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  ر ـر وتقديـة شكـلمك
  

  

وأن قدرني على إتمام هذا علي بنعمة الصحة والعلم  منشكر فضله ونعمته أن أحمد اهللا وأ
العمل المتواضع ،ثم أتقدم بالشكر إلى أعز ما في الوجود أبي وأمي اللذين لم يبخال علي 

أو من بالنصح واإلمداد المادي والمعنوي وإلى كل من قدم لي المساعدة سواء من قريب 
  .بعيد

  

كما أتقدم بالشكر الجزيل واالستثنائي  لألستاذ المشـرف دوقـة أحمـد علـى كـل           
المجهودات التي  بذلها معي في إتمام هذا العمل ،فكان لي نعم  الموجه والمرشد في مجال 

  .البحث وطلب العلم وأدعو  أن يطيل اهللا في عمره وأن يمده بالصحة والعافية
  

لـي   ا أن أتقدم بالشكر إلى جميع األساتذة الذين وجهوني وقـدمو كما ال يسعني إال
المساعدة وخاصة األستاذ بلعربي الطيب وأشكره على حسن صـنيعه وأدامـه اهللا للعلـم    
ولطلبة العلم وكذلك إلى أساتذة جامعة البليدة والـى المـدراء والمسـاعدين التربـويين     

  .والمستشارين في مؤسسات البحث
  
  

ادة أعضاء لجنة التحكيم الموقرين على قبول  تقييم و مناقشة هـذا  وكذا أشكر الس
البحث  والى كل أساتذة قسم علم النفس وعلوم التربية و األرطفونيا بجامعة بوزريعة والى 

  . كل العاملين بها  
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أهدي ثمرة جهدي هذا إلى كل عائلتي كبيرهم وصغيرهم وخاصـة إلـى   

اهللا وأطال في عمرهما وأجرهما اهللا علـى حسـن صـنيعهما    والدي أدامهما 

  .وعوضهما فينا خيرا

والى إخوتي وأخواتي  فاتح وهشام ووليد وسهام وسـمية وبشـرى برعمـه    

البيت والى كل األهل واألقارب والى كل الصديقات والزمالء الذين كانوا معـي  

  .والى كل من يقدر العلم والعمل  يطوال المشوار الدراس
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  :ةــدمـقــم  
المقرر الدراسي  فقتوا ل المتعلم على مقدار معين من المعرفة يرتبط بمدىون حصإ     

الجو الدراسي و الظروف المحيطـة   بمع ميول ورغبات التلميذ وبالبيداغوجية التعليمية و
المناسبة ومدى قدرة المعلم على التواصل مع تالمذته ودرجة إيصال المقرر إليهم وزيادة 
لية على ذلك اكتساب وتعلم واستغالل ما تعلمه ،حيث يعتبر التعلم المحك الحقيقي لكل عم

تربوية ألنه ما من فعل تربوي إال وينتظر منه حصول تغيرات في سلوك المـتعلم علـى   
  .شتى المستويات المعرفية والوجدانية والحسية

ـ         اوقد سعت المناهج الحديثة إلى تغيير دور المتعلم وإعداده ألن يكون تعلمـه منهجي
الذي يهدف إلـى   ستراتيجيإلوهذا ما يعرف بالتعلم ا ،من مجهوده الخاص اونابع اومنظم

تدريب التلميذ على استعمال مجموعة من المهارات العقلية في تعلم كيفية التعلم والتفكيـر  
في كيفية التفكير والبحث بنفسه عن المعلومات والتحكم قدر الممكـن فـي تعلمـه،حيث    

ات تنحصر مسؤولية التربية الحديثة في تعليم المـتعلم كيفيـة اسـتخدام أنـواع المهـار     
والمعارف التي يتحصل عليها،إذ يقوم بانتهاج مجموعة من الطرق ويستعين بمجموعة من 
الوسائل واإلجراءات والمهارات في انجاز تعلمه وهذه الطرق والمهارات هي ما يعـرف  

 . تستراتيجياإلبا

 تلـك  معرفة أهماء لستقصالا وإلظهار أهمية هذه االستراتيجيات عمدنا إلى البحث و     
  . متعلمون ومدى تأثيرها على مردودهم الدراسيالستراتيجيات التي يتبعها اال

أن التعلم ال يحدث إال إذا توفرت فيه قوى داخلية محركة  ية وعليه يرى علماء الترب     
  .مصطلح الدافعية بلهذا الفعل التربوي ،وهو ما اصطلح عليه 

هم االستراتيجيات التـي يتبعهـا   لبحث عن ألوعلى هذا األساس جاءت محاولتنا هذه      
طالبنا وما دور كل من الدافعية للتعلم واستراتيجيات التعلم في المردود الدراسـي وذلـك   

  .التقليل من الجهد في المذاكرة وزيادة محصولهم الدراسي فيقصد مساعدتهم 
وقد تم تقسيم  هذا البحث إلى سبعة فصول ، خصص الفصـل األول منـه للجانـب         
يدي الذي احتوى على إشـكالية وفرضـيات وأهـداف وأهميـة البحـث وتحديـد        التمه

  .المصطلحات
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مفهومها،أنواعهـا، النظريـات   ،علمتالدافعية لل فقد تطرق إلى أما الفصل الثاني   
متعلقة النقاط ال المفسرة لها ، خصائصها، أساليب استثارة الدافعية عند المتعلم وغيرها من

إلى المراهقـة والتعـرف علـى     الثالثالفصل ينما تطرقنا في ب ،هذا الفصل بموضوع 
، فـي حـين    متعلمالالمراهق مفهومها وأنواعها وحاجاتها وأهم مظاهرها،وباألخص عند 

لعرض مفهوم استراتيجيات التعلم ، أهم االستراتيجيات وأهميتها، أمـا   الرابعجاء الفصل 
والتعرف على أهـم   ،المتمدرسعند المراهق  رض التحصيل الدراسيعالفصل الخامس ف

   .األمور التي تدخل وتحدد درجة التحصيل
خصص للجانب الميداني إذ عالج الفصل السادس أهم فأما الفصل السادس والسابع  

الخطوات المتبعة وتحديد المنهج المتبع في الحصول على المعلومات فـي هـذا البحـث    
دوات القياس وعرض نتـائج الدراسـة   بالعينة وبأبمجتمع البحث وباإلضافة إلى التعريف 
حسـب   الفصل السابع لعرض النتائج في جداول ثم  مناقشـتها  جاءاالستطالعية،في حين 

العديد من الدراسات السابقة التي تصب فـي الموضـوع والتـي    الستشهاد بوا الفرضيات
من  باالستنتاج العام ثم تلته تقديم مجموعة شملت على عناصر الموضوع ثم أتممنا البحث

   .االقتراحات التي تتماشى مع الموضوع 
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  ل األولـالفص
  اإلطار العام للدراسة

  

البحث وأهدافه  ةوأهمي ايتناول هذا الفصل التمهيدي إشكالية الدراسة وفرضياته     
وكذا تحديد مصطلحات الدافعية للتعلم واستراتيجيات التعلم والتحصيل الدراسي 

  . تحديدا إجرائيا والمراهقة
  

 :دراسةإشكالية ال 1-1
إلى تسعى التي و الغايات  تهدف العملية التربوية التعليمية إلى تحقيق األهداف      
ت حيث أصبح،المتعلم إلى مستوى مقبول من النمو في جوانب شخصيته وتطورها إيصال

لى أساسه بنيت العملية إذ عبالمتعلم بالدرجة األولى، التربية في اآلونة األخيرة تهتم 
وأن درجة  مهم في هذه العمليةالفعال والعنصر هو الالمتعلم حيث أن يمية،التربوية التعل

اهتماماته واألهداف و تعلمه وتحصيله تتعلق بمدى مالئمة البرامج التعليمية مع قدراته 
لخروج من ل ةعلمية وعملي هذا عدلت البرامج لتصبح أكثروبالتي يحددها لنفسه وميوله 

  .هالتنظير والجمود الذي كانت علي
وتدريب " studying skills" الدراسة  تسعى إلى استخدام مهارات فالبرامج الحديثة      

يؤكد على أن  الذي المتعلم عليها في تحديد الجوانب المهمة من المنهاج الدراسي األكاديمي
اليومية   تطبيقها في حياتهحتى يتمكن من  باكتشاف المعلومات بنفسههو الذي يقوم  المتعلم

.  
 ذلك ألنر في المعلومات ال أن يسجلها فقط،يفكالتالمتعلم  منفالتعلم الفعال يتطلب       

من فعل تربوي إال  فما حدوث التعلم والتغيير يعد المحك الحقيقي لكل عملية تربوية
المستويات المعرفية  على وينتظر منه حصول تغيرات وتعديالت في سلوك المتعلم

 .والوجدانية والحسية
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ويعد تقييم حدوث هذه التغيرات في السلوك المعرفي للمتعلم المتمثلة في التحصيل      
  مية حيث يتم عن طريق التحصيل معرفة تعليأية عملية أولويات عمل  الدراسي من أبرز

لمؤسسات التعليمية فهو المحك والمعيار الذي يعتمد عليه في ل ةوالنوعي ةفعالية الكميال
  .تحديد مدى نجاح البرامج

درجة بلوغ المتعلم مستوى معينا في مـادة أو مـواد   " على أنه  التحصيل إذ يعرف     
النجاح والوصول إلى درجة عالية من  استيعاب تحددها المنظومة التربوية وتعمل لتحقيق 

 ). 99ص                 2000عالم،(المعارف في زمن معين وتحت شروط معينة 

هي عملية معقدة ومتشعبة وتدخل فيها  لفعملية التعلم ليست عملية سهلة وبسيطة، ب     
  . وفي تكوينها عدة عوامل وعمليات معرفية وعقلية

ال يمكن أن تحدث أية عملية تعلم ما لم تتوفر في المتعلم  ذلك فإنه اإلضافة إلىب     
عوامل وشروط وقوى تدفعه وتوجهه نحو التعلم وطلب التحصيل الدراسي،وهذه القوى إما 

المتعلم أو خارجية تدفعه  قد تكون عامال داخليا نابعا منفأن تكون داخلية أو خارجية 
،وهذه األخيرة شرط أساسي يتوقف عليها تحقيق  مبالدافعية للتعل، وهي ما تعرف للتعلم 

حالة مميزة من الدافعية  فالدافعية للتعلماألهداف التعليمية في مجاالت التعلم المتعددة ،
نتباه إلى الموقف التعليمي العامة ،تشير إلى حالة معرفية داخلية عند المتعلم تدفعه  لال

  . )2002قطامي وعدس، (يتحقق التعلم  واإلقبال عليه بنشاط محدد واالستمرار فيه حتى
عملية إثارة ومساندة السلوك وتوجيهه نحو هدف التعلم،حيث أن معرفة فالدافعية      

تالحظ  كالتعلم الو هي درجة الدافعية أمر بالغ األهمية بالنسبة لعملية التعلم والتعليم 
و إلى  فاظ الدالة عليهامباشرة وإنما يستدل عليها من خالل مؤشراتها السلوكية ومن األل

  يساعد في فهم سبب تصرف الناس بطريقة ما  ا تعليلي  امفهومجانب ذلك تعتبر الدافعية 
إال أنها تلعب دورا مهما في التعلم ،حيث تجعل الطلبة ينهمكون في  وعلى نحو معين

 ).127،ص2004السلطي ،(نشاطات تسهل التعلم 
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ى حدإنه من الطبيعي أن الدافعية هي أ"في قوله   )99،ص1991(الزراد وقد أكد ذلك
  ." شروط التعلم 

شروط فيه  ا توفرتوقد اعتبر علماء النفس المعرفيين أن التعلم ال يحدث إال إذ      
وقد عرف مصطلح الدافعية  للتعلم  عدة تسميات أهمها الدافعية  معينة من بينها الدافعية

 .الدافعية للنجاح و المدرسية  ،الدافعية االكادمية 

أنها عامل داخلي وقوة داخلية محركة لسلوك أشرنا إلى لى جانب الدافعية للتعلم والتي إو
، حيث تساهم في محيطية مساعدة ومنظمة لحدوث التعلم الفرد توجد عوامل خارجية و

زيادة درجة التحصيل الدراسي منها استراتيجيات تعليمية تطبق النظريات المعرفية في 
 المواقف التعليمية وهي تتضمن النظريات واألساليب واستراتيجيات التعلم والمهارات

يل التذكر فيحاول من خاللها لتسه هاستخدميالتي و نابعة من تصوره لمساره الدراسي ال
  .تنظيم تعلمه بطريقته الخاصة

ن المتعلم الجيد يميل إلى المواظبة على العمل الذي أ)  2004( السلطي حيث ترى  
فهو  الذاتي يميل إلى إرجاع نجاحه إلى مجهودهالمقبول،كما مستوى باليؤديه حتى ينجزه 

باستمرار على انتقاء  ك فهو يعملنه يستطيع أن يفعل الكثير لضبط تعلمه، لذلأيدرك 
  .األساليب واالستراتيجيات المالئمة وعلى مراقبة استعماله لها طوال تعلمه 

عبارة عن مجموعة من "أن االستراتيجيات   )70، ص1999(اللقانيوقد أوضح  
األفكار والمبادئ التي تتناول مجاال من مجاالت المعرفة اإلنسانية بصورة شاملة ومتكاملة 

  " لق نحو تحقيق األهدافتنط
بأنها مجموعة من المراحل التي تسهل عملية ,Dansereau) 1985(وعرفها دينسو

أن           ,Roussel) 1999(سل ور ك،و ذكر كذلاكتساب وتخزين واستغالل المعلومة 
 .استراتيجيات التعلم والتعليم تستخدم لتحقيق أقصى تعلم ممكن  لموضوع معين
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يتحدد من خالل توافق عوامل داخلية  عليه يمكننا القول أن التحصيل الدراسي و
  . واستعمال استراتيجيات التعلم - الدافعية  -في المتعلم

رضا مسعد ومن الدراسات التي اهتمت بهذين العنصرين يمكن ذكر مثال دراسة 
 أثر التفاعل بين بعض"والتي جاءت بعنوان 1994 في سنةالسيد علي  السعيد ومحمد

 في سلطنة االستذكار لدى طلبة الكليات المتوسطةاستراتيجيات التدريس ومهارات 
وقد هدفت إلى تحديد  " عمان على تحصيلهم الدراسي واتجاهاتهم نحو الدراسة والتعلم

ستذكار المتوفرة لدى طالبات الكلية المتوسطة في سلطنة عمان القائمة من مهارات ا
 ومستوى  ات التدريسومحاولة التوصل إلى دليل علمي حول أثر التفاعل بين استراتيجي

تبين من خالل نتائج الدراسة ،وقد  مهارات االستذكار على التحصيل الدراسي لهن
أن  أن مستوى مهارات االستذكار لدى الطالبات يختلف باختالف تخصصهن الدراسي و

نحو  والتوجه مجموعة الطالبات ذوات مستوى منخفض في كل من التحصيل الدراسي
كذلك الحال بالنسبة لمستوى المهارات الدراسية التي تكون هي  يكون والتعليم الدراسة

  .األخرى منخفضة
أثر استخدام أسلوب النماذج في التدريس بالتعلم " وفي دراسة أخرى تحت عنوان

من إعداد عواطف علي "الجمعي على أساليب التعلم  وطرق االستذكار والدافعية للطالبات 
، والتي هدفت للكشف عن العالقة بين اتجاهات 1988سنة  سعيد ومحمد عبد الحليم منسي

الطالبات نحو طريقة استخدام النماذج في التدريس والتحصيل الدراسي لهن ،والكشف عن 
العالقة بين الدافعية للدراسة وتحصيلهن الدراسي ومحاولة إيجاد وحصر أهم أساليب 

إلى أن هناك عالقة  صلتتواالستذكار التي تتبعنها في تخصصات الدراسة المختلفة ،وقد 
بين اتجاهات الطالبات نحو طريقة التدريس باستخدام النماذج في التدريس والتحصيل 

  .تحصيل الدراسي الو تعلم الدراسي ،وأنه توجد عالقة ارتباطيه موجبة بين الدافعية لل
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التعلم دافعية بين ذوي هناك فرق قوي  نأيضا أ )2004(عالونة شفيق  وقد بين
  المنخفضة حيث يكون ذوي الدافعية المرتفعة أكثر نجاحا في  التعلم دافعيةالمرتفعة وبين 

لى نجاحات في إدارة أعمالهم بخالف المدرسة ويحصلون على ترقيات في وظائفهم وع
كما تظهر عندهم رغبة قوية للحصول على تغذية راجعة حول أدائهم ،وبهذا ،اآلخرين 

  .فإنهم يفضلون المهام والوظائف األعلى
ن األفراد الذين لهم دافع أ) ,2003Santroch(باإلضافة إلى ذلك فقد بين سانتروك      

ن األفراد الذين أمن غيرهم ويحققون نجاحا أكثر و مرتفع للتحصيل يعملون بجدية أكثر
  .يتميزون بدافعية للتعلم منخفضة يكون تحصيلهم أقل من طموحاتهم الحقيقية 

في دراسة أجراها  )1993( مرزوق عبد المجيد مرزوق ذلك أيضا  وقد أشار إلى     
 األداء األكاديمي حول مكونات الدافعية واستراتيجيات التعلم الذاتي والتنظيم المرتبط ب

للطالب داخل الفصل الدراسي والتي بينت أن هناك عالقة موجبة بين األداء داخل الفصل 
  ومكونات الدافعية المتمثلة في فاعلية الذاتية والقيم الجوهرية والتي نصت على  

ضرورة االهتمام برفع مستويات مكونات الدافعية واستراتيجيات التعلم لما لهذين 
  .هذا من جهة  من أثر كبير وقوي في رفع مستوى األداء نيالمتغير
ن توفر العديد من الدراسات التي اهتمت بموضوع الدافعية إجهة أخرى ف ومن     

المدرسية أو الدافعية للتعلم من خالل إبراز أهميتها ومكوناتها ومحدداتها وآثارها على 
 النموذج المعرفي ينهابالتحصيل وظهور دراسات حديثة تهتم باالستراتجيات من 

 تقوم فكرته على أساس أن يالت) Viau Roland.1997 ( االجتماعي الذي قدمه رولند فيو
فالمحيط هو الذي  ،اإلنسانية تكون موجهة بعوامل داخلية من أصل محيطي السلوكات

تكون من أبعاد ومكونات معرفية للمتعلم تتأثر ت الدافعية للتعلميؤثر فيه وقد أوضح أن 
  .براته السابقة وبالمحيط االجتماعي الذي يعيش فيهبخ
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وعليه تبرز أهمية الدافعية في تحسين أو تخفيض مستوى التحصيل     
هذا من جهة ومن جهة أخرى تظهر في دراسات أخرى أهمية وأثر استراتيجيات  الدراسي

التعلم في حديد مستوى التحصيل الدراسي فكل الدراسات السالفة الذكر والتي لم تذكر 
  .أخذت عامل من هذه العوامل ودرست تأثيره على حدا 

العالقة بين  وعلى هذا األساس جاءت دراستنا هذه كمحاولة للتعرف على طبيعة     
الدافعية للتعلم واستراتجيات التعلم وأثار كل منهما على التحصيل الدراسي ومحاولة 

  .عن مدى انتشار هذه االستراتيجيات في وسط المتعلمين كشف ال
         فهي  دراسةالأما فيما يخص التساؤالت التي سوف نحاول اإلجابة عليها في هذه 

  :تيآلكا
  مدى استعمالها ؟و  المستخدمة عند التالميذ  تهي االستراتيجيا ما -
  استخدام االستراتيجيات ؟مدى  هل هناك عالقة بين درجة الدافعية و -
هل يوجد فرق بين التالميذ المتفوقين والغير المتفوقين في طبيعة االستراتيجيات  -

  ؟ المستعملة وفي درجات الدافعية
  فعية؟فروق جنسية فيما يخص درجات الداهل هناك  -
  ؟هل هناك فروق فيما يخص استخدام االستراتيجيات  -
  

  :فرضيات الدراسة 2- 1  
  .هناك تنوع في استخدام االستراتيجيات من طرف التالميذ-
  .ليس هناك فروق جنسية فيما يخص الدافعية للتعلم -
  .ليس هناك فروق جنسية فيما يخص استخدام االستراتيجيات -
  .بة بين درجات الدافعية للتعلم ودرجات مقياس االستراتيجياتهناك عالقة ارتباطيه موج-
هناك عالقة تفاعلية بين الدافعية للتعلم واستخدام االستراتيجيات في تأثيرهما على -

  .التحصيل الدراسي
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   : الدراسةأهمية  1-3   
تكمن أهمية هذه الدراسة في محاولة الكشف عن العالقة بين الدافعية واستراتيجيات 

ها وأنواعها لدى المراهقين المتمرسين وإبراز دورها في تحسين يتالتعلم وتحديد أهم
مل على استثارة مستويات الدافعية عند التحصيل كما يمكنها أن تساعد المعلمين في الع

هم، كما ئمتعلميهم وحثهم على استعمال وانتهاج االستراتيجيات التي تكفل لهم تحسين أدا
باعتبارها شرطا أساسيا في حدوث  لتعلم لتعد هذه الدراسة إضافة لموضوع الدافعية 

  .امم من دونهو ال يمكن أن يحدث التعلفي ارتباطها باالستراتيجيات عملية التعلم 
  

   : الدراسةأهداف  4- 1  
إن الهدف األساسي من هذه الدراسة هو التعرف على أهم االستراتيجيات التي 

والتعرف عليها  هامحاولة حصرفي السنة األولى ثانوي فرع أدبي ويعتمد عليها التالميذ 
د هؤالء الدافعية عن اتومعرفة مدى انتشارها في أوساط المتعلمين ، والتعرف على درج

المتعلمين و محاولة إعطاء توضيح أكثر وإبراز أهمية تبني استراتيجيات في التعلم ودور 
كل منها ومن الدافعية في حدوث التعلم وزيادة التحصيل الدراسي، كما تهدف إلى معرفة 
العالقة ومدى االرتباط بين درجة الدافعية واستعمال االستراتيجيات وعالقتهما بارتفاع أو 

  .اض درجة التحصيل الدراسيانخف
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   : تحديد المفاهيم 1-5
  : دافعية للتعلمال 5-1 -1

فإن الدافعية اصطالح عام ) 1997(والنفسية حسب معجم مصطلحات العلوم التربوية
يشمل الحوافز لبواعث والدوافع والتي قد تكون داخلية أو خارجية ،فطرية أو 

  .مكتسبة،شعورية أو الشعورية
حالة داخلية أو خارجية للعضوية وهي تحرك السلوك نحو تحقيق  وتعتبر الدافعية

تحقيق ل عليه اظبةعلى استمرار السلوك و المو محافظةللهدف أو غرض معين و تعمل 
  .المنشود  الهدف

الدافع على أنه عامل داخلي في الكائن الحي ) 1972( أحمد زكي صالحو قد عرف 
تدفعه إلى عمل معين وتحثه على االستمرار في هذا العمل مدة معينة من الزمن حتى 

  .يشبع هذا الدافع
لم تشير إلى تلك القوة التي الدافعية للتع نتتبنى هذه الدراسة تعريفا إجرائيا مفاده أ     

تجعل المتعلم يرغب في الدراسة ويقبل عليها رغبة منه في الحصول على المزيد من 
  .التحصيل

  : ستراتيجيات التعلما-1-5-2
إلستراتيجية المنحنى والخطة واإلجراءات والتكتيكات واألساليب التي ايقصد ب

  .يتبعها المتعلم للوصول إلى نواتج تعلم محددة 
بأنها لفظة استخدمت في الحياة العسكرية وتطورت دالالتها ) 1999(اللقانيرفها ويع

حتى أصبحت تعني فن القيادة العسكرية وهي عبارة عن مجموعة من األفكار والمبادئ 
  .التي تتناول مجاال من مجاالت المعرفة اإلنسانية

بية وهي نمط بأنها علم التخطيط والتوجيه للعمليات الحر) 1989(مرسي يعرفها  و
  .أو خطة لتحقيق تكامل بين األهداف
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ى نظام ما عل يتبعها المتعلم وذلك بتحديد طريقة العمل الذي هابأنوتعرف كذلك 
  .التعلمية لمشكالتهل حلإلى األهداف المرجوة و لصوللو ،مدى طويل نسبيا

التي  و اإلجراءات نقصد باإلستراتيجية في هذه الدراسة مجموعة الطرق والخطة و      
يسطرها ويتبعها المتعلم للوصول إلى إدراك المعرفة لتسهيل عملية التعلم في أقل وقت 

  .ممكن وبمجهود أقل
  : يل الدراسيالتحص 1-5-3

نه درجة االكتساب التي يحققها التحصيل الدراسي بأ )2000( عالم صالحيعرف 
الفرد في مادة معينة أو في مجال تعليمي معين أو مستوى النجاح الذي يحرزه في تلك 

  . المادة
النتائج المتحصل عليها وتقديرات األساتذة واإلداريين  يمثل التحصيل الدراسيكما 
  .تعلم في موضوع معين في وقت محددحول أداء الم

بالتحصيل الدراسي النتائج التي يتحصل عليها  أما في الدراسة الحالية فيقصد
المتعلمون في الثانوية في مختلف االختبارات الفصلية وكذا تقديرات األساتذة لمجهودات 

  . التالميذ 
   :المراهقة 1-5-4

تقالية التي يقترب فيها وهي المرحلة االن ADOLESCEC للمصطلح هي ترجمة
هي عملية والطفل الغير الناضج انفعاليا وجسديا وعقليا من مرحلة البلوغ ثم الرشد 

 .ةسن 25سنة إلى غاية 12 عضوية تمتد بين ةبيولوجي
سنة عند  20-16المرحلة العمرية الممتدة من  ويقصد بالمراهقة في هذه الدراسة تلك     

  .تالميذ الثانوية
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للبحث وأول خطواته و الخلفية المعرفية  تناولنا في هذا الفصل اإلطار التمهيدي

 بعد ذلك على تساؤالت البحث، ابةلإلجالمتبعة  تتحديد اإلشكالية ثم تم تحديد الفرضيا

طرق إلى قمنا بتحديد أهمية وأهداف البحث و المصطلحات ،وسيتم في الفصول الموالية الت

   .مختلف الجوانب النظرية للموضوع
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  صـل الثانـيـالف    

  للتعلم الدافعيـة
  

تختلف باختالف القوى التي تدفعه  إن استجابات اإلنسان وردود أفعاله  :تمهيد
وتحثه على ذلك،وهذه االستجابات تتحكم فيها قوى داخلية أو خارجية هي ما تعرف 

و  ي سلوكه وتعلمه وتفكيره وخياله وإبداعه وأرائه وأعماله وإدراكهتؤثر فحيث بالدافعية 
وقد اعتبرها  فهي مفهوم من المفاهيم األساسية في علم النفس التربوي في المجال التربوي

لمتعلمين من حيث ا لة عن اختالفؤوالباحثون في التربية وعلم النفس إحدى العوامل المس
ن معرفتها ومحاولة حصرها يسهم بقدر أهم الدراسي وداءاتهم المدرسية ومستويات نشاطأ

  .متعلمالكبير في نجاح العملية التربوية التعليمية وفي نجاح 
لتعرف والتطرق إلى الدافعية وخاصة عند المتعلم أال اوعليه نحاول في هذا الفصل       

وتحديد ،لتعليميلقوة والباعث المحرك والمنظم للسلوك ااوهي الدافعية للتعلم باعتبار أنها 
النظريات المفسرة لها وذكر مكوناتها ووظائفها وعالقتها بالتحصيل والتعلم ومحاولة  أهم

  .تقديم بعض األساليب المساعدة على إثارة دافعية التعلم عند المتعلمين 
  
  :تعريف الدوافع 1- 1-  2

 مجموع القوى التـي تحـرك  "الدوافع بأنها  Anne Lindersly سليرآن لندتعرف 
بأنها عمليـة اسـتثارة   "YOUNGويعرفها يونغ ، "السلوك وتوجهه نحو هدف من األهداف

  ."السلوك وتنظيم وتعزيز السلوك
يستثير سلوك اإلنسان ويوجهه  داخليعامل "الدافعية بأنهاMurry  موريوعرف  

  ).99، ص1999الداهري ،" (لتحقيق التكامل
يحرك سلوك الفرد للوصول  مثير داخلي) 2000(قطامي  حسب قطامي و والدافع

جل إشباع حاجة أو أبسلوك من  يقومن ألإلى هدف معين،وهو القوة التي تدفع الفرد 
  هدف، ويعتبر الدافع شكال من أشكال االستثارة الملحة التي تخلق نوعا من النشاط أو
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الفعالية وهو عبارة عن مفهوم افتراضي يرتبط به مفهوم يشير إلى نزعة الفرد  
نه حلقة مستمرة أللحفاظ على بيئة داخلية ثابتة نسبيا، وينظر إلى السلوك اإلنساني على 

  .من التوتر وخفض التوتر
التي تدفع  ىالدوافع بأنها القو Petri and Govern )2004(رنويعرف بتر و غوف     

ويعتبر الدافع شكال من  ،جل إشباع وتحقيق حاجة أو هدفأن يقوم بسلوك من ألالفرد 
  .أشكال االستثارة الملحة التي تخلق نوعا من النشاط والفعالية

 ط به مفهومالدافع عبارة عن مفهوم افتراضي يرتب فيرى أن  ZOO)2003(زوو  أما    
  . يشير إلى نزعة الفرد للحفاظ على بيئة ثابتة نسبيا

  
  MOTIVATION :مفهوم الدافعية   2- 2-1

( تشير التعاريف المختلفة للدافعية بأنها مفهوم افتراضي يشير إلى مجموع القـوى  
أو تعمل على تغييره لتحقيق  هتثير السلوك أو تحافظ على استمراريت) داخلية أو خارجية 

  : ف أو إشباع حاجة و فيما يلي نموذج لهذه التعريفاتهد
إعـادة  ( Homeostasis أصل مصطلح الدافعية يرجع للنموذج الهوميوزتـازي  إن
الخاص بالجانب الفيزيولوجي، والتي تعرف على أنها السيرورات  الفيزيولوجية ) التوازن 

صلة تفاعل قوة الجـذب  المتناسقة التي تبقى بأغلب الحاالت ثابتة في العضوية، وهي مح
الفوائد التي يحصل عليها الفرد ودرجة التوقع لتحقيق هـذه الفوائـد كنتيجـة     بين الكامنة
  .لألداء

السـيرورة   هـي  Larousse (1999)القاموس الفرنسي لعلم الـنفس  حسبالدافعية 
   .ولة عن إثارة واستمرارية السلوكؤالنفسية والفسيولوجية المس

افعية حالة ديناميكية متغيرة ومتجددة للسلوك حسب تأثير وحسب هذا التعريف فالد
  .العوامل الفيزيولوجية أو النفسية

ة والخارجية التي تحرك الفرد إلى مجموع الظروف الداخلي الدافعيةيشير مصطلح 
بهذا المفهوم يشير إلى نزعة للوصول إلى هدف هي جل إعادة التوازن الذي اختل فأمن 

،  قطامي و عدس(أو رغبات داخلية  داخليةون إلرضاء حاجات معين وهذا الهدف قد يك
2002 (. 
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وتوجيهه ك وتنشيطه السلو حالة يعيشها الكائن الحي تعمل على استثارة الدافعيةو
نحو هدف معين ويمكن أن يستدل على هذه الحالة من تتابعات السلوك الموجهة نحو هدف 

  ).1979وطلعت، قشقوش(معين وتنتهي هذه التتابعات بتحقيق الهدف 
قوة تحرك سلوك الفرد وتوجهه لتحقيق غاية معينة يشعر بالحاجة إليها  والدافعية

وية بالنسبة له وبذلك يمكن تحديد العوامل التي تدفع الفرد إلى أو بأهميتها العادية أو المعن
  ).2000 ،قطامي وقطامي (التقدم في تحصيله 

على أنها مجموعة من المكانيزمات  ) ,1997Fenouillet( ييلفنووعرفها كذلك 
   .البيولوجية والسيكولوجية التي تسمح بانطالق السلوك

 ى مجموعة الظروف الداخلية التي تحركتشير إل الدافعيةف) 2005(العتوم وحسب 
 جاءالفرد لسد نقص أو حاجة معينة سواء كانت بيولوجية أو نفسية أو اجتماعية لذلك 

التي تحدثها ووتسعى إلى إزالة التوتر والقلق     Needبمفهوم الحاجة ارتبطممفهوم الدافع 
حالة سيكولوجية ن وظيفة الدوافع كأالحاجة وبذلك يحدث حالة من التوازن والتكيف و

  .داخلية هي إشباع حاجات الفرد والمحافظة على توازنه
بأنها حتمية إذ ال سلوك بدون دافع وهي توجه   )1998(قطامي يوسف كما يعرفها      

انتباه المتعلم ،وتعمل على استمراره وتزيد من االهتمام والسعي نحو التعلم ويعتمد التعلم 
  .و التعلم على حالة المتعلم واتجاهاته نح

داخلية تختلف درجتها من شخص ، نفسية  – هي تشير كذلك إلى حالة فسيولوجيةو    
بوعمامة ( خر تعمل على تحريك الفرد للقيام بسلوك معين لتحقيق هدف معين آل

  ).2006 ،واللحوم 
يرى أن الدافعية قوى داخلية تنطلق من ذاتية الفرد وتثير ) 2006(ة عياصروعلى أن      
وتعمل على توجيه تصرفاته  صول على شيء أو تحقيق هدف معينالرغبة في الح فيه

  .ومسلكه في سبيل تحقيق هذا الشيء 
أنها الحالة التي تساعد في تحريك السلوك  في هذا الصدد) 2002(غانم  ويرى     

  .باألعمالا يصعب القيام الهدف، وبدونهواستمراريته حتى يتحقق 
تقوم ولها  ى قوة داخلية ذاتية أو محرك داخلي في الفردإذن تشير إل فالدافعية  

  تبعث فيه شعورا بالرغبة واإللحاحوظيفة الحفاظ والسعي للوصول إلى التوازن الحيوي 
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وهي تعمل على توليد واستثارة السلوك وتوجيهه  في القيام وأداء عمل ما وأمر معين 
الحفاظ على التوازن (نحو تحقيق هذا الهدف  رلالستمرا ةوتبعث فيه الطاقة الالزم

يخف هذا اإللحاح والرغبة فإلى حين االنتهاء من أدائه  والوصول إلى األعمال المسطرة)
  .الملحة 
  تعريف الدافعية للتعلم 3- 2-1
إن أهم صعوبة واجهت الباحثين وعلماء النفس والتربويين المهتمين بموضوع      

ف يوتعارعرفت مفاهيم  فنجد أنها،الدافعية ،هو إيجاد وتحديد مفهوم محدد وواضح لها
  .مختلفة باختالف المعرفين لها ونظرياتهم ومنطلقا تهم الفكرية

تعلم أو الدافعية المدرسية على أنها حالة مميزة من الدافعية العامة تعتبر الدافعية لل     
   .وهي خاصة بالموقف التعلمي

والدافعية للتعلم تشير إلى حالة داخلية لدى المتعلم تحرك سلوكه وأداءه ،وتعمل على 
استمرار السلوك ،فهي رغبة تحثه على التعلم وتوجهه تصرفاته وسلوكه نحو تحقيق التعلم 

  .)2006عياصرة،(المزيدوطلب 
تشير إلى درجة إقبال التالميذ على النشاطات الدراسية قصد الوصول إلـى  فهي       

تشمل الرغبة في القيام بالعمل الدراسي والرغبة فـي حـدوث    و تحقيق التعلم والتغيير
مواقف المنافسة والرغبـة الجامحـة فـي التميـز     بالتعلم، وتتميز بالطموح االستمتاع 

  .والتفوق
و Viau Roland (1997)عرفهاو           على أنها حالة داخلية  تحرك سلوك  في

اإلفراد ومعارف المتعلم ورغبته وانتباهه وتحثه على مواصلة سلوكه إلى غاية تحقيق 
 . التوازن المعرفي

بأنها ما يحرك سلوك المتعلم  الدافعية للتعلمTardif )1992(تارديفوقد عرف          
و غاية معينة بحيث يكون مصدر ذلك السلوك داخليا أو خارجيا ،فهي ناجمة نحو هدف أ

عن التصور واإلدراك الذي يحمله التلميذ عن األهداف الني يتوقعها ويرجوها منم 
  .التحاقه بالمدرسة ،وعن قيمة تلك النشاطات التي تقدمها

ة لها أصولها عرفها على أنها حالة ديناميكيف ) 1990Zimmerman(زيمرمنوأما      
  فالدافعية للتعلم تحث وتدفع المتعلم الختيار ، في إدراك المتعلم لنفسه ولكل ما يحيط به
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لى اإلقبال والتوجه نحوه،واالستمرار في أدائه لتحقيق هدف أو ع النشاط التعلمي وتحثه
  .غاية معينة

تشير إلى حالة داخلية عند المتعلم تدفعه لالنتباه إلى الموقف  فالدافعية للتعلم     
التعليمي ،وتوجهه لإلقبال عليه بنشاط وحماس وتلح عليه لالستمرار في نشاط حتى 

  .)2001 ،توق وآخرون(يتحقق التعلم 
هي حالة داخلية تحرك أفكار  الدافعية للتعلمأن ) 1999(نايفة  قطامي كما تقول     

 ومعارف المتعلم وبناءه المعرفي ووعيه وانتباهه وتلح عليه لمواصلة أو الستمرار األداء
  .وتمثل بناء المتعلم المعرفية  وذلك للوصول إلى حالة التوازن معرفية معينة

 نه تلك القوى التي تثيرأللتعلم على  يةالدافع) 1994(يمي الشحوقد عرف كذلك      
حماسة التلميذ للتحصيل ومواصلته والتفوق عليه حتمية يستثمر قدراته ويكون التحصيل 

  .وافرا بقدر ما يكون الدافع قويا 
للتعلم أو التحصيل يتمثل في  يةيرى أن الدافع) 2001(جمال قاسم وآخرونكما أن      

ي القيام بشيء ما والنجاح فيه وبذل أقصى جهد لالستمرار في ذلك النجاح رغبة الفرد ف
  نه محفوف بالطموح والرغبة والمنافسة ومحكوم بطريقة التنشئة أبمعنى 

للتعلم يتمثل في نزوع الفرد في الحصول على تعلم وزيادة  يةالجتماعية، حيث أن الدافعا
  . التعلم
ر والتي تتفق حول أن الدافعية للتعلم هي تلك القوة من خالل التعاريف السالفة الذك     

الداخلية أو الخارجية التي تقوم باستثارة سلوك المتعلم وتقوم بتوجيهه نحو تحقيق هدف 
التعلم والرغبة في الحصول على أكبر قدر من المعرفة ثم تقوم بإعطاء الطاقة والباعث 

  .رجو أال وهو السعي نحو التعلملالستمرار في األداء من أجل الوصول إلى الهدف الم
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  : النفسية مختلف المقارباتعريف الدافعية حسب ت  4- 2-1
  :المقاربة التحليلية  أ-2-1-4
عتبر فرويد أول من حاول فهم دافعية اإلنسان،حيث تعرف هذه النظرية الدافعية ي    

يمتلكها من أدوات المدرسية أو الدافعية للتعلم بأنها حالة تحث المتعلم للسعي بأية وسيلة 
وتتضمن هذه النظرية على ،الفشل ووسائل للوصول إلى التكيف والسعادة لتجنب الوقوع في

دافعية هما االتزان البدني الذي يعمل على استثارة وتنشيط مفهومين أساسين لل
،فالتلميذ لديه اللذة الذي يقوم بتجنب األلم والبحث عن السعادة السلوك،ومبدأ المتعة أو

دافعية للتعلم من أجل الحصول على مبدأ اللذة الذي يقدم له إذا استطاع أن يتأقلم مع 
ن زمالئه في المدرسة ثم يتحول إلى لذة الدراسة من طرف والديه والمعلمين وكذا م

خاصة يشعر من خاللها بأهميته ومقدرته على التعلم وبها يبعد نفسه من األلم الناجم عن 
  .فقدان الرغبة في التعلم  

  
  :النظرية الترابطية ب -2-1-4
 ترجع هذه النظرية التعلم إلى أساس التجارب السابقة والخبرات الماضية فالدافعيـة      
ستجابات معينة في وضع إتمثل حالة داخلية أو خارجية لدى المتعلم تدفعه للقيام بتعلم لل

مثير ،فهو يستجيب برغبة منه للحصول والوصول إلى إشباع حاجاته ولتجنـب األلـم   
األخذ بمبدأ وقانون األثر الذي يـنص   والوقوع في الفشل ويقوم هذا التفسير انطالقا من

يجابي يؤدي إلى اسـتمراره والمواصـلة علـى    إلالثواب ا الفعل الذي يصاحبه على أن
  .منواله أما إذا صاحبه الخيبة والعقاب أدى به األمر إلى إزالته والتخلي عنه

  : ةالسلوكي المقاربة  ج-2-1-4
الدافعية هي حالة داخلية أو خارجية في  يرى أن الذي سكينريتزعم هذا االتجاه      

أداءه وتعمل على استمراره وتوجيهه نحو تحقيق هدف أو المتعلم تقوم بتحريك سلوكه و
غاية محددة وهي مرتكزة على الثواب والعقاب والتي تبرز الدور الذي تلعبه الظروف 

ن زيادة دافعية التعلم ترتبط بتوظيف المهارات أ و والمتغيرات البيئية والمحيطية بالفرد
  .لتعلمي اوحسن التقدير والتعزيز المستمر للسلوك  
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  :النظرية اإلنسانية د-2-1-4
إن الدافعية من وجهة نظر ها تقوم على تأكيد مبدأ حرية االختيار واتخاذ القـرار       

هـذه النظريـة    ،وترى) 1998،قطامي يوسف (سعي نحو النمو الشخصيالشخصي وال
أن الدافعية تمثل حالة استثارة داخلية تحرك المـتعلم مـن   ) 1999(قطامي نايفة  حسب

جل استغالل أقصى ما لديه من طاقة وإمكانيات في أي موقـف تعلمـي وهـي تقـوم     أ
ياته وقدراته لتحقيق الـتعلم  بالتركيز على مساعدة المتعلم على استغالل واستثمار إمكان

