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 : اإلشكالیة1- 

قوة محركة تدفع الفرد  الدافعیة من أهم موضوعات علم النفس وأكثرها داللة سواء على یعد موضوع     
من الناس إال ویوجد لدیه مستوى  فالمالحظ أنه ما من أحد أجل إشباع غرض الدافع،إلى العمل من 

، فال یمكن حل المشكالت أوالتطبیقيالمستوى النظري معین من الدافعیة سواء كان المستوى مرتفعا أو 
بالدور األساسي في تحدید سلوكه،حیث أن السیكولوجیة دون االهتمام بدوافع الكائن الحي التي تقوم 
ولغیره من األشخاص، والدوافع سواء كانت  دراسة دوافع السلوك اإلنساني تزید من فهم اإلنسان لنفسه

  .بیولوجیة أو سیكولوجیة تعمل على استثارة سلوك اإلنسان إذا كان ذلك الدافع على درجة كافیة من القوة
متوسطا أو قلیل ن أعمال و أفعال یقف الدافع وراءها حتى عدت الدوافع وعلیه فان ما یقوم به الفرد م   

  .الدافعیة
حیث أن معرفة درجة الدافعیة أمر  التعلمنحو هدف  وتوجیهه السلوك ومساندة إثارة والدافعیة عملیة  

نما یستدل علیها من  ٕ خالل بالغ األهمیة بالنسبة لعملیة التعلم و التعلیم و هي ال تالحظ مباشـرة وا
مؤشراتها السلوكیة إلى جانب أنها تلعب دورا مهما في التعلم حیث تجعل الــطلبة ینهمكون في نشاطات 

 ).127،ص2004السلطي نادیة سمیح ،( تسهل التعلم
ال یمكن أن یحدث ما لم تتوفر في المتعلم عوامل و شروط وقوى تدفعه وتوجهه نحو التعلم و  فالتعلم   

وهذه القوى إما أن تكون داخلیة أو خارجیة، أي قد تكون عامال داخلیا نـابعا  طلب التحصیل الدراسي،
من المتعلم أو خارجیا تدفعه للتعلم و هي ما تعرف بالدافعیة للتعلم، وهذه األخیرة شرط أسـاسي یتوقف 

مة، تشیر علیها تحقیق األهداف التعلیمیة في مجاالت التعلم المتعددة، وهي حالة ممیزة من الدافعیة العا
إلى حالة معرفیة داخلیة عند المتعلم تدفعه لالنتباه إلى الموقف التعلیمي  واإلقبال علیه بنشاط  و 

  )25،ص2002قطامي یوسف وعدس ،. (االستمرار فیه  حتى یتحقق التعلم
غیر أن انخفاض مستوى الدافعیة للتعلم هو أمر منتشر في المدارس وسط المتعلمین قد یؤدي إلى    

ر مشكالت في العملیة التعلیمیة كالتأخر الدراسي، ذلك ألن الدافعیة للتعلم لها عالقة مع مستوى ظهو 
أن مستوى الدافعیة منخفض عند التالمیــذ  1987التحصیل  الـدراسي حیث أثبتت  دراسة محمد رضوان 

  ).24، ص 2000 عبد اللطیف خلیفة،( .ذوي التحصیل المنخفض في المرحلة الثانویة
فتــور الحماسة للدراسة عند  نعود إلى أن مشكلة التأخر الدراسي 2006كما بینت دراسة یوسف ذیاب    

وبما أن التأخر الدراسي یعتبر من  ).2006،یوسف ذیاب عواد(. التلمیذ أي انخفاض دافعیته



عرض النتائج ومناقشتھا                                                               السادسالفصل   
 

47 
 

بالتربیة و المشكالت التربویة و النفسیة و االجتماعیة الهامة التي تحمل مكانة واضحة عند المنشغلین 
التعلیم، كما یعتبر مشكل شائع في مرحلة التعلیم المتوسط تبادر إلى أذهاننا أن انخفاض مستوى 

  :ذا قمنا بطرح التساؤالت التالیةالدافعیة للتعلم قد یكون سببا في ظهور التأخر الدراسي عند المتعلمین له
 ؟  في المرحلة المتوسطة دراسيهل هناك عالقة بین انخفاض مستوى الدافعیة للتعلم والتأخر ال -
 هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث في مستوى انخفاض الدافعیة للتعلم ؟ -
  ؟هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث في التأخر الدراسي -

 :الفرضیات -2

  :الفرضیة العامة

في المرحلة  والتأخر الدراسي عند المتعلمین هناك عالقة بین انخفاض مستوى الدافعیة للتعلم  

  .المتوسطة

  :الفرضیات الجزئیة 

 .هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث في مستوى انخفاض الدافعیة -
 .هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث في التأخر الدراسي -

  :أسباب اختیار الموضوع3- 

الدافعیة للتعلم یعد من بین المواضیع التي كانت وال تزال تشغل بال علماء النفس بما أن موضوع     
  :والتربیة تم اختیاري لموضوع انخفاض مستوى الدافعیة للتعلم كموضوع للدراسة لألسباب التالیة

انتشار ظاهرة انخفاض الدافعیة للتعلم في المدارس وسط المتعلمین وقلة االهتمام بالموضوع من  -
 .  لباحثینطرف ا

 ).انخفاض دافعیتهم(كثرة شكوى المعلمین من عدم رغبة المتعلمین في الدراسة والتعلم  -
 .دافعیته تزید من بالوسائل واألسالیب التي)المعلمون، األسرة (قلة درایة المحیطین بالتلمیذ  -
 .قلة الوعي بالمشكالت التي تنجم عن انخفاض مستوى الدافعیة للتعلم -
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 :البحثأهداف 4- 

  :تمثلت أهداف هذا البحث فیما یلي     

 .فحص العالقة بین متغیري انخفاض مستوى الدافعیة للتعلم والتأخر الدراسي -
 .التعرف على ما إذا كان انخفاض مستوى الدافعیة للتعلم یولد التأخر الدراسي عند المتعلمین -
فع مستوى الدافعیة عند توعیة المعلمین واألسرة والمدرسة بضرورة العمل على تعزیز ور  -

 .المتعلمین

 :أهمیة البحث-5

ما لها من دور كبیر في تحدید هذا لتعتبر المواضیع المتعلقة بالتأخر الدراسي ذات أهمیة خاصة     
  .األخیر و محاولة التخلص منه

و من هذا المنطلق ترتبط أهمیة هذا البحث بأهمیة التعرف على مستوى الدافعیة للتعلم، خاصة في 
مرحلة التعلیم المتوسط التي تعتبر مرحلة جد مهمة من مراحل التعلیم، فبمقدار اتباع أسالیب رفع 
مستوى الدافعیة للتعلم بمقدار ما سیتحسن أداء المتعلمین و تقل نسبة التأخر الدراسي لدیهم، لذلك كان 

  .لزاما االهتمام بدراسة كل ما یتعلق  بهم ومن عوامل معرقلة لعملیة التعلیم

لدافعیة للتعلم و من هذه المنطلقات فان موضوعنا الذي یندرج ضمن إشكالیة انخفاض مستوى او    
د ونه یحاول الكشف عن إحدى األسباب التي قلدراسي ذو أهمیة خاصة تكمن في كاعالقته بالتأخر 

  .ي أال وهو انخفاض مستوى الدافعیة للتعلیمتؤدي إلى ظاهرة التأخر الدراس

 :   المفاهیمتحدید 6- 

هي حالة داخلیة تحرك أفكار و معارف المتعلم و بناءه ووعیه : الدافعیة للتعلیم1-6- 
ول إلى حالة التوازن المعرفیة التي ستمرار األداء و ذلك للوصإوانتباهه، و تلح علیه  لمواصلة و 

  ).28،ص2001قطامي نایفة ،( .تمثل بناء المتعلم المعرفي

للتعلم عبارة عن قوة داخلیة في المتعلم تعمل على إیصاله إلى حالة معنى ذلك أن الدافعیة 
  .التوازن المعرفیة
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استمرار و تعمل على  الدافعیة للتعلم تشیر إلى حالة داخلیة لدى المتعلم تحرك سلوكه و أداءهو 
   .)19ص،2006،ةعیاصر (التعلم و طلب على تحثهة رغب ،فهيكالسلو 

الدافعیة للتعلم هي رغبة داخلیة لدى المتعلم تقف وراء سلوكا ته و هنا بین أن ” ةعیاصر ”ف  
  .تصرفاته لتحقیق التعلم و مواصلته

تعرف كذلك بأنها مجموعة المشاعر التي تدفع المتعلم إلى االنخراط في نشاطات التعلم التي و 
الطناوي عفت مصطفى (. تؤدي إلى بلوغه األهداف المنشورة و هي ضرورة أساسیة لحدوث التعلم

  ).80،ص2009،

ففي هذا التعریف عرفت الدافعیة للتعلم على أنها مشاعر المتعلم التي تحثه على تحقیق األهداف    
  التعلیمیة من خالل المشاركة في األنشطة التعلیمیة باعتبار أن هذه األهداف ضرورة لحدوث التعلم 

  :التعریف اإلجرائي
لمتعلم تجعله یقبل على الدراسة بنشاط و حماس و االستمرار هي قوة داخلیة لدى ا: الدافعیة للتعلم

خیرة فیها، رغبة منه في تحقیق التعلم و الحصول على أكبر تحصیل دراسي، و یتم قیاس هذه األ
 ً ً و الذي یقیس مدى اهتمام التلمیذ بالدراسة وما یتعلق بهابمقیاس الدافعیة للتعلم ل    . یوسف قطامي

 :التأخر الدراسي 2-6- 
  : لغة

  .جعله بعد موضعه= مأخوذ من فعل آخر الشيء 
  . أجله و تأخر عنه، جاء بعده= آخر المیعاد 

  ).69،بدون سنة صزكيروق عبده فلیة ،أحمد عبد الفتاح اف( .لم یصل إلیه= وتأخر عن الشيء 

  : اصطالحا
  : التأخر الدراسي

المتوسط العادي لمتوسط المادة هو انخفاض أو تدني نسبة التحصیل الدراسي للتلمیذ دون    
الدراسیة أو أكثر، نتیجة ألسباب متعددة منها ما یتعلق بالتلمیذ نفسه، و منها ما یتعلق بالبیئة 

  .)27،ص 2007یوسف عواد ذیاب . (األسریة، االجتماعیة، الدراسیة، و السیاسیة
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أو بأسرته أو بمجتمعه و  معنى هذا أن التأخر الدراسي مرتبط بأسباب متعددة تتعلق بالتلمیذو    
  .سواء في مادة واحدة أو أكثرإلى التدني واالنخفاض في تحصیله ) التلمیذ(تؤدي به  التي
لتحصیلي في الدرجة التي لم تسمح له بمتابعة الدراسة ایعرف كذلك بأنه انخفاض في المستوى و    

  .)80،ص2005عبد البسط متولي ،. (مع أقرانه مما یؤدي إلى رسوبه و تكرار ذلك
الیسمح للتلمیذ بمسایرة الدراسة مع زمالئه بسبب انخفاض التحصیل الذي فالتأخر الدراسي    

  .یؤدي به إلى الرسوب و تكراره
  :إجرائیا

هو الذي یكون فیه مستوى تحصیل التلمیذ في مرحلة التعلیم المتوسط منخفض : التأخر الدراسي
  .الدراسي األول في الفصل

 :السابقةالدراسات -7

    :تقسیم الدراسات إلى قسمین الباحثة ارتأت

 :الدراسات التي اهتمت بالدافعیة 7-1

دویك ً      تأثیر الدافعیة في التعلم و ذلك في إطار   درست الباحثة) : Dweek  )1986دراسة  ً
من تالمیذ الصف االبتدائي و ) 780(نیننظریة األهداف مع عینة عدد أفرادها سبع مئة و ثما

ثم التوصل  إلى أن الدافعیة تؤثر في اكتساب استغالل  Whaiteny Monباستخدام مقیاس 
األطفال للمعرفة و المهارات كما وجدت أن أفعال التالمیذ ذوي الدافعیة الداخلیة في التعلم تتمثل في 

كیز و المثابرة و استمرار المحاوالت في مثل المعرفة و الجهد و التر ) االیجابي(السلوك النشط 
مواجهة الصعوبات و االستغاللیة في التعلم، بینما تتمثل أفعال ذوي الدافعیة الخارجیة في التعلم 

الل خنبیلة .(النفور، التجنب، المعارضة، االعتماد على اآلخرین: السلوك الضعیف السلبي  مثل
،2006 .(  

  تحت عنوان أجریت هذه الدراسة في كلومبیا األمریكیة: ) Chieu )1967دراسة شیو ً        
باالستعانة بمقیاس  بارة تعیین الدافعیة قام  بجمعهاع 500عاملیة  لدافعیة التعلم ٌ و قد وضعت  دراسة
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بینت تلك لدراسة وجود  مقیاس فرعي و قد 16رة موزعة على للدافعیة و الشخصیة و كانت هذه العبا
  : للتعلم تدریجیا فیما یليللدافعیة  عوامل ) 5(

 و الثقة  المثابرةو الطموحات العائلیة  االتجاه االیجابي نحو الدراسة و یتضمن بعض 
 .بالنفس

 التعامل مع و مالحظات األساتذة  الحاجة إلى االعتراف االجتماعي و یتضمن بعض
 .النشاط المدرسي
 دافع تجنب الفشل. 
 حب االطالع. 
 356،ص1972،أحمد زكي. (األساتذةمع مطالب اآلباء و  التكیف.(  

  ) :1998(دراسة محمد علي مصطفى محمد        

تناولت الدراسة موضوع الدافعیة المدرسیة لدى طالب كلیة التربیة بالعریش و ذلك حسب     
، التخصص و المستوى الدراسي، شملت الدراسة مجموعتین مختلفتین من الطلبة، سمتغیرات الجن

طالبة  64طالب و  37طالبة، و  23طالب من القسم العلمي و  40األولى من تشكلت المجموعة 
  .من القسم األدبي بالمجموعة األولى
 62طالب و  26طالبة من القسم العلمي و  22طالب و  32أما المجموعة الثانیة فقد تضمنت 
  .الرابعةطالبة من القسم األدبي بالمجموعة 

