتجة على سلوكه

في عالقتها مع الظروف المحيطة بـالفرد، و هنـاك    اإلدراكاتخالل هذه المعارف و

بالدافعية وسوف نتطرق إليهـا فيمـا    اهتمتأشكال عديدة من النظريات المعرفية التي 

  ).70 – 69غباري ثائر أحمد، ص (.بعد

  

  :الدافعية الداخلية والخارجية  .8

األفراد مـدفوعون  ( ميع ميادين الحياة رغم أن أشكال الدافعية الخارجية منتشرة في ج

للقيام بمختلف النشاطات والمهام ألنهم يميلون للحصـول علـى شـهادات، جـوائز،     

الدافعية له على األقـل   استثارةفي  االتجاهإال أن هذا ...) والتقدير االعترافعالوات، 

  .الرياضيو ثالثة مساوئ في المجال الدراسي أ

. الرياضي يمكن أن يكون مؤقتا وليس مسـتمرا  أو في السلوك التلميذ رإن تغيي •

) جميع أشكال المكافآت والتعزيـزات الخارجيـة  (فبمجرد حصوله على التعزيز 
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إلى السلوكيات السابقة مثل الدراسة أوالتدريب ) الرياضي(يمكن أن يعود التلميذ 

  .الخ...ةالتمارين البدني أداء  الواجبات المدرسية أو يالغير منتظم، المماطلة ف

مـن خـالل   / مادية نحـو الـتعلم   اتجاهاتالرياضي أن يطور  أويمكن للتلميذ  •

ماذا سأستفيد من دراسة هذا الموضوع أومن خـالال ممارسـتي لهـذه    : تساؤله

 .الرياضة

الرياضي مكافئات خارجية من أجل قيامه بالمهام والنشـاطات   أوإعطاء التلميذ  •

 .لية لديه للقيام بهذه األنشطةمن شأنه أن يقلل من درجة الدافعية الداخ

العديد من األبحاث بينت أن المكافآت الخارجية للمتعلم يمكن بالفعل أن تقلل  أجريتلقد و

  :من الدافعية في الحاالت التالية

 .األولي بالمهمة عاليا جدا االهتمامإذا كان  -

مـن   بمعنى أنهـا ال تزيـد   ،معززاتعبارة عن إذا كانت المكافآت التي تقدم ليست  -

 .السلوك إصرار

 .إذا تم إظهار المكافآت منذ البداية على أنها شكل من أشكال الحوافز -

 .الرياضي في النشاط التلميذ أو انخراطإذا قدمت المكافآت لمجرد  -

وعلى كل حال فهناك حاالت يمكن للمكافآت الخارجية أن تعزز من الدافعية الداخليـة ،  

يير مسبقة لألداء المقبول، عندما تكـون المهمـة   مثال أن تعطي المكافآت بناء على معا

الـزق أحمـد   (اضي يمتوسطة الصعوبة و تكون المكافئة يتسق مع مهارة التلميذ أو الر

أن يلجأ اآلباء والمدرسون  علىوبشكل عام فقد أكدت الدراسات  ).234-233يحي، ص

إعطاء التلميذ مكافئـة   ى التركيز على بناء الدافعية الداخلية عند المتعلم، مثال بدال منعل

نتيجة حصوله على درجات مدرسية مرتفعة، ينصح اآلباء والمعلمين بتـذكيره بالمتعـة   

والفائدة التي تأتي من التعلم واكتساب المعارف المختلفة، ومن المفيد أيضـا أن يسـمح   

وتشجيعهم على ممارسة ) الرياضي(األنشطة من طرف التلميذ  باختيارالمدرس المدرب 

عـن  ( (Deci et Ryan,  Biehler et Snowman) في تنظيم جهودهم  للـتعلم  قالليةاالست

وحتى في حالة استخدام المكافآت الخارجية فيجب أن يعمل  ).234المرجع السابق، ص 

تساعد المتعلم على النظر إلى جهـوده  (المدرس والمدرب على جعلها المكافآت إخبارية 

تجعل المـتعلم يـرى   (و ليس مكافآت ضابطة ) فهعلى أنها تساهم في إيصاله إلى أهدا
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وذلك من خـالل  ) المدرب المتعلم يرى نفسه على أنه يفعل ويطبق ما يطلبه المدرس أو

  .)235المرجع السابق، ص ( التركيز على الجهد والتحصيل واألداء الذي تمثله المكافئة

  

  :أهم النظريات المعرفية في مجال الدافعية .9

قويـة  لعلـى التـأثيرات ا  ) بنادورا(لقد تعرف  :االجتماعيةية النظرية المعرف -9-1

للتعزيز و العقاب على السلوكيات الرد، لكنه اعترض على تصور التأثير التام للقـوى  

ولقد طور النظريـة  . ةالخارجية على األفراد، بمعنى أن األفراد سلبيين للتوافقات البيئي

كبديل لنظرية التعزيز الصارمة، حيـث يفتـرض أن المعـارف     االجتماعيةالمعرفية 

ولقد صرح من خالل نظريته أنه ليست هنـاك   .البيئة على سلوك الفرد تتوسط تأثيرات

تأثيرات معرفية على السلوك البشري أكثر من أحكام الناس على استطالعاتهم إلنجـاز  

فـراد الشخصـية علـى    أهداف معينة، و تتعلق فعالية الذات في نظريتـه بإحكـام األ  

ألداء مهمة ما في مجال معين في وقت محدد و ترتبط تمامـا بتوقعـات    استطالعاتهم

وترتبط الفعالية بمفاهيم الكفايـة، و  ). هل يستطيع النجاح في هذه المهمة: مثال(النجاح 

لكن على عكس المدركات العامة المطبقة في مواقف عديدة، فتشير فعالية الذات عـادة  

فعالية الذات ربمـا   أن ام محددة في مواقف محددة، و يوجد بعض الدليل علىإلى أحك

تكون منبئا قويا جدا لألداء الدراسي عن قدرة المدركات العامة على التنبـؤ بالكفايـة   

الدراسية، و لقد أوضح بنادوا وجود أربعة مصادر رئيسية للمعومات عن أحكام فعالية 

  :اديمية هيالذات في المواقف الدراسية و األك

 .أي إنجاز األداء) الواقعية(الخبرة الفعلية  -

 .الخبرة البديلة -

 .اإلقناع اللفظي -

 ).71، ص 2003زايد نبيا محمد، ( العاطفية ارةثاالست -

وثيقة الصلة  االجتماعيلتعلم المعرفي وااءة الذاتية ففي تطوير الك) بانادورا(إذن فنظرية 

يرى أن كل التالميذ القادمين إلى المدرسـة لـديهم   حيث . بالدافعية والتعلم الموجه ذاتيا

القدرة والرغبة في التقليد، فما ينبغي فعل للتالميذ ليس تلقيـنهم المـواد و كيفيـة أداء     
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المهمات، ولكن ينبغي أن يتوفر لهم نموذج يستطيعون تقليـده، فـالمعلمون ينبغـي أن    

  .دافعة لسلوك التالميذ ليكون سلوكهم قوة، عبقدر المستطا،نماذج بمثابة يكونوا 

يرى بانادورا أننا نكتسـب المعلومـات الشخصـية     ):الخبرة الفعلية(إنجاز األداء  -

والمؤثرة على ما نقوم به من أفعال، فيتعلم التلميذ من الخبرة  األولى بأنه كان ناجحا 

ال تترك مجاال للشك أنـه   زمالئهتقان النشاطات الصفية، فعالماته وردود فعل إفي 

  ).91غباري ثائر أحمد، ص . (نجح

عندما  يقومون بأداء  اآلخرينيقصد بانادورا بهذا المصطلح، مشاهدة  :الخبرة البديلة -

، ولسوء الحظ فالعكس بالنجاح بالتفاؤلمتشابه، فإذا نجحوا في المهمة سيشعر التلميذ 

هذا  ويعتبر. أيضافشلوا في المهمة سيشعر التلميذ بأنه سوف يفشل  صحيح أيضا فإذا

 أدركالمصدر من المعلومات وسيلة دافعية رئيسـية يسـتخدمه المعلمـون، فـإذا     

المعلمون قوة النمذجة فبإمكانهم استخدامها في حث التالميذ على تحسين أدائهم، وفي 

المقابل يجب أن ينتبه المعلمون إلى توفير مهمات معقولة للتالميذ، فإذا الحظ التالميذ 

ن جهدا في المهمة دون جدوى فهذا سوف يجعلهم يستسلمون أن المتفوقين منهم يبذلو

 .للفشل

يعني أنه باإلمكان قيادة التالميذ من خالل اإلقناع، أي إقناعهم بـأن   :اإلقناع اللفظي -

على الصعاب وتحسين أدائهم، فإذا كان المعلم مقبول مـن طـرف    التغلببإمكانهم 

 .)92نفـس المرجـع، ص   (هم مؤثرة في سلوك ةذات قو اقتراحاتهالتالميذ ستكون 

فالتشجيع من الممكن أن يدعم ثقة التلميذ بذاته ألداء مهمة معينة، و خاصـة عنـدما   

 .)72زايد نبيل محمد، ص (موثوق به  شخصيكون من 

أي أن المواقف الضاغطة، تعتبر مصدرا هاما للمعلومات فـإذا   :العاطفية ستثارةاال -

يخافون من الفشل في بعض المواقف وبعض التالميذ أنفسهم بأنهم غير كفؤين و رأى

كبير بأن يكون هذا الخوف من الفشل حافزا لهم لألداء  احتمالالمواد، سيكون هناك 

 ).93غباري ثائر أحمد، ص . (األفضل

من مدخل نظريـة التعزيـز يبنـي    : ROTTER: لـ االجتماعينظرية التعلم  -9-2

جلب له المكافآت هي التي تزيد مـن  نظريته فيقول أن معتقدات الفرد عن ما ي" روتر"

فراد أن ما حصلوا عليه من مكافآت نتج عـن أنمـاط   تكرار السلوك، فإن لم يدرك األ
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معينة من سماتهم الشخصية أو سلوكياتهم، فإن هذه المكافآت لن تؤثر على سـلوكياتهم  

كه هـذا  اللعب عندما يدرك الفرد أن سلو يتزايد سلوك المذاكرة أو: فمثال .في المستقبل

أن  (ATKINSON)مثـل   (ROTTER)يفتـرض  وسوف يترتب عليه تقدير مرتفع، 

لقيمة بشكل أوسع او مع ذلك فقد فسر . توقع المعززات وقيمتها هي التي تحدد السلوك

من تفسير اتكنسون لها، فترتبط قيمة التعزيز في نظرية روتر لـيس فقـط باحتماليـة    

فالتقدير المرتفـع  . تباطها بالمعززات األخرىو لكن أيضا بحاجات الفرد و بار النجاح

للتلميذ في مادة العلوم قد يكون له قيمة كبيرة لديه إذا كان يأمل أن يكون طبيبـا ألنـه   

فتحدد محاولة التلميذ وجهده في دراسة . يرتبط بمعزز أخر و هو أن يلتحق بكلية الطب

قـيم، فتعتمـد توقعاتـه علـى     إلى التعزيز ال مادة العلوم بتوقعه بأن العمل الجاد يؤدي

تعزيز السلوك، وتتحدد التوقعات في موقف معين ليس فقـط   الحتماليةاإلدراك الذاتي 

من خالل المعتقدات في التعزيز في ذلك الموقف، بل أيضا من خالل تعميم التوقعـات  

برات في المواقف األخرى المشابهة، ويشير روتـر إلـى أن األفـراد    خالمبنية على ال

وعلـى  . )73زايد محمـد نبيـل، ص   (المعتقدات بالنظر إلى توافق الخارجي يعممون 

هتم روتر بمعتقـداتهم  االرغم من أن أتكنسون ركز على توقعات األفراد للمكفآت، فقد 

. ةالمكافـأ عدم نيل  التي أهلتهم لنيل أو) مصدر ضبط داخلي أو خارجي(عن األسباب 

خارجي في المواقـف التـي تكـون فيهـا     ويكون التالميذ أكثر احتمالية لتكوين ضبط 

األداء، و ينطبق ذلـك فـي    غير مرتبطة مباشرة بالمهارة أو) ديرات مثالقالت( المكفآت

ـ  سهلة جدا أو االختباراتحالة ما إذا كانت  دي مسـتويات األداء  ؤصعبة جدا، بحيث ت

ـ  المختلفة إلى الحصول على نفس المكافآت، أو توى أن تمنح مكفآت مختلفة لنفس المس

  .من األداء، و سوف يدرك التلميذ في هذه الحالة بأن تلك المكفآت غير مرتبطة بأدائه

أيضا يحضر التالميذ لكل فصل دراسي جديد بأنظمة معتقداتهم المعممة التي نمت لديهم 

من خالل خبراتهم الماضية في مواقف اإلنجاز، فمن تكررت لديهم خبرة الفشـل مـن   

بأن النجاح ال يرتبط مـع   اعتقادبذلوه من جهد، ينمو لديهم  التالميذ بصرف النظر عما

على معلومات متناقضة، و إذا تكونت تلك المعتقـدات   االعتقادالجهد، ربما ينطوي هذا 

  .)74نفس المرجع، ص (فمن الصعب أن تتغير 



Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]<<V<<V<<V<<VíéÃÊ]‚Ö]<�ŠËi<l^è†¿ÞíéÃÊ]‚Ö]<�ŠËi<l^è†¿ÞíéÃÊ]‚Ö]<�ŠËi<l^è†¿ÞíéÃÊ]‚Ö]<�ŠËi<l^è†¿Þ@ @@ @@ @@ @
@ @

@ @

 

 38

بتطوير هذه النظرية حيث  (Festinger)قام عالم النفس  :نظرية التنافر المعرفي -9-3

يها بأن دافعية األفراد نحو تحقيق التوازن المعرفي أو التآلف المعرفي ينشأ نتيجة أكد ف

لعدم التوازن المعرفي و عليه تنشأ حالة التنافر المعرفي عندما يقوم الشخص بسـلوك  

األعلى أو المثل العليا لديه، مما يدفعه لممارسة سلوك لكي يصل إلى  األنايتعارض مع 

فعندما يقوم الفرد بسلوكيات مخالفة لمثله العليا، يبدأ في البحـث  حالة التآلف المعرفي، 

والتنافر المعرفي هو توتر نـاتج عـن شـعور الفـرد      .تالسلوكياعن مبررات لهذه 

 االتجاهـات ، تالماركـا : مثـل (أكثـر لديـه    بين مكنتـين معـرفيتين أو   بالتناقض

األخـرى فإنـه يشـعر    فإذا تشكل لدى الفرد فكرتن تناقض إحداهما ....) والمعتقدات

بالتنافر المعرفي، و من ثم فإن عليه أن يـدحض أحـداهما و يقبـل األخـرى أو أن     

ويفترض فستنجر أن تنافر المعرفي يصبح في ذروته عنـدما يتوصـل   . يرفضهما معا

تتنـاقض هـذه   ) أن يعترف بأنه تصرف بشكل غيـر أخالقـي  : مثال(الفرد إلى فكرة 

و يفتـرض أن األفكـار و    ).أنه فرد ذو خلق رفيع:  مثال(األخيرة مع فكرة عن نفسه 

المدركات المتناقضة تخلق توترا غير سار أو تنافر يدفع الفرد للقيام بإجراء ما للحد من 

ففي إحدى الدراسات الكالسيكية التي قـام   ).235الزق أحمد يحي، ص . (هذا الشعور

التالميذ  القيام بمهـام  بها فستنجر و كارلسميث لدعم النظرية، طلب من مجموعة من 

مملة و متكررة، و كان على كل مشارك أن يخبر تلميذا آخر ينتظر المشاركة في هـذه  

الدراسة أن هذه المهمة التي قام بها ممتعة وظريفة، وقد تم إعطاء نصف أفراد العينـة  

عشرون دوالرا واحدا نظير هذه الكذبة، و النصف اآلخر ثم إعطاء كـل فـرد مـنهم    

احدا نظير هذه الكذبة، الطريف أن كال من األفراد الذين حصلوا علـى دوالرا  دوالرا و

واحد قرر فيما بعد أن العملية ممتعة بالفعل، و تفسير ذلك أنه شعر بالتنافر المعرفـي  

لم يجـد لنفسـه   وأنه شخص أخالفي، ) غالبا(ألنه قام بالكذب في حين أنه يعتبر نفسه 

دوالر، أما الفرد الذي كذب مقابـل عشـرين دوالر   تبرير للكذب حيث أنه كذب مقابل 

فإنه يستطيع تبرير هذا السلوك بحيث يقول لنفسه أن المبلغ كان مقبوال وبالتـالي بقـي   

  ).235نفس المرجع، ص (على رأيه في أن المهمة مملة  

 االجتماعيترجع الخلفية األساسية لنظرية العزو إلى عالم النفس  :نظرية العزو -9-4

(Heider)   ،إذ يرى أن اإلنسان ليس مستجيبا لألحداث كما هو في النظريات السـلوكية
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وإنما مفكر في سبب حدوثها، و أن سلوك الفرد هو الذي يؤثر علـى سـلوكه القـادم،    

األفراد يقومون بالعزو ألسباب النجاح  وليس النتيجة التي يحصل عليها، و يفترض أن

ة لربط السلوك بالظروف أوالعوامل التي أدت الفشل عندهم، و هذا عبارة عن محاول أو

إليه، إذ أن إدراك الفرد للسبب يساعده في السيطرة على ذلك الجزء من البيئة، و يعتقد 

وأشار إلى أن األفراد يرجعون األسباب . هيدر أن معتقدات األفراد حول أسباب نتائجهم

إلـى عوامـل داخليـة     مثل الحظ و صعوبة العمل، أو) بيئية(إما إلى عوامل خارجية 

وتؤكد نظرية العزو على  ).74زايد محمد نبيل، ص . (مثل الجهد والقدرة) تتعلق بهم(

فشله في المهام التي يقوم بها سواء كانـت   أهمية األسباب التي يدركها الفرد لنجاحه أو

يفشل إحدانا في مهمة مـا فإنـه يبـدأ     إلخ، فعندما ينجح أو...دراسية، مهنية، رياضية

 نجاحه أو فشله، و يعزو الفرد عـادة نجاحـه أو   بحث عن األسباب التي تقف وراءبال

فشله إلى قدراته، جهد، الحظ، سهولة أو صعوبة المهمة، حالتـه البدنيـة، الظـروف    

الخ، و نحن ننظر فـي هـذه   ...المحيطة، تخطيطه، إستراتجياته االجتماعيةالمادية أو 

، و ترى نظريـة العـزو أن   أداءناا لنفهم أسباب األسباب، أوال لنحدد المسؤولية و ثاني

الفـرد   ينتـاب عواطف الفـرد، إذ   أو انفعاالتاألسباب التي يدركها الفرد نؤثر على 

الـزق  (مشاعر إيجابية أو سلبية بعد النجاح أو الفشل في ضوء الطريقة التي يعزو بها 

وهـو يـرى    من أبرز أعالم هذه النظرية، (Weiner)ويعتبر  ).237أحمد يحي، ص 

  :العوامل السببية التي يعزو لها الفرد إلى ثالثة عوامل يمكن تصنيفها كما يلي

يشير إلى ما إذا كان الفرد يعزو نجاحه أو فشله إلى علـى عوامـل    :موقع الضبط -

، ففي حـال  االمتحانداخلية أو خارجية، مثال إن حصل التلميذ على درجة مرتفعة في 

مل داخلية لديه مثل قدراته المرتفعة أو إلـى مجهوداتـه،   تفوقه راجع إلى عوا أن أعتقد

لديه موقع ضبط داخلي، أما إذا اعتقد أن (فهذا يعني أنه يعزو نجاحه إلى عوامل داخلية 

مرونة المدرس، فهنـا   ، الحظ، أواالمتحاننجاحه ناج عن عوامل خارجية مثل سهولة 

ألفراد في المجتمع يختلفون وا ).موقع ضبط خارجي(يعزو نجاحه إلى عوامل خارجيته 

من حيث موقع الضبط لديهم فمنهم من يميل إلى أن يكون ذو موقع ضبط داخلي و منهم 

و تشير الدراسـات أن التالميـذ ذوي   . من يميل إلى أن يكون ذو موقع ضبط خارجي

  .موقع الضبط الداخلي أكثر تحميال من األفراد ذوي موقع الضبط الخارجي
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ذا كان الفرد يعزو نجاحه أو فشله إلى عوامـل مؤقتـة أو إلـى    يشير إلى إ :الثبات -

و كان يعزو ذلك إلى نقص في القـدرات أو   االمتحانفي  عوامل دائمة، فإذا فشل تلميذ

لصرامة األستاذ في إعطاء العالمات، ففي هذه الحال فهو يعزو سبب فشله إلى أسـباب  

في المرات الالحقة، أمـا إذا عـزى    ثابتة و بالتالي فإنه سوف يتوقع أن أداءه لن يتغير

لي يعزو فشـله  افهو بالت مثال، أو لعدم بذله للجهد الالزم االمتحانفشله إلى مرضه أيام 

في المستقبل في حـال   ألدائهإلى أسباب غير ثابتة و مؤقتة، إذن فيمكنه أن يتوقع تغييرا 

 .تغيرت هذه األسباب

رد يعزو نجاحه أو فشله إلى عوامل يمكن وتشير إلى ما إذا كان الف : القابلية للضبط -

التحكم فيها أو إلى عوامل ال يمكن التحكم فيها، فإذا عزى التلميذ فشله في امتحان مـثال  

ألن بإمكانه تجنـب  (إلى عدم مراجعته للدروس، فإنه يعزو إلى أسباب يمكن التحكم فيها 

 االمتحانالمطروحة في ، أما إذا عزى األمر إلى صعوبة األسئلة )ذلك بمراجعة الدروس

تشير الدراسات في هذا المجال أن التالميـذ   .فإنه يعزو إلى أسباب ال يمكن التحكم فيها

غالبا ما يعزون نجاحهم إلى عوامل داخلية مثل القدرة أو الجهد، و يعزون فشلهم إلـى  

عوامل خارجية مثل الحظ أو صعوبة المهمة، و هذا العزو يساعد على حماية الفرد من 

يدرك نقص القدرة على أنها السبب الكامن وراء فشـله   والتلميذ الذي. المشاعر السلبية

، و بالتالي لن تكون أمامه الفرصة للنجاح، و سوف يسعى باستمرارسوف يتوقع الفشل 

إلى تجنب النشاطات التي تحتاج إلى إنجاز، كما أنه لن يجتهد في المهام التي يطلب منه 

السابقة تعد ذات أهمية في ) العوامل(إن األبعاد  ).238السابق، ص المرجع . (القيام بها

للفخر أو الخجل من النجاح أو الفشل، فيشعر الفرد بـالفخر   االنفعاليةفهم ردود األفعال 

يـة، وكـذلك   جأكثر عندما يعزو النجاح ألسباب داخلية أكثر من عزوها إلى أشياء خار

ضبوطة، يؤدي إلى توقعات عالية للنجـاح  عزو الفشل إلى أسباب غير مستقرة وغير م

، فـإن  المستقبلي أكثر من عزوها إلى أسباب مستقرة وغير مضبوطة، وأبعد من ذلـك 

أنماط األسباب التي يستخدمها األفراد لتوضيح نجاحهم أو فشلهم تعتبر ذات أهمية كبرى 

  ).76زايد نبيل محمد، ص . (اإلنجازيفي تغيير سلوكهم 
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لدافعية األطفال وسلوكهم في حجرة الدراسة  تأتي النظرة المكملة :نظرية الهدف -9-5

للتوجه  أومن اإلطار النظري ألهداف النجاح، فربما يتابع األطفال أهداف التوجه للتعلم 

  .لألداء، فيقص األطفال ذوي هدف التعلم اإلتقان و الكفاءة في المهمة التي يعملون فيها

ه الشروط تزود التغذية الراجعة المناسـبة باإلشـارة   السلبي تحت هذ إن الفشل أو األداء

يقصد األطفال ذوي  النقيضوعلى  .إلى الجهد األكثر أو اإلستراتيجية المختلفة المطلوبة

هدف التوجه لألداء إلظهارها قدرتهم العالية، ليحصلوا على تقديرات مالئمـة لقـدرتهم   

التقويم السلبي دافعيتهم لتحمـل  عن طريق أداء المهمة، في هذه الحالة يضعف الفشل أو 

أي أن أهداف األداء هي األهداف التـي ينشـد فيهـا     .بالمهمة االنشغالالجهد أو إعادة 

األحكام المفضلة لكفايتهم، أو تجنب األحكام السلبية لكفايتهم، و أهـداف   اكتساباألفراد 

لتمكن من أي شـيء  اإلتقان هي األهداف التي ينشد فيها األفراد زيادة كفاءتهم لفهم أو ا

األفـراد بالمهمـة ألنهـم     هذا وتظهر أهداف التعلم في المواقف التي يكلف فيها .جديد

المرتبطـة بهـا،   ) الذاتية(القيمة الداخلية  استشعروايرونها شيقة في حد ذاتها، أي ألنهم 

األداء فـتعكس توجهـا    التدريس، أما أهـداف  موضعوا منفعة في المهارة أوألنهم وجد

مـدح  : مثل (، بمعنى أن الشخص يدفع أكثر بالحصول على المكافآت الخارجية خارجيا

، و يرتبط هذا التوجه بأداء األقـران أو الحصـول علـى    )المدرس و التقديرات الجيدة

  ).79زايد نبيل محمد، ص . (االجتماعي االستحسان

وأخـذ كـل   تعريف دافعية إلنجاز قد آثار الجدل والنقاش،  الن :دافعية اإلنجاز -9-6

باحث في تحديد مفهومه و تعريفه ضمن إطار عمله، و من إطار النظرية التي يتبناهـا،  

هي عبارة عن استعداد يتميز بالثبات النسبي إلى  (Mc Cleland)فالدافعية لإلنجاز عند 

يظل كامنا في الفـرد حتـى يستشـار بمثيـرات أو      االستعدادالتحصيل و النجاح، هذا 

ي موقف اإلنجاز تبين له أن األداء سيكون وسيلة للتحصيل، و هو مؤثرات أو عالمات ف

يرى أن سلوك اإلنجاز يعكس مشاعر يختص بعضها باألمل فـي النجـاح، و يتعلـق    

بعملية اإلدراك الذاتي للقـدرة   (Nicholls)كما اهتم   .البعض اآلخر بالخوف من الفشل

جاز بأنه سلوك موجه لتنمية يعرف سلوك اإلن بحيثوصعوبة العمل في مواقف اإلنجاز، 

إظهار قدرة الشخص العالية و تجنب إظهار قدرة منخفضة، و يتضمن هذا التعريـف   أو

أن األشخاص الذين يرغبون في النجاح في مواقف اإلنجاز بقصد إظهار قدراتهم العالية، 
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 نجازإلو هذا التعريف لسلوك ا. يميلون إلى تجنب الفشل حتى ال يتسمون بقدرة منخفضة

ويرجع الفل إلى  ).359بني يوسف محمد، ص ).( ليالندكما(يعتبر أكثر دقة من تعريف 

(Murray)   في إدخال مفهوم الحاجة إلى اإلنجاز إلى التراث النفسي، وإرساء األسـس

التي يمكن أن تستخدم في قياسه، وقد عرف موراي الدافع لإلنجاز باعتبـاره حـرص   

ها اآلخرون صعبة، السيطرة على البيئـة الفيزيقيـة   الفرد على تحقيق األشياء التي يرا

واالجتماعية، التحكم في األفكار وحسن تناولها و تنظيمها، سرعة األداء، االسـتقاللية،  

التغلب على العقبات وبلوغ معايير االمتياز، التفوق على الذات وتقـديرها بالممارسـة   

تشبع دافع اإلنجـاز تتنـوع و   الناجحة للقدرة، ويرى موراي أن األشياء التي يمكن أن 

 (Atkinson)كما يعرفه  .تختلف ما بين القيام بأبسط األعمال و القيام باألعمال العظيمة

بأنه استعداد ثابت نسبيا في الشخصية، يحدد مدى سعي الفرد و مثابرته في سبيل تحقيق 

قيـيم  أو بلوغ النجاح، يترتب عليه نوع من إشباع و ذلك في المواقف التـي تتضـمن ت  

كـذلك فـإن    ).23باهي مصطفى حسـين، ص  (األداء في ضوء مستوى محدد لالمتياز

دافعية اإلنجاز هي المحصلة النهائية للعالقة بين دوافع النجاح و دوافع تجنـب الفشـل   

  :والتفاعل بينهما 

هي تلك الدوافع التي توجه سلوك الفرد لتوظيف إمكانياته في التعامل  :دوافع النجاح -

يجابية لتحقيق النجاح، وتبدو في االسـتقاللية، الثقـة بـالنفس، اإلحسـاس     بكفاءة وإ

  .، و تمثل هذه الدوافع اإلقدام لدى الفرد....بالمقدرة، المنافسة

فهي تلك الدوافع التي تستشير قلق الفرد حول نتائج إقدامه على  :دوافع تجنب الفشل -

الفرد بقدراته ومعلوماته، المختلفة، وتبدو في الخوف من الفشل، ضعف ثقة  ةاألنشط

القلق المترابط ببدء العمل والنشاط المرتبط أيضا بالمستقبل، وتمثل هذه دوافع إحجام 

بالنسبة للفرد، فدوافع تجنب الفشل، عبارة عن تكوين نفسي يرتبط بالخوف من الفشل 

جـارة فـي األداء عنـد    و الذي يتمثل في التوقع السلبي لمستوى األداء وعـدم اإل 

غير سارة، و توقع العواقب السيئة للفشـل   باالنفعاالتافسة، و الوعي الشعوري المن

في المنافسة أو الهزيمة، األمر الذي يؤدي بالفرد إلى اإلحجام عن مواقف المنافسة و 

  ).25المرجع السابق، ص . (اإلنجاز و محاولة تجنبها
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نجاز هي الميـل أو  إلأن دافعية ا (Veroff)يرى  : (Veroff)دافعية انجاز عند  -9-7

النزعة العامة للسلوك فيما يتصل بأهداف اإلنجاز و يعرف على أساس التنافس، و لكنه 

  :يميز بين نمطين من دافعية اإلنجاز

يير و احيث يتنافس الفرد مع معاييره، أي أن المع): الذاتية( االستقالليةدافعية انجاز  -

  .ةالقيم الشخصية التي يمتلكها الشخص تكون أساسي

يضعها اآلخـرون   تييكون التنافس مع المعايير ال حيث :االجتماعيةدافعية اإلنجاز  -

، و قد تختلف قـوة الـدافعين   االجتماعيةتيتند إلى المقارنة  االمتيازأي أن مستويات 

 .زعة األقوىنمعا و ذلك تبعا لل االثنان، فإما أن يرجع أحدهما أو )النزعة الدافعية(

 :ثة مراحل لنمو دافعية اإلنجازحدد هذه النظرية ثالتو

األنظـار إلـى    (R.W.White & G. Hunt)حيث لفت كل من  :االستقالليالتنافس  •

البيئة الموائمة له، فهذه الخبـرات   اكتشافأهمية خبرات الطفل البدائية في محاولته 

يبلغ  أساسية في تطوير أهداف اإلنجاز، و يظهر اإلنجاز الذاتي الحسن التنظيم بحيث

عام من العمر، أي مع ظهور اللغة و ظهور القدرات ) 2.5- 1.5(الطفل ما بين  سن

قدراتـه،   والمهارات، وعندما يصبح دافع اإلنجاز االستقاللي للطفل أكثر فعالية لقوة

مع تعلمه التحدث واكتشاف إمكانيات اللغـة   االستقالليويشعر الطفل بمتعة اإلنجاز 

لم يكن قادرا على أدائها مـن قبـل، و هـذه    حيث يكشف الطفل قدرته على أعمال 

، إال أن الطفل البالغ من العمر أربـع سـنوات   اجتماعيةالمرحلة ال تتضمن مقارنة 

ال يجتاز هذه المرحلة بنجـاح  وبأخر إذا طلب منه عمل ذلك  يستطيع أن يقارن نفسه

ـ  م فعلـه  إال بعد أن يأخذ الطفل حرية التفاعل مع البيئة واكتشافها باإلضافة إلى دع

  ).378بني يونس محمد، ص . (واستثارته

حول اإلنجاز تبدأ المرحلة في السنوات األولى للطفـل داخـل    :االجتماعيةالمقارنة  •

و ترغبه  االجتماعيالمدرسة، حيث يتعرض الطفل خاللها لضغوط تدفعه إلى التقويم 

عن طريق الكبر بواسطة المجتمع  االجتماعيفيه، و في هذه المرحلة يحدث التوجه 

لإلنجاز استجابة آلية متولدة من تقييمات  االجتماعيةالمدرسة و حينئذ تصبح المقارنة 

و يكون المركز حول اللذات كالتناقص على حد ما و تصبح هذه هي المرحلة  األداة،

الثانية لدافعية اإلنجاز، و لهذه المرحلة وظيفة إخبارية فهي تسمح للطفـل بتسـوية   
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لمعلومات عن نفسه بعالقته بالعالم الذي حوله، و تبـرز الوظيفـة   وده بازإخفاقاته لت

المعيارية لهذه المرحلة عندما يوضع الطفل في المدرسة حيث يتوقع أن يوجه الطفل 

تؤيد أسرته ذلك، و هذا يظهر جليـا فـي   نفسه نحو المقارنة اإلجتماعية حتى إذا لم 

يتعلم الطفل تهدئة نفسـه و  األطفال الذين يوضعون في الحضانة بسن مبكر، بحيث 

  .بث الطمأنينة فيها من حيث مستوياته و استقالله الذاتي

يمكن  :تكامل دافعية اإلنجاز الذاتي ودافعية اإلنجاز القائمة على المقارنة االجتماعية •

أن يحدث مثل هذا الدمج بين دافعية اإلنجاز الذاتي و تلك القائمـة علـى المقارنـة    

يطر األخيرة على الفرد، أو تصبح المعيار الذي يـتحكم فـي   باآلخرين، عندما ال تس

فكرة الطفل في اإلنجاز، فإن تفوق  الجانب المعياري الجمعي على دوافع اإلنجـاز  

الذاتي يجعل لإلنجاز القائم على المقارنة باآلخرين المكان األهم، أما في حالة بروز 

التكامل هنا الرجـوع   يعتبرال  الجانب الذاتي للحافزية، فإن احتمال التكامل ممكن و

 أنفيـروف  و بناء عليه اسـتطاع   .للحوافز دون التضحية بإحداهما من أجلل األخر

يدمج كل قيم الفرد الشخصية المعيارية الفطرية في القيم المسـتمدة مـن المجتمـع    

خاصة تلك القيم المكتسبة من التفاعل مع رفاق المدرسة والبيئـة المدرسـية لكـي    و

نفـس  . (التلميـذ الدور الذي تلعبه تلك القيم في دافعية إنجاز الطفل أو  يتوصل إلى

 ).379المرجع، ص 
 

  :نظرية الدافعية المحددة ذاتيا .10

تؤكد هذه النظرية على االستقاللية الذاتية و حرية التصرف لدى الفرد، و اتفـق  

شاعر الكفاءة هذا النموذج على أن األفراد يدفعون داخليا لتنمية كفاءاتهم وأن م منظورا

تفسير هذه النظرية بالتفصيل  إلىوسوف نتطرق  .تزيد من اهتمامهم الداخلي باألنشطة

  .في فصل خاص بنظرية الدافعية المحددة ذاتيا
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  :تعقيب على النظريات و النماذج الواردة في هذا الفصل .11

بوجه عام، و من خالل دراستنا لمختلف النظريـات و النمـاذج التـي فسـرت     

عية، فإن  هناك عددا من المالمح التي يتسم بها أي تفسير يقدم لمفهـوم الدافعيـة،   الداف

  :سوف نستعرض أهم هذه المالمح فيما يليو

نحـو   تدفعهو التلميذفهي تعمل على تعبئة الطاقة لدى : للدافعية وظيفة تنشيطية -

 .يحقق هدفـه  الهدف، وتستمر هذه الطاقة معبأة إلى أن يشبع الفرد حاجاته أو

 ستثارةاالوعلى أساس أن الدافعية في شكلها العام ما هي إلى صورة من صور 

و لهذا فإن زيـادة  . فقد اتضح أن تعبئة الكائن بدرجة شديدة قد تؤدي إلى تشتته

فقد تبين أن العالقـة بـين   . الدافعية فوق حد امثل يعوق األداء أكثر مما ييسره

بمعنى نميز ذوي األداء . "U"رف الدافعية العامة واألداء تأخذ شكل مقلوب ح

و بوجه عام فإن المستوى المتوسط مـن  . المرتفع بدرجة متوسطة من الدافعية

مـن  هو أفضل المستويات التي يكون الفرد  – االنفعالية ستثارةاالالدافعية، أو 

 .مالئمة من اليقظة والتنبه للقيام بأعماله ونشاطاته درجةخالله على 

حيث تعمل الدافعية كخطط فهي توجـه سـلوك   : توجيهية للدافعية أيضا وظيفة  -

وهذا ما أوضـحه  . ، و ما ينوى القيام به في المستقبل نحو تحقيق الهدفالفرد

حيـث يقـوم الفـرد    . الهدف في نظرية السلوك الموجه نحو )آخرونوميلر (

و يقوم بمعالجة البيئة حتى يقلل من التفاوت بينها فبالمقارنة بين البيئة والهدف، 

لهدف، ثم يسعى بعد ذلك وابين الهدف، تم يختبر مرة أخرى التفاوت بين البيئة 

  .و يجاهد لتحقيق الهدف

في هذا الشأن فإن هنـاك   :من وظائف الدافعية أنها تعمل كتوجه عام لدى الفرد -

من يميز بين التوجه الثابت، والتوجه الدينامي كما أن هناك من يميز بين توجه 

الة حيث يكون توجه الفرد ديناميا في حالة وجود ضغوط من الفعل، وتوجه الح

  .السلوك الفعلي المناسب لمتطلبات البيئة البيئة نحو

وذلك نظرا لتأثر الدافعيـة بالعديـد مـن     :يتفاوت األفراد في مستويات الدافعية -

العوامل الخارجية والمتمثلـة   لقيم، أووا االهتماماتالعوامل سواء الداخلية مثل 
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 من ميسرات أو االجتماعييئة التي يعيش فيها الفرد، وما يوفره السياق في الب

عقبات بالنسبة للفرد حيث تحدد خبرة الفرد والسياق الذي يعيش فيه مدى تعبئته 

في ضوء تصور البعض للدافعية العامة بأنها تعنـي  و .لطاقته في اتجاه أو آخر

يات الصعبة، والتفاني في حاجة لدى الفرد للتغلب على العقبات ومواجهة التحد

 إمكانيـاتهم لمثابرة المستمرة، في ضوء ذلك فإن األفراد يتفاوتون في واالعمل 

على االستمرار أو المواصلة في بذل الجهد و مقاومة العقبـات أو المشـكالت   

فإن الفرد يمكنـه أن   اإلطارو في هذا . من أجل تحقيق الهدف –التي تواجههم 

شعر أن الطريـق الـذي يسـلكه ال    طريقا آخر إذا  يغير مسار الهدف، فيسلك

  .يوصله إلى الهدف

في ضوء ما سبق فإن مفهوم الدافعية يحتوي علـى   :للدافعية األساسيانالشقان  -

أمـا الشـق    ،الطاقة العامة وهو النشاط العام أو: الشق األول ،شقين أساسيين

يتم توظيف هـذا   الثاني فهو استقطاب هذا النشاط العام في اتجاه بعينه، بحيث

فاتجاه الدافع صـوب  . وعاما االنشاط لخدمة هدف بذاته بعد أن كان غير محدد

 الفرد إلى التفوق مثال هـو  يفسع. للدافعية مسماها الذي يعطي هدف بعينه هو

ما سـبقت  إلى وهذا يعني  ،الذي يمكننا أن نفترض أن لديه دافعية إلى اإلنجاز

السـلوك   اسـتثارة ال تقتصر علـى مجـرد    اإلشارة إليه من أن وظيفة الدافع

لوجهـة المالئمـة إلشـباع    لوتنشيطه فحسب، بل تمتد إلى توجيه هذا السلوك 

قد تبين أن التعامل مع الدافعية على أنها عبارة عـن عمليـة تنشـيط    و. الدافع

عد محكا مالئما للمفاضلة بين النظريـات النفسـية فـي    أي تالسلوك وتوجيهه 

يعد الدافع لإلنجاز بعدا أساسيا لـدى األفـراد   ف .سير ذلككفاءتها على فهم وتف

حيث تبين أن من أهم مظاهر الدافعية العامـة الشـعور   . ذوي الدافعية العالية

لتفاني في العمل، والسعي نحو الكفاءة في تأدية المهـام التـي   وابأهميته الوقت 

يـز ذوي  كما تبين أيضا تم .توكل إلى الشخص، الرغبة المستمرة في اإلنجاز

الدافعية العالية بدرجة كبيرة من العقبات التي تواجه الفرد، وذلك بهدف السعي 

  .لتحقيق األداء بدرجة عالية من الكفاءة
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  :خالصة

الدوافع  اهتم الباحثون الذين يدرسون الدافعية باكتشاف األهداف المرغوب بها أو

 أنها الفرق بين االهتمام أو التي تقف وراء السلوك اإلنساني، وقت أعتبرها البعض على

عدم االهتمام الذي يوليه الفرد في أداء النشاط، فهذه الدافعية من شأنها أن تنتقل الفـرد  

من شخص غير مكترث إلى شخص مفرط في االهتمام، فهي التـي تحـرك و توجـه    

من هنا فـإن هـذا   و  . أنشطتنا و تحافظ على هذا السلوك من أجل تحقيق هدف معين

ن الدراسة يسعى للتعرف على األسباب التي تدفع الفرد إلـى ممارسـة مـا    المجال م

يمارسه، و تتركنا نتساءل لماذا يختار األفراد أهداف معينة للكفاح من أجلها؟ ما هـي  

األهداف المحددة التي توجه السلوك؟ فهناك نماذج و أطر نظرية تزودنا بطريقة أكثـر  

ئه، وهي تختلـف حسـب وجهـات النظـر     شموال في النظر إلى السلوك وفهمه وتنب

واالتجاهات وراء المنظرين والباحثين و لهذا فقد كان علينا الوقوف عند كل نموذج من 

هذه النماذج من أجل فهم وتفسير سلوك الفرد في مواقف األداء والنتـائج المتحصـل   

  .عليها
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  :تمهيد

توجد عدة نظريات تساعدنا على فهم وتفسير الدافعية وسلوك التلميذ أو 

ولكننا سوف نتهم بواحدة من هذه النظريات . الرياضي في المدرسة أو النادي الرياضي

تيارنا لإلطار النظري الخاص واخ. المعرفي في تفسير السلوك التجاهلالتي تنتمي 

بنظرية الدافعية المحددة ذاتيا جاء على أساس أن هذا النموذج يسمح لنا بالتعرف أحسن 

عن اآلثار الناتجة عن البيئة والسياق في تطور السلوك لدى المتعلم، أي أن هذه 

ر على النظرية تسهل لنا التعرف على العوامل المختلفة للسياق الجتماعي والتي لها تأثي

كذلك فهي تسمح لنا بالتعرف على األشكال واألنواع المختلفة للدافعية . درجة الدافعية

الداخلية والخارجية وكذلك الالدافعية وذلك وفقا لدرجة التحديد الذاتي واالستقاللية، 

  .جيدمثل النجاح واألداء ال تالسلوكياوبالتالي فهذا ما يسمح لنا يتوقع بعض 
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  :يات المعرفية المفسرة للدافعيةالمدخل إلى النظر .1

إذا كان النشاط السلوكي يعد وسيلة للوصول إلى هدف معين مستقل عن السلوك 

ذاته، أي أن االستجابة الصادرة من أجل الحصول على المكافآت تشير إلى دافعية 

خارجية تحددها عوامل مستقلة عن صاحب السلوك ذاته وفقا لتفسيرات السلوكية 

إن التفسيرات المعرفية تنظر إلى الفرد بأنه كائن عاقل ومدرك، ويتمتع االرتباطية، ف

كما أن  .قرارات واعية على النحو الذي يرغب فيه اتخاذبإرادة حرة تمكنه من 

كالقصد، النية، التوقع والنشاط العقلي الذاتي، وتشير أيضا : التفسيرات تأكد على مفاهيم

يس كوسيلة، أي أن عملية استثارة دافعية الفرد إلى النشاط السلوكي كغاية بحد ذاته ول

نحو ممارسة أداء معين ترتبط بالدرجة التي يتوقع بها القيام بمهمة ما نجاح في حال 

وبهذا، فالنظريات  .بذل جهد معين وبالتالي الدرجة التي يتوقع بها الحصول على النتائج

مات وكذلك الخطط التي المعرفية تؤكد على المصادر الداخلية والتوقعات واالهتما

التي يقومون بها، فالتفسيرات المعرفية  تالسلوكيايسعى األفراد إلى تحقيقها من خالل 

ترى  أن األفراد ال يستجيبون إلى المثيرات الخارجية والداخلية على نحو تلقائي، بل 

لهذه المثيرات، فهنا تدخل ) معالجة المعلومات(في ضوء نتائج العمليات المعرفية 

، ص 2007بني يونس محمد، (لعمليات العقلية المعرفية في إطار تفسير الدافعية ا

أحد   )E.L.Deci(وبالرغم من أهمية استشارة الدافعية على التعزيز إال أن . )112

للدافعية، وذلك  كاستخدام التعزيز كمحر  الباحثين في مجال الداخلية المعرفية، قد انتقد

مثل دافعية خارجية، وهذا يعني أن الشخص المتعلم يقوم ألن التعزيز من وجهة نظره ي

بسلوك ما يهدف المكافآت وليستهدف االهتمام بالسلوك، وعلى النقيض توجد الدافعية 

الداخلية والتي تهدف إلى إشباع حاجات معرفية داخلية كأن يصبح الفرد المتعلم أكثر 

لخارجية هو المحيط الفيزيائي وعليه يكون مصدر الدافعية ا. كفاءة وثقة أو استقاللية

بينما مصدر الدافعية الداخلية هو الشخص المتعلم نفسه، ولهذا ) المادي واالجتماعي(

االستمرارية (فالدافعية الداخلية تعد بمثابة شرط أساسي للتعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة 

ى االهتمام إذن فالدافعية الداخلية تأكد عل .)113المرجع السابق، ص) (في التعلم

واإلثارة في التعلم ذاته، وهي تملك ميزة االستقالل الكبير في التعلم، حيث تميل 
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إلى ...) الوالدين، المدرسة، المؤسسة(البواعث الخارجية التي تنظمها السلطة والضبط 

تعهد االعتماد وسهولة االنقياد، إن الدافعية الداخلية فرصة كبيرة ألن تكون ثابتة في 

سبب نمو االستقاللية في التعلم، فيميل الفرد ألن يتعلم أكثر حول موضوع تأثيرها ب

عندما يكون مهتما به بصورة حقيقية، حتى في حالة ما كان مستوى هذا الموضوع 

مرتفعا، وعلى الجانب اآلخر، إذا اشترك أن يتوقع الفرد المكافآت عندما يتعلم، فإن 

ار في دراسة الموضوع في حال تم إزالة موضع الشك هنا هو إذا كان يستطيع االستمر

تدريجيا عن  يبتعدنظام المكافآت، إن األمل في نظام الدافعية الداخلية هو جعل المتعلم 

زايد نبيل (المكافآت، ويتم جلب اهتمامهم بالمواضيع والنشاطات المنجزة في حد ذاتها 

  .)113، ص 2003محمد، 

  

  :نظرية الدافعية المحددة ذاتيا .2

 ,Deci & Ryan(يؤكد أصحاب هذه النظرية أمثال  :فتراضات النظريةاال -2-1

Decharms, White (أهمية االستقاللية الذاتية، حيث أن األفراد يدفعون داخليا لتنمية  على

كفاءتهم، وأن مشاعر الكفاءة هذه تزيد االهتمام الداخلي باألنشطة، إال أنهم أضافوا 

بمعنى أن يقرر الفرد ) Autodétermination(تي حاجة أخرى وهي الحاجة للتحديد الذا

بنفسه، ولقد افترض أصحاب النظرية أن األفراد يميلون بصورة فطرية للرغبة في 

االعتقاد بأنهم يشتركون في األنشطة على محو إرادتهم الخاصة، أي بناء على أنهم 

 يريدون االشتراك بالفعل، وليس عن طريق غرض االشتراك في األنشطة عليهم

علماء هذه النظرية بين المواقف التي يدرك األفراد أنفسهم  يفرق و ).اإلكراه أوالضغط(

على أنهم السبب في سلوكياتهم، والتي يشيرون إليها بمصدر الضبط الداخلي، وبين 

المواقف التي يعتقد األفراد أنهم يشتركون في سلوكياتها من أجل الحصول على 

، أو نتيجة إرغام خارجي )الوالدين مثال(آخر  أو من أجل إسعاد شخص. المكافآت

، والتي يشيرون لها بمصدر الضبط لديهم )إرغام المدرب الرياضي على التدريب(

وتكون األداءات، وفقا لهذا النموذج، عن طريق  .)77صالمرجع السابق، (خارجيا 

ساسه التحديد الذاتي يقوم فيها الفرد باختيار النشاط بمحض إرادته، وتصدق مع إح
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بذاته، بينما تكون ذات تحديد خارجي عندما تكون مفروضة من قول شخصية أو نفسية 

هذا ونظرية الدافعية المحددة ذاتيا كعملية مستمرة لكيفية النمو والنضج . خارجية

البشري، فتتصادم لدى الفرد األحداث الجدلية بين الذات الفاعلة والعوامل المتعددة 

في عملية النمو، وتركز النظرية على نتائج هذه العملية الجدلية  الداخلية منها والخارجية

ولقد اقترحت  .االنفعال لمكاية واستخدام القيم االجتماعية وتالمتعلقة بالدافعية الداخل

وجود أنواع مختلفة من  )Deci, E.L, Ryan. R.M, 1985, 1991(نظرية الدافعية المحددة ذاتيا 

  .لدرجة التحديد الذاتيالدافعية يمكن تصنيفها وفقا 

يطلق مصطلح التحديد الذاتي في الدافعية عندما يمارس  :التحديد الذاتي -2-2

وعلى . الشخص نشاطا من األنشطة اليومية وذلك بصورة عفوية وعن طريق االختيار

العكس من ذلك فالدافعية الغير محددة ذاتيا تعبر عن ممارسة الشخص لنشاط ما وذلك 

ارجية أو داخلية، فيما يتوقف هذا النشاط قي حالة نقص هذه استجابة لضغوط خ

وقد أظهرت هذه النظرية أن أشكا الدافعية ذات درجة  .) D.Tessier,2006(الضغوط 

 ,J.P.Famose, 1997(سيالتحديد الذاتي المرتفع ترتبط بالنتائج اإليجابية في األداء المدر

E.Thill, 1989, P.Sarrazin, 2000, F.Cury, 1993(  ويمكن تلخيص أهم هذه النتائج

إحساس التلميذ وشعوره باالهتمام والسرور في تأدية النشاطات : فيما يلي

المثابرة في .تفضيل المهام الصعبة .اإلحساس بالكفاءة واحترام الذات المرتفع.المدرسية

كال في حين نجد أن األش.األداء الجيد .تحصيل أحسن للمعارف.المزيد من اإلبداع.التعلم

 ,L.G.Pelletier, 1995(األخرى األقل درجة في التحديد الذاتي ترتبط بالنتائج السلبية 

Michet, 2000, E.Guillet, 2000, P.Sarrazin, 1995( التسرب الدراسي :مثال ذلك. 

