
Preface متهيد

 )Motivation( �لد�فعية  در��سة  �أن  وجدنا  لقد 
وتعقيًد�  �سحًر�  �لمو�سوعات  �أكثر  من  و�حدة 
حيث  من  ياأتي  و�سحرها  �لنف�س.  علم  مجال  في 
بهذه  يت�سرفون  لماذ�  معرفة  يريدون  �لنا�س  �أنَّ 
�لطريقة �لتي ي�سلكونها لفهم �لعمليات �لتي تن�سط 
�سميم  في  تدخل  لأنها  معقدة  وهي  �سلوكياتهم، 
�لنف�س،  علم  في  �لتخ�س�س  مو�سوعات  من  كثير 
وتر�سم خطًا لها من كل هذه �لفروع. وعلى ذلك، 
ف�سوف تجد في هذ� �لكتاب تف�سير�ت ف�سيولوجية، 

وتعليمية، ومعرفية لل�سلوك.

دو�فع  هي  �لكتاب  هذ�  لتاأليف  �لدو�فع  ولعل 
في  كتابًا  باأنَّ  ن�سعر  نحن   - �أوًل  �أي�سًا.  مرّكبة 
�لجو�نب  بالتف�سيل  يغّطي  �أن  يجب  �لد�فعية 
على  �لنظريات  �أ�سحاب  من  �لمقترحة  �لرئي�سة 
كتاب  وكاأول  وخلفياتهم،  تخ�س�ساتهم  �ختالف 
يجري �إعد�ده في مو�سوع �لد�فعية، ينبغي �أن تو�سع 
متحيزة  غير  بنظرة  �لإمكان  قدر  على  مقدماته 
تقديم  حاولنا  فقد  ذلك،  وعلى  �لد�فعية.  لنظرية 
مو�سوعي  �سكل  في  �لكتاب  بهذ�  �لخا�سة  �لمادة 
�لمز�يا  كٍل من  تقديم  في ذلك  بما  �لإمكان،  قدر 

و�لعيوب لكل �لمناحي �لتي تمت مناق�ستها.

�أن نبد�أ بتقديم  �أننا يجب  كذلك نحن نعتقد 

�لمطروح  �لمو�سوع  في  للطلبة  �لأ�سا�سية  �لأفكار 
فالطلبة  �لأفكار؛  هذه  عن  �ل�ستنتاجات  وبع�س 
غالبًا ما )يتوهون و�سط �لبيانات( ويفقدون بذلك 
النقاط الرئي�ضة. ولهذا ال�ضبب، فقد تجنبنا ب�ضكل 
�لرئي�سة،  للمجالت  �لمو�سوعي  �لعر�س  مق�سود 
�أنو�ع �لبحوث �لتي تم  وبدًل من ذلك، ركزنا على 
�أكانت  �سو�ًء  �لأ�سا�سية،  �لأفكار  لختبار  تنفيذها 
�لبحوث »�لتقليدية« �لقديمة �أو �لبحوث �لمعا�سرة 
عن  كتابًا  اأنَّ  نعرف  نرى-  -كما  ونحن  الحديثة. 
�لد�فعية يجب �أن يقدم معلومات �أ�سا�سية �سرورية 
من �أجل عمل خلفية جيدة في �لعمليات �لد�فعية، 
مادة  بتقديم  للمدّر�سين  نف�سه  �لوقت  في  وي�سمح 
�لكتاب  هذ�  متعددة.  بمجالت  مرتبطة  �إ�سافية 
يقدم �لمعلومات �لأ�سا�سية �لتي ي�ستطيع �لمدّر�سون 

�لبناء عليها.

تكون  �لأحيان  بع�س  في  �لد�فعية  نظرية 
من  طر�ئق  �إلى  تحتاج  لأنها  �لطلبة  على  �سعبة 
خبر�ت  في  موجودة  غير  تكون  ما  غالبًا  �لتفكير 
مزيدً�  بذلنا  فقد  �ل�سبب،  ولهذ�  �ليومية.  �لحياة 
كلما  �ليومية  �لحياة  من  �أمثلة  لتقديم  �لجهد  من 
كان ذلك ممكنًا. وقد حاولنا كذلك �أن ن�ستعمل لغة 

