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ملخص: 

برنامج  فاعلية  من  �لتحقق  �إىل  �حلالية  �لدر��سة  هدفت 
�لد�فعية  لتنمية  �لذ�تي؛  �لتقرير  نظرية  �إىل  م�ستند  تدريبي 
يف  �لأ�سا�سي  �لعا�رش  �ل�سف  طلب  من  عينة  لدى  �لجتماعية 
�لأردن. تكونت عينة �لدر��سة من )68( طالبًا من طلب �ل�سف 
�لغوث،  وكالة  مد�ر�س  من  ق�سدية  بطريقة  �ختريو�  �لعا�رش 
جتريبية  جمموعتني:  على  ،وبالت�ساوي  ع�سو�ئيًا  توزيعهم  ومت 
يتعر�س  مل  و�سابطة  �لتدريبي،  للربنامج  طلبها  تعر�س 
لتحقيق  جمموعة.  لكل  طالبا   )34( بو�قع  للربنامج،  �أفر�دها 
جل�سة   )16( يحتوي  تدريبي  برنامج  بناء  مت  �لدر��سة  �أهد�ف 
�لنف�سية  �حلاجات  ت�سمل  دقيقة   )45( جل�سة  كل  مدة  تدريبية، 
�لثلث يف نظرية �لتقرير �لذ�تي )�لكفاية و�لرت�بط و�ل�ستقلل( 
، مت تطبيق �لربنامج- بعد �لتاأكد من �سدقه- على مد�ر )40( 
�لجتماعية  للد�فعية  مقيا�س  بتطوير  �لباحثان  قام  كما  يومًا. 
�لدعم  �لنتماء،  �لجتماعية،  )�لقابلية  �أبعاد  خم�سة  �سمن 
من  و�لتاأكد  �لجتماعية(  �مل�سوؤولية  �ل�سد�قة،  �لجتماعي، 
�سدقه وثباته. حيث مت تطبيقه وحتليل �لنتائج با�ستخد�م حتليل 
 )Mancova( و�ملتعدد   )Ancova( �لأحادي  �مل�سرتك  �لتباين 
�لدللة  م�ستوى  عند  �إح�سائية  دللة  لوجود  �لنتائج  �أ�سارت  وقد 
�لفرعية  �لأبعاد  جميع  وعلى  ككل  �ملقيا�س  على   )α≤  0.05(
�لربنامج  ��ستقر�ر  مدى  وملعرفة  �لتجريبية،  �ملجموعة  ل�سالح 
APa-( �ملرت�بطتني  للعينتني  “ت”  �ختبار ��ستخد�م  مت   ققد 

للمجموعة  �لبعدي  �لختبار  متو�سط  ired sample t- test( بني 

من  �سهر  بعد  �ملقيا�س  نف�س  على  �أد�ئها  ومتو�سط  �لتجريبية 
دللة  وجود  عدم  �إىل  �لنتائج  �أ�سارت  وقد  �لربنامج،  �نتهاء 
�إح�سائية عند م�ستوى �لدللة )α≤ 0.05( بني �ملتو�سطني، مما 
�لنتائج  مناق�سة  مت  �لزمن.  مع  �لربنامج  �أثر  ��ستقر�ر  �إىل  ي�سري 

و�قرت�ح بع�س �لتو�سيات. 
�لتقرير  نظرية  تدريبي،  برنامج  املفتاحية:  الكلمات 

�لذ�تي، �لد�فعية �لجتماعية( . 

Effectiveness of a Training Program Based on 
Self- determination Theory in Developing Social 

Motivation for Primary 10th Grade students

Abstract: 

The purpose of this study was to determine 
the effectiveness of A Training Program Based on 
Self- determination Theory in improving Social 
Motivation for 10th students in Jordan, The 
sample of the study consisted of (68) male children 
from UNRWA schools in 10th grades, who were 
randomly divided into two equal groups, a control 
and an experimental group. To achieve the goals 
of the study, a training program، consisting of (16) 
sessions was developed. Each session lasted for 
(45) minutes, and covered the three human needs 
on self- determination theory (SDT) : competence, 
relatedness, and autonomy. Application of the 
program lasted for (40) days. The researchers 
developed a social motivation scale after ensuring 
construct and content validity. Cronback alpha 
coefficient was found, ensuring internal consistency 
of the scale. One- Way Ancova analysis revealed that 
the training program had a significant difference 
at (a≤0.05) on children’s social motivation on 
total scores of the social motivation scale for the 
experimental group due to the training program. 
Also One- Way Mancova analysis revealed that 
there were significant differences at (a≤0.05) on 
children’s social motivation on the all subtests of 
the social motivation scale (sociability, belonging, 
social support, intimacy and responsibility) due 
to the training program. For a follow –up tests A 
Paired sample t- test were computed between the 
means of the two groups (experimental post- test 
and one- month follow up) The results revealed no 
significant differences at (a≤0.05) , which indicated 
The reliability of the program over time. The results 
were discussed, and a number of recommendations 
were suggested. 

Keywords: Training Program, Self- 
determination Theory, Social Motivation) . 
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مقدمة: 
تعد �لد�فعية من �ملفاهيم �لأ�سا�سية يف علم �لنف�س عمومًا 
وعلم �لنف�س �لرتبوي خ�سو�سًا، حتى �أن �لبع�س ينظر �إليها كاأهم 
مفهوم يف علم �لنف�س �لرتبوي؛ نظر�ً لتد�خلها �لو��سع مع معظم 
حت�سيل  يف  �ملحوري  ولدورها  �لرتبوي،  �لنف�س  علم  مفاهيم 
�لطلب و��ستمر�رهم يف �لتعلم ، ومِلا ت�سكله من �أهمية للمعلمني 

يف غرفة �ل�سف وللآباء يف �لبيت. 
حاجات  تف�سري  على  قدرتها  �لد�فعية  مييز  ما  �أبرز  ولعل 
�سو�ًء على  لتلبيتها  ي�سعى  �سلوك  �إىل  �لفرد، ورغباته، وترجمتها 
�لنف�سية،  �حلاجات  �أو  �لأ�سا�سية،  �لبيولوجية  �حلاجات  �سعيد 
وللآخرين  للفرد  تعطي  بذلك  وهي  و�لجتماعية،  و�ملعرفية، 
Wool- تعديله  وحماولة  به  و�لتحكم  �ل�سلوك  هذ�  لفهم  )رر�سة 

 . )folk,2000

فقد   ، خمتلفة  �جتاهات  من  �لد�فعية  �لنف�س  علماء  در�س 
مفهومها  ظهر  �لتي  �خلارجية  بالد�فعية  مبكر�ً  �لهتمام  بد�أ 
�لد�فعية  ثم   ، �لقرود  على  �أبحاثه  يف   )Harlow( هارلو  يد  على 
 1959 �إليها و�يت )White( لأول مرة عام  �أ�سار  �لد�خلية و�لتي 
)Santos,2014( . تو�لت �لأبحاث بعد ذلك لتدر�س �أنو�عا خمتلفة 
�ملجال  يف  �أبرزها  يكون  قد  خمتلفة،  جمالت  يف  �لد�فعية  من 
�أكادميية ت�سكل جزء�ً مهمًا من  ، فاملدر�سة كموؤ�س�سة  �لأكادميي 
حياة �لطالب؛ يو�جه فيها حتديات كثرية كالنخر�ط يف �لأن�سطة 
�لنجاح  وحتقيق  �ملختلفة،  �ملهار�ت  و�كت�ساب  �لأكادميية، 
�لأكادميي، وُيتوقع منه �للتز�م بقو�عد �لف�سل �لدر��سي، و�إقامة 
�لأن�سطة  يف  و�مل�ساركة  وزملئه،  معلميه،  من  جيدة  علقات 
�لجتماعية، �إن كل هذه �للتز�مات ل بد لها من طاقة حتركها، 
 Wentzel( �لأكادميية  �لد�فعية  عليه  �أطلق  ما  وهذ�  وتوجهها، 
�سياق  يف  يحدث  �لأكادميي  �لتعلم  ولأن   ،  )& Wigfield,2009

�جتماعي ي�سمل �لتفاعل بني �لطالب وزملئه ومعلميه يف �ل�سف 
خ�سو�سًا و�ملدر�سة عمومًا، فقد ظهر مفهوم �لد�فعية �لجتماعية 
�لتي �أظهرت �لعديد من �لدر��سات �أنها تلعب دور�ً مهمًا يف �لنجاح 
 Baker,1999; Croninger & Lee, 2001 ; Marachi( �لأكادميي 
& Astor & Benbenishty, 2007; Noddings,1992; Went-

 . )zel,1997

�ملتفق  غري  �ملفاهيم  من  �لجتماعية  �لد�فعية  مفهوم  �إن 
يز�ل  عليها، حيث ل يوجد تعريف و�حد متفق عليه عامليًا، ول 
�لد�فعية  فاإن  نف�سي  منظور  فمن  �ملنال،  بعيد  �إليه  �لو�سول 
فهم  كيفية  تو�سح  �لتي  �لنظريات  بع�س  تت�سمن  �لجتماعية 
�لجتماعية،  �لعلقات  خلل  من  و�لأمور،  للأهد�ف  �لأ�سخا�س 
�أما من منظور علم �لجتماع فاإنه يركز �أكرث على طبيعة �لأهد�ف 

 . )Forgas&Williams & Laham. 2004( و�لدو�فع
�لد�فعية   )McQueen et al, 2009, 1( ماكوين  عّرف 
�ل�سياق  خلل  من  �مل�ستوحاة  �لقوى   « �أنها  على  �لجتماعية 
» عملية  �أنها  �أي�سا على  ، ويعرفها  �ل�سخ�س«  �لجتماعي حلياة 

و�لتجارب  �ل�سخ�س  بني  �لتفاعل  خلل  من  حتدث  ديناميكية 
�حلياتية وبيئته ». بينما عرفها ف�سكي )Fiske, 2004, 14( باأنها: 
�ملو�قف  يف  و�لإدر�ك  �ل�سلوك  تقود  نف�سية  عمليات  عن  “عبارة 
�لد�فعية  �أن   )Weiner,1995, p9( و�يرن  يرى   ، �لجتماعية” 
�لتفاعل  مو�قف  يف  لل�سلوك  ��ست�سارة  عن  “عبارة  �لجتماعية 
�لجتماعية،  و�ملعتقد�ت  �ملعارف  على  تعتمد  �لتي  �لجتماعي 
وتق�سي  �لجتماعية  �لأحد�ث  على  �أحكام  �إ�سد�ر  �إىل  وتوؤدي 

�أ�سبابها”. 
جاء  �لجتماعية؛  �لد�فعية  تعريف  على  �لختلف  وبقدر 
�لختلف على مكوناتها، فقد �أ�سار هك�س )Hicks,1997( �إىل �أن 
�لد�فعية �لجتماعية ت�سمل: �أهد�ف �لعلقات �ملتمثلة بال�سد�قة، 
�ملتعلقة  �لجتماعية  �مل�سوؤولية  و�أهد�ف   ، �لإيجابية  و�لعلقات 
برغبة �لفرد يف �أن يكون مو�طنًا �ساحلًا، و�أهد�ف �حلالة �ملتعلقة 
بالنتماء للجتاه �ل�سائد يف �ملجتمع، بينما ترى ونتزل ويجفيلد 
)Wentzel &Wigfield,1998( �أن �لد�فعية �لجتماعية تتكون من: 
و�لتعرف  �لأقر�ن  بقبول  �ملتمثلة  �لجتماعية  �لد�فعية  �لعمليات 
�ملتبادلة  �ل�سخ�سية  و�لعلقات   ، �جتماعية  بطريقة  عليهم 
ومعلميهم  زملئهم  عن  �لطلب  ت�سور�ت  �ل�سد�قة،  كعلقات 
�لد�فعية  �أن   )Urdan,2012( �أورد�ن  يرى  حني  يف  وجمتمعهم، 
�لجتماعية تتكون من �لأهد�ف �لجتماعية، كتكوين �ل�سد�قات 
�لنتماء  �إىل  و�حلاجة  �لدعم،  وتقدمي  �لجتماعية،  و�مل�سوؤولية 
حيث نظر �إليه كد�فع فطري ميكن تنميته بالإ�سافة للديناميات 
يوؤدي  �لذي  �لأفر�د  �لتاأثري �ملتبادل بني  به  �لجتماعية، ويعني 
للندماج �لجتماعي. وللعامل ف�سكي )Fiske , 2004( وجهة نظر 
و�لفهم،  �لنتماء،  ت�سمل:  �لجتماعية  �لد�فعية  �أن  فريى  �أخرى 
وزربرغن  يو�ست  �عترب  وقد  و�لثقة.  �لنف�س،  وتعزيز  و�لتحكم، 
)Yost & Zurbriggen , 2006( �أن �لد�فعية �لجتماعية تتكون من 
 Urdan&( وميهر  �أوردن  �أن  و�ل�سد�قة، يف حني  و�لنتماء  �لقوة 
maehr,1995( يريان �أن �لد�فعية �لجتماعية تتكون من جمموعة 

