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 شكر وتقدير
 

 .تمام ىذا البحث العلمي، ف الحمد هلل حمد كثيراإلنحمد اهلل عز وجل الذي وفقنا  

 التي نرجو أن تكون عونا ومرجعا يعتمد عليو لمن يأتي بعدنا.

على ما قدمو  حمي سليم" "شكر والتقدير إلى أستاذنا المشرف الدكتور  نتقدم بجزيل الو 
 .دراستنا في كل جوانبياساىمت في اثراء  نصائح وتوجييات التي   لنا من

الذين ساعدونا طوال مشوارنا    كما نتقدم بالشكر الجزيل لكل أساتذتنا في علم النفس
"أحالم  دون أن ننسى األستاذة   ائح،وا علينا بالعلم والجيد والنص، والذين لم يبخلالدراسي

وإلى جميع من ساعدنا  ولم تبخل علينا بنصائحيا  في إتمام مذكرتنا    االتي ساعدتنيحي" 
 .من قريب أو بعيد في إتمام ىذا البحث العلمي

 

 

 

 

 



 

 

 اإلىداء
 

 السالم عليكم، الحمد اهلل الذي بنعمتو تتم الصالحات

 لقد وصلت رحلتي الجامعية إلى نيايتيا

 وىا أنا اليوم أختم بحث تخرجي بكل ىمة ونشاط

أىدي ثمرت تخرجي إلى َمن أفضليا على نفسي ولما ال ف لقد ضحت من أجلي، ولم تدخر  
 "أمي الحبيبة"جيدا في سبيل إسعادي  

 إلى كل أفراد عائلتي كبيرىم وصغيرىم اهلل عليو إلى روح أبي الطاىرة رحمة

 "ق اسمي أميمة"إلى رفيقتي في مشواري الجامعي  

 رسالة تخرجي أخيرا إلى كل من ساعدني وكان لو دور من قريب أو بعيد في اتمامو 

 

 حورية

 

  



 

 

 اإلىداء
 

 السالم عليكم، وبعد السالم يأتي الكالم

 ي بنعمتو تتم الصالحاتالحمد هلل الذ

يما الرحمان في قولو: "وقضى ربك أال تعبد إال  أىدي ثمرة تخرجي إلى الذين أوصى ب
 ".إياه وبالوالدين إحسانا

 إلى منبع الحنان والعطف واألمان إلى معنى الحب واإلخالص إلى من كان دعائيا سر
 "فريدة" أمي الحبيبة أغلى الحبايبنجاحي في كل حين إلى  

 إلى من كللو اهلل بالييبة والوق ار إلى معنى الصبر والتف اني والعطاء، إلى من أحمل اسمو
 والدي العزيز "السعيد" حبيبيبكل افتخار إلى  

إلى  إلى خطيبي و   إلى كل أفراد عائلتي إلى كل من يحمل وأحمل لو الحب في الق لب
 بلخيري حورية"" رفيقتي في المذكرة

إلى كل من ساندني من قريب أو من بعيد ولو بالكلمة الطيبة والداعمة أىدي  وأخيرا  
 ىذا العمل المتواضع.

 

 أميمة



 

 :ممخص الدراسة
متغير دافعية التعمـ لدى شؼ عمى طبيعة العبلقة بيف متغير قمؽ المستقبؿ و الدراسة الحالية إلى الكتيدؼ  

تبلميذ السنة الثالثة ثانوي، ولئلجابة عف تساؤالت الدراسة استخدمنا المنيج الوصفي، وتكونت  مفأفراد عينة الدراسة 
( تمميذ وتمميذة مف تبلميذ السنة الثالثة ثانوي بثانوية بف أحمد لخضر العناصر برج 118عينة الدراسة مف )

(، ومقياس دافعية التعمـ 2005قير)بوعريريج، ولجمع المعمومات تـ استخداـ كؿ مف مقياس قمؽ المستقبؿ لزينب ش
(، وقد تـ استخداـ األدوات اإلحصائية التالية: معامؿ بيرسوف، المتوسطات الحسابية، 1992ألحمد دوقة )

 (، وتحميؿ التبايف األحادي معامؿ أنوفا، وقد توصمنا إلى النتائج التالية:Tواالنحرافات المعيارية، اختبار )
 عكسية بيف قمؽ المستقبؿ ودافعية التعمـ. توجد عبلقة ارتباطية سالبة-
عند مستوى الداللة  ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف درجات مقياس قمؽ المستقبؿ تعزى لمتغير الجنس-

0،05. 
عند مستوى الداللة  ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف درجات مقياس قمؽ المستقبؿ تعزى لمتغير الشعبة-

0،05. 
عند مستوى الداللة  فروؽ ذات دالة احصائية بيف درجات مقياس دافعية التعمـ تعزى لمتغير الجنسال توجد -

0،05. 
 0،01توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف درجات مقياس دافعية التعمـ تعزى لمتغير استعمؿ عند مستوى الداللة -

 تبلميذ السنة الثالثة ثانوي.  -دافعية التعمـ -قمؽ المستقبؿ الكممات المفتاحية:
 

Abstract: 

This current study aims to reveal the nature of the relationship between the future anxiety 

variable and the learning motivation variable among the study sample members of the third year 

secondary school students; to answer the study questions, we used the descriptive method, the 

study sample consisted of (118) male and female students from the third year of secondary 

school At ben Ahmed lakhdar high school El anseur bordj Bou Arreridj, to collect information 

we used the future anxiety scale by zainab chakir (2005) and the learning montivations scale by 

Ahmed duga (1992) . 

The following statistical tools were used :  

Pearson coefficient Arithmetic means and standard deviations, (T) test and one- way 

analysis of variance ANOVA coefficient. we have reached the following results :  

-There is inverse negative correlation between future anxiety and learning motivation.  

-There are no statistically significant difference between the degrees of the future anxiety 

scale according to the sex variable used the significance level at 0.05. 

- There are no statistically significant difference between the degrees of the future anxiety 

scale according to the division variable used the significance level at 0.05. 

-There are no statistically significant differences between the degrees of the learning 

motivation scale according to the sex variable used the significance level at 0.05. 

-The are statistically significant differences between the learning motivation scale 

according to the division variable used the significance level at 0.01.  

Key words: Future anxiety – learning motivation – third year of secondary school 

students. 
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------هقذهة 

 ب 

 مقدمة

إف اإلنساف كائف مثمو بقية الكائنات الحية يحاوؿ التفاعؿ والتكيؼ مع البيئة المحيطة بو، ومع  
مف ثورات في مجاالت الحياة ومحاولة الفرد لممواكبة والتكيؼ، كؿ ىذا قد ينتج التطور المستمر وما نشيده 

عنو بعض الضغوطات التي قد تترجـ في شكؿ مشكبلت واضطرابات. ويعد القمؽ مف أكثر السمبيات التي 
، تصاحب اإلنساف منذ والدتو حتى نياية حياتو، حيث يظير في المواقؼ التي يدركيا الفرد عمى أنيا تيديد

 وىذا األخير يولد في الفرد الكثير مف الحياف اإلحساس بالتوتر والضيؽ.

ىذا ما جعؿ موضوع القمؽ مف الموضوعات اليامة التي ركز عمييا عمـ النفس كعمـ يدرس السموؾ  
االنساني ويفسره، وتعد ظاىرة القمؽ بصفة عامة وقمؽ المستقبؿ بصفة خاصة ظاىرة واضحة وجمية في 

(، مف األصحاء قد مروا بحاالت مف القمؽ في %25التغيرات، حيث توضح الدراسات أف )مجتمع مميء ب
(، مف مجموع السكاف والقمؽ مف أكثر االضطرابات %4-2وقت ما في حياتيـ ويصيب القمؽ واالكتئاب )

 (.21، ص2019)أحالـ، (، مف مجموع االضطرابات والمشكبلت النفسية. %40-30شيوعا يمثؿ )

ستقبؿ وما يحممو مف مفاجئات وتغيرات تتخطى قدرة الكائف عمى التكيؼ معيا وىذا ما إف قمؽ الم 
يجعؿ التوتر النفسي شديدا ومف ثـ تكوف استجابتو متطرفة في محاولة منو لمتقوقع بعيدا عف ىذه التغيرات 

 (.323، ص2010)ىبة، المتبلحقة. 

(، في دراستو أف أكثر ما يجعؿ الفرد قمقا وخائفا مجموعة مف 1998) "ىاوسماف"وقد توصؿ  
التغيرات كاف أوليا المستقبؿ )كؿ األشياء السيئة التي يمكف أف تحدث في المستقبؿ(، ويؤكد السيد عبد 

(، عمى أىمية المستقبؿ فيقوؿ أف المستقبؿ مكوف رئيسي لسموؾ الشخص والقدرة 1995الدايـ عبد السبلـ )
)أنور، بناء أىداؼ شخصية بعيدة المدى والعمؿ عمى تحقيقيا ىي صفة ىامة لمكائنات االنسانية. عمى 

 (.4، ص2006

ويظير القمؽ واضحا في مرحمة المراىقة ألنيا المرحمة الحرجة أو مرحمة األزمات والمشاكؿ وذلؾ  
يواجو تحديات المطالب  بسبب طبيعة التغيرات النمائية في جوانب الشخصية المختمفة كما أف المراىؽ

األساسية الممحة التي تجعمو يتعرض لضغوط نفسية ومف ىذه المطالب تحقيؽ ىويتو واتخاذ القرارات التي 
 .(324، ص2010)ىبة، تتعمؽ بمستقبمو الميني واألكاديمي وىذا يجعمو مواجيا لضغوط نفسية. 



 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------هقذهة 

 ج 

المتمدرسيف لمواجية الحياة  تمعب المدرسة دورا ىاما في حياة الفرد، فيي تعمؿ عمى إعداد 
االجتماعية والتفاعؿ وسط المحيط، وتساعدىـ عمى الوصوؿ إلى أعمى مستويات التعمـ والتكويف وذلؾ عف 

 طريؽ اجتياز عدة امتحانات رسمية ومصيرية منيا امتحاف شيادة البكالوريا.

تعميـ )التعميـ العالي(، مما وامتحاف نياية التعميـ الثانوي ىو أوؿ خطوة لدخوؿ مرحمة نيائية مف ال 
يجعؿ التبلميذ يتخوفوف مف الفشؿ والرسوب، لذا نجد أغمب التبلميذ يحفزوف أنفسيـ لمدراسة ويبحثوف عف 

 ما يدفعيـ لمنجاح. 

إف طبيعة السموؾ االنساني معقدة ومتنوعة لكف الدراسات واألبحاث أكدت عمى وجود سبب وراء  
جعتو إلى كثرة الدوافع واختبلفيا وأىميتيا البالغة لدى اإلنساف الذي يعتبر تنوع النشاط االنساني والذي أر 

  (.15)حسيف، عبد القادر، صالتعميـ ىاجسو األوؿ لتحسيف وترقية حياتو. 

وموضوع دافعية التعمـ لو أىمية كبيرة باعتباره ركف أساسي في العممية التربوية، بؿ يجب االعتماد  
عمى ىذه الدوافع التي تتشكؿ داخؿ التمميذ وتكوف بمثابة قوة دافعة توجو سموكو نحو تحقيؽ غاياتو 

 التعميمية.

ة التعمـ لدى التبلميذ المقبميف عمى ليذا قد ركزت دراستنا الحالية عمى قمؽ المستقبؿ وعبلقتو بدافعي 
 شيادة التعميـ الثانوي )البكالوريا(. 

 وىذه الدراسة قد تـ تناوليا في شقيف:  

 يضـ اإلطار العاـ لمدراسة وثبلثة فصوؿ أخرى تحمؿ متغيرات الدراسة.النظري:  االطار

الميدانية، وفصؿ عرض يضـ بدوره فصميف، فصؿ خاص بمنيجية البحث واإلجراءات التطبيقي:  االطار
وتحميؿ وتفسير النتائج المتحصؿ عمييا وكذا االستنتاج العاـ، وفي األخير خاتمة مع تقديـ بعض 

 التوصيات، واستعراض لممراجع التي اعتمدنا عمييا في جمع المعمومات وقائمة المبلحؽ.
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 اشكالية الدراسة: -1

تيدؼ العممية التربوية التعميمية إلى تحقيؽ األىداؼ والغايات التي تسعى إليصاؿ المتعمـ لمستوى  
مقبوؿ مف النمو في جوانب شخصيتو وتطورىا، حيث أصبحت التربية في اآلونة الخيرة تيتـ بالمتعمـ 

ت العممية التربوية بالدرجة األولى باعتباره أىـ قطب في الفعؿ التعميمي التعممي، إذ عمى أساسو بني
والتعميمية، فالمتعمـ ىو العنصر الفعاؿ والميـ في ىذه العممية ودرجة تعممو وتحصيمو تتعمؽ بمدى مبلئمة 

 البرامج التعميمية مع قدراتو واىتماماتو واألىداؼ التي يحددىا لنفسو وميولو.

قات انسانية واجتماعية تدفع والمدرسة ىي المؤسسة التي يسعى فييا التمميذ إلثبات ذاتو وبناء عبل 
بو لتحقيؽ أىدافو وغاياتو، وباعتبار مرحمة التعميـ الثانوي تخص فئة ىامة في المجتمع وىي فئة المراىقيف 
السيما منيـ تبلميذ األقساـ النيائية، أصبح االىتماـ بيذا المستوى مف التعميـ، وضماف استفادة جميع 

ا النجاح في امتحاف شيادة التعميـ الثانوي، مف اىتمامات جميع التبلميذ مف فرص التعميـ المتاحة وكذ
 األطراؼ المعنية بالعممية التعميمية التعممية.

ومف أبرز المشاكؿ التعميمية التي تعيؽ المسار الدراسي ليذه الفئة، مشكمة ضعؼ ونقص دافعية  
ؾ األساسي نحو تحقيؽ األىداؼ التعمـ، والتي تعتبر مف أىـ العناصر في العممية التعميمية فيي المحر 

بنشاط وجد واجتياد ومف أىـ العوامؿ التي تساعد عمى تحصيؿ المعرفة والفيـ والميارات المختمفة، وىي 
ف امتمؾ قدرات عقمية  سبب نجاح أو فشؿ التمميذ فبدونيا لف يبذؿ التمميذ أي جيد في سبيؿ تعممو حتى وا 

 ي المشاركة في عمميات التعمـ بشكؿ فعاؿ.جيدة، فيي الرغبة التي يمتمكيا المتعمـ ف

وما يزاؿ يحتؿ موضوع دافعية التعمـ جانبا ىاما مف تفكير الباحثيف والمربيف في المجاؿ التربوي،  
حيث يوجد العديد مف الدراسات التي تناولت ىذا المتغير وعبلقتو بمتغيرات اخرى ذات الطابع النفسي 

(، التي 1988اشر أو غير مباشر، كدراسة آمنة عبد اهلل تركي )واالجتماعي التي تؤثر عميو بشكؿ مب
(، حوؿ 2012تمحورت حوؿ دافعية التعمـ تطورىا وعبلقتيا ببعض المتغيرات ودراسة حسينة بف ستي )

التوافؽ النفسي وعبلقتو بالدافعية لمتعمـ لدى تبلميذ السنة األولى ثانوي، وغيرىـ مف البحوث... ومف 
 ة التي مف الممكف أف تؤثر عمى دافعية التعمـ نجد القمؽ. المتغيرات الكثير 

(، أف القمؽ مركب انفعالي ناجـ عف الخوؼ المستمر دوف وجود سبب 2000افترض ىيتي ) 
ظاىر، أما فرويد فيرى أف القمؽ حالة مف الخوؼ الغامض والشديد الذي يمتمؾ الفرد ويسبب لو الضيؽ 

 (.7، ص 2017)قيس،واأللـ والتشاؤـ واالضطراب. 
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فالقمؽ في معظـ األحواؿ ىو احد االنفعاالت الطبيعية التي يمكف أف يشعر بيا أي انساف إذا  
تعرض لموقؼ ما يستدعي ىذا االنفعاؿ، وىو استجابة طبيعية فييا اعداد وتييئة لئلنساف لمواجية 

 (.4، ص2020)أميمة وآخروف، األخطار. 

األخيرة وتبرز في مراحؿ حياة الفرد، وخاصة مرحمة المراىقة وظاىرة القمؽ أخذت تتزايد في العقود  
والشباب وما تحممو المرحمة مف آماؿ وطموحات لممستقبؿ. وتشير زينب شقير إلى أف قمؽ المستقبؿ يمثؿ 
أحد أنواع القمؽ الذي يشكؿ خطورة في حياة الفرد، والذي يمثؿ خوؼ مف مجيوؿ ينجـ عف خبرات ماضية 

فرد تجعمو يشعر بعدـ األمف وتوقع الخطر وعدـ االستقرار قد يؤدي في النياية إلى وحاضرة يعيشيا ال
حدوث اضطراب حقيقي وخطير، وتشير أيضا أف قمؽ المستقبؿ قد ينشأ عف أفكار خاطئة والعقبلنية لدى 

  (.13، ص2020)بثينة، الفرد تجعمو يؤوؿ الواقع مف حولو. 

ا الصدد فكانت بعنواف قمؽ المستقبؿ واألفكار (، تحدثت في ىذ2006ونجد دراسة مسعود )
البلعقبلنية والضغوط النفسية وأظيرت نتائجيا إلى وجود ارتباط داؿ احصائيا بيف قمؽ المستقبؿ واألفكار 
البلعقبلنية، ونجد أف فئة المراىقيف معرضوف لقمؽ المستقبؿ وتصورىـ نحو مستقبميـ األكاديمي والميني 

(، التي ىدفت إلى قياس مستوى قمؽ المستقبؿ عند 2010سة ىبة مؤيد محمد )والشخصي، وقد بينت درا
( سنة، وأكدت نتائج الدراسة 30-25( و)18-14الشباب وقد حصرت العمر الزمني لعينة البحث مف )

تمتع عينة البحث بقمؽ المستقبؿ. وتنعكس خطورة قمؽ المستقبؿ عمى إدراؾ التبلميذ وقدراتيـ وطموحاتيـ 
ية وعدـ تكيفيـ مع واقعيـ الحالي وىذا بدوره يؤثر عمى حياتيـ العممية والعممية، وباعتبار فئة المستقبم

تبلميذ السنة الثالثة ثانوي عمى مشارؼ امتحاف مصيري يحدد مستقبميـ. وفي ضوء ما سبؽ جاء اإلحساس 
 بمشكمة الدراسة، ومف خبلؿ ىذه الدراسة نحاوؿ اإلجابة عمى األسئمة التالية: 

قمؽ المستقبؿ وبيف دافعية التعمـ لدى تبلميذ السنة  ىؿ توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة احصائية بيف-1
 الثالثة ثانوي؟

 ىؿ توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف درجات مقياس قمؽ المستقبؿ تعزى لمتغير الجنس؟-2

 زى لمتغير الشعبة؟ىؿ توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف درجات مقياس قمؽ المستقبؿ تع -3

 ىؿ توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف درجات مقياس دافعية التعمـ تعزى لمتغير الجنس؟ -4

 ىؿ توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف درجات مقياس دافعية التعمـ تعزى لمتغير الشعبة؟ -5
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 فرضيات الدراسة: -2

 تمثمت فرضيات الدراسة عمى النحو التالي: 

 الرئيسية:الفرضية 

دى تبلميذ ية التعمـ لال توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة احصائية بيف قمؽ المستقبؿ وبيف دافع-
 السنة الثالثة ثانوي.

 : الفرضيات الجزئية

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات مقياس قمؽ المستقبؿ تعزى لمتغير الجنس. -

 درجات مقياس قمؽ المستقبؿ تعزى لمتغير الشعبة. ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف -

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات مقياس دافعية التعمـ تعزى لمتغير الجنس.-

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات مقياس دافعية التعمـ تعزى لمتغير الشعبة.-

 أىمية الدراسة: -3

مف المواضيع التي تمثؿ  يفنيا مف الدراسات التي تتناوؿ موضوعتأتي أىمية ىذه الدراسة في كو  
الواضحة في فيـ السموؾ والذي يعطي ليذه الدراسة  مامساحة واسعة في العموـ النفسية، إضافة الى أىميتي

 السنة الثالثة ثانويال وىي فئة تبلميذ بر كونيا أجريت عمى فئة ميمة مف أفراد الوسط المدرسي، أأىمية أك
، ومع موازاة ىذه الفترة ماؿ وطموحأبكؿ ما يتميزوف بو مف خصوصيات وبكؿ ما يعيشونو مف مشكبلت و 

لمرحمة المراىقة التي تتصؼ بالعديد مف الفوارؽ االنفعالية والنفسية، وعمى الرغـ مف أىمية المتغيريف التي 
عمى حد عمـ الباحثتيف ال تتوفر دراسات  تـ تناوليما في ىذه الدراسة )قمؽ المستقبؿ ودافعية التعمـ(، إال أف

 تناولت المتغيريف معا. 

 أىداؼ الدراسة: -4

إف أي بحث عممي أو دراسة عممية يجب أف تقـو عمى أىداؼ تضبط مسارىا وتعطييا أبعادىا  
  وتسعى الدراسة الحالية لمتعرؼ عمى: الحقيقية،

 .أفراد عينة الدراسةالتعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف قمؽ المستقبؿ ودافعية التعمـ لدى -
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دالة احصائيا في مستوى قمؽ المستقبؿ تعزى لمتغير الجنس لدى عينة  االتعرؼ فيما اذا كانت ىناؾ فروق-
 الدراسة.

ى لمتغير الشعبة لدى عينة دالة احصائيا في مستوى قمؽ المستقبؿ تعز  االتعرؼ فيما اذا كانت ىناؾ فروق-
 الدراسة.

دالة احصائيا في مستوى دافعية التعمـ تعزى لمتغير الجنس لدى عينة  االتعرؼ فيما اذا كانت ىناؾ فروق-
 الدراسة.

دالة احصائيا في مستوى دافعية التعمـ تعزى لمتغير الشعبة لدى عينة  االتعرؼ فيما اذا كانت ىناؾ فروق-
 . الدراسة

 الدراسة:مصطمحات -5

 : تعريؼ قمؽ المستقبؿ-5-1

: عمى أنو حالة انفعالية غير سارة تنتج مف األفكار البلعقبلنية "نيفيف عبد الرحمف المصري"يعرفو  
والترقب والوىـ والبيئة األسرية، مما تدفع بصاحبيا إلى حالة مف االرتباؾ والتوجس والتشاؤـ وتوقع الكوارث 
يا وفقداف الشعور باألمف والخوؼ مف المشكبلت األسرية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية المتوقع حدوث

  .(131، ص2019)أحالـ، في المستقبؿ. 
حالة انفعالية غير سارة تحصؿ عند الفرد نتيجة لتوقعو أحداثا مؤلمة في مستقبؿ  جاسـ:يعرفو 

 (.11، ص2017)قيس،حياتو تستقطب اىتمامو لمواجيتيا. 

تعرفو الدراسة الحالية عمى أنو الدرجة الكمية التي يتحصؿ عمييا المستجيب مف خبلؿ  التعريؼ اإلجرائي:-
 ( درجة.112-0(، التي تتراوح درجاتو مف )2005أدائو عمى مقياس قمؽ المستقبؿ لزينب شقير،)

  تعريؼ تالميذ السنة الثالثة ثانوي:-
فما  10/20إلى الجامعة بمعدؿ القبوؿ سوؼ يجتازوف شيادة البكالوريا والدخوؿ  ىـ التبلميذ الذيف

  فوؽ
  تعريؼ دافعية التعمـ:-5-2

: الدافعية لمتعمـ ىي ما يحرؾ سموؾ المتعمـ نحو ىدؼ أو غاية معينة عمما بأف "تارديؼ"يعرفيا 
مصدر تمؾ الحركة يمكف أف يكوف داخميا أو خارجيا، كما أف الدافعية ناتجة كذلؾ عف اإلدراؾ الذي يحممو 
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التمميذ عف األىداؼ المنشودة مف المدرسة وعف قيمة النشاطات التي يقوـ بيا التمميذ والقدرة عمى التحكـ 
، 2020)محمد األزىر، . في تمؾ النشاطات إلى جانب ما يشعر بو التمميذ اتجاه المحيط التربوي بصفة عامة

  (.4ص

صوليا في إدراكات المتعمـ لنفسو ومحيطو الدافعية لمتعمـ ىي حالة ديناميكية ليا أ :"زمرماف"يعرفيا 
)محمد والتي تحثو عمى اختيار نشاط معيف واإلقباؿ عميو واالستمرار في أدائو مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ معيف.

  (.4، ص2020األزىر،

الدرجة الكمية التي يتحصؿ عمييا المستجيب  افي دراستنا ىذه أني بدافعية التعمـ نقصد التعريؼ اإلجرائي:- 
  (.1992مف خبلؿ أدائو عمى مقياس دافعية التعمـ ؿ أحمد دوقة،)

  الدراسات والبحوث السابقة:-6

إف الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث تعتبر مف اإليجابيات لمباحث فيي ترجع بالنفع  
ء مختمؼ جوانبو العممية وتساعده في تحديد المصطمحات عميو في دراستو مف خبلؿ أنيا تعمؿ عمى اثرا

والمفاىيـ اجرائيا وتوجيو منيجيا في كيفية اختيار المنيج واألدوات وكيفية صياغة الفروض وتحميؿ النتائج 
ف الدراسات التي سوؼ يتـ استعراضيا جاءت في ونود أف نشير إلى أفي ضوء ىذه الدراسات السابقة، 

لى تنوعيا الزمني ة مف األقطار والبمداف مما يشير إ، وشممت جمم2018 إلى غاية 1986 الفترة الزمنية مف
. ومف خبلؿ اطبلعنا لـ نجد دراسة متشابية تناولت متغيرات الدراسة الحالية مجتمعة وسيتـ والجغرافي

 عرض ما توفر مف دراسات سابقة. 

  أوال: دراسات تناولت متغير قمؽ المستقبؿ:

 لعربية: ( الدراسات ا1

الدراسة إلى التعرؼ عمى  ىدفت ،تصور طالب الجامعة لممستقبؿبعنواف  (،1988دراسة )بركات حمزة،.1
( طالبا وطالبة مف السنوات 368مف )الدراسة  عينةوتكونت  ،ة إدراؾ الطالب الجامعي لمستقبموكيفي

( 22.3ومتوسط عمر الذكور ) ،طالبة( 146طالبا و 222) منيـ ،ة وقبؿ النيائية لعدد مف الكمياتالنيائي
ميني إدراؾ الشباب الجامعي لمستقبميـ الاستبياف وطبؽ الباحث  ،(21.5ومتوسط عمر اإلناث )

  (.357-356، ص ص 2010)ىبة، : ما يمي وأظيرت نتائج الدراسة ،واالجتماعي مف إعداد الباحث
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مقابؿ  ،يفكر الفرد في المستقبؿف يجب أف ( مف الطبلب يروف أف المستقبؿ بيد اهلل ولك%91.6*أف )
اهلل وال يجب  عمى التوالي يروف أف المستقبؿ بيد( %1.4) ،(%5.9مقابؿ ) ،( مف الطالبات96.6%)

 .التفكير بالمستقبؿ

: الموضوعات الشخصية و مف موضوعات تتعمؽ بمستقبميـ ىي*أكثر ما يرغب الطمبة الذكور في معرفت
( واالجتماعية %37.4ثـ الموضوعات االقتصادية ) ،(%41.9ة )يمييا الموضوعات السياسي ،(44.6%)
 (%45.2) ،(%50.7) ،(%51.4: )ا كانت النسب بالنسبة لئلناث عمى التوالي( بينم36.9%)
( %15.5بينما يفضؿ ) ،( العمؿ في مجاؿ التخصص%67.6( و يفضؿ أغمب أفراد البحث )32.2%)

 .األمر لمظروؼ( %9.5وترؾ ) ،العمؿ في غير مجاؿ تخصصيـ

( وعدـ وجود %27.2*يروف أف الصعوبات التي تعوؽ حصوليـ عمى العمؿ المناسب ىي )الواسطة( )
( %73.9ويروف أف أسباب اليجرة ىي غبلء المعيشة ) ،(%7.9فرص عمؿ ونقص االمكانيات المادية )

 . (%50.8( وعدـ توافر العمؿ المناسب )%63.3وتأميف المستقبؿ )

الدراسة  ىدفت ،النظرة المستقبمية لدى شباب الجامعة مف الجنسيفبعنواف  ،(1992،زيد.دراسة )أبو 2
طالبة ( طالبا و 300مف ) عينة الدراسةوتكونت  ،ظرة المستقبمية لدى شباب الجامعةإلى التعرؼ عمى الن

اقتصادية ىرة ومف مستويات وذلؾ مف كميات مختمفة بمحافظة القامف المرحمة النيائية لطبلب الجامعة 
عداد الباحثة والمقابمة الشخصية، االنظرة المستقبمية لمشباب مف استخدمت الدراسة مقياس و ،مختمفة

  (.358-357، ص ص 2010)ىبة، : التالية وتوصمت الدراسة لمنتائج

*توجد عدة عوامؿ متشابكة ومتداخمة مع بعضيا تؤثر في النظرة المستقبمية مثؿ العوامؿ االقتصادية 
 واالجتماعية والثقافية.

فراد العينة يأمموف في ( مف أ%53فقد تبيف أف ) ،لعمؿ*يعاني الشباب بعد التخرج مف عدـ وجود فرص ا
 .عمؿ مسألة نادرة وربما ميؤوس منيايعتقدوف أف وجود فرص  (%72ايجاد فرص عمؿ و)

( يفضموف العمؿ %87الدراسات العميا )فراد العينة العمؿ بعد التخرج وعدـ اكماؿ تفضؿ نسبة كبيرة مف أ*
 ( يفضموف اكماؿ دراستيـ.%15مقابؿ )
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وأزمة السكف  *اجمع الشباب عمى وجود مجموعة مف الصعوبات التي تنتظرىـ في المستقبؿ منيا البطالة
( يروف أف مشكمة السكف تجعؿ %16.7)كمة البطالة تعوؽ تحقيؽ آماليـ و( يروف أف مش%64حيث اف )
 ميددا.المستقبؿ 

 *يفضؿ الشباب العائد المادي الكبير بصرؼ النظر عف التخصص.

 (.%16( عمى العمؿ الحكومي )%84*يفضؿ الشباب العمؿ الحر )

وبيف الشباب مستوى االقتصادي المرتفع والمتوسط ختبلؼ في نظرة الشباب لممستقبؿ بيف ذوي الال يوجد ا*
 .ذوي التحصيؿ المرتفع والتحصيؿ المنخفض

 ،المستقبؿ مسببات القمؽ خبرات الماضي والحاضر ومخاوؼتحت عنواف  ،(1993.دراسة )عبد الباقي،3
تقبؿ في رفع الدرجة الكمية الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى إسياـ خبرات الماضي والحاضر والمس ىدفت
( 45) ،ريا( مص194ردا تـ توزيعيـ عمى الشكؿ التالي: )( ف239مف ) الدراسة عينة وتكونت ،لمقمؽ

ضي والحاضر في دراستيا مقياس قمؽ الماواستخدمت الباحثة  ،( إناث206) ،ذكورا( 33) ،سعوديا
 :وأشارت الدراسة إلى النتائج التالية ،والمستقبؿ مف إعدادىا

وقمؽ  الوسواسيةقبؿ واالكتئاب واألفكار : التشاـؤ مف المستف قمؽ المستقبؿ مف خمسة عوامؿ ىي*يتكو 
 واليأس.الموت 

 ف تأثير قمؽ المستقبؿ أكبر مف تأثير قمؽ الماضي في ارتفاع الدرجة الكمية لمقمؽ.*أ

 . ناث أكثر قمقا مف الذكورمؽ بزيادة العمر الزمني وكانت اإل*يزداد الق

 ،االتجاىات الوالدية كما يدركيا االبناء وعالقتيا بتصورىـ لممستقبؿبعنواف  ،(1996،.دراسة )الشافعي4
الدراسة إلى الكشؼ عف الفروؽ في تصور  ىدفت، ة عمى عينة مف الشباب مف الجنسيفمقارن دراسة

تجاىات والدييـ نحوىـ باعتبارىا اتجاىات سوية وأولئؾ الذيف يدركوف بيف األبناء الذيف يدركوف االمستقبؿ 
الذكور بؿ بيف وكذلؾ الكشؼ عف الفروؽ في تصور المستق ،جاىات باعتبارىا بعيدة عف السواءتمؾ االت

( طالبا 450مف )عينة الدراسة ، وقد تكونت االجتماعية االقتصادية المختمفة ناث ذوي المستوياتواإل
عية واالقتصادية المختمفة )مرتفع متوسط وطالبة مف المرحمة الجامعية ممف ينتموف الى المستويات االجتما

: مقياس االتجاىات األدوات التالية واستخدـ الباحث ،(عاما23-18وتراوحت أعمارىـ مف ) منخفض(
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واستبياف تصور الشباب الوالدية كما يدركيا االبناء ودليؿ الوضع االجتماعي االقتصادي لؤلسرة المصرية 
  .(359-358، ص ص 2010)ىبة،  :وتوصمت الدراسة الى النتائج التالية ،لممستقبؿ

لى فيي ترجع إفي ظؿ اتجاىات والدية سوية يمثموف قيـ إيجابية أما مشكبلتيـ  *الشباب الذيف نشؤو
المجتمع الخارجي وظروفو )ضبط داخمي( أما الشباب الذيف نشؤو في ظؿ اتجاىات والدية غير سوية فإنيـ 

تيـ يمثموف قيـ غير سوية مف والدييـ وىـ أكثر تشاؤما مف المستقبؿ ومشكبلتيـ ترجع الى الضعؼ إمكانيا
 الشخصية.

 فالذكور أكثر حرصا وقمقا عمى المستقبؿ الميني مف االناث. ،التصور لممستقبؿ باختبلؼ الجنس*يختمؼ 

في  بناءفاأل ،ستوى االجتماعي االقتصادي لؤلسرة*يختمؼ التصور لممستقبؿ عند الشباب باختبلؼ الم
شاؤما مف المستقبؿ ستوى المنخفض أكثر تبناء في المواأل ،المستوى المتوسط أكثر خوفا وقمقا مف المستقبؿ

 بناء في المستوى المرتفع الذيف كانوا أكثر تفاؤال.مف األ

إلى  ىدفت، قمؽ المستقبؿ واألفكار الالعقالنية والضغوط النفسيةبعنواف  ،(2006،.دراسة )مسعود5
فكار المستقبؿ عمى األتأثير مستوى قمؽ الكشؼ عف الفروؽ بيف الذكور واإلناث في قمؽ المستقبؿ و 

كار البلعقبلنية لى الكشؼ عف العبلقة بيف قمؽ المستقبؿ واألفإ وىدفتعقبلنية والضغوط النفسية البل
وأظيرت  ،( طالبا وطالبة مف طمبة المدراس599مف ) عينة الدراسةتكونت  ،في مصر ،والضغوط النفسية

البلعقبلنية والضغوط فكار لمستقبؿ وكؿ مف األائيا بيف قمؽ اوجود ارتباط موجب داؿ إحصنتائج الدراسة 
 كما ،يف في قمؽ المستقبؿ لصالح اإلناثووجود فروؽ بيف درجات كؿ مف المراىقات والمراىق ،النفسية

المستقبؿ واألفكار البلعقبلنية،  إلى وجود تأثير لمتفاعؿ بيف الجنس ونوع التعميـ عمى قمؽ أشارت النتائج
 لنفسية تتأثر بدرجة قمؽ المستقبؿ.فكار البلعقبلنية والضغوط اكما بينت النتائج أف األ

 مستوى قمؽ المستقبؿ الميني لدى طمبة الجامعاتبعنواف (، 2007.دراسة )السفاسفة والمحاميد،6
الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوى قمؽ المستقبؿ الميني لدى طمبة الجامعات  وىدفت ،األردنية الرسمية

استخدـ في ىذه  ،ية في مستوى قمؽ المستقبؿ المينياألردنية الرسمية وأثر كؿ متغيري الجنس والكم
( طالبا وطالبة 408مف ) الدراسة عينة وتكونت ،مستقبؿ الميني مف تطوير الباحثافمقياس قمؽ ال الدراسة

ستوى عاؿ مف أف أفراد العينة لدييـ موأظيرت نتائج الدراسة  ،طمبة جامعة اليرموؾ والياشمية ومؤتة مف
وبينت النتائج وجود فروؽ دالة احصائيا في مستوى قمؽ المستقبؿ الميني بيف طمبة  ،قمؽ المستقبؿ الميني
تعزى تائج فروقا دالة احصائيا في حيف لـ تظير الن ،االنسانية لصالح الكميات العمميةالكميات العممية و 
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الكمية والجنس عمى قمؽ المستقبؿ، وفيما يتعمؽ بالتفاعؿ بيف متغيري  ،لمتغير الختبلؼ متغير الجنس
 . وأشارت النتائج إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا لصالح الذكور في الكميات العممية

 قمؽ المستقبؿ وىوية اآلنا في ضوء الفروؽ بيف طمبة الجامعة فيبعنواف  ،(2010،دراسة )أبو العال.7
آلنا إلى الكشؼ عف الفروؽ بيف طمبة الجامعة في قمؽ المستقبؿ وىوية ا ىدفت، متغيري الجنس والتخصص

تراوحت أعمارىـ بيف  ( طالبا وطالبة590مف ) تكونت عينة الدراسة ،في ضوء متغير الجنس والتخصص
 ،يا بيف قمؽ المستقبؿ وىوية اآلناة ارتباطية دالة إحصائوجود عبلق وأظيرت نتائج الدراسة ،( سنة18-21)

ووجود فروؽ دالة تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث، ووجود فروؽ دالة إحصائية في قمؽ المستقبؿ 
ووجود فروؽ دالة التخصص لصالح التخصصات األدبية،  إحصائيا في قمؽ المستقبؿ تعزى لمتغير

 (.177 ، ص2013)محمد ومازف، . خصصات العمميةإحصائيا في ىوية اآلنا لصالح الت

 ، قمؽ المستقبؿ عند الشباب وعالقتو ببعض المتغيرات، بعنواف (2010.دراسة )ىبة مؤيد محمد، 8

الدراسة إلى قياس مستوى قمؽ المستقبؿ عند الشباب والتعرؼ عمى داللة الفروؽ في النوع  ىدفت
-25( و)14-18)ذكر أنثى(، الحالة االجتماعية )متزوج غير متزوج(، المينة )طالب موظؼ(، العمر )

لى أف البحث إ وأشارت نتائج(، 2006مقياس قمؽ المستقبؿ الذي اعدتو )مسعود،  استخدمت الباحثة(، 30
 عينة البحث: 

 *لدييا قمؽ نحو المستقبؿ.

*ىناؾ فروقا ذات داللة احصائية وفقا لمتغير الحالة االجتماعية )متزوج غير متزوج( ولصالح غير 
 المتزوجيف.

 *ليس ىناؾ فروقا ذات داللة احصائية وفقا لمتغير المينة )طالب موظؼ(. 

 النفسية كما يدركيا الطمبة الجامعييف وعالقتيامصادر الضغوط ، بعنواف (2010.دراسة )الطاىر، 9
الدراسة إلى معرفة طبيعة العبلقة  ىدفت، دراسة مقارنة عمى عينة مف طمبة جامعة األغواط، بقمؽ المستقبؿ

الدراسة إلى تحديد الفروؽ بيف  ىدفتبيف مصادر الضغوط النفسية وقمؽ المستقبؿ لدى طمبة التخرج، كما 
(، 37-20( طالب وطالبة أعمارىـ بيف )120) بمغت تعداد العينةقمؽ المستقبؿ، الطمبة والطالبات في 

وأشارت مقياس قمؽ المستقبؿ ومقياس األحداث الحياتية الضاغطة إعداد زينب شقير،  استخدـ الباحث
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إلى وجود عبلقة بيف مصادر الضغوط النفسية وقمؽ المستقبؿ وعدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف وبيف  النتائج
  (.14، ص2016)دعاء، ي التخصصات العممية واألدبية في قمؽ المستقبؿ. ذو 

 قمؽ المستقبؿ لدى طمبة كميات المجتمع في، بعنواف (2013.دراسة )محمد أحمد ومازف محمود، 10
الدراسة إلى الكشؼ عف مستوى قمؽ المستقبؿ لدى طمبة  ىدفت، منطقة الجميؿ في ضوء بعض المتغيرات

البالغة عينة الدراسة مف اعداد الباحثيف، عمى  استبياف اعتمادكميات المجتمع في منطقة الجميؿ، وقد تـ 
أف مستوى القمؽ كاف مرتفعا لدى عينة الدراسة، حيث جاء المستوى  وأظيرت النتائج( طالبا وطالبة، 439)

لمرتبة األولى في حيف جاء المجاؿ األسري في المرتبة األخيرة، وأشارت النتائج أيضا إلى االقتصادي في ا
عدـ وجود فروؽ دالة احصائيا في مستوى قمؽ المستقبؿ الكمي تعزى إلى اختبلؼ متغيرات التخصص أو 

جنس المستوى الدراسي، ووجود فروؽ دالة احصائيا في مستوى قمؽ المستقبؿ الكمي تعزى الختبلؼ ال
  لصالح الذكور.