ب�سيطة ومبا�سرة.
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مجالت  ثالثة  �إلى  �لكتاب  هذ�  وينق�سم 
رئي�سة: توجهات �لد�فعية �لتي تعتمد على �لمكونات 
مكونات  على  تعتمد  �لتي  و�لتوجهات  �لبيولوجية، 
و�لتوجهات  متعلمة،  �أنها  على  توؤكد  �لتي  �لتعليم 
كل  وخالل  �لمعرفية.  �لمكونات  على  توؤكد  �لتي 
�لمادة  تقديم  حاولنا  �لمجالت  هذه  من  مجال 
�لالحقة  �لف�سول  بفهم  ت�سمح  بطريقة  �لعلمية 
دون �لعتماد على قر�ءة �لف�سول �ل�سابقة. وت�سمح 
على  بناء  بالختيار  للمدر�س  �لف�سول  ��ستقاللية 
ب�سكل  �لدو�فع  مو�سوع  في  به  �لخا�س  �لتجاه 

�أف�سل.

من  �أكثر  �أن  �حتمال  �ل�سعب  من  �أنه  ويبدو 
ثالثين عامًا قد مّرت على ن�سر �لطبعة �لأولى من 
�لد�فعية  للعمليات  فهمنا  يتغير  ولم  �لكتاب،  هذ� 
بدرجة كبيرة خالل هذه �لفترة من �لزمن. لذلك 
وتنقيح  تنقية  عملية  تمثل  �ل�ساد�سة  فالطبعة 
في  �لموجودة  �لمو�سوعات  في  �لتقدم  حيث  من 
�لطبعات  في  �لحال  كان  وكما  �ل�سابقة.  �لطبعات 
تحديثها  تم  �ل�ساد�سة  �لطبعة  فاإن  �ل�سابقة، 
منذ  متاحة  �أ�سبحت  �لتي  �لجديدة  بالمعلومات 
�لآن  �ل�ساد�سة  �لطبعة  �لخام�سة.  �لن�سخة  طباعة 
تحتوي على ما يقرب من )1425( مرجعًا. وحو�لي 
للطبعة  بالن�سبة  جديد  �لمر�جع  هذه  من   15%

تاريخه،  حتى  حديثة  معلومات  ويت�سمن  �ل�ساد�سة 
�لتي  �لحديثة  �لمو�سوعات  من  مجموعة  وكذلك 

تمت �إ�سافتها.

التغيريات يف هذه النسخة
Changes in This Edition

ُعر�ست  �لكتاب  مو�سوعات  �أن  من  بالرغم 
بالت�سل�سل نف�سه في �لطبعات �ل�سابقة �إّل �أن هناك 
�إ�سافات عدة في �لطبعة �ل�ساد�سة؛ فالف�سل �لأول 
�لد�فعية  في  �لبحث  طر�ئق  عن  معلومات  يقدم 
لدى  الدوافع  معظم  وراء  الخا�ض  المنطق  ويقدم 
�لحيو�ن. وهناك جدل د�ئر حول  �لإن�سان وكذلك 
�لنووي  �لحام�س  فح�س  نتيجة  ترجيح  مو�سوع 
�ل�سلوكيات  عن  �أولي  �إجر�ئي  كمبد�أ   )DNA(
�لجوع،  مثل  دو�فع  �أن  نجد  وهكذ�  �لمدفوعة. 
لالإنجاز،  �لحاجة  جانب  �إلى  و�لجن�س  و�لعط�س، 
و�كت�ساب �لقوة، و�لنتماء وما �إلى ذلك ينظر �إليها 
على �أنها �سلوكات تكيفية ت�ساعد على زيادة فر�سة 
نجاح العوامل الوراثية لدى الفرد بالن�ضبة لالأجيال 
�لتي  �لأ�سياء  �أن  يمكن مناق�سة  وبالفعل،  �لقادمة. 
تعمل على دفعنا لل�سلوك موجودة ود�ئمة وذلك لأن 

لها قيمة حياتية د�ئمة وم�ستمرة لدينا. 