�لجتماعي،  �لنتماء  هي:  تد�خلية  وعلقات  و�أهد�ف  عو�مل 
ودعم  و�لثناء،  �لجتماعية،  و�ل�سلطة  �لجتماعي،  و�لهتمام 
�لكلية  طلب  ��ستبانة  ق�سمتها  بينما  و�لو�لدين.  و�ملعلم  �لأقر�ن 
للد�فعية  �لفرعي  �ملقيا�س  يف   )student college inventory(
�لقابلية  �لذ�ت،  على  �لعتماد  مكونات:  ثلثة  �إىل  �لجتماعية 

 . )Pedescleaux , 2010( لجتماعية، �لقيادة�
الآتية  العنا�رش  حتديد  مت  فقد  الدرا�صة،  هذه  ولأغرا�س 

كمكونات للدافعية الجتماعية، وهي: 
»رغبة  ♦ وتعني   :  )Sociability( �لجتماعية  �لقابلية 

لدى �لفرد يف �حل�سول على ر�سا �لآخرين، وميل عام لدى �لفرد 
للم�ساركة يف �لأن�سطة، وتف�سيل �لعلقات �لجتماعية على �لبقاء 
وحده » )Cheek & Buss, 1981, p7( وتلعب �لقابلية �لجتماعية 
Ep- �حلياة  عن  و�لر�سا  �لأكادميي  �لندماج  يف  مهما  )وور�ً 
بالنتماء،  �ل�سعور  مع  �يجابيًا  �رتباطًا  وترتبط   ،  )stein,2012

 Mounts et al. ,( و�لدعم �لجتماعي �ملقدم من �لأهل و�لزملء
 )2006
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�لإح�سا�س بالنتماء )Sense of Belonging( : “�لدرجة  ♦
�جتماعيا  ومقبول  جمتمعه  من  جزء  باأنه  �لفرد  بها  ي�سعر  �لتي 
من �لآخرين« )Santos,2014, 2( . وقد �عتربه �لكثري من �لعلماء 
ويرتبط   ،  )Fiske , 2004( �لجتماعية  للد�فعية  �لرئي�س  �ملكّون 
،وتقبل  �ل�سد�قات  وتكوين  بالقبول،  بال�سعور  جوهريًا  �رتباطًا 
بامل�سوؤولية  و�ل�سعور  �لإيجابي،  �لجتماعي  و�ل�سلوك  �لدعم 

 . )Juvonen, 2007( لجتماعية�
»�لدعم  ♦ وتعني   :  )Social Support( �لإجتماعي  �لدعم 

و�لأ�سدقاء،  و�لأ�رشة  �ملعلم  ودعم  وزملئه،  �لفرد  بني  �ملتبادل 
وللدعم   .  )Kalkan & Epli- Koc, 2011, 548( �لفرد«  وم�ساعده 
�لجتماعي دور كبري يف تن�سئة �لفرد ب�سكل �سليم، و�لتغلب على 
 ، )Mason, 2004( لعديد من �مل�سكلت �لنف�سية كاخلوف و�لقلق�

 )Lagana, 2004( .ويرتبط �رتباطًا �إيجابيًا قويًا بالنتماء
علقات  ♦ لإن�ساء  �لفرد  حاجة   :  )Intimacy( �ل�سد�قة 

�حلميمة  �ل�سد�قة  وتلعب  زملئه.  مع  وم�ستقرة  قوية  �سد�قة 
دور�ً حموريًا يف حياة �لطلب و�أد�ئهم �لأكادميي، وهي تختلف 
 . )Lee, 2006( باختلف �ملجتمع و�لثقافة و�لفئة �لعمرية للفرد

♦  :  )Social Responsibility( �لجتماعية  �مل�سوؤولية 
مدى �لتز�م �لفرد بالأنظمة و�لعاد�ت و�لتقاليد �ل�سائدة، و�لتعامل 
جتاه  �لإيجابي  �ل�سلوك  من  نوعا  وتعك�س  �لآخرين،  مع  بعد�لة 
�لآخرين. وتعترب �مل�سوؤولية �لجتماعية نتاجا للرتبية �لإيجابية 
Be- للمجتمع.  بالنتماء  و�لإح�سا�س  و�ملدر�سة،  �لبيت،    (

  )ghaei,2005

وقد ظهرت �لعديد من �لنظريات �لتي تف�رش �لد�فعية،؛ لعل 
Self Determina- )أأبرزها و�أكرثها �نت�سار�ً نظرية �لتقرير �لذ�تي 

tion Theory( لكل من ريان ودي�سي، حيث تفرت�س هذه �لنظرية 

باأن جميع �لطلب بغ�س �لنظر عن عمرهم، وجن�سهم، وو�سعهم 
�لثقافية  وخلفياتهم  وجن�سياتهم،  و�لجتماعي،  �لقت�سادي، 
و�حلاجات  �لذ�تية،  �لدو�فع  مثل:  للنمو،  كامنة  ميول  ميتلكون 
�مل�ساركة  يف  �لأ�سا�س  متثل  �مليول  وهذه  و�لف�سول،  �لنف�سية، 
 Ryan( ل�سفية، و�لدمج �لأكادميي، و�لأد�ء �لإيجابي يف �ملدر�سة�
�لفرد ووظائفه  �أي�سًا بتطور  �لنظرية  . وتهتم هذه   )et al, 2009

�ل�سخ�سية يف �سياق �جتماعي، وتعترب منوذجًا للد�فعية �لإن�سانية 
و�ل�سخ�سية )Ryan & Deci, 2000b( ، كما ت�سري �لنظرية �إىل �أن 
»�لأفر�د لديهم �مليل �إىل ��ستيعاب �ملعرفة، و�ملمار�سات �جلديدة 
�لجتماعي«  و�ل�سياق  �لجتماعية،  �لتن�سئة  خلل  من  �ملكت�سبة 

 . )Niemiec & Ryan,2009, 134(
 Ryan( تتكون نظرية التقرير الذاتي بح�صب ريان ودي�صي
Deci, 2000b &( من خم�س نظريات فرعية هي: نظرية �حلاجات 
�لنف�سية )psychological need theory )BPNT( ، ونظرية �لتقييم 
ونظرية   ،  )Cognitive Evaluation theory )CET( �ملعريف 
 ،  )Organismic Integration theory )OIT( �لق�سدي  �لتكامل 
 causality orientation( theory )COT( �ل�سببي  �لتوجه  ونظرية 

 . )Goal contents theory )GCT( ونظرية حمتويات �لهدف ،( 
�لنا�س  �أن   )BPNT( �لنف�سية  �حلاجات  نظرية  تفرت�س 

�لنف�سية  حاجاتهم  تلبي  �لتي  �لأعمال  يف  �لنخر�ط  �إىل  مييلون 
 )Innate needs( لأ�سا�سية، وهذه �حلاجات هي حاجات فطرية�
 psychological satisfaction( )Ryan( �لنف�سي  بالر�سا  تتعلق 
هي:  نف�سية،  حاجات  ثلث  �لنظرية  وت�سمل   ،  )& Deci, 2000b

و�لرت�بط   ،  )Competence( و�لكفاية   ،  )Autonomy( �ل�ستقلل 
اأنهم  اإل  الب�رشية متعددة،  اأن احلاجات  ورغم   ،  )Relatedness(
اقرتحها  التي  احلاجات  معظم  ت�صمل  احلاجات  هذه  اأن  يرون 

 . )Ryan & Deci , 2000a( علماء النف�س ال�صابقون
ودي�سي  ♦ ريان  بح�سب   :  )Competence( �لكفاءة 

خلل  من  ياأتي  بالكفاءة  �ل�سعور  فاإن   )Ryan & Deci,2000b(
�لتجارب �لناجحة، و�مل�ساعر �لإيجابية حول �لن�ساط، كما يرون 
 Optimal( لأمثل� �لتحدي  �لكفاءة يت�سابك مع مفهوم  �أن مفهوم 
Challenge( ، وميكن ملحظه �لكفاءة من خلل مر�قبة �لطلب 

�أثناء ��ستك�سافهم لبيئتهم، ويف جتاربهم يف �لتعامل مع �لأ�سياء 
بالر�سا  و�سعورهم  وجوههم  على  �لفرح  وملحظة  حولهم،  من 
�أن   )Ryan & Deci, 2000a( ، يرى ريان ودي�سي   )Holt, 1964(
�ل�سعور بالكفاءة يوؤدي �إىل تنمية �لدو�فع �لذ�تية، و�أن �أّي تدخل 
�سلبي جتاه هذه �لعملية �سو�ًء على �سكل نقد �أو �سيطرة قد ينق�س 

�لد�فعية �لذ�تية. 
♦  Ryan( وريان  دي�سي  يرى   )Autonomy( �ل�ستقلل: 

�سعور�ً  ير�فقه  �أن  بد  ل  بالكفاءة  �ل�سعور  �ن   )& Deci,2000b

بال�ستقلل من �أجل �زدهار �لد�فعية �لذ�تية ، فعندما ُيعطى �لفرد 
�حلرية يف �لختيار، وفر�سة لتوجيه �لنف�س، و�عرت�فا بامل�ساعر 

Acknowledgment feeling تتعزز م�ساعر �لرتياح �لذ�تي لديه. 

♦  Ryan( ودي�سي  ريان  عّرف   )Relatedness( �لرت�بط 
مع  بالتو��سل  �ل�سعور  يف  �لرغبة  باأنه  �لرت�بط   )&Deci,1985

�لآخرين، و�أن يكون �لفرد حمبوبًا، وحمط �هتمام ورعاية، ويرى 
و�لرت�بط  �ل�ستقلل  �أن   )Ryan & Deci، 2009( وريان  دي�سي 
وهذ�  �لطلبة،  حت�سيل  على  �لتاأثري  يف  جنب  �إىل  جنبًا  ي�سري�ن 
 Stanley & Spradlin &( وبلوكر  و�سباردلن  �ستانلي  ما دعى 
هو  �لأكادميي  �لإ�سلح  مفتاح  باأن  �لقول  �إىل   )Plucker,2008

�أن  �ل�رشوري  من  �إنه  حيث  �لتعليم،  د�خل  جيدة  علقات  �إقامة 
ي�سعر كل طالب بارتباطه مبجتمع �لتعليم، مما يزيد من �مل�ساركة 
يف �لبيئات �لتعليمية. كما �أن �لرت�بط يف جمتمع �ملدر�سة، و�لدعم 
�ملقدم من �ملعلمني، و�لطلبة، و�أولياء �لأمور موؤ�رش مهم للنجاح 
و�آخرون  ريتل  در��سة  �أثبتته  ما  وهذ�  و�ل�سخ�سي.  �لأكادميي، 

 . )Ratelle et al, 2005(
�لد�فعية   )CET( �ملعرفية  �لتقييم  نظرية  تتناول  بينما 
 Ryan( حيث يرى ريان ودي�سي )intrinsic motivation( لد�خلية�
Deci,2000a&( �أن �لأفر�د �لذين ميتلكون د�فعية ذ�تية ينخرطون 

يف �لن�ساط لتحقيق ر�سا فطري من �لن�ساط بحد ذ�ته. ووفقًا لهذه 
�لنظرية فاإن �لد�فعية �لد�خلية ترتكز على �لحتياجات �لأ�سا�سية 
زيادة  �إىل  يوؤدي  مما  بالكفاءة  و�ل�سعور  و�ل�ستقلل  للكفاءة 