 Dolly("مون"و "يدول"دیمیة  من إعداد یقیس الدافعیة األكاار بو تمثلت أدوات الدراسة في اخت 
and Moon ( مقاییس فرعیة و یمكن تلخیص أهم النتائج فیما یلي 9الذي یتضمن و :  

  وجود فروق ذات داللة بین درجات مجموعتي طلبة المجموعة األولى علمي و طالبات
 . المجموعة األولى علمي في الدافعیة االیجابیة و الدافعیة السلبیة للتعلم لصالح الطالبات

  عدم وجود فروق دالة بین متوسطي درجات مجموعتي طلبة المجموعة الرابعة علمي و
 .علمي في الدافعیة للتعلمطالبات المجموعة الرابعة 

  وجود فروق دالة بین متوسطي درجات مجموعتي طلبة المجموعة األولى علمي و طلبة
 .المجموعة الرابعة علمي في الدافعیة للتعلم
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  وجود فروق دالة بین متوسطي درجات مجموعتي طلبة المجموعة الرابعة علمي و
 . طلبة المجموعة الرابعة علميالمجموعة الرابعة أدبي في الدافعیة للتعلم لصالح 

 و   يعدم وجود فروق دالة بین متوسطي درجات مجموعتي طلبة المجموعة الرابعة علم
  .)87،88،ص2010أحمد دوقة .(طلبة المجموعة الرابعة أدبي في الدافعیة للتعلم

  ):2007(دراسة عاطف شواشر   

فاعلیة   دافعیة االنجاز لدى طالب یعاني من تدني برنامج في اإلرشاد التربوي في إثارة البعنوان  ً
  .الدافعیة في التحصیل الدراسي

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثیر نتائج التوجیه المدرسي في استثارة دافعیة االنجاز لدى التالمیذ 
الذین یعانون من تدني الدافعیة و الضعف في التحصیل الدراسي حیث تم مراقبتهم و توثیق المالحظات 

مواقفهم و معارفهم و اتجاهاتهم و اختبار قدراتهم خالل فصل دراسي كامل كانوا یتلقون فیه حول 
برنامجا توجیهیا تربویا لزیادة دافعیتهم لالنجاز وفق أوقات محددة ثم تنفیذه في مدارسهم، وقد تم اختیار 

سنة وقد بلغت  16و  15عینة الدراسة من بین التالمیذ الذین ینتمون إلى واحدة من بین فئات ذوي 
 وقد طبق الباحث على المفحوصین تلمیذ و تلمیذة ثم اختیارهم بالطریقة القصدیة 58عینة الدراسة 

لدافعیة االنجاز الذي ترجمته  « Smith »لغرض الدراسة و مقیاس ً سمیث ً  أعدختبارا تحصیلیا إ
إحصائیا بین التالمیذ الذین ، و توصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك فروق دالة 1994طامي سنة ق

یعانون من تدني  حسب رغبتهم اوالذین لم تحترم رغباتهم،فالتالمیذ الذین لم یوجهو  وجهوا حسب رغباتهم
. التحصیل الدراسي و یفتقدون إلى الرغبة في التعامل مع األنشطة التعلیمیة المختلفةو دافعیة االنجاز 

  ). 25ص 2007عاطف حسن شواشر(

  : راسات السابقةتعقیب على الد
التي ذكرت سابقا اختلفت في عدد العینات المدروسة و تطرقت إلى دراسة الدافعیة  الدراسات إن    

للتعلم من جوانب مختلفة ما عدا دراسة عاطف شواشر التي تناولت الدافعیة لالنجاز، كما یتبین أن 
  .لم یحدد فیها عدد أفراد العینة و المستوى الذي طبقت فیه  « Chieu »شیو 

  .كما أن هذه الدراسات اهتمت بالمستوى الثانوي، االبتدائي على غرار مستوى التعلیم المتوسط   
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 : الدراسات التي اهتمت بالتأخر الدراسي 2-7- 

التأخر الدراسي في المرحلة هدفت إلى التعرف على أسباب ):  2003(دراسة إبراهیم الترتر     
، المؤهل العلمي و سنوات الخبرة، و ساألساسیة من وجهة نظر المعلمین و معرفة أثر متغیرات الجن

فقرة موزعة على  16مكونة من معلم و معلمة، قاموا بتعبئة استبانه  617تكونت عینة الدراسة من  
  : أخر الدراسي شیوعا هيمجاالت، و أظهرت نتائج الدراسة أن من أكثر أسباب الت 5

التوتر النفسي، تغلب الجانب النظري على الجانب التطبیقي في طرائق التدریس كراهیة الجو 
 ).144،ص2007عواد، یوسف ذیاب. (الدراسي، انفصال النتائج عن البیئة المحلیة

  ): 1989(سون فدراسة م      

طالب من  23لدى عینة مكونة من  هدفت إلى الكشف عن العوامل المرتبطة بالتأخر الدراسي  
  .الصف السابع

أشارت النتائج إلى أن المتأخرین دراسیا ینتمون بأنهم أقل ثقة بأنفسهم و أقل نضجا من الناحیة   
االجتماعیة و االنفعالیة و أقل قدرة في التركیز على أكثر من موضوع في وقت واحد، و كذلك تبین 

 هم حول أنفسهم و حول أعمالهم من ذوي التحصیل  العاديأنهم أقل دقة في تصوراتهم أو مفهوم
 ).123،ص2007یوسف ذیاب عواد ،(

هدفت هذه الدراسة إلى تحدید أهم المظاهر السلوكیة   ):1995(دراسة إیمان كاشــف      
مدى ارتباط ذلك بجنس و المرتبطة بالتأخر الدراسي لدى التالمیذ في مراحل التعلیم قبل الجامعي 

فقرة تشكل أهم المظاهر السلوكیة المرتبطة  30التلمیذ، و استخدمت لذلك قائمة مكونة من 
  .    بالمتأخرین دراسیا من وجهة نظر العاملین بالمدرسة

فردا من معلمین و مدیرین و أخصائیین اجتماعیین و نفسانیین  300وقد شملت عینة الدراسة     
أشارت النتائج أن أبرز المظاهر  ،رحلة التعلیم المتوسط و مدارس المرحلة الثانویةلعدد من مدارس م

  : السلوكیة الشائعة لدى المتأخرین دراسیا في جمیع المراحل التعلیمیة قبل الجامعي هي على الترتیب
 عدم القیام بالواجبات المدرسیة، الغش، الكذب، اإلكثار من أحالم الیقظة، الخوف، الخمول،    

تعطیل المدرس في الفصل، سلوكیات الحفر على جدران المدرسة، الهروب من المدرسة، إتالف 
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الكتب  و األدوات، الوقاحة، االنطواء، االهتمام بالجنس األخر، التهكم  والسخریة، سلوكیات انتقاد 
  . اآلخرین و الحساسیة الزائدة، التدخین، اإلیقاع بین الناس، السرقة

في وجود المظاهر السلوكیة للمتأخرین دراسیا فقد تبین أن هناك   ى تأثیر الجنسوفیما یخص مد    
الجنس بوضوح مثل عدم القیام  مظاهر عامة یشترك فیها البنین و البنات و ال یظهر فیها عامل 

الغش، اإلكثار من أحالم الیقظة، كما تبین أن هناك مظاهر سلوكیة مرتبطة ،بالواجبات المدرسیة 
وأكثر شیوعا بینهم مثل الهرب من المدرسة، و كذلك السلوكیات التي تتمیز بالعنف و بالبنین 

  ).125، 124،ص2007،یوسف ذیاب عواد .(العدوان

هدفت الدراسة إلى حصر العوامل العامة و العوامل ):  1995(اوي ستدراسة سلیمان ال    
  .القصورالخاصة المسببة للتأخر الدراسي، حتى یتم إدراك عوامل 

من الصف  1988- 1987وقد شملت عینة الدراسة جمیع الذین رسبوا في اختبارات العام الدراسي     
الرابع حتى الثالث ثانوي، و الذي یلم في هذا المجال عدد تالمیذ المرحلة الثانویة البالغ عددهم 

ثل المجاالت مال تاسؤ ) 96(، و شملت أداة الدراسة )703(و بنات ) 709(موزعین على بنین ) 1412(
  : التالیة

العوامل الصحیة و العوامل النفسیة و األسریة و المدرسیة و عوامل خاصة باالستذكار ووقت الفراغ و 
االختبارات و التقویم، باإلضافة إلى التقاریر اإلحصائیة و كشوف الدرجات للمتأخرین دراسیا و تقاریر 

  .المشرفین اإلداریین و االجتماعیین

أظهرت النتائج أن نسبة كبیرة من المتأخرین دراسیا لدیهم مشكلة في طبیعة األطعمة و تناولها و وقد    
إلى مشكالت أخرى تتعلق بعدم القیام بالواجبات الدراسیة و قلة المشاركة باألنشطة المدرسیة باإلضافة 

  ).                   125،ص2007یوسف عواد ،(وسوء استثمار الوقتمشكالت تتعلق باالستذكار 

  : تعقیب على الدراسات

یالحظ أن الدراسات التي ذكرت اختلفت في عدد أفراد العینة، وكانوا أفراد العینة تالمیذ سوى دراسة      
ل إبراهیم الترتیر كانوا أفراد عینتها معلمین و ذلك للتعرف على أسباب التأخر الدراسي، كما یتبین أن ك

دراسة إیمان كاشف التي  االدراسات حاولت معرفة األسباب و العوامل المرتبطة بالتأخر الدراسي ما عد
وكذلك یالحظ أن كل الدراسات المذكورة اهتمت  .اهتمت بالمظاهر السلوكیة المرتبطة بالتأخر الدراسي

ً لستبالتأخر الدراسي في التعلیم المتوسط ما عدى دراسة ً سلیمان ا   .تي طبقت في التعلیم الثانويال اوي 
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  تمهید

هذه  و ردود أفعاله تختلف باختالف القوى التي تدفعه و تحثه على ذلكإن استجابات اإلنسان و    
انخفاض و االستجابات تتحكم فیها قوى داخلیة أو خارجیة هي ما تعرف بالدافعیةفتحتل مشكلة تدني 

مستوى الدافعیة للتعلم صدارة البحوث الحدیثة في المجال التربوي و النفسي نظرا النتشار هذه 
میذ خاصة في المرحلة المتوسطة من التعلیم، و ترجع أغلب الدراسات مشكلة  الظاهرة عند التال

تزامن دخول التلمیذ إلى المدرسة  التي انخفاض مستوى الدافعیة للتعلم في مرحلة التعلیم المتوسط
المتوسطة مع دخوله مرحلة نمو حساسة وهي مرحلة المراهقة ،وكذلك انتقال التلمیذ إلى مؤسسة 

التنظیم أو التعامل و أل سواء من حیث المنهج عن المؤسسة التي اعتاد علیها من قب تربویة تختلف
  .مع األساتذة واإلدارة

علیه نحاول في هذا الفصل التعرف على تعریف الدافعیة وكذا الدافعیة للتعلم ،تعریف الدافعیة و    
حسب مختلف المقاربات النفسیة ،أنواع الدوافع، المبادئ التي تقوم علیها الدافعیة، أهمیة الدافعیة، 

ضعف الدافعیة  وظائف الدافعیة، باإلضافة إلى عالقة الدافعیة بالتعلم واألسباب المحتملة لظهور
،التقنیات للتعلم وكذلك تطرقنا إلى االعتبارات التي یراعیها المعلم الستثارة دافعیة المتعلمین 

  .المستعملة في قیاس الدافعیة في المجال المدرسي وفي األخیر تم ذكر النظریات المفسرة للدافعیة 
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  : تعریف الدافعیة -1

الحي تعمل على استثارة السلوك و تنشیطه نحو هدف معین و یمكن  الدافعیة حالة یعیشها الكائن     
ي هذه التتابعات هأن یستدل على هذه الحالة من تتابعات السلوك الموجهة نحو هدف معین و تنت

  ).1979منصور ،ت قشقوش إبراهیم وطلع(.هدفال بتحقیق

مجموعة من السلوكات التي فالدافعیة تعمل على استثارة سلوك الفرد و توجیهه نحو هدف بواسطة   
  .تؤدي إلى تحقیق الهدف

بأنها تشیر إلى مجموعة الظروف الداخلیة التي تحرك الفرد لسد نقطة أو ) 2005(عرفها العتوم و   
حاجة معینة  سواء كانت بیولوجیة أو نفسیة أو اجتماعیة، لذلك جاء مفهوم الدافع مرتبطا بمفهوم 

  .و القلق التي تحدثها الحاجة و بذلك تحدث حالة من التوازن الحاجة، و تسعى إلى إزالة التوتر

والمقصود بهذا أن الدافعیة هي حالة داخلیة تنتج عن حاجة معینة حیث تعمل هذه الحالة على تحریك   
  . السلوك لسد هذه الحاجة من أجل إزالة التوتر و القلق و الوصول إلى حالة التوازن

حیث عرف الدافعیة على أنها ) 2009(أشار إلیه عفت مصطفى الطناوي هو نفس المعنى الذي وهذا   
حالة داخلیة تعمل على تنشیط أو استثارة السلوك الموجه عادة نحو تحقیق الحاجة المنشطة، وعلى أنها 

تشیر إلى نزعة للوصول إلى هدف معین، وهذا الهدف قد یكون إرضاء لحاجات داخلیة أو حاجات  
  ). 14،ص2009، ى الطناويعفت مصطف( .خارجیة 

العتوم ً و   ً فكل من ً الدافع على أو  الطناوي ً أشارا إلى أن الدافعیة  مرتبطة بحاجة الفرد حیث یعمل   
  .خارجیةأو استثارة و تنشیط سلوك الفرد من أجل تحقیق حاجته، داخلیة كانت 

یرى أن الدافعیة هي الحالة التي تساعد في تحریك السلوك و  )2006(محمد محمود  مغان أما  
  .المرجوة استمرار یته حتى یتحقق الهدف، وبدونها یصعب القیام باألفعال

