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 والداي الكريمين إلى يأىدي ثمرة جيدي المتواضع إلى نور عيون       
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وجل    ىذه المذكرة بتوفيق من اهلل عزت االعتراف بجميل النبل بعد أن ختمييقودن

 عمى ىذا العمل  ة المشرفة األستاذإلىتقدم بخالص التحية والتقدير  أأن 

 ي معا باإلشراف عمى ىذا البحث و عمى صبرهت تفضلتيال عليلش فلةة األستاذ
كما أسفرت   السند القوي، ي لت كانتي  العممية ، والاطوال ىذه المدة بتوجيياتو

تمنى أوبكل فخر واعتزاز مجيوداتيا التكوينية فيما وصمنا إليو اليوم والحمد هلل،  
 . العمميةا المزيد من التألق  والنجاح في حياتوالو

 الزهراء  سيسبان فاطمةاألستاذةكما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة 

. لتكرميم عمى قبول مناقشة ىذه المذكرة واألستاذة قوعيش مغنية 

متوسطة عبد بن عمال تالميذ السنة األولى وكما ال أنسى أن  أتقدم بوافر شكري إلى كل 

 عمى األمور تسييل و مساعدة من قدموه ما التي أقيمت فيو الدراسة عمى والية مستغانمعمرب

 انجاز ىذا البحث 
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 :ممخص الدراسة 

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين التوافق الدراسي والدافعية لمتعمم لدى 
تالميذ السنة األولى متوسط ،و الكشف عن الفروق في التوافق الدراسي والدافعية 

 .لمتعمم بين أفراد العينة وفقا لمتغير الجنس 

وقد أعتمد الباحث في هذه الدراسة عمى المنهج الوصفي في جمع البيانات ،حيث 
 .استخدمت أداتين مثمتمتين في مقياس  التوافق الدراسي ودافعية التعمم

 أناث المتمدرسين 37 ذكور و27تالميذ منهم  64وقد بمغ حجم عينة الدراسة 
 . عبد بن عمر بوالية مستغانم بمتوسطة

ختبار أما األسموب اإلحصائي المتبع هو باالعتماد وذلك  (ت) معامل إرتباط برسون وا 
 : لمنتائج التالية ،وتوصل الباحث، وبعد المعالجة والتحميل SPSS 17 .0عمى برنامج 

 .وجود عالقة بين التوافق الدراسي ودافعية التعمم لدى تالميذ السنة األولى متوسط-

     . التوافق الدراسي وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات-
وجود دافعية التعمم لدى تالميذ السنة األولى متوسط تعزى لمتغير الجنس لصالح 

 .اإلناث

.التوافق الدراسي ـ الدافعية لمتعمم ـ تالميذ السنة األولى متوسط:الكممات المفتاحية    
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:  مقدمة

المتأقمـ مع معطيات المجاؿ الدراسي  التوافؽ الدراسي يتضمف التوافؽ النفسيإف 

بمختمؼ منياجو الدراسية، فإذف ىو عممية دينامكية مستمرة يقـو بيا الطالب 

الستيعاب المواد الدراسية ،والذي يمثؿ حسف تكيؼ الفرد مع معطيات البيئة الدراسية 

 .ونظـ االمتحانات والمقررات والمناىج والمناخ الدراسي والعالقة مع الزمالء والمعمـ

  وقد أىتـ العديد مف العمماء والباحثيف في عمـ النفس وعمـو التربية في التوافؽ 

وقاؿ أف التوافؽ  الدراسي ما ىو إال محصمة (1998)الدراسي،وجاء أحمد الشبريني

النيائية لمعالقات الدينامكية البناءة تبيف لمطالب وجية أخرى بما يساىـ في تقديـ 

الطالب ونمائو العممي والنفسي ويشمؿ أىـ المؤشرات الجيدة لتمؾ العالقة في 

أحمد ).االجتياد في التحصيؿ العممي والرضا والقبوؿ بالمعايير المدرسة

 (1998،7الشريني،

عند الجوع يأكموف  بعدة تصرفات ؼنقـو  أنيـ  اليومية لمناسوقد الحظنا في حياتنا  ػ 

،ويشربوف عندما يظير واقع العطش،وغير ذلؾ مف الغضب والغيرة والحس،والدوافع 

والماء   الطعاـناشئة عف حاجات الجسـ الخاصة بوظائؼ عضوية كالحاجة إلى

 ناشئ عف تعامؿ الفرد مع المجتمع ،وىناؾ دوافع أولية فسيولوجية والنوع والجنيف

 في الحياة تحتاج إلى دافعية لبموغ ىدؼ إنساف واف كؿ واجتماعيةالثاني دوافع ثانوية 

.  تحقيؽ الحاجةأال وىومعيف 
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ػ لقد صممت الدافعية ممتقى اىتماـ جميع  العامميف في العممية التربوية مف طمبة 

 .أو صمة بالعممية التعميمية التربوية ومعمميف ومرشديف ومديريف وكؿ مالو عالقة

ػ وتعدو الدافعية عمى أنيا المحركات التي تفؽ وراء سموؾ اإلنساف ،وبمعنى أخر 

يبحث عف السموؾ البشري في مختمؼ مجاالت الحياة والذي سبب في االندفاع نحو 

ىدؼ محدد ،وميما يكف فإف جؿ الدراسات حوؿ موضوع الدافعية لتعمـ تبيف أنو ال 

يمكف ألي عممية تعمـ أف تحدث إال إذا كاف ىناؾ دافعية تعمـ مف طرؼ التمميذ 

،وذلؾ ميما كاف مستوى المعمـ المكوف وميما كانت نوعية الوسائؿ التعميمية 

  (8ػ7: 2011أحمد دوقة وآخروف ،) .المتوفرة

فاستثارة الدافعية الطالب وتوجيييا وتوليد اىتمامات لدييـ تجعميـ  يقبموف عمى 

ممارسة أنشطة تعميمية متنوعة  بأداء عالي ،والتي تبنى  طرؽ فعالة في معالجة  

المعمومات  التي تتعامؿ معيا  الطالب أثناء عممية التعمـ ،وفي ىذا المجاؿ نجد  

دراسة الباحث جيياف أبو راشد  العمراف يتكمـ حوؿ موضوع الدافعية  باستخداـ 

 .اختبار الدافعية

واف دور األسرة ال يقؼ عند تعمـ الطالب ،بؿ يعتمد مف الدرجة األولى عمى 

المدرسة باعتبارىا البيئة  الثانية لمطفؿ ،وذلؾ مف خالؿ توفير الجو المدرسي  

المساعد والمحفز عمى التحصيؿ الجيد ،وىذا ما حاولت وزارة التربية الوطنية 

الوصوؿ إليو في أطار أصالح المنظومة التربوية  والذي مس مختمؼ االطورالتعممية 
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،وقمت بتحديث المناىج مف خالؿ تبني أساليب تقويـ وطرؽ تدريس جديدة  الثالثة

قادرة عمى جذب انتباه التالميذ واستثارة دافعتييـ لمتعمـ  باعتبارىا مفيوما ميـ جدا 

والتي تناولت تأثير dwaak(1986)في العممية التعميمية،وىذا ما أكد عميو دويؾ 

الدافعية عمى التعمـ في أطار نظرية األىداؼ حيث توصمت إلى الدافعية تؤثر عمى 

 (.120: 2011قماشة أسيا،)اكتساب واستغالؿ األطفاؿ لممعرفة والميارات 

تالميذ لدراسة موضوع التوافؽ الدراسي وعالقتو بدافعية  التعمـ لدى ولذا تناولت ىذه اؿ

 : خمسة  فصوؿإلى  ىذه الدراسةتسـؽ  و متوسط، األولىالسنة

اختيار دوافع ،اتشكالية والفرضياإل  عمى الفصؿ األوؿحيث احتوى

 . والتعريؼ اإلجرائيةالموضوع،وأىميتو ،وأىدافو

 وكذاتطرؽ إلى مفيـو التوافؽ،أنواعو ،خصائصو نظرياتو  فتـ اؿ الفصؿ الثانيأما

 .مظاىره ، تعريؼ التوافؽ الدراسي ،أبعاده ،العوامؿ المؤثرة فيو

 ، أنواعيا اػ الفصؿ الثالث مفيـو الدافعية ودافعية التعمـ ،خصائصوفي حيف تضمف

 .   ،وظائفيا  ،أىميتيا ،عناصرىا ،النظريات المفسرة ليا

 فتضمف اإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية  التي تـ فييا لفصؿ الرابعوبالنسبة ؿ

 .توضيح  الدراسة االستطالعية  والدراسة األساسية

 .وانتيى بخاتمة واقتراحات ومالحؽ
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 ومناقشة  المتواصؿ إلييا النتائجعرضإلى فيو فقد تـ التطرؽ الفصؿ الخامس أما 

 الفرضيات

. قتراحاتإلامف  بخاتمة ومجموعة ختمت الدراسة النياية في و
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 :اإلشكالية-1

يمر المراىق في حياتو بعدة مراحل ميمة وحساسة،ويستمر نمو جوانبو العقمية 

والحسية والحركية والنفسية والعاطفية،وىذا ما يجعل األسرة التربوية تيتم بو وبتوافقو 

 الدراسي  وتوافق الفرد مع نفسو ومجتمعو الذي يعيش فيو ،

وتعتبر المرحمة اإلنتقالية من اإلبتدائة إلى المتوسطة مرحمة ميمة عند التمميذ والتي 

تأتي بعد المرور بخبرة تعميمية،وىذه الفترة تصادف مرحمة المراىقة التي تمتاز 

بتغيرات انفعالية واجتماعية وتؤثر عمى سموك المراىق وعالقتو مع اآلخرين،وىذا ما 

 : يقودنا إلى طرح التساؤالت التالية

ىل ىناك عالقة بين التوافق الدراسي والدافعية لتعمم لدى تالميذ المرحمة - أ

 المتوسطة؟

 ؟.ىل يختمف التوافق الدراسي لدى المرحمة المتوسطة في الجنس- ب

 ؟ .ىل تختمف الدافعية لمتعمم لدى المرحمة المتوسطة في جنس- ج

: اتالفرضي-2

:  الفرضيات التاليةإقتراح يمكن  المطروحة سابقا،من خالل التساؤالت

 .لدى تالميذ المرحمة المتوسطةتوجد عالقة بين التوافق الدراسي والدافعية لتعمم - أ
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 .يختمف التوافق الدراسي باختالف جنس التالميذ- ب

 .تختمف الدافعية لتعمم باختالف جنس التالميذ- ج

 :  الموضوع اختيار دوافع- 3  

 الختبار موضوع البحث  ناىناك مجموعة من االعتبارات واألسباب التي دافعت

 المتمثل في عنوان التوافق الدراسي وعالقتو بدافعية التعمم لدى تالميذ الرابعة متوسط 

. تخصص الموضوع في صميم ىذا ال يندرج -

  الشخصية إلثراء ىذا الموضوع ألنو أساسي وىام في مجال التربية  الباحثميول-

.  والتعمم

.  الرغبة في اكتشاف معارف جديدة -

ذ الذين انتقموا من مرحمة تكمن أىمية مرحمة المراىقة خصوصا بالنسبة لمتالمي- 

 .التعميم االبتدائي إلى مرحمة التعميم المتوسط

بالتوافق الدراسي لدى عدم اىتمام المدرسين والباحثين في مجال التربية والتعميم -

 .تالميذ المرحمة المتوسطة

: أهمية الدراسة - 4

 :تكمن أىمية الدراسة في مايمي
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 لمتعمم لدى تالميذ دافعيةال أعطاء معمومات ىامة عن كل من التوافق الدراسي و -

 .. المرحمة المتوسطة

 . الدافعية تعطي الحافز لتمميذ لمرفع من مستوى التحصيل- 

 .تعطي الدافعية قوة داخمية الستمتاع بتعمم- 

تمكين كل من أعضاء األسرة التربوية من معرفة دورىم في إشباع حاجات - 

 .التالميذ وتعديل سموكيم من خالل ممارسة عمميم التربوي

 :الدراسة أهدافـ -5

 :ييدف ىذا البحث إلى تحقيق األىداف التالية

 بدافعية الدراسي  التوافقإن أىداف الباحث من الدراسة ىو الكشف عن مدى عالقة 

 .تالميذ مرحمة التعميم المتوسطالتعمم لدى 

يجاد االختالف في التوافق الدراسي بين الذكور واإلناثـ معرفة  . وا 

 .إبرز االختالف في الدافعية لمتعمم بين الذكور واإلناثـ 

 : ةاإلجرائي ريفاالتع- 6 

 . يحصل التمميذ عميو من طرف الباحث: التوافق الدراسي/ أ
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في الدراسة والتعمم  تجعل المتعمم يطمحالتي بيا تمك القوة ويقصد  :دافعية التعمم/ ـب

 . في مقياس دافعية التعممالتمميذوىي التي تمثل القمة التي يحصل عمييا 

وىم جميع التالميذ الذين انتقمو من مرحمة التعميم : تالميذ السنة األولى متوسط/ ـ ج

اإلبتدائي إلى مرحمة التعميم المتوسط ؛ أي ىم يتمدرسون  في الطور الثاني، وىم 

 .التالميذ الذي يدرس في المؤسسة المنتظمة التابعة لوزارة التربية والتعميم
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  :تمهيد