 (الدراسات األجنبية: 2

الدراسة  ىدفت ،التوجو لممستقبؿ واالنجاز األكاديمي لدى الشباببعنواف  ،(2002،سة )جولنتدرا .1
يف وب ،المعرفية والمخاوؼ( ستراتيجياتاالممستقبؿ )األىداؼ المستقبمية، إلى تفحص العبلقة بيف التوجو ل
( 27-24شابا تراوحت أعمارىـ مف ) (391مف ) وتكونت عينة الدراسة ،االنجاز األكاديمي عند الشباب

 وضمت العينة ثبلث مجموعات: ،عاما

 مجموعة األداء األكاديمي المرتفع •

 مجموعة األداء األكاديمي المنخفض •

 مجموعة األداء األكاديمي المنخفض •

وتوصمت الدراسة  ،و السببيالعز وطبؽ عمى المجموعات الثبلث استبياف المخاوؼ واألمؿ واستبياف 
 ما يمي:  إلى

كانا اكثر توجيا لمتعميـ مف المجموعة ذوي االنجاز نجاز األكاديمي المرتفع والمتوسط *المجموعتاف ذوي اال
 األكاديمي المنخفض.

*المجموعتاف ذوي االنجاز األكاديمي المرتفع والمتوسط كانا اكثر توجيا لممستقبؿ مف المجموعة ذوي 
 جاز األكاديمي المنخفض.االن



 اإلطار العام للذراسة ---------------------------------------------------------------------------------- الفصل األول

04 

*المجموعة ذات االنجاز األكاديمي المرتفع كانت أىدافيا ومخاوفيا أكثر توجيا لممجتمع أكثر مف مجموعة 
 االنجاز األكاديمي المنخفض.

 *المجموعة ذات االنجاز األكاديمي المنخفض كانت أىدافيا ومخاوفيا أكثر توجيا لمذات.

نجازاتيـ  ستراتيجياتاالمرتفع كانوا يستخدموف ي *المجموعة ذات االنجاز األكاديم معرفية في أىدافيـ وا 
  األكاديمية أكثر مف المجموعة ذات اإلنجاز المنخفض والمتوسط .

 ىدفت، ببولندا، القمؽ بشأف المستقبؿ الميني بيف األطباء الشباب، بعنواف (2005.دراسة )بوالنسكي، 2
البحث مف  تكونت عينةالدراسة لمتعرؼ إلى القمؽ تجاه المستقبؿ الميني لدى طمبة كميات الطب بولندا، 

استبانة لقياس قمؽ  ، استخدـ الباحث( طاؿ وطالبة في السنة األخيرة بكميات الطب في بولندا992)
ف مستوى القمؽ لدييـ ( مف طمبة كميات الطب كا%81إلى ) وأشارت نتائج الدراسةالمستقبؿ مف اعداده، 

مرتفع وعدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية في مستويات القمؽ تعزى إلى الجنس والمستوى التعميمي 
لموالديف ووجود شريؾ في الحياة )زوج زوجة(، ولـ تجد عبلقة بيف مستوى القمؽ ودرجات الطمبة )التحصيؿ 

 (.19، ص2016)دعاء، ة الطبية. األكاديمي( ومستوى المعمومات النظرية والميارات العممي

، والمستقبؿ القمؽ واالكتئاب: أحداث الماضي والحاضر، بعنواف (2006دراسة )أيزنؾ وبيني وسانتوس، .3
( عاما، ومجموعة مف 17-13مف مجموعة مف المراىقيف تراوحت أعمارىـ مف ) تكونت العينةبريطانيا، 

مقياس  الباحثوف استخدـ(، ومجموعة أخرى في سف الثبلثينات، 29-18الشباب تراوحت أعمارىـ مف )
أف شعور القمؽ مرتبط باألحداث المتوقع حدوثيا في المستقبؿ  أظيرت النتائجالقمؽ واالكتئاب مف اعدادىـ، 

  (.19، ص2016)دعاء،مؾ التي حدثت في الماضي. عف ت

 مستوى التفاؤؿ والتشاـؤ والقمؽ نحو المستقبؿ لدى شباب الجاليةبعنواف  ،(2010،دراسة )االمامي.4
الدراسة إلى الكشؼ عف مستوى التفاؤؿ والتشاؤـ وقمؽ المستقبؿ وىؿ يختمؼ  ىدفت ،العربية في الدنمارؾ

اب الجالية العربية في الدنمارؾ، مستوى التفاؤؿ والتشاـؤ ومستوى قمؽ المستقبؿ باختبلؼ الجنس لدى شب
عدـ  أظيرت نتائج الدراسة ،( سنة35-18تراوحت أعمارىـ مف) ،( شباب وشابات110مف ) تكونت العينة

كما أشارت النتائج إلى  ،التشاؤـ لدى أفراد عينة الدراسة د فروؽ دالة احصائيا بيف سمة التفاؤؿ وسمةوجو 
وعدـ وجود فروؽ ذات داللة  ،ف االستقرار النسبي نحو المستقبؿتمتع أفراد العينة مف كبل الجنسيف بحالة م

حصائيا بيف كؿ دالة ا عبلقة ارتباطية ووجود ،ث بالنسبة لسمة التفاؤؿ والتشاؤـإحصائية بيف الذكور واإلنا
  (.177، ص 2013)محمد ومازف،.مف سمة التفاؤؿ والتشاـؤ لكبل الجنسيف وقمؽ المستقبؿ
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 قمؽ المستقبؿ واليوية النفسية وأنماط التعاطؼ لدى طمبة المدارسبعنواف  ،(2011،دراسة )أري.5
الدراسة إلى الكشؼ عف قمؽ المستقبؿ واليوية النفسية وأنماط  ىدفت ،الثانوية العميا والكميات في تركيا
( طالبا 1525مف ) تكونت عينة الدراسة ،ثانوية العميا والكميات في تركياالتعاطؼ لدى طمبة المدارس ال

وجود اختبلفات بيف بعدي االستكشاؼ وااللتزاـ في ضوء مستوى الحميمية  وأظيرت نتائج الدراسة ،وطالبة
ات السمبية وازدادت مستويات يالسموكشخصية بالحميمية تدنت فكمما تميزت ال ،المستقبؿ والقمؽ مف

مع انخفاض المخاوؼ والقمؽ مف المستقبؿ المتمثمة بضعؼ العبلقة مع  ،ستكشاؼ البيئة المحيطة وااللتزاـا
وجود فروؽ ذات كما بينت نتائج الدراسة  ،يش في البيئة االجتماعية المحيطةاآلخريف وعدـ القدرة عمى الع

ولصالح الذكور في مجاؿ االستكشاؼ ووجود فروؽ ذات ة لصالح اإلناث في مجاؿ االلتزاـ، داللة إحصائي
داللة إحصائية في تدني المخاوؼ والقمؽ مف المستقبؿ لدى الذكور مقترنة باإلناث خاصة في المجاليف 

 . ألفضؿاالقتصادي والتعميمي وفرص التعميـ ا

  تعقيب عمى الدراسات السابقة الخاصة بقمؽ المستقبؿ: -6 

 أىـ ما استخمصناه مف الدراسات السابقة يمكف توضيحو عمى النحو اآلتي:  

أغمب الدراسات السابقة التي تخص قمؽ المستقبؿ ارتبطت بمتغيرات مختمفة مثؿ تصورات ونظرة الطبلب -1
(، وخبرات الماضي والحاضر والمستقبؿ 1992(، ودراسة أبو زيد )1988لممستقبؿ كدراسة بركات حمزة )

(، واألفكار 1996لشافعي )(، واالتجاىات الوالدية كما يدركيا األبناء كدراسة ا1993كدراسة عبد الباقي )
(، ومتغيري الجنس والكمية في مستوى قمؽ المستقبؿ 2006البلعقبلنية والضغوط النفسية كدراسة مسعود)

(، وىوية اآلنا ومتغيري الجنس والتخصص كدراسة أبو العبل 2007الميني كدراسة السفاسفة والمحاميد )
(، 2010والمينة والعمر كدراسة ىبة مؤيد محمد ) (، وبعض المتغيرات كالجنس والحالة االجتماعية2010)

(، ومتغير المستوى االقتصادي والمستوى األسري 2010ومصادر الضغوط النفسية كدراسة الطاىر )
(، واإلنجاز األكاديمي كدراسة 2013والتخصص والمستوى الدراسي كدراسة محمد أحمد ومازف محمود )

(، 2006الماضي والحاضر كدراسة أيزنؾ وبيني وسانتوس )(، والقمؽ واالكتئاب وأحداث 2002جولنت )
 (. 2011(، واليوية النفسية وأنماط التعاطؼ كدراسة أري )2010وسمتي التفاؤؿ والتشاـؤ كدراسة االمامي )

 بينت أغمب الدراسات السابقة أف ىناؾ عبلقة بيف قمؽ المستقبؿ والمتغيرات التي تـ ذكرىا سابقا.-2
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  تناولت متغير دافعية التعمـ:ثانيا: دراسات 

 :الدراسات العربية (1

 دافعية التعمـ وعالقتيا ببعض المتغيرات لدى تالميذبعنواف  ،(1988دراسة) آمنة عبد اهلل تركي، .1
إلى التعرؼ عمى التطور الذي يحدث لدافعية التعمـ في  ىدفت الدراسةبدولة قطر،  المرحمة االبتدائية،

تمميذ مف ثبلث مجموعات مف صفوؼ السنة  180الدراسة مف  وتكونت عينةمستويات عمرية مختمفة، 
 الثانية والرابعة والسادسة ابتدائي، وطبقت الباحثة أربع مقاييس: 

 . االستقبللية التعمـ دافعية مقياس -

 . االجتماعي التعمـ دافعية مقياس -

 . الوالدية االتجاىات مقياس -

 التوافؽ. مقياس -

 ما يمي: ظيرت نتائج الدراسةأو  

 .التعمـ االستقبللية دافعية في والبنات لمبنيف بالنسبة الدراسة افراد عينة بيف داللة ذات فروؽ توجد ال-

 . والبنات البنيف لدى االجتماعية التعمـ ودافعية االستقبللية التعمـ دافعية بيف فروؽ توجد ال- 

 وبيف  العاـ، والتوافؽ الدراسي والتوافؽ االجتماعي والتوافؽ الشخصي التوافؽ بيف ايجابية عبلقة ىناؾ- 
 (14،ص2016)خولة، .االجتماعية التعمـ دافعية وكذلؾ والبنات البنيف لدى االستقبللية التعمـ الدافعية

 الدراسة ىدفت، ، دافعية التعمـ وعالقتيا بالتحصيؿ الدراسي، بعنواف (1994)جيياف أبو راشد،  دراسة.2
إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف دافعية التعمـ والتحصيؿ الدراسي وكذلؾ معرفة العبلقة بيف حجـ األسرة 

( تمميذ، في 377الدراسة مف ) وتكونت عينةالباحثة اختبار الدافعية لمتعمـ،  استخدمتودافعية التعمـ، 
ناث، والم توصمت رحمة االبتدائية واالعدادية بدولة البحريف، تـ اختيارىـ عشوائيا مف ثمانية مدارس ذكور وا 

 التالية:إلى النتائج 

 تأثير اساليب األسرية التي يتبعيا اآلباء واألميات في مجتمع البحريف عمى دافعية التعمـ لدى أبنائيـ.-

 الدراسي.وجود عبلقة بيف دافعية التعمـ والتحصيؿ -

 وجود أثر اختبلؼ المناطؽ الجغرافية التي الييا األطفاؿ في دافعية التعمـ.-
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 (15،ص2016)خولة،وجود فروؽ ذات دالة احصائية بيف الذكور واإلناث عمى مقياس دافعية التعمـ.-

القيـ وعالقتيا بدافعية التعمـ عند طمبة سنة ، بعنواف (2008دراسة )عبد الباسط القني،  .3
إلى الكشؼ عف العبلقة بيف القيـ التي يحمميا المتعمموف ودافعيتيـ نحو التعمـ،  ىدفت الدراسة ثالثة ثانوي،

( طالبا وطالبة مف سنة الثالثة مف التعميـ الثانوي بمدينة تقرت بيف الشعبة االدبية 101مف ) تكونت العينة
لتعمـ ) يوسؼ قطامي(، ومقياس اختبار القيـ دافعية ا استخدمت مقياسوالعممية، اختيرت بطريقة عشوائية، 

في البيئة الجزائرية، وعولجت  عتمدت عميو "نمديو مصطفى الزقاي")اللبورت وفيرنوف وليندزي(، والتي ا
 فرضيات الدراسة باألساليب االحصائية اآلتية:

 معامؿ االرتباط بيرسوف لدراسة العبلقة بيف المتغيريف.-

 . اختبار "ت" لدراسة الفروؽ-

 :توصؿ إلى النتائج التالية

الدينية، االجتماعية، االقتصادية، السياسية، ة ذات داللة احصائية بيف القيـ )ال توجد عبلقة ارتباطي-
 النظرية، الجمالية( ودافعية التعمـ عند طمبة السنة الثالثة ثانوي.

 طمبة السنة الثالثة ثانوي.توجد فروؽ ذات داللة احصائية في القيـ بيف األدبييف والعممييف عند -

 ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية في دافعية التعمـ بيف األدبييف والعممييف عند طمبة السنة الثالثة ثانوي.-

 القيـ بيف الذكور واالناث عند طمبة السنة الثالثة ثانوي. ي توجد فروؽ ذات داللة احصائية فال-

 عية التعمـ بيف الذكور واالناث عند طمبة السنة الثالثة ثانوي.ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية في داف-
 (16-15، ص ص 2019)إيدر،

التوافؽ االجتماعي وعالقتو بالدافعية لمتعمـ لدى المراىؽ ، بعنواف (2011دراسة ) بمحاج فروجة .4
إلى الكشؼ عف عبلقة التوافؽ االجتماعي والدافعية لمتعمـ  ىدفت الدراسة، المتمدرس في التعميـ الثانوي

استخدمت ( طالبا وطالبة، 320مف ) ونت عينة الدراسةكتلمتمدرسيف في التعميـ الثانوي، لدى المراىقيف ا
الباحثة في بحثيا، اختبار الشخصية لممرحمة اإلعدادية والثانوية )عطية محمود(، اعتمدت عمى المنيج 

 توصمت إلى النتائج التالية:اطي، الوصفي االرتب

 وجود عبلقة ارتباطية بيف التوافؽ االجتماعي والدافعية لمتعمـ لدى عينة الدراسة.-
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 عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف فيما يخص درجات التوافؽ االجتماعي.-

الدراسي لدى الدافعية لمتعمـ وعالقتيا بتقدير الذات والتوافؽ ، بعنواف (2015دراسة ) لخضر شيبة،  .5
الدراسة إلى فحص العبلقة بيف الدافعية لمتعمـ وكؿ مف تقدير الذات  ىدفت، تالميذ السنة الثانية ثانوي

والتوافؽ النفسي الدراسي لذى تبلميذ الثانية ثانوي مف جية والكشؼ عف الفروؽ في الدافعية لمتعمـ وتقدير 
المنيج  استخدمت( تمميذا وتمميذة، 100مف ) العينةتكونت الذات والتوافؽ الدراسي وفقا لمتغير الجنس، 

 التالية: وتوصمت إلى النتائجالدافعية لمتعمـ وتقدير الذات والتوافؽ الدراسي،  واستعممت مقاييسالوصفي، 

 وجود عبلقة موجبة ودالة احصائيا بيف الدافعية لمتعمـ وتقدير الذات لدى تبلميذ السنة الثانية ثانوي.-

 وجبة ودالة احصائيا بيف الدافعية لمتعمـ والتوافؽ الدراسي لدى تبلميذ السنة الثانية ثانوي.وجود عبلقة م-

 وجود فروؽ دالة احصائيا في الدافعية لمتعمـ بيف الجنسيف مف تبلميذ السنة الثانية ثانوي.-

 وي.عدـ وجود فروؽ دالة احصائيا في تقدير الذات بيف الجنسيف مف تبلميذ السنة الثانية ثان-

 عدـ وجود فروؽ دالة احصائيا في التوافؽ الدراسي بيف الجنسيف مف تبلميذ السنة الثانية ثانوي.-
 (17-16، ص ص 2019)إيدر،

 التوافؽ النفسي وعالقتو بدافعية التعمـ لدى تالميذ السنة، بعنواف (2012دراسة )حسينة بف ستي، .6
إلى الكشؼ عف العبلقة بيف التوافؽ النفسي  الدراسةىدفت ، جامعة قاصدي مرباح بورقمة، األولى ثانوي

ودافعية التعمـ لدى تبلميذ السنة األولى ثانوي، مع وجود فروؽ فردية بيف الجنسيف وبيف التخصص، أداب 
 ، ( فردا اختيروا بطريقة عشوائية مف طمبة األولى ثانوي بمدينة تقرت، حيث 200مف ) تكونت العينةوعمـو

( تمميذ وتمميذة يتوزعوف عمى شعبتي اآلداب والعموـ حيث تمثؿ العينة 1842صمي)بمغ عدد المجتمع اال
 التالية: بطرح مجموعة مف الفرضياتمف المجتمع االصمي، حيث قامت  10%

 .ثانوي االولى السنة تبلميذ لدى لمتعمـ والدافعية النفسي التوافؽ بيف احصائيا دالة عبلقة توجد -

 .انثى/ذكر الجنس باختبلؼ ثانوي االولى السنة تبلميذ بيف النفسي التوافؽ في احصائيا دالة فروؽ توجد-

 أداب التخصص باختبلؼ ثانوي االولى السنة تبلميذ بيف النفسي التوافؽ في احصائيا دالة فروؽ توجد-
 .عمـو/

 .انثى/ذكر الجنس باختبلؼ ثانوي االولى السنة تبلميذ بيف لمتعمـ الدافعية في احصائيا دالة فروؽ توجد -
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 التخصص باختبلؼ ثانوي االولى السنة تبلميذ بيف لمتعمـ الدافعية في احصائيا دالة فروؽ توجد -

 .عمـو/ بأد

 النفسي لمتوافؽ محمود عطية مقياس استعممتو الدراسة ىذه في الوصفي المنيج عمى عتمدتا
 التالية:توصمت إلى النتائج التعمـ، و دافعية لمقياس قطامي يوسؼ ومقياس

 .لمتعمـ والدافعية النفسي التوافؽ بيف عبلقة توجد ال- 

 .واناث ذكور الثانوية المرحمة تبلميذ بيف النفسي التوافؽ في احصائيا دالة فروؽ وجود عدـ -

 ال واألدبييف العممييف التبلميذ تجعؿ متشابية ومدرسية واقتصادية اجتماعية بيئة في التبلميذ وجود فأ -
 .النفسي توافقيـ في يختمفوف

 لمحصوؿ شغؼ اكثر االناث اف حيث واالناث الذكور بيف لمتعمـ الدافعية في احصائيا دالة فروؽ وجود -
 .احسف تعمـ عمى

 .داخمية الدافعية في االدبيف الطمبة تخصصات يفوقوف العممية التخصصات طمبة -

 .خارجية دافعية في واآلداب العمـو لطمبة واالناث الذكور بيف احصائيا دالة فروؽ وجود -

 مساره في التمميذ نجاح بيف الموجودة الوطيدة العبلقة تربية مجاؿ في الدراسات مف العديد بينت 
الدراسات  مف كبير حيز شغمت التي المواضيع احدى مف االخيرة وىذه التعمـ، دافعية وعامؿ الدراسي
 (13-12، ص ص 2020)حورية،  . والبحوث

التوافؽ النفسي وعالقتو بدافعية التعمـ لدى تالميذ السنة ، بعنواف (2015دراسة ) مرنيز خولة،  .7
إلى الكشؼ عف العبلقة بيف التوافؽ النفسي ودافعية التعمـ لدى تبلميذ السنة  ىدفت الدراسة، األولى ثانوي

الفئة مف التبلميذ لما تكسبو أىمية األولى ثانوي، باإلضافة إلى لفت االنتباه إلى ضرورة رعاية وتشجيع ىذه 
( تمميذ، بثانوية صبلح الديف االيوبي تـ اختيار العينة 65مف ) تكونت عينة الدراسةكبيرة في المجتمع، 

 التالية: طرحت الفرضياتبطريقة عشوائية، حيث 

 .نويثا االولى السنة تبلميذ لدى التعمـ وبدافعية النفسي التوافؽ بيف ارتباطية عبلقة توجد -

 .ثانوي االولى السنة تبلميذ لدى التعمـ ودافعية نفسو عمى التمميذ اعتماد بيف ارتباطية عبلقة توجد -

 .ثانوي االولى السنة تبلميذ لدى التعمـ دافعية و بقيمتو التمميذ احساس بيف ارتباطية عبلقة توجد -
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 .ثانوي االولى السنة تبلميذ لدى التعمـ ودافعية باالنتماء التمميذ شعور بيف ارتباطية عبلقة توجد -

 السنة تبلميذ لدى التعمـ ودافعية االمراض العصابية مف التمميذ خمو بيف ارتباطية عبلقة توجد -

  .ثانوي االولى

عطية محمود(، التوافؽ النفسي ) استخدمت مقياس، المنيج الوصفي التحميميعمى  اعتمدت
 وتوصمت إلى النتائج التالية:ومقياس دافعية التعمـ )يوسؼ قطامي(، 

أف ىناؾ عبلقة بيف التوافؽ النفسي ودافعية التعمـ لدى تبلميذ السنة األولى ثانوي، وكانت تقديرات -
 (14، ص 2020)حورية، التبلميذ عمى أداء الدراسة بدرجة )ضعيفة ومنخفضة(.

اإلرشادي لتحسيف الدافعية لمتعمـ فاعمية البرنامج ، بعنواف (2015دراسة ) سيسباف فاطمية الزىراء، .8
الدراسة إلى الكشؼ  تىدف، بوالية مستغانـ، لدى تالميذ السنة الرابعة متوسط المعرضيف لمرسوب الدراسي

عف فاعمية البرنامج اإلرشادي في تحسيف الدافعية لمتعمـ لدى تبلميذ السنة الرابعة متوسط المعرضيف 
( تمميذا وتمميذة موزعيف عشوائيا بالتساوي 22الدراسة مف ) ت عينةتكونلمرسوب الدراسي، "الرائد زغموؿ"، 

عمى مجموعتيف: المجموعة التجريبية خضعت لمبرنامج اإلرشادي، والمجموعة الضابطة لـ تخضع لمبرنامج، 
 استخدمت: مقياس الدافعية لمتعمـ )أحمد توقة(، والبرنامج اإلرشادي مف إعداد الباحثة، اعتمدت عمى أداتيف

 وتوصمت إلى النتائج التالية:المنيج الشبو التجريبي،  ستخدمتاو ،  spss 17نامج الحـز اإلحصائية بر 

توجد فروؽ ذات دالة احصائية بيف متوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة ومتوسطات -
المعرضيف  عمـ لدى تبلميذ السنة الرابعة متوسطالتالتجريبية عمى مقياس الدافعية  درجات أفراد المجموعة

 لمتسرب بعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادي ولصالح المجموعة التجريبية.

توجد فروؽ ذات دالة احصائية بيف متوسطات درجات القياس القبمي ومتوسطات درجات القياس البعدي -
لممجموعة التجريبية عمى مقياس الدافعية لمتعمـ لدى تبلميذ السنة الرابعة متوسط المعرضيف لمتسرب 

 درسي، لصالح القياس البعدي.الم

توجد فروؽ ذات دالة احصائية بيف متوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة ومتوسطات درجات أفراد -
المجموعة التجريبية في درجات التحصيؿ الدراسي لدى تبلميذ السنة الرابعة متوسط المعرضيف لمتسرب 

 (18-17، ص ص 2019) بف الحاج، موعة التجريبية.المدرسي بعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادي، ولصالح المج
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، التوافؽ النفسي وعالقتو بدافعية التعمـ، بعنواف (2018دراسة ) كيينة بركاف وزواقي الجوىر،  .9
ؼ عف العبلقة بيف التوافؽ النفسي والدافعية لمتعمـ لدى تبلميذ السنة األولى ثانوي، شإلى الك ىدفت الدراسة

( تمميذ وتمميذة اختيروا بطريقة عشوائية مف مؤسسة العقيد او عمراف ومؤسسة 60مف ) تكونت عينة الدراسة
 التالية:طرحت الفرضيات صديقي بي يحي بالبويرة، و

 .ثانوي االولى السنة تبلميذ لدى التعمـ والدافعية النفسي التوافؽ بيف احصائيا دالة عبلقة توجد

 الجنس لمتغير تعزى ثانوي االولى السنة تبلميذ بيف سيالنف التوافؽ في احصائيا دالة فروؽ توجد -
 . انثى/ذكر

 الجنس لمتغير تعزى ثانوي االولى السنة تبلميذ بيف التعمـ الدافعية في احصائيا دالة فروؽ توجد -
 .انثى/ذكر

 التخصص لمتغير تعزى ثانوي االولى السنة تبلميذ بيف النفسي التوافؽ في احصائيا دالة فروؽ توجد -
 .ادبي/عممي

 التخصص لمتغير تعزى ثانوي االولى السنة تبلميذ بيف التعمـ الدافعية في احصائيا دالة فروؽ توجد -
  .دبيأ/عممي

زينب شقير(، ومقياس التوافؽ النفسي ) استخدمت مقياسفي الدراسة،  المنيج الوصفي اعتمدت 
 التالية: توصمت إلى النتائجالدافعية لمتعمـ )احمد دوقة(، 

أف ىناؾ متغيرات أخرى غير الدافعية لمتعمـ تستدعي الدراسة فالتمميذ المتوافؽ نفسيا ترتفع لديو  -
 (14، ص 2019) إيدر، الدافعية لمتعمـ والمرتبطة بالتوافؽ النفسي السميـ.

  :الدراسات األجنبية (2

الدراسة إلى ىدفت ، األىداؼتأثير الدافعية في التعمـ في إطار نظرية بعنواف  (،1986دراسة )دويؾ، .1
( تمميذ، 78الدراسة مف ) تكونت عينةمعرفة تأثير الدافعية في التعمـ عمى تبلميذ في الصؼ االبتدائي، 

 : توصؿ إلى النتائج التالية

أف الدافعية تؤثر في اكتساب واستغبلؿ األطفاؿ لممعرفة كما وجدت الباحثة أف التبلميذ ذوي الدافعية -
، استمرار التركيز المثابرة، التعمـ تتمثؿ في السموؾ النشيط اإليجابي مثؿ معرفة الجيد،الداخمية في 

 المحاوالت في مواجية الصعوبات واالستقبللية في التعمـ.
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تتمثؿ أفعاؿ ذوي الدافعية الخارجية في تعمـ السموؾ الضعيؼ السمبي مثؿ النفور والمعارضة، التجنب، -
 (14، ص 2019نادية، )  االعتماد عمى اآلخريف.

الدراسة إلى  ىدفت، عامميو لدافعية التعمـ في جامعة كولومبيا األمريكية، بعنواف (1997.دراسة ) شو،2
الدافعية  باالستعانة بمقياس( عبارة تقيس الدافعية، قاـ بجمعيا 500معرفة عامميو لدافعية التعمـ، بصياغة )

 :إلى النتائج التالية توصؿ( مقياس فرعي، 16والشخصية، موزعة عمى )

 ( عوامؿ لمدافعية وىي كاآلتي:5وجود ) 

 االتجاه اإليجابي نحو الدراسة، وتتضمف الطموحات العالية والمثابرة والثقة بالنفس.-

 الحاجة إلى االعتراؼ االجتماعي، وتتضمف مبلحظات األساتذة والتفاعؿ مع النشاط المدرسي.-

 حب االستطبلع.-

 (25، ص 2011)بمحاج،  ألساتذة واآلباء أو مع ضغوطات األقراف.التكيؼ مع مطالب ا-

 تعقيب عف الدراسات السابقة الخاصة بدافعية التعمـ:  -7

أغمب الدراسات التي تخص دافعية التعمـ ارتبطت بمتغيرات مختمفة مثؿ دافعية التعمـ االستقبللية ودافعية -
االجتماعي والتوافؽ الدراسي والتوافؽ العاـ كدراسة آمنة عبد اهلل التعمـ االجتماعية والتوافؽ النفسي والتوافؽ 

(، والقيـ التي يحمميا المتعمموف كدراسة عبد 1994(، والتحصيؿ الدراسي كدراسة أبو راشد )1988تركي )
(، وتقدير الذات والتوافؽ الدراسي 2011(، والتوافؽ االجتماعي كدراسة بمحاج فروجة )2008الباسط القني )

(، ودراسة مرنيز خولة 2012(، والتوافؽ النفسي كدراسة حسينة بف ستي )2015راسة لخضر شيبة )كد
 (، وفاعمية البرنامج اإلرشادي لتحسيف الدافعية2018(، ودراسة كيينة بركاف وزواقي الجوىر )2015)

(، وعوامؿ 1986ؾ )(، وتأثير الدافعية في التعمـ كدراسة دوي2015لمتعمـ كدراسة سيسباف فاطيمة الزىراء )
 (. 1997الدافعية كدراسة شو )

بينت أغمب الدراسات السابقة أف ىناؾ عبلقة بيف دافعية التعمـ والمتغيرات التي تـ ذكرىا سابقا، إال دراسة -
(، التي توصمت إلى عدـ وجود عبلقة بيف 2012(، ودراسة حسينة بف ستي )2008عبد الباسط القني )
  الذي ربطت بو. دافعية التعمـ والمتغير
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 أوجو التشابو واالختالؼ بيف الدراسات السابقة والدراسة الحالية: 7-1

 الدراسات الخاصة بقمؽ المستقبؿ: -أ
اختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة مف حيث العينة المدروسة، فأغمب الدراسات ركزت  العينة:-1

(، 1992(، ودراسة أبو زيد )1988عمى فئة الشباب أو الطبلب الجامعييف مثؿ دراسة بركات حمزة )
وبيني أيزنؾ  (، وتشابيت دراسة كؿ مف2007(، ودراسة السفاسفة والمحاميد )2006ودراسة مسعود )

(، مع الدراسة الحالية مف حيث اتخاذ فئة المراىقيف 2010(، ودراسة ىبة مؤيد محمود )2006وسانتوس )
 كعينة لمبحث. 

(، فكبل الدراستيف 2010الدراسة الوحيدة التي تشابيت مع الدراسة الحالية ىي دراسة الطاىر )األداة: -2
(، أما باقي الدراسات تباينت بيف مقاييس 2005)استخدمت مقياس قمؽ المستقبؿ مف اعداد زينب شقير 

(، 1992(، ودراسة أبو زيد )1988وأدوات بحثية التي منيا مف إعداد الباحثيف كدراسة بركات حمزة )
(، ودراسة محمد أحمد ومازف محمود 2007(، ودراسة السفاسفة والمحاميد )1993ودراسة عبد الباقي )

(، ومنيا ما أخذه الباحثوف 2006دراسة أيزنؾ وبيني وسانتوس )(، و 2005(، ودراسة بوالنسكي )2013)
(، حيث استخدمت مقياس قمؽ المستقبؿ الذي 2010مف مراجع لمؤلفيف اخريف كدراسة ىبة مؤيد محمد )

 (.2006اعدتو مسعود )
ت تشابيت الدراسة الحالية مع أغمب الدراسات السابقة مف حيث متغير الجنس كدراسة بركا المتغيرات:-3

  (2006(، ودراسة مسعود )1996(، ودراسة الشافعي )1993(، ودراسة عبد الباقي )1988حمزة )
  (2010(، ودراسة ىبة مؤيد محمد )2010(، ودراسة أبو العبل )2007ودراسة السفاسفة والمحاميد )

  (2005(، ودراسة بوالنسكي )2013(، ودراسة أحمد محمد ومازف محمود )2010ودراسة الطاىر )
(، واختمفت مف حيث متغير الشعبة مع أغمب الدراسات إال 2011(، ودراسة أري )2010ودراسة االمامي )

 (.2010(، ودراسة أبو العبل )2010(، ودراسة الطاىر )2013دراسة محمد أحمد ومازف محمود )
تشابيت الدراسة الحالية مع أغمب الدراسات السابقة مف حيث استخداـ المنيج الوصفي  المنيج:-4

 االرتباطي. 
 الدراسات الخاصة بدافعية التعمـ: -ب

اختمفت الدراسة الحالية مع أغمب الدراسات السابقة مف حيث العينة المدروسة، إال أنيا اتفقت العينة: -1
 (. 2011ودراسة بمحاج فروجة )(، 2008مع دراسة عبد الباسط القني )



 اإلطار العام للذراسة ---------------------------------------------------------------------------------- الفصل األول

14 

(، 2018(، ودراسة كيينة بركاف وزواقي الجوىر )2015ماعدا دراسة سيسباف فاطيمة الزىراء ) األداة:-2
فإف الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة مف حيث األداة المستخدمة، فقد تباينت الدراسات بيف مف 

عمى أداة مف اعداد باحثوف ومؤلفيف آخريف كدراسة عبد  استخدـ أداة مف اعداد الباحث ومف اعتمدت
(، فاعتمدت الدراستيف عمى مقياس يوسؼ قطامي 2012(، ودراسة حسينة بف ستي )2008الباسط القني )
 لدافعية التعمـ.

تشابيت الدراسة الحالية مع أغمب الدراسات السابقة مف حيث متغير الجنس ماعدا دراسة كؿ  المتغيرات:-3
(. واختمفت 1997(، وشو )1986(، والدويؾ )2015(، وسيسباف فاطيمة الزىراء )2015مف مرنيز خولة )

ة بف ستي (، وحسين2008مف حيث متغير الشعبة مع أغمب الدراسات السابقة إال دراسة عبد الباسط القني )
 (. 2018(، ودراسة كيينة بركاف وزواقي الجوىر )2012)

تشابيت الدراسة الحالية مع أغمب الدراسات السابقة في استخداـ المنيج الوصفي، إال أنيا  المنيج:-4
  (، التي اعتمدت عمى المنيج الشبو تجريبي.2015اختمفت مع دراسة سيسباف فاطيمة الزىراء )

 ف الدراسات السابقة: أوجو االستفادة م-7-2

ساىمت الدراسات السابقة في إغناء معمومات الباحثتيف مف حيث الخمفية النظرية، واالستفادة في كيفية -1
 الحالية مف خبلؿ االستعانة باألفكار المطروحة في الدراسات السابقة. صياغة مشكمة الدراس

السابقة ومحاولة إيجاد متغيرات جديدة تضيؼ المقارنة بيف المتغيرات التي تـ طرحيا في الدراسات -2
 أىمية في الدراسة الحالية.

 اإلستفادة مف أدوات البحث المستخدمة في الدراسات السابقة مف أجؿ اختيار المقياس المناسب لمدراسة.-3

 اإلطبلع عمى النتائج المتحصؿ عمييا في الدراسات السابقة وكيفية عرضيا وتفسيرىا ومناقشتيا.-4

 مكانة الدراسة الحالية بيف الدراسات السابقة: -7-3

تميزت الدراسة الحالية بأنيا مف الدراسات األولى التي تناولت قمؽ المستقبؿ وعبلقتو بدافعية التعمـ  
لدى عينة مف تبلميذ السنة الثالثة ثانوي، الذيف يتميزوف بأنيـ عينة تمر بمرحمة المراىقة مع كؿ تغيراتيا 

 في حدود عمـ الباحثتيف.  وتقمباتيا، وذلؾ

 

 



 

 

 

 اإلطار النظري
 الثاني: قمؽ المستقبؿالفصؿ 

 تمييد

 أوال: القمؽ

 مفيـو القمؽ-1

 تصنيفات القمؽ-2

 أعراض القمؽ-3

 أسباب القمؽ-4

 ثانيا: قمؽ المستقبؿ

 مفيوـ قمؽ المستقبؿ-1

 التصورات النظرية لقمؽ المستقبؿ-2

 عوامؿ قمؽ المستقبؿ-3

 سمات ذوي قمؽ المستقبؿ-4

 طرؽ التخفيؼ مف قمؽ المستقبؿ-5

 خالصة 

 



 قلق الوستقبل ----------------------------------------------------------------------------------------- الفصل الثاني

16 

 تمييد 

يعد القمؽ مف االنفعاالت اإلنسانية األساسية ورد فعؿ طبيعي في التركيب السموكي لئلنساف، وىو  
يمثؿ أحد أىـ االضطرابات المؤثرة عمى صحة الفرد ومستقبمو. إضافة إلى تأثيره السمبي عمى مجاالت 

كما أنو السمة المشتركة لذلؾ يعتبر مف العوامؿ الرئيسية المؤثرة في الشخصية اإلنسانية،  الحياة المختمفة،
. وموضوع القمؽ مفيوـ أساسي لتفسير أغمب نظريات الشخصية ضطرابات النفسية، وىوبيف العديد مف اال

أىمية وعمؽ  كمصطمح نفسي كاف واليزاؿ يفرض نفسو في العديد مف البحوث النفسية والتربوية لما لو مف
وارتباط واضح بأغمب المشكبلت النفسية. ولذلؾ ال يمكف الحديث عف قمؽ المستقبؿ إال في ضوء فيـ 

 وتفسير القمؽ بشكؿ عاـ. 

  أوال: القمؽ

 مفيـو القمؽ: -1

مثؿ ما ىو الحاؿ مع العديد مف المصطمحات النفسية، تعددت تعريفات القمؽ واختمفت تبعا لتعدد 
 لباحثيف.أراء العمماء وا

 القمؽ لغة: -1-1

 تقوؿ العرب: أقمؽ المرء الشيء: أي حركو مف مكانو، وأقمؽ القـو السيوؼ: أي حركوىا في غمدىا.
  (.11، ص 2019)أحالـ، .فالقمؽ ىو الحركة واالضطراب

ورد في لساف العرب )البف المنظور( معنى القمؽ ىو االنزعاج، وأيضا ماال يستقر في مكاف واحد 
 (.278، ص 2005)المطيري، وىو ال يستمر عمى حالة واحدة. 

قمؽ ومقبلؽ أقمقو أي أزعجو تعادؿ كممة في البلتينية وبمعنى  نزعاج فيواضطراب ايقاؿ أف القمؽ 
 (. 600ص ،1952)البستاني، وضعية محرجة.

في المغة اليندية الجرمانية وىو أيضا  hgnAعمى ما يبدو فإف مصطمح القمؽ مشتؽ مف أصؿ 
 موجود في المغة اليونانية، ويعني الشعور بالضيؽ أو االنقباض أو االنخناؽ رغما عنؾ.

 ngnnaالميؿ الدائـ و  ngteixnaأما السياسي والخطيب الروماني "شيشروف" فإنو يفرؽ بيف 
  (.23، ص 2016)معتز، الحسيف، ياج أو الرد االنفعالي العابر.الي
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 القمؽ اصطالحا:-1-2

 اختمفت مفاىيـ القمؽ باختبلؼ الباحثيف واختبلؼ زاوية نظر كؿ واحد منيـ وتوجييـ النظري. 

عمى أنو حالة مف الخوؼ الغامض الشديد الذي يمتمؾ اإلنساف (:1972، )يعرفو سيغموند فرويدو  
متشائما  بدويوالشخص القمؽ يتوقع الشر دائما و  نزعاجالوالقمؽ يعني ا الكثير مف الكدر واأللـ،ويسبب لو 

عاجزا عف البحث في  دامترد خص القمؽ يفقد الثقة بنفسو ويبدوومتوتر األعصاب مضطربا، كما أف الش
 .(18، ص2008)عثماف،  .األمور ويفقد القدرة عمى التركيز

بأنو شعور عاـ غامض غير سار بالتوقع والخوؼ والتحفز والتوتر  القمؽ، ويعرؼ أحمد عكاشة 
مصحوب عادة ببعض اإلحساسات الجسمية خاصة زيادة نشاط الجياز العصبي البلإرادي ويأتي في نوبات 

، ص 1988 ،)عكاشة.وذلؾ مثؿ الضيؽ في التنفس، أو الشعور بنبضات القمب أو الصداع تتكرر في نفس الفرد

107.) 

لقمؽ بأنو حالة مف التوتر الشامؿ الذي ينشأ نتيجة صراعات الدوافع ومحاوالت الفرد ويعرؼ ا 
لمتكيؼ والقمؽ يعتبر مظير لمعمميات االنفعالية المتداخمة التي تحدث خبلؿ اإلحباط والصراع ويمكف اعتبار 

 (.13، ص 2003)إبراىيـ، .القمؽ انفعاال مركبا مف الخوؼ وتوقع الخطر

نفعالية موجية إلى المكونات األساسية لمشخصية وتعتقد استجابة اأف القمؽ  ،نيفي حيف ترى ىور  
 (.11 ، ص2011)الشبؤوف، أف البيئة التي يعيش فييا الفرد في نشأة القمؽ لما بيا مف تعقيدات وتناقضات.

عمى الرغـ مف اختبلؼ الباحثيف في تقديـ مفيـو القمؽ وتنوع تفسيراتيـ لو إال أف محؿ االتفاؽ كاف  
 أف القمؽ يعتبر نقطة بداية االضطرابات النفسية ولو تأثير عمى صحة الفرد ومردوديتو. 

 يصنؼ القمؽ إلى:  تصنيفات القمؽ:-2

حيث يكوف ىذا القمؽ خارجيا موجودا فعبل ويطمؽ )خارجي المنشأ(  القمؽ الموضوعي العادي:-2-1 
عميو أحيانا اسـ القمؽ الواقعي أو قد يطمؽ عميو القمؽ الدافع القمؽ الصحيح أو القمؽ السوي أو القمؽ 
اإليجابي وذلؾ الرتباط ىذا النوع مف القمؽ بموضوع حقيقي يحمؿ مخاطر حقيقية، ولذا يكوف القمؽ في ىذه 

ر لموضوع خارجي، بحيث يييئ الفرد نفسو لمتعامؿ مع ىذا الموضوع وتجنب الحالة ىو رد فعؿ مبر 
  (.34، ص 2017)قيس، مخاطره. 
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)داخؿ المنشأ( وىو نوع مف القمؽ ال يدرؾ المصاب بو عمتو، وكؿ ما  القمؽ العصابي أو المرضي:-2-2
مؽ مرضي ويسمى ىنالؾ انو يشعر أحيانا بحالة مف الخوؼ الغامض بدوف مبرر موضوعي لذلؾ فيو ق

أحيانا بالقمؽ اليائـ الطميؽ الذي يتمثؿ في الشعور بعدـ االرتياح، وترقب المصائب وىذا شعور دائـ 
 (.49، ص 2003)حسيف، ومستمر لدى الفرد.