 . )Deci & Ryan , 1985( لد�فعية �لد�خلية�
�لد�فع  على   )OIT( �لع�سوي  �لتكامل  نظرية  تركز  فيما 
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�خلارجي �ملتمثل يف �ل�سعي ور�ء �لن�ساط للح�سول على �لنتائج 
من خارج �لن�ساط )تعزيز �أو مكافاأة خارجية( . ترى هذه �لنظرية 
�أن �لدو�فع ل ميكن �أن تكون جميعها خارجية �إذ �إن بع�س �لدو�فع 
Contex- �لظرفية  �لبيئة و�ملو�قف  �لتفاعل مع  )نن�ساأ من خلل 

 . )tual Factors( )Ryan &Deci,2000a

بالد�فعية  كبري�ً  �هتمامًا  �لذ�تي  �لتقرير  نظرية  �أولت  وقد 
�أ�سا�سي  ك�رشط  �لرت�بط  على  تركيزها  خلل  من  �لجتماعية، 
حلدوث �لتقرير �لذ�تي، حيث �إن �لتعلم �ملدر�سي يحدث يف �سياق 
وعلقات  و�لزملء،  باملعلم  �لطالب  علقة  يت�سمن  �جتماعي 
و�ملعلم،  �لطلب  �مل�سرتكة بني  و�لأهد�ف  �لطلب،  �ل�سد�قة بني 
و�خلارجية  �لد�خلية  �لد�فعية  يف  يوؤثر  �لجتماعي  �ل�سياق  وهذ� 

 . )Ryan & Deci, 2000a( على حد �سو�ء

مشكلة الدراسة: 
خلل  من  �لباحثني  عند  بامل�سكلة  �لإح�سا�س  بد�أ 
�أثناء  �لطلبة  وتفاعل  �لجتماعية،  �لعلقات  حول  ملحظاتهما 
�لغوث،  ووكالة  و�لتعليم،  �لرتبية  وز�رة  مد�ر�س  يف  عملهما 
مييلون  �لطلبة  بع�س  �أن  لحظا  حيث   ، �ملختلفة  و�جلامعات 
بها،  و�ل�ستمتاع  �لتعليمية،ن  �لأن�سطة  يف  �لطوعية  للم�ساركة 
�لآخرون  �لطلب  ميلكه  ل  و�لإ�رش�ر  �لتحدي  من  قدر�  وميلكون 
وبني  بينهم  م�سرتكة  نظر  وجهات  لتكوين  مييلون  �أنهم  كما   ،
�لتعامل  �أهد�ف �لتعلم ،وي�سلكون طرقا ن�سطة يف  معلميهم حول 
يتميزون  �أنهم  كما   ، جمموعات  يف  �لعمل  �أثناء  زملئهم  مع 
ملر�جعة  �لباحثَني  دفع  مما  ولزملئهم،  للمدر�سة  عاٍل  بانتماء 
�لأدب �لرتبوي ملعرفة �ل�سبب ور�ء ذلك ، ولعل �أبرز ما يف�رش ذلك 
هو �متلك هوؤلء �لطلبة لدو�فع معينة ت�ساعدهم على �لإقبال على 
�لنظريات  ��ستعر��س  وعند  بها،  و�ل�ستمتاع  �جلماعية  �لأعمال 
�أن نظرية �لتقرير �لذ�تي تعترب  �ملف�رشة للد�فعية، ر�أى �لباحثان 
من �لنظريات �لو��سعة �لنت�سار Macro- Theory ومتعددة �لأبعاد، 
حيث جتمع ما بني �سق �أكادميي و�آخر �جتماعي وميكن �لعتماد 
عليها يف تنمية �لد�فعية �لجتماعية، ولأن �لد�فعية �لجتماعية 
Murray et al,2008; Struthers & Dupuis & Ea- )ككن تنميتها 

تدريبي  برنامج  بناء  �إىل  �لدر��سة  فقد هدفت هذه   ،  )ton, 2005

م�ستند �إىل نظرية �لتقرير �لذ�تي لتنمية �لد�فعية �لجتماعية. 

أهمية الدراسة: 
�لد�فعية  بتنمية  �هتمامها  من  �لدر��سة  هذه  �أهمية  تاأتي 
بالد�فعية  �ملرتبط  �لنظري  �جلانب  على  ،وتاأكيدها  �لجتماعية 
وكون  عملّية،  تطبيقات  �إىل  وترجمتها  �لذ�تي،  �لتقرير  كنظرية 
تطور  �لتي  �لباحث-  علم  حد  على  عربيًا-  �لأوىل  �لدر��سة  هذه 
�أهميتها،  من  يزيد  فهذ�   ، �لجتماعية  �لد�فعية  لتنمية  برنامج 
و�سع  على  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  يف  �لقر�ر  �سانعي  وي�ساعد 

بر�مج مماثلة لتنمية �لد�فعية �لجتماعية. 
تدريبيًا  برناجمًا  تقدميها  �إىل  �أي�سا  �أهميتها  ترجع  كما 
فيه،  يحدث  �لذي  �لجتماعي  بال�سياق  �لأكادميي  �جلانب  يربط 

�ملهمة  �جلو�نب  ومن  �لجتماعية،  �لد�فعية  رفع  على  ويعمل 
�لعا�رش  �ل�سف  طلب  لإك�ساب  �سعيها  �لدر��سة؛  هذه  يف  �أي�سا 
بع�س �ملهار�ت �لجتماعية �لتي �ستعينهم م�ستقبًل على مو�جهة 

حتديات �ملرحلة �لثانوية و�جلامعية. 

فرضية الدراسة: 
تهدف الدرا�صة احلالية للتحقق عن الفر�صية التية: 

هل توجد فروق بني متو�صط درجات الطلب على مقيا�س 
وال�صابطة  التجريبية،  املجموعتني:  بني  الجتماعية  الدافعية 

تعزى لتطبيق الربنامج التدريبي؟ 

التعريفات: 
و�خلرب�ت  ◄ �لدرو�س  من  جمموعة  التدريبي:  الربنامج 

�ملخططة �لتي يكت�سبها �لطالب حتت �إ�رش�ف �ملدر�سة ، �أو �جلامعة 
)Good,1973, 157( ويعّرف �إجر�ئيا على �أنه: �لربنامج �لذي �أعده 
جل�سة   )16( من  ويتكون  �لجتماعية  �لد�فعية  لتنمية  �لباحثان 

تدريبية �عتماًد على نظرية �لتقرير �لذ�تي. 
من  ◄ حتدث  ديناميكية  عملية  الجتماعية:  الدافعية 

Mc-  « �ل�سخ�س و�لتجارب �حلياتية وبيئته  �لتفاعل بني  )للل 
Queen et al, 2009, 1( ، وتعّرف �إجر�ئيا على �أنها: �لدرجة �لتي 

�لذي  �لد�فعية �لجتماعية،  �لطالب على مقيا�س  �سيح�سل عليها 
موزعة  فقرة   )34( من  ويتكون  �لدر��سة  لأغر��س  �لباحث  �أعده 
�لدعم  �لنتماء،  �لجتماعية،  �لقابلية  هي:  �أبعاد  خم�سة  على 

�ملتبادل، �ل�سد�قة، �مل�سوؤولية �لجتماعية. 
�لد�فعية  ◄ يف  �ساملة  نظرية  الذاتي:  التقرير  نظرية 

جميع  �أن  وتفرت�س  ودي�سي،  ريان  �لعاملني  يدي  على  ظهرت 
�لطلب بغ�س �لنظر عن عمرهم، وجن�سهم، وو�سعهم �لقت�سادي، 
ميول  ميتكلون  �لثقافية  وخلفياتهم  وجن�سياتهم،  و�لجتماعي، 
كامنة للنمو، مثل: �لدو�فع �لذ�تية، و�حلاجات �لنف�سية، و�لف�سول، 
�لربنامج  بناء  مت  �لتي  �لنظرية  �أنها:  على  �إجر�ئيًا  وتعّرف 
�لآتية:  �لنف�سية  �حلاجات  على  بالعتماد  لها،  وفقًا  �لتدريبي 

�لكفاية، و�ل�ستقلل، و�لرت�بط. 

حدود الدراسة: 
تتحدد نتائج الدرا�صة احلالية باحلدود الآتية: 

Ú  حدود مكانية: تتمثل بتطبيق �لدر��سة يف مد�ر�س وكالة
�لغوث يف �لأردن. 

Ú  حدود زمانية: تتمثل بالفرتة �لزمنية �لتي طبقت فيها
�لدر��سي  �لعام  من  �لثاين  �لدر��سي  �لف�سل  من  �لدر��سة  �إجر�ء�ت 

2015  /2014
Ú  حدود ب�رشية: تتمثل باقت�سار عينة �لدر��سة على طلب

�ل�سف �لعا�رش �لأ�سا�سي. 
Ú  لدر��سة على نظرية� حدود مو�سوعية: تتمثل باعتماد 
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�لتقرير �لذ�تي كاأ�سا�س نظري، وكذلك �لأبعاد �لتي مت �عتمادها 
للد�فعية �لجتماعية. 

الدراسات السابقة: 
در��سة  �أية  �لباحثان  يجد  مل  �لنظري  �لأدب  مر�جعة  وبعد 
�لد�فعية  �أبعاد  �حلالية من حيث  �لدر��سة  من  قريبة  �أو  م�سابهة، 
�لجتماعية �ملتناولة، �أو �لنظرية �مُل�ستنَِد عليها �أو �لعينة، لذ� متت 
مبا�رشة،  غري  بطريقة  �لعلقة  ذ�ت  �لدر��سات  ببع�س  �ل�ستعانة 
�إىل  للتعرف  هدفت  در��سة   )Nasser, 2014( نا�رش  �أجرى  فقد 
�لعلقة بني �لد�فعية �لجتماعية �ملدر�سية، و�لتح�سيل �لأكادميي 
تكونت عينة �لدر��سة من )564( طالبًا و )697( طالبًة من طلبة 
�ملد�ر�س �مل�ستقلة يف قطر ومن �ل�سفوف )7،8،9،11،12( ، حيث 
�ملدر�سة،  يف  �لجتماعية  للد�فعية  مقيا�س  ببناء  �لباحث  قام 
للد�فعية  مكونات  ثلثة  �إىل  وتو�سل  له،  عاملي  حتليل  و�إجر�ء 
�لجتماعية، هي: م�ساعدة �لزملء، و�لقوة �لجتماعية، و�لد�فعية 
�لنحد�ر  حتليل  نتائج  �أظهرت  وقد   global motivation �لعاملية 
وجود علقة تنبوؤية �سعيفة بني �لد�فعية �لجتماعية و�لتح�سيل. 
قام   )Murray et al, 2012( واآخرون  موراي  در��سة  ويف 
على  �لجتماعية  �لد�فعية  لتنمية  برنامج  �أثر  بدر��سة  �لباحثون 
برنامج  ببناء  �لباحثون  قام  حيث  �لتوحد،  ذوي  من  �ملر�هقني 
�لقد�ر�ت  لتنمية   )multimedia( �لو�سائل  متعدد  حا�سوبي 
�لتو��سلية �لجتماعية لدى �ملر�هقني من ذوي �لتوحد، حيث مت 
�ملر�هقني،  �ملتوحدين  من  �سخ�سا   21 من  مكون  عينة  �ختيار 
وقد مت توزيعهم �إىل �أربع جمموعات، وكل جمموعة ح�سلت على 
كتيب تدريبي ملدة 12 �أ�سبوعًا للمهار�ت �لجتماعية �لتد�خلية، 
وكل مهمة ��ستغرقت ثلث �ساعات، وقد مت ��ستخد�م مقيا�سّي رد 
 )SPQ( و�لقوة  �ل�سعوبات  و��ستبانة   )SRS( �لجتماعي  �لفعل 
�ملهار�ت  تنمية  يف  للربنامج  �أثر  وجود  �لنتائج  �أظهرت  وقد 