االستعداد للتخلي  ).التلميذ(اختيار مهام غير مالئمة بمستواه التعليمي  .الغياب المدرسي

اهتمت هذه الدراسات أيضا بالمجال الرياضي والنشاط  :إنخفاظ األداء .عن الدراسة

البدني، وقد أظهرت النتائج أن الرياضيين والتالميذ ذو التحديد الذاتي المرتفع أظهرا 

وعلى . أكثر نية في متابعة الممارسة الرياضية ويحققون أفضل أداء مع تركيز عالية

خاصة ذووا التنظيم (ة التحديد الذاتي العكس نجد الرياضيين األقل من حيث درج

فقد عبروا عن عواطف سلبية مثل الشعور بالملل وعدم الرضا ) الخارجي والالدافعية

وفقا لنظرية الدافعية المحددة ذاتيا، فأنواع  .)J.P Famose, 1999, 1995(عن األداء 
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ى التوالي، تعتبر عل) لإلنجاز، لإلشارة الدافعية الداخلية للمعرفة،(الدافعية الداخلية 

أما األنواع األخرى للدافعية ) 05(األنواع األكثر تحديدا ذاتيا في درجة الدافعية الشكل 

على ) الدافعية الخارجية المعرفة، المدمجة و ذات الضبط الخارجي و كذلك الالدافعية(

لخارجية تعتبر الدافعية او.التوالي، تعتبر األنواع األقل تحديدا ذاتيا في درجة الدافعية

  .المعرفة بمثابة عتبة التحديد الذاتي في درجة الدافعية
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اخليةالدافعية الد  

 غير محدد ذاتيا عتبة التحديد الذاتي محدد ذاتيا

 السلوك

 الدافعية

 أنواع الضبط

 الخصائص المرتبطة

 بالسلوك

 الالدافعية الدافعية الخارجية

+ - 
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 ال يوجد ضبط خارجي نوعا ما خارجي نوعا ما داخلي داخلي

  .قيم وخصائص الدافعية حسب درجة التحديد الذاتي): 05(الشكل رقم 
(Biddle et Chatzisarantis, 2001, P 28) 
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 نفي المجالي السلوكيات المساعدة على زيادة الدافعية المحددة ذاتيا .3

 :الرياضي والدراسي

أظهرت الدراسات التجريبية، الدور الذي تلعبه الظروف البيئية في الرفع أوعلى 

ة المحددة ذاتيا للفرد واألهمية البالغة في تسليط الضوء العكس الخفض من درجة الدافعي

المهام التي : على هذه الظروف لفهم السلوك، وتتمثل هذه الظروف على سبيل المثال

تحمل تحديا كبيرا في إنجازها، التغذية الرجعية المرافقة لعملية التعلم أو التدريب، المهام 

ة للتلميذ والرياضي والمهام التي تعطي فرصا التي تعزز مشاعر الفعالية والكفاءة بالمسب

وعلى العكس، فإن التهديد  .في االختيار الذاتي، كل هذه المهام تغذي الدافعية الداخلية

، "ينبغي عليك"، "يجب"بالعقاب، األساليب وكذلك استعمال التعبيرات السلطوية، مثل

خلية والتحديد الذاتي، ألن الضغوط التنافسية، من شأنها التقليل من درجة الدافعية الدا

وبالمثل فإن  .التلميذ أو الرياضي يشعر أن هذه العوامل تتحكم وسيطرة على سلوكه

المكافآت الملموسة يمكنها أن تخفض درجة الدافعية الداخلية، في كل مرة يشعر فيها 

غط ، وأن سلوكياته مسيطر عليها ومقيدة بوسيلة ض)Pion(الرياضي أو التلميذ وكأنه بيدق 

خارجي، وأنه يفتقد إلى الحرية في تصرفاته وال يختار ما هو جيد ومناسب له 

)Tessier,2006 (.  

إن الدافعية الداخلية تمثل شكال من أشكال الدافعية، والتي من المهم تطويرها في 

المجالين الدراسي والرياضي، وعلينا أن ندرك أن معظم المهام المدرسية أو الرياضية 

ألنها تتطلب الجهد والوقت  .ا مثيرة لالهتمام بالنسبة للتلميذ أو الرياضيليست بطبيعته

والسؤال المطروح هنا، كيفية التعرف على الوسيلة التي تسهل  .واالستغراق في تأديتها

للتلميذ أو الرياضي في النشاطات الخاصة بميدان  ةعملية المشاركة الحرة والمتداعم

قامت بعض . نا تطوير هذه الدافعية الداخلية؟عمله، أي بطريقة أخرى، كيف يمكن

وقد خلصت إلى انه يوجد ثالثة ) Op Cité, P 115(الدراسات باإلجابة على هذه التساؤالت 

لدى المعلم أو المجرب من شأنها الرفع من درجة الدافعية المحددة  تالسلوكياأنواع من 

تلك التي تعطي التبرير ، اضيالسلوكيات التي تترك الخيارات للتلميذ الري :ذاتيا، وهي

تلك التي تهتم بمشاعر ، ممارسة النشاط الرياضي والحجة للفائدة المرجوة من الدراسة أو

 .التلميذ أو الرياضي وعواطفه
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إذن فالمساهمة في حرية التعبير عن الخيارات والتفضيالت التي تلبي الحاجة 

المحددة ذاتيا، قد تكون هذه الخيارات الذاتية والشخصية للتلميذ أو الرياضي، تغذي دافعيته 

ترك الفرصة للتلميذ أو الرياضي من أجل اختيار المهمة التي : في عدة مستويات مثل

تمثل تحديا بالنسبة إليه، وهذا التصور يمكن أن يتجسد أيضا من خالل األخذ بعين 

 اتخاذه على االعتبار اآلراء التي يدليها التلميذ أو الرياضي في تنظيم الحصة، وتشجيع

المبادرات، ومن الضروري أيضا أن ال تقتصر هذه الخيارات على الجانب التنظيمي بل 

المبادرات في المجال  اتخاذتسهيل ) المدرب، المعلم(يجب على القائم بعملية التعليم 

الرياضي على بناء المنطق الخاص به وتعزيز مشاركته في  المعرفي ومساعدة التلميذ أو

هذا من شانه أن يولد بيئة تعليمية أفضل ويؤدي إلى المثابرة واألداء األحسن . معملية التعل

)Vallerand, 2001, P 63(.  أما أداء المهام والنشاطات الذي يرجع ألسباب خارجية

المكافآت المادية والمظهر الخارجي، فهي تساهم في : على سبيل المثال) دافعية خارجية(

ات الخارجية للنجاح بالنسبة للتلميذ أو الرياضي، وبالتالي جعل التركيز مله على المؤشر

لهذا يجب علينا أن ندرك أن التلميذ يمكنه اإلحساس بمشاعر  .فهذا يعيق عملية التعليم

سلبية إتجاه األنشطة الرياضية أو الدراسية، وعلينا إذن أن تعاطف معه ونوليه اهتماما 

يمكنها أن تساهم بشكل كبير في زيادة ورفع  بالغا، ألن هذه السلوكيات التي تصدر عنا،

  .درجة دافعيته المحددة ذاتيا
 

 :الدافعية المحددة ذاتيا .4

فإن التحديد الذاتي يستند إلى الفرضية التي . وفقا لنظرية الدافعية المحددة ذاتيا

تنص على أن األشخاص بطبيعتهم يميلون إلى التطور والنمو من خالل االستفادة من 

وأنهم غير مبرمجين آليا وسلفا من . تي تصادفهم في حياتهم لمعرفة ذواتهمالعقبات ال

طرف بيئتهم االجتماعية، وأن كل واحد منهم يمتلك مجموعة مشتركة من الحاجات النفسية 

عندما نتحدث عن الدافعية من أجل تفسير سلوك ما، فإننا . تدفعه للقيام بهذا السلوك

وقد قام  .الشخص يتحرك ويقوم بهذا الفعل أو ذاكنتساءل حتما عن السبب الذي يجعل 

. أصحاب هذه النظرية بوضع سلم يتألف من مستويات مختلفة لدرجة االلتزام في النشاط

وقد اقترحوا وجود عدة مستويات مختلفة للدافعية تختلف باختالف درجة التحديد الذاتي 
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 تالسلوكيا :ذات حدينللشخص، وبالتالي فإن سلوكه يمكن توزيعه عبر درجات مختلفة 

وقد حددت درجة الصفر كمؤشر . الغير مختارة توالسلوكياالمختارة والمحددة ذاتيا، 

 ,Sarrazin, 2000(الشخص في حالة الالدافعية  أنفنقول ) AMOTIVATION(للدافعية 

P35(.  إذن فتعريفنا للتحديد الذاتي يكون ضمن اإلطار التوجيهي للشخص وذلك كخيار

أجل تحديد ذاته ورغباته المستقبلية لكي يتموقع داخل أي هيئة أو مؤسسة  يعطي له من

كانت أو اجتماعية، وكذلك فهذا التحديد الذاتي يكون عبارة عن نقطة انطالق ألي نوع أو 

في  .شكل من أنواع النشاط اإلنساني يمكن الشخص من إيجاد مكانته داخل هذه الهيئة

السياق الرياضي، تعتبر السلوكيات المقدمة من طرف السياق الدراسي كما هو الحال في 

األستاذ أو المدرب، عوامل هامة في تحديد الدافعية بالنسبة للتلميذ أو الرياضي، فحسب 

نموذج الدافعية المحددة ذاتيا فالبيئة والمناخ السائد أثناء إجراء الحصص التعليمية أو 

العفوية لمتعلم وذلك في حال تم تغذية التدريبية، يساعد على تحسين المشاركة الفعالة و

وفي هذا اإلطار فالمعلم أو المدرب من شأنه مساعدة المتعلم على الرفع  .احتياجاته النفسية

من درجة الدافعية المحددة ذاتيا، وذلك امن خالل دهم حاجته لالستقاللية، أو على النقيض 

عالوة على  .عن هذه الحاجة من ذلك تماما، تخفيض درجتها في حال قام بإعاقة التعبير

هذا فإن هذه النظرية تقوم على افتراض وجود اتجاه مشترك لألشخاص في البحث عن 

هذا االفتراض المطبق في الحقل التعليمي، يعني أن . البيئة الداعمة الحتياجاتهم النفسية

ب الذي التلميذ أو الرياضي يميل مهما كانت درجة دافعيته، إلى تفضيل األستاذ أو المدر

  .)Op Cité, p 36(يدعم استقالليته ويفرض كل أنواع السيطرة والضبط 
 

 :الدافعية الداخلية والخارجية .5

لقد عنت المقاربات المعرفية بالجانب الدافعي في التعلم، محاولين فهم هذا المتغير 

الشخصي المهم في عملية التعلم، وقد أظهرت الدراسات نوعين من الدافعية في األداء، 

وميزت بين نوعين من المتعلمين، المتعلم المدفوع ذاتيا، والمتعلم بدوافع خارجية، فقد 

يعمل التلميذ أو الرياضي رفي بغض األحيان بتأثير الدوافع الداخلية، بمعنى أن طاقتهم 

توجههم نابعين من رغبتهم الذاتية في المشاركة في نشاط معين، واألنشطة المحكومة 

نفسها بنفسها، فيمكن للرياضي اللعب األوقات طويلة مع بذل جهد  بدوافع داخلية تعزز
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فائق، ال لسبب ظاهر سوى أنه يحب رياضة كرة القدم، ويمكن لتلميذ أن يقرأ كل ما يفع 

تحت يديه عن مادة التاريخ، ال لسبب سوى إشباع اهتمامه ورغبته في مطالعة كل ما 

المقابل يمكن أن نجد تلميذا يعمل تحت وفي . )80زايد محمد، ص . (يتعلق بهذه المادة

تأثير الدوافع الخارجية، وهي التي تكون بمثابة طاقة وإتجاه تنبع من خالل الضغوط سواء 

الداخلية والمتعلقة بالشخص ذاته أو من خارجه، وتكون هذه الدافعية ذات مستوى أدنى من 

الدافع الخارجي يمكن أن و .حيث الدرجة بالمقارنة مع الدوافع المنبعثة من داخل الفرد

الوالدين، الحصول على رضى المدرس أو األفراد : يكون محكوما بمصادر خارجية مثل

المحيطين، أو الحصول على مكافآت، ويتصف التلميذ أو الرياضي في هذه الحالة بأنه 

يركز على التعلم السطحي واآلني، أقل قدرة على التحكم والسيطرة فيما يحدث له، متدني 

حصيل ونتائجه ضعيفة، أما المتعلم ذو الدافع الداخلي فيتصف بمبادرته في إشباع الت

حاجاته وأهدافه النابعة من ذاته ويبذل الجهد الالزم من أجل تحقيقها، ومن خصائصه ألنه 

مستقل عن البيئة واآلخرين، يعزو نجاحه وانجازه إلى قدرته وجهده، ال ينتظر تأييدا أو 

يشبه حاجاته الداخلية بنفسه، يعتبر نفسه بنفسه، يركز على التعلم موافقة من اآلخرين، 

المتعمق وكذلك على التعلم الفردي والذاتي، متفوق في التحصيل وأكثر استقالال، يراقب 

  .)80المرجع نفسه، ص (مستوى تقدمه وتعلمه، ينظم مواعيد تمريناته ومذاكراته 
 

 :دة ذاتياأنواع الدافعية وفقا لنموذج الدافعية المحد .6

تعتبر الدافعية الداخلية أعلى مستوى يمكن أن يحثثها الفرد في درجة الدافعية 

المحددة ذاتيا، وهي أيضا مصدر للطاقة المساهمة في بروز النشاط العفوي لديه، وبعبارة 

أخرى، فالدافعية الداخلية تعني أن مشاركة الفرد في النشاط يكون عن طريق شعوره 

التلميذ الذي يحب ممارسة الرياضة : في ممارسته النشاط، مثال ذلك باالرتياح والسرور

المفضلة لديه بالنسبة إليه، وذلك ليس بسوء لشعوره بمتعة التعلم واالستمتاع والرضا، أما 

الدافعية الخارجية فهي تعبر عن ممارسة الفرد للنشاط من اجل الحصول على شيء في 

ا رأينا سابقا فقد اهتمت الدراسات األولى فقط وكم .)76، ص 2007راتب كامل، (المقابل

بمفهومي الدافعية الداخلية والخارجية كبعدين منفصلين لتفسير الدافعية، يغير أن هذا 

النموذج غير كاف لفهم سلوك الفرد، ولهذا فقد اقترحت نظرية الدافعية المحددة ذاتيا وجود 
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للدافعية الداخلية والخارجية أشكال مختلفة للدافعية منظمة حسب مسار تصل ومستمر 

وذلك وفقا لدرجة التحديد الذاتي واالستقاللية النابعة من الذات، حيث يمثل أعلى مستوى 

للتحديد الذاتي الدافعية الداخلية أين يمارس الفرد نشاطاته من اجل المتعة واالرتياح، 

جود ثالثة و) Vallerand, 2001(وقد اقترح  .يوضح ذلك بالتفصيل) 06(والشكل رقم 

أشكال للدافعية الداخلية موزعة حسب درجة التحديد الذاتي لكل واحدة منها، مرتبة من 

 :أعلى درجة إلى أدنى درجة كالتالي

حيث  :)Motivation intrinsèque a la Connaissance(الدافعية الداخلية للمعرفة  -

ية، أين يشارك التلميذ أو يعتبر هذا النوع األكثر تحديدا ذاتيا في أنواع الدافعية الداخل

الرياضي في النشاطات والمهام ألسباب ذاتية، تكون مصحوبة بشعوره بالرضا، 

السرور واالرتياح في تأديتها، مثال الرياضي الذي ينخرط في النادي من أجل تعلم 

المهارات وأساليب التدريب الخاصة بهذه الرياضة مما يجعله يحس بالسرور والمتعة 

 .يب تمارين ونشاطات جديدةالكتشاف وتجر

يوجد هذا النوع من الدافعية  ):M.I a l’accomplissement(الدافعية الداخلية لالنجاز  -

في المرتبة الثانية حسب درجة التحديد الذاتي ألنواع الدافعية الداخلية، أين يشارك 

ة التلميذ أو الرياضي في النشاط من أجل اإلحساس والشعور أنه قام بتأدية المهم

ممارسة الرياضة من أجل الشعور بالسرور : بمهارة وأن أداره كان جيدا، مثال ذلك

 .في التفوق، وكذلك للوصول إلى أهداف ذاتية جديدة

يأتي هذا النوع من الدافعية في  ):M.I à la Stimulation: (الدافعية الداخلية لإلثارة -

عية الداخلية، يشارك التلميذ أو المرتبة الثالثة حسب درجة التحديد الذاتي ألنواع الداف

 .الرياضي فيها في النشاطات التي تجعله يشعر باإلثارة
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تنظيم مختلف أنواع الدافعية حسب المسار المتصل والمستمر لدرجة  ):06(لشكل رقم ا

  )Vallerand, 2001, P 35(التحديد الذاتي 
 

خارجية ذات طبيعة عرضية، ويمكن توزيعها من أعلى وعلى النقيض من هذا، فالدافعية ال

 :إلى أدنى درجة للتحديد الذاتي كما يلي

يعتبر هذا النوع من الدافعية النوع األكثر تحديدا ذاتيا من  :الدافعية الخارجية المعرفة -

حرية (أنواع الدافعية الخارجية الثالثة، يصدر السلوك في هذه الحالة عن خيار 

الفرد على دراية بالفائدة من ممارسة النشاط الذي يحمل قيمة كبيرة  ويكون) االختيار

ومصلحة بالنسبة إليه ويجد أنه من المهم ممارسة هذا النشاط حتى ولو كان غير 

فالشخص المتميز بهذا النوع من الدافعية ال  .مصحوب بالشعور بالمتعة والسرور

الشاب : إيجابية، مثال ذلك يمارس النشاط من اجل الرضا وإنما للوصول إلى نتائج

الذي يثرر ممارسة كرة القدم، ألن هذا سوف يساعده الحقا في أن يصبح مدربا في 

إذن فممارسة الرياضة بالنسبة إليه تجعله يحقق أهداف طويلة المدى  .هذا اإلختصاص

  الالدافعية              الدافعية الخارجية                    الدافعية الداخلية
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مستقبال في نشاط قام هو باختياره من اجل منفعته الخاصة ولهذا فإنه يظهر اهتماما 

 ).Ibid, P 36(النشاط  لهذا

يمكن أن نعتبر هذا النوع من الدافعية في المستوى الثاني : الدافعية الخارجية المدمجة -

العناصر ) Intériorise(من أنواع الدافعية الخارجية، في هذه الحالة يقوم الفرد بإدخال 

ية المؤثرة على سلوكاته وأفعاله في ذاته، ويسمح هذا النوع من الدافعية الخارج

باستدخال القيود التي كانت في السابق ذات مصدر خارجي بالنسبة للفرد ويقوم 

بفرضها عليه لكي يمارس النشاط ولهذا فإنه يشعر بالذنب وكذلك الضغط في حال لم 

التلميذ الذي يقرر ممارسة وظيفة أو عمل متصل بميدان : مثال ذلك .يقع بهذا النشاط

ا مفضال بالنسبة لوالديه وكذلك بالنسبة الطب، ألن هذا التخصص يعتبر تخصص

للمجتمع، بالرغم من أنه يفضل اختيار عمل متصل بميدان العلوم اإلنسانية 

 .)Ibid, P 36(واالجتماعية 

وهذا النوع يعتبر من األنواع األقل تحديدا  :الدافعية الخارجية ذات الضبط الخارجي - 

فرد مدفوعا من طرف عوامل خارجية ذاتيا من أنواع الدافعية الخارجية، يكون فيها ال

الشاب الذي يقرر ممارسة كرة القدم، ألن : مثال .مثل المكافآت المادية أو العقوبات

هذا ربما سوف يتيح له الفرصة الحقا لكسب الكثير من المال، أو مثال الرياضي 

ه الشاب الذي يذهب للتدريب بسبب إرغام والديه على فعل ذلك أو خوفا من أن يعاقبان

وأخيرا، فقد أضاف أصحاب نظرية الدافعية المحددة ذاتيا نوعا  .في حال لم يفعل ذلك

يعرف هذا النوع من  .آخر من الدافعية أين نسجل الغياب الكلي لتحديد الذاتي للفرد

سواء الداخلية (وغياب أشكال الدافعية  )A-MOTIVATION(الالدافعية : الدافعية بـ 

، يعود إلى عدم قدرة الفرد على إدراك وجود عالقة بين في هذا النوع) أوالخارجية

دون الشعور ) آلية(والنتائج التي سوف تكون بطريقة أوتوماتيكية ) هتصرف(سلوكه 

بأي شكل من أشكال الدافعية المحددة ذاتيا، وهذه الحالة تجعله يتساءل عن األسباب 

و ليس من شانه أن يغطي الذي على ما يبد) السلوك(التي دفعته للقيام بهذا النشاط 

يتابع مساره الجامعي وهو غير قادر على  تلميذيمكن إعطاء مثال  .نتائج ملموسة

تفسير األسباب التي تدفعه لمواصلة دراسته، نظرا ألنه ال يرى أي فائدة من ذلك على 

حسب نظرية الدافعية المحددة ذاتيا، فاألفراد الذين ينجحون في تلبية  .المدى الطويل
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وتصرفاتهم موجهة من طرف الدافعية الداخلية  مسلوكياتهاجاتهم لالستقاللية تكون احتي

وفي المقابل فاألفراد الذين يفشلون في تلبية هذه . وكذلك الدافعية الخارجية المعرفة

الحاجة إلى االستقاللية فإن نشاكهن يكون موجها من طرف الدافعية الخارجية 

هذه المفاهيم واألنواع  .الضبط الخارجي أو الالدافعيةالمدمجة، الدافعية الخارجية ذات 

المختلفة للدافعية المحددة ذاتيا يمكن تجميعها كلها لتكوين النتيجة الكلية لدرجة الدافعية 

هذه النتيجة لدرجة الدافعية المحددة ذاتيا يمكن أن تساعد في تفسير  .المحددة ذاتيا

، المثابرة، أو اإلبداع، وببساطة، فإن النجاح الدراسي: وتوقع بعض السلوكيات مثل

يملكون أعلى مستوى من ) أدلة على األداء النفسي الجيد(دعين باألفراد المثابرين والم

على العكس ). الدافعية الداخلية، الدافعية الخارجية المعرفة: أي(الدافعية المحددة ذاتيا 

النتائج السلبية، األداء النفسي (من ذلك، فاألفراد المكتئبين والمصابين باإلرهاق النفسي 

الضبط الخارجي، (لديهم مستوى منخفض في درجة الدافعية المحددة ذاتيا ) المنخفض

البيئية ) المحددات(وفقا لنظرية الدافعية المحددة ذاتيا، فالسياق والعوامل  ).الالدافعية

 .(Vallerand, Op Cite, P38)واالجتماعية يمكن أن تسهل أو تعوق الدافعية المحددة ذاتيا

  

 :التوجه الدافعي الداخلي .7

 أثناءط الدوافع من حيث التوجه الدافعي الداخلي ارتبيمكن إعطاء أمثلة لوضعيات ا

  :فيما يلي عملية التعلم
ة بموضوع التعلم، كرغبة الطفل في تعلم القراءة، وذلك ألن القراءة في طدوافع مرتب -

تمام بنشاط معين لذاته على االهتمام به من أجل حد ذاتها تشوقه، فالتعلم هنا يزيد االه

  .غاية خارجية وهي تسمى بالدوافع الذاتية أو الداخلية

دوافع غير ذاتية ترتبط بظروف التعلم ارتباطا وثيقا، كرغبة المتعلم في التقدير  -

  .االجتماعي أو حب الظهور أو احترام نفسه أو التعبير عنها

 ومعلميهألم كرغبة المتعلم في التعلم إرضاء لوالديه دوافع خارجية عن موضوع التع -

إلى ما توصلت إليه  (Harter, 1991)ويشير  .أوطمعا في جائزة أو حاجة إلى المال

نتائج البحوث الحديثة من بيان ألهمية التركيز على الدافعية الداخلية للتعلم، وعلى تحديد 

فالدافعية الخارجية هي الدافعية التي  .المحكات التي على أساسها تحدد الدافعية الداخلية
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ليست باطنة في السلوك، فاالنخراط في أنشطة من أجل اإلثابات المادية، التي تجلبها هي 

دافعية من الخارج، فهي سلوك يتحكم فيه احتمال الثواب أو العقاب من الخارج على أن 

فعية الداخلية على كما أوضح أن الدا. يتبقى من إرضاءات أو مضايقات من السلوك ذاته

أنها دافعية تنشأ، من االرضاءات أواالشباعات من السلوك ذاته مثل االنشغال بمعضلة، 

والدافعية الداخلية هي الدخول في أي نشاط لذات النشاط والعمل يكون  .للذة إيجاد حل

مدفوعا بدوافع داخلية عندما يؤدي لذاته، كما أن الدافعية الخارجية هي الدخول في أي 

نشاط لألغراض الخارجية أكثر منه لذات العمل حيث يكون أداء السلوك للحصول على 

شيء خارجي بينما في الدافعية الداخلية يكون أداء السلوك للحصول على المتعة في 

الخارجي، أي درجة  التوجه الدافعي الداخلي) 1995(ويحدد عبد الدايم السكران  .األداء

داخل حجرة الدراسة باهتمامه الداخلي بعملية التعلم والتفوق  تتحدد دافعية التلميذ للتعلم

  .)259فوقية عبد الفتاح، ص(واإلحساس بالمتعة الداخلية لمجرد أداء األعمال المدرسية

  

  :الدافعية وتحسين الكفاءة .8

يشير مفهوم الدافعية إلى تفسير الفروق بين التالميذ التي ال ترجع إلى الفروق في 

داد الدراسي، وقد بين بمعامل االرتباط للعديد من الدراسات أن كثيرا من الذكاء أو االستع

مما . التالميذ ذوي القدرة المنخفضة نسبيا يحصلون تحصيال عاليا نسبيا والعكس بالعكس

يساعدنا على تفسير اختالف التالميذ ذوي المستوى الواحد في الذكاء في التحصيل 

دا أكبر والمنخفض في التحصيل يبذل جهدا أقل عن الدراسي، ذلك أن المرتفع قد يبذل جه

ويشير  .التالميذ الذين يتفق تحصيلهم مع ما هو متوقع منهم على أساس استعدادهم العقلي

لدراسات عديدة أجريت لدراسة العالقة بين مقاييس الدافعية  )1994جابر عبد الحميد، (

، مما يدل على 34وسط والتحصيل، اتضح أن معامل االرتباط بينهما كان في المت

وتشير  .المستويات العالية من الكفاءة األكاديمية ترتبط بالمستويات العالية من الدافعية

 Lapkin Mikhaïl )1999(, Wolker Brouno ,Von Rhoneck )1998 (Dowsonنتائج دراسة كل من 

Martin, Mcinerneg Dennis, )1997 (Krampen Lehman )1987(  ) إلى ). 260نفس المرجع ص

إن القدرات العقلية  .القيمة التنبؤية للدافعية المعرفية للتنبؤ بمستوى الكفاءة األكاديمية

المعرفية ال تكفي دائما لرفع مستوى الكفاءة األكاديمية بل ال بد أن تستشار الدافعية لديهم 
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ية بالدافعية وتسمى الدافعية التي ليس لها إثارة خارج. لتحقيق مستويات مرتفعة من الكفاءة

الداخلية أوالذاتية التي قد اشتقت ونمت خالل تعزيز خارجي مبكر، مثل تعبيرات 

المعلومات من قبل المدرسين فيحتمل أن هذه التعبيرات تنقل إلى التالميذ معلومات عن 

أدائهم وأن هذا السلوك ابتداء قد لقي استحسانا وتعزيزا خارجيا معنويا، وقد ولد لدى 

. يزا ذاتيا داخليا إلى أن أصبحت نتائج السلوك في حد ذاتها مصدرا للبهجةالمتعلم تعز

وبذلك يصبح وراء األداء األكاديمي المرتفع دافعا للتعليم ال يعتمد على اإلثابة الخارجية 

أننا عندما ندخل عنصر  الباحثويوضح  .بل تمكن اإلثابة في األداء األكاديمي الناجح

المهام األكاديمية فإننا نحول االهتمام من المتعة الشخصية الداخلية المكافأة الخارجية ألداء 

إن السلوك . إلى اإلثابة الخارجية هذا التحول يؤدي إلى نقص الفاعلية الذاتية في األداء

المدفوع في الداخل أفضل من السلوك المدفوع من الخارج وإن مكافأة األطفال تفسدهم، 

بوا معناه أننا نحطم فرضتهم لتنمية حب القراءة أو الكتابة، ألنها ال تدفعهم ليقرؤوا أو يكت

وقد أظهرت نتائج العديد من الدراسات أنه تم التنبؤ  .ذلك أن هذا التعزيز نوع من الرشوة

بارتباط الدافعية الداخلية إيجابيا بالتحصيل الدراسي، فالطالب الذين لديهم دافعية داخلية 

سة كانوا أكثر احتماال ألن يدركوا أنفسهم على أنهم أكبر في مجال من المجاالت الدرا

كفء في هذا المجال، حيث إن خبرة التمكن ترتبط بإدراك الكفاءة لألنشطة المعرفية، إن 

وعي الفرد بذاته يجعله ينغمس ويستمر في العمل ويكون لديه إحساس متولد ذاتيا فنجاز 

بتوجيه داخلي ال يؤدون المهام  ذلك أن الطالب الذين يتميزون .ما يكلف به من أعمال

كوسيلة للحصول على الثواب ولكن إلكمال المهام كهدف في حد ذاتها، حيث يوظف 

أما الطالب الذين يتميزون بتوجيه . طاقاته للتحدي وكرغبة في التفوق وتحقيق الذات

خارجي فإن دافعتيهم تزيد من المجهود ألداء المهام للحصول على التعزيز الخارجي 

 ,Burner)وهذا ما عبر عنه .ضلون المهام التي تظهر قدراتهم مقارنة باآلخرينويف

بإدارة التعلم بالتي تعني رغبة الفرد في التفوق، أي أن الدوافع المرتبطة بالتعلم  (1967

 نفس المرجع( هي نوع من الدوافع ذات التوجه الذاتي التي تمكن إثباتها في األداء الناجح

262( .  
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  :مهمةاألنا وال .9

إن الكفاءة المدركة، كما يمكننا أن نتخيل ذلك بسهولة، تتوقف في نفس الوقت على   

ولكن النتائج معقدة وال يمكن أن تشرح ما لم . النتائج بالمحصلة وعلى الجهد المبذول

فابيان ( )Richared de Charms, 1968(فبالنسبة للباحث . ترتبط بنمط مشاركة الفرد

كان أول من اقترح إدخال هذا التمييز، تمثل مشاركة األنا وضعا  ، الذي)71ص ، فنوييه

يعتبر اإلخفاق فيها مساس بتقدير الذات وهو إذن دافعية خارجية يلعب فيها الضغط 

وعلى العكس من ذلك، فإن توجيه العناية إلى المهمة يعني . االجتماعي دورا حاسما

 Deci)داخلية حسبالخلي ألصل الدافعية سناد الدااإلاالهتمام بها والرغبة في التطور مع 

& Ryan) .كل من ديسي وريان ليبينا أن . فنبدأ بالنظر في مفعول معرفة النتائج لقد ألح

أعرف أني أخطأت أو أني اهتديت إلى "لمعرفة النتائج دورا مزدوجا، ليس إعالميا فقط 

زدوجة لهذا الدور في تتجلى الطبيعة الم". هذا جيد وهذا سيء"، إنه رقابي أيضا، "الحل

تجربة يستدرج فيها المفحوص إلى توجيه عنايته إما إلى المهمة وإما إلى األنا في لعبة من 

أما توجيهها إلى المهمة فيستحث بمجرد تقديم النشاط اختبار للذكاء . ألعاب األشكال المخبأة

ن على النحو الذي وتقسم المجموعتان من الطلبة المكونتا. الخالق وإنه يقيس معامل الذكاء

وصفناه وفق طبيعة توجيه العناية إلى قسمين بحسب الدور الذي يراد لمعرفة النتائج، ففي 

حال دورها اإلعالمي، يعلن فقط أن النتيجة المحصلة فوق أو دون المعدل، أما في حال 

من  سيء، ينبغي لكم بذل المزيد"أو " جيد، أحسنتم"دورها الرقابي، فاإلعالم يكون تقويما 

  .)71فابيان فنوييه، ص" (الجهد
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  .)Déci ،1982 :حسب(النتائج حسب نمط توجيه العناية: )07(الشكل 
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وريان  لتي تقاس بها دوما في تجارب ديسيوتقاس الدافعية الداخلية بنفس الطريقة ا    

. فيها أيضا مجاالت حديثة في غرفة توجد) Puzzle(أي بالزمن المستغرق في لعبة اللغز 

وأفراد التجربة مراقبون دون علم منهم، ويمكن القول عموما إن كان يدركه الفرد أنه 

ضغط، يضعف الدافعية الداخلية مقايسة بالزمن المستغرق في االختيار الحر، وهكذا، 

في حال تكون الدافعية الداخلية أقل شدة   )07الشكل (فعندما تكون معرفة النتائج إعالمية 

ولكن إذا ظهرت معرفة النتائج وكأنها مراقبة فإنها تحطم ). تقويم(التوجه بالنسبة لألنا 

  .الدافعية الداخلية في نموذجي التوجه

  

  :الجهد سالح ذو حدين .10

لمعظمنا أن النتائج  البديهيويبدو من !" نتائجك ليست حسنة ألنك ال تبذل جهدا كافيا"

العبقرية حصيلة "ويعزى إلى فيكتور هيجو  القول إن . المحصلة تتناسب والجهد المبذول

غير أن  )72المرجع السابق، ص". (من الكد ةبالمائمن اإللهام وتسعين  ةعشر بالمائ

، ويتغير كلية بحسب نوع  )Johan Nicholls(الشعور بالجهد، كما بينت ذلك أعمال 

 ةفة، تطورا للدينامكي، في دراسته لمستويات مدرسية مختلالباحثالتوجه، فلقد الحظ 

فاألمور  )Aptitude(فاألطفال الصغار ال يميزون بين مفهومين الجهد والقابلية . الدافعية

ن لم أبذل جهدا ستكون نتائج اإن بذلن جهدا، سأكون جيدا، و:"بسيطة في نظر طفل صغير

إذن حكما  فالجهد والقابلية شيء واحد، ا تمييز بينهما، فبحكم الطفل الصغير يكون." "سيئة

وعلى عكس األطفال الصغار، يقيم المراهقون . ذاتيا، مرده إلى ذاته ال إلى معيار خارجي

فالمراهقون إذن يميزون بين . التعلم والقابلية الجيدة للتعلم فرقا بين الجهد المبذول في

ومنظورهم هذا هو، من جهة، أكثر موضوعية، ألنه . الجهد والقابلية بوصفها كفاءة

. من إقامة مقارنة باآلخرين، لكنه من جهة أخرى، أكثر خطورة على تقدير الذاتيمكنهم 

أما عند الراشدين، فالمنظورات تختلف بحسب اختالف   .)73المرجع السابق، ص(

يكون المنظور " توجيه العناية إلى المهمة" )Nicholls(ففي األوضاع التي سماها . األهداف

ويكون . بالكفاءة يتناسب واإلحساس بالجهد المبذولاألقل تمايزا كافيا واإلحساس هنا 

فتوجيه . ليس التعزيزات الخارجية االهتمام بالمهمة وتحسين الكفاءة هنا هما المطلوبان و

وعلى عكس ذلك، يكون التصور المتمايز في  .العناية إلى المهمة يوافق الدافعية الداخلية
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أي وضع مقارنة . (ى مقارنة باآلخرينرأي نيكولس أكثر احتماال عندما ينطوي الوضع عل

لوصف هذه الوضعية " توجيه العناية إلى األنا"عبارة )Nicholls(استعمل  حيث). اجتماعية

مجتمعنا، والنظام المدرسي على وجه الخصوص، يستخدم على األغلب أوضاع  كانوإذا 

وضاع التقييم المقارنة االجتماعية، فإن توجيه العناية إلى األنا يمكنه أن يحدث في أ

عند نظرية تلتقي نظرية التقويم المعرفي الوعلى الرغم من كون  .والمنافسة االجتماعية

)Deci & Ryan( هر المزدوجة للجهد، فالجهد يرفع قيمة اإال أنها تمكن من تفسير المظ

في حال توجيه ته لكنه ينقص قيم) دافعية داخلية(في حال توجيه العناية إلى المهمة  الفرد

مفهومي الجهد وتوجيه العناية يندمجان في تركيب ف). دافعية خارجية(عناية إلى األنا ال

الجهد المبذول من : عوامل الدافعية، إذ أن الكفاءة المدركة في حد ذاتها تتوقف على آليتين

يالحظ بالفعل  و. )74المرجع السابق، ص. (جهة وتوجيه العناية إلى المهمة من جهة ثانية

 & Nichols)في النظرة إلى الجهد المدرك في تجربة مثل فيها الباحثان هذا التغير 

Jagacinski, 1984) )أربعة أوضاع مع أربع مجموعات من )75المرجع السابق ص: عن

في التجربة   التلميذعلى فففي سيناريو يتوجه االهتمام فيه إلى المهمة، . الطلبة في تجربة

 عشرة تمارين في الرياضيات وأن عليه إعداد ثمانية  أن يتخيل أنه يساعد أستاذا في إعداد

 التلميذحيث يشارك آخر أما توجيه االهتمام إلى األنا، فإنه يمثله سيناريو ).من عشرة

وفي كلتا الحالتين من . باختبار قابلية للرياضيات عليه أن ينجح في ثماني مسائل من عشر

إذ نجعلهم يتخيلون أنهم " الضعيف الجهد"توجيه االهتمام، يوحى إلى الطالب في شرط 

، فهو يوحى في سيناريوهات يعرض األفراد "الجهد القوي"أما شرط . ليسوا مهتمين

وفي توجيه االهتمام إلى األنا، أخيرا، يوصف الفرد في السيناريو . بوصفهم مهتمين جدا

  .أنه نجح كاآلخرين، ولكنه بذل جهدا أقل
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المرجع ( توجيه االهتمام إلى المهمة حسبالشعور بالكفاءة والجهد : )08(لشكل ا

  ).75السابق ص

يقدر ما يحس  أندة مرات للسيناريو الذي يعنيه، ع، بعد قراءته التلميذويطلب من     

عندما يحس بأنه  4عندما ال يحس بأية كفاءة و 1مثال أن يكتب :به من كفاءة على سلم

وتوضح النتائج المتضمنة في . عندما يحس بأنه في منتهى الكفاءة 7متوسط الكفاءة و

على توجيه  التلميذفعندما يدرب . تغير الكفاءة المدركة حسب بتوجيه االهتمام) 8(الشكل 

اهتمامه إلى المهمة، يحس بأن كفاءته على قدر جهده، لكنه على عكس ذلك، عندما يدرب 

 عندما ذلك، عكس على لكنه جهده، قدر على تهكفاء بأن يحس ،على توجيه اهتمامه لألنا

 المهمة أنجز بأنه يتخيل عندما أعلى كفاءته بأن يحس لألنا، اهتمامه توجيه على يدرب

 بواسطة المشاعر بعض مصدر نشرح أن ويمكننا  .)85المرجع السابق، ص( باستخفاف

 نفس في أخرى مسالل على نفسه يقيم أن التلميذ على وكان للجهد، المزدوج المظهر هذا

 التي بالنفس االعتزاز بعاطفة ولنبدأ .واإلثمية بالنفس االعتزاز يتعاطف يخص فيما التجربة،

 توجيه حال ففي .المدركة الكفاءة نحو تنحو إنها .التربية وتثمنها األطفال لدى قوية ابأنه نعلم

 في المتخيل( أكبر هداج بذلوا كلما أقوى باالعتزاز شعورهم يكون المهمة إلى التالميذ اهتمام

 باالعتزاز يحسون ال األنا إلى اهتمامهم توجيه حال في ذلك، عكس على لكنهم، ).السيناريو

 كهاو، دراسته يتابع بأنه يصرح الذي التلميذ شأن هو وذلك .كبيرة جهودا بذلوا نهمأل بالنفس

 في ضعيف جهد( بالتفوق الشعور هذا أن غير ).9 شكلال( عبقري أنه إلى بذلك مشيرا

 شعور دوما يرافقه المهمة، إلى االهتمام توجيه حال في وكذلك ،)األنا إلى االهتمام توجيه

 تكون األخالقية الصبغة ذات والمشاعر اإلثمية فعاطفة الالزم، الجهد بذل لعدم بالذنب



<Ø’ËÖ]<Ø’ËÖ]<Ø’ËÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ]<<V<<V<<V<<V^éi]ƒ<ì�‚�]<íéÃÊ]‚Ö]<íè†¿Þ^éi]ƒ<ì�‚�]<íéÃÊ]‚Ö]<íè†¿Þ^éi]ƒ<ì�‚�]<íéÃÊ]‚Ö]<íè†¿Þ^éi]ƒ<ì�‚�]<íéÃÊ]‚Ö]<íè†¿Þ< << << << <
@

 

69 

 

 الجهد إن"  .االهتمام يهوتوج نمط كان مهما مبذول ضعيف بجهد باإلحساس إذن مرتبطة

حقيقة تنطبق فقط عندما يكون  (COVINGTON & OMELICH, 1979) "حدين ذو سالح

وفي رأي نيكولس أن األوضاع التي يتوجه فيها االهتمام إلى . توجيه االهتمام إلى األنا

واة ، في الممارسات التربوية، ال سيما بالمقارنة االجتماعية أوالتنافس، تولد ال مسا"األنا"

ألنها تنقص قيمة الجهد وتزيد عدد الطلبة الذين يحكمون على أنفسهم على مستوى الدافعية 

يكون فيها ) مواقف تربوية(وبالتالي فإن أحداث أوضاع ). أن المهمة صعبة(بعدم الكفاءة 

 توجيه االهتمام إلى المهمة هدف تربوي مهم ألنه يثمن الجهود المبذولة في سبيل التعلم

  .)77رجع صنفس الم(

  :اعتزاز بالنفس
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  .)77المرجع السابق، ص(العواطف تبعا لنمط توجه االهتمام والجهد  :)09(الشكل 
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  :المعرفة بنتائج األداء .11

د المرضي يتفق معظم المنظرين والممارسين في مجاال عمليات التعلم على أن العائ

ويسميه ثورنديك " تدعيما"له تأثيره اإليجابي على األداء التالي للفرد وهذا ما يسميه سكينر 

، ال بد من وجود نوع من التأكيد عن مستويات النجاح، ولكي يكون التعريف "قانون األثر"

ل بالنتائج مدعما فعاال بحق في موقف التحصيل التربوي، فينبغي أن يعقب على الفور إكما

تأثير ممكن على مستقبل األداء من جانب  ىالفرد للمهمة المطلوبة منه ألن ذلك يحقق أقص

هذا الفرد، فبالنسبة للعمل المدرسي ينبغي أن يكون تناوله والتعقيب عليه فور أدائه 

مدى تقدمهم أوال بأول، فكلما كانت  التالميذوإكماله قدر الممكن، كذلك يجب أن يعرف 

لة بأدائهم ماثلة وحية في أذهانهم كان للتعرف نتيجة األداء تأثير مدعم المعلومات المتص

ويرى سكنير أنه ينبغي أن تكون الخطوات التي يقوم عليها أي برنامج تعلم . أكثر فعالية

من ) فال شيء ينجح كالنجاح نفسه(ة فيه يصغيرة بدرجة تسمح بضمان معدالت نجاح عال

لسيئة يمكن أن تكون ذات أثر مدمر بالنسبة لبعض جانب آخر فإن المعرفة بالنتائج ا

 تلميذولهذا السبب يرى سكينر أنه ينبغي أن نحاول اكتشاف المستوى الحقيقي لكل  التالميذ

وعلى ذلك فيجب أن نتجنب الخداع بمحاولتنا . لمعدالت نجاح عالية هلكي نضمن تحقيق

فلن يؤدي ذلك إال إلى خفض  ذلك تماما سأن أداءه جيد بينما األمر عك تلميذإيهام ال

إلى الحدود التي بلغها في أدائه الفعلي والثبات عليها لكن  همعايير األداء الشخصي ل

تصميمنا على تحديد أهداف واقعية، ومن ثم توصلنا لمقياس للنجاح خاصة لكل طفل على 

رها حدة، وكل ذلك من شأنه أن يزيد من احتماالت أن تؤدي المعرفة بنتائج األداء دو

  .)196عويضة محمد كامل، ص(كمدعم حقيقي 

  

  : الدافعية واألداء .12

المحصلة  أن الدافع لالنجاز هو) 147بني يونس محمد، ص( )1957،اتكينسون(يرى 

ويمثل  ،اإلحجام بين األمل في النجاح والخوف من الفشل ،النهائية لصراع اإلقدام

دوافع تجنب  –دوافع النجاح = نجاز دوافع اال :هذه العالقة بالمعادلة اآلتية )اتكينسون(

ليه فإن االهتمام بدوافع النجاح وتنميتها، والعمل على تقليص دوافع تجنب وع .الفشل

دافعية االنجاز هي دافع مركب يوجه  .الفشل يؤدي إلى محصلة أكبر من الدافع لالنجاز
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تي تكون معايير سلوك الفرد كي يكون ناجحا في األنشطة التي تعتبر معايير لالمتياز وال

أو هي المحصلة النهائية للعالقة بين دوافع النجاح . النجاح والفشل فيها واضحة أو محددة

أما دوافع النجاح فهي تلك الدوافع التي توجه سلوك .امهينودوافع تجنب الفشل والتفاعل ب

: رفي الفرد لتوظيف إمكاناته في التعامل في البيئة بكفاءة إيجابية لتحقيق إنجاح وتبدو

المغامرة ومواجهة الصعاب، والمثابرة، تنوع اهتمامات الفرد، الثقة بالنفس واإلحساس 

المقدرة على المنافسة، باالستقالل، وتمثل هذه دوافع إقدام لدى الفرد، ويرمز لها بالرمز 

، بينما دوافع تجنب الفشل هي تلك الدوافع التي تستثير قلق الفرد حول نتائج إقدامه )دح(

الخوف من الفشل، وضعف ثقة الفرد بقدراته : معالجة األنشطة المختلفة وتبدو فيعلى 

  .ومعلوماته، والقلق المرتبط ببدء العمل والنشاط، والقلق الرابط بالمستقبل
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  :والخارجية الداخلية للدافعية الترتيبيفاليرون  نموذج .13

شكل ( )فاليرون(عند  لخارجيةوا الداخلية للدافعية الترتيبي نموذجيفترض ال

 الشمولي، المستوى والمتمثلة العمومية من مستويات ثالثة في موجودة الدافعية أن )10رقم

 سياقات مختلف على الوسيط المستوى ينطبق. الوضعياتي والمستوى السياقي المستوى

 اتحديد أقلأو أكثر دافعيته تكون أين العمل أو الرياضة كالدراسة، الفرد تخص التي الحياة

 العالقات تحديد مع الدافعية ديناميكية وصف في النموذج هذا أهداف إحدى تتمثل. اذاتي

 تفترض. الترتيبي المستوى نفس من أو مختلفة مستويات من بناءاتال مختلف بين الممكنة

 حسب ،أوأكثر مختلفين سياقين بين صراعات حدوث إمكانية النموذج هذا مسلّمات إحدى

 مخصص فصل في الباحث استعملوقد .لفردا طورها التي السياقية دافعياتالو الظروف

 مثال والرياضية البدنية طاتالنشا ميدان في والخارجية الداخلية للدافعية الترتيبي للنموذج