  . بهذا أن الدافعیة هي أساس السلوكیات و األفعال، و من خاللها یسهل تحقیق األهداف قصدوی  
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 قوة داخلیة في الفرد لها وظیفة سد حاجات الفرد للوصول إلى حالة التوازن    إلى  تشیر فالدافعیة   
التي تلح على القیام بأعمال و أفعال معینة و ذلك باستثارة السلوك و توجیهه  الرغبة   التكیف، وهيو 
  .بعث الطاقة الالزمة الستمراره حتى یتم الوصول إلى األعمال المسطرةو 

 : علمتعریف الدافعیة للت 1-1

تعتبر الدافعیة للتعلم أو الدافعیة المدرسیة على أنها حالة ممیزة من الدافعیة العامة وهي خاصة     
  .بالموقف التعلمي

حالة داخلیة تحرك سلوك األفراد ومعارف على أنها  Viau Roland) 1997(عرفها فیو فقد   
  .تحقیق التوازن المعرفيمواصلة سلوكه إلى غایة  المتعلم ورغبته وانتباهه وتحثه على

مما یعني أن الدافعیة للتعلم تنشط سلوك المتعلم و تحثه على االستمرار فیه حتى یتحقق التوازن     
 .   )Viau Roland ،1997(. المعرفي الذي یمثل بناء المتعلم المعرفي

الدافعیة للتعلم بأنها ما یحرك سلوك المتعلم نحو هدف أو  Tardif) 1992(وقد عرف تاردیف    
اإلدراك و غایة معینة  بحیث یكون مصدر ذلك السلوك داخلیا أو خارجیا، فهي ناجمة عن التصور 

الذي یحمله التلمیذ عن األهداف التي یتوقعها و یرجوها من التحاقه بالمدرسة، وعن قیمة تلك 
  .النشاطات التي تقدمها 

ي بذلك أن الدافعیة للتعلم عبارة عن مصدر داخلي أو خارجي یحرك سلوك المتعلم و یوجهه ویعن   
دراكلتصور عین، كما یرى أنها نتیجة نحو هدف م ٕ   .المتعلم ألهداف و نشاطات المدرسة وا

فالدافعیة للتعلم تشیر إلى مجموعة المشاعر التي تدفع المتعلم إلى االندماج في األنشطة     
   )،2009الطناوي، عفت مصطفى( .تحقیق األهداف المنشودة في همسالمختلفة بما ی التعلیمیة

فالطناوي یرى أن الدافعیة للتعلم عبارة عن مشاعر لدى المتعلم تدفعه للمشاركة  في األنشطة    
  .التعلیمیة لتحقیق األهداف المنشودة

تقوم و داخلیة تحرك أفكار ومعارف المتعلم أو خارجیة تقوم باستثارة سلوك المتعلم  أیضا حالةوهي    
بتوجیهه نحو تحقیق هدف التعلم و الرغبة في الحصول على أكبر قدر ممكن من المعرفة  ثم تقوم 

 السعي هوو  أال والمرج لى الهدفول إأجل الوصبإعطاء الطاقة و الباعث لالستمرار في األداء من 
  ).20،ص2008بن یوسف امال،(التعلمنحو 
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توجهه و المقصود بهذا بأن الدافعیة للتعلم حالة داخلیة أو خارجیة في الفرد تستثیر سلوك المتعلم و    
  .وتعمل على استمرا ره و تحرك أفكار و معارف المتعلم بغیة تحقیق التعلم 

الداخلیة أو الخارجیة التي   السابقة الذكر تتفق على أن الدافعیة للتعلم هي تلك القوة فالتعارف   
تعمل على  استثارة سلوك المتعلم و توجیهه نحو هدف معین و االستمرار فیه من أجل الوصول إلى 

 ).التعلمهدف ( تحقیقه 

 : تعریف الدافعیة حسب المقاربات النفسیة 2-2

  : المقاربة التحلیلیة 1- 2- 1    

حاول فهم دافعیة اإلنسان، حیث تعرف هذه النظریة الدافعیة المدرسیة أو  من یعتبر فروید أول    
أدوات ووسائل للوصول إلى  الدافعیة للتعلم بأنها حالة تحث المتعلم للسعي بأیة وسیلة یمتلكها من

  :مفهومین أساسیین للدافعیة هما النظریةالسعادة لتجنب الوقوع في الفشل، و تتضمن هذه التكیف و 

االتزان البدني الذي یعمل على استثارة و تنشیط السلوك و مبدأ المتعة أو اللذة الذي یقوم بتجنب 
األلم و البحث عن السعادة، فالتلمیذ لدیه دافعیة للتعلم من أجل الحصول على مبدأ اللذة الذي یقدم 

الئه في المدرسة ثم المعلمین و كذا من زمو له إذا استطاع أن یتأقلم  مع الدراسة  من طرف والدیه 
من األلم  یتحول إلى لذة خاصة یشعر من خاللها بأهمیته و مقدرته على التعلم و بها یبعد نفسه

  ).21،ص2008بن یوسف أمال،( .الناجم عن فقدان الرغبة في التعلم

  : النظریة الترابطیة 1-2-2

ترجع هذه النظریة التعلم إلى أساس التجارب السابقة و الخبرات الماضیة فالدافعیة للتعلم تمثل       
حالة داخلیة أو خارجیة لدى المتعلم تدفعه للقیام باستجابات معینة في وضع مثیر، فهو یستجیب 

هذا التفسیر الوقوع في الفشل و یقوم و برغبة منه للحصول و الوصول إلى إشباع حاجاته ولتجنب األلم 
انطالقا من األخذ بمبدأ و قانون األثر الذي ینص على الفعل الذي یصاحبه الثواب االیجابي یؤدي 

أدى به األمر إلى إزالته   و العقاب  الخیبة  صاحبه  إذا  ، أما إلى استمراره و المواصلة على منواله
  . و التخلي عنه
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  :المقاربة السلوكیة 1-2-3

االتجاه سكنیر الذي یرى أن الدافعیة هي حالة داخلیة أو خارجیة من المتعلم تقوم یتزعم هذا      
بتحریك سلوكه وأدائه وتعمل على استمراره وتوجیهه نحو تحقیق هدف أو غایة محددة وهي مرتكزة 

ن أعلى الثواب والعقاب والتي تبرز الدور الذي تلعبه الظروف والمتغیرات البیئیة والمحیطة بالفرد ،و 
 .زیادة دافعیة التعلم ترتبط بتوظیف المهارات وحسن التقدیر والتعزیر المستمر للسلوك التعلمي

  :النظریة اإلنسانیة 2-4- 1

إن الدافعیة من وجهة نظرها تقوم على تأكید مبدأ حریة االختیار واتخاذ القرار الشخصي والسعي      
أن ) 1999(قطامي نایفة ”النظریة حسب وترى هذه ،) 1998مي یوسف اقط(نحو النمو الشخصي 

مكانیات  ٕ الدافعیة تمثل حالة استثارة داخلیة تحرك المتعلم من اجل استغالل أقصى ما لدیه من طاقة وا
في أي موقف تعلمي وهي تقوم بالتركیز على مساعدة المتعلم على استغالل واستثمار إمكانیاته وقدراته 

  .لتحقیق التعلم المطلوب

  :المقاربة المعرفیة 1-2-5

تعرف الدافعیة حسب االتجاه المعرفي بأنها حالة داخلیة تحرك أفكار ومعارف المتعلم وبناءه      
المعرفي ووعیه وانتباهه وهذا لمواصلة واستمرار األداء من اجل الوصول إلى حالة من التوازن المعرفي 

 .االهتمام والتوقع للنجاح أو الفشلوهي تقوم على االختیار واخذ القرار وبناء المخطط ومدى 

      : أنواع الدوافع-2

  :حسب نوعها1-2 

  : الدوافع األساسیة األولیة  1-1-2 
العضوي للفرد مثل   البیولوجيفالدوافع من هذا النوع تكون فطریة و مرتبطة بالجانب 

الحاجة للغذاء و الهواء و هي تركز على األساس البیولوجي الغریزي و یطلق علیها كذلك بالدوافع 
الفطریة أو الوالدیة، فهي ترجع إلى الوراثة و تنشئ عن حاجة الجسم الخاصة، و تسمى الدوافع أو 

لمتعلمة و أحیانا تسمى بدوافع الحاجات ذات المصدر الداخلي بأنها دوافع فطریة بیولوجیة غیر ا
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البقاء و یرجع ذلك إلى أنها ضروریة للمحافظة على بقاء الفرد و استمراره و وجوده ومن مثلها نذكر 
  ).105،ص1999الداهري ،(.دافع الجوع و العطش وغیرها

  :الدوافع الثانویة  2-1-2
خالل عملیة التعلم و أما فیما یخص هذا النوع من الدوافع فهي متعلمة و مكتسبة و تتغیر 

التطبع االجتماعي التي یتعرض لها الفرد في األسرة أو في المدرسة أو غیرها من مصادر التعلم من 
خالل عملیة الثواب، تنمو من تعامالت الشخص و یكون لها أساس نفسي یطلق علیها الدوافع 

لبیئة و الظروف االجتماعیة المكتسبة أو االجتماعیة أو المتعلمة، و تنشأ نتیجة تفاعل الفرد مع ا
المختلفة التي یعیش فیها و یمكن أن نتتبع مراحل و طریقة تطور هذا النوع من الدوافع بتتبع مراحل 
نمو الطفل الصغیر، فهي تنمو و تتطور بنموه و تطوره نتیجة لنمو و اتصال الفرد بغیره و بالظروف 

اب  التي شود الثقافة التي یكون الفرد فیها و من االجتماعیة المحیطة به و تكون ولیدة الثواب و العق
  .مثلها نذكر الدافع للتحصیل و الدافع للصداقة و الحاجة للسیطرة و تجنب األلم و القلق و غیرها

 : حسب مصدرها 2-2

  : الدوافع الداخلیة 1-2-2 
الدافعیة الداخلیة بأنها تمثل مجموع القوى التي  ROUSSEL)  2000(قد عرف روسل           

اللذة واإلشباع تدفعنا للقیام بنشاطات بمحض إرادتنا وهذا لألهمیة والمنفعة بالنسبة لها كما تفرض 
بمعنى إن الطالب یعمل في بعض األحیان تحت تأثیر الدافع الداخلي ،یعمل على ،اللذان نشعر بهما

الذاتیة في المشاركة في أداء النشاط ،فهو یعزز نفسه بنفسه ویكون إخراج طاقته وتوجیهها برغبته 
قیام الفرد بالنشاط نابعا من ذاته ولتحقیق ذاته،ولیس مدفوع للحصول على أي تقدیر أو ثواب خارجي 

ن یقبل على لذي یدفع المتعلم أل هوا فالمتعلم ذوي الدافع الداخلي یتحدد نشاطه النفسي من خالله،
  ).105،ص1999داهري ال(.  رة منهالتعلم بمباد

فالدافعیة الداخلیة هي التي یكون مصدرها المتعلم نفسه،حیث ینجذب إلى الموقف التعلیمي          
ویقدم على التعلم مدفوعا برغبة داخلیة أو حاجة نفسیة إلرضاء ذاته أو سعیا وراء الشعور بمتعة 

عفت (أو سعیا لتحقیق النجاح أو التفوق إلیها،التعلم واكتساب المعارف والمهارات التي یمیل 
  .)2009مصطفى الطناوي ،
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  :الدوافع الخارجیة  2- 2-2           
تتمثل الدوافع في هذا النوع بان مصدر الطاقة خارجي ،تقوم بتوجیه أداء الفرد وتحثه على          

اآلخرین فهو یطمح الن یقدره العمل ، والتي تؤدي به للقیام باألعمال لیس من اجله بل من اجل 
اآلخرین ویعترفوا به أو من اجل الحصول على حوافز خارجیة كالمكافأة والثواب ولتجنب العقاب أو 
للحصول على عالوة أو تقدیر خارجي فالتلمیذ الذي یكون له دافعیة ذات مصدر خارجي یكون 

ارجیة وینتظر المكافأة من محكوم ومنضبط من الخارج ،فأداؤه مرهون بعوامل خارجیة وبظروف خ
  ).105،ص1999الداهري،(.اآلخرین ویركز على التعلم السطحي

 :المبادئ التي تقوم علیها الدافعیة -3
  :وعددها ستة وهي كالتالي”جابر نصر الدین ”سنعمد هنا على المبادئ التي قدمها 

  :مبدأ الطاقة والنشاط 3-1
مد عضالت الجسم بالطاقة أو تقلص عضالت  تؤدي الدوافع إلى القیام بحركات جسمانیة مثل

  .المعدة أثناء الجوع

  :مبدأ الغرضیة 3-2
تؤدي الدوافع إلى توجیه السلوك نحو غرض أو هدف ،فالكائن الحي یسعى دائما للحصول على 

  .  الخ..........الطعام والماء والشریك الجنسي والمال والمركز

 :مبدأ التوازن 3-3
األعضاء، بمعنى انه یوجد لدى الكائن الحي استعداد الن یحتفظ بحالة  وهو من مبدأ علم وظائف

 .عضویة ثابتة كاالحتفاظ بدرجة حرارة ثابتة في الجسم

  :مبدأ الحتمیة الدینامیكیة   4- 3    

یوجد لكل سلوك أسباب ،وهذه األسباب تكون في الدوافع ،ومن بینها نجد ما هو فزیولوجي ،ومنها     
  .متعلمما هو مكتسب 
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  :فع المشبع االحاجة والد 3-5
تؤدي إلى عدم استقرار الكائن الحي مما یسبب ) حالة التوتر(الحاجة تؤدي إلى استثارة الدافع   

المشبع ،وهو موجود في الخارج ،والذي یؤدي إلى إشباع  الدافع حث عنبومن ثم ال نشاط تأهبي،
  .الحاجة والتخفیف من الدافع عن طریق النشاط االستهالكي

  :مبدأ جاذبیة الدوافع  3-6
ل علیها من دفالدافع لیس شیئا مادیا یمكن رؤیته ،بل یست للدوافع جاذبیة تكون إما سلبیة أو ایجابیة، 

  ).31،ص2006الدین ، جابر نصر( .أنماط السلوك الصادر

 :أهمیة الدافعیة  -4
  :إن أهمیة الدافعیة تنطلق من االعتبارات التالیة 

 .موضوع الدافعیة یتصل بأغلب موضوعات علم النفس إن لم نقل جمیعها  -
 أي سلوك ما لم یكن وراءه دافعیة الدافعیة عامل ضروري لتفسیر أي سلوك إذ ال یمكن أن یحدث -
وان جمیع الناس على اختالف أعمارهم ومستویاتهم الثقافیة واالجتماعیة یهتمون بالدافعیة لتفسیر  -