 الشؾ إف التعمـ أىمية كبيرة في حياة اإلنساف وىو ضروري لتعديؿ سموؾ الفرد      

وعمى ىذا األساس يحقؽ الرفاىية في الحياة ،وليذا يجب التركيز عمى مشكالت 

 .التالميذ والمدرس التعميمية لوصوؿ بو إلى حالة سوية وسميمة 

وستطرؽ إلى تعريؼ التوافؽ ،وأنواعو ،وخصائصو ،ونظرياتو ،وثانيا مفيـو التوافؽ 

بعاده ،والعوامؿ المؤثرة عميو ،ومظاىرىا الدراسي ،  .وا 

بمعناه ىو حالة التوازف والتوافؽ بيف الفرد وبيئة وبيف العمميات  :ـ التوافق 1

والوظائؼ النفسية لمفرد الناشئة عف خفض أو أزلة التوتر الناتج عف حاجة أو دفع 

دوف الوقوع في صراع ،والحياة النفسية سمسمة مف عمميات التوافؽ التي تعدؿ فييا 

الفرد سموكو في سبيؿ االستجابة لمموقؼ المعقد الذي يتيح عف حاجاتو ودوافعو 

 (1993،334انتصار يونس ، ).وقدراتو 

ػ فالتوافؽ  عند عمـ البيولوجيا كما حددتو نظرية داروف  بحيث أستخداموا التوافؽ 

إلشارة إلى السموؾ  الذي يساعد الكائف الحي في الوصوؿ إلى أىدافو وذلؾ باف 

محمد أمبارؾ الكندري  ).لمفرد أساليب السوية الناجحة التي تمكنو مف تحقيؽ دوافعو 

،1992،181) 
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ىو ىدؼ أساسي مف أىداؼ اإلنساف ،فحيف يسع بدافع معيف أو يتعرض :ػ والتوافؽ 

ذا  لمثير ما ،فانو يقـو بنشاط يؤدي إلى إشباع ىذا الدافع أو االستجابة ليذا المثير وا 

أيوب سيحمي ).ما فشؿ في تحقيؽ  ترتيب عمى ذلؾ القمؽ واألضطربات 

،1994،17 )

التوافؽ بأنو حالة نفسية معينة يصؿ إلييا الفرد نتيجة  (1999)ػ ويعرفو اسحؽ جامع 

عالقة التوازف واالنسجاـ  المستمر مع البيئة المدرسية المتمثمة في العالقات 

االجتماعية الجسمية مع اآلخريف ،والمشاركة اإليجابية في النشاط االجتماعي 

تباع الطرؽ الصحيحة في االستذكار واالتجاه نحو  واالستثمار الجيد ألوقات الفراغ ،وا 

  (1999،44أسحؽ جامع،).مواد الدراسة والعمؿ المدرسي

ػ مف خالؿ التعاريؼ السابقة  تستنتج أف التوافؽ ىو تمؾ الحاجة التي يحققيا 

. اإلنساف مع اإلفراد والبيئة التي يعيش فييا 

وقد أشار العمماء إلى أنواع مختمفة لمتوافؽ غير أنيا تندرج تحت  :ـ أنواع التوافق 2 

: نوعيف أساسيف وىما 

راداتو : التوافق الذاتي1ـ2 ويقصد بو العمميات التي تحدث داخؿ الفرد وشعوره وا 

ليحصؿ عمى التوافؽ والتالـؤ بيف رغباتو وحاجاتو مف جية أخرى ،وقيـ المجتمع 

(. 17، 1991جماؿ الديف االلوسي، )وأعتبارتو مف جية أخرى 
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ويقصد بو التعديالت التي يجرييا الفرد عمى سموكو مف  :التوافق االجتماعي  2ـ2

أجؿ تحقيؽ اإلشباع السميـ لمحاجات االجتماعية ،وتحقيؽ متطمبات ،وبناء صمة 

سوية مع البيئة التي يعيش بيا الفرد ،كما انو فيـ وأستعاب العالقات  االجتماعية 

القائمة بالموفؽ دوف تحريؼ أو زيادة أو نقصاف وتقديـ انفعاالت لتحسيف التصرفات 

( 250، 1983يوسؼ أسعد،).

: ػكما إف ىذا األخير يحمؿ في طياتو مايمي

وىو موضوع البحث  :أ ػ التوافؽ الدراسي 

وىو الميؿ النفسي المعبر عف المحبة والود واالتفاؽ والعالقة :بػ التوافؽ األسري 

( 1992،82مبارؾ الكندري ،).الطيبة والحسنة السميمة بيف الزوجيف 

ويعني بو توافؽ الفرد لمختمؼ العوامؿ البيئية التي تحيط بو في :جػػ التوافؽ الميني

. العمؿ وتوافقو لمتغيرات التي تطر اعبر الزمف

ويعني بو قدرة الفرد عمى السيطرة عؿ انفعاالتو وضبطيا أو :دػ التوافؽ االنفعالي

التمكف مف إخفائيا عف الغير أو ترتيبيا وذلؾ تمبية لرغبات المجتمع الذي يعيش 

( 1999،16شعباف وسيـ،).فيو
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إلى نسبة خصائص  (1996) لقد أشار الباحث منيوري :خصائص التوافق -3 

: لمتوافؽ ،وىي كاألتي 

وتشير إلى الداللة الوظيفية لعالقة اإلنساف باعتباره كائنا  : التوافق عممية كمية 1ـ3

حيا يتفاعؿ مع بيئتو المحيطة لكيانو كمو ،وبعد التوافؽ بناء عمى ذلؾ الخاصية 

المميزة ليذا العالقة الكمية ،فاالتساؽ بيف جزئية مف مكونات اإلنساف وبيئتو اليعد 

توافقا،وكما إف قصر التوافؽ عمى السموؾ الخارجي مع إغفاؿ تجاربو الشعورية 

. الواعية ال يعدو توافقا ،واالتفاؽ ىو التفاعؿ الكمي 

التوافؽ وظيفة أساسية ىي تحقيؽ التوازف مع البيئة  : التوافق عممية وظيفية2ـ3

الذي ال يعدو عف كونو  (adtation)،وىنا يجب إف نفرؽ بيف التكييؼ والتالـؤ 

.  بمعناه الشامؿ والكمي (ad )مجرد تكيؼ مادي فيزيائي ،وبيف التوافؽ 

التوافؽ ال يتـ دافعة واحدة ولكنو يستمر ما استمرت : التوافق عممية دينامكية3ـ3

الحياة ،فالحياة لبست سوى سمسمة مف الحاجات يحاوؿ الفرد إشباعيا ،وجممة الدوافع 

والحوافز يحاوؿ الفرد إرضائيا ،وعدد الصراعات يحاوؿ خفضيا ،والدينامكية يعني 

في أساسيا  اف التوافؽ يميؿ إلى المحصمة أو ذلؾ النتاج الذي يتمخض عنو صراع 

. القوى المختمفة 
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يرى عمماء التحميؿ النفسي اف مصدر الطاقة النفسية : التوافق عممية اقتصادية 4ـ3

ىو النظاـ األساسي لمشخصية ،ويستمد الطاقة مف عمميات اليدـ الكيمائية الناتجة 

مف عمميات االيض إلنساف أينما  النظاماف اآلخراف كالىما الطاقة الالزمة  

 (walfadan) .لنشاطيما مف النظاـ األساسي

ترى المدرسة التحميؿ النفسي إف طبوغرافية  : التوافق يعدو طبوغرافية النفس4ـ4

الشخصية ليا ثالثة مكونات وىي النظاـ األساسي لمشخصية ،والذي يعتبر مستودع 

الطاقة النفسية الذي يغذي ويطمؽ عميو اليو ،والثاني ىو النظاـ األدراي ويطمؽ عميو 

األنا ،وىو نظاـ يعمؿ أساسا  وفؽ مبدأ الواقع ،وثالث ىذه أنظمة النظاـ 

األخالقي،وىو أىـ ما يقـو بو ىو إصدار األحكاـ  

ذلؾ إف التوافؽ اليمكف التعرؼ عميو إال بالرجوع إلى : التوافؽ عممية ارتقائية 5ػ4

المرحمة نمو التي يعيشيا الفرد ،فالرشد يعيش توازنو مع بيئتو بأسموب الراشديف 

( 9، 2006زيد بركات ،).ويتخطى المرحمة السابقة

وتختمؼ أراء مدرس عمـ النفس في التوافؽ وفؽ الحتالؿ األطر  :ـ نظريات التوافق4

: النظرية التي تؤمف المدرسة ،والممثمة فيمايمي

ويرى روادىا أف جميع أشكاؿ الفشؿ في التوافؽ  : النظرية البيولوجية الطبية 1ـ4

تنتج عف أمرض تصيب أنسجة الجسـ  خاصة المخ ،ومثؿ ىذه اإلمراض يمكف 
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توراثيا أو أكتسابيا خالؿ الحياة عف طريؽ اإلصابات والجروح ،والعدوى ،أو الخمؿ 

. اليرموني  الناتج عف الضغط الواقع عمى الفرد ويعدو درويف  مف األوائؿ 

أعتقد فرويد أف التوافؽ الشخصي غالبا ما يتكوف الشعوريا  : النظرية النفسية 2ـ4

،أي أف األفراد اليتعدوف األسباب الحقيقية لمكثير مف سموكياتيـ ،فالشخص المتوافؽ 

ىومف يستطيع إشباع متطمبات اليو بوسائؿ مقبولة اجتماعيا ،واف السمات األساسية 

لمشخصية  المتوافقة والممتعة  بالصحة النفسية تتمثؿ في قوة األنا والقدرة عمى الحب 

،أما يونغ فقد أعتقد  أف مفتاح التوافؽ والصحة النفسية يمكف في استمرار النمو 

. الشخصي دوف توفقا 

: ػ وقد يعقب عمى ذلؾ أريكسوف أف الشخصية المتوافقة البد أف تتمتع بمايمي

الثقة ،واالستقاللية ،والتوجو نحو اليدؼ ،التنافس ،اإلحساس الواضح باليوية ،والقدرة 

( 88، 1999عبد الحميد مدحت ،).عمى األلفة والحب

فإف النمط التوافؽ وسوء التوافؽ بعد مكتسبو وذلؾ مف خالؿ : النظرية السموكية3ـ4

الخبرات التي يتعرض ليا الفرد وسمو ؾ التوافؽ يشمؿ الخبرات التي تشير إلى كيفية 

. االستجابة لتحديد الحياة التي تقابؿ بالتعزيز أو التدعيـ
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واف اإلنساف لتعمـ ,ػ ومف المبادئ العامة وتركز عمى أف السموؾ اإلنساف متعمـ 

السموؾ السوي والغير سوي ،والسموؾ المتوافؽ والذي يدؿ عمى سوء التوافؽ استنادا 

 (المثير واالستجابة  )لمبدأ 

ذا كانت العالقة بينيما سميمة كاف السموؾ سميما  سفياف نبيؿ  ).فكؿ سموؾ مثير وا 

،2004 ،186 )

ويشير روجزر أف األفراد الذيف يعانوف مف سوء  :ـ نظرية عمم النفس اإلنساني4ـ 4

التوافؽ يعتبروف عف بعض الجوانب التي تقمقيـ تتعمؽ بسموكياتيـ غير منسقة مع 

: مفيـو عف ذواتيـ ،ويقرر روجرز إف المعايير التوافؽ تمكف في 

. ػ اإلحساس بالحرية 

. ػ الثقة بالمشاعر الذاتية

. ػ قبوؿ الذات 

. ػ االستقالؿ الذاتي

. ػ االنفتاح عمى الخبرة

: ػ أما عند ماسموعدة معايير لتحقيؽ التوافؽ وتتمثؿ في

. ػ أدرؾ الفعاؿ لمواقع
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. ػ قبوؿ الذات

. ػ التمقائية

. ػ التمركز حوؿ المشكمة

. ػ نقص االعتماد عمى اآلخريف

. ػ االستقالؿ الذاتي

. ػ استمرار تحديد إعجاب باألشياء أو تقديرىا

ويرى التوافؽ رواد ىذه النظرية أف أنماط التوافؽ توضح  : النظرية االجتماعية5ـ4

الطبقات االجتماعية في المجتمع يؤثر عمى ،حيث إف صاغ أرباب الطبقات 

االجتماعية الدنيا مشاكميـ  طابع فيزيقي ،كما اظير ميال قميؿ لعالج  المعوقات 

النفسية ،وبما أف اإلنساف ما ىو إال محصمة  تفاعؿ بيف تمؾ القوة الثالثة وعمى ذلؾ 

مف األىمية يمكف أف تضع القوة الثالثة في اعتبار مع محاولة  التوفيؽ بينيما في 

. الصورة المتكاممة

وترى أف التوافؽ السوي يتحقؽ عندما يكوف األنا  : نظرية التحميل النفسي 6ـ4

بمثابة المدير المنفذ لمشخصية أي اف الفرد الذي يسطر عمى كؿ مف اليو واألنا 

. واألنا األعمى ويتحكـ فييا ويدير حركة التفاعؿ مع العالـ الخارجي
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وترى المدرسة اإلنسانية أف مفيـو الذات االيجابية تعبر  : المدرسة اإلنسانية7ـ4ـ

عف الصحة النفسية والتوافؽ النفسي،وتقبؿ الذات يرتبط بتقبؿ وقبوؿ اآلخريف ،ويعدو 

عامال أساسيا  في تحقيؽ التوافؽ ،في حيف أف مفيـو الذات السمبية  تعبر عف عدـ 

عبد العزيز  السنبؿ  )التوافؽ لدى الفرد ،كما أف تطابؽ مفيـو الذات المثالية 

،2005،43      ) 

: ـ تعريف التوافق الدراسي

ػ يعرؼ كماؿ الدسوقي أف التوافؽ بأنو عممية تعبر الموافؽ التوافقي أكثر مف أي 

 ( 1974،341كماؿ الدسوقي ،) .موقؼ أخر

ػ ويعرفو الدكتور صالح مرحاب التوافؽ الدراسي ىو عمى أنو توافؽ الفرد مع مدرستو  

  ( 2002،4,سيكر وسيرؾ  ).فيشعر بأف مدرسيو يحبونو ويستمتع بزمالة وأقرانو 

 