 مقارنة ذاتي تحديد أقل الدراسة تجاه دافعيته تعد. السلة كرة بممارسة شغوف لطالب

 الدراسة بين اإلختيار على مجبرا نفسه الطالب يجد ما كثيرا. الرياضة تجاه دافعيتهب

 الظروف كانت اإذ أنه والخارجية الداخلية للدافعية الترتيبي النموذج إفترض .واللعب

. الدافعية صراع حدوث إلى يؤدي فهذا ةالرياضي ممارسة يمكنه بينما الدراسة على تجبره

 التركيز صعوبة إلى يعود ذيوال األداء بضعف الواقع أرض على الصراع هذا يترجم

 الخارجي الضبط أو المدمج الضبط تشجع الوضعية هذه كون الدافعية نقص إلى إضافة

  .)Vallerand,1997(الدراسة تجاه
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  النتائج                  للدافعية الترتيبي المستوى                                 الوسطاء                        اإلجتماعية العوامل          

    

                                                       

                                                          

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

        

      

    
     

  

  

  

  

  .(Vallerand,2001,p59) والخارجية الداخلية للدافعية الترتيبي النموذج): 10( رقم شكل

 عاطفية

 معرفية

 سلوكية

 عاطفية

 معرفية

 سلوكية

 عاطفية

 معرفية

 سلوكية

 اإلجتماعي اإلنتماء

 اإلجتماعي اإلنتماء

 اإلجتماعي اإلنتماء

 اإلستقاللية

 الكفاءة

 اإلستقاللية

 الكفاءة

 اإلستقاللية

 الكفاءة

  الشاملة الدافعية

 داخلية دافعية - 

 خارجية دافعية - 

 الالدافعية - 

 السياقية الدافعية

  

 الدراسة

  

 العالقات

  الشخصية

  

  التسليات
 

  الوضعياتية الدافعية

 داخلية دافعية - 

 خارجية دافعية - 

 الالدافعية - 

  

 الوضعياتي

 المستوى

 المستوى

 المستوى

  

 الشامل

  

 السياقي
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 فيه تكون سياق تشغيل أن" من (Vallerand et Grouzet,2001)كل إقترحوقد 

 إنجازه يتم أهمية أقل نشاط تجاه الخارجية الدافعية رفع إلى يؤدي مرتفعة الداخلية فعيةالدا

 إلختبار تجريبيتين دراستينوفي ". سلبية عواقب إلى يؤدي الذي الشيء ضغط وضعية في

 مع ةيلوالتس الدراسة بين الطلبة عند صراع إحداث هو منهما الهدف كان الفرضية، هذه

 الدراسة نتائج أشارت .سلوكيةالو معرفيةال عاطفية،ال مغيراتال لىع الصراع أثر تقييم

 أفكار عن أكثر عبروا التسلية ميدان تشغيل إلى تعرضوا الذين الطلبة أن األولى

 التركيز، نقص عن الوقت بنقص مرتبط ضغط وضعية في الطلبة عبر كما. متضاربة

 المعنيون الطلبة أشار كما. يفالتوظ مواصلة في اإلرادة ونقص بالنشاط اإلهتمام نقص

 نقص إلى) الوقت بنقص مرتبط وضغط التسلية ميدان تشغيل( واحد آن في بالظرفين

 مطابقة الثانية الدراسة نتائج جاءت. الرضا ونقص الدراسية المهمة تجاه المعرف الضبط

 يةالتسل ميدان تشغيل مع بالوقت المرتبط الضغط وضعية في الطلبة عبر حيث لألولى،

 إحداث أن النتائج هذه إقترحت. التربوية المهمة تجاه الالدافعية من كبير مستوى عن

 المستويات على سلبية عواقب إلى يؤدي دللفر الهامة السياقات بعض بين دافعية صراعات

   .(Vallerand et Grouzet,2001,p84)والسلوكية الدافعية المعرفية،

  

  :تطور دافعية الممارسة الرياضية .14

الدافعية نحو الممارسة الرياضية يمكن اعتبارها سلسلة المتصلة الحلقات ورابط بعضها  إن

بالبعض اآلخر، وتكون حلقة واحدة تهدف إلى أن يمارس الناشئ النشاط الرياضي المتعدد 

لكي يستطيع اكتساب مختلف الخبرات البدنية والحركية والمهارية التي تساعده على الميل 

عين ومحاولة التخصص فيه والمواظبة على بذل الجهد والتدريب نحو نشاط رياضي م

لتحسين مستواه حتى يستطيع الوصول تدريجيا ألعلى المستويات بالرياضية دون أن 

يتعرض سبيله عائق أو مانع يقف حجر عثرة في طريقه نحو التقدم بمستواه أو يحمله 

محمد حسن عالوي، . (ةعلى السقوط في منتصف الطرق ويعوقه عن الممارسة الرياضي

وقد أشار إلى أن هناك أنواعا وحاالت من الدافعية ترتبط بالمراحل األساسية  )137ص
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إذ تتطور دافعية الفرد من مرحلة رياضية ألخرى، وبذلك يمكن تمييز للممارسة الرياضية 

  :تطوير دافعية الممارسة الرياضية على النحو التالي

في هذه المرحلة تبدأ المحاوالت  :لممارسة الرياضيةدافعية المرحلة األولية ل -14-1

  :)137نفس المرجع ص (األولية للممارسة الرياضية، إذ يكون الناشئ مدفوعا بما يلي

يعتبر التعطش الجامح للحركة والنشاط من أهم الخصائص  :الميل نحو النشاط البدني -

مارسة مختلف أنواع التي تميز األطفال في هذه المرحلة وتجعلهم يقومون باللعب وم

وال يشترط غالبا أن يكون تفوق الطفل فيما بعد في لون  .األنشطة الحركية المتعددة

من ألوان النشاط الرياضي التي سبق لهم ممارستها إذ إن فكرة بالتخصص في لون 

  .رياضي معين تكون بعيدة عن تفكير الطفل في أوائل هذه المرحلة

بها من مثيرات،  يرتبطة التي يعيشها الطفل وما إن ظروف البيئ :العوامل البيئية -

إذ نجد أطفال . ومنبهات مما يشجعه على ممارسة ألوان معينة من النشاط الرياضي

المناطق الساحلية يميلون نحو ممارسة النشاط المائي كالسباحة مثال وأطفال المناطق 

كما قد . مكانا فسيحاالقريبة من الخالء يميلون إلى ممارسة ألعاب الكرات التي تتطلب 

مدرس التربية الرياضية (يكون لتوجيهات األسرة أو لتوجيهات المربي الرياضي 

الدور الهام في تشجيع األطفال على ممارسة النشاط الرياضي وإتاحة ) بالمدرسة

  .الفرص المتعددة لهم

بضرورة  طالبونإن األطفال في هذه المرحلة م :الرياضيةالبدنية ودرس التربية  -

درس في إتاحة الويسهم  ،الرياضية بالمدرسةالبدنية وشتراكهم في دروس التربية ا

الفرص أكثر لكي يمارسوا مختلف أنواع األنشطة الحركية تحت إشراف وتوجيه 

وكثيرا ما نجد حب األطفال لدروس التربية الرياضية لما يرتبط بها . تربوي خاص

ة النشاط البدني وما تتميز به من من اإلحساس بالرضا واإلشباع الناتج عن ممارس

الحرية والتلقائية والمرح والنشاط الجماعي في نطاق الصف الدراسي أو في نطاق 

  .المجموعات

قد تسهم بعض برامج النشاط الرياضي بالمدرسة التي تنظم خارج  :النشاط الخارجي -

، في إثارة الجدول الدراسي، مثل نشاط بعد الظهر أو نشاط األسرة أو النشاط الخارجي

دافعية الطفل نحو ممارسة األنشطة الرياضية، كما تسهم في ذلك أيضا برامج النشاط 
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الرياضي في الساحات واألندية التي يرتادها الطفل أو التي يشترك فيها بحكم قربها 

  .من منزله مثال

في هذه المرحلة ترتبط دوافع الفرد  :دافعية مرحلة الممارسة الرياضية -14-2

في أن مثال ص في نوع معين من أنواع األنشطة الرياضية إذ قد يرغب الفرد بالتخص

كما ترتبط دوافعه أيضا . يكون العبا لكرة السلة أو لكرة القدم أو للكرة الطائرة مثال

ومن أهم .بمحاولة الوصول لمستوى رياضي معين كمحاولة تمثيل فريق األشبال لناد معين

  :)140نفس المرجع ص(ليالدافعية في هذه بالمرحلة ما ي

في هذه المرحلة يتكون لدى الفرد ميل خاص  :ميل خاص نحو نشاط رياضي معين -

 عبارة عنوالميل . نحو نوع معين من النشاط يثير اهتمامه ويسعى إلى ممارسته

وقد ينتج هذا الميل  .استعداد لدى الفرد يدعوه إلى االنتباه ألشياء معينة تستثير وجدانه

ة لدى الفرد تدفعه لممارسة نشاطه المختار المحبب إلى نفسه نظرا عن نواح ذاتي

لفائدته لصحته، أو قد ينتج بسبب وجود نوع من العالقات بين أصدقاء له يمارسون 

  .نفس النشاط، أو قد يكون بسبب توجيه معين من أفراد أسرته أو من المربي الرياضي

في نوع معين من أنواع قد يكتسب الفرد قدرات خاصة  :اكتساب قدرات خاصة -

األنشطة الرياضية فيسعى إلى تنميتها وتطويرها عن طريق المثابرة على ممارسة هذا 

النشاط، إذ إن إتقان الفرد للمهارات الحركية الرياضية لنوع من أنواع النشاط 

الرياضي مما يجذبه نحو الممارسة ويدفعه إلى مواصلة التدريب للعمل على االرتقاء 

وعندئذ تصبح ممارسة هذا النشاط الرياضي حاجة  .اته إلى أقصى مدىبمستوى قدر

عضوية تتطلب من الفرد محاولة إشباعها، كما يصبح المجهود البدني المرتبط 

  .بممارسة النشاط الرياضي عادة يعتادها الفرد

قد يكتسب الفرد الكثير من المعارف الخاصة بنوع من أنواع  :اكتساب معارف جيدة -

رياضية نتجت عن اشتراكه في ممارسة هذا النشاط في درس التربية األنشطة ال

فمعرفة الفرد . الرياضية أو في مباريات الفصول بالمدرسة أو في النشاط الخارجي

لقواعد لعبة معينة ونواحيها الفنية والخططية تعتبر من النواحي التي تحمس الفرد 

  .وتدفعه لتطبيق هذه المعارف عمليا
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المباريات الرياضية وما يرتبط واالشتراك في المنافسات  إن :منافساتاالشتراك في ال -

بها من خبرات انفعالية متعددة من العوامل الهامة التي تحفز الفرد على ممارسة 

إذن إن السبب المباشر  .النشاط الرياضي ومحاولة التقدم بمستواه الرياضي وتطويره

ة الجهد يتأسس على محاولة الظهور لمواظبة الفرد على التدريب الرياضي وبذل أقص

باإلضافة إلى ذلك فإن الخبرات االنفعالية المرتبطة .بمظهر الئق وتحقيق أحسن النتائج

بالمنافسات الرياضية كالنجاح والفشل أو الفوز والهزيمة تعتبر من أهم حاالت الدافعية 

 .)139المرجع السابق، ص(التي تلعب دورا هاما في هذه المرحلة 

في هذه المرحلة تتميز دافعية الممارسة  :دافعية مرحلة المستويات الرياضية -14-3

الرياضية باالتجاهات االجتماعية الواضحة،كما ترتبط أيضا بالدافعية الفردية الشخصية، 

  :ومن أهم الدافعية في هذه المرحلة ما يلي

الجهد إن مواظبة الالعب الرياضي على التدريب وبذل  :محاولة تحسين المستوى -

ومحاولة تشكيل أسلوب حياته بطريقة معينة تتناسب مع المجهود البدني المبذول في 

التدريب الرياضي مما يتأسس عليه محاولة تحسين مستواه إلحراز الفوز في 

فكثير من الالعبين ال يكتفون بالوصول إلى  .المنافسات أو تسجيل األرقام القياسية

ن جاهدين إلى تحسين مستواهم حتى يمكن مستوى الدرجة األولى فقط بل يسعو

  .اختيارهم ضمن الفريق القومي لتمثيل فريق الوطن في المنافسات الدولية المختلفة

يسعى البطل الرياضي إلى الوصول إلى  :محاولة الوصول إلى المستويات العالمية -

ية التي المستويات الرياضية العالمية لكي يعمل على تحقيق االنتصارات الرياضية الدول

ترفع اسم الوطن في المجاالت العالمية، وما يرتبط بذلك من ترديد وسائل اإلعالم 

، كما يعتبر ذلك من األدلة الموضوعية وطنه مرتبطا بالبطولة الرياضية المختلفة السم

  .)140نفس المرجع ص(على تقدم مستوى التنظيم الرياضي في الدول 

ي إلى تحقيق النجاح الشخصي والحاجة إلى يسعى الالعب الرياض :الشخصية المكاسب -

من  .إثبات الذات والتفوق، والوصول إلى مركز مرموق بين الجماعة والتميز والشهرة

ناحية أخرى قد يسعى إلى محاولة تحقيق بعض الفوائد المادية والمكاسب الشخصية 

ندية أو كمحاولة رفع مستواه االجتماعي أو االقتصادي أو الثقافي عن طريق رعاية األ

  .المؤسسات أو الدولة ألبطال الرياضيين
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إذ يسعى الالعب إلى محاولة االرتقاء بمختلف  :االرتقاء بمستوى النشاط التخصصي -

نفس المرجع (بية للنشاط الرياضي الذي يمارسه النواحي المهارية والخططية والتدري

 .)141ص

  

  :توجيهات لبناء الدافعية للرياضيين  .15

ناء الدافعية لدى الممارسين للرياضة على مختلف مجاالتها ومستوياتها لكي يمكن محاولة ب

) 1999(وجلولد وفي إطار ذلك أشار واينبرج  .ينبغي عليه مراعاة العديد من الجوانب

  .التوجيهات التالية التي يمكن أن تسهم في بناء وتدعيم الدافعية لدى الالعبين الرياضيين

قد يظن البعض أن العوامل الشخصية  :الموقفيةمراعاة العوامل الشخصية و -15-1

للرياضة كسماتهم الشخصية أو حاجاتهم أو ميولهم أو أهدافهم هي المحددات  نلممارسي

كما قد يظن البعض اآلخر أن العوامل . األساسية للسلوك الدافعي نحو الممارسة الرياضية

أو مدى  ةلرياضية الترويحيالوقفية كمواقف الممارسة الرياضية التنافسية أو الممارسة ا

جاذبية اإلمكانات المادية كحالة األجهزة واألدوات الرياضية أو أساليب التعليم والتدريب 

الهزيمة وغير ذلك من العوامل  المدرب أو مواقف الفوز أو التي يستخدمها المعلم أو

وفي حقيقة  .الموقفية هي التي تحدد بالدرجة األولى السلوك الدافعي للممارسين للرياضة

األمر فإن نتائج الدراسات والبحوث والخبرات التطبيقية أشارت إلى أن السلوك الدافعي 

للممارسين للرياضة ال ينجم عن العوامل الشخصية بمفردها أو من العوامل الموقفية 

أفضل  نوفي ضوء ذلك فإ. بمفردها، ولكنه ينجم عن التفاعل ما بين هذين المتغيرين

افعية لدى الممارسين للرياضة هي النظر بعين االعتبار لكل من العوامل طريقة لفهم الد

الشخصية والعوامل الموقفية معا وكيفية تفاعلهما معا حتى يمكن بناء الدافعية لدى 

 )11(رقم  الممارسين للرياضة وتطويرها على أسس صحيحة، كما يوضحها الشكل

  .)142المرجع السابق، ص(
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النموذج التفاعلي للعوامل الشخصية والعوامل الموقفية لبناء دافعية ): 11(رقم  شكلال

   .الممارسة الرياضية

أشارت العديد من البحوث  :التعرف على األسباب الدافعة للممارسة الرياضية -15-2

وينبغي . والدراسات إلى األسباب المتعددة التي يمكن أن تدفع الفرد للممارسة الرياضية

ف على هذه األسباب حتى يمكن توجيه الالعب لمساعدته على بناء الدافعية نحو التعر

وقد أظهرت نتائج بعض الدراسات التي أجراها المؤلف على عينات  .الممارسة الرياضية

كبيرة من الممارسين للرياضة أن دوافع الممارسة الرياضية التنافسية تكاد تنحصر في 

ية، والتمثيل الدولي، وتحسين المستوى، وتحقيق الفوز، المكاسب الشخص :األسباب التالية

هذا من ناحية، وناحية أخرى ينبغي  .والتشجيع الخارجي، واكتساب نواحي اجتماعية

مراعاة أن الممارسة الرياضية على اختالف مجاالتها ومستوياتها قد ال تكون نتيجة لنوع 

ن نتيجة لعدة أنواع أو حاالت من واحد أو حالة من أنواع أو حاالت الدافعية، بل قد تكو

فعلى سبيل المثال قد يمارس الفرد الرياضة . الدافعية، متداخلة بعضها مع البعض اآلخر

  :العوامل الشخصية

  .السمات* 

  .الحاجات* 

  .الميول* 
 .األهداف* 

  :لعوامل الموقفيةا

  .مواقف المنافسة* 

  .مواقف الترويج* 

  .اإلمكانات* 

  .أساليب التعليم* 

 الفوز أو الهزيمة* 

تفاعل العوامل 

  الشخصية 

 فيةوالعوامل الموق

دافعية الممارسة 

 الرياضية
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التنافسية بهدف نيل شرف التمثيل الدولي لوطنه باإلضافة إلى المكاسب الشخصية التي 

  .يمكن أن يحصل عليها

ور الالعب في سلم النمو فإن في غضون تط :الدافعية ليست ثابتة بل متطورة -15-3

وتتطور، إذ من الممكن أن يكتسب بعض أنواع أو حاالت جديدة  تعتدلدافعيته يمكن أن 

فكأن الدافعية المرتبطة بالممارسة الرياضية ال تستمر ثابتة، بل يعتريها . من الدافعية

كما قد  .اضيالتغير والتبديل خالل الفترة الطويلة التي يمارس فيها الالعب النشاط الري

 طالبتتغير دافعية الالعب الممارس للرياضة في كل مرحلة سيئة حتى تحقق الم

والحاجات البدنية والنفسية واالجتماعية للمرحلة السنية التي يمر فيها، ومن ناحية أخرى 

فدافعية الالعب . تختلف الدافعية طبقا للمستوى الرياضي أو البدني او الحركي لالعب

عن دافعية العب الدرجة األولى والتي قد تختلف بالتالي عن دافعية الالعب الناشئ تختلف 

  .الدولي أو العالمي

في بعض األحيان يالحظ وجود بعض العقبات التي قد  :مراعاة صراع الدوافع -15-4

فعلى سبيل المثال قد يحاول الالعب . تعترض رغبة الالعب في الممارسة الرياضية

في التدريب الرياضي والمنافسات الرياضية، وفي نفس الوقت المواظبة على االشتراك 

يحاول أن يجد المزيد من الوقت لالنتظام في مدرسته أو كليته أو عمله، وعندئذ قد يحدث 

صراع ما بين الدافع للممارسة الرياضية والدافع للدراسة أو العمل ومحاولة التوقيف 

ؤدي إلى صراع نفسي لدى الممارسين لذا ينبغي مراعاة بالعوامل التي قد ت .بينهما

المرجع (للرياضة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة مثل هذه الصراعات  

  .)149السابق، ص

  

  :الدافعية والهدف .16

لقراءة كتاب، أو إنجاز مهمة  التلميذالهدف هو ما يسعى الفرد إلى تحقيقه، فعندما يسعى 

فاألهداف تحفز األفراد ليعملوا على خفض  ،ما فإنه ينشغل بسلوك موجه نحو هدف 

التناقض بين ما يعرفوه اآلن، وما يريدون أن يعرفوه مستقبال، حيث يمكن أن يشعر الفرد 
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وتبرز أهمية وضع . )123غباري أحمد ثائر، ص(بعدم االرتياح إذا لم يكمل المهمة

  :األهداف من خالل ما يلي

  .حن بصدد تنفيذهاتوجه األهداف انتباهنا إلى المهمة التي ن -

 .األهداف تحرك الجهد، فكلما كان الهدف واضحا والمبذول يكون أكبر -

 األهداف تزيد من المثابرة والمواظبة على العمل، فعندما يكون لدينا هدف واضح، -

 .لتشتت أو التوقف عن العمل حتى نبلغ ذلك الهدفلنكون أقل عرضة 

دما تصبح االستراتيجيات القديمة األهداف تعمل على تطوير استراتيجيات جديدة عن -

 .أهداف ذاتيةو أهداف مهمة :المستخدمة غير فعالة ويبرز أمامنا نوعان من األهداف

هذا وقد يمتلك الفرد احدهما أو كالهما معا بولكن يجب أن يكون احدهما هو المسيطر 

  :وسوف نوضح دلك فيما يلي 

عندما  ية وتساعد على إتمام المهمة،أهداف المهمة تهدف إلى تطوير الكفا :أهداف المهمة

يتابع المتعلم هذا النوع من األهداف تكون أهدافه تطوير الكفاية وذلك بواسطة اكتساب 

المعارف والمهارات التي تساعده على إتمام المهمة، كما أنه يقبل على المهمات التي 

األخطاء ألن  تتصف بالتحدي على الرغم من أن ذلك التحدي قد يوقعه في مخاطر ارتكاب

األخطاء قد توفر المعلومات التي ترشدنا إلى عملية التعليم وترتبط أهداف المهمة بكوكبة 

من النواتج المعرفية واالنفعالية والسلوكية التي يتسهل عملية التعلم بما يحويه ذلك التعلم 

عمليات من فعالية عالية المستوى، وتقدير قيمة المهمة، واالهتمام والجهد واستخدام ال

  .المعرفية وما وراء المعرفي بكفاءة عالية

وعلى تقود األهداف الذاتية إلى القلق والخوف على القدرات الشخصية : األهداف الذاتية

العكس من أهداف المهمة، تقود األهداف الذاتية الطلبة إلى القلق والخوف على قدرتهم 

أقل قدرة من حيث الناحية االنفعالية هذه األهداف  .وأدائهم مقارنة بقدرة اآلخرين وأدائهم

 .)Simons, 2004(والدافعية واستخدام االستراتيجيات وكذلك تعمل انخفاض في األداء 

ناصر أساسية عوتعتبر مفاهيم مقل هذه صياغة األهداف والتنظيم الذاتي والكفاية الذاتية 

ليات التنظيم الذاتي حيث إن معتقدات الكفاية الذاتية وعم. في فهم سلوك المتعلم الناجح

  :تعمل معا من خالل اعتمادهما على بعضهما البعض فيما تتوسط األهداف بينهما

  .عمليات التنظيم الذاتي  ←  األهداف  ←  الكفاية الذاتية 
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  :وتتحدد الوظيفتان األساسيتان لألهداف بـ

  .إرشاد المتعلم لمراقبة وتنظيم جهده نحو اتجاه معين -

  .يم أدائه وتكثيف جهوده نحو األهداف األصليةتساعد الفرد على تقو -

إن التنظيم الذاتي الفعال يتطلب تقويم العمليات الموجهة نحو ) Schunk, 1994(ويرى 

نفس المرجع، . (األهداف، إضافة إلى ذلك، فإن تحقيق األهداف يعزز الكفاية الذاتية

  ).124ص

  

 :تعزيز صياغة أهداف حقيقية .17

من اجل األداء األفضل هو في صياغة أهداف حقيقية  العنصر األساسي في النضال

حيث يشعر الفرد بالفخر واالعتزاز عند نجاحه في تحقيقها، والعكس صحيح أيضا، 

غير سليمة  تسلوكيافعندما يقصر في تحقيقها فإنه سيشعر بالفشل، والفشل يؤدي إلى 

والنقطة الهامة عنا . دمةتتراوح بين جلد الذات وااللتزام بإعادة المحاولة في المرات القا

خبرتا النجاح والفشل تعتبر مفاهيم نفسية، فهما يحمالن معنيين مختلفين، حيث  أنهي 

يختلف رد فعلنا الناي تجاههما أي فشل أحد ما قد يكون نجاح لشخص آخر، على الرغم 

 وعندما يكون األفراد ).Sears, 1940. ( من حقيقة أن كليهما قد أديا بالطريقة نفسها

أحرار في صياغة أهدافهم واستكشافها والعمل على تحقيقها، فإنهم سوف يضعون 

أهدافهم ضمن الحدود القريبة في مستويات مهاراتهم، والعكس صحيح، فعندما يفشلون 

ذات مستويات متدنية، وبهذه  يقومون بصياغة أهدافبتحقيق أهدافهم فإنهم سوف 

أكيد التعزيز االجتماعي وبين تجنب تكرار الطريقة سوف يوازن األفراد بين الحاجة لت

وال يعتبر صياغة  .الفشل، ونتيجة لذلك سوف يتقدم الطموح لألمام بالعمل والممارسة

األهداف الواقعية أمر ضروري لإلتقان فحسب، ولكنها أيضا ضرورية لتكوين المهارة 

خرين من رد صياغة نوعين آوبإمكان الف. التي يمكن تعلمها وتعزيزها بشكل مباشر

  .األهداف

  .وهي الرغبة في اكتساب معرفة إضافية أو إتقان مهارات جديدة: أهداف التعلم -
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وهي الرغبة بالظهور بمظهر جيد أما اآلخرين لتلقي االستحسان والمديح : أهداف األداء -

وينقسم الطلبة حسب امتالكهم لألهداف إلى . الظهور بمظهر المقصر وبالتالي تجنب

نفس المرجع، (الطلبة ذوي أهداف األداء والطلبة ذوي أهداف التعلم،  طلية: قسمين

  ).128ص

  

  :تقييم األداء في ضوء الجهد الذي يبذله الرياضي .18

تكمن المشكلة هنا في قيمة الذات لدى الرياضيين أنهم يتعلمون تقدير أنفسهم من 

اهمة في تشكيل خالل تحقيق الكسب أو الخسارة، يؤكد ذلك عادة العوامل المختلفة المس

، )إلخ...اآلباء، والمدربون، وزمالء الفريق، واإلعالم (اتجاهات الرياضيين نحو أنفسهم 

ومكمن الخطورة هنا هو االعتقاد الذي يرسخ لدى الرياضيين أنهم يستطيعون اإلحساس 

بقيمتهم من خالل جعل اآلخرين ال يشعرون بقيمتهم، أي الفوز على اآلخرين أو هزيمة 

، وهذا النوع من الفهم للنجاح يعتبر غير مرغوب فيه، وربما أهم شيء يجب أن المنافس

 .يقدمه المدرب لتأمين استمرار الدافعية والحفاظ عليها هو تغيير هذا المفهوم الخاطئ

فالمكسب في الرياضة شيء هام، ولكن يجب أن يقترن بالجهد والكفاح الذي يبذله 

الشخصية الخاصة به، وأن االنجاز الرياضي  الرياضي من أجل الوصول إلى األهداف

يجب أن يقيم في ضوء األهداف النابعة من الشخص والمناسبة له، وليس في ضوء أداء 

إن هذا المبدأ يمثل قيمة كبيرة في فهم الدافعية في الرياضة، وعندما ينجح  .اآلخرين

ة في تطوير المدرب في مساعدة الرياضيين على فهمه وتطبيقه يكون قدم ميزة كبير

الدافعية، إنها بمثابة أهداف شخصية نوعية لألداء أكثر من كونها أهدافا ترتبط بنتائج 

  .)95أسامة كامل راتب، ص. (المكسب والخسارة

  

  :بناء أهداف شخصية واقعية .19

يمكن من خالل التركيز على وضع أهداف شخصية واقعية أن نؤمن للناشئ 

غم من تثير ضغوط المنافسة واآلباء والزمالء على هذا وبالر. خبرات النجاح في الرياضة

تحديد األهداف، فإن المسؤولية تقع بدرجة أساسية على عاتق المدرب في مساعدة 
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وتجدر  .)150ص ،فيونيه(الرياضيين على االسترشاد برؤية واقعية في وضع األهداف

ا تكون اإلشارة إلى أهمية عدم تعارض أهداف الفريق مع األهداف الشخصية، وربم

الحاجة إلى وضع أهداف الفريق محدودة جدا، ما دامت األهداف الشخصية قد وضعت 

على نحو جيد، وفي هذا السياق فإن أهداف الفريق التي تركز على المكسب والبطوالت 

تعتبر غير مفيدة، حيث من المفروض أنها تندرج تحت األهداف الشخصية التي سبق 

فريق التي ينصح بالتأكيد عليها هي تلك التي ترتبط بالروح وإنما أهداف ال ،اإلشارة إليها

الرياضية بين أعضاء الفريق من حيث العمل معا، أن يحترم كل رياضي اآلخر، الحصول 

وعلى ضوء الفهم السابق لكب من األهداف الشخصية وأهداف الفريق، فإن  ،على المتعة

ذه األهداف الفردية، مع أهداف األهداف الفردية تمثل أهمية أكبر من المكسب عن أن ه

إضافة إلى ما سبق فإن تحقيق أفضل النتائج  .الفريق تكفل عادة تحقيق أفضل نتائج

والمكسب من خالل إنجاز الرياضي لألهداف الشخصية يسهم في تدعيم الدافعية، 

والمسابقات عندئذ ال ينظر إليها على أنها نهاية المطاف، ولكن تعتبر بمثابة اختبارات 

  . )151نفس المرجع، ص(ورية لألهداف الشخصيةد

  

  :الكفاية المدركة واألهداف الدافعية لالنجاز .20

تتمايز إلى  )تتضمن الكفاية (تحتوي دافعية االنجاز مجموعة خاصة من األهداف       

التي ينشد فيها األفراد زيادة كفايتهم  لفهم، أو تمكنهم من، أي شيء  :أهداف اإلتقان: فئتين

التي ينشد فيها األفراد اكتساب األحكام المفضلة لكفايتهم، أو تجنب  :داف األداءأهوجديد، 

حيث توجد أهداف اإلتقان في المواقف التي يباشر فيها األفراد  .لكفايتهم األحكام السلبية

المهمة ألنهم يجدون استمتاعا داخليا، وتعكس أهداف األداء توجها خارجيا، يكون األفراد 

ثر للحصول على مكافآت خارجية ، ولعل ذلك يذكرنا بتصنيف آخر مدفوعين فيه أك

لقد اهتم منظرو الدافعية الداخلية  .لدافعية االنجاز إلى دافعية داخلية ودافعية خارجية

بالمظاهر االنفعالية والمعرفية للدافعية، حيث تبنى نظرية الدافعية الداخلية على افتراض 

. لتنمية ذكائهم وكفايتهم، وأنهم يسرون من انجازاتهمأن األفراد مدفوعين بصورة طبيعية 

ألن يستمتعوا باالنخراط في  نلقد أوضحت نظريات الدافعية الداخلية أن الناس يميلو
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األنشطة التي تضاهي جيدا مستوياتهم الشائعة من المعرفة والمهارة، وهكذا تزودهم 

الشعور بالفعالية والكفاية الذي إن . التي تسمح لهم أن يطوروا كفايتهمبالتحديات المثلى 

اإلتقان ويزيد الدافعية الداخلية  مجهوديسببه النجاح في مواجهة المهام المتحدية يعزز 

نفس (لالنهماك في المهام المشابهة، والشعور بعدم الكفاية يضعف الدافعية الداخلية

المشابهة، فالعمل بدون تحقيق نجاح يقوض الحماس للعمل في المهام . )153المرجع، ص

أظهرت العديد من الدراسات أن الطالب الذين يعتقدون أنهم أكفاء أكثر اهتماما داخليا  دولق

لقد أوضحت  .األكاديميةبمهام المدرسة عن هؤالء الذين لديهم مدركات منخفضة لقدراتهم 

بعض الدراسات عالقة سببية بين الكفاية المدركة والدافعية الداخلية لدى تالميذ ثالثة 

ورابعة ابتدائي، كما قدروا مدركات الكفاية واالهتمام بأحد الموضوعات الدراسية للطالب 

في مرحلة المراهقة، عند بداية ونهاية الفصل الدراسي، فظهر تغير االهتمام في اتجاه 

الذين أدركوا أن الكفاية تزيد  فالتالميذ. )157نفس المرجع، ص(تغير الكفاية المدركة

الدراسي، قدروا أن الكفاية تتناقص، قدروا الموضوع على أنه أقل خالل مقرر الفصل 

وثبت أيضا من خالل تحليل المسار أن مدركات الكفاية . إمتاعا عند نهاية الفصل الدراسي

لقد وجد أن اإلتقان المرتفع .تسبب خبرات وجدانية وإيجابية تحدث بدورها دافعية داخلية

الصف الخامس االبتدائي تقلل من استهداف معايير  مع الكفاية المدركة المنخفضة ألطفال

اإلنجاز وتعوق توقعات النجاح، عنها عند األطفال ذوي المستوى المتوسط أو المرتفع في 

عالوة على ذلك، وجد معلمو هؤالء األطفال أنهم أقل مثابرة عن األطفال . الكفاية المدركة

ة، وجد أنه ليس فقط أنه حديث وبصورة مشابه. متوسطي أو مرتفعي الكفاية المدركة 

خداع عدم الكفاية لدى أطفال الصف الثالث االبتدائي لمدركات قدرتهم، لكن تأثرت 

مدركات قدرتهم، بلكن تأثرت مدركات هؤالء األطفال للقدرة بمدركات الوالدين لكفاية 

مة،فلقد رغم أن منظرو الدافعية الداخلية أكدوا على مشاعر االستمتاع التي لها قي .طفلهم

لالحتفاظ باإلحساس  ةطبيعيأن الطالب تكون لديهم دافعية ) Covington )1992" اقترح 

، إلى درجة التي تجعل قيمة )أهداف أداء(بقيمة الذات في عيون أنفسهم وفي عيون الناس 

الفرد في المجاالت التربوية الخاصة تبنى على أساس الكفاية األكاديمية، وسوف ينشد 

نفس (ص إلظهار كفايتهم، ويتجنبون المواقف التي ربما تقود للحكم بعدم الكفايةاألفراد الفر

  .)151المرجع، ص
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  :تعزيز الدافعية للتعلم .21

  :يلعب المعلم دورا محوريا في بعث الدافعية للتعلم لدى المتعلم من خالل

ر يحترم فيها شخصية المتعلم ويصغي إليه وال يصد: عالقة تعليمية سوية مع المتعلمين -

إن دخول . ويتقاسم السلطة معه ويلعب دور الوسيط بينه وبين المعرفة. عليه األحكام

المتعلم عالم المعرفة هو دخول في نوع من العالقات االجتماعية كأنا وهو وأنا مع 

وهي تتقوى بالعالقات اإلنسانية في المدرسة ليس فقط بين المعلم . جماعة اآلخرين

عليمية السوية تقود المعلم إلى السعي إلى فهم أسباب فقدان أو إن العالقة الت. والمتعلمين

ضعف الدافعية لدى المتعلم، وإلى تفهم ضعفها أحيانا لدى المتعلم مما يساعد هذا 

  .)87عويضة محمد، ص(األخير على تجاوز حالة الضعف هذه تغييرها

ت المتعلمون من خالل رد فعل المعلم اإليجابي على إجابا :تعزيز مشاركة المتعلمين -

ويستغرق المعلم بمحتوى مادة التعليم . والتفاعل معها بالصوت والحركة والنظرات

فينسى تشجيع المتعلمين الذين يحتاجون التعزيز، بينما يشجع المتعلمين الذين يجيبون 

إن التعزيز وسيلة فعالة تزيد من مشاركة المتعلمين في  .بسرعة وبشكل صحيح

  :يمكن هذا التعزيز أي يكون: فرص معاودة السلوك المعزز النشاطات التعليمية ومن

وذلك عندما يعقب المعلم على جواب المتعلم شفهيا ردا على السؤال، أو على : كالميا

  .جيد، ممتاز، أكمل: تعمال عبارات مثلإجابة خطية أو إنجاز معين مس

  .الوجه اتبيرأو تع م بنظرة مهتمة، أو ابتسامةوذلك عندما يكون رد فعل المعل: ال شفهيا

  .ويأخذ شكل حركات كهز الرأس واالقتراب الجسدي من المتعلم: حركيا

مباشر عندما ال يوجد فاصل زمني بين السلوك وتعزيزه، ومؤجل : مباشر أو مؤجل

  .عندما يذكر المعلم بمساهمات إيجابية سابقة للمتعلم

  .اإلجابة إدماج مساهمة المتعلم في الدرس، طلب إعادة: بطرائق أخرى

من المفيد للمعلم اعتماد التنويع في أشكال التعزيز اآلنفة الذكر حتى يغطي التنوع في 

 يلجا فيهي الوقت الذي ف .المتعلمين واهتمامات المحتاجين منهم لهذا التعزيز توقعات

مكافآت مادية، (رفض استعمال التعزيز المادي يالمعلم إلى التعزيز المعنوي للمتعلمين، 

ألنه يجعل النشاط في موقع الوسيلة ويوجه بالتالي اهتمام ...) من األقساط المدرسية إعفاء
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إنه يحرف الدافعية باتجاه المكافأة . المتعلمين إلى أمور مادية بعيدة عن النشاط وأهدافه

نفس المرجع، (المادية في حين أن المطلوب تعزيزها وربطها بالهدف التعلمي مباشرة

  .)97ص
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  :خالصة

  

قد قدمنا في  الفصل األول من هذه الدراسة بإعطاء لمحة عن النظريات المفسرة لعملية ل

الدافعية، وحسب رأينا، ال توجد نظرية واحدة جامعة ومانعة في تفسير هذه العملية، بل 

توجد نظريات عديدة ظهرت عبر مراحل تاريخية متتالية، وتختلف كل واحدة منها في 

كما توجد . االختالف الخلفية النظرية ألصحاب هذه النظرياتتفسيرها للدافعية، وذلك 

تصنيفات عديدة لهذه النظريات، تختلف فيما بينها من حيث المنشأ أواألصل فمنها من 

ركز على الجوانب البيولوجية للدافعية، ومنها من ركز على الجوانب السيكولوجية 

المادية منها و (ب البيئية والمحيط ومنها من ركز على الجوان) المعرفة منها واالنفعالية(

وفي إطار  .الخ...، وهناك من أهتم بالعوامل الوراثية المسؤولة عن الدافعية)االجتماعية

بحثنا هذا، فقد اعتمدنا على نظرية الدافعية المحددة ذاتيا ضمن المقاربة االجتماعية 

م من جهة  األنواع المعرفية وق رأينا أن هذا المنحنى المعرفي قد يساعدنا أكثر لفه

التلميذ (المختلفة للدوافع الداخلية والخارجية والخصائص المرتبطة بسلوك المتعلم 

ومن جهة . وذلك حسب درجة التحديد الذاتي المرتبطة بالنشاط الممارس) أوالرياضي

أخرى السلوكيات التي من شأنها إما أن تزيد أو تخفض درجة هذه الدافعية والتي هي 

واالنتماء  االستقاللية والكفاءة: يث المنشأ بالحاجات النفسية األساسية مرتبطة من ح

فكل بينة اجتماعية من شأنها تلبية هذه االحتياجات، تزيد حتما في درجة  .االجتماعي

الدافعية المحددة ذاتيا، أوعلى العكس فالبنية والبيان االجتماعي التي تعيق هذه االحتياجات، 

افعية، مما قد يؤدي إلى سلوكيات سلبية للتلميذ والرياضي فمن شأنها خفض هذه الد

  .كالتخلي عن النشاط، الرسوب وعدم تحقيق النتائج الجيدة، وبالتالي المشروع التربوي
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  :مهيدت

 مله واألولياء إن دافعية الفرد المحددة ذاتيا تتأثر بعدة عوامل، فالمعلم أو المدرب
اته ونوعية كتأثير ودور في خلق هذه الدافعية أو فقدانها وذلك من خالل تصرفاته وسلو

تحليل نظريات الدافعية يكشف عن االتجاه بعيدا عن إن .تفاعله مع التلميذ أو الرياضي
فالحاالت من شعور وعواطف، أفكار ومعارف . الدافعية الخارجية نحو الدافعية الداخلية

لنظرية الدافعية المحددة ذاتيا،  الجديد وإدراكات أصبحت تمثل حجر الزاوية في االتجاه
توجد بين وداخل الفرد، وقد تبين  ويميل هذا االتجاه إلى إظهار وقبول االختالفات التي

تنقص من درجة  أو، تزيد ...االستقاللية، إتخاذ القرارات، الضبط: غيرات مثلأن المت
تتغذى من خالل العوامل التي الحاجات النفسية الدافعية الداخلية وهذا بالتركيز على 

النشاطات  االجتماعية والبيئية التي تساعد الفرد وتحفزه على القيام والمشاركة في
والرفع من درجة الدافعية المحددة ذاتيا، فالعوامل االجتماعية من شأنها إما تيسير 

والجوانب  الحاجات النفسية األساسية بالنسبة للفرد أو على العكس إعاقة هذه الحاجات
مكانة عالية في  واألولياء المدرب ،البيئية والمحيط والسياق التي تنشأ فيه، ويحتل المعلم

وعلى هذا سوق نهتم في هذا الفصل بدراسة العوامل المهمة في الرفع من  .السياقهذا 
درجة الدافعية ضمن نظرية الدافعية المحددة ذاتيا، هذا اإلطار النظري سوف يساعدنا 

 )المدرب(أكثر في تفسير العملية التعليمية المعقدة أي التفاعل التربوي بين األستاذ 
 .   )الرياضي(ميذ والتل وكذلك أولياء األمور
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  : الحاجات النفسية .1

تعتبر الدافعية مركزا للتنظيم البيولوجي، المعرفي، واالجتماعي، وهي مصدر 
للطاقة بالنسبة للفرد، تقوم بتوجيه الفرد والمثابرة في القيام باألفعال وتقترح نظرية 

ذاتيا والتي لها تأثير الدافعية المحددة ذاتيا وجود أنواع مختلفة من الدافعية المحددة 
ووفقا لهذه النظرية، ثالثة حاجات نفسية هي أساس دوافع الفرد . كبيرة على تنمية الفرد

عند تلبية هذه الحاجات،  .الحاجة إلى االستقاللية، الكفاءة واالنتماء االجتماعي :وهي
 فهذا يؤدي عموما، إلى إحساس الفرد بالراحة النفسية، وفي بحثنا هذا سوف نهتم

 ,Deci & Ryan(ب أصحاب هذه النظرية وحسبالحاجة إلى االستقاللية والكفاءة ألنه 

إذن فهذه الحاجات النفسية  .فهذه الحاجتان تعتبران أساسيتان في تفسير السلوك) 1985
تتغذى من خالل العوامل االجتماعية والبيئية التي تساعد الفرد وتحفزه على القيام 

لرفع من درجة الدافعية المحددة ذاتيا، فالعوامل االجتماعية والمشاركة في النشاطات وا
من شأنها إما تيسير، كما ذكرنا، الحاجات النفسية األساسية بالنسبة للفرد أو على 

 . )Ibid, 1989(العكس إعاقة هذه الحاجات 
هي بالحاجة النفسية التي تدفع الفرد لكي يكون مسؤوال عن سلوكه،  :االستقاللية -1.1

ظيمه بنفسه، بدال من أن يكون سلوكه مسيطرا عليه من طرف قوى وكيفية تن
سلوك الفرد يكون إذن محدد ذاتيا أو مستقال .وضغوط خارجية كانت أو داخلية

في  )مصالحه الشخصية، قيمة خاصة: مثال(عندما يتماشى مع موارده الخاصة 
وبانخفاض  هذه الحالة يدرك الفرد العالقة السببية الداخلية باإلحساس بالحرية

الضغط، ويرى أن لديه الخيار التام في المشاركة واالنخراط في نشاط ما أو 
التلميذ الذي يطلب : مثال. على العكس من شأنه عدم المشاركة أصال في النشاط

من والديه التسجيل في رياضة الجمباز، ألن هذه الرياضة تعجبه وممارستها 
ذا الخيار جاء ليشبع حاجته في وألن ه. تجلب له الشعور بالسرور والراحة

هو ذلك النشاط : التعلم المستقل ).Vallerand, 2001, P 130(االستقاللية 
التعليمي الذي يقوم به المتعلم مدفوعا برغبته الذاتية بهدف تنمية استعداداته 
وإمكاناته وقدراته مستجيبا لميوله واهتماماته بما يحقق تنمية الشخصية وتكاملها، 
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تفاعل مع مجتمعه عن طريق االعتماد على نفسه والثقة في قدراته في وكذلك ال
يمكن هذا النوع من التعلم الدارس من إتخاذ القرارات . عملية التعليم والتعلم

الالزمة، ويمكنه من التنظيم والتحكم في العالقة التفاعلية والمتناغمة بين 
لمسؤولية، التنظيم، التحكم، األساليب المتاحة من الحرية، االستقالل، االختيار، ا

اإلرشاد الذاتي وإتخاذ القرار في سياق عملية التعلم مما يؤدي إلى التفاعل الجيد 
 ).16، ص 2006صالح عبد الحميد عبد الرزاق، . (مع الخبرات الجديدة

هي الحاجة للتعامل بفعالية مع البيئة وذلك بالقدرة على التحمل  :الكفاءة -1.2
التي تؤدي إلى النجاح في مهمة تمثل تحديا بالنسبة والسيطرة على العوامل 

للشخص، لذلك فالسلوك ينبع من الحاجة بالشعور بالكفاءة بالنسبة للشخص الذي 
يبحث ويستمر في أداء المهام الصعبة وذلك بما يتناسب مع قدراته، ويبدي 

رده اهتماما الختبار، ومعرفة وتطوير وتوسيع نطاق تقييمه لقدراته مهاراته وموا
 ).Sarrazin, 2000, P 88(الشخصية 

هو الحاجة إلى شعور الشخص باالرتباط والتفاعل مع  :االنتماء االجتماعي -1.3
أو تلقي االهتمام / األفراد اآلخرين من نفس البيئة االجتماعية، وكذلك توفير و

 .من طرف األفراد المهمين بالنسبة له، واالنتماء إلى جماعة أو فئة اجتماعية
إلى االنتماء االجتماعي تدفع الشخص للدخول في عالقة حقيقية مع  فالحاجة

كل بيئة اجتماعية من شأنها تلبية  .أفراد يحترمهم وتربطه عالقات خاصة بهم
هذه المتطلبات والحاجات النفسية الثالثة، تساعد حتما على زيادة الدافعية 

لى توقعات عالية المحددة ذاتيا، مما يزيد من ميل الشخص للتعلم ويؤدي ذلك إ
في حين أن البيئة االجتماعية  .النجاح مستقبال وكذلك يساعد في تحسين األداء

التي تحول دون تلبية هذه الحاجات، تزيد من احتمال ظهور الدافعية الغير 
السلبية  تالسلوكيامحددة ذاتيا ويؤدي ذلك إلى نفور الفرد من النشاط وظهور 

 ).81زايد محمد، ص ) (هروبالتجنب، المعارضة، التخلي، ال(
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  :بالحاجات النفسية األساسيةتمام هلماذا اال .2

إذا أمكننا تفسير لماذا يسلك األفراد بالطريقة التي يسلكون بها في مواقف االنجاز 
الجيد، فربما نكون قادرين على تغيير سلوكهم، فمثال لماذا يتظاهر أحد التالميذ  واألداء
في مهام  مخلصايعمل، وكيف يمكننا أن نجعله يبذل جهدا  بالرغم من أنه ال يعملبأنه 

المدرسة؟ ولماذا يتجنب الرياضي تحدي وشدة التدريب، وماذا يمكننا عمله لنجعله يدفع 
يمكننا تفسير هذا بدرجة الدافعية التي تحرك سلوكه  .نفسه لالقتراب إلى حدود قدرته

استعداداه للتعلم، خالفا  ئوتهيوتوجهه نحو تحقيق غرض معين وتزيد من اهتمامه 
المعلمين  بوالذي، ولسوء الحظ، غالبا ما يستعمل في خطاللدافعية  الخاطئ للمعنى

والمدربين أين يعتبرون هذه الدافعية عبارة عن استعداد طبيعي، ففي حال فشل التلميذ 
ون في التعلم ينسبون هذا الفشل إلى فقدانه للدافعية ويلقون اللوم عليه د) الرياضي(

 .الذي يعيش فيه والتي أدت إلى سلوكه هذا قالبحث عن الحاالت الغامضة في السيا
فالدافعية ليست عبارة عن قوة نفسية سحرية، واعتماد ) Sarrazin, 1995(فمثلما أكد 

أو لفهم هذا السلوك، ويجب النظر إليها  اإلصالحيهذا الحكم بال يسمح بإمكانية للعمل 
التي تستمد خصوصيتها من السياق  الشخصيةغير من متغيرات مت أنهاعلى ) الدافعية(

، همن خالل سلوكه وطبيعة تفاعل) المدرب(إذن فدور األستاذ  .الذي يتطور فيه الفرد
يمكن أن يلعب دورا في خلق ) الرياضي(تقديمه للتغذية الرجعية وتصرفاته مع التلميذ 

  .)231، ص2008ميرسر سيسيل، (الدافعية أو فقدانها
أن االستقاللية ) 26، ص 2007أحمد المغربي، ( SANKOWSKIكر يذ

هي مبدئيا قدرة أو ميل الفرد إلى تنظيم حالته النفسية للعمل بحرية على أساس والكفاءة 
، هذه االستقاللية من شانها من المبررات المقنعة ضمن السياق المؤسسي المناسب لذلك

يمكن  .ليم وتزيد من درجة األداء الجيدتعزيز الدافعية للمتعلم كما تعزز جودة التع
مستقال عندما يقوم باختيار أهدافه العامة والخاصة وكذلك تحديد  متعلمااعتبار الفرد 

األهداف الجديدة، وذلك بتولي جزء كبير من المسؤولية، مما يؤدي إلى تعزيز االبتكار 
لثابتة واإلجراءات الملزمة والتأمل النقدي، التفكير الحر، عدم التقيد باألفكار واألدوار ا