باإلضافة إلى قمؽ المخاوؼ المرضية أو ما يعرؼ بالفوبيا و قمؽ اليستيريا، حسب ما ميزه سيغموند 
 يؿ النفسي. فرويد صاحب مدرسة التحم

عف  2000( المصادر عاـ MSD-VI-RTأما الدليؿ التشخيصي اإلحصائي الرابع المراجع )
  (.91،ص  2011)ذىبية، الجمعية األمريكية لمطب النفسي فقد صنؼ اضطراب القمؽ عمى النحو التالي: 

 *اضطراب اليمع 

 *المخاوؼ المحددة 
 *الخوؼ مف األماكف الواسعة

 ة*المخاوؼ االجتماعي
 *اضطراب الوسواس القيري 

 *اضطراب الضغوط التالية لمصدمة
 *اضطراب االنعصاب الحاد

 *اضطراب القمؽ العاـ

 *اضطراب القمؽ نتيجة لحالة طبية 
 *اضطراب القمؽ الناتج عف تعاطي مواد معينة 

 *اضطراب القمؽ غير المصنؼ. 
  أعراض القمؽ:-3

 اض القمؽ إلى أربعة أصناؼ أساسية ىي كما يمي: تصنؼ أعر  
 األعراض الجسمية: -3-1

 والمثابرة. والحيوية والنشاط *الضعؼ العاـ ونقص الطاقة

)عبد *توتر العضبلت والنشاط الحركي الزائد واألزمات العصبية الحركية والتعب والصداع المستمر

  (.116، ص2001الحميد،
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وتكرر التجشؤ واالنتفاخ وعسر اليضـ  ضطراب في عممية اإلخراج والتبوؿاتساع في حدقة العيف و ا *
  (.153، ص 2000 )مجدي، وجفاؼ الفـ والحمؽ..

  (.23، ص2020ثينة، )ب*إرىاؽ الحواس مع شدة الحساسية لمصوت والضوء. 

  األعراض النفسية:-3-2

 .(30، ص2001 )فاروؽ، زيادة الميؿ إلى العدواف. *

 والقمؽ عمى الصحة والعمؿ والمستقبؿ والعصبية والتوتر العاـ والشعور بعدـ الراحة. *القمؽ العاـ

 *زيادة االستثارة واليياج وعدـ االستقرار والخواؼ بصفة عامة والخوؼ الذي يصؿ إلى حد الفزعة.

مف *التشاؤـ واالنشغاؿ بأخطاء الماضي وكوارث المستقبؿ وتوىـ المرض والشعور بقرب النياية والخوؼ 
 الموت.

 .(490، ص2005)زىراف، *ضعؼ القدرة عمى العمؿ ونقص االنتاج وسوء التوافؽ النفسي واالجتماعي.

  األعراض المعرفية:-3-3

 يمكف التطرؽ ألىـ الخصائص المعرفية كما يمي: إبراىيـوحسب ما يرى  

يفسر المواقؼ باتجاه *التطرؼ في األحكاـ، فاألشياء إما بيضاء أو سوداء أي الشخص القمؽ والمتوتر 
 .(22، ص 2014)بف مريجة مصطفى، واحد وىذا فيما يبدو ما يسبب لو القمؽ. 

 *الميؿ إلى التصمب، أي مواجية المواقؼ المتنوعة بطريقة واحدة.

كفوفيف وعاجزيف وأحكاـ التقاليد، مما يحوليـ إلى أشخاص م عتماد عمى األقوياء ونماذج السمطةبلالميؿ ل *
 (. 20، ص 2009)غالب، نفعالية عندما تتطمب لغة الصحة النفسية ذلؾ.اعف التصرؼ بحرية 

 : األعراض االجتماعية-3-4 

  (.18، ص 2015)غالب مقداد، أف أىـ أعراض القمؽ االجتماعية تتمثؿ في:  العزةحيث يرى 

 *االنسحاب االجتماعي

 *الشعور المستمر بالحرج 

 واالستغراؽ في األفكار*الشرود 
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 *الخوؼ مف التواجد في األماكف العامة والمزدحمة 

 *االضطرابات في عبلقاتو العائمية واالجتماعية بصفة عامة. 

  :أسباب القمؽ-4

 تعددت أسباب القمؽ ولكف يمكف حصرىا في ما يمي:  

 العامؿ الوراثي: -4-1

مف األقارب المصابيف بالقمؽ لدييـ نفس االضطراب الشيء الذي يبرز  %25بينت الدراسات أنو 
دور الوراثة في االستعداد لمقمؽ أي انو نتيجة استعداد فسيولوجي ناتج جزئيا عف وراثة جممة عصبية شديدة 
الحساسية لمضغط والتوتر، أي اف التكويف الموروث لبعض الفراد يييئيـ لبلستعداد المسبؽ لبلضطراب 

والبراسمبثاوي ومف ثـ يزيد  ؽ. ويعود ذلؾ لزيادة نشاط الجياز العصبي البلإرادي بنوعيو السمبثاويالقم
 (. 36، ص2017)قيس، األدريناليف والنورايناليف في الدـ.

 العامؿ النفسي: -4-2

ثبات نفسو، يشعره ىذا المجيود بالتيديد الداخمي  الفرد في محاولتو لمتوافؽ مع البيئة الخارجية وا 
والخارجي ىذا ما يشعره بالتوتر الشديد والتعرض لبلزمات والصدمات النفسية التي تنشأ مف أسباب اخرى 

  (.188، ص 2008)بياء الديف، اجتماعية واقتصادية..

أف القمؽ ترجع نشأتو االولى إلى الطفولة المبكرة، حيث يشعر  وحسب التحميميف كما ذكر"آدلر"
األماف، وىنا ينشأ الصراع بيف محاوالت اإلنساف الحصوؿ عمى التفوؽ المريض بالنقص وعدـ الشعور ب

 (. 36، ص 2017)قيس، .وشعوره بالدونية مما يدفعو لمبعد عف الناس

  العامؿ االجتماعي:-4-3

قد ينتج القمؽ مف المواقؼ الحياتية التي تمعب دور الضاغط أو المفجر، فالبيئة ليا دور كبير في  
 تفاقـ القمؽ ونميز بيف الضغوط الحياتية فيما يمي: 

 *الضغوط المباشرة التي تسبب االستياء كالتي تختؿ في البيئة.

 *الضغوط الغير المباشرة التي تربط بيف قوتيف متعارضتيف.



 قلق الوستقبل ----------------------------------------------------------------------------------------- الفصل الثاني

21 

وط الثقافية والبيئية الحديثة المشبعة بعوامؿ الخوؼ والضغط والوحدة والحرماف وعدـ األماف والتنشئة *الضغ
  (.188، ص 2008)بياء الديف، .األسرية واالجتماعية مثؿ القسوة أو الحماية الزائدة أو التسمط

  ثانيا: قمؽ المستقبؿ

 : قمؽ المستقبؿ مفيـو-1

المستقبؿ ىو خمؿ أو اضطراب نفسي المنشأ ينجـ عف خبرات " إلى أف قمؽ زينب شقيرتشير " 
ماضية غير سارة، مع تشويو وتحريؼ إدراكي معرفي لمواقع ولمذات مف خبلؿ استحضار لمذكريات 
والخبرات الماضية غير السارة، مع تضخيـ لمسمبيات ودحض لئليجابيات الخاصة بالذات والواقع، تجعؿ 

ر وعدـ األماف، مما قد يدفعو لتدمير الذات وتعميـ الفشؿ وتوقع الكوارث، صاحبيا في حالة دائمة مف التوت
وىذا ما يؤدي بو إلى حالة مف التشاؤـ مف المستقبؿ والخوؼ مف المشكبلت االجتماعية واالقتصادية 

  (.632، ص 2005)شقير، المستقبمية المتوقعة، واألفكار الوسواسية القمؽ مف الموت واليأس.

تعريفات المقدمة لمصطمح قمؽ المستقبؿ بتعدد الباحثيف واختبلؼ وجيات نظرىـ، لقد تعددت ال 
  وانتماءاتيـ النظرية، وفيما يمي عرض لبعض ىذه التعريفات عمى سبيؿ الذكر ال الحصر.

(: ىو خوؼ أو مزيج مف الرعب واألمؿ بالنسبة إلى المستقبؿ 1993)"عبد الباقي"يعرفو  
  (.35، ص 1993)عبد الباقي، .واليأس بصورة غير معروفة الوسواسيةواالكتئاب واألفكار 

(: ىو التشاؤـ مف المستقبؿ ويتضمف قمؽ التفكير في المستقبؿ والخوؼ مف 1996)"معوض"يعرفو 
المشكبلت االجتماعية المستقبمية ومف تدني القيـ وعدـ الثقة في المستقبؿ وقمؽ الموت والخوؼ مف العجز 

 (.329، ص 2010)ىبة، واليأس منو.في المستقبؿ 

(: ىو حالة مف التوتر وعدـ االطمئناف والخوؼ مف التغيرات 1996)"ikselaZ" "زالسكي"يعرفو 
غير المرغوبة في المستقبؿ وفي الحالة القصوى فإنو يكوف تيديدا بأف ىناؾ شيئا ما غير حقيقي سوؼ 

 (.329، ص 2010)ىبة، .يحدث لمشخص

بأنو شعور بالخوؼ مف المستقبؿ والمخاطر التي يمكف أف تواجيو فيو  (:2002)"حافظ"يعرفو 
وينشأ ىذا القمؽ عندما يكوف الواقع الذي يعيش فيو غير مشبع لرغباتو ومحبط لو، كما ينشأ عندما تكوف 

  (.329، ص 2010)ىبة، الظروؼ المحيطة بو ليست في جانبو، لذلؾ يكوف القمؽ إنذار بخطر محتمؿ.
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(: خبرة انفعالية غير سارة يمتمؾ الفرد خبلليا خوفا غامضا نحو ما يحممو 2004)"عشري"يعرفو 
  (.329، ص 2010)ىبة،.الغد األكثر بعدا مف الصعوبات والتنبؤ السمبي لؤلحداث المتوقعة

(: الشعور باالنزعاج والتوتر والضيؽ عند االستغراؽ في التفكير بو 2006)"مسعود"يعرفو 
، 2010)ىبة، .غير جديرة باالىتماـ مع فقداف الشعور باألمف والطمأنينة نحو المستقبؿ واالحساس بأف الحياة

 (. 329 ص

(: بأنو حالة انفعالية مضطربة غير سارة تحدث لدى الفرد مف وقت آلخر 2008)"السبعاوي"تعرفو 
والغـ وفقداف األمف تتميز بعدة خصائص منيا شعوره بالتوتر والضيؽ والخوؼ الدائـ وعدـ االرتياح والكدر 

  (.26، ص 2020)بثينة، .تجاه الموضوعات التي تيدد كيانو وقد تكوف ىذه الحالة مؤقتة أو مستمرة

بتوقع الفرد لؤلحداث المستقبمية  (: بأنو نوع مف أنواع القمؽ المرتبط2009)"عادؿ شكري"يعرفو 
 .(26، ص 2020)بثينة، .خبلؿ فترة زمنية أكبر

(: الشعور بعدـ االرتياح والتفكير السمبي تجاه المستقبؿ والنظرة 2009)"المشيخيغالب "يعرفو 
السمبية لمحياة، وعدـ القدرة عمى مواجية األحداث الحياتية الضاغطة، وتدني اعتبار الذات، وفقداف الشعور 

 .(130، ص 2019)أحالـ،.باألمف وعدـ الثقة بالنفس

الة مف الترقب والتخوؼ واالنزعاج مف شيء أو أمر (: ح2015)"طالؿ سالمة عيد اإلسي"عرفو 
غامض غير معروؼ المصدر ويرتبط عند البعض بالبلشعور ويمكف أف يحدث ىذا األمر في المستقبؿ 

  (.131، ص 2019)أحالـ، .القريب أو البعيد

بعد استعراض البعض مف تعاريؼ الباحثيف لقمؽ المستقبؿ يمكف القوؿ أف معظـ التعاريؼ أو كميا  
اتفقت عمى نقطة واحدة وىي أف قمؽ المستقبؿ ىو الخوؼ مف أمر ما في المستقبؿ وعدـ الشعور بالراحة 

 واألماف. 

المستمر والتفكير في ما ىو  ىو نوع مف القمؽ يجعؿ الفرد يشعر بالخوؼ تعريؼ اجرائي لقمؽ المستقبؿ:
 قادـ وتوقع الخطر مف أمر مجيوؿ مع التشاؤـ والسوداوية والشعور المستمر بعدـ األمف والطمأنينة. 

 : التصورات النظرية لقمؽ المستقبؿ-2

يعتبر قمؽ المستقبؿ مف المفاىيـ النفسية التي تطرقت إلييا أغمب النظريات والتوجيات كؿ حسب  
 أىـ ىذه النظريات نجد: وجية نظره ومف 
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أف منشأ القمؽ  "سيغموند فرويد"ترجع نظرية التحميؿ النفسي وعمى رأسيا  نظرية التحميؿ النفسي:-2-1 
األوؿ يعود إلى صدمة الوالدة، وأف "اليو" لف يشبع غرائزه مف أوؿ تجربة لمفرد مف الخوؼ والقمؽ. ومف ىذه 
التجربة تخمؽ أنماط ردود أفعاؿ وحاالت الشعور التي ستحدث عندما يتعرض الفرد لخطر ما في المستقبؿ 

انب اإليجابي لمقمؽ ىو خاصية التوقع فإذا شعر عندما يعجز عف التغمب عف قمقو. ويعتبر فرويد أف الج
الشخص بخطر في موقؼ معيف، فإنو يأخذ بعد ذلؾ بتوقع الخطر في المستقبؿ في المواقؼ المشابية، أي 

  (.27، ص 2020 .)بثينة،أف القمؽ يمعب دور اإلنذار بالخطر فيسيؿ عمى "األنا" مواجية الخطر المتوقع

 ووضع فرويد نظريتيف لمقمؽ ىما:  

القمؽ ىو ترجمة واعية لميبيدو، ويقصد بالميبيدو تمؾ الطاقة التي توجد عند اإلنساف منذ بداية رحمتو في -1
 ىذه الدنيا وىي جوىرية.

يدؿ عمى وجود األنا األعمى وىو يتولد إذف عمى ىذا الوجود، وىذه األنا تعني عند فرويد الجانب -2
 لشخصية الناتج عف خبرات الطفولة. الخاص مف ا

تفسير فرويد لقمؽ المستقبؿ أف سبب ىذا األخير ىو خبرات الطفولة بالدرجة األولى،  نستنتج مف 
وربطو القمؽ األوؿ الذي يحدث عند الفرد بالتعميـ حيث يصبح الفرد يتوقع الخطر في المستقبؿ انطبلقا مف 

  .المواقؼ المتشابية..

يؤكد أصحاب ىذه النظرية أف القمؽ ىو الخوؼ مف المستقبؿ، وما قد يحممو مف  سانية:النظرية االن-2-2
أحداث قد تيدد وجود اإلنساف، والخوؼ مف الموت باعتبار أف اإلنساف ىو الكائف الوحيد الذي يدرؾ نيايتو 

 لتحميؿ النفسي. الحتمية، فالقمؽ ىنا ناتج عف ما يتوقعو الفرد ال عمى ما يحممو ماضيو كما تقوؿ نظرية ا

أف قمؽ المستقبؿ ينتج عندما يكوف االنساف غير قادر عمى اعطاء كارؿ روجرز كما يؤكد  
استجابات تقود إلى ارضاء الحاجات االجتماعية أي مصير عبلقاتو االجتماعية مع االخريف، فتنشأ لديو 

  (.28، ص 2020)بثينة، .صراعات تؤدي إلى اثارة القمؽ والخوؼ مف المستقبؿ وعدـ الرضا

في حيف البعض يربط قمؽ المستقبؿ بالتشاؤـ فقد وجد ارتباط ايجابي بيف قمؽ المستقبؿ وبيف  
 التشاؤـ.
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والتشاؤـ ىو استعداد شخصي أو توجو الفرد يجعمو يدرؾ األشياء مف حولو بطريقة سمبية، وقد أكد 
أف اإلنساف القمؽ مف المستقبؿ يتصؼ بالتشاؤـ واالنطواء وظيور عبلمات الشؾ والتردد  موليف رونالد

 وظيور االنفعاالت، والخوؼ مف المستقبؿ يجعمو يخاؼ مف الحاضر و يقع الفرد في حالة مف السمبية.

ارتباط قوي بيف قمؽ المستقبؿ وبيف التوقعات التشاؤمية، حيث أف األفراد  كموينسكيوقد وجد 
ظيروا تخوفا مف المستقبؿ يتعمؽ بالعمؿ وحؿ المشكبلت وانييار القيـ واالعتقاد بمسألة الحظ العاثر ا

  (.337، ص 2010.)ىبة، والوحدة والموت. فالتشاـؤ ىو الميؿ لتوقع األحداث المستقبمية بشكؿ سمبي

وخوفو مما  نستنتج أف أصحاب ىذه النظرية يعتقدوف بأف قمؽ المستقبؿ راجعا لتوقعات الفرد 
 سيحدث في المستقبؿ مف أحداث ال عما عاشو في ماضيو، باإلضافة إلى النظرة التشاؤمية لئلنساف. 

ترى الوجودية أف وجود االنساف ليس مجرد وجود، بؿ إنو وجود في عالـ يعيش  النظرية الوجودية:-2-3 
أف ما يميز االنساف ىو رؤيتو فيو وينفعؿ بو حيث يكوف لوجوده معنى، والوجود ىو وجوده في العالـ و 

 (. 404، ص 1995)الحفني، .لممستقبؿ، فيو يعيش الماضي في الحاضر مف أجؿ المستقبؿ

فإف الشخص السوي تكوف حياتو ذات معنى في حيف الشخص غير السوي  فرانكؿوحسب مفيوـ 
ذا  تكوف حياتو فارغة خالية مف المعاني، فالمعنى في الحياة ىو االحساس بالفراغ وباألىداؼ و القيمة، وا 
غاب عف اإلنساف الشعور بمعنى الحياة فإنو يصاب بما يسمى الفراغ الوجودي. ويعد االحساس باليدؼ في 

أف الشخص الذي  "فرانكؿ"مف أىـ العوامؿ المؤثرة في تحقيؽ التوافؽ النفسي والشعور بالسعادة ويقوؿ  الحياة
تمتمئ حياتو بالمعاني واألىداؼ يجد الطاقة والدافعية ما يجعمو يعي معنى الوجود ما يعينو عمى تحمؿ 

إلى أف اليدؼ مف  "رابابورت "المصاعب. أما عف العبلقة بيف اليدؼ مف الحياة وقمؽ المستقبؿ فقد توصؿ
أف انخفاض مستوى التوجو لممستقبؿ يؤدي  بدرالحياة يرتبط سمبا بقمؽ المستقبؿ عند كبار السف، فيما يؤكد 

  (.339 ، ص2010، )ىبة.إلى شعور الشاب باإلحباط والعجز في الحاضر والتشاـؤ واليأس بالنسبة لممستقبؿ

الذي يرى اف حياة اإلنساف ىي سمسمة مف القرارات الضرورية، وأف  "كيرؾ جارد"أما في رأي  
اإلنساف عندما يتمعف في اتخاذ قرار معيف، فإف ىذا القرار سيعمؿ عمى تغير ىذا اإلنساف وسيتركو أماـ 
مستقبؿ مجيوؿ ومف ىنا سيعيش في تبعية القمؽ، فحسب كيرؾ القمؽ ىو ال شيء وىو كؿ شيء، فيو 

ح لمفرد مدى وجوده، فقمؽ المستقبؿ سببو عدـ القدرة عمى التنبؤ بما يحممو الشعور الذي يوض
 (. 28، ص 2020 )بثينة،.المستقبؿ
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نستنتج مما سبؽ أف أصحاب التوجو الوجودي يقروف بأف قمؽ المستقبؿ ىو قمؽ حتمي يتممؾ  
ياتية أو يعيش دوف اإلنساف فيو يوضح لمفرد مدى ما يكوف عميو وجوده، سواء كاف الفرد صاحب أىداؼ ح

 خطط مسبقة ففي كبل الحالتيف قمؽ المستقبؿ ىو ما يؤكد وجوده. 

يرى أصحاب ىذا التوجو أف المكوف المعرفي ىو المكوف األساسي الذي يكمف  النظرية المعرفية:-2-4 
ورائو الشعور بقمؽ المستقبؿ، حيث يدرؾ الفرد التيديد في موقؼ معيف عف طريؽ معتقداتو ومدركاتو حوؿ 

 موضوع التيديد وتقدير مدى خطورة التيديد. 

الحاصؿ في مدركات الفرد أو في  أف قمؽ المستقبؿ يستثار بفعؿ التناقض "ليوف فستنجر "يرى 
الجوانب المعرفية لديو والواقع المحيط . فعمى سبيؿ المثاؿ الشخص الحاصؿ عمى شيادة أكاديمية عممية 
يتوقع أف يناؿ االحتراـ والمكانة االجتماعية واألجر المناسب لمؤىبلتو غير أف في بعض األحياف يكوف 

ا ما يجعمو يصطدـ بشعور جديد يتمثؿ في االحباط وزيادة التوتر الواقع عكس تصوراتو مخالفا لتوقعاتو وىذ
وعدـ قبوؿ الواقع ومحاولة اليرب منو. فقمؽ المستقبؿ ىنا ىو حالة مف عدـ اتساؽ في مدركات الفرد والواقع 

 (. 29، ص 2020)بثينة، تدفعو إلى عدـ االرتياح.

قبؿ انطبلقا مف العمميات المعرفية يمكف القوؿ أف التوجو المعرفي ركز عمى تفسير قمؽ المست 
 لئلنساف، وعدـ توافؽ استجابات الفرد مع مدركاتو المعرفية مما يميد لظيور قمؽ المستقبؿ. 

  عوامؿ قمؽ المستقبؿ:-3

أصبح العصر الذي نعيش فيو حاليا يعرؼ بعصر القمؽ، وليس ىذا فقط فقد تنوعت وتعددت  
تصنيفات القمؽ ولكؿ نوع مسببات تختمؼ عف النوع االخر. ولعؿ قمؽ المستقبؿ يتفؽ ويختمؼ في أسباب 

قدـ  نشأتو مع البعض االخر مف أنواع القمؽ، وتختمؼ أسباب قمؽ المستقبؿ مف توجو إلى اخر فكؿ باحث
أسباب حسب تياره النظري. وفيما يمي نستعرض بعض عوامؿ قمؽ المستقبؿ حسب ما يشير إليو بعض 

 الباحثيف، ونذكر: 

  (.133، ص 2019)أحالـ،( إلى أف أسباب قمؽ المستقبؿ تعود إلى: 2015،)"إيماف زعالف "تشير 

 : ويكوف ذلؾ عمى شكؿ شعور داخمي بانعداـ األمف.لألمف االفتقار*

: حيث النقد الموجو مف الرفاؽ أو الراشديف لؤلطفاؿ، يجعميـ يشعروف بالتوتر والقمؽ والشكوؾ في النقد*
 قدراتيـ.
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 .  *شعور الفرد بالخوؼ واإلحباط والتشاـؤ

 ، ص2019)أحالـ، حوؿ أسباب قمؽ المستقبؿ:  نجالء العجمي( تتفؽ مع 2009،) "القاضي"أما 
134).  

 ىداؼ والطموحات.*ضعؼ القدرة عمى تحقيؽ األ

 *اإلحساس بأف الحياة غير جديرة باالىتماـ.

 *عدـ قدرة الفرد عمى فصؿ أمانيو عف التوقعات المبنية عمى الواقع.

 *الشعور بعدـ االنتماء داخؿ األسرة والمجتمع.

 *عدـ قدرة الفرد عمى التكيؼ مع المشاكؿ التي يعاني منيا. 

المستقبؿ يتمثؿ في مجموعة مف البنى، كالتشاـؤ أو إدراؾ ( بأف قمؽ 2005،)"سناء مسعود"وترى  
، ص 2017.)قيس،العجز في تحقيؽ األىداؼ اليامة وفقداف السيطرة عمى الحاضر وعدـ التأكد مف المستقبؿ

40.)  

 (.342، ص 2010)ىبة، باإلضافة إلى: 

معيشة وأزمة البطالة وقمة الدخؿ : وتتضمف ىذه العوامؿ أعباء الالعوامؿ االجتماعية واالقتصادية والثقافية*
 وغبلء األسعار وطغياف الماديات والعبلقات االجتماعية القائمة عمى مبدأ النفعية. 

: كمما تمسؾ الفرد بالخرافات والمعتقدات تبني األفكار الالعقالنية واالعتقاد بالخرافات والنظرة السوداوية*
 كمما ازدادت الفرصة لقمؽ المستقبؿ فاألفكار البلعقبلنية ترتبط بالقمؽ عموما كحالة وسمة. 

فقد أشارت بعض البحوث أف القمؽ يرتبط سمبا  :نوع التعميـ ومستوى التحصيؿ األكاديمي واالنجاز*
عبلقة التخصص الدراسي وبيف متغيرات القمؽ فقد توصمت بالتحصيؿ األكاديمي واالنجاز، باإلضافة إلى 

( إلى أف التخصص الدراسي لدى طبلب كمية العموـ واآلداب لو عبلقة ارتباطية سالبة 1993دراسة)عثماف،
 . (345، ص2010)ىبة،.بكؿ مف القمؽ العاـ وحالة القمؽ وسمة القمؽ

أف األفراد األقؿ تدينا واألقؿ التزاما باألخبلؽ  : أثبتت الدراساتتدني مستوى القيـ الروحية واألخالقية*
 lanKK( دراسة)Tnna،1990يظيروف قمقا أكثر مف األفراد األكثر تدينا ومف ىذه الدراسات نجد دراسة)

&SAiiAng،1989(ودراسة )MnngiD،1984(ودراسة )inKiaae،1996 .) ،(342ص ،2010)ىبة.  
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ؤدي إلى القمؽ ومف أبرز تمؾ األسباب نجد ما يمي: وقد تحدث القرآف الكريـ عف األسباب التي ت
  (.135 134، ص ص2019)أحالـ،

 *الكفر باهلل تعالى.

 *عدـ اإليماف بالقضاء والقدر.

 *الجزع وعدـ الرضا.

 *االبتعاد عف ذكر اهلل.

 *الغؿ والحسد.

ذا سألت فاسأؿ  ذا استعنت *المجوء لغير اهلل تعالى، وقاؿ رسوؿ اهلل عميو أفضؿ الصموات: "وا  اهلل، وا 
 فاستعف باهلل".

واستعينوا بالصبر }*التعمؽ بالدنيويات وقمة الصبر عمى الببلء والحياة وعدـ التمسؾ بالعبادات، قاؿ تعالى
 . {والصبلة

مما سبؽ ذكره نستنتج أف قمؽ المستقبؿ لو العديد مف المسببات التي تختمؼ مف فرد إلى اخر، 
سباب قمؽ المستقبؿ اختبلؿ الوازع الديني وضعؼ العقيدة وعدـ الرضا ولكف حسب الباحثة أف مف أىـ أ

وأف (. 51)التوبة {قؿ لف يصيبنا إال ما كتب اهلل لنا}بالقضاء والقدر وأف اهلل يسطر حياة عبده في لوح محفوظ 
 .اإلنساف لف يأخذ إال ما كتبو لو اهلل.

 : سمات ذوي قمؽ المستقبؿ-4

مف قمؽ المستقبؿ بمجموعة مف الصفات والخصائص التي تظير عمى  يتميز األفراد الذيف يعانوف
عدة أصعدة، يمكف حصرىا في ثبلث مظاىر، ىي المظاىر السموكية والمظاىر المعرفية والمظاىر 

 الجسدية.

 .(133 132، ص ص 2019( )أحالـ، 38، ص2017)قيس،مبينة كما يمي: 

الفرد تتخذ أشكاال مختمفة تتمثؿ في سموكيات ىي مظاىر نابعة مف أعماؽ المظاىر السموكية: -4-1
 الفراد مثؿ: تجنب المواقؼ المثيرة لمقمؽ أو المواقؼ المثيرة لمخجؿ، العزلة واالنسحاب االجتماعي. 
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ىي حالة مف القمؽ ترتبط باألفكار التي تدور في خمجات الفرد وتفكيره التي المظاىر المعرفية: -4-2
لقدرة عمى ضبط أفكاره والتخوؼ الشديد مف الموت وعدـ الكفاءة، والتعميـ تجعؿ منو قمقا وتذبذبا وعدـ ا

 الزائد، التخوؼ مف فقداف السيطرة عمى الوظائؼ الجسدية أو العقمية.

يمكف مبلحظتيا مف التغيرات الفيزيولوجية والبيولوجية التي تطرأ عمى اإلنساف  المظاىر الجسدية:-4-3
و القمؽ، مثؿ: ارتفاع ضغط الدـ، إغماء، توتر وشد عضمي، رعشة عند مواجيتو لمموقؼ الذي يسبب ل

 وخفقاف القمب، جفاؼ الحمؽ، عسر اليضـ، ضيؽ التنفس، نوبات اليمع. 

  (.40، ص2011)مسعد، ( أف مف مظاىر قمؽ المستقبؿ: 2011،)"عاطؼ مسعد الحسيني"ويرى  

 ألسباب تافية.االنطواء وظيور عبلمات الحزف والشؾ والتردد والبكاء -1
 التشاؤـ وتوقع الشر وفقداف األمؿ.-2
 التخوؼ مف التغيرات االجتماعية واالقتصادية المتوقع حدوثيا في المستقبؿ.-3
 الحفاظ عمى الطرؽ الروتينية والطرؽ المستيمكة مع مواقؼ الحياة.-4
 االنسحاب االجتماعي.-5
 عدـ الثقة بالنفس وال باألخريف.-6
 الميكانزمات الدفاعية لمتعبير عف الخوؼ مف المستقبؿ مثؿ النكوص أو التبرير أو التثبيت.استخداـ -7
 استغبلؿ العبلقات االجتماعية لبناء مستقبؿ أفضؿ. -8
 اليروب مف الواقع واالصابة بصفة الكذب في كؿ المواقؼ الحياتية.-9
 : طرؽ التخفيؼ مف قمؽ المستقبؿ-5

المستقبؿ لو أثر كبير عمى صحة الفرد عمى الصعيد النفسي والجسمي إنو مف الطبيعي أف قمؽ  
وىذا األمر يستدعي المواجية والمعالجة لذلؾ البد مف إيجاد أساليب تيدؼ إلى التخمص مف ىذا القمؽ 

 (. 57، ص2009)غالب، والحد منو.
 ومف أىـ األساليب النفسية التي استخدمت لمتخفيؼ مف قمؽ المستقبؿ نجد: 

وىي مف أوؿ اآلليات المستعممة في المدرسة  طريقة إزالة الحساسية أو التحصيف التدريجي:-5-1 
، ص 2019 )أحالـ،في العبلج ووضع ليا ثبلث مراحؿ ىي:  enKoiالسموكية واستعمميا عالـ النفس "وولبي" 

 (. 140 139ص
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مصابيف بقمؽ المستقبؿ يحتاجوف وىي آلية السترخاء العضبلت أثبتت فعاليتيا لعبلج القمؽ فال*االسترخاء: 
لساعات طويمة لمتمكف مف االسترخاء بطريقة صحيحة، وتتـ ىذه اآللية عف طريؽ استحضار صورة حية 
لممخاوؼ ومسببات القمؽ ثـ محاولة االسترخاء رويدا رويدا مع التفكير في المخاوؼ انطبلقا مف األطراؼ 

 العموية إلى باقي الجسـ. 

ارة عف قائمة تحتوي عمى المواقؼ المخيفة لمحالة، ويتـ بناء ىذه القائمة مف طرؼ وىو عب*مدرج القمؽ: 
 المعالج مع الحالة محترما في ذلؾ المواقؼ األكثر إثارة لمقمؽ تبعا لشدتيا.

حيث تعتمد عمى استبداؿ االستجابة الشرطية)القمؽ( باستجابة أخرى)االسترخاء( التي *االشتراط المضاد: 
القمؽ والخوؼ، ويتـ ذلؾ مف خبلؿ تعريض الفرد لبلسترخاء بعد اف يتقف التقنية بطريقة مف شأنيا خفض 

صحيحة ثـ يطمب منو عدـ التفكير في الموقؼ المقمؽ وىو في حالة استرخاء، ثـ يطمب منو وضع مدرج 
ا المعالج عميو القمؽ مف أقؿ المواقؼ إثارة لمقمؽ لديو إلى أشدىا، والبدء في تطبيؽ استجابة االسترخاء. وىن

ف كانت  أف يبلحظ التغيرات التي تصيب الحالة مع تقدـ حدة المواقؼ، فإف كانت استجابتو إيجابية يكمؿ وا 
  سمبية يوقؼ التطبيؽ إلى جمسة أخرى.

ىو أسموب عبلجي لمواجية فعمية لممخاوؼ في الخياؿ دوف االستعانة باالسترخاء  اإلغراؽ:-5-2
بالقمؽ مف المستقبؿ يتخيؿ الحد األقصى مف المخاوؼ أمامو، لفترات طويمة  والتنفس، فالمسترشد المصاب

حتى يتكيؼ معيا ويستمر ىذا التصور إلى اف يشعر بأف تكرارات مشاىدة الحد األقصى مف المخاوؼ أماـ 
جو عينيو أصبح ال يثيره وال يقمقو، وىكذا يصبح الفرد انطبلقا مف ىذه الطريقة العبلجية قد تعمـ كيؼ يوا
)بثينة، أسوأ تقديرات القمؽ والخوؼ ويتعامؿ معيا في خيالو ويكوف مؤىبل لمواجيتيا لو حدثت في الواقع. 

  (.37، ص 2020

وىذه الطريقة قائمة عمى استبداؿ األفكار السمبية بأخرى ايجابية  طريقة إعادة البناء المعرفي:-5-3
تائج السمبية المقمقة لتحؿ محميا النتائج االيجابية وتعتمد ىذه الطريقة عمى تنظيـ التفكير واستبداؿ الن

 المتوقعة. أي أفكار أوتوماتيكية تخضع لنظاـ المخططات لدى الفرد كما أشار إلييا "بيؾ".

افترض "بيؾ" أف السمات األساسية الضطرابات القمؽ ىي معرفية في جوىرىا والنموذج المعرفي 
 ة بنشوء سمات القمؽ تقسـ إلى ثبلث خطوات ىي: الذي افترضو حوؿ العمميات المعرفية الخاص

عادة التقييـ.-  التقييـ األولي والتقييـ الثانوي وا 

 : حيث يقيـ بو الفرد الخطر الميدد.في التقييـ األولي-
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: يقيـ الفرد المصادر الممكنة لمتعامؿ مع التيديد المحتمؿ، ويفترض "بيؾ" أف مستوى في التقييـ الثانوي-
ينتاب الفرد يعتمد عمى ىذيف النوعيف مف التقييـ، وال يحدث التقييـ عف طريؽ الوعي بؿ يحدث القمؽ الذي 

 بطريقة أوتوماتيكية في البلوعي.

وىي المرحمة الثالثة يقيـ الفرد حدة وشدة الخطر ونتيجة ذلؾ قد يولد لديو االستجابة  :إعادة التقييـ-
بسبب القمؽ أو كاف رد الفعؿ بالمواجية نتيجة الخطر وىذا  العدائية، سواء كاف رد الفعؿ استجابة باليروب

 يعتمد عمى مستوى الثقة بالنفس. 

ويزيد التفكير االيجابي مف إحساس الفرد بالثقة بالنفس، بينما يقتؿ التفكير السمبي مف اعتقاد الفرد  
، 2010)ىبة،ه مواقؼ التيديد. في قدرتو عمى المواجية والتكيؼ. وبالتالي فإف تفكيرنا يؤثر في استجاباتنا تجا

 (. 356 355ص ص

"  طريقة التأقمـ )التعميمات الذاتية(:-5-4 كما تعرؼ بطريقة التعميمات الذاتية الداخمية، قدـ "ميكنبـو
تدريب التحسيف التدريجي ضد الضغوط، ويستخدـ تعميمات تجريبية تتمثؿ في الحديث الذاتي عمى افتراض 

ناس ألنفسيـ تحدد األشياء التي يفعمونيا. إال أف مثؿ ىذه األحاديث ال تظير أف األشياء التي يقوليا ال
نما يشير االمر إلى أف الكيفية التي يتعامؿ بيا الفرد مع  بشكؿ مباشر في حالة تناوؿ الضغوط ومواجيتيا وا 

ألحاديث الضغوط تتأثر إلى حد كبير بكيفية تقديره لقدرتو عمى التعامؿ مع مصدر الضغوط، فإذا كانت ا
التي يوجييا الفرد لنفسو ايجابية انخفض معيا معدؿ القمؽ والعكس صحيح كمما كانت األحاديث الذاتية 

  (.356، ص 2010)ىبة،.سمبية ازداد معيا معدؿ القمؽ

 

 

 

 

 

 

 



 قلق الوستقبل ----------------------------------------------------------------------------------------- الفصل الثاني

31 

  خالصة

قمؽ وقمؽ المستقبؿ نستنتج أف قمؽ مف خبلؿ ما تـ التطرؽ لو في ىذا الفصؿ بداية مف تعاريؼ ال 
المستقبؿ مثمو مثؿ أي نوع مف أنواع القمؽ العاـ، يحدث كرد فعؿ انفعالي غير سار حوؿ موضوع ما يثير 
الخوؼ ويشعر صحابو بالتيديد الدائـ وتوقع الخطر، وىذا الرد االنفعالي يصاحبو تغيرات نفسية وجسمية 

اب قمؽ المستقبؿ إال أف تظير عمى الفرد تؤثر بشكؿ سمبي عمى روتيف حياتو اليومية، ورغـ تعدد أسب
السبب الرئيسي يبقى أفكار الفرد الخاطئة حوؿ نفسو وواقعو وال عقبلنية أفكاره التي تشعره دائما بعدـ األمف 
والتشاؤـ وفقداف األمؿ في المستقبؿ، ومف ىذا المنطمؽ يمكف القوؿ أف الفرد نفسو ىو عبلج نفسو فعندما 

نع بإحداث التغير يجد نفسو أنو تخطى ما كاف يتممكو مف خوؼ وقمؽ يدرؾ أف أفكاره ومعتقداتو خاطئة ويقت
 مف المستقبؿ. 
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 تمييد 

وجية السموؾ، كما تعد دافعية مف اىـ المواضيع عمـ النفس مف خبلؿ الدور التي تمعبو في تحديد 
انيا مف اىـ العوامؿ التي ليا عبلقة مباشرة بكياف الفرد، حيث بينت العديد مف الدراسات في مجاؿ التربية 
والتعميـ العبلقة الموجودة بيف التمميذ في الدراسة وعامؿ الدافعية الذي يعتبر كحافز أساسي يدفع التمميذ 

مف شروط التعمـ بحيث اكدت جؿ النظريات أف المتعمـ ال لمعمؿ واالجتياد، اذ اف الدافعية اىـ شرط 
يستجيب لمموضوع دوف وجود دافع معيف ميما كانت شخصيتو وحياتو النفسية واالجتماعية التي بدورىا 

  .تمعب في تحفيز دافعية المتعمـ
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 أوال: الدافعية

 تعريؼ دافعية:   -1
  "motivation"الدافعية تعريؼ 1-1

 عميو يستدؿ أنو األخرى بمعنى السيكولوجية المفاىيـ مف كغيرهافتراضي  مفيـو الدافعية مفيـو إف
  (.111، ص 1981)عدس،. الحي الكائف سموؾ مف

 لغة -1-1-1

  (.29 ص ، 2007 ) آماؿ، . يحرؾ يدفع بيا نعني يوالت (motivation)ةالبلتيني المغة في جذورلمدافعية 

 : اصطالحا - 1-1-2

النفسية  السيرورة ىي Larousse ،((1999 النفس لعمـ الفرنسي القاموس حسب الدافعية
 . السموؾاستمرارية  المسؤولة والفيزيولوجية

 العوامؿ تأثير حسب لمسموؾ ومتعددة متغيرة ديناميكية حالة فالدافعية التعريؼ ىذا وحسب 
 . النفسية البيولوجية أو

 أجؿ مف الفرد تحرؾ التي لخارجيةا او الداخمية الظروؼ مجموع إلى الدافعية مصطمح ويشير 
يكوف  قد اليدؼ وىذا معيف ىدؼ إلى لموصوؿ نزعة إلى تشير المفيـو بيذا فيي .اختؿ الذي التوازفعادة إ

 172) ص ، 2002 وعدس، قطامي( .داخمية حاجات إلرضاء

تساىـ يشكؿ كبير في ومف خبلؿ التعاريؼ نستنتج اف الدافعية ىي طاقة داخمية لدى الفرد والتي  
 توجيو سموكياتو لموصوؿ الى ىدؼ معيف.