 ).،ص  1999الداهري صالح حسن ،(. طبیعة العالقات التي تربطهم باآلخرین 
 من المشكالت في حیاتهإن اإلنسان الذي یجهل الدوافع الخاصة به وبغیره ستولد لدیه العدید  -

تماعیة ،إذا ما عرفها سیساعده ذلك في فهم الكثیر من السلوكات ومعرفة الیومیة واالج
،ص  2004السلطي نادیة سمیح ،(. أسبابها وبواعثها مما یخلق له توازنا نفسیا اجتماعیا

143 .( 
 .الدافعیة تؤثر في أداء  اإلنسان حیث تجعلهم یقومون باألعمال والمهام تبعا لها -
التالمیذ أو المتكونین،فهي تمیز بین الناجحین والفاشلین وبین المثابرین تسمح الدافعیة بالتمییز بین  -

 . وغیر المثابرین
وتتضح أهمیة الدافعیة في العملیات العقلیة سواء ظهر ذلك في االنتباه أو اإلدراك أو في التفكیر  -

والتخیل والذاكرة ،حیث أن الدافعیة تزید من استخدام المعلومات في حل المشكالت 
 .بداع لدى األشخاصواإل

كما تظهر أهمیتها في الحیاة التعلیمیة كونها وسیلة یمكن أن نستخدمها في انجاز أهداف تعلیمیة  -
 ) .JOSEPH NUTHIN ،1980(. معینة على نحو أفضل وفعال
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التعلم الناجح هو التعلم القائم على دوافع التالمیذ وحاجاتهم فكلما كان موضوع الدرس مثیرا للدوافع  -
زیدان محمد ( .ومشبعا بهذه الدوافع والحاجات كلما كانت عملیة التعلم اقوي وأكثر حیویة

 .) 1985مصطفى والسمالوطي،
تلعب الدافعیة دورا حاسما في تعلم الطلبة بنوعیها الداخلي والخارجي ،إال كثیرا من الدراسات أثبتت  -

تمرار السلوك التعلیمي ،إذ ال تعلم أن الدوافع الداخلیة أكثر أثرا وأطول دوما واشد قوة في اس
 )108ص  ،2001جمال قاسم،(. من دون دافع

إن وجود غرض واحد یدفع التالمیذ نحو التعلم ویجعلهم سیشاركون في تحدید طرق العمل والدراسة  -
ونواحي النشاط التي توصلهم إلى تحدید األغراض التي یدفعون إلیها في تنفیذ الخطط 

المسؤولیة حتى یشعر كل واحد منهم بدافع حقیقي یدفعه نحو وتقییم العمل ،وتوزیع 
 1997ابراهیم وجیه محمود ، /د( .األغراض المرجوة وذلك من اجل النجاح وتجنب الفشل

(. 
إن الدوافع في عملیة التعلم تحرر الطاقة االنفعالیة الكامنة ) 1976(سنة ”وجیه  إبراهیم” ویؤكد  -

إلى أن الدافعیة ”  KEEILER -كیلر”في الكائن الحي وتثیر نشاطا معینا للتعلم ،وأشار 
،ص  2002الحیلة ، محمد محمود( .شيء ضروري یجب أن یكون قبل البدء في التعلم

194(.  

 .وظائف الدافعیة للتعلم -5
  :تؤدي الدافعیة عدة وظائف تنعكس إیجابا على سلوك الطلبة وتعلمهم ومنها 

ان األفراد یضعون أهدافا ألنفسهم ویوجهون سلوكهم نحو هذه :توجه السلوك نحو هدف معین  -
 .األهداف،فالدافعیة تحدد أهدافا معینة للطلبة وتجعلهم یختارون السبل لتحقیق هذه األهداف

فالدافعیة تضاعف من مقدار الجهد :فراد المبذولة نحو هذه األهداف تزید من جهود وطاقة األ -
 .والطاقة المبذولین من قبل األفراد نحو أنشطة معینة

 من وجهة نظر نظریة معالجة المعلومات  :تشجیع الطلبة على معالجة المعلومات  -
فالدافعیة ).  Lee 1991 Tobin 1986(الدافعیة تؤثر في نوعیة وكیفیة معالجة الطلبة للمعلومات 

تجعل الطلبة یظهرون انتباها عالیا، وكما هو معروف فان االنتباه یلعب دورا في اكتساب المعرفة 
والمعلومات في كال من الذاكرة العاملة والذاكرة طویلة المدى ،وعالوة على ذلك یسعى الطلبة 

 .ة ماالمدفوعین للتعلم إلى طلب المساعدة التي یحتاجون إلیها النجاز مهم
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تحدد الدافعیة األشیاء التي تعزر للطلبة ،فالكثیر من الطلبة المدفوعین :تحدد النتائج التي تعزر -
 .لتحقیق النجاح األكادیمي یریدون أن یكونوا مقبولین ،محترمین من قبل الزمالء

ؤدي ن الدافعیة في الغالب تإف بسبب وظائف الدافعیة السابقة الذكر،:تؤدي إلى تحسین في األداء  -
  ) .2009احمد فالح العلوان ،(. إلى تحسین األداء

         توجه السلوك نحو هدف                          

   تزید الجهود والطاقة                              

 تحسن األداء   المثابرة نحو األنشطة                         الدافعية

 معالجة المعلومات                              

  تعزیز النتائج                              

  ).2009احمد فالح العلوان ،.( یوضح كیف تسهم وظائف الدافعیة في تحسین األداء ) :1(شكل 

 :فوظائف الدافعیة تتجلى في ثالث وظائف أساسیة هي ) 1993(وحسب نادر فهمي الزیود وآخرون 

  :تحریر الطاقة االنفعالیة الكامنة لدى المتعلم واستثارة نشاطه  –أوال 

إن الدوافع المختلفة ما هي إال طاقات مصدرها إما داخلي أو خارجي ،فالدافعیة الداخلیة هي      
بمثابة القوة الموجودة في النشاط في ذاته أي أن المتعلم یرغب في أداء العمل دون وجود تعزیز أو 

ة خارجیة ، إما الدافعیة الخارجیة فهي تحدد بمقدار الحوافز الخارجیة والتي یعمل المتعلم على مكافأ
النتائج، المالحظات االیجابیة، الهدایا من طرف األولیاء، ومن المعروف بان هذا :الحصول علیها مثل

  .النوع یزول بزوال الحوافز الخارجیة

  :االختیار  –ثانیا 

دور االختیار حیث تحث المتعلم على القیام بسلوك معین وتجنب سلوك آخر كما تلعب الدافعیة      
أنها وفي نفس الوقت تقوم بتجدید الطریقة التي یستوجب بها الفرد للمواقف الحیاتیة المختلفة، فعندما 

ارف یقوم التالمیذ مثال بمراجعة درس معین كالتحضیر لالمتحان فانه ال ینتبه إال إلى األجزاء أو المع
  .المتعلقة باالمتحان الذي هو بصدد اجتیازه وال یدرك األمور األخرى إال إدراكا سطحیا



عرض النتائج ومناقشتھا                                                               السادسالفصل   
 

66 
 

  :التوجه  –ثالثا 

إن الدافعیة خاصیة فردیة تدفع الفرد إلى القیام بنشاط معین وعلیه فإنها وفي نفس الوقت تطبع      
نحو هدف معین تكون دافعیتهم سلوكه بطابع معرفي حیث تالحظ بان التالمیذ الذین یوجهون جهودهم 

  . )17ص  ، 2010احمد دوقة وآخرون ، (. اكبر واستعدادهم أقوى لیبذل الجهد المناسب

  :لمععالقة الدافعیة بالت -7

  :لعوامل التعلمباعالقة الدافعیة  6-1

 یكاد یكون هناك اتفاق بین علماء النفس على أهمیة ودور الدافعیة في تحریك وتوجیه السلوك      
  .اإلنساني بصفة عامة وفي التعلم والتحصیل بصفة خاصة

لذا اعتبر موضوع الدافعیة من الموضوعات المرتبطة بالتعلم حیث تؤثر في عملیات االنتباه       
واالبتكار وهي بدورها ترتبط بالتعلم وتؤثر فیه وتتأثر به ومن ثمة  واإلدراك والتخیل والتذكر والتفكیر

عامال أساسیا للتعلم والتحصیل ، كلما كانت الدافعیة مرتفعة زاد وتحسن التعلم وكان تعتبر الدافعیة 
األداء والنشاط على أحسن وأفضل حال ، أما إذا كانت منخفضة أدت إلى انخفاض وتدني التعلم 

  .واألداء

لوك الناتج قر أن من وظائف الدافعیة توجیه السلوك وبما أن التعلم هو تغییر ثابت نسبیا في السأ     
عن خبرة ، فانه یمكن للدافعیة أن توجه هذا السلوك في جوانب عدة ولقد اهتم علماء النفس والتوجیه 

  .بدراسة الدافعیة في التعلم

االنتباه : وتبین أن الدافعیة تعمل على إثارة وتوجیه الكثیر من السلوكات المرتبطة بالتعلم مثل      
  ). 32،ص  2008، بن یوسف أمال(. اف وتقلید النماذج والتوقعاتوالتركیز وبذل الجهد ووضع األهد

  :عناصر الدافعیة المحققة للتعلم  6-2

بینت الكثیر من الدراسات دور الدافعیة في التعلم والتحصیل فثبتت بالتجربة أن كم وكیف التعلم         
  .یرتبطان ارتباطا كبیرا بدرجة انتباه المتعلم للموضوع الذي یتعلمه
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ن البواعث والدوافع ضروریة للمحافظة على درجة عالیة من االنتباه للموضوع ومن هنا یمكن إ      
اعتبار أن المتعلم الذي یدفعه الفضول للتعلم تكون بواعثه الفهم والمعرفة واضحة ویكون تعلمه 

میز عنهم الن للنجاح وقد یتفوق المتعلم على زمالئه ویأخذ مكانة مرموقة بینهم ویت وتحصیله دافعا
  .) 32،ص  2008نفس المرجع ،(الدافعیة للعمل تختلف على حسب حالته النفسیة 

 .أوضح أن للدافعیة تأثیر كبیر وعالقة مباشرة بسلوك المتعلم) 2005(فالعتوم        

  :األسباب المحتملة لظهور ضعف الدافعیة للتعلم  .7

التي تؤدي إلى ظهور تدني الدافعیة للتعلم إلى  األسباب) 2002(قسم محمد الحسان العماریة        
  :ثالث أسباب أساسیة متعلقة باألسرة والمدرسة والفرد ونموه والتي سنعرضها فیما یلي 

  :والذي ینقسم إلى :االستجابة لسلوك الوالدین.1.7     

األطفال  عندما تكون توقعات الوالدین مرتفعة جدا فان :توقعات الوالدین المرتفعة جدا . 1.1.7
 یشعرون بالخوف من الفشل ، كما أن ضغط األمهات الزائد یضعف لدیهم الدافعیة لتعلم مهارات القراءة،

ن الطفل یمیل إلى االنتقام من إوكذلك عندما یستخدم الوالدین أسالیب جامدة وقائمة على التحكم ف
  .دراستهالوالدین بسبب موقفهما غیر العادل منه ،وذلك بالتحصیل المتدني في 

وال  البعض من اآلباء إلى تقدیر أبنائهم تقدیرا منخفضا، أیلج: التوقعات المنخفضة جدا  2.1.7
یتوقعون منهم الشيء الكثیر وبذلك یعجز األبناء على تحقیق تحصیل جید العتقادهم بعدم القدرة على 

  .ذلك

فال یعبرون عن اهتمامهم قد یستغرق اآلباء بشؤونهم الخاصة ومشكالتهم :عدم االهتمام  3.1.7
ن ضعاف التحصیل ال إوبالتالي ف كما لو أن تعلم الطفل لیس من شانهم، بعمل الطفل في المدرسة،

  . یهتمون بإرضاء والدیهم الذین ال یبدوا علیهما أصال االهتمام بالعمل المدرسي ألبنائهم

ین وال تساعدهم على تشغل المشكالت األسریة المتعلم  :الصراعات الزوجیة الحادة  4.1.7
المدرسة ،الن شعورهم باألمن مهدد بأخطار مستمرة ،كالمشاجرات الحادة ،والتوتر المرتفع  النجاح في
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بین الوالدین ،وذلك یؤدي إلى جعل المتعلم ال یمیل إلى العمل المدرسي ،وال یوجد لدیه دافعیة إلرضاء 
  .والدیه اللذان یعتبران مصدر مستمر للتوتر

یشعر المتعلمین المنبوذین بالیأس وعدم الكفاءة والغضب، فضعف : النبذ أو النقد المتكرر 5.1.7
  ) 204ص –2002- محمد حسن العمایرة.(التحصیل واإلهمال طریقة لالنتقام من الوالدین النابذین له

یؤثر الجو التعلیمي في المدرسة وفي القسم في خفض   :الجو المدرسي غیر المناسب 2.7    
دافعیة التعلم لدى األطفال، ویعتمد هذا الجو على الجانب التعلیمي واإلداري فإذا كانت الروح المعنویة 
للعاملین في المدرسة مرتفعة یكون اقرب للتفاؤل واإلثارة وزیادة الدافعیة فیما یتعلق بالتعلم والعالقات 

وتجدر اإلشارة إلى أن الدافعیة نحو التعلم تمیل إلى الثبات نسبیا في السنوات االبتدائیة اإلنسانیة ،
األولى، وهذا یتطلب من األطفال أن یطوروا اهتمامهم بالتعلم، وهنا یكون دور اآلباء ایجابیا ومؤثرا في 

درسة أو من خالل جعل التعلیم أكثر إثارة وارتباطا بحاجات األطفال وذلك من خالل عالقتهم مع الم
كون بعضهم أعضاء في مجلس اآلباء والمعلمین، وطریقة تعامل المعلمین السلبیة للتالمیذ داخل القسم 