التي تعوق حريته في وضع أهدافه واقعية وتخطيط برامج العمل وابتكار استراتيجيات 
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والتعلم من مواطن النجاح واإلخفاق مما يساعده تساير المواقف الجديدة والغير متوقعة 
بسمات  لمستقل يتميزإذن فالتلميذ ا .على الوصول إلى مرحلة الكفاءة في األداء مستقبال

  :نذكر منها
لديه االستعداد للمخاطرة، أي يمكن أن يتعامل مع المواقف التعليمية وغيرها وأن  -

  .يتحمل جميع اإليجابيات والسلبيات المحتملة
  .ا وفعاال نحو المهام الصعبة التي تتضمنها عملية التعليمطيمتلك توجها نش -
  .التعلم في عمليةيتمتع بالمثابرة والدوام واالستمرارية  -
  .يتمتع بالمثابرة والدوام واالستمرارية في عملية التعلم -
يرتب األهداف حسب أولوياتها ويحدد الفترة الزمنية الالزمة لتحقيق كل هدف، مع  -

  .وضع األهداف القريبة والبعيدة المدى
  .يقوم بتغيير األهداف واستبدالها بتلك التي تتناسب مع قدراته ودرجة دافعيته -
  .شف مسؤولياته ويحددهايك -
  .يقوم بتحديد البدائل بإتخاذ قرارات فورية -
  .)60المرجع السابق، ص ( يقوم باختيار العوامل المالئمة لدافعيته -
  

  :أهمية تطوير التعلم المستقل .3

ل إسهاما متميزا في إثراء عملية التعليم والتعلم، كما قيعتبر تطوير مهارات التعلم المست
أضف إلى ذلك أن . ل األساسية في تطوير التعليم ومدخال للتغيير المنشودأحد العوام انه

تطوير أساليب المعاملة يمكن أن تسهم في تمهيد الطريق للمختصين في مجال التعليم 
ون ي المؤسسات لرفع كفاءات وصقل مهارات المتعلمين مما يجعلهم يتعاملفوالتدريب 

أكثر وباالعتماد على ذاتهم وقدراتهم  مع المواد والنشاطات المتاحة باستقاللية
وهذا ما يعزز دافعتيهم بحيث يشعرون بالمتعة والرضا وكذلك بالمزيد من . ومهاراتهم

  .)60المرجع السابق، ص . (الحرية
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  :في تطوير التعلم المستقل علمدور الم .4

أو أن أن يستغني عن المدرس أثناء ممارسة التعلم،  المستقل ينبغي يعني أن التلميذ ال
بل على . وجود في هذه العالقة لمعلمعد له دور أو لم يعد ليه فلم ئقد ثم إلغا معلمدور ال

لن تلغي دوره، بل كل ما في األمر أن  المعلمالعكس من ذلك فإن الحاجة الدائمة إلى 
ونتيجة . عتريه الكثير من التغيير والتحولدوره التقليدي القائم على السيطرة والضبط سي

دوره ينحصر في المهمة الدقيقة والبارزة والمتمثلة في عمله كمسير وكمستشار ف لذلك
وعليه أن يجذب اهتمام التلميذ نحو النشاط لكي يزيد من درجة . ومرشد ومشارك

هو على فيصل إليها التلميذ،  الكفاءة واألداء التي تعتبر من األهداف التي ينبغي أن
ي تقديم يد المساعدة للتلميذ وتشجيعه، وأن يكون استعداد تام لقضاء كل الوقت الالزم ف

متسامحا وداعما وودودا، ونتيجة لكل تلك الخصائص فإن التلميذ يشعر بالحرية في 
، 2005جابر عبد الحميد، (االقتراب أكثر منه، ويمكنه التحدث إليه بعفوية وببساطة 

تقتضي  المعلمطرف إذن فالتفاعل واالستجابة المستمرة وكذلك المتابعة من  ).252ص 
أسلوب معين في تعامله مع التلميذ، وفيما يلي سوف نتطرق بأكثر  الستعماللجوءه 

  .من أسلوبي التربية على االستقاللية مقابل السيطرةتفصيل إلى كل 
  

  :العوامل االجتماعية المؤثرة على الدافعية الدراسية والرياضية .5

لعوامل االجتماعية أن تأثر على يفترض با ):المعلم(سلوك وأسلوب المدرب  -5-1
والدراسي ) Vallerand et al, 2001(الدافعية في كل من الميدانين الرياضي 

)Pelletier et all, 1993(   وطبعا فسلوك المدرب)له تأثير حاسم على دافعية ) المعلم
م التفاعالت يقوم بتقديم المعلومات، يشجع أو يوبخ، ينظ هذهخالل ). الرياضي(التلميذ 

في ) المدرب( المعلمإلخ، إذن فطريقة ...أوال إطار العمل الجماعي، يتقاسم سلطته
. لها تأثير على درجة الدافعية لدى المتعلم) الدراسية(تشكيل الوضعيات الرياضية 

وبصفة عامة فقد اهتم الباحثون في اآلثار المترتبة على أسلوبين معينين في التعامل 
  .والتفاعل في هذا اإلطار
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القسرية والتسلط في المعاملة ) المعلم(عمل فيه المدرب تيس :سلوب الضبطأ -
، 2001ح مصطفى محمد، الساي(ا في إتخاذ جميع القرارات ويكون منفرد

في إنجاز وإتباع األوامر وإطاعتها ) الرياضي(ويكون أسلوب التلميذ . )21ص
  .)47، ص 2004سعيد عزمي، (

بتبرير جميع ) المعلم(يقوم فيه المدرب  :والكفاءة أسلوب يدعم االستقاللية -
راتب (في إتخاذ القرارات ) التلميذ(خياراته، ويشجع االستقاللية، يقحم الرياضي 

د أظهرت نتائج الدراسات في المجال الدراسي قو ).141، ص 1999أسامة، 

)Alter,1994. Alter et Coll. 1996( )Durw. Bellat et Coll . 1994 ()Mingat, 

 .Boiché,2006.Trouilloud, 2006(وكذلك في المجال الرياضي  )1991.1996

Vallerand,2001.Biddl, 2001(  يؤدي إلى الرفع من درجة الدافعية المحددة
وكذلك تبين إنخفاظ في  )الدافعية الداخلية، الدافعية الخارجية المعرفة(ذاتيا 

ومن  ).لالدافعيةالضبط الخارجي وا(األنواع األخرى للدافعية المحددة ذاتيا 
ناحية أخرى، فأسلوب الضبط ينتج عنه إنخفاظ في درجة الدافعية المحددة ذاتيا، 

الالدافعية والدافعية الخارجية ذات الضبط : إلى جانب إرتفاع في درجة
 .الخارجي

يعتبر  :كمحدد للدافعية المحددة ذاتيا) الرياضي(أسلوب التعامل مع التلميذ  -
عامال من العوامل ) المدرب( المعلمو) الرياضي(ميذ أسلوب التفاعل بين التل

فقد اهتمت العديد من الدراسات بأثر . ة في تحديد الدافعية المحددة ذاتياحاسمال
التعليم وكذلك األداء  ونجاع المعلمالعالقة بين طريقة المعاملة من طرف 

، وخلصت هذه الدراسات إلى توضيح )Alter et Coll, Op cité(الدراسي 
فسير النجاح أو الفشل الدراسي للتلميذ بإعطاء مختلف العوامل االجتماعية وت

يمكننا من فهم " أسلوب التدريس"إذن فمصطلح   .والثقافية التي تفسر هذا األداء
وهذا . )Mérad J, Bertone S, 1998, p 131(تأثير األستاذ على أداء التلميذ 

لمعاملة في الميدان الرياضي ما أكدته أيضا الدراسات التي اهتمت بأسلوب ا
 ,Sarrazin ; 2000, Trouilloud ; 2002(والنتائج  باألداءوعالقتها 
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Tessier ; 2006, Boiché ; 2006.(  المعلموقد يختار )إما أسلوب ) المدرب
السيطرة والضبط، أوأسلوب التربية على االستقاللية، ولفهم هذان األسلوبان 

 .االستقاللية مقابل السيطرة: ن في هذا الصددوم بتحديد مفهومين هاميقسوف ن
ن عيقال  :االستقاللية مقابل السيطرة ضمن نموذج الدافعية المحددة ذاتيا -5-2

ه دافعية داخلية عندما يقوم بعمل وهو ال يرجو من وراء القيام به إال ديشخص أن ل
الداخلية أنشطة ومن أجل ذلك تستخدم الدراسات حول الدافعية . المتعة التي يجلبها له

متفق على جانبها التشويفي، ومن هنا كان الزمن الذي يستغرقه الشخص في هذه 
األنشطة من أفضل أدوات قياس الدافعية الداخلية وإن لم تكن الطريقة الوحيدة، إذ ثمة 

لم القياس، أين يسأل فيها الشخص عن مدى غبطته طرق أخرى مثل االستبيان أو سال
كما أننا نقول  .)51، ص2000فابيان فنوييه، (ء قيامه بنشاط ما وشعوره بالرضا أثنا

عن شخص أن لديه دافعية خارجية في جميع الحاالت التي يقوم فيها بعمل أو نشاط 
أنظر (...) نصيب من المالالمكافآت، : مثال(وهو يرجو من وراء ذلك أن يجني ربحا 

  .)21الشكل
  

  )استقاللية(فق حرية التصرف وك وسل

  
                          الدافعية الداخلية              
  

  الدافعية الخارجية             
  

  الالدافعية              
  

  )السيطرة(إنعدام حرية التصرف 

  

 )استقاللية(الدافعية ضمن متصل مستمر وفق حرية التصرف : يمثل) 12(شكل 
  )52مرجع سابق، ص (
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فيه  انقطاعال ) continum(لى مسار متصل مستمر يمكن تصور الدافعية الخارجية ع
بالمتصل  ففي المستوى األعلى من هذا. ةلدرجات حرية التصرف الذاتي واالستقاللي

يكون نشاط الشخص مقرونا بشعوره أن تصرفاته تكون من تلقاء ذاته، وفي المستوى 
صلة بين ما ال يبصر ال ث، بحي)الالدافعية(كون الشخص عديم الدافعية ياألسفل منه 

العمل الذي يقوم به،  نوعيقوم به من أعمال وما يحققه من نتائج، فهو يحس، مهما كان 
ي نقيض من حالة االستقاللية فأن ال سلطان له على النتائج، إنه يوجد في حالة على طر

وحرية التصرف الذاتي، وبين هاتين الحالتين المتباينتين حاالت عديدة مرتبطة 
ة مثل هاجس ربح المال، ازدياد االعتبار بنيل الجوائز، إدخال بالضغوط الخارجي

وهذه الحاالت تعبر عن أشكال الدافعية الخارجية قلب أشخاص آخرين،  في السرور
)Cury. F. Sarrazin P, 2001 ( ،وعندما يكون األشخاص محركين بدافعيات داخلية

، لذلك )ا العمل يستهوينيهذ: مثال(سبب نشاطهم إلى ذواتهم  إسنادنجدهم ميالين إلى 
في تصرفهم، ويكون األمر على العكس من ذلك عند  افهم يحسون أنفسهم أحرار

سبب نشاطهم إلى عوامل خارجية يعزون األشخاص المحركين بدافعيات خارجية، فهم 
حرية تصرفهم، ضبط المدرسة، وبالتالي فهم يحسون أنفسهم أكثر تقييدا في : مثال

الدافعية الداخلية بالمكافآت المالية أو بالمراقبة أو بفرض زمن  وذلك ما يفسر إنخفاظ
، ...محدود النجاز عمل، وعموما، بكل أنواع الضغط، أو المراقبة أو التقييد والسيطرة 

والواقع أنه ينظر إلى كل ضغط خارجي على انه تقليص لمجال حرية االختيار 
  .)53فنوييه، مرجع سابق، ص (واالستقاللية 

  

  :والكفاءة الذاتيةاالستقاللية  إدراك .6

 كيف يمكن للمعلم أن يعد هذا التعيين بحيث يدرك التلميذ نفسه باعتبار أن لديه استقاللية
وفقا لما يذهب والكفاءة الذاتية الهدف؟ إن إدراكات االستقالل  في الغرض أو وكفاءة
فعية المحددة في نظرية الدا) 248، ص 1999جابر عبد الحميد، ( )Deci & Ryan(إليه 

ذاتيا عبارة عن وظيفة للشخصية والبيئة، حيث يقترح أصحاب هذه النظرية أبعادا في 
الذاتية، والجوانب والكفاءة السياق االجتماعي تؤثر في إدراك المتعلمين لالستقاللية 
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 تقدمهم تغذية رجعية لألفراد عن مدىالمعلوماتية من السياق هي تلك التي توفر 
و محاولة إجبار الفرد أو السيطرة أتأكيد على المقارنة االجتماعية وهم، دون المون

األداء أفضل : سباب الخارجية لألداء أو التعلم، مثلعليه، وتؤكد جوانب الضبط على األ
ة، ئمن األشخاص اآلخرين، تجنب الشعور بالحرج أو الحصول على اإلثابة والمكاف

إلى القول بان السياقات  )هذا المجال كما أدت بحوث أخرى في(د أدت هذه األعمالقول
بر المدارس واألندية تتع .التي تبرر فيها جوانب الضبط تضر باإلحساس باالستقاللية

بيئات تتوافر فيها معلومات كثيرة عن تقدم التلميذ أو الرياضي، كثيرا  بمثابةالرياضية 
ة التعليمية إدراكا ئما يسودها مناخ الضبط والسيطرة، ولكن هؤالء ال يدركون هذه البي

هذه البيئة بطرق مختلفة، وعلى الرغم من أن المعلم أو  عوقائأنهم يفسرون  ذمتشابها، إ
معلوماتية في األساس، إال أن التلميذ أو  أوالمدرب قد يقدم تغذية رجعية ضابطة 

فبعضهم يميل في البيئات ذات ). المدرب(الرياضي قد ال يفسرها كما قصدها المعلم 
ون بحثاالستقاللي القوي إلى التركيز على الجوانب المعلوماتية من الموقف، وي التوجه

الذين يميلون إلى التوجه  أمام من أن يكونوا مستقلين، هعن تلك المواقف التي يمكن
الضابط القوي فإنهم يركزون على جوانب الضبط أو يفسرون المواقف المعلوماتية 

المرجع السابق، ص ( ومقاصد المعلم الطيبة باعتبارها ضابطة على الرغم من نوايا
249(.  

  

  :والكفاءة اجتماعي يدعم االستقاللية) سياق(توفير بيئة  .7

أن يعرفوا كيف ) المدربين(إذن ولكي يصبح المتعلم مستقال ذاتيا، ينبغي على المعلمين 
تطلب لرياضي، وتنمية هذه االستقاللية تللتلميذ أو ليرسخون معايير اجتماعية تتيح ذلك 

ون حقا غاحتراما متبادال، وينبغي أن يحترم المعلمون هؤالء المتعلمين إذا كانوا سيص
إن السؤال الذي يتعلق . ألفكارهم، وبالتالي فعلى المتعلم أيضا أن يحترم أفكار المعلم

المدرسة، النادي (باالحترام المتبادل سؤال يتخطى عالقة السلطة في المؤسسة 
) بيذاتية(بين شخصية الث في مجال العالقات والدراسات والبح تؤكد ذ، إ..).الرياضي

على المساواة االجتماعية في البيئة الديمقراطية حيث يتبع المعلمون والمتعلمون دستورا 
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مسؤوليات المعلم نفسها مع التلميذ، وال يعني أنهم  أنواحدا للسلوك، وهذا ال يعني 
مساعدة التلميذ ) المدرب(المعلم متساوون في سلطتهم، فما يزال من مسؤولية 

، ص 2004وطفة أسعد، (رياضي على وضع وترسيخ معايير وجزاءات معقولة لوا
109(.  

  

  :والكفاءةاالستقاللية دعم أسلوب  .8

التي  تبالسلوكياالدراسات لتي اهتمت  :التأثيرات على سلوك التلميذ والرياضي -8-1
تيا أسفرت عن تحديد أسلوبين للتعامل مع من شأنها تسهيل أو إعاقة الدافعية المحددة ذا

 ).السيطرة(أسلوب التربية على االستقاللية وأسلوب الضبط  :التالميذ والرياضيين
األسلوب األول هو األسلوب الذي يسهل تنمية الدافعية المحددة ذاتيا ألنه يغذي الحاجات 

وإعاقة حرية التعبير النفسية للتلميذ والرياضي، على عكس الثاني الذي يميل إلى عرقلة 
الخالفات الجوهرية بين هذين النوعين من أساليب  .ويقود إلى دافعية غير محددة ذاتيا

والكفاءة ويدعمهما االستقاللية ب لشعورالذي يؤيد ا المعلمالتدريب والمعاملة تكمن في أن 
ع إليه باحترام التلميذ، يمضي وقتا أكثر في االستما يقوم: مثال(هو أقرب من التلميذ 

، أكثر )يقوم بتشجيع التلميذ ويعزز تقدم مستواه(وهو أكثر إيجابية ) ومحاولة فهمه
أكثر  ، )المشاكل بنفسه حليتيح للتلميذ فرص االختيار، يعطيه الوقت الكافي ل(مرونة 
على العكس  .)طي المبررات لذلكعوي لنشاطبا ميقوم بشرح أهمية القيا( وتفسيراشرحا 

كل شيء  رعىالمسيطر مياال إلى أخذ كل شيء على عاتقه فهو ي لمالمعمن ذلك، نجد 
وهو ). يفرض ما يجب تعلمه وكيفية القيام بذلك، يستخدم اللغة المباشرة أي لغة األمر(
ينتقد التلميذ (، أكثر سلبية )ال يترك الفرصة للتلميذ لكي يجد الحلول بنفسه(ع تسرم

، العقوبات المكافآتيستخدم (لتلميذ ، يقوم باستعمال الضغط رفي تحفيز ا)كثيرا
أظهرت العديد من الدراسات الفائدة .)D.Tessier,2006, P37() والمنافسة بين التالميذ

في المجال الدراسي والرياضي  والكفاءة الكبيرة من أسلوب التربية على االستقاللية
)R.J.Vallerand, 2001, L.Pelletier, 1993, D.Trouilloud, 2006( ارنة مع بالمق

 ون على دعم في االستقالليةلاألسلوب التسلطي، فالتالميذ والرياضيين الذين يحص
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، ينجحون أحسن ولديهم كفاءة مرتفعة، تقدير ذات )المدرب(من طرف المعلم  والكفاءة
مرتفع كما أنهم يتصفون بالمشاعر اإليجابية، لديهم تحصيل دراسي مرتفع، أكثر فعالية 

تتميز جميع  .أكثر إصرار واستمرارية في النشاط وأكثر إبداعافي عالج المعلومات، 
جزئيا بأن لمهمتها وهدفها بنيات وخصائص تميزها، وبنيات  عليمنماذج وأساليب الت

المتعلم،  هالمهمة تشير إلى الطريقة التي تنظم بها الدروس ونوع العمل الذي يقوم ب
ذ، وكذلك المطالب المعرفية وما يتوقعه من انجاز بالنسبة للتلمي علموعمل الم

تختلف  .واالجتماعية التي عليهم الوفاء بها وهم يعملون النجاز مهام التعلم المحددة لهم
هذه البنيات وفقا لألنشطة المختلفة المتضمنة والمتطلبة في طرق تدريس معينة، مثال 

بي، ذلك أن بعض الدروس تتطلب من التالميذ الجلوس لتلقي المعلومات على نحو سل
والذي يهدف . معلمبينما تقتضي دروس أخرى المناقشة والجدل والتفاعل اإليجابي مع ال

وتحقيق  األداءمن خاللها تحسين األداء بالنسبة للتلميذ في المهام والنشاطات وكذلك في 
  ).79، ص 1999جابر عبد الحميد، (النجاح 

مصطلح التربية  :مةهامش من الحرية في بيئة منظ، االستقالليةدعم أسلوب  -8-2
على االستقاللية يمكن أن يبدو غامضا عندما نربطه، بالمفهوم الخطأ، باألسلوب 
المتسامح أو األسلوب الذي تسوده الالمباالة والتساهل الزائد، وفي هذا الصدد يفرق كل 

الذي يدعم استقاللية التلميذ وبين البيئة المتسامحة في  معلمبين ال )Deci & Rayan(من 
  :لية التعليم، وهذا الفرق يكون من خاللعم

 .)13(في الشكل رقم مبين  كما هو .تنظيم الدرس و درجة الحرية المتاحة للتلميذ
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أبعاد البيئة التعليمية المتعلقة بدرجة التنظيم والضبط والحاجات ): 13(الشكل رقم 

  )D.Tessier, Op cité( التي تحققها
  
مرتفع في البيئة  :تالف الجوهري بين هذين النوعين من البيئة التعليميةاالخ -8-3

فاألسلوب المتسامح . االستقاللية ومنخفض في البيئة المتسامحة التي تدعم التربية على
المدرسة، نادي (يتصف بقدر كبير من الحرية في أنشطة التلميذ، ففي المؤسسة 

أين ) إطار تعليمي غير منظم(منعدمة  التي تسودها درجة تنظيم منخفضة أو) رياضي
أو المدرب، وال توجد حدود لنشاطات التلميذ،  المعلمال يوجد توجيه معين من طرف 

وعلى  .بحيث يمكنه فعل كل ما يريد دون وضع نهايات فاصلة لحريته في التصرف
بطريقة مهيكلة العكس فإن البيئة التي تدعم التربية على االستقاللية تكون أكثر تنظيما و

ويشجعه  للتلميذ مفتوحةبمعنى أن المعلم يترك الخيارات ) إطار تعليمي منظم (جيدة 
لتي يرسمها، وعلى اة وكل هذا في إطار الحدود رعلى إتخاذ القرار المناسب والمباد

 

  :أسلوب متسامح

  : +الحاجة لالستقاللية
 -: الحاجة لالنجاز

ضبط منخفض 
 )أكثر حرية(

  :الالمباالةأسلوب 

  -: الحاجة لالستقاللية
 -: الحاجة لالنجاز

 حرية( كبيرضبط 
 )ةالتلميذ منخفض

 تنظيم مرتفع

 تنظيم منخفض

  :السيطرة والضبطأسلوب 

  -: الحاجة لالستقاللية
 +: ة لالنجازالحاج

  التربية على االستقالليةأسلوب 

  : +الحاجة لالستقاللية
 +: الحاجة لالنجاز
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بهيكلة وتنظيم األنشطة داخل  يقوموجه التحديد فالمعلم أو المدرب األكثر تنظيما 
  .أو الرياضي تعليم، يبني المهام التي تشكل تحديا بالنسبة للتلميذالحصة، ينقل محتوى ال

، أيضا أن كل من البيئة الداعمة لالستقاللية وكذلك البيئة )12(الشكل رقم يبين 
الضابطة، هما عبارة عن بيئتان منظمتان على السواء واالختالف األساسي يبينهما 

إذن فتدعيم االستقاللية ودرجة  .ضيعد الحرية الممنوحة للتلميذ أو الريابيكمن في 
التنظيم في الحصة ليست أبعادا مختلفة، بل هي عبارة عن أبعاد متكاملة من األساليب 

 ، كل منها قادر على تلبية أوإعاقة الحاجات النفسية للتلميذ أوعليمالتحفيزية في عملية الت

ية، فأسلوب الضبط ال خالفا للتربية على االستقالل ).االستقاللية والكفاءة(الرياضي 
يترك الخيار في إتخاذ المبادرات وال يقدم سوى القليل، أو حتى االنعدام الكامل لهامش 

 أنهماالحرية للتلميذ والرياضي، ففي البيئة الضابطة ينظر إلى هذين األخيرتين على 
 وأخيرا، فالبيئة التعليمية ذات .)المعلم(للقرارات المتخذة من طرف المدرب  منفذان

ال تمثل حتما أسلوبا مرجعيا  الالمباالةالتنظيم وأسلوب  المنخفضاإلطار التعليمي 
للتحفيز بالنسبة للمعلم، تماما كما هو الحال بالنسبة للبيئة المتسامحة التي من شأنها 

) الضبط المرتفع(ب الداعم لالستقاللية، فالبيئة التعليمية الملزمة والتأثير سلبا على األسل
تأثر سلبا على أسلوب الضبط، ويمكن اعتبار هاتين  المنخفضالتنظيم  وذات درجة

 ,D.Tessier(وبالتالي تكون توقعات األستاذ غير واضحة المعالم " فوضوية"البيئتين 

Op cité,p 54 (.  
  

  ):الرياضي(بالتلميذ ) المدرب( لمعلماعالقة  .9

هي عبارة عن عنصر مهم في العالقة البيداغوجية للتعلم  معلمإن مشاركة المدرب أو ال
تزام التلميذ أوالرياضي بواجباته ومهامه وذلك بطريقة الفي خلق بيئة ومناخ يسهل ب

فمن بين األسباب الرئيسية لكي نجعل شخصا ما مهتما بخصوص أمر .عفوية واختيارية
ال يعبر فيه عن اهتمامه الكبير، هي سعينا للحصول أوال على رضاه واستحسانه 

ران قذلك داخل األسرة، مجموعة األ معه، سواء كان واتفاقناى ارتباطنا للتعبير عن مد
على الحالة التعليمية،  أينطبق هذا المبد ).115وطفة أسعد، ص (أوفي المجتمع 
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في األنشطة والمهام المقترحة، فمن الضروري أن  وي للتلميذفولتسهيل االلتزام الع
وقد أكد العديد من الباحثين  .)المدرب(علمالميشعر هذا األخير باالحترام واالرتباط مع 

)E.Thill, 1990, G.Snyders, 1987, C.Spallanzani, 1988 ( من خالل النتائج التي
أبعاد البيئة التحفيزية تغذي الحاجة إلى اإلنتماء االجتماعي للتلميذ،  أنتحصلوا عليها، 

ر هذه هتظ .من هذه األبعاد بعدا) المدرب( المعلمو )الرياضي(وتعتبر العالقة بين التلميذ
الوقت، الطاقة المخصصة في عملية التعليم أو (العالقة سواء من الناحية الكمية 

، فمثل )دة، االبتسامة، المزاج الحسنوسمات الم(أو من الناحية النوعية ) التدريب
الحاجتان النفسيتان السابقة الذكر، فالحاجة إلى اإلنتماء االجتماعي تتوزع حول محور 

يتصف  )HOSTILE(العدائي  المعلمف .العدائية والمشاركة: ذو قطبين متعارضين بين
االستبداد أين  من بالبرودة في التعامل مع التالميذ، وكذلك الصرامة المبالغ فيها مع نوع

المشارك الذي  المعلموفي المقابل نجد . ال يأخذ بعين االعتبار وجهة نظر التلميذ
ويظهر المودة والتعاطف في عالقته مع التلميذ، مستثمرا  يتصف بالهمة في تعامله،

 .)E.Thill, Op cité, p43( وقته وطاقته الالزمة والضرورية لذلك
ولتلخيص األفكار الرئيسية التي تنبع من هذا النموذج المتعدد األبعاد، ووفقا لنظرية 

الكفاءة، االستقاللية : الدافعية المحددة ذاتيا، فإن السياقات االجتماعية التي تدعم مشاعر
واالنتماء االجتماعي تشكل المكونات الثابتة للدافعية الداخلية وتساهم في تطوير الدافعية 

التعليمية، ينبغي  فمن أجل تسهيل االلتزام العفوي للتلميذ في تأدية مهامه .المحددة ذاتيا
يمكن وضع  .ثةتهيئة الظروف الالزمة التي تتيح تلبية هذه الحاجات األساسية الثال

العوامل االجتماعية التي تأثر على هذه االحتياجات في ثالثة محاور ثنائية القطب، 
  :وعليه فإن .حدود كل قطب يشير إما عن إعاقة أو تحقيق هذه الحاجات

تقديم الخيارات، تشجيع المبادرات، تبرير أهمية (أسلوب التربية على االستقاللية  -
توجيهات مباشرة، ممارسة الضغوط على (لضبط ، يتعارض مع أسلوب ا)األهداف

  ).التلميذ أو الرياضي
ة ح، التغذية الرجعية الراللتلميذاقتراح مهام تحمل التحدي بالنسبة (التنظيم المهيكل  -

اقتراح أهداف (، يتعارض مع التنظيم الفوضوي )التي تركز على عملية التعليم
 .)غامضة في إطار تعليمي محدود التنظيم
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االستثمار في الجهد والوقت لصالح الرياضي (خير، مشاركة األستاذ وفي األ -
التعامل ببرودة وتحفظ، (، يتعارض مع العدائية )أوالتلميذ، إظهار المودة في التعامل

 . )Trouilloud, 2002, Op Cité( )عدم إعطاء االعتبار للتلميذ أو الرياضي
 

 :األهداف والدافعية المحددة ذاتيا .10

إلى الهدف على انه نتيجة ينبغي تحقيقها أو هو عبارة عن تحدي يمكن أن ينظر 
ومن هذا  ).على المستوى الفردي أي دون منافسة اجتماعية(شخصي ينبغي قبوله 

 التالميذأن  )88فابيان فنوييه، مرجع سابق، ص( )EDWIN LOCK(المنظور الحظ 
م هدفا عاليا قبل حصلوا على أفضل النتائج هم أولئك الذين حددوا ألنفسهتالذين 

فرضية مفادها أن مستوى الجهد المبذول في  عاالختبار، ولهذا فقد قام الباحث بوض
انجاز مهمة ما يتوقف إلى درجة كبيرة على الهدف الذي حدده الفرد لنفسه تحديدا 

وينظر إلى الهدف على أنه، في المقام األول، آلية لها انعكاس دافعي، والدافعية  .واعيا
ي التي توجه هفاألهداف ). المداومة(ومدته ) الجهد(ح إتجاه العمل وشدته هنا تشر

  .االنتباه والعمل لتحسين األداء والنتائج
  

  :باالستقاللية الكفاءةعالقة  .11

 Deci & Ryan( )J.Boiché, 2006, Op(تبين البحوث في نظرية الدافعية المحددة ذاتيا 

Cité,p55(  والتصرف الذاتي أن الشعور باالستقاللية والحرية)العكس، الشعور  أو
الشعور بالكفاءة يؤثر فيها ليس هو الشعور الوحيد الذي يؤثر في الدافعية، ف) بالرقابة
وبالفعل فإن . وهذه المكونة أضيفت لشرح التأثيرات المعقدة لمعرفة النتائج. أيضا

وكما هو متوقع،  النتائج الجيدة تقوي الدافعية الداخلية أما النتائج السلبية والسيئة،
إذن فالنتائج الجيدة والنجاح تزيد من قوة الشعور بالكفاءة،  .تضعف الدافعية الداخلية

غير أنه في حاالت المراقبة التي تنقص من اإلحساس بحرية التصرف الذاتي 
الدافعية الخارجية وبالتالي فهي  واالستقاللية، ليس للنتائج الجيدة والجوائز تأثير إال على

أن الدافعية  ث بالضرورة التالميذ على المراجعة من تلقاء أنفسهم وذلك ما يظهرال تح
ويمكن أن يلخص مفعول  .ال مكونة واحدةالداخلية هي بالفعل محصلة  مكونتين 
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، الذي يظهر أن درجة عليا من )14( رقم الشكلالمكونتين على النحو المبين في 
ال أحد : مثال(رف الذاتي واالستقاللية قوي بالحرية في التصالكفاءة مقرونة بشعور 

، وينتج عنهما الدافعية الداخلية القصوى، أي )ا أقوم به من عملميكرهني على القيام ب
شغف بالعمل، كما يظهر أيضا، في مقابل ذلك تماما، أن الشعور باإلكراه مقترن حالة ال

  .)53ابيان فنويبه، ص ف() الالدافعية(شديد ينتج عنهما إنعدام الدافعية  باإلحساس بعجز 
وتوافق حاالت الدافعية الخارجية كل ماهو بين هذين الحدين من الحاالت، وهي متنوعة 

أو على (بحسب تغير درجات شدة الشعور بالكفاءة وحرية التصرف الذاتي واالستقاللية 
في هذه  تهضي الذي يتلقى أجرا مرتفعا تظل دافعيته مرتبطة بمشاركاالري: العكس

  ).اضة حتى في حال لم يتلقى أجراالري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )االستقاللية، الكفاءة(يمثل مكونتا الدافعية ): 14(الشكل رقم 

  .)54المرجع السابق، ص (

 

  

� ا��
حرية (االستقاللية 

 )التصرف الذاتي

 

 ضعيفة: الكفاءة

 قوية: الكفاءة

 متوسطة

 الدافعية

 دافعية خارجية

 دافعية داخلية
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وفي دراسة أجريت لتحديد أثر االستقاللية والكفاءة على العمل واألداء في المدرسة، 
نقصا في  أوفي الكفاءة  أتضح من خاللها أن األطفال الذين أظهرت خبرتهم نقصا

القلق، : بشكل كبير والمتمثلة في)  غير سارة(االستقاللية، قد أظهروا انفعاالت سلبية 
التجنب والتجاهل، عكس األطفال : الغضب والملل وكذلك سلوكيات انسحابية تتمثل في

لديهم  أنالذين أدركوا أنفسهم على أن لديهم القدرة والكفاءة وأدركوا أنفسهم على 
حب االستطالع واالستمتاع، وكانت  :استقاللية ذاتية، حيث تمثلت انفعاالتهم في

، ص 2003زايد محمد، (المثابرة، االستغراق والمشاركة الفعالة : سلوكياتهم في شكل
84.(  
  

  :مخاطر وقيود ،تنمية االستقاللية .12

عليم، لماذا نجده في إذا كان دعم االستقاللية عند التلميذ أو الرياضي شيئا إيجابيا أثناء الت
الحقيقة نسبيا في مؤسساتنا؟ هناك قيود منوعة لتنمية وتوفير هذا النوع من البيئة، 

في مقدمتها، خوف كثير  .وكثير منها يوجد في صيغة أو أخرى في أي موقف تعليمي
من العاملين في ميدان التعليم أو التدريب من فقدان السيطرة على الحصة، عدم الثقة 

يذ أو الرياضي قي قدرته على التصرف باستقاللية وحرية دون تخطي الحدود، في التلم
في مثل هذه المواقف قد يبذل المعلم أو المدرب جهدا كبيرا في الحفاظ على وهم 

إذن هناك شروط وظروف  .)248، ص1999جابر عبد الحميد، (السيطرة بأي ثمن
  : تلخيصها فيما يلي تنمي هذه االستقاللية لدى التلميذ أو الرياضي، يمكن

  .أن يكون المعلم أو المدرب واثقا من معرفته -
 .أن يكون متجاوبا مع تالميذه أو رياضييه -
 .أن يحترمهم -
 .أن يستخدم طريقة المناقشة والتوضيح أثناء التعليم -

 :االستقاللية صعبة، يمكن أيضا تلخيصها فيما يلي وهناك عوامل يمكن أن تجعل تنمية
 .ة عما يستطيع التلميذ أو الرياضي أن يستخدمه لمواجهة المشاكلالمعتقدات المحدود -
 .االختصاصعدم التحكم والمعرفة المحدودة في مجال  -
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، يجب أن تتاح إليه الحرية )التلميذ أو الرياضي(إذن ولتنمية االستقاللية لدى المتعلم 
فكلما قام في ذلك على نفسه،  معتمداويجرب ويفشل ويحاول مرة أخرى  لالكافية ليحاو

المدرب بتوجيه التعلم على نحو نشط، وكلما كان متفاعال مع المتعلمين  المعلم أو
ومشخصا لمدى تقدمهم، كلما زاد ذلك في درجة استقالليتهم وكفاءتهم وبالتالي في 

  .)257نفس المرجع، (المحددة ذاتيا  دافعتيهمدرجة 
  

  :التالميذعند  األداءدور المعلم في زيادة  .13

من خالل ما  التالميذالدراسي عند  األداءادة دافعية ييكون للمعلم دور في زيمكن أن 
  :)151ص  ،هادي مشعان ربيع(يلي
إن توفير التغذية الراجعة ألسباب فشلهم ونجاحهم يزيد من    :التغذية الراجعة  -13-1

لديهم، ففي حالة الطالب الذي يجد صعوبة في إتقان مسائل الضرب  األداءتوقعات 
يلة، يمكن للمعلم أن يستخدم النجاحات السابقة التي حققها الطالب، وذلك لبناء الثقة الطو

أعرف أن هذا النوع الجديد من :"وهنا يقول المعلم للطالب. في تعلم المهمات الجديدة
المسائل يبدو صعبا، لكن عليك أن تتعلم كيفية العمل بها، ألنك تعرف كافة األمور التي 

وعندما    ".لذا ما عليك سوى العمل بجد، وسوف تكون النتيجة جيدةتحتاجها للمعرفة، 
ينخرط الطالب في العمل، يمكن للمدرس أن يلقي على مسامعه تعليقات شبيهة بما 

أنت تعمل بشكل جيد، لقد انتهيت من الخطوة األولى، كن واثقا من أنك تعرف :"يلي
!! عت األرقام بسرعة كبيرةعليك االستمرار بالعمل الجاد، لقد جم.. عمليات الضرب

لقد استطعت ... لقد عرفت أنك تستطيع القيام بذلك من خالل ما بذلته من جهد جاد
  ".القيام بذلك، لقد أصبت الهدف ألنك عملت بجد

يستطيع المعلم زيادة دافعية   :من صياغة أهدافهم وتحقيقها التالميذتمكين  -13-2
اغة أهدافهم بإتباع العديد من النشاطات، لإلنجاز من خالل تمكينهم من صي التالميذ

كتدريب الطالب على تحديد أهدافهم التعليمية وصوغها بلغتهم الخاصة، ومناقشتها 
معهم، ومساعدتهم على اختيار األهداف التي يقرون بقدرتهم على إنجازها، بما يتناسب 



<Ø’ËÖ]<Ø’ËÖ]<Ø’ËÖ]<Ø’ËÖ]oÖ^nÖ]oÖ^nÖ]oÖ^nÖ]oÖ^nÖ]<<V<<V<<V<<VíéÃÊ]‚×Ö<íé‰^‰ù]<<íéŠËßÖ]<l^q^£]íéÃÊ]‚×Ö<íé‰^‰ù]<<íéŠËßÖ]<l^q^£]íéÃÊ]‚×Ö<íé‰^‰ù]<<íéŠËßÖ]<l^q^£]íéÃÊ]‚×Ö<íé‰^‰ù]<<íéŠËßÖ]<l^q^£]< << << << <
@

  

 109 

المناسبة التي مع استعداداتهم وجهودهم، وبالتالي يساعدهم على تحديد االستراتيجيات 
  .يجب إتباعها أثناء محاولة تحقيقها

إن حاجات الفرد لالنجاز متوافرة  :لالنجاز والنجاح التالميذاستثارة حاجات  -13-3
لدى جميع األفراد ولكن بمستويات متباينة، وقد ال يبلغ مستوى هذه الحاجات عند بعض 

ل الجهود الالزمة لتحقيقها، لسبب أو آلخر حدا يمكنهم من صياغة أهدافهم وبذ التالميذ
لذلك يترتب على المعلم توجيه انتباه خاص لهؤالء الطالب، وخاصة عندما يظهرون 

لذلك فإن تكليف ذي الحاجة   .سلوكا يدل على عدم رغبتهم في أداء أعمالهم المدرسية
المنخفضة لالنجاز والنجاح بمهام سهلة نسبيا، يمكن أن يؤدي إلى استثارة حاجة 

لإلنجاز وزيادة رغبته في بذل الجهد والنجاح، ألن النجاح يمكنه من الثقة بنفسه الطالب 
  .)285ص ،احمد الفالح العلوان(وقدراته، ويدفعه لبذل المزيد من الجهد

  

  :في عالقتها باألداء وظائف الدافعية .14

الرياضيين أثناء  التالميذتؤدي الدافعية عدة وظائف تنعكس إيجابا على سلوك   
  :بين هذه الوظائف نجد ومن، )15الشكل رقم (تعلم عملية ال

تفترض النظرية المعرفية االجتماعية، أن األفراد   :توجه السلوك نحو هدف معين -
يضعون أهدافا ألنفسهم ويوجهون سلوكهم نحو هذه األهداف، فالدافعية تحدد أهدافا 

  .تارون السبيل لتحقيق هذه األهدافمعينة لألفراد، وتجعلهم يخ
فالدافعية تضاعفت من   :زيد من جهود وطاقة األفراد المبذولة نحو هذه األهدافت –

  .مقدار الجهد والطاقة المبذولين من قبل األفراد نحو األنشطة معينة
فالدافعية تحدد الدرجة التي :  ة نحو األنشطةرعلى المثابرة والمباد التالميذتشجيع  –

إلى العمل  التالميذمنهم، فعادة ما يبادر  سيعمل بها األفراد بشكل مستقل أي بمبادرة
على المهمات التي يريدون فعال عملها، باإلضافة إلى أنهم يميلون إلى االستمرار في 
إنجاز المهمة حتى لو يكملوا هذه المهمة حتى لو لم يكملوا هذه المهمة أو تعرضوا 

  .)287المرجع السابق، ص(لإلحباط في إنجاز المهمة
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فمن وجهة نظرية معالجة المعلومات،  :على معالجة المعلومات التالميذتشجع  –
 التالميذفالدافعية تجعل  .للمعلومات التالميذفالدافعية تؤثر في نوعية وكيفية معالجة 

يظهرون انتباها عاليا، وكما هو معروف فإن االنتباه يلعب دورا حرجا في اكتساب 
وعالوة على  .والذاكرة طويلة المدى المعرفة والمعلومات في كال من الذاكرة العاملة

المدفوعين للتعلم إلى طلب المساعدة التي يحتاجون إليها إلنجاز  التالميذذلك، يسعى 
مهمة، ويسألون بعض األسئلة للتوضيح أو ممارسات عملية إضافية، باإلضافة إلى أن 

ى أفضل من ذوي الدافعية العالية يحاولون فهم المواد لتعلمها بشكل ذي معن التالميذ
  .)287المرجع السابق، ص( تعلمها بشكل آلي

وبسبب وظائف الدافعية توجه السلوك نحو هدف، وتزيد  :تؤدي إلى تحسن في األداء -
من طاقة وجهد الفرد وتشجعهم على المبادأة والمثابرة ومعالجة المعلومات، والتعزيز، 

فإنه من الممكن أن نتوقع بأن فإن الدافعية في الغالب تؤدي إلى تحسن في األداء، لذلك 
نحن كمعلمين يصبح عملنا أسهل وفعال عندما . سيكون تحصيلهم عاليمعظم طلبتنا 

ن من أين تأتي دافعيتهم؟ لذلك علينا أن ك، ولالدراسةيكون طلبتنا مدفوعين للنجاح في 
  .الدافعية الداخلية والدافعية الخارجية: نميز بين مصدرين مهمين للدافعية

  

  
  

  دافعيةال

    توجه السلوك نحو هدف
  

  األداءتحسن      

  تزيد الجهود والطاقة

  األنشطة المثابرة نحو

  معالجة المعلومات

  تعزيز النتائج

  
   .في عالقتها باألداء وظائف الدافعية: يمثل )15(الشكل رقم 
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  : تطوير الدافعية الداخلية .15

أن معظم األفراد  )289ص ،لسابقالمرجع ا( )Deci and Ryan, 1987(يرى     
الفعالية الذاتية : يكونوا مدفوعين داخليا ألداء مهمة معينة إذا توفر الشرطين التاليين

، لدى بعض األفراد أن لديهم القدرة على إنجاز المهمة بنجاح االعتقادأي  العالية
اخليا إلى أن يكونوا مدفوعين دالتالميذ يميل حيث  .إدراكهم للمحددات الذاتيةو

  :للتالميذعندما يكون لديهم فعالية ذاتية عالية لدى  المدرسيةلالنخراط في األنشطة 
  .للمهارات األساسية التالميذالتأكد من إتقان  -
 .يالحظوا تقدمهم على المهمات الصعبةعلى أن مساعدتهم  -
 .طمأنتهم بأن لديهم القدرة على النجاح -
 .تعريفهم على زمالء ناجحين -

ريات الدافعية عدة توصيات إضافية من شأنها أن تعزز الفعالية ولقد قدمت نظ  
  : الذاتية للطلبة، وتؤدي في محصلتها إلى دافعية داخلية للطلبة، ومنها

فإذا أردنا أن نحدد النجاح : تية بدال من المقارنة مع اآلخرينتشجيع المقارنة الذا -
ئذ فإنه بإمكان جميع ، عندالمدرسيالتقدم  تحسن المهارة أو بإنجاز المهمة، أو

النجاح والتفوق، أما إذا أردنا أن نحدد النجاح بمقارنة أداء طلبتنا مع أداء  التالميذ
اآلخرين، فإن العديد منهم سيفشل، فمثل هذا التنافس ربما قد يدفع القليل ممن 
يعتقدوا بأهمية هذا التحدي، ونحن كمعلمين، نستطيع أن نشجع المقارنة الذاتية بدال 

تقييم أدائهم بشكل مستقل، وأن نحافظ على سرية وذلك بالمقارنة مع اآلخرين، من 
نشجعهم على تقييم أدائهم بنفس م، ونعطيهم تغذية راجعة خاصة بهم وان التقيي

  .الطريقة التي نقيم بها أدائهم
إن األنشطة التي : على إتقان المهمات التي فيها نوعا من التحدي التالميذتشجيع  -

، باإلضافة إلى ذلك، التالميذا طابع التحدي تطور النمو المعرفي لدى يغلب عليه
فإن إتقان هذه المهمات تعزز الفعالية الذاتية، ونتيجة لذلك، فإنها تعزز الدافعية 

في  والرضي واالعتزازيتقنون مهمات التحدي يشعرون بالعز  التالميذالداخلية، ف
على مواجهة مواقف  التالميذرة ونحن كمتعلمين يمكننا أن نعزز قد .إنجازهم



<Ø’ËÖ]<Ø’ËÖ]<Ø’ËÖ]<Ø’ËÖ]oÖ^nÖ]oÖ^nÖ]oÖ^nÖ]oÖ^nÖ]<<V<<V<<V<<VíéÃÊ]‚×Ö<íé‰^‰ù]<<íéŠËßÖ]<l^q^£]íéÃÊ]‚×Ö<íé‰^‰ù]<<íéŠËßÖ]<l^q^£]íéÃÊ]‚×Ö<íé‰^‰ù]<<íéŠËßÖ]<l^q^£]íéÃÊ]‚×Ö<íé‰^‰ù]<<íéŠËßÖ]<l^q^£]< << << << <
@

  

 112 

التحدي من خالل تزويدهم بالتغذية الراجعة المناسبة، وتزويدهم بالمعايير التي 
 التالميذالتي يشعر  المدرسيةتساعدهم في عملية التقييم، والعمل على إيجاد البيئة 

، وأن نكافئهم مكافآت مجزية لنجاحهم على مهمات من خالل بالحرية في المخاطرة
حدي، فعلى سبيل المثال، ممكن أن نجعل الطالب يختار بين إنجاز مهمة بسيطة الت

أو مهمة صعبة، ولكن نعطيه الكثير من الدرجات على إنجازه للمهمات 
  ).291المرجع السابق، ص(الصعبة

يفشل  عندما  :مدركين بأن األخطاء ممكنة حتى في مواقف النجاح التالميذجعل  -
يطورون فعالية ذاتية متدينة، معتقدين بأنهم لم يعملوا بشكل متكرر جدا س التالميذ

إلى بعض  التالميذبحيث يؤدي إلى نتائج سارة، أما إذا تعرض بعض  اجيد اشيئ
بمثل هذه الحالة سيدركون  التالميذحاالت الفشل داخل مواقف نجاح متكرر، فإن 

فشل، لذلك بأنهم يمكن أن ينجحوا إذا حاولوا، ويطورون اتجاهات واقعية نحو ال
فيها نوع ) مهمات(لنتجنب أن يصبح الفشل خبرة متكررة، علينا أن نقدم خبرات 

ويميل طلبتنا إلى أن يكونوا  .)292ص ،المرجع السابق(من التوازن في الصعوبة
مدفوعين ذاتيا عندما يكون إدراك لمحدداتهم الذاتية أي عندما يعتقدون بأن لهم الحق 

عملوها، لذلك قدم علماء الدافعية العديد من المقترحات وضبط األشياء وي اختيارفي 
  : لمحدداتهم الذاتية حول واجباتهم وأنشطتهم منها التالميذالتي تعزز إدراك 

تحتاج أية غرفة صفية إلى بعض   :تقديم األنظمة التعليمية بطريقة غير رسمية -
ناسبة، اإلجراءات واألنظمة والتعليمات من أجل أن يتصرف كل طالب بطريقة م

ليتمكن المعلم من تنفيذ األنشطة بسالسة للطلبة ولكن المهم الطريقة التي تقدم بها 
  .هذه األنظمة والتعليمات أن تكون طريقة عادية، مرنة، وليست قاسية أو صارمة

بعض األنشطة رغم أنها ليست ممتعة بحد ذاتها إال أنها مهمة  أنأن نبين للطلبة  -
فعلى سبيل المثال، تعلم قواعد اللغة اإلنجليزية في : للطلبة على المدى البعيد

  .أساسي في الصف الثامن مثال شيءالصف الخامس ليست مهمة اآلن، ولكنها 
تغذية على األشياء التي أنجزوها بشكل جيد، وكيف يمكنهم تطوير  التالميذإعطاء  -

 .ذلك مستقبال
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عمل طلبتنا لينا أن نقيم يجب ع:بطريقة تهدف إلى تحسين أدائهم التالميذتقييم أداء  -
) فعلى سبيل المثال، كيف يجب أن تعمل(تركز على النوع  بعيدا عن إصدار أحكام

ولكن تقييمهم بطريقة تزودهم بالمعلومات بطريقة تساعدهم في تحسين مهاراتهم 
معايير يستطيعون من  التالميذومعارفهم، وعالوة على ذلك، نستطيع أن نعطي 