ــى معظم  ــوي عــل ــحــت ي �لـــثـــانـــي،  ــل  ــفــ�ــس و�ل
�لمعلومات �ل�سابقة عن �لعو�مل �لور�ثية للد�فعية، 
مجال  في  �لجديدة  �لمعلومات  �ختبار  فيه  ويتم 
علم نف�س �لن�ساأة، مثل �إ�سار�ت �لجاذبية �لفطرية 
لدى الإن�ضان. والف�ضل الثالث الذي يتناول اليقظة 
بالنوم  �لخا�سة  للمعلومات  تحديث  فيه  �لـــذي 
و�لقلق، ويت�سمن معلومات جديدة عن �لكيفية �لتي 
ونظرية  �لتهديد،  محاكاة  نظرية  مثل:  بها،  نحلم 
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 ،Virtual Rehearsal Theory ل�سترجاع �لفتر��سية�
و�لجديد في هذ� �لف�سل هو �لبيانات �لتي تو�سح 
�إلى  �ليقظة  حالة  من  �لدماغ  في  �لتحولت  عملية 
�أثناء  �ل�سريعة  غير  �لعين  حركة  ومن  �لنوم  حالة 
مثل  �لنوم  �أثناء  �ل�سريعة  �لعين  حركة  �إلى  �لنوم 
�لجديدة  و�لأدلـــة  �لمفاجئة.  �لنتقالت  عمليات 
كذلك  �لذ�كرة.   تكوين  في  �لنوم  دور  بقوة  تدعم 
ي�سير  �لــذي  �لجزء  �لف�سل،  هذ�  في  �لجديد  من 
“�لبال�سبو”  �لــمــزيــف  �لــــدو�ء  دور  �خــتــبــار  �إلـــى 
�لر�بع  و�لف�سل  �ل�سلوك.  في  وتاأثيره   )Placebo(

�لحديثة  �لبحوث  في  �لف�سيولوجية  �لآليات  يتناول 
ودورها في �لتنظيم وتاأثيرها في �لجوع، و�لعط�س، 
في  �لم�ستترة  �لــعــدو�نــيــة  و�لـــدو�فـــع  و�لــجــنــ�ــس، 
 Ghrelin “�لجريلين”  دور  مثل  حالية  مو�سوعات 
من  �لبنكريا�س  �إ�سار�ت  ودور  �لجوع،  ��ستثارة  في 
 Amylin و”�لأميلين”  “�لأن�سولين”  �إفــر�ز  حيث 
يالحظ  كــذلــك  �لـــدم.  فــي  �لــجــلــوكــوز  و�سالحية 
وجود معلومات حديثة جدً� تتعلق بدور �لمو�سالت 
�لع�سبية في “�لهيبوثالمو�س” ودورها في �لتحكم 
دور  عن  خا�س  ق�سم  وهناك  �لطعام.  تناول  في 
�لبد�نة  حالت  في   )Habituation( �لتاأقلم  عمليات 
دور  عــن  جديد  ق�سم  ــى  �إل بالإ�سافة  )Obesity(؛ 

يتحدث  �لخام�س  و�لف�سل  للبد�نة.  بالن�سبة  �لقلق 
كثير  على  ويحتوي  �لد�فعية،  في  �لتعّلم  دور  عن 
تاأثير  كيفية  تو�سح  �لتي  �لتقليدية  �لدر��سات  من 
عمليات �لتعّلم في �لد�فعية؛ بالإ�سافة �إلى �ختبار 
�لد�فعية  فــي  �لتعّلم  بــدور  �لخا�سة  �لمعلومات 
�ل�ساد�س  و�لف�سل  �لعدو�نية.  و�لد�فعية  �لجن�سية 
ق�سمًا خا�سًا  ي�سيف  �لحو�فز  د�فعية  يتناول  �لذي 

عن دور »�لفيرومونات« Pheromones في �لد�فعية 
�لجاذبية  �إ�سار�ت  عن  جديدة  وبحوث  بالحو�فز 
 )Hedonism( لجن�سية، و�لف�سل �ل�سابع عن �لمتعة�
ويت�سمن بحوثًا جديدة عن �لنوع )Gender( و�لألم، 
و�لتاأثير�ت �لنمذجية لكل من �لتعّلم و�لنفعال على 
�لألم؛   ت�سكين  �لد�خلية في  �لمهدئات  ودور  �لألم، 
ما  عن  حديثة  بحوثًا  فيعر�س  �لثامن  �لف�سل  �أما 
ي�سّمى بمكان �ل�سبط )Locus of Control(، ونظرية 
جيدً�  وجــزء  �لإنــجــاز،  ود�فــع  �لجتماعي،  �لتعّلم 
  .)Planned Behavior( �ل�سلوك  عن نظرية تخطيط 
الت�ضكع  اأخ����رى ع��ن  ب��ح��وث��ًا  ف����اإن ه��ن��اك  ك��ذل��ك 
من  مجموعة  تناولت   )Social Loafing( �لجتماعي 
والف�ضل  تف�ضيرها؛  تم  والتي  المتنوعة،  ال�ضروط 
و�لد�فعية  �لمعرفي  �لت�ساق  يتناول  �لذي  �لتا�سع 
�لجتماعية فقد تم تحديثه، و�لمفهومان �لرئي�سان 
�لطبعة  �لموجود في  �إلى  �لرجوع  تم تقديمهما مع 
يف�سر  بع�سها  لأن  تحويلها  تــم  وقــد  �لخام�سة، 
مثل:  �لجتماعية،  �لد�فعية  مو�سوعات  من  كثيرً� 
 )Compliance( و�لإذعان   ،)Conformity( �لن�سجام 
وهكذ�،  �لمعرفي.  لالت�ساق  د�فــع  ��ستخد�م  مع 
�لد�فع  مناق�سة  �لمنطقي  �أو  �لطبيعي  من  فاإنه 
ال��داف��ع  ارت��ب��اط  تو�ضيح  ث��م  اأوًل،  الت�����ض��اق  اإل���ى 
و�لف�سل  �لجتماعية.  بالد�فعية  �لتــ�ــســاق  �إلـــى 
�لعزو  عن  حديثة  بحوث  تقديم  فيه  يتم  �لعا�سر، 
�لـــذ�ت،  لخدمة  �لنــحــيــاز  مــثــل:   ،)Attribution(