التوافؽ الدراسي بأنو العممية التي تتـ بموجبيا أقامة عالقة  (arkoff)ػ ويعرفو أركوؼ 

جيدة مع المحيط المدرسي مف أساتذة وزمالء ،كما يتضمف االتجاه االيجابي  نحو 

( 35، 2001أموف العيسي،).المدرسة وتنظيـ الوقت وطريقة االستذكار 

بعد :أف التوافؽ الدراسي قدرة مركبة تتوقؼ عمى بعديف  (2001 )ػ ويعرفو الشاذلي

عقمي وبعد اجتماعي ،فيي يتوافؽ عمى كفاية إنتاجية وعالقات إنسانية مف خالؿ 
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عبد الحميد الشاذلي )تعامؿ التمميذ مع المدرسيف واألنشطة التربوية والتعميمة 

،2001 ،53 )   

ػ مف خالؿ التعريفات السابقة أف التوافؽ الدراسي بأنو ىو الحالة التي يصؿ إلييا 

الفرد والمتمثمة  في العالقة الطيبة مع اآلخريف مما يؤدي إلى تحقيؽ التوافؽ النفسي 

 .السوي ،وىو ما يقود اإلنساف إلى المشاركة االيجابية 

 :وتحدد األبعاد إلى مايمي:ـ أبعاد التوافق الدراسي2

التمميذ المتوافؽ ىو الذي يقضي وقتو فراحة مع زمالئو ويميؿ : العالقة بالزمالء 1ـ2

 .إلى أشرؾ معيـ في القياـ بأي عمؿ جماعي ويكوف محبوبا لدييـ ولو صدقات قوية

ػ وعمى العمـو فإف العالقات تنشأ بيف التالميذ يكو ف ليا أثر أكبر عمى المدى 

القريب والبعيد فيما سيكوف مستواىـ التحصيمي والتعميمي  الذي يؤثر بصورة واضحة 

   ( 110، 2004عبد الرحيـ نصر ، ).عمى تحديد مستقبميـ وتعميميـ 

التمميذ المتوافؽ ىو الذي يحب أساتذتو ويرى العالقة بينو : العالقة مع األساتذة 2ـ2

وبينيـ تسودىا روح المودة واالحتراـ وليس الخوؼ والنفور ويشعر بإخالصيـ نحوه 

،وال يجد صعوبة مف ناحية في االتصاؿ بيـ والتحدث إلييـ ،والتالميذ الغير متوافؽ 

ىو الذي يشعر نحو أساتذتو بالخوؼ وال يستطيع االندماج معيـ إذا كانوا في رحمة 

  (727، 726، 2004أماؿ صادؽ وفؤاد أبو الخطيب،).خارج المدرسة 
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التمميذ المتوافؽ ىو الذي يستطيع تنظيـ وقتو  وفيو والسيطرة عميو :تنظيم الوقت  3ػ2

،فيقسمو إلى أجزاء لممذكرة وأخرى لترقية بناء خطة مرسومة ،وىو يدرؾ أىمية الوقت 

وقيمتو ،والطالب غير المتوافؽ ىو الذي يسير في عممية حيث الظروؼ الخارجية 

. والطارئة والذي الستطيع أف يسطر عمى وقتو

الطالب المتوافؽ ىو الذي يستطيع تنظيـ دروسو تنظيما  : طريقة االستذكار4ـ2

يمكنو مف عمؿ ممحقات أو ممخصات لكؿ مادة وتستطيع أف تستخمص النقاط 

الميمة في أي موضوع بشكؿ يسيؿ عممية االسترجاع ،والتمميذ غير متوافؽ غير 

. منظـ في تنسيؽ دروسو ويجد صعوبة في الفيـ واالسترجاع

يتخذوف فرصة لمناقش المتبادؿ ،كانت طريقيـ في : بين الطالب وبعضهم بعض5ـ2

التعمـ أجدى،إذا تزداد الطالب فيما لممادة المدرسية و أزلة لما يعتبر مف غموض 

. وارتفع دافعيـ في نفس الوقت نحو تحصيميا

 التمميذ المتوافؽ ىو الذي يؤمف بأىمية المواد التي : االتجاه نحو مواد الدراسية6ـ2

يدرسيا ،ويجدىا مشوقة كما إف ميولو نحو ىا ليتغير والتمميذ غير المتوافؽ ىو الذي 

يرى اف المواد التي يدرسيا تافية ودرستيا مضيعة لموقت والنتفع  بفيميا،كما أف 

( 1999،89،90عبد مدحت ،).ميولو نحو يتغير بسرعة ،وترى فييا عبئا ثقيال

: ـ العوامل المؤثرة في التوافق الدراسي3
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ويشير إليو حامد عبد السالـ زىراف إلى أحداث أىـ : تحقيق مطالب النمو 1ـ3

الشروط أجد أف التوافؽ النفسي تحقيؽ المطالب النـ النفسي السوي في جميع مراحمو 

ومطالب النمو ىي األشياء (جسميا وعقميا وانفعاليا و اجتماعيا     )وبكفاة مظاىره 

التي يطمبيا النمو النفسي لمفرد والتي يجب أف يتعمميا حتى يصبح سعيدا وناجحا في 

 .حياتو ،أي أنيا عبارة عف المستويات الضرورية

 (38، 1997حامد زىراف ،)

 

إف إشباع الدوافع يتوقؼ عمى مدى تكيؼ الفرد وحاجاتو  : إشباع دوافع السموك2ـ3

وتأكيد ذاتو عف طريؽ إشباع الحاجات األخرى ،الفسيولوجية منيا االجتماعية 

 .واألدوار المختمفة  التي تمعب الفرد في حياتو وأثناء تفاعمو مع بيئتو

 

والتوافؽ  يرى إبراىيـ أحمد أبو زيد أف ارتباط الصحة العقمية : تقبل الذات3ـ3

والنفسية  بالنظرة الموضوعية إلى الذات يحاوؿ البعض أف يأخذ مدى توافؽ الفرد مع 

ذاتو كمعيار لتمييز بيف السموؾ السوي  والسموؾ الغير سوي ،وتقبؿ الذات وأدركيا 

 (213، 1987إبراىيـ أحمد زيد،).

: ـ مظاهر التوافق الدراسي4
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كما يعرؼ الريادي  التوافؽ الدراسي بأنو حالة تبدو في العممية الدينامكية المستمرة 

التي يقـو بيا الطالب الستيعاب مواد دراسية  والنجاح بيا يحقؽ التؤاـ بينو وبيف 

 :المدرسة،وتتمثؿ ىذه المظاىر فيما يمي

. ػ يتمتع بصفات سموكية ودراسة توافقية

. ػ يواصؿ التفاعؿ في الحصة الدراسية

. ػ يركز انتباىو في جميع حواسو باتجاه المعمـ

. ػ يشعر بالرضا واالتزاف والتعاوف 

. ػ يتميز باليدوء والتركيز داخؿ القسـ

. ػ يحضر جميع مستمزمات الحصة الدراسية

. ػ ينفذ تعميمات معممو 

. ػ يحاوؿ عدـ التغيب عف الدروس 

. ػ يعتمد عمى نفسو في االمتحاف 

. ػ واثؽ مف نفسو ومعموماتو

. ػ ػ متوافقا نفسيا واجتماعيا ودراسيا
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زبيدة  بف دومة ).ػ لو صدقات ناجحة وسميمة  داخؿ وخارج الصؼ الدراسي 

،2011 ، 61) 

: ـ دور اإلرشاد النفسي  في تحقيق التوافق الدراسي5

إف صيرورة العممية التعميمية  يواجو التمميذ العديد مف المشاكؿ التي تجد مف إقباليـ 

عمى الدراسة  بشكؿ جيد  وبالتالي ىذا ما يؤدي إلى تدني مستوى  تحصمو 

الدراسي،فال بد مف التعرؼ عمى ىذه المشكالت لتحسيف التحصيؿ الدراسي بحؿ ىذه 

المشاكؿ ومف ىنا يتوفر األمف واالستقرار  النفسي ،وتدفع التمميذ إلى اإلقباؿ عمى 

. الدراسة  واالستمتاع بيا 

ػ وكذلؾ دور اإلرشاد النفسي المدرسي ىو تحقيؽ التالميذ  في الدراسة وعالوة عمى 

ذلؾ في جميع  جوانبيـ الشخصية مف خالؿ مساعدة الطالب في الكشؼ عمى 

إمكانياتيـ  وقدراتيـ وأستعدد اتيـ ،وكذلؾ مساعدتيـ عمى النمو إلى أقصى درجة 

. ممكنة عف طريؽ استخداـ  سميما 

ػ ومساعدة الطالب عمى اختيار  نوع الدراسة المالئمة ليـ و التكييؼ معيا والتعب 

 (. 2003،44سعيد جاسـ ،)عمى الصعوبات التي تواجييـ  حياتيـ المدرسية 

الشؾ إف المشكالت التربوية التي تواجو المدرسة :مفهوم سوء التوافق الدراسي

الحديثة في أداء رسالتيا العممية النبيمة وتحقيؽ أىدافيا عمى أكمؿ وجو ،ومف بيف 
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ىذه المشكالت مشكمة  سوء التوافؽ الدراسي،والتي أثرت اىتماـ المدرسيف واإلباء 

والطالب عمى حد سواء،لما ليا مف أثر سمبية خطيرة عمى الفرد والمجتمع ويتمثؿ في 

إىدار الطاقات المادية والمعنوية ،وتردي نتائج العممية التربوية ،ومشكمة سوء التوافؽ 

الدراسي متعددة األبعاد يصعب حصرىا ،فبعض العوامؿ قد تكوف واضحة لمذيف 

يعايشوف الطالب ويالحظوف سموكو وتصرفاتو ،وبغضيا األخر تخفي عمييـ ألنيا 

تعمؿ بشكؿ  غير مباشر ،وتركز عند صاحب المشكمة إما ألسباب شخصية أو 

عائمية أو بيئية ،وعمى الرغـ مف تشعب المشكمة أال أنيا  ليست مستعصية إف ما 

توفرت الجيود المخمصة والتعاوف بيف البيت واألداة التعميمية وىذا ما شعؿ باؿ 

: معظـ المختصوف في عمـ النفس وعمـو التربية ،ومف بيف ىذه التعريفات مايمي

ويعرفاف إف سوء التوافؽ الدراسي بأنو عدـ قدرة  (2009)يرى عبد العزيز  وعبد اهلل

الطالب تمثؿ العممية التربوية والمفاىيـ والمعارؼ المدرسية ،وعدـ قدرتيـ التنبئة 

والتنظيـ لقدراتو وقواه النفسية مف أجؿ االستجابة بصورة صحيحة لمعطيات ىذه 

العممية ،لذا فيـ ال يستطيعوف حؿ المسائؿ أو مواجية المواقؼ بأسموب سميـ  يؤدي 

إلى النجاح ،وعدـ التوافؽ  في ىذه الحالة يقود المراىؽ أما إلى الفشؿ المدرسي أو 

والجمعاف  المعايطة)إلى التسرب المدرسي أو اتخاذ المواقؼ  العدوانية اتجاىيا 

،2009،27 )
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فيعرؼ سوء التوافؽ  بأنو تمؾ المشكالت المدرسية التي قد  (2001)إما نواؿ عطية 

يواجييا المراىؽ وتؤثر فيو بصورة  أو أخرى وتسبب لو الحيرة واإلرتباؾ  النفسي في 

. المواقؼ  التعميمية الجديدة والمواد الدراسية المختمفة،ومع الزمالء والمعمميف

( 2011،67زبيدة بف دومة ،)

مف خالؿ التعاريؼ السالفة الذكر إف عدـ التوافؽ الدراسي ىو عدـ قدرة الطالب 

والتمميذ عمى تحصيؿ المعمومات والمعارؼ وسببو تمؾ المشكالت المدرسية التي 

بعادىا ،وذلؾ سبب عدـ التوجيو  تواجو ىا التمميذ التي تعيؽ سير العممية التعميمية وا 

. السميـ لممواد التي تالـؤ قدرات ىذا الفرد في المدرسة 

 

 

 

: ـ مظاهر سوء التوافق الدراسي

يعدو سوء التوافؽ الدراسي مف أىـ المشكالت الحساسة في العممية التعميمية التربوية 

،فإذا كاف التمميذ يعاني مف سوء التوافؽ ،وبالتالي يؤثر عميو باستجابات سمبية 

: ويمكف تمخيصيا فيما يمي
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االنتباه ىو القدرة عمى توزع الفاعمية النفسية عمى مواضعيا في الزمف : االنتباه عدمػ 

والمكاف معا ،فالتمميذ يجد صعوبة كبيرة في االنتباه  بحيث ال يستطيع التغمب عمييا 

،وما نراه مف حاجة لممعمـ لتذكير تالميذه  بضرورة االنتباه مرات عديدة ويتضح 

ضعؼ االنتباه لدى الطفؿ في عدـ اىتمامو  بدروسو ،حيث يجد صعوبة  في تتبع 

التماريف المدرسية ،فاالنتباه يعيف التذكير عمى حؿ المسائؿ أو اإلجابة عمى األسئمة ػ 

يدرس األطباء النفسيوف ظاىرة االنطواء عمى أنيا أخطر مظاىر سوء : االنطواء

التوافؽ الدراسي ،ويروف أف الطفؿ  المنطوي غير قادر عمى تكويف صدقات مع 

أقرانو ،كما انو ال يتخذ مركزا اىتماما في األلعاب الجماعية أو أي نشاط أخر فنجده 

بركف إلى الصمت خالؿ أي مناقشة حرة ،وقد عاف مف أضطر بات أخرى كالخجؿ 

،وىذا إال ال يستطيع إف يقرا أو يكتب بدرجة ترضي المجموعة أو انو أكبر سنا مف 

بعض التالميذ ،و اليقؼ المشكؿ عند ىذا الحد بحيث إف الطفؿ المنطوي يميؿ إلى 

العزلة  بسبب مشاكؿ التي يتعرض ليا مع المعمـ ،واف السير العادي ال يجوز إىمالو 

الف االنطواء دليؿ عمى نقص النمو االجتماعي وىو يعبر عف قصور في الشخصية 

( 230، 1969مصطفى فيمي ،)