  .كما ذكرت سابقا) مقارنة ذاتية(سهم بأنفسهم خاللها أن يقيموا أنف
أحيانا قد توجد طريق واحدة للقيام :عندما يكون ذلك ممكنا باالختيار لتالميذالسماح ل -

بعمل ما، ولكن في الكثير من األحيان هناك العديد من الطرق لعمل نفس الشيء، 
  .ففي هذه الحالة لماذا ال نسمح للطلبة أن يختاروا ما يريدون عمله

ما يريدون عمله، فإنهم سيكونون متهمين جدا بالعمل،  باختيارفعندما نسمح للطلبة 
  .)298ص ،المرجع السابق(بسرعة وفاعلية، ويفتخرون بعملهموينجزون العمل 

 التالميذفمن خالل المعززات الخارجية قد يشعر :التقليل من المعززات الخارجية -
 التالميذلمعززات الداخلية تشعر بأن المهمة غير سارة وصعبة، في حين أن ا

، لذلك يجب علينا كمعلمين أن نشجع التعزيز الداخلي، وأن بالمتعة في العمل
  .مدفوعين داخليا التالميذنتجنب المعززات الخارجية عندما يكون 

فأحيانا قد  :لتركيز على القيمة الداخلية للمهمة التي يقومون بهال التالميذع يتشج -
 التالميذومعززات خارجية وتقييم، ومع ذلك يجب أن نشعر يكون هناك منافسة 

ونحن . المهم يكمن في قيمة المهمة نفسها الشيءبأنه رغم وجود ذلك إال أن 
المعرفة والمهارات ألنهم  الكتسابكمعلمين، يجب أن نعرف بأن طلبتنا مدفوعين 

 .يريدون أن يتعلموها، ال ألننا نقدم لهم المعززات الخارجية
  

 :العجزالشعور ببالتحصين ضد  االستقاللية عالقة .16

أيضا بموضع المسؤولية حيث وجدت عالقة إيجابية بين التوجه  االستقالليةترتبط 
والدافعية الداخلية ومن ثم القدرة على التحكم، وتفسر األحداث تفسير  لالستقاللية

ا يؤكد المعلمين منطقي، وهنا يؤثر التحكم المدرك على انهماك التالميذ في التعلم فعندم
على التفكير المستقل والتمكن من المحتوى يجعل التالميذ يعطون قيمة إلستراتيجيات 
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التعلم الفعالة ويركزون على المهمة التي في أيديهم، ويزداد إدراكهم للتحكم 
ومن ثم فإن أهم ما يجب أن يتعلمه الطالب  .)380الفرحاتي السيد محمود، ص(الداخلي

ساس بالمسؤولية، واعتبار أنفسهم مسئولين عما يقومون به، وعلينا أن في المدرسة اإلح
نربي عندهم اإلحساس تجاه زمالئهم، وتجاه مجتمعهم، وتزويدهم بخبرات في مجال 

بمستوى اإلحساس بالمسؤولية عندهم، كالقيام  لالرتقاءالعناية باآلخرين يعد سبب فاعل 
شراف على مراكز الطفولة والعناية بأعمال تطوعية لخدمة المجتمع المحلي، واإل

ويرى  .من التعلم المستمر ابالمسنين والمراكز العلمية مما يمكن اعتباره جزء
)Blumenfeld, 1992 ()أن تغير مركز المسؤولية من المعلم ) 380المرجع السابق، ص

للتلميذ فعالة في خفض الشعور بنقص القدرة، وأن التلميذ يدرك أنه المصدر األساسي 
قراراته وتحمل تبعاتها وأهم عامل مؤثر في نجاحه وتمكنه هو ما يتمتع به من صفات ل

إيجابية ثابتة مثل القدرة والجهد واستخدام أنسب استراتيجيات التعلم، وإدراك العالقة 
 .بين الجهد والنتيجة

األصل والرهن للتمييز بين الحرية : بين مفهومي (De Charms)وفي هذا الشأن ميز 
، ويدرك أنه اختيارهراه، حيث يرتبط األصل بإدراك الشخص لسلوكه على أنه من واإلك

إليه، ويرتبط هذا المفهوم بمفهوم حرية الحركة والذي  ىمصدر السببية في بيئته يعز
 .يبالنسبة لهذا الشخص هي مواقف تحديعني أن المواقف 

كهم وعواقب هذا ون ضد العجز المتعلم بالربط بين سلونالمحص التالميذيستطيع  -
السلوك، فالعواقب السلبية يمكن أن تكون نتيجة الختياراتهم وليست نتيجة لخطأ اقترفه 

  .شخص آخر دونهم
ون ضد العجز المتعلم بالضرورة على سلطة لتمنحهم الدافع نالمحص التالميذال يعتمد  -

مجرد االنتظار لتوجيه األسئلة والقيام بالمبادرة أكثر من  يحتاجونالالزم، فغالبا ما 
  .لتلقى التعليمات بشأن ما ينبغي عليهم فعله

المحصنون ضد العجز المتعلم إلى تنمية مهارات صنع القرارات  التالميذيحتاج  -
الجيدة، ذلك ألنهم قد تمرسوا على معرفة االختيارات المتاحة، والتنبؤ بنتائج كل اختيار 

  .يقدمون عليه، وصنع الخيارات وتحمل عواقبها
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المحصنون ضد العجز المتعلم صراعا بين رغباتهم ورغبات  التالميذقد يواجه  -
شخص آخر، لكنهم يستطيعون عادة التفاوض للوصول إلى حلول تضمن لهم الفوز، 

المرجع السابق، (كنون من حسم الصراع دون التصرف على نحو سلبي أو مدمرمفيت
  .)384ص
  

 :تنمية شعور التلميذ الرياضي بقيمة الذات .17

في قيمة ذاته، وأن ذاته أساس تحكمه في األحداث، وفيما يلي بعض  التلميذأي اعتقاد  
  :اإلرشادات المرتبطة بذلك

على التحسن  همتشجيعب بها ونالتأكيد على تقدم التالميذ في المهمة التي يقوم -
 .والتقدم عندما يتعلمون أكثر

مراجعة أي بالجهد تحسين إدراك التلميذ أن درجاته قابلة للتحسن مع زيادة 
 .عمل لمعرفة كيفية أدائه وأخطائه ونقاط قوته

التركيز على و يعرض على أقرانه كيف تعكس درجاته العالية كفاءته وتمكنه -
إعطائه أمثلة عن ومن ثمة  االرتباط بين الجهود السابقة واالنجازات الحالية

 .سنلتعرف على التقدم والتحل كيفية تطوير قدراته في مجاالت معينة
تدريبهم على خاصية وضع األهداف والمراجعة الدورية لهذه األهداف، وأن  -

 .يتمتعوا بتقويم جهودهم في ضوء تحقيق أهدافهم
لتعرف على التقدم ل إعطائه أمثلة عن كيفية تطوير قدراته في مجاالت معينة -

 .والتحسن
لنجاح له قيمة وإحدى تطبيقات التحكم المدرك نظرية استحقاق الذات والتي تفترض أن ا

االعتقاد يتضمن انخفاض القدرة ويخلق مشاعر عدم الجدارة، وعدم  وأن اإلخفاق أو
االستحقاق، وللحفاظ على اإلحساس األساسي بجدارة وقيمة الذات ينبغي أن يشعر 
األفراد بقدراتهم وإدراكهم للتحكم، وأن يبرهنوا على هذه القدرات مرات كثيرة، إحدى 

ق العمل على تحقيق أهداف سهلة حيث يكون النجاح مؤكدة، وثمة وسائل تجنب اإلخفا
من طالب  االمتحانوسيلة أخرى هي الغش وهي مشكلة حيث قد ينقل الطالب في 
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ضعيف، وقد يضبط متلبسا، وثمة طريقة أخرى لتجنب اإلخفاق هي الهرب من الموقف 
قدرة له على النجاح السلبي، أما الطالب الذي يكثر رسوبه قد يصل إلى إدراك أنه ال 

ومن الغريب أنه يمكن تجنب إدراك القدرة  .)384المرجع السابق، ص(فيترك المدرسة
، ويستطيع الفرد أن يعمل على تحقيق أهداف ألقصديالمنخفضة عن طريق اإلخفاق 

صعبة حيث يكون اإلخفاق مضمونا، ووضع مطامح عالية أمر يحظي بالتقدير في 
ومن التكتيكات . غها ال يعني بالضرورة قصورا في القدرةالمجتمع، واإلخفاق في بلو

المرتبطة بهذه النقطة أن يعتبر اإلخفاق راجعا إلى الجهد القليل، كأن يستطيع الفرد أن 
ينجح إذا سمحت الظروف له أن يبذل جهدا أكبر، وال يمكن أن يالزم الفرد إذا رسب 

ولم تتح له ن يكسب قوته بنفسه لم يدرس له على نحو سليم، وخاصة إذا كا امتحانفي 
وبذل الجهد يتضمن المخاطرة، فالجهد الكبير الذي يؤدي إلى . الفرص المناسبة للدرس

النجاح يحافظ على إدراك الفرد أو تصوره لسالمة قدرته، ولكن الجهد الكبير الذي 
يؤدي إلى اإلخفاق يعني نقصا في القدرة، والجهد القليل يتضمن مخاطرة أيضا، ألن 

على قلة جهدهم، واألعذار  التالميذالمعلمين عادة يؤكدون على بذل الجهد وينقدون 
على الحفاظ على التوازن السليم، ومن  التالميذالمناسبة هي الوحيدة التي تساعد 

لم أجتهد بما فيه الكفاية " لو درست ساعات أطول لحققت نتيجة أفضل"األعذار الشائعة 
عالقة موجبة قوية لها لبحوث أن القدرة المدركة وقد بينت ا  ".وكنت سيء الحظ

للنجاح واإلنجاز وبمستوى نمو التالميذ، فالتالميذ األكبر سنا يدركون  التالميذبتوقعات 
ويؤكد  .أو اإلنجاز مقارنة بالتالميذ األصغر سنا األداءأن للقدرة تأثيرا جوهريا على 

 المدرسيةيير أو تعديل المهام أننا نحتاج إلى تغ) 387المرجع السابق، ص(أتكنسون 
المهام وتنوعها مطلب ضروري، كما أن  فاختالفعلى دافعية إنجاز التالميذ،  اعتمادا

التالميذ ذوي دافعية اإلنجاز المرتفعة أقل خوفا من الفشل وأكثر تحديا للمهام، 
نجاز ستجيب معلميهم لهم بإعطائهم مهام مثيرة للتحدي، أما التالميذ ذوي دافعية اإليو

مهام سهلة، وتستجيب المعلمين  الختيارالمنخفضة أكثر خوفا من الفشل وأكثر احتماال 
التالميذ بإعطائهم مهام صغيرة وخطوات إنجازيه إلكمال المهام الصعبة، كما  لهؤالء

ستطيع المعلمين أن نزيد من دافعيه إنجاز تالميذهم من خالل تشجيعهم على ي
م الشخصية عن أدائهم، وقبول بعض األهداف التي تتطلب وتدعيم مسؤوليته االستقاللية
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ستطيع المعلمين تنمية سلوك البحث عن التحدي يوفي هذه الحالة . بعض المخاطر
والمثابرة لدى تالميذهم، باإلضافة إلى إعطائهم العديد من األنشطة التي يكتسبون منها 

هدفهم هو التعلم ويتطلب خبرة النجاح، والمكافآت المتكررة ومساعدتهم على أن يكون 
النجاح في مهام  واستمرارالتالميذ في أنشطة تحسن رغبتهم في التعلم،  إشراكذلك 

سهلة ينمي مثابرة التالميذ وصبرهم، وينمي توجههم نحو التعلم من خالل دمج التحدي 
 طكون بإعطائهم مهام سهلة فقيال  ا، وهذالمدرسيةوالمسؤولية عن الفشل في األنشطة 

تعلم التالميذ ال يتتكون قدرتهم على التحكم تدريجيا ولكن أيضا بالتركيز عن ماذا حتى 
المرجع السابق، ( )Alderman, 1990(بالدرجات  ويذكر  يم أدائهمعن كيفية تقو

أن المعلمين يستطيعوا أن ينموا القدرة على التحكم لدى التالميذ، وال سيما ) 387ص
خالل اإلحساس بفعالية الذات، وتوقعاتهم الواقعية  التالميذ الذين يشعرون بالعجز من

الخاصة باإلنجاز، فالمعلمين الذين يشعرون بفعالية الذات أو يثقون في قدرتهم على 
التأثير في تعلم التالميذ يرون أن التالميذ يشعرون بالعجز لديهم قابلية لتخفيض 

ميذ النجاح ولكن حقق التاليشعورهم بالعجز، ويضيف الباحث أنه ليس كافيا أن 
من  المدرسيفي نجاحهم  يعتقدوا أن لمسؤوليتهم وكفاءتهم إسهام كبيرباألحرى أن 

الوثيق بين جهودهم ونجاحهم، وتتكون هذه العالقة من خالل العناصر  االرتباطخالل 
  : التالية

في تشكيل  حيث تقوم األهداف بدور أساسي: يةوضع أهداف قريبة وواقع -
  .من خالل معيار ذاتي نقيم ونراقب به األداء اتياالدافعية المحددة ذ

فالتالميذ الذين يشعرون بالعجز عادة ما يكتسبون عدم  :إستراتيجيات التعلم -
الكفاءة ويفشلون في تطبيق إستراتيجيات التعلم الهادفة والمفيدة، وفي هذا 

 .   يجب أن نحدد للتالميذ إستراتيجيات تساعدهم على إنجاز أهدافهم

 .ويركز هدف التعلم هنا على كيفية تقدم التلميذ :تعلمهدف ال -
 .تشجع التالميذ على عزو النجاح إلى الجهد الشخصي :النجاح  -
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 :لدى المتعلم الحاجات النفسيةإستراتيجيات تدعيم  .18

يتم تدعيم الحاجات النفسية األساسية للدافعية لدى التالميذ أثناء عملية التعلم من خالل 
  :ما يلي
يحتاج : تقديم القواعد والتعليمات في قالب من المعلومات بدال من األوامر -1.18

أي فصل دراسي إلى العديد من القواعد واإلجراءات لتشجيع التالميذ أن يسلكوا 
األنشطة المدرسية في هدوء، وربما يوجد بعض األوقات،  اويؤذو، سلوكا مناسبا

والوسيلة  ،بمهام محددة واميقولكي يتحتم علينا كمعلمين، وضع إرشادات وضوابط 
وفيما  .فيهمهي تقديم هذه القواعد والتعليمات بدون القيام بأية إشارة تدل على التحكم 

يلي بعض األمثلة على إعطاء القواعد والتعليمات في صورة معلومات بدال من 
  .إعطائها في صورة أوامر ونواهي

قات ال يوجد سوى طريقة واحدة في بعض األو :منح التالميذ فرصا لالختيار -2.18 
إلنجاز بعض األهداف التعليمية، وغالبا ما يوجد طرق متنوعة للوصول إلى نفس 

  .أن يختاروا ما يريدونهالهدف، ويجب أن يترك للتالميذ 
  .تحديد أداء بعض المهام المدرسية التي يجب إنجازها أثناء اليوم الدراسي -
دما يستطيع التالميذ أن يختاروا مثل هذه عنفطرق التحقق من إنجاز األهداف،  -

العناصر يصبحون أكثر اهتماما بما يفعلونه، ويعملون بجدية في األعمال الصعبة، 
ويكون أدائهم بارعا ويشعرون بالفخر في عملهم، ومن ثم فإن التالميذ الذين يقررون 

لتحكم في أهدافهم أقدر على تحقيق النجاح المدرسي، واعتبار أنفسهم قادرين على ا
مصائرهم، وليس مجرد تابعين في نظام يستحيل التحكم فيه، فضال عن كونهم يحققون 

  :نموا ينعكس في المقتطفات التالية
ستطيع التلميذ أن يضع خططه، وهذا يجعله أكثر اهتماما بالعمل وأكثر اجتهادا فيه ي -

  .النجاح والفشلوإذا فكر في الخطوات التي اتبعها لرسم خططه يستطيع تحديد أسباب 
يستطيع المعلم أن يعلم التالميذ أن يسألوا أسئلة جيدة، وإذا تعلم التالميذ هذه المهارة  -

  .فإنهم يصبحون قادرين على توجيه أنفسهم في مجاالت متعددة
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الذي يتيح للتالميذ الفرصة لتحديد والجيد  تعليميالالمناخ  أن على لي دااتالتوجيه الذ -
  .ستراتيجيات، والتفكير فيما حققوه من نتائجالمشكالت ورسم اال

التعلم الناتج عن توجيه ذاتي تعلم مستمر يوجه التالميذ لطرح األسئلة التي تدعم  -
  .قدرة الذات على التفكير وإدراك قيمة الجهد

تصميم مواقف مختلفة لمواجهة مواقف التعلم والسماح للتالميذ أن يختاروا إحداها،  -
كذلك  )390المرجع السابق، ص(توضيح أسباب ذلك االختيارثم تشجيعهم على 

على حب أنشطة التعلم المختارة واالنهماك فيها، وأن تكون توجهاتهم داخلية، هم تشجيع
 .وأن يتعلموا مراقبة وتعزيز وتقويم ذاتهم

مساعدة التالميذ على وضع أهداف مناسبة إلمكانياتهم وقدراتهم والمثيرات البيئية  -
 .، وقدرتهم على ترتيب هذه األهدافمن حولهم

التلميذ الذي يروضه معلميه على القيام بعمل معين ويعززون له هذا العمل،  -
ينمي ثقتهم بذاتهم وشعورهم مما  ويشعرونه بأن حسن تأديته يكمن في لذة النجاح

 .بالكفاءة
لخارجي قد يؤدي التقويم ا :تقييم أداء التالميذ من خالل نظام عدم السيطرة -3.18

لداء التالميذ إلى خفض الدافع الداخلي لدى التالميذ السيما التالميذ الذين يتم تقييمهم 
ويجب ) 393المرجع السابق، ص( )Deci & Ryan, 1985(بطريقة فيها تحكم وسيطرة 

علينا أن نحكم على أعمال التالميذ ليس بطريقة ما يجب أن يفعلوه، ولتكن في صورة 
ى زيادة معرفتهم ومهاراتهم، ومن الممكن أن نقدم لهم محك معلومات تساعدهم عل

 ومن خالل هذا .معين من خالله يستطيعوا تقويم أنفسهم في ضوء المقارنة بالذات
للنجاح، فإذا تم تعريف النجاح على أنه إنجاز المهام  يجب تبنى تعريف معين

جاح، أما إذا تم ، فإن كل التالميذ قد يستطيعون النالمدرسيوالواجبات، والتحسن 
فإن ، مقارنة بزمالئهمبالالتالميذ  يقوم ية التي بموجبهاكيفالتعريف النجاح على أنه 

العديد منهم سوف يحكم عليهم بالفشل وتؤدى مثل هذه المنافسة إلى زيادة دافعية 
التالميذ الذين يعتقدون أنهم يمكنهم تحدي أنفسهم ولكنها تقلل الدافع الداخلي لغالبيتهم 

 ,Deci & Ryan(سيما التالميذ الذين ينظرون للفشل على أنه أقصى ما في جهدهم ال

وتعلم وتطور التالميذ من خالل جهودهن وصفاتهم اإليجابية يجعلهم يصبحون  )1985
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وهناك تالميذ آخرون يدركون أنهم ال يمكنهم  .على وعي كامل بكيفية تحقيق أهدافهم
البد أن نبذل  نيمعلمكيعتبروا فاشلين، ونحن المقارنة مع زمالئهم، وبكلمات أخرى 

فمعظم التالميذ يمكنهم أن يحققوا مستويات . قصارى جهدنا حتى ال تتفاقم هذه المشكلة
عالية لو أننا شجعناهم على تبني مفهوم النجاح كدالة للتحسن في األداء، وليس كدالة 

  .لمقارنة مع اآلخرينذات بدال من اتشجيع المقارنة بالو ي التفوق على اآلخرين، ف
إن المشكلة في استخدام المعززات  :تقليل االعتماد على المعززات الخارجية -4.18

تكمن في أنها قد تقلل الدوافع الداخلية السيما عندما يجابه ) مثال المدح(الخارجية 
 , Deci & Ryan, 1985, 1987, 1992(التالميذ سلوك التحكم واالختيارات المحدودة 

أنه يوجد حاجات ورغبات داخل  المحددة ذاتياالدافعية نظرية ويرى أصحاب  .) 1996
الفرد، من هذه الحاجات والرغبات تتكون الدافعية الداخلية لإلنسان، وتؤثر هذه القوى 

دوها بتوجيه سلوكه وإرشاده، فيتصرف بعلى الفرد من خالل تحديد أفكاره التي تقوم 
يل المثال الطالب الذي يرغب في الحصول على سب.بطريقة معينة في موقف معين

على درجة االمتياز في نهاية العام فإنه سوف فكر في األسلوب أو األساليب التي 
تحقق له هذه الرغبة، ثم يبدأ في إتيان هذا السلوك الذي يعكس هذه الرغبة كتركيز 
ة االنتباه أثناء المحاضرات وتدوين المالحظات بأسلوب جيد ثم قراءة المحاضر

وغيرها من المراجع بأسلوب سليم، ومحاولة استرجاع المعلومات كل فترة مع إيجاد 
ترابط بين المادة الواحدة أو المواد المتشابهة، وغيرها من أساليب السلوك التي تحقق 

المرجع (لهذا الطالب في نهاية العام اجتياز االختبار والحصول على تقدير ممتاز
  .)394السابق، ص

إن بعض المربين  :من األخطاء التي تحدث تؤدي إلى النجاح بعد ذلك التأكد-5.18
يؤكدون أن التالميذ ال يجب أن نسمح لهم بالفشل إطالقا، ولكن سواء قبلنا أم لم نقبل 
فإن خبرات الفشل تعد عناصر طبيعية في الحياة وغير ممكن تجنبها وغالبا ما تكون 

وقد يكون من الصواب أن التالميذ يحتاجون مفيدة في أجزاء كبيرة من عمليات التعلم، 
لكي يتعلموا أن يشعروا بالفشل وعندما يقوم التالميذ بعمل أية أخطاء فإننا نستنتج أنهم 

وعالوة على ذلك فإن التالميذ الذين ال . ال يستطيعون إنجاز المهام المحددة لديهم
رون بالفشل بعد يشعرون بالفشل طوال خبراتهم الدراسية يجدون صعوبة عندما يشع
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وعندما يشعر التالميذ بخبرات الفشل فإن كفاءة الذات  )Dweck, 1975(ذلك في حياتهم 
ستقل لديهم معتقدين أن ال شيء يستطيعون القيام به لتحقيق نتائج إيجابية، وعلى ذلك 
. فإن التالميذ البد وأن يشعروا بخبرات الفشل ويستطيعوا تحويلها إلى خبرات نجاح

وعلى أسوأ األحوال . طريقة فإنهم يتعلمون أنهم يمكنهم النجاح إذا حاولواال وبهذه
فضال عن أن . تجعلهم خبرات الفشل يطورون اتجاهات إيجابية وحقيقية حول الفشل
المرجع السابق، (خبرات الفشل قد تمنحهم معلومات مفيدة عن كيفية تحسين أدائهم

  .)395ص
يحقق التالميذ انجازا أفضل  :التعلم السلبي تشجيع التعلم اإليجابي بدال من -6.18

. عندما يتعلمون بطريقة إيجابية نشطة، وليس االكتفاء بمجرد االستماع إلى الدروس
القيام بمشروعات عملية، والتساؤالت : وتشمل بعض ممارسات التعلم اإليجابي

ولم يعد .ربالسقراطية، والتعلم التعاوني، وتداول األشياء والرحالت الميدانية والتجا
التعلم عملية مستقلة تحدث قبل الدخول إلى مكان العمل، أو تجرى في فصول دراسية 

  .)395المرجع السابق، ص(فالسلوكيات التي تحدد التعلم. منعزلة
  

  :الدافعية وحاجات الرياضيين .19

وطبقا لهرم الحاجات لماسلو   ،أن معرفة احتياجات الالعبين هي مفتاح إثارة دافعيتهم
فإن الناس يحاولون إشباع حاجتهم ، )70مصطفى الباهي،ص(يهسبقت اإلشارة إل والذي

حاجات و )النقص(حاجات العجز : طبقا لنظام أولوياتها التي تنقسم كما ذكرنا إلى فئتين
وأيا كان التأييد أو الرفض لنظرية ماسلو في مجال الرياضة، فتحديد الحاجات ، النمو

ومن أهم الحاجات البارزة .الالعبين بالنسبة للمنافسة له أهميته للمدري لتحديد أهداف
  :التي يسعى الرياضيون إشباعها بالمشاركة الرياضية هي

  .اللعب من أجل المتعة والحاجة إلى اإلثارة -
 .الجماعةإلى الوجود مع اآلخرين والحاجة إلى االنتماء  -
 .إظهار الكفاءة والمقدرة والحاجة إلثبات الذات -
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يحتاج كل فرد منا إلى قدر معين من التنشيط واإلثارة  :ة واإلثارةالحاجة إلى المتع
المرجع (على حسب طبيعته أو ما يطلق عليه علماء النفس الحاجة إلى االستثارة

البعض مستوى عال من اإلثارة بينما يرى البعض اآلخر أن  لضبفو )70السابق، ص
د باإلشباع والمتعة يكون هذا المستوى منخفض، وفي كل من الحالتين يشعر الفر

ولما كان الالعب بحاجة إلى اإلثارة وإلى  .والسرور واالنغماس تماما في النشاط
فهنا يبحث المدرب المبدع عن  ،التدريب، وأن التدريب الممل يؤدي إلى إثارة أقل

مالئمة صعوبة المهارة مع قدرة العبه : سبيل لحل هذه المشكلة وهاهي بعض األمثلة
الحفاظ على التنشيط التدريبي من خالل تنويع  .در من النجاححتى يتحقق له ق

إتاحة الفرصة لكل  .جعل كل فرد نشطا وإيجابيا وال يصل إلى حد الملل .األنشطة
مساعدة الالعبين على تحديد أهداف واقعية  ،العب لممارسة مهام سارة بالنسبة له

والتغذية المرتدة تخصيص بعض الوقت في كل تدريب للتقديم  ،تتناسب وقدراتهم
 .والسماح للرياضيين بالمشاركة في تخطيط ما يفعلوه في التدريب

يختار بعض الرياضيين المشاركة في الرياضة  :االجتماعي الحاجة إلى االنتماء
فهم يريدون . لرغبتهم في االنتماء إلى فريق أو جماعة مما يضفي أهمية على حياتهم

ويستطيع المدرب تحقيق  .قيق مجد أو شهرةحاجة االنتماء لديهم وليس تح إشباع
ألن ) مع الجماعة ومع المدرب(التوحد  الدافعية لديهم عن طريق عملية التقمص أو
  .)71نفس المرجع، ص(هذه الفئة تبحث عن تقبل المدرب والفريق لهم

وهي الحاجة الغالبة على معظم الرياضيين عن طريق إظهار  :الحاجة إلى النجاح
ومما يساعد الرياضيين على التمكن من الحكم . دارة للفوز بتقدير اآلخرينالكفاءة والج

على كفاءتهم الذاتية في غياب اآلخرين أن يقارن أدائهم الحالي باألداء السابق ليبينوا 
مدى تقدمهم ويجب أن يتعلم الناشئون أن قدراتهم وكفاءتهم الذاتية تتوقف على قدرتهم 

وما . تمع أن المكسب معناه النجاح والخسارة تعني الفشلعلى االنجاز حيث يعلمنا المج
وهي . سبق يهدد أداءهم الرياضي لشعورهم بأن إنجازهم ما هو انعكاس لجدارتهم

نظرة غير صحية فالرياضي الذي يدرك أن قدرته منخفضة يعزى فوزه النادر إلى 
فوز، وينتج عن الحظ أو ضعف المنافس ويلوم نفسه عند الخسارة وال يثق بنفسه عند ال

هنا ماذا يجب عمله لمساعدة هذا النوع من  تساؤلالويثار  .ذلك تقدير منخفض للذات
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وتحدد اإلجابة في أنه قد يكون من المفيد استخدام أساليب تعزيز إيجابية  الرياضيين؟
مع استخدام طريقة التقمص إذا كان التوجه نحو اإلخفاق ليس قويا، ولكن غالبا ما 

لرياضيون التعزيز اإليجابي لتقديرهم المنخفض للذات، واستجابتهم يرفض هؤالء ا
تكون أفضل ألساليب االندماج، ولكن فقط بعد إعادة تحديد أهدافهم وهي في هذه الحالة 

  .)72نفس المرجع، ص(أفضل األداء الجيد بغض النظر عن الفوز أو الهزيمة
  

  :الدافعية وأساليب التدريب .20

يتعلقان بالتأثير على دافعية الرياضيين هما أسلوب األمر هناك أسلوبين للتدريب     
الوحيد  المسؤول هأن نرى المدرب وكأنه يقولفي أسلوب األمر ف .وأسلوب التعاون

عن و . ل، المعدات، التسهيالت، األفرادتنظيم كل شيء في برنامج الفريق الما :عن
المكافآت (الثواب والعقاب عن كذلك  .توجيه الالعبين وضبط سلوكهم وتلبية احتياجاتهم

أريد مشاركة  :أما أسلوب التدريب التعاوني فيبدو المدرب وكأنه يقول .)والجزاءات
إثارة دافعية ه بمسؤوليتأين يحدد  ،إيجابية من أعضاء الفريق نحو تحقيق األهداف

نحو تحمل المسؤولية والقدرة على العمل لتحقيق  هاتطويرأعضاء الفريق وإمكانية 
أنا ال أزود العبي  .ف الفردية والجماعية، مع توفير كل فرص النجاح للفريقاألهدا

بسمات النجاح ولكن مسؤوليتي هي في حسن توظيف هذه السمات وتنميتها من خالل 
  ).72المرجع السابق، ص(يوضح ذلك) 16(والشكل رقم  النشاط الرياضي
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  األسلوب التعاوني  مراألأسلوب 

  ."فوز أوالال"سياسة  يضع - 

ينظر المدرب إلى الالعب على أنه  - 
  .تحت تأثير الضوابط الخارجية

يعتمد المدرب على عمليات الموافقة   - 
  .والتقمص

  .يحبذ الدافعية خارجية المنشأ  - 

  ".الالعب أوال"يضع سياسة  -   

ينظر المدرب إلى الالعب على أنه  -  
  .تحت تأثير الضوابط الداخلية

الدافعية وخاصة يستخدم كل طرق  -  
  .االندماج

  .نشأملايحبذ الدافعية داخلية  -  

  
نفس (التدريبفي  سلوب التعاونيواألالفرق بين أسلوب األمر  ):16(رقم  شكلال

  ).73المرجع، ص
ذوو  ، ذوو تقدير ذاتي مرتفع :المدربون األكثر استخداما لألسلوب التعاوني همإذن 

 :ون األكثر استخداما ألسلوب األمر والنهي همبينما المدرب .مشاركة وجدانية مرتفعة
  .ذوو مشاركة وجدانية منخفضة ،ذوو تقدير منخفض للذات

 

  :الضبط والمسؤولية .21

تؤدي كل طرق تعزيز الدافعية إلى مساعدة الرياضيين على تحمل مسؤولية     
وإن إنكار حق األفراد في ذلك . أنفسهم عن طريق السماح لهم بالقيام بضبط ذواتهم

مر لديهم الدافعية واالنجاز والمسؤولية الذاتية وبالتالي الشعور بالقيمة الذاتية، في يد
فهذا يعزز سمات النمو الصحيحة ) ضبط ذواتهم(حين عند توافر هذا الحق لهم 

 ).74نفس المرجع، ص(لديهم
وأهمية الضبط الداخلي ليست فقط في مجال الرياضة  :أهمية الضبط الداخلي -1.21

 Carlية جميع مجاالت المنافسة واإلنجاز، ولعل من أهم مؤيدي هذا الرأي فهي ضرور

Rogers  حيث يتساءل عن أسباب إخفاق ) 1983الحرية من أجل التعليم، (في كتابه
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تحمل المسؤولية والضبط الداخلي تجاه تعلمهم  ،النظام التعليمي في تعليم الشباب
يعوق  مرواألالتعليم لنظرية النهي تطبيق نظام  بالقول أنيجيب عن هذا التساؤل ف

الفرصة لتحمل المسؤولية والضبط الذي يؤدي إلى  تلميذإعطاء الويجب دافعية التعلم، 
إلى أن الطريقة  Richard De CHARMSشيريو .االنجاز والدافعية الداخلية نحو التعليم

على التقليدية تؤدي إلى استهالك وقت طويل من زمن الحصة المدرسة في الحفاظ 
النظام وضبط التالميذ وإلى ارتفاع نسبة الدافعية الخارجية عندهم وأن ينظروا إلى 

إتاحة الفرصة  أنالحظ  قدو .هميرفي تقرير مص مأنفسهم كدمى متحركة ال دخل له
  ).75نفس المرجع، ص(همحسن نسبة حضوريللتالميذ لضبط سلوكهم، 

اضي تنمو من خالل إتاحة إن مسؤولية الري :يالضبط في المجال الرياض -2.21
فأحيانا ال يقوم  ؟في أي توقيتو ولكن المشكلة هي متى. الفرصة له لممارستها

الرياضي باستخدام المسؤولية بحكمة ويترتب على ذلك اتخاذه قرارات خاطئة تكلف 
كذلك فإن المدرب حينما يشعر بضغط الجمهور لتحقيق الفوز . فريقه فرصة الفوز

المدرب المؤمن بتحقيق الفوز أوال، ف .العبيه حق المسؤوليةب من سحفسرعان ما ي
إذا أظهرت لهم طريقة  :والالعب في المرتبة الثانية، غالبا ما يكون مقتنعا بالتالي

وهذا غير حقيقي فكثير من الرياضيين الذين . عن أنفسهم مسئولينالفوز، إذن سيكونون 
ة ألنهم لم يتعلموا كيف يضبطون حققوا المكسب في الرياضة خسروا أنفسهم في الحيا

والمدرب الذي ينكر على العبيه  .للفوزالوحيدة نتيجة الحياتهم، فنمو المسؤولية ليس 
إمكانية التدريب ومهارات اتخاذ القرار يتحمل المسؤولية في جوانب عدة فهو يتخذ 

فإن أي  قرارات برنامج التدريب نيابة عن الرياضيين الذين هم مجرد تابعين، وبالتأكيد
مدرب يعرف تماما طريقة تدريب الناشئين وشباب الرياضيين، ولكن من الواجب عليه 
أن يعلم العبيه تطوير برنامج تدريبهم وأن يتحملوا المسؤولية بصورة أكبر كلما زاد 
تعلمهم ألنهم أكثر دراية بأنفسهم وبأجسامهم من المدرب وبالتالي فهم األقدار على 

ويخطئ بعض المدربين حينما يرغبون  .)75نفس المرجع، ص(تصميم برامج تدريبهم
في السيطرة الكاملة على حياة العبيهم فهم يحددون برامج الدراسة ومتى وأين من 
يرونه، بل وكيفية إنفاقهم للمال، فهذه الرغبة تضر الالعب على المدى البعيد وتنكر 

وعلى الجانب  .ط سلوكهعليه وفرصته في اتخاذ القرار وتعلم المسؤولية وكيفية ضب
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اآلخر فإن اعتقاد بعض المدربين في اإلفراط في نح الرياضيين مسؤولية أكبر اتجاه 
ولكن في الواقع فاألمر . أنفسهم هو بمثابة تفويض للتنازل الكامل عن عملية الضبط

ليس كذلك، إنما هو تشجيع للرياضيين لتحمل المسؤولية حسب تقدير المدرب بأنهم أهل 
لك من بخالل إرساء بناء يساعد الرياضي الذي يخطئ في استخدام هذه وذ. له

المسؤولية، كذلك فالرياضي ال ينبغي أن يتوقع أن يفعل ما يحلو له بل عليه االختيار 
من خالل مواقف منظمة فهو محتاج إن يتعلم التركيز نحو تحقيق الهدف من خالل 

المسؤولية، يجب أن يعمل على والمدرب الذي يسهل للرياضي تحمل  .ضوابط معينة
إفهام العبه أنه يعمل طبقا لقواعد وأنظمة ملزمة ولكنها تعطي إمكانية للرياضي 

وأن تحمل المسؤولية معناه . لتطوير مقدرته على تحديد األهداف والعمل على تحقيقها
قبول التحدي لتقرير ما هو النظام الذي يوفر المناخ األمثل لتطوير المسؤولية وحق 

لفرد في تقرير مصيره والشيء األكثر أهمية هو االعتقاد أن الالعب الرياضي أهم من ا
وأن يتعامل مع المدرب على أنه إنسان ويهتم به ويتعاطف معه ويصبح محل . الفوز

ثقته وأن يتفهم دوافعه وحاجاته واتجاهاته وكيف يرى العالم من حوله والتعاطف معه 
. العب والتي تعد خطوة أساسية نحو اتخاذ القرار السليممما يخلق الثقة بين المدرب وال

يقول " سأجعلهم يحققون ذلك"وبعبارة أخرى يجب على المدرب بدال من أن يقول 
وأن مفتاح الدافعية في ".سأجعلهم يريدون ذلك ويتحملون المسؤولية نحو تحقيق ذلك"

الحاجة إلى  ،نتماءالحاجة إلى اال ،الحاجة إلى اإلثارة :معرفة حاجات الرياضي هي
األكثر أهمية للحصول على دافعية قوية عند من بين الحاجات هي وتقدير الذات 

التدريب بأسلوب األمر والنهي يجعل المسؤولية كاملة للمدرب في توجيه  .الرياضي
الرياضيين وجعلهم مصدرا للدافعية، أما األسلوب التعاوني فالمسؤولية مشتركة بين 

من أجل والمحددة ذاتيا د فريقه مع توفير بيئة إثارة للدافعية الذاتية االمدرب وجميع أفر
يكون الرياضي أقوى دافعية وتحمال للمسؤولية إذا ما وفر له و .لنشاط والممارسةا

إال أن استجابات اإلنسان  .)76نفس المرجع، ص(المدرب الفرصة لضبط وتوجيه حياته
يؤدي االنفعال إلى تنظيم  .االنفعال تكتشف عن وجود تأثير للتعلم االجتماعي على

السلوك أو اضطرابه، وهو قد يؤدي إلى اضطراب السلوك الراهن، ولكنه مع ذلك قد 
وتؤدي . يؤدي إلى خلق صور جديدة من السلوك، تكون موجهة نحو األهداف
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المستويات الضعيفة من االنفعال عادة إلى تسهيل السلوك، بينما يؤدي االنفعال العنيف 
 يالدراسالمجال وينظر النفعاالت الدافعية الداخلية للتالميذ في  .اضطراب السلوكإلى 

على السلوك وتقاس إجرائيا بالمدى والدوافع  على على أنها استجابات قوية لها تأثير
التالميذ يقررون االنفعال السار بطرق معينة، تتمثل في حب االستطالع  فيه جعلتالذي 

نفعال غير السار، الذي يعبر عن انفعاالت الدافعية الخارجية واالستمتاع، في مقابل اال
  .مثل القلق والملل

  

  :عوامل أخرى لها تأثير في عملية التعلم .22

   :أثر الدافعية على التعلم والتكيف -1.22
منذ أن انبثقت االتجاهات التربوية الحديثة في أوائل هذا القرن أخذ مفهوم الدافعية يحتل 

لفكر التربوي، كما أكدت البحوث النفسية التربوية، أن استثارة موقعا رئيسيا في ا
الدافعية شرط أساسي من شروط التعلم، الشك أن أبهى ما يكون عليه الواقع الصفي هو 
وضع يتحقق فيه النغماس المعلمين والمعلمات مع طلبتهم في المهمات التعليمية حين 

الدافعية وتنطلق نظرية  .منهم تبتعد الحصة التدريسية عن أن تكون عبئا على أي
، مهما كانت هذه اإلمكانات في رؤيتها المتفائلة إلمكانات الواقع التربوي المحددة ذاتيا

من معطيات ترى فيها أن حب االستطالع، والرغبة في االستكشاف والفهم  محدودة،
على المربي استثمارها ليستثير  والمعرفة نزعات تتصف بالطبيعة البشرية وأن

المأمولة نحو العلم والمعرفة، كما  االتجاهاتويطور  دافعية، ويحقق التعلم المستهدف،ال
أن معطيات هذا المنظور واستراتيجياته في التعامل مع الفرد المتعلم ال تقتصر في 
تطبيقاتها على الجوانب المعرفية من العملية التربوية وإنما تتعداها إلى الجوانب 

في أي جهد تربوي، فالتالميذ  االعتبارالبد وأن تؤخذ بعين الشخصية والسلوكية التي 
يمضون اثنتي عشر سنة من حياتهم في التعلم المدرسي ناهيك عن ما يتبعها من سنوات 
الحقة على مستوى التعليم الجامعي، وليس هناك من خالف على أن للتربية المدرسية 

يقات التربوية لهذه النظرية أهداف معرفية، وأهداف غير معرفية، ومن هنا فإن للتطب
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قيمة فريدة تهم المربين في البيت والمدرسة كما تهم من يعمل في اإلرشاد 
  .)111سعيد حسين العزة، ص(والتوجيه
إن مالحظات : الحاجة إلى الشعور بالكفاءة والحاجة إلى التوجيه الذاتي -2.22

ع المنطلق األساسي م االتفاقإلى  قاد منضري الدافعيةألطفال في سنوات األولى ا
الذي أشرنا إليه والذي يقول بأن الرغبة في المعرفة  الدافعية المحددة ذاتيالنظرية 

في مقتبل  التالميذوالتعلم تنبع من داخل اإلنسان، وتتجلى في أشكال متعددة لدى 
العمر، فكثيرا ما يزعجنا حب استطالعهم وكثرة أسئلتهم، وكثيرا ما يدهشنا ذكاء 

للمألوف بطريقة غير مألوفة، وحين يبدءون في الذهاب إلى  استعمالهمومالحظتهم 
المدرسة ويتعلمون كتابة أسمائهم كم من األوراق تمتلئ بحروف تلك األسماء وكلنا 
يالحظ شغفهم بأداء المهمات المدرسية األولى، ونجد أن السؤال الذي البد وأن يقتحم 

شغف الجميل فيما بعد؟ إن اإلجابة التي أين يذهب هذا ال: عقولنا في هذا السياق هو
تقدمها الذاتية تلقي بالمسؤولية على المربين في البيت والمدرسة، فالجزء األكبر من 

يأخذ مجراه في سياق اجتماعي، صحيح أن حب  ،وبخاصة التعلم المدرسي م،التعل
إلى  التعلم والتعرف ينبع من الداخل ولكن المحيط له شروطه، واإلنسان ميال أيضا

فتقييمات القائمين على التربية، وتعزيزاتهم، وأوامرهم ونواهيهم ال  .تعلم الشرطي
 .تترك للنشاط اإلنساني حرية التدفق والتطور والنمو وفق شروط الداخل فحسب

وعالقة النشاطات المدفوعة ذاتيا عالقة حساسة بشروط المحيط إذ أنه عندما يكون 
الذي نعتمده في التحليل هنا هو منظور نظرية ديسي النشاط مدفوعا ذاتيا، والمنظور 

فإنه ينطلق مدفوعا بطاقته  ،)112نفس المرجع، ص(الدافعية المحددة ذاتيافي 
واألهداف والمكفآت لمثل هذه  .الخاصة، وأهدافه الخاصة، ومكافآته الخاصة أيضا

ام به ألنه أي أن مكافأة النشاط المدفوع ذاتيا هو مجرد القي ،النشاطات تكمن فيها
هذا من زاوية الفرد الذي يقوك بالنشاط، أما من الزاوية اإلنسانية  ذاته، ممتع بحد

هذا االستمتاع، فهي أن ذلك النشاط يخدم أهدافا  األوسع التي يمكن أن نفهم منها سر
الذي يرى أن النمو عملية ذاتية الدفع،  )هبياجي(نمائية، وتلتقي وجهة النظر هذه مع 

ما تلتقي وجهة النظر هذه والتعلم وظائف نمائية، ك واالستكشاف، العاالستطفحب 
الذي يرى بأن الطاقة التي توجه هذه النشاطات تنبع من حاجاتها  )1959وايت، (مع 
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ومن هنا فإن المكفآت التي  .إلى تطوير فعاليتها وكفاءتنا في التعامل مع المحيط
تمثل بمردود نمائي ربما ال يخبره نجنيها من القيام بالنشاطات المدفوعة ذاتيا ت

اإلنسان على المستوى الوعي، إال أنه يخبر مشاعر الرضا والبهجة واإلحساس 
بالفعل والمحاولة  لالستمراربالكفاءة المصاحبة لها، هذه المشاعر إذن هي المكافأة  

للتعلم والتعرف واختبار المحيط خبرة مباشرة، ولعل الكشف عن األثر السلبي 
آت المادية على النشاطات المدفوعة ذاتيا هو من أبرز اكتشافات علم النفس للمكاف

ودراسات العديد من الباحثين، أن  )ديسي وزمالئه(الحديث، فقد دلت دراسات 
في ظل ظروف معينة قد تعيق العمل المدفوع ذاتيا وتجعل الفرد يحجم  ،المكافآت

د وجدت إحدى الدراسات على فق. ال أن يقبل عليه ،إذا أعطي حرية الخيار، عنه
على الرسم بإعطائهم جائزة أفضل رسام قللت من  التالميذسبيل المثال أن مكافأة 

إن هذه النتيجة، إضافة إلى نتائج ما . إقبالهم على الرسم مقارنة بأطفال لم يكافئوا
في هذا المجال، تتعارض مع  )ريانديسي و(يزيد عن الخمسين دراسة راجعها 

وكي بكامله الذي يفسر تشكيل السلوك اإلنساني بناءا على مبدأ التعزيز، التراث السل
، والمحدد ذاتيا الدافعي الذاتي االتجاهقبل أن نعرض جانبا عن  نتروىوالبد أن 

ونقول أنه ال يتعارض فقط مع المنطق السلوكي الذي أثبت جدارته، ولكنه يتعارض 
ثال هذا الحكم نسرع لنقول بأننا مع المنطق العام، وقبل أن يسارع أحد إلى الم

نتحدث عن النشاط أو العمل الذي نقبل عليه من تلقاء أنفسنا وبرغبة خاصة بذلك 
بتعلم كتابة أسمائهم، أو كتابة األعداد،  اوؤبدالذين  التالميذالنشاط، ولنعود قليال إلى 

تعة التعلم أو حتى بتعلم لغة أجنبية، هل تعتقد أن مكافأتنا تأتي لهم بمتعة تفوق م
ذاتها، هذا بطبيعة الحال قبل أن يأخذوا بتشرب قيم المحيط وشروطه على كل فعل 

ودعونا نبقى في مجال المدرسة وتخيل  .)113نفس المرجع، ص(يقومون به تقريبا
طالبا أو طالبة يستفسرا أو تستفسر بشوق عن موضوع في العلوم أو التاريخ أو 

المدرسة يتناول الموضوع المرغوب، فهل يحتاج غيره، وترشده إلى كتاب في مكتبة 
مثل هذا الطالب إلى عالمة ليذهب إلى المكتبة ويتبع ذلك الموضوع، ربما يتحسر 
بعضنا اآلن على أن هذا الطالب أو الطالبة ليسموا من بين من ندرسهم، ونقول إجابة 

 التالميذ، فعاالستطالعلى هذا التحسر أن النظام المدرسي القائم ترك القليل من حب 
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، فها هذا ما تهدف إليه التربية االمتحاناتال يهتمون إال بالمادة التي تدخل في 
، االمتحاناتيمزقون كتبهم بعد انتهاء  التالميذالمدرسية؟ نحن نعرف أن كثيرا من 

وإذا ما عدنا إلى نظرية  فأي اتجاه لحب المعرفة ذلك الذي زرعناه في نفوسهم؟
ى تحليلها للظروف التي تقوي هذه الدافعية والظروف التي تعيقها، الدافعية لنتعرف إل

لدى البشر، أنهم  واالقتدارنستطيع أن نقول إضافة إلى وجود حاجة للشعور بالكفاءة 
أيضا بحاجة ألن يروا أنفسهم مخيرين وليسوا مسيرين، وعندما يشعر اإلنسان أنه 

فقد يعمل بجد ونشاط لساعات . يرال يعمل بمثلها عندما يكون مس مخير يعمل بعزيمة
طويلة، بل ولسنوات طويلة لتحقيق هدف يختاره هو، ويمكن لإلنسان أن يعمل طوال 
حياته بعزيمة من هذا النوع، فالطاقة المتوافرة الكامنة في العضوية اإلنسانية غير 

 -قمحدودة يمكن أن تمدنا بالقوة والنشاط مدى الحياة، إنها طاقة متجددة نراها تتدف
فالمستوى المناسب من التحدي . حين يواجهنا تحد - في الظروف اإلنسانية المواتية

يستثير دافعيتنا الذاتية إذا ما أحسسنا أننا قادرين على مواجهتهن فنقبل عليه بحماس 
 .وقد يأخذنا ذلك وقت يطول أو يقصر حسب متطلبات المهمة موضوع التحدي

أننا نعمل بجد ونقبل على المهمات  ة ذاتياالدافعية المحددترى نظرية  وباختصار
، وتوافر لنا الظروف التي تسمح بأن نشعر باقتدارإنجاز  استطعنابدافع ذاتي إذا ما 

بأننا نشعر بأننا نملك فيها حرية القرار، فنحن كبشر نحب أن نوجه أنفسنا بأنفسنا 
نفس ( )يسيد(والقرار الذاتي يأتي بالعزيمة الالزمة إلنجازه، ووفق مصطلحات 

 باالقتدارمن حاجتنا إلى اإلحساس  الدافعية المحددة ذاتياتنبع  )114المرجع، ص
وحاجتنا لإلحساس بحرية القرار، فالظروف التي توجه اإلنسان وتلزمه على األخذ 