وتاأثير �لإجماع �لمزيف )False Consensus ( وتاأثير 
�لعزو.  في  �لأ�سا�سي  و�لخطاأ  �لممثل–�لم�ساهد، 
تمت  قــد  جــديــدة  معلومات  هناك  فــاإن  و�أخــيــرً�، 
�إ�سافتها عن �لعزو و�لإنجاز، و�لبحوث �لتي تو�سح 
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تف�سير  �لتدريجي  �لإ�ــســالح  ل�سيا�سة  يمكن  كيف 
بع�س �ل�سلوكيات �لجتماعية. وفي �لف�سل �لحادي 
ع�سر يوجد مدّرج ت�ساعدي جديد للحاجات و�سعه 
و�لذي تم   )2010( و�آخرون عام   Kenrick “كنرك” 
“لما�سلو”  �لأ�سلي  �لنموذج  فيه تحديث ومر�جعة 
 Bandora “باندور�”  لمفهوم  وتو�سيح   .Maslow

)Personal Efficacy( ومدى  �ل�سخ�سية  �لكفاءة  عن 
�ل�سحية،  �ل�سلوكيات  و�إ�ــســالح  بتطوير  �رتباطه 
�لإيجابي  �لنف�س  ومناق�سة م�ستفي�سة لنظرية علم 
و�لبحوث �لمرتبطة بها. وفي �ل�سنو�ت �لأخيرة كان 
و�لذي  �لنفعالت  بمو�سوع  مجدٌد  �هتمام  هناك 
ينعك�س وجوده في �لف�سل �لثاني ع�سر، وعلى وجه 
�لخ�سو�س، فاإن هناك تقدمًا قد حدث في �لكيفية 
مكونات  بين  �لتكامل  على  �لدماغ  بها  يعمل  �لتي 
�ل�ستجابة �لنفعالية، ويغطي هذ� �لتحديث �أهمية 
قبل  ما  �للحاء  وكذلك   )Amygdala( �للوزة  منطقة 
�لأمامي )Prefrontal Cortex( في هذه �لعملية و�لذي 
يمكن �أن تجده في �لطبعة �ل�ساد�سة لهذ� �لكتاب، 
وكذلك في �لن�سخة �لحديثة عن نظرية �لنفعالت 
�لــد�ئــرة  ونــمــوذج   IZARD “�إيز�رد”  ـــِ  ل �لــفــارقــة 
�لأكثر  بالنفعالت  �لخا�سة  لالأع�ساب  �لع�سبية 

حد�ثة.

�أ�سا�س  على  �ل�ساد�سة  �لطبعة  بناء  تم  وقد 
�لذي  �لمّدر�س  فاإن  ذلك  وعلى  �لخام�سة،  �لطبعة 
يجد  �سوف  �لخام�سة  �لطبعة  خالل  من  عمل 
�لمو�سوعات  وكذلك  نف�سه  �لتتابع  �أو  �لت�سل�سل 
خالل  من  و�لتحديث  �لتعديل  مع  ولكنها  نف�سها 

�لبحوث �لحالية. 