ال شؾ أف شخصية الطفؿ تتكوف في السنوات األولى مف :النفس في الثقة ضعفػ 

حياتو فقد تكوف سوية حينما يكوف الجو األسري مما يساعد عمى التوافؽ االجتماعي 

والمدرسي ،إما إذا كاف الجو األسري مضطربا  فشخصية الطفؿ مفككة وتظير لديو 
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اضطرابات في السموؾ وانعقاد في المساف والخجؿ ،وعدـ القدرة عمى التفكير السميـ 

،وعدـ الجرأة وزيادة الخوؼ والتردد وكؿ ىذه السمات  تسمو فييا عادة الشعور 

. بالنقص  وضعؼ الثقة بالنفس

إف الفروض التي تعطى لمطالب لينجزىا في البيت  تعدو : بالواجبات القيام عدمػ 

مسالة ىامة  جدا ،ولكف عدـ فيمو لقيمتيا وعدـ مشاركتو في انجازىا ما تجعمو  

ينظر إلييا  عمى أنيا تفرض عميو فرضا ،وبالتالي فإنو قد يأىمميا ،وال يعي ليا 

االىتماـ الكافي ،والشيء الذي يجعؿ مف السير عمى دورىـ إف يفيموا المقصود منيا 

ليذا يجب إف يشارؾ  التمميذ في تعيف العمؿ المدرسي مف أجؿ  فيـ أىمية ،الف 

الطفؿ عند إعطائو الفروض فانو ال يبالي  يرى بأنيا سوؼ تمنعو مف الراحة والمعب 

مصطفى فيمي ،المرجع )،فال ييتـ بيا حتى يأتي الوقت ويوبخ عمييا 

(. 359السابؽ،

يعدو العياب عف المدرسة مف عالمات سوء التوافؽ الدراسي وىو يعني بو :ـ الغياب 

انقطاع الطالب أو التمميذ عف المدرسة يوما كامال،وىناؾ مؤشرات تؤدي إلى الغياب 

منيا الجو األسري المضطرب والمناىج الدراسية وطرؽ التدريس وعدـ تناسب 

. التعميمات لقدرات و ميوؿ الطالب لذا يفضؿ البقاء في الشارع حيث يعمؿ ما يشاء

الرسوب معقد وصعب بالنسبة لشخصية التمميذ وعائمتو ،وينتج :ػ الرسوب المتكرر

عنو صراع وقمؽ كما يؤدي إلى نتائج سيئة تبيف القيمة التي تربط العمؿ الذي قاـ بو 
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الطالب مف حيث يشعر كؿ مف الطالب وعائمتو لسوء التوافؽ ،والذي ننسو إلى نقص 

ىماؿ األسرة مف جية ومف جية أخرى تنج عنو أعادة السنة ويتضح لنا  الميارات وا 

في عمـ النفس العائمي أف العمماء أتخذ ىذا المفيـو كالرسوب ،واف الطالب راسب 

 ،أي فشؿ في الدراسة

 :ـ خالصة 

فالتوافؽ ىو أساس الصحة النفسية سواء كاف نفسي أو دراسي ،فيذا األخير ميـ  

كؿ أعضاء المنظومة التربوية خاصة المختصوف في  و متمدرسيفلتالميذ اؿؿخاصة 

مرافقة ىؤالء التالميذ وخاصة مف الناحية النفسية ذلؾ مف خالؿ الألرشاد والتوجيو  و

ويبذلوف قصارى جيدىـ في العمؿ عمى مساعدة الطالب في الكشؼ عمى إمكانياتيـ  

وقدراتيـ وأستعدد تيـ ،وكذلؾ مساعدتيـ عمى النمو إلى درجة ممكنة عف طريؽ 

استخداـ تمؾ اإلمكانيات والقدرات استخداما سميما ،وسوء توجيو ىذه االستعدادات 

 .والقدرات سيؤدي إلى نتائج وخيمة تجعؿ التمميذ في بوابة  الفشؿ



 الفصل الثالث                                                                       الدافعية للتعلم                          
 

31 
 

:تمييد  

لقد  درس معظم الباحثين في عمم النفس وعموم التربية،وفي  مجال التعمم والتعميم  
موضوع دافعية التعمم ،وان التعمم ىو تعديل السموك  في حاجة  معين وبدوره يعتمد 

عمى الدافعية ،ويقال أن ال تعمم بدون دافعية،وان كل إنسان  في حياتو اليومية 
يحتاج إلى دافعية ،وفي ىذا الصدد نتطرق  إلى مفيوم الدافعية ،ودافعية التعمم 

،وخصائصيا ،وأنواعيا ، ووظائفيا ،وأىميتيا ، عناصرىا ،  واىم النظريات المفسرة  
. ليا

: ـ مفيوم الدافعية1

ـ تعريف محمد عودة الريماي ىي عممية أو سمسمة من العمميات تعمل عمى أثارة 
تقانو في نياية المطاف  السموك الموجو نحو ىدف،وصيانتو  والمحافظة عميو وا 

( 94 ، 2006محمد عودة الريماي،).

ـ يرى   يونج أن الدافعية ىي نشاط موجو  نحو ىدف معين ،مثل البحث  عن 
(   2006،94نبيو صالح السماراتي، ).الغذاء أو األمن

.   ـ  وعميو تستنج أن الدافعية ىي حالة  داخمية  ناتجة عن  سموك معين

:     ـ تعريف دافعية التعمم2

ـ تعريف  نايفة فاطمي ىي حالة داخمية  تحث المتعمم  عمى السعي بأي وسيمة 
ليمتمك األدوات والمواد التي تعمل عمى إيجاد بيئة  لو لتكيف  والسعادة  وتجنبو 

( 20، 2004نايفة فاطمي ،).الوقوع  في الفشل

لمدافعية مجموعة من الخصائص،والتي يمكن تمخيصيا فيما :ـ خصائص الدافعية3
: يمي
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. ـ الدافعية ىي قوة داخمية وذاتية

. ـ الدافعية متعمقة  بحاجات الفرد  ورغباتو 

الخوالدة  ). ـ الدافعية تعطي  الخبرات  لمفرد مما يساعدىا  عمى اإلثابة والعقاب
،2005 ،20             )

 :لدافعية أنواع كثيرة ونجد منيا مايمي: ـ أنواع الدافعية4

: ـ الدافعية الداخمية

وىي القوة التي  تجعل الفرد  ييتم بحاجاتو  النفسية ،وىذا ما يجعل ما  يدفع الفرد 
احمد عبد ).ييتم  بخبراتو الداخمية  كدافعية داخمية التي تخمق الضغوط

( 237 ،2009الخالق،

: ـ الدافعية الخارجية

وىي التي يكون منبعيا  خارجي ،ويعتمد فييا  اإلنسان عمى الدوافع  الخارجية حتى 
(   2008،29،إبراىيم ألفقي)تشعر بتقدير  الذين يحيطون بو 

: ـ دوافع أولية وثانوية

فايز ).وىي دوافع فطرية  أوراثية  فيزيولوجية مثل العطش والجوع :أـ دوافع أولية 
( 2006،85مراد دندش،

وىي التي يكتسبيا  الفرد من  البيئة االجتماعية ،وذلك عن :ب ـ الدوافع ثانوية
2006،ميخائيل)األخرى خبراتو طريق  

: ـ دوافع خالية وواقعية



 الفصل الثالث                                                                       الدافعية للتعلم                          
 

33 
 

وىي دوافع يمكن أن تكون غير موجودة فعال أنيا مجرد تخيالت :ـ دوافع خالية1
اوتوقعات يتوقعيا الفرد ويتخيميا في حين أنيا ربما التكون ليا أساس في الوجود 

. والواقع

وىي دوافع تكون موجودة فعال عمى ارض الواقع أويسمى بالدوافع :ـ دوافع واقعية 2
( 2004،33محمد بني يونس ،).الواقعية

: ـ الدوافع الفردية والجماعية

وتتمثل الدوافع التي تتميز بيا األفراد عن بعضيم البعض فقد :أـ الدوافع الفردية
. يكتسبيا بعضيم لخبرات الخاصة ،والبعض األخر يكتسبيا ألنو اليميل إلييا

( 2007،20عبد الرحمان الوافي،)

ىي الدوافع التي تصدر عمى أكثر من شخص أي تصدر عن :بـ الدوافع الجماعية
. جماعة أو عن شخص ضمن جماعة صغيرة 

ـ الدوافع الشعورية والشعورية 

وىي تمك الدوافع التي يشعر الشخص بوجودىا ويعييا أو يمكن : أـ الدوافع الشعورية
لو أن يستدعييا أويتذكر ىا إذا سئل عنيا بماذا تحس اآلن ؟ 

ـ فالشخص الجائع مثال يجيب بدافع الجوع ،وبذلك يعتبر مثل ىذه الحاالت دوافع 
شعورية  حيث يعييا الشخص الذي توجد فيو ويحس بدافعيا لو إلى سموك معين 

. ،أوتحقيق رغبات محددة

 وىي تمك الدوافع التي تدفع اإلنسان إلى القيام بسموك معين :بـ ـ دوافع الالشعورية
دون أن يعرف ما الذي بدافعو لمقيام بيذا السموك ،وكثيرا ما تكون الدوافع الشعورية 
غطاءا أو تكوين رد فعل لدوافع الشعورية دفنية ،وعمى سبيل المثال الشخص الذي 
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يتباىى بكرامو  فيو يدافع بو ضد نجمو كدافع الشعوري ،ويمكن لممحتويات الشعورية 
. أن تخرج إلى سطح الشعور من خالل األحالم وفمتات المسان 

ـ وعن ما سبق فإن ىذه الدوافع األشعورية تظل تتصارع مع بعضيا لمخروج إلى 
. سطح الشعور ،ولكن تقوم األنا بمقاومة ذلك ويكتبيا في الالشعور

: ـ وظائف دافعية التعمم5

: ـ لدافعية وظائف عديدة نذكر منيا ما يمي

فالدافع ىو المحرك  لمسموك  الفرد في  إشباع رغباتو و ميوال تو : التعزيز1ـ 5

وىو الدافع الذي يوجيو القوة االنفعالية  داخل الفرد لالستجابة  لنوع من :التوجيو2ـ5
. المثيرات

وىنا يعمل الدافع عمى تنشيط  الفرد وتحريك القوة االنفعالية  في داخمو :التنشيط3ـ5
( 2005،204ناصر احمد الخوالدة، ).لمتفاعل  مع موقف معين 

وىو الدافع الذي يستمر  في السموك  من اجل تحقيق  عممية :  صيانة السموك4ـ 5
( 2007،171أمل البكري،).التعمم

: ـ وقد تتمثل وظائف الدافعية فيما يمي

: تتمثل وظيفة وأىمية الدافعية لممعمم باعتبارىا تساعده في:ـ بالنسبة لممعمم

ـ معرفة النشاط المدرسي الذي يميل إليو التمميذ ويرغب فيو وىذا ما يطمق عميو 
. معرفة اتجاه الجيد نحو العممية التعميمية

ـ معرفة مقدار الجيد المتوقع أن يبذلو المتعمم أثناء الدرس ،حيث نالحظ أن بعضيم 
يواظبون  عمى حضور الدرس لكن في الحقيقة األمر ال يشاركون  بايجابية وفعالية 
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مما يفقد الدرس  قيمة اليدف منو ،وىذا يمثل أحد وظائف الدافعية العامة والتي 
. يطمق عمييا معرفة شدة الجيد نحو العممية التعممية

ـ معرفة مدى قدرة المتعمم عمى مواجية بعض المشكالت التعميمة التي يتعرض ليا 
. أثناء مساره الدراسي وىذا ما يطمق عميو معرفة المثابرة

: تتمثل وظائف الدافعية فيما يمي (الطالب)ـ بالنسبة لتمميذ

ثارة النشاط الذي يحدد التعمم عن طريق النشاط تستثار من  ـ تزويد السموك بالطاقة وا 
طرف الدافعية التي تنشط الكائن الحي في المواقف التعميمي وتحرر السموك من 

عقمو إذ يحدث ىذا النشاط عند ظيور دوافع أو حاجة تسعى إلى إشباع ويتوقع أن 
. يزداد النشاط بازدياد شدة الدافع

ـ اختيار النشاط وتحديده أن الدافعية عامل موجو  ومنظم فيي توجو الكائن الحي 
إلى أوجو معينة نحو عرض معين وتحقق لو أشبا عات معينة وعميو فيي تجعل 

. التمميذ يستجيب لبعض المواقف

إن الدافعية عامل مدعم أو معزز وذلك الن التوجيو السموك  :ـ توجيو السموك
نما ينبغي أن  لتحقيق أشبا عات،فال يكفي أن تثير في التمميذ أىمية ممارسة النشاط وا 

 88، 2010كمثوم العايب،)تواجيو نحو أىداف محددة واضحة فالتعمم يصبح مجديا 
،89  .)