 افعيتنادتذهب ب اجتماعيةبشروطها ومقتضياتها سواء كانت ظروف تربوية، أو 
إلى تبني السلوك المطلوب طواعية، وبرغبة ذاتية ال الذاتية لإلقبال على المهمة أو 

ولدى فحص الفرص  .بما يأتي إلينا به ذلك اإلنجاز أو السلوك من مردودات وعوائد
، كما مخبريةالكامنة في هذا المنظور للدافعية الذاتية والسلوك اإلنساني في ظروف 

ن فرص التعلم، كما في ظروف واقعية حياتية، تبين أن توفير قدر من الخيار يزيد م
تبين أن شروطا كالعالمات، والتقييمات، والحدود النهائية التي توضع لإلنجاز 

للقيام باألعمال التي أخضعت لهذه الشروط، وتفسر  الدافعية المحددة ذاتياتخفض 
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للقيام باألعمال التي خضعت لهذه الشروط، وتفسر  الدافعية المحددة ذاتيانظرية 
نتائج البحوث هذه بالقول بأن الشروط والحدود  حددة ذاتياالدافعية المنظرية 

 موتقييماتهالخارجية تجعل اإلنسان يشعر بأنه مسير، وبأنه خاضعة لشروط اآلخرين 
ما هو مفروض عليه، وال يقبل بعد ذلك على المهمات  ،في أحسن الحاالت ،فيؤدي

إن هذا المنطق  .رجيةالمفروضة من تلقاء ذاته، وال يتابعها بعد زوال الضغوط الخا
يثير الكثير من األسئلة، فهل نتوقف عن إعطاء المكفآت والتعزيزات؟ ثم إن الحياة 

والتربوية تقوم على معايير، وقيم كيف نجعل األفراد يلتزمون بهذه  االجتماعية
الدافعية وللرد على هذه األسئلة المشروعة تذهب نظرية .المعايير والقيم بدافع ذاتي؟

، ولكننا يجب شيئا سيئا على الدوام فقط إلى القول بأن المكافآت ليست ذاتياالمحددة 
أن ننتبه إلى آثارها التي قد تكون أحيانا آثارا سيئة، فالمكافآت، والتقييمات وغيرها 

  : )114نفس المرجع، ص(من التدخالت الخارجية تنطوي على مظهرينٍ
المهمة  عة حول مستوى أدائه علىبمعنى أنها تزود الفرد بتغذية راج: مظهر إعالمي

بمعنى أنها تحد من حرية الفرد على العمل أو السلوك، وتلزمه : مظهر تحكميالمعينة و
  .بقالب معين أو معايير خارجية

فيزود  -وإذا ما كان المظهر الغالب لمثل هذه التدخالت الخارجية هو المظهر اإلعالمي
 - أو إثبات هذه الكفاءة -ئه ورفع كفاءتهالفرد فيها بمعلومات تساعده على تحسين أدا

فإنها عندئذ ال تضر بدافعيته بل تعمل على شحذها وتقويتها، أما إذا كان المظهر الغالب 
فإن التسلط يحد من حرية الخيار ويهبط  ألتحكميلهذه التدخالت الخارجية هو المظهر 

الدافعية إلى حد تجعل الدافعية ويذهب بالعزيمة، وعليه فإن الظروف التحكمية قد توهن 
  .الفرد يبدو وكأنه عاجز عن الفعل، وعازف عن المحاولة

  :ذاتيا المحددالتعلم  -3.22

تحسن نوعية  الدافعية المحددة ذاتياتلتقي عدد من خطوط البحث على التأكيد على أن  
م والتوجيه الذاتيين يؤدي إلى تعل االستقاللية، وأن دعم )115المرجع السابق، ص(التعلم

هناك عدد من الدراسات اإلرتباطية  .أفضل ويعزز الشعور بالكفاءة الذاتية لدى المتعلم
التي استقصت العالقة بين المتغيرات الدافعية وبين التعلم واإلنجاز، وفي واحدة من هذه 

إزاء عدد من المواضيع الدراسية  التالميذلدى  الدافعية المحددة ذاتياالدراسات تم قياس 
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، والعلوم، كما تم قياس االجتماعيةهي القراءة، الرياضيات، والدراسات المحددة و
تحصيلهم في هذه المواد الدراسية اعتمادا على مقاييس مقننة، فأشارت نتائج هذه 

في المواد  األداءو الدافعية المحددة ذاتياالدراسة إلى وجود عالقات ذات داللة بين 
، كذلك الدافعية المحددة ذاتيالبة بين القلق والمختلفة، كما أشارت إلى وجود عالقة سا

، بين المناخ التالميذفقد أشارت دراسة أخرى إلى وجود عالقة طردية بين تحصيل 
عالقة عكسية بين  (Connek et Ryan)الذاتية، كما وجد  لالستقالليةالصفي الداعم 

وفي مراجعة . وبين القيام بحل الواجبات المدرسية ألسباب خارجية المدرسي األداء
أن هناك العديد من الدراسات التي أجريت على  (Mcgrow)األدب الموضوع وجد 

األطفال والراشدين على حد سواء تدل على أن للمكافآت تأثير سلبيا على بعض أنواع 
فتبين أن مكافأة المتعلمين بالنقود أو بأشكال أخرى من المكافأة تعيق التعلم وال . التعلم

وبناء . وكأن هذه المكافآت تشتت انتباه المتعلم عن المهمة التعليمية تعززه في الواقع
على تفسير نظرية التقييم المعرفي فإن ذلك يعود إلى أن المكافأة تجعل الفرد يدرك أنه 

ويؤكد  ،موجه من الخارج وليس موجها من الداخل، مما يضعف دافعيته الذاتية
(Perlmuter et Monty, 1977) ) ،بناء على مراجعة ألدب ) 115صنفس المرجع

قدرا محدودا من الخيار يحسن من دافعيتهم الذاتية  الموضوع أن إعطاء المتعلمين ولو
الدافعية في هذا المجال وجد أن رفع  (Deci et Benwar, 1984)وفي دراسة  .للتعلم

ي هذه وقد اعتمد ديسي ف. للتعلم يزيد من كمية التعلم المتحقق كما ونوعا المحددة ذاتيا
حيث طلب إلى مجموعتين من . تجريبيا الدافعية المحددة ذاتياالدراسة التجريبية معالجة 

وأبلغ منهم بأنه  يشاءوندراسة وحدة في فيزيولوجيا األعصاب بأي طريقة  التالميذ
سيطلب منهم الحقا تعليم المادة التي يدرسونها لطلبة آخرين، في حين أنه لم تبلغ 

وقد افترض ديسي زميله أن هذه المعالجة تزيد من دافعية . لكالمجموعة األخرى بذ
امتحانا يتضمن  التالميذوبعد االنتهاء من دراسة المادة كان يعطي . لتعلم المادة التالميذ

فأشارت النتائج إلى أن . أسئلة حفظ تعتمد على التذكر، وأسئلة تعتمد على تعلم المفاهيم
تية أدوا أداء أفضل في االمتحان على كال النوعين الذين شحذت دافعيتهم الذا التالميذ

بأن   Bruner ، (Rogers 1962(وتؤكد نتائج هذه الدراسة ما ذهب إليه . من األسئلة
إلى الحفظ الروتيني إال أنها ال تضمن االنغماس  التالميذالموجهات الخارجية قد تقود 
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نفس المرجع، ( (Gralinck & Ryan) موقا .الالزم لتعلم المفاهيم، والتفكير المبدع
بدراسة تجريبية في ذات المضمار أخذا فيها طلبة من الصف الخامس  )116ص

األساسي وأوكال لهم دراسة موضوع من مادة العلوم االجتماعية، وقاما بتصميم ثالثة 
حيث أبلغت مجموعة منهم أنه . لها بصورة عشوائية التالميذشروط تعليمية تم تعيين 

وسمي هذا الشرط بالشرط الخارجي . في المادة ويعطوا عليها عالماتسيتم امتحانهم 
أما المجموعة الثانية فأحيطوا بشرط أسمي بالشرط الذاتي حيث طلب إلى األطفال 

وأما المجموعة الثالثة فطلب إليها . قراءة المادة ليرى المجرب ما يمكن أن يتعلموه منها
. علم وأسمي هذا الشرط بشرط التعلم التلقائيقراءة المادة دون أي شرط موجه لعملية الت

دلت نتائج االختبار الذي أعطي للطلبة بعد إتمام المادة أن طلبة الشرط الخارجي تفوقوا 
على طلبة الشرطين اآلخرين في تذكر الحقائق إال أنهم أظهروا درجة أدنى من التعلم 

طلبة المجموعتين  حيث كان فهمهم لمعنى المادة التعليمية أدنى من ،المفاهيمي
الذين ال يتعرضون للضغط الخارجي  التالميذد هذا الفرق إلى أن عووي. األخريين

يوجهون تعلمهم بأنفسهم بناء على ما يثير اهتمامهم من المادة التعليمية مما يجعل 
  .تعلمهم أكثر عمقا

ظري إن أهم ما يتوجب على التالميذ تعلمه، من وجهة نظر من :برامج التعزيز -4.22
، هو فهم شروط التعزيز يوجب عليهم القيام به من إجراءات لنيله في طشرااال

وقد أدى اعتماد هذا المنظور إلى التحكم بسلوك االجتماعي المقبول على . المستقبل
وال شك أن الضبط اآلني للسلوك  .)117المرجع السابق، ص(المدى البعيد تظل محدودة

حيث . ل أهدافا تربوية محمودة لمجمل العملية التربويةواستذكار المواد الدراسية ال تمث
أن تحقيق التعلم المفاهيمي، والمرونة في التفكير، وتنمية حب االستطالع، والرغبة في 
االستكشاف الذاتي المتواصل يحتاج إلى ممارسات تربوية من نوع آخر، ويحتاج إلى 

عالوة على ذلك، . واإلنسانيينمنطلقات نظرية أكثر التصاقا ووعيا بالدافعية والتعلم 
وعلى صعيد تعلم السلوك االجتماعي المناسب يظل الهدف األسمى هو تذويت 
التوجهات السلوكية المرغوبة، وليس مجرد االلتزام بالسلوك المعين، المشروط بشروط 

فالشروط التعزيزية التحكمية ال تضمن تمثل االتجاهات السلوكية المرغوبة . بيئية آنية
ستها بدافع ذاتي، إن تحقيق مثل هذا الهدف اإلنساني يتطلب سياقا تربويا إعالميا وممار
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، وعلى رأس هذه الحاجات إلى االعتباريأخذ متطلبات النفس اإلنسانية وحاجاتها بعين 
ويذهب بعض الباحثين إلى القول أن باإلمكان التعامل مع  .نالذاتييالتقرير والتوجيه 

ى نحو يحول دون ظهر أثر سلبي لها على النشاط الذي برامج التعزيز الرمزي عل
فقام . على نحو إعالمي وليس تحكمي استخدامهاأي أن باإلمكان  -استخدمت لتعزيزه

هذان الباحثان بتصميم برنامج تعزيز رمزي يحقق شرط حرية القرار والخيار لألطفال 
ت نتائج دراستها عن في المرحلة التعليمية الوسطى ممن صنفوا كأطفال مشكلين، فأسفر

أدلة تؤكد ما ذهبوا إليه من أن استخدام المعززات بطريقة تتيح لألطفال فرصة التقرير 
 التالميذوالتوجيه الذاتي وتحسن من فرص تعديل السلوك المشكل، وتزيد من إدراك 

  .)118نفس المرجع، ص(لكفاءتهم الذاتية
إن النظر : للطلبة المحددة ذاتياالدافعية التوجيهات البين شخصية للمدرسين و -5.22

إلى التفاعل الصفي من خالل هذا المنظور الدافعي وتحليل أسلوب التوجيه الذي يعتمده 
المعلمون والمعلمات يمكننا من الكشف عن تمايز واضح، فهناك من المدرسين من 

مع يغلب عليه التوجه اإليجابي الدعم للطلبة، والذي يتواصل فيه المعلم أو المعلمة 
طلبته على نحو يشعر الطالب بجدارتهم كأشخاص، ويتيح لهم التعبير عن أفكارهم 
ومشاعرهم، وهناك من يغلب عليه النمط التحكمي الذي يهين على مجريات التفاعل 

فرصة اإلحساس بقيمة أفكارهم، أو جدارتهم  التالميذالصفي على نحو يحرم 
شها كل من هذين األسلوبين تتباين إلى كأشخاص، وبطبيعة الحال فإن األجواء التي يعي

وهناك في البحوث ما يشير إلى أن دافعية الطالب لتعلم المادة الدراسية . حد كبير
تتحدد إلى درجة كبيرة باألسلوب الغالب على تعامل المعلم أو المعلمة من حيث 

أساليب  )118المرجع السابق، ص(وقد استقصى ديسي وزمالئه .التحكمية أو الدعم
وهي ما يصطلح على تسميتها بالتوجيهات البين شخصية  ،لتعامل الصفي للمعلمينا

للمعلمين وآثارها على التالميذ ، فوجدوا أن هناك عالقة وثيقة بين أساليب التعامل 
الذاتية لتعلم المادة الدراسية، وتقديرهم لكفاءتهم  التالميذالصفي هذه وبين دافعية 

لتعامل أو التوجه البين شخصي للمعلم أو المعلمة بإدراك المعرفية، كما ارتبط أسلوب ا
لمدى ما يشيعه  التالميذلمدى إيجابية المناخ الصفي والمبني على تقديرات  التالميذ

المعلم أو المعلمة من التوتر والضغط في الجو الصفي، أو ما يشيعه من الطمأنينة 
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شخصي للمعلمين على مستوى ، وقد تابع باحثون آخرون أثر التوجه البين واالرتياح
للمادة الدراسية، فأسفرت إحدى الدراسات التجريبية عن نتائج تؤكد تميز  التالميذتعلم 

طلبة المعلمين الداعمين للدافعية الذاتية على طلبة المعلمين التحكميين ليس فقد في 
خلو الخبرة وال ت .للمادة الدراسية، وإنما في مستوى تمكنهم من المفاهيم فيها اتجاهاتهم

الدراسية لواحد منا على األرجح من أمثلة لهذه النماذج من المدرسين، ومدى األثر 
الذي تركه في نفوسنا النموذج منها، وإذا ما حاولنا استعادة المشاعر التي رافقت 
التعايش مع ذلك النموذج اإليجابي فإننا سندرك عمق الحاجة التي استطاع أن يشبعها 

نفس المرجع، ( )ديشارمز(سة البارزة في هذا المجال فهي دراسة لدينا، أما الدرا
في  هذا الباحثالتي تمثل نموذجا هاما للجهد العلمي التطبيقي، حيث أخذ  )119ص

مشروعه عددا من مدارس األحياء الفقيرة من مدينة أمريكية، وصمم برنامجا للتدريب 
يهدف بالدرجة األولى إلى  تياالدافعية المحددة ذاالمعلمين يقوم على مبادئ نظرية 

تعزيز ثقة المعلمين بأنفسهم وبإمكاناتهم، وإلى تطوير أساليبهم لخلق ظروف دافعية 
دافعية  الستثارةإيجابية لطلبتهم، ودربهم على تطوير المواد والوسائل التعليمية الالزمة 

المتربين بمقارنتهم  التالميذ ، وقام هذا الباحث فيما بعد بتقييم األداء التدريسي للمعلمين
بنظراء لهم لم يتلقوا تدريبا، فدلت نتائج هذه المقارنة على أن صفوف المعلمين الذين 

المقننة، وإنها كانت تتمتع  يةاألدائ االختباراتتلقوا التدريب، أدت أداء أفضل على 
بدرجة أعلى من الدافعية من صفوف المعلمين غير المدربين، وبوجه عام، فإن هذه 

تعزز التعلم المفاهيم  الدافعية المحددة ذاتيالة العلمية تبين أن الظروف التي تعزز األد
، وتزيد من تقديرهم لكفاءتهم، كما أنها تزيد من مستوى التفكير المبدع التالميذلدى 
  .لديهم

  

  : تذويت معايير المحيط وتوجيهاته .23

من التوجيه الخارجي  قالاالنتفي جزء منها كيفية  الدافعية المحددة ذاتياتفسر نظرية 
 توالسلوكيابالمعايير  االلتزامإلى التوجيه الداخلي أي إلى المستوى الذي يتم فيه 

ويفترض أن يتم  .)119المرجع السابق، ص(طوعيا ذاتيا التزاماالمرغوبة  االجتماعية
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تدريجيا من مرحلة  االنتقالتحقق التذويت هذا من خالل مراحل يأخذ فيها التوجيه في 
 ةللمكافأإلى مرحلة التذويت التام حيث ال يكون هناك ضرورة  ،لدفع الخارجيا

 تبالمعايير والسلوكيا االلتزامأي إلى المستوى الذي يتم فيه  والتعزيز الخارجي
على (Connel et Grolink) وقد دلت دراسة .المرغوبة التزاما طوعيا ذاتيا االجتماعية

الباحثان بقياس أساليب التوجيه الذاتي التي ، حيث قام هذان االفتراضاتصحة هذه 
يعتمدها طلبة الصف الخامس االبتدائي لتوجيه أنفسهم في إطار العمل المدرسي، ومدى 

 التالميذما يقومون بأداء الواجبات المدرسية بدافع ذاتي أو بدافع خارجي، وكان يعطي 
عشرة أيام كان  موضوعا لقراءته، ومن ثم يجري امتحانهم في ذلك الموضوع، وبعد

في ذلك الموضوع مرة أخرى للتحقق من مدى احتفاظهم بالمادة  التالميذيجري اختبار 
نفس المرجع، (ليقيسا الذاكرة الصماء، وتعلم المفاهيم االختبارانالمتعلمة وقد صمم 

ترتبط سلبيا  التالميذأشارت النتائج أن أساليب التوجيه الخارجي التي يتبناها  .)119ص
المفاهيم وهي نتيجة تتسق مع نتائج الدراسات التجريبية حول أثر الدفع الخارجي بتعلم 

السالب الذي ظهر ألساليب التوجيه الخارجية  االرتباطعلى التعلم، كما بينت النتائج أن 
خارجيي  التالميذالثاني، إضافة إلى أن  االختبارعلى التعلم، ظهر مرة أخرى في حالة 

وا به من المادة المتعلمة سابقا أكثر ما خسر نظراءهم أصحاب التوجه خسروا ما احتفظ
ويؤكد ديسي أن تشكل أسلوب التوجيه الذاتي يعتمد على مدى ما يكتنف  .التوجه الذاتي

لمتطلبات المنهاج  واالمتثال لاللتزامعملية التنشئة والتعليم من ممارسات ضاغطة 
ية التوجيه الخارجي تحول دون الدراسي، ويفترض أن زيادة الضغط والتوتر في عمل

استعمال التوجيهات الخارجية إلى مستوى عميق من النفس تندمج فيه مع بقية العناصر 
، وتأخذ المتطلبات المرتبطة بها في توجيه الفرد من الداخل، فيقبل واالنفعاليةالمعرفية 

تي، وبرغبة الفرد في مثل هذه الحالة، على المهمة، ويقوم بالسلوك المطلوب، بدافع ذا
متطلبات  دفالشروط التي تقود إلى تزوي .المطلوب أإلنجازيحقيقية لألخذ بالمعيار 

هي الظروف التي يسميها ديسي ظروفا إعالمية تحافظ  ةالمدرسيو االجتماعيةالمحيط 
على إحساس الفرد بجدارته من جهة، وتتيح له المجال لتوجيه ذاته بذاته من جهة 

في هذا السياق كيف يتعاملون مع دوافعهم  التالميذأخرى، والبد أن يتعلم 
فالسماح للطفل بضرب اآلخرين مثال لمجرد أنه  .)120نفس المرجع، ص(وانفعاالتهم
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تشجع الطفل على تبني اتجاه ال مسؤول  مسئولةيريد ذلك يعد بكل تأكيد ممارسة غير 
لمثال، ولكن بالشعور بالغضب، على سبيل ا االعترافمن  سفال بأتجاه اآلخرين، 

مع ما تريده النفس، أمر يتنافى  واالنسجامالتنفيس عن الغضب بداعي التوجيه الذاتي، 
، والشك أن التوجيه األكثر فعالية في احترامهامع اآلخرين التي البد وأن نعلم الطفل 

 -الدافعية المحددة ذاتيامثل هذه الحاالت يكون توجيها إعالميا وفق مصطلحات نظرية 
  .المراد اكتسابها وديمومتها االتجاهاتويب يضمن تذ
  

  : البين شخصية للمعلم اتالعوامل المؤثرة في التوجه .24

وتأثيراتها على التعلم والنمو يلقي  الدافعية المحددة ذاتياإن العرض السابق للبحوث في 
بالمسؤولية كاملة على أكتاف المعلمين والمعلمات، ومما الشك فيه أن تحميل المسؤولية 

ه يجحف بحقهم، فهم بدورهم يرزحون تحت ضغوط متعددة األشكال والمصادر، هذ
بشؤون غرفة الصف،  نالحقيقيي واالهتمامويصعب عليهم معها المحافظة على الحماس 

في الواقع  والمسئولينفالمعلمون ضمن نظام مؤسسي عليهم التعامل فيه مع المدربين 
ء األمور، ولكل طرف من  هذه األطراف العليا، إضافة إلى ضرورة التعامل مع أوليا
وعندما يفرض . )120نفس المرجع، ص(متطلباته وأسلوبه في التعامل مع اآلخرين

يؤدون بذلك إلى  تحكميةشروطهم من األعلى، ويحيطون المعلمين بظروف  المسئولين
 ، ومن هنانالذاتييوالتوجيه  باالستقالليةإضعاف دافعية المعلمين وحرمانهم اإلحساس 

في غرفة الصف  تحكميةفإن المعلمين بحكم هذه الضغوط سيميلون إلى خلق أجواء 
نظرا لما يرزحون تحته من ضغوط تضعف دافعيتهم الذاتية للتعليم، ناهيك عن 

ديسي (وقد فحص  .الضاغطة التي يعاني منها المعلمون بوجه عام االقتصاديةالظروف 
للضغوط يؤدي بهم إلى إتباع أسلوب  افتراضا فحواه أن إخضاع المعلمين )وزمالءه

، فأوكل الباحثون للمجرد عليهم في هذه الدراسة مهمة التالميذتحكمي في التعامل مع 
تعليم طلبة حل أحاجي هندسية، وكان يعين لكل معلم طالب يتولى المعلم تعليمه المهمة 

بأداء المهمة في المقررة، وتم تقسيم المعلمين عشوائيا إلى مجموعتين واحدة منهما تقوم 
 للدافعية معززة شروط في بالمهمة تقوم واألخرى ،تحكميةظل شروط ضاغطة، أو 
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 .فحسب التالميذ بتعليم االهتمام ضرورة األخرى للمجموعة تعطي كانت حيث الذاتية،
 تلك تحليل جرى ثم فيديو، أشرطة على التالميذو المعلمين تفاعالت تسجيل جرة وقد

 بين وقد ،التالميذ مع التعامل في المعلمين على غلبت التي اليباألس لتقييم األشرطة

 محددة بمعايير مطالبتهم تمت والذين للضغط، تعرضوا الذين المعلمين أن الالحق التحليل

 المعلمين تالميذ أن النتائج بينت وقد المقيمين، تقدير في تحكمية أكثر كانوا ومتشددة،

 حله بما مقارنة أنفسهم، على اعتمادا األحاجي من اقل عدد حل من تمكنوا التحكميين

 ومتشددة، محددة بمعايير مطالبتهم تمت والذين للضغط، تعرضوا الذين المعلمين تالميذ

 التحكميين المعلمين تالميذ أن النتائج بينت وقد المقيمين، تقدير في تحكمية أكثر كانوا

 المعلمين تالميذ حله بما مقارنة ،أنفسهم على اعتمادا األحاجي من أقل عدد حل من تمكنوا

 استجابة التحكميين المعلمين تالميذ حله ما معظم وكان الذاتية، للدافعية الداعمين

 تكشفه لما االهتمام تثير النتائج هذه أن والشك الحل، لكيفية المباشرة المعلمين لتوجيهات

 يجري بما مقارنة ،التحكميين المعلمين صفوف في يجري الذي التعلم نوعية في فروق من

 طلبتهم توجيه يتولون التحكميون فالمعلمين الذاتي، للتوجيه الداعمين المعلمين صفوف في

 إتباعها عليهم يجب التي الطريقة وإلى به، القيام عليهم يتوجب ما إلى مباشرة  توجيهات

 قت،الو معظم مسيرين هذه والحال المتعلمون فيكون التعليمية، المهمة مع التعامل في

 الحرفية واالستجابة االنصياع إال إزاءها لهم ليس الخارج من قادمة تعليمات تحكمهم

 والتفكير، التعبير، حرية من للطلبة المناخات هذه مثل تفسحه أن يمكن الذي فما للمطالب،

 ,MAEHR) شيروي المعرفة؟ إلى وشوق لالستطالع حب من لديهم ما على تحافظ وكم

 االتجاه أن إلى يذهب حيث السياق هذا في هامة نقطة )121نفس المرجع، ص( (1976

 تعمل مؤسسات فالمدارس المحيطية، الثقافة من ينبثق ذاتيا المحددة الدافعية تعزيز نحو

 السائدة الثقافية بالتوجهات تتأثر كما األعلى، من اآلتية بالقرارات فيه تتأثر ثقافي إطار في

 الخيارات التخاذ لها المتاحة الحرية ومقدار ه،ذات توجيه في اإلنسان بدور المتصلة

 بنوعية تتأثر الصعيد هذا على المعلمين ممارسات فإن أخرى، جهة ومن والقرارات،

 الممارسات إلى المعلم يستدرجون المشكلون التالميذف معهم، يتعاملون الذين التالميذ

 إلى تؤدي مارساتم وهي والتسلطية، العقاب إلى اللجوء عليهم ويفرضون التحكمية،

 المسؤولية من األكبر القسط يتحملون أبو، أم شاءوا المعلمين، أن ويبدو القائم، الواقع تفاقم
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 للتعلم الذاتي الدافع يستثير نحو على التعليمي النظام في والتأثير المفرغة، الحلقة لكسر

 في البحوث ئجنتا ضوء في التأمل إلى يحتاج برمته التربوي النظام أن والشك والتعليم،

 على بنجاح دورها التربوية العملية ولتؤدي المطلوب، العمق إلى ليصل المجال هذا

  .للناشئة واالجتماعي األخالقي النمو صعيد وعلى ،ياألداءو المعرفي النمو صعيد
  

  :تعقيب على أهم ما ورد في هذا الفصل .25

فهمه، وتكاد تسبه  يتضح لنا في نهاية المطاف أن الدافعية ليست باألمر الذي يسهل
ألعاب اللغز التركيبة، وإذا كان مرد تعقيد الوضع إلى تعدد المفردات التي يستعملها 
مختلف الباحثين، فلعله يكون بوسعنا أن نحاول إعادة تركيب بعض أجزاء هذا الكل 

اإلطار المناسب  )Deci & Ryan(لولقد وجدنا في نظرية الدافعية المحددة ذاتيا . المعقد
إن . ولهذا فقد فضلنا اللجوء إليها كإطار نظري واستهدينا إليها في هذا البحث .لذلك

الدافعية حسب هذا النموذج تتدرج ضمن مسار متصل مستمر من الدافعية الداخلية 
: مثال" (الالدافعية"الكلي للدافعية أي  االنعدامإلى ) أفعل ما افعله من أجل المتعة: مثال(

وبين هذين الطرفين يوجد المجال الواسع للدافعية  ).ذا العملال أعراف لماذا أقوم به
الخارجية المتغيرة بحسب تغيير التعزيزات الخارجية من مكافآت مالية إلى الضغط 

وال  .مرورا بكل أنواع الجوائز األخرى) اإلرغام على الذهاب إلى التدريب(االجتماعي 
ن نفسيتين مهمتين في تفسير ة حاجتيلمحص )Continum(يعدو أن يكون هذا المتصل 

الحاجة إلى االستقاللية وحرية التصرف  .السلوك في إطار نظرية الدافعية المحددة ذاتيا
 .)107فيونييه، ص (، والحاجة إلى الكفاءة بصورة رئيسية )اإلكراه: عكسها أو(الذاتي 

ستقاللية الشعور باال: ر بهماووبما أن الحاجتين كلتيهما ذاتيتان، فإن المهم هو الشع
 Vallerand et Thill,1993. Fabienne d’arripe, 2000, Sarrazin et( والكفاءة

Trouilloud, 2000. Sarrazin et Famose,1995(. ،هذه الكفاءة هي في حد ذاتها معقدة
ول الشعور بالجهد المبذول أو معرفة النتائج التي تناط ألإنها تشمل في المقام ا
، فإن هي وجهت إلى )Sarrazin, 2000, P02(مام إلى المهمة مفعوالتها بتوجيه االهت

المهمة وكانت هته األخيرة قد أختيرت بمحض اإلرادة، كانت الكفاءة متناسبة مع الجهد 
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وإن وجهت هذه الكفاءة إلى األنا خصوصا  .المبذول وكذلك مع النتائج المحصل عليها
على عقب فيؤدي جهدا كبير من  ينقلب األمر رأسا) إكراه(عند وجود تنافس اجتماعي 

يبدو أن من  .الشخص في سبيل تحقيق أداء تقييمه متوسط وكذلك إلى الشعور بالعجز
الواجب، في مجال التعليم والتدريب، تثمين الدافعية الداخلية وذلك بتوجيه العناية إلى 

 لالمهمة إلى أقصى الحدود والتقليل من التقويم والتنافس االجتماعي، ولقد تناو
)Vallerand, 2001, 1993(  وفريقه هذه المسائل في الميدان الرياضي والنشاط البدني

وبينت هذه الدراسات المخبرية أن المثابرة على نشاط ما تتوقف على الدافعية . بالبحث
التالميذ والرياضيين الذين لديهم دافعيات داخلية ضعيفة يتخلون عن  أنالداخلية، كما 

تلميذ في  800ولقد كشفت دراسات أجريت على أكثر من  .بكرةالدراسة في مرحلة م
التعليم الثانوي، بأن الذين يتخلون عن دراستهم، هم أولئك الذين لهم أضعف دافعية 

وهذا االنخفاض في الدافعية مرتبط ). الالدافعية(داخلية وكذلك منعدمي الدافعية منهم 
الصدد أيضا فقد أوضحت بعض  وفي هذا .بانخفاض الشعور باالستقاللية والكفاءة

الدراسات العالقة بين الكفاية من جهة واالستقاللية الذاتية من جهة أخرى، بالدافعية 
الداخلية لدى تالميذ االبتدائي، كما قدروا االستقاللية والكفاءة في االهتمام بأحد 

ي إتجاه الدراسية عند بداية ونهاية الفصل الدراسي، فظهر تغيير االهتمام ف عالمواضي
تهم ءة ودرجة الحرية الذاتية واالستقاللية، فالتالميذ الذين أدركوا أن كفاءتغير الكفا

الموضوع أكثر إمتاعا في نهاية الفصل  أنازدادت خالل مقرر الفصل الدراسي، قدروا 
أما الذين أدركوا أن كفاءتهم تناقصت، قدروا الموضوع على  .الدراسي عنه في أوله

دراسي، وثبت أيضا من خالل تحليل المسار أن لعند نهاية الفصل اأنه أقل إمتاعا 
 .مدركات الكفاءة واالستقاللية تسبب خبرات إيجابية تحدث بدورها الدافعية الداخلية

أعد تقريرا شامال أوضح فيه، إثبات أن بيئة  )Ames, 1999(وفضال عن ذلك فإن 
داء، إن تصميم المهمة والبناء، تقويم من بناء أهداف التعلم أو األ التالميذالدراسة تمكن 

تؤثر في هدف الطفل، ومن  لهاوأسلوبه، ك علماألداء، المقارنة بين الطالب، سلطة الم
ثمة الدافعية الداخلية في الدراسة، إن التالميذ ينمون بصورة أفضل استراتيجيات التعلم، 

أهداف ة، عندما تكون بصورة عالية للمدرس) الدافعية الداخلية(ويكونون أكثر دافعية 
  .)87زايد محمد، مرجع سابق، ص (اإلتقان ظاهرة وعندما تكون مختارة من طرفهم
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  :خالصة

: تهااضمن نموذج الدافعية المحددة ذاتيا، بمركب تعتبر الدافعية الداخلية،
اإلطار المحدد  واالنتماء االجتماعي الكفاءة، )حرية التصرف الذاتي(االستقاللية 
سي، وقد أكدت االمشروع التعليمي سواء في المجال الرياضي أو الدري للمثابرة ف

والمحددة ذاتيا، ذلك  الداخليةن الدافعية ياألبحاث والدراسات في هذا المجال على تثم
الرياضي إلى مواصلة عمله خارج مجال الضغط والسيطرة،  أوأنها تدفع بالتلميذ 

 اتلألداءالالزمين  والمواظبةاالستقرار مكن إذن من يي ذالو ه تحديد الذاتيالدرجة ف
كل بيئة اجتماعية من شأنها تلبية هذه المتطلبات والحاجات ف .العالية والنجاح االجتماعي

النفسية الثالثة، تساعد حتما على زيادة الدافعية المحددة ذاتيا، مما يزيد من ميل 
ذلك يساعد في تحسين الشخص للتعلم ويؤدي ذلك إلى توقعات عالية النجاح مستقبال وك

في حين أن البيئة االجتماعية التي تحول دون تلبية هذه الحاجات، تزيد من  .األداء
احتمال ظهور الدافعية الغير محددة ذاتيا ويؤدي ذلك إلى نفور الفرد من النشاط 

ولتلخيص األفكار . التجنب، المعارضة، التخلي، الهروبكالسلبية  توظهور السلوكيا
تي تنبع من هذا النموذج المتعدد األبعاد، ووفقا لنظرية الدافعية المحددة ذاتيا، الرئيسية ال

الكفاءة، االستقاللية واالنتماء االجتماعي : فإن السياقات االجتماعية التي تدعم مشاعر
فمن  .تشكل المكونات الثابتة للدافعية الداخلية وتساهم في تطوير الدافعية المحددة ذاتيا

سواء تعلق األمر  في تأدية مهامه التعليمية الرياضي لتزام العفوي للتلميذأجل تسهيل اال
، ينبغي تهيئة الظروف الالزمة التي تتيح تلبية هذه الرياضي أوبالجانب الدراسي 

   .الحاجات األساسية الثالثة
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  :تمهيد

  

ري للبحث، سوف نقوم في ظالخاصة بالجانب الن اإلجراءاتبعد االنتهاء من تحديد 

ا الجانب من الدراسة بسرد المنهجية المتبعة لمعالجة موضوع البحث من حيث ذه

، عينة البحث ثم التحقق من فرضيات البحث ستعملةالم األدواتالمنهج المتبع، 

   .  بتفسير ومناقشة النتائج المتحصل عليها
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  :الدراسة االستطالعية .1

قصد السير الحسن لبحثنا هذا قمنا بدراسة استطالعية حيث كان الهدف منها 

على الدافعية المحددة ذاتيا في معرفة وتحديد العوامل التي من الممكن أن تؤثر 

، باإلضافة إلى ذلك فقد كان الهدف من الدراسة ين الدراسي والرياضيالمجال

االستطالعية قياس مدى صدق وثبات المقاييس المستعملة في هاته الدراسة وهي 

  :على التوالي

  .الدافعية المحددة ذاتيا في المجال الدراسي مقياس  -

  .الدافعية المحددة ذاتيا في المجال الرياضيمقياس  -

   .لحاجات النفسية األساسية امقياس  -

تلميذا  40وعليه قمنا بتوزيع المقاييس المذكورة سالفا على عينة مكونة من  

تطبيق وقد تم قياس الصدق والثبات بطريقة ،بالثانوية الرياضية لدرارية والبليدة 

إعادة تطبيق االختبار وكانت المدة بين التطبيق األول والثاني هي أسبوعين و

وانطالقا من  )ألفا( االتساق معاملو ة النصفيةئتجزلطريقة امال وأيضا باستع

دراستنا االستطالعية هاته وكذا دراستنا النظرية تم وضع مقاييس البحث وفق 

  .األهداف والفرضيات مع األخذ بعين االعتبار الشروط العلمية والمنهجية

ذلك للكشف و في تصميم البحث أالرتباطي وصفياعتمدنا في بحثنا على المنهج ال

 ،انوية الرياضية لدرارية والبليدةعلى درجة الدافعية المحددة ذاتيا لدى تالميذ بالث

دعم الحاجات النفسية حيث سيتم توظيف المنهج اإلرتباطي في دراسة عالقة 

لك في الميدانين بالدافعية المحددة ذاتيا وذ من طرف المعلم والمدرب األساسية

  .الرياضي والدراسي

لبحث اإلرتباطي إلى محاولة تحديد العالقة بين متغيرين أو أكثر قابلين للقياس، يسعى ا

ودرجة هذه العالقة والغرض من البحث اإلرتباطي قد يكون التعرف على وجود عالقة 

  .أو عدم وجود هذه العالقة أو استخدام العالقة بين المتغيرات بغرض التنبؤ
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  : منهج البحث .2

ع بحثنا و نظرا لطبيعة الموضوع و من خالل من اجل التحكم في موضو

الذي يقوم على و االرتباطياإلشكالية المطروحة فقد قمنا باستعمال المنهج الوصفي 

و فيها بالحاالت التي تخلو منها  معالجة الظواهر عن طريق الحاالت التي تحدث

ن ، وذلك ضم)107ص  .2002،المغربي (كشف االرتباطات السببية بينها  بالتالي

مقاربة اجتماعية معرفية، فدراسة الدافعية ضمن هذه المقاربة يسمح بإدراج أثار 

السياق على تطور الشخصية ، أي أنها تسمح على فهم العناصر المختلفة للسياق 

االجتماعي و التي توجه الدافعية مثل التربية على االستقاللية من طرف المعلم 

  .والمدرب

 :البحثعينة  .3

لدرارية بالجزائر العاصمة والتي الثانوية الرياضية  ذا من ثالميتتشكل عينة بحثن

تلميذ في الثانوية  80ضمنت عينة بحثنا على توقد  .م اختيارها بطريقة عشوائيةت

في جميع التخصصات الرياضية  الرياضية بدرارية والثانوية الرياضية بالبليدة

) 01(الجدول رقم الموضح في والتي تم اخذها من المجتمع االصلي للبحث و

  ).02(و
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	 يوضح ): 01(الجدول رقم ���ز� ا����
� ���  ا������ت ا���  

 	
   2009/2010ا��"	 ا�!را�
 	
	 درار��	 ا���  *ا�'�&

  
ا�/�.   ا��آ�ر   ا,&�ث   ا������ت   ا��*( 

 0"1�  ا�
/ ا�343�ع 

�����ت   
  38  14  27  11  ا�8�ب ا�6�ى   01
  19  7  16  3  ا��3آ3	   02
  55  25  42  13  آ�ة ا��;	   03
  50  29  21  00  آ�ة ا�6!م   04
05   !
  39  4  24  15  آ�ة ا�
06   )�?�  5  5  4  1  ا@
  4  4  1  3  ا�A34�ز   07
    0  6  6  6�A�ق ا�!راB�ت   08
  49  24  29  20  ا�4�دو   09
10   0�  18  10  6  12  ا�?�ر
�ا&!و   11?
  27  12  16  11  ا��
12   	E13  11  10  3  ا��3�ر  
13   	��A32  8  23  9  ا��  
14   F
    0  1  1  1�A�ق ا��
  14  4  12  2  آ�ة ا��G�Hة   15
�"I ا�H�و�	   16  9  -  4  5  


� ��8ف L  1  1  -  2  
   381  164  243  109  ا�343�ع ا�8�م 
 	�M3ا� 	A�"43.04  63.78  28.61  ا�  

  


	 �!رار	 إدارة: ا��3!ر *��	 ا���  ا�'�&
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�ز�يوضح ): 02(الجدول رقم �  	
��  ا����
� ���  ا������ت ا��

 	
   2009/2010ا��"	 ا�!را�

!ة ;A��P 	
��	 ا���  *ا�'�&

  
ا�/�.   ا��آ�ر   ا,&�ث   ا������ت   ا��*( 

 0"1�  ا�
/ ا�343�ع 

�����ت   
  13  -  08  05  ا�8�ب ا�6�ى   01
  02  -  02  -  ا��3آ3	   02
  13  13  13  -  آ�ة ا��;	   03
  33  22  33  -  آ�ة ا�6!م   04
05   !
  01  -  01  -  آ�ة ا�
06   )�?�  -  -  -  -  ا@
  02  -  02  -  ا�A34�ز   07
    -  01  -  01�A�ق ا�!راB�ت   08
  11  -  11  -  ا�4�دو   09
10   0�  22  -  22  -  ا�?�ر
�ا&!و   11?
  02  -  02  -  ا��
12   	Eا��3�ر  -  -  -  -  
13   	��Aا��  -  -  -  -  
14   F
  -  -  -  -  �A�ق ا��
  02  -  02  -   آ�ة ا��G�Hة  15
�"I ا�H�و�	   16  -  -  -  -  

  103  35  98  05  ا�343�ع ا�8�م 
 	�M3ا� 	A�"33.98  95.14  4.85  ا�  

  


!ة إدارة: ا��3!ر*;A��P 	
��	 ا���  .ا�'�&

  

  :مجاالت البحث .4

بحثنا هذا على مستوى كل من الثانوية  بإجراءقمنا  :المجال المكاني -

  .ية بالبليدةالرياضية بدرارية والثانوية الرياض

موضوع بحثنا هذا  إشكاليةقمنا بالبدء في التفكير في  :المجال الزماني -

�R �1ف  دE( ا�B�Q�ت ا�"/�
	 ا@���
	والمتمثل في العالقات االرتباطية بين 


� 0S آR� F ا�3
!ا&
R  ا�!را�0 الدافعية و ا�3!ربوكذلك  ا�83;(�ا�Q3!دة ذا
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 0���(  وذ� 2006و ذ�V ا�P!اء �R وا�� W
�  	S�X3ذة ا����ق �� ا@�/�8P V! ا,
 	A��"3ت ا�� .ا�6
�م Y8AP ا��8!

  

  : أدوات البحث  .5

  :مقياس الحاجات النفسية

من أجل قياس الحاجات النفسية األساسية تم تعريب مقياس الحاجات النفسية األساسية 

ة للذاتي كوسيويستند على التقدير ا)  La Guardia et coll 2000(والذي قام ببنائه 

عبارة، تتوزع على ثالثة أبعاد  21لجمع المعلومات، ويشمل المقياس األصلي عل 

  :وهي أساسية

أنشطة التلميذ واهتماماته وأهدافه الداخلية،  المتمثلة فيو :الحاجة لالستقاللية -

وتتفق هذه األنشطة مع قيم وتقاليده الداخلية، وبنفس الوقت حاجته للتخلص من 

، 11، 8، 4، 1(قاليد والقوالب المفروضة، وتقيسها العبارات التالية القيود والت

14 ،17 ،20.(  

وتتناول قدرة الفرد على الوصول إلى األهداف المرغوبة، : الحاجة للكفاءة -

وانجاز األمور الصعبة، وتخطي العقبات وتحقيق أفضل النتائج كما تعني 

  ).19، 15، 13، 10، 5، 3(التفوق، وتقيسها العبارات التالية 

ص بشعور التالميذ باألمن الناتج عن تتخ هيو :الحاجة لالنتماء االجتماعي  -

حميمة، والعمل العالقات الاالرتباط اآلخرين والعمل معهم بأسلوب تعاوني وب

قات والعمل على إسعاد اآلخرين واإلخالص لهم، وتقيسها اعلى تكوين صد

  ).21، 18، 16، 12، 9، 7، 6، 2(العبارات التالية 

عبارة، تقيس ثالثة أبعاد ) 21(يتكون المقياس الحالي من  :تصحيح المقياس -

رئيسية، وقد تم تصحيح اإلجابات في هذه األداة استنادا إلى سلم إجابة مكون من 

  :خمس فئات وهي على الشكل التالي

) 5(تشير إلى أن هذه الحاجة ملبية لدى التلميذ بشكل دائم ويعطى لها : دائما •

 .درجات

) 4(تشير أن الحاجة ملبية لدى التلميذ في أغلب األحيان ويعطى لها : غالبا •

 .درجات
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) 3(تشير أن الحاجة ملبية لدى التلميذ في بعض األوقات ويعطى لها : أحيانا •

 .درجات

) 2(تشير أن هذه الحاجة نادرا ما تكون ملبية لدى التلميذ ويعطى لها : نادرا •

 .درجات

 .درجات) 1(جة غير ملبية لدى التلميذ إطالقا ويعطى لها تشير أن هذه الحا: أبدا •

 17، 14، 13، 12، 10، 9، 8، 6، 5، 2، 1(وقد اعتبرت العبارات التالية إيجابية 

وألغراض ). 20، 19، 18، 16، 15، 11، 7، 4، 3(والعبارات التالية سلبية ) 21

 21لدرجة الكلية بين البحث فقد تم احتساب الدرجة الكلية على المقياس حيث تراوحت ا

، وقد عكست العبارات السلبية الحتساب هذه الدرجة، ويوصف المفحوص الذي 105و

أن حاجاته النفسية ملبية ) 105(تقترب درجته الكلية على المقياس من الحد األعلى 

أبو (أن حاجته النفسية غير ملبية بتاتا ) 21(بدرجة كبيرة، ومن يقترب من الحد األدنى 

  ).  2005أسعد 

  :صدق المقياس  -

التي يجب على الباحث مراعاتها عند  المراحل االحصائيةالصدق من أهم  قياسإن 

القيام بالبحث  و يقصد بالصدق صحة االختبار بقياس ما وضع لقياسه ، و يركز أيضا 

على انه يمكن حساب درجة الصدق عن طريق حساب نسب االتفاق بين هؤالء 

المحكمين الذين يوافقون على صالحية األداة أو األسلوب  المحكمين ، فكلما زاد عدد

حيث دق الظاهري عالية ،لتحقيق أهداف هذه الدراسة دل ذلك على ان نسب الص

عرضنا المقياس على مجموعة من المختصين الذين ابدوا مدى مالئمة المقياس بموضع 

تطابق المقاييس مع بعض التوجيهات الخاصة بتحديد العالقة المباشرة بين  .الدراسة

التي سوف يحددها الباحث خالل مناقشة النتائج النهائية  المختارة وموضوع الدراسة

 .للدراسة

  : البناء  صدق -

سعيا إلى زيادة التأكد من صدق األداة ،لم يكتفي الباحث بصدق المحتوى المتحصل 

رياضي          عليه من التحكيم بل قام بتجريب األداة على العينة المختارة المتكونة من
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كما  و رياضية من الثانوية الرياضية بدرارية ، إليجاد معامل ارتباط كل فقرة بالمقياس

  :هو موضح في الجدول الموالي

الحاجات النفسية يوضح معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس ) 03(جدول رقم ال

  للمقياس والدرجة الكلية االساسية للدافعية 

  

الحاجات النفسية 

  اسيةاألس

  )الحاجات النفسية األساسية ( المقياس أبعاد 

  النتماء االجتماعيا  الستقاللية ا  لكفاءة ا

  **0.49  **0.52  **0.65  معامل االرتباط

  0.01دال عند ** 

  :المقياسثبات  -

  :االتساق الداخلي ألبعاد المقياس 

ثبات اثبت التحليل اإلحصائي الثبات الداخلي للمقياس ، و قد قدر معامل ال

لها قدرة  الحاجات النفسية األساسية، كما وجد أن جميع عبارات مقياس  0.82بــ

للتأكد من ثبات المقياس ، تم تطبيقه على عينة من و .تمييزية مرتفعة بين ابعاده

م تيروا بطريقة عشوائية ، واختينتمون الى الثانوية الرياضية بدرارية ،الرياضيين  

 0.84معامل االرتباط مساوي لـ تحصلنا على و"  ونبيرس"حساب معامل االرتباط 

معامل ثبات حسب المعادلة التصحيحية فمعامل االرتباط دال إحصائيا و بالتالي و

   .فان المقياس ثابت

معامالت االرتباط بين ابعاد المقياس والدرجة الكلية نوضحها في الجدول  اما

  : الموالي

  .بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية يوضح معامالت االرتباط) 04(جدول رقم ال

  ابعاد المقياس  الدرجة الكلية

الحاجات النفسية 

  األساسية>

الحاجة لالنتماء   الحاجة لالستقاللية   الحاجة للكفاءة 

  االجتماعي

  **0.81  **0.78  **0.83  معامل االرتباط

  0.01دال عند ** 
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  : المجال الرياضيفي المحددة ذاتيا الدافعية  مقياس

 .Briére, N. M)منا بتطبيق مقياس الدافعية المحددة ذاتيا في المجال الرياضي ل ق

Vallerand, R.J 1995)  عبارة يتعين على المدروس  28يحتوي هذا المقياس على

 ينطبق تماماال  1في الخانة المرقمة من نوع لكرت تتراوح من (*) وضع عالمة 

للدافعية المحددة ذاتيا في المجال  يقيس المستويات السبعة. ينطبق تماما 7إلى 

حيث يتطلب من التلميذ أن يوضح األسباب التي تدفعه لممارسة  ،الرياضي

  . الرياضة

  : وتتمثل هذه المستويات السبعة فيما يلي  

 .24، 17، 11، 1العبارات رقم : (MIC)الدافعية الداخلية للمعرفة  •

 .22، 15، 10، 5العبارات رقم : (MIA)الدافعية الداخلية لإلنجاز •

 .26، 19، 12، 7العبارات رقم : (MIS)الدافعية الداخلية لإلثارة •

 .25، 18، 9، 3العبارات رقم : (MIDEN)الدافعية الخارجية المعرفة •

 .27، 21، 13، 6العبارات رقم : (MINTR)الدافعية الخارجية المدمجة •

، 16، 8 ،2العبارات رقم : (MREG)الدافعية الخارجية ذات الضبط الخارجي •

23. 