  .المطلوب
  
  :Cognitive  Approche ةالمعرفي المقاربة  هـ -4- 2-1
تعرف الدافعية حسب االتجاه المعرفي بأنها حالة داخلية تحرك أفكار ومعارف      

جل أو هذا لمواصلة واستمرار األداء من  وعيه وانتباهه المتعلم وبناءه المعرفي و
خذ القرار وبناء أوهي تقوم على االختيار و التوازن المعرفي الوصول إلى حالة من

  .الفشل  الخطط ومدى االهتمام والتوقع للنجاح أو
ما سبق أن المقاربات المختلفة حاولت تفسير الدافعية من زوايا يتبين من خالل      

  .مختلفة مما يتبين أنها تتأثر بمجموعة من العوامل 
خلية أو خارجية ولها جذورها البيولوجية فبعضها له عالقة فالدافعية تكون إما دا     

مباشرة بالعضوية كما هو الحال في الدوافع والحاجات الجسمية ولها جذور نفسية مما 
يفسر التفسيرات لالشعورية لكثير من السلوكات ،إال أن هذه العوامل الداخلية تحركها 

يقوم بادراك العالقة بين حاجاته وتسيرها وتحفزها الظروف الخارجية والمحيطية حين 
  . ودوافعه ومتطلبات الظروف الخارجية

للتحصيل والتعلم يتمثل في رغبة المتعلم في القيام بشيء ما  يةعليه فالدافع و      
نه محفوف بالطموح أتمرار في ذلك النجاح بمعنى لإلس والنجاح فيه وبذل أقصى الجهد

  .ما ومهما في تعلم الطلبةوالرغبة والمنافسة وهي تلعب دورا حاس
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  :عـأنواع الدواف 2- 2
  :حسب نوعها 2-2-1
   Primary Motivesاألولية األساسية الدوافع  1- 2-1- 2
النوع تكون فطرية ومرتبطة بالجانب الفسيولوجي العضوي للفرد هذا  افع منوفالد     

وهي تركز على األساس البيولوجي الغريزي ويطلق عليها  مثل الحاجة للغذاء والهواء
كذلك بالدوافع الفطرية أو الوالدية فهي ترجع إلى الوراثة وتنشئ عن حاجة الجسم 

جات ذات المصدر الداخلي بأنها دوافع فطرية ،بيولوجية وتسمى الدوافع أو الحاالخاصة 
متعلمة وأحيانا تسمى بدوافع البقاء ويرجع ذلك إلى أنها ضرورية للمحافظة على الغير 

الداهري (بقاء الفرد واستمراره ووجوده ومن مثلها نذكر دافع الجوع والعطش وغيرها 
  ).103-102ص1999

 Secondary Motives الدوافع الثانوية  1-2- 2-2
خالل عملية  يرمتعلمة ومكتسبة وتتغ فهيفيما يخص هذا النوع من الدوافع  أما    

أو غيرها  التعلم والتطبع االجتماعي التي يتعرض لها الفرد في األسرة أو في المدرسة
ويكون لها أساس من تعامالت الشخص  تنمو ن خالل عملية الثوابمن مصادر التعلم م
نتيجة تفاعل الفرد  أشتنو لدوافع المكتسبة أو االجتماعية أو المتعلمةنفسي يطلق عليها ا

مع البيئة والظروف االجتماعية المختلفة التي يعيش فيها ويمكن أن نتتبع مراحل 
هذا النوع من الدوافع بتتبع مراحل نمو الطفل الصغير فهي تنمو وتتطور  وطريقة تطور
 غيره وبالظروف االجتماعية المحيطة بهنتيجة لنمو واتصال الفرد ب بنموه وتطوره

العقاب التي تسود الثقافة التي يكون الفرد فيها ومن مثلها نذكر تكون وليدة الثواب وو
  .الدافع للتحصيل والدافع للصداقة والحاجة للسيطرة وتجنب األلم والقلق وغيرها 
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  حسب مصدرها 2-2-2
  Intrinsèque Motivation :دوافع الداخليةال 2-2-1- 2

والتوجيه  الداخلية نابعة من داخل الشخص والطاقةتعرف الدوافع الداخلية بأنها      
نه وأ من رغبته الذاتية في القيام بذلك العمل منبعثا في القيام بالشيءب الذي يكون السب

جل أجل ذاته وسعيا منه لتحقيقها وليس مدفوعا للقيام بأي عمل من أيقوم بالوظائف من 
 فإذا كان الشخص مدفوعا داخليا للقيام بالنشاط من ذاتهأن يقدره اآلخرون  أن يثاب أو

باع وتنتج عن عملية بحث الفرد واإلش لذةالجل الحصول على أقوم بأي نشاط من فهو ي
نجاز مختلف إجل ذاتي وهذا ما يدفع باألفراد من أدراك الكفاءة والعزم الإعن الشعور ب

  .المهام
الدافعية الداخلية بأنها تمثل مجموع القوى  Roussel (2000 (وقد عرف روسل     
نسبة لها كما تفرض تدفعنا للقيام بنشاطات بمحض إرادتنا وهذا لألهمية والمنفعة بال التي

اللذة واإلشباع اللذان نشعر بهما بمعنى أن الطالب يعمل في بعض األحيان تحث تأثير 
 رغبته الذاتية في المشاركة في أداءبالدافع الداخلي ، يعمل على إخراج طاقته وتوجيهها 

ه من ذاته ولتحقيق ذات اويكون قيام الفرد بالنشاط نابع زز نفسه بنفسهالنشاط ،فهو يع
فالمتعلم ذوي الدافع الداخلي ،وليس مدفوع للحصول على أي تقدير أو ثواب خارجي 

ن يقبل على التعلم بمبادرة ه هو الذي يدفع المتعلم أليتحدد نشاطه النفسي من خالل
  ).105ص1999الداهري ،(منه

  :Extrinsèque  Motivation لدوافع ذات المصدر الخارجي-2-2-2 2
الطاقة خارجي تقوم بتوجيه أداء الفرد وتحثه  بأن مصدرالنوع  تتمثل الدوافع في هذا

جل اآلخرين فهو أجله بل من أللقيام باألعمال ليس من  بهوالتي تؤدي  على العمل ،
حوافز خارجية الحصول على  جلأ ن يقدره اآلخرين ويعترفوا به أو منأليطمح 

و ترقية أو تقدير عالوة أللحصول على  أوالعقاب والثواب ولتجنب كالمكافأة 
،فالتلميذ الذي يكون له دافعية ذاته مصدر خارجي يكون محكوم ومنضبط  خارجي

وبظروف خارجية وينتظر المكافئة من  من الخارج ،فأداءه مرهون بعوامل خارجية
  فهو مسلوب اإلرادة في العمل إذ نجده يعمل ،السطحي اآلخرين ويركز على التعلم
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ن يكون انطباع حسن عند إذا طلب منه وإذا قدم لها ثواب،فهو يسعى أل 
 . (Nuthin.1980) جله هوأجلهم وليس من أاآلخرين،فهو يعمل من 

 

        : أهمية الدافعية 2-3
  :إن أهمية الدافعية تنطلق من االعتبارات التالية) 1999(الداهري يوضح     

  .يتصل بأغلب موضوعات علم النفس إن  لم  نقل جميعها الدافعيةإن موضوع  -
عامل ضروري لتفسير أي سلوك إذ ال يمكن أن يحدث أي سلوك ما لم  الدافعيةإن  -

ختالف أعمارهم  ومستوياتهم  الثقافية ن جميع الناس على اأو يكن وراءه دافعية
  .واالجتماعية يهتمون بالدافعية لتفسير طبيعة العالقات التي تربطهم باآلخرين

ستولد لديه العديد من المتاعب  إن اإلنسان الذي يجهل الدوافع الخاصة به وبغيره -
م الكثير فه والمشكالت في حياته اليومية واالجتماعية وإذا ما عرفها سيساعده ذلك في

 انفسي اسيخلق له توازنبها  ومعرفة أسبابها وبواعثها ومن السلوكات 
  ).143ص2004السلطي،(اواجتماعي

  .  ان حيث تجعلهم يقومون باألعمال والمهام تبعا لهاتؤثر في أداء اإلنس الدافعية نأ-
ظهر االهتمام بالدافعية في المجال المدرسي كمحاولة إعطاء تفسير لالختالفات -
  لموجودة بين نتائج التالميذ الذين يكتسبون نفس القدرات والذين يتواجدون في نفس ا

الوضعيات، إذ تسمح الدافعية بالتمييز بين التالميذ أو المتكونين ،فهي تميز بين الناجحين 
  .والفاشلين وبين المثابرين وغير  المثابرين 

ظهر ذلك في االنتباه أو اإلدراك  في العمليات العقلية سواء الدافعيةوتتضح أهمية      
والذاكرة ،حيث أن الدافعية تزيد من استخدام المعلومات في حل والتخيل  أو في التفكير

  .المشكالت واإلبداع لدى األشخاص
كما تظهر أهميتها في الحياة التعليمية كونها وسيلة يمكن أن نستخدمها في انجاز       

  .وفعال أهداف تعليمية معينة على نحو أفضل 
ن هدف الدافعية يكمن في أنها هدف تربوي في حد ذاته إومن الوجهة التربوية ف     

عند المتعلمين وتوجيهها يولد لديهم اهتمامات تجعلهم يقبلون على  الدافعيةفاستثارة 
 ).JOseph Nuthin,1980(ممارسة نشاطات معرفية 

 



 - ك ك  -

 دافعية  التعلم                                                                                                       الثاني      الفصل 

وع الدرس ضذ وحاجاتهم فكلما كان موإن التعلم الناجح هو التعلم القائم على دوافع التالمي -
 بهذه الدوافع والحاجات كلما كانت عملية التعلم أقوى وأكثـر حيويـة   امثيرا للدوافع ومشبع

  ).1985 ،السمالوطي  وزيدان (
دورا حاسما في تعلم الطلبة بنوعيها الداخلي والخارجي إال أن كثيرا مـن   الدافعية تلعب -

شد قوة في اسـتمرار  أالدراسات أثبتت أن الدوافع الداخلية أكثر أثرا وأطول دوما و بقاء و
  .)2001جمال قاسم وآخرون ،(بدون دافع  تعلمالسلوك التعليمي إذ ال 

  
  :وظائف الدافعية  2-4
  
في تسهيل فهمنا لبعض الحقائق المحيرة في السلوك اإلنساني فهي  الدافعيةتسهم      

مهمة لتفسير عملية التعزيز وفي تحديد المعززات وتوجيه السلوك نحو هدف معين 
والمساعدة في التغيرات التي تطرأ على عملية ضبط المثير والمثابرة على السلوك معين 

  ).2004عالونة ، (ى يتم انجازه فلوال الدافع العالي لما تحقق هدف الحياةحت

الدور األهم في مثابرة اإلنسان على انجاز عمل ما وقد تعد  الدافعيةكما تلعب      
 الدافعية المثابرة من أفضل المقاييس المستخدمة في تقدير مستوى الدافعية ،وتقوم 

 السلوك فهي تكون كالحافز واالنطالقة وإعطاءبعملية بعث وإنشاء وإثارة وتوجيه 
  الطاقة الباعثة والمحركة والملحة للسلوك ،كما تقوم بتوجيه وتحديد مسار السلوك 

مطاوع إبراهيم (وتكون لها وظيفة وضع خطة لكيفية سير السلوك نحو تحقيق الهدف 
  . )2002 ،عصمت

بين األشخاص وخاصة بين  يمكننا من تفسير الفروق الفرديةالدافعية ن معرفة أو-
داءاتهم وعليه يمكننا القول أن للدافعية أربعة أالمتعلمين في تحديد جوانب االختالف في 

  :وظائف إضافية أساسية وهي 
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   استثارة السلوك: أوال
  

لقيام بسلوك معين مع أنها قد ال تكون على ا تعتبر الدافعية عامل يحث اإلنسان     
السبب في حدوث السلوك ،وقد بين علماء النفس أن أفضل مستوى من دافعية االستثارة 

ض يؤدي عادة لتحقيق نتائج ايجابية هو المستوى المتوسط ،حيث أن المستوى المنخف
إلى الملل وعدم االهتمام ،كما أن المستوى المرتفع عن الحد المعقول يؤدى إلى ارتفاع 
القلق والتوتر،فالدافعية تقوم بعملية بعث وإثارة وتوجيه السلوك فهي تقدم الحافز 

  .واالنطالقة وإعطاء الطاقة الباعثة والمحركة والملحة للسلوك
  

   تنشيط السلوك : ثانيا
  

تمثل الدافعية في تعبئة الطاقة لدى الفرد وتحفيزه تفهي تحرك وتنشط السلوك حيث      
نحو هدف معين حيث أن وظيفة التنشيط تتمثل في إعطاء الطاقة والنشاط العام للفرد 

  ).1998 ،يوسف قطامي( للقيام باألعمال 
ك نه بوجود الدافع ينشط السلوأ انفيضيف) 1979(طلعت منصور أما قشقوش و    

وتعمل الدافعية للتعلم  ويستثيره ويحركه أي يبعث فيه الطاقة الالزمة لألداء واألفعال
على إمداد المتعلم بالطاقة والنشاط ألداء السلوك فهي تقدم له الحافز واالنطالقة وتبث 

  .لتعلميافيه الطاقة الباعثة والمحركة والملحة للسلوك 
عن طريق النشاطات التي يقوم بها الفرد التعلم يحدث  أن) 1996( الزياتويضيف     
اإلشباع ويزداد بزيادة  ن حدوث هذا النشاط مرتبط بظهور دافع أو حاجة تسعى إلىأو

الدافع فالدوافع هي الطاقات الكامنة لدى المتعلم ،وعليه يمكن اعتبارها األساس األول 
  .في عملية التعلم 
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  : التوجيه :ثالثا 
إلى جعل الشخص يقوم بمقارنة بين البيئة والهدف والتقليل من الدافعية  شيرت     

هي تدفع الفرد للقيام التفاوت بينهما،يقوم بمعالجة البيئة ليسعى بعدها لتحقيق هدفه ،ف
معين وتطبع سلوكه بطابع معرفي وتعمل كمخطط وتوجيه لمسار السلوك  بنشاط

هي فف وبذلك تكون لها وظيفة وضع خطة لكيفية سير السلوك نحو تحقيق الهد اإلنساني
نحو  هات الدراسية وتؤثر في توجيه سلوكعند المتعلم خاصة توجه انتباهه إلى النشاط

الحظ أن الطالب ياالهتمام بها ومعالجتها ،حيث  هة التي يتوجب عليالمعلومات المهم
معلمه أكثر من زميله الذي تكون لديه دافعية لللتعلم ينتبه  الذي يكون لديه دافعية عالية

  .) 2000منصور رشيد وآخرون (متدنية 
  

  : االستمرارية: رابعا
  

نسان مدفوعا بالحاجة إليه تقوم بالمحافظة على استدامة السلوك لطالمة بقي اإل     
وتفيدنا الدافعية في فهم األطفال والدوافع المختلفة التي تحركهم وتساعدنا في التنبؤ 
بالسلوك اإلنساني وتعمل على توليد اهتمامات معينة وجعلهم يقبلون على ممارسة 

  .حركية–عاطفية –نشاطات معرفية 
د عندما يكون مدفوعا نحوه حيث إن الدافعية تؤدي إلى حصول اإلنسان على أداء جي -

  .داءأهم أكثر الطالب تحصيال وأفضلهم  أن الطلبة المدفوعين للتعلم
الدافعية تؤثر في نوعية التوقعات التي يحملها الناس تبعا ألفعالهم ونشاطاتهم وبالتالي -

  .فهي تؤثر في مستوى الطموح 
شاطه وإمداده بالشعور بالرغبة كما تعمل على بعث الطاقة الكامنة عند المتعلم وتثير ن -

  في زيادة طلب العلم والتعلم والمثابرة عليها وطلب المزيد
  
  
  
  



 - ن ن  -

 دافعية  التعلم                                                                                                       الثاني      الفصل 

 
  :د المتعلمين أساليب استثارة الدافعية عن 2-5

يقترح الباحثون في علم النفس و التربية عدة إجراءات و أساليب تساعد في استثارة     
  :الدافعية عند المتعلمين ، و يمكن  تلخيصها فيما يلي 

قصد بمهارات ينه أ يرى )2000(محمد الحليم ومحمد عزيز إبراهيم  حسب اهللاف     
حيث يحتاج  ازه عليهيحفتفي التعلم عند المتعلم واستثارة الدافعية عملية إيجاد الرغبة 

قدر كبير من المثيرات لدى المتعلم فيها  فراتويتنفيذ الدرس أن تحدد له أهدافا نوعية 
  :نه إلثارة الدافعية يجبأ ياير افهم

مثل الثقة في قدرتهم على المتعلمين  على تنمية العواطف االيجابية عندعمل ال     
ن أالتلميذ قادرا على توجيه تساؤالت كثيرة عن موضوع الدرس، ون يكون أاالنجاز و

استثارة العواطف و تجنب  واهتماما بالموضوع المدروس كيزانجعل التلميذ أكثر تر
  .همالسلبية عند

  ):2002(وجاء كذلك في مجلة نافذة على التربية     
  .ة للمتعلمنه يجب ربط أهداف الدرس بالحاجات النفسية والذهنية واالجتماعيإ-
التنويع في األساليب والطرق واألنشطة التعليمية في الدرس الواحد ، بناء وإعداد -

أنشطة تعليمية تتناسب مع قدرات واستعدادات التالميذ و مراعاته الفروق الفردية 
  .للمتعلمين،وان يتعامل بموضوعية مع التالميذ واإلعداد  المحكم والجيد للدرس 

بأنه من األساليب المساعدة على زيادة وإثارة ) 1998( مييوسف قطاوأضاف      
  :الدافعية 

وضع التلميذ في موقف البحث واالطالع واستخدام أسلوب األسئلة بدال من تقديم -
المعلومات جاهزة ،وإعطاء الحوافز المادية مثل النقاط اإلضافية أو الحوافز المعنوية 

بة اآلخرين في الوصول إلى ما وصل إليه مثل المدح والثناء،وهذا اإلثارة غيرة ورغ
والعمل على  أو بتكليف التلميذ بإلقاء كلمة ،وتعتمد الحوافز على عمر المتعلم زميلهم

المتعلم  توظيف منجزات العلم التكنولوجية واألنشطة العلمية في إثارة فضول وتشويق
  .لكمبيوتركمساعدته على التعلم من خالل اللعب المنظم أو التعامل مع أجهزة ا

فهي أساليب تساهم في زيادة الدافعية للدراسة والمواصلة فيها األقصى ما تسمح به      
 قدراتهم مع تشجيعهم على التعلم الذاتي ،وتحمل مسؤولية المتعلم في تكوين نفسه بنفسه 
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وتنمية االستقاللية في التعلم،والتأكيد على ارتباط موضوع الدرس بالموضوعات السابقة 
والالحقة ،كما يمكنه عرض قصص هادفة تبين عواقب اإلهمال الدراسي والتأكيد لهم 

ة،كما عليه أن يتصرف على ضرورة طلب العلم ألنه فريضة على كل مسلم ومسلم
المعلم كنموذج للمتعلم وان يقترب منهم قدر المستطاع وان يحببهم  في مواضيع الدراسة 

  .والسعي على استخدام أساليب التهيئة والتقديم للدرس منذ البداية 
  :منها أساليب استثارة وزيادة الدافعية للتعلمبعض  االتجاه السلوكيو يقترح      

بمختلف المعززات ،فالمعززات الخارجية لها دور كبيرا في خلق  تقديم الدرسربط -
األهداف العامة منها والخاصة  المعززات  الداخلية الذاتية، و أن يحدد المعلم لمتعلميه

  ن يشاركوا في إعداد الدرس على أن يكلفهم بأنشطة علمية وتعليمية ،وأ،و
ها طلب منهم حليمشكالت و حسب إمكانياتهم ومساعدتهم على التفكير وذلك باقتراح

  وذلك بإتباع العديد من النشاطات كتدريبهم على تحديد وتمكينهم من صياغة أهدافهم 
ن يقوم بمناقشتها معهم ومساعدتهم على اختيار أأهدافهم وصياغتها بلغتهم الخاصة ،و

اختيار األنشطة التي تتناسب مع استعداداتهم واألهداف التي يكون بمقدورهم انجازها 
  .وقدراتهم وإمكانياتهم 

  :نهأ PETRISE AND GOVERN(2004(أوضح  بتريس و كوفرنر و     
يجب على المعلم أن يوجه انتباه المتعلمين عندما يظهرون سلوكات تدل على عدم      

رغبتهم في أداء أعمالهم المدرسية وان يساهم في رفع معنوياتهم ويزيد من ثقتهم الن 
 الجهد نطالقة من القدرات ومراعاتها يدفعهم لبذل المزيد منرفع الثقة بالنفس واال

واالنطالقة من النجاحات التي حققها التالميذ وذلك لبناء الثقة في تعلم المهارات والمهام 
الجديدة ، تشجيع التالميذ عند أدائهم لألعمال وحثهم على مواصلة الجهد والجد والمثابرة 

  ما يخطئون ، و عدم استعمال وعدم معاقبتهم وإحباط عزيمتهم عند
عبارات جارحة والتوبيخ العلني بل التسامح على األخطاء والتعامل بطريقة الئقة، 

  وتوفير جو مريح يساعد في سير الدرس بيسير وان يجعله أكثر حماسة للتعلم 
ن يسيره في جو من التفاعل االجتماعي بينه وبين المتعلمين ،وبين المتعلمين فيما أو

   .بينهم
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من خالل تلك األساليب المقدمة من قبل مختلف الباحثين نجد شبه اتفاق فيما بينهم      
 :من دافعية المتعلم ومن مجملها نجد حول هذه الطرق التي بإمكانها أن تزيد

أن نقوم بتنمية العواطف اإليجابية ورفع المعنويات وإمداد المتعلم بالثقة في قدرته  -
  .على اإلنجاز

  .إعطاء حرية طرح األسئلة ووضع المتعلم في موقف البحث واالطالع -
  .ربط أهداف الدرس بحاجات المتعلم النفسية والذهنية واالجتماعية-
تنويع في األساليب والطرق واألنشطة في الدرس الواحد واستعمال الوسائل المختلفة ال-

  .إلثارة فضول وتشويق المتعلم
إعطاء الحوافز مثل النقاط اإلضافية أو الحوافز المعنوية كالمدح والثناء واإلكثار من -

  . تقييم الفرد باإليجاب وتجنب تقييمه بالسلب أمام اآلخرين 
  

  :الدافعية عند المتعلمين نيعوامل تد 2-6
إن ظاهرة تدني الدافعية في وسط المتعلمين أمر منتشر في المدارس ،ويرجع هذا      

  :إلى عدة أسباب أهمها
د فاالستعدا ،عدم وجود وتوفر االستعداد للتعلم واالستعداد العام والخاص من قبل المتعلم- 

  .عامل مهم من عوامل استمرار التعلم وزيادته
ممارسة السلبية للمتعلمين والروتين اليومي للمعلم وعدم إتاحة الفرصة للمتعلمين ال -

  .االكتشاف والتغيير بالبحث و
عدم قدرة المتعلمين على تحديد األهداف والغايات واالنطالق من حاجاتهم واستعداداتهم -

  .للتعلم 
  .على التعلم إهمال أساليب التعزيز والثواب التي تثير حماسة التالميذ وتشجعهم-
قلة استخدام الوسائل التعليمية التي تثير حيوية التالميذ والسيطرة المزاجية لبعض  -

  .المعلمين مع المتعلمين وعدم إتاحة الفرصة لهم إلبداء اآلراء ووجهات النظر
إهمال استخدام األسئلة المثيرة للتفكير ،استعمال طريقة تدريس واحدة تعتمد على -

  .عن أسلوب الحوار والنقد واألخذ والعطاءاإللقاء وتبتعد 
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  :عالقة الدافعية بالتعلم 2-7
   عالقة الدافعية بعوامل التعلم 7-1- 2

دور الدافعية في تحريك ون هناك شبه اتفاق بين علماء النفس على أهمية يكاد يكو      
  .وتوجيه السلوك اإلنساني بصفة عامة وفي التعلم والتحصيل بصفة خاصة 

لذا اعتبر موضوع الدافعية من الموضوعات المرتبطة بالتعلم حيث تؤثر في عمليات  
وتؤثر  بدورها ترتبط بالتعلم يار وهاالنتباه واإلدراك والتخيل والتذكر والتفكير واالبتك

 ةدافعيالكلما كانت  ومن ثمة تعتبر الدافعية عامال أساسيا للتعلم والتحصيل فيه وتتأثر به
،أما إذا كانت نشاط على أحسن وأفضل حالالداء واألتعلم وكان المرتفعة زاد وتحسن 

  .منخفضة أدت إلى انخفاض وتدني التعلم واألداء
لدافعية توجيه السلوك وبما أن التعلم هو تغيير ثابت نسبي في أقر أن وظائف ا   

السلوك الناتج عن خبرة ،فإنه يمكن للدافعية أن توجه هذا السلوك في جوانب عدة ولقد 
  . بدراسة الدافعية في التعلم اهتم علماء النفس والتربية 

رتبطة بالتعلم مثل على إثارة وتوجيه الكثير من السلوكات الموتبين أن الدافعية تعمل   
االنتباه والتركيز وبذل الجهد ووضع األهداف وتقليد النماذج والتوقعات والتقييم وظهر 

  .فيها أهميتها في تفسير الدوافع وخاصة أثرها في التعلم 
  
  :عناصر الدافعية المحققة للتعلم  2-7-2

وكيف التعلم  كمتجربة أن بال بينت الكثير من الدراسات دور الدافعية في التعلم والتحصيل فثبت
  .ارتباطا كبيرا بدرجة انتباه المتعلم للموضوع الذي يتعلمه  انيرتبط
ن البواعث والدوافع ضرورية للمحافظة على درجة عالية من االنتباه للموضوع ومن هنا أو      

يدفعه الفضول للتعلم تكون بواعثه الفهم والمعرفة واضحة يمكن اعتبار أن المتعلم الذي 
زمالئه ويأخذ مكانة  علىويكون تعلمه وتحصيله دافعا للنجاح وقد يتفوق المتعلم 

ن الدافعية ،أل لدافعتيهخر تبعا آلمرموقة بينهم ويتميز عنهم وقد تتغير مكانته من وقت 
نحو العمل تختلف على حسب حالته النفسية وهذا ما يخلق عنده قلة الكفاءة ونقص 

 .اإلتقان 
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أن للدافعية تأثير كبير وعالقة مباشرة بسلوك المتعلم من  )2005(أوضح  العتومف     

هدافا ألنفسهم ويوجهون حيث أنها توجه سلوكه نحو أهداف معينة ،فالمتعلمون يضعون أ
  .جل تحقيق هذه االنطالقةأم من وسلوكا تهجهودهم 

ومن هذا المنطلق فالدافعية تؤثر في االختيارات كما تعمل على زيادة الجهد والطاقة  
المبذولة لتحقيق هدف التعلم فهي تحدد فيما إذا كان المتعلم سيتابع المهمة بحماس 

ب وهي تعمل كذلك على تنمية ومعالجة وتشويق حتى يتمكن من انجاز المطلو
المعلومات عند الطالب إذ هي تؤثر على كيفية ومقدار معالجة المعلومات وهي تحدد 
النواتج المعززة للتعلم وتعود التلميذ على أداء مدرسي أفضل ويمكن أن نستنتج أن 

  .التلميذ المدفوع جيدا للتعلم هو التلميذ األكثر تحصيال
  
  
  

                                           

                    
                               
                                 

    
  

    
  .يوضح كيف تؤثر الدافعية على التعلم والسلوك )01(شكل                

    
  
  
  
  

 فموجه نحو الهدسلوك
  تركيز الجهد والطاقة  

        المثابرة على النشاط
 معالجة المعلومات أداء أفضل

 المبادأة في النشاط
                              

 اإلثارة المعززة
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  :التقنيات المستعملة في قياس الدافعية في المجال المدرسي 2-8 
ظهر االهتمام بالدافعية في المجال المدرسي كمحاولة إلعطاء تفسير لالختالفات      

ن يكتسبون نفس القدرات والذين يتواجدون الموجودة بين نتائج المتعلمين والمتكونين الذي
  .في نفس الوضعيات ويتلقون نفس المعلومات

فالدافعية تسمح بالتمييز بين التالميذ أو المتكونين فهي تميز بين الناجحين       
والفاشلين وبين المثابرين وغير المثابرين ويكاد يكون هناك اتفاق بين علماء النفس حول 

في تحريك وتوجيه السلوك اإلنساني بصفة عامة وفي التعلم أهمية دور الدافعية 
  .والتحصيل الدراسي بصفة خاصة

لذا اعتبر موضوع الدافعية من الموضوعات المرتبطة بالتعلم ومن بين التقنيات       
المستعملة لقياس الدافعية هو قياس قدرة المتعلم على التعلم عن طريق اختبارات 

 ماكليالندومقياس  يوسف قطاميلذي أعده للتعلم ا قياس الدافعيةومقاييس مقننة من بينها 
للدافعية لالنجاز وقياس المثابرة والرغبة في الدراسة والتعرف على حماسة المتعلم 

  .وغيرها من المقاييس واألدوات المستعملة لقياس درجة ومقدار الدافعية 
  

  ريات المفسرة للدافعيةالنظ  2-9
بينها نجد النموذج المعرفي من ومقاربات متعددة  طر أ لقد فسرت الدافعية ضمن

والدافعية   عامة  الذي سنتناول التعرف عليه ووجهة نظره في الدافعية بصفةاالجتماعي 
،باعتبار أن هذه النظريات أو المقاربات  شكلت حلقة وصل بين للتعلم بصفة خاصة

  .التيار البيولوجي الفطري والتيار الترابطي 
  
   Social Learning :رية التعلم االجتماعينظ 1- 2-9

  :مصدرين أساسين للدوافع  Bandura )1966(اقترح باندورا 
أن أفكارنا تكون نتيجة توقعات أساسية على خياراتنا وعلى نتائج  :المصدر األول-

النتائج المستقبلية وتعتمد على ومن هذا المنظور يحاول أن  مما تؤثر على أفعالنا السابقة
  .ويتصرف على أساسها النتائج المستقبلية يتصور
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هو وضع وصياغة األهداف بحيث تصبح أهدافا فعالة هذه األهداف تقوم :المصدر الثاني

إن أنواع األهداف التي يصفها الفرد  ،داءناأاغتها وتحديد معيار لتقسيم سلوكنا وبصي
ألهداف المتوسطة فسوف تؤثر على مقدار الدافعية الالزمة للوصول إلى تحقيقها 

استثارة الدافعية لدى  من شأنها تحققها في المستقبل إمكانيةظهر فيها تالصعوبة التي 
ة التالميذ في اختيار هذا المجال من خالل صياغة الفرد ويستطيع المدرسون مساعد
  .أهدافهم وتهيئة الفرصة لتحقيقها

  Social Cognitive Theoryنظرية المعرفية االجتماعيةال 2-9-2
واقتناعها بأهمية  استفادت من فكرة السلوكية التي بينت اثر التعزيز والعقاب في السلوك

النظرية المعرفية ات وطور باندورا الخبرة الفعلية كمصدر للحصول على المعلوم
والذي يتكون من أربعة  Self-Efficacyاالجتماعية التي تعتمد على مفهوم فعالية الذات  

  :مصادر رئيسية
  :الخبرة الفعلية-1

التي تعد مصدرا تمثل الخبرة الفعلية كل خبرة حصل عليها الفرد بالتجربة و     
الماضي سيؤدي إلى  يحات وإخفاقات فمن نجا لهللمعلومات فمن خالل ما يحدث 

  .الحصول على الخبرة
فقد يقتنع األطفال بقدرتهم على ،على مدركات الذات الفعلية :تأثير الخبرات البديلة-2

المهمة بعد مشاهدته لطفل في نفس سنه يقوم بهذه المهمة ،ولهذه الخبرة البديلة تأثير  أداء
  .كبير عندما يكون للشخص خبرة شخصية قليلة

  :للفظيااإلقناع  -3
قل تأثيرا من الخبرات الفعلية والبديلة في أنه يكون إف للفظياأما فيما يخص اإلقناع    

التحكم في فعالية الذات إال إذا كان المنطلق ومستشهدة بخبرة حقيقية و من الممكن أن 
ندعم ثقة الطفل بذاته بان نشجعه ألداء مهمة ما خاصة عندما يكون ذلك من شخص 

  . )72-71،ص2003زايد ،(وثوق به م
على بناء ثقة الطفل بذاته وبقدراته  فان لها أيضا تأثيرهذه األخيرة  ا فيما يخصأم:  التنبيه أو االستثارة الفسيولوجية -4

  ن إثارة حالة القلق مثالإعلى أداء و انجاز المهمات ف
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لبيا على أداءه في الماضي فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى ففقدانه لثقته بذاته وفي قدرته 
  .على األداء الحقا

  
   Rotter :نظرية التعلم االجتماعي لروتر  3- 2-9

التالميذ فدافعيتهم ، حدد انجازاتهم وي و الذينفسهم هألد األفرا تقدير رى روتر أني     
نجاز في حال اإل ىكثر علأالذين يعتقدون أن لديهم كفاءة أكاديمية يكون لديهم القدرة 

ن التوقعات التي تصدر في موقف معين يتم تعميمها وانعكاسها على أوجود مدعما و
بط عند األفراد يكون على جميع المواقف المشابهة لها ،وأشار إلى أن مصدر الض

بنا نظريته على أساس  روترأن )2003(بين زايد نوعين إما داخلي أو خارجي ،وقد
تكرار ليس هو الذي يزيد من  تآحيث أن االعتقاد بأن ما يجلب له المكافمعتقدات الفرد 

عليه من مكافآت ناتج عن بل الذي يزيد هو إدراكهم بأن ما حصلوا احتمال السلوك 
ؤثر على سلوكهم في المستقبل ي وهذا ما سماتهم الشخصية أو السلوكية  يمعينة فأنماط 

وتعتمد هذه  وقيمتها تحدد السلوكأن توقعات المعززات  Rotter  وقد افترض روتر  .
  اوارتباطه ،على اإلدراك الذاتي الحتمال تعزيز السلوك وبحاجة الفردالتوقعات 

كان له هدف  تعلم مثال يهتم ويقدر مادة معينة إذان المأ بالمعززات األخرى ومثال ذلك
وغاية مرتبطة بهذه المادة فمثال نجد المتعلم الثانوي الذي لديه عالمات مرتفعة في مادة 

   األحياء يكون له قيمة كبيرة إذا كان يترقب أن يكون طبيبا في المستقبل ألنه
ومثابرته في الدراسة  جهد الطالب إنيرتبط بمعزز أخر هو االلتحاق بكلية الطب ف

والطالب يعمل على تعميم  ن العمل الجاد يؤدي به إلى التعزيزأيتحدد وفق توقعه ب
  .متشابهةالمتقاربة أو الفي المواقف  هالتوقعات التي تبنى على خبرات

  
   Self-Determination Theory:  نظرية العزم الذاتي 4- 2-7

ت في دراسة مفهوم الدافعية بصفة نظرية ساهم RyanوDechyلقد طور كل من      
عامة والدافعية للتعلم بصفة خاصة وباألخص الدافعية للتعلم عند التالميذ المراهقين 
  ،والتي تهدف إلى تنمية الرغبة واإلرادة في التعلم عند التالميذ،وذلك بجعل عملية التعلم 
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عملية ذات قيمة في عيون التالميذ بإعطاء كل تلميذ الفرصة ليثبت ذاته ويزيد من ثقته 

  .بها 
نوع ينتج عن إرادة الفرد ،ن من  السلوك ان هناك نوعإوحسب هذه النظرية ف

رة عن دافعية قوية وهناك سلوكات يقوم بها الفرد وتظهر ورغبته،وهي السلوكات المعب
سلوكات ناتجة ونابعة عن  إال هيما في حقيقة األمر  اوكأنها نابعة من دافعيته ولكنه

عوامل داخلية أو خارجية تتحكم في الفرد وفي أعماله ،فالفرد يقوم باألعمال والسلوكات 
ظرية من مسلمة مفادها أن لكل فرد امتثاال لعوامل وضغوطات معينة ،وتنطلق هذه الن

  .حاجة تدفعه للقيام باألشياء وهو يحاول إشباعها 
ن في نظرية العزم الذاتي الحاجات إلى ثالثة أنواع أساسية من وويقسم المختص     

  :الحاجات النفسية وهي 
   Relatedness الحاجة إلى االرتباط باآلخرين -1 
ماعية مع اآلخرين والتعامل معهم في وسط حاولة الفرد ربط عالقات اجتمفهي   

  .اجتماعي يقبله ويحتاج إليه في الوقت نفسه 
وكات معينة والتعامل معها بيسر لخوض في سلاالحاجة إلى االعتقاد باستطاعته - 2
األعمال وإزاء المواقف  هبحنكة وبقدرته على فهم المطلوب منه و الواجب عليه القيام بو

مال والمهام األعفي  اوناجح فعاال اعليه أداءها ليكون عنصروالنشاطات التي تستوجب 
.  
  :الحاجة إلى االستقالل- 3

وتتمثل في حاجته إلى أن يثبت نفسه وعزمه على أداء األعمال حتى يثبت       
لآلخرين مقدرته وتمتعه بشخصية مستقلة وقادرة على انجاز األعمال ،وأنه بإمكانه 

القرارات  اتخاذدون الرجوع إلى اآلخرين لمساعدته في  خطط بنفسهو ال اتخاذ القرارات
.  

له و توفير ن هذه النظرية تنص على ضرورة االهتمام بالمتعلم المراهق إوعليه ف     
  محيط مدرسي يحقق ويكفل له هذه الحاجات ،فبالنسبة للحاجة األولى والمتمثلة في 

يكفل له تحقيق هذه الحاجة  الحاجة إلى ربط العالقات فإنها توصي بضرورة توفير جو
 .كربط العالقة مع المعلمين واألساتذة ومع الرفاق والزمالء والمؤطرين 
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لثانية فإنها تدعو إلى مساعدته على تحقيق ثقته بنفسه وبذله الحاجة اب يتعلقوأما فيما 

  .لمجهود لفهم األمور المحيطة والمطلوبة منه والعمل معه على أن يكون عنصرا فعاال 
نه يمكن مساعدته على تحقيقها عن طريق إأما بالنسبة للحاجة إلى االستقاللية ف     

تعبير عن وجهة نظره وأفكاره حول الطلب منه بالقيام بوظائف وأنشطة تسمح له بال
  .موضوع النشاط

  
  : Attribution Theoryنظرية العزو  5- 2-9

تعد هذه النظرية من أكثر النظريات شيوعا وإثارة للدراسات واألبحاث الحديثة في      
مجال الدافعية ومعالجتها ألسباب نجاح الفرد وتجنبه للفشل وكذا لمعالجتها عزوات 

في المجال المدرسي أو في غيره من  سباب نجاحه أو فشله سواءالفرد ألوإرجاع 
تأثير الدافعية على ردود أفعاله،وهي مهمة في في  زوالعيتسبب عن هذا ،  المجاالت

المجال الدراسي ،إذ يحاول من خاللها معرفة وفهم األسباب التي يستخدمها المتعلم 
النجازي ،حيث ترى هذه ا لتوضيح أسباب نجاحه أو فشله وتعمل على تفسير سلوكه

النظرية أن اإلنسان مفكر في أسباب حدوث األشياء وعللها ،فهو يعمل على إرجاع  
األمور إلى أسبابها إذا تفوق ونجح في أداء مهمة ما يرجع نجاحه لقدرته ولجهده 

نه يعزو ذلك الفشل ألسباب أخرى خارجة عن إداءه ففشل في أ ذلك ،أما إذافي المبذول 
ألحداث او إلى نقص قدرته وخبرته في ذلك الموقف،وبهذا فهو مدرك لسبب نطاقه أ

التي حدثت بالفعل وتظهر المشكلة حين يعزو التلميذ فشله لخصائص ومميزات ثابتة 
جموعة من االستجابات من التلميذ في هذه الحال يبدي إغير قابلة للضبط مثل القدرة، ف

عتاد على الفشل محبط غير مكترث وغير مدفوع نه قد يبدي سلوك الالمباالة فهو مأمنها 
  .للتغيير ،قليل الفائدة 

يعزو ألسباب فشله هذا إذا اعتقد أن  هإن الالمباالة هي رد فعل منطقي لفشل     
خارجية عن إرادته وال يمكنه تغييرها أو التعديل فيها،أي أنها ثابتة وليست تحت 

 .سيطرته
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  :وتميز هذه النظرية بين نوعين من األسباب     

والتي تكون نابعة من التلميذ كالموهبة والقدرة واالستعداد المعرفي  األسباب الذاتية- 1
التي يرجع إليها التلميذ لتفسير ولعزو األحداث واألمور الحاصلة وغيرها من األسباب 

  .له
وطريقة األستاذ مثل البرامج والزمالء والحظ وصعوبة النشاط  واألسباب الخارجية- 2

  .من األسباب التي تكون خارجة عن نطاقهوغيرها 
  
  Goal theory:األهدافنظرية   6- 2-9
 

إذا كان العمل الذي يؤدونه ونون أكثر دافعية تفترض هذه النظرية أن األفراد يك     
ف من هدمتجها نحو هدف يراد تحقيقه فالمتعلم يكون أكثر دافعية للتعلم إذا كان لديه 

هو التحصيل وزيادة التعلم واالرتقاء الفكري والمعرفي ،وتهتم نظرية األهداف التعلم 
التعلم والتذكر وتأكد كذلك بالعمليات العقلية وتؤكد على أهمية قدرة اإلدراك في حصول 

والسلوك  بين األهداف التي يسعى الفرد لتحقيقها على وجود ارتباط عالئقي عقالني ما
      دون إهمال العوامل الخارجية ذلك الهدف  الناتج عن هذا الدافع للوصول إلى

لدراسة وتفسير  ةنجاز التي تستعمل بكثرلإلهذه النظرية نموذج من الدافعية تمثل 
  نجازي هو اإلافعية في المجال المدرسي ،فالهدف األساسي لألشخاص في الموقف الد

زايد ، (  جل بلوغ أهداف السلوكلكون من مؤهالت وقدرات معينة من أما يم إظهار
2003  (.  