  .هي كأحد األسباب المؤدیة إلى ضعف الدافعیة للتعلم

إن األطفال الذین یسیر نموهم بمعدل بطيء بالمقارنة مع أقرانهم هم اقل :  المشكالت النمائیة 3.7
ن أقرانهم ، أي أن توقعاتهم في أنفسهم في مجال التعلم قد یكون اقل من توقعات أقرانهم بما دافعیة م

یعادل سنتین أو ثالث سنوات، فهم یتصرفون وینظرون ألنفسهم كأشخاص اقل قدرة من غیرهم مع أنهم 
جسمانیا قد یكونون من الناحیة العقلیة في مستوى متوسط، ویوصف هؤالء األفراد بأنهم غیر ناضجین 

ونفسیا واجتماعیا، فهم یقعون خلف اآلخرین وكثیرا ما یكونون من المبدعین المتأخرین ومستوى الدافعیة 
  . یكون عادة مالئما لألطفال األصغر منهم سنا

أما األطفال الذین یعانون من صعوبات في التعلم ذات منشأ وراثي فیجب أن یتم تحدیده، إذ أن     
العصبي المركزي، ومن أهم  عیة لدیهم غالبا ما یكون ناتجا عن وظائفیة الجهازالنقص العام في الداف

  :صفاتهم

 تعوزهم المثابرة، یحبطون بسهولة، یفقدون اهتمامهم بسرعة. 
 نواتج أعمالهم وجهودهم غالبا ما تكون غیر مرضیة لهم ولآلخرین. 
 580ص  2008بن یوسف أمال، .(یمررون المعلومات ببطء وبكفاءة اقل من أقرانهم(. 
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 :اعتبارات على المعلم مراعاتها الستثارة دافعیة المتعلمین للتعلم -8
ینبغي أن ینمي المعلم المهارات التي تمكنه من إثارة دوافع المتعلمین وتحریك طاقاتهم         

فع وتشجیعهم على االندماج في األنشطة التعلیمیة المختلفة، وكذلك مساعدتهم على تنمیة نظام من الدوا
  .تمكنهم من اإلنتاج واالبتكار

  :وفیما یلي بعض االعتبارات التي ینبغي على المعلم مراعاتها لتحقیق ذلك
  یجب أن تتاح الفرصة للمتعلم لیعمل بحریة في ظروف مالئمة ، ألنه في هذه الحالة سوف

 .یرحب بالمشاركة في النشاط والعمل، ولن یشعر بالنفور منه
  المعلم أن هناك أنشطة تبدوا جذابة لبعض المتعلمین فیقتربون منها من الضروري أن یدرك

ویندمجون فیها، بینما توجد أنشطة أخرى ال یمیلون إلیها وبالتالي فإنهم یتجنبونها ، ویمكن 
للمعلم من خالل مالحظة السلوك الظاهر للمتعلمین أن یستنتج الحاجات النفسیة الكامنة 

ناء على ذلك یتمكن من اختیار األنشطة التعلیمیة المناسبة لدى كل منهم بصورة تقریبیة وب
 .إلشباع هذه الحاجات والتي تمثل ممارستها متعة لكل منهم

  إذا أتیحت الفرصة للمتعلمین فإنهم سوف یندمجون في أنشطة ممتعة ومشبعة لهم الن هناك
یلة الستثارة عالقة قویة بین ما یفضله الفرد وما یستمتع به وبین سلوكه، وان أفضل وس

دافعیة المتعلمین هي جعل األنشطة التعلیمیة ممتعة لهم ومشبعة لمیولهم واهتماماتهم ، 
 . بحیث یجدون أنفسهم متحفزین نحوها ویندمجون فیها

  تعد قدرة المعلم على تمییز األنماط السلوكیة التي تعبر عن میل المتعلم نحو نشاط معین أو
ارة الدافعیة لدیه للتعلم و یمكن للمعلم أن یحدد العوامل عزوفه عنه، خطوة أولى نحو استث

التي تشجع المتعلم على اإلقبال على أنشطة معینة و تجنب أنشطة أخرى عن طریق إتباع 
 : الخطوات التالیة

 .تحدید أنماط السلوك التي توحي بأن المتعلم ینجذب لنشاط معین أو ینفر منه -
ى المتعلم التي تجعل النشاط جذابا أو منفرا بالنسبة استنتاج الحاجات النفسیة الكامنة لد -

 .له، و ذلك من خالل مالحظة السلوك الظاهر للمتعلم
تحدید األنشطة المالئمة إلشباع الحاجات النفسیة المستنتجة، و التي یمكن من خاللها  -

مصطفى  عفت(تشجیع سلوك اإلقدام من جانب المتعلم و جذبه إلى الموقف التعلمي 
  ).2009الطناوي، 
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 : التقنیات المستعملة في قیاس الدافعیة في المجال المدرسي -9
ظهر االهتمام بالدافعیة في المجال المدرسي كمحاولة إلعطاء تفسیر لالختالفات الموجودة    

بین نتائج المتعلمین  و المتكونین الذین یكتسبون نفس القدرات و الذین یتواجدون في نفس الوضعیات 
  .ن نفس المعلوماتو یتلقو 

فالدافعیة تسمح بالتمیز بین التالمیذ فهي تمیز بین المثابرین و غیر المثابرین، لذا أعتبر    
موضوع الدافعیة  من الموضوعات المرتبطة بالتعلم و من بین التقنیات المستعملة لقیاس الدافعیة نجد 

،ص 2008أمال، بن یوسف( ننةقیاس قدرة المتعلم على التعلم عن طریق اختبارات و مقاییس مق
34.(  

  :ومن بین هذه المقاییس نجد 
و هو من تألیف أحمد دوقة أستاذ بمعهد علم النفس " أحمد دوقة " مقیاس الدافعیة للتعلم ل  -

بند لقیاس دافعیة التعلم في  50و علوم التربیة  بجامعة الجزائر و بمساعدة آخرین، یشمل المقیاس 
 105رادها بطریقة التجزئة النصفیة على عینة عدد أف الثباتمرحلة التعلیم المتوسط  و قد تم حساب 

أما فیما یخص ؟؟ تم التأكد من  0.87إناث، حیث  جاء معامل الثبات بـ  55ذكور و  50تلمیذ منهم 
صدق المحتوى بالنسبة للمقیاس عن طریق التحلیل العاملي لمختلف اإلجابات حول العبارات المشكلة 

   ).2005أحمد دوقة و آخرون، (. للمقیاس
 60، حیث تضمن المقیاس  1989سنة " قطامي یوسف " أعده مقیاس الدافعیة للتعلم الذي  -

عبارة و التي  36عبارة وبقي المقیاس یحتوي على  24وذلك سحب  1992عبارة ثم عدله في سنة 
أجمع المحكمون من األساتذة بالجامعة األردنیة على صالحیة المقیاس لقیاس دافعیة التعلم في 

 .الرحلتین المتوسطة و الثانویة 
افة إلى مقاییس  أخرى مثل مقیاس ماكلیالند للدافعیة لالنجاز و مقیاس المثابرة و الرغبة في باإلض

 الدراسة و التعرف على حماسة المتعلم و غیرها من المقاییس و األدوات المستعملة لقیاس درجة
   ).34، ص 2008بن یوسف أمال، (.مقدار الدافعیةو 

 : النظریات المفسرة للدافعیة - 10

 :نظریة التعلم االجتماعي 1- 10

  .مصدرین أساسیین للدوافع  Bandura) 1966" (باندورا " قترح ا             
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أن أفكارنا تكون نتیجة توقعات أساسیة على خیاراتنا و   :المصدر األول 1- 1- 10
على نتائج أفعالنا السابقة مما تؤثر على النتائج المستقبلیة و تعتمد على هذا المنظور الذي 

 .یحاول أن یتصور النتائج المستقبلیة و یتصرف على أساسها

هو وضع و صیاغة األهداف بحیث تصبح أهداف فاعلیة : المصدر الثاني 2- 1- 10
هذه األهداف تقوم بصیاغتها و تحدید معیار لتقسیم سلوكنا و أدائنا، ان أنواع األهداف التي 

للوصول الى تحقیقها، فاألهداف المتوسطة یصفها الفرد سوف یؤثر على مقدار الدافعیة الالزمة 
الصعوبة التي تظهر فیها امكانیة تحقیقها في المستقبل من شأنها استثارة الدافعیة لدى صیاغة 

  ).71، ص 2003، محمد زاید(. أهدافه و تهیئة الفرصة لتحقیقها

 : النظریة المعرفیة االجتماعیة 2- 10
التعزیز و العقاب في السلوك واقتناعها بأهمیة استفادت من فكرة السلوك التي بینت أثر       

النظریة المعرفیة " باندورا " الخبرة الفعلیة كمصدر للحصول على المعلومات، و صور 
  .االجتماعیة التي تعتمد على مفهوم فعالیة الذات و الذي یتكون من أربعة مصادر أساسیة

حصل علیها الفرد بالتجربة و تمثل الخبرة الفعلیة كل خبرة   :الخبرة الفعلیة 1- 2- 10
التي تعد مصدرا للمعلومات، فمن خالل ما یحدث له من نجاحات و إخفاقات في الماضي 

  .سیؤدي إلى الحصول على الخبرة

على مدركات الذات الفعلیة، فقد یقتنع األطفال   :الخبرات البدیلة تأثیر 2- 2- 10
سنهم یقوم بهذه المهمة، و لهذه الخبرة بقدرتهم على أداء المهمة بعد مشاهدتهم لطفل في نفس 

  .البدیلة تأثیر كبیر عندما یكون للشخص خبرة شخصیة قلیلة

أما فیما یخص اإلقناع اللفظي فانه یكون أقل تأثیر من : اإلقناع اللفظي 3- 2- 10
الخبرات الفعلیة و البدیلة في التحكم في فعالیة الذات و من الممكن أن ندعم ثقة الطفل بذاته و 

  .لك بأن نشجعه ألداء مهمة ما خاصة عندما یكون ذلك من شخص موثوق بهذ

أما فیما یخص هذه األخیرة فان لها أیضا تأثیرا   :االستثارة الفسیولوجیة 4- 2- 10
على بقاء ثقة الطفل بذاته و بقدرته على انجاز المهمات فان إثارة حالة القلق مثال على أدائه 
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محمد (في الماضي من المحتمل أن یؤدي ذلك إلى فقدانه بذاته و في قدرته على األداء الحقا 
   ). 72، ص 2003زاید، 

 :  Rotter" لروتر" نظریة التعلم االجتماعي  3- 10  

یرى روتر أن تقدیر األفراد ألنفسهم هو الذي یحدد انجازاتهم و دافعیتهم فالتالمیذ الذین      
لدیهم كفاءة أكادیمیة یكون لدیهم القدرة أكثر على االنجاز في حال وجود مدعما و یعتقدون أن 

أن التوقعات التي تصدر في موقف معین یتم تعمیمها و انعكاسها على جمیع المواقف المشابهة 
لها، و أشار إلى أن مصدر الضبط عند األفراد یكون على نوعین إما داخلي أو خارجي، وقد 

بنا نظریته على أساس معتقدات الفرد حیث أن االعتقاد بأن " روتر " أن ) 2003" (زاید " بین  
ما یجلب له المكافآت لیس هو الذي یزید من تكرار احتمال السلوك بل الذي هو إدراكهم بأن ما 
حصلوا علیه من مكافآت ناتج عن أنماط معینة من سماتهم الشخصیة أو السلوكیة و هذا ما 

  .المستقبل یؤثر على سلوكهم في
أن توقعات المعززات وقیمتها تحدد السلوك وتعتمد هذه التوقعات  « Rotter »وقد اعترف 

على اإلدراك الذاتي الحتمال تعزیز السلوك  و بحاجة الفرد و ارتباطها بالمعززات األخرى و 
المادة  مثال ذلك أن المتعلم مثال یهتم و یقدر مادة معینة إذا كان له هدف وغایة مرتبطة بهدف

فمثال نجد المتعلم الذي لدیه عالمات مرتفعة في مادة األحیاء یكون له قیمة كبیرة إذ یرتقب أن 
یكون طبیبا في المستقبل ألن یرتبط بمعزز آخر هو االلتحاق بكلیة الطب، فان جهد المتعلم و 

لم یعمل على مثابرته في الدراسة یتحدد وفق توقعه بأن العمل الجاد یؤدي به إلى تعزیز المتع
 .تعمیم التوقعات التي تبني على خبراته في المواقف المتقاربة أو المشابهة

 : نظریة العزم الذاتي 4- 10
نظریة ساهمت في دراسة مفهوم الدافعیة   Dey, Ryanلقد طور كل من دیسي و رین      

بصفة عامة و الدافعیة للتعلم بصفة خاصة و باألخص الدافعیة للتعلم عند التالمیذ المراهقین، 
والتي تهدف إلى تنمیة الرغبة و اإلرادة في التعلم عند التالمیذ، و ذلك یجعل عملیة التعلم 

  .ذ الفرصة لیثبت ذاته ویزید من ثقته بهاعملیة ذات قیمة في عیون التالمیذ بإعطاء كل تلمی
وحسب هذه النظریة فان هناك نوعان من السلوك، نوع ینتج عن إرادة الفرد و رغبته، وهي 
السلوكات المعبرة عن دافعیة قویة وهناك سلوكیات یقوم بها الفرد تظهر و كأنها نابعة عن 
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فرد یقوم بأعمال و السلوكات امتثاال عوامل داخلیة أو خارجیة تتحكم في الفرد وفي أعمالها، فال
لعوامل و ضغوطات معینة وتنطلق هذه النظریة من مسلمة مفادها أن لكل فرد حاجة تدفعه 

    ).37-36، ص 2008 بن یوسف أمال،(. للقیام باألشیاء وهو یحاول إشباعها

  :  نظریة العزو 5- 10
تعد هذه النظریة من أكثر النظریات شیوعا و إثارة للدراسات و البحوث الحدیثة في      

و إرجاع  غزواتمجال الدافعیة و معالجتها ألسباب نجاح الفرد و تجنبه للفشل وكذا لمعالجتها 
الفرد ألسباب نجاحه أو فشله سواء في المجال المدرسي أو غیره من المجاالت، یتسبب هذا 