�لجتماعية �لتو�فقية. 
 Fang & Ju &( ومي  وجو  فاجن  در��سة  هدفت  كما 
و�لجتماعية  �لأكادميية  �لدو�فع  �أثر  ل�ستك�ساف   )Mei,2012
على  و�لتوقع(  و�لعتقاد،  و�لقيمة،  )�لهدف،  ت�سمل  �لتي 
��ستخدم  �لثانوية.  �ملرحلة  �لعلوم لطلب  �لدر��سي يف  �لتح�سيل 
�لأكادميية،  �لد�فعية  لقيا�س   )LMQ( ومقيا�س   )SEQ( مقيا�س 
و�لجتماعية، وقد ُطبقت �لدر��سة على )277( طالبًا وطالبًة يف 
�ل�سنة �لثالثة من �ملرحلة �لثانوية ، �أظهرت �لنتائج �ن كل مكون 
يف  خمتلف  ب�سكل  �ساهم  و�لأكادميية  �لجتماعية،  �لد�فعية  من 
توقع نتيجة �لتح�سيل، كما �أ�سارت �لنتائج �إىل �أن فروع �لد�فعية 

�لأكادميية، و�لجتماعية كانت مرتبطة مع بع�سها �لبع�س. 
بينما هدفت در��سة وينتزل )Wentzel,2010( لختبار تاأثري 
ت�سور�ت �ملعلمني و�لأقر�ن �ملر�هقني عن �لدعم، وعلقته بنتائج 
 ،interest لد�فعية �لأكادميية، و�لجتماعية �ملتمثلة يف )�لفائدة�
و�ل�سعي للأهد�ف �لجتماعية social goal pursuit( متثلت عينة 
�لدر��سة بـِ )120( طالبا من �ل�سف �ل�ساد�س و )115( طالبا من 
�ل�سف �ل�سابع و )123( طالبا من �ل�سف �لثامن. حيث مت �سوؤ�لهم 

و�ملخرجات  �ل�سلوك،  )توقعات  �أبعاد  �أربعة  �سمن  �لدعم  عن 
�لعاطفية(  و�لرعاية  و�ل�سلمة،  �مل�ساعدة،  و�أحكام   ، �لأكادميية 
و�ملعلمني،  �ل�سف،  وم�ستوى  �جلن�س،  باختلف  ذلك  و�ختلف 
�لنموذج  فائدة  �لدر��سة  نتائج  �أظهرت  وقد  �لدر��سية.  و�لف�سول 
م�ساهمات  �أي�سًا  و�أظهرت  �لجتماعي،  �لدعم  يف  �لأبعاد  متعدد 

�ملعلمني، و�لأقر�ن يف رفع د�فعية �لطلب. 
 )Pedescleaux, 2010( بينما هدفت در��سة بد�صكليوك�س
)�لأكادميية  �ملعرفية  غري  �لد�فعية  �لعو�مل  من  �لتحقق  �إىل 
للذكور  �لأكادميي  بالإجناز  تتنباأ  �أن  ميكن  �لتي  و�لجتماعية( 
 )142( من  �لدر��سة  عينة  تكونت  �لريا�سيني،  وغري  �لريا�سيني 
جامعة  يف  �جلدد  �لطلب  من  ريا�سي  وغري  ريا�سيًا  طالبًا 
 college student inventory مقيا�س  ��ستخد�م  وقد  ميدو�سرتن، 
�لد�فعية �لجتماعية و�لأكادميية لدى عينة  �إىل  للتعرف   )CSI( 

بالإجناز  �لتنبوؤ  على  �لقدرة  عدم  �لنتائج  �أظهرت  وقد  �لدر��سة، 
�لأكادميي من خلل �لد�فعية �لأكادميية و�لجتماعية با�ستخد�م 
مقيا�س )CSI( . كما �أ�سارت �لدر��سة �إىل وجود فروق يف �لد�فعية، 
�لريا�سيني  وغري  �لريا�سيني  بني  و�لجتماعية،  و�لأكادميية، 

باختلف �لعرق )�لقوقاز و�ل�سود( . 
 Struthers( وايتون  ودوبيو�س  �صرتوثرز  �أجرى  فيما 
تاأثري  در��سة  �إىل  هدفت  در��سة   )& Dupuis & Eaton, 2005
لتنمية  تطويره  مت  �لذي  �لجتماعية،  للد�فعية  تدريبي  برنامج 
ع�سو�ئية  عينة  �ختيار  مت  حيث  �لعمال،  بني  �مل�ساحمة  �سفة 
جمموعتني  �إىل  تق�سيمهم  مت  وعاملة  عامل   )35( من  مكونة 
�لر�سا  على  للتدريب  لربنامج  تعر�ست  �لأوىل  )�ملجموعة 
برنامج  على  للتدريب  تعر�ست  �لثانية  و�ملجموعة  �لوظيفي، 
لتنمية �لد�فعية �لجتماعية( ركز �لربنامج على و�سع �مل�ساركني 
بعد  �لعمال.  ملخالفات  ك�سحية  �ملوظف  فيها  يَظهر  مو�طن  يف 
�أن  �لنتائج  �أظهرت  وبعد.  قبل  �لوظيفي  �لت�سامح  قيا�س  مت  ذلك 
تدريب �لد�فعية �لجتماعية طور �لت�سامح �لوظيفي بني �لعاملني. 
�أما در��سة و�صدم )wisdom,2003( فقد هدفت �إىل �لتعرف 
�لد�فعية  نحو  و�لتوجه  �لإجناز،  لهدف  �لتوجه  بني  للعلقة 
�لريا�سيني يف �ملد�ر�س، تكونت عينة  �لجتماعية و�جلن�س لدى 
�لثانوية  �ملد�ر�س  من  طالبة   )67( و  طالبا   )24( من  �لدر��سة 
�إىل  �لتوجه  مقيا�س  ��ستخد�م  مت  وقد  �لروكي،  جبال  منطقة  يف 
�لأبعاد:  وي�سمل   )SMOSS( �لريا�سة  يف  �لجتماعية  �لد�فعية 
)�لنتماء �لجتماعي، و�حلالة �لجتماعية، و�لإدر�ك �لجتماعي( 
بني  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود  �لنتائج  �أظهرت  وقد   ،
�لذكور و�لإناث يف �لتوجه لهدف �لإجناز، و�لتوجه نحو �لد�فعية 
�رتباطية قوية  �لإناث، وكذلك وجود علقة  �لجتماعية ل�سالح 

بني �لتوجه لهدف �لإجناز و�لتوجه نحو �لد�فعية �لجتماعية. 
Spera & Went-( وينتزل  و  �صبريا  من كل  در��سة   يفيف 
�لطلب  �أهد�ف  بني  �لن�سجام  علقة  بحثت  و�لتي   )zel,2003
�لأكادميية و�لجتماعية، تكونت  و�ملعلمني وعلقتها بالد�فعية 
مت  حيث  �لتا�سع،  �ل�سف  يف  طالبا   )97( من  �لدر��سة  عينة 
�لإيجابي  �لجتماعي  )�ل�سلوك  �أهد�ف  �أربعة  يف  �لتطابق  قيا�س 
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ومت  لذلك،  �أُعّدت  �أد�ة  با�ستخد�م  و�لأد�ء(  و�لتعلم،  و�مل�سوؤولية،   ،
مقيا�سني  خلل  من  و�لأكادميية  �لجتماعية  �لد�فعية  قيا�س 
طور� لذلك، وقد �أظهرت �لنتائج وجود �رتباط �إيجابي بني فائدة 
�أظهرت وجود  وكذلك  �ملعلمني،  �لجتماعي من  و�لدعم  �لطلب، 
على  و�ل�سيطرة  �ملتطابقة  �لتعلم  �أهد�ف  بني  �إيجابي  �رتباط 

�ملعتقد�ت. 
�إىل  �لتعرف  �إىل   )Kuin,2009( كوين  در��سة  هدفت  بينما 
تكونت  �لأكادميية،  و�لد�فعية  �لجتماعية  �لد�فعية  بني  �لعلقة 
�أوكلند  جامعة  من  وطالبًة  طالبًا   )290( من  �لدر��سة  عينة 
مقيا�س  ��ستخد�م  مت  �سنة،   59  –  19 بني  �أعمارهم  تر�وحت 
�لجتماعية،  )�مل�سوؤولية  �أبعاد  من  يتكون  �لجتماعية  للد�فعية 
و�لأهد�ف �لجتماعية �لإيجابية، و�للتز�م �لجتماعي( ومقيا�س 
باأبعاده  لفالري�ند  و�خلارجية  �لد�خلية  �لأكادميية  �لد�فعية 
�أظهر  وقد   ، �لد�فعية(  و�نعد�م  و�خلارجية،  �لد�خلية،  )�لد�فعية 
�إيجابية ذ�ت دللة �إح�سائية بني �لد�فعية  �لنتائج وجود علقة 
علقة  وجود  وعدم  �لجتماعية.  و�لد�فعية  �لد�خلية،  �لأكادميية 
و�لد�فعية  جهة،  من  �لد�فعية  و�نعد�م  �خلارجية،  �لد�فعية  بني 

�لجتماعية من جهة �أخرى. 
نلحظ من خلل ��ستعر��س �لدر��سات �ل�سابقة وجود بع�س 
�لدر��سات �لتي �ختربت �أثر برنامج تدريبي للد�فعية �لجتماعية، 
ولكن على عينات خمتلفة عن عينة �لدر��سة، كالطلب �ملتوحدين، 
�أو يف جمال �لعمل، وباأبعاد مت�سابهة مع �لدر��سة �حلالية، ولكن 
�أثر  لتتناول  �لدر��سة  هذه  جاءت  لذلك  متامًا،  متطابقة  لي�ست 
برنامج تدريبي للد�فعية �لجتماعية على طلب �ل�سف �لعا�رش. 

إجراءات الدراسة: 

منهج الدراسة: 

�ملنهج �ملتبع يف هذه �لدر��سة هو �ملنهج �سبه �لتجريبي، 
حيث مت �ختيار عينة ق�سدّية من طلب �ل�سف �لعا�رش، وتوزيعها 
��ستخد�م  ومت   ، وجتريبية  �سابطة،  جمموعتني:  �سمن  ع�سو�ئيًا 
�إحد�هما   ، ملجموعتني  متابعة(   – بعدي   – )قبلي  ت�سميم 
بالرموز  �لت�سميم  هذ�  عن  وُيعرب   ، �سابطة  و�لأخرى  جتريبية 

كما يلي: 
G1 R O1 X O2 - O3

     G2 R O1  - O2

حيث ُيق�سد بـِ )G1( �ملجموعة �لتجريبية و )G2( �ملجموعة 
 )O2( و  �لقبلي  �لقيا�س   )O1( �لع�سو�ئي  �لتوزيع   )R( �ل�سابطة 

�لقيا�س �لبعدي )O3( قيا�س �ملتابعة )X( �ملعاجلة. 

أفراد الدراسة: 

�ل�سف  طلب  من  طالبًا   )68( من  �لدر��سة  �أفر�د  تكّون 
�لغوث  لوكالة  �لتابعة  �لأوىل  �لإعد�دية  نز�ل  مدر�سة  �لعا�رش يف 
لإبد�ء  �لعينة  �ختيار  �سبب  ويرجع  عمان،  �لعا�سمة  يف  �لدولية 
من  �ملجمع  ولقرب   ، �لباحثني  مع  كامًل  تعاونا  �ملدر�سة  �إد�رة 

�لتجريبية،  �ملجموعة  طلب  لتدريب  �لوقت  يوفر  مما  �لباحثني 
وقد مت �ختيار �سعبتني ع�سو�ئًيا من �سعب �ل�سف �لعا�رش و�لبالغ 
�ل�سعبتني  �إحدى  �ختريت  ثم  �ملدر�سة،  يف  �سعب   )3( عددها 
جمموعة  لتكون  و�لأخرى  �سابطة،  جمموعة  لتكون  ع�سو�ئيًا 
طالبًا،   )34( �ل�سابطة  �ملجموعة  طلب  عدد  بلغ  وقد  جتريبية، 
مت  وقد  �أي�سًا،  طالبًا   )34( �لتجريبية  �ملجموعة  طلب  وعدد 
يف  �لتجريبية،  �ملجموعة  �أفر�د  على  �لتدريبي  �لربنامج  تطبيق 

حني مل تتعر�س �ملجموعة �ل�سابطة للتدريب. 