�لطبعة  في  موجود  موّحد  مفهوم  وهناك 
وهذ�  �لد�فعية.  في  �لتن�سئة  دور  وهو  �لخام�سة 
في  تعزيزه  تم  وقد  م�ستمر  �لأ�سلوب  �أو  �لمنحى 
لهذ�  تنقية  بعملية  قمنا  وقد  �ل�ساد�سة.  �لطبعة 
�أن معظم -وربما  �لمنحى �لمو�سوعي، مع �قتر�ح 
على  نهائية  بطريقة  فهمها  يمكن  �لد�فعية  �لكل- 
�أنها مدعمة وترقى بحياة جميع �لحيو�نات بما في 
��ستخر�جه  تم  �آخر  مفهوم  وهناك  �لإن�سان.  ذلك 
كثيرً�  �أن  وهو  �لكتاب،  لهذ�  �لأولى  �لطبعات  من 
�أنها  على  �أف�سل  ب�سكل  فهمها  يمكن  �لدو�فع  من 
تفاعالت معقدة �أو مرّكبة بين �لعمليات �لتي ينتج 
فهم  يمكن  �لمثال،  �سبيل  فعلى  عنها،  �ل�سلوك 
�ل�سلوك �لجن�سي ب�سكل �أف�سل على �أنه يحتوي على 
�لحافز،  و�لتنظيم  و�ليقظة،  �لور�ثة،  من  مكونات 
�لجن�سي  �ل�سلوك  در��سة  �إلى  �ل�سعي  و�أن  و�لتعّلم. 
�إلى عدم  يوؤدي  �لعو�مل  لمكونات هذه  �عتبار  دون 
فاإن  ذلك،  ومع  �لجن�سية.  �لد�فعية  فهم  �كتمال 
�لمعلومات �لخا�سة بالد�فعية �لجن�سية موجودة في 
�ل�سلوك  �إلى  �إ�سافًة  �لكتاب.  عدد من ف�سول هذ� 
يمكن  �لتي  �لأ�سا�سية  �لدو�فع  جميع  �لعدو�ني، 
فهمها �أي�سًا ب�سكل �أف�سل على �أنها ناتج لتفاعالت 

مماثلة بين �لعو�مل. 

و�لطبعة �ل�ساد�سة فيها ت�سجيع على ��ستك�ساف 
مو�سوعات �لد�فعية غير تلك �لموجودة في �لكتاب 
نف�سه، وذلك من خالل �قتر�ح �لمزيد من �لقر�ء�ت 
�لموجودة في نهاية كل ف�سل في مو�سوعات تحظى 
غالبًا باهتمام �لطلبة. وبالإ�سافة لذلك، وبالن�سبة 
عنو�ن  تحت  هناك  �لكتاب،  هذ�  ف�سول  لمعظم 
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�لتي  �لمو�قع  عناوين  �لإلكترونية  �لمو�قع  م�سادر 
�لمو�سوعات  بع�س  عن  �إ�سافية  معلومات  تقدم 

�لمرتبطة بهذ� �لف�سل من �لكتاب.
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Motivation and the Role of Evolution in 

Motivation

Introduction املقدمة

عبارة  تعنيه  لما  �لفطري  �لفهم  من  نوع  لديه  منا  كل 
�أنه في بع�س �لأحيان نرغب  �أن تكون مدفوعًا. ونعرف 
بذلك.  نرغب  ل  اأخرى  اأحيان  وفي  ما  �ضيٍء  فعل  في 
يكون  عندما  �ل�سعور  هو  ما  نعرف  نحن  وبال�سرورة 
�لفرد مدفوعًا. وب�سكل مو�سوعي، فنحن غالبًا ما نعبر 
�أو  و�لحو�فز  و�لحاجات  �لرغبات  بو�سفها  دو�فعنا  عن 

�لمتطلبات.