 . 28، 20، 14، 4العبارات رقم : (AMO)الالدافعية •

المحددة ذاتيا والذي نستخدمه من أجل تقييم أفضل لدرجة ولقياس مؤشر الدافعية 

 )الدافعية في المجال الرياضي، هذه التقنية غالبا ما تستعمل في مثل هذه األبحاث

Blanchard, 1997)  وذلك إلعطاء وزن لألنواع المختلفة للدافعية المحددة ذاتيا حسب

  : وضعية كل واحد منها على المتصل المستمر للدافعية، ونقوم بإعطاء الوزن

 .(MIC, MIA, MIS)لألنواع الثالثة للدافعية الداخلية ) 2(+

 .(MIDEN)للدافعية الخارجية المعرفة ) 1(+

 .(MINTR, MREG)وذات الضبط الخارجي  للدافعية الخارجية المدمجة) 1-(

 . (AMO) الالدافعية) 2-(

 ونستخدم الصيغة التالية لحساب المؤشر 
I=  [(2*(MIS+MIC+MIA)/3)+MIDEN] - [((MINTR+MREG)/2)+(2*AMO)].   
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  :صدق المقياس  -

عرضنا المقياس على مجموعة من المختصين الذين ابدوا مدى مالئمة المقياس بموضع 

ة بين تطابق المقاييس مع بعض التوجيهات الخاصة بتحديد العالقة المباشر .الدراسة

التي سوف يحددها الباحث خالل مناقشة النتائج النهائية  موضوع الدراسةالمختارة و

 .للدراسة

  : البناء  صدق -

سعيا إلى زيادة التأكد من صدق األداة ،لم يكتفي الباحث بصدق المحتوى 

بل قام بتجريب األداة على العينة المختارة المتكونة من  المتحصل عليه من التحكيم

رياضي و رياضية من الثانوية الرياضية بدرارية ، إليجاد معامل ارتباط كل فقرة 

  .بالمقياس كما هو موضح في الجدول الموالي

 عامالت االرتباط بين أبعاد سلم الدافعية في الرياضة يوضح م) 05(جدول رقم ال

  .للمقياس والدرجة الكلية 

  معامل ارتباط الدرجة الكلية للمقياس مع األبعاد    أبعاد المقياس 

  **0.66  رياضةمؤشر الدافعية المحددة ذاتيا في ال

  **0.72  الدافعية الداخلية للمعرفة

  **0.81  الدافعية الداخلية لإلنجاز

  **0.69  الدافعية الداخلية لإلثارة

  **0.70  الدافعية الخارجية المعرفة

  **0.63  الدافعية الخارجية المدمجة 

  **0.73  الدافعية الخارجية ذات الضبط الخارجي

  **0.74  الالدافعية 

  0.01دال عند ** 
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  :المقياسثبات  -

  :االتساق الداخلي ألبعاد المقياس 

اثبت التحليل اإلحصائي الثبات الداخلي للمقياس ، و قد قدر معامل الثبات 

تمييزية لها قدرة  سلم الدافعية في الرياضةن جميع عبارات ، كما وجد أ 0.78بــ

  .مرتفعة بين ابعاده

ينتمون الى الثانوية للتأكد من ثبات المقياس ، تم تطبيقه على عينة من الرياضيين  و

م حساب معامل االرتباط تيروا بطريقة عشوائية ، واختالرياضية بدرارية ،

معامل ثبات حسب و 0.69مساوي لـ  معامل االرتباطتحصلنا على و"  بيرسون"

   .المعادلة التصحيحية فمعامل االرتباط دال إحصائيا و بالتالي فان المقياس ثابت

  : ومعامالت االرتباط بين ابعاد المقياس والدرجة الكلية نوضحها في الجدول الموالي

  .يوضح معامالت االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية) 06(جدول رقم ال

  معامل ارتباط الدرجة الكلية للمقياس مع األبعاد    أبعاد المقياس 

  **0.83  لدافعية المحددة ذاتيا في الرياضةمؤشر ا

  **0.81  الدافعية الداخلية للمعرفة

  **0.86  الدافعية الداخلية لإلنجاز

  **0.88  الدافعية الداخلية لإلثارة

  **0.76  الدافعية الخارجية المعرفة

  **0.78  ة الخارجية المدمجة الدافعي

  **0.69  الدافعية الخارجية ذات الضبط الخارجي

  **0.63  الالدافعية 

  0.01دال عند ** 

 : ة يسادرالسلم الدافعية 

 .Briére, N)قمنا بتطبيق مقياس الدافعية المحددة ذاتيا في المجال الدراسي ل 

M. Vallerand, R.J 1995) 

في الخانة (*) بارة يتعين على المدروس وضع عالمة ع 28يحتوي هذا المقياس على 

  .ينطبق تماما 7ال ينطبق  تماما إلى  1المرقمة من نوع لكرت تتراوح من 
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حيث يتطلب من . يقيس المستويات السبعة للدافعية المحددة ذاتيا في المجال الدراسي 

  . التلميذ أن يوضح األسباب التي تدفعه للذهاب إلى الثانوية

  : ل هذه المستويات السبعة فيما يليوتتمث  

 .23، 16، 9، 2العبارات رقم : (MIC)الدافعية الداخلية للمعرفة  •

 .27، 20، 13، 6العبارات رقم : (MIA)الدافعية الداخلية لإلنجاز •

 .25، 18، 11، 4العبارات رقم : (MIS)الدافعية الداخلية لإلثارة •

 .24، 17، 10، 3رقم  العبارات: (MIDEN)الدافعية الخارجية المعرفة •

 .28، 21، 14، 7العبارات رقم : (MINTR)الدافعية الخارجية المدمجة •

، 15، 8، 1العبارات رقم : (MREG)الدافعية الخارجية ذات الضبط الخارجي •

22. 

 . 26، 19، 12، 5العبارات رقم : (AMO)الالدافعية •

ييم أفضل لدرجة ولقياس مؤشر الدافعية المحددة ذاتيا والذي نستخدمه من أجل تق

 )، هذه التقنية غالبا ما تستعمل في مثل هذه األبحاثدراسيالدافعية في المجال ال

Blanchard, 1997)  وذلك إلعطاء وزن لألنواع المختلفة للدافعية المحددة ذاتيا حسب

  : وضعية كل واحد منها على المتصل المستمر للدافعية، ونقوم بإعطاء الوزن

 .(MIC, MIA, MIS)ة للدافعية الداخلية لألنواع الثالث) 2(+

 .(MIDEN)للدافعية الخارجية المعرفة ) 1(+

 .(MINTR, MREG)للدافعية الخارجية المدمجة وذات الضبط الخارجي ) 1-(

 . (AMO) الالدافعية) 2-(

 ونستخدم الصيغة التالية لحساب المؤشر 
I=  [(2*(MIS+MIC+MIA)/3)+MIDEN] - ((MINTR+MREG)/2)+(2*AMO)].  

  :صدق المقياس  -

عرضنا المقياس على مجموعة من المختصين الذين ابدوا مدى مالئمة المقياس 

ة بين تطابق مع بعض التوجيهات الخاصة بتحديد العالقة المباشر .بموضع الدراسة 

التي سوف يحددها الباحث خالل مناقشة النتائج  موضوع الدراسةالمقاييس المختارة و

 .ة النهائية للدراس
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  :  البناءصدق  -

سعيا إلى زيادة التأكد من صدق األداة ،لم يكتفي الباحث بصدق المحتوى 

المتحصل عليه من التحكيم بل قام بتجريب األداة على العينة المختارة المتكونة من 

رياضي و رياضية من الثانوية الرياضية بدرارية ، إليجاد معامل ارتباط كل فقرة 

  .في الجدول المواليبالمقياس كما هو موضح 

يوضح معامالت االرتباط بين أبعاد سلم الدافعية في الدراسة ) 07(جدول رقم ال

  .والدرجة الكلية للمقياس 

  معامل ارتباط الدرجة الكلية للمقياس مع األبعاد    أبعاد المقياس 

  **0.72  دراسة مؤشر الدافعية المحددة ذاتيا في ال

  **0.83  الدافعية الداخلية للمعرفة

  **0.76  الدافعية الداخلية لإلنجاز

  **0.69  الدافعية الداخلية لإلثارة

  **0.71  الدافعية الخارجية المعرفة

  **0.83  الدافعية الخارجية المدمجة 

  **0.79  الدافعية الخارجية ذات الضبط الخارجي

  **0.71  الالدافعية 

  0.01دال عند ** 

  

  :ثبات المقياس -

  :بعاد المقياس االتساق الداخلي أل

اثبت التحليل اإلحصائي الثبات الداخلي للمقياس ، و قد قدر معامل الثبات 

تمييزية لها قدرة  سلم الدافعية في الدراسة، كما وجد أن جميع عبارات  0.83بــ

  .مرتفعة بين ابعاده

 ينتمون الى الثانويةللتأكد من ثبات المقياس ، تم تطبيقه على عينة من الرياضيين  و

م حساب معامل االرتباط تيروا بطريقة عشوائية ، واختالرياضية بدرارية ،
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معامل ثبات حسب و 0.75معامل االرتباط مساوي لـ تحصلنا على و"  بيرسون"

   .المعادلة التصحيحية فمعامل االرتباط دال إحصائيا و بالتالي فان المقياس ثابت

  : لكلية نوضحها في الجدول المواليومعامالت االرتباط بين ابعاد المقياس والدرجة ا

  .يوضح معامالت االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية) 08(جدول رقم ال

  

  معامل ارتباط الدرجة الكلية للمقياس مع األبعاد    أبعاد المقياس 

  **0.79  لدافعية المحددة ذاتيا في الدراسةمؤشر ا

  **0.77  الدافعية الداخلية للمعرفة

  **0.82  عية الداخلية لإلنجازالداف

  **0.74  الدافعية الداخلية لإلثارة

  **0.81  الدافعية الخارجية المعرفة

  **0.79  الدافعية الخارجية المدمجة 

  **0.76  الدافعية الخارجية ذات الضبط الخارجي

  **0.82  الالدافعية 

  0.01دال عند ** 

  

 :ةمقياس األحاسيس االيجابية المرتبطة بالدافعي

تم إعداد المقياس من طرف نبيل محمد زايد، حيث يساعد هذا المقياس على تحديد 

المشكالت الدافعية التي لها جذور في األفكار والمشاعر التي ال يمكن مالحظتها لدى 

 12يتكون مقياس من  ).182زايد نبيل محمد، مرجع سابق، ص(التالميذ والرياضية 

االستمتاع، الفرح والرضا، : لمرتبطة بالدافعية وهيبندا، تقيس األحاسيس االيجابية ا

ال يحدث : خيارات أما طل بند وهي) 4(وهذا المقياس من نوع ليكون يحتوى على 

تصحح البنود على أساس أساليب  .أبدا، ال يحدث كثيرا، يحدث قليال، يحدث كثيرا

  .لكل بند من بنود المقياس 4إلى  1إعطاء درجات من 

  

  



<Ø’ËÖ]<Ø’ËÖ]<Ø’ËÖ]<Ø’ËÖ]ù]ù]ù]ù]ÙæÙæÙæÙæ<<V<<V<<V<<Vo{v{f{Ö]<í{é{r{ã{ß{Úo{v{f{Ö]<í{é{r{ã{ß{Úo{v{f{Ö]<í{é{r{ã{ß{Úo{v{f{Ö]<í{é{r{ã{ß{Ú< << << << <
 

158 

 

  : المقياسصدق  -

عرضنا المقياس على مجموعة من المختصين الذين ابدوا مدى مالئمة المقياس بموضع 

ة بين تطابق المقاييس مع بعض التوجيهات الخاصة بتحديد العالقة المباشر، الدراسة

التي سوف يحددها الباحث خالل مناقشة النتائج النهائية  موضوع الدراسةالمختارة و

 .للدراسة

  : صدق البناء  -

ى زيادة التأكد من صدق األداة ،لم يكتفي الباحث بصدق المحتوى سعيا إل

المتحصل عليه من التحكيم بل قام بتجريب األداة على العينة المختارة المتكونة من 

رياضي و رياضية من الثانوية الرياضية بدرارية ، إليجاد معامل ارتباط كل فقرة 

  .بالمقياس كما هو موضح في الجدول الموالي

يوضح معامالت االرتباط بين أبعاد سلم األحاسيس اإلجابية ) 09(رقم  جدولال

  .والدرجة الكلية للمقياس 

  معامل ارتباط الدرجة الكلية للمقياس مع األبعاد    أبعاد المقياس 

  **0.80  االستمتاع

  **0.73  الفرح

  **0.85  الرضا

  0.01دال عند ** 

  

  :ثبات المقياس -

  :قياس االتساق الداخلي ألبعاد الم

اثبت التحليل اإلحصائي الثبات الداخلي للمقياس ، و قد قدر معامل الثبات 

تمييزية لها قدرة  سلم األحاسيس اإليجابية، كما وجد أن جميع عبارات  0.82بــ

  .مرتفعة بين ابعاده

ينتمون إلى الثانوية للتأكد من ثبات المقياس ، تم تطبيقه على عينة من الرياضيين  و

م حساب معامل االرتباط تيروا بطريقة عشوائية ، واختبدرارية ،الرياضية 
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معامل ثبات حسب و 0.65معامل االرتباط مساوي لـ تحصلنا على و"  بيرسون"

   .المعادلة التصحيحية فمعامل االرتباط دال إحصائيا و بالتالي فان المقياس ثابت

  : ها في الجدول المواليومعامالت االرتباط بين ابعاد المقياس والدرجة الكلية نوضح

  .يوضح معامالت االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية) 10(جدول رقم ال

  معامل ارتباط الدرجة الكلية للمقياس مع األبعاد    أبعاد المقياس 

  **0.78  االستمتاع

  **0.82  الفرح

  **0.88  الرضا

  0.01دال عند ** 
 

  .قياس األداء الرياضي والمدرسي

األداء المدرسي بالنسبة لعينة البحث من خالل شبكة للتقييم يتم بموجبها  تقديرتم لقد 

لك في المواد ذالطلب من األساتذة المشرفين تحديد مستوى األداء الدراسي للتالميذ و

، حيث ...)علوم طبيعية، رياضيات، أداب ولغات(الدراسية األساسية لكل فرع 

. حت المتوسط، متوسط، فوق المتوسط، حسنضعيف، ت: كانت االختيارات كالتالي

كما تمت عملية تقييم األداء الرياضي باالعتماد على نفس الطريقة حيث طلب من 

بإسناد درجات التقييم الخاصة قمنا . المدربين بتقدير مستوى األداء الرياضي

، تحت المتوسط )1(ضعيف  :بمستوى األداء الرياضي والدراسي على النحو التالي

  ).5(، حسن )4(، فوق المتوسط )3(متوسط ، )2(

لقد تمكنت دراسات علمية عديدة من إثبات صدق هذه الطريقة في تقييم األداء 

د إلى وجو  )walsh, 1972(الرياضي والمدرسي، وفي هذا الصدد خلصت دراسة 

والمستوى الفعلي للتالميذ  لألساتذةإيجابية قوية بين التقييم الذاتي  عالقة ارتباطية

باإلضافة إلى هذا فإنه وبعد حساب معامالت . هذا بغض النظر عن الموادو

االرتباط بين التقييم الذاتي لألساتذة والعالمات الرسمية المقدمة من طرف 

 )marsh et koller 2001(من خالل نتائج الدراسات   المؤسسات التعليمية تبين

مكن استعمال هذا النوع من أنه ي فردا 6000والتي تناولت عينة من التالميذ تفوق 
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وبالتالي يمكن استعماله ألغراض هذه  يم بدرجة كبيرة من الثبات والصدقالتقي

   . الدراسة

  

  :المعالجة اإلحصائية  .6

تمت معالجة النتائج باألسلوب الكمي باالعتماد على حقيبة البرامج اإلحصائية للعلوم 

  ).SPSS. 13.0(االجتماعية 
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  : عرض و مناقشة النتائج 

  : عرض النتائج الخاصة بالدافعية الرياضية 

  المتغيرات
المتوسط 

  الحسابي

القيمة 

  القصوى
  الوسيط  القيمة الدنيا

  -  34.33  48.83  42.35  مؤشر الدافعية المحددة ذاتيا في الرياضة 

  16  20  28  23.92  اخلية للمعرفةالدافعية الد

  16  22  28  25.08  الدافعية الداخلية لإلنجاز

  16  20  26  23.65  الدافعية الداخلية لإلثارة

  16  16  22  18.92  الدافعية الخارجية المعرفة

  16  11  18  16.07  الدافعية الخارجية المدمجة 

  16  7  14  9.85  الدافعية الخارجية ذات الضبط الخارجي

  16  4  9  6.52  فعية الالدا

الرياضي حسب األبعاد السبعة  يوضح طبيعة الدافعية في المجال:  )11(جدول رقم 

  .افعية المحددة ذاتيا و كذلك مؤشر التحديد الذاتي للد

  

 أعلىالثالثة للدافعية الداخلية سجلت  األنواع إن) 11(نالحظ من خالل الجدول رقم 

 )25.08(الدافعية الداخلية لالنجاز : على التواليم في المتوسط الحسابي حيث بلغت القي

 أما، )23.65( لإلثارةتليها الدافعية الداخلية و ،)23.92(ثم الدافعية الداخلية للمعرفة 

:  فقد جاءت النتائج حسب الترتيب التاليالدافعية الخارجية االبعاد الخاصة بفيما يخص 

، الدافعية )16.07(الخارجية المدمجة ، الدافعية )18.92(دافعية الخارجية للمعرفة ال

أن نشير هنا و). 6.52(الالدافعية  األخيرفي و) 9.85(رجية ذات الضبط الخارجي الخا

ئجها تحت الالدافعية كانت نتا أيضاية الخارجية ذات الضبط الخارجي وكل من الدافع

 األنواعة في مقارنة مع النتائج المسجل عيفةهذه القيم تعتبر ضو) 16(الوسيط الذي بلغ 

  .للدافعية و التي سجلت نتائج فوق قيمة الوسيط  األخرى
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الداخلية  في كل من الدافعية) 28(تسجيل القيمة القصوى الذي بلغت  أيضاقد تم و

هذا ة للنموذج المستعمل في دراستنا وكل هذه النتائج جاءت موافقللمعرفة ولالنجاز، و

للتالميذ الرياضيين تعبر عن مدى  لنسبةباممارسة الرياضة  أنشيء منطقي باعتبار 

شاعر انه مدفوع ذاتيا و الذي تصاحبه م أياهتماماتهم بهذا النشاط النابع من داخلهم 

هذا النشاط يسمح لهم باكتشاف  أن، بحكم  األداء المتعة و السرور و الرضا أثناء

التدريب  اليبأسوتجريب التمارين و النشاطات المختلفة و تعلم المهارات الرياضية و 

قاموا بتأدية المهام و المهارات بطريقة جيدة،  أنهميسمح لهم بالشعور الخاصة، كذلك 

في الرياضة التي  اإلثارةذاتية جديدة ويزيد من درجة  أهداف إلىمما يسمح للوصول 

وهذه  )42.35(قاموا باختيارها ، حيث بلغ مؤشر التحديد الذاتي للدافعية الرياضية 

بر كبيرة من حيث درجة التحديد الذاتي الذي يساهم في زيادة االهتمام النتيجة تعت

  .الداخلي بهذا النشاط الرياضي 
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  : عرض النتائج الخاصة بالدافعية الدراسية 

  المتغيرات
المتوسط 

  الحسابي

القيمة 

  القصوى

القيمة 

  الدنيا
  الوسيط

  -  16.66  48.33  33.17  مؤشر الدافعية المحددة ذاتيا في الدراسة

  16  21  28  24.98  الدافعية الداخلية للمعرفة

  16  22  28  28.22  الدافعية الداخلية لإلنجاز

  16  12  22  16.68  الدافعية الداخلية لإلثارة

  16  14  25  20.13  الدافعية الخارجية المعرفة

  16  10  19  13.76  الدافعية الخارجية المدمجة 

  16  10  23  13.09  الدافعية الخارجية ذات الضبط الخارجي

  16  4  16  9.03  الالدافعية 

 السبعة األبعاد فييوضح طبيعة الدافعية في المجال الدراسي ): 12(جدول رقم 

  .مؤشر التحديد الذاتي للدافعية و

 كل من الدافعية الداخلية لالنجاز و كذلك نأ) 12(نالحظ من خالل الجدول رقم 

على  سط الحسابيالمتو حيث بلغت قيم الدرجات أعلىالدافعية الداخلية للمعرفة سجلتا 

، و هي قيم )20.13(معرفة ، تليهما الدافعية الخارجية لل)24.98(و )25.57(التوالي 

التي بلغت  لإلثارة، ثم نجد الدافعية الداخلية )16(الوسيط الذي تبلغ قيمته ب كبيرة مقارنة

  .أقللكن بدرجة  أيضاو هي قيمة فوق الوسيط ) 16.68(قيمتها 

بالنسبة للدافعية الخارجية ذات ) 13.9(للدافعية فقد سجلنا قيمة  األخرى األنواع أما

) 9.03(سجلت قيمة  الخارجية المدمجة ، بينما للدافعية) 13.76(والضبط الخارجي 

الدافعية فقد  ألنواعفيما يخص القيم القصوى  أما.األصغرو هي القيمة لالدافعية بالنسبة ل

ا مالدافعية الداخلية لالنجاز ، تليهن الدافعية الداخلية للمعرفة وم لكل )28(نا قيمة سجل

   ).25(التي قدرت بالدافعية الخارجية للمعرفة 

النظري الخاص بالدافعية  لإلطارجميع هذه النتائج المسجلة في دراستنا موافقة جاءت 

لية ية الداخالمحددة ذاتيا في مجال الدراسة حيث يمكننا تفسير القيم المسجلة في الدافع

التالميذ  أنالدافعية الداخلية للمعرفة بأن المجال الدراسي يتصف بخصوصية لالنجاز و



<Ø’ËÖ]<Ø’ËÖ]<Ø’ËÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ]<<V<<V<<V<<Vš†Âš†Âš†Âš†Â<<<<sñ^jßÖ]<í�Î^ßÚ<æsñ^jßÖ]<í�Î^ßÚ<æsñ^jßÖ]<í�Î^ßÚ<æsñ^jßÖ]<í�Î^ßÚ<æ 

165 

 

، و هذه االستجابة للدافعية األخرى األبعادمن  أكثرتلبية الحاجة لالنجاز  إلىيميلون 

الذاتية للتلميذ النجاز المهام المدرسية من اجل الحصول على  األهدافللسلوك تعبر عن 

التي  األساسيةالذاتية  األهدافالدراسي الذي يعتبر من بين  التفوق في الميدانئج واالنت

لية للمعرفة التي تهدف الكتشاف بالنسبة للدافعية الداخ يسعون لتحقيقها، ونفس الشيء

االستمرارية في المجال الدراسي بغية التوفيق والمتعلقة ب الجديدة المعارف واكتساب

 أيضافة ، فهذا لدافعية الخارجية المعرة المسجلة بالنسبة لقيماللق بفيما يتع أما .التعلم

على دراية كافية بالفائدة من  نهمكوالتالميذ مدفوعون ذاتيا  يمكن تفسيره من خالل أن

نتائج  إلىمصلحة للوصول الدراسي الذي يحمل قيمة كبيرة و االستثمار في المجال

لدافعية ال يصطحبه شعور كبير بالرضا من اهذا النوع  أنايجابية الحقا بالرغم من 

، و لكن و في نفس الوقت فهذا النوع من الدافعية يعبر عن حرية االختيار والمتعة

ذاتي، لكنها ضعيفة نوعا ما مقارنة التحديد ال كبيرة من انه يحمل درجة أيالذاتي 

فعية الداخلية الدافي درجة نقص  أيضاكما نالحظ  .للدافعية الداخلية األخرى األنواعب

يثير الملل  األحيانفي بعض رامة والصكون السياق المدرسي يتصف بالجدية و لإلثارة

في  النتائج المتحصل عليها  سمحت لنا لقد  .اإلثارةبالنسبة للتالميذ مما ينقص من قيمة 

والذي ) Vallerand(معادلة  باستعمالالتحديد الذاتي للدافعية مؤشر  دراستنا بحساب

التحديد الذاتي بالرغم من  ، و هي قيمة عالية تعبر عن درجة كبيرة من)33.17(قدر ب

محددة ذاتيا في المجال مؤشر الدافعية الل اقل من القيمة  التي المسجلة  بالنسبة أنها

ما تنص عليه   وهذا وفق الجوهري بين طبيعة المجالين لالختالفالرياضي وهذا راجع 

 باتصاف البيئة التعليميةيمكن تفسير هذا  حيث) Deci et Ryan(نظرية الدافعية عند 

تصف ال الرياضي الذي يالمجصرامة وسيطرة، عكس  أكثرب الخاصة بالمجال الدراسي

يعود  إلى طبيعة النشاط والمنطق الداخلي  ذلكو االستقاللية بدرجة كبيرة من الحرية و

  .الخاص
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مؤشر من طرف المدرب و ساسيةالحاجات النفسية األعرض نتائج العالقة بين دعم 

  : ة في الرياضالتحديد الذاتي  

 

مؤشر التحديد   العالقة

  رياضةالذاتي لل

درجة دعم 

  الكفاءة

درجة دعم 

  االستقاللية

دعم االنتماء 

  االجتماعي

مؤشر التحديد 

  رياضةالذاتي لل
/  0.79* 0.86*  *0.82  

درجة دعم 

  الكفاءة
  /  *0.89  *0.73  

درجة دعم 

  ةاالستقاللي
    /  *0.81  

دعم االنتماء 

  االجتماعي
      /  

  0.05دال عند * 

من  ة االرتباطية بين دعم الحاجات النفسية األساسيةيوضح العالق) 13(الجدول رقم 

  .طرف المدرب ومؤشر التحديد الذاتي للدافعية في الرياضة

  

بين اط معامل االرتب أن) 13(يتضح من خالل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم 

مؤشر التحديد و ة من طرف المدربتقالليالمتوسط الحسابي لدرجة دعم االسكل من 

ود عالقة ارتباطية عن وج مما يدل) 0.86(بلغ   قد الذاتي للدافعية في المجال الرياضي

لدراسة ضمن النظري لهذه ا اإلطاريتفق مع ما هذا بين هاذين المتغيرين و ايجابية قوية

االستقاللية كحاجة نفسية  أهميةتؤكد على  أنهامحددة ذاتيا ، حيث نظرية الدافعية ال

وهذا ضمن بالممارسة  أكثراالهتمام  إلىفع التلميذ الرياضي أساسية تساهم في د

كما تم تسجيل عالقة إرتباطية إيجابية قوية بين  .المقاربة االجتماعية المعرفية للدافعية

مؤشر التحديد الذاتي ءة من طرف المدرب والحسابي لدرجة دعم الكفاالمتوسط كل من 
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ولقد جاءت هذه ) 0.79(ب االرتباطحيث  قدر معامل  للدافعية في المجال الرياضي

النتائج مطابقة لتوقعات هذه الدراسة كون اإلحساس بالكفاءة يعد من بين العوامل 

. بنشاطاتهالنفسية األساسية التي تضمن التوظيف األقصى للتلميذ الرياضي خالل القيام 

 االنتماءأما بالنسبة للعالقة الثالثة بين مؤشر التحديد الذاتي للدافعية وأسلوب دعم 

إذ تم تسجيل ) 0.05(تسجيل عالقة ارتباطية دالة عند مستوى فلقد تم  االجتماعي

االيجابي للجماعة مما  باالنتماءمما يساعد على الشعور ) 0.82(معامل ارتباط قدر ب

  . لفعلي على كل القدرات وبالتالي تحسين األداءيسمح بالتعبير ا
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الدافعية من طرف المعلم و الحاجات النفسية األساسيةعرض نتائج العالقة بين دعم 

  :الدراسية 
 

مؤشر التحديد   العالقة

  راسةالذاتي للد

درجة دعم 

  الكفاءة

درجة دعم 

  االستقاللية

دعم االنتماء 

  االجتماعي

مؤشر التحديد 

  سةراالذاتي للد
/  0.69* 0.71*  *0.74  

درجة دعم 

  الكفاءة
  /  *0.77  *0.81  

درجة دعم 

  االستقاللية
    /  *0.78  

دعم االنتماء 

  االجتماعي
      /  

  0.05دال عند * 

  

من  الحاجات النفسية األساسيةاالرتباطية بين دعم  يوضح العالقات) 14(الجدول رقم 

  .الدراسة طرف المعلم  ومؤشر التحديد الذاتي للدافعية في 

  

بين متوسط وجود عالقة ارتباطية ايجابية قوية  )14(الجدول رقم من خالل نالحظ 

دافعية في مؤشر التحديد الذاتي للية من طرف المعلم ودعم االستقالل الحسابي لدرجة

جاءت نتائج هذه الدراسة منطقية   ).0.71(، حيث بلغ معامل االرتباط  المجال الدراسي

الشعور  أنحيث  .ات النظرية لنموذج الدافعية المحددة ذاتيا مقارنة باالفتراض

كما تم تسجيل عالقة إرتباطية  .الرفع من الدافعية المحددة ذاتيايعمل على باالستقاللية 

مؤشر الحسابي لدرجة دعم الكفاءة من طرف المعلم والمتوسط إيجابية قوية بين كل من 

ولقد ) 0.69(سي حيث  قدر معامل االرتباط بلذاتي للدافعية في المجال الدراالتحديد ا

أما بالنسبة للعالقة الثالثة بين مؤشر . جاءت هذه النتائج مطابقة لتوقعات هذه الدراسة
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التحديد الذاتي للدافعية وأسلوب دعم االنتماء االجتماعي فلقد تم تسجيل عالقة ارتباطية 

يسمح أسلوب ). 0.74(بإذ تم تسجيل معامل ارتباط قدر ) 0.05(دالة عند مستوى 

دعم الحاجات النفسية األساسية من قبل المعلم برفع درجة التحديد الذاتي وبالتالي 

ى الدافعية الداخلية للتلميذ مما يسمح له باستغالل جميع قدراته من أجل الوصول إل

إشباع الجوانب الشخصية، المعرفية والوجدانية والتي تؤثر بدورها في حياته المستقبلية 

  .عملية تكيفه مع بيئته االجتماعيةو
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الدافعية والدين ومن طرف ال الحاجات النفسية األساسيةعرض نتائج العالقة بين دعم 

  :ةيالرياض
 

مؤشر التحديد   العالقة

  رياضةالذاتي لل

درجة دعم 

  الكفاءة

درجة دعم 

  االستقاللية

دعم االنتماء 

  االجتماعي

مؤشر التحديد 

  رياضةالذاتي لل
/  0.81* 0.83*  *0.76  

درجة دعم 

  الكفاءة
  /  *0.79  *0.81  

درجة دعم 

  االستقاللية
    /  *0.74  

دعم االنتماء 

  االجتماعي
      /  

  0.05دال عند * 

  

من  الحاجات النفسية األساسيةاالرتباطية بين دعم  يوضح العالقات) 15(الجدول رقم 

  . الرياضةومؤشر التحديد الذاتي للدافعية في   الوالدينطرف 

  

) 0.05(قوية عند مستوى وجود عالقة ارتباطية ايجابية ) 15(نالحظ من خالل الجدول 

للتالميذ  مؤشر التحديد الذاتي للدافعيةالوالدين ودرجة دعم االستقاللية من طرف بين 

 أنالقول  يمكن ).0.83(بلغ معامل االرتباط  إذ الرياضيين في الميدان الرياضي

 األولينو اللذان يعتبران بمثابة المسؤولين طرف الوالدين دعم االستقاللية من أسلوب 

 . رفع دافعية التلميذ في الميدان الرياضي إلى دىيؤ أبنائهمفيما يخص قرارات مستقبل 

هي كخيار يعطى من اجل التوجي اإلطارضمن  الرياضي فهذا الدعم الموجه للتلميذ

الخاصة باختياراته المتعلقة تحقيق الذات ورغباته المستقبلية ومشاركته القرارات 

عامال نفسيا والداعم لالستقاللية يعتبر  األسرةالمناخ السائد داخل ف. بالممارسة الرياضية
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ما تنص عليه ضمن وهذا  عم الدا األسلوبهذا  يفضل إذالنفسية  يسمح بتلبية حاجاته

درجة  ى رفععل أبنائهمنظرية الدافعية المحددة ذاتيا ، فالوالدين من شانهما مساعدة 

كما تم تسجيل عالقة إرتباطية إيجابية قوية بين  .التحديد الذاتي نحو النشاطات المختلفة 

 األولياء في الميدان الرياضي الحسابي لدرجة دعم الكفاءة من طرف المتوسط كل من 

ولقد جاءت هذه ) 0.81(حيث  قدر معامل االرتباط ب لذاتي للدافعيةمؤشر التحديد او

بين مؤشر التحديد الذاتي  بالنسبة للعالقةأما . طابقة لتوقعات هذه الدراسةالنتائج م

فلقد تم تسجيل عالقة ارتباطية  في الرياضة للدافعية وأسلوب دعم االنتماء االجتماعي

يسمح أسلوب ). 0.76(إذ تم تسجيل معامل ارتباط قدر ب) 0.05(دالة عند مستوى 

برفع درجة التحديد الذاتي وبالتالي  األولياء ت النفسية األساسية من قبلدعم الحاجا

يمنح أسلوب المعاملة الذي يرتكز على دعم الحاجات . في الرياضةالدافعية الداخلية 

النفسية األساسية لألبناء يجعلهم يقبلون على ممارسة مختلف النشاطات االجتماعية 

وامل والضغطات ألسباب ذاتية نابعة من إرادتهم الشخصية من دون الخضوع إلى الع

يسمح أسلوب دعم الحاجات . الخارجية والتي تحول دون إشباع الحاجات النفسية

االبن فرصة استغالل جميع إمكاناته وقدراته وتفريغ شحناته النفسية األساسية بمنح 

   .  والتعبير عن أفكاره بعيدا عن كل أشكال التبعية السلبية والخضوع لما يتلقاه من الغير
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الحاجات النفسية األساسية من طرف الوالدين والدافعية ائج العالقة بين دعم عرض نت

  : دراسيةال

  

مؤشر التحديد   العالقة

  للدراسةالذاتي 

درجة دعم 

  الكفاءة

درجة دعم 

  االستقاللية

دعم االنتماء 

  االجتماعي

مؤشر التحديد 

  لدراسةالذاتي ل
/  0.71* 0.67*  *0.72  

درجة دعم 

  الكفاءة
  /  *0.79  *0.80  

درجة دعم 

  االستقاللية
    /  *0.75  

دعم االنتماء 

  االجتماعي
      /  

  0.05دال عند * 

  

من الحاجات النفسية األساسية يوضح العالقة االرتباطية بين دعم ) 16(الجدول رقم 

  .طرف الوالدين ومؤشر التحديد الذاتي للدافعية في المدرسة

  

ة ايجابية بين درجة دعم ارتباطيوجود عالقة ) 16(يتضح لنا من خالل الجدول 

  إذ بلغت قيمة درجة التحديد الذاتي في المجال الدراسي االستقاللية من طرف األولياء و

الذي النتائج من خالل أن عامل االستقاللية و يمكن تفسير هذه ).0.67(معامل االرتباط 

 تسمح .تبط بدرجة الدافعية المحددة ذاتياالحاجات النفسية للتلميذ ير أهميعتبر من 

القائمة على و لألبناء الشخصية الخيارات المبنية على قواعد إحترام  األسريةالمعاملة 

برفع درجة  من الدراسة المستقبلية لفائدةالمرتبطة با اتوالتبرير اإلقناع وإعطاء الحجج

خاصة فيما يتعلق اطفهم بمشاعرهم وعو أيضاهتم ت التحديد الذاتي تجاه التعلم، كما

  .مسبقامنظم و في حدود معقولة متفق عليها  إطار ية التصرف الذاتي ضمنبحر
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الحسابي لدرجة دعم المتوسط كما تم تسجيل عالقة إرتباطية إيجابية قوية بين كل من 

لذاتي للدافعية حيث  مؤشر التحديد االكفاءة من طرف األولياء في الميدان الدراسي  و

. ولقد جاءت هذه النتائج مطابقة لتوقعات هذه الدراسة) 0.71(االرتباط ب قدر معامل

أما بالنسبة للعالقة بين مؤشر التحديد الذاتي للدافعية وأسلوب دعم االنتماء االجتماعي 

إذ تم تسجيل ) 0.05(في الدراسة فلقد تم تسجيل عالقة ارتباطية دالة عند مستوى 

أسلوب دعم الحاجات النفسية األساسية من قبل يسمح ). 0.72(معامل ارتباط قدر ب

ن م. األولياء برفع درجة التحديد الذاتي وبالتالي الدافعية الداخلية في الميدان الدراسي

وتعزيز  تساعده على بناء المنطق الخاص بهتغذي دافع التلميذ و أن هذه العوامل شان

 إلىللحاجات النفسية األساسية الداعمة  األسريةلبيئة اتؤدي . مشاركته في عملية التعلم

السيطرة التي داء خارج الضغوط واألالنتائج و بتحسين صرار مما يسمحواإلالمثابرة 

  .خلق مشاعر سلبية تجاه المدرسة  تؤثر سلبا على  الدافعية و بالتالي
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من طرف المدرب  الحاجات النفسية األساسيةعرض نتائج العالقة بين درجات دعم 

  :يس اإليجابية أثناء الممارسة الرياضيةحاسواأل

  

ألحاسيس ا  العالقة

االيجابية نحو 

  الرياضة

درجة دعم 

  الكفاءة

درجة دعم 

  االستقاللية

دعم االنتماء 

  االجتماعي

ألحاسيس ا

االيجابية نحو 

  الرياضة

/  *0.91 0.87*  *0.82  

درجة دعم 

  الكفاءة
  /  0.94*  0.88*  

درجة دعم 

  االستقاللية
    /  0.84*  

دعم االنتماء 

  االجتماعي
      /  

  0.05دال عند * 

  

 الحاجات النفسية األساسيةيوضح العالقة االرتباطية بين درجة دعم ): 17(الجدول 

  .من طرف المدرب واألحاسيس االيجابية نحو الرياضة

  

د عالقة إرتباطية ووج) 17(نالحظ من خالل النتائج المتحصل عليها في الجداول 

المتوسط الحسابي تقاللية من طرف المدرب وسط درجات دعم االسمتو بينايجابية 

يمكن تفسيره  .)0.87(معامل االرتباط  إذ بلغحو الرياضة ألحاسيس االيجابية نلدرجة ا

يكون مصحوبا عادة  الرياضي ميذلن دعم االستقاللية بالنسبة للتهذه النتائج إنطالقا من أ

وهذا من خالل تفاعله  هم بصدد ممارسته بانفعاالت وأحاسيس سارة نحو النشاط الذي

كما تم أيضا تسجيل عالقة إرتباطية إيجابية قوية بين كل من  .اإليجابي مع المدرب
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الحسابي لدرجة دعم الكفاءة من طرف المدرب في الميدان الرياضي  ودرجة المتوسط 

اءت ولقد ج) 0.91(األحاسيس اإليجابية نحو الرياضة حيث  قدر معامل االرتباط ب

أما بالنسبة للعالقة بين أسلوب دعم االنتماء . هذه النتائج مطابقة لتوقعات هذه الدراسة

فلقد تم تسجيل عالقة ارتباطية  الميدان الرياضي واألحاسيس اإليجابيةاالجتماعي في 

يسمح أسلوب ). 0.82(إذ تم تسجيل معامل ارتباط قدر ب) 0.05(دالة عند مستوى 

بتعزيز األحاسيس اإليجابية نحو  المدرباألساسية من قبل دعم الحاجات النفسية 

اتجاه يساعد على المحافظة وتنمية الدافعية الممارسة الرياضية مما يسمح بتوظيفها في 

  . وبالتالي الوصول إلى درجة عالية من التوظيف لتحقيق األهداف الشخصية المسطرة
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من طرف المعلم  األساسية الحاجات النفسيةعرض نتائج العالقة بين درجة دعم 

  :حاسيس اإليجابية نحو الدراسةاأل

  

لألحاسيس   العالقة

االيجابية نحو 

  الدراسة

درجة دعم 

  الكفاءة

درجة دعم 

  االستقاللية

دعم االنتماء 

  االجتماعي

لألحاسيس 

االيجابية نحو 

  الدراسة

/  0.69* 0.65* 0.57*  

درجة دعم 

  الكفاءة
  /  *0.71  0.62*  

درجة دعم 

  تقالليةاالس
    /  0.56*  

دعم االنتماء 

  االجتماعي
      /  

  0.05دال عند * 

  

 الحاجات النفسية األساسيةيوضح العالقة االرتباطية بين درجة دعم ): 18(الجدول 

  .من طرف المعلم واألحاسيس االيجابية نحو الدراسة

  

ة وجود عالقة إرتباطي) 18(ول ل النتائج المتحصل عليها في الجدنالحظ من خال

المتوسط الحسابي ومتوسط درجات دعم االستقاللية من طرف المعلم بين ايجابية 

، ويمكننا القول هنا )0.65(حيث بلغ معامل االرتباط  بية نحو الدراسة لألحاسيس االيجا

أيضا أن المشاعر واألحاسيس االيجابية نحو الدراسة يمكن تحسينها من خالل أسلوب 

  .لتسلط المفرطاالحرية الذاتية واالبتعاد عن  يتميزالمعاملة الذي يسمح بخلق جو 
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الحسابي لدرجة المتوسط كما تم أيضا تسجيل عالقة إرتباطية إيجابية قوية بين كل من 

دعم الكفاءة من طرف المعلم في الميدان الدراسي  ودرجة األحاسيس اإليجابية نحو 

النتائج مطابقة لتوقعات ولقد جاءت هذه ) 0.69(الدراسة حيث  قدر معامل االرتباط ب

أما بالنسبة للعالقة بين أسلوب دعم االنتماء االجتماعي في الميدان . هذه الدراسة

) 0.05(الدراسي واألحاسيس اإليجابية فلقد تم تسجيل عالقة ارتباطية دالة عند مستوى 

يسمح أسلوب دعم الحاجات النفسية ). 0.57(إذ تم تسجيل معامل ارتباط قدر ب

من قبل المعلم بتعزيز األحاسيس اإليجابية نحو األنشطة الدراسية مما يساعد  األساسية

 .على رفع درجة التحديد الذاتي تجاه التعلم
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من طرف الوالدين  الحاجات النفسية األساسيةعرض نتائج العالقة بين درجات دعم 

  :واألحاسيس االيجابية نحو الرياضة

   

األحاسيس   العالقة

اإليجابية نحو 

  ياضةالر

درجة دعم 

  الكفاءة

درجة دعم 

  االستقاللية

دعم االنتماء 

  االجتماعي

األحاسيس 

اإليجابية نحو 

  الرياضة

/  *0.82 0.79* *0.73  

درجة دعم 

  الكفاءة
  / 0.80* *0.76  

درجة دعم 

  االستقاللية
    /  *0.77  

دعم االنتماء 

  االجتماعي
      /  

  0.05دال عند * 

  

 الحاجات النفسية األساسيةالرتباطية بين درجة دعم يوضح العالقة ا): 19(الجدول 

  .واألحاسيس االيجابية نحو الرياضةمن طرف األولياء 

وجود عالقة ارتباطية ) 19(نالحظ من خالل النتائج المتحصل عليها في الجدول 

درجة األحاسيس لية من طرف األولياء ودعم االستقال بين متوسط درجاتموجبة 

كما تم أيضا تسجيل ). 0.79(امل اإلرتباط فقد بلغت قيمة مع ضةااليجابية نحو الريا

الحسابي لدرجة دعم الكفاءة من المتوسط عالقة إرتباطية إيجابية قوية بين كل من 

طرف األولياء في الميدان الرياضي  ودرجة األحاسيس اإليجابية نحو الرياضة حيث  

بين أسلوب دعم االنتماء االجتماعي أما بالنسبة للعالقة ). 0.82(قدر معامل االرتباط ب

في الميدان الرياضي واألحاسيس اإليجابية فلقد تم تسجيل عالقة ارتباطية دالة عند 



<Ø’ËÖ]<Ø’ËÖ]<Ø’ËÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ]<<V<<V<<V<<Vš†Âš†Âš†Âš†Â<<<<sñ^jßÖ]<í�Î^ßÚ<æsñ^jßÖ]<í�Î^ßÚ<æsñ^jßÖ]<í�Î^ßÚ<æsñ^jßÖ]<í�Î^ßÚ<æ 

179 

 

يسمح أسلوب دعم ). 0.73(إذ تم تسجيل معامل ارتباط قدر ب) 0.05(مستوى 

الحاجات النفسية األساسية من قبل المعلم بتعزيز األحاسيس اإليجابية نحو األنشطة 

وجاءت هذه النتائج  .راسية مما يساعد على رفع درجة التحديد الذاتي تجاه التعلمالد

فشعور ). ديسي وريان(لتأكد االفتراضات والدراسات التي أنجزت في إطار نموذج 

في اتخاذ القرارات الذاتية  الرياضي باحترام حاجاته النفسية األساسية التالميذ

وايجابية مما يزيد درجة التوفيق في المهام  والشخصية من شأنه خلق انفعاالت سارة

  .والنشاطات الرياضية
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من طرف الوالدين  الحاجات النفسية األساسيةعرض نتائج العالقة بين درجات دعم 

  :واألحاسيس االيجابية نحو الدراسة

  

األحاسيس   العالقة

اإليجابية نحو 

  الدراسة

درجة دعم 

  الكفاءة

درجة دعم 

  االستقاللية

االنتماء دعم 

  االجتماعي

األحاسيس 

اإليجابية نحو 

  الدراسة

/  0.81* 0.70* *0.69  

درجة دعم 

  الكفاءة
  / *0.79 0.64*  

درجة دعم 

  االستقاللية
    /  0.63*  

دعم االنتماء 

  االجتماعي
      /  

  0.05دال عند * 

  

 الحاجات النفسية األساسيةيوضح العالقة االرتباطية بين درجة دعم ): 20(الجدول 

  .واألحاسيس االيجابية نحو الدراسة األولياء من طرف

  

ة د عالقة ارتباطيووج  )20(نالحظ من خالل النتائج المتحصل عليها في الجدول 

دين في المجال الدراسي دعم االستقاللية من طرف الوال موجبة بين متوسط درجات

عامل اإلرتباط بلغ م وقد  األحاسيس االيجابية نحو المجال الدراسي ومتوسط درجات

المتوسط كما تم أيضا تسجيل عالقة إرتباطية إيجابية قوية بين كل من  ).0.70(

الحسابي لدرجات دعم الكفاءة من طرف األولياء في الميدان الدراسي  و متوسط 

أما ). 0.81(درجات األحاسيس اإليجابية نحو الدراسة حيث  قدر معامل االرتباط ب
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واألحاسيس  دعم االنتماء االجتماعي في الميدان الدراسي بالنسبة للعالقة بين أسلوب

إذ تم تسجيل معامل ) 0.05(اإليجابية فلقد تم تسجيل عالقة ارتباطية دالة عند مستوى 

يسمح أسلوب دعم الحاجات النفسية األساسية من قبل األولياء ). 0.69(ارتباط قدر ب

ما يساعد على رفع درجة التحديد الدراسية م نحو األنشطةبتعزيز األحاسيس اإليجابية 

  .الذاتي تجاه التعلم

أسلوب أن  الدراسة معتبرا االفتراضات النظرية لهذهوهذا يمكن تفسيره من خالل 

المبني على محاولة فهم األبناء وإعطاء المبررات لمواقفهم، وإتاحتهم المعاملة األبوية 

 مل المتصلة بالسياق المنزليواهذه الع رتؤث .فرص الخيار يساهم في دعم استقالليتهم

المرتبطة بإنجاز  جهودهمطات أين يتم دعم على درجة المثابرة والمشاركة في النشا

لهم يتصفون بمشاعر إيجابية هم في رفع كفاءتهم المدركة ويجعاسمهامهم كما  ت

 .اإلنجاز الذي يسوده اإلقرار الذاتي بالشعور بالفرح والسرور أثناء مصحوبة
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التحديد درجة و األحاسيس االيجابية نحو الرياضة والدراسةلعالقة بين عرض نتائج ا

  :الذاتي للدافعية

  

  العالقة 

األحاسيس 

اإليجابية نحو 

  الدراسة

األحاسيس 

اإليجابية نحو 

  الرياضة

مؤشر التحديد 

  الذاتي للدراسة

مؤشر التحديد 

  رياضةالذاتي لل

األحاسيس 

اإليجابية نحو 

  الدراسة

/  - 0.74* - 

ألحاسيس ا

اإليجابية نحو 

  الرياضة

  / - *0.89 

مؤشر التحديد 

  الذاتي للدراسة
    /  -  

مؤشر التحديد 

  رياضةالذاتي لل
      

  

/  

  

  0.05دال عند * 

  

درجة و األحاسيس االيجابية نحو الرياضة والدراسةبين يوضح العالقة ): 21(الجدول 

  :التحديد الذاتي للدافعية
 

وجود عالقة ارتباطية ) 21(تحصل عليها في الجدول نالحظ من خالل النتائج الم

نحو االيجابية درجة األحاسيس ورياضي درجة التحديد الذاتي في المجال ال بينموجبة 

ويمكننا ). 0.05(الداللة  عند مستوى) 0.89(امل اإلرتباط فقد بلغت قيمة مع الرياضة

يد الذاتي في المجال درجة التحدالعالقة االرتباطية االيجابية بين  مالحظة أيضا
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امل اإلرتباط فقد بلغت قيمة مع الدراسةااليجابية نحو درجة األحاسيس و دراسيال