وتسعى البحوث الحديثة إلى فهم وشرح وتفسير دافعيـة الـتعلم مـن خـالل              
 قها فاألهداف المختارة تقدم أنماطا نموذجية مـن األداء األهداف التي يسعى التلميذ لتحقي

تقع التعلم هم تفترض أن األفراد يكونون أكثر دافعية عندما يكون هدفلمواجهة المدرسة و
 القطـب األول االتجـاه الخـارجي   ،األهداف المختارة بـين قطبـين مـن األداء    هذه

Extrinsèque والقطب الثاني االتجاه الداخلي،Intrinsèque  
 
. 
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  )VIAU )1994-1997 نموذج 2-9-7

الدافعية للتعلم على أنها مفهوم ديناميكي له أصوله في إدراك Viau فيوعرف      
سه ومحيطه الذي بإمكانه اختيار نشاط معين واإلقبال عليه والمواظبة في فلنالتلميذ 

إتمامه ألجل بلوغ هدف معين ،ويرى أن الدافعية المدرسية تتكون من خالل ثالث 
 ،إدراك الكفاءة أو القدرة  و مكونات ومحددات وهي إدراك قيمة النشاط وأنواع األهداف

انطالقا من الحكم الصادر من قبل التلميذ  حيث أن إدراك قيمة النشاط يتحدد ويتشكل
اتجاه فائدة النشاط مع األخذ بعين االعتبار األهداف المتوخاة من القيام بذلك النشاط 

مفيد  نه غيرأفالفرد ليس مدفوعا إلى اإلقبال على أي نشاط إذا حكم عليه مسبقا على 
علمه ومهنته المستقبلية فانه وغير مالئم ،وهكذا  فالتلميذ ال يالحظ وجود عالقة بين ما يت

يبدي عدم االهتمام في استثمار الوقت والجهد في التعلم ،أما عن أنواع األهداف التي قد 
أن أغلبية  إذن يمثل الصنف األول األهداف االجتماعية ايسطرها التلميذ فهناك صنف

هذا الشعور التالميذ لديهم دافع االنتماء إلى الجماعة ،وقد تساعد الدراسة على تنمية 
  .باالنتماء إلى العائلة أو األصدقاء

أما الصنف الثاني فيتمثل في األهداف المدرسية التي ترتبط في الغالب بالتعلم      
واالكتساب المعرفي،الرغبة واالهتمام بالتعلم ،أما فيما يخص إدراك الكفاءة أو القدرة 

  له النجاح ،فالكثير من التالميذ  فهي تتعلق بتقويم الفرد لقدراته وإمكانياته التي تخول
يرجعون فشلهم إلى الحظ أو إلى ضعف الذكاء ،والبعض اآلخر يرجع فشله إلى قلق 

  .االمتحان 
حكم فهو يتعلق بدرجة تحكم التلميذ في إجراءات تأما فيما يخص متغير إدراك ال     

افعية أحسن نشاط معين فكلما كان ذلك الشعور بالتحكم على درجة مرتفعة كانت الد
(  ان الشعور بالتحكم ضعيف ومنعدم في بعض األحيان كانت الدافعية منخفضةكوكلما 

Viau.1994-1997( .  
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تعرض الفصل مفهوم الدافعية و تعريفها في ضوء نظريات علم النفس اس       

  المختلفة التي اتفقت على أنها قوة داخلية تثير السلوك و تحافظ على استمراره كما 

تعمل على المتنوعة إلثارة فضول المتعلم وإبراز العالقة بين  الدافعية والتعلم ، فبين 

لحدوث السلوك ، لذلك طور الباحثون أساليب  أهميتها توجيهه و هذه الدافعية ضرورية

مختلفة الستثارتها و تقويتها من خالل ربط السلوك المراد القيام بحاجات المتعلم 

واستخدام األساليب في المدرسة و كيفية استثارتها ثم نوه إلى االرتباط  بين عناصر 

ين التعلم  و التحصيل الدافعية و عوامل التعلم مع التنويه إلى دور تلك العناصر في تحس

  .الدراسي 
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  الفصــل الثالث
 المراهقــة

 
  

راهقة و الرشد يمر اإلنسان بعدة مراحل نمائية في حياته بدءا بالطفولة فالم         
وانتهاء بالشيخوخة ، و نحاول في هذا الفصل التطرق إلى مرحلة المراهقة، وتقديم شروح 
لبعض العناصر ذات العالقة بهذه المرحلة العمرية باعتبارها أهم المرحلة النمائية 
والعمرية لدى اإلنسان، ولكونها تحمل خصائص ومميزات تخصها عن باقي 

  .د بتلك الخصائص والمميزات و يتأثر بهاالمراحل،حيث يتطبع الفر
  
  :مفهوم المراهقة  3-1 

  :تحمل كلمة المراهقة عدة معاني وتعريفات ومفاهيم أهمها       
أنه من معاني كلمة مراهق في اللغة العربية الخفة،الجهل ،الحدة ،غشيان المحارم من      

من الحلم  وبذلك يؤكد علماء شرب الخمر ونحوه ،وكلمة مراهق تفيد االقتراب أو الدنو 
 1988وطاس ، (اللغة العربية هذا في قولهم رهق بمعنى غشي أو لحق أو دنا من الشيء 

  ) .122ص
لغويا يرجع إلى الفعل " مراهق"ن أصل كلمة إف) 1985( مالك مخول سليمانوحسب 

 ويالحظ في،الذي معناه قارب الحلم ،أي فترة من بلوغ الحلم إلى سن الرشد" رهق"
" الحدث"ن اإلنسان في هذه المرحلة العمرية بلفظ بات اإلسالمية أنه قد تم التعبير عالكتا

  .) إنما قلب الحدث كاألرض الخالية  ( ،حيث يقول اإلمام علي رضي اهللا عنه 
هو لفظ يوصف به اإلنسان اليافع أو الصبي قليل السن  وقد فوالحدث بمعنى الجديد،      

  .اب بالشبكذلك ورد وصفه 
 ادلسنسفيرى أن  كلمة المراهقة هي  ترجمة للمصطلح ) 1995(  كفافيأما     

 ADOLESCEاألصل النمو نحو بلوغ الرشد و بهذا ةوهو يعني في كل اللغات الالتيني 

 المعنى تمثل مرحلة االنتقال من الطفولة إلى الرشد، أي أنها القنطرة التي يعبرها  الفرد 
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لعقد الثاني ليصل إلى النضج الكامل ليصبح رجال أو امرأة ،وتمتد هذه المرحلة طوال ا
  .فهي تبدأ بحدوث البلوغ وتنتهي بالوصول إلى سن الرشدتقريبا من عمر الفرد 

مال النضج ،ويكون بذلك عمر الفرد وهي المرحلة التي تسبق وتصل بالفرد إلى اكت     
وتفيد االقتراب أو الدنو من الحلم ،ويؤكد علماء فقه  سنة وتمتد من البلوغ إلى الرشد21

  .)136،ص 2003العبودي ،(اللغة قولهم رهق بمعنى غشي أو لحق أو دنا منه 
أو  Adalascarمشتقة من الفعل الالتيني ادلسكار  Adolescenceوكلمة مراهق      
  . ومعناها التدرج نحو النضج البدني والجسمي واالنفعالي Grow UPالنجليزي  ا

أن المراهقة مرحلة من  Norbert Sillamy ( 1996) مينوربرت سيالجاء عن  و
  .مراحل الحياة تقع بين الطفولة وسن الرشد

أن المراهقة كلمة   Marcell  (1988) Brounnier etومارسيلويضيف برونير       
  وتعني كبر أو نمى أي التدرج نحو النضج  ADOLESCERمن الفعل الالتيني مشتقة 

  والنمو البدني والجنسي والعقلي واالنفعالي،حيث تكون هذه المرحلة بين الطفولة والرشد
إذ رأى أنها لفظ وصفي يطلق على المرحلة  )1988(وطاس وهذا ما أوضحه كذلك  

اضج انفعاليا وجسديا وعقليا من مرحلة البلوغ الن غيرلطفل وهو الفرد التي يقترب فيها ا
المرحلة التي تسبق وتصل بالفرد إلى اكتمال النضج  هاوعلى أن،ثم الرشد ثم الرجولة

  .سنة21وهي عند كال الجنسين حتى يصل عمر الفرد إلى سن
و الفترة الممتدة من البلوغ إلى اكتمال النضج التناسلي للفرد وتتميز بتكوين 

لفاصلة بين واطف الشخصية وكذا العواطف نحو الذات وهي تلك المرحلة االعادات والع
وبين ى الغير ومرحلة االستقالل بالنفس وبين مرحلة االعتماد علالطفولة وحياة النضج 

الحياة في ظل األسرة إلى حياة يصوغها المراهق بنفسه لنفسه،وهي مرحلة انتقال وتطور 
يتخللها الجهل وسوء الفهم والطموح والجنوح  غلب األحيانأمرحلة حرجة في ر و وتغي

  .)293- 292ص  1982زهران،(لألعلى والتسامي
فإن كلمة المراهق تستخدم للداللة على المرحلة التي  )1991(سعدميخائيل إبراهيم أوحسب 

  التحول والنمو يتم فيها تحول الناشئ من  الطفولة إلى الرشد ،وتتسم بأنها فترة معقدة من
تقلب الطفل الصغير إلى عضو في  تغيرات عضوية ونفسية وذهنية واضحة تحدث فيها 

  .مجتمع الراشدين
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ترتبط بمدة زمنية محددة إذ تنطلق مع ظهور البلوغ وحدوثه وتستمر ال هي فترة  و     
  .ال النضج الكامل للفرد وفيها تحدث تحوالت نفسية عميقةمعه وتنتهي باكتم

و على أنها المرحلة التي تبدأ بالبلوغ وتنتهي بالرشد واكتمال النضج ،فهي عملية      
ص  1988وطاس ،(بيولوجية عضوية في بدايتها وظاهرة اجتماعية ونفسية في نهايتها

127.(  
 سنة 21- 12التي غالبا ما تحدث بين فيرى أنها الفترة الزمنية ) 1957(الزراد أما 

تقريبا وتكون مرحلة انتقالية تجمع بين خصائص الطفولة وسمات الرجولة،إذ تبدأ بظهور 
  . عالمات البلوغ وتتصف بشدة االنفعال والحساسية والتأثر والصراع والقلق 

ي فيرى أنها لفظ تستخدم للداللة على المرحلة الت )1982(إسماعيل عماد الدين أما 
ال ترتبط بفترة زمنية محددة للبداية  ايتم فيها تحول الناشئ من الطفولة إلى الرشد، وأنه

  ).172ص  1968السيد فؤاد البهي، (بحدوث طفرة أو وثبة في النمو  زوالنهاية بدقة وتمتا
عرفاها على أنها تلك التغيرات أو المليجي و المليجي لى جانب هذا كله نجد أن وإ

مختلف أعضاء الجسم  يولوجية العنيفة تصاحبها تغيرات ثانوية تطرأ علىالتقلبات الفيز
فيصاب بشدة هزة توجهه  للمراهق في بادئ األمر اضطرابا جسميا وخلال عضويا ووتبد

  ). 320 ص1973 المليجي و المليجي(إلى جسمه وتزيد حساسيته لنفسه 
وشك أن تتفتح المراهق بالبرعم الذي ي )1971(خليل معوض ميخائيلوقد شبه  

وعليه فهو بحاجة إلى العناية واالهتمام دون إسراف في لمسه أو إفراط في  أكمامه ،
  .رؤيته

  
في تبدأ  ةأن المراهقة مرحلة نشوئية نمائي المختلفةالتعاريف والمفاهيم  يستخلص من     

 25لى إوتستمر  الذكور سنة عند14سنة من العمر عند البنات ومن  12أغلب األحيان في سن 
   .والجامعي سنة كحد أقصى لها ،و بذلك تشمل مرحلة التعليم  المتوسط والثانوي

فيزيولوجية  -تتميز بكونها مرحلة تحدث فيها تغيرات تمس الفرد من جميع النواحي     
 .تكون ملموسة له ولمن حوله - ونفسية وعقلية وعالئقية واجتماعية وتربوية تعليمية
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خطر المراحل التي يمر بها اإلنسان ضمن أطوار نموه المختلفة أة من هقوتعد المرا   
إلى شخص نامي، ومن  ةمكتمل النمو في النواحي المذكورالفيها الشخص غير يتحول 

 بأنها فترة تتخللها اضطراباتشخص عاجز إلى شخص قادر يعتمد على نفسه،وتتصف 

الفسيولوجي والسيكولوجي للكائن  البيولوجي و التكوينتمس وتغيرات تكون سريعة 
شد انحو الكمال اإلنساني الرالنمو  الصعود في معراجو بالتجدد المستمر المتسمة الحي ، 

عقلية الفسيولوجية وال جسمية،ال هذه التغيرات في مظاهر النمو المختلفةتحصل و
  .ة والخلقيةدينيالنفعالية واالجتماعية واالو

    
  

 :مراحل المراهقة 3-2
  

  :تنقسم فترة المراهقة إلى ثالثة مراحل وهي 
سنة ،وتبدأ حين ظهور  14سنة إلى  12تمتد من:  المراهقة المبكرة أو األولى 2-1- 3

 .البلوغ بأول حيض للفتاة وأول قذف بالنسبة للذكر 

سنة،وتصادف هذه الفترة 17سنة إلى 14تمتد من :ةو الثانيالمراهقة الوسطى أ 2-2- 3

  مرحلة التعليم المتوسط والثانوي 

سنة على حسب 25أوإلى 21سنة إلى17تمتد من :المراهقة المتأخرة أو الثالثة 2-3- 3

  تقسيم العلماء لها،
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  :أنماط المراهقة وأنواعها 3-3

 واالجتماعية تحدد أنماط المراهقة وأنواعها على حسب الظروف االجتماعية والثقافية
بحثا مفصال عن أنماط المراهقة في  )1958(للمراهق،فقد أجرى مغاريوس صموئيل

 أضواء على المراهق المصريالمجتمع المصري ونشر نتائجه في مرجع بعنوان 
ونبيل  ستخلص أن للمراهقة أربعة أنماط لخصها محمد مصطفى زيدانوا

  :تيعلى النحو اآل 1985السمالوطي
  
 :مراهقة متوافقة ، سوية أو متكيفة 3-3-1

المراهق يتصف بالهدوء النسبي والميل إلى االستقرار أن نجد في هذا النمط 
كما  ة الحادة والمتأزمةن حياته تكاد تخلو من العنف والتوترات االنفعاليأو ،يالعاطف

 واآلخرين، يتسم بصفة االعتدال في كل المواقف،فهو يبدي ميال للتوافق مع والديه
له  نأبالتوافق والرضا عن نفسه وبو الشعور وتظهر عليه الثقة بالنفس وباآلخرين 

وال يسرف والعقد النفسية يتمتع بشخصية سوية خالية من التناقضات مكانة اجتماعية و 
و يظهر سلبية ،فهو أميل إلى االعتدال  الم اليقظة و الخيال وليس لديه اتجاهاتفي أح

   .،وببساطة حجم المشكالت والصعوباتعليه كذلك توافقا مدرسيا إلى حد كبير
  

 :نسحابية إلالمراهقة ا3-2- 3

نه يميل أيتسم المراهق في هذا النوع بانسحابه عن أسرته وأقرانه و مجتمعه، إذ      
باإلضافة إلى  وبتأمله لذاته والتقوقع داخلهاوالعزلة بنفسه و بانطوائه الشديد  نفرادإلى اال

  عليه صفة التردد والخجل والشعور تميزه بصفة االنطواء واالكتئاب والسلبية،كما تظهر
بالنقص واالقتصار على أنواع النشاط االنفرادي واالنطوائي،زيادة على تمركزه حول  
أحالم اليقظة والميل إلى النقد والسخرية من اآلخرين وحتى من واستغراقه في  ذاته

 أوليائه، فهو يبدي رفضه وعصيانه لألوامر والنواهي المقدمة من طرف الوالدين
  .والمعلمين وكل من يعترض سلوكه ويظهر عليه عدم التوازن والتوافق مع اآلخرين
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  :المراهقة العدوانية والمتمردة 3-3- 3
من أهم مميزات هذا النمط التمرد والثورة ضد األسرة والمدرسة والسلطة بكل 

 عنده انحرافات جنسية وعناد شديد والرغبة في االنتقام من اآلخرين أنواعها، وقد تبرز
باإلضافة إلى  العدوانية التي ) 1995كفافي ،(ينفهو يكسر ويحطم وال يأبه أو يبالي باآلخر

  ). 1974،العيسوي(يظهرها على نفسه أو على اآلخرين من إخوته واألصدقاء 
  
م كالتدخين وإطالة هنه يحاول التشبه بالرجال في تصرفاتهم ومجاراتهم في سلوكأو

ى إيذاء والسلوك العدواني يكون عنده صريحا ومباشرا فهو يميل إل، الشارب واللحية 
وأحالم  وقد يتعلق باألوهام والخيال  اآلخرين ومن يعترض طريقه ويصده عن أفعاله

قل من النمط السابق ويبرز عنده الميل إلى إيذاء من يحيط بهم أاليقظة لكن بصورة 
  ).155ص ، 1995الزيات ،(

  
 :المراهقة المنحرفة 3-4- 3

نه من بين أوضح أ )1995( كفافي ن إأما فيما يخص هذا النوع من المراهقة ف
الصفات والسمات التي تنطبع في هذا النوع االنحالل األخالقي التام ،االنهيار النفسي 

الجنسية والفوضى  تالشامل ،الجناح والقيام بسلوكات مضادة للمجتمع كاالنحرافا
  .واالستهتار والقيام بتصرفات تروع المجتمع وال تتقبلها منه
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  في  المراهقة  مظاهر النمو  4- 3  
يتسم النمو في مرحلة المراهقة بكثير من التغيرات والتطورات العامة التي تمسه من 

  :جميع النواحي نذكر منها
  :النمو الجسمي والحركي والفسيولوجي 4-1- 3

،منها تغيرات  ه المرحلة عدة تغيرات تمسه على جميع األصعدةحدث للمراهق في هذي
فهي  جسمية تكون بارزة تتجلى في الحجم ،الطول،الوزن والشكل وفي عمل الوظائف

قناوي (تغيرات هرمونية خاصة تلك التي تتحكم فيها الغدة النخامية ناتجة عن تغيرات 
ر صوتية  فيصبح  صوته أكثباإلضافة إلى تغيرات تؤثر في صوته ونبراته ال) 1992،

  .خشونة عما كان عليه في السابق 
في زيادة دقاته وسرعة خفقانه ونبضاته  ةثلمتم باإلضافة إلى تغيرات تمس قلبه     

وهذا ما يعلل حاالت كذلك زيادة ضغط الدم وسعة ضخ الدم، كما تنمو الشرايين ويشهد 
  .اإلعياء واإلغماء والصداع والتوتر

وتزداد سعتها ،أما فيما يخص  تنمو وتتسعإذ  هي األخرى تشهد تغيرفدة أما المع     
إذ نالحظ عليه زيادة ارتباط الخاليا  نه هو اآلخر يطرأ عليه تغيير ،إالجهاز العصبي ف

السيد فؤاد (باأللياف العصبية مما ينعكس على نمو الذكاء وسرعة نمو األعضاء  الجسمية 
  ).275ص  1975البهي ،
تتجلى في نمو ونشاط بعض الغدد واألجهزة فن حيث التغيرات الفيزيولوجية ما مأ    

  .الداخلية التي ترافق بعض الظواهر الخارجية كالصوت مثال
ن الناحية الجسمية تشمل الزيادة في طول األطراف حيث تشهد طفرة في إوعليه ف    
ادة في حجم اليدين سم طوال في العام الواحد ،وزي13الى10يسجل زيادة قدرها و النمو 

  .في السنة الواحدة  كلغ 11والقدمين كما يزداد الوزن بما يقارب 
ن النمو الجسمي في السنوات في هذا الصدد أ )1985( و السمالوطي زيدانوذكر  

  و األولى من المراهقة يتميز بسرعة مذهلة يفاجئ فيها المراهق بارتفاع مطرد في قامته
الته واستطالة يديه وقدميه وظهور اإلفرازات المنوية اتساع منكبيه واشتداد في عض

و ضغط الدم  ،وبثور الشباب،عالوة على حدوث تغيرات فسيولوجية منها معدل النبض
  .استهالك األكسجين 
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حيث يؤدي به األمر إلى  كاس على صحة المراهقونتيجة لكل هذه التغيرات انع     
أن يشعر بالتعب و التخامل والتخاذل وعدم القدرة على بذل مجهود بدني أكثر،وقلة النوم 

  .والصداع وفقدان الشهية واضطرابات في المعدة 
 10وهذا التغير يسجل عند كال الجنسين فعند الفتاة نالحظ أن سن البلوغ يكون من

ظهور الثدي عندها ونمو عظام الحوض ونمو الرحم وكبر حجم  أويبدسنة  15لىإ
واستدارة العجز وحدوث الطمث كعالمة مميزة للنضج الجنسي " فالوم"المبيضين وقناتي 

  .وازدياد إفراز الغدة الدرقية 
عند الفتى فنالحظ عنده كبر حجم الخصيتين وازدياد طول القضيب وظهور شعر  أما

  .دم ونمو العظام وازدياد كثافتها آلصوت وظهور تفاحة اللحية والشارب وخشونة ا
نه من مالمح النمو الجسمي حدوث طفرة في النمو أ) 1995(كفافي وأضاف       

العظمي الطولي  نمو الطولي بالنموالو يرتبط  الجسمي وهي تحدث عند البنات قبل البنين
اة ويزداد عرض والنمو العظمي العرضي يحدث بزيادة نمو قوس الحوض عند الفت

  . المنكبين عند الفتى
هال بأن المراهقة بمثابة والدة ثانية أو جديدة  ستانلي وروسو و قد اعتبر كل من      

ففيها يبرز التمايز بين الجنسين بشكل واضح ونهائي و تبرز فيها التغيرات الفزيولوجية و 
  .البيولوجية 
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:                                                                نفعاليإلالنمو ا 4-2- 3

ملية النمو الشاملة إذ يعد شعور المراهق ع جانبا أساسيا في النمو االنفعالي يمثل
فتلك التغيرات السريعة  حياته االنفعالية، حمالم برزأنحو اآلخرين من و نحو نفسه

والعنيفة والعميقة التي تفاجئ المراهق تشد انتباهه إلى جسمه وتسبب له الكثير من القلق 
ن لهذه إف Stade  De Criseأزمة  مرحلةنه يمكن اعتبار هذه الفترة  أواالضطراب حتى 

  االنفعالية لى جوانب النمو األخرى فتبرز عليه الحساسيةالتغيرات العميقة تأثير كبير ع
االنزعاج ويظهر في هذه المرحلة انحراف في المشاعر ،الشكوى المتكررة ،

       .نضباط ،وعدم اإلنصات والميل الشديد إلى التصرفات الطفوليةالشديد ،عدم اال
اهه إلى جسمه،وتسبب له فالتغيرات العنيفة والعميقة التي تفاجئي المراهق تشد انتب     

فترة انفعاالت بالدرجة  نه يمكن اعتبار هذه الفترة أالكثير من القلق واالضطراب حتى 
  ). 1991ابراهيم ، أسعد مخائيل (األولى 

كما يظهر عليه الميل إلى أحالم اليقظة والرغبة في مقاومة السلطة األبوية       
عليه مظاهر الكئابة واالنعزال واالنطواء  والمدرسية التي يعتقد أنها ال تفهمه وتظهر

والقلق غير المبرر وبهذا نشهد عنده زيادة وحدة االنفعال وثورته ألتفه األسباب والتقلب 
خر في فترة قصيرة آلنه ينتقل من ميزاج و انفعال أفي المزاج وعدم الثبات ،إذ نجد 

االنفعالية مثل الصراخ وعدم قدرته على التحكم في المظاهر الخارجية أثناء الحاالت 
  .والضرب والشتم في حالة غضب وحتى التكسير 

يقفز ويصفق ويقبل من هم أمامه ،وإذا لم تتحقق له األمنيات  نجده  في حال الفرح و
  نه يجد إيفكر في بعض مواقف اليأس باالنتحار كون دوافعه متدفقة وغير مدروسة ف

جهتها،وهذا ما يخلق له حاالت من نفسه أمامها عاجزا عن فهمها وإشباعها أو موا
السيد عبد (العاطفي واالنفعالي لالتزانااإلحباط واليأس الشديدين ويوقعه في حالة 

   . )1979الحضر ناصر 
فهو  أن المراهق يواجه حاالت انفعالية غير مستقرة ،) 1972( زهرانوأوضح 

أمل لذاته ومحب سريع التغيير،ميال إلى التطرف ،كثير االندفاع ،متحمس وحساس ومت
  .لها 



 -  ط ط ط  -

  المراهقة        _________________________________________________  الفصل الثالث 
نه من مظاهر النمو االنفعالي في هذه المرحلة ظهور أ) 2003 (دندش أضاف 

حيث يبرز االنحراف في السلوك عامة وفي السلوك , مشكالت االنحراف االنفعالي
ن حين يضطر المراهق تحت ضغط الدافع الجنسي إلى البحث عن الجنسي خاصة ويكو

تمثل في أساليب االعتداء والسرقة المو نسي، ويبرز كذلك ميله نحو الجنوحاإلشباع الج
والتي تظهر نتيجة الحرمان إما في المنزل أو في المدرسة وفي جماعة الرفاق أو نتيجة  

  .كبت شديد
و الجسمية التي تفاجئ المراهق، فتشد انتباهه لذاته وقد يكون نتيجة تلك التغيرات      

يكون قوامها انفعاالت عنيفة متقلبة وفتضطرب حياته االنفعالية ,يساوره القلق على ذاته 
وحماسة زائدة وخجل بصدد نموه الجسمي الذي يظنه مرضا أو شذوذا وإحساسا بالذنب 

 ،كفافي (شكوك متقلبة تكون لديه تخيالت مضطربة وأماني جديدة وعواطف غريبة و
1995.(  
وعليه فالحياة االنفعالية تمتاز بالرهافة والتذبذب في المشاعر وتضارب في األفكار      

ال يمكن  و غلب األحيان والعنف وتقلب في الميزاج وتذبذب في السلوك ،أ،والثوران في 
  .أن نتحكم في سلوكات المراهق 

  
    :النــمــــو العقلي 3-43- 

حيث  ى المراهق من الناحية العقلية عدة تطورات تكون ملموسة وواضحةتظهر عل
 18نجد على سبيل المثال أن نسبة الذكاء في فيبلغ النمو العقلي في هذه المرحلة أقصاه، 

المواهب  يوالتي تظهر ف ةسنة تكون في قمة نشاطه، كما تبرز القدرات العقلية الخاص
رز بدرجة عالية من الوضوح والتمايز، فيصبح تظهر الفروق الفردية وتبو  واإلبداع

  قدرته  باإلضافة إلى ازدياد المراهق قادرا على التفكير المنطقي المنتظم والمنظم،
وهذا ما يؤدي إلى مضاعفة قدرته و االنتقال من البسيط إلى المعقد على التجريد والتعميم 

م ، ويؤدي به هذا إلى حذف على التعلم وتزداد قدرته على االستنتاج والتحليل والتعمي
  .الكثير من األخطاء التي كان  يقع فيها وهو طفل

      
  



 - ي ي ي  -

  المراهقة        _________________________________________________  الفصل الثالث 
ن علماء النفس يؤكدون على أن نمو الذكاء عند المراهق يصل إلى أ) 2003(دندشوذكر  

تبعا لزيادة هذه القدرة  اد عنده االنتقال في التعلم من مادة ألخرىغايته القصوى ،كما يزد
صبح تذكره أوفي هذه الفترة ما لفترة طويلة من الزمن  يستطيع أن ينتبه إلى شيء هفنجد

يعتمد اعتمادا كبيرا على الفهم وعلى ربط أجزاء الموضوع بعضها ببعض واستنتاج 
وربط  األساليب والخواتم من المقدماتالعالقات من األجزاء، وإخراج النتائج من 

يعتمد على  ليآالموضوع كله بغيره من الموضوعات ،في حين كان في السابق تذكره شبه 
  ذاكرته أصبحت تعتمد على األسس المنطقية السليمةفالحفظ دون الفهم والتمحيص وعليه 

والتسامي بميوله  الترقيوهذا بسبب نمو قدرته على التفكير العقلي السليم فهو ينزع إلى  
  .                         ويهدف إلى التنفيس عنها الفطرية 

أن المراهق يستطيع فيما بين سن الرابعة عشر  PIAGETاء عن بياجي جوقد      
نظاما مركبا،و تتضح له الميول العقلية بحيث تظهر في اختياره  استخداموالخامسة عشر 

في ممارسة الهوايات ،وتبدأ الحياة العقلية في التمايز للمواضيع التي يحب قراءتها وكذا 
  . ) 1975السيد فؤاد بهي، (  وتصبح أكثر فاعلية وأكثر نشاطا 

  :ن أهم ما يتميز به نمو المراهق على الصعيد العقلي والفكري نذكرإوعليه ف     
  

 3-4-3:الذكاء 1-
 تغيير يكون بارز باعتبار أن إن أهم ما يطرأ على هذه القدرة في هذه المرحلة من       

زيدان  ده العديد من العلماء والمفكرين أمثالوهذا ما أك هذا التطور والتغيير بكون ملحوظ
 أنه قدرة عقلية فطرية معرفية عامةيعرفان الذكاء على اللذان  )1985( السمالوطي و

في  ه الفترة ونموا مضطربا حتى سن الثانية عشر ثم يتعثر قليال في أوائل هذها يشهد في
   .هذه الفترة تظهر القدرات الخاصة

هو محصلة  النشاط و بأن الذكاء قدرة عقلية عامة )1975( السيد فؤاد بهيويضيف      
فهو يؤثر ويتأثر بالنواحي اإلدراكية  ألنه يتبين من خالله المستوى العام للفردالعقلي كله 

عديا وباألخص نمو قدرته في الوصول إلى وبالتالي يؤثر في القدرة على التعلم تأثيرا تصا
 .درجة التعميم 

 
 



 - ك ك ك  -

  المراهقة        _________________________________________________  الفصل الثالث    
التعرف عليها والعمل على ترقيتها وهذا ولهذا وجب العناية بهذه القدرة وتتبعها  و  

  .إلبراز الفروق الفردية بين المتعلمين
  
  :االنتباه 2 -3-4-3

نه تزداد أيريان  )1985( زيدان و السمالوطين إأما في ما يخص هذه القدرة ف     
 توعبقدرة المراهق على االنتباه سواء من حيث مدته أو مداه، فهو يستطيع أن يس

شعوره باألشياء التي تدور  ةن انتباهه يمكنه من بلورويدرك مشاكل طويلة ومعقدة وأ
  أن االنتباه يزداد في هذه ) 1995( كفافيكما ذكر  في مجال إدراكه، حوله وما يجري

المرحلة سواء في مدته أوفي مداه،إذ نجد المراهق يستطيع أن يركز انتباهه على أي 
ويكون ه يتسع ليشمل أكثر من موضوع واحد موضوع لمدة  طويلة،كما أن مدى االنتبا
  .هذا االزدياد على حسب عامل التشويق

أن هذه القدرة تزداد بشكل واضح في مداها ) 1985(اء عن مالك سليمان مخول وج     
ومدتها و مستواها بحيث يمكن للمراهق استيعاب مشكالت طويلة ومعقدة بالرغم من 

  .زمة و صعوبة المرحلة التي يمر بها األ
  
  التفكير 3 -4-3- 3

هق المتمدرس أن يقوم يتحسن التفكير في هذه المرحلة كذلك ، بحيث يستطيع المرا     
ن يقوم أبعمليات االستدالل العقلي واستنباط قضايا جديدة انطالقا من القضايا المطروحة و

إذ يتمكن من فهم  ،بعمليات االستقراء وتظهر قدرة التفكير المجرد لدى المراهق
التي تدور حوله من عالم المحسوسات  المصطلحات المجردة واالنتقال من فهمه لألحداث

شمل أال وهو عالم االستدالل واالستنباط العقلي، كما تقوى قدرته أرفع منه وعالم أ إلى
  ).طيبي ابراهيمي(على التمييز

نه قدرة حل مشكلة قائمة تكون في أالتفكير على ) 1995( كفافيوقد عرف 
ن تلك المرحلة تشهد زيادة في التفكير المجرد والتفكير في كل األمور أذروتها،كما أكد ب

 المفاهيم ويسعى المراهق المتمدرس إلى استخدام هذه القدرة في حل المشكالت وفي
 
  



 - ل ل ل  -

  المراهقة        _________________________________________________  الفصل الثالث    
والوصول إلى بناء منطقي انطالقا من االفتراضات التي يعتمد عليها في استقرائه 

  .واستدالله للحقائق
  

  التذكر  4- 3- 3-4
ترتبط قدرة الفرد على التذكر بنمو قدرته على االنتباه والتركيز ففي هذه المرحلة      

واحتفاظه بالمعلومات والحقائق والتعرف  هتبرز قدرته على التعلم والتذكر ويزداد استيعاب
 عليها واستدعائها عند الحاجة في سهولة ويسر أكثر عما كانت عليه،حيث كان يعتمد في

نه أسابق على الحفظ اآللي وإعادة استرجاع المعلومات كما هي مخزنة في الذاكرة إال ال
  في هذه المرحلة ازدادت قدرته على االحتفاظ باألمور التي تخضع للرقابة من طرف

أصبح يتالعب باألفكار كما يشاء هو األسس والقواعد والمنهج ،وكذا على الفهم والميل ف 
ة أكثر ويعتمد كذلك في قدرته على إدراك واستنتاج العالقات ويتعامل معها في يسر ودق

  .بين الموضوعات
  

  :التخيل  3-4-3-5
نه الوسيلة التي يتجاوز من خاللها أالتخيل على  )1985(يعرف مالك مخول سليمان      

ترويحية كما  ن لها وظائف عدة عليه أن يحققها ،فهي أداةالفرد حواجز الزمان والمكان وأ
لذلك يعتبر الخيال وسيلة من وسائل حل المشكالت  غير المحققةسرح للمطامح أنها م

بالنسبة للمراهق، و يكون التخيل مبني على األلفاظ فيساعد في اللغة حيث تمكن صاحبها 
بتكاري إلان قدرة التخيل تتصل بالتفكير أمن التعبير بطالقة ومن دون قيود وعوائق و

  رد المبني على األلفاظ أي الصور ،ويتجه تفكيره نحو الخيال المج
اللفظية ولعل ذلك يعود إلى اكتساب اللغة ونمو قدرته على التخيل والتي بدورها ساعدته 

  .)1995الزيات،(على التفكير المجرد في الحساب والهندسة 
كما قد يكون التخيل وسيلة يستعملها المراهق للهروب ولتخفيف من الموضوعات      

  .لهالتي تثير انفعا
 
 

 
 
 



 -  م م م  -

  المراهقة        _________________________________________________  الفصل الثالث 
   

  : النمــو النـفـســي 4- 3-4
يعد الجانب النفسي في هذه المرحلة كنتيجة أو كرد فعل للنمو الجسمي         

يسعى إلى تقبل  أو محصلة لما يخلفه النمو الجسمي في نفسية المراهق ، فهونفعالي واال
بعد تلك  ذاته ومظهره الجديد بعدما أصبح جسمه مخالفا تماما لما كان عليه في السابق

بل يسعى كذلك إلى  فحسبال يكتفي أن يتقبل هو ذاته التغيرات العديدة التي حدثت له و
  .ن بمنظره وصورته الجديدة يتقبله اآلخرو أن
اتجاهات ومواضيع تمكنه النفعالي وتكوين استقالله العاطفي وا ما يعمل على أن يحققك 

خر ومع الزمالء في المدرسة وخارجها التواصل مع اآلخرين وخاصة مع الجنس اآلمن 
 .حل إعجاب واهتمام اآلخرين ومع أفراد المجتمع عامة فهو يرغب أن يكون م

نه يشعر إذلك فله  ن تحققإكبر قدر ممكن وأ ن تتسع دائرة معارفه وعالقاته إلىوأ
   .و على مستقبله  الراحة والطمأنينة على حالتهب

نه سيشعر باضطراب وزعزعة إالتقبل وبالراحة والطمأنينة ف ايشعر بهذما إذا لم أ     
يحقق األمن  في شخصيته وفي الصورة التي يكونها عن نفسه،كما يعمل كذلك على أن

لقيم االجتماعية والخلقية واالطمئنان النفسي واالطمئنان على مستقبله ،كما يحقق بوالئه ل
والدينية التي تسود في مجتمعه لكي يضمن بقاءه وانتماءه للمجتمع وللتخفيف قدر 
اإلمكان من الصراعات النفسية الداخلية التي تواجهه جراء انعزاله ورفضه من طرفهم 

.  
ال  أن سلوك المراهق ال يتصف بالثبات وأن حالته االنفعالية) 1972(زهران لقد بين      

متحمس وحساس ،كثير االندفاع  هو سريع التغيير ميال إلى التطرفتميل إلى االستقرار ف
كيره نحو ذاته، وجسمه خاصة لما يلحقه من تغيرات، وتظل ذاته وجسمه محور تف

  .واهتمامه طوال هذه الفترة 
نه في الوقت الذي يتغير فيه المراهق من الناحية أ) 1977(زهرانوقد أضاف    
ولوجية نجده يعاني من سوء توافقه النفسي مع هذا التغيير الذي يعتريه و قد يعاني الفسي

  من االحباطات المتعددة أمام مطالب البيئة ونقص اإلمكانيات ومن الحرمان وعدم اإلشباع 
 
  



 - ن ن ن  -

  المراهقة        _________________________________________________  الفصل الثالث 
ليات الدفاع مثل باستعماله آليرفع درع الدفاع النفسي تماعية ولهذا ة واالجللحاجات النفسي

  .التبرير ،النكوص ،الكبت ،العدوان ،اإلسقاط:
غلبها نتيجة صراعه أتكون في لمراهق بعدة أزمات وصراعات نفسية كما يصاب ا     

استقالله  بين رغبته في اإلقدام على التصرفات والسلوكات يسعى من خاللها إلى تحقيق
التصرفات التي قد تتعارض مع  تلكحجام عن إلوبين صراعه با خذ قراراتهأوانفراده في 

  .مطالب ونواهي الوالدين أو المعلمين أو المجتمع بصفة عامة 
لم يكون صورة حقيقية عن نفسه ال يعرف أو نه أليصاب بأزمة نفسية كذلك نتيجة ف     

لك الطفل الصغير الذي يعتمد على والديه في قضاء وعن مكانته الحقيقية ،فهو لم يعد ذ
  .على االستقالل وتحقيق مطالبه بذاته  أموره ولم يصبح بعد ذلك الراشد البالغ القادر

) 1974( فهمي بينهأما فيما يخص اهتمام واتجاهات المراهق نحو الجنس اآلخر كما      
  مر بالنسبة التجاهاته نحو األصدقاءيجابية نتيجة للنضج الجنسي وكذلك األفغالبا ما تكون إ

ستقالل اال لى التحرر وإواألقران من نفس الجنس نتيجة الحاجة إلى التقبل االجتماعي و 
  وكثيرا ما يشغل المراهق نفسه بالعمل على أن يكون مقبوال من 

طرف اآلخرين، فهو يهتم بعضويته للجماعة واأللعاب الجماعية فهو مدفوع إلى االستقالل 
 .تاج إلى الفهم العميق لحاجاته وميوله وقدراته وطبيعة نموه ويح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 - س س س  -

  المراهقة        _________________________________________________  الفصل الثالث 

  :النمــو االجتـماعــــي4-5- 3
ي هذه ف الحياةينمو الفرد من الناحية االجتماعية كما ينمو من النواحي األخرى ف   

تكون أكثر اختالفا واتساعا عما كانت عليه سابقا في مرحلة الطفولة إذ تتغير و المرحلة 
 ن تتسع دائرة معارفهقات مع الرفاق من كال الجنسين وأن يكون عالألنجده يسعى 
   هكيانب وأصدقائه وزمالئه ويعمل على أن يكون ثقته بنفسه وبذاته وشعوره ومعامالته

ن عنصرا بأعن أفكاره وقراراته و بمسؤوليتهنفصل عن اآلخرين ومالمستقل والنفسي 
مرحبا به ومحبب في المجتمع وهذا من خالل انتهاجه واكتسابه لمهارات ومفاهيم تكون 

  .في مجتمعة وجماعته
عنده مناخا  أعليه في توازنه النفسي وتنش إن التحول الذي يواجهه في حياته يؤثر     

ل رغبة وشعور المراهق خالالنمو من  المظهر من يظهر هذا ولظهور أعراض انفعالية 
خر والرغبة في التقرب منه والتودد إليه اآلبانتمائه لهم وانتمائهم له وبنزوعه إلى الجنس 

  .وفي عالقته أيضا مع الوالدين وأفراد أسرته 
 ن يتعايش مع مكانتهأ قدامه في المحيط االجتماعي الجديد وأفهو يحاول تثبيت      

ن يكون عضوا أالحالية فلديه رغبة وشعور ملح يدفعه إلى البحث والتعايش مع اآلخرين و
دوار أيكون اجتماعيا وذلك بقيامه ب ألنيعمل رفاق ،فمفيدا ومرحبا به داخل جماعة ال

ومهام تقوم بها الجماعة ومع نموه تزداد دائرة معارفه وعالقاته ويتباهى أن يكون له 
  .كبر سن منه أشخاص أصدقاء وعالقات مع أ

ن يكون مهارات بكيانه الفردي خاص به وأر وشعأن يحقق مطلب الثقة بالذات والو     
وقدرات ومفاهيم وعادات تمكنه من االنضمام إلى المجتمع ويكون عنصر مرحبا به في 

نه يبقى خاضعا للضغوط العائلية ومع نموه تزداد دائرة أالمجتمع الذي يعيش فيه، إال 
  .وعالقاته ويظهر تأثره بأفراد المجتمع معارفه
ومن بين العوامل التي تؤثر في نموه نجد جماعة الرفاق والزمالء في المدرسة إذ      

ويعتمد تكوين مفهوم الذات عنده  لهم الدور الهام في حدوث هذا النوع من النمو ،كما يبدأ
  حيث التنشئة االجتماعيةالنمو االجتماعي على طبيعة العالقات الموجودة في أسرته من 