لدافعية أىمية كبيرة في حياة الفرد والمجتمع،والتي تتمثل فيما : ـ أىمية الدافعية6
: يمي

ـ إن جميع الناس يختمفون في أعمارىم  ومستوياتيم  الثقافية ،ولكنيم ييتمون 
( 2008،117صالح حسن الزاىري،).بالدافعية  من خالل عالقاتيم  مع اآلخرين
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. ـ الدافعية يؤدي إلى اكتساب  الخبرات  والمعرفة  وتطوير السموك  وترقيتو 

ـ توجيو الدافعية  االتجاه  السميم  الذي يحقق  االتزان  االنفعالي والواقعي  لحل 
( 120فوزي محمد حبل ،بدون سنة ،).المشاكل 

.  ىامة لتعمم والتوفيق والتأقمم ـ  الدافعية وسيمة

. ـ الدافعية تقود اإلنسان إلى تحقيق أىدافو وسموكياتو

.  النفسيأو االتزانـ تحريك وتنشيط السموك بعد أن يكون في مرحمة استقرار 

ـ توجيو السموك نحو وجية معينة دون أخرى ،أي الدافعية تساعد الفرد عمى اختيار 
. الوسائل لتحقيق حاجاتو

ـ المحافظة عمى استدامة السموك طالما يبقى اإلنسان مدفوعا أو طالما بقيت الحاجة 
 ( 130 ، 129، 2004أحمد عمي الفرماوي،).قائمة

:  الشك إن ىناك عدة عناصر لدافعية التعمم وىي: ـ عناصر الدافعية لمتعمم7

إن اإلفراد يفضمون  بطبعيم ،فيم يبحثون  عن جديدة : حب االستطالع 1ـ 7
ويمتعون  بتعمميا ،ويشعرون  برضا األلغاز  والقصاص  وتطوير مياراتيم  الذاتية 

. ،وان اليدف األساسي لتعمم ىو غرس ثقافة حب االستطالع كدافع لعممية التعمم

 ويقصد بيا اعتقاد الفرد  انو يمكن لو ان ينقد ميمات :   الكفاية الذاتية 2ـ7
محدودة ،والوصول إلى أىداف معينة ،ويمكن تطبيق  ىذا المفيوم عمى الطمبة الذين 

. ليم شك في قدراتيم وال يممكون دافعية
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 يعدو االتجاه الطمبة نحو التعمم خاصية داخمية ،وال تظير دائما من : االتجاه3ـ7
خالل السموك ،والن السموك االيجابي لدى الطمبة قد يظير فقط بوجود المدرس وال 

. يظير في أوقات أخرى لمطالب

والتي يعرفيا مورفي  بأنيا الشعور بنقص شيء معين ،وتختمف :  الحاجة 4ـ7
: الحاجات من فرد إلى أخر،وقد تحدث ماسمو عن حاجات وىي

. ـ الحاجات الفسيولوجية

. ـ الحاجة إلى األمن 

. ـ حاجات الحب واالنتماء 

. ـ حاجات تقدير الذات 

. ـ حاجات تحقيق الذات

وىي دافع داخمي يرتبط يشكل كبير مع الكفاية الذاتية ،والفرد يشعر : الكفاية5ـ7
ثائر ).بالسعادة عند االتجاه لمميمات،وىذه الميمات تقود إلى النجاح

( 2008،14غباري،

: ـ النظريات المفسرة لدافعية8

توجد عدة  نظريات مفسرة  لمدافعية ،والتي أكد  عمييا العمماء  والمنظرين ،وىذا ما 
: جعميا  تعدو أساسية  في مجال عمم النفس،ويمكن أدراجيا فيما يمي

: النظرية السموكية1ـ 8

 والتي تؤمن بان الدافعية  تنشا بفعل  مثيرات داخمية  وخارجية ،والتي تحمل  في 
: طياتيا مايمي
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وىي حالة  عامة من  اإلثارة الناتجة  عن حالة جسمية  :اـ نظرية خفض الحافز
كالحاجة لمغذاء ،وقد برزت  ىذه  النظرية في االربعنيات  من القرن  الماضي اثر 

ومساعده  والتي تؤكد  عمى نشوء العادات ونربطيا (hall)أعمال  عالم النفس  ىل 
بخفض الحافز 

،ومن أىم  مبادئيا دور  المثيرات harlawورائد ىذه النظرية ىارلو :بـ نظرية الباعث
الخارجية  لمحركات  السموك،ومن ثم التوفيق  بين نظريتي  حفض الحافز والبواعث 

و الدافع والحافز والباعث يحتاج الطالب لتحقيق  الرغبة  المراد  إشباعيا ،وىذا 
يتوقف عمى ما يثره الموقف التعميمي  من ىذه الدافع  سواء  كانت نفسية  أو 

. اجتماعية 
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 وترى ىذه النظرية  أن الناس يندفعون سمكوا بأساليب  في :حـ ـ نظرية االستشارة 
. المستوى المثالي الستشارة

 الذي يعتبران الغريزة  freid ورائد ىذه النظرية فرويد : نظرية التحميل النفسي2ـ8
: قوة نفسية راسخة تصدر من الكائن العضوي ،وتتمثل في

فاإلشباع الجنسي يعارضو القمق :اـ نظرية التعارض بين الغرائز الجنسية وغرائز االنا
،إذا (األنا)واإلثم ،والقوة المعارضة لمنزاعات الجنسية تعمل عمى ضبط األنا تسمى 

. تفوق غرائز األنا

األولى  تيدف إلى  بقاء : ب ـ نظرية التمييز بين غرائز  الحياة وغرائز  الموت
الكائن الحي ،والثانية الموت   

الجياز النفسي إلى ثالثة أقسام ،وىي  اليو و األنا واألنا األعمى  freidــ وقسم فرويد

فيو الذات،واالنا يقوم  بالتوفيق  بين  اليو  واالنا األعمى فيستمتع  : ـ أما اليو
.    بالرغبات والميول

. وىو عالم المثل،والبيئة  التي يعيش  فييا الطفل مع إفراد مجتمعو:واألنا األعمىـ 

: ـ وقد اقر فرويد عمميتين وىما

 وىو الذي يمثل المراحل األولى لمطفل ،وىو المحرك األصمي :ـ غريزة الميبدو1
. لسموك 

( 2006حسن ابورياش،). وىي المرحمة الثانية لمطفل:ـ عقدة أديب2

 

،ومن أىم مبادئيا  maslawورائد ىذه النظرية ماسمو :  النظرية اإلنسانية3ـ8
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 تقدير الذات

 االنتماء والحب

 االمن واالستقرار

 الحاجة الفيزيولوجية

 

: الحاجات، والتي تقسم إلى خمسة أقسام وىي

 والتي تقود حاجات اإلنسان إلى إشباعو بواسطة ىرم من :اـ نظرية الحاجات
الحاجات المادية ،ثم الحاجة إلى األمن ،ويمييا الحاجة االجتماعية ،والحاجة إلى 

: تقدير الذات،وتحقيق الذات ،وقد وضح بشكل

 

 

 

 

 

 رسم تخطيطي لسمم الحاجات لماسمو

 

 :وقد شرح ىذا الجدول في خمسة حاجات ،وىي كاألتي

وىي حاجة أساسية الرتباط بجانب فيزلوجي إلنسان مثل  : ـ الحاجة الفيزلوجية1
.اليواء والماء والتربة  

الذي ):وىو إن حاجة اإلنسان واالستقرار واألمن لقولو تعالى:ـ الحاجة إلى األمن2
  (04سورة قريش،  )(أطعميم من جوع واءمنيم من خوف

        إن اإلنسان  ينتمي إلى اإلفراد والجماعات:ـ الحاجة إلى الحب واالنتماء3  
وىي حاجة الفرد إلى تكوين صورة ايجابية عن  :ـ الحاجة إلى االحترام والتقدير4

.نفسو واآلخرين   
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والتي توضح  رغبة الفرد في تحقيق ما يتالءم مع قدراتو :ـ الحاجة لتحقيق الذات5
(2009،123شعبان عمي حسين السبتي، )ورغباتو   

 تفسر ىذه النظرية عممية الدافعية وفقا لمفيوم االتزان : النظرية البيولوجية4ـ8
 صاحب نظرية االتزان الداخمي أن 1951الداخمي أو تجانس الوسط ويرى العالم ولتر

العمميات البيولوجية وأنماط السموك تخضع إلى حالة االختالل  في التوازن العضوي 
األمر الذي سبب استمرار ىذه العمميات حتى يتحقق التوازن ،ويؤكد والتر أن الحوافز 

تنشأ عن عدم التوازن باشتراك  مع عمميات معرفية ،مما يؤدي إلى ظيور السموك 
عادة حالة التوازن الداخمي لدى األفراد محمد محمود بني ).اليادف إلى الحاجات وا 

( 2007،120يونس،  

: ومن بين ىذه النظريات نجد: النظرية المعرفية5ـ8  

قدم ىذه النظرية أثير والتي تجمع وتوضح العالقة بين السموك : أـ نظرية االرتداد
والعمميات العقمية ،وتعتمد ىذه النظرية في الدافعية عمى مستوى االستثارة التي تحسن 

.بيا الشخص والمتمثمة في أربعة أنواع وىي االبتياج ،والقمق،واالرتياح والممل  

حيث يميل القمق استثارة عالية  غير سارة ،بينما يميل االبتياج استثارة عالية سارة 
.،أما الممل فيمثل استثارة منخفضة غير سارة   

األول يبحث عن االبتياج والثاني :ـ وتؤكد ىذه النظرية عمى أن اإلنسان لو أسموبين
.يحاول يبحث عن القمق  

قدم ىذه النظرية فسبتجر الذي يرى أنو إذا تصارعت : بـ نظرية التنافر المعرفي
األفكار أو المدركات كل منيا مع األخرى فإن األشخاص يشعرون بعدم االرتياح 
،وفي نفس الوقت يشعرون  بالدافعية األحتزال ىذا التنافر في المعارف ،وبالتالي 

.يبحثون عن معمومات جديدة لتغير سموكيم أو تبديل اتجاىيم  
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:ـولقد أشر فستنجر إلى ثالثة مواقف تشير إلى التنافر المعرفي وىي  

.ـ يحدث تنافر المعرفي عندما ال تتفق معارف الشخص مع المعايير االجتماعية  

.ـ ينشأ التنافر المعرفي عندما يتوقع الشخص حدثا مفيدا ويحدث األخر بدال عنو  

          ـ يحدث التنافر عندما يقوم الشخص بسموك يختمف عن اتجاىاتو العامة

تعدو نظرية الغزو أو السببية أحدى أكثر النظريات اإلدراكية  تأثيرا :جـ نظرية الغزو
فيما يتصل بالدافعية ،وقد طور ىذه النظرية برنارد ،حيث قال إن المسممة المركزية 

        .لنظرية الغزو،ويتمثل في البحث عن االستيعاب باعتباره دافعيا أساسا لمعمل

ـ ويعتقد واينر أن الناس يحاولون معرفة األسباب التي دعت األمور ألن يحدث عمى 
(2004نبيل عبد اليادي،).الشكل الذي حدث فيو ،أي أن يقوموا بغزو األشياء معينة  

:ـ العوامل المؤثرة عمى دافعية التعمم  9 

   ـ االىتمام  بدور البيئة الصفية المادية كالحرارة والمقاعد،واإلضاءة 

.ـ توطيد عالقات الطمبة بعضيم بعض  

.ـ تنظيم المعمم لمخبرات التي تعدو لمطالب  

.ـ مناسبة اليدف لمستوى الطالب   

.ـ استخدام التعزيز والثواب واإلسيام في النشاط الموجو  

.ـ عدم المبالغة واإلفراط في استخدام التعزيزات أو المكافئات  

:ـ وقد تتأثر الدافعية بيذه العوامل وىي كاألتي ذكرىا  
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وىي الحالة المتعممة والمشكمة من المعمومات واالنفعاالت ،وىي توجو : ـ الموقف1
.التمميذ إلى تصرفات نحو وضعية تعمم ما بطريقة مالئمة ،وغير مالئمة  

وىي موضحة في نظرية الحاجات لماسمو ،يعتبر الحاجة حالة تؤدي :  الحاجة 2ـ 
بالفرد إلى متابعة ىدف يسعى إلى الوصول إليو ،فيناك حاجات فيزلوجية  التي 
تعتبر فطرية وحاجات معرفية مثل وضع تحديات إشباع الفضول ،وانجاز ميمة 

.تعميمية ما واتخاذ القرارات  

 تربط اإلثارة بكل تغيير يحدث في البيئة ،والذي يجعل الفرد في حالة :ـ اإلثارة 3
.نشاط دينامكية  

إن الحياة االنفعالية لمتمميذ تمعب دور فعاال في عممية التعمم عموما  : ـ االنفعاالت4
،وفي إثارة دافعتيو  بشكل خاص بيذا كان الجانب االنفعالي لمتمميذ مضطربا ،فإن 
دافعتيو لمتعمم األكاديمي تنخفض ،وعمى العكس من ذلك إذا كان ىذا التمميذ يعيش 

.توزانا  انفعاليا   

عممتنا المدرسة السموكية ان السموك يكتسب عن طريق النتائج التي :ـ التعزيزات 5
تثير ،ولكن توقف التعزيزات يؤدي إلى اختفاء التدريجي لمسموك ،وتأتي ىذه 

التعزيزات من مصدرين األول خارجي والثاني داخمي ،وعمى المعمم ان يساعد المتعمم 
.عمى تسمية تعزيزات داخمية لكي يصل التمميذ إلى تطوير تعميمو وتقدير مجيوده  

ـ فمحيط التمميذ يعتبر مثير لدافعية التعمم لديو ،لكن اليحب االقتصار عمى التعزيزات 
.الخارجية ،وىذه األخيرة يمكن إن تكون كنقطة إلثارة الدافعية الداخمية  

إن أىمية المحيط االجتماعي في التعمم المدرسي كان : ـ التعاون االجتماعي6
،كما تضمنت  نظرية التجديد الذاتي (جيروم ن)ثم (جون ديوي)معروفا عن طريق 