اعتمادا على األطر النظرية لنموذج  نستطيع القول هنا). 0.05(عند مستوى ) 0.74(

متعة االهتمام باألنشطة والشعور أن  ،(Deci et Ryan,2000)الدافعية المحددة ذاتيا ل

تعتبر من ، سواء تعلق األمر بالجانب الدراسي والرياضي هاالفرح أثناء انجازبالرضا و

من الذات دون تدخل  النابعاالهتمام  أنوذلك باعتبار األسباب الكامنة التي تقود السلوك 

 ،يؤدي إلى استثارة الدافعية إلى مستويات عليا، الضاغطة والعناصر الخارجيةالعوامل 

ل النشاط الممارس تقود إلى ظهور اتجاهات ايجابية نحو العمل فالمتعة واالهتمام بأشكا

  .انفعاالت سارة وايجابية. والممارسة بمثابرة كبيرة بغية الوصول إلى األهداف

ديسي (نموذج  وجاءت هذه النتائج لتأكد االفتراضات والدراسات التي أنجزت في إطار

يعبر لفرح لما هو بصدد انجازه الرضا وا، باالستمتاعالرياضي  ميذفشعور التل). وريان

وهذا طبعا  ،همصاحبة لوضعية انجازوال البيئة المحيطة ومدى تكيفه مععن مدى رضاه 

  .الداخلية في إتمام األنشطة واالنخراط فيها من شأنه المساهمة في زيادة دافعيته
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  :والدراسي واألداء الرياضي التحديد الذاتي للدافعيةدرجة العالقة بين عرض نتائج 

  

مؤشر التحديد   األداء الدراسي  األداء الرياضي  العالقة

  الذاتي الدراسي

مؤشر التحديد 

  الذاتي الرياضي

  *0.92 0.35 0.42  /  األداء الرياضي

  *0.49 *0.85 /    األداء الدراسي

مؤشر التحديد 

  الذاتي الدراسي
    /  0.45  

مؤشر التحديد 

  الذاتي الرياضي
      /  

  0.05دال عند * 

  

واألداء التحديد الذاتي للدافعية  بين مؤشريوضح العالقة االرتباطية ): 22(الجداول 

  .الرياضي والدراسي

  

إرتباطية  وجود عالقة )22(نالحظ من خالل النتائج المتحصل عليها في الجدول 

مؤشر ل و المتوسط الحسابي ي لدرجات األداء الرياضيالمتوسط الحساب إيجابية بين

كما تم تسجيل ). 0.92( االرتباطحيث بلغ معامل  لذاتي للدافعية الرياضيةاالتحديد 

ي لدرجات األداء الدراسي والمتوسط إيجابية بين المتوسط الحسابإرتباطية  عالقة

). 0.85(حيث بلغ معامل االرتباط  الذاتي للدافعية الدراسيةمؤشر التحديد ل الحسابي

ي لدرجات األداء الرياضي المتوسط الحسابن بينما لم يتم تسجيل عالقة إرتباطية بي

 الذاتي للدافعية الدراسية، ونفس الشيء فيما يتعلقمؤشر التحديد ل والمتوسط الحسابي

الذاتي مؤشر التحديد ل ي لدرجات األداء الدراسي و المتوسط الحسابيالمتوسط الحسابب

لجوهري بين هاذين ا االختالفللدافعية في الرياضة وهذا راجع بالدرجة األولى إلى 

النظرية للنموذج الترتيبي  االقتراحاتمن  انطالقاالسياقين حيث يمكن تفسير هذا 

تفسيره بأنه كلما وهذا يمكن   .(Vallerand, 1997)للدافعية الداخلية والخارجية ل
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أن الممارسة ودرجة التحديد الذاتي كبيرة  ابعة من داخل الفرد أي أنكانت الدافعية ن

الرياضي حيث يدرك عالقة إيجابية بين الممارسة والنتائج  إرادة التلميذ تكون بمحض

الفرح والسرور أثناء يكون األداء في مثل هذه الوضعيات مصحوبا بمشاعر . المتوقعة

 التام من طرف التلميذ اإلدراك من انطالقا، مما يؤثر إيجابا على األداء اإلنجاز

المهام والنشاطات الدراسية والرياضية مع هداف المنشودة من القيام بلأل الرياضي

استثارته واهتمامه بالميدانين الرياضي كل هذا يعزز  .إدراكه لقدرته على التحكم فيها

ويحرر فيه الطاقات النفسية واألحاسيس والمشاعر والتي غالبا ما تكون والمدرسي 

  .قعاتهعلى شكل انفعاالت سارة وايجابية، ألنها بكل بساطة تحقق رغباته وتو
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  :النتائج ومناقشة تفسير

  

  :األولى بالفرضية المرتبطة النتائج ومناقشة تفسير �

 في المسجلة النتائج أن )12(والجدول رقم  )11(رقم الجدول خالل من يتضح

 تميزت الذاتي التحديد من كبيرة بدرجة والمتميزة الداخلية للدافعية الثالثة األبعاد

 قيمة تسجيل تم فلقد هذا إلى إضافة). 16(ب قدرالذي  الوسيطب مقارنة عالية مستوياتب

 تحديد األكثر البعد تعتبر والتي المعرف الضبط ذات  الخارجية للدافعية بالنسبة عالية

 األقل الخارجية الدافعية أبعاد يخص ما في أما. الخارجية الدافعية أنواع بين من ذاتي

 الضبط ذات الخارجية والدافعية المدمج الضبط ذات الخارجية لدافعيةا(ذاتي تحديد

 في والمتمثل األخير البعد بخصوص أما .قيم متدنية نوعا ما تسجيل تم فلقد )الخارجي

 ,Vallerand et Loisier) معادلة سمحتلقد . جدا ضعيفة قيمة تسجيل تم فلقد الالدافعية

 الذاتي التحديد مؤشر حساب من جيدة نفسية قياس خصائص أظهرت والتي (2000

بالنسبة ) 42.35(و بالنسبة للدراسة )33.17(ب يقدر والذي للتالميذ الرياضيين

في  للدافعية الذاتي التحديد من كبيرة درجة عن تعبر عالية إيجابية قيم هي للرياضة

 تناولت التي العلمية الدراسات ضوء على النتائج هذه تفسير يمكن .هاذين المجالين

 في الفردي والمردود اإلنجاز بسلوك الفعلي بالتنبؤ تسمح والتي التوقعات موضوع

 عندما ذاتيا محددة دافعية الفرد يظهر). Eccles et Harold 1991( النشاطات مختلف

 تشكل ال الحالة هذه في للنتائج االجتماعية المقارنة كون المهمة نحو التوجه يختار

 النشاط أجل من يمارس الرياضيالتلميذ ف المهمة، في الشخصي للتوظيف أساسيا عامال

 كما. أولية عوامل تمثل واإلنجاز اإلثارة المعرفة، في الرغبة فإن الذ ذاته، حد في
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 ذات الخارجية والدافعية المهمة نحو التوجه بين إيجابي ارتباط الدراسات هذه أظهرت

 الخارجية الدافعية أنواع بين من ذاتي تحديد األكثر البعد يمثل الذي المعرف الضبط

 للدافعية الذاتي التحديد نظرية خالل من إال إليها التوصل يمكن ال النتائج هذه وأن

 .الذاتي التحديد درجة إلى نسبة األبعاد متعددة بنية الخارجية الدافعية تعتبر والتي

التالميذ الرياضيين في المجالين  دافعية أن االعتبار يمكن النتائج هذه من انطالقا

 الفرضية أن أي الذاتي، التحديد من عالية بمستويات وتتميز داخلية الرياضي والدراسي

 .محققة للبحث األولى
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  :الثانية بالفرضية المرتبطة النتائج ومناقشة تفسير �

األنماط المتعددة  في المسجلة النتائج أن يتضح لنا) 14-13(رقم ينالجدول خالل من    
والخارجية المستوحاة من نظرية الدافعية المحددة ذاتيا أن مستويات  للدافعية الداخلية

كانت تحمل درجات  ،الدافعية الداخلية والتي يمكن ترتيبها على متصل التحديد الذاتي
 أظهرتقد وعالية من التحديد الذاتي سواء تعلق األمر بالميدان الرياضي والدراسي، 

 نتائج ومتوسط اتيذال التحديد مؤشر بين قوية إيجابية إرتباطية عالقة وجودالدراسة 
الحاجات النفسية األساسية من قبل المدرب إذ تم تسجيل معامالت ارتباط  دعم سلم

 بين قوية إيجابية إرتباطية عالقة ، وقد سجلنا أيضا وجود0.86إلى  0.79بين تتراوح 
الحاجات النفسية األساسية من قبل المعلم  دعم سلم نتائج ومتوسط اتيذال التحديد مؤشر

بالنسبة لألبعاد الثالثة والمتمثلة في دعم  0.74إلى 0.69بمعامالت ارتباط تتراوح بين 
 .في الميدانين الرياضي والدراسي و دعم االنتماء االجتماعي االستقاللية، دعم الكفاءة

والتي تستند إلى  (Deci et Ryan,2000)يمكننا االستناد إلى المنظور المتعدد األبعاد ل
األنشطة  أن، ذلك األساسيةتحقيق حاجاته النفسية  إلىبحاجة  اإلنسان أناالفتراض 

 وبالعكس، ياالستقاللية، الكفاءة واالنتماء االجتماعتشبع  حاجاته إلى  المدفوعة داخليا

 يعزو عندها الفرد ألن باالستقالل هشعور لصتق أن يمكن خارجيا المدفوعة فاألنشطة

 محددة دافعية يمتلكون الذين التالميذ أن بين كما ذاته، خارج مصادر إلى لسلوكه ضبطه

 على القدرة وإظهارجيد  نحو على والتصرف الدراسة في لالستمرار احتماال أكثر ذاتيا

 التحديات مواجهة خالل من تشجيعها يتم التي الدافعية، تسهل ةاءوالكف والفهم، التكيف

 هذه وترتكزوالممارسة،  األداء عن وقيمة معنى ذات راجعة تغذية وتلقي المتوقعة،

 االختالفات وهذه  .بنفسه يقررها التي للسلوكيات  هتقرير أو الفرد اختيار درجة النظرية
 التأمل من المستوى عالية التصرفاتو األفعال من بمجموعة القيام إلى تقودهم األفراد بين

 إلى ةلنظريا تستند .اآلخرين قبل من فرض أو تدخل دون الذاتي لالختيار الواعي والتعهد

 للجهدبذله  وأن ،الغريزة بالفطرة موجه وأنه جدلي اإلنساني الكائن أن مفاده افترض

 التوجه وهذا بالذات؛ ووعي متماسكة بطريقة الخبرات تكامل إلى يؤدي تحد فيه المميز
 من المناسب والدعم االستمرارية يتطلب إنه إذ ،آلية بطريقة يعمل ال الفطري أو الغريزي
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ميذ لفتحقيق الحاجات النفسية بالنسبة للت إذن .االجتماعي والسياق االجتماعية، البيئة
ودعمها من طرف المدرب والمعلم تشكل قاعدة أساسية الستثارة دافعيته الرياضيين 

 ,Deci et Ryan, 1985)كما وجدت العديد من الدراسات  .الداخلية وبالتالي للتنبؤ بسلوكه

2000. Sheldon et Reis, 1996. Hahn et Oishi, 2006. Filak et Sheldon, 2003. 

Sheldon et Al,2001)    تحقيق الكفاءة الذاتية إلى أن الحاجة لالستقالل، الحاجة
من بين الحاجات التي إن تم إشباعها في  االجتماعيوالترابط االنتماء  إلىوالحاجة 

لدى المتعلمين، كما  حد ملحوظ في زيادة الدافع الداخلي إلىالمجال التربوي، تساهم 
 .أمثل بالنسبة لمستوى األداء تسمح برفعوتحسن من مستوى الصحة النفسية لديهم، 

على عينة من الطالب، إلى أن هناك العديد  (Sheldon et Al, 2001)اهافي دراسة أجرو
من الدالئل اإلمبريقية التي تؤكد أن إشباع هذه الحاجات الثالثة مهم جداً في أي بيئة 

تي تحتاج من يعيش فيها اإلنسان، وأنها ضرورية لنموه السليم، وشبه الطالب  بالنبتة ال
أجل النمو إلى الماء والمعادن  والضوء، وأن نقص أحد هذه المكونات سيؤدي إلى 

 من انطالقا .)371مالك جليدان،  تغريد(تباطؤ النمو واستكمالها يؤدي إلى نمو مثالي
 الفرضية أن يمكننا القول ،التي جاءت موافقة لإلطار النظري لدراستنا النتائج هذه

  .محققة للبحث الثانية
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 :ثةثالال بالفرضية المرتبطة النتائج مناقشة و تفسير �

 بين قوية إيجابية إرتباطية عالقة وجود) 16- 15( رقم ينالجدول نتائج توضح    
الحاجات النفسية األساسية من قبل  دعم سلم نتائج ومتوسط اتيذال التحديد مؤشر

إلى  0.76تتراوح بين  ارتباطفي الميدان الرياضي إذ تم تسجيل معامالت األولياء 
 االنتماء، دعم الكفاءة و دعم االستقالليةفي دعم  والمتمثلةبالنسبة لألبعاد الثالثة  0.83

  .االجتماعي
 Deci et( يرى حيث للدافعية المعرفي التقييم نظرية من انطالقا النتائج هذه تفسير يمكن

Ryan 2002 (السلوك يعيش فإنه للفرد األساسيةالنفسية  اتحاجال إشباع يتم عندما أنه 
 بصفة يؤثر مما قيمه مع تام بانسجام ويتصرف والحقيقية، العميقة ذاته عن كتعبير
 تحت وكأنه  يشعر الفرد تجعل التي للمحيط الخارجية العوامل إن. دافعيةال على إيجابية
 سببية عالقة إدراك تحفّز كونها االستقاللية إدراك إلى يسيء مما ومراقبة سيطرة

 نسبة مثلى تحديات تمثل التي بالمهام القيام إلى بالفرد الكفاءة حاجة تدفع بينما. خارجية
 أشارت لقد. الممارسة طريق عن مهاراته تطوير على وتشجعه الشخصية قدراته إلى

 الرجعية التغذية تلعبه الذي األساسي الدور إلى) Vallerand, 2001(األعمال من العديد
 مهمة في االجتماعي واالنتماء والكفاءة االستقاللية حول إيجابية معلومات تعطي التي

 العوامل أن) Vallerand, 1997(يرى .الداخلية الدافعية رفع في المساهمة في معينة
 للسلوك، أسلوبين بدراسة الباحثين من اهتم العديد لقد. الدافعية على تؤثر االجتماعية

 نتائج بينت. االستقاللية دعم أسلوبأخرى  جهة منو بالمراقبة مميز أسلوب جهة من
 أن )Sarrazin, 2006( والرياضية البدنية النشاطات سياق في أجريت التي الدراسات

 الدافعية( الداخلية الدافعية أشكال ارتفاع إلى يؤدي الحاجات النفسية األساسية دعم
 الخارجية والدافعية) لإلنجاز الداخلية الدافعية لإلثارة، الداخلية الدافعية للمعرفة، الداخلية

 الضبط ذات الخارجية والدافعية الالدافعية انخفاض مع المعرف، الضبط ذات
 والدافعية  الداخلية الدافعية أشكال انخفاض إلى المراقبة أسلوب يؤدي بينما. الخارجي
 الخارجي الضبط ودافعية الالدافعية ارتفاع إلى إضافة المعرف، الضبط ذات الخارجية

 ,Vallerand( والخارجية الداخلية للدافعية الترتيبي النموذج يعتبر .الحاالت بعض في
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 االجتماعية العوامل بين وسيطين يمثالن باالستقاللية والشعور الكفاءة إدراك أن )1997
 Deci et( إشباعها الفرد يحاول نفسية بحاجيات مرتبطة اإلدراكات هذه كون والدافعية

Ryan, 2000 .(الشعور على إيجابية بصفة تؤثر التي االجتماعية العوامل تساعد 
 التي االجتماعية العوامل تؤدي بينما. الداخلية الدافعية رفع على واالستقاللية بالكفاءة

 الداخلية الدافعية انخفاض على الحاجات النفسية األساسية على سلبية بصورة تؤثر
 المتكرر االستعمال أن )Reevs, 2000( أكد السياق، نفس وفي. الالدافعية وارتفاع
 تحسين على يساعد والتعلم الجهد عزيزتو التشجيع خالل من اإليجابية الرجعية للتغذية
 من التخلص وبالتالي الذاتي، التحديد درجة وارتفاع الشخصي والتوظيف العمل نوعية

 منظم إطار في االستقاللية دعمعلى  فعال يساعدو التعلم تحفيز أجل من والتردد الخوف
 منطقية النتائج ههذ جاءت لقد . التعلم عملية أثناء المعرفي النشاط استثارة على وموجه

 مؤشر بين إيجابية إرتباطية عالقة سجيل تم حيث الدراسة، ههذل النظرية للتوقعات نسبة
 الفرضية أن القول يمكن وبذلك النفسية األساسية لحاجاتا دعم ودرجة الذاتي التحديد
  . تحققت قد للبحث الثالثة
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  :والخامسة رابعةال بالفرضية المرتبطة النتائج ومناقشة تفسير �

د عالقة ووجعلى التوالي ) 20-19-18-17(رقم األربعة ولاالجد نتائج توضح
من طرف  لحاجات النفسية األساسيةامتوسط درجات دعم  بينقوية إرتباطية ايجابية 

إذ تم تسجيل  حو الرياضةألحاسيس االيجابية نلدرجة االمتوسط الحسابي المدرب و
بالنسبة لألبعاد الثالثة والمتمثلة في دعم  0.91إلى  0.82معامالت ارتباط تتراوح بين 

 بينإرتباطية ايجابية وعالقة  .االستقاللية، دعم الكفاءة ودعم االنتماء االجتماعي
المتوسط الحسابي من طرف المعلم و األساسيةلحاجات النفسية امتوسط درجات دعم 

إذ تم تسجيل معامالت ارتباط تتراوح بين  حو الدراسةألحاسيس االيجابية نلدرجة ا
بالنسبة لألبعاد الثالثة والمتمثلة في دعم االستقاللية، دعم الكفاءة ودعم  0.69إلى  0.57

 بينإرتباطية ايجابية ة كما أشارت النتائج أيضا إلى وجود عالق .االنتماء االجتماعي
المتوسط الحسابي من طرف الوالدين و لحاجات النفسية األساسيةامتوسط درجات دعم 

إذ تم تسجيل معامالت ارتباط تتراوح بين   حو الرياضةألحاسيس االيجابية نلدرجة ا
لحاجات امتوسط درجات دعم  بينإرتباطية ايجابية وجود عالقة وعن  0.82إلى  0.73

ألحاسيس االيجابية لدرجة االمتوسط الحسابي من طرف الوالدين و األساسيةالنفسية 
بالنسبة  0.82إلى 0.73إذ تم تسجيل معامالت ارتباط تتراوح بين   حو الرياضةن

 .لألبعاد الثالثة والمتمثلة في دعم االستقاللية، دعم الكفاءة ودعم االنتماء االجتماعي
 النموذج هذاف عامة بصفة والدافعية المحددة ذاتيا  اعتمادا على الخلفية النظرية لدراسة

 إدراك على التأثير خالل من الرياضيالتلميذ  دافعية على يؤثر المدرب أنيقترح 
 بدورها تؤثر والتي االجتماعي ماءتواالن ،االستقاللية لكفاءة،ا :النفسية األساسية هحاجات
 ارتفاع إلى السابقة الثالثة اكاإلدر في االرتفاع يؤدي. الرياضيالتلميذ  دافعية على

 مستوى انخفاض إلى انخفاضها يؤدي بينما الرياضيالتلميذ  عند ذاتيا المحددة الدافعية
وظهور  اإلصرار إلى إضافة إيجابية نتائجبلوغ  إلى وعادة ما يسمح ذلك. الدافعية

 بمثابة عيةالداف اعتبار يتم ما غالبا .ةالرياضي المصاحبة للممارسة يجابيةاإل نفعاالتاال
أنواع ب المدفوع الرياضيالتلميذ  يكون أن على المتوقع فمن ،هامة نتائج تثير أداة

 أثناء والمشاعر التي يسودها الرضا والفرح باألحاسيس أكثر متميزا داخليةال دافعيةال
. أفضل رياضي أداء يقدم أن أيضا المنتظر من أنه كما ، التدريبية الحصصممارسة 
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 نتائج على أثر لها يكون أن الذاتي التحديد لدافعية يمكن (Vallerand, 1993)حسب
 أثناء اإليجابية االنفعاالت الرياضي، بالنشاط االهتمام( منها العاطفية ،لممارسةل المختلفة

 للممارسة المخصص الوقت( السلوكية ،)ةيالرياضمن الممارسة  والرضا الممارسة
 أثناء واالنتباه التركيز( والمعرفية ،)الرياضي واألداء الممارسة مواصلة نية الرياضية،
دعم الحاجات النفسية العديد من الدراسات الفائدة الكبيرة من أسلوب بينت  ).الممارسة
 ,R.J.Vallerand, 2001, L.Pelletier, 1993(في المجال الدراسي والرياضي  األساسية

D.Trouilloud, 2006( ون على دعم في االستقالليةلوالرياضيين الذين يحص، فالتالميذ 
تكون نسبة النجاح في ، وكذلك من طرف الوالدين المدرب،من طرف المعلم  والكفاءة
 أحسن ولديهم كفاءة مرتفعة، تقدير ذات مرتفع كما أنهم يتصفون بالمشاعر أنشطتهم
الج المعلومات، أكثر اإليجابية، لديهم تحصيل دراسي مرتفع، أكثر فعالية في عواالفكار

 كانت كلما الذاتي، التحديد نظرية حسب .اإصرار واستمرارية في النشاط وأكثر إبداع
 فمن إيجابية، ممارسته في الرياضي يعيشها التي النتائج كانت كلما داخلية الدافعية
 الدافعية تمثل. الحالة النفسيةو الداخلية الدافعية بين إيجابية العالقة تكون أن المنتظر
 لمسارل اإليجابية النهاية في نجدها والتي ذاتيا المحددة للدافعية ومثاال نموذجا الداخلية

 أن يمكن لرضاالشعور با أن (Vallerand, 1992) أعمال أشارت. الذاتي يدالتحد متصلال
 ينمع نشاط ممارسة في بالرغبة يشعر أن للفرد يمكن. مختلفة مصادر ثالثة عن ينتج
 أنه أو ،)للمعرفة الداخلية الدافعية( جديدة أشياء ومعرفة بتعلم له يسمح األخير هذا كون

 ذاته بتحقيق يشعر أنه أو ،)لإلثارة الداخلية الدافعية( ولطيفة مستحبة بأحاسيس يشعر
 على نجد). لإلنجاز الداخلية الدافعية( النشاط هذا في يعيشها التي التجارب خالل من

 .متصلال مسارال على الخارجية الدافعية من مختلفة أشكال ثالثة الداخلية الدافعية يسار
 الخارجية للدافعية ذاتيا المحدد الشكل أن الذاتي التحديد نظرية في المختصون يرى

 الغير األشكال تؤدي بينما إيجابية، بنتائج مرتبطة الداخلية والدافعية) المعرف الضبط(
 إلى والالدافعية) الخارجي والضبط  المدمج الضبط( الخارجية للدافعية ذاتيا محددة

 ,Tessier( وفي السياق ذاته تتفق دراسة ).(Deci et Ryan, 2000)سلبية عواقب

من طرف المدرب،  لحاجات النفسية األساسيةادعم  نإذ يشير أ مع هذا الطرح )2006
عملية  أثناءاألساليب التحفيزية  يدخل ضمن بعد أساسيهي عبارة عن  المعلم والوالدين
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الرياضي  الحاجات النفسية للتلميذ أو وإعاقةالتعليم، كل منها قادر على تلبية 
وفي دراسة أجريت لتحديد أثر االستقاللية  ).واالنتماء االجتماعي الكفاءةاالستقاللية، (

ذين أظهرت والكفاءة على العمل واألداء في المدرسة، أتضح من خاللها أن األطفال ال
غير ونقصا في االستقاللية، قد أظهروا انفعاالت سلبية  خبرتهم نقصا في الكفاءة أو

القلق، الغضب والملل وكذلك سلوكيات انسحابية تتمثل : سارة بشكل كبير والمتمثلة في
الذين أحسوا  التجنب والتجاهل، عكس األطفال الذين أدركوا أنفسهم على أن لديهم في

حب االستطالع  ، حيث تمثلت انفعاالتهم فيبدعم لحاجاتهم النفسية األساسية
زايد (المثابرة، االستغراق والمشاركة الفعالة  لاشكأتهم في اواالستمتاع، وكانت سلوك

 إيجابية إرتباطية عالقة وجود (Brierre, 1995)دراسة نتائج تشير .)2003محمد، 
 بالدافعية مقارنة الرياضية ممارسةال أثناء اإليجابية واالنفعاالت الداخلية الدافعية بين

 ذلك إلى إضافة. اإليجابية واالنفعاالت الالدافعية بين سلبية عالقة سجلت كما الخارجية،
 فيما الذاتي التحديد نظرية مسلّمة أيضا (Pelletier, 1995) دراسة نتائج دعمت فلقد

 كلما ذاتيا محددة لدافعية بملمح الرياضي تميز كلما بحيث السلوكية، النتائج يخص
 الممارسين عند نضماماال نسبة أنو الرياضية الممارسة مواصلة في ورغبة نية أظهر
 ذات وافعد عن يعبرون بالذين مقارنة كبيرةال كالمتعة داخلية دوافع عن يعبرون الذين

 وبذلك التوظيف في اإلصرار على سلبيا يؤثر مما كالمظهر ذاتيا محددة غير طبيعة
  . اتحققت قد للبحثتان الرابعة والخامسة الفرضي أن القول يمكن
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  :سادسةال بالفرضية المرتبطة النتائج ومناقشة تفسير �

درجة التحديد بين وجود عالقة ارتباطية موجبة  )21(رقم الجدول نتائج توضح    
فقد بلغت قيمة  االيجابية نحو الرياضةدرجة األحاسيس رياضي والذاتي في المجال ال

ويمكننا أيضا مالحظة العالقة ). 0.05(عند مستوى الداللة ) 0.89(امل اإلرتباط مع
درجة األحاسيس دراسي ودرجة التحديد الذاتي في المجال الاالرتباطية االيجابية بين 

). 0.05(ى عند مستو) 0.74(امل اإلرتباط فقد بلغت قيمة مع االيجابية نحو الدراسة
هناك عدة عوامل  أن أوردتمختلف الدراسات التي  من انطالقا النتائج هذه تفسير يمكن

على الدافعية المحددة ذاتيا سواء كان ذلك في المجال الدراسي  التأثيرمن شابها 
يحتاج كل فرد منا إلى قدر معين  حيث (Grenchik et Postelli,1999)والرياضي

من التنشيط واإلثارة على حسب طبيعته أو ما يطلق عليه علماء النفس الحاجة إلى 
. يشعر الفرد باإلشباع والمتعة والسرور واالنغماس تماما في النشاطأين االستثارة، 

 ،بالنشاط الرياضي أو الدراسي أثناء قيامهبحاجة إلى اإلثارة فالتلميذ الرياضي 
يؤدي إلى إثارة أقل، فهنا يبحث المدرب المبدع عن سبيل لحل  مثال التدريب المملف

إذن فالمشاعر المصاحبة . من اجل استثارة دافعيته نحو النشاط الممارس هذه المشكلة
الداخلي في النشاط،  التوظيفلألحاسيس االيجابية للتلميذ الرياضي والناتجة عن 

 إلىحاجاته النفسية األساسية وبالخصوص الحاجة  بإشباعوالنابعة من ذاته تقوم 
االستقاللية، من شانها جعل النشاط الممارس مرغوبا به وذلك بطريقة عفوية مما يساهم 

والنتائج الناجمة عنه، ونتائج دراستنا  األداء أثناءما بالشعور القوي بالرضا والسرور تح
 Sarrazin,2000. Pelletier L.G, Vallerand)دراسات إليهما توصلت  لتأكدجاءت 

R.J(1995 b). Vallerand R, J,2001. Trouilloud David,2002. Boiché J, Sarrazin P, 

 التي تسودها المتعة أثناء التعلم األنشطةممارسة  أنجميعها فكرة  تيدأحيث   (2006
 الرفع من درجة اشأنه من والتي تبعث الرغبة في العمل في نفوس األشخاص المتعلمين

يميل الفرد ألن يتعلم أكثر حول موضوع عندما يكون مهتما به أين الداخلية  مدافعيته
حيث يعتبر هذا النوع األكثر تحديدا ذاتيا في أنواع الدافعية الداخلية، بصورة حقيقية، 

أين يشارك التلميذ أوالرياضي في النشاطات والمهام ألسباب ذاتية، تكون مصحوبة 
واالرتياح في تأديتها، مثال الرياضي الذي ينخرط في النادي  بشعوره بالرضا، السرور



<Ø’ËÖ]<Ø’ËÖ]<Ø’ËÖ]<Ø’ËÖ]oÖ^nÖ]oÖ^nÖ]oÖ^nÖ]oÖ^nÖ]<<V<<V<<V<<Vš†Âš†Âš†Âš†Â<<<<sñ^jßÖ]<í�Î^ßÚ<æsñ^jßÖ]<í�Î^ßÚ<æsñ^jßÖ]<í�Î^ßÚ<æsñ^jßÖ]<í�Î^ßÚ<æ 

197 

 

من أجل تعلم المهارات وأساليب التدريب الخاصة بهذه الرياضة مما يجعله يحس 
 األساسية الفكرة وتكمن، بالسرور والمتعة الكتشاف وتجريب تمارين ونشاطات جديدة

 النشاط من تنبع فيه واالنخراط ما نشاط بإتمام المرتبطة المكافأة أن في الداخلية الدافعية في

 الطلبة ويكون الراحة، أو بالسعادة الشعور في عادة الداخلية المكافأة هذه وتتمثل ذاته،

 في النشطة المختلفة ينخرطونف تعلمهم، على ذاتيا ضبطًا يمارسون عندما داخليا مدفوعين

حتما في ولوج مؤشرات  زيدمما ي ةالتعليمي المهمة تجاه استطالع حب ملديه يظهرو
  . تحققت قد للبحث السادسة الفرضية أن القول يمكن وبذلك عالية في األداء
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  :سابعةال بالفرضية المرتبطة النتائج ومناقشة تفسير �

وجود عالقة إرتباطية إيجابية بين المتوسط الحسابي  )22(رقم الجدول نتائج توضح

لمؤشر التحديد الذاتي للدافعية الرياضية لدرجات األداء الرياضي والمتوسط الحسابي 

كما تم تسجيل عالقة إرتباطية إيجابية بين المتوسط ). 0.92(حيث بلغ معامل االرتباط 

الحسابي لدرجات األداء الدراسي والمتوسط الحسابي لمؤشر التحديد الذاتي للدافعية 

 من انطالقا ئجالنتا هذه تفسير يمكنو. )0.85(الدراسية حيث بلغ معامل االرتباط 

األفكار الرئيسية التي تنبع من النموذج المتعدد األبعاد وفقا لنظرية الدافعية المحددة 

زة بدرجة عالية من المميو تشكل المكونات الثابتةالتي الدافعية الداخلية  فأنواعذاتيا، 

التحديد حيث بلغ مؤشر ( للدافعية تساهم في تطوير الدافعية المحددة ذاتياالتحديد الذاتي 

في الميدان الدراسي وهي قيم تتميز بدرجة  33.17في الرياضة و 42.35الذاتي قيمة 

ظهور درجات عالية في وبالتالي فهذا قد يكون سببا في  )عالية من التحديد الذاتي

بوضع فرضية في دراسته للدافعية  )Edwin lock(قام الباحث  وفي هذا الصدد. األداء

درجة كبيرة على الهدف بمفادها أن مستوى الجهد المبذول في انجاز مهمة ما يتوقف 

وينظر إلى الهدف على أنه، في المقام األول، آلية  .الذي حدده الفرد لنفسه تحديدا واعيا

. ومدته المبذول الجهد أي العمل وشدته اتجاهلها انعكاس دافعي، والدافعية هنا تشرح 

فابيان فنوييه، مرجع ( ف هي التي توجه االنتباه والعمل لتحسين األداء والنتائجفاألهدا

لدراسات عديدة أجريت لدراسة العالقة بين ) 1994جابر عبد الحميد، (ويشير  .)سابق

مقاييس الدافعية والتحصيل، اتضح أن المستويات العالية من الكفاءة األكاديمية ترتبط 

 .Dowson M, 1998)  وتشير نتائج دراسة كل من. افعيةبالمستويات العالية من الد

Lapkin M,1987. Lehman k, 1997) ) إلى القيمة التنبؤية ) 260نفس المرجع ص

القدرات العقلية المعرفية ال تكفي ف  للتنبؤ بمستوى الكفاءة األكاديمية الداخليةللدافعية 
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وهذا ما أكدته أيضا  تهمدافعي ةارثتستمن إدائما لرفع مستوى الكفاءة األكاديمية بل ال بد 

في الميدان الرياضي وعالقتها باألداء والنتائج  بالدافعيةالدراسات التي اهتمت 

)Sarrazin ; 2000, Trouilloud ; 2002, Tessier ; 2006, Boiché ; 2006( 

األخذ بعين للتلميذ ب والرياضي خلصت هذه الدراسات إلى تفسير النجاح الدراسيحيث 

لتحقيق مستويات التي من شانها استثارة دافعيته الداخلية مختلف العوامل  العتبارا

السابعة  الفرضية أن القول يمكن، إذن ومن خالل هذا واألداء مرتفعة من الكفاءة

  . تحققت قد للبحث واألخيرة
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 حاولنا والذي االجتماعية النفسية الدراسات ضمن يدخل بموضوع دراستنا اهتمت

 األساسية النفسية الحاجات دعم بين العالقة تبيان البحث، حدود إطار وفي خالله، من

 بالثانوية الرياضيين للتالميذ االجتماعي واالنتماء الكفاءة االستقاللية، في المتمثلة

 المدربين، طرف من وتلميذة، تلميذا 80 عددهم بلغ أين والبليدة، دراريةبال الرياضية

 النفسية المقاربة على اعتمدنا وقد .والمدرسي الرياضي واألداء والوالدين المعلمين

ضمن هذه الدافعية المحددة ذاتيا نظرية  تعد حيث  الدافعية، تفسير في االجتماعية

تطوير  على تعمل نتشار في اآلونة األخيرة، إذاال الواسعة من بين النظرياتالمقاربة 

الفرد  اختيار درجة على النظرية هذه االجتماعية وترتكز السياقات في الشخصية وظائف

 بمجموعة القيام إلى تقودهم األفراد االختالفات بين وهذه. بنفسه يقررها التي للسلوكيات

 دون الذاتي لالختيار الواعي دالتأمل والتعه من المستوى عالية والتصرفات األفعال من

 جدلي اإلنسان أن مفاده افتراض إلى هذه النظرية  وتستند اآلخرين قبل من فرض أو تدخل

 الخبرات تكامل إلى يؤدي تحد فيه المميز بذله للجهد وأن الغريزة، -بالفطرة موجه وأنه

 إذ آلية، بطريقة يعمل ال أو الفطري التوجه الغريزي وهذا بالذات، ووعي متماسكة بطريقة

 والسياق االجتماعية، البيئة المناسب من والدعم واالستمرارية الغذاء يتطلب إنه

 أساسية قاعدة يشكل االجتماعي والسياق الحي الكائن بين ما التحقق فإن وهكذا .االجتماعي

عطاء من إمكننا تإذا ف .والتطور والخبرات بالسلوك للتنبؤ الدافعية المحددة ذاتيا لنظرية

بالطريقة علمي وفهم األسباب التي من شانها جعل التالميذ الرياضيين يسلكون  تفسير

 وتوجيه ، فربما نكون قادرين على تغييرون بها في مواقف االنجاز واألداءالتي يسلك

سلوكهم، فمثال لماذا يتظاهر أحد التالميذ بأنه يعمل بالرغم من أنه ال يعمل، وكيف 
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ل جهدا مخلصا في مهام المدرسة؟ ولماذا يتجنب الرياضي تحدي يمكننا أن نجعله يبذ

يمكننا  .وشدة التدريب، وماذا يمكننا عمله لنجعله يدفع نفسه لالقتراب إلى حدود قدرته

تفسير هذا بدرجة الدافعية التي تحرك سلوكه وتوجهه نحو تحقيق غرض معين وتزيد 

ى الخاطئ للدافعية والذي، ولسوء من اهتمامه وتهيئ استعداداه للتعلم، خالفا للمعن

الحظ، غالبا ما يستعمل في خطاب المعلمين والمدربين أين يعتبرون هذه الدافعية عبارة 

عن استعداد طبيعي، ففي حال فشل التلميذ الرياضي في التعلم ينسبون هذا الفشل إلى 

سياق الذي فقدانه للدافعية ويلقون اللوم عليه دون البحث عن الحاالت الغامضة في ال

فالدافعية ليست ) Sarrazin, 1995(فمثلما أكد  .يعيش فيه والتي أدت إلى سلوكه هذا

إمكانية للعمل أي عبارة عن قوة نفسية سحرية، واعتماد هذا الحكم ال يسمح ب

على أنها متغير من متغيرات  للدافعيةيجب النظر فاإلصالحي أو لفهم هذا السلوك، 

إذن فدور  .تها من السياق الذي يتطور فيه الفردالشخصية التي تستمد خصوصي

للتغذية الرجعية  م، تقديمهموطبيعة تفاعله واألولياء من خالل سلوكاتهم ، المعلمالمدرب

  .مع التلميذ الرياضي يمكن أن يلعب دورا في خلق الدافعية أو فقدانها موتصرفاته

 المحفز إنها ويتقدم، يريس يجعله الذي الوقود وهي بالتعلم عالقة لها الدافعية إن

 التلميذ استعدادات فإن كذلك األمر أن وطالما دافعية، بدون تعلم فال حدوثه على

 التي الصعوبات والرياضة، الدراسة نحو نفسه عن ومفهومة اتجاهاته ،قدراته الرياضي،

 ومن التعلم عملية في رئيسيا دورا تلعب والصحية واالجتماعية النفسية مشكالته تواجهه،

-شخصال التفاعلي التصور يمثل .الفشل أو لنجاحا بمعطيات إفادتنا ويمكنها ،اإلنجاز ثم

 من بين المقاربات في المجال التربوي والتعليمي، الدافعية سلوك لتفسير الوضعية

البين  العوامل بين بالتفاعل تهتم كونها األخصائيين  طرف من استعماال األكثر
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، حيث يعتبر السلوك السلوك طبيعة يحدد الذي وهو للفرد، الوضعياتية و الشخصية

 المقاربة من انطالقا وهذا المحيط مع تفاعل الفرد نتيجةعن  عبارة ،التوجه هذا حسبو

 أن يجب الرياضي التلميذ دافعية خلق في األول المحرك، فللدافعية االجتماعية المعرفية

 عملية في )والمدربين المعلمين ن،الوالدي( المباشرين والمسئولين الفاعلين طريق عن يتم

 على والتعرف له المناسب )والرياضي الدراسي( التعليمي الجو بتهيئة ذلك ويكون التعلم،

 احتياجاته على والتعرف له المختلفة بأشكاله التعزيز وتقديم يواجهها، التي الصعوبات

 التعرف لرياضيا تلميذلل كشركاء األهل ويستطيع ،والرياضة الدراسة من هأهداف وعلى

 األهداف إلى الوصول في تساعده مرحلية أهداف ورسم بها وتبصره وميوله قدراته على

 ،طبيبا أو مهندسا ،ممرضا سأكون إنني يقول فقد المهني مستقبله عن وهيسأل اذ  النهائية

 الوصول في تساعده التي المرحلية األهداف ويرسمون استعدادات من يهلد ما ونيستثمرف

 التلميذ عند الدافعية ربط إن .والمدرب للمعلم بالنسبة الحال وكذلك النهائي، هدفال إلى

 درجة بزيادة ويسمح الجهود من المزيد بذل على يساعده سوف باألهداف الرياضي

 هقدرات مع حقيقة تتناسب األهداف كانت إذا خاصة ،المسطرة األهداف تلك لتحقيق تهدافعي

 المختلفة بالطرق تهدافعي تحريك على العمل وعند النفسية، لحاجاته تلبيةو واستعداداته

 في النجاح  نحو المبذولة جهوده واستحسان ذاته عن مفهومه ورفع بنفسه ثقةال وخلق

 دعم بأن شك وال .اإلنجاز من المزيد إلى يدفعه سوف النجاح هذا فإن تفوق،وال األداء

 المعلمون يستطيع حين ذلك في هام دور له الرياضي للتلميذ األساسية النفسية الحاجات

 واالجتماعي العاطفي الدعم وتقديم به يقوم تقدم كل على أقرانه أمام هامتداح والمدربون

 المحددة الدافعية نإ ائها،تفاخ وعدم ةتدافعي الستمرار األساسية الضمانة يعتبر ذلك إن ،له

 لتوليدها مكثفة ودبجه مسبوقة تكون أن يجب بل وضحاها، عشية بين تأتي ال ذاتيا
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 لنموها والمدربين المعلمين ولياء،األ متابعة إن ،وتقدمها استمرارها وضمان

 من الرياضيالتلميذ  دافعية على، المعلم وكذلك الوالدين المدرب يؤثر .وإستمراريتها

 اعتبار يمكن بالحاجات النفسية األساسية، الخاصة اتاإلدراك مختلف على هتأثير خالل

 وإشباع احترامف. ذاتيا المحددة الدافعية على مباشرة وبطريقة ؤثرسببا ي كاإلدرا هذا

 الذاتية بالكفاءة يشعرمن خالل دعمها يجعله  لرياضيلتلميذ ال األساسية النفسية اجاتحال

 القرارات اتخاذ في بالحرية الشعور( باالستقاللية ،في وضعيات االنجاز الفعاليةو

 من مقبول بأنه شعورال( االجتماعي وباالنتماء) الممارس النشاط ممارسة أثناء المناسبة

ذات طبيعة محددة ذاتيا أي  حينئذ دافعيته تصبح) إليه بالنسبة المهمين األشخاص طرف

الذي يساهم في زيادة االهتمام الداخلي بهذا أنها تحمل درجة عالية من التحديد الذاتي 

 بخيارات قياملل الرياضيالتلميذ  كانيةإم شجعي إذ يمكن مثال للمدرب أن .النشاط

 والرسمية الودية المنافسات التدريبية، الحصص في المشاركة خالل والتصرف شخصية

 كل في األخر البعض يقرر بالمقابل .الرياضيالتلميذ  استقاللية تشجيع إلى يؤدي مما

 نظرية حسبف. لديه المبادرة روح من يحد مما ،الرياضيالتلميذ ب تعلقت وكبيرة صغيرة

الحاجات النفسية األساسية للتلميذ  يدعم الذي والمعلم المدرب فإنالتحديد الذاتي 

 ، الكفاءة واالنتماء االجتماعيباالستقالليةه شعور على إيجابية بطريقة يؤثر الرياضي

 (Blanchard et Vallerand, 1996) دراسة بينته ما وهذا ،الدافعية على بدوره يؤثر مما

 خالل استقالليته ويشجع يتقبل مدربه أن العبال أدرك كلما أنه هانتائج ارتأش والتي

مما  الفريق إلى االجتماعي واالنتماء االستقاللية بالكفاءة، شعوره ارتفع كلما الممارسة

والممارسة  لنشاطالمصاحبة ل داخليةال لدافعيةيسمح بظهور مستويات متفاوتة ل

 أن تفترض (Deci et Ryan)الدافعية ل نظرية إن إلى اإلشارة المهم من. ةالرياضي
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 سلوك بين ةطيوسالعناصر ال تمثل بالحاجات النفسية األساسية المرتبط اتدراكاإل

 سلبية بصفة يؤثر أن قائم على عملية التعلملل يمكن المحددة ذاتيا حيث والدافعية المدرب

 إلى اإلدراكات هذه انخفاض أو ارتفاع يؤدي إذ اإلدراكات، مستوى على إيجابية أو

   .ذاتيا المحددة الدافعية انخفاض أو ارتفاع

تنظيم حالته النفسية ل تلميذ الرياضيمبدئيا قدرة أو ميل الوالكفاءة االستقاللية تعتبر 

للعمل بحرية على أساس من المبررات المقنعة ضمن السياق المؤسسي المناسب لذلك، 

ة للمتعلم كما تعزز جودة التعليم وتزيد من هذه االستقاللية من شانها تعزيز الدافعي

متعلما مستقال عندما يقوم باختيار  تلميذ الرياضييمكن اعتبار ال .درجة األداء الجيد

أهدافه العامة والخاصة وكذلك تحديد األهداف الجديدة، وذلك بتولي جزء كبير من 

ر الحر، عدم التقيد المسؤولية، مما يؤدي إلى تعزيز االبتكار والتأمل النقدي، التفكي

باألفكار واألدوار الثابتة واإلجراءات الملزمة التي تعوق حريته في وضع أهدافه واقعية 

وتخطيط برامج العمل وابتكار استراتيجيات تساير المواقف الجديدة والغير متوقعة 

والتعلم من مواطن النجاح واإلخفاق مما يساعده على الوصول إلى مرحلة الكفاءة في 

  .اء مستقبالاألد

التالميذ  أن التي تحصلنا عنها نتائجمن خالل الو العلمي األدب خالل من يتضح

 ،من طرف المعلم حاجاتهم النفسية األساسيةون على دعم في لالرياضيين الذين يحص

، ينجحون أحسن ولديهم كفاءة مرتفعة، تقدير ذات مرتفع كما أنهم والوالدين المدرب

كالشعور بالرضا والسرور أثناء انجاز المهام  اإليجابيةسيس باألفكار واألحايتصفون 

المتصلة باألنواع المختلفة لألنشطة الممارسة بحسب المنطق الداخلي الذي ينسب إلى 

، أكثر فعالية في عالج ةمرتفعونتائج رياضية ، لديهم تحصيل دراسي ذلك النشاط
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والسياق الذي بيئة الن إ .داعاالمعلومات، أكثر إصرار واستمرارية في النشاط وأكثر إب

، من بناء أهداف التعلم التالميذ الرياضيينة تمكن يالدراسيسود الممارسة الرياضية و

تالميذ واألداء، إن تصميم المهمة والبناء، تقويم األداء، المقارنة بين ال االنجاز

، ومن فهتؤثر على أهدا ، كلهااليبهموأس ، المدرب والوالدين، سلطة المعلمالرياضيين

، إن التالميذ ينمون بصورة أفضل والرياضة الداخلية في الدراسة تهدافعيعلى ثمة 

، عندما تكون وبصورة عاليةاستراتيجيات التعلم، ويكونون أكثر الدافعية الداخلية 

وقد . غير مفروضة عليهم أهداف اإلتقان ظاهرة وعندما تكون مختارة من طرفهم

على تثمين الدافعية العالقات بين متغيرات البحث خلصت دراستنا من خالل مختلف 

مواصلة عمله خارج مجال لالداخلية والمحددة ذاتيا، ذلك أنها تدفع بالتلميذ الرياضي 

ي ذالو ه تحديد الذاتي المرتفع للدافعية الرياضية والدراسيةالمؤشر الضغط والسيطرة، ف

من االستقرار والمواظبة  جةيسمح لنا بالحكم على أن سلوك التلميذ الرياضي على در

كل بيئة اجتماعية من شأنها تلبية ف. العالية والنجاح االجتماعي اتالالزمين لألداء

الحاجات النفسية الثالثة، تساعد حتما على زيادة الدافعية المحددة الخاصة بالمتطلبات 

د، ووفقا ولتلخيص األفكار الرئيسية التي تنبع من هذا النموذج المتعدد األبعا. ذاتيا

الكفاءة، : لنظرية الدافعية المحددة ذاتيا، فإن السياقات االجتماعية التي تدعم مشاعر

االستقاللية واالنتماء االجتماعي تشكل المكونات الثابتة للدافعية الداخلية وتساهم في 

في  الرياضي فمن أجل تسهيل االلتزام العفوي للتلميذ .تطوير الدافعية المحددة ذاتيا

، ينبغي تهيئة الرياضي سواء تعلق األمر بالجانب الدراسي أو مهامه التعليمية تأدية

فلقد أصبح علينا اليوم  .الظروف الالزمة التي تتيح تلبية هذه الحاجات األساسية الثالثة

كمربين، مدربين وكأولياء أمور أن نساهم في اإللمام بالمتطلبات الخاصة بالتالميذ 
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يع حاجاتهم النفسية التعليمية، وذلك كنقطة بداية للتخطيط الرياضيين، واإللمام بجم

التربوي، وضمان جودة التعليم، ألن إدراك هذه الحاجات النفسية األساسية التي تنبع 

ويكون مؤشرا  من ذواتهم وتعبر عنها، يساهم حتما في إثراء جودة المخرجات التعليمية

المشروع ومساعدتهم في انجاز هذا  حقيقيا لمدى تطور مستواهم واداءاتهم المستقبلية

 هملنجاحبالتالي الوصول والدراسي -ضمن برنامجهم الرياضي الذي يدخل التعليمي

 وقائيةتربوية  سياسة وضع في جدية بكل التفكير إلى نا أيضايدفع هذا .االجتماعي

، التجنب، المعارضةكالسلبية  تظهور السلوكياالمتمثلة في للتصدي للمشاكل التعليمية 

التسرب المدرسي والتي تعبر عن فشل  عن الممارسة الرياضية و التخليو الهروب

 اقاعدي عمال يتطلبوهذا  المشروع التربوي واالجتماعي بالنسبة لهذا التلميذ الرياضي

الجامعات والمعاهد المختصة، وبحثنا هذا يمكن أن يسمح لنا بفتح  مستوى على امنظم

عن الوسائل التي يمكن استدراجها من أجل تجنب الوقوع آفاق مستقبلية بالبحث المعمق 

  .في هذه المشكالت التعليمية
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