وقف اآلباء من األبناء تلعب دورا مهما ورئيسيا في تكيفهم وتساهم في رسم سلوكاتهم في  
  ).83،ص1992قناوي ،( فهو يأخذها ثم يطورها المستقبل
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االجتماعية مع  هالقاتعت األسرية وبيئة الطفل المنزلية تنعكس على أن العالقافنجد      
لته كسب ثقتهم به وانضمامه إليهم ومحاوه معهم لفآتظهر هذه العالقات في ت و اآلخرين

نه إستقرار فلإلاخر المخالف له ،أما إذا كانت العالقات األسرية يشوبها وخاصة الجنس اآل
  .يظهر عليه نفور وصراع مع اآلخرين

إن مدى نجاح المراهق في مالئمة نفسه مع المواقف االجتماعية الجديدة يعتمد إلى      
حد كبير على خبراته االجتماعية األولى وما كونه من اتجاهات نتيجة لهذه الخبرات 

  .)131ص،1967فهمي ،(
  : ومن مظاهر النمو االجتماعي       

جذب انتباه الجنس المخالف له  ظهور الميل والنزوع  إلى الجنس اآلخر ومحاولة -
  ).329ص 2003 ،عبوديال(حيث يؤثر هذا النزوع على نمط سلوكه ونشاطه 

فهو يفتخر  محاولة تكوين ثقة بالنفس وتأكيدها في وسط اآلخرين وشعوره بمكانته -
،كما تظهر عليه  بنفسه وبما لديه من إمكانيات وبمستواه الدراسي والتحصيلي وبما أنجزه

  .ئقة بمظهره الخارجي وبكثرة تأمله لذاتهعناية فا
تقديمه نضمام إليهم وذلك بالتقرب منهم والخضوع لجماعة من األفراد و يحاول اال -   

يتحول من والئه  ولوالئه وطاعته للمعايير والنظم والمبادئ التي تخضع لها الجماعة، فه
  .ألسرته إلى الوالء للجماعة

إليه قدر المستطاع وبشتى الطرق ،وتكوين عالقات حاول جذب انتباه الجنس اآلخر م-
  . كبر منهأصغر أو أخر من نفس سنه أو اآلايجابية مع الجنس 

تطوير البصيرة االجتماعية حيث يصبح بمقدوره إدراك العالقات وتتسع دائرة تفاعله  -
 .)2003، يالعبود(وتزداد آفاق حياته االجتماعية وتتسع دائرة نشاطه االجتماعي 

في التخطيط لمستقبله الدراسي والمهني وكيف يحقق تكيفه االجتماعي وتتسع دائرة  ويبدأ
  .تفاعله االجتماعية

كما تبرز  التمرد و التحرر من سيطرة األسرة ويسخر ويتعصب من تصرفات اآلخرين
دما كان ذلك الطفل الهادئ الذي يسمع الكالم ويطيعه ويقتنع نعنده الجدل والمنافسة وع

 .له الوالدين واآلخرينبما يقوله 
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فأصبح اليوم يناقش ويفكر ويحلل كل ما يقال له ويحاول أن يناقض ويسقط         
سهم في عملية الحقيقة والمنطق عن األفكار التي تأتي إليه من اآلخرين وهذا ما ي

وهذا ما يساعده على إدراك القوانين والقيم االجتماعية ومسببات طور الفكري عنده الت
  . األمور وموانعها

  
  :حاجات المراهق 3-5    
تختلف  يكغيرها من مراحل النمو تتطلب توفر العديد من الحاجات، وه المراهقة      

من وهكذا قة، حاجات الطفولة ليست هي حاجات المراه عن غيرها من المراحل، فمثال
  :أهمها نذكر 

  : الحاجة البيولوجية 5-1- 3
إن المراهقة كغيرها من المراحل النمائية تعتمد على الحاجات البيولوجية كاألكل      

ولكن ما يميزها في هذه المرحلة هو أنها تكون  ،والشرب والنوم والراحة والجنس وغيرها
كبر وبتنوع أبحاجة إلى األكل بكميات المراهق يكون فمطلوبة أكثر من مرحلة الطفولة، 

والى غذاء غني  بالفيتامينات وعناصر الطاقة ، وهذا راجع إلى مطالب جسمه الذي يكون 
وكذا إلى ساعات إضافية من النوم والراحة ، وهذا نتيجة  في  مرحلة بناء واكتمال النمو

لبدني وليعوض ويجدد شعوره بالتعب واإلرهاق الزائد فهو يلجئ للنوم ليخفف من إجهاده ا
  .الطاقة 

  : الحاجة إلى المكانة 3-5-2
يحاول المراهق أن يكون له مكانة ومركز اجتماعي  في وسط الراشدين وبين أقرانه      

  ن يعتبروه كشخص له مكانة و قيمة بينهم ،فهوأ،فهو يرغب أن يعترف به اآلخرين و
ن بألم يعد ذلك الطفل الصغير ، وكبر سنا و أيعمل على إظهار وتوضيح لهم بأنه أصبح  

  .خاصة به له هوية مخالفة و أفكار وقيمة
حد من الكبار الذي  يكون له كالنموذج والمثل أفهو يتقمص أفكار وتصرفات وأراء      

وهذه رغبة منه لتحقيق المكانة االجتماعية التي يحققها ذلك النموذج ،األعلى يهتدي به 
  .أو جاره أو أي شخص يرى فيه األحقية لذلك الذي قد يكون أباه أو معلمه 
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  :الحاجة لألمن- 5-3- 3
حنان والدفء األسرى من يعد شعور المراهق باألمن و الطمأنينة والعطف وال     

معلميه لقبول االجتماعي من طرف عائلته وفهو يحتاج إلى األمن والشعور باأولوياته 
جعله بعيدا عن األمور التي تجلب له إنه سيوإذا حدث هذا فوأصدقائه و المقربين منه 
ويتوفر األمن النفسي من خالل شعوره بأنه قادر على البقاء  الخوف والقلق واالضطراب

نه ينتهج إف نمأالالوالقيام بعالقات متشبعة ومتزنة مع الناس ومن يريد ،وعندما يشعر ب
تساعده على بناء  اويعد الشعور باألمن واعتراف اآلخرين به أمور سلوكات عدائية وقاسية

  .ثقته بنفسه والتي تعد مطلبا نفسيا وحاجة ضرورية 
  
  : العاطفي الحاجة إلى تحقيق الذات واالستقالل النفسي 3-5-4

ما وتصورا خاصا به فهو يعمل يرغب المراهق أن يؤكد ذاته و يثبتها ويكون مفهو     
جاهدا للتخلص من التبعية الفكرية والفعلية ألي راشد حتى ولو كان ذلك أبوه أو أمه 

نه أصبح يملك شخصية وأفكار ومبادئ خاصة به تختلف عن أن يثبت لهم ألويسعى 
أفكارهم وكذا بمسؤوليته عن نفسه وقدرته على مجاراتهم في أعمالهم وأفكارهم وأرائهم 

نه أصبح مستقال عنهم في أفكاره وقد يتعدى استقالله عنهم في طرق الحصول على أو
ولمساعدتهم ولو في جزء بسيط حاجته المالية  المال ،إذ نجده يعمل في أوقات فراغه لسد

  .من مصاريف البيت
  
  : الحاجة لالنتماء إلى جماعة  5 -5- 3

ة نظرا لكونها تحقق له الرغبات تمثل الجماعة بالنسبة للمراهق أمرا بالغ األهمي     
النفسية واالجتماعية ، بانضمامه للجماعة به هذا بالثقة وبأنه شخص مقبول به ومرحب به 

  نإو ومعترف به وتنطوي هذه الرغبة على إنشاء عالقات وجدانية وعاطفية مع اآلخرين
اعية وهذا ما مساهمته في الحياة االجتماعية  لهو دليل له على أن له مكانة وقيمة اجتم 

  .ينعكس على صورته الذاتية وعلى جانبه العالئقى 
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   :أهمية المراهقــة 6- 3

تعتبر المراهقة فترة انفجار نمائي وذلك من خالل الثورة التي تطرأ على النمو من   
  .المرحلة في ذروته و واضحا احي، حيث يكون النمو والتطور في هذهجميع النو

 وفيها يتأثر ويؤثر بكل ما يحيط به كما تزداد دائرة معارفه وتفاعالته وعالقاته       
- ويبدأ باالستكشاف والبحث عن االستقالل وفيها تتجلى شخصية الفرد بأبعادها المختلفة 

  .  ) 2000سامي عريفج (-اعية وعالئقي وانفعالية جسمية وجنسية وعقلية ومعرفية واجتم
لكن تظل المطالب تحقيق النمو والتكامل ملقاة على عاتق الفرد الذي توكل له مهمة  و     

  .ومعلمين ومربين وغيرهم هذا النمو والتطور من أولياء ةمراقبة ومتابع
نفسه في مواقف حرجة ن المراهق يجد ألتعتبر فترة المراهقة من الفترات الحرجة  و     

تكون نتيجة التطور والتغيير السريع في جسده وفي أفكاره ومعارفه واتساع دائرة معارفه 
وعالقاته وظهور البلوغ وما يخلف له من مشاكل وحيرة من إيجاد مكانة له في وسط 
اآلخرين ،فهو يعي بأنه لم يعد صغيرا كما كان سابقا ولم يصبح بعد راشدا كبيرا يعتمد 

  .يه عل
كما تعتبر ثورة بشرية ألنها السن التي يختار فيها نوع الدراسة التي يلتحق بها أو      

  .  المهنة التي يعمل بها
وأنها السن التي تتضح وتبرز فيها االتجاهات العقلية والخلقية والدينية واالجتماعية       

ل ما يدور حوله وتظهر الفروق الفردية بوضوح، وتبدأ تتكون التصورات الخاصة لك
  .وهي تقابل المرحلة المدرسة الثانوية 
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  :أزمة المراهقة   7 - 3
إن مرحلة المراهقة وما يصبحها من تغيرات يمكن تشبيهها بعاصفة تحمل الكثير من      

لرمال أو بثورة بركان هو مزيج من عوامل متعددة يمكن تحليلها إلى عناصر األتربة وا
أربعة يتفاعل بعضها مع بعض وهي العنصر االنفعالي والعنصر االجتماعي والعنصر 

                ) . 1971 ،خليل معوض ميخائيل(العقلي والعنصر الجنسي
اهتموا واعطو فترة واحد من العلماء الذين  STANLEY HALLيعتبر ستانلي هال  

 الفترة الزمنية التي تستمر حتى الخامسة والعشرين" كبير،حيث يرى أنها االمراهقة اهتمام
  أنها مرحلة االهتياج المحتوم  و "من حياة الطفل وتقوده إلى مرحلة الرشد

وقد شبه الحاالت القصوى من عاصفة من التقلب في الميزاج وذلك ألن الميزاج يتقلب 
  .وشدة اإلثارةي المراهقة بالفصام ويرجع ذلك إلى الشعور باالختالل في سرعة االهتياج ف

نه من الطبيعي أن المراهق في هذه المرحلة يتأرجح بين النواقص من ويضيف أ     
وقت ما ثم كئيبا وتعيسا في وقت  الحاالت النفسية في تتابع سريع فهو يبدو سعيدا فرحا في

وأنها مولد  ى دون مقدمات هو ما يعرف بأزمة المراهقةخر والتغير من حالة إلى أخرآ
جديد للفرد ،فهي فترة عواطف وتوتر و شدة تظهر فيها السمات اإلنسانية ولهذا أطلق 
عليها لفظ العاصفة أو األزمة أو الهيجان وأنها مرحلة حتمية من عمر اإلنسان ال يمكن 

  ).1982 ،حامد زهران( إلغائها وال قمعها أو إزالة أثارها 
فترة تمثل مرحلة انقطاع " المراهقة على أنها  ANNA FREUDوتعرف آنا فرويد      

وهي بذلك تشير إلى التغيرات االنفعالية والتقلبات المزاجية التي تقلب حياة " في النمو 
المراهق رأسا على عقب ، حيث أن وتيرة النمو التي كانت هادئة نسبيا في الطفولة قد 

،وفيها يختبر مشاعر  ردامط ان النمو أصبح يشهد وتيرة زائدة ونموإ،فانقطعت وتغيرت 
كيفية والتي قد تمثل السيكوباتولوجية إذا استمرت على هذا تالقلق والضغط واألفعال غير ال

النحو في الرشد وترى أن السبيل الوحيد للخروج منها بسالمة هو قدرته و نجاحه في 
  .اتهم كفيل  بالخروج من هذه المرحلةوعلى ذ ان يتعرفوأو تكوين هوية وتصور ذاتي

أن أزمة المراهقة تظهر أكثر في المراهقة  Simmousi(1973) يموس ويقول سي       
و يكون ذلك قرار في صورة الذات لدى المراهق المبكرة واألولى، وتكون عند عدم االست

  وتضمها صعوبات فيمراهقة مرحلة تتخللها أزمة هوية فالحينما يواجه تغيرات البلوغ 
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تتصف بالشدة واالضطراب والمشاكل وتعد مرحلة و تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي 

  .نها أن تقلب حياته من االستقرار إلى االضطراب أميالد جديد للفرد من ش
أن المراهقة تمثل مرحلة الميالد النفسي  )1969( ذا الصدد مخيمرويرى في ه     

والميالد الوجودي للعالم الجنسي وهي الميالد الحقيقي للذات كذات فردية وتتميز 
  .باالضطراب وبسلوكات تتصف بالشدة والقوة واالضطراب واالنتماء 

رق وكتعبير في هذه األزمة بأنها عبارة عن مفترق ط DOLIRETويرى دوليرت      
عن االختيارات التي يجب على المراهق القيام بها، حيث أنها ظاهرة مهمة وضرورية 

  .لكل مراهق فهي نتيجة لما يحدث له من تغيير يمسه في جميع األصعدة والنواحي 
نه أتتخلل مرحلة المراهقة مظاهر تتميز بالشدة والغرابة في بعض األحيان منها نجد      

يريد التوقف عن الشجار  ال قشات والمناورات وعنيد إلى أقصى الحدود،يصبح كثير المنا
  .واللوم والعراك ثم سرعان ما تتحول ثورته وغضبه إلى هدوء واستقرار

  
  :تكيف المراهق  مع الحياة المدرسية  8 – 3

منذ وقت ليس ببعيد كانت حياة التلميذ الخاصة وميوله ورغباته، أمورا جد منفصلة      
نه في السنوات األخيرة سعت المنظومة التعليمية الحديثة إلى أياة المدرسية إلى الح عن

 و هذا لمحاولة فهم المتعلم أكثر محاول خلق جو تكامل ومتشارك بين األولياء والمدرسة،و
للتقرب منه ومساعدته على التخفيف قدر اإلمكان على مشاكله سواء المدرسية منها 

  .والعالئقية والنفسية
إذ تعتبر المدرسة األسرة الثانية للمتعلم وباعتبارها المؤسسة االجتماعية الرسمية      

من المتعلم أتعمل على تحقيق جملة من األهداف من بينها المحافظة على سالمة و للتربية
وتزويده  جتماعية المطلوبةأن تنشئه التنشئة اإلوالنفسية و والمحافظة على صحته البدنية

قائق األزمة عن طريق البرامج واألنشطة التعليمية التي تعمل على بالمعلومات والح
  .التخفيف من مطالب النمو وفي حل مشكالته 
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  : ية للمراهقالمشكالت المدرس 9 -3
تظهر عند المراهق عدة مشاكل  و اختالالت انفعالية وهذا راجع إلى تلك التغيرات      

  :التي تمس كيانه وتشعره بالغرابة في بعض األحيان ومن بين أهم هذه المشكالت نجد
وكثرة السرحان وضعف الذاكرة وأيضا  م الثبات في موقف واحد لوقت طويلمنها عد-

وعدم قدرته على تنظيم وقته  ط وطريقة واحدة في الدراسة وفي االستذكارعدم إتباعه لنم
وتقسيمه بطريقة واعية ومنطقية وسروحه بمخيلته فهو كثير أحالم اليقظة أثناءالدراسة 
وعدم تجاوبه مع زمالءه ومدرسيه والشك فيما يقولونه والحقائق التي يقدموها 

  ) .2003العبودي(
مشاكل تمرده على السلطة المدرسية فهو يعتبرها سلطة جديدة ال بين وكذلك نجد من     

فهو يرفض وينتقد ويعارض المدرسين وأوامرهم والنواهي األسرة هي امتداد لسلطة 
نه يجد متعة كل ما يشعره بالخضوع والنقص إال أواللوائح والواجبات المدرسية ويرفض 

  .)1973،المليجي و المليجي (كبيرة في التعبير عن نفسه
ظهور صعوبة في بعض المواد الدراسية وتوتر في العالقات مع المدرسين وقد  و     

يمتد ذلك إلى الزمالء وضعف االنتباه والتركيز وضعف الميل إلى القراءة وصعوبة 
الحصول على درجات عالية ويكون دائم الخوف من الرسوب وقد تظهر عنده مشاكل 

لنفسية وضعف التوافق النفسي وحدة االنفعاالت نفسية متمثلة في الحساسية والصراعات ا
والعواطف الجياشة والقلق لمبرر وغير مبرر والخوف والخجل واالنطواء وسرعة التأثر 

  .والغيرة والكآبة 
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  : اهق الى قراءتهااالمور التي يميل المر 3-10
نه قد دلت  دراسة في بريطانيا على أن المراهقين أميل أ) 1988(لقد أوضح وطاس     

إلى قراءة الجرائد والمجالت المصورة منهم إلى قراءة المجالت والجرائد األدبية أو 
الجدية فاألوالد يميلون إلى قراءة أخبار الحروب والكاريكاتور والقصص  العلمية أو
ة وأخبار الرياضة والسينما والنكت وال يميلون إلى قراءة المقال االفتتاحي أو المصور

أما البنات فإنهن يملن إلى قراءة القصص المصورة وأخبار السينما  ،المقاالت السياسية
والكاريكاتور واإلعالنات والنكت وأخبار الحروب ورسائل القراء والمغامرات الجذابة 

  .بالنسبة لهن 
  

  :فضل األوالد دراستهما ي-     
سنة يفضلون الدروس 13دلت الدراسة نفسها على أن الفتيان المراهقين في سن      

  :حسب الترتيب التالي
العمل اليدوي ،فالعلوم ،فالفنون فالرياضيات فالرياضة البدنية فالتاريخ فاإلنشاد      

ن وأوالشعر والمحفوظات  فالموسيقى والغناء والخط واإلمالء، فالجغرافيا فالقراءة فاألدب
الفتيات في مثل هذا السن يفضلن شغل اإلبرة ،الرياضة، والغناء ،التدريب المنزلي ،الفنون 
والعمل اليدوي، القراءة، الرياضيات ،حفظ الصحة، اإلنشاء األدب، دراسة الطبيعة،الشعر 

ياضيات على و المحفوظات، التاريخ و الجغرافيا ، الخط اإلمالء ويتفوق الطلبة في الر
  .الطالبات كما  تتفوق الطالبات بصفة عامة في اللغات على الطلبة

  
  :ميل المراهق للقراءة-

يشعر المراهق في هذه المرحلة بالميل الشديد إلى القراءة خاصة مما يعينه وبقصد      
ر أن يكون لنفسه رأيا وأفكارا فلسفية ودينية وسياسية خاصة به فهو يميل إلى قراءة األمو

  :التالية 
وقادة الرأي وأبطال الحروب  نكتب السيرة ،التاريخ،العظماء من العلماء والسياسيي     

  ).1990تركي (والمخترعين ونجوم السينما وأصحاب الثورات وكبار رجال األعمال 
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  : لمدرسية في مرحلة المراهقةالتربية ا 11- 3

والتي هي مؤسسة العلمية التي تعنى وترعى المتعلمين وجب على المدرسة الثانوية      
في هذه المرحلة الحاسمة من فترات حياتهم  يجب االهتمام بكل ما يتعلق بالمراهق من 

وية الجسم أمور وموضوعات واتجاهات ، والعناية بالتربية البدنية وبالفنون الجميلة لتق
وتربية الذوق والوجدان ودراسة العلوم الطبيعية ضرورة إلشباع غريزة حب االستمتاع 
وتوجيهها نحو إدراك أسرار الكون ودراسة التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية ضرورية 
إلشباع النزعة االجتماعية عند الشباب المراهقين ودراسة الدين واألخالق هامة جدا في 

  أمام الشباب المثل العليا التي يجب عليه أن  حلة ألنها تضعهذه المر
يتخذها ودراسة اللغة األجنبية في هذه المرحلة تنمي ثقافة الشباب وتتيح لهم الفرصة 
لالطالع على أراء الغير وثقافتهم ودراسة الرياضيات والمنطق لتزويدهم بحقائق مفيدة 

ن الواجب االهتمام بالميول الفردية وحسن تساعدهم على تنظيم أفكارهم والتثبت فيها وم
  )1990تركي (توجيهها 

كما عليها أن تساعدهم على تشكيل التنظيمات الطالبية والجماعات المدرسية والفرق      
الرياضية واألندية العلمية والثقافية داخل المؤسسة وإقامة مسابقات داخل المدرسة 

وأتاحت لهم فرصة التعبير عن أنفسهم عية ئة الرحالت والخرجات االستطالوخارجها وتهي
  .   ةبتنويع النشاطات الترفيهي

أن دور المدرسة بالنسبة للمراهق في هذه المرحلة هو أن ) 1994(وأضاف شحيمي      
ن ترتكز السلطة في يد أيكون في المدرسة جو اجتماعي بعيدا عن االستبداد واإلرهاب و

ة على التوجيه واإلرشاد المقرونين بالمحبة والعطف ن تكون سياسة المدرسة مبنيأواحدة و
وفهم نوازع المراهق ودوافعه دون اللجوء إلى قمعها بالقوة والقسوة بل بتحويلها إلى 

ن يكون األسلوب المتبع معهم هو أسلوب واحد أنشاطات تمتاز بالرفق واللين والحكمة و
كما يجدر بالمدرسة  وة ،معروف واالبتعاد عن األسلوب المتذبذب بين اللين والقس

  . المراهقين بأنهم القدوة في المسيرة واألخالق اواإلداريين بها أن يشعرو
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  :ما يجب على األهل مراعاته  3-11
ة الحرجة التي يعيشها أبنائهم وجب على األهل مراعاة خصوصية المرحلة العمري   
بتوجيه وإرشاد أطفالهم بطريقة سليمة  ان يقوموالتعامل معها بالكثير من الحرص وأو

  ن عليه أن يلتزم بها حرفيا فهو مجبر ، وأبحيث ال يشعر المراهق بأنه يقدم له األوامر
وافعه الملحة ن يزوده بالمعلومات الثقافية والدينية والعمل معا على إشباع دأو على ذلك

  يخص الرغبة في التعرف بصورة اصبر عن الحقائق واألمور التي يراها مهمة  افيم
  .وتشغل باله
من الحوار والسماع بانتباه واهتمام لكل صغيرة وكبيرة يقولها دون  ان يكثروأ و          

قة وعند معارضته يجب أن نقدم له البديل بطري قطعه أو معارضته قبل أن يكمل حديثه،
  .اإلقناع العلمي وعدم صده فيما يقول وفيما يرغب

أن ال يسيء فهم التصرفات التي يسلكها أبناءهم فهي تبدو في معظمها سلبية ومزعجة -
بل أن يفهموها في إطار افتقار المراهق للخبرة الكافية في التعامل مع التغيرات الجديدة 

  .التي تطرأ عليه
  ات الكالمية والمناقشات لطالما  بقيت مركزة حولأن المناوش اعلى األهل أن يدركو-

و عراك يؤذي كال الطرفين أهما ال تنتهي بشجار احدموضوع الحوار بين الوالدين أو إ
نتقاد الالذع  فإنها تسهم في اإلسراع بعملية التطور عند الشباب أو الشابة، عدم اللوم أو اال

والصراحة  انفراد وبكثير من التفهمبن المراهق أمام اآلخرين بل التحدث معه على لإل
كبر بين المثالي والواقعي ويتم ذلك من خالل ة أوالدهم في صياغة وخلق  توازن أومساعد

  .تحملهم الصبر لهذه االنتقادات مهما كانت الذعة
أن وجب عليهم  فهم حقيقة أساسية هي أن المراهق يحتاج إلى التوجيه والصداقة  و و-

نحاول دائما تشجيعه على النجاح واالنطالق والطالقة بالكثير من ن برسم معه الحدود وأ
أبناءهم  عدم إظهار الكثير من الخوف وزيادة الشعور به والمبالغة فيه علىو الفهم والصبر

من أصدقائهم وتركهم يعيشون التجربة ويختارون أصدقائهم ويقيموهم بأنفسهم دون تدخل 
 .هم في ذلك
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نرى  وانطالقا مما سبق ذكره حول هذه المرحلة التي يمر بها اإلنسان في حياته         
وذات تأثير كبير على مستقبله فهي مرحلة قاعدية تتكون فيها وحاسمة مهمة فترة أنها 

من قبل بالمراهق  واالهتمام  لية ولهذا وجب العنايةوتنمو شخصيته ومعالم حياته المستقب
األسرة التي تعد بمثابة الدعامة أو القاعدة التي ينطلق منها المراهق باإلضافة إلى باقي 
مؤسسات المجتمع التي تلعب هي األخرى دورا أساسيا في التنشئة السوية للمراهق 

تقدمه من برامج تربوية من شأنها كالمدرسة ووسائل اإلعالم المختلفة من خالل ما تقوم و
  .أن تساعد المراهق على تخطي مختلف مصاعب الحياة وعراقيل هذه المرحلة

لقد تم التطرق في هذا الفصل إلى المراهق المتمدرس وسوف نحاول التعرف في      
واإلجراءات التي يستعملها المتعلم لتسهل عليه  لالفصل الموالي إلى أهم الخطط و المراح

  .ية التعلم وما يمكنه أن يفعله ليكون متعلم فعال ،وليكون تعلمه على نحو أفضلعمل
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  الفصـــــل الرابع
  استراتيجيات التعلم

        

إن التحول الحاصل في السياسة التربوية التعليمية  أدى إلى التحول االهتمام مـن         
تعلمه المتعلمون إلى البحث عن الكيفية التي يتعلم بها ،فالتلميذ  لـم يصـبح   البحث فيما ي

عنصرا سلبيا يتلقى فقط المعلومات دون أن يكون له دخل في ذلك ولم يعد ذلـك الوعـاء   
والخزان الذي تفرغ فيه المعلومات ويطلب منه في األخير إرجاعها كما هي مقدمة، بـل  

في الحصول على المعلومات ويتعامل معها ويكون له أصبح عنصرا فعال وإيجابيا يشارك 
  .دور في تعلمه كتحضير الدرس  وتنظيمه 

مهارات وطرق تساعده علـى اكتشـاف    مفعليه أن يفكر فيما تعلم وأن يقوم باستخدا     
المعلومات وتطويرها بنفسه بدل من الحصول عليها جاهزة ،وهذا مـا يعـرف بـالتعلم    

  .اإلستراتيجي 
تم التركيز في هذا الفصل على توضيح هذه الطرق والكيفية التي يساهم بها بذلك وقد      

  .وعرض أهم هذه اإلستراتيجيات
  
 Stratégie : مفهوم اإلستراتيجية  4-1

  
إن المصطلح اللغوي لإلستراتيجية يعني مجموعة األفعال والحركات المنظمـة فـي        

  .سبيل الدفاع 
ماعي فتستخدم كلمة اإلستراتيجية لتدل على التحاشي والتفـادي  أما في علم النفس االجت     

فهي بهذا المعنى والتفسير تدل على أنها أداة توازن  واالبتعاد أو التقليل من القلق والتوترات 
داخلي يلجا إليها الفرد في حالة من الضغط الداخلي المولد للقلق الذي يعاني الفرد منه فإنـه  

 راتيجية لخلق نوع من التوازن من استبدال القلق بإحساس آخريلجأ إلى استخدام اإلست
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 وتعني القيادة Stratégie  استراتيجيةاألصـل   ةفاإلستراتيجية كلمة مشتقة من الكلمة الالتيني
  .فن إدارة الحربأو 

أن اإلستراتيجية  مفهوم نعني بـه    Nouveau Petit LA Rousse) 1969(جاء في       
فن التركيب بغرض تحقيق النجاح ويقصد بها األنماط السلوكية وعمليات التفكيـر التـي   
يستخدمها التالميذ لمعالجة مشكالت التعلم ولمعالجة سير تعلمهم ،وهي تمثل الكيفية التـي  

  .وتمثل كذلك قدرته وكفاءته في التعامل مع المعلوماتيتعلم بها المتعلم 
وتوصف بأنها مجموعة العمليات والطرق الذهنيـة التـي يسـتعملها المتعلمـون            

الكتساب وتخزين واسترجاع أنواع مختلفة من المعرفة ،فهي تعمل  على تنظيم وتجميـع  
يم عملية الدراسة وفهم ما تم وتخزين المعلومات في الذاكرة ودراسة المواد التعليمية وتنظ

  ).2006بريم آدم،(تعلمه 
اإلستراتيجية على أنها علم تخطيط وتوجيه العمليات الحربية ) 1994( مرسي وعرف     

  .ويمثل التخطيط أهم مكونات التعلم
أن اإلستراتيجية هي سلسلة متكاملة ومتفاوتة الطول ) ,1994Fayol(وجاء عن فيول      

مليات المنتقاة وفق هدف من أجل تحقيـق أحسـن مسـتوى مـن األداء،     والتعقيد من الع
واألساليب التي يتبعها الفرد من أجل الوصول إلـى   تهي مجموعة العمليا ةفاإلستراتيجي

 .الهدف الذي كان قد رسمه ألدائه

بأنها عبارة عن نمط  أو خطة لتحقيق تكامل بـين   Kwet جيمس كويـت وقد عرفها      
مرسـي  (نمط  أو نموذج معين يعبر عن تدفق القـرارات والتصـرفات   األهداف و أنها

،1994 (  
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  Stratégie d' apprentissageاستراتيجيات التعلم  -4-2 

ليات أو الطرق الذهنية  التي  يستعملها المتعلمـون  توصف استراتيجيات التعلم أنها العم     
والتي تساعدهم على اكتساب وتخزين واسترجاع أنواع مختلفة من المعرفة ،فهـي تسـاعد   

  .و تنظيم وتجميع وتخزين المعلومات في الذاكرة المتعلم على دراسة المواد التعليمية
ات التعلم المعرفية التي تمثـل  و تعرف كذلك باإلستراتيجيات المعرفية أو استراتيجي     

عمليات ذهنية معقدة تساعد المتعلم على إدراك وتخزين واالحتفاظ واالسترجاع ألشـكال  
  مختلفة من 

المعرفة واألداء فهي مهارات ذهنية يمكن أن يتحول أثرها ألنها مصممة من أجل تدريس 
بـن دانيـة   (عليميـة  وتدريب المتعلمين كيف يتعلمون وتمثل تصميما نموذجيا للمـواد الت 

،1993 .(  
على أنها الوسيلة أو الطريقة التي تتكون من التكتيكات )2002.1(وقد عرفها الحيلة،      

  .أو اإلجراءات لكل تكتيك أو إجراء هدف معين ، تسعى لتحقيق هدف معين أو غاية 
م علـى  فاإلستراتيجية حسبه تمثل مجموعة من التنظيمات والطرق التي تساعد المتعل     

  .أداء أفضل وعلى تحقيق غاية التعلم 
اختيار واستخدام الطـرق التـي   ) 2004(عالم محمودو تعني إستراتيجية التعلم عند      

تساعد المتعلم على تجهيز المادة التي يريد تعلمها ،حيث يستخدمون طرق مختلفة تتناسب 
ة القراءة لموضوع واحد مع األهداف الخاصة التي يريدون تحقيقها ،فحسبها نجد أن طريق

في المجلة يختلف باختالف الهدف الذي يريد التالميذ  الوصول إليه،وبهذا فاإلسـتراتيجية  
يحددها الدافع والهدف الذي يريد المتعلم تحقيقه والوصول إليه فكلما كان الهدف واضـح  

  . )130،ص2004عالم ، (كلما كانت اإلستراتيجية مختارة بعناية ودقة 
فإنه يوضح أن كلمة اإلستراتيجية مشـتقة مـن الفعـل    ) 2002(دعدور محمـد   أما     
وتعني القيادة أو إدارة الحرب وأنها تمثل كـل العمليـات    stategiaستراتيجية   يالالتين

واألفعال المقصودة والغير المقصودة التي يؤديها المتعلم قبل وأثناء وبعد تعامله مع المادة 
 ها ،فهي تمثل مجموعة من الطرق والخطوات التي ينتهجهاالتعليمية التي يتفاعل مع
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المتعلم وتكون مقصودة وموضوعة ضمن الخطة التي سوف يسير عليها أو أنها تكـون   

  .عشوائية توصله لهدفه وغايته
أوضحت بأن إستراتيجيات التعلم ,R. Oxford) 1990( ربيكا أكسفوردعنه أن  وجاء      

تعرف على أنها أداءات خاصة يقوم بها المتعلم ليجعل عملية تعلمه أسهل وأسرع وأكثـر  
تشويقا وفعالية وأكثر استقالال وتوجيها نحو الذات ،ويمكن االستفادة منها في مواقف تعلمه 

يم مثل  تنظيم الجهد والمناقشة واإلدارة الواعية والتحـرك  الجديدة وهي تشمل على مفاه
  .نحو الهدف

فعرفها على أنها تمثل طريقة خاصة يستخدمها )  D. Brawn ,1987(وأما دوجالس براون
المتعلم ليتعامل مع مشكلة أو مهمة ما بغرض تحقيق نهاية محددة كما أنها تصميم مخطط 

  .متعلم وإدارتهاللتحكم في المعلومات التي يتلقاها ال
فاإلستراتيجية عبارة عن تصميم و تخطيط إلدارة للمعلومات التي يتم فيها التعامـل        

  .مع المقرر
فعرفها على بأنهـا العمليـات أو األسـاليب التـي     ) Lombardi ,1994(لومبارديأما    

  .يستخدمها المتعلم النجاز  مهمة محددة وأنها خريطة لعمليات التفكير 
بأنها تمثل أسـلوب يتضـمن اتخـاذ    )1998( نايفة قطامي يوسف و قطاميرفها د عوق    

نحو ما تتضمنه أجزاء ومكونات إستراتيجية التنظيم وتمثل األسلوب الـذي سـيتم   القرار 
  .المتوافرة ةوفقه تنظيم التعلم وبرمجة استخدام المصادر التعليمي

لمنحنـى أو الخطـة واإلجـراءات    أننا نقصد بها ا"بقولها  هدى ناشفوعبرت عنها      
والمناورات والتكتيكات والطريقة واألسلوب التي يتبعها المتعلم للوصول إلى نواتج التعلم 

 -أو نفسـي   اجتمـاعي –أو ذاتي نفسـي   Cognitiveمعرفي –محددة منها ما هو عقلي 
 60ص1997ناشف ،(أومجرد الحصول على معلومات PSYCHO-MOTOR حركي 

.(  
فإنه يريا أنها فن استخدام الوسائل لتحقيق ) 1994(شحاتة ومحبات  ، عميرة أبوأما      

عنـد   األهداف ،وهي اختيار األساليب التعليمية لتحقيق الهدف ووضع خطة تنفيذية  وهي
 المربين  تمثل طريقة العمل الذي يحدده نظام ما على مدى طويل نسبيا وصوال إلى أهدافه 
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لسياسته وحجم اإلستراتيجية يعتمـد علـى حجـم     االمرجوة وحال لمشكالته األساسية وتنفيذ
  .الهدف

على أنها مجموعة من اإلجراءات التـي يسـتخدمها    )Fichil,1998(فيشيلوعرفها كذلك   
وتكون بروية ودقة وهذا لرفع  مستوى الوعي لديه حتى يـتمكن  المتعلم لتساعده على التعلم 

جـل  أمن عملياته المعرفية التي يقوم بها وتوجيهها مبادرته الذاتية وتنظيمها وتقييمهـا مـن   
وعلى أنها تمثل قدرة المتعلم على التخطيط والـوعي وتقييمـه لكفـاءة    .تحقيق أهداف مهينة

  ).2000فافي و األعسر، ك(تفكيره في حل المشكالت وتنظيم تعلمه 
بأن اإلستراتيجية تتضمن اتخاذ القرار نحو ما تتضـمنه  )1998(القطامي نايفة  ا أضافتكم  

  .أجزاء ومكونات إستراتيجية التنظيم التعلم وتحديد موقع استخدامها  
 وعليه فيمكننا القول أن معظم هذه التعاريف تتفق على أن اإلستراتيجية تتمثل في أنها        

مجموعة من المراحل والطرق والخطوات واإلجراءات التي يتبعها المتعلم  مـن ،جـل أن   
يسهل على نفسه عملية الفهم واالحتفاظ بالمعلومات والحقائق التـي يتعلمهـا  وأن يـدرجها    
ضمن رصيده المعرفي السابق وكذلك لمساعدته على استرجاعها وتذكرها عند الحاجة إليهـا  

  . ن وبأسهل الطرقفي أقل وقت وجهد ممك
  

  :وقت استخدام اإلستراتيجية-4-3
إن استعمال اإلستراتيجية ال يحدد بوقت معين وال يتوقف استعمالها، فهي تكون قبـل       

في أن ) 2002(دعدور البدأ بالمراجعة وتكون أثنائها كما تكون بعدها ،وهذا ما أشار إليه 
التعلم تكون قبل التفاعل المباشـر مـع   المتعلم الناجح يستخدم مجموعة من إستراتيجيات 

المعلومات أو المادة العلمية ومجموعة أخرى من االستراتيجيات أثناء التفاعـل مباشـرة   
  .معها واستراتيجيات أخرى بعد التفاعل مع المعلومات 

عليه  بفالمتعلم  قبل أن يتعامل مع المعلومات سيقوم بالتخطيط لكيفية التعامل وما يج     
ه ،ويقوم بأفعال من شأنها إعداده وتهيئته معرفيا ووجدانيا وبدنيا وفيزيقيا وحصر جميع فعل

الظروف المحيطية التي بإمكانها أن تساعده وتوفر عليه الوقت والجهد وتسيير األوضـاع  
 على حسبه بغرض تناوله للمعلومات،ويقوم بتحديد المعرفة السابقة التي يمكن أن تساعده
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في هذه المهمة،وأن يحدد في أي اتجاه يريد أن يأخـذه تفكيره،ومـاذا عليـه أن يعمـل      

  ).2002.2الحيلة،(أوال
أنـه   أما أثناء التفاعل فإنه يستعمل عدة إستراتيجيات للتعامل مع المعلومات من بينها     

يقوم بتفحص المادة والتعرف على األفكار والمعلومات الموجودة فيها وترتيبها على حسب 
أهميتها وتصنيفها وتلخيصها وإدارة بنائها في إطار خاص يسهل عليه إدراكهـا وفهمهـا   
وتنظيمها،كما يقوم بوضع  كيفية العمل ويتفقد مساره للتأكد من مدى صحته  ويقرر مـا  

ل بها وما هي المعلومات المهمة التي يجب أن يتذكرها وما األشياء التـي  الكيفية التي يكم
  ).1985زيدان والسمالوطي،(يحتاج إليها النجاز عمله،وبهذا يقوم بمراقبة أداءه

فيما نجده بعد قيامه بالتفاعل يقوم بمجموعة أخرى من االستراتيجيات بغرض تمكينه     
االحتفاظ إذ يقوم من حين ألخر بمراقبة نفسـه   من ترسيخ المعلومات ولزيادة قدرته على

وتفحص تذكره و تقويم ذاته وأداءه وتحديد األمور التي تمكن منهـا و التـي استعصـت    
عليه،فهو بتقويمه لنفسه يتفحص هل أن طريقة عمله وتفكيره زودته بأقل أو أكثر مما كان 

الطريقة التي انتهجها،وهل يتوقع وما الذي عمله مختلفا والى أي مدى يخدمه هذا المسار و
هو بحاجة لتغيير الخطة لسد الثغرات في فهمه وبهذا نجده يعاود بنـاء خطـة أو يعـدل    

  )2002.1الحيلة،(فيها
وبهذا نقول أن استراتيجيات التعلم ليس لها وقت محدد فهي تسير معا وجنبا إلـى جنـب   

التي تكفل للمتعلم التقليل وتمثل حلقة دائرية نجد  داخلها جميع االستراتيجيات والخطوات 
  .من الجهد والوقت وفي نفس الوقت تزيد من قدرته على االستيعاب

  
  : الهدف من استعمال استراتيجيات التعلم-4-4

تهدف استراتيجيات التعلم إلى استخدام مجموعة من الطـرق والمهـارات العقليـة          
تخول لهم الحصول على قدر  يكير التوالفكرية في تعلم كيفية التعلم والتفكير في كيفية التف

أكبر من المعلومات والحقائق العلمية في وقت قصير و بجهد أقل ولـذلك يـتم بتـدريب    
المتعلمين عليها من خالل لتزويدهم بأهم الخطوات والمراحل التي تجعلهم مسئولين عـن  

 . تعلمهم وتجعلهم عناصر فاعلة و مشاركة في العملية التعليمية والتربوية
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إن الهدف من استراتيجيات التعلم هـو أن يـذهب   "إلى ذلك في قوله بهجات وأشار      

التلميذ فيما وراء المعرفة لكي يتدرب على الكيفية التي ينجز بها النشاط والتدريب علـى  
  ).6،ص2003بهجات ،"( لتنفيذ مهام التعلم  ةت والعمليات واإلجراءات الالزمالمهارا
على أنها مجموعة من اإلجراءات والطرق التي يمكن للمتعلم اسـتعمالها بهـدف   و       

الرفع من مستوى الوعي لديه حتى يتمكن من توجيه مبادراته الذاتية وتقييمها نحو تحقيق 
  أهداف 

رصيده الفكري بنفسه،كما تهدف كذلك إلى مسـاعدة المـتعلم علـى    التعلم الفردي ولبناء 
  .تجهيز المادة التي يريد تعلمها وجعلها في متناوله ومقدرته

  
  :تصنيف استراتيجيات التعلم -4-5

ـ       ولزيـادة   م يستخدم التالميذ مجموعة من الطرق واالستراتيجيات ،وهذا لتسهيل تعلمه
اكبـر  المطلوب من القدرات والمهام والحصول على كم  المعرفي ولبلوغه المستوى مرصيده