 مفاىيـ ذات العالقة بالدافعية:-2
ىناؾ عدة مفاىيـ مرتبطة بالدافعية باعتبار اف الدافعية ىي قوة ذاتية تعمؿ عمى تحريؾ السموؾ  

 وتوجييو نحو تحقيؽ ىدؼ معيف. فماىي ىذه المفاىيـ؟ 
 الحاجة: -2-1

شعور الكائف الحي بالنقص في المتطمبات الجسمية والمتعممة فيي مثبل حيثما تشير الحاجة إلى  
خمية في الجسـ مف لغذاء أو الماء إذا ما وجدت تحقؽ اإلشباع وبناء عمى ذلؾ فإف الحاجة ىي نقطة  تحـر
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ير مفيـو البداية إلثارة دافعية الكائف الحي، والتي تحفز طاقتو وتدفعو في االتجاه الذي يحقؽ إشباعو. ويش
الذي ال يعتبر بالضرورة نقصا –الحاجة إلى نقص في عناصر معينة ويصبح ىذا النقص أو القصور 

بؿ قد يكوف نقصا في صور التواصؿ السموكي مع البيئة، حاجة نفسية أو متطمبا نفسية  -فيزيقيا أو عضويا
مثؿ الحاجة إلى الطعاـ  لدى الكائف الحي. ويمكف تقسيـ الحاجات إلى نوعيف: الحاجات الفسيولوجية

والشراب والحاجات النفسية مثؿ األمف والسبلمة، حاجات المحبة واالنتماء، حاجات االحتراـ، حاجات إثبات 
الذات وتأكيدىا، حاجات المعرفة، وتضـ ىذه الحاجات األخيرة الفضوؿ وحب االستطبلع والبحث عف 

 راسة العموـ وقراءة القصص واألخبار واإليماف بالخالؽبد األسباب والسعي وراء المعرفة والفيـ وجب إرواؤىا
 (.18، ص 2002)عبد الرحيـ، والتفكير في آالئو مسبب األسباب. 

 الحافز:-2-2

 إلى الحافز مفيـو يشير و محدد ىدؼ تحقيؽ بغية ما، بنشاط يقـو لكي الحي لمكائف الدافعة القوه 
 الطعاـ، الجنس، العطش، حافز مثؿ الشائعة المفاىيـ عنو تعبر ما وىو فقط، المنشأ الفسيولوجية الدوافع
 . المنشأ فسيولوجية حاجات بإشباع المرتبط الدافعي النشاط مف حالة عف الحافز يعبر آخر بمعنى

  :الباعث-2-3
 يشير انو أي ، الدافع تشبع أف الحصوؿ عمييا حيف يحتمؿ موضوعات أو مواقؼ عف عبارة وىو 

 يعمؿ أف الباعث شاف ومف ، عنو بعيدا أو نحوه ويوجو استجابات تحقيقو إلى الفرد ييدؼ الذي الشي إلى
 حافز يقابؿ الذي الطعاـ البواعث عف األمثمة ومف ، الفرد بيا يشعر التي أو التوتر الضيؽ حالة إزالة عمى

 يمكف التي واالمتيازاتوالمكافآت  الجوائز تعمؿ وىكذا ، ذلؾ ونحو العطش حافز يقابؿ الذي الجوع والماء
 والمزعجات االحباطات تعمؿ بينما ، السموؾ ىذا وتوجييو سموكو استثارة في الفرد عمييا يحصؿ أف

 بف ) .الموضوع ذلؾ تجاه بسموؾ القياـ عف الفرد إبعاد إلى، معيف موضوع مع ترتبط قد التي والمنغصات

 (.172، ص 2002 ، جابر

 ثانيا: دافعية التعمـ 

 : تعمـال دافعية مفيوـ -1

 ايجاد ىي الدافعية، بموضوع الميتميف لتربوييفا وأ النفس وعمماء الباحثيف واجية صعوبة أىـ أف 
 ونظرياتيـ ليا المعرفييف باختبلؼ مختمفة وتعاريؼ مفاىيـ عرفت أنيا فنجد ليا وواضح محدد مفيـو وتحديد

 . الفكرية ومطمقاتيـ
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السموؾ استمرار  عمى وتعمؿ أدائو و سموكو تحرؾ المتعمـ لدى داخمية حالة لمتعمـ الدافعية وتعتبر 
  .المزيد وطمب التعمـ تحقيؽ نحو وسموكياتو تصرفاتو وتوجيو التعمـ عمى تحثو رغبة فيي

 المتعمـ ومعارؼ أفكار تحرؾ داخمية حالة ىي لمتعمـ الدافعية أف (،1999)"نايفة قطامي "يعرفيا 
 توازف حالة إلى لموصوؿ وذلؾ األداء ومواصمةاالستمرار  عميو وتمح نتباىووا ورغبتو المعرفي وبناءه
 .معرفية

 التمميذ حماسة تثير التي القوى تمؾ أنيا عمى لمتعمـ الدافعية(، 1994)"الشحيمي" ذلؾ عرؼ وقد 
 .قويا الدافع يكوف ما بقدر افراو  التحصيؿ ويكوف راتوقد ويستثمر عميو والتفوؽ والمواصمة لمتحصيؿ

 التعميمية المواقؼ حاالت في التفوؽ إلى الميؿ ىي لمتعمـ الدافعية أف، "ىرمانز ىاربات "وعرفيا
  90) ص ، 1998 عواد، ( .الصعبة

أنيا: " الحالة  " Biellre" "snowman" حسب الباحث "بيمر" و "سنرماف" وتعرؼ الدافعية لمتعمـ 
وتوجييو نحو تحقيؽ ىدؼ سموكو وأدائو وتعمؿ عمى استمرار  الداخمية أو الخارجية لدى المتعمـ التي تحرؾ

  .(248، ص 2001) الزعبي، معيف، أو غاية محددة". 
 حالة عف عبارة لمتعمـ الدافعية فأ "المدرسي الوسط في الدافعية "كتابو في viau 1995 ويحدد 
 والمثابرة بو وااللتزاـ النشاط اختيار عمى تحثو التي بيئتو و لذاتو التمميذادراكات  في جذورىا تتواجد دينامية

 : لمدافعية أساسية ثبلثة أبعاد التعرؼ ىذا وتبمور ىدؼ إلى التوصؿ أجؿ مف فيو
 . المدروسة بالتخصصات ترتبط ولكنيا الزمف في تتنوع قد لكونيا دينامية حالة عف تعبر مف البداية في -
 . التمميذ ومثابرة وااللتزاـ باالختيار الدافعية ىذه تقاس - 
 . 21 )ص ، 2015 واخروف، ياسيف( .محيطو وعف ذاتو عف التمميذ يدركو بما تربط- 

دافعية التعمـ ىي الرغبة التي تدفع الشخص لمنجاح وتحقيؽ مستوى تربوي معيف أو  نستنتج اذا بأف 
 كسب التقبؿ االجتماعي مف األىؿ والمدرسيف مما يحفز المتعمـ ويدفعو لتحقيؽ أكبر قدر ممكف مف األداء.

 نظريات دافعية التعمـ: -2
 :السموكية النظرية 2-1

 الدافعية عرفت ولقد االستجابة/المثير نظرية أو االرتباطيف النظرية عادة النظرية ىذه عمى يطمؽ 
 نحو وتوجييواستمراره  عمى وتعمؿ وأداءه سموكو تحرؾ التي المتعمـ لدى الحاجة أو الداخمية الحالة بأنيا
 " ثورندايؾ " اعتمد ولقد ،"سكينر" ،"ثورندايؾ" المدرسة ىذه زعماء بيف ومف معينة غاية أو ىدؼ تحقيؽ
 يؤدي حيف في وتقويتيا االستجابة ىذه تعمـ يؤدي إلى االستجابة يكوف الذي اإلشباع أف مفاده مبدأ عمى
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 يؤدي حيث حرمانيا، بكمية مرتبطة (المتعمـ) العضوية نشاط أف يروف كما االنزعاج، إلى اإلشباع عدـ
 الثاني الفصؿ يزيد ما استجابة يمي الذي فالتعزيزالحرماف،  كمية تخفض التي االستجابة تقوية إلى التعزيز
 أدت التي االستجابة حدوث احتمالية مف يزيد مؤلـ مثير ازالةو  ،ثانية حدوثيا احتمالية مف الدافعية استثارة
 ، 2004 كوافحة،) .لمسموؾ محددة داخمية عوامؿ أية الفتراض مبرر أي ىناؾ ليس لذلؾ المثير، ىذاازالة  إلى

  .(144 ص

 االستجابة تقوية إلى التعزيز يؤدي حيث حرمانو، بحرية مرتبط المتعمـ نشاط أف فيرى" سكينر "أما 
 أف يشير مما تعمميا، إلى يؤدي االستجابات يعقب الذي التعزيز أف ذلؾ ومعنى الحرماف كمية تخفض التي

 ص ، 2008 ، يميف ) فيو. المرغوب السموؾ بإنتاج كفيؿ المتنوعة التعزيزاالستراتيجيات  المناسب االستخداـ

63). 

وىنا يمكف القوؿ اف تفسيرات النظرية السموكية مبنية أساسا عمى بعض التجارب التي تناولت  
والتي ثبت تشابييا مع جماعات االنساف، لذلؾ فإف ىذه النظرية تبسط  استجابة( \التعمـ الحيواني )مثير

السموؾ ال سيما التعزيزية منيا تشكؿ أف نتاج  "سكينر"السموؾ االنساني وديناميكية الجماعات. كما يرى 
حافزا أو دافعا يدفع الفرد لمقياـ بسموؾ بكيفية معينة في موقؼ معيف، وبالتالي فإف الحصوؿ عمى المكافأة 

  يعزز لديو الدافعية لمحفاظ عمى ىذا السموؾ.

 :المعرفية النظرية 2-2

 الستغبلؿ المتعمـ الشخص تحرؾ داخمية استثمار حالة أنيا عمى الدافعية المعرفية النظرية تفسر 
 ذاتو، تحقيؽ ومواصمة لممعرفة دوافعو إشباع أجؿ مف فيو يشارؾ تعميمي موقؼ أي في طاقاتو أقصى

 اتخاذ مف مكنوت حرةبإرادة  يتمتع عاقؿ مخموؽ البشري الكائف أف مفادهبافتراض  تسمـ المعرفية فالنظرية
 .(145 ص ـ، 2004 حةفكوا ). فيو يرغب الذي النحو عمى واقعية قرارات،

 ،االختبار عمى وقدرتو الفرد حرية عمى تؤكد مفاىيـ بداللة الدافعية المعرفية النظرية تفسر كما 
 تمعبو الذي الدور وعمى الذاتية الدافعية عمى جميعيا تدؿ والتي والتوقع والنية القصد المفاىيـ ىذه أبرز ومف
 .النظرية ىذه أعبلـ أبرز مف " أتكسوف " الباحث ويعد، ،وتوجييو اإلنساني السموؾ تنشيط في الدافعية ىذه

  (.63 ص ،2008 )فيمي،

نستنتج مف خبلؿ النظرية المعرفية أف االنساف عاقؿ، لو ارادتو الحرة التي تمكنو مف اتخاذ قرارات  
 واعية يكوف راغبا فييا، الف النشاط العقمي لمفرد يزوده بدافعية ذاتية. 
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 :النفسي التحميؿ نظرية 2-3
أجؿ  مف وذلؾ الفرد طاقات أقصى الستغبلؿ داخمية استثارة حالة الدافعية أف النظرية ىذه ترى 

جديدة  بمفاىيـ نادي الذي "فرويد "الباحث إلى النظرية ىذه وتعود ذاتو، وتحقيؽ المعرفة إلى دوافعو إشباع
 السوي السموؾ تفسير عند والغريزة والبلشعور الكبت مثؿ والمعرفية السموكية المدرسة مفاىيـ عف تختمؼ
 ىي المبكرة الطفولة أف عمى وتؤكد العدواف وغريزة الجنس بغريزة محكـو الفرد فسموؾ السوي، غير والسموؾ

 بو يقـو ما لتفسير البلشعورية الدافعية مفيـو أف إلى تشير كما المستقبمي الفرد سموؾ في تتحكـ التي
 يسميو ما وىو السموؾ ىذاوراء  الكامنة الدوافع معرفة أو تحديد عمىقادرا  يكوف أف دوف سموؾ مف اإلنساف

 (.145 ص ،2004 ، حةفكوا ). الكتب مفيـو" فرويد"

نستنتج اف ىذه النظرية تختمؼ اختبلفا جذريا عف النظرية المعرفية والسموكية والنظرية التعمـ  
وتصوراتيا لئلنساف وسموكو وتطور شخصيتو، فيي تستخدـ االجتماعي، مف حيث المفاىيـ المستخدمة 

 مفاىيـ الغريزة والكبت لدى السموؾ السوي، وغير السوي عمى حدد سواء.
 :االجتماعي التعمـ نظرية 2-4

 تأثير عف ناتج "Rotter""روتر "الباحث روادىا الفرد أشير سموؾ أف النظرية ىذه أصحاب يرى 
 .المعرفي الجانب دور وقدمت بو المحيطة الخارجية المنبيات

 لدييـ أف يعتقدوف الذيف راداألف أف يرى حيث المعتقدات، مفيـو عمى نظريتو" روتر "بنى ولقد
 ىي ذاتيا حد في المكافآت وليس مدعمات، وجود حالة في االنجاز عمى أكثر القدرة لدييـ طموحات لمنجاح

، ص 2004)نبيؿ،  .مرتفع تقدير عميو يترتب ىذا سموكو أف الفرد يدرؾ عندما المعب السموؾتكرار  مف التي تزيد

22.)  
 التي ىي المكافآت وليس الفرد، طرؼ مف المدرؾ السموؾ تفسر مف خبلؿ ىذه النظرية نرى أنيا 

  .السموؾ تكرار مف تزيد

  :دافعية التعمـ نواعأ -3
 :نوعيا حسب -3-1 
 : األولية االساسية الدوافع -أ

 الحاجة لمغداء مثؿ لمفرد العضوي الفيزيولوجي بالجانب ومرتبطة فطرية تكوف النوع ىذا مف الدوافع 
 إلى فيي ترجع الفطرية بالدوافع كذلؾ عمييا ويطمؽ الغريزي البيولوجي األساس عمى تركز وىي واليواء
 تسمى أوحيانا المصدر الداخمي، ذات الحاجات أو الدوافع وتسمى الخاصة الجسـ حاجة عف وتنشى الوراثة
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 : بذكر مثميا ومف ووجوده الفرد واستمراره بقاء عمى لممحافظة ضرورية أنيا إلى ذلؾ ويرجع البقاء بدوافع
 (102-103 ص ، 1999 الداىري،(.وغيرىا العطش و الجوع دافع

 : الثانوية الدوافع-ب

 والتطبع التعمـ عممية خبلؿ وتتغير ومكتسبة، متعممة فيي الدوافع مف النوع ىذا يخص فيما أما 
 عممية خبلؿ مف التعمـ مصادر مف غيرىا او المدرسة في أو األسرة في الفرد ليا يتعرض التي االجتماعي

 أو االجتماعية أو المكتسبة الدوافع عمييا يطمؽ نفسي أساس ليا ويكوف الشخص تعامبلت مف تنمو الثواب
 تتبع أف ويمكف فييا، يعيش التي المختمفة االجتماعية والظروؼ البيئة مع الفرد تفاعؿ نتيجة وتنشا المتعممة
 والعقاب الثواب وليدة ويكوف بغيره الفرد واتصاؿ لنمو نتيجة وتتطور تنمو فيي الصغير، الطفؿ نمو مراحؿ
 . وغيرىا والقمؽ االلـ وتجنب لمسيطرة، والحاجة لمصدفة والدافع لمتحصيؿ الدافع نذكر مثميا ومف

 :مصدرىا حسب-3-2

 :الداخمية الدوافع-أ

 السبب يكوف الذي والتوجيو الداخمية والطاقة الشخص داخؿ مف نابعة بأنيا الداخمية الدوافع تعرؼ 
 منو وسعيا ذاتو ؿأج مف بالوظائؼ يقـو وأنو العمؿ بذلؾ القياـ في الذاتية رغبتو مف مبعثا بالشيء القياـ في

 مدفوعا الشخص كاف فإذا االخروف يقدره لف أو يثاب أف أجؿ مف عمؿ باي لمقياـ مدفوعا وليس لتحقيقيا،
 عممية عف ونتج واالشباع المذة عمى الحصوؿ أجؿ مف نشاط باي يقـو فيو ذاتو مف بالنشاط لمقياـ داخميا
 . المياـ مختمؼ أنساف أجؿ مفباألفراد  يدفع ما وىذا الذاتي والعـز الكفاءةبادراؾ  الشعور عف الفرد بحث

 بنشاطات لمقياـ تدفعنا التي القوى مجموع تمثؿ بأنيا الداخمية الدافعية(، 2000)"روسؿ "عرؼ وقد
 أف بمعنى بيما نشعر المذاف واالشباع المذة تفرض كما ليا بالنسبة والمنفعة ألىمية وىذاارادتنا  بمحض
 الذاتية رغبتو توجيو طاقتواخراج  عمى يعمؿ الداخمي، الدافع تأثير تحث األحياف بعض في يعمؿ الطالب

 ذاتو لتحقيؽ و عف ذاتو تابعا بالنشاط الفرد قياـ ويكوف بنفسو نفسو يعزز فيو النشاط أداء في المشاركة في
 النفسي نشاطو يتعدد الدافع الداخمي ذوي فالمتعمـ .خارجي ثواب أو تقدير أي عمى لمحصوؿ مدفوع ليس و
 .105) ص ، 1999 الداىري،(.بمبادرة منو التعمـ عمى يقبؿ ألف المتعمـ يدفع الذي ىو خبللو مف
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 . الداخمية بالقيمة "شمتز" وصفيا وقد

 والميوؿ واالستطبلعالمعرفة  حب دوافع وتشمؿ الفرد، داخؿ مف تنشا عوامؿ بفعؿ تتأثر التي الدافع ومف 
 . واالىتمامات

 الذاتي الضبط و لمكفاءة الفطرية الحاجة عمى ترتكز دافعية بانيا "ريافو ديسي" مف كؿ ويعرفيا
 مستوى الى الوصوؿ اجؿ مف الحر باختياره الفرد طرؼ مف ينجو النشاط اف اي لمنشاط، الحر االختيارو 

 واالثارة والمتعة كالفرحة ألحاسيسو الفردادراؾ  السموؾ او االنجاز ذلؾ ويصاحب الكفاءة، مف معيف
 (.19، ص 2007بوقريرس، و تيمويف(والرضا.

  :الخارجية الدوافع-ب

االخريف  باألشخاص التمميذ لعبلقة نتيجة تنشا والتي خارجية، بعوامؿ تثار التي الدوافع وىي 
 لمحصوؿ عمى أو بو المحيطيف إلرضاء سعيا معينة بأفعاؿ لمقياـ الفرد يدفع ثـ ومف كاألولياء، واالساتذة،

 خارجيا المدفوعيف التبلميذ أف (1988) "سيرماف كمو "ويشير . معنوي أو مادي نفع تحقيؽ أو تقديرىـ
 نتائج عف مسؤولة تكوف عمييا السيطرة يستطيعوف ال خارجية ىناؾ ظروفا باف يروف ما غالبا كبير بشكؿ

عجزا  فيظيروف ،ارادتيـ  خارج عوامؿ الى عميو يحصموف الذي الفشؿ أو النجاح ينسبوف لذواتيـ افعاليـ،
 . بيا يعمموف التي المياـ في فرؽ أي يحدث أف الجيد مف لمزيد أف بذليـ ويعتقدوف التعمـ، في

 بو القياـ دوافع تكوف عندماواستمرارية  ديمومة أكثر يكوف التعمـ اف "Burner" برونر ويرى 
 بداية في الزمة تكوف أف يمكف الخارجية الدافعية أف ويعتقد خارجية،بمعززات  مرىونة وليست داخمية،
 . لمدوافع الداخمية االستثارة عمى التركيز فيجب ذلؾ بعد أما التعمـ، عممية

 مرحمة في رسي ا الد التحصيؿ و لمتعمـ الدافعية حوؿ (1993 ) دراسة نتائج أظيرتو ما وىذا 
 يحصموف الوقت نفس في وتعميمية ادائية اىداؼ تحقيؽ الى يسعوف الذيف التبلميذ باف المبكرة،المراىقة 

 . فقط أدائية أىداؼ تحقيؽ إلى يسعوف الذيف أولئؾ مف أحسف نتائج عمى

 االيجابية الدوافع بيف جمعت العبارة وىذه "ىبار  او غبار  اال يتعمـ ال" تقوؿ مشيورة عبارة وىناؾ 

 وأيضا )المكافاة عمى الحصوؿ االستطبلع، حب الذات، تحقيؽ النجاح،( التمميذ ليا يسعى التي
 .62) ص ، 2016 ، فطيمة) لبلبتعاد عنيا، )التوتر الفشؿ والموـ(.دوافع سمبية التي يسعى التمميذ 
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 : التعمـ دافعية وظائؼ - 4

 : الوظائؼ ىذه وتتمثؿ التعميمية العممية في وظيفي اثر لمدافعية 

 : التنبيو و االستثارة وظيفة 4-1

ال  قد أنيا اال وتحقيقو أىدافو تحديد نحو التمميذ سموؾ واستثارة تنبيو عمى تعمؿ لمتعمـ الدافعية إف
 فاالستثارة ميـ، المطموب السموؾ تحقيؽ في االستثارة فدرجة وعميو السموؾ، ىذا حدوث في السبب يكوف

 وتحفزه الفرد الطاقة لدى تعبئة عمى تعمؿ فيي التبلميذ عند التعمـ أىداؼ تحقيؽ عمى تعمؿ ال قد الضعيفة
 الدافعية أف أساس ىدفو، وعمى يحقؽ أو حاجاتو الفرد يشبع أف إلى معبأة الطاقة ىذه وتستمر اليدؼ، نحو
 إلى يؤدي قد شديدة بدرجة الكائف تعبئة أف اتضح فقد االستثارة صور مف صورة اال ىي ما العاـ شكميا في

 (.  75 ص ، 2000 المطيؼ، عبد) .يسيره أكثر مما األداء يعوؽ أمثؿ حد فوؽ الدافعية زيادة فإف ليذا و تشتتو،

 : التوقيعية الوظيفة 4-2
وحدة  مف انتياء بعد عممو يمكف ما لمطالب يشرح أف المعمـ مف تتطمب لمدوافع الوظيفة ىذه إف 
 أي الطالب في أف حيث لمطالب، تعميمو في الفطري السموؾ نماذج عمى يعتمد ال الناجح فالمعمـ ،الدراسة
 عمى أحسف يحصؿ حتى المعمـ يستغميا أف يجب التي المختمفة رت ا الخب ببعض مزودا يكوف مرحمة
 تفيد التي األسس والتصنيفات بعض تبياف ىو وىدفيما واضح غير السبيؿ أف غير متوفرة بالرغبة النتائج،

 . مكتسبا التعمـ يصبح حتى الدافعية شرط تحقيؽ في
 واألسموب الطريقة تحدد كما غيرىا، التعمـ لموضوعات يستجيب التمميذ تجعؿ ىنا الدافعية فوظيفة 

 . الموضوعات لتمؾ الفرد بيا يستجيب التي
 :لتوجيواو  راالختيا وظيفة 4-3

 تحدد غيرىا دوف المواقؼ لبعض يستجيب الفرد تجعؿ التي فيي وتوجيو النشاط تختار الدوافع 
 اتصاال تتصؿ ألنيا تتعمميا و تختارىا باالستجابات المواقؼ، لتمؾ بيا يشخص التي الكيفية كبيرة بدرجة
 ( 36 ص ، 1985 ، )زىراف. والدوافع بالحاجات وظيفيا
 : يمي ما نذكر لمتعمـ الدافعية وظائؼ مف وكذلؾ

يتفوؽ  تجعمو كما األخرى المواقؼ باقي وييمؿ معينة لمواقؼ يستجيب أف عمى المتعمـ تساعد
 . األىداؼ مف وغيرىاارات والمي المعرفة تحصيؿ عمى تساعد . الموقؼ ذلؾ في معينة بطريقة



 دافعية التعلن ---------------------------------------------------------------------------------------- الفصل الثالـــث

42 

 تحقيؽ أجؿ مف اىتماماتو الفرد اليو يوجو الذي السموكي النشاط مجاؿ تحديد عمى الدافعية تعمؿ
 .ىادؼ وغير عشوائيا يصبح دافع وجود بدوف فالسموؾ معينة اغراضو  أىداؼ

 . ما نشاط لممارسة االزمة الطاقة جمع عمى تعمؿ كذلؾ

 .والحرماف العقاب إلى المؤدي السموؾ وتحاشي الناجح السموؾ تكرار عمى المتعمـ الدافعية تدفع كما
 ( 195 ص ، 1988 عمر،)

 ليدؼ لبلستجابة المتعمـ نشاط توجيو تعمؿ انيا لمتعمـ الدافعية لوظائؼ تطرقنا خبلؿ مف ويتضح 
 .اشباعو الى الوصوؿ ثـ معيف

 :لمتعمـ الدافعية في المؤثرة العوامؿ -5

  :وىي التعمـ تؤثر في دافعية عوامؿ عدة ( okolo، baher، shristine)1995"أوكولو "ذكر لقد 

 : (Learner control)المتعمـ ضبط-5-1

 خبلؿ ومف الدراسيةوظائفيـ  إلنجاز لمطمبة توفير الخيارات خبلؿ مف المتعمـ ضبط عممية تتـ
 في لمطالب الخيارات توفير مف خبلؿ وكذلؾ واالمتحانات، والمحاضرات الشفوية المكتوبة التقارير

 القياـ يستطيع التي قدراتو، والمياراتو  العممية الطالب خمفية مراعيا االختبار تصميح وطريقة ،االختبارات
 .القرار الصحيح اتخاذ في الطالب يساعد أف المعمـ ، وعمىالخيارات إعطائو عند بيا

 :(Rewards) المكافآت-5-2

 باستخداـ ذلؾ ويتـ معيف، موضوع تعمـ في رغبة الطالب لدى يكوف ال عندما المكافآت وتستخدـ
 .الوقت بنفس الفعالة البسيطة المكافآت

 :(Students Interest)الطالب اىتمامات-5-3

 خبلؿ مف وذلؾ ،الدراسية المواد شرح عند الطمبة الىتمامات الدراسية المادة يقرب أف المعمـ عمى
 تعدد خبلؿ مف ذلؾ ويتـ ،الدراسية الفعاليات وتقديـ الطمبة اىتمامات لتحفيز مشوقة بمقدمة الدرس بدء

 حميا الطمبة وعمى مشكبلت، أو غامض موقؼ عرض أو لمتفكير المثيرة األسئمة طرح مثؿ النشاطات
 مناسباً  التحدي مستوى يكوف بحيث الطمبة تفكير تتحدى أسئمة عمىالدراسية  المادة احتواء ومراعاة
 .الشخصية واىتماماتو الطالب لخمفية الدراسية المواد تقريب إلى باإلضافة
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 :(Class room Structure) الصفية الغرفةبنية  -5-4

 طرقاً  يستخدـ وأف استطبلعيـ، وحب الطمبة تفكير تثير وتعمـ تعميـ أساليب إتباع المعمـ عمى 
 إلى استناداً  مجموعات إلى الطمبة بتقسيـ يقـو اف لممعمـ ويمكف لمطمبة، األكاديمي المستوى لتقييـ مختمفة
 حسب يختمؼ الصؼ غرفة في الطبلبية المجموعات تنظيـ بأف مدركاً  ، الدراسية المادة وطبيعة الواجب
 طريقة استخداـ أو صغيرة أو ثنائية مجموعات شكؿ عمى إما ،التحصيمية مستوياتيـ في الطمبة بيف التبايف
 عاتياار م الطبلب مف المطموب واألمور الصؼ، غرفة قوانيف وتوضيح الصؼ، غرفة في الجماعي التعميـ

عطاء ،واحتراميا  أماـ واجتماعيا عممياً  الطالب نقد وتجنب ،الدراسية مستوياتيـ عف فكرةباستمرار  الطبلب وا 
 وترتيب االمتحاف، إعادة في لمطبلب الفرصة وتوفير االمتحاف، قبؿالدراسية  المادةومراجعة  الصؼ، طبلب
 ىي االمتحانات أف لطبلب والتوضيح الصعبة، باألسئمة ينتيي ثـ السيؿ مف يبدأ بحيث االمتحاف، أسئمة
 خطط لوضع وذلؾ النيائيةاالختبارات  المعمـ يناقش وأف ،األكاديمي مستواىـ وتطوير المعرفة بناء فرص
 .لممستقبؿ أفضؿ

 :(Self- Efficiency and attritions)نفسو   عمى واعتماده الطالب مبادرات -5-5

 في اإلسياـ عمى وتشجيعو ،التربوية العممية األىداؼ وضع في الحرية مفقدرا  الطالب إعطاء 
 تدويف عمى حفزه إلى إضافة ىذا ،العمميةلممادة  التدريس وأسموب المتوخاة واألىداؼ الدراسية الخطط وضع
 المادية الحوافز إعطاء وتجنب الضرورة، عند لو المعمـ بنفسو، ومساعدة الصؼ في تطوره ومتابعة درجاتو

 .البسيطة الوظائؼ أداء عند الكثير خاصة المدح أو

 تمارسيا التي االجتماعيةالتنشئة  فنمط وانخفاضو، الدوافع نمو في دور يمعب األسري الجو إف
 المشروط غير والقبوؿ األمف وتوفير إشباع حاجاتيـ، حيث مف األبناء عمى تأثرا ً  العمميات أىـ مف األسرة

. التعمـ دافعية في المؤثرة العوامؿ مف االجتماعي والسموؾ العادات الكتساب يمارسونيا التي التعمـ وعمميات
 . (193-177، ص2005 ،وغرابيةقواسمة  )

 بالتفاعؿ تتسـ أسر مف ينشئوف عالية بدافعية يتصفوف الذيف األطفاؿ أف (روـ) الباحث أكد كما 
 (.28، ص1999 كامؿ، .)واألبناء اآلباء بيف اإليجابي

 األسرة، في الوالدي الطفؿ ترتيب أىمية عمى أكدوا النفس عمماء أف ( 1993 ) "سالـ "ويشير 
 إلى العامؿ ىذا أىمية وترجع التعمـ، نحو الدافعية فيـ في تسيـ التي الشخصية العوامؿ مف كعامؿ

 . األطفاؿ نحو جداً  المرتفعة توقعاتيـ أي ،الوالديف اتجاىات
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 المولوديف مف لمتحصيؿ مرتفعة بدافعية يتمتعوف الوحيديف أو أوالً  المولوديف األطفاؿ أف وجد ولقد 
 (.19 81وعدس، توؽ .)الحقا

 مكونات دافعية التعمـ:  -6

( أف النموذج الذي تتبناه لفيـ العوامؿ الشخصية التي تؤثر في 1994) "Dembo" "ديمبو "تذكر 
( التي حددت ثبلثة مكونات 1990) pintrich et Degroot "بنترس وديغروت"يستند إلى اعماؿ  الدافعية

 لمدافعية التعمـ ذات عبلقة بسموؾ التنظيـ الذاتي: 

 ).الذي يتضمف أىداؼ التبلميذ ومعتقداتيـ حوؿ أىمية الميمة )لماذا أقوـ بيذا العمؿ؟ أ_ مكوف القيمة:
الذي يتضمف معتقدات التبلميذ حوؿ قدرتيـ عمى أداء العمؿ أو الميمة )ىؿ أستطيع  ب_ مكوف التوقع:
 .)القياـ بيذا العمؿ؟

 .الميمة؟(الذي يتضمف ردود الفعؿ االنفعالية نحو الميمة )كيؼ أشعر حياؿ ىذه  ج_ المكوف االنفعالي:
  (.295، ص2008أبو جادو، )

 (.36، ص 2018)زواقي، :لمتعمـ الدافعيةعامة الستثارة  استراتيجيات -7

 :حتى تستثار دافعية المتعمميف نحو التعمـ عمى المعمـ اف يقوـ بمجموعة مف األدوار 

و الطرؽ الصحيحة لمتعمـ و كيفية  االستراتيجياتأكد كيؼ تتعمـ بدال مف ماذا تتعمـ: بمعنى تعميـ المتعمـ -
 .صياغة أفكارىـ, و كيفية حؿ المشكبلت

  .المتعمميف في عممية التعمـ و التعميـ و جعميـ مشاركيف فعاليف في ذلؾإشراؾ -

كيؼ يفكر و  عمى المعمـ إف يضع في الحسباف اف المتعمـ يجب إف يفكر بنفسو و ميمة المعمـ ىو تعميمو-
 . العمؿ عمى تحقيقياو  المستقبميةساعدتو عمى صياغة أىدافو اآلنية و ل الضروريةيوفر لو الوسائؿ 

أىمية المادة التعميمية و التي يجب إف و ارة اىتماـ المتعمميف بالموضوع و مساعدتيـ عمى إدراؾ قيمة إث-
 . تكوف ذات صمة بحاجاتيـ

 العممية.استعماؿ الفكاىة المدروسة أو الطرفة -

 .الثناء عمى أداء المتعمميف و تشجيعيـ مف خبلؿ تقديـ المكافآت عمى الجيد المبذوؿ-
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و  عمميفو الرسائؿ غير المفظية التي تدؿ عمى التفاعؿ مع المت اإلماءاتاستعماؿ حركات الجسـ و -
 .يضفي ذلؾ جوا مف الحيوية عمى الموقؼ الصفي و االنتباه و األداء

 الفرديةالفروؽ  مراعات-

  .و التعمـ بالممارسة و العمؿ التجريباستخداـ -

 .اجؿ اكتشاؼ مواطف القوة و الضعؼ لديوالراجعة مف  لمتغذيةمنح فرص لممتعمـ -

 .التقميؿ مف حدة التنافس بيف المتعمميف و تشجيع التعاوف -

تقبؿ أراء المتعمميف و دعميا مع إتاحة الفرصة لمتعبير عف المشاعر و االنفعاالت مع حسف اإلصغاء و -
 .التعاطؼ

 . انتقاد األفكار ال األشخاص ،و يجب أف يكوف االنتقاد بناء -

 (.26، ص2012)حسينة،  : لتعمـا دافعية إثارة في المعمـ دور -8

 األمور مف بينيـ مناسب بقدر المنافسة واستخداـ معيف أداء نحو المتعمميف ميوؿ إثارة تعتبر 
 فدافع المتعمميف واستعدادات رت ا قد االعتبار بعيف األخذ مع, والتعميمية التربوية األىداؼ لتحقيؽ اليامة
 نحو باإلحباط ويشعر ويفشؿ يتعثر سوؼ أنو شؾ ال وامكانياتو رتو قد مع تتناسب ال مياـ ألداء المتعمـ
 الدراسة.  فياالستمرار  عدـ ثـ ومف التعمـ

 استعداداتيـ درجة تعادؿ بدرجة المتعمميف طموح مستوى رفع عمى يعمؿ أف لممعمـ يمكف لذلؾ 
 ضالتعر  وعدـ ,األداء في االستمراريةو  النجاح ليـ يتسنى حتى المختمفة األنشطة نحو وقدرتيـ ,وميوليـ
 .التعمـ في الفردية الفروؽ االعتبار بعيف أخد مع لئلحباط

وىذا  التبلميذ استعدادات لمستوى مناسب يكوف بحيث يختاره الذي اليدؼيراعي  أف المعمـ عمى
 وتنوع النشاط جية مف بالدافع مرتبطة تكوف أف يجب المحفزة فاألىداؼ ،لدييـ الدافعية رفع الى يؤدي

 بحاجات عمى المعمـ االىتماـ ويجب , الجيد التحصيؿ في التبلميذ يشجع ما وىذا ،أخرى جية مف الممارس
 تعميمية مادة تقديـ خبلؿ مف االستطبلع لدييـ حب إثارة عمى والعمؿ ،واالجتماعية والنفسية العقمية التبلميذ
 أجؿ مف وذلؾلئلدراؾ،  الحسية والوسائؿ ، األنشطة وتنويع المقترحة والمشكبلت األسئمة ومناقشة جديدة
 .الحصة طواؿ لدرس التبلميذ وانتباه اىتماـ جمب
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 الى التعمـ أثر النتقاؿ رص ؼ وتقديـ لمتدريساستراتيجيات  اعتماد المعمـ عمى كذلؾ يجب 
 :نجداالستراتيجيات  ىذه أىـ بيف ومف المتعمميف

 .تعمموه ما لتطبيؽ ليـ الفرصة بإتاحة ،التعمـ في ايجابي بدور لممشاركة المتعمميف تشجيع -

 .جديدة مواقؼ في تطبيقيا مف المتعمـ يتمكف حتى لبلستخداـ قابمة صورة في المعرفة تقديـ -

 .حادة مناقشة تتطمب التي واألنشطة الفجائية االمتحانات مثؿ التوتر تسبب التي المواقؼ تجنب -

 مواقؼ وفي وخارجو الفصؿ داخؿ واىتماماتيـ أنفسيـ عف لمتحدث لممتعمميف مناسبة فرص تييئة
  .مسبقا ليا مخطط

 وذلؾ التبلميذ لدى لمتعمـ الدافعية إثارة في أساسيادورا  لممعمـ أف: القوؿ يمكف سبؽ ما خبلؿ ومف 
 المعرفة الكتساب وتشجيعيـ لتحصيؿ رغبتيـ وتنمية انتباىيـ جمب عمى والعمؿ الفردية الفروؽ عاةمرا

 .المرغوبة التعميمية األىداؼ بموغ أجؿ مف المعمومات وتمقي
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 خالصة

نستخمص مما سبؽ أف الدافعية المكوف األساسي في نجاح العممية التربوية، فيي التي تدفع  
الواقع، ويكوف ذلؾ عف طريؽ لمتحصيؿ الجيد فيي عامؿ أساسي يمكف بو تجسيد ما تعممو في  بالمتعمـ

االختراعات بصفة عامة والنجاح بصفة خاصة وبيذا يمكف أف نصؼ الدافعية بأنيا االقباؿ عمى العمؿ 
 ح.ابمة لمتحقيؽ وتذوؽ فرحة النجاوالتحصيؿ وتظير في التفكير في وضع أىداؼ تعميمية ق
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 تمييد 

تعد فترة المراىقة مف أىـ الفترات التي يمر بيا اإلنساف أثناء نموه، بؿ أخطرىا العتبارىا فترة  
ميبلد جديد. باإلضافة إلى كونيا مرحمة انتقالية محرجة ومقمقة تحدث فييا مجموعة مف التغيرات عمى 

ميدي فترة أزمة وتوتر المستوى الجسمي والنفسي وكذا االنفعالي واالجتماعي، واعتبرىا عمـ النفس التق
 واضطراب، بينما عمـ النفس الحديث اعتبرىا فترة عادية وطبيعية في حياة اإلنساف. 

  مفيـو المراىقة:-1

  المراىقة لغة:-1-1

في لساف العرب: ...ومنو قوليـ غبلـ مراىؽ أي مقارب لمحمـ، وراىؽ الحمـ:  "ابف المنظور"قاؿ  
  قاربو، وفي حديث موسى والخضر: فمو أنو أدرؾ أبويو ألرىقيما طغيانا وكفرا أي أغشاىما وأعجميما
ويقاؿ: طمبت فبلنا حتى رىقتو أي حتى دنوت منو، فربما أخذه وربما لـ يأخذه. ورىؽ شخوص فبلف أي: 

 وأزؼ وأفد، والرىؽ: العظمة والرىؽ: العيب، والرىؽ: الظمـ. دنا 

ويعني ىذا أف المراىقة كممة مشتقة مف فعؿ رىؽ، بمعنى قارب فترة الحمـ والبموغ. وقد تدؿ  
 المراىقة عمى العظمة والقوة والظمـ.

مرحمة  (، االنتقاؿ مفhcnKiadigdiومف جية أخرى تعني كممة المراىقة في المعاجـ الغربية، ) 
 سنة. 17و  12الطفولة إلى مرحمة الرجولة، وىي مسافة زمنية فاصمة بيف عيديف أو بيف فترتي 

(، تمؾ الفترة الزمنية الفاصمة بيف حياة enanraiوتعني المراىقة في قاموس الروس الفرنسي،) 
لسنة العاشرة عند البنات، الطفولة وحياة الرجولة، وتتميز بخاصية البموغ ومف ثـ تبدأ المراىقة في فرنسا مف ا

  (.5)جميؿ، صوفي السنة الثانية عشرة عند الذكور. 

 المراىقة اصطالحا: -1-2

يعني مصطمح المراىقة كما يستخدـ في عمـ النفس مرحمة االنتقاؿ مف الطفولة )مرحمة اإلعداد  
لمرحمة المراىقة( إلى مرحمة الرشد والنضج، فالمراىقة مرحمة تأىب لمرحمة الرشد وتمتد في العقد الثاني مف 

اميف أو بعد ذلؾ بعاـ أو عاميف حياة الفرد مف الثالثة عشرة إلى التاسعة عشرة تقريبا أو قبؿ ذلؾ بعاـ أو ع
 .(289، ص1986)حامد، سنة(.  21-11)أي بيف 
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بأنيا فترة عواصؼ وتوتر وشدة تكتنفيا األزمات النفسية وتسودىا المعاناة  "ستانمي ىوؿ"ويعرفيا 
 (.291، ص 1986)حامد،واالحباط والصراع والقمؽ والمشكبلت وصعوبات التوافؽ. 

أف المراىقة ىي الميبلد النفسي وىي الميبلد الوجودي لمعالـ الجنسي وىي  "صالح مخيمر"ويقوؿ 
الميبلد الحقيقي لمفرد كذات فردية، وىي مزاج مف شيء في سبيمو إلى الخمع واالنتياء ىو الطفولة، ونقيض 

  (.292، ص 1986)حامد،في سبيمو إلى االرتداء والنماء ىو الرشد. 