.جانبا اجتماعيا (1985)لدوسي وزيان   
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والتمميذ يتمي إلى محيطو االجتماعي كاألسرة وجماعة الرفاق وزمالئو  في القسم 
،وىذا في إطار اجتماعي يشيع حاجاتو ورغباتو ،فمشاركتو في النشاطات األكاديمية 

مع فوجو في القسم يساعد عمى اكتساب ميارات ومعارف  تتيح لو فرصة تنمية 
دافعية التعمم،وتحصمو الدراسي ،فالتعمم التعاوني يسيل عممية التفاعل بين التمميذ 

وينمي مسؤولية كل واحد منيم إزاء األخر ،كما يساعد عمى نمو الميارات 
.االجتماعية  

نحن نعرف أن التطبيقات البيداغوجية لمتعمم  :ـ التعمم الموجو نحو الميمة7
الكالسيكي ييدف إلى تنمية ميارات التمميذ حيث ترتكز العممية التربوية عمى المعمم 

.ألخ.......،والمردود التربوية لتمميذ ،والمناقشة بين التالميذ والتعزيزات الخارجية   

ـ وبالمقابل أظيرت بحوث أخرى أن التعمم الموجو نحو انجاز الميمة  يصل المتعمم 
إلى تكوين استيرتيجيات أكثر فعالية لمتعمم ،والى اتصال دائم مع اآلخرين ،وخمق 

.صورة  تحديات كبيرة ،وتكوين صورة ايجابية عمى المدرسة ،وعمى ذاتو كمتعمم  

 لقد أصبح مفيوم الفاعمية الذاتية في مجال دافعية :ـ التقييم الذاتي لمقدرات الذاتية8
التعمم أكثر أىمية كما سيق توضحو في نظرية باندورا ،فالتقييم الذي يصنعو الفرد 

.المتعمم حول ذاتو يمكنو  التنبوء بأدائو   

اليكفي أن نعرف التمميذ ىل ىو قادر عمى النجاح في ميامو :ـ الدافعية لمنجاح9
االندماج عمى انو الدافعية النجاز ميمة  خارج سياق (ىمر )الدراسية ،وقد عرف 

الذي تم تعممو التعمم فيو ،وعمى ىذا األساس فإن االندماج يميل الجيد الشخصي  
(49، 2008سعاد جير سعيد،).الذي يبذلو المتعمم لمواصمة تعممو  

:ـ إستراتيجية دافعية التعمم لطمبة نحو التعمم10  
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الشك إن عمم النفس التربوي يستطيع دراسة العالقة بين الدوافع والتعمم مما يساىم 
بشكل كبير في إحداث تغير في تقديم المعمومات األزمة لممدرس إذ إن ىناك 

الكثيرون األبحاث تشير إلى إن كل الشر يسعون إلى دافعية ومثير ،وان رتابة الممل 
وتشتت االنتباه وزيادة االستثارة تخمق القمق الذي يخفض القدرة عمى التعمم ،وان أثر 
البيئة المنزلية ال يقل عن تأثر المدرسة استثارة الدافعية  نحو التعمم ،ويمكن تمخصيا 

:فيما يمي  

ـ االبتعاد عمى النشاطات الروتينية المتكررة والتي تعود إلى الرتابة والممل وتؤدي 1
.إلى تخفيض من درجة النشاط واإلثارة  

ـ توفير الظروف التي تساعد عمى أثارة اىتمام الطمبة بموضوع التعمم وحصر 2
.انتباىيم فيو  

ـ أعطاء الطالب لتعبير عن أفكاره ومشاعره ،ورائو تجربة حتى يكون مفيم لدعم 3
.والطمأنينة  

.ـ المساواة في توزيع المكافأة والجوائز عمى الطمبة4  

.ـ توفير الظروف المناسبة لتشجيع إسيامات الطمبة الفعال في تحقيق اليدف5  

ـ إثارة دافع حب االستطالع لدى الطمبة إن حب االستطالع أساسي لمتعمم واإلبداع 6
.والصحة النفسية  

ـ تقديم األسئمة عوضا عن تقديم الحقائق يزيد من مقدار التعمم ،وبالتالي يزيد من 7
.درجة االىتمام بالمادة الدراسية  

ـ عدم المجوء إلى استخدام العقاب البدني مع الطالب واالبتعاد عن التيكم 8
.والسخرية  
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ـ مصدر استثارة الدافعية لدى الطالب ىو المدرس نفسو ،وان اىتمام الطالب بمادة 9
.الدرس يتأثر بشكل أساسي وبدرجة احساس المدرس بيا   

ـ توفير الظروف المادية في غرفة الصف مثل اإلكثار من استخدام الوسائل 10
(2013،131قاسم حسين الطريحي ،حسن ربيع حمادي ،).التعميمية  

 

:الخالصة  

ونستنتج  في األخير  ومما سبق أن الدافعية  ىي التي توضح السموك ،سواء كان 
ىذا السموك خارجي وداخمي،وىو ما يجعل الفرد متمسكا بيدفو المرغوب فيو ،وذلك 
من أجل تحقيق التوازن االنفعالي والنفسي ،وتنحية االضطرابات كالحزن و الكائبة 

وقد يتبين دورىا في أعطاء دور منوط بيا إال وىو التعمم واألداء والمناقشة .والتوتر 
وان ما يمكن قولو . والتحميل،وبيذا تعتبر وسيمة ىامة في العممية التربوية والتعميمية

أن دافعية الطالب في غرفة الصف من العالقة المتبادلة بين خصائص ليا أمكانية 
االنجاز ،وكل ىذا يشمل خبراتو ومياراتو وخمف بنية العممية السابقة ،كما أنيا ميمة 

ومتعمقة باىتمامات الشخصية ومستقبمو لكل عام ومعتقداتو أنو حول التعمم وحول 
.نفسو  بشكل خاص  

 نشاطات ال يمارسـ ولذا فإن الدافعية أىمية تربوية تمكن في جعل المتعمم قابل 
. معرفية وعاطفية وحركية داخل المدرسة وخارجيا  وىذا ما يظير في مرحمة المراىقة  

 

 



 

 

 

 :الفصل الرابع
  لمدراسة الميدانيةاإلجراءات المنهجية
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: تــمهيــــــــد

يتناول ىذا الفصل اإلجراءات المنيجية لمدراسة ، خاللو بين الباحث أىم الخطوات  األساسية  

التي أتبعيا أثناء دراستو االستطالعية  واألساسية من أدوات ومكان ومدة الدراسة و العينة 

التي طبقت عمييا الدراسة، ثم يمييا عرض ألدوات جمع البيانات ،والمتمثمة في مقياس 

التوافق الدراسي ليونجمان،ومقياس دافعية التعمم ليوسف فطامي ثم االجرءات تطبيق الدراسة 

ثم األساليب اإلحصائية المستعممة في الدراسة، وىذا قصد إثبات أو نفي الفرضيات 

. المطروحة

: الدراسة االستطالعية:أوال 

: أهداف الدراسة االستطالعية - 1

تعدو الدراسة االستطالعية أداة فعالة وىامة في البحث العممي ،والتي يعتمد عمييا الباحث 

: في الدراسات االجتماعية والتربوية،وتيدف إلى

 .التعرف عمى ميدان البحث لتفادي النقائص و الغموض في الدراسة األساسية -/ا

من أدوات ، معالجة اإلجراءات المنيجية التي تم إتباعيا في الدراسة االستطالعية/-  ب

 .ومكان ومدة الدراسة والعينة التي طبقت عمييا الدراسة 

.  بناء و التأكد من صالحية الخصائص السيكومترية ألدوات القياس/-ج

. التعرف عمى واقع ميدان إجراء الدراسة/-د
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.  التعرف عمى العينة المراد درستيا  ومعرفة خصائصيم/-ىـ

.  الوقوف عمى الصعوبات التي تقف عائقا أمام إجراء الدراسة األساسية/-و

 : المجال الجغرافي لمدراسة االستطالعية-2

. اجرى الباحث دراستو االستطالعية في متوسطة عبد بن عمر بوالية مستغانم

 : المجال الزمني لمدراسة االستطالعية-3

يوم في اوقات يومية  (15)طبقت الدراسة االستطالعية  في مدة زمنية قدرت بخمسة عشر 

مباشرة بعد عطمة . تبعا لمراعاة ظروف الباحث الخاصة والمتعممين بصفة أولى.متنوعة 

( 2016-04-20إلى غاية -2016-04-05من ).الربيع 

: عينة الدراسة االستطالعية ومواصفاتها-4

 من  حيث تكونتة بالطريقة العشوائية البسيطة ،ستطالعيوقد تم اختيار عينة الدراسة اإل

  ( أناث 10, ذكور10 .)متوسطتمميذ متمدرسين في السنة األولى  (20)أربع وثالثون 

 : أدوات الدراسة االستطالعية 5

:اعتمد الباحث عمى أداتين ىما   

 : مقياس التوافق الدراسي5-1

أعد ىذا المقياس في األصل من قبل يوجمان وقام حسين عبد العزيز الدر يني باقتباسو 

عادة ترجمتو إلى المغة العربية وتكييفو مع البيئة العربية  .وا 
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في  (x)فقرة تتم اإلجابة عمييا بوضع عالمة  (34)ويتكون ىذا المقياس من أربعة وثالثون 

 .(ال- نعم)إحدى البدائل 

 .لإلجابة ب ال (0)لإلجابة بنعم وعالمة  (1)ويتم تصحيحو بوضع عالمة 

 (.34-0)وعميو تكون الدرجة التي يتحصل عمييا الفرد محصورة مابين 

 .ـ العالقة بين المدرس3.ـ األدغان2.ـ الجيد واالجتياد1: ولو ثالثة أبعاد وىي

 :وطريقة تقدير الدرجات المقياس

إذا كانت عميو نعم  دالة عمى التوافق الدراسي السوي  (1)يعطى عمى كل سؤال درجة واحدة 

الدالة عمى التوافق الدراسي غير ( بال)إذا كانت اإلجابة عميو (0)،ويعطي درجة صفر 

 .السوي

والدرجة الكمية ىي مجموع الدرجات التي يحصل عمييا المستجيب والتي تدل عمى درجة  

 درجة 34×1 درجة أي 34توافقو الدراسي ،وان أقصى درجة يمكن أن يتحصل عمييا ىي 

 34ـ 0 درجة ،ومعناه أن درجات المقياس تترواح مابين 0 ويساوي 34×0،وأدناىا ىي 

 .درجة

 :دافعية لمتعمم مقياس ال5-2

طامي من الجامعة األردنية  ق يوسف  ىذا المقياس من قبل أعد

واعتمد في بنائو عمى مقياس دافعية التعمم المدرسي اكو زيك وانتوستيل ورسل  (1989)

 ،حيث قام 1992عبارة ثم تعديمو في سنة  (60)ويتضمن المقياس في صورتو األولية 
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والتي اجمع المحكمين من أساتذة عمم  (36)عبارة ،وبقي المقياس يحتوي عمى  (24)بسحب 

النفس بجامعة األردن عمى صالحية قياس دافعية التعمم بعد ذلك قام الباحث بحسب معامل 

االرتباط بين كل الفقرات والدرجات الكمية لممقياس عمى طمبة المتوسط والثانوي ،وتراوحت 

وقد كانت كميا ايجابية وذات داللة إحصائية عمى  (0.76)و(120.)معامالت االرتباط بين 

،كما قام الباحث بحسب االرتباط بين درجات دافعية التعمم ومعدالت المواد  (0.05)مستوى

الدراسية ووجد الباحث معامالت االرتباط موجبة في مجمميا لدى الذكور واإلناث ،حيث 

،وحساب ثبات (0.05)وىي نسبة دالة عند مستوى الداللة (0.65)و(0.02)تراوحت مابين 

تمميذ،وثم حساب االرتباط  (40) من متكونة  تطبيقو عمى عينة تجريبيةمن خالل المقياس 

(. 0.72)بين التطبيقين ،حيث بمغ معامل المقياس

بحساب صدق وثبات المقياس في " بن يوسف أمال" وقامت الباحثة في رسالة الماجستير

طالب (200)المجتمع الجزائري،حيث طبقت عمى عينة استطالعية بطريقة عشوائية قواميا 

يوم من تطبيقو األول ثم أعادة التطبيق عمى نفس 15وطالبة من ثانوية بوضياف،وبعد مرور

 ،وأما بالنسبة لمثبات فقد وصل 78العينة ،وىذا لتأكد من صدق المقياس وقدرت بالنسبة 

  .                                                                   لمتطبيقلح ا ونجده ص0.86ثبات المقياس إلى 

 :ستطالعيةاإلنتائج الدراسة - 6
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عدإختيار العينة وتحديد أدوات الدراسة قام الباحث  بالدراسة اإلستطالعية وذلك لمتأكد من ب

صالحية  ىذه األدوات ومدى مالئمتيا لمعينة المختارة ،حيث طبق كل من مقياس التوافق 

 . تمميذ من السنة األولى متوسط 20الدراسي والدافعية لمتعمم عمى 

ونظرا لتمتع ىتين األداتين بخصائص سيكومترية عالية ،اكتفى الباحث بصدق المفيوم 

،حيث كانت كل الفقرات لكال المقياسين مفيومة عند جميع أفراد العينة اإلستطالعية ؛ ولم 

 .نجد أي صعوبة عند تطبيقيما

: الدراسة األساسية:ثانيا 

   بعد إجراء الدراسة االستطالعية طبق المقياس عمى عينة الدراسة األساسية إلثبات أو  

. نفي فرضيات الدراسة

: منهج الدراسة-1

ألنو يعتبر , اختار الباحث المنيج الوصفي ،طبيعة موضوع البحث ومتطمباتول نظرا     

. األنسب واألجدر في موضوع دراسة كموضوعنا 

ويعتبر التوفيق في اختيار المنيج الذي يتالءم مع طبيعة المشكمة المراد دراستيا أمر بالغ 