  .الذي بإمكانه أن يتحسن إذا قام بانتهاج هذه االستراتيجيات بأقل جهد وومن المعلومات 
ومن بين هذه االستراتيجيات التي حددها فيو رولند في مرجعيه الدافعية فـي المجـال         

  :،نذكر)1997و1994(المدرسي
  morisation é Stratégies de mوالتذكرفظ إستراتيجية الح4-1-5

الحفظ والتذكر مهمة ممتدة طوال حياة اإلنسان فمن خاللها يستطيع االحتفاظ وتعلـم   إن     
الحقائق والمعلومات وجعلها ذات  بآالف الحقائق  ،فهي قدرة عقلية وذهنية تساهم في استيعا

واسـترجاعها ،وقـد عرفهـا     إليهـا  الرجـوع ثم محاولـة   الزمنمعنى وتخزينها مدة من 
بأنها  تعني عملية التثبيت التي يقوم بها المتعلم السترجاع المعلومات التي ) ,1997VIAU(فيو

  .يريد االحتفاظ بها وتخزينها ويكون االحتفاظ بإعادة القراءة أو الكتابة
على أنها تعني محاولة الفـرد تـذكر واسـترجاع    )1996(الزيات مصطفى  وقد عرفها      

لمعلومات التي يتم استقبالها في الذاكرة قصيرة المدى وتخزينها في الذاكرة طويلة المدى،أي ا
أن المعلومات في بادئ األمر تكون موجودة في الذاكرة القريبة والمتعلم يريد أن ينقلها مـن  
هذه الذاكرة إلى ذاكرة بعيدة وطويلة المدى وهذا ليتمكن من استرجاعها وإعـادة إحضـارها   

 .الحاجة إليهاعند 
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بأنها مجموعة من المراحل تقـوم بتسـهيل   ,Dansereau) 1985(دنسيو كما جاء على لسان 
د بلـوغ  عملية اكتساب  وتخزين المعلومات وهي مجموعة من التقنيات يستخدمها التلميذ قص

  .أهداف العملية التعليمية من اكتساب وتخزين واالستغالل الجيد للمعلومات
بأنها عبارة عن طـرق يسـتعملها التالميـذ عنـدما      Pintrich يش ربنتويعرفها كذلك      

يكونون بصدد نشاط يتطلب منهم تذكر معلومات معينة مثل األسماء والتـواريخ والقواعـد   
  :تيجية تنقسم إلى ثالثة أجزاءوالمعادالت ،وهذه اإلسترا

  
  Rehearsal :الترديد أو التسميع أو المراجعة-4-5-1-1
تكرار وإعادة المعلومات حرفيا ولفظيا مثل ترديد أرقام الواليات في اإلستراتيجية تتمثل هذه  

  .مثال مرة بعد مرة بحيث يمكنه هذا التكرار من االحتفاظ بها في الذاكرة قصيرة المدى 
عملية يقوم بها التلميذ محاولة منه استرجاع ما حصله من معلومات أو اكتسبه مـن  وهي    

خبرات ومهارات ،وذلك أثناء الحفظ وبعده بمدة قصيرة ،ولعملية التسميع هذه فائدة عظيمة إذ 
تبين للمتعلم مقدار ما أجاده من حفظ وتجدد لديه الحافز على بذل الجهد وعلى مزيد االنتبـاه  

ذا يعود لما يشعر به المسمع من متعة النجاح أو من الم الخيبة ويبدأ المتعلم في في الحفظ وه
 . )1996األحمد خالد،(عملية التسميع بعد فهم المادة واستيعابها

ويكون ذلك من خالل إعادة الفكرة أو الرقم المراد حفظه واالحتفاظ به وتتمثـل فـي         
ها عدة مرات إلى أن يتم حفظها والتمكن منها ،وقد محاولة تسميع أو ترديد المادة المراد حفظ

يعوض الترديد والتسميع بالكتابة في بعض األحيان وعادة ما يفضل التالميذ فـي السـنوات   
الدنيا للجوء إلى هذا النوع من اإلستراتيجية في الحفظ ألن اكتسابها وتطبيقها لـيس بـاألمر   

  .الصعب
من اإلستراتيجية أقل األنواع فعاليـة فـي الحفـظ    بأن هذا النوع )1996( الزياتويرى      

والتذكر خاصة إذا اعتمد فيه على مجرد الحفظ اآللي الحقائق دون محاولة ربطهـا بالبنـاء   
المعرفي والمعلومات السابقة للفرد أي عدم ضم وإدماج المعلومة الجديدة في البناء المعرفـي  

ع الحفـظ عـدة مـرات إال أن يـتم     السابق،كما يتمثل في محاولة تسميع أو ترديد موضـو 
 حفظها،ومهما يكن فإن حفظ المعلومات معينة أمر ال غنى عنه وينتج عن التسميع تعلم أنواع
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ذاكرة والتسميع يفوق التعلم  بطريقـة  مختلفة من االستجابات التي يمكن أن تعتبر أبقى في ال 

القراءة المحضة ويتمثل في إعادة تكرار المعلومات التي يريد تـذكرها بصـوت مرتفـع أو    
  .منخفض على حسب المتعلم وطريقته في الحفظ

  
  :إستراتيجية الربط-4-5-1-2

و حيث يقوم المتعلم بـربط المعلومـة أ   تسمى كذلك إستراتيجية السلسلة ومضمونها      
وهكـذا   ةالفقرة األولى بالفقرة الثانية التي يراد االحتفاظ بها والفقرة الثانية بالثالثة والرابع

دوليه في نظام ربط متسلسل ويكون باستخدام الربط المرئي ،وتمثل كذلك فـي محاولـة   
إحداث ارتباط بين المادة المراد حفظها وبين ما هو موجود في بنيته المعرفيـة  بحيـث   

  .ببنية معينة أو بنظام معرفي معين ةادة المتعلمة مرتبطتصبح الم
كما أنها تحتوي على إعادة تجميع وربط األفكار وهذا لجعلها في وحدات كبيرة ذات       

معنى وهو يؤكد بذلك على مبدأ هام هو تنظيم التعلم ، ويعد التجميع سلسلة مـن وسـائل   
ومات توضح بطريقة مـا ذات معنـى   استخدام التذكر وتتصف في معناها أن وجده المعل

  .)2006أحمد عطية أحمد،(حتى  يتسنى للذاكرة قصيرة المدى أن تحتفظ بها لمدة أطول 
ويعد مبدأ الترابط الذي يستعرض فيها التلميذ الخبرات السابقة المترابطـة بـالخبرة         

ه اسـترجاعها  الجديدة ومحاولة إيجاد عالقات بينها حتى يتم حفظها وتخزينها ليسهل علي
واستخراجها ،فإذا درب التلميذ على استخدامها فإنه سوف يسهل عليه تدوين كـل خبـرة   
جديدة بحيث يمكن استخدامها في كل مرة تعرض له وتتمثل كذلك في محاولـة إحـداث   
ارتباط بين المادة المراد حفظها وبين ما هو ماثل في البناء المعرفي بحيث تصبح المـادة  

  .ة ببنية معينة أو بتنظيم معرفي معين المتعلمة مرتبط
وهذه اإلستراتيجية تكمل العنصر الناقص من اإلستراتيجية األولى وهو إعادة إدمـاج       

 .المادة المحفوظة ضمن بناء فكري مما يسهل االحتفاظ بها أطول مدة ممكنة 
 
 
 
 
 
 



 - ط ط ط ط  -

  استراتيجيات  التعلم        _______________________________________________   الرابع الفصل 
 
  :إستراتجية التصنيف -4-5-1-3
يقوم المتعلم  في هذه اإلستراتيجية بتصنيف ووضع المواد واألشياء التي تم وضعها      

قطامي نايفـة  في قوائم ضمن مجموعات بحيث تتضمن خصائصها العامة، وقد أوضحت 
تعرف على خصـائص المشـتركة   أن المتعلم يقوم فيها بوضع األشياء في مجموعات وال
  ).2001قطامي نايفة ،( والخصائص المختلفة وان يلخص ما يمكن مالحظته 

وهو محاولة تصنيف المادة موضوع الحفظ في فئة تحتوي على نـوع المعلومـات        
المتعلقة بها ،بحيث تصبح هذه المعلومات وحدات في المعلومات الفئوية المكونـة للبنـاء   

  ).األحمد أمل(د تسهيل توظيف المعلومات كلما استدعت الضرورةالمعرفي،وهذا قص
أن هذه اإلستراتيجية تقترب كثيرا من إستراتيجية الزيات فتحي مصطفى وقد اعتبر       

التنظيم ،كما يتمثل في محاولة التلميذ تصنيف المادة موضع الحفظ في فئة نوع المعلومات 
وحدات في المجموعات الفئوية المكونـة للبنـاء   المتعلقة بها بحيث تصبح هذه المعلومات 

المعرفي للفرد،وهذا قصد تسهيل المعلومة وتوظيف المعلومات كلما استدعت الضـرورة  
  ).1995لزيات فتحي مصطفى،(لذلك 

  :يساهم التصنيف في جملة من الوظائف أهمها 
ملية التعميم أنها تساعد على تبسيط البيئة ومن ثمة استيعاب معظم محدداتها من خالل ع-

  .التي تجعلها تكون مفهوم الشجرة
  .التصنيف يساعد على اكتشاف األشياء المتماثلة -
  .يسمح التصنيف باستخالص المعاني المرتبطة بالمفاهيم المختلفة-
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 إستراتيجية التلخيص 4-5-2

أنه كثيرا ما يشجع المدرسون طلبتهم على تلخيص المـادة  ) 2004(محمود  عالم يرى   
  .الدراسية
مع بعضها البعض وإحالتها االفكار والمعلومات والدروس  المطلوب تلخيص ودمجفيكون 

  .ةإلى مادة متكاملة ويمكن الحصول منها على تشكيل وتمثيل مجرد للمادة الدراسي
وتساعد هذه الطريقة  ،وحداتهابمحتواها وتعرف تلخص وعناوين تحويل الدرس إلى  أو   

على تسهيل التعلم وحفظ المادة الدراسية والتمييز بين المعلومات المهمـة وغيـر مهمـة    
والتعرف على األفكار الرئيسية التي قد تكون مذكورة بطريقة صريحة أو ضمنية ،ويكون 

تقرأها تحتاج إلى جملة أو عبارة تلخص األفكار األساسـية التـي    التلخيص بعد كل فقرة
  .وردت فيها ثم تطرح سؤاال عن المادة في هذه الفقرة

أنه في التلخيص علينا إتباع التنظيم الهرمـي بحيـث نضـع الفكـرة     عبادة ويرى      
  .األساسية في القمة ومنه نتفرع في األفكار الجزئية 

على فهم واستيعاب المعلومات بصورة أكثر تنظيمـا وتبسـيطا   وهذه الطريقة تساعد      
  ).16، ص2001عبادة ،(مما يساعد أو يسهل استرجاعها وتذكرها 

يتعلم التالميذ من خالل التلخيص الربط بين الموضوعات من خالل إيجاد الصلة بين      
لمواضيع التي األفكار والتمييز بين ما هو أساسي فيها أو ثانوي في أي موضوع من تلك ا

  .يتعلمونها
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   les stratégies d'organisationإستراتيجية التنظيم -4-5-3  

دراسي المحتوى المعرفي الذي يضمه أي موضوع  ميقصد بإستراتيجية التنظيم  تنظي     
يراد دراسته وتتضمن إستراتيجية التنظيم على أمثلة وأشكال تدرج المحتوى ومخططـات  

 ).1998الحيلة ،(

يلعب التنظيم دورا مهما في تحسين التحصيل الدراسي،فقد  جـاء فـي منشـورات         
المركز الوطني للوثائق التربوية أن التالميذ الذين يكون تحصيلهم الدراسـي منخفضـا و   

  ن بقدرة يتميزو
ضعيفة وعمل غير منتظم ونجدهم غير مكترثين بتحصـيلهم معظـم األحيـان ،وأنهـم     
متوسطي القدرة في مجال تنظيم عملهم والحرص،في حين أن الـذين يكـون تحصـيلهم    
الدراسي مرتفعا  يتميزون بقدرة عالية في التنظيم إذ يهتمـون بكـل صـغيرة وينهـون     

  .واجباتهم بدقة متناهية 
التنظيم في قدرة المتعلم على تنظيم السلوك التعلمي على عدة عوامل بعضـها   يتوقف     

يتعلق بطبيعة المواد المراد تعلمها وترتكز على اختيار المعلومة وفق طبيعتهـا وفئتهـا ،   
وتحديد ما إذا كانت معلومات أساسية أم ثانوية وتكوين عالقات بين مختلـف المعلومـات   

)1993Goupil,(  حفظ المعلومات ضمن بناء سابق، وهذا بهدف)Viau,1997.(  
فإنها إستراتيجية يقوم بها المتعلم لتضمن له لتحصيل أكبر ) ,1994Viau(وحسب فيو      

قدر ممكن من المعلومات المعقدة ،إذ ينظمها بطريقته الخاصة لكي يتمكن من  طرحها و 
  .وضعها  أو جمعها ا في جدول ضمن منهجية خاصة

بأن عملية التعلم تكون أفضـل إذا كانـت المـادة    ) 1998(امي يوسف قطوقد أوضح    
الدراسية منتظمة في تقديمها وفي االنتقال من موضوع فرعي إلى موضوع فرعي آخـر  
،وقد أثبتت األبحاث في موضوع سـيكولوجية اإلدراك أن المـواد الدراسـية المنتظمـة     

ذكرها واسترجاعها ،فالتنظيم هو والواضحة لها تأثير ايجابي على سهولة حفظها وإعادة ت
إستراتيجية تساعد وتزيد من فاعلية التعلم وتزيد مخزون الفرد وان المادة المنظمة تنظيما 

 .جيدا تعتبر أسهل للتعلم وأكثر مساعدة للتذكر 
 
 
  



 -  ل ل ل ل  -

  استراتيجيات  التعلم        _______________________________________________   الرابع الفصل 
بأنه يجب أن تنظم المواد والخطط التي تستعمل فـي الموقـف    )2001(غباين صرح و  

تعلمي بشكل يجعلها حية وغنية بالمعنى وذات مغزى من وجهة نظر الطالـب،  الالتعليمي 
بمعنى أن الطالب إذا استطاع أن ينظم المواد والمعلومات التي يتعلمها فإنه سوف يضـفي  

وبهذا يمكنه التعبير عما جاء فيهـا مـن أفكـار بأسـلوبه     عليها نوعا من الجدة والتفسير 
الخاص وأن يطورها ويحللها ويجعلها أقرب إلى فهمه ومستواه الفكري  ألنه ال يسـتطيع  

  .أن ينظمها إال إذا تمكن من فهمها واستيعاب المغزى والمعنى من المقرر 
ـ    أبو عالم وترى       ائق والمفـاهيم  أن التنظيم السليم يسـاعد علـى حفـظ أالف الحق

والمهارات في اللغة والعلوم والرياضيات واالجتماعيات وغيرها من المواد الدراسية التي 
يتعلمها ويحدد تنظيم المادة في وحدات وظيفية لتصنيف أو تفسير التفاصيل عدد ونوعيـة  

  .) 133،ص 2004،أبو عالم (األفكار 
د المـتعلم علـى إدراك المعلومـات    بمعنى أن التنظيم السليم للوحدة الدراسية يسـاع     

واالحتفاظ  بها أكبر قدر ،فهو بالتنظيم يقوم بتصنيف المعلومات علـى حسـب أهميتهـا    
ودورها ومجموعتها، كما يقوم بتفسير وتعليل والشرح وإعطاء تفاصيل للمعلومات المقدمة 

  .له
عدتهم علـى  ن التنظيم يؤثر بشكل ايجابي على كمية ونوعية الحفظ وكذلك في مسـا أو   

واسترجاعها واستدعائها بسهولة ويسر ،كما يؤدي تنظيم المادة الدراسـية   ةاستذكارا لماد
وفهمها إلى مقاومة الكف الرجعي،وأن مراجعة المادة أو المواد المتعلمة التي نسـتذكرها  

  .مراجعة منتظمة وعلى فترات تساعد على الحفظ 
ط والرسوم البيانية بأنواعها والمخططـات  وللتنظيم  طرق مختلفة منها عمل الخرائ     

،يرتكز اختيار المعلومات وتنظيمها وفق وظيفتها  ةاالنسيابية مثل تتالي األحداث التاريخي
وفئتها وتحديد هل هي معلومات أساسية أو ثانوية باإلضافة إلى تكـوين عالقـات بـين    

  في بناء معرفي للمتعلم  مختلف المعلومات وهذا بهدف تسهيل االحتفاظ بالمعلومة وإدماجها
أنه ال يمكن استخدام إستراتيجية التنظيم تلقائيا قبل سن العاشرة ومع  Viauفيوويرى      

 ذلك تبقى مهمة ويمكن تعليمها للتالميذ نظرا ألهميتها وأثرها االيجابي على التعلم ،ومن
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مؤشراتها تجميع المعلومات في جدول ،وضع تعليقات على الهامش ،االستعانة بالشـبكات  
  .والمخططات 

من األهمية أن يخلق التالميذ خططهم التنظيمية لما كان ذلك ممكنا ألن التعلم ذا طبيعة   
طريقة تنظيم المـدرس لهـا،    بنائية ال يوجد ما يضمن أن ينظم التالميذ المعلومات بنفس

  .إذا كان من األمور الهامة أن ينظم التالميذ المعلومات بطريقة محددة كولذل
إن تعلم المادة المنظمة في شكل مخطط واضح أسهل بكثير من تعلم المادة المتفرقة        

التي ال يربط بين أجزاءها ناضم أو رابط وقد أثبتت التجارب التي أجريـت عـن حفـظ    
وعتين من األرقام األولى ال ينظم أرقامها أي ناضم، بينما رتبت أرقـام المجموعـة   مجم

الحفظ في المجموعة  نالثانية وفق مخطط واضح فكان الحفظ في المجموعة الثانية اكبر م
  .األولى بكثير 

أن التنظيم يهدف إلى مساعدة المتعلمين على زيادة )  1999(ويرى جابر عبد الحميد      
لمواد الجديدة وذلك في األساس بفرض بنيات تنظيمية جديدة علـى المـواد ،وقـد    معنى ا

يتألف من إعادة تجميع األفكار أو المصطلحات أو تصنيفها وتجميعها أو تقسـيمها إلـى   
  .مجموعات فرعية اصغر ويتألف أيضا من تجديد وتمييز األفكار المفتاحية أو الحقائق

التعلم الجديدة معنا وذلك بإضفاء بنيات تنظيمية علـى   وأن إستراتيجية التنظيم تزيد مواد
األفكار البسيطة والمعقدة ،وأن تنظيم المادة والمعلومات يساعد في تعلـم المـادة بشـكل    
هرمي أو ترتيبي وتكون مفيد في حال وحدة البيولوجية كتصـنيف فصـائل الحيوانـات    

  ).1999عدس،(
ارا وموضوعات بفكـرة رئيسـية وإعـداد    كما يهدف إلى أن المتعلم يقوم بوصل أفك    

الخرائط وهو إعداد تمثيل أو تصوير بصري أو رسم توضيحي لكيفيـة ربـط األفكـار    
  .ووضع الخطوط تحت األفكار األساسية والمفتاحية

  
  
  
  
  



 - ن ن ن ن  -

  استراتيجيات  التعلم        _______________________________________________   الرابع الفصل 
  
   Les stratégies de planification لتخطيط ا تراتيجيةإس-4-5-4  

يترتب على المتعلم مسؤولية كاملة في مواقف التعلم إذ يقوم بالتخطيط لهـا واختيـار       
الخبرات  المناسبة  للظروف البيئية والمجموعات التي يتعامل معها  ،ونعني بـالتخطيط  

بالتعلم ،وتظهر مـن خـالل تحديـد     وضع األهداف وتحديد المصادر الرئيسية قبل البدء
  .لمستوى الكفاءة التي يرغب في تحقيقها   المتعلم ألهدافه أو

إلى ذلك اختيار أو تحديد إستراتيجية التعلم المالئمة لتحقيق هذه  Viauفيو ويضيف       
األهداف فتظهر مؤشراتها من تحويل العناوين الجزئية إلى أسئلة تتطلب أجوبة وتحويـل  

  إلى مخططات لتسهيل تخزينها واالعتماد على النموذج معين قبل البدء في تنفيذ الدروس 
النشاط وتحديد الوقت الالزم لالنجاز وتحديد المعارف السابقة المساعدة على انجاز المادة 

  .موضع االكتساب من قوانين وقواعد وغير ذلك
ت قبل وأثناء وبعـد  عدة مهارا) 2005( العتوموتتضمن استراتيجية التخطيط حسب      

القيام بأي نشاط تعلمي ،فقبل النشاط يجـب أن يوضـع التلميـذ الخطـوات والطريقـة      
والقواعد التي يجب تذكرها والتعليمات الواجب إتباعهـا وتحديـد    ةواإلستراتيجية الالزم

الزمن واألهداف والقواعد األساسية التي تمثلها ،أما أثناء النشاط فيجب على المـتعلم أن  
ر االهتمام لتقدمه في عملية التعلم وعن عمليات  التفكير التي يقوم بها وعـن إدراكـه   يعي

لسلوكه،وتحديد  موقعه من اإلستراتيجية التي اتفق على أداءها،و يحدد ما المعرفة السابقة 
التي بإمكانها أن تساعده في مواصلة مشواره نحو تحقيق الهدف وفي أي اتجاه يريـد أن  

ماذا عليه أن يعمل أوال ولماذا يقرأ هذا الجزء ،وكم من الوقـت يلزمنـه    يأخذه تفكيره ،و
بالنشاط فانه سوف يقوم بحصر ما تم انجازه والتطرق الحقا  مإلنجاز مهمته، أما بعد القيا

  .إلى رسم خطة جديدة ألعمال أخرى  
  :أهمية عملية التخطيط بالنسبة للتالميذ

تالميذ ،حيث أن التخطيط يسـاعد التلميـذ علـى    للتخطيط وظيفة دافعية في التحصيل ال-
  .توجيه سلوكه وانتباهه ،فالتلميذ المنتسب إلى تحقيق أهدافه ويقلل من الجهد الضائع 

يساعده على تحديد األدوار التي يمكن أن يلعبها التلميذ أثناء تنفيذ اإلجراءات حيـث ال  -
 .تكون مشاركته في األمور بطريقة عشوائية 
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  .يساعد التخطيط على تحسين التعلم من حيث مراعاة لمنطق التلميذ ومنطق المادة-
يراعي التخطيط مستوي نمو التلميذ و يسهل عملية التعلم من حيـث تحديـد األبنيـة     -

أبـو  ( ي األبنية المعرفية والمنطقية وتسلسل عملية الـتعلم المعرفية بالتخطيط سوف يراع
  ).137، ص2004عالم ، 

يساعد التخطيط في تقدير الزمان الالزم النجاز األعمال وتنشيط المعارف السابقة وإلقاء -
  . نظرة عليها من أجل االستعانة بها في ترسيخ المعارف الراهنة

  
   les Stratèges de Control إستراتيجية مراقبة الذات-4-5-5

يس الفـرق بـين   بمراقبة وتفحص ما أنجزه فيق عملية يقوم من خاللها التلميذ  يوه     
جل التصـحيح أو إعـادة التوجيـه وبنـاء     أالهدف المسطر والنتائج المتحصل عليها من 

  ).2007بوسنة ،(والتعديل في الخطة
خرى للتأكد من أنهم يسيرون يراجع المتعلمون أنفسهم بالتنظيم الذاتي من فترة ألحيث    

بخطى حثيثة نحو الهدف الذي سطروه ألنفسهم ولمشوارهم الدراسـي وكيفيـة سـيرهم    
  .ضروريا  للوصول إلى ذلك الهدف ،وقد يعدلون من استراتيجياتهم إذا كان ذلك

يسمح التقويم الدائم بمعرفة مدى مالئمة الخطة مـع مسـتجدات العمليـة التعليميـة          
الذي يعتمد على إستراتيجية المراقبة نجده دائما يتفقد مستوى االنجاز الذي حققه  ،فالتلميذ

باعتماده على طريقة عمل وانطالقا من ذلك يتخذ القرار بمواصلة والقيام بشـبه امتحـان   
ذاتي أثناء أداء النشاط ،وإعادة تركيز االنتباه من مرة ألخرى وطرح أسئلة حول ما تـم  

  ).,1997VIAU(مدى التحكم في المعلومات المكتسبةتعلمه ومحاولة معرفة 
إن الطالب يراجعون أنفسهم على فترات منتظمة للتأكد من أنهم يفهمون ويتذكرون       

ما يسمعون في الفصل ويتخذون الخطوات التي تمكنهم من التغلب على أية صعوبات في 
  .ون الفهم ،وذلك عن طريق طرح أسئلة و إعادة قراءة ما كانوا يقرؤ

والغرض من مراقبة الفهم هو معرفتهم مـا يعرفـون ومـا ال يعرفـون وإحـدى           
برسم صورة أو رسومات توضيحية  ااالستراتيجيات التي تسهل مراقبة الفهم هي أن يقومو

 أو إيضاح العالقات العلة بالمعلول أو طرح األسئلة قبل بدء االستذكار أو الدراسة 
 



 - ع ع ع ع  -

  استراتيجيات  التعلم        _______________________________________________   الرابع الفصل 
 

موضوع ما يطرحون أسئلة فمن المحتمل أن يجعل هذا معرفتهم بالمادة معرفة واقعية أي 
يعرفون فعال مدى معرفتهم وتكون أثناء أداء المهمة إذ يحدد من خاللهـا المـتعلم كيـف    

يف يمكن أن أكمل ،ما هي المعلومات المهمة التي عمل ،وهل أنا في المسار الصحيح ،كأ
يجب أن أتذكرها ،هل تحركت في المسار المختلف ،ما األشياء التي احتاج إلـى عملهـا   
،وتمثل المراقبة المعرفية في قدرة الفرد المتعلم  علـى أن يختـار ويسـتخدم ويراقـب     

الذي يتعمون مـن  الراهن  استراتيجيات التعلم المناسبة والمالئمة ألسلوب تعلمهم والموقف
  ) .   2005العتوم وآخرون،(خالله
كما يقوم فيها المتعلم بتقدير ذاته والقيام بالتعزيز الـذاتي وإدارة محـيط المـذاكرة         

  ).1999عدس ، (ومراقبة االستيعاب والفهم 
ـ  "ذلك في قولها  أبو عالموتأكد       ن أن المتعلمون بالتنظيم الذاتي يراجعون أنفسـهم م

فترة األخرى للتأكد من أنهم يسيرون بخطي صحيحة نحو تحقيق الهدف ،وقد يعدلون من 
أنها تخل بهم وال توجههم إلى الطريق الصحيح الذي رسموه فـأنهم   اطريقتهم إذا الحظو

  ) .139،ص2004أبو عالم،( "يبدلون ويعدلون من األهداف، إذا كان ذاك ضروريا 
مـن   االفرد المتعلم لكيفية حدوث التعلم عندهم حتى يتمكنو متابعةفالمراقبة يقصد بها     

بنقده ) 2002( دعدورويتمثل ذلك حسب مراقبة استيعابهم وتحديد ماذا يفعلون حيال ذلك 
ألدائه وتصحيحه لألخطاء التي يرتكبها وقد تشير إلى المكافآت التي يمنحها لنفسه كلمـا  

فسه،وتتطلب هذه اإلسـتراتيجية درجـات   تطور في أداءه أو بالعقاب الذي يفرضه على ن
  .عالية من الوعي والشعور بالمسؤولية 

مراقبة المتعلم لمدى فاعلية الخطة التي رسمها وتقييم انجازه واسـتخراج   وهي كذلك     
أهم األخطاء التي وقع فيها لكي يتفاداها الحقا فيكون له قدرة على تقويم ذاته والتأمل فـي  

لتي تم انجازها والتفحص لمستوى االنجاز الذي حققـه وقـد   مدى صحة ودقة خطوات ا
يقـارن   نتظهر من خالل االتصال باألساتذة والمعلمين لمعرفة رأيهم في الموضـوع وأ 

  .إجابته بإجابة األستاذ ليتعرف على مستواه الحقيقي
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تتمثل هذه اإلستراتيجية في قيام التلميذ بتقويم النتـائج النهائيـة لجهـوده إذ يحـدد          
المتعلمون بالتنظيم الذاتي إذا ما كان ما تعلموه كافيا للوصول لألهـداف التـي رسـموها    

  ).140 ص، 2004الم ، أبو ع(ألنفسهم
إن دور إستراتيجية التقويم يعتبر الدور األساسي والجوهري )2007(ويرى بوسنة      

مختلف لفيما يخص عمليتي التعلم والتعليم ،حيث يسمح لنا باتخاذ أهم القرارات بالنسبة 
 التعلم ،والتعرف على القواعد التي طبقت والتي لم تطبق واألمور التي يجب أن عناصر 

 أدائه على ما حققه  من فالتقويم يسمح بمعرفة مدى تقدم المتعلم في ، نعيد النظر فيها
حددت له،حيث يقضي التقويم أن يعرض التالميذ بيانا بمدى  أواألهداف التي حددها لنفسه 

جودة أدائهم لمهارة معينة،فقد يظهرون أنهم يستطعون أن يكتبوا ملخصا بعناصر أساسيات 
جابر عبد الحميد واألعسر (ميزوا األفكار المفتاحية أو األساسية في فقرة موضوع محدد وي

،1999.(  
يكون التقويم بعد أداء المهمة فيحدد هل طريقة تفكيري زودتني بأقل أو أكثر ممـا   و     

كنت أتوقع،ما الذي عملته مختلفا ،والى أي مدى يخدمني هذا المسار ،هل أنا بحاجة إلـى  
  ).2005العتوم وآخرون،(لسد الثغرات في فهمي أو إضافة فهم جديدالرجوع في المهمة 

إلى الكشف عـن مـدى   ) 2007(ويهدف هذا النوع من اإلستراتيجية حسب بوسنة      
امتالك المتعلم لالستعدادات والقدرات والمعلومات التي تسمح له لمتابعـة تعلـيم معـين    

ي تسمح له أو تعيقه على االنتقال إلى والتعرف على قدرات التلميذ التي هو مزود بها والت
مادة جديدة والتعمق فيها أو إلى مرحلة دراسية جديدة،وهل التلميذ موجـود فـي المكـان    

  .المناسب
أن وظيفة التقويم هي وظيفة تهدف إلى مساعدة المتعلمين  )1998(قطامي وقطامي ويرى 

لهم من قدرات واستعدادات وتحقيق التكامل وتحقيق الذات والنمو والتطور وفق ما يتوفر 
وميل وإمكانيات وينصب االهتمام في عملية التقويم عادة على مدى درجة إتقان المـتعلم  
الستخدام استراتيجيات مساعدة التذكر والتدريب على اختيار ذاته واإلفادة مـن التغذيـة   

 .الراجعة والفورية التي يحققها بنفسها
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  استراتيجيات  التعلم        _______________________________________________   الرابع الفصل 
أو نتائج التعلم  منجزاتفي هذا الصدد أن التقويم ينصب على  )1997(ناشفوترى      

وال يكفي أن نقول تحقق الهدف أم لم يتحقق بل ينبغي معرفة مستوى اإلتقان أو الكفـاءة  
ف التعليمية وبالمدخالت السلوكية،وتضيف أنه بالنسبة لهدف التعلم، والتقويم يتصل باألهدا

يرتبط أساسا باألهداف المحددة كمخرجات أو كنتائج للتعلم، فإذا كانت األهـداف تشـمل   
العنصر األول في الخط التعليمي فإن األساليب وأدوات التقويم تمثل العنصر األخير فـي  

  ).1997شف،نا(الخطة ،وأن التقويم عملية مستمرة ال يتوقف عند هذا الحد
بأن تقييم التلميذ لنفسه يعد وسيلة صـادقة للتقـويم   )  2000(كفافي واألعسر وأضاف   

رأى أن تقويم التلميذ لنفسه هو ) ,Torny Carter 1991(حيث جاء عنهما أن تورني كارتر
  .قلب حركة تقويم األداء وليس هناك سبب يحول دون تقويم التلميذ لذاته

أن التقويم الذاتي يعد جزءا أساسيا في جميع أشـكال للـتعلم   )2001(غباين وأوضح      
الذاتي نظرا ألهميته في تحديد مقدار التحقق من األهداف التعليمة والغايات المنشـودة أو  
المرجوة من التعلم والتي ينتظر أن تنعكس إيجابا على الفرد المتعلم ،حيث من خالل هـذا  

كافآتها داخليا ويتم معالجة عناصر الضعف فيهـا  التقييم تعزيز عناصر القوة وإقرارها وم
وتعديل سلوكه والتقييم الذاتي تبعا ألهداف وأغراض بعامة ويتضمن أن يقـوم المتعـالم   
بنفسه وبتحديد وتقييم مستوى تعلمه وبذلك اعتمادا على المبدأ التربوي العام الذي يقتـرح  

ة العلمية التي تعلمها ويمكن تحقيـق  بأنه يعهد إلى المتعلم بان يقيم نفسه بنفسه في المعرف
  .ذلك من خالل اختبارات التقويم الذاتي 

التقويم الذاتي إلى زيادة ثقة المتعلم بنفسه وفي قدرته على اإلبداع وتكون كما يؤدي       
 ) .2002دعدور ،(بعد االنتهاء من عملية التعلم 
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  les stratèges d'élaboration: إستراتيجية البناء-4-5-7

بأنها طريقة تعلميه يستعملها التلميذ أثناء تعلمـه ترتكـز    إستراتيجية البناء  وتعرف     
  .على تأسيس روابط أو عالقات بين المعلومات مثل ربط العضو بالوظيفة

وهي إستراتيجية بسيطة وهناك عالقة بنائية معقدة مثل تأسيس عالقة بين معلومـة        
وأخرى موجودة سابقا في التركيب المعرفي له يجد التلميذ نفسه في حاجـة إلـى ربـط    
المعلومات ببغضها البعض أو يستبدل ويستدل على معلومات انطالقا من معلومات أخرى 

بعض المقدمات، كما تعرف بأنها مجموعـة طـرق   أو أن يتوصل إلى نتائج نمن خالل 
تعليمية يستعملها التلميذ أثناء تعلمه تركز على تأسيس روابط أو عالقات بين المعلومـات  

  .مثل ربط عاصمة ببلدها
ويبقى أخذ النقاط الهامة من أهم مؤشرات إستراتيجية البناء إيجاد تعريف بأسلوب خاص   

  .)1989األعسر وآخرون،(لمفاهيم سبق التعرف والتعرض لها
 قوبيلوتسمح إستراتيجية البناء بإعادة المعارف في الذاكرة طويلة المدى ،وقد عرفها      

)1993Goupil, (  بأنها طرق تعليمية يستعملها التالميذ أثناء تعلمه وهي تركز في تأسـيس
 روابط أو عالقات بين مختلف المعلومات وتستعمل في شرح المعلومات بأسلوب خـاص 

للقيام بإخراج  واستخراج األفكار األساسية واخذ النقاط الهامة أثناء الشرح ، ويمكـن أن  
  .),1994VIAU(تظهر كذلك في تلخيص الدروس وتعريف المفاهيم بأسلوب خاص 
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  :إستراتيجية الحفز أو الدعم-4-5-8

إن استثمار في انجاز نشاط معين لفترة طويلة نسبيا يتطلب قدرا من التحفيز الـداخلي أو  
خارجيا ،وقد يغيب التحفيز الخارجي لسبب أو ألخر وفي هذه الحال يتوقف العديـد مـن   

تأديـة نفـس   التالميذ عن االستثمار في تأدية النشاط أو في أحسن الظروف همتهم فـي  
  .المستوى السابق من اإلتقان

وقد يتمثل التحفيز في تصور النتائج النهائية التي سوف تعود حتما بالفائـدة ،رفـع         
تحديات أمام الذات البد من تحقيقها ،نعين المكافأة ذاتية بعد االنتهاء من النشـاط بنتيجـة   

  ايجابية 
  

الستماع إلى مقطع موسيقي وهذا علـى  وذلك بأخذ وقت راحة والذهاب إلى الخارج أو ا
  .حسب ميول الفرد في المكافأة

كما يقصد بها تلك اإلستراتيجية التي تساعد المتعلم على مواصـلة أو تـوفير جـو          
معرفي مناسب وهذا يجعل المتعلم يستمر في الهمل من خالل اإلبقاء على الدافع الـداخلي  

  .نشطا أثناء القيام بالمهمة
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تعرف بأنها إستراتيجية ترتبط بتنظيم عملية التعلم ،يلجا إليها التلميـذ لتـوفير الظـروف    
علمه وتعرف كذلك بأنها مجموعة الظروف التي تسمح بتكيف المحـيط  والمحيط المالئم لت

  .مع المتعلم أو تكيف المتعلم مع المحيط
بأن إستراتيجية التسيير ترتبط بتنظيم عملية الـتعلم ويلجـا   ) ,1997Viau(ويرى فيو     

ى التعلم إليها التلميذ لتوفير الجو المناسب والمساعد للتعلم ، وتهدف إلى مساعدة التلميذ عل
بتنظيم المحيط والمصادر الموجودة وتشخيص مصـادر الموجـودة واسـتغاللها لتكـون     
عناصر مساعدة من أدوات وزمالء ة الوقت والمكان واألساتذة والمؤطرين وهي تنقسـم  

  :إلى قسمين
  .تنظيم العمل في الزمان والمكان -1
  .البشرية والمادية دتسير المصادر والموار-2

 
  L .Organisation de Travail dans le Lieu:يم العمل في المكانتنظ  -1- 5-9- 4

يحاول التلميذ في هذه اإلستراتيجية تنظيم مكان تعلمه واألجواء المحيطيـة لتعلمـه فهـو    
فإن التلميذ ذو الضـبط  )1997(حسب ما جاء في مرجع فيو الدافعية في المجال المدرسي

نـه يختـار المكـان بدقـة     إا ما أراد المراجعة ففإذ الذاتي يختار بعناية فائقة مكان تعلمه
  .ويشترط أن يكون هادئ ومضاء 

     
نه كذلك يختار المكان الذي يجلس ويراجع فيه فهـو يختـار   إأما إذا كان داخل القسم ف  

المكان الذي يكون فيه في مركز مجال البصر المعلم أو األستاذ أي في مقدمة القسم أو في 
لميذ الذي يفتقر للضبط الذاتي فنالحظ انه يفضل زوايا القسم أو وسط القسم على عكس الت

  ,Viau) .        1997(في الخلف  حيث يتمركز عادة التالميذ المشوشين والغير المبالين 
إن االهتمام بتوفير الظروف الفيزيقية التي تساهم في إنجاح العملية التربوية التعليمة       

يعتبر من مؤشراتها اعتماده على الضبط الـذاتي الخـاص   سواء داخل القسم أو خارجه و
بتنظيم العمل في المكان إذ أن  هذا النمط من التالميذ يختار المكان المضـاء والمهـوى   
والهادئ وهذا يتعلق إلى حد كبير باختالف التالميذ ،إدارة محيط ومكان المذاكرة وتحديـد  

 ).1985زيدان والسمالوطي،(المكان بدقة فالتلميذ ال يراجع في كل األمكنة 
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  L .Organisation de Travail dans le temps:تنظيم العمل في الزمان-4-5-9-2

،وهـذا   وتتلخص هذه اإلستراتيجية أو الخطوة في اختيار أفضل وقت للعمل والمراجعة  
فـي   االختيار يختلف من تلميذ ألخر، فهناك من يختارون ويفضلون المراجعة في الصباح

نجد تلميذ آخر يفضل الدراسة والمراجعة في المساء وآخر يفضل الدراسة في وقـت   حين
متأخر من الليل حيث يكون اآلخرين نيام ويسود الهدوء وتقل الحركة،وكذلك اختيار وتيرة 

بإمكانه العمل لساعات طويلة ،هناك من يضطر لوضع فواصل راحة بين العمل فهناك من 
فترات ،وعلى العموم ليس هناك وقت مثالي للمراجعة فال يمكننـا أن نقـول إن الوقـت    
المبكر هو أحسن وقت للمراجعة وال الفترة المسائية هي األحسن ،وفي هذه اإلسـتراتيجية  

ألداء المهمة وكم من  ميحدد فيه الوقت الالزيقوم التلميذ بوضع خطة لبرنامجه الدراسي و
  ).,Viau 1994(الوقت يتطلب على حسب طبيعة المادة 
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 Stratégies de gestion des :إستراتيجية تسيير المصادر البشرية والمادية-4-5-9-3
ressources hummains  

إن قدر المعلومات التي يتحصل عليها التلميذ في المدرسة ليس النسـبة الكاملـة مـن      
المعلومات وبالتالي ال يمكنه االعتماد فقط على ما قدمه له المعلم داخل القسم وما جاء في 

  .البرنامج الدراسي 
ويقومون بالبحث واالتصال باآلخرين وبـتفحص  ولهذا نجد أن بعض التالميذ يعون ذلك 

الزيادة المعلومات وللحصول على توضيح وشرح أفضل وأكثـر   هالمزيد من الكتب وهذ
كبر قدر من جوانب الموضوع مما قد يلجا التالميذ إلى المطالعـة  أبهدف اإللمام وحصر 

  .الخارجية وتفحص الكتب الخارجية والمجالت العلمية والقواميس
ا الذهاب إلى قاعات االنترنت ،أو االستعانة ببغضهم البعض أو تفحص الـدروس  وكذ    

التي قدمت في السنوات الماضية أو االتصال بأساتذة ومعلمين آخرين للتعرف على وجهة 
  نظرهم وتقديم الشروح 

اإلضافية وقد يستعين كذلك باألولياء واألصدقاء أو قد يقوم ببحث تطوعي للحصول على  
  .ن المعلومات المزيد م

وهذه اإلستراتيجية يقوم بها فقط من لديه الرغبة في الحصول دائما على المزيد واألكثر    
والتلميذ المجتهد على عكس التلميذ الذي يكتفي فقط بما يقدمه لهم المعلم داخل القسـم وال  