ىي الفترة التي تمي الطفولة، وتقع بيف البموغ الجنسي وسف الرشد،  "إبراىيـ وجيو محمود "ويعرفيا 
وفييا يعتري الفرد تغيرات أساسية واضطرابات شديدة في جميع جوانب نموه الجسمي والعقمي واالجتماعي 

رشاد.   (.15، ص 1981)إبراىيـ، واالنفعالي وينتج عف ىذه التغيرات مشكبلت تحتاج إلى توجيو وا 

بوصفيا انتقاال مف دائرة إلى اخرى في دوائر الوجود، مسرحية أكثر تعقيدا  "ج كابمفلويز  "ويعرفيا 
مف المسرحية التي تؤدي إلييا الوالدة أو الزواج أو الموت، فالمرحمة الحاسمة في الحياة االنسانية ىي 

ؿ الفرد مف دائرة المرحمة التي تثمر فييا العواطؼ الجنسية واألخبلقية وتصؿ إلى حالة النضج، وعندئذ ينتق
 (.3، ص 1998)أحمد، الحياة في األسرة إلى دائرة الوجود الثقافي في المجتمع. 

بأنيا فترة انتقاؿ مف مرحمة الطفولة إلى مرحمة النضج فيي كتقاطع  "بدر إبراىيـ الشيباني" ويعرفيا
طرؽ حيث يواجو المراىؽ السؤاؿ الممح "مف أنا"؟ لذا يجب أف يؤسس المراىؽ ىوايات اجتماعية ومينية 

 )بدر،أساسية حتى ال يظؿ مشوش التفكير غامض الشعور حوؿ األدوار التي سيقوـ بيا كشخص ناضج. 
  (.203، ص2000

ومف جية أخرى تعرؼ المراىقة في ضوء المعطى االقتصادي ومف ثـ، فالمراىؽ ىو ذلؾ الفرد 
الذي تقع سنو بيف سف البموغ وسف االعتماد عمى النفس اقتصاديا ويشمؿ ىذا التعريؼ الذكر فقط، أما 

 (.8)جميؿ، ص األنثى فإف فترة المراىقة ىي تمؾ الفترة التي تقع بيف سف البموغ وسف الزواج. 

  المراىقة زمنيا:-1-3

تعد المراىقة فترة انتقاؿ مف عالـ الطفولة إلى عالـ الشباب والنضج والرجولة، وتعد أيضا مسافة  
سنة، أو 24و 11سنة، أو بيف 24و  12سنة، أو بيف 21و  12سنة، أو بيف 17و 12زمنية فاصمة بيف 

و  14سنة، أو بيف 19و  13و بيف سنة، أ20و  13سنة، أوبيف 19و  10سنة، أو بيف 22و  10بيف 
سنة، دوف أف ننسى مجموعة مف 24و  14سنة، أو بيف 20و  11سنة، أو بيف 18و  12سنة، أو بيف 21

حسب المناطؽ الحارة  المؤشرات الزمنية األخرى التي اختمؼ حوليا الباحثوف حيث تختمؼ مرحمة المراىقة
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والباردة والمعتدلة، وحسب الطبقة االقتصادية وكذا االجتماعية باإلضافة إلى اختبلؼ النمو والتركيب 
سنة( والمراىقة 14-11الجسمي. ويمكف الحديث عف المراىقة في بدايتيا التي تعرؼ بالمراىقة المبكرة )

  (.9)جميؿ، ص سنة(. 21-18سنة( والمراىقة المتأخرة)18-14المتوسطة)

ؿ الطرح السابؽ نستنتج أنو تعددت تعاريؼ مصطمح المراىقة بيف التعريؼ المغوي مف خبل 
المعجمي والبيولوجي النفسي وكذا االقتصادي والوصؼ الزمني ليذه المرحمة، ومف ىنا يمكف تقديـ تعريؼ 

 اجرائي لممراىقة.

مرحمة الرشد، فيي الجسر عموما المراىقة ىي فترة انتقالية مف مرحمة الطفولة إلى التعريؼ اإلجرائي: 
الواصؿ بيف المرحمتيف تتميز بالعديد مف التقمبات والتغيرات والميزات الجسمية والنفسية االنفعالية 
واالجتماعية، وىي مرحمة انتقاؿ مف التبعية واالنقياد إلى مرحمة االستقبلؿ والتحرر والعتماد عمى الذات 

 تعداد لبناء اجتماعي جديد كالزواج وتحمؿ المسؤولية.واتخاذ القرارات األكاديمية والمينية واالس

 اإلتجاىات المفسرة لممراىقة: -2
ىناؾ مجموعة مف النظريات والمقاربات العممية التي حاولت تفسير ودراسة المراىقة وفيميا  

 وتأويبلىا حسب توجييا النظري ويمكف التطرؽ لبعضيا فيما يمي: 
  النظرية التاريخية والثقافية:-2-1

تيدؼ ىذه النظرية إلى دراسة المراىقة في ضوء التطور التاريخي والثقافي، عف طريؽ تتبعيا في  
 مسارىا النشوئي واالرتقائي قصد فيـ سيرورتيا الزمانية والمكانية، ورصد أبعادىا الثقافية. 

ـ فيو نقدا ومف أىـ الكتب التي قدمت في ىذا المجاؿ كتاب "تحرير المراىؽ" لجيرار لوت" الذي يقد
لسيكولوجية المراىقيف والشباب و تقديـ فيـ تاريخي وثقافي لممراىقة، ومف ثـ ؼ"لوت" ال يعتبر المراىقة 
مرحمة تطورية ميمة في نمو شخصية اإلنساف كما في المفيوـ الكبلسيكي لممراىقة بؿ يعدىا فترة التبعية 

ذي يغيب فيو احتراـ اإلنساف. ومف ىنا فالمراىقة ال والخضوع والتيميش في مجتمع البلمساواة والربح المادي
مرحمة عنيفة تعيد انتاج األفراد بالمواصفات نفسيا: اختبلؼ بيف الجنسيف سيكولوجيا واجتماعيا، واختبلؼ 
الطبقات االجتماعية، واختبلؼ بيف األفراد والمياجريف والمعوقيف... بمعنى أنيا فترة االستعداد لبلختبلفات 

الرشد. فركزت نظرية "لوت" عمى ثبلث مستويات ىي: المستوى العاـ لممراىقة، والمستوى أثناء مرحمة 
  (.22ص  دوف سنة، )جميؿ،الوسيط ألصناؼ المراىقة، والمستوى الحسي لؤلفراد. 
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نستنتج أف النظرية التاريخية الثقافية ركزت عمى المفارقات بيف المجتمعات والطبقات االجتماعية  
اىقة، ودور العامؿ الثقافي في تحديد بداية ونياية المراىقة وكيؼ يعيشيا الفرد في ظؿ في نظرتيا لممر 

 التغيرات والفوارؽ الثقافية. 
  النظرية العضوية أو البيولوجية:-2-2

أوؿ مف قارب المراىقة مف وجية نظر بيولوجية وعضوية وعبلقتيا بالجانب  "ستانمي ىوؿ"يعتبر  
السيكولوجي اعتمادا عمى أفكار "دارويف" و"المارؾ" و"روسو" التطورية والبيولوجية، واعتبر المراىقة ميبلد 

بب جديد وفترة عصيبة وقمقة بمثابة عاصفة تثير أزمة واضطراب، تترؾ آثار سمبية في نفسية المراىؽ بس
التغيرات العضوية والنفسية واالنفعالية التي يمر بيا ولـ ييتـ "ستانمي" ىنا بالمؤثرات االجتماعية أو البيئية 
 المكتسبة بؿ ركز عمى كؿ ما ىو عضوي في عبلقة تامة بما ىو نفسي لذا تقترب أفكاره وطرحو ؿ"فرويد". 

عنى أف الفرد المراىؽ يعيد أثناء نموه " في نظريتو عف فكرة التمخيص واالستعادة بم"ستانميويعبر 
الشخصي وتطوره االرتقائي التراث الثقافي واختبارات الجنس البشري ومختمؼ مراحؿ نموه، فمثبل الطفؿ 
الصغير إلى حد سف الرابعة عشرة تقريبا يجتاز طورا مف النمو شبيو بالمرحمة البدائية في تاريخ اإلنسانية، 

الحركية في ىذا الطور تسعى إلى حفظ ذاتو. -لكف معظـ الميارات الحسيةوىو قريب إلى الحيواف كنوع 
  (.24 -23ص ص  دوف سنة، )جميؿ،فترة مماثمة لمفترة التاريخية مف ماضي اإلنساف.  وبدورىا فترة المراىقة

وتشير ىذه النظرية إلى أف المراىقة تمثؿ مرحمة تغير شديد مصحوب بالضرورة بالتوترات 
التكيؼ، وأف التغيرات الفيزيولوجية تمثؿ عامبل أساسيا في خمؽ ىذه التوترات والصعوبات، وصعوبات في 

وتشير إلى المراىقة باعتبارىا فترة ميبلد جدية ألف الخصائص اإلنسانية الكاممة تولد في ىذه المرحمة وأف 
خموؿ والكسؿ ومف المرح الحياة االنفعالية لممراىؽ تكمف في حاالت متناقضة فمف الحيوية والنشاط إلى ال

  (.344، ص 2004)سامي، .إلى الحزف ومف الرقة إلى الفضاضة
نستنتج مما سبؽ أف تفسير النظرية البيولوجية العضوية اعتمد عمى الخصائص الذاتية العضوية  

ي لمفرد دوف التطرؽ إلى الخصائص البيئية التي يعيش ويتفاعؿ فييا المراىؽ، أي تجاىمت العامؿ االجتماع
والنسقي في تفسيرىا لممراىقة وتطور المراىؽ كوحدة داخؿ المجتمع فقد اكتفت بالنظر إليو نظرة بيولوجية 

 بحتة. 
  النظرية التحميمية النفسية:-2-3

تشكمت نظريات التحميؿ النفسي في ألمانيا منذ منتصؼ القرف التاسع عشر الميبلدي، ويعد  
ؿ المراىقة مف المنظور التحميمي النفسي، إال أف فرويد ال يستخدـ "سيغموند فرويد" مف السابقيف إلى تناو 
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مصطمح المراىقة كثيرا ويعوضو بمصطمح البالغ. ومف ثـ يرى فرويد بأف المراىقة فترة مف فترات االرتقاء 
النمائي التي يمر بيا اإلنساف منذ أف كاف طفبل حتى رشده وبموغو، فيو يؤكد أف المراىقة ليست فترة 

ة بنفسيا أو ميبلد جديد كما يقوؿ "ستانمي ىوؿ" و"يونغ و"جاف جاؾ روسو" بؿ ىي فترة متصمة مستقم
بالفترات السابقة أي مرتبطة بمرحمة الطفولة وعميو فالبموغ الجنسي لدى المراىؽ ىو استمرار وتطور لممراحؿ 

ىورني" وأوؿ دراسة منظمة حوؿ الجنسية السابقة، وقد أيد الكثير مف الباحثيف فكرة فرويد أمثاؿ: "دوتش" و"
المراىقة قامت بيا "آنا فرويد" التي تعتبر "برنفيمد" المكتشؼ الحقيقي لمشباب والمراىقة...كما تطورت آراء 
فرويد مع الفرويدييف الجدد الذيف أضافوا العوامؿ الثقافية واالجتماعية واالقتصادية أمثاؿ: "بمو" الذي اىتـ 

عية في دراسة المراىؽ، و"ريدؿ" الذي ركز عمى العوامؿ االقتصادية واالجتماعية بالعوامؿ النفسية والمجتم
في دراسة المراىقة، و"ميمتزر" الذي راجع نظرية "فرويد" واعتبر مشكمة المراىقيف ليس مشكؿ جنسي بؿ ىو 

اعية، ويرى المشكؿ المعرفي، و"إريكسوف" الذي درس المراىقة في خضـ العوامؿ النفسية البيولوجية واالجتم
  (.26 -25)جميؿ، ص ص اف المراىقة مرحمة اإلحساس باليوية مقابؿ اضطرابيا. 

نستنتج مف الطرح السابؽ أف النظرية التحميمية كما ىي معروفة في تفسيراتيا ركزت في تفسير  
المراىقة عمى طبيعة النمو الجنسي مف الطفولة إلى المراىقة، فقد أكد فرويد أف الرغبات الجنسية التي ىدأت 

أثناء بداية المرحمة االنتقالية  أثناء مرحمة الطفولة تظير مرة أخرى بقوة وتستيقظ الدوافع الجنسية السابقة
 المعروفة بالمراىقة وىذا باعتبار أف المراىقة فترة متصمة ومرتبطة بمرحمة الطفولة. 

  نظرية السيكولوجيا التكوينية:-2-4

ظيرت السيكولوجيا التكوينية في منتصؼ القرف العشريف متأثرة ومؤثرة بالبنيوية المسانية التي  
ضمف مقاربة نفسية تكوينية أف فترة  "إينييمدر "وشريكو "جاف بياجيو"ف". حيث يرى تمثميا "لوسياف كولدما

المراىقة تتسـ بالتجريد عمى الصعيد الذىني والمنطقي والذكائي والمعرفي أي ركزت عمى تطور التفكير عند 
 الطفؿ خبلؿ مروره بمراحؿ النمو التي حددىا "بياجيو". 

بأف الذكاء ناتج عف الترابط البنيوي بيف الخبرة والنضج فيو عمميات عقمية  "بياجيو"ومف ثـ يرى  
ناضجة تساعد الطفؿ عمى التكيؼ والتأقمـ إيجابيا في بيئتو، وعميو فالطفؿ الذكي ىو مف يستعمؿ مجموعة 

اب( العقمية والمنطقية لمتعامؿ مع بيئتو عبر طريقتيف حددىما ب: التمثيؿ )االستيع االستراتيجياتمف 
والمبلءمة )المشابية(. ويقصد بالتمثيؿ استيعاب خبرات البيئة عف طريؽ التحكـ فييا أو تغييرىا جزئيا أو 
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كميا، لتحقيؽ نوع مف التوازف مع الواقع الخارجي. باإلضافة إلى مبلئمة الخبرات القديمة مع الوقائع الجديدة 
 جاـ الطفؿ عقميا وجسديا مع متطمبات المحيط والبيئة.بالتوازف انس "بياجيو"أثناء التعامؿ مع البيئة. ويقصد 

أربع مراحؿ نفسية وتربوية ىي: المرحمة الحسية الحركية، وتمتد مف لحظة الميبلد  "بياجيو"وقد حدد 
حتى السنة الثانية، ومرحمة ما قبؿ العمميات وتبدأ مف سف الثانية حتى السنة السابعة، ومرحمة العمميات 

وتبتدئ مف السنة حتى السنة الحادية عشرة، ومرحمة التفكير المجرد وتبدأ مف السنة  المادية أو الحسية
الثانية عشرة إلى بداية فترة المراىقة أي ينتقؿ الطفؿ مف مرحمة حسية إلى مرحمة مجردة، فالفرد في فترة 

  (.30- 28)جميؿ، ص صة. المراىقة يميؿ إلى التجريد والخياؿ واإلبداع واالبتكار واالستغناء عمى الميوؿ الحسي

خبلصة القوؿ أف المقاربة السيكولوجية التكوينية قاربت فترة المراىقة مف منطمؽ عقمي وذىني  
ومعرفي وركزت في تفسيرىا عمى العمميات العقمية والمعرفية، ولـ تتطرؽ في تفسيرىا لمرحمة المراىقة عمى 

  الجانب البيولوجي والجنسي.

 أىمية مرحمة المراىقة: -3

بالرغـ مف أف مرحمة المراىقة تعتبر مرحمة مميئة بالمشكبلت واالضطرابات والتقمبات واتصافيا  
بمرحمة التيديد، إال أف مف أىـ المراحؿ التي يمر عمييا اإلنساف أثناء نموه حيث تظير أىميتيا مف خبلؿ 

  (.347-346، ص ص2003)مجدي،ما يمي: 

في ىذه المرحمة يحاوؿ التخمص مف اعتماده عمى والديو، فيتعمـ االستقبلؿ بذاتو وتحمؿ *أف المراىؽ 
 المسؤولية.

 *يسعى جاىدا إلى االستقبللية رغـ حاجتو في بعض الحياف لممساعدة.

 *يسعى إلى إشباع حاجاتو وميوالتو وفؽ معايير اجتماعية.

 والمينية. *اتخاذ القرارات فيما يتعمؽ بمستقبمو وحياتو الشخصية

 *محاولة الوصوؿ إلى الحرية وتجاوز صراعاتو وانفعاالتو.

*تظير أىميتيا أيضا مف خبلؿ اكتماؿ النمو الجسمي والعقمي والمعرفي العقمي واالنفعالي االجتماعي 
 والجنسي وتييء المراىؽ إلى الرشد ومواجية المجتمع. 
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يقة فاصمة مف الناحية االجتماعية اذ يتعمـ وتعود أىمية دراسة مرحمة المراىقة إلى أنيا مرحمة دق
، كما أنيـ يكونوف أفكارىـ عف المجتمعفييا الناشئوف تحمؿ المسئوليات االجتماعية وواجباتيـ كمواطنيف في 

الزواج والحياة األسرية وبالزواج يكتمؿ جزء كبير مف دورة النمو النفسي العاـ حيث ينشأ منزؿ جديد وتتكوف 
أسرة جديدة، ومف ثـ يولد طفؿ وبالتالي تبدأ دورة لحياة شخص آخر تسير مف الميد إلى الطفولة إلى 

  (.294 ، ص1986)حامد،رة في الوجود ويستمر اإلنساف في الحياة. المراىقة إلى الرشد. وىكذا تستمر الدو 

 أىداؼ مرحمة المراىقة: -4

 lnKKوتتمخص أىـ أىداؼ مرحمة المراىقة في الجدوؿ الموالي حسب ما وضحو كوؿ وىوؿ)
lnKK1964 .) 

  (.296-295ص ، ص1986)حامد،يبيف أىداؼ مرحمة المراىقة حسب كوؿ وىوؿ (: 01جدوؿ رقـ )

  نمو مف إلى نمو

 *االىتماـ بأعضاء الجنس اآلخر
 *اختيار رفيؽ واحد.

 *قبوؿ النضج الجنسي.

 *االىتماـ بأعضاء نفس الجنس.
 *خبرات مع رفاؽ كثيريف.

 *الوعي الكامؿ بالنمو الجنسي.

النضج 
 الجنسي

 *الشعور باألمف وقبوؿ اآلخريف.
 *التسامح اجتماعيا.

 لؤلقراف.*التحرر مف التقميد المباشر 

*الشعور بعدـ التأكد مف قبوؿ اآلخريف 
 لو.

 *اإلرباؾ االجتماعي.
 *التقميد المباشر لؤلفراد.

النضج 
 االجتماعي

 *ضبط الذات.
 *االعتماد عمى النفس مف أجؿ األمف.

 *االتجاه نحو الوالديف كأصدقاء.

 *ضبط الوالديف التاـ.
 *االعتماد عمى الوالديف مف أجؿ األمف.

 مع الوالديف كمثاؿ ونموذج.*التوحد 

التخفؼ 
مف سمطة 

 األسرة

 *طمب الدليؿ قبؿ القبوؿ.
 *الرغبة في تفسير الحقائؽ.

 *ميوؿ ثابتة وقميمة.

*قبوؿ الحقيقة عمى أساس أنيا صادرة 
 مف سمطة أو مصدر ثقة.

 *الرغبة في الحقائؽ.
 *اىتمامات وميوؿ جديدة.

 

النضج 
 العقمي

النضج  *التعبير االنفعالي غير الناضج. البناء.*التعبير االنفعالي 
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 *التفسير الموضوعي لممواقؼ.
 *المثيرات الناضجة لبلنفعاالت.

 *عادات مواجية وحؿ الصراعات.

 *التفسير الذاتي لممواقؼ.
 *المخاوؼ والدوافع الطفمية.

 *عادات اليروب مف الصراعات.

 االنفعالي

 *االىتماـ بالميف العممية.
 بمينة واحدة.*االىتماـ 

 *التقدير الدقيؽ لقدرات الفرد.
 *مناسبة الميوؿ لمقدرات.

 *االىتماـ بالميف البراقة.
 *االىتماـ بميف كثيرة.

 *زيادة أو قمة تقدير قدرات الفرد.
 *عدـ مناسبة الميوؿ لمقدرات.

اختيار 
 المينة

 *االىتماـ باأللعاب الجماعية المنظمة.
 *االىتماـ بنجاح الفريؽ.

 *االىتماـ بمشاىدة األلعاب.
 *االىتماـ بيواية أو اثنيف.
 *االشتراؾ في أندية قميمة.

 

 *االىتماـ باأللعاب النشطة غير المنظمة.
 *االىتماـ بالنجاح الفردي.
 *االشتراؾ في األلعاب.
 *االىتماـ بيوايات كثيرة.

 *االشتراؾ في العديد مف األندية.
 

استخداـ 
 وقت الفراغ

 بالمبادئ العامة وفيميا.*االىتماـ 
*قياـ السموؾ عمى أساس المبادئ األخبلقية 

 العامة.
 *قياـ السموؾ عمى أساس الضمير والواجب.

 *إدراؾ دقيؽ نسبيا لمذات.
 *فكرة جيدة عف إدراؾ اآلخريف لمذات.

 *توحد الذات مع أىداؼ ممكنة.

 *البلمباالة بخصوص المبادئ العامة.
العادات الخاصة *اعتماد السموؾ عمى 

 المتعممة.
*قياـ السموؾ عمى أساس تحقيؽ السرور 

 وتخفيؼ األلـ.
 *إدراؾ قميؿ لمذات.

 *فكرة بسيطة عف إدراؾ اآلخريف لمذات.
 *توحد الذات مع أىداؼ شبو مستحيمة.

فمسفة 
 الحياة

  مراحؿ المراىقة:-5
يمر الفرد في نموه خبلؿ فترة المراىقة بثبلثة مراحؿ اختمؼ العمماء والباحثيف في تحديد زمنيا بدقة  

لكف أغمب الدراسات تشير إلى أف المرحمة األولى التي تعرؼ بالمراىقة المبكرة تمتد مف سف الثانية عشرة 
وسطة فتبدأ مف سف الخامسة عشرة إلى غاية الخامسة عشرة، أما المرحمة التي تمييا تعرؼ بالمراىقة المت

 إلى الثامنة عشرة، والمراىقة المتأخرة مف الثامنة عشر إلى سف الواحد والعشريف. 
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 سنة.  15-12تمتد ما بيف مرحمة المراىقة المبكرة: -5-1
أو كما تعرؼ بالمرحمة االعدادية وفي ىذه المرحمة يتضاءؿ السموؾ الطفمي وتبدأ المظاىر  

يولوجية والعقمية واالنفعالية واالجتماعية المميزة لممراىقة في الظيور وال شؾ أف أبرز مظاىر الجسمية والفس
النمو في ىذه المرحمة النمو الجنسي. ويتميز النمو في ىذه المرحمة بعدة اختبلفات، فيصبح المراىؽ يعطي 

واالنطواء وقمة التفاعؿ مع  اىتماما بالغا لمظيره وصورتو الجسمية ويتميز بالحساسية المفرطة، االنسحاب
اآلخريف صعوبة التحكـ في السموؾ االنفعالي وىذا ما يسبب صعوبة في التكيؼ والتوافؽ داخؿ البيئة وتقبؿ 
القيـ والعادات والتقاليد واالتجاىات داخؿ المجتمع الذي يعيش فيو، وىذا راجع إلى التحرر مف التفكير 

  (.302 297ص  ، ص1986)حامد،الطفولي والنمو الفكري. 
 سنة.18-16تمتد ما بيف  المراىقة الوسطى:-5-2

يؤدي االنتقاؿ مف المدرسة االعدادية إلى المدرسة الثانوية في أوؿ  تعرؼ أيضا بالمرحمة الثانوية 
ىذه المرحمة إلى اطراد الشعور بالنضج واالستقبلؿ وتتزايد عدد تبلميذ المدارس الثانوية وىذا يقابمو عدد مف 
ف المتطمبات، ويبلحظ في ىذه المرحمة استمرار النمو في جميع مظاىره وتسمى أحيانا بمرحمة التأـز أل

المراىؽ يعاني فييا مف صعوبة فيـ محيطو وتكييفو مع حاجاتو النفسية والبيولوجية وتسارع وتيرة نموه 
الجسمي والجنسي واالنفعالي االجتماعي وتصادمو مع ما يمميو المجتمع مف تقاليد وعادات، وتمتد ىذه 

ي وتعرؼ بسف الغرابة واالرتباؾ ألف الفترة في أغمب األحياف إلى سف الثامنة عشرة وىي تقابؿ التعميـ الثانو 
، 1986)حامد،المراىؽ في ىذه السف تصدر عنو تصرفات وردود فعؿ تكشؼ مدى ارتباكو وحساسيتو الزائدة. 

  .(340 235ص ص 

 سنة. 21-18تمتد ما بيف  المراىقة المتأخرة:-5-3

ى ىذه المرحمة ىي المرحمة التي تسبؽ مباشرة تحمؿ مسؤولية حياة الرشد، ويطمؽ البعض عم 
بالذات اسـ مرحمة الشباب وىذه ىي مرحمة اتخاذ القرارات حيث يتخذ فييا أىـ قراريف في حياة الفرد وىما 
اختيار المينة واختيار الزوج. ومع ىذه المرحمة يتخرج عدد كبير مف المراىقيف مف المدارس الثانوية، يتـ 

زف الغددي ونضج الخصائص الجنسية والوظائؼ النضج الييكمي الجسمي ويتـ الوصوؿ إلى التوا فييا
الفيسيولوجية والنفسية ويقرب النشاط الحركي إلى االستقرار والرزانة والتآزر التاـ وينضج الذكاء والعمميات 
العقمية واكتساب المفاىيـ البلزمة مف أجؿ المواطنة وازدياد التفكير المنطقي وارتفاع القيـ األخبلقية وتزداد 

ص ص  ،1986)حامد،التحصيؿ والسرعة في القراءة والثبات االنفعالي وتبمور العواطؼ الشخصية.  القدرة عمى

362 368 .) 
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ويقوؿ خميؿ ميخائيؿ معوض أف الفرد يتجو في ىذه المرحمة محاوال أف يكيؼ نفسو مع المجتمع  
الذي يعيش فيو، ويوائـ بيف تمؾ المشاعر الجديدة وظروؼ البيئة ليحدد موقفو مف ىؤالء الناضجيف محاوال 

  (.331، ص1994يؿ، )ميخائ. التعود عمى ضبط النفس واالبتعاد عف العزلة واالنطواء تحت لواء الجماعة

  :المراىقة أشكاؿ-6

 باختبلؼ وتختمؼ الثقافات، بتبايف تتبايف وصورا متعددة أشكاال لممراىقة أف العممية البحوث أثبتت 

 مرحمة تتخذ و مجتمعيـ، في المراىقوف بيا يقـو التي واألدوار االجتماعية والعادات الظروؼ
 :كالتالي ىي أشكاؿ عدة المراىقة

  :المتوافقة المراىقة-6-1

 الحادة، واالنفعاالت والتوترات العنؼ، صفات عف واالبتعاد واالعتداؿ اليدوء سماتيا ومف 
 واإلشباع االستقرار أيضا سماتيا ومف الخارجي والمجتمع األسرة وكذا الوالديف مع التوافؽ باإلضافة إلى
أمور  حوؿ الشكوؾ مف المعاناة عدـ إلى إضافة اليقظة، وأحبلـ الخياؿ عف نيائيا واالبتعاد المتزف لمرغبات

 .الديف

 :فييا المؤثرة العوامؿ
 .المراىؽ رغبات واحتراـ والفيـ بالحرية تتسـ التي السمحة األسرية المعاممة-

 .مناقشة مشاكمو في والمراىؽ الوالديف بيف والصراحة الثقة وتوفير الخاصة، األمور في التصرؼ حرية-

 واالستقرار والراحة باألمف والشعور الدراسي والتفوؽ والرياضي االجتماعي بالنشاط الفراغ أوقات شغؿ-
 .النفسية

 .والثقافة الرياضة إلى بالطاقة االنصراؼ-

  :المنطوية نسحابيةال ا لمراىقةا-6-2

التردد،  الذات، حوؿ والتمركز االنطوائي الطابع سيطرة المراىقة أشكاؿ مف الشكؿ ىذا سمات مف 
عف  بحثا الديني التطرؼ نحو واالتجاه الذاتية الجنسية في اإلسراؼ إلى بالنقص، إضافة الشعور الخجؿ،
 يغمب عمييا أنيا وبما ، الدراسة في النجاح محاولة يميزىا كما الذنب، مشاعر مف والتخمص النفسية الراحة
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 في األسرة أو داخؿ سواء جدا محدودة الشكؿ ىذا في االجتماعية العبلقات فإف والعزلة االنطواء طابع
 .المحاولة رغـ الدراسي المستوى في ممحوظ تأخر عنو ينجـ مما الدراسي المجتمع
  :فييا المؤثرة العوامؿ

 األسرة إنكار مع وحمايتيـ الوالديف وسيطرة التسمط، أسموب كاستخداميا األسرة داخؿ الجو اضطراب-
 .المراىؽ لشخصية

  .الرياضي النشاط بممارسة االىتماـ وقمة الدراسي النجاح حوؿ األسرة قيـ تركيز-
  .الصحية الحالة وسوء الدراسي الفشؿ-
 .واالجتماعي االقتصادي المستوى ضعؼ وكذا العاطفي، والحرماف التقدير إلى الحاجة إشباع نقص-
 :ىي العامة سماتياة: المتمرد العدوانية المراىقة-6-3
  .المراىؽ عمى سمطة يمثؿ ما كؿ وضد والمدرسي األسري المحيط ضد والثورة التمرد-
  .شرعية غير جنسية بعبلقات المتمرد العدواني المراىؽ يقـو حيث الجنسية، االنحرافات-
  .الدينية والمذاىب االتجاىات و الطوائؼ جميع عف واالبتعاد الديني اإللحاد إعبلف-
 آخر عالما فييا ليرسـ اليقظة أحبلـ نحو ينحوا المراىؽ يجعؿ مما الجميع مف التقدير وقمة بالظمـ الشعور-
 .ىو يريده كما
 .األساتذة وكذا والزمبلء اإلخوة عمى عدوانية سموكيات-

 :فييا المؤثرة العوامؿ
  .والمتسمطة والصارمة المتزمتة الضاغطة التربية-

ىماليا فقط الدراسية النواحي عمى األسرة وتركيز السيئة الصحبة تأثير-  .والرياضي الترفييي لمنشاط وا 

 .(438، ص 1995) زىراف،  .والميوؿ الحاجات إشباع ونقص األصدقاء، قمة-

 : المنحرفة المراىقة-6-4

 المضاد السموؾ إلى باإلضافة النفسي واالنييار التاـ الخمقي باالنحبلؿ المراىؽ سموؾ فييا يتسـ 
 أف معناه ليس وىذا في السموؾ، االجتماعية المعايير عف والبعد التوافؽ سوء في الذروة وبموغ لممجتمع،
 أكثر أو شكميف مبلمح بيف بعض الحاالت جمع إلمكانية وذلؾ األشكاؿ مف معيف بشكؿ يظير المراىؽ
 .(239، ص 1994)مخائيؿ،  .المؤثرة والعوامؿ الظروؼ حسب تتغير المراىقة شكؿ لكوف نظرا
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 :فييا المؤثرة العوامؿ

  .عويصة مشاكؿ تتخمميا حياتية بتجارب المرور-

  .عنيفة عاطفية وصدمات وتجارب بخبرات المرور-

  .ضعفيا أو تخاذليا أو األسرية الرقابة قصور-

  .المعاممة في الشديدة القسوة-

  .وحاجاتو وميوالتو المراىؽ لرغبات األسرة تجاىؿ-

  .المفرط التدليؿ-

  .المنحرفة الصحبة-

  .الدراسي الفشؿو  ،بالنقص الشعور-

  .لؤلسرة االقتصادية الحالة-

 خصائص مرحمة المراىقة: -7

 ينتقؿ المراىؽ تجعؿ مختمفة مستويات عمى عادية وغير سريعة تغيرات المراىقة مرحمة يصاحب 
 :يمي بما التغيرات ىذه وتتميز الشباب، عالـ إلى الطفولة عالـ مف

  :الجسمي النمو مميزات-7-1

 وىذا األولى التسعة الشيور مرحمة بعد السريع الجسمي النمو مراحؿ ثاني المراىقة مرحمة تعتبر 
 مما مفاجئة، بصورة أعضاء الجسـ جميع مستوى عمى تغيرات ظيور في يتمثؿ السريع الجسمي النمو
 عما يتخمى أف إلى حدوده، ويضطره يجيؿ جديدا عالما يدخؿ بأنو يحس إذ االنزعاج، لممراىؽ يسبب
 .(2 ص ، 1985 جالؿ، )سعد .النفسي والقمؽ والصراع الخوؼ إلى يؤدي مما يعرؼ، ال ما إلى واالنتقاؿ يعرؼ،

 :التالي الجدوؿ في الجسمية التغيرات أىـ حصر ويمكف
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 37 -38) ص 1991 )محمود،والمراىقة:  لممراىؽ الجسمي النمو مميزات يبيف( 02: )ؿ رقـجدو

 المراىقة المراىؽ
  نمو سريع في الطفولة والييكؿ يحدث

 العظمي، مع اتساع الكتؼ والصدر.
  نمو سريع ومفاجئ في الطوؿ والوزف وفي الييكؿ

 العظمي، مع اتساع الحوض.
  تنشيط الغدد التناسمية، ويفرزاف الخبليا

 الجنسية.
 تنشيط الغدد التناسمية، وتبدأ الدورة الشيرية 

 .يظير الشعر في بعض مناطؽ الجسـ   الثدياف، ونمو الشعر في بعض المناطؽ.يبرز 
  تحدث تغيرات في الحنجرة، واالحباؿ

 الصوتية، مما يؤدي إلى ضخامة الصوت.
  ارتفاع الصوت واستمرار التوتر في االحباؿ

 الصوتية.
 .تحدث أكبر زيادة في طوؿ الجسـ   تحدث أكبر زيادة في طوؿ الجسـ، وخاصة في

بح الزيادة القدرة، التي تسبؽ أوؿ حيض، ثـ تص
 طفيفة.

  تحدث تغيرات بالمخ وباقي الجياز
العصبي، وارتفاع مستوى الذكاء العاـ، 

 وظيور القدرات الخاصة. 

  دقة الحواس واستعدادىا في التدقيؽ بيف المدركات
 الحسية المتباينة.

 .وجود جياز لممناعة يجنب الجسـ الكثير مف األمراض 
 

  :العقمي النمو مميزات-7-2

 يكوف النمو ىذا أف األبحاث أثبتت فقد األعمار، جميع في واحدة بسرعة يسير ال العقمي النمو إف 
المراىقة  مرحمة حتى وتستمر المتأخرة الطفولة في العقمي النمو سرعة البطء ىذا يمي الصغر، بطيئا في
في  االرتقاء ىذا إف .عشر السادس العاـ مف ابتداء البطء إلى العودة في العقمي النمو ىذا ويبدأ المبكرة،
 واالنتباه والتخيؿ كالتذكر المختمفة العقمية وقدراتو خبراتو عمى يؤثر مراىقتو في وخاصة العقمي الطفؿ عالـ

 .66)ص سنة، دوف أسعد، ميخائيؿ .(واالستدالؿ

 :التالية النقاط في العقمية التغيرات أىـ نوجز أف ويمكف

 بسبب النمو وىذا متسارعا عقميا نموا ىناؾ أف المراىقيف نمو يتبع مف لكؿ يتضح: ظالممحو  العقمي النمو-
 .لممخ السريع
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 أو يعقدونو ما سواء اآلخروف يفعمو ما إلى االنتقادات توجيو عممية تبرز الفترة ىذه في: اآلخريف أفكار نقد-
  ء.أرا مف عنو يعبروف ما

 مف كبلـ عنيـ صدر ما يراجعوف فيـ أنفسيـ، إلى النقد توجيو لممراىقيف العقمية التطورات مف :الذات نقد-
 .وتصرفات

 .وتجنبو ونبذه القديـ واحتقار بالجديد المراىقيف انبيار خبلؿ مف يتضح وىذا: القديـ ونبذ بالجديد الشغؼ-

عمى  القدرة عمى عنده التذكر عممية وتعتمد السابقة، الفرد خبرة في مر ما استعادة بو يقصد: التذكر-
 وربطو بغيره فيمو إذا إال موضوعا المراىؽ يتذكر وال المتذكرة، الموضوعات بيف الجديدة العبلقات استنتاج

 حفظ المادة مف أقؿ جيدا المفيومة المادة حفظ في يبذؿ " أنو كما عميو، مرت التي السابقة الخبرات مف
 158) ص ، 1985 محمد (.المفيومة غير

كتابات  عمى نبلحظو ما عكس كتاباتو، في واضحا ذلؾ ويبدوا الخياؿ واسع المراىؽ يكوف :ؿالتخي-
أساليب  عكس عمى وبسيطة ساذجة تكوف األطفاؿ لدى التعبير وأساليب االبتدائية، المدرسة في األطفاؿ
 .والزخرفة والتزييؼ الخياؿ عمى تعتمد التي المراىقيف

 الحوادث المتصمة حوؿ العادي تفكيره تركيز ازداد السف صغير الطفؿ كاف كمما "جيتش "يقوؿ: ؿاالستدال -
ذا ذاتية، وأمور مباشرة بخبرات  مباشرة بأمور غير نفسو يشغؿ أف عمى قدرة أكثر كاف العمر بو تقدـ ما وا 
 المراىقة مرحمة التغيرات في ىذه مبلحظة ويمكف المحسوسة، المشكبلت عف تختمؼ معنوية أمور ومعالجة
 االجتماعية اىتمامو باألمور يظير كما المغة، ألفاظ بمختمؼ المرتبطة المعاني بزيادة يتصؿ فيما خاصة
 ماضية حوادث الواسع مف العالـ في يقع ما إدراؾ عمى قدرتو إلى باإلضافة معالجتيا، عمى والقدرة

 162) ص سنة، مصطفى، دوف .( ةومستقبمي

الفرد  يبمور أف بو ويقصد أخرى، عقمية عممية لكؿ شرط ألنو العقمية، العمميات أىـ مف يعتبر: االنتباه-
 (158 ص 1985 ، محمد )االنتباه.  عمى المراىؽ مقدرة تزداد وبيذا اإلدراكي، مجالو في ما شيء عمى شعوره

 بيف المشتركة الخصائص مجمؿ ىذه والجديدة، المتباينة المعارؼ عمى االطبلع حب جانب إلى 

 .بينيما المشتركة غير الخصائص أىـ نوجز التالي الجدوؿ وفي والمراىقات، المراىقيف 
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 والمراىقات المراىقيف بيف المشتركة غير الخصائص أىـ يبيف (03) :رقـ جدوؿ
 المراىقة المراىؽ

 .االىتماـ بكتابة الرسائؿ الغرامية وبالمغامرات  .االىتماـ بالقصص الغرامية والرومانسية 
  والعقمي.الميؿ إلى إثبات الوجود الذىني   الميؿ إلى الواقع وقراءة التاريخ وخاصة تاريخ

 الشخصية والعظماء.
 .االىتماـ بالمجادالت والمناظرات   .الميؿ إلى أحبلـ اليقظة 
  :النفسي النمو مميزات-7-3

 يطرأ الذي السريع التغير نتيجة بالقمؽ ويشعر فيضطرب المراىؽ، حساسية تزداد المرحمة ىذه في 
 أنو ثري فيتخيؿ اليقظة، أحبلـ إلى يمجأ وكذلؾ بنفسو، ثقتو وتقؿ الناس سائر عف باالختبلؼ فيحس عميو،
 .(244، ص 1973- 1974 المدرسة، خارج التكويف )مديرية قوي. أو

 جماعات تدريجيا تختفي كما والتأمؿ، آلخر، حيف مف العزلة إلى يميؿ المراىؽ فإف ىنا ومف 
 نفس مف األصدقاء بعض محميا ويحؿ الطفولة مرحمة في واضحة بصورة ظاىرة كانت الطفولة التي

 .الجنس
 )ميخائيؿ التالي. الجدوؿ في والمراىقة المراىؽ مف كؿ عند النفسية الخصائص أىـ نوجز أف ويمكف

 09 - 12) ص سنة أسعد، دوف
 لممراىقيف النفسية الخصائص أىـ يبيف (04): رقـ جدوؿ

 المراىقة المراىؽ
  .سرعة االستجابة والحساسية واالنفعاؿ  .سرعة االنفعاؿ وشدتو 
 .التمركز حوؿ الذات  .التقمب الوجداني 
  يعشؽ المراىؽ القوة ويحب األقوياء ويكوف القوي مثمو

 األعمى، ميما كاف نوع القوة دينية أو سياسية أو رياضية.
  الحساسية المفرطة في بعض المواقؼ والقابمية الشديدة

 لئليحاء.
  االستعداد لبلنتقاـ كرد فعؿ عمى أبسط موقؼ ميما كانت

 عبلقتو بالمثير 
  إذا اشتد البغض بقمب المراىقة، فإنيا تنتقـ بأيدي

 اآلخريف.
  ،الحب عند المراىؽ كثيرا ما يرتبط بالعدواف واالستياء

كثيرا ما يشعر بالرغبة وتعذيب مف يحب وعدـ االستمرار 
 عف المذة المؤقتة.في الحب، فيو يبحث 

  تتصؼ حياتيا الوجدانية أيضا بمفت االنتباه وجذب
مشاعر مف حوليا كما تتصؼ باالستمرارية والثبات 

 النسبي في الحب.
  األنانية في الحب، وعدـ الخضوع، فالمراىقة ال يقدـ

تضحيات في سبيؿ الحب بؿ المبادرة دائما مف الطرؼ 
 الثاني.