وفي حياتنا �ليومية نحن نتحدث �أي�سًا عن �أنه لي�س 
معينًا.  �سيئًا  نفعل  �أن  نريد  ل  �أننا  بمعنى،  د�فع،  لدينا 
بحر�س،  �لحالت  هذه  �لفرد  يختبر  عندما  ذلك،  ومع 
يبدو عادة �أن �لأوقات �لتي ل يكون لدينا فيها �لد�فع هي 
�أوقات قليلة )بالرغم من �سعورنا بذلك( بمعنى �أننا ل 
نريد �أن يكون �سلوكنا موجهًا وجهة معينة. فعلى �سبيل 
�لمثال، قد يقول �أحد �لطلبة “�أنا لي�س لدي د�فع،  ول 
هذ�  وقر�ءة  �لكتاب  فتح  على  نف�سي  �أجبر  �أن  �أ�ستطيع 
�لف�سل في هذه �لليلة”. و�إذ� حدث بعد مرور 10 دقائق 
من هذ� �أن طلب منه �أ�سدقاوؤه �لخروج لتناول �لبيتز�، 
�لآن  ي�سبح  قد  �سكليًا  �لمدفوع  غير  �لطالب  هذ�  فاإن 
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مدفوعًا لال�ضتراك في هذا الن�ضاط غير الدرا�ضي. 
وبالرغم من �أننا ن�سعر بعدم وجود �لد�فع كّلية، فاإن 
�أننا مدفوعون للقيام ب�سيء  �إلى  و�قع �لحال ي�سير 
�لدر��سة(.  �إلى عمله )مثل  �لذي نحتاج  �آخر غير 
وهكذ�، فاإن مفهوم �لد�فعية �سوف يبدو �أكثر فهمًا، 
لي�س بو�سفه �آلية فتح و�إغالق �أو بد�ية ونهاية مرة 
اأخرى، بل على اأنه تدفق ثابت لل�ضلوك والذي يمكن 
 Birch,( �أن يكون موجهًا في طر�ئق كثيرة مختلفة. 
�لتحليل  هذ�  ومثل   .)Atkinson, & Bongort, 1974

بالكيفية  �هتمامًا  �أكثر  نكون  �أن  يجب  �أننا  يقترح 
�لتي يتم من خاللها توجيه �لد�فعية �أول نحو �سلوك 
و�حد، ثم نحو �سلوك �آخر �أكثر من محاولة تحليل 

ذلك كونه موجودً� �أو غير موجود.  

ولكن، من �أين ناأتي بالد�فعية؟

مفهوم الدافعية
The Concept of Motivation

�لد�فعية هي �لمفهوم �لذي ن�ستخدمه عندما ن�سف 
الع�ضوي حين  الكائن  على  الموؤثرة  الفاعلة  القوى 
يبد�أ في �سلوك ما �أو تلك �لتي ُتوجه �سلوكه. كذلك 
فنحن ن�ستخدم مفهوم �لد�فعية لتف�سير �لفروق في 
فال�سلوكيات  بال�سلوك.  �لخا�سة  �ل�سدة  �أو  �لكثافة 
�أعلى  �أو �سّدة تعتبر نتيجة لم�ستويات  �لأكثر كثافة 
ما  غالبًا  فنحن  لذلك،  وبالإ�سافة  �لد�فعية.  من 
�لمثابرة  �إلى  لالإ�سارة  �لد�فعية  مفهوم  ن�ستخدم 
في �ل�سلوك؛ فال�سلوك �لمدفوع ب�سكل مرتفع غالبًا 
ما يكون مثابرً� حتى لو كانت �سدة هذ� �ل�سلوك �أو 
كثافته منخف�سة. فعلى �سبيل �لمثال، �لقرد �لجائع 

تقدم له من �آن لآخر �لمكافاأة �لتي هي عبارة عن 
قطعة موز حتى ي�سعى �إلى �ل�سغط على ذر�ع ر�فعة 
وذلك على مدى جدول ذي فوا�ضل زمنية مختلفة 
مكافاأة  تقديم  �لجدول  هذ�  بو��سطة  )ويتم   )VI(

لكم  �لثابت  �لتغيير  مع  �لمتوقعة،  غير  لال�ستجابة 
تليها(  �لتي  وتلك  �لمكافاأة  بين  �لزمنية  �لفترة 
مع  ولكن  مثابر  ب�سكل  �لذر�ع  على  �لقرد  وي�سغط 
�نخفا�س في معّدل �ل�ستجابة. ول تقدم �لمكافاأة 

لال�ستجابة �ل�سريعة، ولكنها تقدم للمثابرة.