  ).,1997Viau(يأبه بالحصول على المزيد 
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ويمكننا القول في األخير أن مكانة التلميذ  قد  تغيرت  ولم يعد عنصر سلبي يتلقى        

 ا الستخدام استراتيجيات التعلم التعلم ويقوم بالتعلم بطريقة عشوائية بل أصبح يسعى جاهد
المعرفة والبحث عن الحلول لمشكلة نسيانه ونقص كفائتـة   لتنظيم وتسهيل طرق اكتساب

التحصيلية  فهو باكتسابه لبعض التقنيات واالستراتيجيات أصبح بمقدوره أن يـتحكم فـي   
تعلمه وفي رصيده المعرفي بعدما كان في األول يعتمد عل الحفظ اآللي دون تفحـص أو  

هج مجموعة من الطرق تضمن له مراقبة ومعرفة المستوى الحقيقي له ،بل اآلن أصبح ينت
دون أن يكلفه الكثيـر مـن    على التعلم واالكتساب واالحتفاظ  أن ينوع ويزيد من قدرته

الجهد الضائع فالمعلوم إن الشيء المنظم والمحكم البناء والمتسلسل يكون أسـهل للحفـظ   
لـى  وابقي في الذاكرة لوقت أطول ،وعليه وجب االهتمام بهذه االستراتيجيات ووجـب ع 

 بمساعدة تالمذتهم على تعلم واستعمال هذه االستراتيجيات ألنها تكفـل  االمعلمين أن يقومو
 .التعليمي سن المستوىحأن يت

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 -  ذ ذ ذ ذ  -

  
  
  
  

  الفصل الخامس

  التحصيل الدراسي

  

    مفهوم التحصيل الدراسي-5-1

  أنواع التحصيل -2-5-2

  العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي-5-3

  التحصيل الدراسيأهداف -5-4

    أهمية التحصيل الدراسي-5- 5

 راسيداألهداف التربوية لتقويم التحصيل ال-5-6

 ي والفروق الفردية بين المتعلمينالدافعية والتحصيل الدراس -5-7

 راسيأهداف تقويم التحصيل الد-5-8

  
    

  
 
  



 - ض ض ض ض  -

 لتحصيل الدراسيا_________________________________________________     الفصل الخامس   

  
    

  الفصل الخامس 

  التــحصيـل الدراسـي

الدراسـي مـن أبـرز    تحصـيله  في  متمثاللمتعلم من الناحية المعرفية ا تقويميعد       
، حيث يتم عن طريقه معرفة فعالية المؤسسـات   النظام التعليميأساسيات وأولويات عمل 

ستخدمه المعلم لتقدير مـدى تحقيـق   التعليمية بجانبيها الكمي والكيفي، فهو عمل مستمر ي
المؤسسات التربوية والتعليمية على  استخدام  كما يعمل على مساعدةاألهداف عند المتعلم ،

عملية معقدة يـدخل فـي حدوثـه    فالتحصيل التخطيط والتقدير،عملية نتائج التحصيل في 
  .مجموعة من العوامل واألسباب والشروط

ا هي هـذه العوامـل التـي تـدخل فـي      عرفة موم وهذا ما سنحاول التعرف عليه     
  . آلخرينالتحصيل بالنسبة للتلميذ وبالنسبة ل تكوينه،وما قيمة 

  
   مفهوم لتحصيل الدراسي-5-1

تختلف وجهات النظر واآلراء حول مفهوم وتعريف التحصيل الدراسي و رغم هـذا       
د المقدار الذي يتحصـل  االختالف نجد شبه اتفاق حول أهمية ودور هذا األخير في تحدي

  :عليه المتعلم من معارف من أهمها
التحصيل الدراسي يتمثل في المعرفة التي يتحصل عليها الفرد من خالل برنامج أو أن     

جميع التغيرات التـي   ويظهر في منهج دراسي قصد تكيفه مع الوسط والعمل المدرسي 
  .علمي معينتحدث للفرد جراء تعرضه لموقف تعليمي وممارسة عمل ت

ويقتصر هذا المفهوم على ما تحصل عليه المتعلم من معلومات وفق برنـامج معـد        
إلـى   ةيهدف إلى جعل المتعلم أكثر تكيفا مع الوسط المدرسي الذي ينتمي إليه، باإلضـاف 

 .إعداده للتكيف مع الوسط المدرسي بصورة عامة 
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أن التحصيل الدراسي هو المستوى المحـدد مـن   ) ,1968CHaplin( شابلينويرى      

طريـق االختبـارات    األداء أو الكفاءة في العمل المدرسي  يقيم من قبل المعلمين أو عن
لكفـاءة،أي مقـدرة   مستوى األداء أو ا المقننة ويركز هذا المفهوم على جانبين األول منه
   المتعلمة ،وثانيهما  طريقة التقييم التي ةالمتعلم على التأقلم وإيجاد الحلول للمواقف  التعليمي

 القيام باختبارات معـدة بإتقـان وبإحكـام    يقوم بها المعلم واإلدارة التربوية أو عن طريق
  .ةومقنن
إجرائيا كل مـا تقيسـه   أننا نعني بالتحصيل الدراسي  ) 1972(سيد خير اهللايرى       

االختبارات التحصيلية المعمول بها في جميع المدارس في امتحانـات شـهادة المرحلـة    
االبتدائية في نهاية العام الدراسي  وهو كل أداء يقوم به المتعلم في الموضوعات المدرسية 
 المختلفة والذي يمكن إخضاعه للقياس والتقدير الكمي  عن طريق الدرجات التي يتحصل

  .عليها في االختبارات 
على أنه كـل أداء يقـوم بـه المـتعلم فـي       إبراهيم عبد المحسن الكنانيوعرفه      

يمكن إخضاعه للقياس عن طريق الدرجات التـي   الموضوعات المدرسية المختلفة والذي
تحصل عليها االختبار أو من  تقديرات المدرسين أو في  آخر العام الدراسـي وخاصـة   

يعني أنه يمثل النتائج التـي   عندنا وهذا ةشهادة االبتدائية أي في السنة السادسامتحانات ال
يتحصل عليها جراء تطبيق االختبارات التحصيلية المعدة فيـا لالنتقـال إلـى المرحلـة     

  .المتوسطة 
 درجة االكتساب التي الدراسي على أنه يمثل التحصيل) 2000( صالح عالمو يعرف      

  يحرزه  مستوى النجاح الذي تعليمي معين، أو هو معينة أو في مجال ادةيحققها الفرد في م
 أو الدرجات المحددة من بواسطة درجة االختبار الذي وصل إليه ويحدد في تلك المادة أو

الدراسي يعبر عن مسـتوى اكتسـاب    أن التحصيل معا،ويضيف قبل المعلمون أو كالهما
وحدة بناء الكائن الحي عنـد مسـتويات    لمنظمة فيللحقائق والمفاهيم والتعليمات ا التلميذ

يحصل عليها التلميذ في االختبـار   والفهم والتطبيق ،والذي يقدر بالدرجات التي االستذكار
  .لهذا الغرض التحصيلي المعد

  



 - ظ ظ ظ ظ  -

 التحصيل الدراسي_________________________________________________     الفصل الخامس   

 
درجة ما حصله  هو نسبة الحصول على معلومات وصفية تبينلدراسـي  التحصيل او     

  االختبارات التي  محتوى المادة الدراسية، وذلك من خالل التالميذ بطريقة مباشرة من
للمعـارف   بمدار العام الدراسي لقياس مـدى االسـتيعا   يطبقها المعلم على متعلميه على
   . )1989الطاهر سعد اهللا،( الدراسية والمهارات التي لها عالقة بالمادة

أو في مجموعـة   قدرة  إنجاز أو براعة األداء في مهارة ما بأنهGood  كود ويعرفه     
من المعارف فهو مهارة التعامل مع المعلومات والمعـارف وقـدرة علـى اسـترجاعها     

  .والتعامل معها كلما استدعى األمر حضورها في مواقف مختلفة
أن التحصيل الدراسي مصطلح تربوي يطلق على النتـائج  )1992(المال ناهدوترى      

والتقديرات التي يحققها التلميذ من العملية التربوية ،يكون هذا التحقيق نتيجة عملية تفاعل 
  .المتعلم مع ما تلقاه وتعلمه في المدرسة وما اكتسبه من الكتب ومصادر المعرفة 

بأننا نعني بالتحصيل الدراسي تلـك    ),1973Lafan(وجاء على لسان  روبير الفان     
مدرسي قصد تكيفـه مـع الوسـط      التي يحصل عليها الطفل من خالل برنامج المعرفة
التلميـذ   بدرجة المعرفة والمفاهيم واألشياء التي اكتسبها المدرسي، يعني أنه يقدر والعمل

 ن ومـا مـدى  هذا التكوي النتيجة التي خرج بها من للبرنامج السنوي وما من جراء تلقيه
استفادته منها ويقتصر هذا المفهوم على القدر الذي يتحصل عليه المتعلم من المعلومـات  
والمفاهيم الواردة في البرنامج الدراسي المهيأ لذلك الغرض بهدف جعله أكثر تكيفا وتوافقا 
مع الوسط التربوي واالجتماعي الذي ينتمي إليه،وكذا إعداده بالخبرات وضروب المعرفة 

  .تي تخول له أن يكون عنصرا فعاال في البيئة التي يعيش فيهاال
على أنـه  ) 1971(قاموس علم النفس لسنة  وقد ورد مفهوم التحصيل الدراسي في

 األداء في العمل المدرسي أو األكاديمي عن مستوى محدد من االنجاز أو الكفاءة أو يعبر
و عليه  فمجال التحصيل  مجال   االختبارات المقننة يجرى من قبل المدرسين أو بواسطة

دراسي  بحتا يمثل الكيفية التي يكتسب بها المتعلم مهارات التعلم و مقدرتـه علـى حـل     
  .المشكالت في المواقف التعليمية المختلفة  و يتم إخضاعه لعملية التقويم و التقدير 

ادة من المواد  م على أنه اإلنجاز التحصيلي للمتعلم في)1970(لغريبارمزية و عرفته     
 تجريها  بالدرجات منها االختبارات المعدة والتي الدراسية أو مجموعة من المواد يقدر
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ـ   امج المدرسة في آخر العام الدراسي، فهو يعبر عن مستوى أداء التلميذ بعد تلقيـه لبرن
  . دراسي  خالل السنة الدراسية

 وعلى العموم نستخلص من مجموع  التعاريف المقدمة والمتوفرة حـول التحصـيل       
  .التعريف اإلجرائي كمحاولة منهم لتحديد مفهومه الدراسي أن  أغلبية الباحثين لجؤوا إلى

عمل المدرسي حيث نعرف التحصيل الدراسي إجرائيا على أنه األداء المحقق في ال       
و الفروض التي يقدمها المعلمون إما تكون كتابية  مقاسا باالختبارات المختلفة أو الوظائف

  .أو شفوية أو كالهما
يتحصل عليها التلميذ في مـادة أو   فهو يعبر عن  النتائج والتقديرات والرتب التي        

ت المعرفـة والمهـارات   خالل العام الدراسي بما في ذلك مجاال الدراسية مختلف المواد
وكيفية التعلم وحل المشكالت والوظائف المنزلية المنقطة والتي يقوم بها المعلم في العـام  

  .تالميذه  الدراسي ويختبر من خاللها أداء وكفاءة
الحكـم علـى المـتعلم     والمؤسسة في وهذه النتائج والتقديرات تستغل من طرف اإلدارة

المعدل العـام أو   ذي يليه أو إلى المرحلة  التي تليها،أو أنهالدراسي ال باالنتقال إلى العام
طـرف   التي تحصل عليها في االختبارات المعـدة مـن   السنوي لمجموع عالمات التلميذ

  .اختبارات كتابية أو شفوية أو كالهما المعلم واإلدارة التربوية،سواءا أكانت
ل الدراسي هو األداء المحقق في وعليه فقد اتفف الكثير من الباحثين على أن التحصي     

  . العمل المدرسي مقاسا باالختبارات المختلفة التي يعدها المعلمون واإلدارة المدرسية
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  أنواع التحصيل الدراسي 2- 5
  : الدراسي إلى ثالث مستويات وهي  لتحصيليمكن تقسيم ا     

التلميذ على مستوى أعلى ومرتفـع عـن    والذي يكون فيه أداء : التحصيل الجيد 5-2-1
تحصل عليه اآلخرون في نفس المستوى وفي نفـس القسـم ويكـون ذلـك      المعدل الذي

 واإلمكانيات التي تكفل للتلميذ الحصول علـى مسـتوى أعلـى    باستخدام جميع القدرات
منه ،وبذلك يكون في قمة االنحراف المعيـاري مـن    ومتجاوز األداء التحصيلي المرتقب

الناحية االيجابية وبذلك نجده يتجاوز ويتفوق على بقية زمالئه،ويكون اكتسابه للخبـرات  
  .واالستفادة من المعلومات المقدمة أكبر وأنفع

  التحصيل الدراسي المتوسط 5-2-2
التي تحصل عليها التلميـذ تمثـل نصـف     حصيل تكون الدرجةفي هذا النوع من الت     

اإلمكانيات التي يمتلكها ويكون أداءه متوسط وتكون درجـة احتفاظـه و اسـتفادته مـن      
  .المعلومات متوسطة 

  :التحصيل الدراسي المنخفض 5-2-3
األداء بالتحصيل الدراسي الضعيف حيث يكون فيه أداء التلميذ  يعرف هذا النوع من     

بالمقارنة مع بقية زمالئه،حيث تكون نسـبة اسـتغالله    ضعيف وأقل من المستوى العادي
ضعيفة إلى درجة االنعدام وفي هذا النـوع مـن    واستفادته مما تقدم في المقرر الدراسي
  العقلية وإلمكانياته الفكرية ضعيفا على الرغم من  التحصيل يكون استغالل المتعلم لقدراته

وال يستفد منها وال يعـرف   ال يستغلها  بأس بها من القدرات ،إال أنهتواجد قدر ونسبة ال
وهو ما يطلـق عليـه    جميع المواد في قدراته الحقيقية،وقد يكون هذا التأخر أو الضعف

عاجزا عن فهم ومتابعـة   التخلف أو التأخر أو الفشل الدراسي العام ألن التلميذ يجد نفسه
العجـز ، أو قـد    وبة رغم محاولته التفوق على هذاالبرنامج الدراسي الذي يجد فيه صع

وإمكانياته  يكون في مادة واحدة أو اثنين فقط فيكون نوعي وهذا على حسب قدرات التلميذ
 فقد نجده تلميذا حسنا أو متوسطا في اللغة واألنشطة التي تتطلب التعبير ،إال أننا نالحـظ 

لب التفكير واستخدام القدرات العقليـة  عليه الضعف في المواد الرياضية والمواد التي تتط
 .كالذكاء والتجريد 
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  العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي 5-3
لعوامل تتحكم وتدخل في تحقيقها العديد من ا ةإن التحصيل عملية عقلية وفكرية معقد     

  :منها ما هي ذاتية خاصة بالمتعلم ومنها ما هي خارجية عنه و المتمثلة في 
   عوامل ذاتية 5-3-1

 من بين العوامل الذاتية التي تعد من األمور المحفزة أو المعرقلة للتحصيل الدراسي     

 :العوامل العقلية وعلى رأسها 

   
   :الذكاء 5-3-1-1

العوامل التي تؤثر في التحصيل الدراسـي و مـن أكثـر     حيث يعتبر الذكاء من أهم      
القدرات العقلية ارتباطا بالتحصيل الدراسي ، فقد وجدت مختلف الدراسات وجـود هـذا   

في دراسة أجراها علـى  بيرت إذ وجد )بيرت،تايلور وفيرنون،واربتني وغيرهم(االرتباط 
حصـيل وجـد أن  معامـل    تلميذ وتلميذة متأخري الت 700عينة من التالميذ متكونة من 

،كما أوضحت نفـس  50.74االرتباط بين نسبة الذكاء ونسبة التحصيل الدراسي قدرت بـ
الدراسة أنه يوجد اختالف في معامل االرتباط بين الذكاء والمواد الدراسية المختلفة،فقـد  

باطا وجد أن أعلى المواد الدراسية ارتباطا بالذكاء هي مادة اإلنشاء ثم الحساب وأقلها ارت
هي الخط ثم الرسم وعليه فان التالميذ الذين يتميزون بنسبة عالية مـن الـذكاء يكونـون    
متفوقين وتحصيلهم مرتفع في هذه المواد ،في حين أن الذين يتميزون بذكاء منخفض يكون 
الحال كذلك في نسبة التحصيل إلى جانب هذا نجد دراسة أخرى قـام  بهـا واربـوتني    

Warbutoni  هر أن الذكاء هو العامل المسـؤول عـن ارتفـاع أو انخفـاض     و التي تظ
التحصيل ، حيث أن األطفال الذي يتميزون بذكاء منخفض كانوا أقل  تحصيال ممن وجد 

  .أن نسبة ذكائهم مرتفعة و قد تبعه ارتفاع في التحصيل الدراسي 
صـل  أن درجة التحصيل الدراسي ترتبط بالدرجة التـي يتح  Vernonو قد حدد فيرنون 

 عليهـا التلميذ في اختبارات الذكاء ، حيث وجـد أن نسبة االرتباط بين مادتي الرياضيات

)  Tyler  )1965في حين نجد أن تايلر  0.80و اللغة االنجليزية و درجة الذكاء تقدر بـ  
  0.75رأى أن هناك ارتباط ما بين درجة الذكاء ودرجة التحصيل و التي قدرت  بـ 
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( 0.65و  0.60لدى تالميذ المرحلة االبتدائية أما عند تالميذ الثانوية فقـد تـراوح بـين     
  .) 2004،  يبودخيل

من  خالل  ما سبق تتضح  أهمية  الذكاء في تحديد نسبة التحصيل عند التالميـذ وهـو    
 : تباطا  وثيقا به ، إال انه توجد عوامل أخرى تتحكم في مقدار التحصيل منها يرتبط ار

  
  : الذاكرة 5-3-1-2

تلعب الذاكرة دورا هاما في تحديد درجة التحصيل،إذ أن التلميذ الذي يتمتع بـذاكرة       
قوية تكون نسبة االحتفاظ بالمعلومات والحقائق واسترجاعها عنده أكثر وأبقى من زميلـه  

ذي تكون  ذاكرته ضعيفة ، فتحصيل األول يكون أحسن وأنفع من الثـاني الـذي يجـد    ال
صعوبة في االحتفاظ بالمعلومات واسترجاعها عند الحاجة إليها،واالستفادة منها في مواقف 

 .مشابهة أو التي تستدعي استرجاعها والتعامل معها و بها

  :الدافعية  5-3-1-3
ل المهمة التي يتحدد من خاللها نسبة أداء التلميذ وتتـدخل  تعد الدافعية كذلك من العوام   

في هذا الصدد أن االسـتعداد  ابن خلدون في تحديد مستوى المتعلم واستعداده،حيث يرى 
للتعلم أمر ضروري ومساهم في تحديد مدى اإلقبال على الدراسة أو النفـور منهـا ،وأن   

لى بذل الجهد والسعي نحو المزيد منـه  للدافعية دور في إعطاء الطاقة الداخلية الباعثة ع
،أما إذا كانت منخفضة فإنها تجعل التلميذ ينفرمن الدراسة واإلقبال عليها،ألن المعلـم إذا  
كان متعلموه ال يوجد لديهم استعداد ودافعية للتعلم ال يمكنه أن يفعل لهم شيئا وال يمكنـه  

 ).1991قوطرش ، ( تلقينهم المعلومات التي يريد إيصالها إليهم

 :والحالة الصحية العوامل الجسمية 5-3-1-4

ومن أهم هذه العوامل الجسمية التي ترتبط بالتحصيل الدراسي نجد البنية العامة للمتعلم 
حيث تلعب البنية دور في تحديد نسبة االنتباه والتركيز والمتابعة فالتلميذ الذي يتمتع ببنية 

وتحصيله،أما الذي يتمتع ببنية ضعيفة فإن سليمة يكون تركيزه منصبا فقط على دراسته 
هذا الضعف يحول دون قدرته على االنتباه والتركيز والمتابعة و يجعله عرضة لألمراض 

 والعدول عن  يصبح عرضة للتعب واإلجهادينجم عنها الغياب المستمر عن الدراسة أو 
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  من ضعف و بالتـالي تـؤثر علـى مـردوده الدراسـي      الدراسة والتفكير في ما أصابه
  ).1991قوطرش ،(
 : سالمة الحواس  5-3-1-5

  في تحديد مستوى ودرجة التحصيل ،فالتلميـذ  امهم اخرى دوراألتلعب الحواس هي 
سـوف   و التشوهات طراباتوخالية من االض ةالذي تكون حواسه الخمس في حالة سليم

الجو المناسب للتحصيل ،أما إذا أصيبت حاسة البصر أو السمع علـى األخـص    يتوفر له
أدت إلى نقص  في أداء وظيفتها ،فإذا كان التلميذ مصابا بضعف في الرؤية ،فهو ال  بخلل

يرى السبورة وما كتب عليها من بعيد وقد يصاب بضعف السمع فال يسمع صوت المعلم 
لبعد مكان جلوسه في الصف ،ففي مثل هذه الحاالت التي ال تلقى عالجا سوف تؤدي جيد 

 . إلى تأخر التلميذ في دراسته

  
 :االتجاهات التي يحملها المتعلم عن المدرسة والدراسة 5-3-1-6

فاالتجاه االيجابي والموجب نحو الدراسة والمدرسة ينعكس إيجابا على مردود المتعلم      
سهم في تعديل التوافق النفسي واالجتماعي حيث يعد ميل أو نفور التلميذ لمادة باإليجاب وي

معينة عامل يساعد على تعلمها أو عامل ينفره منها ،فكلما كان ميله باإليجاب نحو مـادة  
معينة فانه سوف يزداد اهتمامه ونسبة تركيزه ومثابرته واجتهاده نحوها لتحقيق مسـتوى  

ن مليه بالسلب اتجاه المادة فان ذلك سوف يقلل من عزمه ونشاطه أحسن فيها ،بينما إذا كا
 .لها مما ينعكس السلب على أداءه

  
 ريقة المراجعة واالستذكارط 5-3-1-7

ويتمثل ذلك في األسلوب الذي يتبعه التلميذ في المذاكرة و مراجعة الدروس ،حيث      
ن الوقت يكون لديه الوقت الكافي  أن التلميذ الذي يشرع في الدراسة قبل االمتحان بمتسع م

لالطالع على كل الدروس المقدمة دون مجهود كبير،وأن التلميذ الذي يراجع دروسه كل 
 يوم بعد رجوعه إلى المنزل ويقوم بالمراجعة الدائمة يساعده هذا ويزيد من نسبة احتفاظه

ادر على مواصلة، لمعلومات ويزيد من نسبة تثبيته للمعلومات وال يجد نفسه متعبا وغير ق
 قالئل في حين أن التلميذ الذي ال يبالي بدروسه إلى في الساعات األخيرة وفي أيـام
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عام من االمتحان ال يكون لديه الوقت الكافي لالطالع على األمور التي مرت معه خالل ال
الدراسي فهو يقرأها بسطحية ويتفحصها بصورة سريعة دون تمعـن وال توقف،وبالتـالي   

  تكون نسبة االحتفاظ عنده منخفضة بالمقارنة مع زميله  أن التلميذ الذي 
يترك المراجعة إلى آخر أيام االمتحان أو في يوم امتحان فإنه يجد صعوبة في االطـالع  

 .هاق وهذا ما ينقص ويقلل من أداءهعلى ما فاته وسيشعر بالتعب واإلر

  
  لعوامل األسرية   ا  2 -5-3

تلعب الظروف األسرية دورا في تحديد مقدار التحصيل ذلك  ألن الظروف األسـرية    
الجيدة من شأنها أن توفر الجو النفسي والمادي واالجتماعي المشجع على التحصيل أمـا  

  ذ الجسمي و االنفعالي و النفسي و العقليالظروف السيئة فبإمكانها أن تعرقل نمـو التلمي
 :و بالتالي تؤثر سلبا على مردوده التحصيلي ، فنجد أن  

  
  :رة ـم األسـجـح 5-3-2-1  
أكدت بعض الدراسات أن التالميذ القادمون من أسر كبيرة الحجم غالبا  مـا يكـون      

سطة العدد و مـن  إنجازهم العملي أقل من مستوى إنجاز التالميذ القادمون  من أسر متو
و دراسـة دوجـالس   )  Anastazi,1956( بين هذه الدراسات نجد دراسـة  أناسـتازي   

)Douglass ,1964   ( و دراسة دافي ) Davie, 1972   (   استخلصوا أن تالميـذ األسـر
الكبيرة الحجم يقل تحصيلهم نتيجة الحالة االقتصادية التي كانـت عليهـا عـائالتهم و أن    

  توقفون عن الدراسة و يتوجهون إلى العمل لمساعدة أسرهم في مصاريف أغلبيتهم كانوا ي
البيت ألن األسرة ال تستطيع توفير متطلبات الحياة األساسية و ال يمكنهـا سـد تكـاليف    

 حين أن أبناء األسر المحدودة العدد  يواصلون في الدراسة  و ال يوجد عندهم  التعليم في

لعمل لسد حاجيات األسرة و المدرسة فاآلباء هم رغبة في ترك المدرسة  و التوجه ل
بودخيلي ، (المتكفلين بذلك و على هذا تقل األعباء عنهم و يفكرون فقط في الدراسة 

  .إال أن هذا ليس معيارا ثابتا)  2004
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  : رةـات داخل األسـالقـالع 5-3-2-2  
إن الجو األسري الذي يتميز بالهدوء و االستقرار و التعاون و المحبة بين أفـراده  
يوفر للتلميذ جوا مريحا و مهيئا للدراسة أما الجو األسري الذي يتميز بكثرة الصـراعات  

ته ويعيق والفوضى و الالهدوء و كثرة المشاحنات يؤدي إلى تفكير التلميذ فيما أصاب عائل
  .عليه تفكيره في تعلمه و تجعله ينفر من الدراسة و بالتالي ينخفض تحصيله الدراسي

أن المشاحنات البيتية على مرأى ومسمع مـن األوالد  ) 1991(وقد رأى قوطرش  
حمـاة ،الكنـة ،بنـت الحماة،السـلف أو     (بين األب واألم وبين األم وأفراد أسـرة األب  

لتافهة بالنسبة للكبار وهي خطيرة عند الصغار وتؤثر تـأثيرا  من األمور ا) الخ..الساليف
النفسي والوجودي ،وقد تجعل التلميذ الكي  بالغا فيهم فتأخر التلميذ في الدراسة إلضطرابه

 .المجتهد تلميذا متأخرا في دروسه 
 
  :  المستوى العلمي والثقافي واالقتصادي 5-3-2-3
لم األثر األكبر في التوجه نحو الدراسـة  إن الوضع االقتصادي واالجتماعي للمتع 

وطلب الحصول على قدر أكبر وأوسع من المعلومات والخبرات المدرسية،فالتلميذ الـذي  
يعيش في وسط اجتماعي وثقافي غني سوف يساعده هذا الوسط على اكتساب والتوسع في 

من معارفهم ،كما الحقائق ويكونوا أغنياء بالتجارب والخبرات التعليمة التي تزودهم وتزيد 
يساهم المستوى االقتصادي المتوسط أو الحسن في توفير وتنويع المصادر واإلمكانيـات  
  التي تسهل وتعمق المعرفة من الكتب والمجالت العلمية واألشرطة وساعات االنترنت التي 
تزيد من مجال المعرفة وتقديم المعلومات بإسهاب عن الموضوعات التي تهم المـتعلم ،  

ن أن الذي يكون دخله االقتصادي ضعيف أو منعدم فإنه ال يفكر في هـذه األمـور   في حي
)    Plant ,1960(وإنما يفكر في توفير الغذاء واألمور األساسية و هذا ما أكده  بالنـت  

 في دراسته التي ترى أن الدخل المنخفض يخلق أثرا سلبيا لدى متعلمي هذه األسر 

ليس هذا دائما ،فقد يكون بالعكس فأبناء الفقراء األسر و بالتالي يعرقل تعلمه ،ولكن  
المحدودة الدخل هم الذين يتفوقون ويستمرون في الدراسة ويكون تحصيلهم جيد كمحاولة 

 .منهم لحل هذا المشكل الحقا والهروب من الوضع الراهن بالدراسة واالنشغال بها 
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أما فيما يخص المستوى الثقافي لألسرة فانه هو اآلخر له دور،فاألسرة التي يكون -
مستواها الثقافي مرتفع تقوم بتوفير الجو العلمي والثقافي المناسب داخل البيـت ،وذلـك   

جعة لهـم وتقـديم   بتوفير الكتب والمجالت العلمية ومساعدة أبناءهم على الدراسة والمرا
  ).2004بودخيلي،(المعلومات اإلضافية

إضافة إلى العوامل المتعلقة بالمتعلم أو بأسرته ،فإن توجد عوامل أخرى من شانها 
  :أن تحسن أو تعرقل أداء التلميذ وتتحكم في تحصيله من بينها

  
    :العوامل المدرسية 5-3-3

 :ميذ وتدخل عدة عوامل فيهاتلعب المدرسة الدور األهم والمباشر في تحصيل التال

  :المناهج الدراسية 5-3-3-1    
إن المناهج الدراسية ومدى مالئمتها مع مستوى وقدرات التلميذ إذ كلما كانت المناهج  -

الدراسية مراعية لقدرات التلميذ و عمره العقلي و الزمني وخصائص المرحلة العمرية 
فمثال في مرحلة الطفولة وجب أن يعتمد التي هو فيها كلما ساهمت في نجاح المتعلم  ،

المقرر الدراسي على األشياء التي تعتمد على المحسوس والتي يسهل إدراكه في مثل هذا 
العمر والتدرج معه والتسلسل في صعوبة المعلومات وتعقدها على حسب مراحل النمو 

وصيات هذه العقلي له،أما في مرحلة المراهقة فوجب أن يساير البرنامج اهتمامات وخص
المرحلة و ميول المراهق فيها ، و كذا على المناهج الدراسية أن تخلق نوعا من المالئمة 
مع تغيرات و متطلبات الحياة االجتماعية و الظروف البيئية وعليه فوجب أن تتالءم مع 

البيئة وأعمار التالميذ وان تكون أكثر علمية وعملية لتستطيع استواء أكثر المواضيع التي 
 .ثير اهتمام ودافعية المتعلمينت
 
  : صفات المعلم وشخصيته 5-3-3-2

يعد المعلم ركنا أساسيا من أركان العملية التعليمية  فهو حجر الزاوية لها، فالتعليم      
يتطلب أن تتوفر في المعلم مجموعة من الخصائص والمميزات تجعله يقوم بالدور المنوط 

جربة واإللمام بكل المعلومات والمواضيع التي تهم به و على رأسها أن تكون لديه الت
 تالمذته،و ذو خلق حسن و متذوق وفنان في مهنته على أحسن وجه ،وقد قامت الباحثة 
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معلم على تحصـيل التالميذ،وقـد   بدراسة حول أثر شخصية ال )  1970( رمزية الغريب 

استخلصت وجود العديد من الصفات التي تتمثل في المشاركة الوجدانية والعطـف علـى   
المتعلمين،البشاشة،والمرح وصفات خلقية والتي تظهر في المعاملة الطيبة ، وقد أكدت أن 

علميهم هذه الصفات االيجابية التي يتصف بها المعلم هي صفات محببة لدى التالميذ في م
وتعمل على ربط ودعم العالقة والتفاعل  ويكرهون معلميهم،وعليه فنفسية التلميـذ تتـأثر   
بشخصية المعلم بكل ما يحمله من صفات وخصائص جسمية وخلقية ومزاجيـة ومهنيـة   

  ).2007زيدي ناصر الدين،(،وهذا ينعكس إيجابا أو سلبا على تحصيل تالميذه
ات إال أن كرهم وعدم اقتناهم بأداء المعلم وعدم علمـه  فقد يكون التالميذ متوسطي والقدر

وعجزه في تعليم المادة سوف يؤدي بهم إلى إهمال المـادة والدراسـة وبالتـالي سـوف     
 . ينخفض أداءهم التعلمي

  
  : كفاية التدريس-5-3-3-3

إن نجاح المنهج في تحقيق األهداف التعليمية يرتبط  بالتدريس الجيد وخاصة في      
حل التعليمية األولى من حياة المتعلم تساهم في تكوينه تكوينا يمكنه من االستمرار المرا

والتقدم في طلب التعلم والتعمق في المعلومات،أما في حال ضعف التدريس فإن ذلك 
سيحول وينعكس على أداء التلميذ وسيجد صعوبة في االستمرار والتقدم ،وخاصة في مادة 

من المواد التي تتطلب معلومات تراكمية ومتسلسلة ،تنطلق  الرياضيات والقواعد وغيرها 
بالتدرج في التعمق على حسب المستويات العمرية  رمن ألن البسيط إلى المعقد وتسي

 ويتطلب التدريس الجيد إضافة إلى التمكن من المادة المتعلمة وطرق وأساليب وتوصيلها

ب للتعلم أما إذا لم يتوفر ذلـك فانـه      والتواصل الجيد مع المتعلمين مما يوفر الجو المناس
 .يجعل التالميذ ينفرون 

  
  : األقسام التالميذ في توزيع 3-4- 5-3

أدائه وتحصيله ،فاكتظاظ األقسام يعد أهم  في ادور إذ يلعب عدد التالميذ في القسم     
ميذ ،وقد العوائق األساسية التي تعيق  و تعرقل المعلم في أداء دوره وتقلل من أداء التال

  يعتبر العدد الزائد في القسم مصدر قلق وإزعاج  له ،فقد ال يتمكن من إتمام المقـرر في
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م الوقت وبالكيفية المناسبة ،وال يمكنه إعطاء الفرصة لكل تلميذ  للتعرف على إمكانيـاته 

 .واألمور التي تمكنوا منها و التي استعصت عليهم 

  
  اإلدارة المدرسية   5-3-3-5

تلعب اإلدارة المدرسية هي األخرى دورا في تسيير عملية التعلم و بالتالي تساهم في   
تحديد نسبة التحصيل ، حيث أن اإلدارة التي تراعي الظروف و األجواء التي تكون فـي  

عد أو تعرقل سير البرنامج الدراسي و هذا على حسب طبيعـة  المؤسسة من شأنها أن تسا
تعاملها و معاملتها فاإلدارة المتسلطة تنفر المعملين و التالميذ على حد السواء و بالتـالي  

  والتحصيل تقلل من فاعلية تدريس المعلمين و تنقص من العزيمة و الدافعية  للتعلم
ا فإنها سوف تحاول جلب المعلمين و التالميـذ  الدراسي، أما اإلدارة المعتدلة في قراراته 

 .بتوفير  الجو و الظروف المناسبة للتعلم

  
  :وجود األنشطة المدرسية الرياضية والفنية والعلمية-5-3

فالمؤسسة التي تتوفر داخلها نشاطات رياضية و فنية و ثقافية تساهم في التخفيف من   
تالميذ من جراء التعـب النـاتج عـن    الضغوطات والصراعات النفسية التي يشعر بها ال

الدراسة المستمرة فالمؤسسة تحاول خلق جو نفسي مريح و جو آخر للمنافسة يستمتع من 
 خاللها التالميذ و يغيرون الجو و كل هذا يعطيهم نفسا جديدا و قوة لالستمرار في الدراسة 

عـبهم و أعطـاهم   بحماسة أكثر و رغبة في الدراسة ألنهم قد غيروا الجو و أنقصوا من ت
  .معنويات أكثر

أن يسير تقديم المعلومات وفق نظام معين وبتسلسل منطقي، فعلى المعلم أن يتبع نظام -  
  التسلسل في تقديم الدروس وأن ينتقل من العام إلى الخاص والزيادة في تقديم المعلومات 

مـا  وعلى حسـب طبيعـة الموضـوع و   ،والحقائق على حسب إمكانيات وقدرات متعلميه
  .احتياجاته وصعوبته
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  :راسيأهداف التحصيل الد 5-4  
إلى إكساب التالميذ والمتعلمون أنماطا سلوكية متفق عليها في الدراسي  يهدف التحصيل-

  .المنظومة التربوية والتعليمية
هدف إلى تحديد االستجابات الواجب تعزيزها ،فمن خالل نتائج التحصيل يتمكن المعلم وي-

من التعرف على التحسينات والتقدم الذي تحصل عليهما وكذا الصعوبات التي تعترضه 
وتعيق سير وصول المعلومات ،وتدفعه إلى اختيار الحلول المناسبة لذلك مما يزيد من 

  .يكون بذلك عنصر محفز ومحبب للتعلم إقبال متعلميه على التعلم ،و
ويسمح بمراعاة خصائص نمو التالميذ المسئولة عن اخـتالف أداءاتهـم ،فالتحصـيل    -

الدراسي يعد المصدر الرئيسي الذي يمكننا من التعرف على مدى حصول عملية الـتعلم  
  .المعرفي ،كما يعتمد على نتائجه في تصنيف التالميذ وتقديم تقديرات حول أدائهم

كما يسمح التحصيل الدراسي بمتابعة سير التعلم وتقدير األمور التي تمكن منها المـتعلم  -
  واألشياء التي استعصت وصعب عليه إدراكها ،وهذا لتساعد المعلم واإلدارة التربوية 

وحتى التالميذ من إعادة بناء خطة سير الدروس والوقوف عند األمور التي عجز التالميذ 
  ها،وبالتالي إعادة صياغة األهداف التعليمية والتي ترتبط بخصائص نمو عن إدراكها وفهم

التالميذ اخذين بعين االعتبار قدرات ومعارف وميول التالميذ كل هـذه األمـور يمكـن    
  .الحصول عليها من خالل تقويم أداءات المتعلمين

يـة للـتعلم   تعمل النتائج المتحصل عليها في عملية التحصيل الدراسي على زيادة الدافع-
وزيادة تحفيز التالميذ،حيث أن إعطاء النقاط والعالمات بعد إجراء االمتحـان فـالتعليق   

 ) 2007بوسنة محمود،(االيجابي أو السلبي على أدائهم يرتبط بسيكولوجية التعزيز 

فالمعلم الذي يعطي لتلمذته عالماتهم بصورة جماعية فان التلميذ إذا ما شعر بأن أداءه أقل 
عليه وقد دعم المعلم وشـجعهم وقـدر مجهـداتهم     اى من نتائج زمالئه الذين تفوقوأو أدن

  وكانوا محل إعجابه وتقديره ،أما هو فأداءه كان منخفض ،هذا قد يزيد من عزيمته على 
تحسين مستواه والرغبة في الوصول إلى المرتبة والتقدير الذي وصل إليه زمالئه فينفس 

 .نفسه ومقدرته على  إدراك ما فاتهالقسم ،ومحاولة منه إلثبات 
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يستخدم المعلمون لتقويم التحصيل الدراسي في الوقت الحاضر وسائل متقدمـة ،منهـا    -
ا تقويم التقدم في األعمال االختبارات المدرسية العادية ومنها االختبارات التحصيلية ،ومنه

  ).2000عبد المجيد سيد أحمد منصور،(المدرسية اليومية
  
  :همية التحصيل الدراسيأ  5-5  
  .إلى مرحلة تعليمية أخرى تليهاتقرير نتيجة المتعلم النتقاله -
،وهذا يكـون باالعتمـاد   تحديد نوع الدراسة والتخصص الذي سينتقل اليه المتعلم الحقا-

  .والتحصيل والنتائج التي تحصل عليهاعلى المعدل 
  .معرفة القدرات الفردية والخاصة للمتعلم وإمكانياته-
  .االستفادة من نتائج التحصيل لالنتقال من مدرسة إلى أخرى -
 .تعلمين على االستذكار وبذل الجهد أكثر ميعمل التحصيل الدراسي على تحفيز ال-

المتعلمون على مدى تقدمهم في التحصـيل  يعد التحصيل الدراسي وسيلة فعالة يتعرف -
الدراسي وعند وقوف المتعلمين على درجة تقدمهم،فان ذلك يحفزهم على طلب المزيد من 

  .التقدم
يقوم التحصيل الدراسي بمساعدة المعلم على معرفة مدى استجابة المتعلمين لعملية التعلم 

  التقويم وسيلة جيدة توجه ،وبالتالي مدى استفادتهم من طريقة التدريس ولذلك يعتبر 
المعلم الكفء إلى مراجعته في التدريس والوقوف عند نواحي الضعف التي يعاني منهـا  

 .متعلموه

أن تقويم العمل التعليمي الخاص بالمعلم يساعد على تتبع نمو المتعلمين فـي الخبـرة   -
علـى   المتعلمة ، ويكون عن طريق تكرار االختبارات التحصيلية على فترات منتظمة

  .مدار السنة الدراسية
إن االختبارات التحصيلية تساعد على معرفة مقدار ما حصله المتعلمون من المادة -

 .الدراسية

يساعد تقويم التحصيل  على معرفة ما إذا كان المتعلمون قد وصلوا إلـى المسـتوى    -
 .المطلوب في التحصيل الدراسي
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من الممكن أن نستخدم نتائج التحصيل في تقويم طرق التدريس التي يستخدمها المعلمون 
  .،فطرق التدريس الجيدة تؤدي إلى تحصيل دراسي جيد

  
  :نتائج تقويم التحصيل الدراسي تمكن المعلم مما يأتي 5-6-

مدى ما حصله المتعلم من خبـرة معينـة    الحصول على معلومات وصفية تبين-1
بطريقة مباشرة أو بعبارة أخرى معلومات عن مقدار ما حصله من محتويات مادة 

  .معينة
الحصول على معلومات عن ترتيب المتعلم في التحصيل الدراسي ،وفي خبـرة  -2

  .معينة بالنسبة لمجموع المتعلمين في الصف الدراسي
لم ،وذلك بمقارنة نتائجه بالمقارنة مع نتائج زمالئه فـي  معرفة المستوى التعليمي للمتع-

  .القسم أو مع من هم في نفس المرحلة الدراسية
الحصول على معلومات عن نمو المتعلم من الناحية التحصيلية في فترة معينة -  

حتى يستطيع المعلم متابعة هذا النمو وليتعرف عما كان هذا النمو طبيعيا ومستمرا أم هو 
  . ي ومنقطع نمو وقت

التوصل إلى معلومات تساعد المتعلم في العمل صورة نفسية لقدرات المـتعلم العقليـة   -
  .والمعرفية