  المراىقة بالعطاء تتصؼ الحياة الوجدانية لدى
 والتضحية.
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 :المغوية النمو مميزات-7-4

 إلى السريع، العقمي والنمو المخ نمو نتيجة وىذا ممحوظة، زيادة المغوية الحصيمة بزيادة وتتميز 
  الطفولة كبلـ ونبذ لآلخريف، الكبلـ وتصحيح األجنبية، المغات تعمـ في الشديدة والرغبة االستعداد جانب
 الطفولة مرحمة في بيا يتصؼ كاف التي الصفات كؿ مف التخمص يحاوؿ المرحمة ىذه في المراىؽ ألف

بداء  .والمشاىير والعظماء باألدباء اإلعجاب وا 

 :التالي الجدوؿ في والمراىقة المراىؽ بيف المشتركة غير الخصائص نوجز أف ويمكف 

 .والمراىقة المراىؽ بيف المشتركة غير الخصائص يبيف: (05)رقـ جدوؿ

 المراىقة المراىؽ
  التكمؼ الشديد بالمصطمحات العممية والفمسفية

 والتبلعب باأللفاظ.
 ال تحب المراىقة التكمؼ في الكبلـ 

 .محاولة تكويف مكتبة خاصة   تحب البحث في القواميس وال تحب قصص
المغامرات، بؿ تحبذ القصص الغرامية 

 والرومانسية.
  الكبلمية واستعماؿ تسجيؿ أخطاء اآلخريف

 المغة كوسيمة لمتعبير وليس مجرد كبلـ.
 .ال تحب الخطابة وتحبذ األغاني الخفيفة 

  :االنفعالي النمو مميزات-7-5

 التي ىي ألنيا الشاممة، النمو عممية في أساسيا جانبا المراىقة مرحمة في االنفعالي النمو يشكؿ 
ما  بكؿ المتغيرة الذات أعماؽ في الغوص مف بد ال ولذلؾ ككؿ، لمشخصية النيائي المسار تحدد وتوجو

 .لممراىؽ االنفعالية الحياة فيـ مف نتمكف حتى وأفكار عواطؼ مف تحممو

 في المشتغموف لجأ المراىؽ، انفعاالت دراسة في المباشرة المبلحظة طريقة استخداـ لصعوبة ونظرا

 .االستخبار وطريقة المذكرات طريقة أىميا، مف أخرى طرؽ استخداـ إلى التجريبية الدراسات

نفس  وفي وعنيفا قويا االنفعاؿ يكوف حيث المراىؽ، حياة في العمؽ بالغة االنفعالية التغيرات وتكوف
 .أحيانا والتناقض الثبات بعدـ يتصؼ الوقت
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 بيف القائـ لمصراع نتيجة باالكتئاب، ويشعر الزائدة بالحساسية يتصؼ الجانب ىذا في فالمراىؽ
 ولذلؾ اتباعيا، و مسايرتيا مف بد ال اجتماعية وقيـ معايير مف تحممو وما االجتماعية، البيئة رغباتو وبيف

 .جدا ميـ لممراىؽ االنفعالي النمو مف الجانب ىذا فإف

 المتسمطة والمعارضة بالجفاء قوبؿ إذا المراىؽ، لسموؾ الرئيسي والمحرؾ األساسي العامؿ وىو
 لقواعد مخالفة تكوف منو وعي دوف بسموكات يقـو قد ألنو اإلمكاف، بقدر المراىؽ تفيـ محاولة الكبار وعمى

 بمغة ويتكمموف يفيمونيـ ال الكبار بأف يشعروف "المراىقيف فإف اإلطار ىذا وفي إلييا، ينتمي التي الجماعة
 السمطة يمثموف الذيف أولئؾ خصوصا الكبار عالـ مع التوافؽ في كبيرة صعوبة يجدوف حيث لمغتيـ، مخالفة

 .(241، ص1998)حمدي،  العمؿ. رؤساء وكذا المعمموف، اآلباء، )الضابطة

  :االجتماعي النمو مميزات-7-6

 إلى والمدرسة، األسرة لتتجاوز تدريجيا، االجتماعية عبلقتو دائرة تتسع المراىقة مرحمة في الفرد إف 
 تعتبر إذ يرتضييا، التي والقيـ المعايير وفؽ معينة سموكية أنماط مف يتطمبو وما المجتمع، وىو أوسع محيط

 بقية مع تفاعمو خبلؿ مف االجتماعي، السموؾ الفرد إكساب فييا يتـ حيث ،اجتماعي تطبيع مرحمة المراىقة
 أماـ نفسو ويجد اجتماعية عبلقات في فيدخؿ الرفاؽ، جماعة مع أو المدرسة أو األسرة في سواء األفراد
 الشخصية تجاربو خبلؿ مف تدريجيا فينمو معيا، والتفاعؿ حياليا التصرؼ عميو مختمفة اجتماعية مواقؼ
 .(278 ص سنة، دوف ماىر، ) :منيا نذكر عديدة مطالب – سميما يكوف كي - االجتماعي ولمنمو

 مجتمع  كؿ ثقافة حسب وىذا االجتماعي، التفاعؿ دائرة وتوسيع السف، رفاؽ مع جديدة عبلقات تكويف-
 .أبنائو وتنشئة

 .المسؤولية تحمؿ مف مستقببل يتمكف حتى بكيانو، الفرد وشعور بالذات الثقة نمو-

 .واجتماعيا وانفعاليا وعقميا جسميا ليا، واالستعداد المينة في التفكير-

 .فيو يعيش الذي المجتمع مع متسقة مختارة قيـ واكتساب وممارستو المقبوؿ السموؾ معرفة -

 األسرة في والتربية االجتماعية التنشئة طريؽ عف إال تحقيقيا يمكف ال المطالب ىذه مجمؿ إف 
 والنفسية واالقتصادية االجتماعية الظروؼ ىنا وتبرز االجتماعية، التنشئة مؤسسات وباقي والمدرسة
 النمو مظاىر ومف اإلنسانية الشخصية فيو تنمو الذي الرئيسي المحيط تعتبر التي األسرة في خصوصا
 :نذكر االجتماعي
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 اتصاال يتصؿ بينما بيا، المباشر واتصالو بأسرتو المراىؽ عبلقة تقؿ إذ: األسرة عف النفسي االنفصاؿ 
 نطاؽ اتساع إلى يؤدي مما بالمجتمع، قريب مف ليتصؿ بيـ عبلقتو مف يقمؿ ثـ وزمبلئو، بأقرانو قويا

 غير مع اآلخريف، والمشاعر واالتجاىات واألفكار الخيرات في والمشاركة لممراىؽ الشخصي االتصاؿ
 .المشتركة والميوؿ السمات عمى بناء ألصدقائو اختياره في يعتمد المراىؽ أف
 البلفتة واأللواف بالمباس االعتناء خبلؿ مف يبدو ما وىذا: اآلخر والجنس الخارجي بالمظير االىتماـ 

 .لمنظر
 والشعور والمينة بالعمؿ االىتماـ وأيضا جديدة، أسر لتكويف واالستعداد الزواج بمشكبلت االىتماـ زيادة 

 .واالقتصادي االجتماعي االستقبلؿ إلى النزعة وظيور بالمسؤولية
 الميوؿ ذوي األشخاص نحو تعاوني اتجاه تشكيؿ يتطمب وىذا: األقراف مع متعددة عالقات تكويف

 مع نتيجة تفاعمو االجتماعية العبلقات مظاىر مف كمظير المنافسة تظير كما المشتركة، واالىتمامات
 أحسف مثميـ أو يكوف كي تقميدىـ ويحاوؿ برفاقو، دائما نفسو المراىؽ يقارف إذ خاصة، بصفة أقرانو
 .منيـ

 في سواء االجتماعية البيئة مع المراىؽ تفاعؿ نتيجة: االجتماعية المعايير واستدخاؿ وتعمـ القيـ نمو 
 لديو ينمو كما الطفؿ فييا عاش التي العامة الثقافة مف أي ككؿ، المجتمع في أو المدرسة أو األسرة
 بيف الوجدانية المشاركة وارتفاع الخير، وعمؿ الغير، سبيؿ في والعمؿ اآلخريف مساعدة إلى الميؿ

 .خاصة المراىقيف مف األصدقاء
 النقد إلى والميؿ االجتماعي الوعي زيادة وكذا االجتماعية، المواقؼ في التصرؼ عمى والقدرة الذكاء نمو 

 فقد جذريا، تغييرا ومشاعره طموحاتو وفؽ األمور وتغيير اإلصبلح في والرغبة القائمة، التقاليد وتقييـ
 .األمر لـز إذا وتردعو توجيو التي والقوة السمطة يجد لـ إذا رغبتو لتحقيؽ العنؼ إلى المراىؽ يمجأ

 وسمطة سمطتيما مف والتحرر الوالديف انتقاد إلى والميؿ السمطة مقاومة في بالرغبة يشعر المراىؽ أف كما
 .الراشديف جميع

 معتدلة أراء فيكوف بشخصيتو، خبلليا مف فيعتز لحياتو، المعالـ واضحة فمسفة وتكويف االتجاىات نمو 
 .شخصيتو سمات ومع االجتماعية والتقاليد والقيـ المعايير مع التوافؽ عمى يساعد مما
 :نذكر المراىقة مرحمة في االجتماعي النمو في المؤثرة العوامؿ ومف
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 األسرة: - أ

االستقرار  توفر بحيث الفرد، حياة في خاصة مكانة والنفسي االجتماعي وتوازنيا األسرة ستقراراال 
 مراحؿ منذ لو معاممتيـ بأساليب تتأثر بوالديو الطفؿ عبلقة أف كما المفككة، األسرة عكس عمى والسعادة،

 أف كما مراىقا، يصبح عندما نفسو عمى االعتماد يستطيع ال المدلؿ الطفؿ أف نجد بحيث األولى، حياتو
 جذب ويحاوؿ والمشاجرة، العدوانية إلى ويميؿ األسباب ألتفو يثور بحيث صعبة مراىقة يعيش المنبوذ الطفؿ
 شأف ذلؾ في شأنو سوي، غير االجتماعي تكوينو يكوف فقد ومنو المفرط، نشاطو خبلؿ مف اآلخريف انتباه
 يكوف الحالتيف وفي تعترضو، قد التي والمشكبلت المواقؼ مختمؼ مواجية يستطيع ال الذي المدلؿ الطفؿ
 .المتعددة بأشكالو لبلنحراؼ فريسة المراىقة سف إلى يصؿ عندما وخاصة الطفؿ

وتنمية  ونفسيا اجتماعيا الفرد نمو في كبير أثر لو لؤلسرة واالجتماعي النفسي االستقرار أف كما 
 تختمؼ ممف المراىؽ شخصية فإف عميو وبناء واالبتكار، اإلبداع عمى وتشجيعو وقدراتو السوية اتجاىاتو
 .مستقرة غير أسرة في يعيش الذي عف مستقرة، أسرة كنؼ في يعيش

 :المدرسة-ب
 التي البيئة ىي فالمدرسة األسرة، عف أىمية تقؿ ال اجتماعيا التبلميذ تكويف في المدرسة أىمية إف

 .األسرة عف بعيدا نفسو الطفؿ فييا يجد
 النمو سرعة عمى يساعده الذي االجتماعي النشاط مف مختمفة أنواعا لممراىؽ المدرسة وتوفر

 بعبلقتو نموه يتأثر كما والمشاركة، والمناقشة الحوار كيفية فييا فيتعمـ أقرانو، مع االجتماعي والتوافؽ
 .تبلمذتيـ مع تفاعميـ بمعمميو، ومدى

 :الرفاؽ جماعة-ج
بعض  منيـ يتعمـ معيـ المستمر تفاعمو خبلؿ ومف حيث كبيرا، تأثرا الرفاؽ بجماعة المراىؽ يتأثر 
 بعض أكدت وقد الرفاؽ، جماعة واتجاىات وقيـ تتناسب وأفكار اتجاىات لديو وتتكوف السموكية األنماط
 السوي غير أو السوي االجتماعي التكويف عممية في تؤثر التي العوامؿ أىـ مف الرفاؽ جماعة أف الدراسات
 .لممراىؽ

ومف خبلؿ ما سبؽ نستنتج أف مرحمة المراىقة مرحمة ضرورية لكونيا يدخؿ الفرد في دائرة 
العديد مف المظاىر االنحراؼ، وذلؾ نظرا إلى طبيعة التغير النفسي الذي تتميز بو مف حيث االختبلؼ في 

  االنفعالية والعقمية واإلدراكية واالجتماعية عف باقي المراحؿ االخرى في حياة الفرد.
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 حاجات المراىقيف: -8

  (.37 33، ص 2020) فدوى، تتمثؿ أىـ حاجات المراىقيف فيما يمي: 

 الحاجة إلى األمف: -1
اجتماعيا مف أفراد األسرة واألقراف واألىؿ يحتاج المراىؽ في مرحمة المراىقة إلى األمف وأنو مقبوؿ 

والمدرسة والنادي، وىذه الحاجة السيكولوجية مف الحاجات الكامنة في طفولتنا، فكؿ منا يحتاج إلى أـ تمده 
باألمف والعطؼ والحناف والدؼء، وأف األطفاؿ المحروميف مف أمياتيـ كما أثبتت دراسات )بوليف( و )آنا 

وغيرىـ تؤكد أف األطفاؿ الذيف يعانوف الحرماف مف أمياتيـ خامموف ومضطربوف  فرويد( و) وجولد قارب(
شديدو البكاء، سريعو البكاء، وذلؾ ألنيـ حرموا الحاجة إلى األمف والطمأنينة ولذلؾ يحتاج المراىؽ إلى 

واألزمات الشعور باألمف مف قبؿ أفراد أسرتو حتى يتغمب عمى صعوبات المرحمة التي تتسـ بالقمؽ والتوتر 
فيو يحتاج إلى تقدير األىؿ واحتراـ اآلخريف لو، أما عدـ الثقة بالنفس والشعور بعدـ تقدير المجتمع فمف 

 العوامؿ الميمة التي يشعر اإلنساف بعدـ األمف وتجعمو في حالة مف القمؽ الدائـ.

إلى الشعور  كما تتضمف الحاجة إلى األمف الحاجة إلى األمف الجسمي والصحة الجسمية، الحاجة
 باألمف الداخمي، الحاجة إلى االسترخاء، الحاجة إلى المساعدة في حؿ المشكبلت الشخصية.

 الحاجة إلى الحب والمحبة: -2
يمر المراىؽ في مرحمة المراىقة بمرحمة يشعر فييا بالوحدة والضياع، لذلؾ يحتاج إلى سند نفسي 

. يحتاج إلى الحب مف األسرة والشعور بالمحبة يشد مف أزره في ىذا الضياع، والوحدة التي يعيش فييا
والدؼء مف خبلؿ والديو وأخوتو ومعمميو حتى يتغمب عمى ىذه اإلحساسات، فالمراىؽ يحتاج إلى أف يحب 

 ويحب. 

كما اف الشعور المراىؽ بالقبوؿ مف قبؿ الوالديف والمعمميف واألقراف واألىؿ يمبي لديو الحاجة  
ة تظير في تكويف عبلقات وجدانية مع األخريف وخاصة األشخاص الميميف في النفسية كما أف ىذه الحاج

الحياة المراىقيف، كذلؾ تظير في الشعور الذي يحس بو عند غياب أحبائو وأصدقائو، ويرى "ماسمو" 
مشاركة الفرد في الحياة االجتماعية مدفوعة بحاجة إلى الحب واالنتماء والتعاطؼ لذلؾ يرى البعض أف 

 .الت سوء التكيؼ لدى األفراد في المجتمعات الحديثةأغمب حا
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 الحاجة إلى الحرية:  -3
اىتـ االسبلـ بالحرية ويجب أف تحقؽ األسرة مف خبلؿ تفاعميا مع المراىؽ، بمعنى الحرية في ظؿ 
القواعد ويجب أال تكثر األسرة مف التزاماتيا و قيودىا عمى تصرفات وسموؾ المراىقيف بؿ يجب أف تتاح 
لممراىقيف فرص الحرية عف أنفسيـ، والحرية في الممارسة المشروعة لؤلنشطة االجتماعية والرياضية 

 والترويحية والترفييية، والحرية في ممارسة اليوايات وتنمية المواىب.

الحرية ىي إحدى الخصائص التي أنيـ اهلل سبحانو وتعالى بيا اإلنساف لذلؾ فإنو يحاوؿ دائما أف 
تو المختمفة والتي ىي عامؿ ميـ جدا لكيفية بنائو لشخصيتو وممارستو ألنشطة وحياتو الخاصة يحتفظ بحريا
 والعامة. 

 الحاجة إلى تحقيؽ الذات:  -4
يمعب مفيوـ الذات أي فكرة المراىؽ عف نفسو دورا ميما في ىذه الحاجة، فالمراىؽ يسعى مف  

سرة أف تسعى إلى تحقيؽ ذات المراىؽ بأال خبلؿ تفاعمو إلى إثبات ذاتو وتأكيدىا ولذلؾ يجب عمى األ
تتجاىمو أو ترفضو او تعاممو عمى أنو ما يزاؿ طفبل صغيرا بؿ يحب عمى األسرة أف تعامو عمى أنو رجؿ 

 وىنا تنمو شخصيتو .

تتمثؿ الحاجة إلى تحقيؽ الذات في التغيير اإلبداعي عف الذات ومحاوالت إشباع حب االستطبلع 
لو طموحاتو ولو آماؿ كبيرة في تحقيقيا عمى نحو فعمي وكمي حتى يصير الشخص  لذى الفرد فاإلنساف

الذي يريد أف يكوف عميو، وىذا الدافع موجود لدى كؿ فرد، لذلؾ يسعى الفرد إلى األعماؿ التي تتطمب 
قى إلى ما االبتكار والتجديد والتي تشكؿ تحديا مناسبا لقدراتو بينما يعزؼ عف األعماؿ الروتينية التي ال تر 

حدده لنفسو مف مستوى، ويبدو أف األفراد المتميزيف بشدة لتحقيؽ ذاتيـ قد نشأوا في بيئة تشجع عمى 
االستقبللية وتعتمد في التنشئة االجتماعية عمى إثبات السموؾ المرغوب أكثر مف اعتمادىا عمى العقاب في 

 درء السموؾ غير المرغوب. 

 الحاجة إلى النجاح: -5
إلى النجاح مف خبلؿ سموكو وتفاعمو مع اآلخريف إلى النجاح، لذلؾ يمعب مفيـو  يسعى المراىؽ 

الحاجة إلى النجاح إلى نمو مفيوـ الذات الواقعية عند المراىؽ ويحقؽ لو النجاح مزيدا مف التوافؽ واالتزاف 
 النفسي والصحة النفسية. 
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ح في دراستو ، ومف العوامؿ وتظير أىمية النجاح في الحياة التعميمية فكؿ طالب ىدفو النجا
المساعدة عمى ذلؾ ىو تخطيط المناىج بطريقة تحببيـ فييا وتجذبيـ إلييا مما يؤدي إلى تقوية الثقة بالنفس 
وبالتالي تحقيؽ النجاح، والنجاح واحد مف العوامؿ الميمة التي تساعد عمى إشباع الحاجة إلى التقدير وىذا 

اؿ فيـ يحاولوف إظيار قدراتيـ لجذب انتباه مف حوليـ والحصوؿ نراه واضحا في سموؾ وتصرفات األطف
عمى تقديرىـ بالنسبة لمكبار، يتأثر انتباىيـ بما يحصموف عميو مف تقدير مف اآلخريف إذ أف تقدير الناس 

إظيار عبلمات التقدير  والشعور بالرضا ومف ىنا تمتي أىمية التشجيع لمشخص يبعث في نفسو الثقة
 أتقنوا عمميـ.لمعامميف اذا 

 الحاجة إلى النمو العقمي واالبتكار : -6
تتضمف الحاجة إلى التفكير وتوسيع قاعدة الفكر والسموؾ، الحاجة إلى تحصيؿ الحقائؽ وتفسير  

الحقائؽ، الحاجة إلى التنظيـ، الحاجة إلى الخبرات الجديدة والتنوع، الحاجة إلى إشباع الذات عف طريؽ 
والتقدـ الدراسي، الحاجة إلى التعبير عف النفس، الحاجة إلى التوجيو واإلرشاد  العمؿ، الحاجة إلى النجاح

 العبلجي والتربوي واألسري والزواجي. 
ومف ىنا نرى أف عدـ إشباع حاجة مف حاجات المراىؽ يؤدي حتما إلى زيادة الشعور بالقمؽ 

الضروري إشباع حاجات  س، ليذا مفوالتوتر وظيور العديد مف المشكبلت كالتمرد والفشؿ وعدـ الثقة بالنف
 الفرد حتى ينمو مستقرا نفسيا، سموكيا، وعاطفيا، ال إفراط وال تفريط في إشباع ىذه الحاجات. 

 : المراىقيف مشكالت-9
 المشاكؿ في حصرىا ويمكف المراىؽ، يواجييا التي العامة المشكبلت مف مجموعة ثمة 

  (.60 56سنة، ص ) جميؿ، دوف  .الموضوعية والمشاكؿ الذاتية
 :الذاتية المشاكؿ-9-1

 :يمي فيما المراىؽ يواجييا التي الذاتية المشاكؿ تتمثؿ 

  د:والجس الذات مشاكؿ-

 التي والفيزيولوجية العضوية مختمؼ التغيرات فيراقب النرجسية، حد إلى كثيرا بذاتو المراىؽ ييتـ 
 شخصيتو، حقائؽ لو تكشؼ التي المرآة عبر جسده يشعر بتقمبات كما .تدريجي بشكؿ جسمو تنتاب

الصراع  مرحمة في المراىؽ يدخؿ بالذات، المرحمة ىذه وفي .الجسد ىذا تجاه فعؿ اآلخريف ردود وتستجمي
ما واألناقة والجماؿ، الوسامة غاية في جسده كاف إذا التعالي، خطاب باستعماؿ إما جسده، مع  باستعماؿ وا 
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 ىذا عف ويترتب .القبح إلى يميؿ جسده كاف والدونية، إذا النقص عف والتعويض والتبرير التصعيد خطاب
أو  المنزؿ داخؿ تواجده حيف المراىؽ، يتمثميا التي والسمبية اإليجابية مف الصفات مجموعة المزدوج الشعور
 .خارجو

 عالـ في بأنو حاضر فيشعر فيو، يعيش الذي والعالـ واآلخريف نفسو المراىؽ يكتشؼ الذات، وعبر
 اآلخريف، عف منعزال يعيش أف وبالتالي، ال يستطيع.نفسيا المعيشية التجارب معيـ يتقاسـ وأنو اآلخريف،

 والثقافية العممية المعارؼ عنده وتتوسع.سمبا أو إيجابا الذوات المتفاعمة مف مجموعة فيو تشارؾ العالـ فيذا
 .بو يحيط الذي أو العالـ الكوف ىذا حوؿ

 واالعتماد واكتساب اليوية، النفس، في والثقة االستقبللية، إلى المراىؽ بحاجة الفترة ىذه تتميز كما
 والقمؽ والتوتر األزمة مرحمة الفترة ىذه أخرى، تعد ناحية ومف .الشخصية بالحرية واإلحساس الذات، عمى

حساسو ومستقبمو، وحاضره بذاتو وانشغالو الوالديف، األسرة، والسيما أفراد مع والصراع واالضطراب،  بعدـ وا 
 .والقانونية االجتماعية واألعراؼ والتقاليد القواعد عف وتمرده ىويتو، في األماف، وشكو

 :الخوؼ عف الناجمة المشاكؿ-9-2

 وخوفو مف اإلدارة، وخوفو مدرسيو، مف وخوفو والديو، مف خوفو :مثؿ عدة، مخاوؼ المراىؽ يعاني 
 وخوفو ومستقبمو، حاضره مف وخوفو في الحياة، اإلخفاؽ مف وخوفو التربوي، الفشؿ مف وخوفو السمطة، مف

 مخاوؼ مف يكابده وما أسرتو، ومشاكؿ وواجباتو بدراستو تتعمؽ مخاوؼ أخرى عف ناىيؾ، البطالة مف أيضا
 و والمعاتبة، والكائدة الساخرة المجتمع ونظرات والروحي، الديني والفراغ االقتصادية عف المشاكؿ ناتجة
ما بسبب االمتحاف، في الغش بسبب إما الضمير وخز أو بالندـ شعوره  وأصدقائو والديو إلى اإلساءة وا 

ما ورفقائو، ما بسبب ما، خطيئة الرتكاب وا   .الدينية واجباتو في التقصير وا 

 المكبوتة، العبلقات الجنسية إلى وميمو والجامعي، والميني المدرسي التوجيو مشكؿ ذلؾ إلى أضؼ
 األسرة، وبناء والزواج الجنس وتزايد رغبتو في الشخصية، ىويتو وبناء واالستقبللية الحرية في ورغبتو
دمانو  .الفراغ أوقات مشكمة أماـ وحيرتو والعاطفية والبطولية، والجنسية الدينية الكتب عمى وا 

 التوازف أف يحقؽ ال يستطيع ثـ، ومف. والنفسي الذاتي التوافؽ عدـ مشكؿ مف المراىؽ يعاني إذًا،
 وتجعمو السموكية؛ تصرفاتو في التي تتحكـ ىي والمخفية الدفينة البلشعورية والرغبات اليو ألف المطموب،

 بامتياز عدوانيا شخصا أو منعزال شخصا منو تجعؿ وتييجا، وربما وانفعاال وعداوة وعنفا اندفاعا أكثر
 .الصحيحة اإلسبلمية والتربية السديدة، والنصيحة البلئؽ، والتوجيو الرعاية الكافية، يجد لـ إذا خاصة
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 :والجنسية العاطفية المشاكؿ-9-3

 في إذ يدخؿ اآلخر، الجنس إلى ميمو بسبب وانفعالية؛ ووجدانية عاطفية مشاكؿ المراىؽ يعيش 
 فيو تتقد وأفبلطونيا، مثاليا الحب األوؿ ىذا يكوف ما وغالبا يحبيا، التي الفتاة مع رومانسي حب عبلقات

 صدمات األولى العبلقة ىذه تحدث أف ويمكف الصادقة والبريئة، الحارة المشاعر فيو وتييج العواطؼ،
 .المراىقيف بيف تحدث أف يمكف التي النظر وجيات وتبايف بسبب الخبلفات وانفعالية؛ عاطفية

 العاطفية تجذر العبلقات بعد اآلخر، الجنس تجاه المراىؽ لدى الجنسي الميؿ يشتد ىذا مف وأكثر
 وعدـ الشرود ويحدث والمناـ، أحبلـ اليقظة فتكثر الطرفيف، بيف المتكررة المقاءات وتوالي والرومانسية،

 بسبب االستمناء إلى المراىؽ يمتجئ وقد .أخرى تارة وببراءة بسذاجة تارة، عواطفيما وراء وينساقاف االنتباه،
 أو البلشعور. اليو مف تنطمؽ التي والشبقية الميبدية الغرائز فتتفتؽ اآلخر، تجاه يكنيا الشيوة التي حدة
 في ذلؾ يحدث كما الطرفيف، طائشة بيف تناسمية مغامرات إلى الجنسي والميؿ التعاطؼ ىذا يتحوؿ وربما

 .الديف عف والمروؽ لمجنس واإلباحية العناف أعطت التي الغربية المجتمعات

 :التوافؽ النفسي عدـ مشكمة-9-4

 ذلؾ ويترتب عف والمراىقة، المراىؽ فييا يتخبط التي المشاكؿ أىـ مف النفسي التوافؽ عدـ يعد 
 األماف، وعدـ االنفعاؿ، وشدة والحزف، والبكائية، واالرتباؾ، والضيؽ، القمؽ، :مثؿ سمبية، ومشاعر أحاسيس
 ىذا بأف والشؾ .والموضوعية الذاتية المخاوؼ وكثرة األفراد، عبلقاتيما مع واضطراب االستقرار، وغياب

 التوازف النفسي، وفقداف الحياة، بفراغ اإلحساس ويقوي العاطفي، والفقر الوجداني يولد االنعزاؿ االضطراب
 شرور يقيو أو يحميو مف حياتو، ال يجد في ميدد سموكو في قمؽ بأنو لذلؾ نتيجة المرء يشعر بدوره الذي
 يؤدي الذي اإلنساف، ضد حاليا المنتشرة المستعصية والحروب األمراض في المتمثمة الكثيرة العصر ىذا
 الوقت الحاضر. في ونفسيا ماديا ثمنيا

 األنواع عمى يؤثر مباشرة الذي والذاتي النفسي التوافؽ عدـ مشكؿ مف يعاني المراىؽ أف ىذا ويعني
 ىو المطموب بينما. التربوي والتوافؽ والتوافؽ العضوي، االجتماعي، التوافؽ: مثؿ التوافؽ، مف األخرى
 .االجتماعية والتنشئة والتأقمـ والتكيؼ التطبيع عمميات عبر والنفسي والمجتمعي، الذاتي التوازف تحقيؽ

 ومدرستو فكرتو ومجتمعو نفسو مع التوافؽ ال يستطيع المراىؽ تجعؿ التي العوامؿ أىـ ومف
 : بمحسف محمد سيدي يقوؿ ىذا، وفي ذاتو. عف الصحيحة غير أو الغامضة
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 مما غير صحيحة؛ أو ناقصة أو غامضة األحياف بعض في تكوف قد ذاتو عف المراىؽ فكرة إف 
 في ثغرات لديو ويخمؽ التصرفات، عدد مف في الغموض مف كثير يشوبو اآلخريف مع وتفاعمو سموكو يجعؿ
 وأصدقائو وأعمالو أفعالو اختيار في يساعده ما غالبا لذاتو تفيـ المراىؽ أف ويبدو.واالجتماعي النفسي توافقو

وسموكياتو  تصرفاتو تنوع في يسيـ ما غالبا أنو كما يرتادىا، التي واألماكف التي يطالعيا وكتبو ومبلبسو
 قدرتو ازدادت ذاتو، لتفيـ المراىؽ تمييز ازداد وكمما...واالجتماعي الشخصي اتزانو وفي فييا، تحكمو وفي
 وبيئتو. نفسو مع النفسي والتوافؽ التكيؼ عمى

 يعانييا الحادة التي المشاكؿ أىـ مف والنفسي الذاتي التوافؽ عدـ مشكؿ بأف لنا يتبيف وىكذا،
 .وجسده ذاتو مع يتعامؿ حينما المراىؽ،

 :الموضوعية المشاكؿ-9-5
 ىذا وأكثر مف .والمدرسة والمجتمع، باألسرة، تتعمؽ موضوعية، مشاكؿ عدة مف المراىؽ يعاني 

 :المراىقة مف ثبلثة أنواع عف الحديث يمكف
 اضطرابات. وال مشاكؿ بدوف وطبيعية عادية سوية: مراىقة-
 إلى والميؿ واألصدقاء واألقراف، األسرة ومقاطعة والوحدة واالنكماش العزلة أساسيا: انطوائية مراىقة-

 .الذاتي واالستبطاف والتفكير التأمؿ بغية الذات عمى االنطواء
 .ولغيره لنفسو عدوا المراىؽ فييا يكوف :منحرفة وجانحة عدوانية مراىقة-

 الجغرافية والحضارية البيئات اختبلؼ حسب آخر إلى فرد مف تختمؼ المراىقة أف المعمـو ومف 
 :العيسوي الرحمف عبد الدكتور اإلطار، يقوؿ ىذا وفي. والقيـ واألدياف العقائد اختبلؼ وحسب والثقافية،

 تختمؼ كذلؾ أخرى، إلى سبللة ومف أخرى، إلى بيئة جغرافية ومف آخر، إلى فرد مف تختمؼ المراىقة "إف
في  عنيا تختمؼ البدائي المجتمع في فيي المراىؽ، وسطيا في يتربى التي األنماط الحضارية باختبلؼ
 المجتمع مف كما تختمؼ الريفي، المجتمع في عنيا المدينة مجتمع في تختمؼ وكذلؾ المتحضر، المجتمع
 يتيح الذي الحر المجتمع في عنيا نشاط المراىؽ، عمى واألغبلؿ القيود مف كثيراً  يفرض الذي المتزمت
 . المختمفة" والدوافع الحاجات وفرص إشباع والنشاط، العمؿ فرص لممراىؽ

نما تامًا، استقبلالً  بذاتيا مستقمة ليست المراىقة مرحمة فإف كذلؾ   مف الطفؿ بو بما مر تتأثر ىي وا 
 والبيئة المجتمع نتاج المراىقة أف ىذا ومتصمة ويعني مستمرة عممية والنمو السابقة، المرحمة في خبرات
 .المراىؽ فييا يعيش التي البيئة بقيـ قيـ المراىقة تتأثر ىنا، ومف. الحضارة ونوع والثقافة
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 خالصة

خبلصة القوؿ، يتبيف لنا مما سبؽ ذكره بأف المراىقة ىي مرحمة نمو ال مفر منيا فكؿ فرد يمر  
عمييا في رحمة نموه ونضجو، وىي االقتراب مف البموغ والرشد، أو ىي االنتقاؿ مف مرحمة الطفولة إلى 

لزمنية الخاصة بيا بدقة، مرحمة النضج والرجولة، وكما ذكرنا سابقا أنو قد اختمؼ العمماء في تحديد الفترة ا
حسب بعض الدراسات، عمى وجو التقريب واالحتماؿ ويرجع  24إلى سف  10فيمكف أف تكوف مف سف

صعوبة تحديد حدودىا الزمنية بدقة الختبلؼ تكويف األفراد وحتى اختبلؼ المجتمعات، ولممراىقة العديد مف 
 الخصائص والحاجات وكذا المشكبلت. 
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 تمييد

الفصؿ ىو عرض الخطوات المنيجية التي اعتمدنا عمييا لموصوؿ إلى األىداؼ  مف ىذا اليدؼ
التي ذكرناىا سابقا مف ىذا البحث، بعد ما تطرقنا إلى الجانب النظري المتمثؿ في اإلطار العاـ لمدراسة 

ة في وفصؿ قمؽ المستقبؿ وفصؿ دافعية التعمـ وفصؿ المراىقة، فيما يمي توضيح لكافة اإلجراءات المنيجي
ىذه الدراسة، بداية مف المنيج المستخدـ ومجتمع وعينة الدراسة وكيفية اختيارىا ثـ حدود ومجاالت الدراسة 

مترية واألساليب اإلحصائية المستعممة في  والتعريؼ بأدوات الدراسة مع التطرؽ لخصائصيا السيكو
 الدراسة. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هنهدية البحث وااإلخراءات الويذانية ----------------------------------------------------------------- الخاهسالفصل 

77 

  أوال: الدراسة االستطالعية:

الدراسة االستطبلعية خطوة ميمة يجب عمى الباحث القياـ بيا، وىي مرحمة أولية تسبؽ تعتبر  
 التطبيؽ الفعمي ألدوات البحث.

والدراسة االستطبلعية ىي بحث مصغر الختبار مختمؼ عناصر البحث، فتساعد عمى اختبار  
التي اختيرت لقياس  أولي لمفروض كما تمكف الباحث مف إظيار مدى كفاية إجراءات البحث والمقاييس

  (.92، ص2006)أبو عالـ، المتغيرات. 

(، حيث قمنا بتطبيؽ كؿ مف 2022وفي بحثنا ىذا قمنا بدراسة استطبلعية في نياية شير فيفري )
(، عمى عينة 1992(، ومقياس دافعية التعمـ ؿ: أحمد دوقة )2005مقياس قمؽ المستقبؿ ؿ: زينب شقير )

 مف تبلميذ السنة الثالثة ثانوي، مف ثانوية بف أحمد لخضر، بيدؼ التأكد مف: (، تمميذ وتمميذة30قواميا )

 التأكد مف الفيـ المغوي وعدـ وجود غموض في بنود المقياسيف.-

 مدى مبلئمة بنود المقياسيف لعينة الدراسة.-

 مترية لممقياسيف )الصدؽ والثبات(.  التأكد مف الخصائص السيكو-

  ثانيا: الدراسة األساسية:

  منيج الدراسة:-1 

ينبغي عمى الباحث في العمـ، أف يتصور بحثو بالتفكير في الوسائؿ التي سيستعمميا في كؿ  
مرحمة مف مراحمو، والمقصود ىنا ىو منيجيتو. والمنيج ىو طريقة تصور وتنظيـ البحث، أي مجموعة 

موضوع البحث، فإف قيمة النتائج منظمة مف العمميات تسعى لبموغ اليدؼ المسطر لمدراسة. "ميما كاف 
ستخدمو الباحث والمنيج ىو األسموب الذي ي (.99 97، ص ص2004)موريس،  تتوقؼ عمى المناىج المستخدمة".

  .(92، ص2005)محمد وآخروف، في دراستو لمظاىرة. 

ورجوعا إلى طبيعة البحث الذي نحف بصدد دراستو الذي يفرض عمينا اعتماد المنيج الوصفي  
يراد بالدراسات الوصفية ما يشمؿ يثو عف الدراسات الوصفية بقولو: في معرض حد سكيتس يعرفو الذي

جميع الدراسات التي تيتـ بجمع وتمخيص الحقائؽ الحاضرة المرتبطة بطبيعة وبوضع جماعة مف الناس أو 
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مف الظواىر  عدد مف األشياء أو مجموعة مف الظروؼ أو فضيمة مف األحداث أو نظاـ فكري، أو نوع أخر
 .(46، ص2020)أميمة وآخروف، . التي يمكف أف يرغب الشخص في دراستيا

  مجتمع وعينة الدراسة:-2

يعرؼ مجتمع الدراسة عمى أنو اليدؼ األساسي مف الدراسة حيث إف الباحث يعمـ في النياية  
، ص 2006)أبو عالـ،النتائج عميو، ويقصد بالمجتمع جميع األفراد الذيف ليـ خصائص واحدة يمكف مبلحظتيا. 

 . (107-104ص

مدية العناصر والية برج ، بالثالثة ثانوي تكوف مجتمع الدراسة الحالية مف جميع تبلميذ السنة 
 (، تمميذ وتمميذة. 222بوعريريج، وقد بمغ عددىـ )

 راد مجتمع البحث وفؽ متغير الجنس( يوضح توزيع أف06جدوؿ رقـ )

 

 

 

 

 

اد المجتمع يتكوف مف تبلميذالسنة الثالثة ثانوي لممؤسستيف؛ السابؽ يتبيف أف أفر  مف خبلؿ الجدوؿ
، أما عدد تبلميذ 172عدد تبلميذ ثانوية بف أحمد لخضر ، حيث بمغ مدبف أحمد لخضر و محمادي أح

 تمميذا وتمميذة. 50 غمؤسسة محمادي أحمدفقد بم

ساسية لمدراسة وذلؾ كعينة أ برج بوعريريجتـ اختيار ثانوية أحمد لخضر، بمدية العناصر والية 
 لمناسبتيا لطبيعة الموضوع والمجتمع.  بطريقة المعاينة العشوائية البسيطة)القرعة(

وىي جزء مف المجتمع يختار بطريقة عممية محددة لمحكـ عمى المجتمع محؿ الدراسة، وىي نموذج 
يشمؿ جانبا أو جزءا مف المجتمع األصمي المعني بالبحث تكوف ممثمة لو بحيث تحمؿ صفاتو المشتركة 

بة أو وىذا النموذج يغني الباحث عف دراسة كؿ وحدات ومفردات المجتمع األصؿ خاصة في حالة صعو 
  (.35)عبد الحميد، صاستحالة دراسة كؿ تمؾ الوحدات. 

 المجموع الجنس المؤسسة

 ذكور إناث بف أحمد لخضر
172 

99 73 

 ذكور إناث محمادي أحمد
50 

28 22 
 222 المجموع
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طريقة ب مف ثانوية أحمد لخضر، بمدية العناصر والية برج بوعريريج، أما أفراد العينة فقد تـ اختيارىـ
 .( تمميذ و تمميذة 118) بمغتالمعاينة العشوائية الطبقية والتي 

 وعينة دراستنا موزعة عمى النحو اآلتي:  
  مواصفات عينة الدراسة:

 متغير الجنس:-1
 ( يوضح توزيع أفراد عينة البحث وفؽ متغير الجنس07جدوؿ رقـ)

 
 
 
 
 
  

( 47الذكور )(، حيث بمغ عدد 118أف عدد أفراد العينة قد بمغ ) مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتبيف
 (.%60.16( بنسبة )71(، فيما باغ عدد االناث )%39.83بنسبة )

 متغير الشعبة:-2

 ( يوضح توزيع أفراد عينة البحث وفؽ متغير الشعبة08رقـ )جدوؿ 

 

 

 

 

 

مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتبيف أف شعبة عمـو تجريبية حضيت بأكبر عدد مف التالميذ، فيما 
 كانت شعبة تقني رياضي أصغر عدد مف لتالميذ.

 الجنس العدد النسبة المئوية
 ذكور 47 39.83%
 إناث 71 60.16%
 المجموع 118 100%

 الشعبة  العدد النسبة المئوية
 تقني رياضي 14 11.86%
 تسير واقتصاد 19 16.10%
 عمـو تجريبية 47 39.83%
 آداب وفمسفة 19 16.10%
 لغات أجنبية 19 16.10%
 المجموع 118 100%
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 ( يمثؿ توزيع العينة وفؽ متغير الجنس01تمثيؿ بياني رقـ )

 
 ع العينة وفؽ متغير الشعبةمثؿ توزي( ي02رقـ )تمثيؿ بياني  

  حدود الدراسة:-3

أجريت الدراسة عمى عينة مف تبلميذ السنة الثالثة ثانوي في ثانوية بف أحمد المجاؿ البشري: -3-1 
 (.118لخضر، بمدية العناصر والية برج بوعريريج، والذي بمغ عددىـ )

 ذكور

 إناث

 تقني رياضي 

 تسيير واقتصاد

 علوم تجريبية 

 آداب وفلسفة

 لغات أجنبية
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اقتصرت الدراسة عمى أقساـ السنة الثالثة ثانوي بثانوية بف أحمد لخضر، بمدية  المجاؿ المكاني:-3-2
 العناصر والية برج بوعريريج.