ر الدافعیة على ردود أفعاله وهي مهمة في المجال المدرسي، إذ یحاول من خاللها العزو في تأثی
معرفة و فهم األسباب التي سیستخدمها المتعلم لتوضیح أسباب نجاحه أو فشله، حیث ترى هذه 
النظریة أن اإلنسان مفكر في أسباب حدوث األشیاء وعللها، یعمل على إرجاع األمور إلى 

جح في أداء مهمة ما حیث یرجع نجاحه لقدرته و لجهده المبذول في ذلك، أسبابها إذا توفق ون
أما إذا فشل في أدائه فانه یعزو ذلك الفشل ألسباب أخرى خارجة عن نطاقه أو إلى نقص 
قدرته و خبرته في ذلك الموقف، و بهذا فهو مدرك لسبب األحداث التي حدثت بالفعل و تظهر 

لخصائص و ممیزات ثابتة غیر قابلة للضبط  مثل القدرة فان المشكلة حیث یعزو التلمیذ فشله 
أنه قد یبدي سلوك الالمباالة فهو : التلمیذ في هذه الحالة یبدي مجموعة من االستجابات منها 

  .معتاد على الفشل محبط غیر مكترث و غیر مدفوع للتغییر قلیل الفائدة
شله  هذا یعزو ألسباب خارجة عن إن الالمباالة هي رد فعل منطقي لفشله إذا اعتقد أن ف

  .إرادته، فال یمكنه تغییرها أو التعدیل فیها أي أنها ثابتة ولیس تحت سیطرته
  : وتمیز هذه النظریة بین نوعین من األسباب

   :األسباب الذاتیة1- 5- 10
و التي تكون نابعة من التلمیذ كالموهبة و القدرة و االستعداد المعرفي و غیرها من    

  .التي یرجع إلیها التلمیذ لتفسیر األحداث و األمور الحاصلة له األسباب

   :األسباب الخارجیة 2- 5- 10
مثل البرامج و الزمالء و الحظ و صعوبة النشاط و طریقة األستاذ وغیرها من األسباب     

   ).39، ص2008أمال،  بن یوسف(التي تكون خارجة عن نطاقه 
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  :  نظریة األهداف 6- 10
هذه النظریة أن األفراد یكونون أكثر دافعیة إذا كان العمل الذي یوأدونه متجها تفترض     

نحو هدف یراد تحقیقه فالمتعلم یكون أكثر دافعیة للتعلم إذا كان لدیه هدف من التعلم هو 
التحصیل و زیادة التعلم و االرتقاء الفكري و المعرفي، وتهتم نظریة األهداف بالعملیات العقلیة 

ى أهمیة قدرة اإلدراك في حصول التعلم و التركیز، وتؤكد كذلك على وجود ارتباط وتؤكد عل
عالئقي عقالني ما بین األهداف التي یسعى األفراد لتحقیقها و السلوك الناتج عن هذا الدافع 

  .للوصول إلى ذلك الهدف دون إهمال العوامل الخارجیة
تستعمل بكثرة لدراسة و تقسیم الدافعیة  تمثل هذه النظریة نموذج من الدافعیة لالنجاز التي

في المجال المدرسي، فالهدف األساسي لألشخاص في موقف االنجاز هو إظهار ما یملكون 
من مؤهالت و قدرات معینة من أجل بلوغ أهداف السلوك و تسعى األبحاث الحدیثة إلى فهم و 

لتحقیقها، فاألهداف المختارة شرح وتفسیر دافعیة التعلم من خالل األهداف التي یسعى التلمیذ 
تقدم أنماط نموذجیة من األداء لمواجهة المدرسة و تفترض أن األفراد یكونون أكثر دافعیة عندما 

  .یكون هدفهم التعلم

   ):Viau » )1994 -1997 »نموذج فیو  7- 10
الدافعیة للتعلم على أنها مفهوم دینامیكي له أصوله في إدراك التلمیذ  « Viau »عرف     

لنفسه و محیطه الذي بإمكانه اختیار نشاط معین و اإلقبال علیه و المواصلة في إتمامه ألجل 
بلوغ هدف معین ، ویرى أن الدافعیة المدرسیة تتكون من خالل ثالث مكونات و محددات وهي 

اع األهداف و إدراك الكفاءة أو القدرة حیث إدراك قیمة النشاط یتحدد و إدراك قیمة النشاط و أنو 
یتشكل انطالقا من الحكم الصادر من قبل التلمیذ اتجاه فائدة النشاط مع األخذ بعین االعتبار 
األهداف المتوخات من القیام بذلك النشاط، فالفرد لیس مدفوعا إلى اإلقبال على أي نشاط إذا 

لى أنه غیر مفید و غیر مالئم، و هكذا فالتلمیذ ال یالحظ وجود عالقة بین حكم علیه مسبقا ع
ما یتعلمه و مهنته المستقبلیة و بذلك یبدي عدم االهتمام في استثمار الوقت و الجهد في التعلم، 
أما عن أنواع األهداف التي قد یسطرها التلمیذ، فهناك صنفان ، یمثل الصنف األول األهداف 

أن أغلبیة  التالمیذ لدیهم دافع االنتماء إلى الجماعة وقد تساعد الدراسة على  االجتماعیة إذ
تنمیة هذا الشعور باالنتماء إلى العائلة أو األصدقاء أما الصنف الثاني فیتمثل في األهداف 

أما . المدرسیة التي ترتبط في الغالب بالتعلم و االكتساب المعرفي، الرغبة و االهتمام بالتعلم
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خص إدراك الكفاءة أو القدرة فهي تتعلم بتقویم الفرد لقدراته و إمكاناته التي تخول له فیما ی
النجاح فالكثیر من التالمیذ یرجعون فشلهم إلى الحظ أو إلى ضعف الذكاء و البعض األخر 

   ).40-39ص  ،2008بن یوسف أمال، (.یرجع فشله إلى قلق االمتحان
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  : خالصة الفصل
تقریبا یحتاجون إلى ما یحفزهم للقیام بالتعلم المطلوب منهم، وقد تكون إن غالبیة الطلبة 

دافعیتهم للقیام بالعمل المطلوب  داخلیة ذاتیة نابعة منهم أو خارجیة آتیة من اآلخرین ، فنستنتج 
مما سبق أن مسؤولیة المعلم كبیرة من حیث حاجته إلى تحدید مستوى دافعیة التالمیذ و معرفة 

قد تخفض من مستواها و األمور التي قد تعمل على تعطیلها و اختیار األسالیب  العوامل التي
  .المناسبة لتوظیف هذه األفكار في القسم
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  منهجیة البحث :الفصل الخامس 
  

  تمهید
 .منهج الدراسة .1

 .الدراسة االستطالعیة .2
 .عینة البحث .3
 .أدوات البحث .4

  .األدوات اإلحصائیة.5
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  :تمهید 
یعتبر الجانب المنهجي ذو أهمیة خاصة في البحث العلمي فهو یضمن التسلسل السلیم   

لذلك بعد أن تطرقنا إلى الجانب النظري والى كل ما یخص ) البحث العلمي(لخطوات هذا األخیر 
موضوع الدراسة سنتطرق إلى الجانب التطبیقي للكشف عن العالقة الموجودة بین انخفاض مستوى 

افعیة للتعلم والتأخر الدراسي عند التالمیذ وذلك من خالل إتباع خطوات منهجیة منظمة والمتمثلة في الد
تحدید المنهج المعتمد علیه في هذا البحث ، الدراسة االستطالعیة ،عینة البحث،أدوات البحث واألدوات :

  .اإلحصائیة
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 :منهج الدراسة  - 1

خاص به حسب الموضوع المدروس، وفي هذا البحث تم االعتماد على لكل دراسة وبحث منهج   
المنهج الوصفي التحلیلي باعتباره المنهج األنسب إلیجاد العالقة بین انخفاض مستوى الدافعیة للتعلم 

  .والتأخر الدراسي عند التالمیذ في المرحلة المتوسطة
وجد في الواقع ویهتم بوصفها وصفا والمنهج الوصفي التحلیلي یعتمد على دراسة الظاهرة كما ت  

دقیقا ، ویعبر عنها تعبیرا كیفیا أو كمیا ،فالتعبیر الكیفي یصف لنا الظاهرة ویوضح خصائصها ،أما 
التعبیر الكمي فیعطیها وصفا رقمیا یوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر 

  ) 138عمار بوحوش،ص .  (المختلفة األخرى
بأنه احد أشكال التحلیل والتفسیر العلمي ) Fraenkle et Wallen(”فرینكل”و ”والن”ویعرفه    

المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصویرها كمیا عن طریق جمع بیانات ومعلومات مقننة عن 
خضاعها للدراسة الدقیقة ٕ ،ص 2006سامي محمد ملحم ،(.الظاهرة آو المشكلة وتصنیفها وتحلیلها وا

370 (  

  :الدراسة االستطالعیة -2

تعتبر الدراسة االستطالعیة مرحلة تجریب الدراسة قصد اختبار مدى سالمة األدوات المستخدمة   
في البحث ومدى صالحیتها، ویمكن اعتبار هذه الدراسة صورة مصغرة للبحث، فهي تستهدف اكتشاف 

  .)146، ص 2005حیاة لموشي، (.الكاملالطریق للخطوات التنفیذیة للباحث قبل أن یبدأ التطبیق 
وفي هذا الصدد أجرینا دراستنا االستطالعیة في كل من مؤسسة سمیلي سلیمان محمد   

خیذر،حیث تنقلنا إلى المؤسستین لألخذ بموافقة المدراء فیما یخص إمكانیة إجراء التطبیق والتأكد من 
یاس الدافعیة للتعلم على أفراد العینة الذین تم وجود عینة بحثنا، ومن ثم التحقنا باألقسام وتم تطبیق مق

  .اختیارهم
  . وبعد هذه الزیارة االستطالعیة تمكننا من جعل التالمیذ یتقبلون موضوع البحث ویتعاونون معنا
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   عینة البحث -3
المتأخرین على أي باحث تحدید عینة البحث واختیارها اختیارا دقیقا وفي بحثنا هذا كان اختیارنا لفئة 

دراسیا لمتمدرسین في المرحلة المتوسطة من اجل معرفة العالقة بین انخفاض مستوى الدافعیة للتعلم 
  .والتأخر الدراسي 

تلمیذ وتلمیذة من المستوى األولى والثانیة والثالثة والرابعة متوسط موزعین  110وقد كان قوام العینة 
  .على كل من متوسطة سمیلي سلیمان ومحمد خیذر

  :طریقة اختیار العینة 3-1
لقد تم اختیار عینة بحثنا بطریقة مقصودة ومنقاة على أساس مجموعة من الخصائص تخدم   

بحثا ذلك انه تم اختیار فقط التالمیذ المتأخرین دراسیا بحكم انخفاض معدلهم الفصلي األول عن 
  .المتوسط
العینة بطریقة مقصودة لعدم وجود ففي هذه الطریقة یعتمد الباحث على خبرته في أن یختار   

محمود عبد الحلیم (.منطقة محددة بها أفراد لهم خصائص وممیزات مجتمع أصلي بعینة 
  )185،ص 1999منسي،

وفي العینة المقصودة یقوم الباحث باختیار أفراد یعرف مسبقا بأنهم األقدر على تقدیم المعلومات   
ین التحیز الناتج عن العینة المقصودة وما توفره من عن الظاهرة ،ولهذا یجدر بالباحث أن یوازن ب

  )36،ص 2007عدنان حسین الجادري،(.معلومات صادقة

  :خصائص العینة 3-2
  .توزیع أفراد العینة حسب الجنس ):1(الجدول

 
الذكور اكبر من عدد اإلناث حیث قدرت نسبة الذكور یتضح لنا أن عدد  )1(من خالل الجدول   

  .من مجموع العینة% 45.46بینما قدرت نسبة اإلناث ب % 54.55ب 
  .توزیع أفراد العینة حسب السن ):2(الجدول

  النسبة المئویة  التكرارات  الجنس
  %54.55  60  ذكور
  %45.46  50  إناث
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  النسبة المئویة  التكرارات  السن
11-14  80  73.73%  
15-17  30  26.27%  

      
قد قدرت ) سنة 14- 11(الذین یتراوح سنهم مابین یتبین أن التالمیذ ) 2(من خالل الجدول   

والتي ) سنة 17-15(وهي تفوق نسبة التالمیذ الذین تتراوح أعمارهم مابین %) 73.73(نسبتهم ب 
   %).26.27(قدرت ب 

  .توزیع أفراد العینة حسب المؤسسة ):3(الجدول
 

  النسبة المئویة  التكرارات  المؤسسة
  %64  70  سمیلي سلیمان

  %36  40  خیذر محمد

   
اكبر من تالمیذ ” سمیلي”یتضح أن عدد التالمیذ المنتمین إلى مؤسسة ) 3(من خالل الجدول  

  %.36ب ” رخیذ”،بینما تالمیذ مؤسسة % 64ب ”سمیلي”حیث قدرت نسبة تالمیذ ” خیذر”
  .توزیع أفراد العینة حسب المستوى الدراسي):4(الجدول 

  
  المئویةالنسبة   التكرارات  المستوى الدراسي

  %43  47  أولى متوسط
  %30  34  ثانیة متوسط
  %14  14  ثالثة متوسط
  %13  13  رابعة متوسط
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أن أفراد العینة موزعین بنسب متفاوتة حسب المستوى الدراسي ) 4(نالحظ من خالل الجدول   
نسبة وتأتي بعدها % 43حیث یتبین أن نسبة تالمیذ أولى متوسط تفوق النسب األخرى والتي قدرت ب 

% 13وفي األخیر تأتي نسبة تالمیذ الرابعة متوسط والمقدرة ب % 14تالمیذ ثانیة متوسط والمقدرة ب 
   .وهي اصغر نسبة من مجموع أفراد العینة

  :مكان وزمان إجراء الدراسة 3-3

  :مكان إجراء الدراسة 1- 3- 3        

البویرة والتي فتحت أبوابها سنة بوالیة سمیلي سلیمان تم إجراء دراستنا في كل من مؤسسة   
  .إناث 382تلمیذ منهم  776ورشات ویبلغ عدد تالمیذها  3مخابر و 3قسم ، 24والتي تحوي  1983