أدوات الدراسة: 

الربنامج التدريبي  ●
وهو برنامج تدريبي مت بناوؤه خ�سي�سًا من ِقبل �لباحثني 
لأغر��س هذه �لدر��سة، معتمد�ً على مبادئ نظرية �لتقرير �لذ�تي، 
حيث  �لعا�رش،  �ل�سف  لطلب  �لجتماعية  �لد�فعية  تنمية  بهدف 
�سعور  تنمية  �إىل  تهدف  تدريبية  جل�سات  باإعد�د  �لباحثان  قام 
�لطالب بالكفاءة و�ل�ستقلل و�لرت�بط ، و�لتي ُتعد جوهر نظرية 
�لتي  �لتدريبية  و�لرب�مج  �لدر��سات  م�سح  مت  فقد  �لذ�تي،  �لتقرير 
و�لكفاية  )�ل�ستقلل  وهي  �لذ�تي  �لتقرير  نظرية  �أبعاد  تناولت 
بها،  و�ملرتبطة  فيها،  �ملوؤثرة  �لعو�مل  حيث  من  و�لرت�بط( 
و�إيجاد �لعنا�رش �مل�سرتكة بينها، وبني كل من مكونات �لد�فعية 
و�أهد�فها،  �لتدريبية  �جلل�سات  مو�سوعات  وحتديد  �لجتماعية، 
�ملو�د  وكذلك  لتحقيقها،  �ملنا�سبة  �لتدريب  �أ�ساليب  و�ختيار 

و�لأدو�ت �ملطلوبة و�لزمن، و�سياغة خطط �لعمل. 
مكونات الربنامج التدريبي ●

 )16( من  �لنهائية  ب�سورته  �لتدريبي  �لربنامج  تكّون 
لقاء�ت   )3( بو�قع  �أ�سابيع  �ستة  مد�ر  على  تنفيذها  مت  جل�سة، 
�أ�سبوعيًا. مدة كل لقاء ح�سة �سفية )45 دقيقة( ، حيث �قت�رشت 
�لربنامج،  �أهد�ف  وتقدمي  �لتعارف،  على  �لفتتاحية  �جلل�سة 
�لقبلي.  �ملقيا�س  وتطبيق  �لأع�ساء،  وحقوق  �لو�جبات،  وحتديد 
�أّما �جلل�سة �خلتامية فت�سمنت �لتعّرف �إىل �لفائدة �لتي �كت�سبها 
�لطلبة من �جلل�سات كاملة، وما تخللها من لقاء�ت تدريبية من 
بتطبيق  �جلل�سات  وُختمت  ناجح،  در��سي  ليوم  �لتخطيط  خلل 

�ملقيا�س �لبعدي، و�ل�سكر على �لتعاون. 
الهدف العام للربنامج التدريبي:  ●

�لد�فعية  تنمية  �إىل  �لتدريبي  �لربنامج  هذ�  يهدف 
�لأكادميية، و�لجتماعية لدى طلب �ملرحلة �لأ�سا�سية. 

الأهداف اخلا�صة بالربنامج التدريبي:  ●
تنمية �سعور �لطالب بالكفاءة.  -
تنمية �سعور �لطالب بال�ستقلل -
تنمية �سعور �لطالب بالرت�بط -

وقد توزعت مو�سوعات �لربنامج على �جلل�سات �لتدريبية 
لتحقيق �لأهد�ف �سمن �لنحو �لآتي: 

Ú  ل�سعور� بتنمية  �ملتعلقة  �لتدريبية  �جلل�سات  �أوًل: 
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�أ�سل  �لف�سل  �أتعلم،  ملاذ�  حياتنا،  يف  �لعلم  �أهمية  بالكفاءة: 
�لنجاح، يوم در��سي ناجح. 

Ú  ل�سعور� بتنمية  �ملتعلقة  �لتدريبية  �جلل�سات  ثانيًا: 
�أنا حمتار كيف  �لتعامل مع �ل�سغوط،  بال�ستقلل: �عرف ذ�تك، 

�أختار، �لتخطيط �لناجح. 
Ú  ل�سعور� بتنمية  �ملتعلقة  �لتدريبية  �جلل�سات  ثالثًا: 

يل  يعني  ماذ�  ومعلمي،  �أنا  �ملجهر،  حتت  مدر�ستي  بالرت�بط: 
زميلي، كن �إيجابيا ، �لعمل �سمن فريق. 

ال�صرتاتيجيات امل�صتخدمة يف تنفيذ الربنامج:  ●
�لتعاوين  �لتعلم   ،  )Brain Storming( �لذهني  �لع�سف 
)Cooperative Learning( ، �ملناق�سة )Discussion( ، لعب �لدور 
)Role Play( ، طرح �لأ�سئلة )Questioning( ، تدريب �حل�سا�سية 
 ، )Forming behavior( ت�سكيل �ل�سلوك ، )Sensitivity Training(

 )Modified lecture( .سرت�تيجية �ملحا�رشة �ملعدلة��
تقييم الربنامج التدريبي:  ●

مت �لعتماد يف تقييم فاعلية �لربنامج �لتدريبي على عدد 
من �لأدو�ت، من بينها: 

و�لد�فعية  - �لأكادميية،  �لد�فعية  مقيا�سّي  تطبيق 
مع  تطبيقهما  و�إعادة  �لتدريبي،  �لربنامج  بد�ية  يف  �لجتماعية 

نهاية �لربنامج �لتدريبي
�لتفاعل يف  - �أثناء  �لطلبة و�نطباعاتهم  �سلوك  ملحظة 

�ملو�قف �لتدريبية. 
تغذية ر�جعة من قبل �ملتدربني.  -
�صدق الربنامج التدريبي ●

لتنمية  كو�سيلة  �لتدريبي  �لربنامج  �سدق  على  للوقوف 
�لربنامج ب�سورته  �لأكادميية، و�لجتماعية، مت عر�س  �لد�فعية 
�لأولية على �سبعة حمكمني خمت�سني من �أع�ساء هيئة �لتدري�س 
يف كلية �لعلوم �لرتبوية يف جامعة �لريموك، و�جلامعة �لأردنية، 
وجامعة �لعلوم �لرتبوية و�لآد�ب �لتابعة لوكالة �لغوث �لدولية، 
وقد ُطلب منهم حتديد مدى �سمولية �لربنامج، وتكامل عنا�رشه، 
ومدى كفاية �لأهد�ف لكل جل�سة، و�لزمن �ملخ�س�س لها، ودرجة 
�إبر�ز �لربنامج لدور �لطالب و�ملدرب، ومدى �سلحية �لإجر�ء�ت 
تتعلق  �مللحظات  من  عدد�ً  �ملحكمون  قّدم  وقد  �مل�ستخدمة، 
ك�رش  �أن�سطة  بع�س  و�إ�سافة  �خلا�سة،  �لأهد�ف  بع�س  بتعديل 
�جلمود بد�ية �جلل�سات بالإ�سافة لبع�س �لتعديلت �للغوية، وقد 

مت �لأخذ بامللحظات. 
مقيا�س الدافعية الجتماعية ●

�لباحثان  قام  �لذي  �لجتماعية  �لد�فعية  مقيا�س  وهو 
ببنائه، ويتكون ب�سورته �لنهائية من �أربع وثلثني فقرة موزعة 
�لإح�سا�س  �لجتماعية،  �لقابلية  هي:  فرعية،  �أبعاد  خم�سة  على 
�لجتماعية،  �مل�سوؤولية  �ل�سد�قة،  �لجتماعي،  �لدعم  بالنتماء، 
ببنائه �سمن  �لباحثان  ليكرت خما�سي، وقد قام  �سمن مقيا�س 

�خلطو�ت �لآتية: 

مر�جعة �لأدب �لنظري �ملتعلق بالد�فعية �لجتماعية؛  -
�لد�فعية  مكونات  لتحديد  ��ستقر�ئي  �أ�سلوب  �تباع  مت  حيث 
�لد�فعية  تناولت  �لتي  �لدر��سات  ح�رش  مت  فقد  �لجتماعية، 
�لتي تناولتها  �لأبعاد �ملختلفة  �لجتماعية، بعد ذلك مت جتميع 
�ملقايي�س يف هذه �لدر��سات، وقام �لباحثان بعدها بح�رش �لأبعاد 
�مل�سرتكة  �خل�سائ�س  �سمن  وتبويبها  �لدر��سات،  يف  �ملت�سابهة 
وهي:  للمقيا�س  �خلم�سة  �لأبعاد  ح�رش  مت  وبذلك  وت�سميتها، 
�لجتماعي،  �لدعم  بالنتماء،  �لإح�سا�س  �لجتماعية،  �لقابلية 

�ل�سد�قة، �مل�سوؤولية �لجتماعية. 
�خلم�سة  - �لأبعاد  من  ُبعد  كل  على  فقر�ت  �سياغة 

بالرجوع �إىل مقايي�س خمتلفة عدة للد�فعية �لجتماعية، ولبع�س 
�سيك وبا�س  �ملقيا�س، مثل: قائمة  �أبعاد  تناولت  �لتي  �ملقايي�س 
للقابلية �لجتماعية )Cheek & Buss ، 1981( و مقيا�س نا�رش 
للد�فعية )Nasser, 2014( ، و��ستبانة )CSI Inventory( للد�فعية 
للد�فعية  �لتوجه  ، ومقيا�س   )Pedescleaux، 2010( �لجتماعية 
�لجتماعية يف �لريا�سة )SMOSS( )Wisdom,2003( ، ومقيا�س 
Goode- �ملدر�سي  بالنتماء  �لنف�سي  للإح�سا�س  )وودنيو 
 Attaway،( بالنتماء  للإح�سا�س  �أتاو�ي  ومقيا�س   ،  )new,1993

 ،  )Labelle, 2008( �لجتماعية  للدو�فع  لبيل  وقائمة   ،  )2004

 ،  )McCollum ، 2004( �لجتماعية  للأهد�ف  ومقيا�س ماكولوم 
 Wang ,( يانغ  �أعده  �لذي  �لجتماعية  للد�فعية   SEQ ومقيا�س 
Newber-( ومقيا�س نيوبري للد�فعية �لجتماعية للتعلم ، )2012

ry , 2003( ، ومقيا�س باترك وهك�س وريان للكفاءة �لجتماعية 

لل�سد�قة  ، ومقيا�س هك�س   )Patrick & Hicks & Ryan , 1997(
 . )Lee, 2006( ومقيا�س �آنايل لل�سد�قة ، )Hicks, 1997(

ثم  - لغويًا،  وتدقيقه  �لأولية  ب�سورته  �ملقيا�س  �إعد�د 
مًا، و�لأخذ بامللحظات.  عر�سه على �ثني ع�رش حمكِّ

عر�س �ملقيا�س على جمموعة من طلب �ل�سف �لعا�رش  -
ومدى  �لفقر�ت،  يف  �لغمو�س  لتحديد  �لدر��سة؛  عينة  غري  من 
ملءمة �ل�سياغة �للغوية مل�ستوى �لطلب، و�لأخذ بامللحظات. 

تطبيق �ملقيا�س على عينة �أخرى من غري عينة �لدر��سة،  -
لدر��سة �خل�سائ�س �ل�سيكومرتية للمقيا�س. 

بنتائج  - �لأخذ  بعد  �لنهائية  ب�سورته  �ملقيا�س  �إخر�ج 
در��سة �ل�سدق و�لثبات

�صدق مقيا�س الدافعية الجتماعية ●
Content Va- �لباحثان بالتاأكد من �سدق �ملحتوى  )اام 

lidity( ملقيا�س �لد�فعية �لجتماعية من خلل عر�سه على �ثني 

ع�رش حمكمًا من ذوي �لخت�سا�س، يف كلية �لرتبية يف جامعة 
و�لآد�ب  �لرتبوية،  �لعلوم  وكلية  �لأردنية،  و�جلامعة  �لريموكن 
يقي�سه  �لفقر�ت ملا  لتحديد مدى ملءمة  �لغوث؛  لوكالة  �لتابعة 
حتديد  �إىل  بالإ�سافة   ، �إليها  تنتمي  �لتي  �لأبعاد  من  بعد  كل 
ملءمة �ل�سياغة �للغوية للفقر�ت ، و�عتمد معيار )80 %( كن�سبة 
�تفاق بني �ملحكمني على �لفقرة �لو�حدة، ويف �سوء هذ� �ملعيار 
�لفقر�ت  �لغام�سة، وجرى تعديل بع�س  �لفقر�ت  مت حذف بع�س 



2017 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد اخلامس - ع )17( - نيسان 

217

من حيث �ل�سياغة �للغوية. 
؛   )Item Validity( �لفقر�ت  بناء  �سدق  من  �لتاأكد  مت  كما 
�إليه  تنتمي  �لذي  �لبعد  بدرجة  �لفقرة  �رتباط  ح�ساب  خلل  من 
وبالدرجة �لكلية للمقيا�س وكانت �لنتائج ح�سب �جلدول رقم )1(.