 التوافق  بين نبحث عن العالقةااألىمية ،إذا يعتمد عميو الباحث في انجاز بحثو ،وبما إنن

والمنيج  السالف الذكر،والذي يسمح لنا ه،فإن المنيج المناسب  لتعمملدافعية والالدراسي  

. بوصف العالقة بين المتغيرات عنيا كميا

 .ويمثل مجتمع الدراسة في السنة األولى متوسط:مجتمع الدراسة  -2
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ىو الذي يسحب منو الباحث عينة بحثو ، وقد يكون ىذا المجتمع  : المجتمع األصمي

محددا من حيث الحجم ،وىو مجموعة من المفردات تشرك في صفات وخصائص 

( 15 ،2012بوعالق ، ).محدودة ومعينة

 :المجال الجغرافي لمدراسة األساسية -3

 .ية في متوسطة عبد بن عمر بوالية مستغانمساساجرى الباحث دراستو األ

 :المجال الزمني لمدراسة األساسية-4

إلى (2017-04-30)ت ىذه الدراسة بعد عطمة الربيع في الفترة الممتدة ما بين يجرأ

(05-05-2017) 

 :عينة الدراسة األساسية ومواصفاتها- 5

متوسطة عبد بن عمر  ولى المتمدرسين في عشوائية من تالميذ السنة األةتم اختيار عين

. بوالية مستغانم

 : تمميذا موزعين64حيث تكونت عينة الدراسة األساسية من 

 : حسب الجنس/ أ

 :الجنسالدراسة األساسية حسب عينة توزيع أفراد يمثل : () رقم ـجدول

النسبة المؤوية العدد الجنس  

 42.19% 27الذكور 

 57.81% 37اإلناث 
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 100% 64المجموع 

 

 %57.81يتضح من خالل الجدول أعاله أن نسبة إناث عينة الدراسة األساسية والتي تساوي

 .%42.19أكبر من نسبة الذكور التي قدرت 

: أدوات الدراسة األساسية-6

فقرة تتم اإلجابة  (34)يتكون ىذا المقياس من أربعة وثالثون : مقياس التوافق الدراسي6-1

 (.ال- نعم)في إحدى البدائل  (x)عمييا بوضع عالمة 

 .لإلجابة ب ال (0)لإلجابة بنعم وعالمة  (1)ويتم تصحيحو بوضع عالمة 

 (.34-0)وعميو تكون الدرجة التي يتحصل عمييا الفرد محصورة مابين 

عبارة موجبة 22عبارة من بينيا 36 يتكون ىذا المقياس من : مقياس الدافعية لمتعمم6-2

أوفق بشدة ،أوفق )،وتقابميا درجات مكونة من خمسة بدائل 14،واألخرى سالبة عددىا 

عمى التوالي بالنسبة (5،4،3،2،1)، حيث تمنح الدرجات (،متردد،الأوفق ،الأوفق بشدة

 .بالنسبة لمفقرات السالبة (1،2،3،4،5)لمفقرات الموجبة و

 :طريقة إجراء الدراسة األساسية-7

قام الباحث  (التوافق الدراسي ودافعية التعمم  )    في إطار تطبيق الباحث ليذا المقياسين 

متمدرسين في  (أناث 37 ذكور و27) تمميذاً 64تكونت من م عينة عشوائية بسيطة، إختيارب

  .ييم توزيع االستمارتين عل؛وبعدىا تم متوسط  ولىالسنة األ
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 :األساليب اإلحصائية المستخدمة-8

 لمقيام 17SPSS اإلحصائية لمعموم اإلجتماعية المعروفة باسم حزمة ال عمى برنامج الباحث عتمدا

:  التاليــــة اإلحصائية ،حيث استخدم األساليب المعالجاتب

 .لتحديد مواصفات العينة: التكرارات و النسب المئوية -

ايجاد العالقة بين التوافق الدراسي والدافعية  )معامل اإلرتباط برسون لمتحقق من الفرضية األولى  -

 . (لمتعمم

إيجاد الفروق بين الجنسين في كل من  )لحساب الفرضية الثانية والفرضية الثالثة (ت)اختبار  -

 .(التوافق الدراسي والدافعية لمتعمم
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  :تمـهيــد

    بعد تطبيق أدوات الدراسة عمى عينة الدراسة، سيعرض الباحث خالل ىذا 

.   إحصائياالفصل عرض وتفسير والمناقشة نتائج الفرضيات، وذلك بعد معالجتيا 

: الدراسة عرض وتفسير ومناقشة نتائج فرضيات_

 :الخصائص السيكومترية لمباحث

: عرض وتفسير نتائج الفرضية األولى_ 1

 ."ـ توجد عالقة بين التوافق الدراسي والدافعية لتعمم"  التي تنص

ولمتحقق من ىذه الفرضية استخدم الباحث معامل إرتباط برسون وذلك باإلعتماد 
 :كما ىو مبين في الجدول األتي  ،spssعمى برنامج الحزمة اإلحصائية 

 . توافق الدراسي والدافعية لمتعمم بين ال"ر"يوضح معامل ارتباط برسون: (07)الجدول رقم 

معامل ارتباط  
 برسون

 القيمة اإلحتمالية
Sig 

 مستوى الداللة

 التوافق الدراسي 
 والدافعية لمتعمم

0.570 0.00 0.01 

 

  وىي أصغر من 0.00 تساوي   Sigيتضح من خالل الجدول أعاله أن قيمة 
 بين التوافق الدراسي  ،وىذا يدل عمى وجود عالقة دالة إحصائيا0.01  مستوى داللة

 .والدافعية لتعمم ، وعميو نرفض الفرض الصفري ونقبل فرض البحث
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وىذه العالقة موجبة مما يعني انو كمما كان التمميذ لديو دافعية قوية لمتعمم كمما كان 
التمميذ متوافقا دراسيا والعكس صحيح أي انو كمما كان غير موافق دراسيا كانت 

 .الدافعية ضعيفة

ويمكن تفسير ذلك في كون أن التمميذ المتوافق دراسيا تصدر منو سموكات ادائية ، 
ويتميز بتوافق في ذاتو ولو سموكات موازنة ،ويحترم القوانين المفروضة عميو في 

 .المجتمع ويعتمد عمى نفسو األمر الذي قد ينعكس عمى دوافعو ورغباتو 

وىذا ما أكده حامد عبد السالم زىران في أن أىم شروط إحداث التوافق النفسي 
الجسمية والعقمية )ىوتحقيق مطالب النمو النفسي السوي في جميع جوانبيا 

،وكذا مطمب النمو الذي يتطمب النمو النفسي لمفرد والتي (واالجتماعية والنفسية 
 يجب أن نتعمميا حتى يصبح سعيدا وناجحا في حياتو 

تفقت ىذه النتائج مع دراسة عربية لفروحة بالحاج  التي توصمت إلى وجود (2011)وا 
عالقة ارتباطية ودالة إحصائيا بين التوافق النفسي واالجتماعي والدافعية لدى 

 .المراىقين المتمدرسين

كما أكدت دراسة الزواوس وبمس عمى أىمية التوافق النفسي لمتمميذ في زيادة الدافعية 
 .لمتعمم ،أي كمما زاد التوافق النفسي زادت الدافعية لمتعمم

 :عرض وتفسير ومناقشة نتائج الفرضية الثانية-2

 ".يختمف التوافق الدراسي باختالف جنس التالميذ:" والتي تنص 

بعد التأكد من  )(ت)ولمتحقق من صحة ىذه الفرضية استخدم الباحث اختبار
 كما ىو موضح في ،spssوذلك باإلعتماد عمى برنامج الحزمة اإلحصائية  (شروطو

 :الجدول التالي
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تعزى لمتغير التوافق الدراسي  درجات الفروق بين متوسطات يوضح: (08)الجدول رقم 

 (ت )الجنس باستخدام اختبار

  

 

 

متوسط الالجنس 

 الحسابي

القيمة  (ت)قيمة 

اإلحتمالية 

Sig 

 توى الداللةسم

 0.05 0.02 16.82 24.17 37=االناث نلموحدة النفسية 

 17.11 27=الذكور ن

  وىي أصغر من (0.02) تساوي   Sig أن قيمة ()رقم يتضح من خالل الجدول 
  الجنسين في  بين دالة إحصائيافروق ،وىذا يدل عمى وجود (0.05 )مستوى داللة

 . ، وعميو نرفض الفرض الصفري ونقبل فرض البحث لصالح اإلناثالتوافق الدراسي

كون أن التركيبة الفزيولوجية لمتمميذ قد تؤثر عمى توافقو ويمكن تفسير ذلك في 
الدراسي األمر الذي يمكن قد يؤثر عمى توافقو الدراسي ،فالنواحي الفزيولوجية لألنثى 
  تختمف عن الذكور األمر الذي قد يجعل التمميذات   أكثر توافقا دراسيا من التالميذ 

حول التنشئة األسرية وعالقتيا بالتوافق (2002)وىذا ما أكدتو دراسة عبد اهلل لبوز 
الدراسي لدى تالميذ المرحمة المتوسطة ،والتي برىنت عمى ان ىناك اختالف في 

 التوافق الدراسي بين الجنسين  
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 :عرض وتفسير ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة-3

 ".ذ باختالف جنس التالميدافعية لمتعمم يختمف ال: " التي تنص 

 بعد التأكد من)(ت)ولمتحقق من صحة ىذه الفرضية استخدم الباحث اختبار 
 ، كما ىو مبين spss      وذلك باإلعتماد عمى برنامج الحزمة اإلحصائية (هشروط

 :في الجدول التالي

 تعزى لمتغير الجنس درجات الدافعية لمتعمم الفروق بين متوسطات يوضح: (08)الجدول رقم 

 (ت)باستخدام اختبار

  

 

 

متوسط الالجنس 

  حسابيال

القيمة  (ت)قيمة 

اإلحتمالية 

Sig 

 مستوى الداللة

 0.01 0.00 19.61 143.56 37=االناث ن الدافعية لمتعمم

 95.87 27=الذكور ن

 

  وىي أصغر من (0.00) تساوي   Sigأن قيمة  ()يتضح من خالل الجدول رقم 
 بين الجنسين في  ،وىذا يدل عمى وجود فروق دالة إحصائيا (0.01) مستوى داللة

 .، وعميو نرفض الفرض الصفري ونقبل فرض البحثالح اإلناثلص دافعية لمتعممال

في كون أن مستوى الدافعية لتعمم بين الجنسين غير متشابية ويمكن تفسير ذلك 
نظرا لإلطار االجتماعي بين الذكور واإلناث، كذالك درجة اإلستعاب وىذا قد يرجع 

التفاوت في الطموح بين الذكور واإلناث في مسيرة :لعدة أسباب نذكر منيا مايمي
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التعمم ،وتغير المجتمع ونظرتو في قضية تعمم المرأة وتحمل المسؤولية مع الجنس 
 .األخر

 كما يعرف أن الواقع االجتماعي يفرض عمى الطالبة خاصة في المرحمة التعميم 
المتوسط البقاء في البيت بعد الدوام ،واألمر يتطمب الوقت الطويل ،ضف إلى ذلك 
مجال التعميم والتحصيل الدراسي لمفتاة يوفر ليا فرص العمل والنجاح في الحياة 

 .األمر الذي قد يجعميا أكثر دافعية لمتعمم من الذكور

و ىذا ما اتفق مع نتائج مجموعة من الدراسات العربية السابقة مثل دراسة فطامي 
التي تقول أن ىناك أثرا دالة إحصائيا لمتغير الجنس لدى طمبة  (1993)يوسف 
 .الصف 

التي تناولت موضوع الدافعية  (1998)كما أكدت دراسة محمد عمي مصطفى محمد
المدرسية لدى طمبة كمية التربية بالعريش وذلك من حيث متغيرات الجنس،وقد أسفرت 
ىذه الدراسة عمى وجود اختمف بين مجموعتي طمبة الفرقة األولى الذين ليم دافعية 

 .ايجابية والفرقة الثانية الذين ليم دافعية التعمم السمبية لصالح الطالبات

 

 :خالصة

من خالل ما انجازه الباحث في ىذه الدراسة في شقيا النظري والتطبيقي ،ومن خالل 
كل ما قمت بو في اإلجراءات المنيجية من استخدام األدوات المختمفة عمى عينة 
الدراسة والنتائج المحصل عمييا ومناقشتيا يمكن القول بان لمتوافق الدراسي عالقة 

بالدافعية لمتعمم لدى تالميذ السنة الرابعة متوسط ،وىذا ما يدل عمى ضرورة االىتمام 
بالمراىقين في المؤسسات التعميمية ،وخاصة الذين لدييم تحصيل دراسي ضعيف 

 .،وكذا الذين ليم دافعية ضعيفة 
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 :الخاتمة 

نستنتج أن من خالل المعطيات النظرية والدراسة الميدانية أن الفرضيات التي كنت 
،وتوصمت إلى وجود (الفرضية األولى والثانية والثالثة )أريد أثبتها جاءت صحيحة 

 SIGو(075.0)عالقة بين التوافق الدراسي والدافعية لمتعمم بواسطة معامل بيرسون
، وجود فروق بين متوسطات درجات التوافق الدراسي 0.01ومستوى الداللة 0.00

،وبإضافة إلى وجود (0.05) ومستوى الداللة(0.02)تساوي SIGبين الجنسين ثانيا
وهي (0.00)تساوي SIGفروق بين متوسطات درجات الدافعية لتعمم بين الجنسين