 (. 2021/2022تمت الدراسة الميدانية في الفصؿ الثاني مف الموسـ الدراسي )المجاؿ الزماني: -3-3

  أدوات الدراسة:-4

في اختيار األدوات، إذ أف كؿ أداة تبلئـ جمع البحث دائما يبدا بمشكمة، وطبيعة الفرض تتحكـ  
بيانات معينة، وفي بعض األحياف البد مف استخداـ أدوات متعددة لمحصوؿ عمى المعمومات البلزمة لحؿ 

  .(152، ص2009)حسف، المشكمة.

 ولقد تـ االعتماد في ىذه الدراسة عمى مصدريف في جمع المادة العممية ىما: 

وكاف ذلؾ بالرجوع إلى الكتب والمراجع ورسائؿ ومذكرات التخرج والمقاالت المصدر النظري: -4-1 
 العممية، باإلضافة إلى المعاجـ والقواميس.

مقياس و (، 2005فييا قمنا بتطبيؽ كؿ مف مقياس قمؽ المستقبؿ لزينب شقير ) الدراسة التطبيقية:-4-2
السنة الثالثة ثانوي، في ثانوية بف أحمد (، عمى عينة مف تبلميذ 1992دافعية التعمـ ؿ: أحمد دوقة )

 لخضر، بمدية العناصر والية برج بوعريريج.

 مواصفات أدوات الدراسة:-4-3

  مقياس قمؽ المستقبؿ:-4-3-1

الفرد الشخصي بوضوح في وييدؼ إلى معرفة رأي  ،(2005أعدت ىذا المقياس زينب شقير،) 
الخمسة وىي: معترض بشدة  ذي البدائؿ "ليكرت"تـ تعييف نمط اإلجابة عمى كؿ فقرة وفؽ سمـ  المستقبؿ،

 نا(، عادة)غالبا(، تماما)دائما(معترض أحيانا)نادرا(، بدرجة متوسطة)أحيا، )أبدا(

 ( مفردة موزعة عمى خمس محاور كاآلتي:28ويتكوف المقياس مف ) 

 .24-22-21-20-17ستقبمية ويشمؿ أرقاـ المفردات:.القمؽ المتعمؽ بالمشكبلت الحياتية الم1

 . 26-25-19-18-10.قمؽ الموت ويشمؿ أرقاـ المفردات:2

 . 28-23-14-13-11-6-3.قمؽ التفكير في المستقبؿ ويشمؿ أرقاـ المفردات:3

 . 16-12-9-8-7-4.اليأس مف المستقبؿ وتشمؿ أرقاـ المفردات:4
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 . 27-15-5-2-1ويشمؿ أرقاـ المفردات:.الخوؼ والقمؽ مف الفشؿ في المستقبؿ 5

( يكوف فييا اتجاه العبارات 10إلى01عبارات سمبية ىي العبارات مف) ويتضمف ىذا المقياس عشر 
  سمبي نحو المستقبؿ، وباقي العبارات يكوف اتجاىيا ايجابي نحو المستقبؿ.

  تصحيح المقياس ومستويات قمؽ المستقبؿ:

(، ويتـ تحديد المستويات ودرجة كؿ بند طبقا 112-0تتراوح الدرجة الكمية لممقياس ما بيف ) 
 لمجدوؿ التالي: 

 ( يمثؿ تصحيح المقياس ومستويات قمؽ المستقبؿ09جدوؿ رقـ )

 أرقاـ البنود اتجاه التصحيح مستوى قمؽ المستقبؿ
 مرتفع جدا )شديد( درجة 91-112

 مرتفع درجة 90-68 10-1مف  4-3-2-1-0
 معتدؿ )متوسط( درجة 45-67
 بسيط درجة 22-44

 منخفض درجة 21-0 28-11مف  0-1-2-3-4
 الدرجة الكمية درجة 0-112

  مترية لممقياس: الخصائص السيكو-4-3-2

 قامت الباحثة معدة المقياس )زينب شقير( بحساب الصدؽ بعدة طرؽ مختمفة:الصدؽ: -1

تـ عرض المقياس عمى مجموعة مف المختصيف في مجاؿ الصحة النفسية  حيثالصدؽ الظاىري: 
 واإلرشاد النفسي.

( طالب وطالبة 120حيث تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة قواميا )صدؽ المحؾ )الصدؽ التجريبي(: 
)مناصفة( بالفرقة الرابعة بكمية التربية بطنطا )ضمف عينة التقنيف( كما تـ تطبيؽ مقياس القمؽ إعداد 

( لكؿ مف 84، 83، 87"غريب عبد الفتاح" عمى ذات العينة وكاف معامؿ االرتباط بيف درجات المقياس )
نة اإلناث والعينة الكمية عمى التوالي وىو ارتباط داؿ ومرتفع ما يثمف صبلحية المقياس عينة الذكور وعي

 لبلستخداـ. 
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تـ إيجاد معامبلت االرتباط بيف محاور المقياس الخمس وبيف بعضيـ البعض صدؽ االتساؽ الداخمي: 
عة وموجبة ودالة عمى وكذلؾ بيف كؿ محور وبيف الدرجة الكمية لممقياس وجميعيا معامبلت االرتباط مرتف

(، وىذا ما يزيد مف االطمئناف 0.93، 0.64( حيث تراوحت معامبلت االرتباط ما بيف )0.01مستوى )
 عمى ارتفاع صدؽ المقياس لما وضع لو.

ويوضح إمكانية استخداـ مقياس قمؽ المستقبؿ في الكشؼ عف الفروؽ بيف المجموعات  صدؽ التمييز:
(، أي أف ىناؾ فروقا 0.01قبؿ وتبيف أف قيمة "ؼ" جميعيا دالة عند مستوى )المختمفة في درجة قمؽ المست

دالة داللة إحصائية بيف المجموعات الثنائية المختمفة، ومف ثـ فإف المقياس لديو القدرة عمى التمييز بيف 
مكانية استخدامو في المقياس.  فئات مختمفة مما يطمئف عمى صدقو وا 

 بحساب الثبات بعدة طرؽ: قامت )زينب شقير( الثبات: -2

حيث تـ تطبيقو عمى عينة مف الجنسيف طبلب التربية في جامعة طنطا  طريقة إعادة تطبيؽ االختبار:
( مف كؿ الجنسيف مرتيف متتاليتيف بفاصؿ زمني بينيما شير، وقد بمغ معامؿ االرتباط بيف 80وعددىا )
 ( لكؿ مف عينة الذكور وعينة اإلناث والعينة الكمية.0.81، 0.83، 0.84التطبيقيف )

 الحساب بطريقتيف: تـ طريقة التجزئة النصفية:

( طالبا مف الجنسيف، وبمغ 160لمتجزئة النصفية: لمعينة عددىا ) "سبيرماف براوف"باستخداـ معادلة -أ
( وىو معامؿ الثبات 0.819( وبمغ معامؿ الثبات )0.818معامؿ االرتباط بيف البنود الزوجية والفردية )

 المقياس. ( مما يطمئف عمى استخداـ0.01مرتفع وداؿ عند المستوى )

(، وتـ إيجاد معامؿ االرتباط 28-15(، )14-1تـ تقسيـ المقياس إلى مجموعتيف مف البنود مف )
 (.0.01( وىو معامؿ ارتباط وداؿ عند المستوى )0.812بيف درجات بنود المجموعتيف وبمغ )

: حيث تـ حساب معامؿ ألفا عمى عينة مف الذكور واإلناث مف نباخ ألفا كروطريقة معامؿ -ب
( 0.923، 0.911، 0.882( طالب مف الجنسيف، وبمغ معامؿ الثبات )100طبلب الجامعة مقدارىا )

 لعينة الذكور واإلناث والعينة الكمية عمى التوالي وىي معامبلت ثبات مرتفعة لممقياس. 
 مقياس دافعية التعمـ: -4-3-3

( أستاذ بمعيد عمـ النفس وعمـو 1992ا المقياس مف طرؼ الدكتور أحمد دوقة وآخروف، )أعد ىذ 
التربية بجامعة الجزائر، بيدؼ قياس الدافعية لمتعمـ لدى تبلميذ مرحمة التعميـ المتوسط، حيث يتكوف 
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)ال ، )غير صحيح( ،)صحيح نوعا ما( ،أربع بدائؿ، )صحيح تماما( ( بند موزع عمى50المقياس مف )
بعاد وىي: إدراؾ المتعمـ لقدراتو، إدراؾ قيمة التعمـ، إدراؾ معاممة األستاذ، إدراؾ وتقيس ستة أ أدري(،

دراؾ المنياج الدراسي دراؾ العبلقة مع الزمبلء، وا  ، وكؿ بعد يتضمف عددا معينا مف معاممة األولياء، وا 
  البنود كما يمي:

 عية التعمـ حسب أبعاده( يوضح توزيع بنود مقياس داف10الجدوؿ رقـ )
 أبعاد المقياس رقـ البنود المجموع

18 
01-03-05-07-10-13-
16-19-20-22-24-26-
28-31-34-36-37-38. 

 األوؿ: إدراؾ المتعمـ لقدراتو

13 
02-04-06-08-09-12-
15-18-21-23-25-27-

32. 
 الثاني: إدراؾ قيمة التعمـ

 األستاذ الثالث: إدراؾ معاممة .33-43-47-48-49-50 06
 الرابع: إدراؾ معاممة األولياء .11-41-45-46 04

05 14-29-35-40-44. 
الخامس: إدراؾ العالقة مع 

 الزمالء
 السادس: إدراؾ المنياج الدراسي .17-30-39-42 04
 المجموع 50

 مفتاح التصحيح: 

المقياس موجو لمتبلميذ الذيف يدرسوف في مرحمة التعميـ المتوسط بيدؼ اإلجابة عميو، فكؿ تمميذ  
 يقرأ المقياس يختار إجابة واحدة مف بيف أربعة بدائؿ، موضحة كما يمي: 

 ( يوضح مفتاح التصحيح لمقياس دافعية التعمـ11الجدوؿ رقـ )

 جابةاإل صحيح تماما صحيح نوعا ما غير صحيح ال أدري
 الدرجة 03 02 01 0
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 ويحدد المقياس ثبلث مستويات لدافعية التعمـ عمى النحو التالي: 

 ( يوضح مستويات دافعية التعمـ12الجدوؿ رقـ )

[150-100]مف درجة [99-50]مف   درجة [49-0]مف    
 الدافعية لمتعمـ متدنية. الدافعية لمتعمـ متوسطة. الدافعية لمتعمـ مرتفعة.

( درجة، وأعمى درجة ىي 0فإف أدنى درجة يتحصؿ عمييا التمميذ في ىذا المقياس ىي )وعميو 
 ( درجة.150)

 : مترية لممقياس الخصائص السيكو-4-3-4

التحميؿ العاممي األبعاد األساسية لمقياس دافعية التعمـ وبنوده، وكذا الصدؽ التنبؤي أي  كشؼالصدؽ: -1
أف نتائجو مرتبطة بنتائج األداء الدراسي، حيث أثبتت النتائج عمى وجود عبلقة ارتباطية دالة احصائيا عند 

 ( بيف نتائج مقياس دافعية التعمـ والمعدالت الدراسية.0.01مستوى الداللة )

( 105قاـ احمد دوقة وآخروف بحساب ثبات المقياس مف خبلؿ تطبيقو عمى عينة مكونة مف )الثبات: -2
( أنثى، في متوسطة مف متوسطات الجزائر العاصمة، أما قيمة معامؿ 55( ذكرا و)50تمميذا مف بينيـ )

 (، مما يدؿ عمى ثبات عالي. 0.87التجزئة النصفية فقد جاء مساويا لػػ )

 : مترية ألدوات الدراسة السيكوالخصائص -5

(، ومقياس دافعية التعمـ 2005قمنا في ىذه الدراسة بتطبيؽ مقياس قمؽ المستقبؿ لزينب شقير )
(، عمى عينة مف تبلميذ السنة الثالثة ثانوي بثانوية بف أحمد لخضر مف كبل الجنسيف 1992ألحمد دوقو )

 مترية لممقياسيف.  الخصائص السيكو( تمميذ وتمميذة مف أجؿ استخبلص 30قواميا )

 مقياس قمؽ المستقبؿ:-5-1 

 ثبات المقياس: -5-1-1

 نباخ والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ: تـ التحقؽ مف ثبات األداة باستخداـ معامؿ ألفا كرو 
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 نباخ ( يوضح معامالت ثبات المقياس وأبعاده الخمسة باستخداـ ألفا كرو13جدوؿ رقـ )

المقياس 
 ككؿ

الخوؼ 
والقمؽ مف 
الفشؿ في 

 المستقبؿ

اليأس مف 
 المستقبؿ

قمؽ التفكير 
في 

 المستقبؿ
 قمؽ الموت

القمؽ 
المتعمؽ 

بالمشكالت 
الحياتية 
 المستقبمية

 األبعاد

 معامؿ ألفا 0.556 0.632 0.541 0.822 0.502 0.859

نباخ قد تراوحت  كروأف معامبلت ثبات أبعاد المقياس باستخداـ ألفا ( 13رقـ )يتضح مف الجدوؿ  
(، 0.85( وىي قيـ مقبولة إلى عالية، أما معامؿ ألفا لممقياس ككؿ فقد بمغت قيمتو )0.82-0.50ما بيف )

 وىذا يشير إلى تمتع المقياس بثبات عالي. 

  صدؽ المقياس:-5-1-2

 صدؽ المحكميف: -1

في عمـ النفس ( مف المتخصصيف 06جرى التحقؽ مف صدؽ المقياس عمى عدد مف المحكميف ) 
( وذلؾ لمتأكد مف سبلمة 04في كمية العموـ االجتماعية واالنسانية في جامعة برج بوعريريج الممحؽ رقـ )

البنود ومدى ارتباطيا مع اليدؼ العاـ لممقياس ومدى وضوح المغة المستخدمة وتعميمات المقياس، حيث 
قمنا بإجراء ما يمـز مف التعديبلت عمى بنود أبدى السادة المحكميف آرائيـ في فقرات المقياس، وبعد ذلؾ 

 المقياس.

 الصدؽ الداخمي:-2

تأكد مف صدؽ المقياس عف طريؽ معامبلت الصدؽ الداخمي بحساب معامبلت ارتباط كؿ تـ ال 
بند مع الدرجة الكمية لممقياس، وكذلؾ بحساب معامبلت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ مف أبعاد المقياس 

 مع الدرجة الكمية لممقياس، وفيما يمي توضيحا لذلؾ: 
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 اط كؿ بيف كؿ عبارة مف عبارات المقياس( يوضح معامالت ارتب14جدوؿ رقـ )

 البند االرتباط البند االرتباط البند االرتباط البند االرتباط البند االرتباط
0.693** 25 0.650** 19 0.516** 13 0.550** 7 0.368* 1 
0.322 26 0.233 20 0.240 14 0.574** 8 0.991 2 
0.371* 27 0.250 21 0.673** 15 0.607** 9 0.440* 3 
0.655** 28 0.80 22 0.741** 16 0.454* 10 0.210 4 
- - 0.554** 23 0.747** 17 0.636** 11 0.244 5 
- - 0.654** 24 0.545** 18 0.706** 12 0.495** 6 

0.05*داؿ عند مستوى الداللة 0.01**داؿ عند مستوى الداللة   

 لكؿ بعد مف أبعاد المقياسلمقياس ا( يوضح معامالت ارتباط بيف 15جدوؿ رقـ )

الخوؼ والقمؽ 
مف الفشؿ في 

 المستقبؿ

اليأس مف 
 المستقبؿ

قمؽ التفكير 
 قمؽ الموت في المستقبؿ

القمؽ المتعمؽ 
بالمشكالت 

الحياتية 
 المستقبمية

 األبعاد

 معامؿ االرتباط **0.982 **0.994 **0.993 **0.982 **0.90
0.05*داؿ عند  0.01**داؿ عند   

مف خبلؿ الجدوليف السابقيف يتبيف لنا أف معامبلت االرتباط بيف كؿ بند مف بنود المقياس مع  
(، أما 0.991-0.210(، قد تراوحت معامبلت االرتباط بيف )0.01الدرجة الكمية لممقياس دالة عند )

قياس دالة عند معامبلت االرتباط بيف الدرجة الكمية لممقياس مع الدرجة الكمية لكؿ بعد مف أبعاد الم
(، وىذه االرتباطات موجبة ودالة إحصائيا، أي 0.994-0.90(، وتراوحت معامبلت االرتباط بيف )0.01)

 فقرات المقياس صادقة لما وضعت لقياسو. 
 مقياس دافعية التعمـ:-5-2
  ثبات المقياس:-5-2-1
 نباخ والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:  تـ التحقؽ مف ثبات األداة باستخداـ معامؿ ألفا كرو 
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  ( يوضح معامالت ثبات المقياس وأبعاده الخمسة باستخداـ ألفا كرونباخ16جدوؿ رقـ ) 

الثبات 
 الكمي

إدراؾ 
المنياج 
 الدراسي

إدراؾ 
العالقة مع 

 الزمالء

إدراؾ 
معاممة 
 األولياء

إدراؾ معاممة 
 األستاذ

إدراؾ قيمة 
 التعمـ

إدراؾ المتعمـ 
 األبعاد لقدراتو

0.825 0.798 0.756 0.764 0.771 0.662 0.635 
معامؿ 

 ألفا

يتضح مف الجدوؿ أف معامبلت ثبات أبعاد المقياس باستخداـ ألفا كرونباخ قد تراوحت ما بيف 
( وىذا يدؿ عمى 0.82(، وىي قيـ عالية، ، أما معامؿ ألفا لممقياس ككؿ فقد بمغت قيمتو )0.63-0.79)

 تمتع المقياس بثبات عالي. 

 صدؽ المقياس: -5-2-2

 صدؽ المحكميف: -1 

( مف المتخصصيف في عمـ النفس 06صدؽ المقياس عمى عدد مف المحكميف )جرى التحقؽ مف  
( وذلؾ لمتأكد مف سبلمة 04في كمية العموـ االجتماعية واالنسانية في جامعة برج بوعريريج الممحؽ رقـ )

البنود ومدى ارتباطيا مع اليدؼ العاـ لممقياس ومدى وضوح المغة المستخدمة وتعميمات المقياس، حيث 
السادة المحكميف آرائيـ في فقرات المقياس، وبعد ذلؾ قمنا بإجراء ما يمـز مف التعديبلت عمى بنود أبدى 

 المقياس.

 الصدؽ الداخمي:-2

تأكد مف صدؽ المقياس عف طريؽ معامبلت الصدؽ الداخمي بحساب معامبلت ارتباط كؿ تـ ال 
جة الكمية لممقياس ككؿ والنتائج موضحة كما بند مع الدرجة الكمية لمبعد، والدرجة الكمية لكؿ بعد مع الدر 

 يمي: 
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 يوضح معامالت االرتباط بيف كؿ بند والدرجة الكمية لبعد إدراؾ المتعمـ لقدراتو (17رقـ ) جدوؿ

 البند االرتباط البند االرتباط البند االرتباط البند االرتباط البند االرتباط
0.812** 28 0.883** 22 0.876** 16 0.400** 07 0.913** 01 
0.913** 31 0.861** 24 0.885** 19 0.900** 10 0.922** 03 
0.78** 34 0.849** 26 0.892** 20 0.256* 13 0.284** 05 

- - - - 0.937** 38 0.932** 37 0.861** 36 

0.05*داؿ عند  0.01**داؿ عند   

 يوضح معامالت االرتباط بيف كؿ بند والدرجة الكمية لبعد إدراؾ قيمة التعمـ (18رقـ ) جدوؿ

 البند االرتباط البند االرتباط البند االرتباط البند االرتباط البند االرتباط
0.765* 21 0.897** 15 0.895** 09 0.289** 06 0.866** 02 

0.885** 23 0.900** 18 0.362** 12 0.263** 08 0.301** 04 

- - - - 0.786** 32 0.816** 27 0.883** 25 

0.05*داؿ عند 0.01**داؿ عند  

 يوضح معامالت االرتباط بيف كؿ بند والدرجة الكمية لبعد إدراؾ معاممة األستاذ  (19رقـ ) جدوؿ

 البند االرتباط البند االرتباط
0.556** 48 0.375** 33 
0.483** 49 0.396** 43 
0.779** 50 0.779** 47 

0.05*داؿ عند  0.01**داؿ عند  
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 يوضح معامالت االرتباط بيف كؿ بند والدرجة الكمية لبعد إدراؾ معاممة األولياء  (20رقـ ) جدوؿ

 البند االرتباط البند االرتباط
0.726** 45 0.569** 11 
0.708** 46 0.635** 41 

0.05*داؿ عند  0.01**داؿ عند   

 يوضح معامالت االرتباط بيف كؿ بند والدرجة الكمية لبعد إدراؾ العالقة مع الزمالء (21رقـ ) جدوؿ

 البند االرتباط البند االرتباط
0.594** 40 0.456** 14 
0.458** 44 0.584** 29 
- - 0.497** 35 

 0.05*داؿ عند  0.01**داؿ عند

 يوضح معامالت االرتباط بيف كؿ بند والدرجة الكمية لبعد إدراؾ المنياج الدراسي (22رقـ ) جدوؿ

 البند االرتباط البند االرتباط
0.628** 39 0.395** 17 
0.558** 42 0.672** 30 

 0.05*داؿ عند  0.01**داؿ عند

 يوضح معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ بعد مع الدرجة الكمية لممقياس (23رقـ ) جدوؿ

 األبعاد معامؿ االرتباط األبعاد معامؿ االرتباط
 إدراؾ المتعمـ لقدراتو **0.962 إدراؾ معاممة األولياء **0.432

0.708** 
إدراؾ العالقة مع 

 إدراؾ قيمة التعمـ **0.937 الزمالء

 إدراؾ معاممة األستاذ **0.419 المنياج الدراسيإدراؾ  **0.659

 0.05*داؿ عند  0.01**داؿ عند

مف خبلؿ استعراض النتائج في الجداوؿ السابقة يتبيف لنا أف معامبلت االرتباط بيف البنود و  
(، أما 0.93-0.25(، تراوحت معامبلت االرتباط بيف )0.05-0.01األبعاد التي تندرج تحتيا عند الداللة )
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( فقد تراوحت 0.01معامبلت االرتباط بيف الدرجة الكمية ألبعاد المقياس الدرجة الكمية لممقياس عند الداللة )
(، وىي معامبلت مقبولة إلى قوية، وىذا يدؿ عمى صدؽ أبعاد المقياس وصدؽ المقياس 0.96-0.41بيف )
 ككؿ. 

  األساليب اإلحصائية المستعممة في الدراسة:-6 
وذلؾ مف أجؿ  S2SS22الدراسة برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية  ىذهاستخدمنا في  

 اإلجابة عف أسئمة الدراسة وفرضياتيا، وفي ذلؾ اعتمدنا األساليب االحصائية التالية: 

*معامؿ االرتباط بيرسوف لحساب صدؽ االتساؽ الداخمي ألدوات الدراسة. وكذا اإلجابة عمى الفرضية 
 قة بيف مقياس قمؽ المستقبؿ ومقياس دافعية التعمـ.األولى، العبل

 نباخ لحساب ثبات أدوات الدراسة. *معادلة ألفا كرو

 *النسب المئوية والتكرارات لتوضيح مواصفات عينة الدراسة. 

*المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و اختبار )ت( لبياف داللة الفروؽ بيف الجنسيف لمتغير قمؽ 
 بؿ ودافعية التعمـ.المستق

 *تحميؿ التبايف األحادي معادلة أنوفا وذلؾ مف أجؿ تبياف الفروؽ بيف الشعب ألنيا خمسة مجموعات. 
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  خالصة

 في النياية تـ مف خبلؿ ىذا الفصؿ التطرؽ ألىـ اإلجراءات المنيجية المتبعة في الدراسة الحالية 
حيث وضحنا المنيج المتبع في ىذه الدراسة والمتمثؿ في المنيج الوصفي، وتوضيح مواصفات مجتمع 
وعينة الدراسة وكيفية اختيارىا، وكذا مختمؼ األدوات المستعممة في الدراسة، وسيتـ في الفصؿ الموالي 

 عرض النتائج المتحصؿ عمييا مع تحميميا ومناقشتيا. 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

الفصؿ السادس: عرض نتائج الدراسة 
 ومناقشتيا

 تمييد

  أوال: عرض نتائج الفرضيات 

 عرض نتائج الفرضية األولى-1

 عرض نتائج الفرضية الثانية-2

 عرض نتائج الفرضية الثالثة-3

 عرض نتائج الفرضية الرابعة-4

 عرض نتائج الفرضية الخامسة-5

 ثانيا: مناقشة نتائج الفرضيات  

 مناقشة نتائج الفرضية األولى-1

 الثانيةمناقشة نتائج الفرضية -2

 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة-3

 مناقشة نتائج الفرضية الرابعة-4

 مناقشة نتائج الفرضية الخامسة -5

 استنتاج عاـ  

 التوصيات والمقترحات 
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 تمييد 

يتضمف ىذا الفصؿ عرضا لمنتائج التي أسفرت عنيا الدراسة التي تسعى لمكشؼ عف العبلقة بيف  
قمؽ المستقبؿ ودافعية التعمـ لدى عينة مف تبلميذ السنة الثالثة ثانوي مع عرض ومناقشة وتفسير ليذه 

 النتائج واستنتاج عاـ ثـ الخاتمة. 
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 أوال: عرض نتائج الفرضيات

 عرض النتائج: -1

سيتـ التطرؽ إلى عرض النتائج انطبلقا مف عرض نص الفرضية والطريقة اإلحصائية المستعممة  
 الختبار صدؽ ىذه األخيرة. 

 *الفرضية األولى: )الرئيسية( 

"ال توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة احصائية بيف الدرجة الكمية لمقياس قمؽ المستقبؿ وبيف الدرجة 
 الكمية لمقياس دافعية التعمـ لدى تبلميذ السنة الثالثة ثانوي". 

"بيرسوف" بيف الدرجات التي تحصؿ  ولمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ معامؿ االرتباط 
ة عمى مقياس قمؽ المستقبؿ والدرجات التي تحصموا عمييا عمى مقياس دافعية التعمـ، وبعد عمييا أفراد العين
 (، تحصمنا عمى النتائج الموضحة في الجدوؿ التالي: S2SS 20المعالجة بنظاـ )

  ( يوضح معامؿ االرتباط بيف درجة قمؽ المستقبؿ ودرجة دافعية التعمـ لدى عينة الدراسة24جدوؿ رقـ )

عامؿ االرتباط  الداللةمستوى 
المتوسط  االنحارؼ المعياري بيرسف

 المتغيرات الحسابي

 -0.379 0.01داؿ عند
 قمؽ المستقبؿ 39.73 14.93
 دافعية التعمـ 158.39 21.99

فعية ( أف قيمة معامؿ االرتباط بيف الدرجة الكمية لقمؽ المستقبؿ ودا24يتضح مف الجدوؿ رقـ )
(. وىذه العبلقة 9790(، دالة احصائيا عند مستوى الداللة )-973.0الدراسة قدرت ب )التعمـ لدى عينة 

االرتباطية ىي عبلقة سالبة وتعني أنو كمما زادت درجة قمؽ المستقبؿ انخفضت درجة دافعية التعمـ، أي أف 
لتالي لـ تتحقؽ ىناؾ تأثير سمبي لمشعور بقمؽ المستقبؿ عمى دافعية التعمـ لدى عينة أفراد الدراسة، وبا

الفرضية التي تنص بأنو ال توجد عبلقة ارتباطية بيف درجات مقياس قمؽ المستقبؿ ودرجات مقياس دافعية 
 التعمـ، فإننا إذف نقبؿ الفرضية البديمة ونرفض الفرضية الصفرية. 
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 *الفرضية الثانية: 

 "ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف درجات مقياس قمؽ المستقبؿ تعزى لمتغير الجنس". 

ولمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار "ت" لداللة الفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد 
(، S2SS 20)عينة الدراسة مف الجنسيف عمى مقياس قمؽ المستقبؿ، وبعد المعالجة االحصائية بنظاـ 

 صمنا عمى النتائج الموضحة في الجدوؿ التالي: تح

 ( يوضح نتائج اختبار "ت" لداللة الفروؽ بيف الذكور واإلناث لقمؽ المستقبؿ25جدوؿ رقـ )

مستوى 
درجة  قيمة "ت" الداللة

 الحرية
االنحراؼ 

 المعياري
المتوسط 
 المتغير العينة ف الحسابي

داؿ 
 116 0.621 0.01عند

قمؽ  ذكور 47 38.68 14.55
 إناث 71 40.43 15.35 المستقبؿ

وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف الذكور واالناث في مستوى أنو ال ( 25يتضح مف الجدوؿ )
(، وىي قيمة غير دالة احصائيا الف قيمة "ت" 0.621الشعور بقمؽ المستقبؿ، حيث بمغت قيمة "ت" )

(، وبالتالي تحققت الفرضية الصفرية التي تنص عمى 0.05)أكبر مف sig صغيرة جدا والقيمة االحتمالية
عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف في مستوى قمؽ المستقبؿ، إذف نقبؿ الفرضية الصفرية ونرفض الفرضية 

 البديمة.

  *الفرضية الثالثة:

 ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف درجات مقياس قمؽ المستقبؿ تعزى لمتغير الشعبة". "

قؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي الف لدينا خمس مجموعات أو ولمتح
(، تحصمنا عمى النتائج الموضحة في الجدوؿ S2SS 20)خمس شعب، وبعد المعالجة االحصائية بنظاـ 

 التالي: 
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 التحميؿ األحادي أنوفا لقمؽ المستقبؿ ( يوضح نتائج26جدوؿ رقـ )

 
مجموع 
 المربعات

 درجة
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "ؼ"
مستوى الداللة 

 المعنوية

بيف 
 المجموعات

داخؿ 
 المجموعات

 المجموع

2094.279 

 

24234.577 

 

26328.856 

4 

 

113 

 

117 

523.570 

 

214.465 

2.441 0.05 

(، 0.01أكبر مف مستوى الداللة ) sig =0.05( يتضح لنا أف قيمة 26مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
وىي قيمة غير دالة  2.44بيف المجموعات وداخؿ المجموعات(، وقيمة "ؼ"  113و  4عند درجة الحرية )

احصائيا، أي ال توجد فروؽ بيف المجموعات، فإننا نقبؿ الفرضية الصفرية ونرفض البديمة، وبالتالي تحققت 
 وجد فروؽ تعزى لمتغير الشعبة بيف أفراد عينة الدراسة. الفرضية الصفرية التي تنص بأنو ال ت

 *الفرضية الرابعة: 

 ال توجد فروؽ ذلت داللة احصائية بيف درجات مقياس دافعية التعمـ تعزى لمتغير الجنس"."

ولمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبارات "ت" لداللة الفروؽ بيف متوسطات درجات  
( S2SS 20)مف الجنسيف عمى مقياس دافعية التعمـ، وبعد المعالجة االحصائية بنظاـ  أفراد عينة الدراسة

 تحصمنا عمى النتائج الموضحة في الجدوؿ التالي: 
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 ( يوضح نتائج اختبارات "ت" لداللة الفروؽ بيف الذكور واالناث لدافعية التعمـ27جدوؿ رقـ )

مستوى 
 الداللة

قيمة 
 "ت"

درجة 
 الحرية

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 المتغير العينة ف الحسابي

داؿ 
 116 0.529 0.01عند

دافعية  ذكور 47 159.73 23.46
 إناث 71 157.52 21.25 التعمـ

وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف الذكور واإلناث في  أنو ال( 27يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 
(، وىي قيمة غير دالة احصائية الف قيمة "ت" صغيرة 0.529مستوى دافعية التعمـ، حيث بمغت قيمة "ت" )
(، وعميو قد تحققت الفرضية الصفرية التي 0.05أكبر مف ) sigجدا والداللة االحصائية لمقيمة االحتمالية 

د فروؽ بيف الجنسيف لمتغير دافعية التعمـ، وبالتالي فإننا نقبؿ الفرضية الصفرية تنص عمى عدـ وجو 
 ونرفض البديمة.

 *الفرضية الخامسة:

 "ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف درجات مقياس دافعية التعمـ تعزى لمتغير الشعبة". 

خمس مجموعات، وبعد ولمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي ل 
 (، تحصمنا عمى النتائج الموضحة في الجدوؿ التالي: S2SS 20)المعالجة االحصائية بنظاـ 

 ( يوضح نتائج التحميؿ األحادي أنوفا لدافعية التعمـ28جدوؿ رقـ )

مجموع  
متوسط  درجة الحرية المربعات

 مستوى الداللة "ؼ" المربعات

بيف 
 المجموعات

داخؿ 
 المجموعات

 المجموع

7098.583 
 

49983.696 
 

57082.280 

4 
 
113 
 
117 

1774.646 
 

442.334 
4.012 0.004 

و  4(، عند درجة الحرية )0.01أصغر مف ) sig( يتضح لنا أف قيمة 28مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ) 
(، قيمة دالة احصائيا، أي توجد فروؽ ذات 4.01بيف المجموعات وداخؿ المجموعات(، وقيمة "ؼ" ) 113

داللة احصائية بيف المجموعات، وتـ تطبيؽ اختبار شيفيو لقياس الفروؽ بيف متوسطات المجموعات 
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(، أي توجد 0.05، ومف المبلحظ أـ مستوى الداللة أقؿ مف )لمستوى دافعية التعمـ لدى أفراد عينة البحث
فروؽ في المتوسطات بيف المجموعات. وبالتالي لـ تتحقؽ الفرضية الصفرية التي تنص عمى عدـ وجود 
فروؽ ذات داللة احصائية بيف أفراد عينة البحث تعزى لمتغير الشعبة في مستوى دافعية التعمـ، إذف نقبؿ 

 نرفض الفرضية الصفرية. الفرضية البديمة و 

 التعمـ لدافعية المجموعات الفروؽ بيف المتوسطات لترتيب ( يوضح نتائج اختبار شيفيو29جدوؿ رقـ )

أكبر الشعبة التي احتمت المرتبة األولى مف حيث  ( يتضح لنا أف29مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
المتوسطات ىي شعبة تقني رياضي، ثـ تمييا في المرتبة الثانية شعبة آداب وفمسفة، أما المرتبة الثالثة 

وـ تجريبية، فيما احتمت الرتبة ماجنبية، بينما الرتبة الرابعة كانت مف نصيب عشعبة لغات فكانت مف حظ 
 تسيير واقتصاد.األخيرة شعبة 

 ثانيا: مناقشة نتائج الفرضيات

 مناقشة النتائج: -2

 مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية األولى الرئيسية وتفسيرىا:-1 

ارتباطية ذات داللة احصائية بيف الدرجة الكمية الفرضية إلى أنو توجد عبلقة نتائج تشير ىذه  
عند مستوى  لمقياس قمؽ المستقبؿ وبيف الدرجة الكمية لمقياس دافعية التعمـ لدى تبلميذ السنة الثالثة ثانوي

عبلقة سالبة وتعني أنو كمما زادت درجة قمؽ المستقبؿ انخفضت درجة دافعية التعمـ، . وىي (0.01الداللة )

 ف الشعبة
 0،05= ألفاداللة 

1 2 

 تسيير واقتصاد
 عمـو تجريبية
 لغات أجنبية
 آداب وفمسفة
 تقني رياضي

19 
47 
19 
19 
14 

150.8421 
155.1277 
158.6316 
159.2105 

158.6316 
159.2105 
178.2143 

Sig  0.812 0.078 
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أي يوجد تأثير سمبي لمشعور بقمؽ المستقبؿ عمى مستوى دافعية التعمـ لدى أفراد عينة الدراسة، ويرجع ىذا 
إلى قوة التأثير الذي يتركو قمؽ المستقبؿ عمى الفرد، وباعتبار أف عينة الدراسة مقبمة عمى امتحاف مصيري 

الية التي يمروف بيا وخصائصيا النمائية التي مثؿ امتحاف شيادة البكالوريا والمرحمة العمرية والفترة االنتق
تميزىا فإف الشعور بقمؽ المستقبؿ أمر طبيعي، ففي ىذه المرحمة يزداد التفكير في المستقبؿ األكاديمي أو 
الميني أو الحياة الشخصية والمشاريع التي يتطمع الفرد مف ىذه الفئة لتحقيقيا، فنجد مف يتوجو لمشروع 

ومف يخطط لبللتحاؽ بالدراسات العميا وكذلؾ مف يسطر أىداؼ مينية، ومع تدخؿ الزواج وتكويف أسرة 
العوامؿ االجتماعية واالقتصادية والثقافية، مف أعباء معيشية وأزمة البطالة وقمة الدخؿ وطغياف الماديات 

أفراد عينة  والعبلقات االجتماعية القائمة عمى مبدأ النفعية. وبارتفاع مستوى الشعور بقمؽ المستقبؿ لدى
البحث، ينخفض مستوى دافعية التعمـ لدييـ، وقد توصمت بعض الدراسات أف القمؽ يرتبط سمبا مع 
التحصيؿ األكاديمي والدافعية واالنجاز، وباعتبار الدافعية لمتعمـ حالة داخمية لدى المتعمـ تحرؾ سموكو 

ب المزيد، فإف ىذه الرغبة أو القوى وأدائو، وىي رغبة تحثو عمى التعمـ وتوجيو نحو تحقيؽ التعمـ وطم
الداخمية تتأثر بمثيرات خارجية وداخمية أخرى وبما أف قمؽ المستقبؿ حالة انفعالية نفسية تنتاب الفرد فإنيا 
تؤثر في رغباتو وتوجياتو وحتى أدائو العممي، وعميو وانطبلقا مما سبؽ ذكره لـ تتحقؽ الفرضية المصاغة 

جود عبلقة ارتباطية دالة احصائيا بيف درجات مقياس قمؽ المستقبؿ ودرجات سابقا التي تنص عمى عدـ و 
 مقياس دافعية التعمـ. 

 مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية وتفسيرىا:-2

تشير ىذه الفرضية إلى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف درجات مقياس قمؽ المستقبؿ  
ىذه الفرضية مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا حيث تبيف عدـ وجود  تعزى لمتغير الجنس وقد تحققت

فروؽ ذات داللة احصائية في مستوى قمؽ المستقبؿ لدى عينة البحث تعزى لمتغير الجنس )ذكر، أنثى(، 
وذلؾ راجع إلى تناسب الفترة العمرية ومرحمة النمو )مرحمة المراىقة(، وتشابو الظروؼ واألوضاع التي 

الجنسيف، وألف القمؽ مف المستقبؿ حالة نفسية تتممؾ الفراد جميعا بغض النظر عف جنسيـ أو  يعيشيا كبل
وقد اتفقت  .سنيـ أو المستوى االجتماعي الذي ينتموف إليو، وعميو فالفرضية المصاغة سابقا قد تحققت

(، ودراسة 2010(، ودراسة الطاىر )2007نتيجة ىذه الفرضية مع نتائج دراسة السفاسفة والمحاميد )
(، ودراسة 1988(، في حيف اختمفت نتيجة ىذه الفرضية مع نتائج دراسة بركات حمزة )2010اإلمامي )
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(، حيث توصمت ىذه الدراسات إلى وجود فروؽ ذات داللة احصائية في قمؽ المستقبؿ 1993عبد الباقي )
 تعزى لمتغير الجنس.

 مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة وتفسيرىا: -3 

تشير ىذه الفرضية إلى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف درجات مقياس قمؽ المستقبؿ  
تعزى لمتغير الشعبة، وقد تحققت ىذه الفرضية مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا، حيث توصمنا إلى عدـ 

بيف درجات مقياس قمؽ المستقبؿ تعزى لمتغير الشعبة، وذلؾ راجع إلى عدـ تأثير وجود فروؽ دالة احصائيا 
اختبلؼ التخصص الدراسي في مستوى الشعور بقمؽ المستقبؿ لدى عينة الدراسة فرغـ تعدد الشعب 
 الدراسية التي ينتمي ليا أفراد عينة البحث )آدب وفمسفة، لغات أجنبية، تسيير واقتصاد، تقني رياضي، عمـو

تجريبية(، إال أنو ال يوجد فروؽ في مستوى قمؽ المستقبؿ وىذا راجع إلى كوف أفراد عينة الدراسة بمختمؼ 
خصوصا باعتبارىـ مقبميف عمى شيادة البكالوريا وكما يمكف أف  واحدةتخصصاتيـ ينظروف نظرة مستقبمية 

نرجع عدـ وجود فروؽ إلى تقارب أعمار عينة الدراسة ومرحمة النمو التي يمروف بيا، وعميو فالفرضية 
(، ودراسة محمد أحمد ومازف محمود 2010المصاغة سابقا قد تحققت، واتفقت مع نتائج دراسة الطاىر )

(، التي توصمت إلى وجود فروؽ دالة احصائيا تعزى 2010مع دراسة أبو العبل )فت اختمفيما (، 2013)
 لمتغير الشعبة لصالح التخصصات األدبية. 

  مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة وتفسيرىا:-4

تشير ىذه الفرضية إلى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف درجات مقياس دافعية التعمـ  
ى لمتغير الجنس، وقد تحققت ىذه الفرضية انطبلقا مف النتائج المتحصؿ عمييا، حيث توصمنا إلى عدـ تعز 

وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف درجات مقياس دافعية التعمـ تعزى لمتغير الجنس لدى أفراد عينة 
والنمو النفسي إلفراد عينة البحث، )ذكور، إناث(، وقد أرجعت الدراسة الحالية النتيجة إلى التوافؽ العمري 

الدراسة، وكذلؾ االشتراؾ في نفس التجربة األكاديمية والتي تتمثؿ في اجتياز شيادة البكالوريا فدافعية التعمـ 
لذى ىذه الفئة مف أفراد عينة البحث كانت متقاربة أو بنفس الدرجة مف الدافع لتحقيؽ النجاح في ىذا 

كره قد تحققت الفرضية المصاغة سابقا، وكذا اتفقت نتائج الدراسة االمتحاف، وعميو انطبلقا مما سبؽ ذ
(، واختمفت مع 2008(، ودراسة عبد الباسط القني )1988الحالية مع نتائج دراسة آمنة عبد اهلل تركي )

 (.2015(، ودراسة لخضر شيبة )1994دراسة جيياف أبو راشد )

 



 عرض  نتائح الذراسة وهناقشتها -------------------------------------------------------------------- الفصل السادس

002 

  وتفسيرىا:مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة -5

تشير ىذه الفرضية إلى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف درجات مقياس دافعية التعمـ  
تعزى لمتغير الشعبة، ومف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا، توصمنا إلى وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف 

راسة، وذلؾ يرجع إلى اختبلؼ درجات مقياس دافعية التعمـ تعزى لمتغير الشعبة لدى أفراد عينة الد
التوجيات المعرفية ألفراد عينة البحث باختبلؼ الشعب التي يدرسونيا )آدب وفمسفة، لغات أجنبية، تسيير 
واقتصاد، تسيير واقتصاد، عموـ تجريبية(، وقد ارجعنا ىذه النتيجة إلى نظرة أفراد عينة البحث لمتخصص 

عينة البحث دروس مختمفة وليس ليا منطمؽ واحد، مع اختبلؼ  العممي الذي يزاولونو، حيث يتمقوف أفراد
وتيرة تمقي الدروس واختبلؼ األساتذة المدرسيف، الذي يجعؿ تقديـ المعمومات ال يكوف بنفس األسموب 

 واالستيعاب ال يكوف بنفس القدر. 

ت السابقة، وقد ترجع ىذه النتيجة أيضا إلى عدـ توافؽ وعدـ تشابو أفكار التبلميذ في التخصصا 
بسبب اختبلؼ تكوينيـ مف السنة أولى ثانوي، فاختبلؼ المحتوى المعرفي لمتبلميذ واختبلؼ التوجيات 
المستقبمية حسب الشعب أدى إلى تبايف مستوى دافعية التعمـ لدى عينة أفراد الدراسة. وعميو انطبلقا مما 

الدراسة الحالية مع نتائج دراسة عبد الباسط  سبؽ ذكره لـ تتحقؽ الفرضية المصاغة سابقا، وكذا اتفقت نتائج
 (. 2018) كيينة بركاف وزواقي الجوىر(، ودراسة 2012(، ودراسة حسينة بف ستي )2008القني )

احتمت المرتبة شعبة تقني فقد (، 29كما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ )ترتيب الشعب  أما فيما يخص
مييا عمى التوالي شعبة أداب وفمسفة ثـ لغات اجنبية ثـ عموـ تجريبية ثـ أخيرا شعبة تسيير ترياضي ثـ 

واقتصاد، وىذا راجع حسب نظرنا إلى اختبلؼ المحتوى المعرفي الذي يتمقاه أفراد عينة الدراسة ليذه الشعب 
اب الدروس ومدى حبيـ وكذا قابمية تبلميذ ىذه الشعب الستيعواختبلؼ تكويف األساتذة الذيف يدرسونيـ 

 لمزاولة التخصص الذي ينتموف لو.
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 استنتاج عاـ: 

يتضح مف خبلؿ عرض ومناقشة نتائج الفرضيات، أف الدراسة الحالية قد حاولت تحقيؽ أىدافيا،  
بطرؽ إحصائية متعددة، حيث كشفت عف العبلقة بيف متغيرات الدراسة وعف الفروؽ بيف أفراد عينة الدراسة 

تحقؽ الفرضيات لقمؽ المستقبؿ ودافعية التعمـ، وىذا حسب متغير الجنس ومتغير الشعبة، وتوصؿ إلى 
 نسبيا ومف ثـ الخروج بالنتائج التالية: 

.بالنسبة لمعبلقة االرتباطية بيف قمؽ المستقبؿ ودافعية التعمـ، كشفت نتائج الدراسة عف وجود 1
 عبلقة ارتباطية سالبة عكسية بيف قمؽ المستقبؿ ودافعية التعمـ، وىذه العبلقة دالة احصائيا.

الفرضية األولى التي تنص عمى أنو ال توجد عبلقة بيف قمؽ المستقبؿ وبناء عمى ما تقدـ تبيف أف  
 ودافعية التعمـ لـ تتحقؽ نسبيا.

.بالنسبة لمفروؽ لقمؽ المستقبؿ، والتي تعزى إلى متغير الجنس فقد دلت النتائج إلى عدـ وجود 2
 فروؽ ذات داللة احصائية بيف درجات مقياس قمؽ المستقبؿ تعزى لمتغير الجنس، بيف أفراد عينة الدراسة. 

ؽ ذات داللة عمى ما تقدـ تبيف أف الفرضية الثانية والتي تنص عمى أنو ال توجد فرو  وبناء 
 احصائية بيف افراد عينة الدراسة لقمؽ المستقبؿ تعزى لمتغير الجنس تحققت نسبيا.

.بالنسبة لمفروؽ لقمؽ المستقبؿ، والتي تعزى إلى متغير الشعبة فقد دلت النتائج إلى عدـ وجود 3
 اد عينة الدراسة.فروؽ ذات داللة احصائية بيف درجات مقياس قمؽ المستقبؿ تعزى لمتغير الشعبة، بيف أفر 

وبناء عمى ما تقدـ تبيف أف الفرضية الثالثة والتي تنص عمى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة  
 احصائية بيف أفراد عينة الدراسة لقمؽ المستقبؿ تعزى لمتغير الشعبة تحققت نسبيا.

ى عدـ وجود .بالنسبة لمفروؽ لدافعية التعمـ، والتي تعزى إلى متغير الجنس فقد دلت النتائج إل4
 فروؽ ذات داللة احصائية بيف درجات مقياس دافعية التعمـ تعزى لمتغير الجنس، بيف أفراد عينة الدراسة. 

وبناء عمى ما تقدـ تبيف أف الفرضية الرابعة والتي تنص عمى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة 
 حققت نسبيا.أفراد عينة الدراسة لدافعية التعمـ تعزى لمتغير الجنس ت احصائية بيف
.بالنسبة لمفروؽ لدافعية التعمـ، والتي تعزى إلى متغير الشعبة فقد دلت النتائج إلى وجود فروؽ 5

 ذات داللة احصائية بيف درجات مقياس دافعية التعمـ تعزى لمتغير الشعبة، بيف أفراد عينة الدراسة. 

ال توجد فروؽ ذات داللة  عمى ما تقدـ تبيف أف الفرضية الخامسة والتي تنص عمى أنو وبناء 
 احصائية بيف أفراد عينة الدراسة لدافعية التعمـ تعزى لمتغير الشعبة، لـ تتحقؽ نسبيا. 
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  مقترحات الدراسة:

 وفي ضوء ما أسفرت عميو الدراسة الحالية توصي الطالبتيف بالتوصيات وبعض المقترحات التالية:

الثانوي، نحو مستقبميـ مف خبلؿ التعرؼ عمى الحياة توعيت التبلميذ المقبميف عمى شيادة التعميـ -1
 الواقعية حتى ال تمتؼ ىذه الفئة بطموحات غير واقعية.

 إقامة محاضرات وندوات وممتقيات توعوية ووقائية مف أجؿ وقاية ىذه الفئة مف االضطرابات النفسية.-2

تح مكتب لبلستشارة النفسية دعـ البحوث التي تعمؿ عمى رفع مستوى الصحة النفسية، والعمؿ عمى ف-3
 التي تعني بمشكبلت التبلميذ.

 تكييؼ المناىج الدراسية لزيادة الدافعية لمتعمـ وحب التعمـ. -4

 دراسة العوامؿ المختمفة المسببة لقمؽ المستقبؿ وتأثيره.-5

 ميـ الثانوي.اعداد برنامج ارشادي نفسي لمتخفيؼ مف قمؽ المستقبؿ لدى تبلميذ المقبميف عمى شيادة التع-6

 دراسة متغير دافعية التعمـ مع متغيرات ذات طبيعية نفسية مركبة )اضطراب(. -7
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 خاتمة
توصمت ىذه الدراسة إلى نتائجيا بعد المرور بالعديد مف المحطات النظرية وصوال إلى الجانب  

التطبيقي، حيث ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف قمؽ المستقبؿ ودافعية التعمـ، 
لتوصؿ في النياية إلى لدى تبلميذ السنة الثالثة ثانوي، مف ىذا األساس انبثقت عدة فرضيات جزئية تـ ا

نتائجيا، ووصمنا إلى أف ىناؾ عبلقة ارتباطية دالة احصائية بيف قمؽ المستقبؿ ودافعية التعمـ، فكمما زادت 
درجة قمؽ المستقبؿ قمت درجة دافعية التعمـ، وىذا راجع إلى توافؽ عينة الدراسة في الخصائص النمائية 

نجاح في شيادة البكالوريا، ودافعية التعمـ تتأثر بعوامؿ مثؿ قمؽ والمرحمة العمرية وكذا االشتراؾ في ىدؼ ال
المستقبؿ فيتصؼ التمميذ بحالة مف عدـ التوافؽ والتخوؼ والقمؽ المستمر مف امتحاف مصيري مثؿ امتحاف 

 البكالوريا. 

يا إال ورغـ وجود عبلقة ارتباطية بيف متغيرات الدراسة إال أنو ال يمكف تعميـ النتائج المتحصؿ عمي 
 في الحدود الزمانية والمكانية والظروؼ العامة التي أجريت فييا ىذه الدراسة. 

وفي األخير نأمؿ أف تكوف ىذه الدراسة ماىي إال انطبلقة لبلىتماـ والبحث حوؿ موضوع قمؽ  
 المستقبؿ ودافعية التعمـ مع متغيرات نفسية أخرى لدى عينات بحثية متنوعة أخرى.
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 قائمة المصادر والمراجع
 المصادر 

 القرآف الكريـ
 قائمة المراجع 

 (، المراىقة خصائصيا ومشاكميا، دار المعارؼ، مصر.1981) براىيـ وجيو محمود،إ -1
المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة،  عمـ النفس التربوي، دار،(2008)،أبو جادو، صالح محمد عمي -2

 الطبعة السادسة، عماف.
 (، مقياس دافعية التعمـ، جامعة الجزائر.1992)وآخروف، أحمد دوقة، -3
 قراءات في عمـ النفس التربوي، مكتبة النيضة، الطبعة العاشرة، القاىرة. ،(1998)، أحمد عواد -4
 عمـ النفس النمو، المكتبة الوطنية، عماف، االردف. ،(2001)،أحمد محمد الزعبي -5
(، سيكولوجية النمو تطور النمو مف اإلخصاب في المراىقة، الطبعة 2000بدر إبراىيـ الشيباني،) -6

 االولى، دار الوراقيف لمنشر والتوزيع، الجابرية، الكويت.
وعبلقتو ببعض االضطرابات (، مستوى التوجو نحو المستقبؿ 2003بدر ابراىيـ محمود ابراىيـ،) -7

لدى الشباب الجامعي، دراسة مقارنة بيف عينات مصرية وسعودية، المجمة المصرية لمدراسات النفسية، 
 ، جويمية.40العدد  13الجمعية المصرية لمدراسات النفسية، المجمد 

 ي لدى الطمبة.توتي عبد القادر،)دوف سنة(، أىمية الدافعية لمتعمـ في التعميـ الجامع ربيبف سميـ ع -8
عمـ النفس التربوي وتطبيقاتو في المجاؿ التربية، دار المسيرة لمنشر  ،(2004)،تسيير مفمح كوافة -9

 والتوزيع، الطبعة االولى، عماف، االردف.
الدافعية واستراتيجيات ما وراء المعرفة في وضعية التعمـ،  ،(2007)،تيمويف، نجيب وبوقريرس فريد -10

 ع، الجزائر.دار العرب لمنشر والتوزي
 جميؿ حمداوي،)دوف سنة(، المراىقة خصائصيا ومشاكميا وحموليا، شبكة األلوكة. -11
(، عمـ نفس نمو الطفولة والمراىقة، الطبعة االولى، دار المعارؼ، 1986)، حامد عبد السبلـ زىراف -12

 مصر.
الشركة الدولية (، الصحة النفسية والعبلج النفسي، الطبعة الرابعة، 2005) حامد عبد السبلـ زىراف، -13

 لمطباعة، القاىرة
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ر ا(، المرجع في مناىج البحوث التربوية والنفسية، الطبعة االولى، مكتبة د2009حسف شحاتة،) -14
 العربية لمكتاب، القاىرة، مصر.

 (، موسوعة عمـ النفس، مكتبة مدبولي، القاىرة.1995الحفني عبد المنعـ،) -15
 سيكولوجية نمو الطفولة والمراىقة، دار الفكر العربي، مصر. ،(1994)،خميؿ ميخائيؿ معوض -16
 (، القمؽ وعبلقتو باالكتئاب عند المراىقيف، جامعة دمشؽ.2011دانيا الشبؤوف،) -17
 عمـ النفس العاـ، دار الكندي لمنشر. ،(1999)،الداىري -18
عة الخامسة، (، مناىج البحث في العموـ النفسية و التربوية، الطب2006) رجاء محمود أبو عبلـ، -19

 دار النشر لمجامعات، مصر.
نظريات التعمـ، الطبعة الثانية، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، عماف،  ،(2006)،الزغموؿ عماد -20

 االردف.
 (، عمـ النفس النمو، الطبعة االولى، دار الفكر، األردف.2004سامي محمد ممحـ،) -21
 ي، الجزائر.الطفولة والمراىقة، دار الفكر العرب ،(1985)، سعد جبلؿ -22
(، مقياس قمؽ المستقبؿ، الطبعة الثالثة، مكتبة اليضبة المصرية، 2005شقير زينب محمود،) -23

 القاىرة.
 (، قمؽ المستقبؿ والعبلج بالمعنى، دار الفكر العربي، القاىرة.2011) عاطؼ مسعد الحسني، -24
تقبؿ، دراسات (، مسببات القمؽ خبرات الماضي والحاضر ومخاوؼ المس1993عبد الباقي، سموى،) -25

 (، عالـ الكتب، القاىرة.98نفسية وتربوية، الجزء )
(، الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية، الطبعة الثانية، 2001عبد الحميد محمد الشاذلي،) -26

 القاىرة مصر.
عمـ النفس العاـ، مكتبة األقصى، دار الفكر  ،(1981)،عدس عبد الرحماف وتوقة محي الديف -27

 لمنشر والتوزيع.
 (، الطب النفسي المعاصر، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة.1988عكاشة أحمد،) -28
(، قمؽ وادارة الضغوط النفسية، الطبعة االولى، دار الفكر العربي، 2001فارس السيد عثماف،) -29

 القاىرة.
دارة الضغوط النفسية، دار الفكر العربي، القاىرة.2008فاروؽ السيد عثماف،) -30  (، القمؽ وا 



  ------------------------------------------------------------------------------------------قائوة الوصادر والراخع

 

010 

(، االضطرابات السموكية تشخيصيا أسبابيا عبلجيا، دار طيبة لمنشر والتوزيع، 2003ف،)فايد حسي -31
 القاىرة.

(، منجد الطالب، المكتبة الشرقية، الطبعة الثانية، بيروت، دار 1952) فؤاد أغراـ البستاني، -32
 المشرؽ.

 والنشر، عماف.عمـ النفس العاـ، دار الفكر لمطباعة ،(2002)،قطامي يوسؼ وعدس عبد الرحماف -33
 الصحة النفسية والتوافؽ، مركز االسكندرية لمكتاب، مصر. ،(1999)،كامؿ، سيير أحمد -34
 (، المراىقة غايتيا الطفولة، مكتبة األسد، دمشؽ.1998أحمد رمو،)لويزج كايمف، ترجمة  -35
عة (، الضغط النفسي مشكبلتو وأثره عمى الصحة النفسية، الطب2008ماجدة بياء الديف السيد عبد،) -36

 االولى، دار وفاء لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.
 سيكولوجية العبلقات االجتماعية، دار المعرفة الجامعية، دوف سنة، مصر.، ماىر محمود عمر -37
االجتماعي وديناميتو، محاولة تفسيرية، دار  (،السموؾ2003) مجدي أحمد محمد عبد اهلل، -38

 الجامعية.
مـ النفس المرضي، دراسة في الشخصية بيف السواء (، ع2000مجدي أحمد محمد عبد اهلل،) -39

 واالضطراب، الطبعة االولى، دار المعرفة الجامعية، القاىرة.
(، قمؽ المستقبؿ وعبلقتو ببعض المتغيرات لدى عينة مف طبلب 2006) محمد أنور إبراىيـ فراج، -40

 كمية التربية، جامعة اإلسكندرية، مصر.
الدافعية لئلنجاز، دار غريب لمطباعة والنشر، الطبعة االولى،  ،(2000)، محمد خميفة عبد المطيؼ -41

 القاىرة.
 الدافعية لمتعمـ، مكتبة النيضة المصري، الطبعة االولى، القاىرة. ،(2004)،محمد زيد -42
محمد عبد الظاىر الطيب، حسيف الدريني، شبؿ بدراف، حسف حسيف البيبلوي، كماؿ  -43

تربوية والنفسية، الطبعة الثالثة، دار المعرفة الجامعية، (، مناىج البحث في العمـو ال2005نجيب،)
 اإلسكندرية، مصر.

دراسة سيكولوجية تربوية لتمميذ العاـ، دوف طبعة، ديواف  ،(1985)،محمد مصطفى زيداف -44
 المطبوعات الجامعية، الجزائر.

 ر، مصر.الطفولة والمراىقة والمشكبلت النفسية والعبلج، دوف دار النش ،(1991)،محمود حمودة -45
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دروس في التربية وعمـ النفس، المديرية الفرعية  ،(1974-1973)،مديرية التكويف خارج المدرسة -46
 لمتكويف، الجزائر.

 (، القمؽ، عالـ المعرفة، الكويت.2016معتز سيد عبد اهلل، الحسيف محمد عبد المنعـ،) -47
 مكتبة العبلج، عماف.(، الصحة النفسية مفيوميا واضطراباتيا، 2005مة سييؿ المطيري،)صو مغ -48
(، منيجية البحث 2004ترجمة بوزيد صحراوي كماؿ بوشرؼ، سعيد سبعوف،)انجرس، موريس  -49

 العممي في العمـو اإلنسانية، الطبعة الثانية، دار القصبة لمنشر، الجزائر. 
مديرية التكويف  ر.مص رعاية المراىقيف، دار غريب لمطباعة، (،دوف سنة) ،يوسؼ ميخائيؿ أسعد -50

 دروس في التربية وعمـ النفس، المديرية الفرعية لمتكويف، الجزائر. ،(1974-1973)،ج المدرسةخار 

 الرسائؿ
(، فاعمية برنامج قائـ عمى االرشاد النفسي الديني في التخفيؼ مف قمؽ 2019-2018أحبلـ يحي،) -51

الدكتوراه العموـ في يؿ شيادة نالمستقبؿ لدى شباب جامعة محمد بوضياؼ، مسيمة، أطروحة مقدمة ل
 عمـو التربية، جامعة محمد بوضياؼ، المسيمة.

(، قمؽ االمتحاف وعبلقتو بالتحصيؿ 2020-2019)،قاسمي، بمقيس مرازيؽ، ايماف قروفأميمة  -52
الدراسي لدى التبلميذ المقبميف عمى شيادة التعمـ المتوسط، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الميسانس تخصص 

 جامعة محمد البشير اإلبراىيمي، برج بوعريريج.عمـ النفس المدرسي، 
(، قمؽ المستقبؿ لدى المرأة المتأخرة عف الزواج، دراسة عيادية عمى 2020-2019بثينة وماف،) -53

 أربع حاالت بمدينة معسكر، مذكرة الماستر في عمـ النفس العيادي، جامعة محند خيضر، بسكرة.
ية الذات لدى تبلميذ السنة الثالثة ثانوي، رسالة (، القمؽ وعبلقتو بفاعم2014بف مريجة مصطفى،) -54

 الماجستير في عمـ النفس، جامعة عبد الحميد ابف باديس، مستغانـ.
العبلقة بيف االستراتيجيات التعمـ ودافعية التعمـ وآثارىا عمى التحصيؿ  ،(2008)،بف يوسؼ آماؿ -55

 الدراسي، جامعة الجزائر.
وعبلقتو بالدافعية التعمـ لدى تبلميذ السنة االولى ثانوي،  التوافؽ النفسي ،(2016)،حسينة بف ستي -56

 مذكرة مقدمة الستكماؿ شيادة ماستر أكاديمي، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة.
(، قمؽ المستقبؿ وعبلقتو النفسية، دراسة ميدانية لدى عينة مف 2016-2015دعاء جياد شميوب،) -57

والسويد، رسالة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير في  الشباب في مراكز االفونا المؤقت في مدينتيف دمشؽ
 عمـ النفس، جامعة دمشؽ، سوريا.
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(، التوافؽ النفسي وعبلقتو بالدافعية التعمـ لدى تبلميذ السنة 2018زواقي الجوىر، بركاف كيينة،) -58
 -االولى ثانوي، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماستر في عمـ النفس المدرسي، جامعة أكمي محند اولحاج

 البويرة.
(، قمؽ المستقبؿ لدى الفتاة العانس وعبلقتو بالتوافؽ النفسي االجتماعي، 2011) حسيف ذىبية، -59

 رسالة ماجستير في عمـ النفس، جامعة الجزائر.
فاعمية برنامج ارشادي لتحسيف الدافعية لمتعمـ لدى التبلميذ  ،(2016)،سيسباف فاطمة الزىراء -60

المعرضيف لمتسرب المدرسي، دراسة شبو تجريبية لدى تبلميذ الرابعة متوسط، مذكرة لنيؿ لمحصوؿ عمى 
 شيادة دكتوراه في العمـو في عمـ النفس، مستغانـ.

كمية التمريض نحو مينة  الدافع المعرفي واتجاىات طمبة ،(2002)، عبد الرحيـ شعباف شقورة -61
التمريض وعبلقة كؿ منيما بالتوافؽ الدراسي، ماجستير في عمـ النفس التربوي كمية التربية، قسـ عمـ 

 النفس، غزة.
(، قمؽ المستقبؿ لدى مرضى الفشؿ الكموي وعبلقتو ببعض 2015غالب رضواف ذياب مقداد،) -62
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 بصورتو األولية لزينب شقير"" (: مقياس قمؽ المستقبؿ01الممحؽ )

 الرحيـ الرحمف اهلل بسـ

 الطالبة أختي /الطالب أخي

تبداية أود أف أشكر جيودكـ عمى تعبئة االستبانة المرفقة   ل رات ىي مجموعة مف  يوا ق ف ل ا
ما ىي ألغراض  ن وا  ة  طئ و خا أ حة  ة صحي ب جا إ ا  ي ل يس  ول عر  مشا ل ا بعض  دور حوؿ  ت

ط.  ق ف مي  م ع ل ا بحث  ل وأرجو التكـر بقراءة كؿ فقرة مف فقرات المقياس واختيار البديؿ المناسب ا
تحت البديؿ المناسب والذي يمثؿ ) x (أماـ كؿ فقرة وذلؾ بوضع إشارة  مف سمـ اإلجابات الخماسي

قناعتؾ بمضموف الفقرة، وأف ال تترؾ أي فقرة دوف إجابة. وأرجو أف تتـ اإلجابة بمنتيى الصراحة 
ستستخدـ فقط والموضوعية عمما بأف النتائج التي سيتـ جمعيا مف خبلؿ ىذه األداة ستحاط بالسرية التامة و 

 . ض البحث العمميألغرا

 :معمومات عامة
  : روش               أٔثًالدنس
  تسير واقتصاد           لغات أجنبية         : آداب وفمسفةالشعبة

 عمـو تجريبية              تقني رياضي 

  

 

 

 
 

ي  
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 دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا العبارات 

يحمؿ أخبارا سارة في  أؤمف بالقضاء والقدر وأف 1
 المستقبؿ

     

التفوؽ يدفعني دائما لمزيد مف التفوؽ والكفاح لتحقيؽ  2
 مستقبؿ زاىرا

     

تراودني فكرة أنني قد أصبح شخصا عظيما في  3
 المستقبؿ 

     

4 
عندي طموحات وأىداؼ واضحة في الحياة واعمؿ 
لمستقبمي وفقا لخطة رسمتيا بنفسي واعرؼ كيؼ 

 أحققيا ؟

     

5 
االلتزاـ الديني واألخبلقي والتمسؾ بمبادئ معينة 

 يضمف لئلنساف مستقبؿ آمف
     

6 
االفضؿ أف تعمؿ لدنياؾ كأنؾ تعيش أبدا وتعمؿ 

 آلخرتؾ كأنؾ تموت غدا 
     

7 
أشعر أف الغد)المستقبؿ( سيكوف يوما ما مشرقا، 

 وستتحقؽ آمالي في الحياة 
     

      أممي في الحياة كبير، بأف طوؿ العمر يبمغ األمؿ  8

الزمف مفاجئات سارة، وال يأس في الحياة وال  يخبئ 9
  حياة مع اليأس

     

حياتي ممموءة بالحيوية والنشاط والرغبة في تحقيؽ  10
 اآلماؿ 

     

يتممكني الخوؼ والقمؽ والحيرة عندما أفكر في  11
 وال قوة لي في المستقبؿالمستقبؿ وأنو ال حوؿ 

     

يدفعني الفشؿ عمى اليأس وفقداف األمؿ في تحقيؽ  12
 مستقبؿ أفضؿ 

     

      أنا مف الذيف يؤمنوف بالحظ، ويتحركوف عمى أساسو 13

14 
أفضؿ طريقة لمتعايش مع الحياة ىو عدـ التفكير في 

 المستقبؿ، واترؾ الحياة تمشي مثؿ ما تمشي
     

     تمضي الحياة بشكؿ مزيؼ ومحزف ومخيؼ مما  15
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 يجعمني أقمؽ وأخاؼ مف المجيوؿ

16 
أشعر بالفراغ واليأس وفقداف األمؿ في الحياة وأنو مف 

 الصعب امكانية تحسنيا مستقببل 
     

17 
أشعر باالنزعاج الحتماؿ وقوع كارثة قريبا بسبب كثرة 

 الحوادث ىذه األياـ 
     

18 
أشعر بتغيرات مستمرة في مظيري )شكمي( تجعمني 
أخاؼ مف أف اكوف غير جذابة )ال يتقبمني( أماـ 

 األخريف مستقببل 

     

ينتابني شعور بالخوؼ والوىـ مف اصابتي بمرض  19
 خطير أو حادث في أي وقت 

     

الحياة ممموءة بالعنؼ واالجراـ تجعؿ الفرد يتوقع  20
 الخطر بنفسو في أي وقت 

     

كثرة البطالة في المجتمع ييدد بحياة صعبة وسوء  21
 التوافؽ الزواجي مستقببل 

     

غبلء المعيشة وانخفاض الدخؿ وانخفاض العائد  22
 المالي يقمقني عمى مستقبمي 

     

23 
)مجيوؿ( بدرجة تجعؿ مف المستقبؿ غامض ومبيـ 

الصعب )مف العبث( أف يرسـ الشخص أي خطة 
 لؤلمور اليامة مف مستقبمو

     

24 
ضغوط الحياة تجعؿ مف الصعب أف أظؿ محتفظا 
 بأممي في الحياة وأتفاءؿ بأنني سأكوف في احسف حاؿ

     

25 
أشعر بالقمؽ الشديد عندما أتخيؿ اصابتي في حادث 

 أو حدث لشخص ييمني)أو حدث لي بالفعؿ( 
     

26 
يغمب عمى تفكيري الموت في أقرب وقت خاصة 

 عندما أصاب بمرض )أو يصاب احد أقربائي(
     

27 
أنا غير راض عف مستوى معيشتي بوجو عاـ مما 

 يشعرني بالفشؿ في المستقبؿ
     

28 
أشعر أف الحياة عقيمة بمى ىدؼ وال معنى وال 

 مستقبؿ واضح
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 بصورتو النيائية لزينب شقير"" (: مقياس قمؽ المستقبؿ02)الممحؽ

 الرحيـ الرحمف اهلل بسـ

 الطالبة أختي /الطالب أخي

تبداية أود أف أشكر جيودكـ عمى تعبئة االستبانة المرفقة   ل رات ىي مجموعة مف  يوا ق ف ل ا
ما ىي ألغراض  ن وا  ة  طئ و خا أ حة  ة صحي ب جا إ ا  ي ل يس  ول عر  مشا ل ا بعض  دور حوؿ  ت

ط.  ق ف مي  م ع ل ا بحث  ل وأرجو التكـر بقراءة كؿ فقرة مف فقرات المقياس واختيار البديؿ المناسب ا
تحت البديؿ المناسب والذي يمثؿ ) x (مف سمـ اإلجابات الخماسي أماـ كؿ فقرة وذلؾ بوضع إشارة 

لفقرة، وأف ال تترؾ أي فقرة دوف إجابة. وأرجو أف تتـ اإلجابة بمنتيى الصراحة قناعتؾ بمضموف ا
ستستخدـ فقط والموضوعية عمما بأف النتائج التي سيتـ جمعيا مف خبلؿ ىذه األداة ستحاط بالسرية التامة و 

 . ألغراض البحث العممي

 :معمومات عامة

 أنثى             ذكر الجنس: 

 واقتصادتسيير             لغات أجنبية        آداب وفمسفة الشعبة: 

 عمـو تجريبية              تقني رياضي                
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 دائما غالبا أحيانا نادرا ابدا العبارات الرقـ
 فٍ سبسح أخجبسا َحًّ وأٔه واٌمذس ثبٌمعبء أؤِٓ 01

      اٌّسزمجً

 ٌزحمُك اٌجهذ صَبدح ئًٌ دائّب َذفؼٍٕ اٌزفىق 02

      صاهش ِسزمجً

 فٍ ػظُّب شخصب أصجح لذ إٍٔٔ فىشح رشاودٍٔ 03

      اٌّسزمجً
      اٌحُبح فٍ واظحخ غّىحبد ػٕذٌ 04
 ٌإلٔسبْ َعّٓ لُخسا أخاللُخ ثّجبدئ اٌزّسه 05

      صاهش ِسزمجً

 ورؼًّ أثذا رؼُش وأٔه ٌذُٔبن رؼًّ أْ االفعً 06

      غذا رّىد وأٔه ِخشره

 وسززحمك ِششلب، سُىىْ )اٌّسزمجً(اٌغذ أْ أشؼش 07

      آِبٌٍ
      .وجُش اٌحُبح فٍ أٍٍِ 08
      سبسح ِفبجئبد ٌٍ َخجئ اٌضِٓ أْ أشؼش 09
 رحمُك فٍ واٌشغجخ وإٌشبغ ثبٌحُىَخ ٍِّىءح حُبرٍ 10

      اِِبي
      اٌّسزمجً فٍ أفىش ػٕذِب اٌخىف َزٍّىٍٕ 11
      أهذافٍ رحمُك ػذَ فٍ اٌزفىُش ئًٌ اٌفشً َذفؼٍٕ 12
      أسبسه ػًٍ وَزحشوىْ ثبٌحع، َإِٕىْ اٌزَٓ ِٓ أٔب 13
 اٌزفىُش ػذَ هى اٌحُبح ِغ ٌٍزؼبَش غشَمخ أفعً 14

      .اٌّسزمجً فٍ

 ِٓ أخبف َجؼٍٍٕ ِّب ِخُف ثشىً اٌحُبح رّعٍ 15

      .اٌّسزمجً

 اٌحُبح رحسٓ ئِىبُٔخ اٌصؼت ِٓ ثأٔه أشؼش 16

      ِسزمجال
      ثبالٔضػبج َشؼشٍٔ وهزا لشَجب وىاسس حذوس أرىلغ 17

18 
 رجؼٍٍٕ )شىٍٍ( ِظهشٌ فٍ ِسزّشحثزغُشاد  أشؼش

 األخشَٓ أِبَ )ح(جزاة غُش أوىْ أْ ِٓ أخبف

 ِسزمجال
     

      خطُش ثّشض أصبة أْ ِٓ شذَذ ثخىف أشؼش 19
      اإلجشاَ َسجت اٌؼٕف 20
 ثبحزّبٌُخ َٕجئ اٌّجزّغ فٍ اٌجطبٌخ ٔسجخ اسرفبع 21

      ِسزمجال اٌضواجٍ اٌزىافك سىء
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 ػًٍ َمٍمٍٕ اٌذخً وأخفبض اٌّؼُشخ غالء 22

      ِسزمجٍٍ

23 
 ِٓ رجؼً ثذسجخ )ِجهىي( وِجهُ غبِط اٌّسزمجً

 خطخ أٌ اٌشخص َشسُ أْ )اٌؼجش ِٓ( اٌصؼت

 ِسزمجٍه ِٓ اٌهبِخ ٌألِىس
     

24 
 ِحزفظب أظً أْ اٌصؼت ِٓ رجؼً اٌحُبح ظغىغ

 أحسٓ فٍ سأوىْ ثإٍٔٔ واٌزفبؤي اٌحُبح فٍ ثأٍٍِ

 حبي
     

 حبدس فٍ اصبثزٍ أرخًُ ػٕذِب اٌشذَذ ثبٌمٍك أشؼش 25

      َهٍّٕ ٌشخص حذس أو )ثبٌفؼً ٌٍ حذس أو(

 خبصخ ولذ ألشة فٍ اٌّىد رفىُشٌ ػًٍ َغٍت 26

      )ألشثبئٍ أحذ َصبة أو( ثّشض أصبة ػٕذِب

 ِّب ػبَ ثىجه ِؼُشزٍ ِسزىي ساض ػٓ غُش أٔب 27

      اٌّسزمجً فٍ ثبٌفشً َشؼشٍٔ

      هذف ثًٍ ػمُّخ اٌحُبح أْ أشؼش 28
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 دافعية التعمـ "ألحمد دوقة"مقياس  (:03الممحؽ )
 الرحيـ الرحمف اهلل بسـ

 الطالبة أختي /الطالب أخي

 .لمتعمـ الدافعية حوؿ تدور التي الجمؿ أو راتالعبا مف مجموعة أمامؾ 

 تعبر فإجابتؾ خاطئة وأخرى صحيحة رت ا عبا توجد ال أنيا عمما منيا كؿ في رأيؾ معرفة نريد 
 .واالخريف زمبلئؾ بإجابات تتأثر وال والواقعية الشخصية نظرؾ ووجية وأحاسيسؾ مشاعرؾ عف

 صدؽ بكؿ منيا كؿ عمى إجابتؾ تحدد ثـ عنيا االجابة قبؿ بتمعف راتالعبا كؿقراءة  منؾ نطمب

 (في الخانة المناسبة×) وضع عبلمة دوف عبارة أي ترؾ عدـ منؾ ونرجو .ةالمناسب الخانة في
نؾ ستسعدنا بإعطاء رأيؾ في انجاز البحث العممي  وتأكد أنو ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة وا 

 ستحاط األداة ىذه خبلؿ مف جمعيا سيتـ التي النتائج بأف ،عمما إجابةونرجو منؾ عدـ ترؾ أي عبارة دوف 
 .العممي البحث راضألغ فقط وستستخدـ التامة بالسرية

 المعمومات العامة: 

 أنثى           ذكر الجنس:

 تسيير واقتصاد             لغات أجنبية          آداب وفمسفة الشعبة:

 عمـو تجريبية           نقني رياضي        
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صحيحة  العبارات الرقـ
 تماما

صحيحة 
 نوعا ما

 غير
 ال أدري صحيحة 

     لدي القدرة عمى النجاح في الدراسة 1
     التعميـ يحقؽ لي امنياتي 2
     لدي القدرة عمى العمؿ اكثر 3
     زاىراالتعميـ يحقؽ لي مستقببل  4
     لدي القدرة عمى التفوؽ عمى زمبلئي  5
     التعمـ يوصمني إلى مراتب الكبار  6
     لدي القدرة عمى مواصمة الدراسة 7
     فيمي لمدروس يضمف لي عبلمات جيدة 8
     التعمـ يسمح لي المساىمة في تطوير الببلد 9

     لدي القدرة عمى مراجعة كؿ الدروس 10
     اوليائي يحرصوف عمى نجاحي في الدراسة 11
     التعمـ يضمف لي النجاح في الحياة  12
     لدي القدرة عمى حفظ وتذكر كؿ الدروس 13
     المراجعة مع الزمبلء تحقؽ لي نتائج منتظرة 14
     التعمـ يضمف لي مينة محترمة  15
     لدي القدرة عمى فيـ كؿ الدروس 16
البرنامج الدراسي يتضمف موضوعات متنوعة  17

 وشيقة 
    

     التعمـ يكسبني احتراـ االخريف  18
     لدي القدرة عمى حؿ الواجبات المنزلية بمفردي  19
     لدي القدرة عمى متابعة الدروس بسيولة 20
     التعمـ يضمف لي مكانا ميما في المجتمع  21
     والتحصيؿ الجيدلدي القدرة عمى التعمـ  22
     التعمـ يجعمني قادرا عمى التحدث مع االخريف 23
لدي القدرة عمى تقديـ االجابة عندما أسأؿ مف  24

 طرؼ االستاذ
    

     التعمـ يمكنني مف الحصوؿ عمى عبلمات جيدة  25
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لدي القدرة عمى تصحيح أخطائي عندما يظيرىا  26
 لي االستاذ

    

     يجعمني اتفوؽ عمى زمبلئيالتعمـ  27
     لدي القدرة عمى طرح االسئمة عندما ال افيـ  28
     زمبلئي يساعدونني عندما احتاج لذلؾ 29
     المعمومات المقدمة في المدرسة مفيدة 30
لدي القدرة عمى الصعود الى السبورة حينما يطمب  31

 مني ذلؾ
    

     التعمـ يحقؽ لي رغباتي 32
معظـ االساتذة ييتموف بأحاسيس ومشكبلت  33

 التبلميذ
    

     لدي القدرة عمى تحسيف مستواي الدراسي  34
     المراجعة مع الزمبلء مفيدة 35
     لدي القدرة عمى تنفيذ ما أخطط لو  36
     لدي القدرة عمى القياـ بالعمؿ عمى احسف وجو 37
     لدي القدرة عمى تجاوز الصعوبات المدرسية  38
     المواد الجديدة مفيدة جدا 39
     كثرة الزمبلء في القسـ ال يضايقني 40
     اوليائي ييميـ االلتقاء مع اساتذتي 41
     الكتب المدرسية سيمة الفيـ والمراجعة 42
     معظـ االساتذة يحترموف أراء التبلميذ 43
     التبلميذ المشوشيف في القسـ ال يضايقني وجود 44
     ىناؾ متابعة مستمرة ألعمالي مف طرؼ اوليائي 45
     اوليائي يوفروف لي جو مبلئـ لمدراسة 46
     معظـ االساتذة يعامموف التبلميذ معاممة حسنة 47
     معظـ االساتذة عادلوف في منح النقاط 48
     بأعماؿ التبلميذمعظـ االساتذة يعتنوف  49
     ىناؾ تشجيع مف طرؼ االساتذة لمعمؿ التعاوني 50
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 (: قائمة المحكميف04الممحؽ رقـ )

 الجامعة التخصص الرتبة العممية اسـ المحكـ
 محمد البشير اإلبراىيمي عمـو التربية "أ"أستاذ محاضر جوىاري سمير
محمد االزىر 
 محمد البشير اإلبراىيمي التربويعمـ النفس  "أ"أستاذ محاضر بالقاسمي

 محمد البشير اإلبراىيمي االرشاد والتوجيو النفسي دكتوراه عمـو حبلـ يحيأ

 محمد البشير اإلبراىيمي عمـ النفس العيادي أستاذ محاضر بف بردي مميكة

 محمد البشير اإلبراىيمي الصحة النفسية أستاذ محاضر"أ" تزكرات عبد الناصر

 محمد البشير اإلبراىيمي تربية خاصة "أ" أستاذ مساعد بف أخروؼ أمينة

 



  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- الوالحق 

 

025 

 (: نتائج الفرضيات05الممحؽ رقـ)

 

 

 

 

 الدافعية القلق

**-Pearson Correlation 1 -.379 القلق
 

Sig. (2-tailed) 
 

.000 

N 
118 118 

**-Pearson Correlation -.379 الدافعية
 1 

Sig. (2-tailed) .000 
 

N 

118 118 

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean الجنس 

ا

 لقلق

1.00 47 38.6809 14.55590 2.12320 

2.00 
71 40.4366 15.35088 1.82181 

  **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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Independent Samples Test 

 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 Equal القلق

variances 

assumed 

.318 .574 
-

.621- 
116 .536 -1.75577- 2.82833 -7.35763- 3.84609 

Equal 

variances 

not 

assumed 
  

-

.628- 

102.24

8 
.532 -1.75577- 2.79767 -7.30478- 3.79324 

Group Statistics 

 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean الجنس

 1.00 الدافعية

47 159.7234 23.46663 3.42296 

2.00 

71 157.5211 21.25146 2.52208 
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

 Equal الدافعية

variances 

assumed 

.031 .861 .529 116 .598 2.20228 4.16641 -6.04983- 10.45438 

Equal 

variances not 

assumed   

.518 91.736 .606 2.20228 4.25177 -6.24243- 10.64699 

 