جدول )1( 
ارتباط الفقرة بدرجة البعد الذي تنتمي إليه وبالدرجة الكلية لمقياس الدافعية االجتماعية

ارتباط الفقرة بدرجة البعد الفقرةالبعد
الذي تنتمي اليه

ارتباط الفقرة بالدرجة 
الكلية للمقيا�س

�لقابلية 
�لجتماعية

10.570.34

70.680.48

150.720.61

210.600.68

280.750.48

340.420.63

�لإح�سا�س 
بالنتماء

20.830.62

80.870.65

130.680.50

160.860.67

220.670.66

290.640.65

320.740.64

350.600.67

�لدعم 
�لجتماعي 

�ملتبادل

40.530.62

90.590.43

140.290.47

180.630.58

230.650.55

260.650.57

300.730.70

330.680.56

�ل�سد�قة

50.490.47

100.500.60

120.690.36

200.520.71

240.560.43

270.730.39

ارتباط الفقرة بدرجة البعد الفقرةالبعد
الذي تنتمي اليه

ارتباط الفقرة بالدرجة 
الكلية للمقيا�س

�مل�سوؤولية 
�لجتماعية

30.680.56

60.710.52

110.590.57

170.580.41

190.580.58

250.720.43

310.520.39

�لفقر�ت  �رتباط  معاملت  �أن   )1( �جلدول  من  يلحظ 
 )0.75 – �لقابلية �لجتماعية تر�وحت بني )0.42  بدرجة بعد 
للمقيا�س  �لكلية  بالدرجة  �لبعد  فقر�ت  �رتباط  معاملت  و�أن   ،
بالنتماء  �لإح�سا�س  بعد  �أما   ،  )0.68  –  0.34( تر�وحت بني 
فقد تر�وحت معاملت �رتباط �لفقر�ت بدرجة �لبعد بني )0.60 
– 0.87( ، بينما تر�وحت معاملت �رتباط فقر�ت �لبعد بالدرجة 
�لدعم  بعد  يف  �أما   ،  )0.67  –  0.50( بني  للمقيا�س  �لكلية 
�لبعد  �لفقر�ت بدرجة  �رتباط  �لجتماعي فقد تر�وحت معاملت 
، بينما تر�وحت معاملت �رتباط فقر�ت   )0.73 – بني )0.29 
بينما   ،  )0.70  –  0.43( بني  للمقيا�س  �لكلية  بالدرجة  �لبعد 
نلحظ يف بعد �ل�سد�قة �أن معاملت �رتباط �لفقر�ت بدرجة �لبعد 
تر�وحت بني )0.49 – 0.73( ، بينما تر�وحت معاملت �رتباط 
 ،  )0.71  –  0.36( بني  للمقيا�س  �لكلية  بالدرجة  �لبعد  فقر�ت 
بدرجة  �لفقر�ت  �رتباط  معاملت  �أن  �أي�سا  �جلدول  يبنّي  كما 
 ،  )0.72 – بعد �مل�سوؤولية �لجتماعية قد تر�وحت بني )0.52 
 0.39( بني  و�قع  �لكلي  بالبعد  �لفقر�ت  �رتباط  كان  حني  يف 
عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  �لرتباطات  هذه  وجميع   ،  )0.56 –
م�ستوى )α≤ 0.05( با�ستثناء �لفقرة رقم )14( �سمن بعد �لدعم 
�لجتماعي �ملتبادل حيث كان �رتباطها بالبعد )0.29( ومل تكن 

د�لة �إح�سائيا فتم حذفها و�عُتمدت باقي �لفقر�ت.

ثبات املقياس: 
مت �لتاأكد من ثبات �ل�ستقر�ر ملقيا�س �لد�فعية �لجتماعية 
بطريقة �لإعادة، حيث قام �لباحثان بتطبيق �ملقيا�س على )34( 
�لعينة  و�أُعيد تطبيقه على  �لدر��سة،  �أفر�د عينة  طالبًا من خارج 
نف�سها بفارق زمني مقد�ره �أ�سبوعان، ومت ح�ساب معامل �رتباط 
بري�سون ما بني �لتطبيق �لأول و�لتطبيق �لثاين، حيث بلغ )0.89( 
.كما مت �لـتاأكد من �لت�ساق �لد�خلي با�ستخد�م معادلة كرونباخ 
�ألفا  للأبعاد �لفرعية �خلم�سة، وكانت �لنتائج على �لنحو �ملبنّي 

يف �جلدول رقم )2( .
جدول )2( 

قيمة معامل الثبات لألبعاد الفرعية لمقاييس الدافعية االجتماعية

قيمة معامل الثباتعدد الفقراتالبعد

60.66�لقابلية �لجتماعية
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قيمة معامل الثباتعدد الفقراتالبعد

80.87�لإح�سا�س بالنتماء

70.76�لدعم �لجتماعي

60.66�ل�سد�قة

70.73�مل�سوؤولية �لجتماعية

340.92الكلي

با�ستخد�م  �لثبات  دللت  �أن   )2( �جلدول  من  يلحظ 
 0.66( بني  تر�وحت  قد  �لفرعية  للأبعاد  �ألفا  كرونباخ  معادلة 
متتع  �إىل  ي�سري  مما   )0.92( كلي  ب�سكل  وللمقيا�س   )0.87  –

مقيا�س �لد�فعية �لجتماعية بدللت ثبات جيدة.

تصحيح املقياس

فقرة   )34( على  ي�ستمل  �لنهائية  ب�سورته  �ملقيا�س 
بعد  هي:  �أبعاد  خم�سة  على  وموّزعة  �إيجابي،  باجتاه  م�ساغة 
 )33  ،21،28  ،15  ،7  ،1( �لفقر�ت  وي�سمل  �لجتماعية  �لقابلية 
وبعد �لإح�سا�س بالنتماء وي�سمل �لفقر�ت )2، 8، 13، 16، 22، 
34( وبعد �لدعم �لجتماعي �ملتبادل وي�سمل �لفقر�ت   ،32  ،29
�لفقر�ت  وي�سمل  �ل�سد�قة  وبعد   )30  ،26  ،23  ،18  ،14  ،9  ،4(
)5، 10، 12، 20، 24، 27( وبعد �مل�سوؤولية �لجتماعية وي�سمل 
ليكرت  مقيا�س  �سمن   )31  ،25  ،19  ،17  ،11  ،6  ،3( �لفقر�ت 
خما�سي وبدرجات ترت�وح بني )1 - 5( متثل �ل�ستجابة على كل 

بند ، حيث �أن �لرقم )1( يعني عدم �ملو�فقة �ل�سديدة على �لفقرة، 
و�لرقم )2( يعني عدم �ملو�فقة على �لفقرة، �لرقم )3( يعني �لرتدد 
�لفقرة،  )4( يعني �ملو�فقة على  �لفقرة، و�لرقم  �لإجابة على  يف 

و�لرقم )5( يعني �ملو�فقة �ل�سديدة على �لفقرة.

املعاجلة اإلحصائية: 

تنمية  يف  �لتدريبي  �لربنامج  �أثر  دللة  م�ستوى  لتحديد 
�مل�ساحب  �لتباين  حتليل  ��ستخد�م  مت  �لجتماعية،  �لد�فعية 
�أثر  ل�سبط   MANCOVA & )ANCOVA( و�ملتعدد  �لأحادي 
�لختبار �لقبلي؛ كما مت ��ستخد�م �ختبار – ت لعينتني مرت�بطتني 
بني �لعلمة �لبعدية وعلمة �ملتابعة   )Paired sample t- test(

ملقيا�س �لد�فعية �لجتماعية ملعرفة مدى ��ستقر�ر �أثر �لربنامج.

نتائج الدراسة
ن�ست فر�سية �لدر��سة على ما ياأتي: 

هل توجد فروق بني متو�صط درجات الطلب على مقيا�س 
وال�صابطة  التجريبية  املجموعتني  بني  الجتماعية  الدافعية 

تعزى لتطبيق الربنامج التدريبي؟ 
�حل�سابية  �ملتو�سطات  ح�ساب  مت  �ل�سوؤ�ل  هذ�  عن  للإجابة 
و�لنحر�فات �ملعيارية لل�ستجابتني �لقبلية و�لبعدية على جمالت 
�إىل  �إ�سافًة  �لجتماعية وفقًا ملتغري �ملجموعة،  �لد�فعية  مقيا�س 
ح�ساب �ملتو�سطات �حل�سابية �ملعدلة لل�ستجابة �لبعدية و�لأخطاء 

�ملعيارية لها، وذلك كما هو مو�سح يف �جلدول )3( .
الجدول )3( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لاستجابتين القبلية والبعدية الخاصة بمجاالت مقياس الدافعية االجتماعية والمقياس ككل
وفقًا لمتغير المجموعة، والمتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لها

املتو�صط العدداملجموعةاملجال
احل�صابي القبلي

النحراف 
املعياري القبلي

املتو�صط 
احل�صابي البعدي

النحراف 
املعياري البعدي

املتو�صط 
احل�صابي املعّدل

�ملقيا�س ككل
34113.41215.39114.2915.77114.29�ل�سابطة

34113.17617.07128.5312.89128.53�لتجريبية

�لقابلية �لجتماعية
3418.6763.3519.443.1719.39�ل�سابطة

3418.8533.4521.062.6221.11�لتجريبية

�لنتماء
3426.7944.3628.414.6228.46�ل�سابطة

3427.5295.0031.533.3231.48�لتجريبية

�لدعم �لجتماعي
3422.9413.8423.093.8323.04�ل�سابطة

3422.8824.1127.033.0127.07�لتجريبية

�ل�سد�قة
3421.4123.1820.293.7120.24�ل�سابطة

3420.7063.8822.033.3822.09�لتجريبية

�مل�سوؤولية �لجتماعية
3423.5884.2123.063.7622.98�ل�سابطة

3423.2064.1726.883.0326.96�لتجريبية

�ل�سابطة  و  �لتجريبية  �لدر��سة  مبجموعتي  �خلا�سة  �حل�سابية  �ملتو�سطات  بني  ظاهرية  فروق  وجود   )3( �جلدول  من  يت�سح 
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بلغ  حيث   ، �لجتماعية  �لد�فعية  ملقيا�س  �لقبلي  �لقيا�س  على 
�لقيا�س  على  �لتجريبية  �ملجموعة  لأفر�د  �حل�سابي  �ملتو�سط 
بلغ  كما   ،  )17.07( معياري  بانحر�ف   )113.176( �لقبلي 
�لقيا�س  على  �ل�سابطة  �ملجموعة  لأفر�د  �حل�سابي  �ملتو�سط 
بالن�سبة  �أما   )15.39( معياري  بانحر�ف   )113.412( �لقبلي 
للقيا�س �لبعدي فنجد �إن متو�سط �ملجموعة �لتجريبية قد �أ�سبح 
�أن متو�سط  ، يف حني   )12.89( بانحر�ف معياري   )128.53(
بانحر�ف   )114.29( بلغ  �ل�سابطة  للمجموعة  �لبعدي  �لقيا�س 
�سبط  �إجر�ء  �إىل  �حلاجة  تت�سح  عليه  وبناء   )15.77( معياري 
�لفروق  دللة  ملعرفة  �لدخيلة  �ملتغري�ت  �أثر  لعزل  �إح�سائي 
على  و�ل�سابطة  �لتجريبية  �لدر��سة  جمموعتي  بني  �لإح�سائية 
�مل�ساحب  �لتباين  حتليل  ��ستخد�م  توجب  لذ�  �لبعدي  �ملقيا�س 
ANCOVA على �ملقيا�س �لكلي للدر��سة، ويت�سح هذ� يف �جلدول 