وهو ما بدل عمى وجود بين الجنسين وكان لصالح  (0.01)اصغر من مستوى الداللة
 .اإلناث



 :اإلقترحات

ـ عدم اتفاق الدراسة مع ميوالت ورغبات وقدرات التمميذ العقمية والنفسية وبالتالي 
 .يكون التوافق أما مرتفع أو منخفض

 .ـ تعمم التالميذ استثارة دافعية التعمم

 .ـ إقامة دورات تكو نية ألستاذة لتعريفهم باستثارة الدافعية 

 .ـ إجراء بحوث ودراسات معمقة في الموضوع

 .ـ العمل عمى ترغيب الطالب في الدراسة بدل ترهيبهم

 .ـ العمل عمى عرض المادة العممية بطريقة مكيفة
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 :قائمة المراجعـ 

 5سأرة قريش،:المصادر: أوً 

 :المراجع :ثانيا

 : ـ الكتب 

،سيكولوجية الدافعية للتعلم والتعليم ما قبل  (2011) ـ أحمد دوقة وآخرون01 

 .،الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية1التدرج ،ط

،البحوث التربوية والمنهج العلمي ،المكتبة العربية (بدون سنة )ـ السيد علي شتا 02

 .،اإلسكندرية ،بدون طبعة 

. ،السمأك اإلنساني،دار المعارف،مصر ،بدأن طبعة(1993) انتصار يأنس ـ 3

،عمم النفس التربأي،القاهرة ،مصر ،بدأن (2004)صادق أفؤاد  بأ الخطيب  مالـ 4 
. طبعة 

. 3،سيكألأجيا الذات أالتأافق،اإلسكندرية ،ط(1987) إبراهيم  حمد زيد ـ05

،مبادئ التعمم ،دار المعرفة الجامعية (2004)  حمد محمد عبد الخالقـ 06
 .1،األزاريطة،ط

،علم النفس العام ،دار المعرفة الجامعية  (2006)ـ  أحمد محمد عبد الخالق 07

 .،مصر ،بدون طبعة

،المفاتيح العشرة للنجاح،أبداع إلعالم (2008)ـ  إبراهيم الفقي08

 .1والنشر،القاهرة،ط

،دافعية اإلنسان بين النظرية المبكرة أاوتجاهات (2004) احمد عمي الفرماأيـ09
 .1المعاصرة ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،ط
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،التأجيه المدرسي أعالقته بدافعية التعمم لدى (2010،2011)ـ  سيا قماشة 10
 .تالميذ  ألى ثانأي،مذكرة غير منشأرة ،جامعة البأيرة

،الصحة النفسية ،بغداد ،مطابع وزارة التعليم (1990)ـ جمال الدين األلوسي11

 .العالي

 .2،أساليب البحث العلمي ،دار الثقافة  لبنان ،ط(2007)ـ جودت عزت  عطوي 12

،أهمية مفهوم الذات في تحقيق التوافق الدراسي لدى (2011)ـ زبيدة بن دومة 13

المراهقين المتمدرسين وعالقته بظهور السلوك العدواني،رسالة ماجستير غير 

 .2منشورة،جامعة الجزائر 

 .1،الصحة النفسية أالعالج النفسي،القهرة ،ط(1997)ـ حامد زهران 14

،الدافعية أالذكاء العاطفي،دار الفكر لنشر (2006) حسن  بأرياشـ15
 .1أالتأزيع،عمان،ط

 .1،مشكالت الطفل ،دار الكتب ،بيرأت ،ط(1997)ـ كامل محمد عأيضة 16

،مهارات التدريس الصفي،دار ا لمسيرة لمنشر (2002)  محمد محمأد الحيمة ـ17
 .1أالتأزيع،عمان ،ط

،المأجه في اإلحصاء الأصفي أاوستدولي في العمأم (2012)ـ محمد بأعالق 18
 .2النفسية أالتربأية أاوجتماعية ،الجزائر ،دار األمل لمطباعة أالنشر أالتأزيع،ط

 .1،عمم النفس العام ،دار المسيرة لنشر ،األردن،ط(2004)  محمد عأدة الريمايـ19

، سس التأافق،عمان األردن ،دار (2001) عبد الحميد الشاذليـ محمأد20
. 1المسيرة،ط

،عمم النفس األسري ،الكأيت ،مكتبة العالج (1992) امبارك الكنديـ محمد21
. 1،طلنشر
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،الصحة النفسية أالتفأق (1990) عبد المطيف عبد الحميد ـ مدحت22
 . ،بدأن طبعةالدراسي،القاهرة ،دار النهضة لنشر

 .1،مشاكل األطفال ،لبنان دار الفكر البناني،ط(1994)  يأب سحميـ محمد23

،عمم النفس الطفألة  أالمراهقة،دار المسيرة لنشر (2003)  محمد عأدة الريماأيـ24
 .1أالتأزيع،األردن،ط

،العالج السمأكي (1998)  محمد محرأس الشناأي،محمد السيد عبد الرحمانـ25
. الحديث  سسه أتطبيقاته،دار الطباعة لمنشر أالتأزيع،القاهرة ،بدأن طبعة

،تعديل السمأك في التدريس،دار الشرأق لمنشر (2005)  محسن كاظم القيالأيـ26
 .1أالتأزيع،عمان ،ط
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 (الصور النهائية للملحق)إستبيان التوافق الدراسي: (1)الملحق رقم 

 اإلستبيان

إعداد  ، نحن بصدد مذكرة التخرج لنيل شهادة ماستر          في إطار انجاز بحث لتحضير

كأداة نستخدمها للقياس ولهذا نقترح عليك بعض األسئلة التي نود معرفة رأيك الشخصي إستبيان 

 :لذلك يطلب منك. فيها 

 .قراءة العبارات بعناية واهتمام وتمعن - 1 

أمام اإلجابة الموافقة لحالتك دون تفكير أو تردد ، وتأكد أنه ال توجد ( x)وضع عالمة - 2  

 .هناك إجابات صحيحة أو خاطئة وإنما هي وجهات نظر شخصية تختلف من فرد آلخر

ذكر أنثى  :الجنس 

 :السنـ 

 :االسم والمقب

ال نعم الفقرة    
 

 حجرة الدراسة والى الممصقات عمى وبابهل غالبا ما تنتظر من نافذة  1
جدران حجرة الدراسة أثناء الدرس؟ 

  

  هل أخذ منك المدرس أشياء كنت تعبث بها أثناء الدراسة؟  2

  هل يكون عممك عادة نظيفا ومربيا؟  3

  هل تحاول غالبا مع التمميذ المجاور لك أثناء الدرس؟  4

  هل تجد انه من الصعب عميك  الجموس ساكتا في مكانك مدة طويمة ؟  5

  هل تحاول غالبا اإلجابة عمى األسئمة التي بوجهها لك المدرس؟   6

  هل تقوم أحيانا بقضاء بعض المهام لممدرس؟  7

  هل يسهل عميك قراءة ما يكتب؟  8

  هل تمزق كتابك بسرعة؟  9

  هل تحضر غالبا إلى الدرس متأخرا؟  10

  هل تكون في العادة هادئا في حجرة الدراسة؟  11

   وجه المدرس سؤال لتالميذ هل غالباما ترفع إصبعك طالبا اإلجابة إذا 12

  هل تعرف أحيانا في أحالم اليقظة إثناء الدرس؟  13
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  هل تحضر قممك بصورة دائمة في الدرس؟  14

  هل تؤدي واجبك المطموب منك الوقت المناسب؟  15
 
 

  هل شركت في خالف حاد أو مشاجرة مع زمالئك بالمدرسة؟  16
 

   داخل حجرة الدراسة؟ أشياءهل غالبا ما سكبت سوائل أو سقطت منك  17
 

  هل تذهب إلى المدرسة مع زمالئك؟  18

  هل غالبا ما توجه انتباهك لممدرس أثنا ء حديثه؟  19

  هل سبق وان توجهت لممدرس أية أسئمة؟  20

  هل يمكنك االستمرار في أداء العمل الذي تقوم به لمدة طويمة؟  21

  هل عادة ما تكون معك كل الكتب واألدوات التي تحتاجها أثناء الدرس؟  22

   تنتهي منه ؟ إنهل تترك أحيانا ما تقوم به من عمل دون  23

  هل تؤدي غالبا عممك معتمدا عمى نفسك؟  24

   خارج حجرة الدراسة؟ أوهل سبق لك وان حاولت دفع زمالئك داخل  25

إذا لم تستطيع  القيام بالعمل المطموب منك فهل تطمب المساعدة من  26
المدرس؟ 

  

  هل غالبا ما تستأذن لتغادر حجرة الدراسة؟  27

  هل تتخذ دائما ما يطمب منك بدون تذمر؟  28

  هل تردد مباشرة عمى توبيخ مدرسك ؟  29

  هل تبدا أحيانا بالضحك في حجرة الدراسة؟  30

  هل ترفع صوتك أحيانا إلجابة عمى السؤال قبل أن بإذن لك المدرس؟  31

  هل تذهب إلى حجرة المدرس اذااحتجت إلى مساعدتك؟  32

   تترك مكانك؟ انهل تطمب دائما األذن من المدرس قبل   33

  هل غالبا ما عاقبك المدرس؟  34
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 (الصور النهائية للملحق)دافعية للتعلمإستبيان ال: (2)الملحق رقم         

اإلستبيان 

 ، نحن بصدد إعداد مذكرة التخرج لنيل شهادة ماستر          في إطار انجاز بحث لتحضير

إستبيان كأداة نستخدمها للقياس ولهذا نقترح عليك بعض األسئلة التي نود معرفة رأيك الشخصي 

: لذلك يطلب منك. فيها 

 .قراءة العبارات بعناية واهتمام وتمعن - 1 

أمام اإلجابة الموافقة لحالتك دون تفكير أو تردد ، وتأكد أنه ال توجد ( x)وضع عالمة - 2  

 .هناك إجابات صحيحة أو خاطئة وإنما هي وجهات نظر شخصية تختلف من فرد آلخر

ذكر أنثى  :الجنس 

: السنـ 

  : والمقباالسم

أفق  الفقرة الرقم
 بشدة

الأوفق  الأوفق متردد أفق
 بشدة

      .أشعر بالسعادة عندما أكون فً المدرسة 01

      .ٌنذر أن ٌهتم والدي بعالماتً فً المدرسة 02

أفضل القٌام بالعمل الدراسً ضمن مجموعات من الزمالء على أن  03
 .أقوم به منفردا

     

اهتمامً ببعض المواضٌع الدراسٌة ٌؤدي إلى إهمال كل ما ٌدور  04
 .حولً

     

      .أستمتع باألفكار الجدٌدة التً أتعلمها فً المدرسة 05

      .لدي النزعة إلى ترك المدرسة بسب قوانٌنها الصارمة 06

      .أحب القٌام بمسؤولٌاتً فً المدرسة بغض النظر عن النتائج 07

      .أواجه المواقف الدراسٌة بمسؤولٌة تامة 08

      .ٌصغً إلى والدي عندما أتحدث عن مشكالتً المدرسٌة 09

      .ٌصعب علً االنتباه لشرح الدرس ومتابعته 10

      .أشعر بأن غالبٌة الدروس التً تقدمها المدرسة غٌر مثٌرة 11

      .أحب أن ٌرضى عنً زمالئً فً المدرسة 12

      .أتجنب المواقف المدرسٌة التً تتطلب تحمل المسؤولٌة 13

ال أستحسن أزلة العقوبات على طلبة المدرسة بغض النظر عن  14
 .األسباب

     

      .ٌهتم والدي بمعرفة حقٌقة مشاعري اتجاه المدرسة 15

أشعر بأن بعض الزمالء فً المدرسة هم سبب المشاكل التً  16
 .أتعرض لها

     

أشعر بالضٌق أثناء أداء الواجبات المدرسٌة التً تتطلب العمل مع  17
 .الزمالء فً المدرسة

     

      .أشعر بالالمباالة أحٌانا فً ما ٌتصل بأداء الواجبات المنزلٌة  18

      .أشعر بالرضا عندما أقوم بتطوٌر معلوماتً ومهاراتً المدرسٌة 19

      .أفضل أن ٌعطٌنا المعلم أسئلة صعبة تحتاج إلى تفكٌر 20
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      .أفضل أن أهتم بالمواضٌع المدرسٌة على أي شىءأخر 21

      .أحرص على أن أتقٌد بالسلوك الذي تتطلبه المدرسة 22

      .ٌسعدنً أن تعطى المكافأة لطلبة بقدر الجهد المبذول 23

أحرص على تنفٌذ ما تتطلب منً المعلمون والوالدٌن بخصوص  24
 .الواجبات المدرسٌة

     

كثٌر ما أشعر بأن مساهماتً فً عمل أثناء جدٌدة فالمدرسة تمٌل  25
 .إلى الهبوط

     

      .أشعر بأن االلتزام بقوانٌن ٌخلق جو دراسٌا مرٌحا 26

      .أقوم بكثٌر من الناشطات المدرسٌة مع الجمعٌات الطالبٌة 27

      .ال ٌبالً والدي  عندما أتحدث إلٌهما عن عالماتً 28

      .ٌصعب علً تكوٌن صدقة بسرعة مع الزمالء فً المدرسة 29

      .لدي رغبة قوٌة لالستفسار عن المواضٌع فً المدرسة 30

      .ٌحرص والدي على قٌامً بأداء وجباتً المدرسٌة 31

      .ال ٌهتم والدي باألفكار التً أتعلمها فً الواجبات 32

      .سرعان ما أشعر بالملل عندما أقوم بالواجبات المدرسٌة 33

العمل مع الزمالء فً المدرسة ٌمكننً من الحصول على عالمات  34
 .أعلى

     

      . تعاونً مع زمالئً فً حل واجباتً المدرسٌة ٌعود علً بالمنفعة 35

      .أقوم بما ٌطلب منً فً نطاق المدرسة 36
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