 1987التي تقع في بلدیة البویرة والیة البویرة والتي انشات سنة خیذر محمد وكذلك مؤسسة   
  . تلمیذ 840ورشات ویبلغ عدد تالمیذها  3مخابر و 3قسم ، 22،وتحوي هذه المؤسسة 

  :زمان إجراء الدراسة 3-2- 3 
 .تم إجراء هذه الدراسة في الفترة الممتدة من نهایة أفریل إلى شهر ماي  

  :أدوات البحث -4

وقد استعان بمقیاس الدافع للتعلم ) 1989(”یوسف قطامي”مقیاس الدافعیة للتعلم وضع     
ومقیاس   ) Enttritle et Kozek( ”  كوزاك” و” انتریتل”المدرسي لكل من 

عبارة ثم عدله في  60لدافعیة التعلم ،تضمن المقیاس في صورته األولیة )   Rossel(”روسیل”
عبارة و التي أجمع  36بقي المقیاس یحتوي على عبارة و  24حیث قام بسحب  1992سنة 

المحكمون من األساتذة في علم النفس بالجامعة األردنیة على صالحیة المقیاس لقیاس دافعیة 
التعلم، وبعد ذلك قام الباحث بحساب معامل االرتباط بین كل الفقرات  و الدرجة الكلیة للمقیاس 

  .على طلبة السنة التاسعة و الثانیة ثانوي

وقد كانت كلها ایجابیة و ذات داللة إحصائیة عند  0.76و  0.12وتراوحت معامالت االرتباط بین 
تلمیذ وتم حساب  40، ولحساب ثبات المقیاس قام بتطبیقه على عینة تجریبیة من  0.05مستوى الداللة 

  .0.72معامل االرتباط بین التطبیقین حیث بلغ معامل ثبات المقیاس 
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بن یوسف أمال ً وقد تم تكییف هذ   ا المقیاس حسب المجتمع الجزائري عندما قامت الباحثًة  ً
 200بحساب صنف المقیاس حیث طبقت المقیاس على العینة االستطالعیة بطریقة عشوائیة قوامها 

یوم  15طالب من ثانویة محمد بوضیاف و أحمد المارشي و مالك بن نبي بوالیة البلیدة ثم بعد مرور 
  % .78ول تم إعادة نفس العینة و األفراد وهذا للتأكد من هدف األداة و قدرت النسبة بـ من التطبیق األ

 : طبیعة جمع المعطیات لمقیاس دافعیة التعلم 4-1-1
من أجل جمع المعلومات قمنا بالتنقل إلى مكان إجراء البحث و شرح موضوع الدراسة لكل 

ك للسماح لنا بالتعامل مباشرة مع أفراد من المدراء و المساعدین التربویین و كذلك األساتذة و ذل
  .العینة المختارین وشرح لهم عبارات المقیاس بعد توزیعها علیهم 

  :مفتاح التصحیح لمقیاس الدافعیة للتعلم 4-1-2
على إحدى اإلجابات الخمسة الموجودة أمام كل عبارة )X(یقوم المفحوص بوضع إشارة        

، علما بأنه )نقاط  5إلى  1من ( نقاط  5باالعتماد على سلم فئة ،ویتم تنقیط العبارات االیجابیة 
،وعلیه فان درجات المقیاس )Likert(”لیكرت”یتم التنقیط بالنسبة للعبارات السالبة وهذا حسب سلم 

، ص 2008بن یوسف أمال، .( درجة كحد أقصى 180درجة كحد ادني و  36تتراوح ما بین 
126(.  

 .تنقیط المقیاس یوضح درجات):5(الجدول رقم 

 أوافق بشدة أوافق متردد ال أوافق ال أوافق بشدة
1 2 3 4 5 

  :األدوات اإلحصائیة -5

من اجل اختبار الفرضیات المصاغة في الدراسة إحصائیا، اعتمدنا على تقنیات إحصائیة تتماشى     
  :مع نوع الفرضیات المصاغة وتمثلت األدوات اإلحصائیة في

  :بیرسونمعامل  1- 5    

  .”بیرسون”فقد استخدمنا معامل االرتباط  30ن لدینا عدد أفراد العینة یفوق أبما        
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و عدم وجود عالقة بین متغیرین أو أهو مؤشر إحصائي یكشف عن وجود عالقة ”بیرسون”ومعامل 
وغیرها حسب القوة واالتجاه، تتراوح قیمته  yو xأكثر، وهو یعبر عن قوة واتجاه العالقة بین المتغیرات  

  )203،279عدنان حسین الجادري،(). 1+، 1-(بین 

أشهر الطرق لحساب المعامالت وأكثرها شیوعا ،فهو یستخدم إلیجاد قیمة ” بیرسون”ویعد معامل ارتباط 
ي مع نسبي مع نسبي أو فئوي مع فئوي أو نسب(معامل االرتباط بین متغیرین فئویین أو نسبتین 

    )216،ص 2005موسى النبهان،().فئوي

 : هو" بیرسون "وقانون معامل االرتباط 

N :عدد أفراد العینة.  

X : المتغیر األول  

Y : 145، ص 2001عزام صبري ، (المتغیر الثاني.(  

  :  T.testاختبار  5-2

ویعتمد على بیانات لتقریب االنحراف المعیاري "  Z" هو اختبار إحصائي یشبه االختبار اإلحصائي 
  ).307، ص 2007سالم عیسى بدر، (" S"للمجتمع أي أنه یعتمد على االنحراف المعیاري 

  : و القوانین الخاصة به هي

X=   

푇 :هي Tو معادلة االختبار =
푋1− 푋2

푆1
2

푁1+푆2
2  
푁2
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푋 :المتوسط الحسابي للمتغیر األول   

 푋 :المتوسط الحسابي للمتغیر الثاني  

푁 :عدد أفراد المتغیر األول  

푁 :عدد أفراد المتغیر الثاني  
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  :عرض النتائج -1

  :العامة الفرضیة    

الدراسي لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة  التأخرو هناك عالقة بین انخفاض مستوى الدافعیة للتعلم       
 Pearson(”بیرسون”من وجود عالقة ارتباطیه بین هاذین المتغیرین تم اعتماد معامل االرتباط   تحققلو 

  :كما هو موضح في الجدول التالي). 

  لدراسا یبین معامل االرتباط بین انخفاض مستوى الدافعیة للتعلم والتأخر):6(الجدول رقم 

من خالل قراءة الجدول یتضح وجود ارتباط قوي بین انخفاض مستوى الدافعیة للتعلم والتأخر الدراسي  
وهو اكبر من معامل االرتباط المجدول المقدر )0.90(حیث بلغ معامل االرتباط المحسوب 

ا، ما یعني أن هذا االرتباط دال إحصائی) 0.05(ومستوى الداللة ) 109(عند درجة الحریة )0.20(ب
 مامیذ مكما تبین هذه النتائج انه كلما انخفضت درجات الدافعیة للتعلم كلما زاد انخفاض تحصیل التال

  . دراسیا میعني تأخره

  الفرضیة الجزئیة األولى    

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین اإلناث والذكور في انخفاض مستوى الدافعیة للتعلم لدى         
  .أفراد العینة

لتحدید الفروق في انخفاض مستوى الدافعیة للتعلم بین مجموعة  t.testیوضح قیمة ):7(رقمجدول 
 .الذكور ومجموعة اإلناث

حجم   المتغیر
  العینة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 Fقیمة 
  المحسوبة

  Fقیمة 
  المجدولة

  Tقیمة 
  المحسوبة

  Tقیمة 
  المجدولة

درجة 
  الحریة

مستوى 
  الداللة

  0.05  108  2.00  2.88  2.25  7.98  8.40  99.6  50  االناث
  23.78  90.1  60  الذكور

مستوى 
  الداللة

درجة 
  )DF(الحریة

Rpt  Rpc  N 

0.05  109  0.20  0.90  5957.91  832349  725.4  8587  69089.36  110  
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المجدولة )F(تفوق قیمة )7.98(المحسوبة المقدرة ب )F(یتبین أن قیمة ) 7(من خالل الجدول رقم   
  .ما یعني أن العینتین غیر متجانستین )0.05(عند مستوى الداللة ) 2.25(التي قدرت ب

كما یتبین أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث في انخفاض مستوى الدافعیة    
عند درجة ) 2.00(المجدولة المقدرة ب ) t(وهي اكبر من قیمة ) t) (2.88(للتعلم حیث بلغت قیمة 

  ).0.05(ومستوى الداللة ) 108(الحریة 

وتنحرف ) 99.6(كذلك یظهر من خالل هذا الجدول أن المتوسط الحسابي لمجموعة اإلناث یقدر ب    
) 90.1(وهو اكبر من المتوسط الحسابي لمجموعة الذكور الذي قدر ب ) 8.40(عنه القیم بدرجة 

وهذا یدل على أن الفروق لصالح الذكور ، ما یعني أن مستوى ) 23.78(وتنحرف عنه القیم ب 
  . افعیة للتعلم لدى الذكور أكثر انخفاضا من مستوى الدافعیة للتعلم لدى اإلناثالد

  :الفرضیة الجزئیة الثانیة    

هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین اإلناث والذكور في التأخر الدراسي لدى أفراد العینة        
ر الدراسي بین أفراد العینة كما لمعرفة الفروق في التأخ T.test،ولتحقق من صحة الفرضیة تم استخدام 

  ).8(هو موضح في الجدول رقم 

  .لتحدید الفروق في التأخر الدراسي بین أفراد العینة T.testیوضح قیمة ):8(جدول رقم 

حجم   المتغیر
  العینة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 Fقیمة 
  المحسوبة

  Fقیمة 
  المجدولة

  Tقیمة 
  المحسوبة

  Tقیمة 
  المجدولة

درجة 
  الحریة

مستوى 
  الداللة

  0.05  108  2.00  3.77  2.25  46.96  0.90  8.22  50  اإلناث
  6.19  5.20  60  الذكور

  

حسب هذا الجدول یتبین انه ال یوجد تجانس بین مجموعة الذكور ومجموعة اإلناث حیث بلغت     
مما یعني العینتین غیر ) 2.25(المجدولة ) F(وهي اكبر من قیمة ) 46.96(المحسوبة ) F(قیمة

وكذلك یتبین أن هناك     المالئم لعینتین غیر متجانستین Tمتجانستین، وعلى هذا األساس یتم اختیار 
فروق ذات داللة إحصائیة بین مجموعة الذكور ومجموعة اإلناث في التأخر الدراسي حیث بلغت قیمة 
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)T ( المحسوبة)(وهي اكبر من قیمة ) 3.77T ( التي قدرت ب المجدولة)عند درجة الحریة ) 2.00
  ).0.05(ومستوى الداللة ) 108(

 :النتائج وتحلیل مناقشة -2

  :الفرضیة العامة 1- 2        

تنص هذه الفرضیة على أن هناك عالقة بین انخفاض مستوى الدافعیة للتعلم لدى تالمیذ          
أن هذه الفرضیة قد تحققت ) 6(المرحلة المتوسطة والتأخر الدراسي، حیث اتضح من خالل الجدول رقم 

 0.20وهو اكبر من معامل بیرسون المجدول    Rpc) = 0.90(إذ قدر معامل بیرسون المحسوب ب 
 =Rpt  ما یدل أن العالقة قویة جدا وهي عالقة ارتباطیة عكسیة إذ كلما انخفضت درجات دافعیة

  .التلمیذ للتعلم كلما زاد تأخره الدراسي

حداث            ٕ فهذه النتائج تبین أن انخفاض مستوى الدافعیة للتعلم عامل مباشر لتدني التحصیل وا
التأخر الدراسي للتلمیذ، حیث أن التالمیذ الذین یتمیزون بانخفاض مستوى دافعیتهم للتعلم أسباب ما 

اسیا وهذا ما حتما سیؤثر ذلك على نتائجهم الدراسیة، والتي ستنخفض وتتدنى مما یولد لدیهم تأخرا در 
عندما قال أن ضعف ونقص المثابرة من األسباب التربویة المؤثرة ) 2007(”یوسف ذیاب عواد ”أكده 

  )2007یوسف ذیاب عواد،(.سلبا على تحصیل التالمیذ 
) Pikeus) (1993( ” بیكیوس”النتائج المتوصل إلیها تتفق مع ما توصلت ألیه دراسة تتفق        

التأخر الدراسي یعد دالة للكثیر من المشكالت السلوكیة والنفسیة ومن بینها تدني التي أكدت  على أن 
   )2007یوسف ذیاب عواد،.(الدافعیة عند التلمیذ

”   لیدل”و ” جودان”في نفس السیاق نجد أن هذه النتائج تتفق مع ما توصلت إلیه دراسة و        
)Jodan and Lidel  ( التي أجریت على التالمیذ المراهقین المتأخرین دراسیا بهدف تحدید أهم

ال مبالین ، یتسببون في عرقلة النظام الدراسي ویتكرر غیابهم  وسالالصفات التي تمیزهم فوجد أنهم ك
  . وتأخرهم في الذهاب إلى الدراسة

عاله والتي تعتبر من مؤشرات هذا یعني أن المتأخرین دراسیا یتمیزون بالصفات التي ذكرت أ      
انخفاض الدافعیة وفتور الحماسة للدراسة لدیهم ما یعني أن هذه األخیرة ذات عالقة قویة مع التأخر 

  .الدراسي
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)    1996(”افراتي”و ” مارجلیت”ودراسة ) Wang) (1996(” وانج”أكدت كل من دراسة         
Marglit and Efrati (وقلة االنتباه وانخفاض مستوى الدافعیة هي  ان كثرة التغیب عن المدرسة

  ).180، ص 2007عواد، یوسف ذیاب(.مظاهر سلوكیة سلبیة مرتبطة بالتأخر الدراسي
كذلك النتائج المحصل علیها في الفرضیة العامة تؤكد ما أبداه تالمیذ عینتنا عندما قمنا         

ب المطالعة والقیام بالواجبات حالرغبة في الدراسة و بالدراسة واحتكاكنا بهم حیث أنهم یفتقدون إلى تلك 
ما یعني أن مستوى دافعیتهم للدراسة و التعلم ” كرهت الدراسة”المدرسیة، فكثیر منهم رددوا عبارة 