. )4(
جدول )4( 

نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب )ANCOVA( لفحص الفروق بين أداء 
المجموعة التجريبية، وأداء المجموعة الضابطة على مقياس الدافعية االجتماعية البعدي

جمموع م�صدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
م�صتوى قيمة فاملربعات

الدللة
مقيا�س �لد�فعية 

�لجتماعية 
)�مل�ساحب( 

6.821.006.820.0320.858

0.00**3447.011.003447.0116.385�ملجموعة

13674.7165.00210.38�خلطاأ

101950268.00املجموع

α=0.01 دال على مستوى داللة **

يلحظ من �جلدول )4( وجود فرق ذي دللة �إح�سائية عند 
�ملقيا�س  على  �لطلب  درجات  يف   )α=0.01( �لدللة  م�ستوى 
�لبعدي بني �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة ، حيث بلغت قيمة 
�لتجريبية  �ملجموعة  ل�سالح  وكانت   )f=16.385( �ملح�سوبة  ف 
للمجموعة  �حل�سابي  �ملتو�سط  بلغ  بينما   )128.53( مبتو�سط 
– �ملعّدل  �حل�سابي  �ملتو�سط  �أن  كما   ،  )114.29( �ل�سابطة 
�لتجريبية  للمجموعة   – �مل�ساحب  �لتباين  حتليل  �إجر�ء  بعد 
ول�سالح   )114.29( �ل�سابطة  وللمجموعة   )128.53( بلغ 

�ملجموعة �لتجريبية �أي�سًا.
وللتاأكد من وجود علقات �رتباطية ذ�ت دللة �إح�سائية 
ح�ساب  مّت  �لبعدي،  �لجتماعية  �لد�فعية  مقيا�س  �أبعاد  بني 
يف  مو�سح  هو  كما  �ملقيا�س  �أبعاد  بني  �لرتباط  معاملت 

�جلدول )5( .
جدول )5( 

العاقات االرتباطية بين األبعاد الفرعية لمقياس الدافعية االجتماعية على القياس البعدي

ال�صداقةالدعم الجتماعيالنتماءالقابلية الجتماعيةالبعد

0.693**�لنتماء

0.772**0.637**�لدعم �لجتماعي

ال�صداقةالدعم الجتماعيالنتماءالقابلية الجتماعيةالبعد

0.717**0.591**0.551**�ل�سد�قة

�مل�سوؤولية 
0.598**0.797**0.576**0.566**�لجتماعية

α=0.01 دال على مستوى داللة **

حيث يتبني وجود علقات �رتباطية ذ�ت دللت �إح�سائية 
بني جميع �لأبعاد �لفرعية ملقيا�س �لد�فعية �لجتماعية، وعليه 

MANCOVA. تقرر ��ستخد�م حتليل �لتباين �مل�ساحب �ملتعدد
جدول )6( 

تحليل التباين المصاحب المتعدد )MANCOVA( ألثر البرنامج التدريبي على أبعاد 
مقياس الدافعية االجتماعية على القياس البعدي

الختبار الأثر
املتعدد

قيمة 
الختبار
املتعدد

ف الكلية
املح�صوبة

درجة 
حرية

الفر�صية

درجة حرية
اخلطاأ

الدللة
الإح�صائية

ية 
ماع

جت
 �ل

لية
قاب

�ل
ب( 

اح
م�س

(

 Hotelling′s
Trace

0.0290.334b5.00057.0000.890

ب( 
اح

م�س
ء )

تما
لن

�

 Hotelling′s
Trace

0.0700.794b5.00057.0000.559

عي 
تما

لج
عم �

�لد
ب( 

اح
م�س

(

 Hotelling′s
Trace

0.0470.536b5.00057.0000.748

ب( 
اح

م�س
ة )

د�ق
ل�س

�

 Hotelling′s
Trace

0.0981.121b5.00057.0000.359

ية 
ماع

جت
 �ل

لية
سوؤو

مل�
�

ب( 
اح

م�س
(

 Hotelling′s
Trace

0.0470.534b5.00057.0000.749

عة
جمو

Hotelling′s �مل
Trace

0.4825.499b5.00057.000**0.000

α=0.01 دال على مستوى داللة **

يبني �جلدول )6( �أعله وجود �أثر ذي دللة �إح�سائية عند 
مقيا�س  على  �لتدريبي  للربنامج   )α=0.01( �لدللة  م�ستوى 
 )0.482( �ملح�سوبة  قيمة ف  بلغت  �لجتماعية، حيث  �لد�فعية 
�لجتماعية  �لد�فعية  مقيا�س  �أبعاد  من  بعد  �أي  على  ولتحديد 
كان �أثر �لربنامج فقد مّت �إجر�ء حتليل �لتباين �مل�ساحب �ملتعدد 
يف  كما  �لنتيجة  وكانت  �ملقيا�س  �أبعاد  على   )MANCOVA(

�جلدول )7( 
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جدول )7( 
تحليل التباين المصاحب المتعدد )MANCOVA( لمجاالت مقياس الدافعية االجتماعية البعدي

الدللة الإح�صائيةف املح�صوبةمتو�صط املربعاتدرجة احلريةجمموع املربعاتم�صدر التبايناملتغري التابع

�ملجموعة

0.02*48.671.0048.675.38�لقابلية �لجتماعية

0.01** 149.531.00149.538.70�لنتماء

0.00** 267.571.00267.5721.11�لدعم �لجتماعي

0.04*56.131.0056.134.29�ل�سد�قة

0.00** 261.491.00261.4922.30�مل�سوؤولية �لجتماعية

�مل�ساحب �لقبلي

0.2941.000.2940.330.856�لقابلية �لجتماعية

17.4531.0017.4531.0160.318�لنتماء

0.3691.000.3690.0290.865�لدعم �لجتماعي

15.5431.0015.5431.1880.280�ل�سد�قة

19.601.0019.601.6710.201�مل�سوؤولية �لجتماعية

�خلطاأ

551.7061.009.04�لقابلية �لجتماعية

1048.361.0017.19�لنتماء

773.0161.0012.67�لدعم �لجتماعي

797.9961.0013.08�ل�سد�قة

715.4761.0011.73�مل�سوؤولية �لجتماعية

�ملجموع 
�مل�سحح

602.7567.00�لقابلية �لجتماعية

1233.967.00�لنتماء

1047.767.00�لدعم �لجتماعي

883.2267.00�ل�سد�قة

1017.967.00�مل�سوؤولية �لجتماعية

 α=0.05 دال على مستوى داللة *

α=0.01 دال على مستوى داللة **

وُيظهر �جلدول )7( �لنتائج �لآتية: 
-  )α=0.05( وجود فرق د�ل �إح�سائيًا على م�ستوى دللة

�لختبار  على  و�ل�سابطة،  �لتجريبية  �ملجموعة  متو�سطي  بني 
�لتجريبية،  �ملجموعة  ل�سالح  �لجتماعية  �لقابلية  لبعد  �لبعدي 
�لتجريبية  للمجموعة  �ملعّدل  �حل�سابي  �ملتو�سط  بلغ  حيث 

. )f=5.38( بينما بلغت كانت )21.11( ولل�سابطة )19.39(
دللة  - م�ستوى  على  �إح�سائيًا  د�ل  فرق  وجود 

)α=0.01( بني متو�سطي �ملجموعة �لتجريبية و�ل�سابطة، على 
�لختبار �لبعدي لبعد �لنتماء ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية، حيث 
 )31.48( �لتجريبية  للمجموعة  �ملعّدل  �حل�سابي  �ملتو�سط  بلغ 

. )f=8.70( بينما بلغت كانت )ولل�سابطة )28.46
دللة  - م�ستوى  على  �إح�سائيًا  د�ل  فرق  وجود 

و�ل�سابطة،  �لتجريبية  �ملجموعة  متو�سطي  بني   )α=0.01(

على �لختبار �لبعدي لبعد �لدعم �لجتماعي، حيث بلغ �ملتو�سط 
ولل�سابطة   )27.07( �لتجريبية  للمجموعة  �ملعّدل  �حل�سابي 

. )f=21.11( بينما كانت )23.04(
-  )α=0.05( وجود فرق د�ل �إح�سائيًا على م�ستوى دللة

�لختبار  على  و�ل�سابطة،  �لتجريبية  �ملجموعة  متو�سطي  بني 
بلغ  حيث  �لتجريبية،  �ملجموعة  ل�سالح  �ل�سد�قة  لبعد  �لبعدي 
 )22.09( �لتجريبية  للمجموعة  �ملعّدل  �حل�سابي  �ملتو�سط 

. )f=4.29( بينما كانت )ولل�سابطة )20.24
دللة  - م�ستوى  على  �إح�سائيًا  د�ل  فرق  وجود 

)α=0.05( بني متو�سطي �ملجموعة �لتجريبية و�ل�سابطة، على 
�لختبار �لبعدي لبعد �مل�سوؤولية �لجتماعية، حيث بلغ �ملتو�سط 
ولل�سابطة   )26.96( �لتجريبية  للمجموعة  �ملعّدل  �حل�سابي 

. )f=0.79( بينما كانت )22.30(
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وملعرفة مدى ��ستقر�ر �أثر �لربنامج �لتدريبي على �لد�فعية 
�لجتماعية  �لد�فعية  مقيا�س  تطبيق  �إعادة  مت  فقد  �لجتماعية، 
�ملجموعة  على  �لربنامج  تطبيق  �نتهاء  تاريخ  من  �سهر  بعد 
�ملزدوجة  للعينات  “ت”  �ختبار  ��ستخد�م  ومت  �لتجريبية، 
)Paired Sample t- test( لدرجات �لطلب على مقيا�س �لد�فعية 
�لجتماعية �لبعدي و�لتتبعي وجمالته ، فكانت �لنتائج كما هو 

مبني يف �جلدول )8( .
الجدول )8( 

نتائج اختبار )ت( للعينات المزدوجة لفحص الفروق بين أداء المجموعة التجريبية على 
مقياس الدافعية االجتماعية )البعدي- المتابعة( 

املتو�صط امل�صتوىاملجال
احل�صابي

النحراف 
درجة قيمة تاملعياري

احلرية
الدللة 

الإح�صائية

�ملقيا�س 
ككل

72.8538.439بعدي
0.249330.805

73.3245.639تتبعي

�لقابلية 
�لجتماعية

15.1182.143بعدي
0.323330.749

15.2941.679تتبعي

�لنتماء
13.7941.822بعدي

1.890330.068
14.6181.303تتبعي

�لدعم 
�لجتماعي

12.6472.740بعدي
2.011330.053

13.8531.778تتبعي

�ل�سد�قة
15.7942.496بعدي

1.898330.066
14.8531.844تتبعي

�مل�سوؤولية 
�لجتماعية

15.5002.453بعدي
1.657330.107

14.7061.818تتبعي

يلحظ من �جلدول )8( وجود فروق ظاهرية بني متو�سط 
�لأد�ء �لبعدي و�لتتبعي لطلب �ملجموعة �لتجريبية على مقيا�س 
�لد�فعية �لجتماعية، �إل �أن نتائج �ختبار )ت( تظهر عدم وجود 
 ،  )α=0.05( لدللة� �لفروق على م�ستوى  �إح�سائية لهذه  دللة 

حيث بلغت قيمة ت )0.249( .