هل تحتاج در��سة �ل�سلوك لمفهوم �لد�فعية؟ 
هناك �سبب مقترح غالبًا بو��سطة كل من �لمالحظة 
ما” يوؤدي  “�سيئًا  هناك  �أن  وهو  و�لعلمية  �لعابرة 
معينًة  ن�سلك طريقًة  فاأحيانًا  �ل�سلوك.  �إطالق  �إلى 
واأحيانًا اأخرى ل نفعل ذلك. فما الذي يختلف بين 
وقت و�آخر؟ وبافتر��س �أن �لد�فعية كانت موجودة 
)�أو  غائبة  �لآن  ولكنها  �ل�سلوك،  في  بد�أنا  عندما 
ن�ساطًا(  �أكثر  �آخر  د�فٌع  هناك  كان  �أ�سح،  ب�سكل 
عندما لم نفعل ذلك. وي�ساعد مفهوم �لد�فعية على 
�ل�سلوك في موقف معين ول  لماذ� يحدث  تو�سيح 
يزيد  الذي  الحد  واإلى  اأخرى.  مواقف  في  يحدث 
�ل�سلوك  فهم  على  قدرتنا  من  �لمفهوم  هذ�  منه 
�سيكت�سف  وكما  مفيدً�.  �لمفهوم  يكون  به  و�لتنبوؤ 
من  كثيٌر  وجد  فقد  �لكتاب،  هذ�  خالل  �لقر�ء 

�لأخ�سائيين �لنف�سيين �أن مفهوم �لد�فعية مفيد.



25 الفصل األول ||   نظرة عامة: تحديد املفهوم وقياس الدافعية ودور النشوء يف الدافعية

قياس الدافعية
The Measurement of Motivation

نحن كعلماء، ل نقي�س �لد�فعية ب�سكل مبا�سر، وبدًل 
 )S( من ذلك نقوم بتوظيف وت�سغيل بع�س �لمثير�ت
تحت �ضروط معينة، ثم نقوم بقيا�ض �ضلوك معين 
في �سكل ��ستجابة )R(. لنفتر�س على �سبيل �لمثال 
�ساعة )نوع   )48( لمدة  فاأر  �لطعام عن  �أبعدنا  �أننا 
نقدمه  �لذي  �لمثير  تغيير  وعند  �لحرمان(  من 
�لجري  في  �لفاأر  هذ�  �ضرعة  مدى  نالحظ   )S(

�لطعام  على  �لح�سول  �أجل  من   )R( �لمتاهة  في 
 .)1-1 �ل�سكل  )�نظر  �لم�ستهدف.  �ل�سندوق  في 
يجري  �لفاأر  �أن  لحظنا  �أننا  نفتر�س  ذلك،  وبعد 
ب�سرعة �أكبر بعد مرور )48( �ساعة من �لحرمان من 
�لطعام مقارنة بالفترة �لتي كان فيها غير محروم. 
بالمعالجة  قمنا  �لفتر��سية  �لتجربة  هذه  وفي 
�لتجريبية لعدد من �ل�ساعات دون طعام مع قيا�س 
�سرعة جري �لفاأر، وكالهما لي�سا دو�فع. فالد�فعية 

في  �لتغيير  من  عليها  ي�ستدل  �أن  يمكن  ذلك  مع 
�ل�سلوك �لذي يحدث، ويمكن مالحظة �لموؤ�سر على 
قوتها في �سرعة �لفاأر في �ل�ستجابة في �لمتاهة. 
فهم  على  ي�ساعدنا  �لد�فعية  مفهوم  فاإن  وهكذ� 
بع�س  �أن  )بافتر��س  �لحيو�ن  �سلوك  في  �لتغيير 
اأف�ضل  تف�ضير  تقديم  ت�ضتطيع  ل  الأخرى  البدائل 
�أن نعطي ��سمًا للحالة  لهذ� �لتغيير(، و�أننا ينبغي 
�لجوع.  حالة  �أنها  مثل  عليها  �لم�ستدل  �لد�فعية 
كمتغير  يعمل  �لمثال  هذ�  في  �لد�فعية  مفهوم 
دخيل )Intervening(.  ومفهوم �لمتغير �لدخيل قام 
�لمثير  بين  كر�بط  ليعمل  �لباحثين  �أحد  بتطويره 

و�ل�ستجابة.

في  يخدم  �لد�فعية  مفهوم  فاإن  ذلك،  وعلى 
�لربط بين �لتغيير في �لمثير�ت )حالة �لحرمان( 
ويقدم  �لجري(  �سرعة  )زيادة  �ل�سلوك  تغيير  مع 
تف�سيرً� ممكنًا للعالقة بين �لمثير و�ل�ستجابة، كما 

هو موجود في �ل�سكل )1-2(.