توقعات التحصيل الدراسي تختلف سلبا أو إيجابا عما يقرره الواقع ،وغالبا ما يكون إن  -
 علم الذي العامل المسئول  في هذه الحاالت هو ارتفاع أو انخفاض الدافعية بالتحصيل فالمت

 
يحصل على مستوى أقل من المتوقع منه هو متعلم ليس لديه دافعيـة عاليـة للتحصـيل    

  ،في حيث أن المتعلم الذي هبالدرجة التي تمكنه منت تحقيق المستوى المناسب الستعداد ت
يحصل على مستوى أعلى من المتوقع يبذل جهدا كبيرا في المدرسـة نتيجـة الرتفـاع    

ذلك فان هناك عالقة قوية وعالية بين ما يعرف بالدافعية لالنجاز أو الدافعية للتحصيل ول
 .الدافع للتحصيل واألداء  
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  :الدافعية والتحصيل الدراسي والفروق الفردية بين المتعلمين-5-7

المتعلم نحو موضوعات التعلم في التحصيل الدراسي األمر الذي يؤكـد   تؤثر دوافع     
  أهمية الدافعية في تفسير الفروق الفردية في التحصيل الدراسي بين المتعلمين عندما ندخل 
معدالت الذكاء بالنسبة للتحصيل بمعنى أن الفروق الفردية ترجع إلى عوامل أخرى غيـر  

  بعض المتعلمين بتحصيل عالي رغم أن قدراتهم العقلية  الذكاء،ومع ذلك هذا وقد نميز بين
تكون منخفضة وعلى العكس من ذلك نجد بعض المتعلمين من ذوي الذكاء المرتفع رغـم  
أن تحصيلهم قد يكون منخفضا لذلك نجد أن التحصيل الدراسي يرجع إلى عوامل ارتفـاع  

قوية بين الدافع للتحصـيل  أو انخفاض الدافعية نحو التحصيل ،حيث يوجد ارتباط وعالقة 
  .أو االداء المدرسي

واستعداداتهم  التحصيلية فـي المقـررات    على قدراته يهدف تقويم المتعلمين إلى الحكم
المختلفة حتى يمكن اتخاذ القرارات المناسبة والمختلفة التـي تعيـنهم علـى التحصـيل     

  االنتقال إلى  عليها ومن ثم حيث الدراسي الجيد من حيث التقديرات التي يحصلون
المراحل األعلى ،وكذلك توجيههم إلى مجاالت الدراسة المناسبة أو مجاالت النشـاط أو  

  .  الهوايات المناسبة لهم
أن ترتبط أهدافا اإلتقان باستخدام استراتيجيات الـتعلم   1983دويك واليوت  ولقد زعمت

  .قة التعلم ،واستراتيجيات المعالجة العمي رالفعالة المعروفة بتسيي
 

   ضعف التحصيل الدراسي
أن أسباب ضعف التحصيل،توقعات الوالدين المرتفعة أي  )1999(تيم و جالفريوضح 

طموح اآلباء أعلى من قدرات األبناء وكذلك ضعف اآلباء والعقاب يؤديان إلى أن الميل 
 .الطالب إلى االنتقام 

ال القليل فيستحبون تبعا لذلك التوقعات المنخفضة جدا فيتعلم األطفال أن ال يتوقع منهم أ-
  .فهم يعتقدون أنهم غير قادرين على التحصيل
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  .عدم االهتمام قد يهتم اآلباء بالتحصيل وال يهتمون بالعملية التي تؤدي اليه-
ن قبل دافعيتهن وهذا خطأ فقد أدركت الدراسات أن مشاركة التسيب في التربية م-

 .اآلباء ألبنائهم في التحصيل ضرورية وتزويدهم من تحصيلهم

  .الخالفات بين الوالدين التي تؤدي إلى طفل مكتئب ال يوجد لديه ميل للدراسة-
النبذ والنقد المتكرر والمقارنة بين الطالب وإخوته أو أفـراد عائلتـه والحمايـة    -

  الزائدة والدالل المفرط يعرض الطفل لعدم تحمل المسؤولية
لألطفال الـذي ال   ةتدني تقدير الذات وهذا يؤدي إلى انخفاض الدافعية األكاديمي-

يستطعون التعبير عن الغضب الن ال قيمة لهـم وهـم ال يسـتطعون أن يؤكـدوا     
  .أنفسهم

ن التي تـؤدي إلـى    الجو المدرسي غير مناسب وسوء معاملة المعلمون للمتعلمي-
  .إحباطهم والتقليل من عزيمتهم ودافعيتهم 

  .وقلة الذكاء  ةالمشكالت اإلنمائي-
منطقة إلى أخرى بسبب تنقل األسرة مـن  تنقل التلميذ المستمر من مدرسة ومن -

أخرى على حسب طبيعـة عمـل األب وظـروف     حي إلى حي أو من مدينة إلى
  .الحياة

مما يجعله يقطع مسافة كبير للوصول إلى المدرسة  المدرسة عن بيت المتعلمبعد -
   .مشيا التي يصل إليها متأخرا ومتعبا من جراء قطعه لهذه المسافة

  
  :ضعاف التحصيل خصائص 

  .يتميز ضعاف التحصيل بأن أداءهم أدنى نسبيا من مستوى الطلبة-
  ال يكملون واجباتهم وال يسلمونها -

 .فة واستيعابهم ضعيفمهاراتهم في القراءة والكتابة ضعي-

  .كثيرا ما يشعرون بعدم أهمية العمل الذي ينجزونه ،وبعدم قدرتهم على انجازه -
  .شكاكين في أنفسهم وفي قدراتهم ويضخمون األمور دائما -
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 الدراسي

  
إلى التحصيل الدراسي من حيث تعريفه وتبينت مختلـف  تطرق هذا الفصل       

أنواعه ،وقد اتفق العلماء على انه المعرفة التي يتحصل عليها المتعلم والمهـارات  
التي يتقنونها واألساليب التي يستخدمونها يقاس من قبل المعلمين وذلك باالختبارات 

بين انه هناك عوامل المختلفة كما ناقش الفصل العوامل التي تؤثر في التحصيل وت
مرتبطة بالمتعلم في حد ذاته وعوامل أخرى أسرية تحسن أو تعرقل أداء المـتعلم  
وعوامل مدرسية من شأنها هي األخرى أن تساهم في زيادة التحصيل كما يمكنهـا  
أن تعرقل التحصيل من خالل المناهج المسطرة وأسلوب وطريقة المعلم في تقـديم  

ب اإلدارة المدرسية ،ولها وجب االهتمـام بكـل هـذه    الدروس والتعامل ،كما تلع
  .العناصر لضمان زيادة تحصيل واستيعاب التالميذ
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  الجانـب الميداني     - ثانيـا 
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 الفصـل السـادس

  اإلجراءات المنهجية للبحث

    

يتناول هذا الفصل الجانب المنهجي إلجراءات البحث الميداني ،حيـث يـتم فيـه    

وخطـوات بنـاء أدوات    ،الدراسـة  وعينة مجتمعالوالتعريف ب المتبعالتطرق إلى المنهج 

  .سة االستطالعيةثم مناقشة نتائج الدراالبحث وتقنياته،

  :المنهج المتبع 1- 6

إن أي بحث مهما كانت طبيعته ونوعه يستوجب من الباحث في البداية الشعور 

والتحقق من وجودها في المجتمع الذي يحاول دراسته،بعد ذلك  بمشكلة وبأهمية دراستها

ا وطرق يتطلب منه التسلح بمنهجية معينة لمعالجتها والمعتمدة أساسا على أدوات ونوعيته

  .وتقنيات موضوعية تحددها طبيعة الدراسة ونوعها وموضوعها

العالقة بين الدافعية للتعلم الدراسة يحاول البحث عن أن الموضوع  باعتبار

ن المنهج المالئم إالمتمدرس ،فالمراهق  ثر كل منهما على تحصيلأواستراتيجيات التعلم و

، حيث يعرف البحث الوصفي بأنه دراسة الموضوع دراسة وصفية هو المنهج الوصفي و

 استقصاء ينصب على ظاهرة نفسية كما هي قائمة في الوقت الحاضر بقصد تشخيصها 
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ية وكشف جوانبها وتحديد العالقات بين عناصرها أو بينها وبين ظواهر نفس

  ).1999الداهري حسن صالح ،(أخرى

جل الكشف أفالمنهج يعني فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة إما من 

جل البرهنة على حقيقة ال يعرفها اآلخرون،أو هي أ عن حقيقة مجهولة لدينا أو من

تي الطريقة التي يتبعها الباحث لدراسة مشكلة موضوع البحث ،واإلجابة عن األسئلة ال

  ).2006الوافي عبد الرحمان ،(يثيرها موضوع بحثه

رتباطية التي تهدف إلى دراسة اإلويعد هذا البحث ضمن البحوث الوصفية التحليلية 

الوصفي ال يتوقف عند وصف ن المنهج إالموضوع من الناحية الوصفية والتحليلية ،ف

ط الوصف بالمقارنة بل يتضمن قدرا من التفسير لهذه البيانات أي محاولة ربالظاهرة 

 . والقدرة على التنبؤ بحدوثها  ،والتفسير األمر الذي يساعد على فهم مثل هذه الظواهر

إلى طبيعة الموضوع  القد تم اختيارنا للمنهج الوصفي ،وكان هذا االختيار راجع

،حيث أن هذا المنهج كفيل باعطاءنا صورة واضحة لظاهرة من الظواهر أو لحالة من 

صة إذا كنا بصدد البحث والتقصي والكشف عن مكونات حالة ما وفي بعض الحاالت خا

  .وتفسيرهااألحيان وصف العالقات الموجودة بين مكونات الظاهرة 

رتباطية التي تهدف إلى تحليل العالقات بين مختلف إلوقد اعتمدنا على الطريقة ا

  عالقة ارتباطيه  عن رتباطي هو عبارة عن تصفية تهدف إلى الكشفاإلالظواهر ،والتناول 

بين مؤشرين أو أكثر ،ثم التعبير عن هذه العالقة بصفة رقمية ومعيارية بمختلف المقادير 

 .RUBERT ET AL,1988)(اإلحصائية 
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  : مجال إجراء الدراسة 6-2  

  :الزمني المجال  1- 6-2

في  2007أفريل و ماي  يتم تطبيق البحث الميداني خالل الفترة الممتدة بين شهر      

  ). 2007-2006(الفصل الثالث من العام الدراسي

  :المكانيالمجال  2- 6-2

و المقدرة بخمس من الثانويان بها ةبمجموع ،تم إجراء البحث في والية البليدة      

ت للدراسة االستطالعية ومؤسستين للدراسة األساسية،كلهم من مؤسسات ،ثالث مؤسسا

  .والية البليدة

  :المجتمع وعينة الدراسة االستطالعية 3-  6

  : مجتمع البحث 1- 6-3

حيث ، السنة األولىأدبي ثانويات من والية البليدة فرع  خمس أجريت الدراسة في      

يذا وتلميذة موزعين على ثالث تلم 800يحتوي علىمجتمع الدراسة االستطالعية   أن

وكذا ثانوية مالك  نبالعفرو يثانويات وهي ثانوية محمد بوضياف وثانوية أحمد المارش

  :بن نبي بموازية حسب ما هو موضح في الجدول التالي
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  توزيع أفراد مجتمع الدراسة االستطالعية حسب الثانويان و الجنس: )01(مالجدول رق 

ثانوية محمد  الجنس

  بوضياف

ثانوية أحمد

  المارشي

ثانوية مالك 

  بن نبي

  النسبة  المجموع

  47.5  380  95 135 150  ذكور

  52.5  420  105 150 165  إناث

  100  800  200 280 315  المجموع

ميذ في مجتمع الدراسة االستطالعية والتي قدر تعدادهم توزيع التال)01(يبين الجدول 

تلميذ موزعين كما هو موضح في الجدول على ثالث مؤسسات حيث أن مجموع  800بـ

تلميذا وتلميذة مسجلين في السنة األولى أدبي ،في  315تالميذه ثانوية محمد بومضياف  

ا وتلميذة ،أما في مؤسسة تلميذ 285حين نجد عدد تالميذ مؤسسة أحمد المارشي يقدر بـ 

  .تلميذا وتلميذة  200مالك بن نبي فكان تعدادهم  

من وتلميذة  اتلميذ 610بـم تعدادهلمجتمع الدراسة األساسية فقد قدر  بالنسبة أما     

  .مؤسسة الفتح وابن رشد ،والجدول الموالي يوضح مجتمع الدراسة األساسية
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توزيع أفراد مجتمع الدراسة األساسية حسب الثانويات و  :)02( الجدول رقم  

   الجنس

,%نسبة  المجموع  رشد ابنثانوية  الجنس ثانوية الفتح

%49.35 301 106 195 ذكور 

%50.65 309 129 180   إناث

%100 610 235 375 المجموع

وحسب  تتوزيع أفراد مجتمع الدراسة األساسية حسب الثانويا) 02(يبين الجدول رقم 

،ويتوزعون على ثانويتين ابن رشد  ا وتلميذةتلميذ 610بـالجنس ،حيث يقدر عددهم 

أنثى بنسبة  309و% 49.35بـتلميذ بنسبة تقدر 301وثانوية الفتح وقد كان مجموع الذكور 

50.65..%  

ويعود سبب اختيار هذه الثانويان في مجتمع البحث ككل من العينة األساسية والعينة      

االستطالعية إلى قرب المؤسسات من مقر اإلقامة وكذا إلى التسهيالت التي تلقتها الباحثة 

في هذه المؤسسات من طرف المدراء ومن مستشاري التوجيه ومن األساتذة والتالميذ 

مشاركة والتعامل وللتعرف على ما في األدتين وهل ما فيهما الذين أبدوا رغبة في ال

  .يتجاوب معهم
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   : البحث عينة 1-2- 6-3

على مجتمع بحث هذه الدراسة  لتعتبر العينة من أهم عناصر البحث ومراحله، ويشم     

تم اختيارهم بطريقة  دمجموع التالميذ الدارسين في السنة األولى ثانوي فرع أدبي، وق

  :مقسمة إلى قسمين تعشوائية من المؤسسات المتعامل معها، فكان

  :العينة االستطالعيةأ   -1-2- 6-3

 800 ويقدر تعدادهم تلميذ كعينة استطالعية، 200جري البحث على عينة قوامها أ     

  .من مجموع مجتمع البحث %25وبالتالي كانت نسبة تمثيلهم تلميذ 

  توزيع أفراد العينة  االستطالعية حسب الجنس : )03( الجدول رقم 

 الجنس التكرار  %النسبة 

  ذكور 80 40

  إناث 120 %60

 المجموع 200  100%

حسب الجنس إذ يقدر االستطالعية توزيع أفراد العينة ) 03 (يمثل الجدول رقم

 ،% 40 هموكانت نسبة تمثيل اتلميذ 80الذكور تلميذ،حيث بلغ عدد  200اد العينة بأفر

  .% 60،أي بنسبة تلميذة 120اإلناثفيما بلغ تعداد  
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  :العينة األساسية ب -1-2- 6-3

تالميذ السنة األولى  نتلميذا وتلميذة، م 150لهذه الدراسة  ألساسيةضمت العينة ا

 610بـ ثانوية الفتح وثانوية ابن رشد بالبليدة، والذي يقدر تعدادهم ثانوي فرع أدبي ب

  .%24.59تهم نسب وكانتتلميذا، 

  والجدول التالي يبين توزيع مجتمع الدراسة حسب الثانويان وحسب الجنس

  توزيع أفراد العينة  األساسية حسب الجنس  :)04( الجدول رقم 

 الجنس التكرار  %النسبة 

  ذكور 54 %36

  إناث 96 %64

 المجموع 150  100%

توزيع أفراد العينة األساسية حسب الجنس ،إذ يقدر أفراد العينة )04 (يمثل الجدول رقم

عداد  فيما بلغ ت،%  64 ،أي بنسبة تلميذة 96تلميذ،حيث بلغ عدد اإلناث  150ب

  . وبالتالي فقد فاقت نسبة تمثيل اإلناث الذكور،% 36 هموكانت نسبة تمثيل اتلميذ 54الذكور

كعينة  ا وتلميذةتلميذ 350من العينة االستطالعية واألساسية هو  مجموع التالميذوعليه ف

، ةكلية من العينة البحثية وهم من السنة األولى ثانوي فرع أدبي تم انتقائهم بطريقة عشوائي

 األولى أدبي إال أننا تعاملنا مع قسمين  حيث يوجد بكل من المؤسستين خمسة أقسام للسنة
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من كل مؤسسة، وكان االختيار على حسب تواجد التالميذ بالمؤسسة ساعة إجراء البحث 

  . ب اقتراح المؤطرين لهم ألن التالميذ في تلك الفترة كانوا في فترة امتحانات وحس

  :المعطياتكيفية جمع  4- 6

قمنا بالتوجه إلى مكان إجراء الدراسة، وتم شرح  ناتابي لحصول على معلومات ول 

الموضوع للمدراء وطلب منهم تقديم يد المساعدة والسماح لنا بإجراء البحث في 

لتعامل مباشرة مع التالميذ والسماح بمساعدة المستشارين لنا في التطبيق معنا مؤسساتهم وا

  نظرا 

لكفاءتهم  وخبرتهم في ذلك ثم قمنا بتقديم نموذج لكل من المدراء والمستشارين وتم تحديد     

  .موعدا ثم قمنا بتقديم األداتين إلى التالميذ

   :األدوات اإلحصائية 1- 6-4 

بعدما تم تصحيح  عة معطيات البحث اللجوء إلى المقاييس اإلحصائيةاستلزمت طبي        

تقنية باالعتماد على اإلجابات المقدمة من طرف التالميذ على األداتين وتفريغ البيانات 

  :يما يلوقد اعتمدنا على  SPSSالرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

يرات ولمعرفة النسب المئوية  وهذا للتعرف على نسبة تكرار المتغ:النسب المئوية-1 

  .لتمثيل أفراد المؤسسات

 وتم فيه التعرف على متوسط توزيع الدرجة من  مجموع درجات  المتوسط الحسابي- 2
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ر هذا االختبار ألنه يقيس داللة الفروق بين لعينتين مستقلتين ،إذ تم اختيا  Tاختبار-3

كما يكشف عن مدى داللة الفروق بين العينتين فيما يخص استعمال  ،عينتين مستقلتين 

  .االدتين  

  .االنحدار-4

والذي يعد من مقاييس التشتت ويعرفنا على درجة انحراف الدرجة .االنحراف المعياري-5

  .عن الدرجات الكلية

  .لحساب مختلف االرتباطات Pearsonمعامل االرتباط -6

  .لحساب التجانس  Fاختبار  -7

  .2استعمال كا -8

     :أدوات البحث 6-4-2

البحث  في الوقت نفسه،وهذا حسب طبيعة الموضوع، إذ  يلقد تم تطبيق أدات

الغرض منه هو البحث عن العالقة بين درجات الدافعية للتعلم واستعمال استراتيجيات 

قدمنا األداتين معا  للحصول على إجابات منطقية لشخص واحد  على التعلم ،ولهذا 

موضوعين مختلفين  وبشكل جماعي بمساعدة مستشاري التوجيه واألساتذة والمؤطرين 

  .  العاملين بالثانويات التي اجري البحث فيها، إذ لديهم من الخبرة ما يمكنهم من تطبيقه 
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وقصد التعرف على العالقة بين استراتيجيات التعلم والدافعية للتعلم وأثرهما على 

التحصيل الدراسي طبقت الباحثة أداتين للقياس للتأكد من مدى هذه العالقة وهما مقياس 

  :الدافعية للتعلم ومقياس  استراتيجيات التعلم 

  : مقياس الدافعية للتعلم 1- 6-4-2

وقد استعان بمقياسين الـدافع   1989 وضع مقياس الدافعية للتعلم يوسف قطامي سنة

لدافعية الـتعلم ،يتضـمن     Russel ومقيـاس  Kozeki et Entwistleللتعلم المدرسي لكل من

 24حيـث قـام بسـحب     1992،ثم عدله في سنة  عبارة 60المقياس في صورته األولية 

جمع المحكمون مـن أسـاتذة علـم    أعبارة ،والتي  36وي على ارة  وبقي المقياس يحتعب

قام الباحـث   ،بعد ذلكالنفس بالجامعة األردنية على صالحية المقياس لقياس الدافعية للتعلم

بحساب معامل االرتباط بين كل الفقرات والدرجة الكلية للمقياس على طلبة الصف التاسع 

  .والثاني ثانوي 

و قد كانت كلها ايجابية وذات داللـة   0.76و 0.12وحت معامالت االرتباط بينوترا

كما قام بحساب االرتباط بين درجات مقياس الدافعيـة للـتعلم    0.05إحصائية عند مستوى

وجد الباحث معامالت االرتباط موجبة في مجملها لدى الذكور  ،ومعدالت المواد الدراسية

 . 0.65و  0.02واإلناث حيث تراوحت بين

 40عينة تجريبية من  ولحساب ثبات المقياس قام بتطبيقه على 0.05وهي دالة عند مستوى
  . 0.72بلغ معامل ثبات المقياس  حيث التطبيقينتلميذ وتم حساب معامل االرتباط بين 
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  :طريقة التصحيح -

على Xيجيب المفحوص على العبارات في المقياس الدافعية للتعلم بوضع إشارة 

إحدى اإلجابات الخمسة الموجودة أمام كل عبارة وقد تم تنقيط العبارات االيجابية 

علما بأنه تم عكس التنقيط بالنسبة  5إلى  1باالعتماد على سلم فئة خمس نقاط من 

 36ن درجات المقياس تراوحت بين إحسب سلم ليكرت ،وعليه ف للعبارات السالبة وهذا

  .أقصى  درجة كحد 180درجة كحد أدنى و

  :مقياس استراتيجيات التعلم  2- 6-4-2

  :خطوات بناء االستبيان

  :الخطوة األولى -أ

تم في البداية اإلطالع على الدراسات التي تصب في هذا الموضوع  وكذا ومرجع 

VIAU ستراتيجيات والتعريف بهاالذي شرح فيه اال.  

  :الخطوة الثانية -ب

محاولة استخراج ووضع أكبر قدر ممكن من العبارات التي تقيس هذه 

االستراتيجيات ،إما عن طريق اقتباس عبارات من مقياس وضعته فرقة البحث والتي هي 

ط أو من بعنوان الدافعية المدرسية واستراتيجيات التعلم لدى تالميذ مرحلة التعليم المتوس

عبارات كانت مقترحة من طرف األساتذة المختصين في علم النفس وعلوم التربية وإما 

من عبارات مصاغة بطريقة خاصة،تم إعداد المقياس في صورته األولية حيث كان 

 : اختيارات ،كما هو موضح في الجدول التالي 3يحتوي على 
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  جدول يوضح  الكيفية األولية  لتنقيط المقياس  :)05(الجدول رقم 

 في الغالب أو دائما أحيانا نادرا أو أبدا 

01  02 03  

  :الخطوة الثالثة - ج 

بعرضه على الظاهري  هاألساتذة وذلك لقياس صدق من طرف المقياس تحكيم

ة المختصين في علم النفس وعلوم التربية بجامعة الجزائر وجامعة مجموعة من األساتذ

  .البليدة سعد دحلب

  :عملية التحكيم -

  : التالية  أساتذة و طلب منهم اإلجابة على األسئلة  المقياس لثمانية  قدم

  ؟هل العبارات تقيس بالفعل ما وضعت ألجله- 1

  ؟هل العبارات مناسبة- 2

  ؟ها وهل ميسور الفهم من طرف التالميذهل العبارات واضحة في معنا- 3

  ؟هل بإمكانكم إعطاء البديل عن العبارات الغير المناسبة- 4
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  :نتائج عملية التحكيم -

  :أفضت نتائج عملية التحكيم إلى مالحظات عامة أهمها

خانات كما هو  3تقسيم سلم التنقيط إلى خمسة خانات على حسب سلم ليكرت بدل من  -

  ؛في الجدول التالي

  في مقياس استراتيجيات التعلم  يوضح طريقة التنقيط:  )06( الجدول رقم 

  دائما  في الغالب أحيانا نادرا  أبدا

01  02 03 04  05  
  ؛البشرية الموارد المادية و إضافة بنود تقيس استغالال-

  ؛إعادة صياغة األسئلة في البنود-

  ؛حذف بند يقيس الحفظ والتذكر-

فضلوا واقترحوا  ،في حين اقترح أساتذة آخرين توزيع العبارات بطريقة عشوائية   -

  .البنود على حسب االستراتيجيات

  

  

  

  

 

 



 - د د د د د د  -

 المنهجية للبحث  تاإلجراءا___     ________________________________________   السادس الفصل 

  

  عبارات األبعاد جدول يوضح عدد :)07(الجدول رقم 

الرقم   

  البند

  المجموع -عدد العبارات  +عدد العبارات  األبعاد

  03  02  01  الحفظ والتذكر    01

  05  02  03  التنظيم  02

  05  00  05  البناء  03

  04  00  04  الضبط الذاتي  04

  05  00  05  التخطيط  05

  04  00  04  المراقبة  06

  04  00  04  التقويم الذاتي  07

  04  00  04  رالتسيي  08

  05  02  03  تنظيم العمل في الزمان والمكان  09

  05  00  05 تسير الموارد والمصادر البشرية  10

        

  

  

  

  

  



 - ه ه ه ه ه ه  -

 المنهجية للبحث  تاإلجراءا___     ________________________________________   السادس الفصل 

  

   جدول يوضح أرقام العبارات وعددها:  )08(الجدول رقم 

  عدد العبارات رقم العبارة ادـاألبع

  3  1،2،5  الحفظ والتذكر

  5  4،9،22،38،41  التخطيط

  05  5،12،29  التسيير

  05  6،35،10،40،08  التنظيم

  05  3،28،25،34،39  بناء

  04  14،3،21،31  المراقبة

  04  18،20،36،30  الضبط الذاتي

  04  ،16،44،07،42  التقويم الذاتي 

  05  23،26،32،33،24  تنظيم العمل في المكان والزمان

  05  11،17،19،27،37  تسير الموارد والمصادر البشرية

  عبارة 44    المجموع

  

  

  

 

 

  



 - و و و و و و  -

 المنهجية للبحث  تاإلجراءا___     ________________________________________   السادس الفصل 
 

التي تم تعديلها في المقياس انطالقا من  وضح البنودجدول ي:  ) 09( الجدول رقم 
  عملية التحكيم

  العبارات بعد التعديل العبارات في البداية  الرقم

  .أعيد بناء الدرس بطريقتي الخاصة لكي افهمه جيدا  .أعيد بناء الدرس بطريقتي الخاصة  03
أقوم بتنظيم البيانات وتحليلها وتسجيل   06

  .المالحظات
  .المعلومات وتحليلها وتسجيل المالحظات أقوم بتنظيم

أخذ الوقت الكافي للمراجعة وأحرص على   08
  .أن تكون الطريقة التي اتبعها مناسبة

  .أشرع في المراجعة منذ بداية العام الدراسي

أحاول التعمق وأزيد في المعلومات التي   11
  .يقدمها األساتذة في الدرس 

يقدمها األساتذة في أحاول التعمق في المعلومات ا لتي 
  . الدرس وذلك بالرجوع إلى مصادر أخرى

أفضل األعمال الدراسية الصعبة حتى   15
  أتعود على حل المشكالت

أفضل األعمال الدراسية الصعبة حتى أتعود على حل 
  .ما هو أصعب

أعتمد على الكتب والمصادر الخارجية   19
وأستعين بالقواميس والمراجع المختلفة 

 ر الغامضة وألزيد من معلوماتيلفهم األمو

  أعتمد على الكتب والقواميس والمصادر غير المقرر ة
  .ألوسع معلوماتي

التهمني مع من أجلس وفي أي مكان   23

  .أجلس

  التهمني مع من أجلس في القاعة وفي أي مكان اجلس

أقوم باالحتفاظ بالنقاط التي أراها مهمة   25

  .وأساسية

  ط التي أراها مهمة وأساسيةأعمل على االحتفاظ بالنقا

أشرع في المراجعة قبل االمتحان بمتسع من   أبدأ المذاكرة بوقت طويل قبل االمتحان   26

  ).شهر فأكثر(الوقت

أختار األماكن التي أراجع فيها واختار   27

  .أوقات معينة للمراجعة

  .أختار األماكن الهادئة للمراجعة وأوقات معينة

 



 -  ز ز ز ز ز ز  -

 المنهجية للبحث  تاإلجراءا___     ________________________________________   السادس الفصل 

 :تينامراحل تطبيق األد

لتطبيق االدتين وللوصول إلى النتائج قمنا بإتباع ثالث مراحل وتطبيقات للوصول إلى  

  :وهي  ذلك

  :التطبيق األول

ر أفريل شهر في  وسط  شهتين ألول مرة على العينة االستطالعية اتم تطبيق األد

    2007- 2006من العام الدراسي 

  :التطبيق الثاني

وهذا  يوم 15تين على نفس أفراد العينة االستطالعية بعد مرور اإعادة تطبيق األد

عد لقياسه، أوكذا للتأكد من ومدى صالحيته لقياس ما  ،للتأكد من صدق وثبات اإلجابات

فقد تم  هوعلي مقياس صالح للتطبيق،دليل على أن الوهذا  0.80بلغ معامل الثبات  دوق

  .تحديد العينة األساسية ماختيار موقع ومجتمع الدراسة األساسية، ث

      :التطبيق الثالث

ما على قياس ما أعدا هدتين وصدقهم وثباتهم ومقدرتألبعد التأكد من صالحية ا

ية الفتح ابن رشد وثانو ثانويةبالجاه قمنا بالتوجه إلى مكان وجود الدراسة األساسية 

والمتكونة من  على العينة األساسية األداتين تطبيق بالبليدة في شهر ماي  وتم فيها 

  .وتلميذةا تلميذ150

  



 - ح ح ح ح ح ح  -

 المنهجية للبحث  تاإلجراءا___     ________________________________________   السادس الفصل 

  

   نتائج الدراسة االستطالعية

قبل القيام  نا بها،خطوة قمطوات الدراسة و أول الدراسة االستطالعية أهم خ كانت

توفر أفراد العينة والتعرف على أهم الفـروض التـي    األساسية،وذلك للتأكد منبالدراسة 

يمكن إخضاعها للبحث العام ،والتأكد من الفهم اللغوي للمصطلحات من طـرف تالمـذة   

جدوا صعوبة فـي فهـم   السنة األولى ثانوي ،فقد وجدت أن جل إن لم نقل كل التالميذ و

واضـطررت إلـى   "ينـدر "معنى عبارة الثانية من مقياس الدافعية للتعلم وذلك في عبارة 

  .تغييرها بعبارة نادرا أو قليال ما 

وعلى العموم فقد لقي التالميذ الوسيلتين برحب حيث قمنا بعدة مقابالت وجلسات      

وكان كل هذا  دراء واألساتذة ،مع مستشاري التوجيه بالمؤسسات التربوية ،وكذا مع الم

  : بهدف حساب صدق وثبات االدتين،وقد أسفرت النتائج على مايلي

  VALLIDITY :أوال بالنسبة للصدق):1  
طالب  200ة عشوائية قوامها قعلى العينة االستطالعية بطريين تاألدا نتااه تطبق

يوم  15بعد مرورومالك بن نبي ،ثم  يحمد الما رشأوطالبة من ثانوية محمد بوضياف و

من التطبيق األول تم إعادة التطبيق على نفس العينة واألفراد وهذا للتأكد من ثبات وصدق 

  %.78 وقد قدرت النسبة االدتين

  

    
 
 



 -  ط ط ط ط ط ط  -

 المنهجية للبحث  تاإلجراءا___     ________________________________________   السادس الفصل 

  

  ثانيا بالنسبة للثبات -2

بثبات االختبار أن يتحصل التالميذ على نفس الدرجات تقريبا عند إعادة نعني  و  

أن نستدل عليه بعدة طرق أهمها الطريقة  نالتطبيق على نفس المجموعة من األفراد، ويمك

وصل ثبات المقياس على  دوق والمتمثلة في التطبيق وإعادة التطبيق التي قمنا باستعمالها

مقياس ى ثبات مرتفع، فكانت درجة ثبات  في وهو دال وذلك يدل عل0.86درجة 

إن المالحظ والمستدل عليه من نتائج المتوصل إليها في  0.80تقدر ب استراتيجيات التعلم 

ألن  حيث الصدق والثباتالدراسة االستطالعية أن االدتين المستعملتين صالحتين من 

  .تقيسان ما أعدت ألجله

  
  

  
  

  

  

  

  



 - ي ي ي ي ي ي  -

  

  

  

  

  

  

  الفصــل السابـع

  وتحليل النتائجعـرض  

  
  عرض و تحليل  نتائج الدراسة7-1

  مناقشة نتائج الدراسة حسب الفرضيات 7-2

  االستنتــاج العــــام  -

  اقتراحـــــــــات  -

  المراجـــع -

  .المالحـــــق -



 -  ك ك ك ك ك ك  -

  ض وتحليل النتائجعر                                                                                  الفصل السابع
  
 

  الفصـل السابـع
  عرض ومناقشة النتائج

 
نتطرق في هذا الفصل إلى عرض ومناقشة نتائج الدراسة األساسية المتوصل إليها 
بعد القيام بالعمليات اإلحصائية التي شملت البيانات المتحصل عليها من تطبيق مقياس 

في ضوء اإلطار النظري ونتائج بعض الدافعية للتعلم واستبيان استراتيجيات التعلم ،وهذا 
 .الدراسات السابقة

  
  :عرض وتحليل النتائج7-1

فئة ذات دافعية تعلم مرتفعة وفئة ذات دافعية لتعلم (لمعرفة الفروق بين الفئتين 
قمنا بتقسيم ) وفئة أخرى تتبنى استراتيجيات وفئة ال تتبنى هذه االستراتيجيات  ،منخفضة

االستراتيجيات،وهذا  مقياس درجات والدافعية  مقياس من درجاتالنتائج إلى فئتين في كل 
  .ما يوضحه الجدول األتي

  درجة المتغيرينتوزيع األفراد حسب  جدول يوضح:)10(الجدول رقم
  

  الفئات  الدرجة  %النسبة

 الدافعية 1  127 46.67%
%53.33 128 2 

 اإلستراتيجية  1 541 68.67%
%31.33 155  2  

 
  وعالمجم   %100

  
  
  
 



 - ل ل ل ل ل ل  -

اإلستراتيجية

1
2

  عرض وتحليل النتائج                                                                                  الفصل السابع
  

درجـة   127هناك فئتين في الدافعية، فئة أقل أو تساوي  نالحظ أنلمقارنة بين الفئتين ،و ل
 128 دافعية عندهم أكثر أو يساوي و فئة ثانية درجة ال % 46.67 بنسبة وهي الفئة األدنى

  %.53.33 بـدرجة ونسبة تمثيلها 
قل أو تساوي أوكذلك الحال في االستراتيجيات فقد حصلنا على فئتين هي األخرى،فئة     
  155 ،وفئة ثانية أكثـر أو تسـاوي الدرجـة   %68.67درجة وكانت نسبة تمثيلها هي 154

  %.31.33بـوبنسبة تمثيل قدرت 
  .لي يوضح نسبة تمثيل هذه الدرجات بالدائرة النسبيةوالشكل الموا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

الدراسة ونسبة تمثيل آل        تيوضح النسب المئوية لمتغيرا )02( الشكل رقم 
  فئة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

الدافعية

1

2

 



 - م م م م م م  -

  النتائج عرض وتحليل                                                                                  الفصل السابع
  

جدول يوضح توزيع درجات استراتيجيات التعلم في العينة ) :11(الجدول  رقم 
  .األساسية

فئات مقياس اإلستراتيجيات التكرار  %النسبة
%1.3 02 110-100 
%06 09 111-121  
%19.3 29 122-132  
%20.7 31 133-143  
%21.3 32 144-154  

%16 24 155-165  
%06 09 166-176  
%6.7 10 177-187  
%2.7 04 188-198  
%100 150   

التوزيع التكراري والنسب المئوية لدرجات أفراد العينة ) 11(يمثل الجدول رقم
فئات ،وجاءت أكبر فئة تكرارا  9استراتيجيات التعلم والمقسمة إلى مقياس األساسية في 

حصلوا على من األفراد الذين ت %21.3وبنسبة  32هي الفئة الخامسة وذلك بتكرار 
 2درجة، إما أدنى  فئة فكان للفئة األولى بتكرار 154درجة و144درجات تراوحت بين

  %.1.3درجة بنسبة  110و 100وقد تراوحت درجاتها مابين
  

  
  
  
  
 

 التكراري  لفئات اإلستراتيجية المدرج تمثيل)03(الشكل رقم
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 -  ن ن ن ن ن ن  -

  عرض وتحليل النتائج                                                                                  الفصل السابع
  

راد      ) :12(الجدول رقم ة لدرجة أف راري والنسب المئوي جدول يوضح التوزيع التك
  .العينة في مقياس الدافعية للتعلم 
  % النسبة  التكرار  فئات مقياس الدافعية

82 -92  01  0.7%  
93 -103  03  02%  
104-114  19  12.7%  
115-125  46  30.7%  
126-136  40  26.7%  
137-147  24  16%  
148-158  15  10%  
159-196  02  1.3%  

  150  100%  
التوزيع التكراري والنسب المئوية لدرجات أفراد العينـة فـي مقيـاس    ) 12(يبين الجدول رقم

ذلـك بنسـبة   تكرارا و األكثر الفئة الرابعة هي الفئة كانت فئات ، و 8الدافعية للتعلم ،والذي يقسم إلى 
درجـة   125-150تكرار من األفراد الذين تحصلوا على درجات تتراوح ما بين 46وبتكرار % 30.7

%  0.7وكانت أدنى فئة تمثيال هي الفئة األولى وذلك بتكرار واحد وبهذا كانت نسبة تمثيلها يقـدر ب 
  .درجة 92-82وقد تحصلوا على درجات تتراوح ما بين

  
  
  
  
  
  
  

  .الدافعية للتعلم التكراري لدرجات  المدرجم بياني يوضح رس)  04(الشكل رقم
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 -  س س س س س س  -

  عرض وتحليل النتائج                                                                                  الفصل السابع
 

  :العام يمثل التوزيع التكراري لمعدالت التحصيل الدراسيجدول ):13(الجدول رقم
  %النسبة   التكرار  الدراسي فئات التحصيل

0-9.67  37  24.7 %  
9.68 -10.28    39    26 %  

10.29-10.89   44  29.3%    
10.90-11.50   23  15.3%  
11.60-12.10  05  03.3%  
12.61-13.21  01  0.7%  
13.81-14.41  01  0.7%  

  150  100%  

 يراد العينة، والذالتوزيع التكراري والنسب المئوية لمعدالت أف) 13 ( يبين الجدول رقم
 44وبتكـرار  % 29.3وذلك بنسـبة   الثالثةأكثر الفئة تكرارا هي  تفئات، وجاء 07يقسم إلى 

وكانت أدنى فئـة   10.89-10.29تكرارا من األفراد الذين تحصلوا على معدالت تتراوح ما بين
%  0.7قـدر ب تمثيال هي الفئة السادسة والسابعة وذلك بتكرار واحد وبهذا كانت نسبة تمثيلها ي

  . 14.41-13.81و 13.21-12.61وقد تحصلوا على معدالت تتراوح مابين
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  التكراري لدرجات التحصيل الدراسي المدرجرسم بياني يوضح )  05(الشكل رقم

  
  
  



 -  ع ع ع ع ع ع  -

  تائجعرض وتحليل الن                                                                                  الفصل السابع
  : الدراسةيوضح الفروق بين الجنسين في مختلف متغيرات  ):14(الجدول رقم

  

المتوسط N  المتغيرات
  الحسابي

الداللة     T اختبار  االنحراف
  اإلحصائية

 ذآور -الدافعية             
  إناث -                     

54  
96  

127.8333 
128.7708 

12.9742  
14.7438  

د  غير دال ع 18.86  -0.39 ن
α=0.05    

  ذآور -       ستراتيجية إ
  إناث -                     

54  
96  

142.6481 
147.8542 

17.8126  
19.4736  

د      -1.620 غير دال عن
α=0.05    

  ذآور -      الحفظ        
  إناث -                    

54  
96  

7.6296  
7.4792  

1.7622  
2.1225  

د      -0.442 غير دال عن
α=0.05    

  ذآور -       يم       تنظ
  إناث -                    

54  
96  

15.3148  
15.2813  

3.3014  
3.6381       

د      -0.056 غير دال عن
α=0.05    

  ذآور -       البناء        
  إناث -                     

54  
96  

17.1111  
18.1042  

3.8445  
3.3196  

د      1.660- غير دال عن
α=0.05    

  ذآور -     الضبط الذاتي
  إناث -                     

54  
96  

13.9444  
14.6771  

2.8044  
3.0210  

د      1.462- غير دال عن
α=0.05    

  ذآور -            تخطيط
  إناث -                    

54  
96  

15.8704  
16.3333  

3.7920  
4.0670  

  

د      0.685- غير دال عن
α=0.05    

 ذآور -       مراقبة       
  إناث -                     

54  
96  

13.3704  
13.5000  

3.1700  
3.2314  

-0.237  
  

د     غير دال عن
α=0.05    

  ذآور -       تقويم ذاتي  
  إناث -                     

54  
96  

15.3889  
16.1875  

2.9036  
9.6565  

د      0.592- غير دال عن
α=0.05    

 ذآور -       تسيير        
  إناث -                     

54  
96  

14.5370  
14.7813  

2.7862  
2.6841  

د      -0.528 غير دال عن
α=0.05    

  
نتائج المقارنة بين درجات الذكور و اإلنـاث فـي مختلـف    )  14( الجدول يضم 

  :المتغيرات ، حيث يتضح مايلي

  

  

  

 

 



 -  ف ف ف ف ف ف  -

  عرض وتحليل النتائج                                                                                  الفصل السابع
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين فيما يخص درجات الدافعيـة عنـد   -

  .0.05مستوى داللة 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين فيما يخص بعد االستراتيجيات التعلم  -