  .منخفض و متدني و هذا ما یفسر نتائجهم و تحصیلهم الضعیف
نا ببعض المعلومات التي كذلك عند الحدیث مع بعض المعلمین حول موضوع دراستنا أفادو        

توافق مع النتائج التي توصلنا إلیها و التي مفادها أن العالقة بین انخفاض مستوى الدافعیة للتعلم و 
التأخر الدراسي قویة جدا، ذلك أنهم الحظوا أن التالمیذ خاصة ضعفاء التحصیل الیحاولون بذل 

زات مختلفة كما یكثرون من إثارة الفوضى الجهد في انجاز الواجبات المطلوبة منهم  و یتحججون بمی
  .أن الدراسة لم تعد من أولویات اهتمامهم  ضیف إلىو التغیبات عن الحصص الدراسیة، 

وهذا ما یدل على أن دافعیة المتأخرین دراسیا متدینة ألسباب معینة ما یعني أن هذه األخیرة       
  .على عالقة وطیدة مع ظاهرة التأخر الدراسي

تؤكد هذا عندما تناولت ) Yu. Shirley lynn » )1997 »" یاشیرلي الین " دراسة  ؤكدتو      
عالقة الدافعیة للتعلم بالتحصیل الدراسي لدى التالمیذ في الكیمیاء الذین حصلوا على عالمات أقل من 

یر الدفعیة على عالقة قویة مع االنجاز غزمالئهم خالل الفصل الدراسي، وكانت النتیجة أن مت
  ).  124، ص 2007یوسف ذیاب عواد، (األكادیمي الضعیف لهؤالء التالمیذ 

فمن خالل ما توصلنا إلیه في الفرضیة العامة یمكننا القول أنه كلما انخفض مستوى الدافعیة للتعلم     
  .لدى التالمیذ كلما انخفض تحصیلهم و زاد تأخرهم الدراسي

  :األولى الفرضیة الجزئیة 2- 2       

اإلناث في  هذه الفرضیة هو وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور و مضمون
  .انخفاض مستوى الدافعیة للتعلم

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الجنسین في ) 7(حیث تبین في الجدول رقم 

دالة إحصائیا وهي قیمة ) 2.88(المحسوبة  (T)انخفاض مستوى الدافعیة  للتعلم، حیث بلغت قیمة 
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    ) 0.05(الداللة  و مستوى) 108(عند درجة الحریة ) 2.00(المجدولة  (T)اذ أنها أكبر من قیمة 

وهو أكبر من المتوسط ) 99.6(قد تم مالحظة أن المتوسط الحسابي لمجموعة اإلناث قدر بـ و 
  ).90.1(قیمته بـ  تالحسابي لمجموعة الذكور الذي قدر 

ها تظهر أن هناك فروق في انخفاض مستوى الدافعیة للتعلم بین الذكور فالنتائج المتوصل إلی
  .و اإلناث لصالح الذكور ، بمعنى أن اإلناث أكثر دافعیة من الذكور

الرماوي " وهذه النتائج التي توصلنا  إلیها تتفق مع ما أظهرته نتائج الدراسة التي قام بها 
ى لتحقیق ذاتها من خالل دراستها التي تعتبرها أحیانا عندما قال أن الفتاة تسع) 1994" (محمد عودة 

الطریق الوحید لبلوغ أهدافها و طموحاتها المستقبلیة، في حین أن الفتى یجد سبال مختلفة أهمها 
  .العمل

وهذا یفسر أن لدى اإلناث دافعیة للتعلم أكثر من الذكور و ذلك یعود إلى محاولة الفتاة 
التي ال تدعم موقف المنافسة في المرأة ، و كذلك التخلص من النظرة التخلص من القیم االجتماعیة 

  .المحدودة إلیها و اإلهمال الذي تعانیه في المجتمع من خالل التفرقة بینها و بین الذكر 
فالفتاة تسعى إلى الدراسة التي تجد فیها التعویض عن التمییز العنصري بینها و بین الذكر، 

  .لمرغم انخفاض دافعیتها للتع
التي كشفت أن ) Mahra Bian » )1998 »" مهربیان " وفي هذا السیاق نجد كذلك دراسة 

اإلناث أكثر اهتماما باألنشطة االجتماعیة و األكادیمیة في حین یتجه اهتمام الذكور لألنشطة 
أولیات ما یعني أن دافعیة اإلناث للتعلم تفوق دافعیة الذكور ذلك أن األنثى تضع الدراسة من .المهنیة

السبیل في تحقیق ذاتها داخل المجتمع في حین أن الذكور یفضلون ) الدراسة(اهتماماتها ألن فیها 
  .التشبه بالرجال و ذلك بإبراز ذاتهم في العمل مما یخفض من مستوى دافعیتهم للتعلم 

فهذه النتائج تؤكد صحة الفرضیة الخاصة بوجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور 
ناث في انخفاض مستوى الدافعیة للتعلم والتي كانت فیها الفروق لصالح الذكور بمعنى أن مستوى واإل

  .انخفاض دافعیة الذكور للتعلم اكسر من اإلناث

  :الجزئیة الثانیة 2-3     

تنص هذه الفرضیة على وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث في التأخر         
انه توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث ) 8(الدراسي، وقد تبین من خالل الجدول رقم 
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 المجدولة) T( وهي قیمة أكبر من قیمة ) 3.77(المحسوبة ) T(في التأخر الدراسي حیث بلغت قیمة 
ما یعني أنها قیمة دالة ) 0.05(ومستوى الداللة ) 108(عند درجة الحریة ) 2.00(التي تقدر ب 

  .إحصائیا 
وهو أكبر من المتوسط ) 8.22(كما تبین أن المتوسط الحسابي لمجموعة اإلناث قد قدر ب       

الذكور بمعنى ما یدل على أن الفروق كانت لصالح ) 5.20(الحسابي لمجموعة الذكور والذي قدر ب 
  .أن الذكور أكثر تأخرا دراسیا من اإلناث

ما یدل على أن هذه النتائج تفسر السلوكات السلبیة التي تتواجد لدى الذكور أكثر مما هي عند       
  .اإلناث كالعدوانیة مع الزمالء والعنف والهروب من المدرسة 

والتي أظهرت أن ) 1991(هذه الحقیقة تتفق مع نتائج الدراسة التي توصل إلیها طارق دغیش       
المتأخرات دراسیا أقوى من حیث األنا واالنا األعلى وأكثر مرونة واقل توترا من الذكور، في حین أن 

و ”لیجون”یه دراسة الذكور أكثر اندفاعا وأكثر حبا للسیطرة ، كما تتفق نتائجها مع بعض ما توصلت إل
التي أظهرت أن نصیب الذكور كان أكثر من اإلناث ) Ligon and Jakkson) (1988(” جاكسون”

  .من حیث العوامل السلبیة المرتبطة بالتأخر الدراسي
ویتضح كذلك من النتائج أن اإلناث اقل تأخرا دراسیا من الذكور، وتفسیر ذلك أن الذكور أكثر      

ال ومیال للعدوان وتغیبا عن الدراسة في حین نجد اإلناث أكثر امتثاال للواقع الذي تهربا من الدراسة 
  .یتقبل فیهن صفة العدوان وال یسمح لهم بالهروب من الدراسة

التي أظهرت وجود فروق دالة إحصائیا ) 1977(ویؤكد هذا ما توصلت إلیه دراسة ریما الحبشي      
  .ا في سمة االمتثال للواقع وكانت هذه الفروق لصالح اإلناثبین الذكور واإلناث المتأخرین دراسی

كذلك النتائج التي توصلنا إلیها في هذه الفرضیة تتفق مع ما صادفناه في المیدان عند اختیار أفراد      
العینة المتأخرین دراسیا واالطالع على كشوفهم الحظنا انه في كل المستویات تقریبا كان عدد الذكور 

أن مستوى دافعیة الذكور  المتحصلین على درجات تحصیلیة ضعیفة أكثر من اإلناث وقد یعود ذلك إلى
  . في الفرضیة السابقة وجدنهأكثر انخفاضا من مستوى دافعیة اإلناث كما 
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  :االستنتاج العام
للتأكد من صحة الفرضیة العامة التي تنص على أن هناك عالقة بین انخفاض مستوى الدافعیة      

للتعلم والتأخر الدراسي لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة قمنا بتحلیل النتائج التي توصلنا إلیها في الدراسة 
حققت الن معامل التطبیقیة باستعمال معامل بیرسون، حیث اتضح من خالل هذه النتائج أن الفرضیة ت

وكانت النتیجة بین  Rpt= 0.20اكبر من معامل بیرسون المجدول  Rpc=  0.90بیرسون المحسوب 
  المجال                          

  .ومنه كانت العالقة قویة جدا  1+،1-
تبین حقیقة منطقیة هي أن ظاهرة انخفاض مستوى الدافعیة للتعلم التي ) 0.90(وهذه النتیجة     

تشرت في أوساط تالمیذ المتوسطات الجزائریة تعد من اخطر المشكالت والتي تنجر عنها ظواهر ان
أخرى أكثر تعقیدا منها كالتأخر الدراسي الذي یعتبر من اعقد المشكالت التربویة التي لم تلق لحد اآلن 

  .ةاالهتمام المناسب من الباحثین في مجال الوقایة والعالج خاصة في البیئة الجزائری
وإلثراء هذه الدراسة أكثر قمنا بصیاغة فرضیتین جزئیتین األولى تنص على وجود فروق ذات داللة      

إحصائیة بین الذكور و اإلناث في انخفاض مستوى الدافعیة للتعلم و الثانیة على وجود فروق ذات داللة 
ل إلیها تبین أن الفرضیتین إحصائیة بین الذكور و اإلناث في التأخر الدراسي، وحسب النتائج المتوص

تحققتا حیث كانت هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین الجنسین في مستوى الدافعیة للتعلم وكانت فیها 
  ).2.25(الفروق لصالح الذكور، وقدرت فیها النتیجة بـ 

ق كما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین الجنسین في التأخر الدراسي وكانت فیها الفرو     
  ).3.77(لصالح الذكور وقدرت فیها النتیجة بـ 

فبهذه النتائج نستنتج أن انخفاض مستوى الدافعیة للتعلم ذو عالقة قویة و مباشرة مع التأخر    
  .الدراسي، إذ أنه كلما انخفض مستوى الدافعیة للتعلم لدى التلمیذ كلما زاد تأخره دراسیا
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  :خاتمة 
مستوى الدافعیة للتعلم و عالقته بالتأخر الدراسي لدى تالمیذ المرحلة یعد موضوع انخفاض        

المتوسطة من المواضیع الهامة ذات العالقة بالتأخر الدراسي، وقد حاولنا في هذه الدراسة إبراز العالقة 
بین انخفاض مستوى الدافعیة للتعلم و التأخر الدراسي، حیث أعطتنا هذه الدراسة الفرصة للتعرف على 

لتالمیذ المراهقین أكثر وما یواجهونه من مشاكل بما أنهم یمرون بمرحلة نمو حساسة ، فالتالمیذ في ا
هذه المرحلة یتأثرون بكل ما هو محیط بهم و بظروفهم لذلك هم أكثر عرضة لمختلف المشكالت التي 

لم بما أنها مشكلة تؤثر على سیر مشوارهم الدراسي، و علیه تم اختیارنا النخفاض مستوى الدافعیة للتع
شائعة بین التالمیذ وهي تعني السلوك الذي یظهر فیه شعورهم بالملل و االنسحاب و السرحان و عدم 
المشاركة في األنشطة  الصفیة والمدرسیة مما یسبب لهم تأخر دراسي و الذي یعني نقص في التحصیل 

فض نسبة التحصیل عن المستوى نتیجة ألسباب عقلیة أو نفسیة  أو اجتماعیة  أو جسمیة بحیث تنخ
  .المطلوب

  :وقد قمنا في هذه الدراسة بطرح التساؤالت التالیة     
هل هناك عالقة بین انخفاض مستوى الدافعیة للتعلم و التأخر الدراسي لدى تالمیذ المرحلة  -

 المتوسطة ؟
 ؟ مهل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الجنسین في انخفاض مستوى الدافعیة للتعل -
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الجنسین في التأخر الدراسي؟ -

  : و من ثم افترضنا الفرضیات التالیة 
هناك عالقة بین انخفاض مستوى الدافعیة للتعلم و التأخر الدراسي لدى تالمیذ المرحلة  -

 .المتوسطة
 .الدافعیة للتعلم هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور و اإلناث في انخفاض مستوى  -
 .هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور و اإلناث في التأخر الدراسي  -

للمرحلتین " یوسف قطامي " والختیار هذه الفرضیات قمنا بتطبیق مقیاس لدافعیة التعلم الذي أعده 
ي من خاللها المتوسطة و الثانویة باالعتماد على الدرجات الخاصة بالمقیاس للحصول على النتائج الت

نعرف مستوى دافعیة التالمیذ ما إن كانت منخفضة ، و كذلك اعتمدنا معدالت التالمیذ التي تقع تحت 
  .المتوسط للحكم على أنهم یعانون من التأخر الدراسي
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وقد اعتمدنا على المنهج الوصفي الذي تمت فیه المعالجة اإلحصائیة باستعمال معامل   
« Pearson » " ي تم التوصل من خالله إلى تحقق الفرضیة العامة التي تفترض وجود الذ" بیرسون

عالقة بین انخفاض مستوى الدافعیة للتعلم و التأخر الدراسي لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة، ما أمكننا 
  .من استنتاج أن انخفاض مستوى الدافعیة للتعلم یؤدي إلى حدوث التأخر الدراسي عند التالمیذ

لمعالجة الفرضیتین الجزئیتین إحصائیا و الذي تم التوصل من  (T.test)اختبار كذلك استعملنا 
  : خالله إلى تحقق هذین الفرضیتین التي مفادهما

 .هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین الجنسین في انخفاض مستوى الدافعیة للتعلم  -
 .هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین الجنسین في التأخر الدراسي -

خیر ما یجدر اإلشارة إلیه هو أن هذه الدراسة تبقى محدودة و قابلة للخضوع إلى دراسات وفي األ
میدانیة أخرى و ذلك بإضافة متغیرات و اعتماد عینة كبیرة و شاملة تمكن من تمثیل المجتمع 

  . األصلي
   

          

  

 