صندوق الهدف

املثير

صندوق البداية

االستجابة

R S

احلرمان من الطعام 48 ساعة سرعةالركض في املتاهة

�شكل )1-1( تحليل �لمثير– �ل�ستجابة للد�فعية، ويتم �ل�ستدلل على �لد�فعية عندما تحدث تغيير�ت في تدفق 
ال�ضتجابة ناتجة عن حدوث تغييرات في �ضروط المثير.
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�أحد  �لد�فعية  �لعمليات  في  �لتد�خل  وتمثل طبيعة 
ن�ستطيع  فنحن  �لد�فعية.  در��سة  �سعوبة  �أ�سباب 
طريق  عن  �لد�فعية  وجود  على  فقط  ن�ستدل  �أن 
�لمثير�ت  بين  �لعالقات  في  �لتغيير�ت  مالحظة 
�ل�سرطية و�ل�ستجابات. وهناك �سعوبة ثانية تكمن 
في �لطبيعة �لموؤقتة للد�فعية. �ل�سيكولوجيين عادة 
�إلى  بالإ�سارة  للد�فعية  �لموؤقتة  �لطبيعة  ي�سفون 
 Performance )لد�فعية على �أنها )متغير �لإنجاز�
Variable. فعندما تكون �لد�فعية �لكافية موجودة، 

يتم �أد�ء �ل�سلوك؛ وعندما تكون �لد�فعية منخف�سة 
كمتغير  �لد�فع  �إن  �ل�سلوك.  يظهر  ل  كبير  ب�سكل 
لالأد�ء غالبًا ما يتباين مع �لتعلم، حيث يحدث تغيُّر 
�أن  �أنه يالحظ  �لرغم من  �ل�سلوك )على  �أكثر في 

�لتعلم يوؤثر على �لإنجاز(.    

ونحن نتعلم �أ�سياء كثيرة ل تظهر في �ل�سلوك 
في �لحال، ولكن ظهور �ل�سلوك �لمتعلم يعتمد في 
�لكافية.  �لد�فعية  وجود  على  �لأقل  على  منه  جزء 
وبالفعل، فاإن كل جانب من جو�نب �لتخ�س�س في 
تحتوي  �لتي  �لمو�قف  تحليل  فيه  يتم  �لنف�س  علم 
على تركيبة من المعالجات المحددة ومدى اإنجاز 

هذه �لمعالجات في �ل�سلوك.

خصائص الدافعية
Characteristics of Motivation

وكما  هي.  ما  نعرف  كنا  لو  كما  �لد�فعية  ناق�سنا 
اأ�ضرنا من قبل، فاإن لدى كل منا �ضعورًا فطريًا لما 
�إلى  �سعبا  ي�سبح  تعريفها  فاإن  بالد�فعية،  ُي�سّمى 
حد ما. على �سبيل �لمثال، قام كل من “كلينجنيا”، 
 ،)Kleinginna and Kleinginna, 1981(”و”كلينجينا
من  وكان  بالد�فعية،  يتعلق  تعريف   )102( بجمع 
�لو��سح �أن هناك �ختالفًا بين �لنظريين من حيث 
وجهات �لنظر حول مو�سوع �لد�فعية. من ثم فاإن 
�لكتب �لتعليمية يوجد بينها �ختالف ب�سكل ما في 
�لذي  �لتعريفات  تلك  �أحد  ولعل  �لد�فعية،  تعريف 
خ�سائ�سها  هو  �لد�فعية  في  عامة  خا�سية  يحمل 

التي تمتاز بالن�ضاط والفاعلية.

Activation التنشيط

بالتن�ضيط،  ي�ضّمى  ما  اأو  الدافعية  ن�ضاط  خا�ضية 
�إخر�ج  �أو  �إنتاج  �أن نر�ها ب�سهولة في عملية  يمكن 
�ل�سلوك. فهل �لكائن �لع�سوي �لذي تتم مالحظته 
كان  �إذ�  خا�سة؟  �أو  معينة  بطريقة  يت�سرف 
قليلة  كمية  �لأقل  على  هناك  يكون  كذلك،  �لأمر 
تتم  لم  و�إذ�  موجودة.  �أنها  نفتر�س  �لد�فعية  من 
الدافعية  م�ضتوى  فاإن  وا�ضح،  �ضلوك  مالحظة 
لدى الكائن الع�ضوي قد يكون غير كافيًا لتنبيه اأو 
�ل�سلوك  حدوث  �أن  نجد  وبينما  �ل�سلوك.  ��ستثارة 
�لظاهر ب�سفة عامة يوؤخذ على �أنه دليل على وجود 
�لد�فع، فاإن غياب هذ� �ل�سلوك ل يعني بال�سرورة 
ن�سع  �لمثال،  �سبيل  فعلى  د�فعية.  وجود  عدم 
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