  .0.05عند مستوى داللة 
  .ئية بين الجنسين في بند الحفظعدم وجود فروق ذات داللة إحصا-
  .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فيما يخص بند التنظيم-
  .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فيما يخص بند التقويم الذاتي بين الجنسين-

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين فيما يخص بقيـة األبعـاد،رغم   -
  0.05ن إال أن هذه الفروق غير دالة عند مستوى داللة وجود فروق طفيفة بين الجنسي
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  .الفروق بين الجنسين في مختلف متغيرات الدراسة:)06(الشكل رقم 
  
  
 
 



 - ص ص ص ص ص ص  -

  لنتائجعرض وتحليل ا                                                                                  الفصل السابع
  :الحفظتوزيع  التكراري لدرجات إستراتيجية ):15(الجدول رقم

  
  %النسبة  التكرار  الدرجة

03  01  0.7%  
04  11  7.3%  
05  14  9.3%  
06  21  14%  
07  24  16%  
08  29  19%  
09  24  16%  
10  18  12%  
11  06  04%  
12  01  0.7%  
13  01  0.7%  

  %100  150  المجموع

توزيع التكراري والنسب المئوية إلستراتيجية الحفظ على ال) 15(يبين الجدول رقم 
العينة األساسية،والمالحظ أن الدرجة الثامنة تمثل أكبر تكرار من بين الدرجات الكلية في 

على  13و 12و 3،أما أدنى درجة فكانت للقيمة%  19.3هذه اإلستراتيجية وذلك بنسبة
  %.0.07التوالي وذلك بدرجة واحدة وكانت نسبة تمثيلها 

  
  
  
  
  
  

 .التوزيع التكراري إلستراتيجية الحفظ و التذكر في العينة الكلية): 07(الشكل البياني رقم
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 - ق ق ق ق ق ق  -

  عرض وتحليل النتائج                                                                                  الفصل السابع
  

  : يجية التنظيمتوزيع التكراري لدرجات إسترات ):16(جدول رقم
  

  %النسبة التكرار الدرجة
07  01  0.7%  
08  02  1.3%  
09  02  1.3%  
10  10  6.7%  
11  06  04%  
12  12  08%  
13  13  8.7%  
14  16  10.7%  
15  20  13.3%  
16  20  13.3%  
17  09  06%  
18  08  05.3%  
19  09  06%  
20  09  06%  
21  08  05.3%  
22  02  01.3%  
23  02  01.3%  
24  01  0.7%  

  %100  150  المجموع

  

نالحظ أن درجـات هـذه    ذدرجات إستراتيجية التنظيم، إ) 16( يمثل الجدول رقم

اإلستراتيجية تتراوح مابين سبع درجات كحد أدنى و أربعـة وعشـرين درجـة كحـد     

 سة عشر در الدرجات تمثيل وتكرارا هي الدرجة الخامسة عشر والسابأقصى،وكانت أك

 



 -  ر ر ر ر ر ر  -

  عرض وتحليل النتائج                                                                                  الفصل السابع
  

،أما أدنى درجة فكانت للقـيم  % 10.3بتكرار عشرين مرة وبنسبة تمثيل قدرت ب

   %0.7بتكرار درجة واحدة فقط وبنسبة  24و07

  
  
  

                        
                        
          

  
  
  
  
  
  
  

  التوزيع التكراري إلستراتيجية التنظيم في العينة الكلية):08(رقم الشكل البياني
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 -  ش ش ش ش ش ش  -

  عرض وتحليل النتائج                                                                                  الفصل السابع
  اءالبنإستراتيجية  درجات ل التكراري توزيع جدول يمثل  :)17( لجدول رقم ا
  

  

  
  
 
 
 
 

  %النسبة رالتكرا الدرجة
09  01  0.7%  
10  01  0.7%  
11  01  0.7%  
12  12  08%  
13  10  06.7%  
14  10  06.7%  
15  07  04.7%  
16  07  04.7%  
17  15  10%  
18  17  11.3%  
19  14  09.3%  
20  22  14%  
21  09  06. %  
22  12  08%  
23  08  05.3%  
24  03  02%  
25  01  0.7%  

  %100  150  المجموع



 -  ت ت ت ت ت ت  -

  عرض وتحليل النتائج                                                                                  الفصل السابع
  

والذي يوضح التوزيع التكـراري ونسـبة   )  17( المالحظ من خالل الجدول رقم

 20 ن الدرجـة توزيع وتمثيل إستراتيجية البناء في  درجات العينة الكلية ،ويالحظ منها أ

، في حين جاءت %14وبنسبة 22تمثل أكبر تكرار من بين التكرارات الكلية ،وذلك بتكرار

درت بتكرار واحد وبنسـبة تمثيـل ق    25و11و10و09وتمثيال هي الدرجات  أقل درجة

  %0.7بـ

  
  
  
  
  
  

  

  التوزيع التكراري إلستراتيجية البناء في العينة الكلية): 09( الشكل البياني رقم
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 -  ث ث ث ث ث ث  -

  عرض وتحليل النتائج                                                                                  الفصل السابع
  

  :درجات إستراتيجية الضبط الذاتيالتكراري  جدول يمثل توزيع ) 18( الجدول رقم 
  

 % النسبة التكرار ةـالدرج
08  01   0.7  %  
09  06  04  %  
10  09   06%  
11  09   06%  
12  17  11.3 %  
13  15  10 %  
14  25   16.5 %  
15  16   10.7%  
16  12  08 %  
17  11  07.3 %  
18  16   10.7%  
19  06   04 %  
20  06   04 %  
21  01   0.7%  

  %100  150  المجموع

  
  
  
  
  
 
 



 - خ خ خ خ خ خ  -

  عرض وتحليل النتائج                                                                                  الفصل السابع
  

أن أعلى درجة في إستراتيجية الضبط الذاتي هي ) 18( يالحظ من الجدول رقم 
،أما أقل تكرارا فكان للدرجة األولى و %16.5مرة وبنسبة  25بتكرار  14الدرجة 

  %0.7األخيرة بتكرار واحد وبنسبة
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ع التكراري إلستراتيجية الضبط الذاتي في العينة الكليةالتوزي):10( كل البياني رقمالش
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 - ذ ذ ذ ذ ذ ذ  -

  عرض وتحليل النتائج                                                                                  الفصل السابع
  يمثل توزيع  التكراري لدرجات إستراتيجية التخطيط   :)19(الجدول رقم 

  
  %النسبة التكرار الدرجة

07  01  0.7%  
08  02  01.3%  
09  06  04%  
10  06  04%  
11  02  01.3%  
12  10  06.7%  
13  11  07.3%  
14  12  08%  
15  16  10.7%  
16  15  10%  
17  12  08%  
18  14  09.3%  
19  13  08.7%  
20  11  07.3%  
21  03  02%  
22  06  04%  
23  06  04%  
24  01  0.7%  
25  03  02%  

  %100  150 المجموع
 
 
  



 - ض ض ض ض ض ض  -

  
  عرض وتحليل النتائج                                                                                  الفصل السابع

  
نالحظ أن درجات هـذه   ذ، إالتخطيطدرجات إستراتيجية ) 19( يمثل الجدول رقم

صى، وعشرين درجة كحد أق خمسةاإلستراتيجية تتراوح مابين سبع درجات كحد أدنى و 

مـرة   ستة عشرةأكثر الدرجات تمثيل وتكرارا هي الدرجة الخامسة عشر بتكرار  توكان

الثامنـة عشـر    والسـابعة  أدنى درجة فكان للقيم  ا، أم% 10.7وبنسبة تمثيل قدرت ب

  %.0.7بتكرار درجة واحدة فقط وبنسبة 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  طيط في العينة الكليةالتوزيع التكراري إلستراتيجية  التخ): 11( الشكل البياني رقم
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 -  غ غ غ غ غ غ  -

  عرض وتحليل النتائج                                                                                  الفصل السابع
  

  المراقبة توزيع التكراري درجات إستراتيجية): 20( الجدول رقم 
  

  %النسبة التكرار الدرجة
05  01  0.7%  
06  01  0.7%  
07  04  %02.7  
08  09  06%  
09  17  11.3%  
10  14  09.3%  
11  12  08%  
12  13  08.7%  
13  19  12.7%  
14  19  12.7%  
15  17  11.3%  
16  07  04.7%  
17  07  04.7%  
18  07  04.7%  
19  03  0. %  

  %100  150  المجموع
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 -  ظ ظ ظ ظ ظ ظ  -

  عرض وتحليل النتائج                                                                                  الفصل السابع
،إذ نالحظ أن درجات هـذه   المراقبةدرجات إستراتيجية ) 20(  مثل الجدول رقم 

 درجة كحد أقصى ،تسعة عشر درجات كحد أدنى و  خمس اإلستراتيجية تتراوح مابين 

تسـع  عشر بتكرار  عالرابعشر و الثالثة وكانت أكثر الدرجات تمثيل وتكرارا هي الدرجة

ثم تليها الدرجة التاسعة والدرجة خمس عشر   ،% 12.7مرة وبنسبة تمثيل قدرت ب عشرة

و الخامسة والسادسـة  أما أدنى درجة فكانت للقيم ،%11.3بتكرار سبع عشر مرة وبنسبة 

  % 0.7بتكرار درجة واحدة فقط وبنسبة 

  

  

  

  

  

  

  ستراتيجية المراقبة في العينة الكليةالتوزيع التكراري إل): 12( الشكل البياني رقم
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 - أ أ أ أ أ أ أ  -

  عرض وتحليل النتائج                                                                                  الفصل السابع
  

  التقويم الذاتي  توزيع درجات إستراتيجية )21(الجدول رقم 
  

 %النسبة  التكرار الدرجة
06  01  0.7%  
09  01  0.7%  
10  07  04.7%  
11  05  03.3%  
12  11  %07.3  
13  12  08%  
14  17  11.3%  
15  24  16%  
16  20  13.3%  
17  14  09.3%  
18  18  12%  
19  09  06%  
20  10  06.7%  

  %100  150  المجموع

  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
 



 -  ب ب ب ب ب ب ب  -

  عرض وتحليل النتائج                                                                                  الفصل السابع
  

،إذ أن درجـات هـذه   التقويم الـذاتي درجات إستراتيجية ) 21( يمثل الجدول رقم

درجات كحد أدنى وعشرين درجة كحـد أقصـى،وكانت    تةاإلستراتيجية تتراوح مابين س

 16عشـرين وبنسـبة   أربعـة و  الدرجات تكرارا هي الدرجة الخامسة عشر بتكرار أكثر

   % 0.7بتكرار درجة واحدة وبنسبة  السادسة والتاسعة  ةى درجة فكانت للقيم،أما أدن%

  

  

  

  

  

  في العينة الكلية التوزيع التكراري إلستراتيجية التقويم الذاتي): 13( الشكل البياني رقم

  

  

  

  

  

  

 

  

0

5

10

15

20

25



 - ج ج ج ج ج ج ج  -

  عرض وتحليل النتائج                                                                                  الفصل السابع
  

  توزيع درجات إستراتيجية التسيير) 22( لجدول رقم ا  
  

  %النسبة التكرار الدرجة
09  01  0.7%  

10  10  06.7%  

11  09  06%  

12  17  11.3%  

13  16  10.7%  

14  16  10.7%  

15  20  13.3%  

16  23  15.3%  

17  09  06%  

18  17  11.3%  

19  07  04.7%  

20  05  3.3%  

  %100  150  موعالمج
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - د د د د د د د  -

 
  عرض وتحليل النتائج                                                                                  الفصل السابع  

  
أن درجـات هـذه    حيـث ، التسـيير درجات إستراتيجية ) 22( يمثل الجدول رقم

وعشرين درجة كحد أقصى ،وكانـت   درجات كحد أدنى تسع اإلستراتيجية تتراوح مابين 

وبنسبة تمثيـل   تكراراعشرين  ثالثة بتكرار السادسةالدرجات تكرارا هي الدرجة  أعلى 

 13.3ثم تلتها الدرجة الخامسة عشرا بتكرار عشـرين تكـرارا و ب   ،% 15.3قدرت ب

  % 0.7بتكرار درجة واحدة وبنسبة   للدرجة التاسعةأما أدنى درجة فكانت نسبة،%

  

  

  

  

  

  

    

  

  التسيير في العينة يوضح التوزيع التكراري إلستراتيجية ): 14( الشكل البياني رقم
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 - ه ه ه ه ه ه ه  -

  

  عرض وتحليل النتائج                                                                                  الفصل السابع
  الزمان والمكان تنظيم العمل في  توزيع درجات إستراتيجية) 23( الجدول رقم 

  
  %النسبة التكرار الدرجة

08  03  02%  
09  06  04%  
10  17  11.3%  
11  05  03.3%  
12  09  06%  
13  12  08%  
14  18  12%  
15  15  10%  
16  18  12%  
17  10  06.7%  
18  10  06.7%  
19  12  08%  
20  12  08%  
21  02  01.3%  
22  01  0.7%  

  %100  150  المجموع
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 - و و و و و و و  -

  عرض وتحليل النتائج                                                                                  عالفصل الساب
  
  

حيث ، تنظيم العمل في الزمان والمكان درجات إستراتيجية) 23( يمثل الجدول رقم

 الثانيـة درجـات كحـد أدنـى و    ثمننالحظ أن درجات هذه اإلستراتيجية تتراوح مابين 

عشـر   الرابعـة هي الدرجـة   تمثيال ةين درجة كحد أقصى ،وكانت أكثر الدرجعشرالو

،أما أدنى درجة  %12وبنسبة تمثيل قدرت بثمانية عشر تكرارا سة عشر بتكرار دوالسا

  % 0.7بتكرار درجة واحدة وبنسبة  الثانية والعشرين للدرجة فكانت 

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

تنظيم العمل في الزمان  تكراري إلستراتيجيةيوضح التوزيع ال): 15( الشكل البياني رقم
  والمكان في العينة الكلية
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 - ز ز ز ز ز ز ز  -

  عرض وتحليل النتائج                                                                                  الفصل السابع
  

  تسيير الموارد البشرية و المادية توزيع درجات إستراتيجية ) 24( الجدول رقم 
 %النسبة التكرار الدرجة

08  03  02%  
09  02  01.3%  
10  11  07.3%  
11  11  07.3%  
12  09  06%  
13  12  08%  
14  11  07.3%  
15  13  08.3%  
16  19  12.3%  
17  11  07.3%  
18  11  07.3%  
19  12  08%  
20  12  08%  
21  08  05.3%  
22  05  03.3%  

  %100  150  المجموع

ويتبين مـن  ، تسيير الموارد البشرية و الماديةتراتيجية درجات إس) 24( يمثل الجدول رقم
تتراوح مابين  تسيير الموارد البشرية و الماديةإستراتيجية  أن درجاتخالل هذا  الجدول 

هـي   أعلى درجةعشرين درجة كحد أقصى ،وكانت الو الثانيةدرجات كحد أدنى و ثمانية
،أما أدنى درجة فكانت % 12.7وبنسبة قدرت ب تسع عشرسة عشر بتكرار السادالدرجة 
 .% 1.3وبنسبة ين بتكرار التاسعة للدرجة

 
  



 - ح ح ح ح ح ح ح  -

  عرض وتحليل النتائج                                                                                  الفصل السابع
  
  اسة المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لكافة  متغيرات الدر ) 25( الجدول رقم 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمتغيرات ) 25(ييوضح الجدول رقم

المدروسة ،كما تم توضيح كل من الحد األدنى والحد األعلى لهذه المتغيرات ،وقد تم كذلك 

  .المدرجات التكرارية استخراج التوزيعات التكرارية للمتغيرات،ورسم 

  

  

  

 X  SD الحد األعلى الحد األدنى N المتغيرات

  01.05  10.2843  14  07.17 150 المعدل العام

  165  82 150 الدافعية
  

128.0433  14.0953  

  18.0998  145.9800  191  100 150 استراتيجيات التعلم

  01.9955  07.5333  13  03 150 الحفظ والتذكر

  03.5094  15.2933  24  07 150 التنظيم

  03.5373  17.7467  25  09 150 اءالبن

  02.9565  14.4133  21  08 150 الضبط الذاتي

  03.9636  16.1667  25  07 150 التخطيط

  03.1994  13.4533  20  05 150 المراقبة

  07.6121  15.9000  106  06 150 التقويم الذاتي

  02.7145  14.6933  20  09 150 التسيير

  03.4440  14.7600  22  08 150 تنظيم العمل

  03.6943  15.5067  23  08 150 تسيير الموارد



 - ط ط ط ط ط ط ط  -

  عرض وتحليل النتائج                                                                                  الفصل السابع

  حسب الفرضياتمناقشة نتائج الدراسة  7-2
يتم في هذا الجزء من الفصل التطرق إلى مناقشة النتائج السابقة  المتحصل عليهـا  

بيق مقياس الدافعية للتعلم المعد من طرف يوسف قطامي وكذا استبيان إسـتراتيجية  من تط

التعلم ،وهذا في ضوء اإلطار النظري ونتائج بعض الدراسات السـابقة ،التـي تناولـت    

  .عناصر الموضوع

  : النتائج الخاصة بالفرضية األولى شةمناق 7-2-1
يار الفرضية األولى للبحـث،والتي  إطالقا من الخلفية النظرية لهذه الدراسة ،تم اخت

االستراتيجيات من طرف التالميذ ،وهـذا   مفي البحث عن وجود  تنوع في استخداتمثلت 

لمحاولة معرفة أي االستراتيجيات هي األكثر انتشارا واستعماال من طرف التالميـذ وأي  

  .االستراتيجيات هي اقل استعماال 

ع دال في استخدام مختلف االستراتيجيات  وليس وقد دلت نتائج الدراسة أنه ليس هناك تنو

هناك إستراتيجية مستعملة أكثر من األخرى بل أن نسبة استخدام االستراتيجيات متقاربـة  

  .إلى حد كبير 

وقد تبين من خالل النتائج المتوصل إليها عدم وجود تنوع في استخدام االستراتيجيات      

د تالميذ البحـث وبـذلك أمكننـا القـول أن      وعدم استعمالها بكثرة وبصورة واضحة عن

وهي نسبة غير دالة وهـذا باسـتعمال    4.15=2الفرضية األولى لم تتحقق، حيث كان كا

 :وهذا ما يوضحه الجدول اآلتي  Friedmanاختبار 
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  يمثل معدل  استخدام كل إستراتيجية ):26(الجدول رقم 

  
 المعدل اإلستراتيجية

 5.47 الحفظ والتذكر
 5.74  التنظيم
 5.37  البناء

 5.44 الضبط ذاتي
 5.51  التخطيط
 5.63  المراقبة

 5.13 التقويم الذاتي
 5.53  التسيير

 5.53 تنظيم العمل
 5.65 تسير الموارد البشرية

  
  

سـتراتيجيات  لإلمن خالل الجدول الموضح أعاله يتبين أن التالميذ ال يتنوع اسـتخدامهم  
  .كحد أقصى 5.74كحد أدنى و 5.13فمعدل استخدامها تراوح بين 
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  : مناقشة النتائج الخاصة بالفرضية الثانية والثالثة 7-2-2
نصت على عدم وجود فروق جنسية فيما والتي  أما فيما يخص الفرضيتين الثانية والثالث

  .يخص الدافعية للتعلم واستراتيجيات التعلم  

يات اثبـت أن كـل   فالتحليل الخاص بالفروق الجنسية بالنسبة للدافعية ومختلف اإلستراتيج

الموضحة فـي الجـدول    مثل ما تبينه القيم ) ت(الفروق غير دالة وهذا باستعمال اختبار 

  .الموالي وبالتالي فالفرضية الثانية والثالثة تحققت 

حيث ثبت أن  التالميذ ال يختلفون في نسبة استعمال االستراتيجيات كمـا ال يوجـد        

  .جة الدافعية واإلقبال على الدراسة هناك اختالف فيما بينهم من حيث در

  .المتغيراتوالجدول الموالي يوضح درجة الفروق بين الجنسين فيما يخص  
  .يمثل نتائج القيمة الفائية والتائية) 26(جدول رقم 

  القيمة التائية  القيمة الفائية SIG  المتغيرات
  0.390- 0.578 0.448  الدافعية 

  1.621- 1.034 0.311  إستراتيجية
  0.442- 3.224 0.075  الحفظ
  0.056- 1.896 0.171  التنظيم
  1.660- 2.015 0.158  بناء

  1.462 0.466 0.496  ضبط ذاتي
  0.685 0.672  0.414-  تخطيط
  0.237 0.611 0.436  المراقبة

  0.592 0.528 0.469  تقويم ذاتي
  0.528 0.540 0.378  تسيير
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، كذلك دراسـة  )1998(محمد محمد علي مصطفى وتتقف هذه النتائج مع دراسة كل من 

 )1988(و رشاد عبد العزيز موسى وصالح أبو ناهيـة  ، )1988(كل من مصطفى تركي 

والذين يرون أنه ال توجد فـروق  ) 1990(زياتوفتحي ال) 1989(ودراسة محمد إسماعيل 

  .دالة جنسيا في الدافعية للتعلم 

  الفرضية الرابعةب الخاصة نتائجالمناقشة  4 -7-2

دلت النتائج المتحصل عليها على أن االرتباط بين درجـات الدافعيـة ودرجـات     

وبها تحققت اإلستراتيجية من خالل النتائج المتوصل إليها أنه يوجد ارتباط قوي وموجب 

وهـو دال عنـد   ) R=0.80(الفرضية الرابعة ،حيث جاء معامل االرتباط المتعدد بينهمـا  

  .%95مستوى ثقة قدر ب

وقد اتفقت نتائج الدراسة هذه مع نتـائج دراسـة حسـن عـزت عبـد الحميـد       

والتي كشفت عن  وجود تأثير دال إحصائيا للتفاعل الثنائي بـين الدافعيـة   )1999(محمد

ات التعلم على التحصيل الدراسي ووجود تأثير ايجابي دال بين الدرجة الكليـة  واستراتيجي

 .على الدرجة الكلية إلستراتيجية التعلم لدى العينة
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رسم بياني يوضح معدل التحصيل حسب مستوى الدافعية ومستوى )17(رقمالشكل  

  .االستراتيجيات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فهو يميز الذين لـديهم دافعيـة   ) معدل التحصيل ( يوضح أداء التالميذ  18فالشكل رقم 
وكذا جسب درجـة اسـتخدام   )  2.00( والذين لديهم دافعية مرتفعة )   1.00( منخفضة

فالشكل التـالي يوضـح أن معـدل التحصـيل يختلـف       2.00أم  1.00إلستراتيجيات ا
 .باختالفهما

 الدافعية 

9 0

9 5

10

10

11

11

12

1 0 2 0

2.00 

1.00 

رسم بياني يوضح أداء التالميذ ): 18( الشكل رقم 
 دافعية واإلستراتيجيات حسب مستوى ال
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  الخامسة الفرضيةالخاصة ب نتائج المناقشة  5- 7-2

هناك عالقة تفاعلية بين الدافعية للتعلم واسـتخدام  على أن مسة الفرضية الخا تنص

  .التحصيل الدراسي االستراتيجيات في تأثيرهما على

أن هذه الفرضية لم تتحقـق فيمـا يخـص     حمن خالل النتائج المتوصل إليها اتض

، لكن هناك نتائج هامة فيمـا يخـص   الدافعية للتعلم واستخدام االستراتيجيات التفاعل بين

رجات التحصيل حسب مستوى الدافعية وهذا ما يعبر عنه في القيمة الفائية والتي تقـدر  د

،واختالف  التحصـيل حسـب مسـتوى اسـتخدام      0.05عند مستوى داللة 18.85بـ 

ف وهي غير 5.61= والتي تساوي  )ف(االستراتيجيات  وهذا ما يتبين من خالل  القيمة 

  . α =0.05دالة  عند مستوى الداللة 

) 2002(سعاد زويـش هو ما يدعمه الكثير من الدراسات ،نذكر من بينها دراسة و 

حمدي علي أحمد وكذلك دراسة .والتي  في العالقة بين الدافعية للتعلم ومستوى التحصيل 

والتي تدعم فكرة أن الدافعية القوية للتعلم تساهم وتنعكس إيجابـا علـى   )1981(الفرماوي

عز الدين ودراسة )1989( الحميد جابر جابر عبدكل من التحصيل الدراسي،وكذلك دراسة 

  ) .1998( جميل عطية

 والتـي تناولـت   )1993( سليمان الخضري الشيخ وأنور رياض عبد الـرحيم دراسة    

مهارات التعلم واالستذكار وعالقتها بالتحصيل الدراسي والذكاء ودافعيـة الـتعلم والتـي    

  استراتيجيات (بين مهارات الدراسة والتعلم  استخلصت أنه يوجد ارتباط قوي موجب ودال
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والتحصيل األكاديمي،وأنه كلما ترتفع درجات الدافعية للتعلم كلما تتحسن مهارات ) التعلم 

ار وكلما تحسنت مهارات االستذكار ارتفعت الدافعيـة وبالتـالي يرتفـع    التعلم واالستذك

التحصيل وعليه فهناك عالقة تفاعلية وعالقة تأثر وتأثير بين كل مـن الدافعيـة للـتعلم    

  واستراتيجيات التعلم  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ةالدراس يوضح العالقة بين المتغيرات) 19(الشكل رقم 
 
 
 
 
 
  

 الدافعية 
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  :العاماالستنتاج 
  

الكشف عن العالقة التفاعلية بين الدافعية للـتعلم   الحالية إلى   عمدنا في هذه الدراسة     

درسـين  متم  عند المراهقينثر كل منهما على التحصيل الدراسي أواستراتيجيات التعلم و

الكشف عن الفروق بين التالميذ فيما يخص استعمال اإلستراتيجيات في المرحلة الثانوية و

والذين ال سيستعملون اإلستراتيجيات وبين الذين يتميزون بدافعية مرتفعة للتعلم واآلخرين 

  .الذين يتميزون بدافعية منخفضة

ية األولى التي نصت على وجـود تنـوع فـي    فقد أظهرت النتائج عدم تحقق الفرض     

  :استخدام  االستراتيجيات من قبل التالميذ،وكانت النتائج على النحو التالي

أن أفراد العينة ال يتنوع استعمالهم لالستراتيجيات  وهذا ما يبين عدم تحقـق الفرضـية    -

وال ينتهجونها ال يستعملون بكثير هذه االستراتيجيات بطريقة علمية  التالميذ االولى وأن

لتكون لهم دعما في تنمية رصيدهم العلمي أو زيادة تحصيلهم الدراسي أو تحسينه فهـم  

مجموعة من هذه االستراتيجيات إلى أنهم  ايتعلمون بطريقة عشوائية، وحتى ولو استعملو

ال يواصلون عليها ويوجد تباين واضح في استعمالها فهم قد يعتمدون على الحفظ أكثر ما 

إستراتيجية أخرى كما أنهم يتركون اإلعداد االمتحان المذاكرة إلى آخـر   ن علىيعتمدو

أيام االمتحان أو قبله بأيام قالئل وهذا ما يضعف مردودهم التحصيلي ،وأنهم ال يحاولوا 

زيادة المعلومات التي قدمت من طرف األساتذة،كما يظهر أنهم يتميزون بدافعية منخفضة 

 .للتعلم 
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غير مبالين بنتائجهم ومردودهم العلمي، إال أنه وجدنا مجموعة أخرى من التالميذ تقـوم   -

باستعمال مجموعة من االستراتيجيات في تنظيم ومراقبة تعلمهـم وهـذا مـا انعكـس     

جاب على مسار تعلمهم وتحصيلهم الدراسي وقد لوحظ عليهم أنهم يتميزون برغبـة  باإلي

قوية في الدراسة والسعي إلى تحسين مستوياتهم ولهذا نجدهم ينوعون ويهتمون بطريقـة  

تعلمهم وينعكس على تحصيلهم فهم يتميزون بتحصيل مرتفع نوعا ما على اآلخـرين إال  

 .أن هذه الفئة قليلة 

الدراسة تحقق الفرضية الثانية والثالثة التي أوضحت أنه ليس هناك فـرق   كما أظهر هذه -

واضح بين جنس درجات الدافعية و في استعمال االستراتيجيات وفي درجات التحصـيل   

فهم على حد سواء يتشاركون في نسبة التعلم والتحصيل الدراسي وفي كميـة اسـتعمال   

 .االستراتيجيات وفي درجة الدافعية للتعلم 

كما أن الفرضية الرابعة تحققت وأثبتت أن هناك ارتباط قوي وموجـب بـين درجـات     -

 . 0.80التحصيل وبين درجات الدافعية واالستراتيجيات بمعامل ارتباط قدر بـ

كما ثبت أن هناك عالقة تفاعلية بين الدافعية للتعلم واستخدام االستراتيجيات في التحصيل 

 .الدراسي

صادقة وخاصـة فقـط بعينـة    ر أن نتائج الدراسة الحالية تبقى يمكننا القول في األخي   -

 .الدراسة 
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  :اقتراحات
  .تالميذ وضع برنامج لتنمية دافعية التعلم ومهارات التعلم واالستذكار لدى ال -

العمل على رفع معنويات ودافعية المتعلم ومساعدتهم على تعلم كيفيـة التعامـل مـع     - 

  .المعلومات 

إتاحة الفرصة للتالميذ للتعبير عن رغباتهم وما يجول في خاطرهم والعمل معهم علـى   -

  .تصحيح األخطاء بطريقة تكفل لهم عدم الوقوع في األخطاء المماثلة لها 

  .مون طلبتهم على البحث عن المعلومات والتعامل معها بجدية تشجيع المعل -

أن يقوم المتعلمون باستثارة الدافعية عند متعلميهم والعمل علـى الرفـع منهـا قـدر      -

  المستطاع 

تدريب التالميذ على استنباط الجوانب المهمة من المنهاج الدراسي وتدريبهم على حـل   -

  .المشكالت 

اصة في مرحلة المراهقة،واألخذ بعـين االعتبـار خصـائص    العمل مع المتعلمين وخ -

المرحلة العمرية التي يكون عليها المتعلم وتفهم األمور التي تحدث للمراهـق والتعامـل   

  .معهم بطريقة تسمح باحتوائهم 

حث الطلبة على التعامل مع المعلومات والسعي للحصـول عليهـا وتشـجيعهم علـى      -

  .استعمال االستراتيجيات 

 .عمل على تعليم وتدريب التالميذ على استعمال وتوظيف االستراتيجياتال -
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  هم التنويع من طرق التدريس وهذا من اجل لفت انتباه التالميذ ولزيادة فهمهم وتركيز -

بناء اختبارات تقيس الدافعية للتعلم والعمل على استعمال النتائج في الحيـاة المدرسـية    -

وتوجيه المتعلمين انطالقا من هذه قدراتهم وإمكانياتهم واستغالل هذه النتائج فـي مجـال   

  .توجيههم سواء إلى فروع الدراسة أو إلى مجال العمل فيما بعد

دام مهارات الدراسة كطريقة الكتشـاف المعلومـات   ضرورة تدريب التلميذ على استخ -

  .بأنفسهم بدال من الحصول عليها جاهزة

  .وضع برنامج لتنمية دافعية التعلم ومهارات التعلم واالستذكار لدى التالميذ  -

العمل على رفع معنويات ودافعية المتعلم ومساعدتهم على تعلم كيفيـة التعامـل مـع     -

  .المعلومات 
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  عـــالمراج قائمة
 :أوال المراجع بالعربية

 .1دار المسيرة ط-التعلم أسسه وتطبيقاته:2004أبوعالم رجاء محمود - 1

 وأدوارهم وسلوكهم نالمعلمون والمتعلمو:1994أبو عميرة حسن شحاتة ومخبآت - 2
  .1مكتبة الدار العربي للكتاب،ط–
  . مكتبة النهضة  المصرية-األسس النفسية للتعليم الثانوي):1972(لح أحمد زكي صا-3
  .مكتبة النهضة المصرية-علم النفس التربوي):1979(أحمد زكي صالح  -4
  .، بيروت مشكالت الطفولة والمراهقة:1991أسعد ميخائيل إبراهيم -5
  . 1الكويت ،طدار القلم – ةالنمو في مرحلة المراهق:1982إسماعيل عماد الدين محمد -6
دار – األداء باستخدام أبعاد الـتعلم  أبعاد التعلم تقويم:1989األعسر هدى، وآخرون -7

  .قباء للطباعة والنشر والتوزيع
دار المسـيرة  -تكنولوجية التعلم بين النظرية والتطبيـق :1998الحيلة، محمد محمود -8
 .1ط

  دار الكتاب-اتهالتدريس واستراتيجي قطرائ :1.2002.الحيلة، محمد محمود -9
  1دار المسيرة،ط-مهارات التدريس الصفي:2.2002.الحيلة، محمد محمود -10
 .،دار الكندي للنشر علم النفس العام 1999صالح حسن ،الداهري -11

دار النقـاش للطباعـة   – مشكالت المراهقة والشـباب :1987الزراد، فيصل محمد -12
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  :مقياس الدافعية للتعلم ليوسف قطامي) : 01(الملحق رقم 

أوافق  لفقرةا الرقم
  بشدة

  ال  متردد  أوافق
  أوافق

 ال أوافق 
  بشدة

1  
  

شعر بالسعادة عندما أكون موجودا في أ
  المدرسة

          

            يندر أن يهتم والدي بعالماتي مدرسية  2
أفضل القيام بالعمل الدراسي ضمن   3

مجموعة من الزمالء على أن أقوم به 
  منفردا

          

اسية يؤدي هتمامي ببعض المواضيع الدرا  4
  .إهمال كل ما يدور حولي ىإل

          

ستمتع باألفكار الجديدة التي أتعلمها في أ  5
  المدرسة

          

لدي النزعة إلى ترك المدرسة بسبب   6
  قوانينها الصارمة

          

أحب القيام بمسؤولياتي في المدرسة بغض   7
  النظر عن النتائج

          

            .أواجه المواقف الدراسية بمسؤولية تامة  8
يصغي إلي والدي عندما أتحدث عن   9

  مشكالتي المدرسية
          

يصعب علي االنتباه لشرح المدرس   10
  .ومتابعته

          

ن غالبية الدروس التي تقدمها أشعر بأ  11
  .المدرسة غير مثيرة

          

أحب أن يرضى عني جميع زمالئي في   12
  .المدرسة

          

تطلب أتجنب المواقف المدرسية التي ت  13
  .تحمل المسؤولية

          

          ستحسن إنزال العقوبات على طلبة أال   14
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  .المدرسة بغض النظر عن األسباب
يهتم والدي بمعرفة حقيقة مشاعري تجاه   15

  المدرسة
          

م هن بعض الزمالء في المدرسة أشعر بأ  16
  .سبب المشاكل التي أتعرض لها

          

بات شعر بالضيق أثناء أداء الواجأ  17
المدرسية التي تتطلب العمل مع الزمالء 

  .في المدرسة

          

شعر بالالمباالة حيانا فيما يتصل بأداء أ  18
  .الواجبات المدرسية

          

شعر بالرضى عندما أقوم بتطوير أ  19
  .معلوماتي ومهاراتي المدرسية

          

أفضل أن يعطينا المعلم أسئلة صعبة   20
  تحتاج إلى التفكير 

          

أفضل أن اهتم بالمواضيع المدرسية على   21
  .أي شيء آخر

          

حرص على أن أتقيد بالسلوك الذي تتطلبه أ  22
  .المدرسة

          

يسعدني أن تعطى المكافآت للطلبة بقدر   23
  .الجهد المبذول

          

حرص على تنفيذ ما يطلب مني المعلمون أ  24
  .والوالدان بخصوص الواجبات المدرسية

          

ن مساهمتي في عمل أشعر بأيرا ما كث  25
  أشياء جديدة في المدرسة تميل إلى الهبوط

          

ن االلتزام بقوانين المدرسة يخلق أشعر بأ  26
  جوا دراسيا مريحا

          

أقوم بالكثير من النشاطات المدرسية   27
  والجمعيات الطالبية

          

ال يأبه والداي عندما أتحدث إليهما عن   28
  .سيةعالماتي المدر

          

          يصعب علي تكوين صداقة بسرعة مع   29



 - ه ه ه ه ه ه ه ه  -

  .الزمالء في المدرسة
لدي رغبة  قوية لالستفسار عن المواضيع   30

  .في المدرسة
          

يحرص والدي على قيامي بأداء واجباتي   31
  .المدرسية

          

ال يهتم والدي باألفكار التي أتعلمها في   32
  المدرسة

          

الملل عندما أقوم شعر بأسرعان ما   33
  .بالواجبات المدرسية

          

العمل مع الزمالء في المدرسة يمكنني من   34
  الحصول على عالمات أعلى

          

تعاوني مع زمالئي في حل وجباتي   35
  .المدرسية يعود علي بالمنفعة

          

أقوم بكل ما يطلب مني في نطاق   36
  .المدرسة

          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 - و و و و و و و و  -

  
  استبيان استراتيجيات  التعلم )02(الملحق رقم 

أخي الطالب أختي الطالبة بين يديك مجموعة من العبارات تهدف إلى جمع مختلف الطرق 

 5عبارة ويقابـل كـل عبـارة     44 التي تتبعونها في المراجعة والتعلم ،فهو يحتوي على 

م أمـا ) X(خانات اقرأ كل عبارة بتمعن ثم حدد إلى أي مدى تنطبق عليك ثم ضع إشـارة 

  .االختيار الذي يناسبك

  .نقدر لك جهدك ومعاونتك لنا وشكرا

  
  ......................:االسم وللقب

  ...........................:القسم
  :........................المؤسسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 -  ز ز ز ز ز ز ز ز  -

  
في   دائما العبارات  الرقم

  الغالب
  أبدا  نادرا  أحيانا

            .أحاول حفظ الدرس عن ظهر قلب  01
            .أحاول كتابة الدرس عدة مرات ألحفظه  02
            .فهمهأأعيد بناء الدرس بطريقتي الخاصة لكي   03
            .أقوم بوضع خطة لكيفية المراجعة والدراسة  04
            .أقوم بتكرار الدرس عدة مرات ألحفظه  05
أقوم بتنظيم المعلومات وتحليلها وتسجيل   06

  .المالحظات
          

أقوم بطرح األسئلة التقويمية الشبيهة بأسئلة االختبار   07
للتحقق من درجة االستيعاب واتقاني للمعلومات التي 

  .درستها

          

            .أشرع في المراجعة منذ بداية العام الدراسي  08
            .أضع مخططا للدرس أو مشروع للدراسة  09
أقوم بتجزئة الدرس إلى فقرات وأحدد أفكارها   10

  .ساسية ألتمكن من فهمهااأل
          

أحاول التعمق في المعلومات التي يقدمها األستاذ في   11
  .الدرس وذلك بالرجوع إلى مصادر أخرى

          

            .ألخص الدرس قدر اإلمكان  12
أعيد صياغة الدرس بأسلوبي الخاص في صورة   13

  .مخططات وأشكال حتى يسهل تذكرها فيما بعد
          

تمارين بطريقتي الخاصة وأقارنها مع أعيد حل ال  14
  .طريقة األستاذ

          

أفضل األعمال الدراسية الصعبة حتى أتعود على   15
  .حل ما هو أصعب

          

أنا مدرك لنواحي قوتي ونواحي ضعفي في المجال   16
  .الدراسي وأعمل على تحسين مستوايا

          

قضي وقت فراغي في المؤسسة داخل أأفضل أن   17
  .المكتبة

          



 - ح ح ح ح ح ح ح ح  -

عندما تواجهني أية صعوبة في الدراسة ال أتركها   18
  .حتى أتممها بدقة

          

أعتمد على الكتب والقواميس والمصادر غير   19
  .المقررة ألوسع من معلوماتي

          

أقارن بين معلوماتي ومعلومات زمالئي وال أهدأ   20
 .حين يجادلني زمالئي حول فكرة ما حتى أتأكد منها

          

أكرر الدرس عدة مرات بصوت مرتفع وأفكر   21
  .بصوت مسموع ليزيد انتباهي وألركز فيما أدرس

          

            .أسير وفق البرنامج الذي وضعته للمراجعة  22
ال تهمني مع من أجلس في القاعة وفي أي مكان   23

  .جلسأ
          

أشرع في المراجعة في األيام األخيرة قبيل   24
  .متحانالا

          

مل على االحتفاظ بالنقاط التي أراها مهمة أع  25
  .وأساسية

          

أشرع في المراجعة قبل االمتحان بمتسع من   26
  ). شهر فأكثر(الوقت

          

            .أختار األماكن الهادئة للمراجعة وأوقات معينة  27
أتفحص الدرس وأبحث عن أ فكاره والعالقات   28

لمدروسة الموجودة فيه وأهدافه وأربط المعلومات ا
  .بأمثلة من الواقع المعاش

          

            أراجع في الوقت الذي أكون فيه مرتاح البال   29
آخذ الوقت الكافي في حل التمارين وأعيد الحل حتى   30

  .أصل إلى الجواب الصحيح
          

            .أحاول الحل مع التدقيق في اإلجابة  31
ن أقوم بواجباتي فور الرجوع إلى المنزل من دو  32

  .تأجيل
          

            .أستغل وقت الدراسة أحسن استغالل  33
أرى أن االجتهاد والمثابرة طريق للنجاح والفوز في   34

  .الدراسة لذا ال أتعب وال أمل
          



 - ط ط ط ط ط ط ط ط  -

أنجز أعمالي وواجباتي المنزلية في اللحظات   35
  .األخيرة

          

ال أكتفي بما يقدمه األستاذ بل أزيد عليه بما يقدمه   36
  .ساتذة اآلخرون وأستشيرهم األ

          

أطلب المساعدة من اآلخرين في كل ما أجد فيه   37
  .غموض

          

            .أعمل على تسطير األفكار المناسبة  38
           .من عادتي أن أطرح األسئلة على األستاذ ال التالميذ  39
عند المراجعة أفضل قراءة الدروس كاملة دون أن   40

  .ألخصها
          

عد االنتهاء من المراجعة أضع قائمة بما تم انجازه ب  41
  .وأخطط النجاز األعمال الالحقة

          

أحاول أن أربط العالقات بين ما قرأته وبين معارفي   42
  .السابقة

          

أحضر الموضوع الذي سندرسه قبل أن يتطرق إليه  43
  .األستاذ

          

أحدد أخطائي وثغراتي بعد الدراسة والتطبيق   44
  .أحرص على أن أتفاداها الحقاو

          

  
  
  

    
  