مناقشة النتائج
للربنامج  �إح�سائيا  د�ل  �أثر  وجود  �لنتائج  �أظهرت  لقد 
�لأثر  هذ�  و��ستمر�ر  �لجتماعية،  �لد�فعية  تنمية  يف  �لتدريبي 
�لإيجابي بعد �سهر من �نتهاء �لربنامج، وبذلك تدعم هذه �لدر��سة 
نتائج �لدر��سات �ل�سابقة �لتي ت�سري �إىل فاعلية �لرب�مج �لتدريبية 
 )Murray et al,2012( كدر��سة  �لجتماعية  �لد�فعية  لتنمية 
ودر��سة )Struthers & Dupuis & Eaton, 2005( .وميكن تف�سري 
،منها:  عدة  �أمور  �سوء  يف  �إليها  �لتو�سل  مت  �لتي  �لنتيجة  هذه 
جو�ً  للأع�ساء  وفرت  تدريبية  جمموعة  ع�سوية  يف  �مل�ساركة 
ت�ساعد  منظمة  �أ�ساليب  وتوفري  و�لتدريب،  �لتعلم  من  منا�سبا 
�لتدريبية. �جلل�سات  �إطار  �لتعلم خارج  �أثر  نقل  �مل�ساركني على 

حيث  من  جتان�س  فيها  ملجموعة  �لن�سمام  خربة  �أّن  كما 
�لن�سمام  فل�سفة  حتقيق  يف  �أ�سهمت  قد  و�خل�سائ�س  �لهدف، 
للمجموعات �لتدريبية، و�لر�مية �إىل تقوية �لعلقات �لجتماعية 
�لد�فعية �لجتماعية-  �لأ�سا�س يف  لدى �مل�ساركني- و�لتي تعد 
�لربنامج من حمتويات ميكن  �أخرى، فاإن ما ت�سمنه  ومن جهة 
�أن يزودنا بفهم منا�سب ملا مت �لتو�سل �إليه من نتيجة ت�سري �إىل 
�مل�ساركني  �لطلب  لدى  �لجتماعية  للد�فعية  �لإيجابية  �لتنمية 
حمتويات  تطوير  يف  �ل�ستناد  مت  لقد  �لتدريبية؛  �ملجموعة  يف 
�لتقرير  نظرية  يف  �لأ�سا�سية  �لنف�سية  �حلاجات  �ىل  �لربنامج 
مطلبًا  ُتعد  و�لتي  و�ل�ستقلل،  و�لرت�بط،  �لكفاية،  وهي:  �لذ�تي، 
�إن�سان، حيث �سعى �لربنامج يف �لعديد من جل�ساته  �أ�سا�سيا لكل 
�لعمل حتت  �إك�ساب �مل�ساركني جمموعة من �ملهار�ت، مثل:  �إىل 
�لإيجابي،  �لتعامل  و��سرت�تيجيات  �لفريقي،  و�لعمل  �ل�سغط، 
م�ساعدة  يف  ت�سهم  �أن  �ملهار�ت  هذه  �ساأن  من  �إّن  و�لتخطيط، 
و�ملدر�سة  �لبيت  �سغوطات  وطاأة  من  �لتخفيف  على  �مل�ساركني 
و�لتو�فق معها، و�لحتفاظ بالقدر �ملنا�سب من �ل�سعور بال�سيطرة 
يعزز  �لذي  �لأمر  و�سوؤونها،  بحياتهم  �لتحكم  على  و�لقدرة   K
��ستخد�م  يف  لل�ستمر�ر  �لد�فع  ومينحهم   ، باأنف�سهم  ثقتهم  من 
�لد�فعية  معيقات  على  و�لتغلب  و�ل�سرت�تيجيات،  �ملهار�ت  هذه 
�لجتماعية و�لتعامل مبرونة �أكرب د�خل �ملجموعات ومع �لأهل 

و�ملعلمني و�لزملء.
�أن �لربنامج عمل على ت�سحيح ت�سور�ت �لطلب عن  كما 
ب�سكل  و�لزملء  �ملعلمني  وعن  عام،  ب�سكل  ودورها  �ملدر�سة، 
خا�س من خلل طرح �ل�سورة �حلقيقية لدور �ملدر�سة، وطبيعة 
مدير  با�ست�سافة  وذلك  و�لإد�رة،  و�لطلب  �ملعلم  بني  �لعلقة 
�لعقلي،  �لإقناع  �أ�سلوب  و��ستخد�م  مفتوح،  لقاء  يف  �ملدر�سة 
حياتية،  جتارب  وطرح  وت�سحيحها  �لطلب،  جتارب  و�سماع 
�سمن جل�سات تدريبية عدة تناولت ذلك، وهذ� يتما�سى مع �لعديد 
من �لدر��سات، مثل: در��سة ر�تل وزملئه، ودر��سة ونتزل، ودر��سة 
فاجن وجو ومي �لتي �أ�سارت لدور ت�سور�ت �لطالب �لإيجابية عن 
 Ratelle et al , 2005;( معلميه وزملئه يف �لد�فعية �لجتماعية

. )Wentzel, 2010; fang & Ju & mei,2012

لديهم،  �لتح�س�س  نقاط  معرفة  على  �لطلب  لتدريب  وكان 
على  و�لت�رشفات  �لكلم  باأهمية  �لطلب  توعية  يف  فعال  دور 
�لآخرين، وعلى فهم �لطالب مل�ساعره، وتقبلها �أثناء �لتفاعل مع 
Went- )مملئه ومعلميه، وهذ� ما �أ�سارت �إليه ونتزل وزملوؤها 

. )zel et al, 2010

نفذت  �لتي  �لأ�ساليب  فاإن  ذكره،  �سبق  ما  �إىل  و�إ�سافة 
�مل�ساركة  على  و�ملحفزة  �لتدريبية  �جلل�سات  خلل  من 
�ل�سلبي للمهار�ت ،وذلك عرب �حلو�ر،  �لتلقي  ،بدًل من  و�لنخر�ط 
�لعمل، و�لو�جبات  �لأدو�ر، و�لتمارين، و�أور�ق  و�ملناق�سة، ولعب 
و�لنمذجة  �لتقدميية،  و�لعرو�س  و�لن�رش�ت،  و�لتخيل،  �لبيتية، 
�مل�ساركني  د�فعية  زيادة  يف  ت�سهم  �أن  ميكن  �لتعاوين،  و�لتعلم 
در��سة  �إليه  �أ�سارت  ما  �لتدريبي.وهذ�  �لربنامج  من  ل�ستفادة 
 Mohammad & Hussein 2013;( حممد وح�سني، ودر��سة و�نغ
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خارج  تعلمه  مت  ملا  و�لتعميم  �لتعليم  �أثر  ونقل   ،  )Wang 2012

��ستمر�ر  يف�رش  �أن  ميكن  ما  وهو  �لتدريبية،  �جلل�سات  �أو�ساع 
بعد  �لجتماعية  �لد�فعية  تنمية  يف  ،و�ملتمثلة  �لدر��سة  نتائج 
�سهر من �لنتهاء من تطبيق �لدر��سة، حيث توؤكد �لدر��سات على 
�أن �ملهار�ت �ملعرفية و�ل�سلوكية مهار�ت حياتية قابلة للتعميم 
خارج �جلل�سات �لتدريبية، ومن جهة �أخرى فاإن ممار�ستها تزيد 
من �قتناع �لفرد بها، و�عتياده على ��ستخد�مها، ونزعته لإدر�ك 
�لأمور وفق مبادئها ما يعني ��ستمر�رية حتقيق م�ساعر، وتقدمي 
ومنطقي  عقلين  �إدر�ك  ظل  يف  ووظيفية  منتجة  ��ستجابات 
لأحد�ث �حلياة �ملتنوعة �سو�ًء د�خل �ملدر�سة �أم خارجها، و�أهمية 
�لجتماعية  و�مل�سوؤولية  �لأ�سدقاء،  ودور  �لجتماعي،  �لتفاعل 

�ملرتتبة على هذ� �لتفاعل.
�ملتعدد  �لتباين  نتائج حتليل  �أ�سارت  فقد  �أخرى  من جهة 
�لد�فعية  تنمية  يف  فّعاًل  كان  �لتدريبي  �لربنامج  �أن  �إىل 
�لجتماعية �ملتعلقة ببع�س �أبعاد هذه �لد�فعية- تبعًا للمقيا�س 
�أخرى  باأبعاد  مقارنة  وذلك  و�أبعاده-  �لدر��سة  يف  �مل�ستخدم 
على �لقيا�سني �لبعدي و�ملتابعة؛ حيث �رتفعت درجات �لد�فعية 
�لقابلية �لجتماعية،  �لأبعاد وهي:  �لجتماعية �ملتعلقة بجميع 
�لجتماعية،  �مل�سوؤولية  �ل�سد�قة،  �لجتماعي،  �لدعم  �لنتماء، 
وذلك على �لقيا�س �لبعدي لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية.وكذلك 
�رتفعت درجات �لد�فعية �لجتماعية �ملتعلقة بجميع �لأبعاد يف 
�ملجموعة �لتجريبية على قيا�س �ملتابعة، مما يعني �أن �لربنامج 
يف  فعاليًة  ُيظهر  �حلالية  �لدر��سة  لأغر��س  �مل�سمم  �لتدريبي 
�لتعامل مع جميع �أبعاد �لد�فعية �لجتماعية.وميكن تف�سري هذه 
يف  �لأبعاد  تلك  تنمية  يف  �لربنامج  بفعالية  �ملتعلقة  �لنتائج 
�سوء حمتويات �لربنامج ومكونات جل�ساته.�إذ يبدو �أن �لربنامج 
�لتدريبي قد جنح يف م�ساعدة �لطلب �مل�ساركني يف �ملجموعة 
�لتجريبية، على زيادة رغبتهم يف �إقامة �لعلقات �لجتماعية مع 
زملئهم، ومعلميهم بعد ت�سحيح ت�سور�تهم عن هذه �لعلقات، 
و�إدر�ك قيمة هذه �لعلقاتن مما �أدى لزيادة �لقابلية �لجتماعية 
لديهم، ومّت ��ستهد�ف �ل�سعور بالنتماء يف �لربنامج �لتدريبي ،من 
خلل تعزيز �مل�ساركة �جلماعية د�خل جل�سات �لتدريب، وتنمية 
وت�سحيح  �لت�ساركية،  �لبيتية  و�لأن�سطة  �لفريقي،  �لعمل  روح 
�لت�سور�ت عن �ملدر�سة، وهذه �لأمور نف�سها �لتي ميكن �ل�ستعانة 
كان  فيما  �أي�سًا،  �لجتماعي  �لدعم  بعد  �لتح�سن يف  لتف�سري  بها 
جلل�سات �لتدريب �لتي تناولت �لعلقة مع �لزملء، ومعرفة نقاط 
�لتح�س�س دور فاعل يف تنمية مفهوم �ل�سد�قة �لقوية عند �لطلب، 
�لجتماعية  �لد�فعية  تنمية  يف  �لربنامج  لفعالية  بالن�سبة  �أما 
يكون  �أن  �ملحتمل  فمن  �لجتماعية،  �مل�سوؤولية  ببعد  �ملتعلقة 
�لتعامل  على  تركيزه  خلل  ،من  تنميتها  يف  �أ�سهم  قد  �لربنامج 

�لإيجابي يف كل نو�حي �حلياة و�لعمل �لفريقي و�لتخطيط.

التوصيات
احلالية،  الدرا�صة  اإليها  تو�صلت  التي  النتائج  على  بناًء 

يو�صي الباحثان مبا ياأتي: 

�لد�فعية . 1 �أبعاد  تنمية  يف  تدريبية  بر�مج  �إعد�د 
�لدعم  �لنتماء،  �لجتماعية،  �لقابلية  �خلم�سة:  �لجتماعية 
كّل على حدِة �سمن  �لجتماعية،  �مل�سوؤولية  �ل�سد�قة،  �ملتبادل، 

برنامج متخ�س�س بذلك.
يف . 2 طّور  �لذي  �لتدريبي  �لربنامج  من  �ل�ستفادة 

و�لد�ر�سني،  و�ملعلمني،  �ملد�ر�س،  مديري  قبل  من  �لدر��سة  هذه 
عند  �لجتماعية  �لد�فعية  تنمية  بهدف  �ملدر�سيني،  و�ملر�سدين 

طلب �ملد�ر�س �لأ�سا�سية.
�لد�فعية . 3 تنمية  حول  �لدر��سات  من  �ملزيد  �إجر�ء 

و�جلامعة،  �لثانوية،  كطلبة  �أخرى،  جمتمعات  يف  �لجتماعية 
و�لطلب ذوي �لتحديات �خلا�سة و�لتوحد.

�لرب�مج . 4 تاأثري  لدر��سة  �لنوعي  �لبحث  منهج  ��ستخد�م 
�لتدريبية على �لد�فعية �لجتماعية لدى �لطلبة.
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